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العدد )4078(
السنة الخامسة عشرة

االثنين )4( كانون األول 2017

ج����م����ي����ل اب��������و ط��ب��ي��خ

   ينق���ل الدكتور كمال ال�صامرائي عن �صديقه اللواء الركن 
عبا����س عل���ي غالب ال���ذي ت���ويف ي���وم 16/7/1991 اثر 
ا�صابته بنوبة حادة يف امعائه مل متهله االيومني فقط عن 
عم���ر بل���غ ال�صاد�صة وال�صبعني وهو م���ن خريجي املدر�صة 
الع�صكرية يف بغداد وكلية االركان فيها ودر�س الع�صكرية 
يف لن���دن، وكان من املتقدمني ب���ني اقرانه االنكليز وتدرج 
يف املرات���ب الع�صكري���ة حت���ى و�ص���ل اىل رتبة ل���واء ركن 

وانيطت اليه قيادة الفرقة االوىل يف الديوانية
وكان يف غاي���ة الن�ص���اط ومل���م بتاريخ احل���روب القدمية 
واحلديثة وموهوب بالر�صم واقتناء التحف القيمة، ويف 
�صن���ة 1958 واله ن���وري ال�صعيد رئي�س ال���وزراء مديرية 
ال�صرطة العامة اع���ارة من اجلي�س ملدة �صنتني فكانت اخر 
ايامه يف هذه الوظيف���ة قريبة جدا من ثورة 14 متوز من 
ال�صن���ة نف�صه���ا فاوقف���ه االنقالبيون من ال�صب���اط االحرار 
بع���د قي���ام الثورة ره���ن التحقيق مع من اوق���ف من رجال 
العه���د امللك���ي وافرج عنه بعد ب�صعة ا�صه���ر لعدم ثبوت ما 
ي�صتوجب حب�صه فانع���زل يف داره اال يف بع�س الزيارات 
الت���ي كان يتبادلها م���ع ا�صدقائه اخلل�س، روى اىل بع�س 
ا�صدقائ���ه بعد ان اطل���ق �صراحه من التوقي���ف قال له: يف 
حوايل منت�صف �صهر ماي�س 1958 كلمني رئي�س الوزراء 
لالحت���اد الها�صمي نوري ال�صعيد.. وطلب مني ان احترى 
حركات بع�س �صباط اجلي�س ومنهم عبد الكرمي قا�صم فقد 
بلغ���ه )على حد قوله( ان جمموع���ة من ال�صباط يخططون 
النق���الب ع�صكري، ثم ا�صاف نوري ال�صعيد وانا ا�صتغرب 
ان يك���ون منهم عبد الك���رمي قا�صم الذي حظ���ي باهتمامي 
اك���ر مما حظى من���ي اي �صابط اخر، وخت���م كالمه وهو 
يق���ول بغ�ص���ب، اري���د ان ارى عبد الك���رمي قا�ص���م با�صرع 
وق���ت. قال عبا�س علي غالب: ات�صلت باحلال بعبد الكرمي 
قا�صم يف املقدادية ليح�صر اىل دائرتي يف بغداد، وجاءين 
يف الي���وم التايل اىل مديرية ال�صرطة العامة وبعد ان ادى 
التحية الع�صكرية يل طلبت منه ان يجل�س قريبا مني فقلت 
له البا�صا نوري ال�صعيد �صاخط عليك بتورطك يف حتركات 
�صرية �صد الدول���ة، فاحذر ياكرمي ان تتورط يف مثل هذه 
االم���ور فاجابني عبد الكرمي انا يا�صيدي الميكن ان اأتاآمر 
�ص���د البا�ص���ا وما �صمعه عن���ي حم�س اف���راء وال�صحة له 
باي قدر قلت له على كل حال البا�صا يريد مقابلتك وتناول 
عبا�س علي غال���ب الهاتف وكلم نوري ال�صعيد قائال: با�صا 
عب���د الكرمي قا�ص���م يف دائرت���ي وقاطعني ن���وري ال�صعيد 
قائ���ال يجين���ي االن واغلق���ت الهات���ف وحتول���ت نحو عبد 
الك���رمي قا�ص���م وقلت ل���ه البا�ص���ا ينتظرك ثم قل���ت له، وعد 
ايل بع���د مقابلتك له العرف جلي���ة االمر، وبعد �صاعة دخل 
عبد الك���رمي قا�صم غرفتي مبديرية ال�صرط���ة العامة، وهو 
يبت�ص���م ويقول البا�صا واهم وغا�ص���ب علي دون �صبب فال 
ان���ا وال اح���د يف لوائي له االفكار التي يتكل���م عنها البا�صا 
قلت له، ياكرمي خربين بتفا�صيل املقابلة قال ماكدت ادخل 
غرفة البا�صا حت���ى �صاألني وهو ينه�س من كر�صية.. كرمي 
انا مق�ص���ر معاك!! امل ابعثك اىل لن���دن مرتني دون مربر؟ 
وه���ل رف�صت لك طل���ب؟ واردت ان اتكل���م فا�صكتني بحدة 
قائ���ال، ا�صمعني والله اذا قب�صت عليك���م ف�صاأعلقكم واحدا 
واح���دا على طول �ص���ارع الر�صيد واجع���ل اهلكم يلب�صون 

اال�صود طول اعمارهم. فقلت له با�صا ا�صمح يل: فقاطعني 
بقول���ه: والكلم���ة.. تنكر؟ فقلت له نعم يابا�ص���ا انفي كل ما 
�صمعت���ه عني. ق���ال: تق�صم بال�ص���رف الع�صك���ري؟ قلت له: 
اق�ص���م بال�صرف الع�صكري ان ال�صحة مل���ا و�صلك عني فانا 
الميك���ن ان اخونك يابا�ص���ا. عندها تبدل���ت ا�صارير وجهه 
وه���و يقول يل: اقتنع���ت يف االمان يالله وغ���ادرت غرفته 
بع���د ان مل�صت ر�صاه عني. ويف فجر يوم 14 متوز حدثت 
الث���ورة وكان الزعي���م عبد الكرمي قا�صم اح���د القائمني بها 
يف ظ���ل �صرف���ه الع�صكري. ام���ا الرواية الثاني���ة التي ذكر 
فيه���ا لق���اء ب���ني ن���وري ال�صعيد وعب���د الك���رمي قا�صم هي: 
انعقد اجتماع يف م�صتمل �صفاء العارف يف الكاظمية قبل 
الع���دوان الثالثي على م�صر �صن���ة 1956 وقد ات�صل بعبد 

الكرمي قا�صم احد ا�صدقائه العقيد الركن ا�صماعيل العارف 
ودعاه اىل هذا االجتم���اع للتداول يف �صوؤون الثورة على 
احلك���م امللكي وانقاذ البالد من حمنتها فرف�س عبد الكرمي 
قا�صم االجتماع معهم عندما عرف ا�صماء املجتمعني اال انه 
طلب م���ن العقيد الركن ا�صماعيل عل���ي العارف ان يجتمع 
به���م ويخ���ربه مبا دار بينه���م وقد مت االجتم���اع يف املكان 
ال���ذي ذكرن���اه )م�صتمل الكاظمي���ة( وجرت في���ه مناق�صات 
ومباحثات وبع���د ان انف�س و�صل خرب هذا االجتماع اىل 
م�صام���ع ن���وري ال�صعي���د فارعبه ه���ذا اخلرب اخلط���ر فاأمر 
مبراقبة ا�صماعيل الع���ارف �صكرتري رئي�س اركان اجلي�س 
ومراقب���ة امل�صتمل الذي عقد فيه االجتماع وقد اخذ بهجت 
العطي���ة مدير االمن اال�صبق االمر على عاتقه وتو�صل اىل 

معلومات مهم���ة وهي ا�صماء اال�صخا����س الذين اجتمعوا 
يف امل�صتم���ل وعددهم اثنى ع�صر �صابط���ا ورفع با�صمائهم 
تقري���را اىل نوري ال�صعيد يتهم ه���وؤالء باالفكار الي�صارية 
فا�صتف�ص���ر ن���وري ال�صعيد م���ن مرافقه يومه���ا عبد الرزاق 
اجل���دة فنف���ى التهمة املذكورة ع���ن ه���وؤالء ال�صباط ولكن 
ن���وري مل يقتنع بذلك وات�صل برفي���ق عارف رئي�س اركان 
اجلي����س وام���ره ان ي�صتو�صح من �صكرت���ريه عن اجتماع 
الكاظمية وعن ال�صباط الذين ح�صروا االجتماع كما امره 
ان ي�صتدع���ي الزعي���م الركن عبد الك���رمي قا�صم من مع�صكر 
املن�ص���ور ملواجهته فقام رئي����س اركان اجلي�س مبا امر به 
وه���و ا�صتدع���اء عب���د الكرمي قا�ص���م. وملا قدم عب���د الكرمي 
قا�ص���م اىل بغداد ا�صرع عبد الك���رمي اجلدة للقائه واخربه 
مب���ا ن���وره ب���ه اخ���وه عبد ال���رزاق اجل���ده مراف���ق نوري 
ال�صعي���د ال���ذي كان مطلعا علي تفا�صي���ل املو�صوع، وكان 
ه���ذا املوق���ف بالن�صبة للزعيم عبد الك���رمي قا�صم علي غاية 
من اخلطورة نظرا لكرة ال�صبهات والو�صايات التي قيلت 
يف حق���ه ولكن���ه مل يكرث بذل���ك ومل يبد علي���ه اي اهتمام 
وذه���ب اىل رفيق ع���ارف رئي�س اركان اجلي����س فا�صتف�صر 
من���ه رفيق عن ا�صباب �صداقته الوثيقة با�صماعيل العارف 
وا�ص���ار عليه بل���زوم ترك هذه ال�صداقة وطل���ب اليه البقاء 
يف بغ���داد ريثم���ا يطلب���ه ن���وري ال�صعيد وبع���د ثالثة ايام 
طلبه ن���وري ال�صعيد وذهب اىل مقابلت���ه و�صادف ان كان 
عل���ي ال�صرق���ي موج���ودا عند ن���وري ال�صعي���د ويف غرفته 
وطل���ب ن���وري ال�صعي���د ان يخ���ربه عم���ا اذا كان قد ح�صر 
اجتماع���ا �صيا�صيا اوان���ه مت�صل باية جه���ة �صيا�صية فنفى 
ذل���ك عبد الك���رمي نفيا قاطع���ا فلم ي�صك ن���وري ال�صعيد يف 
�صح���ة قول���ه وات�ص���ل هاتفي���ا برفي���ق ع���ارف واعلمه ان 
الزعي���م عبد الك���رمي قا�صم ق���د واجهه وهو الي���رى حاجة 
لبقائ���ه يف بغ���داد وبامكانه الع���ودة اىل لوائه يف مع�صكر 
املن�صوري���ة. وق���د تكل���م ال�صيخ عل���ى ال�صرقي ال���ذي كان 

حا�ص���را هذا اللقاء فقال: كنت يف زي���ارة لرئي�س الوزراء 
ن���وري ال�صعيد يف مكتب���ه يف رئا�صة ال���وزراء وبينما كنا 
نتج���اذب اط���راف احلدي���ث دخ���ل ال�صكرت���ري عل���ى نوري 
ال�صعي���د واخ���ربه بان الزعي���م عبد الك���رمي قا�صم موجود 
يف غرفت���ه فق���ال ل���ه ادخله فلما دخ���ل ن���وري ال�صعيد ادى 
التحي���ة ووق���ف فا�ص���ار علي���ه ن���وري ال�صعي���د باجللو�س 
فجل����س، فبادره ن���وري با�صا ان ال�صيخ عل���ي ال�صرقي من 
)عي���ال البيت( فابت�صم عبد الك���رمي قا�صم لهذا القول، فقال 
له ن���وري بعدك تريد ا�صمنت ما خل�ص���ت �صغلك بال�صمنت 
فقال له با�صا اريد ان ابلط جميع �صوارع املع�صكر حتى اذا 
ما تف�صلت علينا بزيارة اىل مع�صكر املن�صور اليهب عليك 
الغب���ار والراب فابت�صم ن���وري ال�صعيد لذلك القول، وقال 
له: عب���د الكرمي انني ا�صمع ها اليام ان���ك مرتبط بجماعة 
ي�صتغل���ون بال�صيا�ص���ة وجتتمع معهم وتري���دون ت�صوون 
ثورة وت�صقط���ون النظام فاجابه عبد الك���رمي قا�صم بجد، 
با�صا ه���ذه و�صايات كاذبة وحماولة البعاد املخل�صني عنك 
وللتفري���ق بينن���ا وزرع ب���ذور ال�صك النهم يعلم���ون انني 
امتت���ع بحمايتك���م وحت���ى ي�صتفيد االعداء م���ن تلك اللعبة 
ب�ص���رب النظ���ام وانن���ي خمل����س لك���م وللمل���ك والوطن، 
وبع���د هذا الكالم ب���داأت عالمات االرتي���اح وال�صرور على 
حمي���ا نوري ال�صعي���د ثم رفع �صماعة الهات���ف وكلم رئي�س 
اركان اجلي����س رفي���ق عارف وقال ل���ه: الزعيم عبد الكرمي 
موج���ود عن���دي االن وه���و م���ن ال�صب���اط املخل�ص���ني لنا، 
بعد الت�صم���ع كالم فالن وعالن وخلي ي���روح للمن�صورية 
ماكو داع���ي يبقى يف بغداد واغلق �صماع���ة الهاتف وفرح 
عب���د الك���رمي قا�صم بع���د ان انحنى على ي���د البا�صا. نوري 
ال�صعيد يف نظر ال�صيد هب���ة الدين احل�صيني: قال روؤوف 
البح���راين، زرت العالم���ة ال�صيد هب���ة الدين يف مكتبه يف 
الكاظمي���ة التي عرفت مبكتبة اجلوادين العامة م�صاء يوم 
اخلمي����س من �صه���ر ايلول �صنة 1958 وج���رى ذكر نوري 
ال�صعي���د وم�صرعه وخامتة ام���ره، فاعطاين هذا التعريف 
عن���ه واحتفظت به الهميته، ق���ال ال�صيد هبة الدين: نوري 
با�ص���ا ال�صعي���د كغريه م���ن ال���وزراء له ح�صن���ات و�صيئات 
وان���ه عظيم احل�صنات وعظي���م ال�صيئات ويعترب بحق من 
ال�صخ�صي���ات القديرة الت���ي حكمت العراق لف���رة طويلة 
يف العهد امللك���ي الها�صمي. تعرفت علي���ه يف مطلع تاأليف 
احلكوم���ة العراقي���ة ع���ام 1921 بع���د تتويج املل���ك في�صل 
االول ملكا على العراق اثناء تقلدي وزارة املعارف وبيده 
مقالي���د االمن وال�صرطة واجلي����س وكان على �صمور بدنه 
ونحافة ج�صمه قطعة من الهمة واحلركة والن�صاط.. وكان 
ما بيده وحتت م�صوؤوليته اكر مما نعلم! وتوثقت املعرفة 
مع االيام وتوا�صعه اجلم وادبه امللحوظ اميز ما يطغيان 
على ظاهر �صفاته!! وما يتميز به. وت�صلم الوزارة واحلكم 
بعدها و�صائ���ر املنا�صب الرفيع���ة يف الدولة حتى فاق بها 
جمي���ع اقرانه واكر من غريه، وان الع���راق قد ازدهر يف 
عهده وتقدم اكر من عهود غريه يف ظل العر�س الها�صمي 
لرباعت���ه يف ا�صل���وب احلكم وم�صاي�ص���ة النا�س، فقد عرف 
طبيع���ة اه���ل العراق وخ���رب طباعهم بحي���ث ا�صبح طبيب 
هذا القطر، ولولب �صيا�صته، واكت�صب هذه املكانه البعلمه 
والبقلم���ه والبل�صانه، والبع�صريته وامن���ا بجراأته وثباته 
وبراعته وح�صن ت�صرفات���ه امل�صتمدة من خال�صة جتاربه 
ال�صيا�صية وامل�صتندة على اخال�صه للبيت الها�صمي املالك، 
والربيطاني���ني املتال���ف معهم عل���ى وج���ه التخ�صي�س مع 
�صخائ���ه على م�صاعدي���ه وقلة مطامع���ه ال�صخ�صية. نوري 
ال�صعيد.. رجل م���رن وذو نظر عميق وبعيد كثري ال�صخاء 
ملعار�صيه االقوياء وقا�صي القلب على خ�صومه ال�صعفاء. 
ي���ود احلاكمي���ة بدرج���ة الهي���ام م���ع االعت���داد يف ال���راأي 
واالنقي���اد الت���ام ال�صدقائ���ه االنكلي���ز، ولو ان���ه يف االيام 
االخ���رية بداأ يعار�صهم معار�صة الن���د للند لك�صب ما امكن 

اىل �صالح البلد. 
عن كتاب بغداد

اللق��اء االخير بين نوري الس��عيد 
وعبد الكريم قاسم

يف  ن���ادرة  ال�صي���دة   امل�صه���ورة  املطرب���ة  ع���ادت 
اال�صب���وع املا�صي من رحلته���ا التي ق�صت معظمها 
يف م���دن العراق وبخا�ص���ة  بغداد حيث اتفق معها 
احد املتعهدين على احياء اثنتي ع�صرة حفلة فيها.

ولقد زرت”نادرة”عق���ب و�صولها فهناأتها ب�صالمة 
الو�ص���ول.. و�صاألته���ا ع���ن �صح���ة �صالم���ة ال�صيدة 
ليلى العامرية، التي كانت بالعراق مري�صة، والتي 
�صبق لن���ادرة ان ابلغتن���ا يف خط���اب ار�صلته الينا 
م���ن بغ���داد ان �صب���ب ذل���ك املر�س راج���ع اىل �صدة 
ح���رارة اجلو الت���ي ال يتحمله���ا االن�ص���ان، وزادت 
نادرة على ذلك فقال���ت انها قبل رحيلها اىل العراق 
كانت متاأمل���ة من حرارة ال�صي���ف يف م�صر فرغبت 
ان تهاج���ر اىل بل���د اآخ���ر هربا من احل���ر، فلما جاء 
متعهد العراق لالتف���اق معها على ال�صفر �صاألته عن 
حالة اجلو هناك فطماأنها من هذه الناحية، ولكنها 
ح���ني و�صل���ت اىل بغ���داد و�صعرت بح���رارة اجلو 
عادت اىل املتعه���د تعاتبه فاجابها :”انتي وانا يف 
م�ص���ر ن�صيت حر بالدي فو�صفته لك مبا �صعرت به 

يف بالدك!". 
قالت ال�صيدة نادرة: 

"ويف الي���وم االأول لو�ص���ول اىل بغداد ابلغوين 
الفن���دق  اعل���ى  يف  مكان���ا  يل  �صيهيئ���ون  انه���م 
م���ن  وقلت:”وه���ل  ذل���ك  ف�صايقن���ي  )ال�صط���وح( 
الالئ���ق بي وبكرامتي ان ان���ام يف ال�صطوح، وهال 

توج���د يف الفن���دق غرفة اأبي���ت فيها؟”فلما �صمعوا 
ذلك مني انتق���وا اح�صن غرفة يف الفندق وقادوين 
واح�ص���رت  فيه���ا  الت���ي  املروح���ة  وادرت  اليه���ا. 
زجاجت���ني مملوءتني ماء مثلوجا واحت�صنتهما اال 
ان ذل���ك كله مل يلطف من ح���رارة اجلو �صيئًا، ويف 
الي���وم الت���ايل طلبت ان يفر�ص���وا يل مرتبة ال فوق 

ال�صطوح فح�صب بل فوق املئذنة اذا امكن!! 
وبع���د ان”تغزلت”نادرة يف حر العراق ما �صاء لها 

الغزل قالت: 
اللواتي  لل�صي���دات االوروبي���ات  ان�ص���ح  "اود ان 
يلج���اأن اىل حم���ام ال�صم�س يف امل�صاي���ف كي ينلن 
اللون اال�صم���ر ان يق�صدن اىل العراق وانا الكفيلة 

بانهن يعدن اىل بالدهن كالكتاكيت امل�صلوقة". 
ومن نوادر نادرة يف ه���ذا ال�صبيل انها كانت تاأتي 
بل���وح من الثلج وت�صع���ه يف”البانيو”كلما ارادت 

اال�صتحمام. 
وبع���د ان احي���ت ن���ادرة حف���الت بغ���داد قامت اىل 
الب�ص���رة بالطي���ارة فاحي���ت فيها ارب���ع حفالت ثم 
ع���ادت اىل بغ���داد بال�صي���ارة، ويف ذلك تق���ول انها 
ق���ادت ال�صيارة بنف�صه���ا وكانت مو�ص���ع االعجاب 

ملهارتها. 
وقد امتدحت نادرة املناظ���ر الطبيعية يف الب�صرة 
وخ�صو�ص���ا )�صط الع���رب( وقال���ت ان هناك نوعا 
م���ن القوارب يطلق���ون عليها ا�ص���م )البلم( – يفتح 
الباء والالم – وهي ت�صبه تلك التي متخر �صوارع 
البندقي���ة امل�صائية، فاذا رك���ب االن�صان البلم و�صار 

يف �صط العرب ملكت لبه املناظر ال�صاحرة وال�صماء 
ال�صافية وا�صتوىل عليه اخليال وال�صاعرية. 

ومل���ا ع���ادت نادرة اىل بغ���داد اقام���ت ب�صع حفالت 
اخ���رى اإال ان ذل���ك مل ي���رق املتعه���د ال���ذي ا�صرط 
عليه���ا يف التعاق���د ان ال تقي���م ببغ���داد حفالت غري 
االثنت���ي ع�ص���رة حفلة الت���ي ا�صراه���ا حل�صابه – 
ومن ثم رفع عليها دع���وى يطالبها بتعوي�س قدره 
)400 جنيه( الخاللها ب�ص���روط التعاقد، وعر�صت 
الق�صية امام”حمكمة ب���داءة بغداد”وتقدم للدفاع 
عن املطربة اال�صتاذ القدير جنيب الراوي وهو من 
كب���ار املحامني هناك، وقد �صدر احلكم يف م�صلحة 
نادرة اذ رف�صت الدعوى وا�صيفت امل�صاريف على 
جان���ب املدعي.. وكانت املحكمة دقيقة يف حيثيات 
احلكم اىل اكرب حد حيث راأت ان املق�صود من عدم 
اقام���ة حفالت خ���الف املتفق عليه ه���و ان ال تكون 
احلف���الت الالحق���ة معطل���ة حلفالت املتعه���د.. وما 
دامت حفالته قد انتهت فلها كل احلرية يف ان تقيم 

ما ت�صاء من احلفالت. 
ه���ذا وقد عرفنا من ال�صيدة نادرة ان حفالتها هناك 
�صادف���ت جناحا كب���ريا، وانه���ا قوبلت م���ن اهايل 
العراق اح�صن مقابل���ة، وامتدحت اخالق اخواننا 
هن���اك واطنب���ت يف ذك���ر الكثريي���ن م���ن الك���رباء 
والعظماء وخ�صو�صا �صبح���ي بك الدفري )امني 
العا�صم���ة(. واطلعتن���ا على ق�صي���دة عامرة نظمها 
فيل�صوف العربية و�صاعرها الكبري )جميل �صدقي 
الزهاوي( حتية للمطرب���ة امل�صرية بعد ان �صمعها 

واعجب بفنا.. 
 

ومنها ونحن نقتطف منها هذه االبيات: 
امرية الفن على!! ابداع انت قادرة 
معجزة ثالثة من معجزات القاهرة 

بني اغانيك ووج�... هك اجلميل اآ�صره

لو كان يحيا امليت اأح�� 
�يته االغاين ال�صاحرة 

فحبذا الفن وحب���ذا اغاين نادرة 
ومنها 

كوين ل�صيخ قد �صبا 
اىل اجلمال عاذرة 

ال حت�صبي ال�صيوخ اأم� 
�ثال الر�صوم الدائرة 

 *****
ان احلياة كلها 

اىل احلتوف �صائرة 
فلنك�صب الدنياور 

بي غافر يف  االخرة 
وقد ختم اال�صتاذ الزهاوي ق�صيدته بقوله: 

ورمبا دار الزما 
ن معلنا ب�صائره 

فخول ال�صعب حقو
ق االأمم املجاورة 

 ه���ذا وقد حدثتنا نادرة عن نهر دجلة ومائه العذب 
فقالت انه ي�صاعد على اله�صم ب�صرعة فائقة فهو يف 
احلقيق���ة يروي وي���داوي يف وقت واحد. وختمت 
املطرب���ة حديثه���ا قائل���ة انه���ا و�صل���ت اىل بغ���داد 
ووزنها �صتون كيلو جراما ولكن م�صايقة احلر لها 

انق�صت وزنها اىل �صتة وخم�صني كيلو! 
م. االثنني / 1934/10/8

"نادرة تغني  في بغداد.. 

هل كان السعيد على علم بالضباط األحرار ..؟
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ج��ع��ف�����ر    ل���ط���ف���ي  د. 

بعد ان ا�صبح في�صل ملكًا وهو يف الرابعة من عمره نذرت 
والدت���ه نف�صها خلدمته ورعايت���ه فغادر بغداد اأول مرة يف 
مت���وز 1939 اىل لبن���ان لق�ص���اء ف�صل ال�صي���ف يف ربوع 
م�صايفه بعد ان بداأت بوادر مر�س الربو تظهر عليه. بانت 
على امللك في�صل الثاين يف طفولته �صفات ال�صخاء واملرح 
والذكاء والنباهة و�ص���دة املالحظة والتعط�س اىل املعرفة 
فمن���ذ ع���ام 1942 اعد ل���ه يف البالط امللكي ال���ذي كان يقع 
يف منت�صف طريق بغداد – االعظمية جناح خا�س يتلقى 
في���ه درو�صه االولي���ة على اأيدي ا�صات���ذة عراقيني وانكليز 
اكف���اء وفق املناهج املتبع���ة يف مدار�س الع���راق الر�صمية 
كان اول ا�صاتذت���ه )د. م�صطفى جواد( الذي با�صر تعليمه 
اللغ���ة العربية اىل جانب اال�صاتذة: عبد الغني الديل، عبد 
الل���ه ال�صيخلي، ناجي عبد ال�صاحب، اك���رم �صكري، قا�صم 
ناج���ي، جليل مطر، امل�صر �صايد بومت، امل�صر بيت رفرز، 
ث���م ا�صي���ف اىل ه���وؤالء اال�صات���ذة: الربوف�ص���ري )همل���ي( 

م�صت�صار وزارة املعارف انذاك.          
وقد ح���اول )الو�صي عبد االل���ه( ان يختار معلمني اجانب 
لال�ص���راف عل���ى تعلي���م املل���ك في�ص���ل الث���اين يف ميادي���ن 
�صتى مثل فنون ال�صي���د وركوب اخليل وال�صباحة واللغة 
االنكليزية من منطلق ان ال�صيد وركوب اخليل وال�صباحة 
م���ن االلعاب الكافية له فقد فاحت )الو�صي عبد االله( الفيلد 
مار�صال )الك�صن���در( بذلك خالل زيارته نابويل وقد وعده 
ال�صا�صة الربيطانيون بالبحث عن �صخ�س من هذا الطراز 
وار�صل���ت دوائر االو�صاط املدني���ة واخريًا �صمم )الو�صي 
عبد االله( على تاأليف جلنة الختبار معلم للملك وقد تراأ�س 
نف�ص���ه ه���ذه اللجنة التي اخت���ارت امل�ص���ر )لوي�س غريغ( 
ال���ذي ام�صى مع امللك ج���ورج ال�صاد�س معظ���م حياته كما 
اقرح بحما�ص���ة اختيار امل�صر )جولي���ان بيت رفرز( لهذه 
املهم���ة حيث قدم اىل بغداد لكي مي�ص���ي مع في�صل الثاين 
ع���دة �صن���وات ويع���ده لاللتح���اق مبدر�ص���ة )�صاندروي���ر( 

التمهيدية يف انكلرا ثم )كلية هارو(.
وحينما انهى في�صل الف�ص���ول االوىل من تعليمه �صحبته 
والدت���ه امللك���ة عالية وجدت���ه امللك���ة نفي�ص���ة اىل عمان ثم 
القاه���رة يف �صهر اذار 1943 ليتمتع باج���ازة ربيعية ملدة 
ا�صبوع���ني فا�صتقبل���ه اجلميع ا�صتقبااًل ر�صمي���ًا حافاًل وقد 

قي���ل يف حينه ان في�صاًل ابدى رغبت���ه يف ال�صباحة عندما 
زار اال�صكندري���ة وجت���ول يف �صواحله���ا فق���ررت والدت���ه 

تلبية رغبته يف العام التايل.
يف �صي���ف 1944 �صاف���ر املل���ك مبعي���ة مرافقه املق���دم عبد 
الوه���اب ال�صامرائ���ي واالم���ري رع���د جنل االم���ري زيد اىل 
اال�صكندرية حي���ث ام�صى وقته يف ال�صباحة على �صاطىء 
�صيدي ب�صر ثم اعدت ل���ه احلكومة امل�صرية منهاجًا �صاماًل 
لزي���ارة معامل م�ص���ر واالطالع عل���ى اثارها كم���ا ا�صتقبله 
رئي����س ال���وزراء م�صطفى النحا����س با�صا وق���دم له هدية 
با�ص���م احلكوم���ة امل�صري���ة يف �صهر ت�صري���ن االول ثم عاد 

اجلميع اىل بغداد.         
يف عام 1947 انهى امللك في�صل الثاين درا�صته االبتدائية 
وق���ال عند اال�صاتذة الذي قاموا بتدري�صه انه كان حري�صًا 
عل���ى اع���داد الواجب���ات املدر�صي���ة اليع���رف التق�صري يف 
الواجب وال يعرف به اال اذا كان الباعث عليه قاهرًا وكان 

اذا حال بينه وبني الواج���ب اليومي حائل من املر�س، او 
�صب���ب ا�صطراري طلب ان يقدم ع���ذره اىل ا�صتاذه قبل ان 

يلقاه.   
يذك���ر الدكت���ور )م�صطف���ى ج���واد( ان���ه اظه���ر م���ن الذكاء 
والتقب���ل واالدراك ما بعثني عل���ى ال�صعي �صعيًا حثيثًا يف 
تعليم���ه واال�ص���راع يف تدري�صه الخت�ص���ار الزمن والقيام 
بالواج���ب علي قبل فوات االوان ولي�س تعليم امللك ك�صائر 
التعلي���م ملا فيه كل فرد من اف���راد االمة اليطيق حتمل تبعة 
التق�ص���ري فيه���ا خمل�س لالمة كان ولع املل���ك في�صل باللغة 
العربية الف�صحى �صديدًا مع حبه لتعلم اللغة االنكليزية.. 
وكنت اتبني في���ه �صحة التفكري والتاأين يف احلكم وطول 
االناة وال�صرب على التلقي وقد قويت فيه امليل اىل التاريخ 
وفروعه كاالث���ار الن امللوك ينتفع���ون بالتاريخ احيانًا ما 
الينتفع���ون بان�ص���ح الن�صح���اء واحك���م امل�صت�صارين ذلك 
الن التاري���خ ًال�صحي���ح ام���ور عملي���ة ملمو�ص���ة بنتائجها 

وال�صع���ور باثارها والن�صائح نظرية حتتاج اىل التطبيق 
لتك���ون تاريخًا.. كان يحفظ �ص���ور االلفاظ العربية حفظًا 
متقن���ًا فكان يكتبها عل���ى ال�صحة وال�ص���واب وغري خافية 
�صعوب���ة االلف���اظ العربي���ة على طريق���ة ال�صم���اع وااللقاء 
وعن���دي مناذج من كتابته ن���ال منها الدرج���ة التامة والله 
يعلم اين مل اكن اأحابيه يف تقدير الدرجات النه كان يكيفه 
ان متر اللفظة تارة واحدة حتت عينية الكرميتني فتنق�س 

يف ذهنه.
وروى ال�صي���خ )عب���د الله ال�صيخل���ي( الذي علم���ه العلوم 

الدينية عن اميانه بربه حيث قال:
لعلي ابالغ اذ اقول ان ا�صعد اوقات امللك في�صل الثاين هي 
تل���ك اللحظات التي كان ي���وؤدي معي فري�صة من الفرائ�س 
الديني���ة متوجه���ا بكليت���ه اىل الله رب العاملني ام���ا القراآن 
الك���رمي ف���ان تالوة ايات���ه البين���ات احب �ص���يء اىل نف�صه 
يتل���ذذ بتالوة كتاب الل���ه العزيز ويلقيه الق���اء ين�صجم مع 
معانيه وال يقراأ اآية اال وي�صال تف�صريها ومعاين كلماتها.

سفره الى لندن:
قب���ل ان ينهي املل���ك في�صل درا�صت���ه االبتدائية يف العراق 
عل���ى  لعر�ص���ه  لن���دن  اىل  والدت���ه  �صحبت���ه   1946 ع���ام 
االخت�صا�صي���ني االنكلي���ز ب�صب���ب مر�ص���ه ب�)الربو( وكان 
تلك املرة االوىل التي يزور فيها امللك في�صل انكلرا �صافر 
امللك برفقة)الو�ص���ي عبد االله و)نوري ال�صعيد( والعائلة 
املالك���ة )امللك���ة نفي�صة وال���دة الو�صي عبد الل���ه( ووالدته 
)امللك���ة عالية( واالم���ريات )عابدية( و)بديع���ة( و)جليلة( 
وزوجه���ا الدكت���ور �صري���ف ح���ازم كذل���ك رافق���ه )جريالد 
دي غ���وري( امللح���ق الع�صك���ري يف ال�صف���ارة الربيطانية 
ببغ���داد والنقي���ب الطيار )ج�ص���ام حممد( وه���و مالح يف 
الق���وة اجلوي���ة العراقي���ة كم���ا رافقته���م ال�صي���دة )ب�ص���ك( 
زوجة امل�صت�صار و�صف���ري بريطانيا يف فنزويال يف ما بعد 
واالن�صة )نورا �صتونهوب���رد( ابنة ال�صفري الربيطاين يف 
العراق )ال�صري هيو( و)جوليان بيت ريفرز( ومربية امللك 

)امل�س بوالند( واثنني من املرافقني وعدد من اخلدم.    
ويف لندن ا�صتقبله القائم باالعمال العراقية ال�صيد )�صاكر 
الوادي( الذي كان قد اعد للعائلة املالكة م�صكنًا يف)غروف 

ل���وج( مبنطقة )بركنل( وهناك تع���رف امللك في�صل الثاين 
عل���ى العائلة امللكي���ة الربيطانية وراأى م���ن قاعدة التحية 
كي���ف ا�صتعر�ص���ت ملكة بريطاني���ا )م�صرية ي���وم الن�صر( 
وت���رك انطباعًا بان���ه كان يتحدث مع اف���راد العائلة امللكية 
الربيطانية مبنتهى الرقة وكان �صديد الفرح بتلك املنا�صبة 
ووجه���ت الي���ه الدع���وة من ل���دن ال�صف���ري )الل���ورد كلرن( 
لتناول ال�صاي ثم ح�صر بع�س االجتماعات مع امل�صوؤولني 
االنكلي���ز وق���د و�ص���ف )جريال���د دي غ���وري( خ���الل هذه 

ال�صفره قائاًل:
كان في�ص���ل الث���اين يت�ص���رف ت�صرف���ًا ح�صنًا ج���دًا يف كل 
االعم���ال الت���ي ميار�صه���ا واالجتماع���ات الت���ي يح�صره���ا 
باعتب���اره ملكًا ول���و انه اليزال طف���اًل ويف بع�س االحيان 
كان يت�ص���رف مبنته���ى االتقان والكم���ال.. كان متمكنًا من 

نف�صه وياأكل بحذر واحرا�س.
وخ���الل فرة وج���وده يف انكلرا خ���ف كث���ريًا داء الربو 
ال���ذي كان يعاني���ه بحيث عربت والدت���ه )امللكة عالية( عن 
م���دى �صعادتها بذلك وبع���د م�صي خم�صة ا�صهر يف انكلرا 
ق���ررت العودة اىل بغداد ليكم���ل امللك تعليمه االويل حيث 
اطماأن���ت والدته عل���ى �صحته وهبط في�ص���ل الثاين ميناء 
بريوت يف طريق عودته اىل بغداد بالقطار عرب االرا�صي 
ال�صوري���ة وقد احتفي ب���ه كثريًا على امل�صتوي���ني ال�صعبي 
والر�صم���ي مب���ا يف ذل���ك اقام���ة حف���ل غ���داء اقام���ه رئي�س 
اجلمهوري���ة ال�صوري���ة يف �صتورة فقدت م���دت مائدة على 
حافة نهر �صغري هناك بني اال�صجار التي كانت تلوح عليها 
ب�صف���ة جزئية انوار ال�صم����س امل�صرقة حيث القى الرئي�س 
ال�ص���وري خط���اب ا�صتقبال ق�صريًا واب���دى ال�صباب الذين 
جتمه���روا ملالقات���ه ترحيبًا حارًا ومده�ص���ًا بفي�صل الثاين 
�ص���واء عند الباخ���رة الت���ي كان ي�صتقله���ا او يف ال�صوارع 
الت���ي كان ي�ص���ري فيه���ا وق���د فع���ل املواطن���ون ال�صوريون 

ال�صيء ذاته.
وحني اقرب ركب املل���ك في�صل من احلدود العراقية اقبل 
اأحد املرافقني على )امللكة عالية( لكي يذكرها بانه �صيكون 
هن���اك حر�س �ص���رف يقوم في�ص���ل بتفتي�صه عن���د احلدود، 
ولك���ن ما ان �صع���د اىل القطار حتى اخ���ذ داء الربو يظهر 
عليه جم���ددًا بحيث �صقط مري�صًا قب���ل و�صوله اىل بغداد 
يف ت�صري���ن اول 1946، يق���ول الدكت���ور �صندر�صن طبيب 

العائلة املالكة:
ماك���دت ا�ص���ل اىل فندق ريجنت باال����س بعد عودتي حتى 
تلقيت نداًء هاتفيًا يق���ول: ان امللك مري�س ب�صكل ميئو�س 
منه وان احدى �صيارات الق�صر يف طريقها ايل لتقلني اىل 
ق�صر الزهور حااًل قطعت امل�صافة يف �صرعة هائلة جدًا كان 
يخيم على �صيدات الق�صر هدوء م�صوب باخلوف يف حني 
كان بقي���ة افراد العائل���ة يف حالة من الهي���اج كانت �صفتاه 
وجفن���اه قد انتفخ���ت اىل درجة ان عيني���ه مطبقتان وكان 
تنف�صه ي���دل على ا�صابته بنزلة �صدري���ة لقد احدثت زرقة 
مب���ادة )االدرينال���ني( حت�صن���ًا مده�ص���ًا تلقيت م���ن جرائه 

عبارات التبجيل وال�صكر.

  التحاقه بمدرسة ساندرويد:
الث���اين  املل���ك في�ص���ل  تق���رر ان يلتح���ق  يف ع���ام 1947 
مبدر�ص���ة �صاندروي���د التمهيدي���ة يف لن���دن وكان انطب���اع 
معلمه االنكليزي امل�صر )جوليان بيت رفرز( قبل التحاقه 
باملدر�ص���ة بانه فتى هادىء ناحل العظام مثل اكرية افراد 
ا�صرته م�صرق املحيا �صديد الذكاء يف حني و�صفه الدكتور 

)�صندر�ص���ن( طبيب العائلة املالك���ة ب�صدة حبه وتعلقه بها، 
فيم���ا كان ن���وري ال�صعيد رئي�س ال���وزراء احد املتحم�صني 
الر�صاله اىل انكلرا يف وقت مبكر لغر�س متابعة درا�صته 

مبوجب املناهج االنكليزية. 
غ���ادر امللك في�صل العراق اىل لندن م�صاء يوم 27/ متوز/ 
1947 وق���د اختري ل�صكن���ه دار يف منطقة )كنك�صتون( يف 

حماذيًا  )�صتين����س(  �صاحية 
ل�صياج مطار )هيرو( يقول 
)جطريال���د دي غوري( عن 

اختيار املنزل:
كنت انا ال���ذي عرت عليه 
وانباأ )عبد االله( عن مدى 
ال�صو�صاء التي حتيط به 

فقال:
)نحن اي�صًا قريبون جدًا 
من املط���ار يف بغداد وقد 

تعودنا عليه(..

كان بيت���ًا ريفي���ًا ممي���زًا 
يف  وخمتفي���ًا  �صغ���ريًا 
ار����س الري���ف وملا كان 
ممل���وكًا  املن���زل  ه���ذا 
الح���د املهند�صني الذي 
بن���ى  ان  بع���د  تقاع���د 
م�ص���ر  يف  القناط���ر 
فق���د كنت ا�صع���ر بانه 
يف م���كان جيد ولذلك 

وافق عليه.
يف )مدر�صة �ص�صاندرويد( يف 

ذلك الو�صط العلمي الغريب راح امللك في�صل الثاين البالغ 
عمره انذاك )12( عامًا يتلقى درو�صه مع زمالء غرباء عنه 
ومل مت�س عليه فرة من الزمن حتى رفعت ادارة املدر�صة 
تقري���رًا مف�ص���اًل اىل خال���ه )الو�صي عبد االل���ه( بينت فيه 

م�صتواه العلمي و�صريته العامة:
الريا�صي���ات: ذك���ي ي���درك االف���كار احل�صابي���ة اجلدي���دة 
ب�صهول���ة، اال ان تقدمه �صيكون بطيئ���ًا اىل ان يبداأ بالعمل 

ويح�صر فكره كله من دون اية مقاطعات يف درو�صه.
الفرن�صي���ة: جي���دا ج���دًا يف ال�صفه���ي ول���ه امل���ام طيب يف 
جميع مف���ردات الكلمات بيد انه �صعيف ج���دًا يف القواعد 

والتمارين التحريرية.
االنكليزي���ة: معرفت���ه اللغ���ة االنكليزي���ة ومتكن���ه فيها من 
امل�صت���وى املتف���وق. ام���ا اعمال���ه الكتابي���ة فان���ه يعرب عن 

افكاره ببطء نوعًا ما.
املو�صيق���ى: له ذوق �صلي���م يف االوزان واذا ما ح�صر فكره 

يف املو�صوع فانه يتعلمه ب�صرعة.
الر�ص���م : يعم���ل ب�صجاع���ة واتقان، وله ع���ني ثاقبة يف علم 

املناظر.
مل يح���ن الوقت لتقدمي تقرير مف�صل ع���ن �صكل اعماله يف 
تدرج���ه يف احلياة العملي���ة، الن هذا يتطل���ب وقتًا طوياًل 
حت���ى ي�صتقر يف اعمال���ه املدر�صية وت�صبح ه���ذه االعمال 
ماألوف���ة لديه �صيئًا ف�صيئًا، اخ���ذت قوته التفكريية تتح�صن 
ب�صرعة وح�صل على ا�صدقاء كثريين و�صار يتمتع باحلياة 
املدر�صي���ة متتعًا كاماًل مبديًا حذق���ًا واهتمامًا عظيمني كي 
يقوم مبا يرتب عليه من اعمال بينما كانت امللكة )عالية( 

والو�ص���ي )عب���د االله( ق���د اوفدا 
م���ع امللك في�ص���ل الدكتورم�صطفى ج���واد لي�صتمر معه يف 
تعليم���ه اللغة العربي���ة واالدب العربي، كما عينا له م�صرفًا 
ع�صكري���ًا ملرافقت���ه يف اوقات فراغ���ه وتدري�صه اجلغرافية 

والتاريخ اثناء االجازات.
كان الدكت���ور م�صطفى جواد وامل�صرف الع�صكري ي�صكنان 
يف فن���دق قري���ب م���ن املدر�ص���ة ويلتقيانه يف عطل���ة نهاية 

اال�صبوع لتدري�صه وي�صطحبانه يف جوالته الرفيهية.
ال���ف في�صل الثاين حمي���ط انكلرا ورمب���ا كان الختالطه 
باال�صات���ذة االنكليز يف بغ���داد واجادته اللغ���ة االنكليزية 
ومالزم���ة املربي���ة االنكليزية له يف الع���راق اثر يف �صرعة 

اندماجه باجلو االنكليزي الغريب عنه.

دخوله الى كلية هارو:
انه���ى امللك في�ص���ل الثاين عامه الدرا�ص���ي بتفوق وا�صبح 
بامكان���ه االلتح���اق بكلية هارو ال�صه���رية الكمال حت�صيله 
الثان���وي قبل مبا�صرته �صلطاته الد�صتورية فقد بقي امامه 
ارب���ع �صن���وات فقط ليبلغ �ص���ن الر�صد وكانت ه���ذه الكلية 
ق���د مار�ص���ت دورها من���ذ الق���رن التا�صع ع�ص���ر حيث كانت 
حتت�ص���ن اوالد ال�صخ�صي���ات الب���ارزة واال�ص���ر املعروفة، 
وت�ص���ري املو�صوع���ة الربيطاني���ة اىل تط���ور وظيفتها انها 
كر�ص���ت للطالب املنحدري���ن من طبقات خا�ص���ة �صواء من 
ابناء الب���الد او ابناء االمرباطورية الذي���ن كانوا يهياأون 
لت�صن���م وظائف �صامية وكان والد )امللك الراحل غازي( قد 

در�س يف هذه الكلية مدة �صنتني )1926- 1928(.

يف 7 ايار 1949 اذاع���ت رئا�صة الت�صريفات امللكية البيان 
االتي:

تلق���ى ح�صرة �صاحب ال�صمو امللك���ي الو�صي وويل العهد 
املعظم برقية م���ن ح�صرة �صاحبة اجلالل���ة امللكة املعظمة 
تفي���د باأن ح�صرة �صاحب اجلاللة في�صل الثاين املعظم قد 
قب���ل يف كلية ه���ارو يف �صف اعلى بعد اجتي���ازه امتحان 

الدخول اخلا�س بتفوق.
لق���د قب���ل امللك في�ص���ل الث���اين يف ال�صف الث���اين مبا�صرة 
لتفوق���ه يف امتح���ان القب���ول و�صجل في�ص���ل يف �صجالت 
الكلي���ة يف اي���ار 1949 با�صم في�صل بن غ���ازي وخ�ص�س 
له �صكن يف ق�صم الكلي���ة الداخلي وقد اكدت )امللكة عالية( 
الدارة الكلي���ة بانه���ا ترغب يف ان يعام���ل ولدها مثل بقية 
ال�صبي���ان االخري���ن وان التعطى له اية امتي���ازات خا�صة 
وحني حان الوقت الن ي�صبح في�صل تلميذًا الأحد التالمذة 
الكب���ار كما ه���و التقليد ال�صائد يف تل���ك الكلية �صئل اولئك 
التالمي���ذ بع���د ا�صبوع���ني من ذل���ك الوقت عم���ن برهن عن 
جدارت���ه من ال�صبيان اجلدد فرد اجلمي���ع بانه في�صل.بداأ 
)في�ص���ل( يف كلية )هارو( �صديد املالحظة بحيث ا�صبحت 
�ص���دة املالحظة ه���ذه واحدة م���ن اخل�صائ����س التي متيز 
بها يف كلي���ة )هارو( وقد تفوق املل���ك في�صل يف مو�صوع 
التاري���خ واهت���م ب���ه كث���ريًا ول���و ان���ه مل يكن متمي���زًا يف 
املو�صوع���ات االخرى وح�ص���ل يف التاريخ عل���ى الدرجة 
العلي���ا اخلا�ص���ة وقد ا�صار ا�صاتذت���ه يف )هارو( اىل كونه 
متيز بالرقة واالنفتاح واالعتدال ودفء االحا�صي�س وهو 
مل يظه���ر اي تذمر اثن���اء تتلمذه على م���ن معه من الطالب 
الكب���ار بل على العك�س من ذلك ظه���رت عليه دالئل املباهاة 
لتتلمذه على ي���د االخرين، ووجدت بني اوراقه يف ما بعد 
مالحظ���ات ع���ن ايام���ه يف كلية )ه���ارو( تعك����س اعتزازه 

بالفرة التي ق�صاها هناك.

كم���ا ان عالقات���ه مع زمالئ���ه االجانب، وال �صيم���ا االنكليز 
ا�صتم���رت حت���ى بع���د عودت���ه اىل الع���راق فكث���ريًا ماكان 

يدعوهم حل�صور املنا�صبات اخلا�صة.

عن كتاب امللك غازي

أي��ام فيص��ل الثان��ي في المدرس��ة 

باحث وم�ؤرخ
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10 سنوات على رحيل راسم الجميلي

فنان قدير وشخصية محبوبة وتاريخ 
فني المع

: ذاك����رة ع��راق��ي��ة اع����داد 

يف مثل هذه االيام من كانون االأول من عام 2007، تويف 
جن���م الكوميدي���ا العراقية را�ص���م اجلميل���ي يف العا�صمة 

ال�صورية دم�صق.
وقد �صهد تاري���خ الدراما الكوميدية يف العراق العديد من 
االأ�صماء الالمعة التي قدمت ال�صيء الكثري للم�صرية الفنية 
يف الع���راق، وبقيت يف الذاكرة ال�صعبي���ة، على الرغم من 
جميع ع���رات العمل الفن���ي والدرامي يف الع���راق. ومن 

هذه االأ�صماء الالمعة يربز ا�صم الفنان الراحل. 
ول���د را�صم اجلميلي يف حملة �ص���راج الدين يف بغداد عام 
1938. ا�ص���رك يف اأول عمل م�صرحي له وكان يف ال�صف 
اخلام�س االبتدائي وهو م�صرحي���ة ا�صمها )الكتاتيب(.ثم 
اأكم���ل الدرا�صة املتو�صطة والثانوية و تخرج من اأكادميية 
الفنون اجلميل���ة التابعة جلامعة بغ���داد يف عام 1964م. 
عند تخرجه من اأكادميية الفنون اجلميلة عام 1964 دعي 
اإىل ]خدم���ة العلم[ فدخل كلية االحتياط اأ�صوة بزمالئه من 
خريج���ي البكالوريو����س واملاج�صت���ري، وبعد �صت���ة اأ�صهر 
تخ���رج برتبة م���الزم. ولكونه فنان���ًا فقد اأحي���ل للعمل يف 
اإذاعة ]القوات امل�صلحة[، ثم عمل مديرا لالإذاعة حتى رقي 
اإىل رتب���ة نقيب،وعن���د غلق ه���ذه االإذاع���ة.. اأرجعوه اإىل 

االإذاعة والتلفزيون.
عمل يف فرقة م�صرح )14 متوز( وعمل يف الفرقة القومية 
للتمثي���ل ثم اأ�ص�س ع���ام 1987 مع �صام���ي قفطان و حممد 
ح�صني عب���د الرحيم فرقة م�ص���رح دار ال�صالم، وقدموا من 
خالله���ا م�صرحيات �صعبية كثرية،منه���ا )األف عافية وبيت 
احلباي���ب وفلو����س وعرو����س(. و�ص���ارك من���ذ منت�ص���ف 
ال�صتين���ات يف اأعم���ال تلفزيوني���ة خمتلف���ة، كان اأ�صهره���ا 
م�صل�ص���ل )حت���ت مو�ص���ى احل���الق( - يف �صخ�صي���ة )اأب���و 
�صوية(،فق���د تركت هذه ال�صخ�صي���ة اأثرا كبريا يف نفو�س 
امل�صاهدي���ن. وكان اآخ���ر عم���ل درام���ي كب���ري ي�ص���ارك فيه، 

م�صل�صل )ذئاب الليل.(
�صهادة الفنان حم�صن العزاوي

م�صرحي���ًا  ممث���اًل  اجلميل���ي  را�ص���م  املرح���وم  يك���ن  مل 
وتلفزيوني���ًا و�صينمائي���ًا فح�ص���ب اأمنا يع���د را�صم ظاهرة 
متمي���زة يف الو�صط الفني.. وهذا التمايز اليعود لتكوينه 
اجل�ص���دي الذي يوؤهل���ه للكوميديا. فهو قبل ه���ذه البدانة 

املوؤذي���ة والت���ي كان ي�صكو منه���ا على ال���دوام، اأمنا يعود 
ملواهب���ه املتعددة.. ورا�ص���م كان والزال قبل رحيله موؤهاًل 
الداء املاأ�صاة والكوميديا معًا.. وهنا تكمن قدرة وعبقرية 
هذا الفنان  يف اأن يبقى على الدوام بذاكرة املخرجني على 
�صتى امل�صتويات االبداعية ولهذا ترك بحق باأذهاننا االثر 
االكرب يف اأو�صاط اأ�صدقائه ومعجبيه �صواًء يف العراق اأم 
يف �صوري���ا.. ولو كان املرحومان طعم���ة التميمي و�صليم 
الب�ص���ري اأحي���اء لقدم���وا �صهادة غني���ة بحق ه���ذا الفنان 

املوهبة.
 ي�ص���ر املرحوم على الدوام باأنه م���ن والدة عام 1937 مع 
علمن���ا اأنه والدة 1939 وملا كن���ت اأت�صاءل ملاذا يزيد عمره 
�صنتني اأدركت فيما بعد باأنه يود على الدوام اأن يتقرب من 
ال�صيخوخ���ة.. مفاخ���رًة واعتزازًا باأن العم���ر مهما طال اأو 

ق�صر ف�صتظل اأثار الفنان يف ذاكرة النا�س على الدوام.
–  بغ���داد، وتخ���رج م���ن  والدت���ه يف حمل���ة بن���ي �صعي���د 
اأكادميي���ة الفن���ون اجلميل���ة.. واأثن���اء خدمت���ه الع�صكرية 
طلبت منه دائرة التوجيه املعنوي اأنذاك بتاأ�صي�س امل�صرح 
الع�صك���ري.. واأذك���ر اأن اأول مواجه���ة يل م���ع الفن���ان بعد 
عودت���ي من درا�صتي خارج العراق كانت مع النقيب را�صم 
اجلميل���ي اأنذاك وعند اأدائي له التحية الع�صكرية كان وقع 
ه���ذا الت�ص���رف عليه �صدي���دًا للغاي���ة وموؤث���رًا.. فاأ�صتدعى 
العريف املكلف بدخ���ول املراجعني موجهًا له عتابًا �صديدًا 

وقا�صيًا قائاًل :
 من خولك اأن ال ت�صمح بدخول اأ�صتاذي ومعلمي.. فنظرت 
الي���ه منده�صًا ب���اأن يقلل م���ن اأندفاعه احلما�ص���ي اأزاء هذا 
االم���ر، وه���ذا اللقاء كان مبثاب���ة الدر�س ال���ذي كنت اأدعو 
له عل���ى الدوام باأح���رام ال���رواد وهذا مااأك���ده را�صم يف 
ال�صل���وك واخلل���ق واالح���رام.. وعندم���ا وج���د يف اجلو 
الع�صكري م�صاحة �صيقة للك�صف عن اأبداعاته واجتهاداته 
املتنوع���ة، قدم طلبًا اىل رئي�س اجلمهورية اأنذاك املرحوم 
اأحم���د ح�صن البكر م�صرحم���ًا بالنظر اىل و�صعه ال�صحي 
والبدان���ة التي بداأت تت�صع ال ب�صبب ترفه اأو �صهية للطعام 
اأمن���ا ال�صمن���ة تع���ود اىل تكوين وج���ذور عائلية بحيث مل 
ت�صن���ح ل���ه كل املح���اوالت للتغل���ب عليه���ا.. وم���ع تاأكيدي 
ومعاي�صت���ي مع���ه اأثن���اء تنفي���ذ جمي���ع امل�صل�ص���الت التي 

�صاركت���ه اأن وجباته الثالث كانت تقت�صر على وجبة ليلية 
واحدة.. التت�صع بحجمها اىل معدة طفل.

را�صم اجلميلي كان بحق اأن�صانًا خالقًا يبحث على الدوام 
�صبل م�صاغلة احلياة ب�صتى �صورها املاأ�صاوية وال�صاحكة 
بنف����س الوق���ت.. ف�صع���ى اىل تاأ�صي����س برنام���ج لالطف���ال 
)3 اأ�صئل���ة( خا�س فيه���ا جتربة ناجح���ة ال لهدف �صخ�صي 
للح�ص���ول على �صهرة اأو ثروة.. اأمن���ا تعود املجازفة هذه 
اىل فهم���ه العمي���ق واأدراك���ه احلقيقي الآهمي���ة اأن تتو�صع 
م���دارك االجي���ال على معارف متع���ددة.. وق���د اأقرح علّي 
قب���ل اأق���ل من �صه���ر برناجم���ًا ليعال���ج ق�صي���ة اأ�صا�صية يف 

حي���اة النا�س.. اأطل���ق عليه عنوان.. م���ن يكونون؟ اأو من 
هم؟ م�صتلهمًا موا�صيع من كتب متعددة، قد بحث عنها يف 

اأروقة واأزقة دم�صق القدمية.
واحلديث عن يوميات را�صم قد تطول اليام واأ�صابيع.. فهو 
قارْى وباحث ومتق�صي جيد..بدليل ان ا�صداره الكر من 
كت���اب تن���اول يف االول)تاريخ بغداد( وال���ذي اعتمد عليه 
الكثري م���ن املعدين لربامج اذاعيه خا�ص���ه ايام رم�صان.. 
وكتاب )فن���ون الطباخة( والذي اأورد في���ه جميع اأ�صناف 
املاأكوالت البغدادية والعراقية عامة وكيفية طبخها ولذلك 

مل ياأت اعتباطًا لتقدمي برناجمه الناجح 2/1 �صتاو.
را�ص���م اجلميل���ي كان ع�ص���وًا ب���ارزًا يف فرق���ة 14/متوز 
واأثر كثريًا يف تطوير كفاءة العاملني فيها وهذا مااأدركته 
عن���د اأخراجي م�صرحية )جم���دي من عف���ك( تاأليف �صباح 
عط���وان واأخراج���ي كان را�ص���م يف مقدم���ة امللتزم���ني يف 
احل�ص���ور ومعاجل���ة املواق���ف اخلاطئ���ة اأثن���اء العر����س 
ال���ذي اأ�صتغ���رق قرابة الثالث���ة اأ�صهر.. كان فيه���ا املرحوم 
النم���وذج ال���ذي يحتذي ب���ه بقي���ة العامل���ني.. كان يحيط 
بالفن���ان طيل���ة م�صريته نخب���ة طليعيه من فن���اين الدراما 
العراقي���ة ب���داأً م���ن اال�صتاذ اأ�صع���د عبد ال���رزاق واملرحوم 
وجي���ه عبد الغني والفن���ان القدير قا�صم امل���الك واملرحوم 
ف���وزي مهدي وفا�ص���ل جا�صم وحامت �صلم���ان.. وقد اثرى 
فيم���ا بع���د بخطوات اأك���ر عمقًا يف فه���م التوجه احلقيقي 
للم�ص���رح فعمل باأخال����س وتفان مع فنانن���ا القدير �صامي 
قفطان.. يف م�صرحيات متعددة اأراد الراحل من خاللها اأن 
ير�صم طريقه الكوميدي امل�صرحي اخلا�س وفق ت�صوراته 
وذاكرت���ه الفني���ة الغنية باأالف���كار فاتفق م���ع زميله �صامي 
قفط���ان بتاأ�صي����س م�ص���رح  دار ال�ص���الم  ب���ذال في���ه جهودًا 
م�صني���ة بعد حتويله من �صينما اأيل���ة لل�صقوط اىل م�صرح 
كان واح���دًا من املواقع التي حفزت جماهري غفرية للردد 
علي���ه.. واأن فاتن���ي �ص���يء بل اأ�صي���اء كث���رية وطريفة عن 
حياة هذا الفن���ان القديرة فال تفوتني ذكرياتي معه عندما 
عمل مع���ي يف م�صرحية -حرم �صاح���ب املعايل وجمال�س 
الراث-  ومهاجر بري�صبان التي اعدت باأ�صم املحلة وكان 
فيه���ا املحرك االعظم ب�صبب اجلدي���ة واالداء املتقن كممثل 
له قدرة هائلة عندما يتحول تدريجيًا من  فنون الكوميديا 

اىل فن���ون الراجيدي���ا با�صل���وب �صل����س يوؤك���د ح�صوره 
كمجتهد عندما يتناول ال�صخ�صية ويحللها وفق ت�صور قد 

ال ي�صل اليه خمرج العر�س.
كان اأنت�صابه اىل الفرقة القومية قد فتح اأفاقًا وا�صعة لكثري 
من الفنان���ني ممن يتميزون بالقدرة واالثر الطيب بعد كل 
عر�س م�صرحي حيث اأن جمرد اأ�صراك را�صم يف اأي عر�س 

م�صرحي كان مينحه طعمًا ومذاقًا خا�س به.
را�ص���م اجلميلي )رحمه الل���ه( كان حلقة موؤثرة يف �صل�صلة 
اأجن���ازات فنية رائع���ة.. وكان رقيق الف���وؤاد، بدليل حزنه 
الدائ���م عل���ى كل �صحي���ة اأو �صه���ادة عراق���ي.. وكان �صديد 
التعلق عندم���ا يتحدث عن الوطن والنا����س االبرياء الذي 
ي�صت�صه���دون قتاًل اأو غ���درَا.. فهو فنان قدي���ر كان له وعيًا 
خا�صًا باأهمية احلياة وكان م�صعاه على الدوام اأن يرجم 
هذا الوع���ي واملخزون الثق���ايف املتنوع لدي���ه اىل حقائق 

مما اأثرت اأن�صانيته وجعلته يف م�صاب فناين ال�صعب.
وذكر اال�صتاذ مازن لطيف يف ذكراه :

اليزال امل�صاه���د العراقي يتذكر وباأ�صتم���رار االدوار التي 
اأدى اأدواره���ا الفن���ان العراق���ي را�ص���م اجلميل���ي احد اهم 
رواد الكوميدي���ا يف، فمن ين�صى دور اأبو �صوية  يف حتت 
مو�ص���ى احلالق الذي ر�صخ يف خميل���ة امل�صاهد العراقي..

ربطتني عالق���ة مودة واحرام  باجليمل���ي عندما تعرفت 
علي���ه يف �صارع املتنبي ليك���ون �صديقا قريب���ا اىل روحي 
كونه �صخ�صية نقية جدا يف حياته العامة واخلا�صة، كان 
ح�ص���وره يف �صارع املتنبي ب�صكل يومي تقريبا ملدة ثالثة 
�صنوات قبل احتالل العراق عام 2003 وكان يهتم بالكتاب 
ويع�صق بغداد التي كتب عنها كتابه االول”البغداديون"اما 
اجل���زء الثاين الذي كان ي���ود ان ين�صر  ويطبع يف العراق 
وكن���ت احث���ه دائما واأق���دم له امل�ص���ادر التي تهت���م  تاريخ 
بغ���داد.. ويتناول يف اجلزء الثاين حمالت بغداد القدمية 
واأ�صقيائها وموم�صته���ا و�صخ�صياتها وفنانيها، حاول  ان 
يج���د من يطبعها فلم يجد.. تخربنا ال�صرية الذاتية للفنان 
را�ص���م اجلميلي انه ولد يف حملة  �ص���راج الدين يف بغداد 
عام 1938 وتخ���رج تخرج من اأكادميي���ة الفنون اجلميلة 
جامعة بغداد عام دع���ي اىل اخلدمة الع�صكرية فدخل كلية 
االإحتي���اط اإ�ص���وة بزمالئ���ة م���ن خريج���ي البكالوريو����س 
واملاج�صت���ري، وبعد �صتة اأ�صهر تخرج برتبة مالزم. لكونة 
فنانًا فقد اأحيل للعم���ل يف اإذاعة القوات امل�صلحة، ثم عمل 

مديرا لالإذاعة حتى رقي اإىل رتبة نقيب اول.
عم���ل يف التلفزي���ون )حياة العظم���اء( وال���ذي كان يقدمه 
املرح���وم د. عزي���ز �ص���الل وق���د اأ�صن���د اإيّل في���ه دور وال���د 
حامت الطائي اأنيطت بة مهم���ة اإدارة ق�صم برامج االأطفال، 
- برنام���ج امل�صابق���ات ال���ذي اإكت�ص���ب �صه���رة وا�صعة لدى 
ال�صغ���ار والكب���ار ويف كل حمافظ���ات الع���راق ويعد هذا 
الربانام���ج رائ���دًا للربام���ج العربي���ة يف مغ���ادرة املحلي���ة 

ودخول العاملية

كان ت�صجيل احللقات االأوىل ملدار�س بغداد ثم توجهوا اإىل 
املحافظات ف�صجلت حلق���ات �صملت مدار�س العراق كافة،، 
وتو�صع امل�صروع فتوجهوا اإىل االأقطار العربية ف�صجلنت 
حلقات يف م�صر،ال�صودان، االأردن،�صوريا،املغرب العربي 
و اخلليج العربي. يف نهاية الت�صعينات تعر�س كغريه من 
الفنانني الرواد اىل �صيق يف العي�س ا�صطر اىل بيع كتبه 
ال�صخ�صية..لكي يحافظ على و�صعه  مل ميدح النظام ومل 
تربطه عالقات مع البعثيني كان يقراأالكتب التي تف�صحهم، 
بع���د �صقوط النظ���ام جاء اىل �ص���ارع المتنب���ي ويف اعلى 
�صوت���ه �ص���اح  التوجد من االن ف�صاع���دا كتبًا ممنوعة كل 
�صي م�ص���اع يف ال�صارع وهذا ما ح�ص���ل يف �صارع املتنبي 
بال�صب���ط.. وداع���ا �صديق���ي العزيزمتمني���ا �صح���وة فنية 

واأخالقية واأعتذار لل�صعب الذي ع�صقك.
وقال اال�صتاذ هادي احل�صيني :

�صتطاع را�صم اجلميلي الذي عرف باأ�صم )اأبو �صوية( منذ 
بداياته االوىل اأن يج�صد ال�صخ�صية البغدادية املرحة على 
الرغ���م من الظروف االقت�صادية ال�صعبة التي كان مّير بها 
املواطن البغدادي اآنذاك، وجنح ليكون كذلك، فيما اأ�صبح 
ذاك���رة عراقية بح���د ذاته���ا داخل البي���ت العراق���ي الفقري 
والغني على ح���د �صواء، وخالل م�صريت���ه الفنية الطويلة 
التي قاربت على الن�صف قرن من الزمان مل ن�صمع اأن را�صم 

قد  اجلميلي 
جم���د اأو طبل اأو تقرب م���ن الطغاة 

الذي���ن تعاقب���وا عل���ى حكم الع���راق وبخا�صة ذل���ك النظام 
الدكتات���وري الذي ذهب اىل مزبل���ة التاريخ بطريقة اكر 
من مذلة ومهينة، كم���ا فعل بع�س الفنانني الذين اخل�صوا 
لت���ك االنظمة! لقد اأخل�س هذا الفن���ان لفنه و�صعبه ووطنه 
بطريق���ة ج�صد فيه���ا حبه الكبري للعراق وله���ذا فلم ي�صجل 

على هذا الفنان املبدع اأية نقطة �صلبية يف هذا االجتاه.

مل تن����َس الذاك���رة العراقية تلك النخب���ة املميزة يف تاريخ 
الف���ن العراقي الذي���ن اأ�صهم���وا ا�صهامًا فاع���اًل يف تر�صيخ 
مبادئ���ه احلقيقية الت���ي مت ت�صييدها عل���ى االخال�س للفن 
وحده، فكان را�صم اجلمي���ل من بني هوؤالء الذين جتمعوا 
يف م�صل�ص���ل ال ميكن للذاكرة العراقي���ة ان تن�صاه اال وهو 
)حت���ت مو�ص���ى احل���الق( ف���كان �صلي���م الب�ص���ري وخليل 
الرفاع���ي ورا�ص���م اجلميل���ي الذي���ن غادرون���ا الواحد تلو 

االخر عالمة م�صيئة بتاريخ الفن العراقي.
تعريف بابرز اعماله الفنية :

�صرك يف اأول عمل م�صرحي له وكان يف ال�صف اخلام�س 
االبتدائي وه���و م�صرحية ا�صمها الكتاتي���ب وتعني )معلم 
االأوالد( باللهج���ة البغدادي���ة الدارجة،انتق���ل اإىل ثانوي���ة 
غازي ثم دخل اأكادميي���ة الفنون اجلميلة من زمالء دورته 
�صياء البياتي، وعمانوئيل ر�صام، ور�صام الداودي تخرج 

فيها يف عام 1964م.

عن���د تخرجة من اأكادميية الفنون اجلميلة عام 1964دعي 
اإىل ]خدم���ة العلم[ فدخل كلية االحتياط اإ�صوة بزمالئة من 

خريجي البكالوريو�س واملاج�صتري، 
بعد �صتة اأ�صهر تخ���رج برتبة مالزم. 
لكون���ة فنانًا قد اأحيل للعمل يف اإذاعة 
]الق���وات امل�صلح���ة[، ث���م عم���ل مديرا 
لالإذاع���ة حت���ى رق���ي اإىل رتب���ة نقيب 
عند غلق ه���ذه االإذاعة..  ويف امل�صرح 
العراق���ي عم���ل يف فرق���ة م�ص���رح )14 
مت���وز( ث���م  عم���ل يف الفرق���ة القومي���ة 
للتمثي���ل واأ�ص�س ع���ام 1987 مع �صامي 
قفطان و حممد ح�صني عبد الرحيم فرقة 
م�ص���رح دار ال�ص���الم، وقدموا من خاللها 

م�صرحيات �صعبية كثرية منها :
* األف عافية

* بيت احلبايب
* فلو�س وعرو�س

ويف العم���ل التلفزي���وين :م�صل�صل )حياة 
العظم���اء( وال���ذي كان يقدم���ه املرحوم د. 
عزي���ز �صالل وق���د اأ�صند اإيّل في���ه دور والد 
حت���ت  م�صل�ص���ل  حامت الطائي. 
مو�صى احل���الق - يف �صخ�صية اأبو �صوية فقد تركت هذه 
ال�صخ�صية اأثرا كبريا يف نفو�س امل�صاهدين.م�صل�صل ذئاب 

الليل - اإخراج - ح�صن ح�صني )فنان عراقي(
م�صل�صل الكوميدي انباع الوطن الذي عر�س   
يف رم�ص���ان 2007 وه���و من اإخراج املخ���رج املبدع او�س 
ال�صرق���ي.. وكان هذا اخر اعماله التي اجنزها قبيل وفاته 
ب�صهرين م�صل�صل انباع الوطن وقد حقق �صهره كبريه جدا 
و�صط���ع جنم الفنان الراحل اجلميلي م���ره اأخرى يف هذا 

العمل واأبدع ب�صكل كبري
 وم���ن اعماله امل�صه���ورة برنامج امل�صابق���ات الذي اكت�صب 
�صه���رة وا�صعة لدى ال�صغ���ار والكب���ار ويف كل حمافظات 
العراق.يع���د ه���ذا الربانام���ج رائ���دًا للربام���ج العربية يف 
ت�صجي���ل  كان  مغادرة املحلية و  دخول العاملية  وقد  
احللقات االأوىل ملدار�س بغداد ثم توجهوا اإىل املحافظات 
ف�صجلت حلقات �صملت مدار�س العراق ثم تو�صع امل�صروع 
ف�صجلن���ت حلق���ات يف  العربي���ة  االأقط���ار  اإىل  فتوجه���وا 
م�ص���ر - ال�ص���ودان - االأردن - �صوري���ا - املغ���رب العرب���ي 
واخللي���ج العربي. ولزي���ادة �صهرة وجن���اح الربنامج فقد 
انفتح الربن���اج نحو العاملية لي�صمل: اإ�صطنبول و�صوفيا، 

اليونان،لندن،باري�س والهند.
وفاته

تويف يف العا�صمة ال�صورية دم�صق يف �صبيحة 1 دي�صمرب 
2007 ع���ن عم���ر يناهز ال���� 69 عام���ا اأثر اإ�صابت���ه بالعجز 
الكلوي وُدفن يف مق���ربة الغرباء يف �صوريا، وبعدها نقل 

جثمانه اإىل العراق ودفن يف بغداد.
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ع�����راق�����ي�����ة

ع��د���س��ة

�سارع الر�سيد فى الخم�سينات

الملك في�سل االول في باري�س 1930

الملك في�سل الثاني يوزع �سهادات تخرج كلية الحقوق

�سيارات الع�سرينيات في البادية ال�سمالية

ماذا يبيع هوؤالء
ج�سر االحرار قبل افتتاحه
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و�صتثبت االيام حقيقة دعواي. 

محمد فا�سل الجمالي: 
ه���و اليوم وزي���ر اخلارجية فل���ه ابت�صام���ة توؤهله ليكون 
وزي���را للخارجي���ة من الطراز احلديث فه���و كما قلت عنه 
مرة يتظاهر بالتوا�ص���ع في�صت�صعفه خ�صومه ويف�صون 
الي���ه مبا تزهر به �صدوره���م فيعرفهم ويبقون يف جهلهم 

حلقيقته لذلك ي�صهل عليه التغلب عليهم. 
واجلم���ايل اخت�صا�صي يف الربي���ة وال ادري كيف �صار 
مدي���را عام���ا للخارجية او وزي���را لها، فه���ل يرومون من 
وراء ذل���ك ان يربى لهم وزراء مفو�صني وقنا�صل للعراق 
ام انه���م ح�صب���وا بان عقلي���ة وزراء ال���دول كعقلية طالب 

املدار�س ميكن درا�صتها وفق املناهج املدر�صية؟ 
لقد اختاره فخامة العمري ل���وزارة انتقالية، واملفرو�س 
يف مثل ه���وؤالء الوزراء ان يكون���وا حياديني، والدكتور 
اجلم���ايل اخر من ميكن ان يك���ون حياديا فهو حزبي من 
اأظف���ره اىل قمة راأ�ص���ه وان مل يعرف احلزب الذي ينتمي 

اليه ولعل تكتمه هو الذي جعل منه وزيرا حياديا. 
كن���ت امتن���ى ان يغ���دو مع���ايل اجلم���ايل وزي���را لغ���ري 
اخلارجي���ة ذلك انه متزوج من اأجنبي���ة تنت�صب اىل دولة 
تطم���ع بدوره���ا ال�صتعب���اد وت�صجع �صهاين���ة فل�صطيننا، 
وال اأظ���ن الغي���ارى يوافق���ون على هذه الب���ادرة وان كان 
اجلم���ايل متكتما كاأبى اله���ول! ويف االخري الي�صعني اال 

ان ابدي فرحي بت�صنم اجلمال كر�صي الوزارة. 

نوري القا�سي 
طويل القامة نحي���ف البنية متوقد الذكاء، و�صخ�س هذه 

�صفاته البد وان يكون حاد املزاج. 
وال�صي���د ن���وري قان���وين ب���ارع، ولو ق���در ل���ه ان ي�صغل 
من�ص���ب وزارة العدلية، وه���و يف اول عهده بالوزارات، 
الأف���اد كث���ريا ولك�صب �صه���رة فائقة فوق م���ا يتمتع به من 
�صهرة يف عامل الق�صاء، غري ان رئي�س الوزارة احلايل مل 
يلتفت اإىل هذه الناحية فا�صند اليه وزارة املعارف واأنا ال 
ا�ص���ك بانه �صيف�صل يف اإدارة هذه الوزارة ل�صببني: االأول 
اأن ه���ذه ال���وزارة انتقالي���ة اأي اإن عمرها ق�ص���ري االأجل، 
ومث���ل هذه املدة ال ميك���ن لرجل قان���وين ان يلم ب�صوؤون 
املع���ارف وا�ص���رار ال���وزارة اما ال�صب���ب الث���اين فهو اأن 
معالي���ه قد اعتلى هذا املن�ص���ب بعد ال�صيد جنيب الراوي 
وال�صيد جنيب قد عمل يف هذا الوزارة يف ثالث اأ�صهر ما 

مل يعمله غريه يف ثالثة �صنوات. 
وال�صي���د القا�صي �صيا�صي بفطرته فانك ال تكاد تظفر منه 
�صيئ���ا عما يكنه يف �ص���دره وان تاأذى �صدره يف وطاأة ما 
يحمله وهو قوي ال�صخ�صية يفر�س اإرادته على الغري اإال 
اإذا كان ه���ذا الغري هو ن���وري ال�صعيد. وعندي اأن معاليه 
يف ه���ذه الوزارة ميثل الرتل اخلام�س لنوري با�صا ق�صد 

ان ي�صتلم هذا احلكم بعد �صقوط هذه الوزارة.

محمد ح�سن كبه 
رج���ل يعرف ق���در نف�صه وه���ذه احلالة تتك���ون بعد الثقة 
بالنف�س، لذا فقد عرف معاليه ب�صعبيته )البلدية( وحمبته 

لعادات بغداد التقليدية وتوقه اإىل األعابها املحلية. 
ومعاليه من ان�صار اليونان جلعلهم )كيوبيد( اآلها للحب 
وم���ن الناقم���ني على الروم���ان الأنهم جعل���وا )افروديت* 
اآله���ة للحب، وهذا االإعجاب والنقم���ة متولدتان عنده من 
حمبت���ه للع���ادات البغدادية! وهو له���ذه ال�صفة تواق اىل 

اجلمال، طرف ال�صراره متقرب من ذويه ومقربهم منه. 
وح���ني كان رئي�ص���ا ملجل�س الن���واب ادار جل�صاته مبهارة 
اكت�صبه���ا من روؤو�صه جلل�صات املحاك���م مدة طويلة. وقد 
كان يف ادارت���ه ملجل����س النواب حياديا ال يق���دم فئة على 
اخ���رى وال ياأبه حمكومي حي���ال املعار�س بل كلهم عنده 
كان���وا �صوا�صي���ة مما جعلن���ي ا�صتب�صر ب���اأن ي�صتوزر يف 
ه���ذه ال���وزارة االنتقالي���ة فقد اأج���اد فخام���ة العمري يف 

اختياره وفقه الله اىل احقاق العدل. 

يو�سف غنيمة
رح���م الل���ه االأ�صت���اذ اإبراهي���م �صال���ح �صكر فق���د كتب عن 
معالي���ه مرة يق���ول اإن يو�صف غنيم���ة مل ي�صتطع اأن يدير 
مالية فندقه فا�صتعانت به اإحدى احلكومات الإدارة مالية 

العراق. 
ذل���ك عهد م�ص���ى وال منلك الي���وم اجلراأة عل���ى م�صارحة 
رجالن���ا بحقيق���ة اأمره���م، وال منلك اليوم غ���ري ما ن�صميه 
االإن�صاف او التحايل على االألفاظ لندعو بع�س احلاالت 

واالإن�صاف.. 
لذلك اق���ول بان يو�صف غنيمة اأدي���ب وا�صع االطالع وان 

كان وجهه املنتفخ ومالحمه الوديعة تنبهك على انه رجل 
م���ادي ال ميت لرجال الفكر ب�صلة، اما ال�صوؤون املالية فال 
اعرف مدى تثقفه بها، وكل ما اطلبه منه، وهو يف وزارة 
انتقالي���ة ان ي�ص���رع مبا ابطاأ به �صلف���ه، وان يتم م�صاريع 

�صلفه الوا�صعة التي عزم على تنفيذها. 
لق���د تق���ول النا����س كثريا ع���ن اال�صت���اذ غنيمة ح���ني كان 
وزيرا للتموين يف وزارة حمدي الباجه جي، وعندي ان 
ذلك يرج���ع ل�صببني: متاهله و�صط �ص���دة ذكاء موظفيه.. 
وكراهي���ة النا�س للتموي���ن ول���وزارة التموين وملوظفي 
التموي���ن ولعهد التموين وخري ما يف اال�صتاذ غنيمة هو 

انه رجل حيادي حقا.  

�سعيد حقي 
تدلك �صرامة تقاطيع وجهة على انه قائد من كبار والقواد 
الع�صكريني، وتنبيك ه���ذه الغ�صون التي ك�صبها على انه 
ع���ارك الده���ر فعركه، وتعلم���ك معامالته عل���ى انه الرجل 

ال�صادق االأمني. 
�ص���ار وزيرا للدف���اع بعد تخرج���ه من املدر�ص���ة احلربية 
العثماني���ة باأربع���ني عام���ا، ق�صى منها ثالث���ني يف خدمة 
اجلي����س ان كان عثمانيا ام عربيا، وقد ك�صب يف اجلي�س 
�صه���رة مرموق���ة مل���ا يتمتع ب���ه م���ن ذكاء حاد ل���ذا انتخب 
ع�صوا يف جلن���ة تخطيط احلدود العراقي���ة – االإيرانية 
يف العه���د العثماين، وح���ارب يف حملة جن���د، ثم نا�صل 
يف ح���زب احلر�س ال���ذي ايد الث���ورة العراقي���ة ثم تدرج 
باملنا�ص���ب الع�صكري���ة يف العهد الوطني حت���ى نال رتبة 

عقيد يف اجلي�س العراقي. 

ام���ا يف وظائفه املدنية فقد كان مثاال للنزاهة واالخال�س 
واليوم وقد عاد اىل اجلي�س وزيرا للدفاع فنحن ناأمل ان 
يزيل احليف الذي حلق بع�س ال�صباط على ايدي اجلهلة 
واملتهاونني بحقوق البالد، واعادة املف�صولني من نوابغ 
اجلي�س الذين �صاق بهم العي�س واحلياة نعم انا امل فقد 

انق�صى عهد )نامخ(.

عبد الهادي الجلبي 
ال مي���ت اإىل ال�صيا�ص���ة بن�ص���ب �ص���وى انه جن���ل املرحوم 
عب���د احل�صني جلبي وزير املعارف املعهود، فهو تاجر من 
اب���رز جتار العراق ومن اغناهم، وثقافته ال تتعدى ثقافة 
زمالئه يف �ص���ارع ال�صموءل، وهو وكيل ل�صركة اندروير 
وال ادري كي���ف يكون مثل ه���ذا الرجل وزيرا وان قانون 
اخلدمة املدنية مينع ا�صتغ���ال املوظف باالمور التجارية 
وامل�صاربات. ولكننا نت�صاهل يف هذا االمر ما دامت هذه 
ال���وزارة انتقالية، وما دام جل زعمائن���ا اليوم ميتهنون 

االمور التجارية لتم�صية ق�صايا التجار اليهود!!. 
واجللب���ي رجل دم���ث االأخالق وهو بعيد ع���ن اأن ي�صتغل 
من�صب���ه الإغرا�صه التجارية ملا متتع به من ح�صن الربية 
البيتي���ة. فقد حدث الأح���د وزراء االأ�صغال اأن عقد �صفقات 
ومق���اوالت با�صم م�صتعار ثم تنحى عن من�صبه ف�صار من 

بعد غنيا!.
والغريب من اأمر عبد الهادي يف قبوله املن�صب الوزاري 
ه���و ان جتارته تتطلب ع�صرات االأي���دي الإدارتها، ولكننا 

نعزو ذلك اإىل رغبته يف امل�صلحة العامة موؤقتا. 

عبد الهادي الباجه جي 
رجل جميل ال�ص���ورة، وجماله من ن���وع ال�صبان املدللني 
الذين ترب���وا يف نعمة وترف، وهو ال يعرف لنف�صه وال 
يع���رف له ا�صحاب���ه بتمتعه بال�صخ�صي���ة وذلك النه ن�صاأ 
يف بي���ت الباج���ه ج���ي املع���روف ج���ل اأ�صخا�صه���ا بنزعة 
احل�صمة وال�صخ�صية، فه���و مل يكن يت�صور بانه �صيكون 
يف يوم من االأيام وزيرا م���ن وزراء الدولة العراقية بني 
كل يع���رف بان الوزارة يكونون من اأمثال مزاحم الباجه 
ج���ي ولكنه عدل عن راأي���ه هذا حني �صار حم���دي الباجه 

جي رئي�صا للوزارة!!. 
وه���و ع�صب���ي امل���زاج اإىل ح���د اجلن���ون، وع�صبيت���ه ال 
تذكرن���ا بحال م���ن االأحوال بع�صبية االأطب���اء الفرن�صيني 
املخت�صني باالأمرا����س النف�صية ولكنه���ا تذكرنا بع�صبية 
الفتي���ان املدللني، فان���ك ال تكاد حتادثه حت���ى تراه ينتفخ 
وينطل���ق يف ادعاءاته واآرائه اىل حد انك تندم يف فتحك 

املو�صوع ملناق�صته. 
طبيب ماهر باالأمرا����س الباطنية، خ�صرته البواطن يوم 
�ص���ار وزيرا لل�ص���وؤون االجتماعي���ة واأخ�ص���ى اأن ي�صطر 

بع�س املر�صى اىل مراجعته يف ديوان وزارته!. 
م���ن ه���واة ال�صب���اق حت���ى انه اخ���ذ ال�ص���يء الكث���ري من 
اخت�صا�ص���ه وتفكريه فال تكاد جت���ده يف عيادته اال نادرا 
اال ان كان املو�ص���م غ���ري مو�ص���م ال�صب���اق. وكل املن���ا ان 
ت�صري عدوى ال�صباق اىل وزراته ليفوز يف ا�صالح كافة 

فروعها ويجعلها االوىل. 

بابا علي ال�سيخ محمود 
ا�صغ���ر وزي���ر يف ه���ذه ال���وزارة �صنا وهو جن���ل ال�صيخ 
حمم���ود رئي����س ع�صائ���ر البارزاني���ة وحفي���د كاكا احمد 
ال�صي���خ �صاح���ب الطريق���ة ال�صوفية املع���روف. ومعاليه 
جمي���ل ال�صورة دمث االخ���الق اكمل درا�صت���ه االبتدائية 
يف بغ���داد ثم اكم���ل حت�صيل���ه العلمي يف كلي���ة فكتوريا 
يف اال�صكندري���ة ومن بعدها انتق���ل اىل امريكا وانكلرا 
الكم���ال حت�صيله العايل يف ال�ص���وؤون االقت�صادية وحني 
عاد اىل بغ���داد مل ترق له الوظيفة ب���ل اعتزلها لال�صتغال 
بال�ص���وؤون ال�صيا�صية حتى �صار الي���وم وزيرا لالقت�صاد 
يف ه���ذه ال���وزارة االنتقالي���ة. وان���ا اتوق���ع ل���ه ان يع���اد 
اختي���اره وزي���را مل���ا يتمتع ب���ه م���ن ثقافة عل���ى ان يعني 
عناي���ة فائقة باللغة العربية التي كاد ان يكون �صعفيا يف 
التحدث بها لكرة درا�صت���ه يف اللغة االنكليزية وحتدثه 

باللغة الكردية. 
ومعاليه يحمل نف�صا عالية تتمنى ان تتجه اىل خدمة هذا 
الوط���ن الذي يتطلب من ابنائه اخلدم���ة ال�صادقة ليتمتع 

كافة ابناء هذا الوطن باحلرية والكرامة.

ن�سرته جملة ال�ادي / �سنة 1946

بعد ثالثة ش��هور حافلة باألعامل الجليلة اس��تقالت وزارة صاحب الفخامة 

الس��يد توفيق الس��ويدي. لقد أطلقت هذه الوزارة الحياة وألغت القوانني 

االستثنائية وعدلت قانون االنتخابات وأجرت انتخابات البلديات بحرية تامة 

ألول مرة، وسمحت بتأليف األحزاب وألغت الرقابة عىل الصحف وسمحت 

بإصدارها ملن شاء وقلصت ظل وزارة التموين البغيض وقللت من الرشوة 

وعملت بجد يف س��بيل الجامعة العراقية ومل يؤخذ عليهم س��وى متاهل 

الس��يد عبد الوهاب محمود الذين س��بب تأخر تقديم امليزانية إىل مجلس 

الوزارة األم��ة، م��ام أدى إىل اس��تقالة 

ول��و ق��رأ فخامة الس��ويدي ما 

كتبن��اه ع��ن عب��د الوهاب يف 

الع��دد األول م��ن مجلتن��ا ملا 

أقدم عىل ترشيحه وزيرا. 

وزارة  عمل��ت  لق��د  نع��م 

الس��ويدي يف ثالثة أش��هر ما 

مل تعمله غريها يف س��نوات 

وق��د اظه��ر فيه��ا كل م��ن 

معايل  الجديدين  الوزيري��ن 

السيد س��عد صالح ومعايل 

السيد نجيب الراوي مقدرة 

فائقة م��ام جعلنا عىل حق 

ح��ني كنا نطالب باس��تيزار 

الشباب املثقف. 

لق���د تاألفت بعدها وزارة فخامة ار�ص���د العمري وها نحن 
نر�ص���م للق���راء �صورا ل���كل وزي���ر يف ال���وزارة اجلديدة 
خال���د الدرة كتاب���ة وحميد املح���ل ر�صم���ا. امينني ح�صب 

ا�صتطاعتنا.

ار�سد العمري 
ام���ني العا�صم���ة ال�صاب���ق وهو لي����س من اه���ل العا�صمة 
بل م���ن املو�صل، يدير معامالته وكتابات���ه بيده الي�صرى 
وهو ميني حمافظ، �صار وزيرا للخارجية وهو غري ملم 
بال�ص���وؤون الدولي���ة املامًا كافيا ولك���ن ذكاءه احلاد كثريا 
ما ين���وب من���اب الدرا�ص���ات العلمية، جعل م���ن بغداد – 
لعنايت���ه ب�صواحيه���ا – قري���ة كبرية ولكن���ه مل يعرف ان 
يجع���ل منه���ا مدينة، ذل���ك الن خربت���ه ب�ص���وؤون تخطيط 
امل���دن �صئيلة ومل يعتم���د يف تخطيط العا�صم���ة اال على 
م�صاهدات���ه وذكائ���ه، فهو ارجتايل يعن���ي كلمة االرجتال 
ال�صيا�صي ومن اجل ذلك فه���و من ال�صيا�صيني ال�صاحلني 

لتاأليف وزارة انتقالية. 
ي�صي���ق ذرعا م���ن ال�صحف وي���ربم من النق���د ق�صرنا من 
اج���ل ذلك رفيقني به م�صجع���ني يف �صريته، غري ان �صيقه 

وبرمه مل يحوال بينه وبني طيبة قلبه و�صرعة ر�صاه. 
واخلال�ص���ة فرئي�س وزارتنا اجلدي���د كتلة من االع�صاب 
احل�صا�صة، وهو لذل���ك نحيف البنية �صريع احلركة، قادر 

عل���ى التنفيذ، لب���ق يف االحاديث، ال يتكل���ف وال يت�صنع 
فهو واثق من نف�صه، مدرك لقيمة ذكائه. 

عبداهلل الق�ساب 
لق���د ا�صتب�صرنا كثريا عند �ص���دور االرادة امللكية بتعيني 
مع���ايل مت�ص���رف املو�صل اأمين���ا للعا�صم���ة، فهو بجانب 
متتع���ه بالنزاه���ة اليتاأثر بالغ���ري او يفي���د ال�صديق على 
ح�ص���اب االمانة. وق���د فوجئنا بقبول اب���ي غازي من�صب 
وزارة الداخلي���ة وال عجب يف ذلك مادامت البالد تتطلب 
من���ه اخلدمة وهو الرجل املع���روف بعدم حتيزه الي فئة 
�صيا�صي���ة ف�صار لذل���ك من ا�صلح النا����س لع�صوية وزارة 

انتقالية ال حزبية. 
وعبدالل���ه الق�ص���اب رج���ل ذو اناة وتب�صر غ���ري ان اناته 
وتب�ص���ره كثريا م���ا اأ�صاعتا عليه حتقي���ق امل�صاريع التي 
ي���روم اجنازها على عه���ده، وهو منخف����س ال�صوت اذا 
م���ا تكلم غري ان �صمريه ي�ص���رخ اذا دعاه احلق اله�صيم، 
وه���و وئي���د اخلط���و يف �ص���ريه غ���ري ان اأحا�صي�صه ذات 

وثبات من اجل اخلري. 
تتم �صحنته على �صذاجة ولدها هدوء طبعه واخت�صا�صه 
يف ال�ص���وؤون االإداري���ة الت���ي درج عليه���ا، فه���و لي�س من 
ذوي امليول العارم���ة والوثبات الفكرية ال�صارخة ولكنه 

م�صتقيم وبه ب�صاطة اخلط امل�صتقيم. 
وال ادري فلع���ل قلب���ي ا�ص���رك مع عقلي يف ه���ذه اللمحة 

كيف وصفت مجلة )الوادي( حكومة 
ارشد العمري عام 1946
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حوار: عالء جاسم محمد 

كلي���ة  يف  لاللتح���اق   ،1928 ع���ام  لن���دن  اىل  �صاف���ر 
االقت�ص���اد والعل���وم ال�صيا�صي���ة بجامعة لن���دن، ويف 
1931 ن���ال �صهادة البكلوريو�س يف االقت�صاد، ثم عاد 
اىل بغ���داد وعمل يف وزارة املالية. ويف الوقت نف�صه 
ا�صه���م يف تا�صي�س جريدة االهايل ل�صان حال”جامعة 
جمل����س  يف  نائب���ا  انتخ���ب   1937 ويف  االه���ايل". 
الن���واب، عن مدينة املو�صل، وبع���د انتهاء مدة نيابته 
زاول العمل اخلا�س، اذ عرف عنه اهتمامه بامل�صاريع 
ال�صناعية. كما ا�صهم يف احلركة ال�صيا�صية املعار�صة، 
وكان من موؤ�ص�صي احلزب الوطني الدميقراطي الذي 
راأ�ص���ه كامل اجلادرج���ي. و�صمح ل���ه مبمار�صة العمل 
ال�صيا�ص���ي العلني عام 1946. ويف ه���ذه ال�صنة دخل 
اال�صتاذ حممد حدي���د وزارة نوري ال�صعيد االئتالفية 

الت���ي �صكله���ا يف 21 ت�صري���ن الث���اين 1946، وزي���را 
للتموين، ممثال عن احلزب الوطني الدميقراطي لكن 
احلزب �صرعان ما ان�صحب من الوزارة ب�صبب التزوير 
الوا�صح يف االنتخابات النيابية. وقد ا�صتمر اال�صتاذ 
حديد يف مزاولة ن�صاطه النيابي. وبعد قيام ثورة 14 
متوز 1958 عني وزيرا للمالية. اعتزل بعد ذلك العمل 
ال�صيا�ص���ي، وهو ال ي���زال ميار�س العم���ل يف الن�صاط 

ال�صناعي اخلا�س. 
وقد كان جلريدة اجلامعة معه هذا احلوار: 

����س – ما راأيكم بالدرا�ص���ات اجلامعية التي كتبت عن 
تاريخ العراق يف العهد امللكي؟ 

ج- اعتق���د ان الدرا�ص���ات اجلامعي���ة الت���ي كتب���ت عن 
تاري���خ العراق يف العه���د امللكي كان���ت مفيدة و�صدت 

حلد ما الثغرة الت���ي كانت موجودة يف تدوين تاريخ 
تل���ك الفرة وت�صجي���ل الوقائع واالح���داث فيها. ومع 
اين اق���در ال�صعوب���ة الت���ي يواجهه���ا القائم���ون بتلك 
الدرا�ص���ات من ج���راء �صحة امل�صادر وقل���ة املعلومات 
الت���ي كان���ت تن�ص���ر يف ال�صح���ف ب�صب���ب االو�ص���اع 
ال�صيا�صية وفق���دان ال�صراح���ة يف االخبار والبحوث 
بي���د انه م���ع ذل���ك اج���د ان الدرا�صات اجلامعي���ة التي 
كتبت عن تلك الفرة ناق�صة النها مل تغط كل الظروف 
واملالب�ص���ات التي كان���ت حتيط باالح���داث املهمة يف 
ذل���ك التاريخ وال�صيم���ا فيما يخ�س الن�ص���ال الوطني 
الجل التحرر من اال�صتعمار وحتقيق حريات ال�صعب 
ال�صيا�صي���ة وحقوق���ه االجتماعي���ة. فم���ن يدر����س تلك 
البح���وث ع���ن تاريخ الع���راق يف العه���د امللكي يخرج 

بت�صاوؤل، ملاذا؟ وكيف اذن حدثت ثورة 14 متوز �صنة 
1958؟ 

�س- هل تعتقد ان تلك الدرا�صات اوفت الفرة حقها ام 
اننا ال نزل بحاجة اىل مزيد من الدرا�صات؟ 

ج – كم���ا او�صح���ت يف جواب���ي ال�صاب���ق ارى اننا ال 
ن���زال بحاجة اىل مزيد من الدرا�ص���ات ل�صد النواق�س 
املوج���ودة يف ت�صجي���ل تاري���خ تلك الف���رة �صواء يف 
الدرا�صات التي ن�صرت ومل تتطرق اىل نواح مهمة يف 
املوا�صي���ع واحداث اخرى مل جت���ر بحوث عنها قطعا 
حلد االن على انه يجب ان يوجه االهتمام اىل التعمق 
يف ه���ذه البحوث مهم���ا كانت امل�صاع���ب الجل اظهار 
اخلفاي���ا يف اح���داث تل���ك الف���رة وازال���ة الت�صرات 
عل���ى بع����س االعم���ال والت�صرف���ات الت���ي رافقت تلك 

االحداث. 
����س- ما هي الدرا�صات التي تركت لديك انطباعا جيدا 
وجعلت���ك ت�صعر ب���ان هناك اقالما امين���ة تكتب تاريخ 

العراق املعا�صر؟ 
ج- مل ت�صم���ح يل ظرويف اخلا�صة باالمعان يف قراءة 
جمي���ع الدرا�ص���ات الت���ي �صدرت ع���ن تاري���خ العراق 
الت���ي  ل���دي االمكاني���ات  احلدي���ث ولذل���ك مل تتوف���ر 
توؤهلن���ي لتقيي���م كل واح���د منه���ا واحلكم عل���ى مزية 
اح���دى الدرا�صات دون غريها، ولكن ارى ان اطروحة 
ف���وؤاد الوكي���ل عن”جماعة االهايل”ت�صتح���ق التقدير 

من حيث تغطيتها للمو�صوع وا�صلوب البحث فيها. 
����س- كتب ع���دد م���ن ال�صيا�صي���ني العراقي���ني مذكرات 
�صخ�صي���ة ع���ن احداث الف���رة مثل توفي���ق ال�صويدي 
وعل���ي ج���ودة االيوب���ي وكام���ل اجلادرج���ي وناجي 
�صوك���ت وغريه���م. م���ا ه���و م���دى مو�صوعي���ة تل���ك 

املذكرات؟ 
ج- ان مذكرات كامل اجلادرجي تقع يف �صنف خا�س 
الن���ه كان ال�صخ����س الوحي���د الذي مل يكن م���ن اولئك 
م���ن �صخ�صي���ات احلك���م يف العه���د امللكي ب���ل كان من 
�صخ�صيات املعار�صة، ومع ان مذكراته مل تغط ب�صورة 
كاملة كل االحداث التي وقعت يف الفرة التي �صملتها 
املذك���رات ومع انها اهتمت ببع����س االحداث اكر من 
غريها مما يج���ب االهتمام به فان مذكراته كانت اكر 
مو�صوعي���ة من غريها م���ن املذك���رات ال�صخ�صية. اما 
مذك���رات ال�صخ�صيات الت���ي كان���ت م�صاهمة يف حكم 
العهد امللكي فتنق�صها املو�صوعية بدرجة كبرية النها 
كم���ا ه���و متوقع ال تتط���رق اىل الت�صرف���ات واملواقف 
الت���ي تدين احلكم بوجه ع���ام او التي تدين ال�صخ�س 
املعن���ي بوجه خا�س. وم���ع ذلك فتل���ك املذكرات كانت 
مفي���دة حلد ما النها تعترب بالرغم من نواق�صها مكملة 
لبع�صه���ا بالن�صب���ة للباح���ث ع���ن احلقيق���ة وامل���وؤرخ 

لالحداث. 
�س- كتب ع���دد من الباحثني درا�ص���ات عن �صخ�صيات 
العراق امللكي مثل نوري ال�صعيد وامللك غازي ويا�صني 
الها�صم���ي وعبد املح�صن ال�صعدون، ه���ل تعتقدون ان 

هناك �صخ�صيات مهمة مل يكتب عنها بعد؟ 
ج- ال ي���زال هن���اك بع����س �صخ�صي���ات الع���راق الت���ي 
مل ت�ص���در عنه���ا درا�ص���ات ك�صالح جرب مث���ال وفا�صل 
اجلمايل وال�صيد حممد ال�صدر وحممد ر�صا ال�صبيبي 
وحكم���ت �صليمان وغريهم من الذين كان لهم دور مهم 
يف العه���د امللك���ي، كما ان الدرا�ص���ات يجب ان تتناول 
اي�ص���ا �صخ�صي���ات االح���زاب املعار�ص���ة واحل���ركات 

الوطنية ال�صيما �صخ�صيات ثورة الع�صرين. 
����س- كتب ع���دد م���ن الباحث���ني ال�صيا�صي���ني االجانب 
درا�ص���ات ع���ن تاريخ الع���راق مثل م�س بي���ل وايرالند 
ولونكري���ك وغريهم، مب���اذا تقيم تل���ك الدرا�صات وما 

هو مدى مو�صوعيتها؟ 
ج – ال اعتق���د ان هن���اك باح���ث اجنب���ي حدي���ث غطى 
تاريخ العراق يف جميع مراحله او من جميع جوانبه 
ب���ل ان ذل���ك الباح���ث ق���د اخت����س بف���رة معين���ة من 
تاري���خ العراق اكر من غريه���ا او اخت�س باحث اخر 
مبو�صوع او ناحية من تاريخ العراق اكر من غريها، 
ورمبا كان ايرالند مثال اح�صن من ارخ لعهد االنتداب 
الربيط���اين وكان���ت مذك���رات كروت���رود بي���ل اغن���ى 
م�ص���در لتاريخ حك���م الربيطانيني يف عه���د االحتالل 
للع���راق ولتدخلهم يف احلكم يف عهد االنتداب ال�صيما 
فيم���ا يخ�س التمهي���د النتخابات املجل����س التا�صي�صي 
وت�صريع الد�صتور والت�صديق على املعاهدة العراقية 
الربيطاني���ة والتعاق���د  على امتي���ازات النفط االوىل. 
كم���ا ان هن���اك بح���ث في���ب م���ار ع���ن الع���راق وبحث 
حمم���د طربو����س ع���ن دور الع�صكري���ني يف ال�صيا�صة 
وكالهم���ا مهم���ان يف بحثهما ع���ن تاري���خ العراق يف 
عق���د الثالثين���ات، وبراأي���ي ان بحث حن���ا بطاطو عن 
الطبق���ات االجتماعية واحل���ركات الثورية يف العراق 
الدولي���ة  العالق���ات  ع���ن  بي���روز وزوجت���ه  وبح���ث 
والتط���ور االقت�ص���ادي يف العراق م���ن اف�صل ما كتب 
عن اجلوان���ب الفكرية وال�صيا�صي���ة واالقت�صادية يف 
الع���راق. وهناك طبعا غ���ري اولئك ممن قاموا بابحاث 
مهمة ع���ن ادوار خمتلف���ة من تاريخ الع���راق احلديث 

وتطوره. 

اما مدى مو�صوعية تلك البحوث 
االجنبية فكان���ت متوقفة على انتم���اءات الذين قاموا 
به���ا فالذين كانوا يعمل���ون يف االدارة الربيطانية يف 
العراق كانوا متحيزين لوجهة النظر الربيطانية، اما 
الذين كانت انتماءاتهم جامعية اكادميية فكانوا اكر 
مو�صوعي���ة يف بحوثهم على انه ي�صعب ان يكون اي 
باح���ث او �صخ�س جمردا ب�ص���ورة مطلقة بل ال بد ان 
يك���ون متاث���را حلد م���ا باملحيط ال���ذي ن�ص���ا فيه ومبا 

يحمله من اراء ومعتقدات �صخ�صية. 
�س- ما هو �صبب اهتمامكم بالت�صنيع؟ 

ج- كن���ت دائم���ا ارك���ز عل���ى الت�صني���ع، اذ ان���ه اف�صل 
وا�ص���رع طريقة لتطوير الب���الد والنهو�س بها. وكنت 
يف مقاالت���ي التي ان�صره���ا يف جري���دة االهايل ادعو 
الدول���ة اىل االهتمام بالت�صني���ع واعطائه اهمية اكر 
م���ن بقي���ة القطاع���ات. وق���د تاأث���رت يف ه���ذا اجلانب 
بتجربة تركي���ا يف عهد كما اتاتورك، الذي اتبع منهج 

حثيث يف هذا اجلانب. 
����س- لق���د عا�صرمت اح���داث �صيا�صية مهم���ة وا�صهمتم 
تل���ك  ع���ن  ال�صيا�صي���ة  مذكراتك���م  كتبت���م  ه���ل  فيه���ا. 

االحداث؟ 
ج- انا مل اكتب مذكراتي حلد االن

وقد علق اال�صتاذ حممد جديد على هذه املالحظة بانه 
فكر يف ان يكتب مذكراته م�صتقبال.

ج. اجلامعة 1985

محم��د حديد بعيدًا عن السياس��ة
باحث وم�ؤرخ

  من الشخصيات السياسية 

املعارضة يف العهد 

املليك، ولد يف مدينة 

املوصل 1907، واكمل 

فيها دراسته االبتدائية، 

وقسم من االعدادية، 

التحق بالجامعة االمريكية 

يف بريوت عام 1924، 

المال دراسته باملدرسة 

االعدادية امللحقة 

بالجامعة. وكان هناك 

اخبار الحركة الوطنية يف 

مرص، من خالل الصحف، 

كام اطلع عىل كتابات 

سالمة موىس.

محمد حديد 
وزوجته اأبنة 

م�سطفى 
ال�سابونجي
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العدد )4078(
السنة الخامسة عشرة

االثنين )4( كانون األول 2017

م���ح���م���د ع����ل����ي ك���ري���م

    ب���داأت اول حمط���ة اذاعي���ة ذات هوي���ة عراقية يف عام 
1935 او ع���ام 1936، وكان���ت تديرها احلكومة. وتقدم 
امل�صادر العراقية وم�صادر اليون�صكو تواريخ مت�صاربة 
ع���ن ذلك احلدث. وكان���ت هذه املحط���ة متو�صطة املوجة 
وذات ق���وة واطئة، حظيت بت�صهي���الت تقنية متو�صطة، 
وقدمت جدول حمدد م���ن الربامج، واديرت حتت رعاية 
)ادارة الربيد والربق(، اال انها كانت تدار فعليا بوا�صطة 

جلنة حكومية �صمت ممثال عن وزارة الربية.
وتوف���رت ببع����س االم���وال ل�ص���د نفق���ات ه���ذه املحط���ة 
م���ن ال�صريب���ة املفرو�ص���ة على بي���ع م�صتقب���الت االذاعة 
)الراديو(، م���ع ذلك كان احل�صول عل���ى االموال الكافية 

قد �صكل مع�صالت خطرية واجهت املحطة. 
احلادث���ة االك���ر غراب���ة يف الربنامج االذاع���ي العراقي 
حدث���ت يف عه���د املل���ك غ���ازي )1933 – 1939(، ال���ذي 
ت���وىل احلكم بعد وفاة وال���ده امللك في�صل االول )1921 
تاأثر على نحو ظاهري  الذي  غ���ازي،  – 1933(. وكان 
ب���ني املقايي����س الغربي���ة والعربي���ة، مهتم���ا بامل�صاري���ع 
التقنية. وعا�س حياة متهورة على امل�صتوى ال�صخ�صي. 
ام���ا �صيا�صيا فكان معادي���ا للربيطانيني ومنا�صرا لالملان 
على االق���ل على م�صتوى االذاعة. وبع���د تاأ�صي�س حمطة 
االذاعة احلكومية، بداأ غازي بتاأ�صي�س حمطته اخلا�صة 
الت���ي كانت تب���ث من الق�ص���ر امللكي وكان غ���ازي املذيح 
الوحي���د فيه���ا. وكان���ت ه���ذه املحطة تب���ث وفق���ا لرغبة 
�صاحبه���ا ومعروف���ة بكونه���ا اح���دى االذاع���ات املوالية 
الت���ي كان االمل���ان  للنازي���ني مبو�صوعاته���ا االخباري���ة 
يقومون ببع�صها. وتوقفت هذه املحطة امللكية بعد وفاة 

امللك غازي يف ني�صان من عام 1939. 
يف ع���ام 1939، كان���ت االذاع���ة احلكومي���ة تب���ث برامج 
حل���وايل خم�س �صاعات يوميا، خم�ص���ة ع�صر دقيقة منها 
باللغة الكردية، و�صكل ذلك البداية خلدمة االقلية الكردية، 

الت���ي تعي����س اكريته���ا يف الق�ص���م ال�صم���ايل يف البالد. 
ويف ع���ام 1945، تو�صع���ت خدم���ات االذاع���ة احلكومية 
مب�صاع���دة امل�صت�صاري���ن والتقني���ني الربيطانيني. وعلى 
الرغ���م من ا�صتمرار بث الربام���ج العربية حوايل خم�س 
�صاع���ات يومي���ا، زاد ب���ث الربام���ج الكردي���ة م���ن خم�صة 

ع�صرة دقيقة اىل �صاعة. 
ب���ني نهاية احل���رب العاملي���ة الثانية وثورة ع���ام 1958، 
حدث القليل من التطورات الن�صبية يف االذاعة العراقية. 
ومل تك���ن اال�ص���رة املالك���ة والزعم���اء مدرك���ني على نحو 
وا�صح للتغيريات ال�صيا�صي���ة التي حدثت على م�صتوى 
العامل العربي. فكانوا جاهلني وغري مبالني باال�صطراب 
الوا�صع يف العراق، وف�صلوا يف زيادة الربامج االذاعية 
او بن���اء املر�ص���الت الت���ي ميك���ن ان توف���ر ب���ث الربامج 
االذاعي���ة الوطني���ة جلمي���ع املواطن���ني. وعندم���ا ادرك 
بع�س الزعماء االفتقار اىل خدمات بث اذاعية فعلية كان 
الوقت متاأخرا جدا لت�صحيح الو�صع، فلم يتم اال�صترياد 
ال�صريع ال�صتديوهات البث واملر�صالت وابراج االر�صال 

وتن�صيبها. 
فمنذ قيامها بثورة 23 متوز عام 1952، واجنزت م�صر 
بن�صاط ما اهمله العراق. ففي الكرا�صة التي ن�صرها جمال 
عب���د النا�صر عام 1955 )حترير م�ص���ر: فل�صفة الثورة( 
ا�ص���ار اىل ان م�صر يجب ان تعمل �صد اال�صتعمار وحدد 
مناط���ق معينة يجب ان توؤثر فيها م�صر، اطلق على هذه 
املناطق ا�ص���م )دوائر(: الدائرة العربي���ة االكر اهمية.. 
وه���ي التي ترتبط بها على نحو وثيق، والدائرة الثانية 
ه���ي القارة  االفريقية تقع فيها م�صر حيث و�صف نا�صر 
ال�ص���راع ب���ني البي�س وال�ص���ود، والدائ���رة الثالثة التي 
حتدد بالق���ارات واملحيطات... هي ار����س اخواننا يف 

العقيدة، الدائرة اال�صالمية. 
وكان العراق �صمن احللقت���ني االوىل والثالثة، وكانت 

الظ���روف هن���اك ويف بل���دان عربي���ة خمت���ارة مالئم���ة 
ال�صتغالله���ا م���ن خالل واح���د او اكر من برام���ج نا�صر 
االذاعي���ة. وخ���الل ال�صن���وات الثالثة الت���ي �صبقت ثورة 
1958، كان���ت هن���اك ح���رب اذاعية بني م�ص���ر والعراق. 
ووفق���ا لعوامل عديدة مثل قوة االر�صال واملالك املتفوق 
والت�صميم ال�صفاف، كان امل�صريون متفوقني. وكان عبد 
النا�ص���ر معاديا للملكي���ة وراأى بان العراق، يف ظل حكم 
نوري ال�صعيد، موال للربيطانيني. فنوري ال�صعيد م�صاند 
حلل���ف بغداد الذي ان�صم العراق اليه، وهو احللف الذي 
اعتقد عبدالنا�صر انه حماولة اخرى للدول غري العربية 
للتاأث���ري يف �صيا�صة ال�صرق االو�ص���ط. �صن معلق االذاعة 
امل�صري���ة احمد �صعي���د هجوما م���ن خالل”اذاعة �صوت 
الع���رب". واملقتطف���ات االتي���ة م���ن برام���ج احم���د �صعيد 
الكامل���ة لهذا اخلط���اب العربي ال�صعبي للمعل���ق بل انها 
امثلة  تق���دم 

لهجوم االذاعة الع�صرية. 
زور  كي���ف  تع���رف  الرج���ل  تع���رف  اخ���ي  ي���ا  "ان���ت 
االنتخاب���ات وكي���ف زي���ف ارادة ال�صع���ب. وتعرف كيف 
فر����س الن���واب عل���ى الربمل���ان – الن���واب املمثل���ني ل���ه 
وال�صي���اده امل�صتعمري���ن، الذي���ن ال ميثل���ون ال�صع���ب او 
يعمل���ون من اج���ل العراقيني. وانت يا اخ���ي تعرف نور 
ال�صعي���د، تع���رف ه���ذا الرج���ل – ان���ه ال ي�صتطي���ع اال ان 
يخ���دم امل�صتعمرين. وهو يح���اول اي�صا ان يخدم كل من 
ينهب واولئك الذين يعادون اخواننا يف العراق. انت يا 
اخي تعرف هذا العدو نوري ال�صعيد.. ان قلوب ال�صعب 
يف الع���راق مفعم���ة مب�صاع���ر انتقامية �ص���د حكم نوري 
ال�صعي���د واال�صتعمار الربيطاين.. ان اب���ادة جوا�صي�س 
اال�صتعم���ار هو اخلط���وة االوىل نحو انه���اء اال�صتعمار 
نف�ص���ه. فم�صر حتررت بهذه الطريقة، وبالطريقة نف�صها 

�صيتحرر العراق. 
"اخ���ي يف الع���راق، ان���ت ابتع���دت فعليا ع���ن قذارة 
وب���ذاءة ن���وري ال�صعي���د – حاف���ظ على ابتع���ادك عن 
موؤامرات���ه وحكم���ه.. فلي�ص���ت هن���اك قوة عل���ى وجه 
االر����س �صتكون ق���ادرة يف امل�صتقب���ل، عندما �صتحرر 
نف�صك من نوري ال�صعي���د وجوا�صي�صه، ان تلزمك باي 

قرار اتخذه نوري ال�صعيد". 
وقب���ل ا�صب���وع من ثورة 1958 �صكر احم���د �صعيد الله، 
خ���الل برناجم���ه مبنا�صب���ة الذك���رى اخلام�ص���ة للثورة 
يف �ص���وت الع���رب، يفج���رون الث���ورة – املفرح���ة التي 
اندلع���ت يف كل بفعة من ار�س العرب، التي ادى )�صوت 
العرب( دورا ب���ارزا فيها اعرف به العدو. وكانت هناك 
عل���ى االق���ل حزمة �صري���ة م�صري���ة ت�صلل���ت اىل العراق، 
اطل���ق عليها ا�ص���م )اذاعة الع���راق احلر(، وه���ي املحطة 
الت���ي اقربت من )اذاعة القاه���رة( و)�صوت العرب( يف 
الدع���وة للث���ورة. وق���د انتبه ن���وري ال�صعي���د على نحو 

كاف للربام���ج امل�صري���ة التخ���اذ اجراءات م�ص���ادة، لكن 
ذل���ك جاء متاخرا جدا. ونا�ص���د رئي�س الوزراء احلكومة 
االمريكي���ة للم�صاع���دة يف بن���اء مر�ص���الت: طل���ب نوري 
ال�صعي���د مر�ص���الت ذات موج���ة طويل���ة ومتو�صطة”يف 
غ�ص���ون اي���ام، او ا�صابي���ع قليل���ة يف ابع���د تقدير”الن���ه 
ا�صار ان امكانيات االر�صال  العراقية ال جتاري تلك التي 
ت�صتخدمه���ا م�صر”ورمبا مل تكن الدرج���ة التي �صاهمت 
به���ا الربامج امل�صرية يف ثورة 14 متوز 1958 معروفة 
للث���ورة العراقي���ة. وهن���اك �ص���ك قلي���ل ب���ان املواطن���ني 
العراقيني ا�صتمعوا اىل هذه الربامج وا�صتقبلوا ما كان 
يقول���ه احمد �صعيد. وبع���د الثورة، ت�صل���م مدير )�صوت 
الع���رب( ورئي�س املذيعني احمد �صعيد ر�صالة من العراق 
احت���وت على ت���ذكار تثمينا لدعم االذاع���ة امل�صرية الذي 
قدمت���ه للثورة – كان يف مغلف الر�صالة قطعة من ا�صبح 

رئي�س الوزراء ال�صابق نوري ال�صعيد.

االذاعة العراقية بعد الثورة: 
ادرك���ت حكوم���ة عبد الك���رمي قا�ص���م بعد الث���ورة اهمية 
الربام���ج امل�صري���ة وحقيق���ة ان الع���راق مل يك���ن جمهزا 
مبع���دات االر�ص���ال ا�صارة داخلي���ة فاعل���ة للمواطنني او 
الو�صول اىل الدول املجاورة با�صارة اذاعية. وقد ا�صدر 
عب���د الك���رمي قا�ص���م تعليمات���ه للح�صول عل���ى امكانيات 
ار�ص���ال وا�صعة من االحتاد، ال�صوفيتي، وهو البلد الذي 
ا�صب���ح متحالف���ا معه، وال �صيما يف امل�صائ���ل الع�صكرية. 
ويف ع���ام 1961، وعلى نح���و مرافق الالحتف���ال بالعام 
الثالث لثورة 958، خ�ص�س قا�صم ثالثة ماليني ون�صف 
ملي���ون دوالر ل�ص���راء مع���دات االر�ص���ال. ه���ذه املع���دات 
ا�صرت دخول الراق اىل ن���ادي العامل العربي للمر�صالت 
ذات القوة العالية وا�صبح العراق م�صاويا مل�صريف قوة 

االر�صال. 

بعد ثورة 1958، ظهر الكث���ري من اال�صدارات وازدادت 
الن�صاط���ات الثقافي���ة، وات�صع���ت الربام���ج االذاعي���ة اىل 
خم�ص���ة ع�صر �صاع���ة يومي���ا وا�صبحت الربام���ج ثورية 
ومعادي���ة لالمربيالي���ة يف طبيعته���ا. وحتم���ا ف���ان هذه 
ب���ني ال�صح���ف  احلري���ة ادت اىل الفو�ص���ى وال�ص���راع 
غالب���ة �صح���ف  قا�ص���م  فاغل���ق  ال�صيا�صي���ة.  واالح���زاب 
املعار�ص���ة وظل���ت فق���ط ال�صح���ف التي تدعم���ه. وحول 
االذاع���ة والتلفزي���ون اىل اداوات حلكومت���ه و�صخ�ص���ه 
واختار املذيعني الذي���ن ينا�صرونه و�صجن اولئك الذين 
ال تفق���ون م���ع �صيا�صته. وا�صبحت االذاع���ة والتلفزيون 
مكر�ص���ان لقا�صم وكانت خطب���ه واالخبار االخرى ت�صكل 
غالبي���ة �صاع���ات االر�ص���ال. ومت ت�صجي���ل وب���ث االغاين 
التي متجده فقط يف االذاعة. وخالل ال�صنوات اخلم�صة 
الت���ي ق�صاها قا�صم يف احلكم ا�صتخدم االعالم على نحو 

وا�صع الغرا�صه اخلا�صة. 
اتبع الزعماء الذين جاءوا بعد قا�صم، با�صلوب ال يختلف 
ع���ن بقي���ة الزعم���اء الع���رب، �صيا�ص���ة تطوي���ر ا�صتغالل 
االذاع���ة حملي���ا واقليمي���ا ودوليا، فعند الث���ورة، ا�صبح 
االع���الم املرئي�س وامل�صم���وع يدار مبا�صرة م���ن )وزارة 

االعالم(. 
ومت التو�ص���ع يف بن���اء مر�ص���الت عالي���ة الق���وة ولي����س 
التو�صع يف ا�صتوديوهات االنتاج االذاعي وجتهيزاتها. 
وكانت اال�صتوديوهات االذاعي���ة، الواقعة يف بغداد يف 
مبنى ي�صم بناية التلفزيون، كافية النتاج املادة االذاعية 
الت���ي كانت تبث اله���داف متنوعة. بع����س املعدات، مثل 
ال�صيط���رة ال�صمعية و�صلت يف عق���د اخلم�صينيات، لكن 
بع�صه االخر، مث���ل املايكروفونات وم�صجالت اال�صرطة 

ال�صمعية االمريكية Ampex كانت جديدة.

جملة العامل�ن يف النفط 1972

اذاع��ة  تأس��يس  ع��ن  ذكري��ات 
وتلفزيون العراق

مذيع راحل

 اتاح لنا كت����اب الدكتور علي 
ح����داد االخري )جم����ر احمر، 
درا�ص����ات يف االدب ال�صعبي 
العراق����ي( فر�صة لتذكر عدد 
م����ن رواد الكتابة يف تراثنا 
ال�صعب����ي، ومنهم م����ن ا�صر 
م�صيحي����ة معروفة ببغداد، 

وهذا ما اذكر القراء به. 
ومل يك����ن اهتم����ام اولئ����ك 
االع����الم بالراث ال�صعبي 
نابعاُ من ت����رف فكري او 
عب����ث فق����د كان نابعًا من 
بت�صجيل  تاريخ����ي  وعي 

م����ا ميك����ن ت�صجيل����ه م����ن ذل����ك ال����راث ا�صاف����ة 
اال ان كب����ار املوؤلف����ني يف تل����ك الفرة ق����د �صاهم����وا يف ذلك ب�صكل فاع����ل وح�صبن����ا ان نذكر هنا 

العالم����ة ال�صيخ حمم����د �صكري االلو�صي واالب ان�صتا�س ماري الكرمل����ي وال�صاعرين الكبريين الر�صايف 
والزهاوي. ومن هوؤالء :

الدكتور نابليون الماريني )1925-000(
ه����و اخ����و االب الكرملي، عمل طبيبًا يف بغداد واهتم بدرا�صة )حبة بغداد( فن�صر بع�س بحوثه فيها، غري 
انه كتب يف جملة )امل�صرق( البريوتية يف �صنتها الرابعة )1901(مقااًل بعنوان: ما ورثه اهل العراق عن 
اال�صوريني والكلدانيني العتاق وله كتاب نادر يف فوائده طبع �صنة 1889 يف بريوت باأ�صم )تنزه العباد 

يف بغداد( �صمنه الكثري من املطالب التي يعنى بها الباحث يف الراث ال�صعبي.
 ومنه����م اي�صا نر�صي�صي����ان االرمني )000-1914( من الرواد املجهول����ني، وال نعرف عنه �صوى انه عمل 
مرجم����ًا ل����دى قن�ص����ل انكلرا يف بغداد ووج����د م�صلوبًا يف �صرادي����ب بيت لنج �صن����ة 1914، وقد راأيت 
خمطوطت����ه بعن����وان )امثال عراقي����ة وم�صرية و�صوري����ة( يف دار املخطوط����ات العراقي����ة. ومنهم اي�صا 
نر�صي�����س �صائغي����ان )1878-1953( م����ن املوؤرخني العراقي����ني املن�صيني،اهتم بتاري����خ اال�صر امل�صيحية 
وان�صابها وله كتاب عن تاريخ االرمن يف العراق، غري ان له م�صاهمات يف الراث ال�صعبي على �صفحات 
جمل����ة )لغة العرب( مثل: نظرة يف املقام����ات العراقية، نظرة يف ليلة احلا�صو�س، والثياب االفرجنية يف 

العراق، وبع�س االلفاظ واال�صماء االرمنية.

 ومنهم يو�سف رزق اهلل غنيمة )1885-1950( باحث مرموق ووزير ونائب معروف ا�صتهر 
بكتابه الذائع )نزهة امل�صتاق يف تاريخ يهودالعراق( غري انه ن�صر يف اوائل القرن الع�صرين مقاالت قيمة 
يف جملة )امل�صرق( البريوتية مثل: االمثال العامية يف البالد العراقية نبذة فكاهية عن اخلرافات العامية 
الرحي����ب باملول����ود عند براهمةالهنود دخ����ول القهوة اىل اوربة،ون�صر يف جمل����ة )لغة العرب( بحثًا عن 
االلفاظ االرامية يف لغة العراق العامية ومن اجلميل ذكره ان جنله ال�صيد حارث غنيمة ا�صدر كتابًا عن 

�صرية ابيه واثارُه )بغداد 1990(.

ومنهم اي�سا داود فتّو ال�سيدلي )1921-1865(
ولد يف املو�صل يف ا�صرة م�صيحية معروفة وتعلم ال�صيدلة وعمل بها وله بع�س العناية باللغة العامية، 
ن�ص����ر منها �صيئ����ًا قلياًل وبقيت اوراق����ه املخطوطة لدى ا�صرت����ه ون�صرت له جملة )لغة الع����رب( يف �صنتها 
الثالث����ة 1913 مقااًل عن )الكلمات الكردي����ة يف العربية املو�صلية( هو م�صتل من كتابه )بغية امل�صتاق اىل 

لغة العراق(.

رزوق عي�سى )1945-1885(
م����ن اأ�ص����رة م�صيحية مو�صلية �صكن����ت بغداد، ودر�س يف املدار�����س االأجنبية ثم عهد الي����ه بالتدري�س فيها 
ا�صدر جملة )العلوم( �صنة 1910، وبعد االحتالل الربيطاين ُعني يف وظائف عديدة اال اأنه ا�صتقال وعاد 
اىل التدري�س، وا�صدر جملة )املوؤرخ( �صنة 1932 و�صع موؤلفات عديدة بقيت خمطوطة لدى ا�صرته حتن 
اىل م����ن ينف�س عنها ت����راب الن�صيان الأهميتها التاريخي����ة واالدبية، ووجه عنايت����ه اىل الراث ال�صعبي، 
فكت����ب ال�صيء الكثري عن عادات اهل بغداد يف جملة )لغة العرب( وجملة )ن�صرة االحد( وجملة )املوؤرخ( 
كما كتب ف�صواًل قيمة عن اثار العراق ال�صعبية وبع�س العادات ال�صعبية يف جملة )النجم( التي ا�صدرها 
الق�����س �صليم����ان ال�صائغ يف املو�صل، وله فيها معركة قلمية مع الدكت����ور داود اجللبي حول كتاب االخري 

عن االثار االرامية يف لغةاملو�صل العامية.
ويف جملة )لغة العرب( التي ن�صر العديد من املباحث عن مفردات عوام العراق ومنذ االعداد االوىل منها 
ب����داأ ين�صر ف�صواًل من كتابه”بغية االنام اىل لغ����ة دار ال�صالم”و�صيئًا عن اأ�صماء حمالت بغداد ان مقاالت 

وبحوث رزوق عي�صى الرائد جديرة باجلمع والتحقيق الهميتها التاريخية واللغوية والفولكلورية

باقالم  الشعبي  تراثنا 
منسية

رفعة عبد الرزاق محمد
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ج������������واد ال����رم����ي����ث����ي 

 يف �صباح 14 متوز 1958، كانت اال�صتعدادات 
با�صتانبول  ك���وي(  م��ط��ار)ي�����ص��ي��ل  يف  ق��ائ��م��ة 
رئي�س  وك��ان  ال��ث��اين.  في�صل  امللك  ال�صتقبال 
الوفد  راأ����س  على  مندري�س  ع��دن��ان  ال����وزراء 
الذي كان ينتظر و�صول امللك العراقي. اإال اأن 

اجلميع فوجئوا بوقوع االنقالب يف العراق.
امللك  )فا�صلة( خطيبة  االأمرية  عائلة  مل تعرف 
في�صل، تفا�صيل االأحداث املروعة لالنقالب اإال 
بعد اأيام. حيث علموا مب�صري االأمري عبداالله 
في�صل  ال�صعيد وامللك  ال��وزراء نوري  ورئي�س 
عمره،  من  والع�صرين  الثالثة  يبلغ  كان  ال��ذي 
والذي اأ�صيب بجروح بليغة، وظل ينزف حتى 

املوت 
ك��ان��ت ال��ع��الق��ات ال��ع��راق م��ع ت��رك��ي��ا يف اأوج 
في�صل  امللك  خطوبة  ق�صة  وكانت  ازده��اره��ا. 
ال�صالطني  اآخر  حفيدة  فا�صلة  لالأمرية  الثاين 
�صيف  يف  ب��داأت  قد  الدين  وحيد  العثمانيني 

  .1957
فا�صلة، �صليلة ال�صالطني 

عام  ب��اري�����س  يف  ول���دت  ال��ت��ي  فا�صلة  تنتمي 
1940، اإىل عائلة عريقة من جهة اأمها االأمرية  
)زهرة خانزاده(، فهي كرمية عمر فاروق اأفندي 
الثاين،  عبداملجيد  العثماين  ال�صلطان  جنل 
ال�صالطني  اآخر  �صبيحة،كرمية  االأمرية  وابنة 
العثمانيني وحيدالدين.  وقد تزوجت االأمرية 
خانزاده من زوجها االأمري حممد علي اإبراهيم 
باري�س  يف  وتوفيت   .1940 عام  القاهرة  يف 
ف��ا���ص��ل��ة،  االأم�����رية  ف���ان  وب���ذل���ك  ع���ام 1977. 

عثمانية من جهة اأمها،وم�صرية من جهة االأب.    
ا�صطرت فا�صلة اإىل مغادرة تركيا مع عائلتها، 
اأ�صهر، عقب �صدور قرار من  اأربعة  ابنة  وهي 
ب�صلة  ينتمي  من  كل  بنفي  الركية،  احلكومة 
العثماين.حيث  ال�صلطان  عائلة  اإىل  القرابة 
عا�صت متنقلة مع عائلتها يف مدن عديدة مثل: 
ني�س والقاهرة واالإ�صكندرية  قبل اأن تعود مع 

عائلتها اإىل تركيا عام 1954.
واأخ��اذ.وق��د  ف��ات��ن  ج��م��ال  ذات  فا�صلة،  ك��ان��ت 
عام  ح��زي��ران   يف  في�صل  امل��ل��ك  على  تعرفت 
اأث��ن��اء زي��ارة  ب��غ��داد  اأق��ي��م يف  1954 يف حفل 
هذا  من  �صنة  بعد  العراقية.  للعا�صمة  عائلتها 

ال����ت����ع����ارف ك���ان 
ال���ل���ق���اء ال���ث���اين 
ب����ي����ن����ه����م����ا يف 
ف��رن�����ص��ا،ح��ي��ث 
ق���ررا ال���زواج. 
زار امللك في�صل 
يف  ا�صتانبول 
1957 والتقى 
م�����ع ف��ا���ص��ل��ة 
ج����ول����ة  يف 
ب��ح��ري��ة،ع��ل��ى 

م��ن يخت االأم���رية خ��ان��زاده.
العالقات  ع��رى  وتوثقت  ال��ل��ق��اءات  وت��ك��ررت 
اإعالن اخلطوبة  اأن مت  فكان  بينهما،  العاطفية 
يف 13 اأيلول 1957 بعد اأن تقدم امللك ر�صميا 

للزواج منها. 
اأعلن  ب��غ��داد،  اإىل  امللك  ع��ودة  م��ن  يومني  بعد 
رئ��ي�����س دي������وان ال��ت�����ص��ري��ف��ات ع��ل��ي ج���ودت 
اإع���الن  ب��ع��د  فا�صلة  ت��وج��ه��ت  ن��ب��اأ اخل��ط��وب��ة. 
لندن  اإىل  ومنها  فرن�صا  اإىل  ر�صميا،  اخلطوبة 
ا�صكول(  )فين�صينك  مدر�صة  يف  درو���س  لتلقي 

ا�صتعدادا للزواج.
كان امللك يقوم اأحيانا اأثناء زيارته ال�صتانبول، 
يقومان  كانا  ومنها  فا�صلة،  خطيبته  بزيارة 
بزيارة بع�س الدول االأوربية، وكانت ال�صحف 
للخطيبني  خمتلفة  ���ص��ورا  تن�صر  وامل��ج��الت 

ال�صعيدين.
كما قامت االأمرية مع والديها بزيارة بغداد قبل 

االن����ق����الب 
بعدة اأ�صابيع.

وعادت منها اإىل مدر�صتها يف لندن.
فا�صلة  خطيبته  ع��ل��ى  امل��ل��ك  مقتل  خ��رب  وق���ع 
اأخبار  ن�صرة  اإىل  ا�صتماعها  بعد  كال�صاعقة، 
االإذاع�������ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة، م���ن ج��ه��از ال���رادي���و 
الدموع  انهملت  املدر�صة.  �صالة  يف  املو�صوع 
زميالتها  وهرعت  اخل�صراويني،  عينيها  من 
التي ظلت  يوا�صينها تخفيفا  للحادث املرعب، 
ذهوال  خالله  عا�صت  طويلة،  فرة  منه  تعاين 
امللك  خطيبها  مقتل  م��ن  ���ص��ن��وات  ت��ام��ا..ب��ع��د 
من  فا�صلة  االأم���رية  ت��زوج��ت  ال��ث��اين،  في�صل 
الدكتور خريي    اوركوبلو جنل رئي�س وزراء 
منه  ورزق��ت  اوركوبلو،  �صعاد  االأ�صبق  تركيا 
بولدين: علي و�صليم. رغم ذلك مت طالقهما يف 
0 /1965/12.حيث بداأت بالعمل عام 1980 

يف هيئة اليون�صكو.


