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قانون اسقاط الجنسية عن اليهود
في مجلس االعيان
يتألف مجلس األعيان مبوجب الدستور العراقي من عدد ال يتجاوز العرشين عضوا ،
يعينهم امللك  ،وهو بذلك يكون قد ضمن مقدما احد مجليس االمة بتعينه اعضاء هذا
ماض مجيد يف خدمة الدولة والوطن))
املجلس وهم ((ممن نالوا ثقة الشعب  ،وممن له ٍ
 ،ومدة العضوية فيه مثان سنوات عىل ان يتبدل نصفهم كل اربع سنني ،ويعد مجلس
االعيان جزءا متم ً
ام للسلطة الترشيعية اىل جانب مجلس النواب.

صالح حسن عبد هللا

بع ��د ان اق ��ر جمل� ��س الن ��واب الئح ��ة قان ��ون ا�س ��قاط
اجلن�سي ��ة يف الثاين من اذار ع ��ام  ، 1950عر�ضت يف
الرابع من �آذار من العام ذاته على جمل�س االعيان الذي
كان ير�أ�س ��ه جميل املدفعي  ،للموافقة عليها وا�صدارها
ب�صيغة قانون  .والهمية املو�ضوع ح�ضر هذه اجلل�سة
رئي� ��س ال ��وزراء توفي ��ق ال�سوي ��دي ووزي ��ر الداخلية
�ص ��الح جرب ووزير املوا�صالت واال�ش ��غال عبد املهدي
ووزي ��ر ال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة توفيق وهب ��ي ووزير
الدولة حازم �شمدين اغا.
تلى �ص ��الح جرب وزير الداخلي ��ة اقرتاحه على جمل�س
الأعي ��ان للنظر يف الئحة مر�س ��وم ا�س ��قاط اجلن�س ��ية
بطريقة اال�ستعجال يف هذه اجلل�سة  ،ذلك لأن احلكومة
كما ا�شار ((ت�شعر ب�ضرورة و�ضع هذه الالئحة مو�ضع
التنفي ��ذ بال�س ��رعة املمكنة بالنظر للظ ��روف واالحوال
الراهنة)).
انربى العني مزاحم امني الباجة جي  ،للت�صدي لعر�ض
وزير الداخلية بالنظر اىل الالئحة بطريقة اال�ستعجال
 ،واكد ان املجل�س منذ ت�أ�سي�سه مل يتناول ويتداول يف
الئحة لها خطورة الالئحة املقرتحة  ،التي توفرت فيها
ا�سباب وعوامل كثرية على ال�صعيد القومي او الدويل
 ،لذا ي�ص ��عب على االن�س ��ان (على حد قوله) مهما اوتي
من حذق وعلم وفرا�سة ان يحدد النتائج اخلطرية التي
تولده ��ا هذه الالئحة يف العراق ويف االقطار العربية.
عد الباجة جي مو�ضوع الالئحة اكرب من رغبة ق�سم من
املواطن�ي�ن اليهود العراقيني يف مغادرة العراق ويجب
اال�ستجابة اليهم  ،بل (يرى) ان هذه الالئحة حتمل يف
طياتها م ��ا له ت�أثري على االمن الوطني والعربي  ،لذلك
عد الباجة جي معاجلتها باالرجتال واال�ستعجال خط�أ
�سيا�سيا كبريا.
ر�أى مزاح ��م الباجة ج ��ي �أن وزارة توفيق ال�س ��ويدي
ق ��د ناق�ض ��ت نف�س ��ها بعر�ض ��ها الئح ��ة تتناف ��ى وت�أمني
اال�س ��تقرار و�س ��يطرة القانون ودعائ ��م الأمن والنظام
ال ��ذي �أكدت ��ه يف امل ��ادة الثالثة م ��ن منهاجها لل�ش� ��ؤون
الداخلية ،و�أكد �أن الالئحة ما هي �إال ا�ست�سالم ور�ضوخ
اىل ق�سم ا�ستهز�أ بالقوانني والأنظمة املرعية.
ويف الوقت ذاته ا�ستغرب الباجة جي لأجراء احلكومة
بت�س ��هيل هروب اليه ��ود الذين ا�س ��تهرتوا بالقوانني ،
و�ألفوا ع�ص ��ابات ملحاربة الأنظم ��ة املرعية يف العراق
ب ��دال م ��ن معاقبتهم  ،وطالبها باال�س ��تقالة طامل ��ا �أثبتت
عجزها يف مواجهة ه�ؤالء حيث قال �(( :أنا ال ا�ستطيع
�أن �أملك نف�سي يف اظهار �أ�سفي ال�شديد لظهور الوزارة
العراقي ��ة بهذا املظهر ال�ض ��عيف  ،وبهذا اال�ست�س�ل�ام ،
وبهذا اخل�ض ��وع امام انا�س ال ي�س ��تحقون غري العقاب
 ،ف�أذا كانت احلكومة كما يظهر غري قادرة على مكافحة
انا�س ا�س ��تهرتوا بالقوانني واالنظمة وغري م�ستطيعة
ان تطب ��ق عليهم احكام القوانني فلي�س عليها �إال �ش ��يئ ًا
واح ��د وه ��وان ت�ت�رك احلك ��م وال تعر�ض الع ��راق اىل
�أخطار كثرية ومالب�س ��ات دولية ي�صعب عليه اخلروج
منها)) .

�أجاب وزير الداخلية على مالحظات الباجة جي زاعما
ان الالئح ��ة ج ��اءت كحل منا�س ��ب لهج ��رة اليهود غري
ال�ش ��رعية من العراق  ،وجاءت من�س ��جمة مع م�ص ��لحة
البالد  ،ومتوافقة مع الواقع واحلقائق الراهنة ح�سب
ادعائ ��ه  ،وانك ��ر افرتا� ��ض الباج ��ة ج ��ي ان املهاجرين
�س ��يذهبون اىل الكيان ال�ص ��هيوين بدعوى ان الالئحة
ال تت�ض ��من ما يجرب ه�ؤالء او ي�سهل عليهم التوجه اليه
 ،كما رف�ض �ص ��الح جرب  ،ربط هذه الالئحة بالق�ض ��ية
الفل�س ��طينية بقول ��ه(( :وال ادري م ��ا اذا كان ��ت ق�ض ��ية
فل�س ��طني حتل مبثل هذا البحث يف مث ��ل هذه اللوائح
او ب�ش ��كل اخ ��ر  ،االجدر ان ال نبحث ق�ض ��ية فل�س ��طني
مبنا�سبة وبدون منا�سبة)) .
مل تكن تربيرات �ص ��الح جرب مقنعة  ،لذلك �أ�صر الباجة
جي على �سحب الالئحة او على الأقل �أحالتها اىل جلنة
خا�ص ��ة خلطورتها وما ميكن ان ت�س ��ببه من م�ش ��كالت
واخط ��ار ته ��دد �س�ل�امة الع ��راق والوطن العرب ��ي  ،اال
ان �ص ��الح جرب رف�ض اقرتاح الباجة جي  ،كما رف�ض ��ه
�أع�ضاء املجل�س بعد عر�ضه على الت�صويت.
ام ��ا العني عزرا مناحي ��م دانيال  ،فق ��د ر�أى ان الالئحة
تعالج ناحية واحدة من و�ض ��ع يه ��ود العراق  ،وطالب
بتطمني اليهود الذين اليرغبون برتك وطنهم ب�ص ��ورة
قطعي ��ة  ،النه ��م خمل�ص ��ون وقائم ��ون ب ��كل الواجبات
املرتتب ��ة عليهم بح�س ��ب القوان�ي�ن والأنظمة ال�س ��ائدة
 ،ورف� ��ض اخلو� ��ض يف حتدي ��د الأ�س ��باب الت ��ي دفعت
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اليهود للهجرة تاركا هذا االمر للتاريخ الذي �س ��يتوىل
�إظهار احلقيقة (على حد قوله)  ،مدعيا انه لي�ست ليهود
الع ��راق �أية عالق ��ة يف احلوادث امل�ؤملة والتي ي�ش ��كو
منها املواطنون يف العراق.
وابدى العني علي جودت االيوبي ا�س ��تغرابه من اقدام
احلكوم ��ة عل ��ى تق ��دمي ه ��ذه الالئحة يف الوق ��ت الذي
منع ��ت فيه بع� ��ض الدول هج ��رة اليهود اىل فل�س ��طني
مراع ��اة ل�ش ��عور الع ��رب  ،كما ع ��د (الالئح ��ة) اجحاف ًا
بحق العراق والعرب ،م�ؤكدا يف الوقت ذاته ان الكيان
ال�صهيوين هو امل�ستفيد من هذه الالئحة لو اقرت  ،الن
املهاجرين اليهود �سيتوجهون اليه ولي�س اىل �أي مكان
اخر دون ادنى �شك .
واعل ��ن الع�ي�ن م�ص ��طفى العم ��ري ع ��ن ا�س ��فه لقب ��ول
املجل�س طلب احلكومة النظر يف هذه الالئحة بطريقة
اال�ستعجال  ،وعد ذلك و�سيلة اتبعتها احلكومة لت�سهيل
عملي ��ات اله ��روب لليه ��ود  ،ومنح ��ت ال�ص ��هيونية من
خاللها فر�ص ��ة لتهريب اموال امل�س ��قطة عنهم اجلن�سية
اىل الكيان ال�صهيوين  ،النها مل ت�شرتط جتميد اموالهم
 ،واكد اي�ضا ان الالئحة غري حمكمة لذا يتحتم احالتها
اىل جلنة خمت�صة لغر�ض درا�ستها ب�شكل جيد.
مم ��ا تقدم يت�ض ��ح ان املتحدثني م ��ن االعيان مع حاالت
ا�س ��تثنائية اجمع ��وا عل ��ى ان ه ��ذه الالئح ��ة �ست�س ��هل
هج ��رة يه ��ود الع ��راق اىل الكي ��ان ال�ص ��هيوين  ،مم ��ا
ينعك�س ب�ش ��كل �سلبي على الق�ض ��ية الفل�سطينية  ،وما

يرتتب على ذلك من اخطار على الوطن العربي ب�ش ��كل
عام  ،اال ان وزير الداخلية �ص ��الح جرب اكد وبا�ص ��رار
ان احلكوم ��ة مل تب ��غ م ��ن ه ��ذه الالئحة ما اجم ��ع عليه
املتحدثون بخ�ص ��و�ص ت�س ��هيل الهجرة  ،م�ش�ي�را على
نح ��و يفتق ��ر اىل املو�ض ��وعية (( :ان الف ��رق كب�ي�ر بني
القول ان احلكومة اتت بهذه الالئحة لت�س ��هيل ال�س ��فر
له�ؤالء اليهود الهاربني وبني انها اتت بالالئحة ال�سقاط
اجلن�س ��ية عن ه�ؤالء  .فارج ��و التفكري يف هذه الفروق
وارج ��و االنتباه)) ! ومما يثري اال�س ��تغراب يف موقف
احلكوم ��ة العراقية الت ��ي مثلها وزير الداخلية �ص ��الح
ج�ب�ر ان تلق ��ى دعوة بع� ��ض االعي ��ان بتجمي ��د اموال
امل�س ��قطة عنه ��م اجلن�س ��ية عل ��ى نف� ��س اال�س ��ا�س الذي
متت مناق�ش ��ة الالئحة فيه وهو (اال�س ��تعجال) رف�ض ��ا
تام ��ا  ،ب ��ل عار�ض وزي ��ر الداخلية هذا االم ��ر بكل قوة
طالب ��ا الرتي ��ث يف معاجلت ��ه بحجة ان الناحي ��ة املالية
لي�ست من اخت�ص ��ا�ص هذه الالئحة التي اقت�صرت كما
يدع ��ي على تق ��دمي (( :حلول وهدف مع�ي�ن))  ،معرتفا
يف الوقت ذاته ان هذه االموال �س ��تهرب خارج العراق
لفائدة ال�ص ��هاينة  ،وان حكومت ��ه عاجزة عن اتخاذ �أي
اجراء للحيلولة دون ح�ص ��وله  ،ويت�ض ��ح ذلك بقوله :
((ان ��ا اعتقد وكلكم يعلم انه نظرا لالعمال واالمكانيات
املوج ��ودة ان بام ��كان م ��ن يري ��د ان يهرب نق ��وده اىل
البالد املج ��اورة ان يهربه ��ا  ،الن االمكانيات موجودة
عل ��ى احلدود وال اريد ان اذكر هذه احلدود التي تهرب
النقود بوا�سطتها)) .وي�ستغرب الباحث هذا القول من
وزير الداخلية .
واختت ��م رئي�س الوزراء توفيق ال�س ��ويدي مناق�ش ��ات
جمل�س االعيان بخ�ص ��و�ص الالئح ��ة  ،داعيا بحزم اىل
ح�س ��م مو�ض ��وعها بعر�ض ��ها على الت�ص ��ويت القرارها
وا�ص ��دارها كقان ��ون  .ومم ��ا ج ��اء يف حديث ��ه(( :ان
احلكومة ارادت بهذه الالئحة ان تعالج و�ض ��عا خا�صا
ونقط ��ة م ��ن النق ��اط او مع�ض ��لة م ��ن املع�ض�ل�ات التي
ت�شعر ب�ضرورة معاجلتها بنوع من التوئده واحلنكة،
واحلزم يف عني الوقت  ..واعتقد ان امل�س�ألة هذه لي�ست
بهذه اخلطورة وال هذه ال�ص ��عوبات وامنا هي م�س� ��ألة
ب�س ��يطة تق ��ع كل يوم  ..نح ��ن نري ��د ان نتخل�ص منهم
ويتخل�صوا منا واعتقد ان هذا هو اح�سن احللول)).
عر�ض ��ت الئحة ا�س ��قاط اجلن�س ��ية مادة اثر م ��ادة على
الت�ص ��ويت  ،فقبلت و�ص ��درت كقانون برقم ( )1ل�س ��نة
 1950يف ال�س ��اد�س م ��ن اذار م ��ن الع ��ام ذاته  ،وحتت
عنوان (قانون ذيل مر�س ��وم ا�سقاط اجلن�سية العراقية
رقم ( )62ل�سنة  .)1933وجاء يف اال�سباب املوجبة له:
((لوح ��ظ ان بع�ض اليه ��ود العراقيني اخذوا يتذرعون
بكل الو�سائل غري امل�ش ��روعة لرتك العراق نهائيا  ،كما
ان البع�ض االخر غادر العراق ب�ص ��ورة غري م�شروعة ،
ومن حيث ان وجود رعايا من هذا القبيل مرغمني على
البقاء يف البالد  ،ومكرهني على االحتفاظ باجلن�س ��ية
العراقي ��ة  ،مما ي� ��ؤدي اىل نتائج لها ت�أث�ي�ر على االمن
العام  ،واىل خلق م�ش ��اكل اجتماعية واقت�صادية  ،فقد
وجد ان ال مندوحه من عدم احليلولة دون رغبة ه�ؤالء
يف مغادرة العراق نهائيا وا�س ��قاط اجلن�سية العراقية
عنهم  .وقد �سنت هذه الالئحة لتامني هذه الغاية)).

عن :رسالة (تهجير يهود العراق - 1941
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الحزب الوطني في سنواته االخيرة
مل يتغري موقف "الحزب
الوطني العراقي" بعد
حصول العراق عىل
استقالله يف  3ترشين األول
،1932فبعد أن أقدمت
وزارة نوري السعيد الثانية
عىل تقديم استقالتها يف
 27ترشين األول ،1932
وتكليف امللك فيصل لناجي
شوكت بتشكيل الوزارة يف
 3ترشين الثاين  .1932حاول
رئيس الوزراء املكلف
تشكيل وزارة إتالفية من
رجاالت الحزبني "الوطني
واإلخاء الوطني" ،لكنه
مال أخري ًا إىل تأليف وزارة
محايدة تضم عنارص مثقفة
من غري محرتيف السياسة،
وعىل هذا األساس رأت
وزارة ناجي شوكت النور
يف  3ترشين الثاين 1932
وكان باكورة اعاملها حل
مجلس النواب والدعوة
ألجراء انتخابات مجلس
جديد.
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زينب جبار رحيمة

بعد ف�شل الزعيم الوطني جعفر �أبو التمن يف احل�صول
على ت�أييد �ش ��عبي ملقاطعة االنتخابات ،التي كان يعتقد
ب�أنها مل تكن حرة وال �سليمة من املداخالت احلكومية،
و�أنها خا�ض ��عة لت�أثري كل حكومة تقوم بها ،والأمر من
ذلك كله �أنه الحظ كيف �أخذ املقربون اليه وامل�ش ��اركون
ل ��ه يف كفاحه يت�س ��للون من حزبه طمع� � ًا يف جاه زائل
�أو منفع ��ة تافه ��ة ،فاج�أ اجلميع يف  26ت�ش ��رين الثاين
 1932به ��ذا اخلطاب":ق ��ررت والأ�س ��ف م ��لء قلب ��ي
اعت ��زال ال�سيا�س ��ة� ،إىل �أن يهي�أ لهذه الب�ل�اد من ابنائها
كتلة للمبد�أ ال�س ��امي الأخال�ص يف خدمة الوطن ،وهي
متفاهم ��ة متعا�ض ��دة ،ت�س�ي�ر بخطى را�س ��خة ،واميان
ثابت ،وراء هذا املبد�أ املقد�س ،راجي ًا هيئتكم املحرتمة
�أن تعل ��م ب� ��أين مل �أق ��دم على م ��ا �أقدمت علي ��ه اال بدافع
الإخال�ص خلدمة وطني والله الهادي لل�صواب".
ويف  12كانون الأول � ،1932ص ��در بيان �آخر بتوقيع
جعف ��ر �أب ��و التم ��ن حدد موق ��ف حزبه جت ��اه احلكومة
اجلدي ��دة ،ف�أنتق ��د البي ��ان غمو� ��ض برنام ��ج احلكومة
وخلوه من �أية ا�شارة �إىل حقوق ال�شعب التي اغت�صبت
بفعل قوانني الوزارة ال�سعيدية
(�أي مر�س ��وم رقم  )90وهو مر�س ��وم منع الأ�ض ��راب.
واختتم البيان بالوعد حلماية الد�ستور.

ومل يق� � ّر احل ��زب ر�أي رئي�س ��ه يف اعتزال � ِ�ه العم ��ل
احلزبي ،وا�س ��تمر يف مزاولة اعمال ��ه االعتيادية حتى
�أل ��ف الإخائي ��ون وزارته ��م يف � 20آذار  .1933وبذلك
خ ��رق الإخائيون وثيقة الت�آخي مما ادى اىل انف�ص ��ال
"احلزب الوطني العراقي" عن "حزب الإخاء الوطني"
و�أخ ��ذ التباع ��د ب�ي�ن احلزب�ي�ن يت�س ��ع يوم ًا بع ��د �آخر،
وال�سيما و�أن رئي�س الوزراء ر�شيد عايل الكيالين كان
قد اعلن �أن �سيا�سة العراق يف عهد امللك غازي �سوف ال
تختلف عن �سيا�سة والده امللك في�صل� .إذ �صرح قائال :
"�إن �سيا�سة التي �سارت عليها البالد حتت قيادة �سيد
الب�ل�اد الراح ��ل والت ��ي من �أه ��م اركانه ��ا االعتماد على
ال�ص ��داقة املتكون ��ة ب�ي�ن اململكت�ي�ن احلليفت�ي�ن العراق
وبريطانيا والتي �ص ��ادق عليها جمل�س الأمة �س ��وف ال
يطر�أ عليها �أي تغيري".
وعندما ا�س ��تقالت وزارة ر�ش ��يد عايل الكيالين الثانية
يف  28ت�ش ��رين الأول  ،1933ر�أى امللك غازي �أن لي�س
م ��ن م�ص ��لحته وال م ��ن م�ص ��حة الب�ل�اد ان يتخل ��ى عن
الإخائي�ي�ن بع ��د �أن �س ��ار معهم يف �سيا�س ��ة قمع التمرد
الأثوري ،فطلب اىل يا�س�ي�ن الها�شمي �أن ي�ؤلف وزارة
تخل ��ف وزارة الكيالين امل�س ��تقيلة عل ��ى �أن ال يتعر�ض
�إىل املجل� ��س النياب ��ي القائ ��م باحل ��ل فرف� ��ض يا�س�ي�ن

الها�ش ��مي �ش ��روط امللك ،وا�ض ��طر امللك �إىل البحث عن
رئي�س حمايد .ومما يلفت االنتباه �أنه ما كادت الوزارة
الكيالنية الثانية تودع كرا�س ��ي امل�س�ؤولية ،حتى طغت
موجة من اال�ستقاالت من حزب
"الإخ ��اء الوطن ��ي" وفروع � ِ�ه ،ك�أن االنتم ��اء اىل
الأح ��زاب يج ��ب �أن يك ��ون قائم� � ًا عل ��ى بق ��اء احل ��زب
ممث�ل ً�ا يف الوزارات املتعاقبة .ويذكر �ش ��يخ امل�ؤرخني
عبد الرزاق احل�س ��ني �أن لت�أليف الوزارة املدفعية دخ ًال
يف هذه اال�س ��تقاالت ،ولكن عندما متت معرفة ا�س ��باب
اال�س ��تقالة املتمثلة بعدم وف ��اء االخائيني بالعهود التي
قطعوها لل�شعب� ،أيام �صولتهم يف املعار�ضة.
م ��ن اجلدير بالذكر� ،إنه بعد انت�ش ��ار الدعوة لتخفي�ض
�أ�س ��عار الوحدة الكهربائية �أ�س ��وة ببقية الب�ضائع بناء
على ما يعانيه املواطنون من �آثار الأزمة االقت�ص ��ادية.
حيث القت هذه الدعوة ترحيب ًا كبري ًا يف �أو�ساط العمال
الذين ي�ش ��عرون �أكرث من غريهم بوط�أة هذه الأ�سعار.
ف�س ��ارعت جمعيات العمال �إىل تبني الدعوة،وال�س ��يما
و�أن االحزاب ال�سيا�س ��ية مل تكن يف و�ض ��ع ميكنها من
�أخ ��ذ زمام املبادرة� ،إذ �أن "احلزب الوطني" قد �أ�ص ��ابه
ال�ضعف ب�سبب اعتزال معتمده ،جعفر �أبو التمن.
وم ��ن املفي ��د �أن ن�ش�ي�ر �إىل �أن جعف ��ر �أب ��و التمن قاطع

الكهرب ��اء قب ��ل ان تعلن النقابة املقاطعة ،ف�أر�س ��ل كتاب ًا
�إىل مدير �ش ��ركة التنوير والكهرباء ملدينة بغداد� ،أعلن
فيه ا�ستياءه من �إ�ص ��رار ال�شركة على عدم النزول عند
رغبة امل�س ��تهلكني للقوة الكهربائية يف تخفي�ض �س ��عر
الوح ��دة امل�س ��تهلكة �إىل ما مياثله ��ا يف البالد الأخرى،
وطلب اال�س ��تغناء عن ا�س ��تعمال الق ��وة الكهربائية يف
داره وحمل ��ه التجاري �إىل �أن تنزل ال�ش ��ركة عند رغبة
امل�س ��تهلكني .وكان لعم ��ل جعف ��ر �أب ��و التم ��ن ه ��ذا �أثر
كب�ي�ر فقد اقتدى به كثري م ��ن املواطنني ملا له من منزلة
اجتماعي ��ة يف نفو�س ��هم وم ��ا يعتقدونه من �إخال�ص ��ه،
وتلق ��ت ال�ص ��حف برقيات عدي ��دة يذكر فيه ��ا موقوعها
�أنهم ق ��رروا مقاطعة �ش ��ركة الكهرباء الأجنبي ��ة �إقتدا ًء
بجعف ��ر �أب ��و التمن وتنفي ��ذا لقرارات املجل� ��س الأعلى
"لنقاب ��ة احت ��اد العم ��ال"( .وبعد �أن �أ�ص ��در "احلزب
الوطن ��ي" جري ��دة "الثب ��ات" اعل ��ن يف عدده ��ا الأول
ر�أي احل ��زب الوطن ��ي يف املقاطعة ب�أن ��ه ال يختلف عن
ر�أي اجلمهور امل�س ��تمر بال�ش ��كوى م ��ن فداحة الأجور
ومن ا�ستبداد ال�ش ��ركة الأجنبية مبقدرات امل�ستهلكني،
واعلن احلزب ا�ستنكاره لتهاون امل�س�ؤولني وجتاهلهم
يف ح�س ��م امل�س�ألة� .أما بالن�س ��بة حلزب الإخاء الوطني
فقد �أ�ص ��ابه الت�ص ��دع ب�س ��بب التناق�ض ال ��ذي وقع بني
ال�شعارات التي رفعها حينما ت�آخى مع احلزب الوطني
بتعدي ��ل معاه ��دة  1930وح ��ل الربملان ال ��ذي �أبرمها،
وخل ��و منهاج وزارت ��ه التي ت�ألف ��ت يف �آذار  1933من
هذه ال�ش ��عارات مما �أثار انق�س ��امات بني �صفوفه .و�إن
ا�ش�ت�رك يف مقاطعة �ش ��ركة الكهرباء� .أما ب�ش�أن "حزب
العهد" وموقفه جتاه املقاطعة فلكونه حزب ًا ي�ضم عدد ًا
من حمرتيف ال�سيا�س ��ة مل يكن بو�ضع ي�سمح له بتبني
هذه الدعوة.
عل ��ى �أي ��ة ح ��ال ،اجتم ��ع اع�ض ��اء "احل ��زب الوطن ��ي
العراق ��ي" برئا�س ��ة مول ��ود خمل� ��ص وانتخب ��وا هيئة
ادارية جديدة للحزب يف � 9شباط  ،1934وهي مولود
خمل� ��ص معتم ��د ًا ،عب ��د الله الق�ص�ي�ر حما�س ��ب ًا ،نوري
الأورفه يل كاتب ًا ،وحممود رامز ،احمد عزت الأعظمي،
فهمي املدر�س ،نوري فتاح� ،سامي �سعد الدين �أع�ضاء.
وكان معظ ��م املنتم�ي�ن للح ��زب م ��ن جماعة جعف ��ر �أبو
التم ��ن ،ومع ذل ��ك كانت اعمال احل ��زب حمدودة ،وكان
موق ��ف احلكوم ��ة من ��ه �س ��لبيا ،ومل ي�س ��تطع الباق ��ون
ال�ص ��مود ،ف�أعل ��ن �أن احل ��زب ق ��د ق ��رر ت�أجي ��ل �أعماله
وت�أخري ا�ص ��دار جريدة "الثبات" فاختفى عن الأنظار
نهائي ًا .اما ب�ش�أن "حزب الإخاء الوطني" فقد ابتعد عن
ال�س ��لطة بعد ت�سلم علي جودة الأيوبي الوزارة يف 27
�آب  .1934غ�ي�ر ان احلزب ع ��اد اليها عام  1935ولكن
�سرعان ما دبّ خالف بني اع�ضائه على تويل املنا�صب
مما �أدى �إىل ت�ص ��دع احل ��زب .توقف احلزب عن العمل
ال�سيا�س ��ي عل ��ى �أن ي�س ��عى رجاله لتوحي ��د كلمة الأمة
واندم ��اج الأح ��زاب يف هيئة واح ��دة .وكان توقفه عن
العمل ال�سيا�س ��ي مبثابة توقف جميع االحزاب العلنية
الأخ ��رى اما جريدت ��ه "الأخاء الوطني" فقد ا�س ��تمرت
بال�ص ��دور حتى الإنقالب الع�س ��كري الذي ق ��ام به بكر
�صدقي � 1936إذ �أنتهت حياة احلزب.
مما �سبق يبدو وا�ضح ًا �أن جميع الأحزاب التي ت�أ�س�ست
يف عهد االنتداب مل تول اال�ص�ل�احات االجتماعية قدر ًا
كافي� � ًا م ��ن االهتمام ،ورمب ��ا يعود ال�س ��بب يف ذلك �إىل
�أن�شغال �شخ�ص ��يات تلك االحزاب بال�صراع فيما بينها
م ��ن �أج ��ل احلك ��م ،و�إىل ان�ش ��غالها بق�ض ��ايا �سيا�س ��ية
خط�ي�رة مث ��ل ق�ض ��ية اال�س ��تقالل وتعدي ��ل املعاه ��دات
وق�ض ��ية املو�ص ��ل  ،ان هذه االحزاب كانت متثل بداية
التح ��ول ال�سيا�س ��ي يف الب�ل�اد� ،إذ �أ�س ��همت يف بلورة
الوعي ال�سيا�سي العام بني �صفوف املجتمع .
عن :رسالة (الموقف الرسمي والشعبي من
الطبقة العاملة في العراق)
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الشيخ جالل الحنفي في جامع الخلفاء
عينت االوقاف الحنفي
إماما ً وخطيبا ً يف
جوامع كثرية ببغداد
يف أواخر ثالثينات
القرن املايض  ،وهو
عىل يقظة ورأسه
يزدحم بالرؤى
واألفكار األصالحية
والسيام انه رزق لسانا
ً مدربا ً عىل الحكمة
والتأين يف أصدار
األحكام وكانت خطبه
يف يوم الجمعة
مزيجا ً من بالغة
العوام ووضوح الرأي
ومتضمنة شيئا ً من
أمثال العامة تصب
جميعها يف هدف
واحد وهو تحقيق نتائج
املوعظة الدينية.

رواية خطيرة لمحسن ابو طبيخ
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وسيم رفعت عبد المجيد

انوار ناصر حسن

�إىل جان ��ب ت�س ��ا�ؤله الدائم عم ��ا �إذا كانت مواعظه قد
دخل ��ت عقول م�س ��تمعيه وكيف كان م�س ��توى التلقي
والأن�ص ��ات  .و�أحيان ��ا ً ي�س� ��أل ب�ل�ا ت ��ردد من ح�ض ��ر
جمل�س ��ه �أو خطبته عن ال�ش ��يء الذي ح�صل عليه من
اخلطب ��ة املعنية وي�أتيه اجل ��واب نعم لقد �أفدنا كثريا
ً وتكررت ا�س ��ئلته عل ��ى جمع كث�ي�ر ويف زمن طويل
حت ��ى �أطم�أن �إىل من�ب�ره فراح بعد �ش ��هرته الوعظية
يطور من مناخ منربه ويت�صاعد يف حرارة التوجيه
والأر�ش ��اد ف�أخرج اجلامع من مهمت ��ه الدينية البحتة
بح�س ��ب تعليم ��ات مديري ��ة الأوق ��اف �إىل مــــهـــمــ ��ة
�أخـــرى وهـــي �أن يــكــون الــجامع و�ســـيلة تـحـرر مـن
عـقـد التخلف الأجتماعي .
ويف �أواخ ��ر الأربعين ��ات كان ��ت خطبت ��ه حتم ��ل يف
ت�ض ��اعيفها �ص ��وت �ش ��اب معمم يحم ��ل �آراء و�أفكارا
ً جدي ��دة ف�أنتبه ��ت الي ��ه مديري ��ة الأوق ��اف فحذرت ��ه
و�أ�ص ��درت له توجيهات خا�ص ��ة تردعه �إن �أم�ضى يف
منهج ��ه غ�ي�ر املن�س ��جم م ��ع تعليماتها  .وم ��ا كان من
احلنف ��ي اال الأعرا�ض عن توجيهات الردع الر�س ��مي
وراح ي�ضخ منهجه احلر من على املنرب غري هياب �أو
مب ��ال ٍ ب�أي عقوبة توجه �آليه  .وفعال ً قد وجهت اليه
عقوبة �ش ��ديدة عام  1946تت�ض ��من " الأمر بت�سفريه
�إىل الب�ص ��رة ليقوم مبه ��ام الأمامة واخلطابة بجامع
بلد ال�سيد يف الب�صرة " .
وجام ��ع بلد ال�س ��يد هذا يقع يف منطق ��ة نائية جنوب

حول مصرع الملك غازي الغامض

يقول السيد جواد هبة الدين الحسني تحدث السيد محسن ابو طبيخ مساء السبت  19متوز عام  1950ضمن الحديث عن العائلة
املالكة الهاشمية واالمري عبد االله وامللك غازي ومقتله قال :وانا اشعر يف نفيس بأمل روحي من انني كنت من احد االسباب
ملقتله من حيث ال ادري ..قلت له كيف؟ قال :قبل مقتل غازي باربعة ايام عدت اىل البيت ظهر الخميس  31آذار بحسب
املعتاد وبعد تناول الغذاء .ذهبت ألخذ قسط ًا من نوم القيلولة املعتاد عليه وكانت الساعة حوايل الواحدة من بعد الظهر..
وقبل ان انام اخربوين بان االمري عبد االله يطلبك عىل الهاتف .فاخذ يحدثني ويعتذر عن ازعاجي بهذا الوقت ويطلب مني
الحضور اىل قرص الزهور بالرسعة املمكنة؟..
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الب�ص ��رة  ...و�أختي ��اره ب ��دال ً من بغ ��داد يحمل �أكرث
م ��ن معن ��ى وه ��دف �أرادت مديرية الأوق ��اف حتقيقه
 .ان عالق ��ة احلنف ��ي مع الأوقاف �إت�س ��مت بالت�ش ��نج
وعدم الأن�س ��جام وقد �أ�ش ��ار �إىل ذلك يف �أحد مقاالته
ال�ص ��حفية قائ�ل�ا ً � ... " :إن جام ��ع مرج ��ان الأث ��ري
القدمي هدم برغبة م�س�ؤول يف الدولة ومهما �صنعت
النا� ��س من الأحتجاج على هذا الت�ص ��رف فان ذلك مل
ين� �ّ�ض عن �ش ��يء  ..وجامع االزبك وه ��و جامع قائم
بباب املعظم ال �شيء يوجب هدمه ولكن مدير �أوقاف
بغ ��داد اراد هدم ��ه فهدم ��ه  ..والين كن ��ت امام ��ا ً فيه
وكان ��وا يــخ�ش ��ون �أن ا�ؤلـــب الــدني ��ا فـــنقلوين �إلـــى
مـ�سـجـد �آخـــر بــعـيـد ثـــم فـعلوا مـا ارادوا"..
مديرية منطقة �أوقاف بغداد
العدد 3463 / 1666 /
التاريخ 1946 / 5 / 30
مديرية �شرطة لواء بغداد
ت�سفري �شخ�ص
لقد �ص ��درت االرادة امللكية بنقل ال�سيد جالل احلنفي
ام ��ام جامع الأزب ��ك واخلطيب بجامع الآ�ص ��فية �إىل
االمام ��ة واخلطاب ��ة بجامع بلد ال�س ��يد يف الب�ص ��رة
وحي ��ث ان املرق ��وم على ما يظهر ال يريد ال�س ��فر وقد
�أخذ يت�ص ��ل ببع� ��ض ال�ص ��حف الأهلية بق�ص ��د ايثار
ال�ش ��غب �ض ��د مديرية الأوق ��اف وعليه يرج ��ى الأمر
بت�س ��فريه اليوم �إىل مقر وظيفته والتف�ضل باعالمنا

بالنتيجة .
و  .مدير �أوقاف منطقة بغداد
ن�سخة منه �إىل :
مديرية الأوقاف العامة للتف�ضل باالطالع .
ويف �أ�ض ��بارته ال�شخ�ص ��ية املوج ��ودة يف مديري ��ة
الأوق ��اف �إ�ش ��ارات عن �س ��لوكه املعار� ��ض لتعليمات
الأوق ��اف ( كما �أف ��اد عن ذلك �أوالده ) ب ��ل ثمة �أوراق
فيه ��ا حت ��ذره من عواق ��ب اخل ��روج ع ��ن تعليماتها .
ولكي يخرج ال�ش ��يخ احلنفي من �أتهام الأوقاف �صار
ي�ستعمل اال�س ��تعارات واملجازات يف خطبه املنربية
ويك�ث�ر م ��ن الت�أويالت الديني ��ة والتف�س�ي�رية �أذ كان
املهم واجلوهري عنده �أن يو�ص ��ل ال�شيء املعني �إىل
جمهور م�س ��تمعيه " وهو �إفهام النا�س كيف يفكرون
بال�ش ��يء �سيا�س ��ة او غري �سيا�سة " خط�أ �أو غري خط�أ
 .فاذا علم �أن النا�س �أدركوا �شيئ ًا من مواعظه �أطم�أن
�إىل �أن ��ه جن ��ح يف مهمته خطيب ��ا ً �أوال ً و�أماما ً ثانيا ً
ومفكرا ً ثالثا ً " .
وكان م ��ن عادات ��ه بع ��د ان يف ��رغ م ��ن خطبت ��ه وم ��ن
�ص�ل�اة اجلماعة اجللو�س حت ��ت املنرب حماطا ً بجمع
من امل�ص ��لني ي�س� ��ألونه وي�ش ��كون له بع� ��ض حاالتهم
وم�ش ��اكلهم  .فيجيبه ��م ديني ��ا ً وعلى �أي م�ش ��كلة يف
الطالق �أو ال�سوق �أو املحرمات � .أي �أنه يبعث بت�أثريه
�إىل قلوب ال�س ��ائلني كان ��ه �أَ ٌب �أو راع ٍ لهم ويخرجون
من ��ه وك�أنهم ح�ص ��لوا على م ��ا يتمنونه لأنف�س ��هم ثم

يخ ��رج من امل�ص ��لى �إىل غرف ��ة �أخرى ين�ص ��رف فيها
�إىل توثيق �أ�س� �ـــئلة الـــ�س ��ائلني وتــحــريرهــا مـقـاالت
يــن�شرها فــي الــ�صحف �أو يـــ�ضربها �أمـثـاال ً فـي كتبه
امل�ؤلفة .
لق ��د كان جامع اخللفاء الذي توىل في ��ه الأمامة عامله
اخلا� ��ص وحوله م ��ن كونه بناي ��ة دينية �ص ��رفة �إىل
مدر�س ��ة لتنوي ��ر الأذه ��ان وتهذيب النفو� ��س  .جامع
اخللف ��اء ه ��ذا يعد م ��ن اجلوام ��ع القدمي ��ة يف بغداد
بن ��اه اخلليف ��ة العبا�س ��ي ( املكتف ��ي بالل ��ه ) وقب ��ل
ذل ��ك كان �س ��جنا ً �أن�ش� ��أه والــ ��ده ( املعت�ض ��د بالل ��ه )
وعندم ��ا دخل املغول بغداد قام ��وا بهدمه  .ولكن بعد
�أعتناقهم الأ�س�ل�ام �أعادوا بناءه عام ( 687هـ املوافق
1280م).
وكان من �أمنيات احلنفي �أن يكون �أماما ً لهذا اجلامع
وقد ن�ش� ��أت ه ��ذه الأمني ��ة عندما كان �ص ��بيا ً مير من
�أمام ��ه عندما كان اجلامع جم ��رد منارة وحيدة يغلب
عليها طابع الفقر والأهمال  .وقد حتققت �أمنتيه هذه
و�أ�ص ��بح �أمام ��ا ً وخطيبا ً فيه  .و�أ�ص ��بح ذلك اجلامع
جزءا ً من حياته بل �أن حياته �أقرتنت به  .فكان يدخل
�أروقته �ص ��باحا ً وال يخرج منه �أال بعد �صالة الع�شاء
وكانت تلك ال�س ��اعات تتوزع بني التدري�س والت�أليف
و�أ�ستقبال النا�س و�سماع �شكاواهم وا�سئلتهم .
وكان احلنف ��ي حري�ص ��ا ً عل ��ى جام ��ع اخللف ��اء ه ��ذا
م ��ن حي ��ث النظافة واملوق ��ع رغم وقوع ��ه يف منطقة
مزدحمة ت�ض ��م خليط ��ا ً عجيبا ً من النا�س وبخا�ص ��ة
( �س ��وق الغ ��زل ) و�أ�س ��واق الطي ��ور  .وكانت خطبة
اجلمعة التي يلقيها مميزة بق�صرها وتركيزها وكان
يهتم بطريقة جـلـو�س امل�ص ��لني وح�سن �إ�صغائهم وال
يرتدد يف ت�أنيب من يراه من�ش ��غال ً �أو يجل�س جل�س ��ة
ال تليق ب�صالة اجلمعة .
وقد �أ�ص ��بح ه ��ذا اجلام ��ع م ��زارا ً لل�س ��ياح الأجانب
والع ��رب ف� ��أذا �ص ��عد �ش ��خ�ص م ��ا �إىل املن ��ارة ر�أى
كتاب ��ات و�أختام ��ا ً وتواقي ��ع على طوابي ��ق املنارة ،
ففيه ��ا توقي ��ع �أجنبي و�آخ ��ر عربي و�أرخ ��ت كل هذه
التواقي ��ع بتواريخ خمتلفة منها م ��ا يرجع �إىل مئتي
ع ��ام �أو �أكرث وفيه ��ا احلديث و�آخره ��ا يف نهاية عام
(  ) 2000وحت ��وي منارت ��ه على حو�ض�ي�ن الأول يف
مرتفع والثاين منخف�ض  .وقد �أعد احلنفي �س ��جالت
للزائرين ال�سياح لغر�ض توقيع وتدوين م�شاهداتهم
مل ��ا �ش ��اهدوه يف اجلامع م ��ن املعامل الآثاري ��ة كما �أن
مديرية الأوقاف كانت ت�س ��تخدمه لأقامة املنا�س ��بات
والأحتف ��االت وال�س ��يما الأحتف ��ال مبنا�س ��بة املول ��د
النبوي ال�شريف.
عن :رسالة (جالل الدين الحنفي وأثره الثقافي
في المجتمع العراقي)
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لأم ��ر خا�ص يه ��م العائل ��ة املالكة .ف�أجبته �س� ��أكون عند
�س ��موه خ�ل�ال ن�ص ��ف �س ��اعة  ..ف�ش ��كرين وق ��ال :ان ��ا
بانتظارك ..ويف احلال توجهت ب�سيارتي اليه ..وكانت
ال�س ��اعة يف الثانية ربع ًا فوجدت االمري عبد االله واقفا
عند الباب الداخلية للق�صر ينتظرين وعلى وجهه دالئل
االرتباك مما زاد يف ده�شتي وبعد ان حييته و�صافحته
قلت له خري ان �شاء الله؟؟ فقال تف�ضل اىل الداخل حيث
العائل ��ة املالكة بانتظ ��ارك!! وتقدم هو امامي اىل داخل
قاعة اال�س ��تقبال فوجدت يف القاعة امللكة نفي�سة زوجة

املل ��ك عل ��ي والدة االم�ي�ر عبد االل ��ه وبجواره ��ا ابنتها
امللكة عالية زوجة امللك غازي ثم االمرية راجحة �شقيقة
امللك غازي وحولهم �ش ��قيقات االمريات عابدية وجليلة
وبديعة ف�س ��لمت عليهن فطلبوا مني اجللو�س ..فقلت:
خري ان �ش ��اء الله!! قالت امللكة نفي�س ��ة والدة عبد االله:
يا �سيد حم�سن نعتذر اليك او ًال عن ازعاجك وا�ستدعائك
الينا بهذه ال�ساعة!! ولكن ال�ضرورة اقت�ضت ذلك ..وقد
تداولن ��ا فيم ��ا بينن ��ا واردن ��ا ان ال نطل ��ع اح ��د ًا على ما
ي ��دور بيننا من امور عائلية اال لك لأنك اقرب من نعرفه
الينا ..وانك من حماة هذا العر�ش ومن �صالتك القدمية
بجاللة املرحوم امللك ح�س�ي�ن ثم امللك في�ص ��ل رحمه الله
واخوته االخرين .ولثقتنا التامة بك وبحبك واخال�صك
لهذا البيت ر�أينا اال�س ��تعانة بك يف م�شكلة حدثت عندنا

�ص ��باح ه ��ذا اليوم ونري ��د من ��ك التدخ ��ل يف حلها ،مع
�ص ��احب اجلالل ��ة امللك غازي و�ص ��احب ال�س ��مو االمري
عبد االله .حيث حدثت بينهما م�شادة كالمية حادة طلب
عل ��ى اثرها �ص ��احب اجلاللة من �س ��مو االم�ي�ر مغادرة
العراق ه ��ذا الي ��وم اىل االردن دون ت�أخري ..وقد خرج
جاللته منفع ًال جد ًا وغا�ض ��ب ًا ا�ش ��د الغ�ضب..وهو االن
يف الب�ل�اط ينتظر تنفي ��ذ امره ..لذا نري ��د منك الذهاب
اليه يف البالط لتهدئته وازالة انفعاله وحماولة اقناعه
بالع ��دول ع ��ن ام ��ر االبعاد ه ��ذا وبه ��ذه ال�س ��رعة!! وال
نريد ان ي�س ��مع احد بهذا اخل�ل�اف  ..حيث ان لك منزلة
حمرتم ��ة عند جاللته وال احد غ�ي�رك نطمئن اليه لعالج
هذه احلالة ..فقلت لهم :لتكن العائلة الكرمية مطمئنة..
واين ان �ش ��اء الله �س� ��أقابل جاللته ال�ساعة وا�سرت�ضيه

واطل ��ب من ��ه الع ��دول عن ه ��ذا االم ��ر وامل ��ي ان يلبي
جاللته طلبي .ويف احلال توجهت اىل البالط.
ودخلت على رئي�س الت�ش ��ريفات حت�سني قدري و�س�ألته
ع ��ن وجود جاللة امللك؟ فقال :انه يف مكتبه ف�س� ��ألته ان
كان مع ��ه احد م ��ن اع�ض ��اء احلكومة؟ فق ��ال :ال ..فقلت
ل ��ه :هل كلم ��ك جاللته ب�ش ��يء؟ فق ��ال :مل يكلمني ولكنه
منفعل كالغ�ض ��بان على �ش ��يء ..فقلت ل ��ه :اود ان ي�أذن
يل مبقابلة جاللته!!فدخل حت�س�ي�ن حلظات عليه ثم عاد
وقال يل :تف�ضل بالدخول .فدخلت عليه واديت التحية
له .فا�س ��تقبلني امللك غازي مرحب ًا ..ولكن الغ�ضب كان
بادي ًا على وجهه ..فطلب مني اجللو�س وقال يل :اظنك
جئت من “ق�ص ��ر الزهور”؟ قلت نعم ي ��ا موالي!! وهل
عن ��د جاللتكم خرب ًا بذل ��ك؟ قال :ال!!ولكن ت�ص ��وري ان
العائلة املالكة قد ات�ص ��لت بك!! لأنها حت�س ��ن الظن فيك
وتث ��ق بك!! فقلت ل ��ه :اذا كان ه ��ذا ر�أي جاللتكم ور�أي
العائل ��ة الكرمية ب ��ي ..ف�أرجوا ان تخربين يا �ص ��احب
اجلالل ��ة ،بالأم ��ر الذي ح ��دث مع ابن عمك ��م االمري عبد
االل ��ه؟؟ فقال امللك بانفعال �ش ��ديد وباحلرف الواحد :يا
�س ��يد!! ان ابن عمي هذا يت�آمر مع اعدائي علي!! وكلما
انه ��اه عن التق ��رب منه ��م ول ��زوم االبتع ��اد عنهم!!فانه
ال يلت ��زم ب�أم ��ري بل ي ��زداد قرب ًا منهم واين اخ�ش ��ى ان
يقتلوين وهم لي�س ��وا بخافني عليك انت ..وات�صاالتهم
م�س ��تمرة م ��ع ال�س ��فارة الربيطاني ��ة له ��ذا الغر� ��ض.
وه ��م االن يخطط ��ون لإدخ ��ال “عبد االله” يف �ص ��فهم
�ض ��دي!!هل ترت�ض ��ي انت بذلك؟؟ فقلت له :كال!!ولكني
اخ�ش ��ى من كرثة املنافقني الذين يري ��دون التفريق بني
جاللتك ��م واب ��ن عمكم!! وال اعتقد ان عبد االله �سي�ص ��ل
اىل ه ��ذا احلد مع اعدائكم كما ذكرمت!! لأنه ابن عمكم..
وخال ويل عهدكم االمري في�صل!!فمن هو اقرب منه اىل
جاللتكم؟؟ لذا فاين ارجو من جاللتكم الت�ساهل مع ابن
عمك ��م يف ان ت�ؤجلوا ما امرمت ب ��ه اىل وقت �آخر يكون
منا�سب ًا له..
فق ��ال امللك بانتباه ..وكيف ت ��رى ذلك؟ فقلت له :اذا كان
الب ��د من ابعاده ع ��ن العراق فلي�س بهذه ال�س ��رعة ..وال
به ��ذا االجراء!!ومن ر�أيي ان ت�أمروا جاللتكم ب�إ�ص ��دار
ارادة ملكي ��ة يف تعي�ي�ن �س ��مو االم�ي�ر عبداالله �س ��فري ًا
جلاللتكم يف دولة تختارونه ��ا له..فيكون ابعاده عنكم
ال يثري الت�سا�ؤالت حوله وتزيلون �شك جاللتكم فيه فهو
اف�ضل جلاللتكم ..واكرث احرتام ًا البن عمكم االمري امام
اعدائك ��م جميع ًا ..ف�س ��ر امللك غازي به ��ذا الر�أي ..وقال
يل :ا�ش ��كرك يا�سيد..و�س ��وف انفذ ر�أيك هذا خالل هذا
اال�س ��بوع ان �شاء الله ،وب�إ�ص ��دار ارادة ملكية بتعيينه
�سفري ًا يف احدى العوا�صم..
ف�ش ��كرته كثري ًا ..وا�ست�أذنته بالعودة اىل ق�صر الزهور
لأخب ��ار العائل ��ة املالك ��ة بذلك ..فق ��ال :لك ذل ��ك فودعته
واجته ��ت اىل ق�ص ��ر الزهور واخربت االم�ي�ر عبد االله
والعائلة بذلك ف�ش ��كروين جميع ًا لهذا امل�سعى وودعتهم
وكانت ال�س ��اعة قد قاربت اخلام�سة م�ساءً ..وبعد ثالثة
ايام فوجئت بنب�أ مقتل امللك ب�سيارته يف عملية حمفوفة
بال�شكوك حول مقتله للتخل�ص منه .وجيء بالأمري عبد
االل ��ه و�ص ��ي ًا  .على العر� ��ش وذلك يف  2ني�س ��ان 1232
وادركت ان م�س ��عاي عند امللك غازي ب�ش�أن ت�أجيل ابعاد
عب ��د االل ��ه وموافقته عليه و�ش ��كر عب ��د االل ��ه والعائلة
املالك ��ة يل كان خط ��وة م ��ن اخلط ��وات الناجح ��ة التي
�س ��اعدتهم يف مقتل املل ��ك .ولو ان املل ��ك كان منفذ ًا امر
ابعاده الف ��وري وخروجه من العراق لرمبا كان قد غري
جم ��رى ما �ص ��مم املت�آم ��رون عليه .وهذا ما كان ي�ش ��غل
فكري والله اعلم بعواقب االمور.
وهكذا مت تدبري حادثه مقتل امللك غازي يف ال�س ��يارة
يف الطريق املار بني ق�ص ��ر الزهور وق�ص ��ر احلارثية
مت ذلك يف ليلة  3-2ــ ني�سان . 1939
عن :كتاب (العراق االنقالبي)
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العدد ()4597
السنة السابعة عشرة
االثنين ( )27كانون الثاني 2020

ً
أمينا للعاصمة
عندما أصبح أرشد العمري

تشاء الظروف ان ميوت والد السبعاوي يف اول يوم من امتحان الصف الرابع الثانوي عام( ،)1928حاولت
االم ان تكتم الخرب عن ولدها ليك يذهب لالمتحان صبيحة ذلك اليوم املشؤوم ولكنه ما ان استبطأ
يقظة والده يف الصباح حتى أدرك االمر ،ومع ذلك املصاب األليم ارسع الداء االمتحان،ومل ينقطع عن
االمتحان عىل الرغم من الفاجعة التي أملت به وجاء ترتيبه االول يف االمتحان .وكانت اخته هي االخرى
تواصل دراستها.فعقد محمد يونس العزم عىل ايجاد عمل يكفل به معيشة ارسته فأصبح محرر ًا يف
جريدة (العامل العريب) التي كان يصدرها سليم حسون ،كام قام بتدريس الطالب الضعفاء مقابل أجر.

صفحة مطوية من تاريخ الصحافة العراقيةX
bèå

ً
صحفيا
يونس السبعاوي
د .عمر الطالب

�أنهت �أُخته الدرا�س ��ة املتو�سطة ورغبت يف االن�ضمام
اىل دار املعلمات،فقرروا ال�س ��فر اىل بغداد وال�س ��كن
فيه ��ا� ،أج ��روا داره ��م يف املو�صل،وا�س ��ت�أجروا بد ًال
عنه ��ا دار ًا �ص ��غرية يف بغداد وبحث ال�س ��بعاوي عن
عمل يطمئن معي�ش ��تهم خا�ص ��ة بعد ان ا�س ��تغنى عن
امل�ساعدات الب�سيطة التي كان احلزب الوطني يقدمها
له ،ومل يوفق يف ايجاد عمل،فعا�ش �أيام ًا �صعبة وهو
يفكر يف م�ستقبله وم�ستقبل ا�سرته .ويف �صباح �أحد
الأيام وهو جال�س يف �صفه يف الثانوية املركزية يف
بغداد،دخ ��ل ال�ص ��ف مدير املدر�س ��ة (طالب م�ش ��تاق)
ومعه امل�ست�ش ��ار االنكليزي ل ��وزراء املعارف وعر�ض
عل ��ى الطلب ��ة العم ��ل يف املدار� ��س االبتدائي ��ة خارج
بغداد ،فوجد ال�س ��بعاوي فر�ص ��ته وذهب اىل (عانة)
ملزاولة عمل ��ه وعند قيام االمتحانات النهائية �ش ��ارك
فيه ��ا واجتازها بتفوق ،ور�ش ��ح لبعث ��ة علمية خارج
الع ��راق ،ولكن الظ ��روف املادية لأ�س ��رته حالت دون
حتقي ��ق رغبته،وكان يرغب يف دخ ��ول كلية احلقوق
وعليه ان يبحث عن عمل يطمئن معي�شته وا�ستمراره

يف الدرا�س ��ة،فاجته اىل ال�ص ��حافة الت ��ي ا�س ��تهوته
بت�أثريه ��ا وفعاليتها،وهو الميلك م ��ن م�ؤهالتها غري
ثقافته االدبية واتقانه اللغة االنكليزية وذكائه احلاد
وحما�س ��ه الوطن ��ي ال�ش ��ديد ،وق ��د ع ��رف يف بادىء
االمر على �ص ��فحات اجلرائد املحلية �ش ��اعر ًا ح�سا�س ًا
ته ��زه املواقف البطولية ،وقد و�ض ��حت ق�ص ��يدته
الت ��ي نظمه ��ا اث ��ر انتح ��ار ال�س ��عدون م�ش ��اعره
الوطنية العميقة وحتري�ض ��ه للث� ��أر من االنكليز
الذين دفعوا ال�س ��عدون اىل االنتحار ب�أ�سالبيهم
امللتوية .وجاء يف هذه الق�صيدة قوله:
ياقوم التنرثوا هذه الدموع على
من مات فالدمع من �أدنى مراثيه
خري الرثاء اذا �صحت عزميتكم
الث�أر ممن اماتته عواديه
مل يطلق املح�سن ال�سعدون طلقته
اال لينه�ض حي ًا من ثرا فيه
فان عزمتم ف�سلوا البي�ض وانتبهوا
وانقذوا القطر من �أعدى عواديه
وان بغيتم ف�سحوا الدمع وانتحبوا
ويرحم الله من خابت م�ساعيه
كتب ال�س ��بعاوي اىل �ص ��ديقه (�صديق ال�شيخ
علي) ي�ص ��ف له الظروف التي �ساعدته للعمل

يف ال�ص ��حافة يق ��ول" :كن ��ت اتردد �ص ��بيحة كل يوم
على قهوة يف �ش ��رقي بغداد على دجلة .امتتع مبنظر
النه ��ر واملاط ��ورات واملراك ��ب ،اج ��د ل ��ذة غريبة يف
اجللو�س يف هذه القهوة الهادئة ،وكان من املرتددين
عليها اال�س ��تاذ ابراهيم �صالح �شكر ،و�شاءت ال�صدف
واالقدار ان نتتهز فر�ص ��ة لتعارفنا مبناق�ش ��ات
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ب�س ��يطة كان ��ت نتيجتها ان يق ��ول كما قل ��ت انت قبل
�س ��نة ،لق ��د تعارفن ��ا روحي� � ًا يا�أخ ��ي ،ف�أجب ��ت و�أن ��ا
�أي�ض� � ًا،ومن هنا كانت �ص ��داقة وكان ا�شرتاك يف �آالم
الب�ل�اد و�س� ��ؤال ع ��ن االح ��وال ،وبعد ان فه ��م غايتي
قرر ان يبذل �أق�ص ��ى جهوده يف م�س ��اعدتي ،واخري ًا
ق ��ال يل ذات ي ��وم لقد وجدت لك مهن ��ة توافقك ،فقلت
له ماهي،قال :انها ال�ص ��حافة ،ومن هنا ر�أيت االقدار
كي ��ف ت�س ��وقني اىل احلرفة التي طامل ��ا احببتها واذ ًا
�س�أدخل يف رعوية �صاحبة اجلاللة كما يقولون"...
الاكتم ��ك ان الرج ��ل كما اظه ��ره كات ��ب الكتاب-اميل
لودفج-حبي ��ب ايل كث�ي�ر ًا وجعلن ��ي عظي ��م ال�ش ��غف
بحيات ��ه الباه ��رة ،فم ��ا ق ��ر�أت �س ��طر ًا اال وفكرت يف
امره دقائق عديدة ،وقد تذهب بي الت�صورات-وهذا
بين ��ي وبينك-اىل ان اطمع �أن �أكون مثل هذا الرجل،
او يف مق ��ام قوته يف ه ��ذا العامل،ف�أحاول ان �ألغي ما
ب�ي�ن حقارتي وعظمته من فروق وي�س ��وقني هذا اىل
البح ��ث يف ظروف ��ه وح ��ال بالدي
و�ش ��عبي وب�ل�اده و�ش ��عبه،
وينتهي بي االم ��ر بعد الذي
علمت ��ه ع ��ن الرج ��ل ،انن ��ي
ال �أزال �أحت ��اج اىل ن�ش ��اط
ج�س ��مي كب�ي�ر �أق�ض ��يه يف
فه ��م النا�س واحلي ��اة ،واين
بحاج ��ة اىل ان اطب ��ق ه ��ذا
الفهم على �س ��لوكي ،هذا �س ��ر
نف�س ��ي �أف�ضي به اليك وارجو
ان حتتف ��ظ ب ��ه للزم ��ن ،ف�أم ��ا
يك ��ون كالم ه ��اذر او تكهن ��ات
نب ��ي ".وبع ��د ان ن ��ال �ش ��هادة
احلق ��وق وع ��اد اىل بغ ��داد،
�أب ��ت علي ��ه ال�س ��لطة مزاول ��ة
املحام ��اة اال بع ��د اداء امتحان
خا� ��ص واجتي ��ازه بنجاح،وقد
تف ��وق يف اداء االمتح ��ان
وزاول مهن ��ة املحام ��اة ،وحت�س ��نت اح ��وال
ا�سرته االقت�صادية وا�صبحت اخته معلمة .و�ساعدته
يف حتمل اعباء احلياة.
وق ��د تراوح ال�س ��بعاوي يف مقاالته التي ن�ش ��رها يف
تل ��ك الف�ت�رة ب�ي�ن الدع ��وة اىل الالعن ��ف والتفاو�ض
ال�س ��لمي كما دع ��ا غاندي يف الهند ،وت ��ارة يدعو اىل
العن ��ف وت ��رك املفاو�ض ��ات وا�س ��تند يف تربي ��ر ر�أيه
على ف�ش ��ل املفاو�ض ��ات االنكليزية امل�صرية من جهة،
وعلى امل�س ��اعي التي بذلها ال�س ��عدون وا�س ��فرت عن
انتح ��اره ،ويب ��دي ت ��ارة اخ ��رى اعجاب ��ه باحلرك ��ة
الكمالي ��ة ،ويق ��ارن بني احلركت�ي�ن الكمالية يف تركيا
والفا�ش ��ية يف ايطالي ��ا ،ويب ��دي اعجاب ��ه ب ��االوىل
حتت ت�أثري م�ش ��اعره القومية وتع�صبه للم�شرق وما
ارتكبته الفا�ش ��ية من ق�سوة وا�ض ��طهاد يف طرابل�س
الغرب ،وم�ساندة منه حلركة املقاومة التي قادها عمر
املختار �ض ��د الفا�ش�ست،وكتب عن التجربة ال�سوفيتة
والتجربة اليابانية ،ونا�ص ��ر ا�س ��اليب املغامرة التي
كان ينتهجها احلزب النازي ،خا�ص ��ة وان ال�سبعاوي
كان يف تلك الفرتة مت�أثر ًا ب�أفكار نيت�ش ��ة وما �س ��طره
م ��ن �آراء يف كتاب ��ه (هك ��ذا تكلم زراد�ش ��ت) ،ونتيجة
العجابه ال�ش ��ديد باملغامرة النازية �سارع اىل ترجمة
(كفاحي) لهتلر ون�ش ��ره ب�ش ��كل مت�سل�س ��ل يف جريدة
العامل العربي ابتداء من 21مارت عام( ،)1933وتعد
هذه الرتجم ��ة اول ترجمة لكت ��اب كفاحي ،وقد القت
مقاالته التي ن�شرها يف جريدة البالد والعامل العربي
اعجاب ًا كبري ًا،مما دفع يا�س�ي�ن الها�ش ��مي اىل التعرف
به عن طريق (رفائيل بطي).
عن :موسوعة اعالم الموصل
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شغل أرشد العمري منصب أمني
العاصمة خالل فرتة /12ترشين
الثاين/4 – 1936/حزيران ،1944/والبد
من اإلشارة إىل أن أرشد العمري كان
قد تسلم منصب أمني للعاصمة قبل
هذه املدة يف /25ترشين الثاين1931/
– /23ترشين األول ،1933/وتم تعيينه
بناء عىل اقرتاح من وزير الداخلية،
بعد أن أطلع مجلس الوزراء عىل كتاب
وزارة الداخلية .وأقر تعيينه عىل وفق
أحكام الفقرة (أ) من املادة( )3من
قانون تعديل إدارة البلديات رقم 84
لسنة .1931

و�أبرز حدث تزامن مع رئا�س ��ة �أر�ش ��د العمري لأمانة
العا�ص ��مة ه ��و ان ��دالع انتفا�ض ��ة العراق ع ��ام 1941
وبع ��د اندالع احلرب العراقي ��ة الربيطانية يف ماي�س
عام  ،1941ان�سحب �أع�ض ��اء حكومة الدفاع الوطني
�إىل �إي ��ران ،ومنهم ر�ش ��يد عايل الكي�ل�اين .والعقداء
الأربع ��ة .ف�أدى ذل ��ك �إىل احتالل الق ��وات الربيطانية
مدين ��ة بغداد و�س ��قوط حكوم ��ة الدف ��اع الوطني ،ثم
ت�ش ��كلت جلن ��ة الأم ��ن الداخل ��ي ومت اختي ��ار �أر�ش ��د
العمري �أمني العا�ص ��مة رئي�س� � ًا لها ،وت�ش ��كلت (جلنة
الأمن الداخلي) مبوجب كتاب جمل�س الوزراء املرقم
 2205وامل�ؤرخ يف  ،1941/5/28وقررت ما ي�أتي:
 .1ت�أم�ي�ن �س�ل�امة الأهلي�ي�ن وممتلكاته ��م ،وتنظي ��م
حياته ��م خ�ل�ال الط ��وارئ ويف حالة االن�س ��حاب من
بغداد.
 .2الق ��وة املتي�س ��رة –�أ -ق ��وة �ش ��رطة بغ ��داد .ب.
االن�ضباط الع�سكري.
 .3اخلطة – �أ – عند حدوث �أ�سباب قاهرة بان�سحاب
اجلي�ش من العا�ص ��مة ،ي�ص ��در مت�ص ��رف لواء بغداد
�أمر ًا مبنع التجوال داخل العا�ص ��مة مدة االن�سحاب،
ويتوجب على ال�س ��كان الإقامة يف بيوتهم ،واتخذت
اللجنة الكثري من القرارات منها ا�ستمرار احلرا�سات
عل ��ى ال�س ��فارة الربيطاني ��ة ،تق�س ��يم العا�ص ��مة �إىل
�أق�س ��ام لغر�ض الإ�ش ��راف عل ��ى الأمن يف العا�ص ��مة،
وت�أ�س ��ي�س نق ��اط ثابتة يف امليادين الرئي�س ��ية .وبعد
جلوء ر�ش ��يد عايل الكيالين �إىل �إيران ،وعني يون�س
ال�س ��بعاوي نف�س ��ه حاكم ًا على العراق لكنه مل ي�صمد
وان�سحب �أي�ض� � ًا مع القادة والعقداء الأربعة والقادة
الذين قاموا باحلركة ،حيث بقي �أر�ش ��د العمري �أمني
العا�ص ��مة وح ��ده يف بغداد للحفاظ عل ��ى الأمن ،بعد
�أن �أ�ص ��بحت بغ ��داد يف ي ��د الربيطاني�ي�ن وانقطع ��ت
املوا�صالت يف كل مكان و�أ�صبحت ثالث �أرباع بغداد
معزولة� ،أدى هذا الو�ضع �إىل ت�شتت اجلي�ش العراقي
من جبهات القتال لعدم وجود قيادة له.
ويف ه ��ذه الأثن ��اء تول ��ت (جلن ��ة الأم ��ن الداخل ��ي)

الت ��ي يرت�أ�س ��ها �أم�ي�ن العا�ص ��مة �أر�ش ��د العم ��ري
م�س� ��ؤولية مفاو�ض ��ة ال�س ��فارة الربيطاني ��ة و�أخذت
موق ��ع الو�س ��يط لعقد هدن ��ة مع اجلي� ��ش الربيطاين
و�أ�س ��فرت املفاو�ض ��ات عن عقد الهدنة .بعد �أن ح�ضر
�أر�ش ��د العمري �إىل ال�سفارة الربيطانية ،فقام ال�سفري
الربيط ��اين كورنوالي� ��س ()K.Karnawils
بتوجي ��ه ر�س ��الة بالال�س ��لكي �إىل قائ ��د الق ��وات
الربيطاني ��ة يف احلباني ��ة لإيقاف القت ��ال .وقد توىل
�صياغة �شروط الهدنة اجلرنال كالرك
( )S.Calrkومار�ش ��ال اجل ��و داليب ��ك(W.
 )Dalibiekوال�س ��ر كورنوالي� ��س ال�س ��فري
الربيطاين ،و�ص ��ادقت عليها هيئة الأركان العامة يف
لندن ،ون�صت الهدنة على:
 .1تتوقف احلركات الع�س ��كرية ما بني اجلي�شني على
الفور.

 .2ي�س ��مح للجي� ��ش العراق ��ي االحتف ��اظ
ب�أ�سلحته.
 .3يطلق جميع �أ�سرى احلرب.
 .4تعطى جميع الت�سهيالت �إىل ال�سلطات
الربيطانية.
والب ��د من الإ�ش ��ارة �إىل ما ذكره العمي ��د الركن طه
الها�ش ��مي يف يومياته بتاريخ  31ماي�س 1941م،
�إذ ق ��ال" :طلبني �أمني العا�ص ��مة فذهبت �إليه وكان
نور الدين حممود ،و�أمني العمري ،وحميد ن�صرت،
وحميد ر�أفت ،وم�ص ��طفى راغ ��ب ،والرئي�س رفيق
ع ��ارف ،وح�س ��ام الدين جمع ��ة ،وخال ��د الزهاوي
وغريهم حا�ض ��رين ،و�أطلعني على �شروط الهدنة
فكان ��ت فيه ��ا بع�ض امل ��واد التي تلف ��ت النظر ودار
البح ��ث ح ��ول امل ��واد ال�ص ��عبة ،كت�س ��ليم الأمل ��ان،
والطليان ،وان�س ��حاب الربيطانيني ملع�س ��كراتهم،
وكان رفي ��ق عارف �أكرث حتم�س� � ًا ل�ص ��يانة �ش ��رف
اجلي�ش واال�ستمرار باملقاومة ،وكان �أمني العمري
�أكرثهم حتم�س ًا لقبول ال�شروط� ،أما �أمني العا�صمة
فقال �أنه يتحمل امل�س� ��ؤولية وحده بقبول �ش ��روط
الهدن ��ة ،وقد وقعه ��ا كل من اللواء �إ�س ��ماعيل نامق
والعمي ��د الركن حميد ن�ص ��رت والعقيد نور الدين
حممود نيابة عن اجلي�ش".
وم ��ن املفيد مب ��كان �أن نذكر هنا �أن �أر�ش ��د العمري
ح�ص ��ل على و�سام القالدة الذهبية من لندن تقدير ًا
مل ��ا ق ��ام به م ��ن �س ��يطرة عل ��ى بغ ��داد بع ��د �أحداث
انتفا�ضة عام  1941وجرى االحتفال بهذه القالدة
يف بهو الأمانة وخالل االحتفال تقلد ال�س ��يد �أر�شد
العمري القالدة.
ومما ي�ؤخذ على �أر�شد العمري عدم اهتمامه بالآثار
العراقي ��ة ،فق ��ام بهدم ب ��اب بغداد القدمي ��ة وجعله
متنزه� � ًا (حديقة الأمة) يف منطقة الباب ال�ش ��رقي،
وهدم بع�ض الدور الرتاثية يف الكاظمية و�ش ��ارع
الر�شيد ،وهدم جزء من �ساحة جدار جامع مرجان
فوجهت االنتقادات �إليه وخرجت املظاهرات تهتف
�ضده.
وخالل م ��دة توليه �أمانة العا�ص ��مة للم ��دة الثانية
�أظهر ن�ش ��اط ًا �إداري ًا ملحوظ ًا يف تو�س ��يع وتطوير
مدينة بغداد ،ومن جملة �أعماله هذه تنظيم منطقة
اجلادري ��ة ،وفت ��ح �ش ��ارع يف و�س ��طها عر�ض ��ه 60
م�ت�ر ًا ويف  25كان ��ون الأول  1936ج ��رى اجن ��از

وفت ��ح �ش ��ارع غ ��ازي ،
كم ��ا قام بدفن اخلندق املحي ��ط ببغداد حيث حوله
�إىل متنزهات ومناطق عامة �س ��ياحية ،وا�س ��تطاع
�شق �ش ��ارع حديث وهو �شارع امللكة عالية ( �شارع
اجلمهورية عام .)1952
وم ��ن جان ��ب �آخر ق ��ام بت�ش ��ييد املباين منه ��ا قاعة
امللك في�ص ��ل الأول ،كما �أ�شرف على ت�شييد الق�صر
الأبي� ��ض كدار لل�ض ��يافة ،كذلك ت�ش ��ييد وبناء قاعة
�أمانة العا�ص ��مة ودار الأوبرا ،ومن �أهم �أعماله هو
�إن�شاء بارك ال�سعدون الذي نفذ بني عامي -1939
 ،1941وكان يتاب ��ع الأعم ��ال بنف�س ��ه ويتج ��ول
ب�سيارته لي ًال ونهار ًا لرياقب الأعمال .ومن اجلدير
بالذكر �أن �أر�ش ��د العمري كان من م�ؤ�س�سي جمعية
الهالل الأحمر العراقية.
وبعد �أر�ش ��د العمري توىل من�صب �أمانة العا�صمة
ح�س ��ام الدي ��ن جمعة .وج ��اء تعيني ح�س ��ام الدين
جمع ��ة بناء على اق�ت�راح وزارة الداخلية� ،إذ وافق
جمل� ��س ال ��وزراء بجل�س ��ته املنعق ��دة بتاريخ /11
ت�شرين الثاين 1944/على تعيينه �أمين ًا للعا�صمة
وذل ��ك وفق ًا للمادة ( )23م ��ن قانون اخلدمة املدنية
رق ��م ( )64ل�س ��نة  1939وامل ��ادة (�/8أ) من قانون
�إدارة البلديات رقم ( )84ل�سنة .1931
• �أر�ش ��د العم ��ري -:ه ��و �أر�ش ��د بن ح�س ��ن زيور
ب ��ن حممود مني ��ب من الأ�س ��رة العمري ��ة املعروفة
يف املو�ص ��ل ولد فيها ،تخرج مهند�س� � ًا من مدر�سة
املهند�س�ي�ن العالية يف ا�ستانبول عام  1912وعني
يف تركي ��ا بوظائف هند�س ��ية ،ويف عام  1919عاد
�إىل املو�ص ��ل انتخب نائب� � ًا يف �أول برملان عراقي،
ث ��م ع�ي�ن مدي ��ر ًا عام� � ًا للربي ��د وال�ب�رق ،ث ��م ع�ي�ن
�أمين� � ًا للعا�ص ��مة ع ��ام  ،1931ووزي ��ر ًا لالقت�ص ��اد
واملوا�ص�ل�ات ووزي ��ر ًا للخارجي ��ة� ،ش ��كل وزارته
الأوىل عام  ،1946وبعد ا�س ��تقالته �أ�ص ��بح وزير ًا
للدف ��اع عام  ،1948ث ��م عني نائ ��ب لرئي�س جمل�س
الأعم ��ار عام  ،1953ثم �ش ��كل وزارت ��ه الثانية عام
.1954
عن :رسالة (امانة العاصمة ،دراسة تاريخية)

من ذكرياتها مع ادباء بغداد

عفيفة اسكندر بين جبرا ابراهيم
جبرا وديزموند ستيوارت

اعداد  :ذاكرة عراقية

كانت الفنانة عفيفة
أسكندر أول مغنية
عراقية تغني القصيدة
وتصادق املثقفني
وتقيم صالونا يف
منزلها يحرضه مشاهري
الفن واألدب والسياسه
يف النصف األول من
القرن العرشين ،وفيه
يتجاور نوري السعيد
والويص عىل العرش
وسعيد قزاز مع حسني
مردان وناظم الغزايل
وجعفر الخلييل وأنور
شاوول ويف كتابه "
شارع األمريات" الذي
دون فيه فصو ًال من
سريته الذاتية ،يروي
جربا ابراهيم جربا
إنه تعرف عىل عفيفه
اسكندر ،بطلب منها عن
طريق صديقه وزميله
يف هيئة التدريس
بكلية اآلداب يف بغداد
دزموند ستيورات.

ذهب ��ا �إىل املله ��ى كانت الفنان ��ة التي جتال�س ��هما هي
التي ت�سقيهما على ح�سابها ولي�س العك�س .
وكت ��ب رفعت عبد الرزاق حمم ��د متحدث ًا عن العالقة
التي جمعت الفنانة ب�أدباء ع�صرها ويقول �أن الكاتب
والقا� ��ص الرائد جعف ��ر اخلليلي كان ين�ش ��ر ذكرياته
يف جريدة"البلد"ع ��ن جمايلية من كب ��ار زمانه حتت
عنوان"هكذا عرفتهم " عندما انت�شرت �شائعة تفيد ب�أن
عفيفه ا�سكندر قد ماتت قطع اخلليلي �سل�سلة مقاالته

وراح ين�شر عو�ض ًا عنها ذكرياته عن �صديقته الفنانه
حتت عنوان"هكذا عرفت عفيفه ا�س ��كندر"ووقع تلك
املق ��االت با�س ��م " �أديب خم�ض ��رم" لك ��ن اجلميع كان
يع ��رف م ��ن وراء ذلك اال�س ��م ث ��م جمع اخلليل ��ي تلك
املقاالت يف كتاب �س ��ماه "ت�س ��واهن"غنت عفيفه �أول
م ��ا غنت "بره ��وم يا بره ��وم بابو اجلديل ��ة "واحب
النا�س �أغنياتها �سواء �أكانت خفيفه �أم حزينه مثل "يا
حافر البري" و "حرقت الروح" و "قيل يل قد تبدال" و

وكان هذا الأخري يعطي للمغنية درو�س� � ًا خ�صو�صية
يف اللغ ��ة الإنكليزي ��ة ويكت ��ب ج�ب�را ال ��ذي ذه ��ب
�إىل املوع ��د يف املله ��ى ال ��ذي كان ��ت تغن ��ي في ��ه ،يف
الأربعينات  ":وجدتها ،لده�شتي� ،شابه نريه الذهن،
تواق ��ه للمزيد من املعرفه والثقافة وكنا
نتباه ��ى �أن ��ا ودزمون ��د �ض ��احكني
ب�أننا الرجالن الوحيدان يف
بغ ��داد الل ��ذان �إذا
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ملحق �أ�سبوعي ي�صدر عن م�ؤ�س�سة

للإعالم والثقافة والفنون

"على عنادك" "ويا عاقد احلاجبني" التي حلنها عالء
كام ��ل ثم غنتها فريوز فيما بع ��د بلحن �آخر وتعاونت
عفيف ��ة مع معظم ملحني تلك الفرتة �أمثال ر�ض ��ا علي
عبا�س جميل والأخوين �صالح ودا�ؤد الكويتي وهما
من اليهود الذين غادروا العراق بعد ذلك كما كانت لها
فرقتها اخلا�ص ��ة يف احلفالت وعزف وراءها فنانون
�صاروا جنوم ًا �أمثال منري ب�شري و�أخيه جميل ب�شري
وكرمي بدر و�س ��امل ح�سني وروحي اخلما�ش وخ�ضر
�أليا�س ورغم ال�ش ��هرة والرثوة وح ��ب النا�س �أدركت
عفيف ��ه ا�س ��كندر من ��ذ ف�ت�رة مبك ��رة �أن النظ ��رة �إليها
كفنان ��ة �س ��تبقى نظ ��رة ملتب�س ��ة يف �أعرا�ض جمتمع
يراوح بني البداوة واملدنية.
وقال ��ت يف مقابل ��ة ن�ش ��رت ع ��ام �" 1949إن معظ ��م
�أن ��واع الفنون ال تظفر ب�أي تقدير �أو مكانة الئقة عند
ال�شعوب العربية بل �إن بع�ضها يحتقر الفن ويعتربه
من الكماليات"لكنها �أكدت يف نهاية املقابلة �إنها "غري
�آ�س ��فه على احرتافها الفن بل �شديدة االعتزاز لكونها
فنانة ويبدو �إن عفيفة ا�س ��كندر حتولت عن ر�أيها ذاك
بعد تقدمها يف ال�س ��ن وحلول زمن �ص ��ار الفنان جزء
من �آله تعبوية حزبية و�سيا�س ��ية هذا ما �سمعته منها
عندما زرتها ،قبل خم�س �س ��نوات ،يف �ش ��قتها املطلة
عل ��ى دجلة يف �ش ��ارع �أبي نوا�س يف بغ ��داد كانت قد
اعتزل ��ت الغن ��اء من ��ذ �أوا�س ��ط ال�س ��بعينات وتربعت
ب ��كل �أمالكها �إىل الكني�س ��ة الت ��ي تنتم ��ي �إليها مبقية
عل ��ى مورد مايل ب�س ��يط كانت تظنه ي�س ��د حاجتها ملا
تبقى لها من عمر ،ومل حت�سب ح�ساب احلروب الآتية
وانهي ��ار العمل ��ة العراقي ��ة �إىل احل�ض ��ي�ض ،فوجدت
نف�س ��ها خالية الوفا�ض ،يتقطع بها �سبيل العالج وقد
ك ّل ب�ص ��رها وخانتها ركبتاها .ذهبت �إليها بعد موعد
رتب ��ة حمام ظل كرمي ًا معها يرعى �ش� ��ؤونها ،و�أخذت
لها باقة من الزناب ��ق احلمراء ،نادرة يف
زم ��ن احل�ص ��ار ،تلي ��ق بداللها ال�س ��ابق،
وكانت الكهرباء مقطوعة وامل�صعد جامد ًا،
و�أنا �أتلم�س درب ��ي �إىل طابقها العايل وك�أنني
�أ�ؤدي نذر ًا لولية �صاحلة.وفتحت يل الباب امر�أة
م ��ن �أهل ال�ش ��مال ،تعتني بها ،وجل�س ��نا يف �ص ��الون
�ش ��ديد التوا�ض ��ع يتو�س ��طه منق ��ل م ��ن ال�س�ي�راميك
الأخ�ض ��ر تعل ��وه �أباري ��ق ودالل قه ��وة فولكلوري ��ة
وجاءت جنم ��ة الأم� ��س يف جلباب زاهر تت ��وك�أ على
عكاز ،ت�س ��بقها بحتها املميزة و�ض ��حكتها التي مل ينل
منه ��ا الزمن ،وكانت مهفهفة معط ��رة جميلة� ،أو هكذا
ر�أيته ��ا بعني املحب ��ة ت�أ�س ��فنا على �أحوال احلا�ض ��ر،
وحتدثنا عن املا�ض ��ي ،وقال ��ت �إنها "تابت" وتريد �أن
تن�س ��ى عمره ��ا الذي �أم�ض ��ته يف الفن و�س� ��ألتني عن
"ال�ش ��انزليزية"و" الأوب ��را" التي �ش ��يدوا لها مبنى
جديد ًا يف البا�س ��تيل وع ��ن " الكوميدي فران�س ��يز"،
وحدثتن ��ي ع ��ن �س ��فراتها يف �أورب ��ا و�ص ��داقاتها يف
باري�س ،ورطنت بب�ض ��ع عبارات بالفرن�سية عند باب
املغ ��ادرة ،قالت يل املر�أة التي تقوم على خدمتها �إن "
ال�ست عفيفة مري�ضة وتعبانة ،و�أن املنقل الذي يزين
غرفة اجللو�س معرو�ض للبيع".
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