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لق���د كان الهياج  يف انتفا�ش���ة ت�ش���رين الثاين 1952 
معربًا عن الو�ش���ع ال�شيا�ش���ي يف العراق حيث كانت 
الطبق���ات املثقف���ة والفق���رة يف امل���دن يف حالة ثورة 
�شد احلكومة والنفوذ االجنبي ، ومل تتمكن ال�شرطة 
م���ن اعادة النظام يف تلك ال�شاع���ات ادرك الو�شي ان 
زم���ام االمر قد فل���ت من ي���د احلكومة ف���اراد ان يعيد 
اليها اعتبارها وكلف حكمة �شليمان بان يوؤلف وزارة 
يخت���ار اع�شاءه���ا مبلئ حريته ولك���ن حكمة �شليمان 
رف����ض التكلي���ف العتق���اده ب���ان الو�ش���ي ال يكف عن 

التدخل ب�شوؤون الوزارة.
فا�شتدع���ى الو�شي جميل املدفع���ي وعهد اليه بتاأليف 
ال���وزارة وم���ا كادت اجلماه���ر ت�شمع بذل���ك وتعرف 
ان املدفع���ي كل���ف بتاأليف ال���وزارة اال وب���داأت تهتف 
ب�شقوط���ه. وا�شتدع���ي بع�ض ال�شيا�ش���ن اىل البالط 

ال�شت�شارته���م ح���ول الو�ش���ع منهم حمم���د مهدي كبة 
رئي����ض ح���زب اال�شتق���الل ، فقال كب���ة "ان العالج هو 

النزول عند ارادة ال�شعب وتلبية مطالبه". 
ث���م �شئل ع���ن التع���اون مع املدفع���ي فاجاب ب���ان هذا 
يتوق���ف على م���ا �شتقوم الوزارة م���ن حتقيق مطالب 
ال�شعب ويف مقدمته���ا ا�شدار مر�شوم بتعديل قانون 
االنتخاب وجعله على درج���ة واحدة والقيام باجراء 
االنتخاب على ا�شا�ض القانون املعدل ، و�شئل عما اذا 
الف املدفع���ي وزارته ووعد باجناز هذه املطالب فهل 
�شيكف التظاهر وي�شتتب االمن والهدوء واال�شتقرار 
؟ فل���م يوؤك���د كب���ة ذلك لعلم���ه ان ال���راأي الع���ام مل يعد 
يثق بالطبق���ة احلاكمة وح�ش���ن نواياها.والواقع ان 
املدفع���ي اخفق يف تاألي���ف ال���وزارة الن النقمة كانت 

من�شبه على ما �شمي ب�شا�شة املدر�شة القدمية.
بعد اخف���اق املدفعي بتاأليف ال���وزارة ات�شل الو�شي 
عب���د االله بالفري���ق الرك���ن �شالح �شائ���ب اجلبوري 
رئي����ض اركان اجلي�ض ال�شابق لتاأليف الوزارة اال انه 

رف�ض اي�شًا ان ي�شرك نف�شه باحلياة ال�شيا�شية.
واثثن���اء ه���ذه االت�ش���االت لتاألي���ف ال���وزارة بلغ���ت 
املظاهرات اوجه���ا يف بغداد وبع�ض امل���دن العراقية 
ومل تتمك���ن ال�شرط���ة م���ن اع���ادة االم���ن والنظ���ام ، 
لذلك دع���ي اجلي�ض للتدخل باأوامر ع���دم اطالق النار 
ولكن نور الدي���ن حممود رئي�ض اركان اجلي�ض اخرب 
الو�ش���ي ب���اأن النظام ال ي�شتعاد م���ا مل ي�شمح للجي�ض 
باطالق النار ، لذلك ا�شتدعي الو�شي رئي�ض الوزراء 
م�شطف���ى العم���ري ووزي���ر الداخلي���ة ووكي���ل وزير 
الدف���اع ورئي�ض اأركان اجلي�ض ومت�شرف لواء بغداد 
لبح���ث املوق���ف وظه���رت مع�شل���ة قانوني���ة حول من 
ميل���ك ال�شالحية العط���اء االم���ر اىل اجلي�ض باطالق 
الن���ار عل���ى املتظاهري���ن ، فمت�ش���رف لواء بغ���داد او 
ح�ش���ب قان���ون الل���واء ال ي�شتطي���ع اعطاء ه���ذا االمر 

لوجود االعلى منه هو وزير الداخلية .
كم���ا بن وزي���ر الداخلي���ة ووكيل وزير الدف���اع انه ال 
ي�شتطي���ع ا�ش���دار مثل ه���ذا االمر ب���دون اذن من قبل 
رئي����ض ال���وزراء او جمل�ض ال���وزراء . وذكر الو�شي 
بانه راغ���ب با�شدار االمر اىل رئي����ض اركان اجلي�ض 
ولكنه ذكر انه �شرعيًا ال ي�شتطيع ذلك ب�شورة مبا�شرة 
كل ه���ذه ال�شعوبات القانوني���ة كانت قد ظهرت بينما 
كان ن���ور الدين حممود رئي�ض اركان اجلي�ض منتظرًا 

االمر للعمل.

غ���ر انًّ تط���ور االحداث وتق���دمي م�شطف���ى العمري 
ا�شتقالته بعد ان عد االت�شاالت التي اجراها الو�شي 
ببع�ض ال�شخ�شيات ال�شيا�شية بدون علم منه لتاأليف 

الوزارة جاءت طعنة للثقة التي منحت له .
كما �شعر ان بقائه بال�شلطة �شيوؤدي به اىل ان يتحمل 
امل�شوؤولي���ة لوح���ده ا�شافة لرف�شه منط���ق ا�شتخدام 
فر�ش���ة  اعتربه���ا  كم���ا  املتظاهري���ن  �ش���د  ال�ش���الح 

للتخل���ي م���ن امل�شوؤولية الت���ي بداأ خطره���ا يت�شاعد 
فق���دم ا�شتقالته.ذكر احل�شن���ي يف كتابه تاريخ 
ال���وزارات بع���د ان اتخ���ذ العم���ري ق���راره 
باال�شتقال���ة . "جتم���ع وزارءه وعر����ض 
عليه���م فكرت���ه وكان م���ن راأي فري���ق 
منهم اال�شتقالة ومن راأي فريق اخر 
البقاء واتخ���اذ كل ما يقت�شي من 
للمحافظ���ة  اج���راءات قانوني���ة 

على االمن والنظام" .
وفيم���ا يل���ي كت���اب ا�شتقال���ة 

الوزارة .
ال�شم���و  �شاح���ب  �شي���دي 

امللكي العظيم :
بثق���ة  ت�شرف���ت  مل���ا  اين 
�شموك���م الغالي���ة بتاألي���ف 
ال���وزارة ، كان���ت خطت���ي 
االنتخاب���ات  جت���ري  ان 
وف���ق القوان���ن املرعي���ة ، 
يف ج���و م�شب���ع بال�شفاء ، 
مع التزام الوزارة باحلياد 
الت���ام . غ���ر ان الظ���روف 
اخلارجي���ة والداخلية خالل 
ه���ذه الفرتة قد تغرت ، وان 
بع����ض العنا�ش���ر ال�شيا�شي���ة 
يف العراق قد ا�شتغلت الو�شع 
فاخرجته عن حالته االعتيادية ، 
وملا كنت راغبًا منذ تاأليف الوزارة 
يف ان اجتن���ب االج���راءات القا�شية 
الت���ي يتطلبها الو�شع غ���ر االعتيادي 
اعفائ���ي  تقبل���وا  ان  ا�شرتح���م  ف���اين   ،
م���ن امل�شوؤولي���ة ، �شاك���رًا ل�شموك���م االيادي 
البي�ش���اء التي ا�شديتموها عل���ي ، واين ما زلت 
يا �شيدي حتت ت�شرف �شموكم يل ال�شرف بان اكون 

خادم �شموكم املطيع املخل�ض" .
21  ت�شرين الثاين 1952

م�شطفى العمري.
ان تط���ور االح���داث حثت الو�شي لدع���وة نور الدين 
حممود لتاألي���ف الوزارة بالرغم م���ن ان الو�شي كان 
ح���ذرًا خ���الل ال�شنوات الع�ش���ر املا�شية م���ن اجلي�ض 
وحاول ابعاده ع���ن ال�شيا�شة منذ احداث 1941 لكنه 
يف تلك اللحظة اخلط���رة ا�شبح مقتنعًا اكرث من اأي 
وقت م�شى بان تكليف���ه الحد قادة اجلي�ض املخل�شن 
للعائل���ة الها�شمية ا�شبح ام���رًا ال مفر منه وهو احلل 
االمثل حلماي���ة العر�ض من التهديد ال���ذي بان ي�شكله 
خطر اال�شطرابات ويف ال�شاعة اخلام�شة م�شاء يوم 
23 ت�شرين الثاين عام 1952 تقرر تكليف نور الدين 

حممود الذي مل يبدي هو االخر اعرتا�شه.
به���ذا  العم���ري  م�شطف���ى  ا�شتقال���ة  الو�ش���ي  فقب���ل 

الكتاب:
عزيزي ال�شيد م�شطفى العمري :

اخذت كتاب ا�شتقالتكم املوؤرخ يف 21 ت�شرين الثاين 
1952 او يف الوق���ت الذي اعرب لفخامتكم عن اأ�شفي 
لتخليكم عن من�شب رئا�شة الوزراء ال بديل من اظهار 
تقدي���ري للجهود التي بذلتموه���ا انتم وزمالئكم مدة 

ممار�شتكم احلكم.
�شدرت من بالطنا امللكي يف اليوم الثالث والع�شرين 
م���ن �شهر ت�شرين الثاين عام 1952 ميالدية ، املوافق 
الرابع من �شهر ربيع االول من �شنة 1372 هجرية .

عبد االله.
ويف نف�ض اليوم الف نور الدين حممود الوزارة .

عن رسالة: نور الدين محمود ودوره العسكري 
والسياسي

انتفاضة تشرين الثاني 1952 واستقالة وزارة العمري
هكذا تأسست مكتبة مكنزي من تاريخ االستقاالت في تاريخ العراق الحديث

امتدت املظاهرات يف 
انتفاضة ترشين الثاين 

1952 اىل مناطق بغداد 
جميعا وبعض مدن العراق 

مثل كربالء ، والحلة ، 
والنجف ، والديوانية 

فالنارصية والبرصة فقد 
كان يف هذه املدن اعضاء 

بارزون يف الحزبني 
السياسيني املعروفني حزب 
االستقالل والحزب الوطني 
الدميقراطية يستغلون تلك 

االحوال ، وينفخون يف تلك 
الجذوة يك يزيدوها خرمًا.
فقدت االحزاب السياسية 
السيطرة عىل املتظاهرين 

وضعف افراد الرشطة 
امامهم . استأنفات 

املظاهرات يف غالبية 
مناطق بغداد اذ شملت 

شارع الرشيد والكفاح 
والفضل والكرخ وامليدان 

والباب الرشقي وباب 
املعظم ورفع املتظاهرون 

شعارات ضد الحكومة 
واملستعمرين الربيطانني 

وطالبوا باستقالة الحكومة 
ويرددون شعارات بسقوط 

حكومة مصطفى العمري 
وسقوط الويص عبد االله 

الذي وصفوه بالخائن.

بع���د ب�شع �شن���وات من العم���ل اأ�شب���ح ملكنزي خربة 
كب���رة يف �ش���وق الكتب ومعرفة وا�شع���ة يف االإنتاج 
الفك���ري واالأدب���ي لعديد من الكّت���اب واملوؤلفن، فقرر 
اأن يفتت���ح مكتبة �شغ���رة يف �شنة 1901 باإ�شم »مالذ 
 )Book-Lover’s Resort( حمبي-الكت���ب« 
غ���رب  يف  ال�شه���ر  كينغي�شت���ون  �ش���اوث  ح���ي  يف 
لن���دن. اأ�شبحت املكتبة بعد مدة ق�ش���رة مركزًا مهمًا 
للعدي���د من املثقف���ن واملوؤلف���ن خ�شو�ش���ًا للمهتمن 
الكاتب���ة  تق���ول  االأ�شكتلن���دي.  وال���رتاث  بالثقاف���ة 
االإنلكيزية لو�شي ب���رودوود املخت�شة بالفلكلور باإن 
مكن���زي كان دليلها ومر�شده���ا يف معرفة امل�شادر بل 
وحت���ى امل�شاركة عندم���ا و�شعت كتابها ع���ن االأغاين 
الفلكوري���ة. واأ�شبح مكنزي نا�ش���رًا للكتب ومت�شلعًا 

يف لغة الكاليك Gaelic االأ�شكتلندية القدمية.
و�شعت احلرب العظم���ى التي بداأت �شنة 1914 حدًا 
لطموحات مكنزي وع�ش���رت قلبه، اإ�شطر عندها اىل 
غل���ق املكتب���ة واالإلتحاق باجلي����ض. اإنتقل���ت وحدته 
الع�شكرية االأ�شكتلندية للقتال فى فرن�شا، كان ملكنزي 
قناع���ة باإنه �شيقتل كما قتل معظم اأف���راد كتيبته، لكن 
كتب���ت له احلياة بعدما اإ�شي���ب اإ�شابة بالغة نقل على 
اأثره���ا للع���الج يف اإح���د م�شت�شفي���ات �شروب�شاير يف 
و�ش���ط بريطاني���ا، ومل ي�شف���ى اإال بع���د اإنتهاء احلرب 
بف���رتة. وعندم���ا كان يف لن���دن يبح���ث ع���ن عمل من 
جدي���د كان همفري بومان قد و�ش���ل اىل لندن يبحث 

عن كتبي للعمل يف العراق.
تع���رف همفري بوم���ان عل���ى الكتبي كيني���ث مكنزي 
فاإ�شطحبه معه اىل بغداد لالإطالع ميدانيًا على حاجة 
املدار����ض واملوؤ�ش�ش���ات التعليمية للكت���ب وامل�شادر. 
بعد م�شاهدته �شوق الكتب يف بغداد وتبيان احلاجة 
اىل مكتبة �شاملة للكتب االأجنبية، اإقرتح مكنزي بداًل 
من اأن يك���ون موظفًا خا�شًا بتوف���ر الكتب، اأن ين�شاأ 
مكتبة حكومية ت���دار بالتمويل الذاتي بعد احل�شول 
على منحة مالية من احلكومة ل�شراء الكتب، واأ�شرتط 
اأن يك���ون له مطلق احلرية باإدارة تلك املكتبة. وافقت 
احلكوم���ة بع���د بع�ض امل���داوالت وخ�ش�ش���ت اإحدى 
الغ���رف يف ال�ش���راي له���ذه املكتب���ة و�شمي���ت مبكتبة 
احلكوم���ة Government Bookshop. عاد 
مكنزي اىل لندن واتفق مع بع�ض دور الن�شر والعديد 
م���ن زمالئ���ه بائع���ي الكت���ب ب�ش���راء الكت���ب املطلوبة 
والدف���ع باالآجل ملدة ثالثة �شهور، تبن بعدها اإن هذه 
امل���دة كان���ت كافية الإ�ش���رتداد املبالغ املطلوب���ة، فاأعاد 

مكنزي املنحة احلكومية لعدم احلاجة اإليها.
وخ���الل وج���وده يف بريطانيا ت�شل���ل كينيث مكنزي 
اىل م�شق���ط راأ�شه يف �شمال اأ�شكتلن���دا لرتبط بفتاة 

كان عل���ى معرفة به���ا، وهي من عائلة مكن���زي اأي�شًا، 
وكان���ت موظف���ة تدي���ر مكتب بري���د القري���ة، فتزوجا 

واإ�شطحبها معه اىل بغداد.
انطلق���ت املكتب���ة بنجاح كب���ر وكانت تفت���ح اأبوابها 
يومي���ًا م���ن ال�شاع���ة الثامن���ة �شباحًا وحت���ى الثانية 
ع�ش���ر ظهرًا يف اأي���ام ال�شي���ف وم���ن التا�شعة وحتى 
الواح���دة بع���د الظه���ر يف اأي���ام ال�شت���اء، ويف اأي���ام 
االأثنن واالأربع���اء واجلمعة من كل اإ�شبوع تفتح يف 
امل�شاء اأي�شًا م���ن اخلام�شة وحتى ال�شابعة والن�شف 
يف ال�شي���ف، ومن الرابعة وحتى ال�شاد�شة والن�شف 

يف ال�شتاء.
اإ�شاف���ة اىل الكت���ب املدر�شي���ة والتعليمي���ة العلمي���ة 
واالأدبية كانت املكتبة توف���ر جميع الكتب االإنكليزية 
كت���ب  م���ن  العرب���ي واالأ�شالم���ي  بالع���امل  املخت�ش���ة 
الرح���الت والتاري���خ وال���رتاث القدمي���ة واحلديث���ة، 

ناهيك عن العديد من الن�شرات والدوريات الر�شينة. 
يق���ول ريت�شارد ك���وك، �شاح���ب كتاب »بغ���داد مدينة 
ال�شالم«، يف مقالة له يف اإحدى الدوريات الربيطانية 
اإن مكتب���ة مكنزي اأ�شبحت اأف�ش���ل مكتبة متخ�ش�شة 
الع���امل  اىل  والرح���الت  وال���رتاث  االإ�شالمي���ات  يف 
العرب���ي، لي�ض يف العراق وال�ش���رق االأو�شط فح�شب 
ب���ل يف العامل اأجمع، حيث كان���ت طرود الكتب تر�شل 
من املكتبة اىل زبائن يف خمتلف البلدان من الواليات 
املتح���دة وحت���ى الياب���ان، اإ�شافة اىل ط���رود بريدية 
اإ�شبوعي���ة اىل بالد فار�ض. ويف اإع���الن للمكتبة ن�شر 
يف الدلي���ل التجاري املطبوع يف بغ���داد �شنة 1924، 
يق���ول االإعالن اإن املكتبة م�شتعدة للبحث وتوفر اأي 
كتاب اأوم�شدر من جميع اأنحاء العامل، ومو�شحًا اإن 
املكتبة ت�شتل���م �شحنات من الكت���ب اإ�شبوعيًا من دور 

الن�شر يف بريطانيا والواليات املتحدة.

يف اإحد ر�شائلها اىل زوجة اأبيها يف �شنة 1923 ذكرت 
امل�ض غروترود بيل اإن مكنزي طلب منها اإعادة طباعة 
كتابها عن العراق »م���راد اىل مراد« املطبوع يف لندن 
�شن���ة 1911 وفيه و�ش���ف ملدينة بغداد عن���د زيارتها 
له���ا �شنة 1909. قال لها هناك طلبات عديدة على هذا 
الكت���اب الناف���ذ واإن���ه م�شتعد ل�ش���راء 200 ن�شخة من 
الكت���اب. وبالفعل �شدر الكتاب بطبعت���ه الثانية �شنة 
1924. وقام مكن���زي بطبع بع�ض الكتب باالإنكليزية 
يف بغداد، ح�شلت على بع�ض منها مثل كتاب دورثي 
م���كاي »مدن الع���راق القدمية« املطب���وع �شنة 1926، 
وكذل���ك الكرا����ض »طري���ق ال�شحراء من ب���روت اىل 
بغ���داد« �شنة 1926، وكتاب جارل����ض هوبر »القانون 
الد�شت���وري يف العراق« �شن���ة 1928. وي�شم الكتاب 
االأول قائمة يف �شبعة �شفحات بالكتب التي تباع يف 
املكتب���ة، وهي جمموعة نادرة م���ن الكتب القدمية عن 
العراق من اأوائل القرن التا�شع ع�شر مثل كتاب رحلة 
ك���ر بورت���ور 1822، وكتاب رحل���ة بكنغهام 1827، 

وكتاب رحلة بادجر 1852 وغرها الكثر.
كان ن�ش���اط املكتبة بتوفر الكت���ب احلديثة والقدمية 
الن���ادرة ب�ش���كل دائ���م يتطل���ب وج���ود �شخ����ض ثاين 
يف بريطاني���ا للقي���ام به���ذه املهمة. فطل���ب كينيث من 
�شقي���ق زوجت���ه، دونالد مكن���زي، الق���دوم اإىل بغداد 
وم�شاعدت���ه يف عم���ل املكتب���ة، بذل���ك اأ�شب���ح االإثنان 
يتناوبان البقاء يف بغداد ولندن لتوفر الطلبات من 
الكتب، اإ�شاف���ة اىل ذهاب زوجته اىل لندن يف بع�ض 
امل���رات. يف �شنة 1921 ت�شكل���ت اأول حكومة وطنية 
يف الع���راق بع���د تن�شيب في�ش���ل ملكًا عل���ى العراق، 
وحافظت »مكتبة احلكومة« التي يديرها مكنزي على 
اإ�شتقالليته���ا االإداري���ة واملالي���ة، اإال اإن احلكومة راأت 
يف �شن���ة 1925 اإن للمكتبة و�شعًا �ش���اذًا، فهي تابعة 
للحكوم���ة وت�شغل موقعًا يف �ش���راي احلكومة بدون 
اأي �شلطة للحكومة عليها فقررت اإنهاء اإرتباط املكتبة 
به���ا وبيعها يف مزاد، ومل يكن امل�شتفيد �شوى كينيث 
مكن���زي ال���ذي �شارع بنق���ل املكتبة اىل بناي���ة النادي 
الربيط���اين يف ال�ش���ارع اجلديد )الر�شي���د فيما بعد( 
يف ج���وار جامع ال�شيد �شلطان علي، من جهة ال�شنك، 
 ،The Bookshop“ واأ�شب���ح اإ�شمه���ا »املكتب���ة 
بعد رف���ع كلمة احلكومة، وحتته���ا الأ�شحابها مكنزي 
 Mackenzie & Mackenzie( ومكن���زي 
يوميًا  تفتح  املكتبة  وا�شبح���ت   .)Proprietors
بنف����ض االأوق���ات ال�شابق���ة، وم�شاء كل ي���وم بداًل من 
ثالث���ة اأيام كما يف ال�شاب���ق. بعد عدة �شنوات اأنتقلت 
املكتب���ة اىل اأحد حمالت بناية لينج يف �شارع الر�شيد 
 Mackenzie( واأ�شبحت تعرف مبكتب���ة مكنزي

.)Bookshop
يف م�شاء يوم ال�شبت 21 من �شهر كانون الثاين �شنة 
1928، وح���ن كان يعم���ل يف املكتب���ة �شق���ط كيني���ث 
مكنزي مغميًا علي���ه بعدما اأ�شيب باجللطة، نقل على 
عج���ل اىل امل�شت�شف���ى وف���ارق احلي���اة بع���د �شاعتن 
مل يف���ق فيها م���ن غيبوبته. �شيعت بغ���داد بعد ظهرة 
اليوم التايل جنازة كينيث مكنزي بح�شور كبر من 
العراقي���ن والربيطانن ودفن يف املقربة الربيطانية 
يف الب���اب ال�شرق���ي. واأعل���ن حمفل بغ���داد املا�شوين 

العزاء له، فكان مكنزي ع�شوًا فاعاًل فيه.
اإ�شتلم دونال���د مكنزي، �شقيق زوجت���ه، اإدارة املكتبة 
واأ�شتم���ر عل���ى نهجه���ا بنج���اح كب���ر. ويذك���ر طارق 
كن���دا يف  ال�شيا�شي���ة يف  العل���وم  اأ�شت���اذ  اإ�شماعي���ل 
كتابه عن احلزب ال�شيوع���ي العراقي املطبوع باللغة 
االإنكليزي���ة �شن���ة 2008، ب���اأن دونال���د مكن���زي كان 
اإ�شرتاك���ي النزعة واإنه �شاه���م من خالل املكتبة بن�شر 
االأف���كار االإ�شرتاكية والي�شاري���ة يف العراق. وي�شر 
طارق اإ�شماعي���ل اإن مكنزي اإ�شتم���ر يعمل يف املكتبة 
حت���ى وفاته ع���ام 1926. وم���ن املع���روف اإن املكتبة 
اإنتقل���ت ملكيتها فيما بع���د اىل عراقي كان ي�شتغل يف 
املكتب���ة، اإال اأن م�شادرن���ا تختل���ف عن ه���ذا ال�شخ�ض 

العراقي ومتى اإ�شتلم املكتبة وكيف.

علي أبو الطحين

ولد كينيث مكنزي لعائلة فالحية أسكتلندية يف حوايل سنة 1888 يف أحدى قرى مقاطعة روس-شاير يف أقايص أسكتلندا. تويف 
والده مبكرًا تاركًا الصبي كينيث وأختني، وتبنت أمه بعد أن أصبحت أرملة إثنان من األيتام لصيبحوا خمسة أطفال يف حضانتها. 

كانت أمه متعلمة فحرصت عىل األهتامم بتهذيبهم وتعليمهم. تعرضت العائلة اىل كارثة كبرية حني إجتاحت سيول الفيضان 
بيتهم وحقولهم فأكتسحت ودمرت كل ما ميلكون من حيوانات وحاجيات املنزل ونجت العائلة من املوت فقط بالهروب 

اىل أحد التالل القريبة. قررت بعدها األم النزوح اىل الجنوب والعيش يف العاصمة لندن. بدء الشاب الصغري مكنزي يبحث 
عن عمل يف لندن وقد أصبح معيل األرسة، وأفلحت جهوده بعد مدة بالحصول عىل عمل يف قسم مبيعات الكتب يف أحد 

املحالت اللندنية الشهرية املعروفة بأسم )محالت الجيش والبحرية Army & Navy Stores(، وهي مازالت تعمل حتى اليوم.

فاطمة عدنان شهاب الدين
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وعلى الرغم من التغير الذي طراأ على عالقة ، حكمت 
�شليم���ان ، ببك���ر   �شدقي قبيل ح���ادث االغتيال اال اأن 
، حكم���ت ، ات�شل هاتفي���ا ً باآمر املنطق���ة، اللواء اأمن 
العم���ري، واأم���ره اأن يف�شح املجال للجن���ة التحقيقية 
الداء مهمتها ، لكن قي���ادة املو�شل ، اعلنت يف الرابع 
ع�ش���ر م���ن اآب 1937 ، عن قطع العالق���ات بينها وبن 
الوزارة ، بع���د اأن األقت القب�ض على )) نائب االحكام 

(( وحب�شته ، ثم ار�شلته خمفورا ً اىل بغداد  ، ويبدو 
ان ذل���ك كان بتاأثر من �شباط الكتل���ة القومية ، التي 
نف���ذت االغتيال ، بعد اأدراكه���م لنوايا ، حكمت ، ومن 
ورائ���ه ال�شب���اط املوال���ن ، لبكر �شدق���ي ، يف بغداد 
، والذي���ن اع���دوا قوائ���م باأ�شم���اء املطل���وب اعتقالهم 
حمله���ا نائب االأح���كام معه ، دلت على ما ق���د ُبيَّت لهم 
م���ن م�شر  ، ونتيجة لالت�شاالت التي قام بها �شباط 
الكتل���ة مع قطاعات بغ���داد ، فقد اأي���دت قطعات بغداد 
، حرك���ة املو�شل ، ومل���ا كان الآمر مع�شك���ر الو�شا�ض ، 
العقي���د حممد �شعيد التكريت���ي ، دورا ً بارزا ً يف هذا 
املج���ال ، فقد طلب ، حكمت �شليمان ، من وزير الدفاع 
وكالة ، علي حممود ال�شيخ علي ، ان ي�شحبه ملقابلته 
، بعد ان رف�ض ، التكريتي ، الذهاب اىل وزارة الدفاع  
.ويب���دو ان ، حكم���ت �شليم���ان ، اراد الت�شدي حلركة 
اجلي�ض يف املو�شل والقاء القب�ض على اأمن العمري  
، ومهم���ا يك���ن من اأم���ر ، فقد ، ذهب ، م���ع وكيل وزير 
الدف���اع اىل مع�شكر الو�شا�ض ، القناع اآمره بالرتاجع 
عن موقف���ه ، وملا اجتمع و�شاحبه م���ع اآمر املع�شكر ، 
وعده حكمت ، باأنه �شيحاول كبح جماح جماعة،  بكر 
، غ���ر ان ، حمم���د �شعيد ، و�ش���ع �شروط���ا ً للتفاهم ، 
منه���ا ، اأبع���اد ، بع�ض ال�شباط من اأن�ش���ار ،   بكر عن 
منا�شبهم حلن هدوء االأحوال ، وعدم تدخل اجلي�ض 

يف ال�شيا�شة  .
ا�شط���ر ، حكمت �شليمان ، بعد ان ادرك انه ا�شبح يف 
موقف حرج ، نظرا ً لت���اأزم الو�شع الداخلي ، وتاأييد 
وح���دات اجلي�ض ملوق���ف ، حامية املو�ش���ل ، وخ�شية 

املل���ك غ���ازي م���ن ان�شق���اق اجلي����ض  اىل اال�شتجاب���ة 
اىل مطال���ب الكتل���ة القومي���ة ، فق���دم ا�شتقالت���ه ، يف 
ال�شاب���ع ع�ش���ر م���ن �شه���ر اآب 1937 ، اىل امللك غازي 
وقبله���ا االخ���ر  . جاء يف كت���اب اال�شتقالة )) موالي 
�شاح���ب اجلاللة ، ، نظرا ً اىل ان حالة البالد الراهنة 
ال متكنن���ي من اال�شتم���رار يف ت�شير اعم���ال الدولة 
وم�شال���ح اململك���ة ، فاتق���دم بعري�شت���ي ه���ذه راجيا ً 
من موالي ايده الل���ه ان يتف�شل بقبول ا�شتقالتي من 
رئا�ش���ة الوزراء واين ال ازال جلاللة �شيدي . اخلادم 

املطيع حكمت �شليمان ((.
وهك���ذا قت���ل ، بك���ر �شدق���ي ، م�ش���در ق���وة ، حكم���ت 
�شليم���ان ، وقتل يف الوقت نف�شه �شبب �شعفه ، ان ما 
فعل���ه ، حكمت �شليمان ، ح���ن اراد ان يتدارك املوقف 
وان ي�شب���ح بحق رئي�ض حكومة ، من خالل التحقيق 
يف ق�شي���ة االغتي���ال ، اأم���ر ف���ات اأوان���ه ، الن املعادلة 
مرتابط���ة ال تقب���ل الف�ش���ل ، فقوت���ه ، كان���ت مرتبطة 
بحياة ، بك���ر �شدقي ، الذي �شقط بر�شا�شة االغتيال 
يف مقدم���ة راأ�شه و�ش���دره ، ولقد تاأكد ذلك ، حلكمت ، 
عندما اعلنت ، حامية املو�شل ، متردها على الوزارة 
مطالب���ة اقالته���ا ، وتل���ك كان���ت ا�شباب كافي���ة جعلته 

ي�شلم باحلقيقة .
ق���رر ، امللك غ���ازي ، تكليف ، جمي���ل املدفعي ، بعد ان 
ا�شتدع���ي هاتفيا ً من لبن���ان ، بتاأليف الوزارة ، وكان 
املدفع���ي ال���ذي يعت���ربه امللك م���ن اتباع���ه املخل�شن 
، مقب���وال ًم���ن جان���ب الكتل���ة القومي���ة ومقب���وال ً من 
العنا�شر املوؤيدة ، حلكمت �شليمان ، حتى ان ، حكمت 

، كان قد �شعى يف االيام االخرة ال�شراكه يف وزارته 
كوزير للدفاع  .

اىل  ال���وزارة  ال�شن���اد  متحم�ش���ا ً   ، حكم���ت   ، كان 
)املدفعي(، دون غ���ره ، على ا�شا�ض )) انه من اخلر 
للب���الد والبالط مع���ا ً ان يكون رئي�ض ال���وزارة رجل 
حيادي مثل ، جميل املدفعي ، على ان يوؤخذ عليه عهد 
باأتب���اع �شيا�شة خا�ش���ة ، وهي ، ا�ش���دال ال�شتار على 
املا�ش���ي بح�شناته و�شيئاته (( ويب���دو انه راأى يف ، 
املدفع���ي ، الرج���ل املنا�ش���ب ، الذي ميك���ن معه اخفاء 

العديد من �شيئات عهد ، بكر �شدقي .
ادت االح���داث التي رافقت حكوم���ة ، حكمت �شليمان 
، والنتائ���ج الت���ي متخ�شت عن اغتي���ال ، بكر �شدقي 
، اىل انتقال مرك���ز اال�شتقطاب الوطني والقومي من  
ال�شيا�شين التقليدين اىل الكتلة القومية يف اجلي�ض 
، مل���دة طويلة قادمة ، كما اأدت هذه االحداث  اىل خلق 
احق���اد وع���داوات �شخ�شي���ة ، ورمب���ا مل تقت�شر هذه 
عل���ى اع�شاء النخب���ة ال�شيا�شية فح�ش���ب ، بل امتدت 
اىل الب���الط وامللك نف�شه ، اذ و�شعت ، نوري ال�شعيد 
) ملقت���ل �شهره جعفر ( يف مواجه���ة ، حكمت �شليمان 
، و�شحن���ت احق���اد      النخب���ة م���ن زعم���اء  االإخ���اء ، 
وموؤيديه���م ب�شبب ما حدث لهم وليا�ش���ن الها�شمي ، 
هذه االحقاد والعداوات ال�شخ�شية ، �شّممت العملية 
ال�شيا�شي���ة العراقي���ة ل�شنوات الحق���ة ، ومل ي�شع لها 
ح���دا ً حت���ى مقت���ل امللك غ���ازي يف �شن���ة 1939 ، وما 
ارتب���ط به من نتائ���ج ، وبخا�شة ما تعّل���ق بالو�شاية 
على املل���ك ال�شغر) في�شل الث���اين ( واالحداث التي  

اعقبتها .
و�شع���ت نهاي���ة االنق���الب الع�شك���ري – انق���الب عام 
1936 – خامت���ة حلياة ،  حكمت �شليمان ، ال�شيا�شية 
، بعزل���ه عن النخبة وحرمانه م���ن اأي من�شب وزاري 
بقي���ة حياته ، كما ان املعار�شة الوطنية ، فقدت اثنن 
م���ن اك���رث زعم���اء الب���الد �شعبي���ة ،    وهم���ا ، يا�ش���ن 
الها�شم���ي ، ال���ذي ت���ويف كم���دا ً يف املنف���ى يف 21 / 
كان���ون الث���اين من     عام 1937 ، وجعفر ابو التمن ، 
باأعتزال���ه ال�شيا�ش���ة نهائيا ً وحتى وفاته يف           20 
ت�شري���ن الثاين من عام 1945 ، كما برزت ، يف االقل 
، ثالث���ة ق�شاي���ا متمي���زة ، بعد نهاية حك���م االنقالب ، 
االوىل ، تعاظم دور املوؤ�ش�شة الع�شكرية يف ال�شوؤون 
ال�شيا�شي���ة ، وف�ش���ل ، ال�شيا�شي���ن يف و�شع اجلي�ض 
حت���ت ال�شيط���رة املدنية ، بل ظل اجلي����ض      ميار�ض 
دوره يف ال�شيا�ش���ة خل���ف ال�شت���ارة اوال ً، ث���م اأخ���ذ 
يزح���ف نح���و ال�شلطة ثاني���ا ً، بت�شجيع م���ن النخبة ، 
الت���ي مل تخ���ُل ادعاءاتها م���ن مطام���ع �شخ�شية ، بعد 
ا�شتم���رار     ت���اأكل النظ���ام الد�شت���وري ال���ذي ان�شاأه 
النخب���ة   توجه���ات  ت�شاع���د   ، والثاني���ة   ، االنكلي���ز 
ال�شيا�شية للنظ���ام ، وبخا�شة ، نوري ال�شعيد ، نحو 
ال�ش���راع م���ن اج���ل ال�شلط���ة ، مقابل اهم���ال امل�شائل 
االجتماعية ال�شاغطة ، وبق���اء املمار�شات ال�شيا�شية 
على ا�شاليبه���ا  التقليدية ، يف ظروف بروز تهديدات 
خارجية جديدة مع م�شتهل احلرب العاملية   الثانية ، 
والق�شية الثالثة ، هي عودة امل�شكلة الفل�شطينية اىل 
الظه���ور ب�شكل اقوى ، وم���ا افرزتها من تزايد العداء 
الوطن���ي �ش���د االنكلي���ز ، ومهما يك���ن من اأم���ر ، فاأن 
االنقالب الع�شكري يف عام 1936 الذي ن�شج خيوطه 
، حكم���ت �شليم���ان ، بالتع���اون م���ع ،       بك���ر �شدقي 
، ا�شب���ح امنوذج���ًا للعديد من االنقالب���ات الع�شكرية 
الت���ي تلت���ه ، �شواًء من حي���ث ، التنظي���م ، او املجرى 
، ال���ذي �شارت في���ه ، كذلك ، تطابقت النهايات      التي 
انتهت اليها الدكتاتورية الع�شكرية ، اأي االطاحة بها 

بوا�شطة فريق اآخر من ال�شباط .
عن رسالة: حكمت سليمان ودوره في 
السياسة العراقية

عل���ى الرغم من موق���ف �شالح جرب من احلرك���ة الوطنية 
ت���ردي  ع���ن  ف�ش���ال  ال�شيا�شي���ة،  االأح���زاب  وا�شطه���اده 
االأو�ش���اع االقت�شادية واأزمة اخلبز والتموين ، واالإدارة 
ال�شيئة ، فاأن مبع���ث رف�ض املعاهدة ، هو كراهية ال�شعب 
العراق���ي لربيطاني���ا، وبخا�شة بعد �شدور ق���رار تق�شيم 
فل�شطن يف التا�شع والع�شرين من ت�شرين الثاين 1947 
اأي قب���ل توقي���ع املعاهدة بح���وايل �شت���ة اأ�شابيع، ووعي 
ابن���اء ال�شعب وبخا�ش���ة الطلبة وال�شب���اب ومن يحركهم 
من االأحزاب ال�شيا�شية الوطنية والقومية ، التي اندفعت 
ملواجهة وزارة �شالح جرب، التي حملها اجلميع م�شوؤولية 

توقيع املعاهدة.
 وجن���د ابل���غ و�ش���ف تقييمي ع���ن املو�شوع ال���ذي نحن 
ب�ش���دد البح���ث عنه ، ما قاله الدكتور كم���ال مظهر احمد ، 
باأن القوى الوطنية ، قد وقفت ب�شالبة وحددت مطاليبها 
الرئي�ش���ة ، باإلغاء املعاهدة واإ�شق���اط حكومة �شالح جرب 
، واأج���راء انتخابات ح���رة ، وو�شع حد للغ���الء الفاح�ض 
واطالق �ش���راح ال�شجناء ال�شيا�شي���ن واإ�شاعة احلريات 
الدمقراطي���ة وم�شان���دة فل�شطن الإنقاذها م���ن اال�شتعمار 
وال�شهيوني���ة . وان اب���رز درو����ض ه���ذه الوثب���ة الت���ي 
اأطاح���ت باملعاه���دة ، ه���و تعب���ر ح���ي للوح���دة الوطنية 
باأ�شره���ا ، ي�شاندها الراأي الع���ام العراقي بعربة وكرده ، 
بعي���دا عن الفورات املذهبية والقومي���ة امل�شطنعة ، التي 
رعاها ومناها وقوى جذورها امل�شتعمر والعمالء اآنذاك . 
واثبتت وثبة العراقين اأنها دقت ب�شالبة اكرب اإ�شفن يف 
نع�ض ال�شيا�شة اخلارجية الربيطانية يف امل�شرق العربي 
كل���ه ، وا�شقطت بيد املتعاونن م����ع ال�شيا�شة الربيطانية 

كل املحاوالت اليائ�شة .

ميك���ن الق���ول اأن معاه���دة بورت�شم���وث اجلائ���رة ، التي 
اأرادت االإبقاء على ت�شل���ط الربيطانين ، قد ولدت ميتة ، 
وقد كان ال�شعب عنوان الطليعة وا�شبحت ال�شهادة ابرز 
عن���وان معرب عن ه���ذا االإلهام الوطن���ي الكبر. وان اكرب 
عي���ب يوؤاخذ على �شال���ح جرب، انه كان ينف���ذ ما يوؤمر به 
دون تريث ، وهذا ما جره اىل تلك النتيجة التي ال يح�شد 
عليه���ا، ويبق���ى �شانع���و ال�شيا�ش���ة ومكره���ا ، املعرب عن 
املغزى احلقيقي بن اأروقة ودهاليز احلكم ، وباأ�شخا�ض 
بع���دد اأ�شاب���ع الي���د ، ومل يب���ق م���ن اأ�شدق���اء �شالح جرب 

املقربن اليه ، من يزجي له الن�شيحة ، لعيب فيه اأم لقوة 
يتمناها له .

والوثب���ة بحد ذاته���ا اأتاحت الفر�شة للو�ش���ي عبد االإله ، 
الظه���ور مبظهر الوطني على م�شلحة بل���ده ، على الرغم 
من انه يتحم���ل م�شوؤولية كبرة ب�شاأن املعاهدة وظروف 
عقده���ا، وكان يوؤي���د اإجراءات �شالح ج���رب التي اأدت اىل 
رف�شها م���ن قبل الراأي العام العراق���ي اىل �شقوط وزارة 
�شال���ح ج���رب ومل يعد بعده���ا رئي�ش���ا لل���وزراء. فهل كان 
�شال���ح ج���رب حقا يكي���د خل�شوم���ه ، وهل ع���رف باملكائد 

واملوؤام���رات وبق���ي خمل�ش���ا ل�شي���د واح���د فق���ط .وه���ل 
كان ممل���وء بالق�ش���وة وامل�شاوئ حت���ى رددت اجلماهر 

الغا�شبة بحقه االأهازيج ال�شعبية .مثل :
ع�رب يا  واكرب  "الله 

اأطفالن��ا كتلوه�ا
 ما�شار هذا بكل بل�د

نوري وجرب �شووها " 
وهل اأن اأراء العراقين اأجمعت حقا باأن املعاهدة الحتقق 
االأم���اين للب���الد ولي�ش���ت اأداة �شاحل���ة لتوطي���د دعائ���م 
ال�شداقة بن البلدين ، على ح�د تعبر بع�شهم من اأن "مل 
يجتمع راأي االأمة يف يوم من اأيام تاأريخها احلديث ، كما 

اجتمع يف اأيام الوثبة اخلالدة.."   
مهما يكن من امر فاأن املج���ال يبقى مفتوحا اأمام التاأريخ 
الإ�شدار حكم نهائي، طاملا تعددت نيات ال�شا�شة واختلفت 
االآراء ب�شاأنه���ا ، وتبق���ى تفتق���ر اىل االأدل���ة الدامغ���ة اأمام 
منط���ق االأحداث وم�شار تطورها.وان الوثبة كانت اأروع 
رد فع���ل جماهري م�شلح عرفه تاأري���خ العهد امللكي. فهل 
كان مقال ) وزارة من وزارات الو�شع ال�شاذ( ، الذي كتبه 
ال�شيا�شي العراقي البارز ح�شن جميل يف جريدة �شوت 
االأه���ايل، ل�ش���ان ح���ال احل���زب الوطن���ي الدمقراطي، قد 
األهب حما�ش���ة املطلعن على جمريات االأحداث ال�شيا�شية 
اإب���ان حكومة �شالح ج���رب، والذي و�شف �شع���ور النا�ض 
باملطالب���ة بحقوقه���م، ورف���ع القيود التي فر�ش���ت عليهم، 
وان "قيام وزارة جديدة تاألفت باأالم�ض بنف�ض االأ�شاليب 
التي كانت توؤلف بها الوزارات ال�شابقة ويف ظل الو�شع 
ال�ش���اذ ، وه���ي وزارة �شعيفة خالية م���ن كل لون، مفقود 
فيها التجان����ض موؤلفة من وزراء ا�شت���وزروا يف خمتلف 
العهود املا�شية ، عاجزة عن جمابهة امل�شاكل التي تواجه 
العراق ، �ش���واء الداخلية منها واخلارجية والعامل اليوم 
تهزه م�شالح اال�شتعمار …". كما جاء يف املقال اأي�شا اأن 
هذه الوزارة ال متثل اآمال النا�ض وال راأيهم فيما يواجههم 
من م�شاكل ، وهي اأ�شعف من اأن حتقق للعراق اأمال، واإن 
كان يب���دو من رئي�شها والكثر م���ن اأع�شائها اأنها �شتكون 
قوي���ة يف ناحية واح�دة هي مكافح���ة احلريات ومقاومة 
االأح���زاب وا�شطه���اد م���ن منت�شبيه���ا والع���ودة بالعراق 
يف ظ���ل االأو�شاع ال�ش���اذة ، فهو لون من األ���وان ال�شعف 
مبعث���ه خ�شية متتع ال�شعب بحقوق���ه و�شيادته..". وجاء 
مق���ال عبد الفت���اح اإبراهيم، "دوالب الو�ش���ع ال�شاذ الذي 
ياأتي ب���وزارة جديدة " متزامنا مع مق���ال ح�شن جميل ، 
والذي اعترب وزارة �شالح جرب، ف�شال من ف�شول اخلطة 
املدبرة الت���ي ترمي اىل حتقيق امل�شاري���ع اال�شتعمارية . 

فهل كان قد دار هواه عن �شالح جرب حقا . 
وهك���ذا اأطيح بحكوم���ة �شالح جرب وهو يق���دم ا�شتقالته 
مكره���ا وهارب���ا م���ن مركز احلك���م م�ش���اء الي���وم ال�شابع 
والع�شري���ن من كانون الث���اين1948 . وقد اأعقبته وزارة 
حمم���د ال�ش���در، التي �شم���ت العدي���د م���ن ال�شخ�شيات ،  
التي عار�ش���ت �شالح جرب ، مثل، جميل املدفعي وحمدي 
الباج���ه جي وار�ش���د العم���ري وحممود احلبي���ب االأمر 
وحمم���د ر�ش���ا ال�شبيب���ي وداود احليدري وج���الل بابان 
ون�ش���رة الفار�شي و�ش���ادق الب�ش���ام وم�شطفى العمري 
وعم���ر نظم���ي وجني���ب ال���راوي وحمم���د مه���دي وه���ي 
تعد م���ن الوزارات املهم���ة التي �شعت اإل����ى تهدئ�ة احلالة 
االأمنية وال�شيا�شية الت���ي تردت بعد وثبة كانون 1948، 
وق���د جاءت مذكرة حزب االأح���رار بجملة اأمور من بينها، 
اأن االأج���در باحلكوم���ة احلا�ش���رة ، التي ج���اءت على اإثر 
ح���وادث كانون الث���اين 1948 ، الدامية انته���اج اأ�شل�وب 
وا�ش���ح و�شيا�شة ال تتعار����ض وما تتطلع اليه العراق من 
حري���ة يف انتخاب ممثليه���ا للمجل�ض. الذي حلته حكومة 
ال�شدر وال���ذي اأتى به نوري ال�شعيد ، وايده �شالح جرب 

وحكومته. 
عن كتاب: صالح جبر ودوره السياسي في 
العراق حتى عام 1957

من تاريخ االستقاالت في تاريخ العراق الحديث من تاريخ االستقاالت في تاريخ العراق الحديث

هكذا استقالت حكومة انقالب 1936 استقالة وزارة صالح جبر 1948
عىل اثر مقتل، بكر 

صدقي، الفت وزارة 
الدفاع وبآمر من، حكمت   

سليامن، يف الثاين عرش 
من آب عام 1937، لجنة 
تحقيقة، برئاسة، العقيد 

الوقتي انطوان لوقا )نائب 
االحكام يف الجيش 
العراقي( وعضوية، 

الزعيم )العميد( اسامعيل 
حقي االغا، والعقيد شاكر 
محمود الوادي، للتحقيق 
يف حادثة االغتيال، وتم 

ايفاد، نائب االحكام 
اىل املوصل ألستجواب 

الضباط املتهمني وجلبهم 
اىل بغداد، واصدرت 

الحكومة يف الوقت 
نفسه، بياناً  رسمياً  نعت 

فيه مقتل، الفريق بكر 
صدقي، واعلنت أسفها 

للحادث.

د. عكاب يوسف الركابي
فاطمة صادق السعدي
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وم���ن الذخائر اخلطي���ة يف مكتبته ، وق���د افادته 
كثرا يف بحوثه ، ما وجده يف �شندوق اآل عبود 
اخوال���ه ، ولندعه ي�شف لن���ا هذه اللقية : وجدت 
يف دار لط���ف الل���ه عب���ود ) ت1947 ( �شندوقا ، 
طول���ه م���رت وعر�ش���ه نحو ن�ش���ف م���رت ، وكذلك 
ارتفاع���ه وه���و ممل���وء ر�شائ���ل كان ق���د بعث بها 
اج���داد ا�شرت���ه الكرمية ، بع�شه���م اىل بع�ض من 
حلب و بغداد والب�شرة وغرها ، بق�شد التجارة 
، وفي���ه اوراق جتاري���ة خمتلف���ة تتعل���ق باواخر 
القرن الثامن ع�شر واوائل القرن التا�شع ع�شر ... 
وذكر ا�شحابها يف �شياق كالمهم حوادث ووقائع 
متنوع���ة . وما هذه الدفين���ة اال جزءا �شعيفا من 
اوراق التهمته���ا ن���ار �شب���ت يف 2 ت�شري���ن االول 
1908 يف خ���ان لطف الله عب���ود فاحرقت ما فيه 
. وه���ذه االوراق املحرتقة كان ينوف قدرها على 

نحو ع�شرين �شندوقا ك�شندوقنا الباقي ..
  ويبدو ان هذه الذخرة الوثائقية �شمت اوراقا 
ادبي���ة وتاريخي���ة خمتلفة ، منها كم���ا ا�شار اليها 
�شركي����ض يف مباحث���ه ق�شائ���د �شعري���ة ور�شائل 

�شخ�شية واوراق جتارية و �شواها .
  ان اول مقال���ة ن�شرها �شركي����ض كانت ) خواطر 
يف املنتفك ودياره���م ( ، ن�شرها بتوقيع م�شتعار 
ه���و ) منتفك���ي ( يف جمل���ة لغ���ة الع���رب ) ال�شنة 
الثاني���ة 1913 ( ، وه���ي مالحظ���ات عل���ى مقال���ة 
لل�شي���خ حممد ر�شا ال�شبيب���ي يف املجلة نف�شها . 
اال ان���ه طواها ومل ين�شره���ا يف ) مباحث عراقية 
( . وقد ذكر فيما بعد ان يدا تالعبت بها ف�شوهت 
بع�ض م���ا اراده ، وبق�شد هنا ي���د االب ان�شتا�ض 
م���اري الكرمل���ي �شاح���ب املجلة . غر ان���ه تابع 
مباحث���ه يف املجلة ، فن�شر يف ال�شنة نف�شها مقاال 
ممتع���ا عن �شعدون با�شا ال�شع���دون ، و�شف فيه 
املرتجم له و�شفا دقيقا المثيل له . وبعدها �شرع 
بت�شط���ر بحوث���ه ال�شلئقة ع���ن املنتف���ق معتمدا 
عل���ى وثائق ن���ادرة . ويب���دو انه اهت���م بامل�شائل 
التاريخي���ة واالثاري���ة ، ب���داأ من���ذ ف���رتة مبك���رة 
، فق���د ذك���ر يف مقال ل���ه �شنة 1931 ، ان���ه ملا كان 
تلمي���ذا يف مدر�شة االب���اء الكرملين �شنة 1891 
، وه���و يف ال�شاد�ش���ة ع�شر من عم���ره ، رغب يف 
زيارة والده يف ال�شطرة ، فذهب اليه على طريق 
الك���وت . وعند عودته طلب م���ن والده ان ي�شمح 
له باأن يحيد ب�شعة كيلو مرتات عن الطريق التي 
�شلكه���ا يف املج���يء ليتفقد االث���ار التي بعثت من 

مدافنها يف تلك املناطق .
 لق���د ط���رق �شركي����ض يف مقاالت���ه ق�شاي���ا نادرة 
وطريف���ة م���ن تاريخن���ا املن�ش���ي . وم���ن طرائف 

مقاالت���ه اكت�شاف���ه عندم���ا احتفل بتك���رمي الالب 
املح�ش���ن  عب���د  دار  يف   1928 ع���ام  الكرمل���ي 
ال�شع���دون ، رئي�ض ال���وزراء ، بتقدميه بحثا عن 
�شع���دوين ك���رم كرملي���ا يف اوائل الق���رن الثامن 
ع�شر ، اعتمادا على �شج���ل قدمي للبعثة الكرملية 

يف الب�شرة .
ات�شم���ت طريقة كتابته البح���وث التاريخية بدقة 
التعب���ر ، اذ كان ي���زن كل كلم���ة يكتبه���ا خ�شي���ة 
اللب����ض ، فقلما كان يعني بجم���ال �شياغة اجلمل 
الت���ي يكتبه���ا ، فلم يك���ن يهتم بذلك كث���را ، بقدر 

اهتمام���ه بح�ش���د اك���رب م���ا ميك���ن م���ن الفوائد . 
وكان ي�ش���رف يف كتاب���ة املقال���ة ايام���ا وا�شابيع 
ملراجع���ة امل�ش���ادر املختلفة ، وما اك���رث م�شادره 
البعي���دة ع���ن ايدي االخري���ن ، فال غ���رو ان جتد 
يف كل ماكتب���ه ا�شاف���ات اخ���رى عل���ى م���ا جتده 
يف امل�ش���ادر املتداولة . هذا ف�ش���ال عن طرافة ما 
يبحث���ه وغرابة املو�شوعات الت���ي يتناولها . لقد 
امتل���ك يعق���وب �شركي�ض ب�ش���رة نف���اذة نقادة ، 
متيز بن احلق والباطل وروحا علمية ال تر�شى 
بغ���ر التدقي���ق والتحقيق وحماكم���ة الن�شو�ض 

ومتحي�شه���ا ، قب���ل اعط���اء 
الراأي . وكان حري�شا مبا المثيل له على االطالع 
عل���ى كل مايفي���د البح���ث ويدفعه نح���و احلقيقة 
، وجل���دا فائقا على وعورة الو�ش���ول اىل مظان 
بحثه ومراجع���ه . وبهذه ال�شفات جاءت ابحاثه 
غزيرة املادة ، كا�شفة حلقائق جمهولة من تاريخ 
هذه البالد . وال ريب ان بحوثه مكت�شفاته حتمل 
يف ثناياه���ا عوام���ل البقاء واخلل���ود ، ف�شال عن 
اعتمادها يف ال�شن���وات الالحقة با�شكال خمتلفة 
. وم���ن املوؤ�ش���ف ان ت�شب���ح اآثاره نهب���ا الدعياء 
البح���ث وان�شاف االمي���ن ممن �شجعت���ه بع�ض 

ال�شحف على التمادي يف ذلك .
  اذا ط���رق �شركي�ض مو�شوع���ا تاريخيا اليكتفي 
مبا ي�شه���ل احل�شول عليه م���ن امل�شان بل يرجع 
اىل ماه���و عزيز املنال مم���ا يف مكتبته الكبرة ، 
او يف مكتبات االخرين ، لي�شبع املو�شوع تدقيقا 

وتوثيقا .
 وكان رحم���ه الل���ه ي�شتقبل منتقدي���ه بكل حفاوة 
واهتم���ام . ب���ل كان يعتذر لهم ع���ن اأي خطاأ مهما 
كان �شغرا ، ويكفي هنا �شاهدا على ذلك ما ذكره 
تعقيب���ا على مقال للمرحوم عب���د احلميد عبادة ، 
�شح���ح فيه ما كا يعتقده �شركي�ض من ان قرب ابن 
اجل���وزي يف حملة ال�شنك ، فق���ال : واين ال�شكر 
عب���ادة عل���ى نقده النزي���ه وعلى تخطئت���ه اياي ، 
وكان �شب���ب غلط���ي اين اعتم���دت عل���ى �شالنامة 
بغ���داد وعلى م���ا راأيت���ه يف اول خمط���وط قدمي 
ذكرته هن���اك . وكان الواجب عل���ي ان ارجع اىل 
ابن خلكان ، ولي����ض بن املرتجم واملرتجم له اال 
ق���رن واحد ف�شال ع���ن ان ابن خل���كان من الثقات 

املعلومن.

كان عيل جودت االيويب قد رفع 
استقالة وزارته اىل امللك فيصل الثاين 
يف 16 ترشين الثاين 1957م، وذلك 
بسبب املوقف الذي اتخذه ممثل 
العراق الدائم يف االمم املتحدة 
هاشم جواد. حني وقف اىل جانب 
اليونان يف تقرير مصري جزيرة قربص 
االمر الذي اساء اىل حكومة انقرة 
ووضع شيئًا من الغبار عىل العالقات 
العراقية الرتكية. فضاًل عن الحاح 
االيويب اىل حل املجلس النيايب، 
ولكن مل يجد اذانًا مصغية، لذلك اراد 
امللك ارضاء تركيا فاصدر امره بقبول 
استقالة الوزارة يف الرابع عرش من 
كانون االول 1957م.
وعىل الفور استدعى امللك فيصل 
كبار الساسة العراقيني الستشارتهم 
يف تاليف وزارة جديدة ومنهم رئيس 
الديوان املليك احمد مختار بابان الذي 
كان له دور يف اسناد مهمة الوزارة 
اىل عبد الوهاب مرجان، )النه صديقه 
الحميم(.

وهكذا بداأ مرجان ات�شاالته مع كبار اع�شاء جمل�ض 
ال����وزارة  لتاألي����ف  ال�شيا�شي����ة  الن����واب واالح����زاب 
فق����د �ش����كل وزارت����ه يف 15 كان����ون االول 1957م، 
ومل يك����ن مرج����ان ح����رًا متام����ًا يف اختي����ار زمالئ����ه 
ال����وزراء حيث كان لن����وري ال�شعي����د واحمد خمتار 
باب����ان اراء يف تر�شي����ح معظمهم. وج����ه امللك كتاب 
اال�شن����اد املرق����م 771 يف 15 كان����ون االول 1957م 
"وزي����ري االفخم ال�شيد عبد الوهاب مرجان، بناًء 
على ا�شتقالة فخام����ة ال�شيد علي جودة االيوبي من 
من�ش����ب رئا�شة الوزراء، ونظرًا مل����ا نعهدُه فيكم من 
دراي����ة واخال�����ض، فقد قرَّ راأينا عل����ى ا�شناد من�شب 
رئا�ش����ة الوزارة اليك����م، على ان تنتخب����وا زمالءكم 
وتعر�ش����وا ا�شماءهم علين����ا، والل����ه ويل التوفيق.

�ش����در عن بالطن����ا امللكي ببغ����داد يف الي����وم الثالث 
والع�شري����ن م����ن �شهر جم����ادي االول �شنة 1377ه�، 
املواف����ق لليوم اخلام�ض ع�شر من �شهر كانون االول 

�شنة 1957م. )في�شل("
قوبل ت�شكيل الوزارة مبعار�شة �شعبية وا�شعة على 
جمي����ع اال�شعدة، ملا عرف ع����ن رئي�شها من انه نائب 
ن����وري ال�شعيد يف رئا�شة حزب االحتاد الد�شتوري 
وان وزراءه من االع�شاء ال�شابقن يف احلزب ذاته 

او من موؤيدي �شيا�شة نوري ال�شعيد.

اجلدي����دة  ال����وزارة  الوطني����ة  احلرك����ة  وعار�ش����ت 
ب�شدة وو�شفته����ا جبهة االحتاد الوطني بانها متثل 
الزم����رة ال�شعيدية وان ن����وري ال�شعيد ي�شرها من 
وراء الكوالي�ض، وانتق����دت اندفاعها لتنفيذ �شيا�شة 
االحالف الع�شكرية، وزعم����ت احلركة الوطنية اىل 

تخوفها من قيام الوزارة با�شتخدام ال�شد �شدها.
ان الظ����روف ال�شيا�شي����ة الداخلي����ة واخلارجية هي 
التي مهدت لعبد الوهاب ان يت�شلم الوزارة، فحاول 
الب����الط م����ن خالله ان ينف����ذ ما يري����د �شيا�شته جتاه 
�شوري����ا وار�ش����اء تركيا، ون����وري ال�شعي����د اراد ان 
مي����رر خمططات����ه بتحريكه عب����د الوه����اب ماي�شاء، 
وبريطاني����ا حاولت زج الع����راق باالحالف وابعاده 
عن االم����ة العربية، ويف االخ����ر ان عبد الوهاب مل 
يكن �شيدًا �شهاًل ومل ينفذ كل ما ارادوه لذلك اقالوه 

.
يف الثال����ث من اذار ع����ام 1958م قدم عب����د الوهاب 
مرجان ا�شتقالة وزارت����ه عن عمر ق�شر مل يتجاوز 
ثالثة ا�شهر.واختفل����ت االراء حول ا�شباب ا�شتقالة 
هذه ال����وزارة، فمنهم من يرى ان قي����ام اجلمهورية 
العربي����ة املتح����دة، وامل�شان����دة الكب����رة م����ن القوى 
الوطني����ة يف الع����راق له����ا واخفاق حكوم����ة مرجان 
من منع التظاهرات واالحتف����االت املوؤيدة للوحدة، 

والتح����دي املتجدد جلم����ال عبد النا�ش����ر ت�شبب يف 
دعوة جديدة لت�شلم ن����وري ال�شعيد الوزارة واقالة 

عبد الوهاب مرجان ملجابهة املوقف.
وم����ن االآراء االخ����رى ال�شب����اب اال�شتقال����ة م����ن ذكر 
ب����ان عبد االله كان يتوقع م����ن عبد الوهاب امل�شايرة 
التام����ة واالن�شياع مل�شاريعه ولكن ظهر خالف ذلك. 
فاأ�ش����ار خليل كنه بان "الذي����ن يعرفون عبد الوهاب 
كانوا يتوقعون خيبة االمر، فلرئي�ض الوزراء �شلة 
م����ن اال�شدق����اء ال�شخ�شين ياأن�ض له����م ويتاأثر بهم، 
وكان����ت االآراء ال�شيا�شي����ة لهذه ال�شل����ة تتعار�ض مع 

االجتاه العام لل�شيا�شة العراقية".
وقد وقع عبد الوه����اب مرجان يف احلرج بن اآرائه 
واعتداله وبن م�شوؤوليات����ه رئي�شًا للوزراء. وظهر 
موقف����ه ه����ذا عندما اراد ن����وري ال�شعي����د ال�شفر اىل 
تركي����ا حل�ش����ور اجتم����اع ميث����اق بغ����داد، ولتمهي����د 
ذل����ك عقد اجتم����اع يف ق�شر الرح����اب ح�شره االمر 
ورئي�����ض الوزراء، وبداأ ن����وري ال�شعيد يتحدث عن 
االجتم����اع املرتقب وعن �شيا�شته التي �شي�شعها يف 
هذا االجتم����اع، غر ان عبد الوه����اب مرجان رف�ض 
ان يفه����م ما يطلبه ن����وري، وبعد تدخل احمد خمتار 
باب����ان ووقوف����ه على حراج����ة �شديق����ه احلميم عبد 
الوه����اب مرج����ان اخ����ذ يتكل����م با�شلوب����ه واقنع عبد 

الوه����اب به����ذا االي�ش����اح، يظه����ر من ه����ذا ان نوري 
ال�شعيد قد تر�شخت لديه القناعة التامة ، ان بقاء عبد 
الوهاب مرجان على راأ�ض احلكومة ي�شبب املتاعب 

يف توجهاته املندفعة لتطوير ميثاق بغداد.
ام����ا مو�ش����وع التدخل يف �شوؤون �شوري����ا الداخلية 
والت����ي اعرت�����ض عبد الوه����اب عليها، جع����ل االمر 
يقتن����ع بانه الميك����ن ان يه�شم عب����د الوهاب خا�شة 
والع����راق يق����دم على م�ش����روع االحت����اد العربي بن 

العراق واالردن.
بعد ان رجع نوري ال�شعيد من انقرة بعد انف�شا�ض 
جل�ش����ات ميث����اق بغ����داد املنعق����د يف اواخ����ر �شباط 
1958م، ذك����ر عبد الوه����اب مرجان ان نوري فاحته 
بح�ش����ور ويل العهد وعبد الل����ه بكر رئي�ض الديوان 
امللك����ي ان االخب����ار التي لديه ت�ش����ر اىل اأن الو�شع 
يف �شوري����ا ي�شر من �شّيئ اىل ا�شواأ وانه �شتحدث 
يف القطر ال�شقيق ح����وادث ع�شيان وثورات، وهنا 
ياأت����ي دور العراق، ويجب علي����ه التدخل با�شتعمال 
القوة واجلي�ض فكان جوابي قاطعًا بانني ال اوافق 
عل����ى هذا ال����راأي وال اتدخل يف �ش����وؤون �شوريا وال 
ا�شوق اجلي�ض �شدها ثم زدت قائاًل" اين احذركم اذ 
اخ�ش����ى ان يعيد التاريخ نف�شه فرتفع امل�شاحف كما 
رفع����ت يف حرب �شفن، وتظه����ر االحاديث النبوية 
الت����ي تت�شم����ن حرب امل�شل����م للم�شلم ح����رام هذا من 
جه����ة وم����ن جهة اخ����رى ف����اين اعتق����د ان اجلي�ض ال 
يح����ارب اخوانن����ا ال�شوري����ن ب����ل عل����ى العك�ض من 
ذل����ك فانه �شينقل����ب على احلكوم����ة العراقية ويكون 

�شدها".
وا�شتط����رد قائ����اًل "بع����د ان انف�ض االجتم����اع �شرت 
افك����ر ب�شب����ب ا�شتن����د الي����ه ام����ام ال�شع����ب العراق����ي 
وال����راأي الع����ام يف اال�شتقال����ة، مادم����ت خمالف����ًا يف 
ال����راأي ل����ويل العهد ون����وري ال�شعي����د ولذلك رفعت 
ا�شتقالت����ي م�شتن����دًا اىل اوه����ى اال�شب����اب وهي يف 

احلقيقة اقرب اىل االقالة منها اىل اال�شتقالة".
ان ت�شريح����ات عب����د الوه����اب مرج����ان يف جمل�����ض 
الن����واب ح����ول عالق����ة الع����راق مليثاق بغ����داد مل يلق 
ترحابًا من بع�ض ال�شا�شة بل اظهروا عدم ارتياحهم 
منه واتخذوه و�شيلة للنيل من الوزارة او باالحرى 
للني����ل من رئي�شها بالذات النه اب����ى ان يرتاجع عما 
ق����ال او يعدلُه ب�شكل او باخ����ر فكان ذلك اول م�شمار 

دق يف نع�ض وزارته.
عن: )عبد الوهاب مرجان َوَدوره السياسي في 
العراق حتى عام 1958م(

كان ليعقوب رسكيس ) تويف يوم 3 كانون االول 1959 (مكتبة عامرة ، تعد من اشهر املكتبات 
الشخصية يف الرشق . وكانت هذه املكتبة تقع يف بيته املطل عل دجلة يف محلة املربعة 

غري بعيد عن جامع ومرقد السيد سلطان عيل . وقد اوىص قبل وفاته ان تهدى هذه املكتبة 
اىل جامع الحكمة ) االهلية ( يف بغداد ، ثم آلت بعد الغاء الجامعة اىل مكتبة املتحف 

العراقي . وقد قام االستاذ كوركيس عواد بوضع فهرس تفصييل مبخطوطات االستاذ رسكيس 
عام 1966  . اما املطبوعات فقد حفظ النادر والنفيس يف مكتبة املتحف يف بغداد ونقل 

القسم االخر اىل مكتبة متحف كركوك .

60 عاما على رحيله
يعقوب سركيس ومكتبته الشهيرة

حسن احمد المعموري

رفعة عبد الرزاق محمد

من تاريخ االستقاالت في تاريخ العراق الحديث

إستقالة الوزارة المرجانية 1958



ول���د را�ش���م اجلميل���ي يف حملة �ش���راج الدين يف 
بغداد عام 1938. ا�ش���رتك يف اأول عمل م�شرحي 
ل���ه وكان يف ال�ش���ف اخلام����ض االبتدائ���ي وه���و 
م�شرحي���ة ا�شمه���ا )الكتاتي���ب( .ث���م اأكم���ل الدرا�شة 
املتو�شط���ة والثانوي���ة و تخ���رج م���ن اأكادميي���ة الفن���ون 
اجلميل���ة التابع���ة جلامعة بغ���داد يف ع���ام 1964م. عند 
تخرج���ه من اأكادميي���ة الفنون اجلميلة ع���ام 1964 دعي 
اإىل ]خدم���ة العل���م[ فدخل كلية االحتي���اط اأ�شوة بزمالئه 
م���ن خريج���ي البكالوريو����ض واملاج�شت���ر، وبع���د �شتة 
اأ�شه���ر تخرج برتبة مالزم. ولكونه فنانًا فقد اأحيل للعمل 
يف اإذاعة ]القوات امل�شلحة[، ثم عمل مديرا لالإذاعة حتى 
رق���ي اإىل رتبة نقيب ،وعند غلق ه���ذه االإذاعة.. اأرجعوه 

اإىل االإذاعة والتلفزيون.
عم���ل يف فرق���ة م�ش���رح )14 مت���وز( وعم���ل يف الفرق���ة 
القومي���ة للتمثيل ثم اأ�ش�ض ع���ام 1987 مع �شامي قفطان 
و حمم���د ح�شن عب���د الرحيم فرق���ة م�ش���رح دار ال�شالم، 
وقدموا من خالله���ا م�شرحيات �شعبية كثرة ،منها )األف 
عافي���ة وبيت احلبايب وفلو����ض وعرو�ض( . و�شارك منذ 
منت�ش���ف ال�شتينات يف اأعمال تلفزيوني���ة خمتلفة ، كان 
اأ�شهرها م�شل�شل )حت���ت مو�شى احلالق( - يف �شخ�شية 
)اأب���و �شوية( ،فقد تركت ه���ذه ال�شخ�شية اأثرا كبرا يف 
نفو����ض امل�شاهدين. وكان اآخر عم���ل درامي كبر ي�شارك 

فيه ، م�شل�شل )ذئاب الليل .(.
كر  اال�شتاذ مازن لطيف :يذ

واح���رتام   م���ودة  عالق���ة  ربطتن���ي 
باجليملي عندم���ا تعرفت عليه 
املتنب���ي  �ش���ارع  يف 

ليك���ون �شديق���ا قريب���ا اىل روح���ي كونه �شخ�شي���ة نقية 
ج���دا يف حيات���ه العام���ة واخلا�ش���ة، كان ح�ش���وره يف 
�شارع املتنبي ب�شكل يومي تقريبا ملدة ثالثة �شنوات قبل 
احت���الل العراق عام 2003 وكان يهت���م بالكتاب ويع�شق 
بغ���داد الت���ي كت���ب عنه���ا كتاب���ه االول”البغداديون"اما 
اجلزء الثاين الذي كان يود ان ين�شر  ويطبع يف العراق 
وكن���ت احث���ه دائما واأقدم ل���ه امل�شادر الت���ي تهتم  تاريخ 
بغداد.. ويتناول يف اجلزء الثاين حمالت بغداد القدمية 
واأ�شقيائها وموم�شتها و�شخ�شياتها وفنانيها، حاول  ان 
يجد من يطبعها فلم يجد.. تخربنا ال�شرة الذاتية للفنان 
را�ش���م اجلميلي انه ولد يف حملة  �شراج الدين يف بغداد 

ع���ام 1938 وتخ���رج تخ���رج م���ن اأكادميية 
الفن���ون اجلميل���ة جامع���ة بغ���داد ع���ام دعي 

اىل اخلدم���ة الع�شكرية فدخل كلية االإحتياط 
البكالوريو����ض  خريج���ي  م���ن  بزمالئ���ة  اإ�ش���وة 

واملاج�شت���ر، وبعد �شتة اأ�شهر تخ���رج برتبة مالزم. 
لكونة فنانًا فقد اأحيل للعم���ل يف اإذاعة القوات امل�شلحة، 

ثم عمل مديرا لالإذاعة حتى رقي اإىل رتبة نقيب اول.
ويذكر الفنان حم�شن العزاوي :

م�شرحي���ًا  ممث���اًل  اجلميل���ي  را�ش���م  املرح���وم  يك���ن  مل 
وتلفزيوني���ًا و�شينمائي���ًا فح�شب اأمنا يع���د را�شم ظاهرة 
التماي���ز اليع���ود  الفن���ي.. وه���ذا  الو�ش���ط  متمي���زة يف 
لتكوينه اجل�شدي ال���ذي يوؤهله للكوميديا. فهو قبل هذه 
البدان���ة املوؤذية والت���ي كان ي�شكو منها على الدوام، اأمنا 
يع���ود ملواهبه املتعددة.. ورا�ش���م كان والزال قبل رحيله 
موؤه���اًل الداء املاأ�ش���اة والكوميدي���ا مع���ًا.. وهن���ا تكم���ن 
ق���درة وعبقري���ة ه���ذا الفن���ان  يف اأن يبق���ى عل���ى الدوام 
بذاكرة املخرجن عل���ى �شتى امل�شتويات االبداعية ولهذا 
ت���رك بحق باأذهانن���ا االثر االك���رب يف اأو�ش���اط اأ�شدقائه 
ومعجبي���ه �ش���واًء يف الع���راق اأم يف �شوري���ا.. ولو كان 
املرحومان طعمة التميمي و�شليم الب�شري اأحياء لقدموا 

�شهادة غنية بحق هذا الفنان املوهبة.
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طبعت مبطابع موؤ�ش�شة املدى لالإعالم والثقافة والفنون

رئيس التحريــر التنفيذي: علـي حســـين

سكرتير التحرير: رفعة عبد الرزاق

االخراج الفني: حيدر الكواز

ملحق اأ�شبوعي ي�شدر عن موؤ�ش�شة  لالإعالم والثقافة والفنون
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رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

www.almadasupplements.com

إعداد/ ذاكرة عراقية

يف الثاين من كانون األول من عام 2007 
، تويف نجم الكوميديا العراقية راسم 
الجمييل يف العاصمة السورية دمشق.
وقد شهد تاريخ الدراما الكوميدية يف 

العراق العديد من األسامء الالمعة التي 
قدمت اليشء الكثري للمسرية الفنية يف 
العراق ، وبقيت يف الذاكرة الشعبية ، 

عىل الرغم من جميع عرثات العمل الفني 
والدرامي يف العراق . ومن هذه األسامء 

الالمعة يربز اسم الفنان الراحل.

لنتذكر
راسم الجميلي


