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فقيه الدستور العراقي

من زمن التوهج

بعد انحالل الوزارة السعدونية الرابعة ،وذلك بانتحار السعدون يف  13ترشين الثاين  ،1929أصدر
امللك فيصل األول إرادته امللكية إىل ناجي السويدي ،وزير الداخلية يف الوزارة املنحلة بإسناد
منصب رئاسة الوزارة بالوكالة اليه ويف  18ترشين الثاين  ،1929صدرت إرادة ملكية أخرى تقيض
بتأليف ناجي السويدي للوزارة ،فأصبح رئيس ًا للوزراء إىل جانب احتفاظه مبنصب وزير الخارجية.
وقد خلف ناجي السويدي ،السعدون يف الوزارة كونه الشخص الذي يليه يف زعامة “حزب التقدم”
فألف الوزارة ،كام احتفظ بجميع زمالء السعدون (الوزراء) مضيف ًا إليهم خالد سليامن ،وزير ًا
للزراعة والري ،إلكامل النقص.

ناجي السويدي رئيسا للوزارة الصامتة الباكية!
د.قصي محمود الحسناوي

وقد و�ص ��فت جريدة “العامل العربي” ا�ستيزار ناجي ال�سويدي،
لرئا�س ��ة ال ��وزراة بـ”حفلة اال�س ��تيزار ال�ص ��امتة الباكي ��ة” ،فبعد
�أن ق ��ام �أع�ض ��اء “حزب التق ��دم” بزيارة قرب ال�سع ��دون توجهوا
�إىل بناي ��ة احلزب ،حي ��ث القيت اخلطب يف ذك ��ر حما�سن �أخالق
ال�سع ��دون ،و�سجاي ��اه ال�سامية وك ��رروا املواثي ��ق بت�أييد مبادئ
الرئي� ��س الراح ��ل ،كما ق ��ام ال ��وزراء �أي�ض� � ًا بعد مغ ��ادرة البالط
امللك ��ي ،بالتوجه �إىل جامع احل�ضرة الكيالنية ،حيث كان �أع�ضاء
“حزب التقدم” ومعظم النواب من الأحزاب جمتمعني يف املكان،
فقام ناجي ال�سويدي ،بقراءة �سورة الفاحتة على قرب ال�سعدون،
كما تعهد الوزراء عند قرب ال�سعدون ،ب�أن ي�سريوا على برناجمه.
و�إىل جانب ذلك ،فقد �ش ��كر ناجي ال�س ��ويدي� ،إعالن امللك في�ص ��ل
الأول ،لإ�س ��ناده من�صب رئي�س احلكومة اليه ،حيث فاحت زمالءه
الوزراء يف الأمر ف�س ��ارعوا �إىل تلبية الإرادة امللكية .ويف �ضوء
ذل ��ك ،اجتمع �أع�ض ��اء “حزب التقدم” وق ��رروا بالإجماع انتخاب
ناجي ال�سويدي رئي�س الوزراء ،ليكون رئي�س ًا لـ”حزب التقدم».
وتنبغي اال�ش ��ارة� ،إىل �أن ناجي ال�سويدي� ،أكد خالل لقائه بامللك
في�ص ��ل الأول� ،أن ال ��وزارة �ستوا�ص ��ل ال�س�ي�ر عل ��ى النه ��ج الذي
اختطه عبد املح�س ��ن ال�س ��عدون� ،إال �أن الوزارة اجلديدة واجهت
م�ش ��اكل معق ��دة على ال�ص ��عيدين ال�سيا�س ��ي واالقت�ص ��ادي ،فدار
االعتماد الربيطاين يف بغداد مل تكن من�س ��جمة مع الوزارة ،لأنها
�أعلنت �أنها �ست�س�ي�ر على منهاج الوزارة ال�سعدونية ال�سابقة ،كما
�أن الأزمة االقت�صادية العاملية القت بظاللها على العراق مما جعل
مهمة الوزارة غاية يف ال�صعوبة.
وعل ��ى ما يبدو� ،أن �أع�ض ��اء “ح ��زب التقدم” قد انق�س ��موا ما بني
م�ؤيدي ��ن وغ�ي�ر م�ؤيدي ��ن ل ��وزارة ال�س ��ويدي ،فق ��د عق ��د احلزب
اجتماعه فتجلت فيه ظاهرة جديدة ،فخطب بع�ض �أع�ضاء احلزب
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خطب� � ًا �ش ��ديدة اللهجة وحملوا على بع�ض �أع�ض ��اء ال ��وزارة ،فلم
ي�ش� ��أ �آخرون من �أع�ض ��اء احلزب �أن ي�س ��كتوا جت ��اه هذه احلركة
الت ��ي ت�ؤثر على مكانة الوزارة وموقفها وت�ضع�ض ��ع �أركانها ،كما
�أنه ��ا ت�ص ��دع جوان ��ب احلزب .ثم خط ��ب رئي� ��س احلكومة ناجي
ال�سويدي ،ف�أ�ش ��ار على �أع�ض ��اء احلزب� ،أن يحرروا �أفكارهم من
البلبل ��ة ،ف�أم ��ا �أن يبقوا عل ��ى ثقته ��م بوزرائه ،واما �أن ي�س ��حبوا
هذه الثقة ووزارته م�س ��تعدة لأن تن�س ��حب من امليدان بكل �إقدام،
ف�أجم ��ع �أع�ض ��اء احلزب املجتمع ��ون على جتديد الثق ��ة بالوزارة
و�أيدوها كل الت�أييد ،ي�ستثنى منهم نفر �ضئيل من املعار�ضني لها.
وهذه احلالة خا�صة يف داخل احلزب.
وقد �سبقت هذا االجتماع ،جل�سة �صاخبة يف جمل�س النواب ،قام
خالله ��ا عدد من �أع�ض ��اء “ح ��زب التقدم” ،مبطالب ��ة وزارة ناجي
ال�سويدي ،بتبيان عملها واخلطط التي ت�سري عليها .
ومن اجلدير بالذكر ،فقد كان حكمت �س ��ليمان� ،أحد �أقطاب “حزب
التقدم” ،من �أبرز املعار�ض�ي�ن لوزارة ناجي ال�س ��ويدي ،وال�سيما
�أنه �أ�صطف مع املعار�ضة الربملانية �ضد الوزارة .وجتدر الإ�شارة،
�إىل �أن “ح ��زب التق ��دم” ،تظاه ��ر �إثر انتحار رئي�س ��ه ال�س ��عدون
بالتكات ��ف والرتا�ص ،واخذه �ش ��عور عميق بالثب ��ات على املبد�أ،
�إال �أن احل ��زب يف ظ ��ل رئا�س ��ة ناجي ،انتاب ��ه االن�ش ��قاق ،فقامت
جماعة من �أع�ضاء احلزب باالقرتاب من املعار�ضني لي�شكلوا كتلة
معار�ض ��ة قوية �ضد وزارة ناجي ال�س ��ويدي ،ويعود ذلك� ،إىل �أن
بع� ��ض قيادات احلزب ،مل ترغب بال�س ��ويدي ،ال رئي�س� � ًا للحكومة
وال رئي�س ًا للحزب ،فربزوا كمعار�ضني له.
ويف �ض ��وء ذلك ،عقد “حزب التقدم” جل�س ��ة هامة ،يف � 6ش ��باط
 ،1930القى فيها رئي�س الوزراء ورئي�س احلزب خطبة م�س ��هبة،
�أنكر فيها على احلزب احلال البادي فيه
وق ��ال � ”:أن ح ��ال احلزب ه ��ذه ال ت�ؤيد احلكوم ��ة يف موقفها وال
تظاهره ��ا يف املعرتك ال�سيا�س ��ي مع الأجنبي ت�س�ي�ر �إدارة البالد
باحل ��زم والق ��وة ،و�أن احلكومة الآن يف ن�ض ��ال م ��ع الأجنبي يف
الق�ضايا الراهنة».
ف ��رد عليه ال�ش ��يخ �أحم ��د الداود ،مبين� � ًا �أن احل ��زب مرتا�ص و�أنه
�ش ��اعر مب�س�ؤوليته عن �إدارة البالد ،و�أن واجبه يق�ضي مبحا�سبة

احلكوم ��ة ،التي ت�س ��تند �إلي ��ه يف كل وقت وزم ��ان و �أن احلكومة
ق ��د �أهملت مبادئ احل ��زب ،و�أنها حاكمة بغري املنه ��اج الذي �أقره
احلزب و�أق�س ��م ال�شيخ احمد ،على �أن يكون له د�ستور يف العمل،
وه ��ذا املنهاج ،هو منهاج املرحوم عبد املح�س ��ن ال�س ��عدون ،الذي
خطه بي ��ده ،وقال �أن احلكوم ��ة �إذا كانت عاجزة ع ��ن تطبيق هذا
املنهاج فلتن�سحب .
�أم ��ا حكمت �س ��ليمان ،فقد اتهم وزارة ناجي ال�س ��ويدي ،ب�أن لي�س
له ��ا منه ��اج يف عمله ��ا ،ثم خط ��ب بعد ذلك ،ع ��دد �آخر من �أع�ض ��اء
“حزب التقدم” م�ؤكدين ما قيل عن عدم التزام وزارة ال�س ��ويدي
مبنهاج ال�س ��عدون ،وبعد ذلك توجه ال ��وزراء التقدميني �إىل امللك
في�صل الأول ،للنقا�ش واملداولة.
و�إىل جان ��ب ذل ��ك ،فقد عان ��ت وزارة ناجي ال�س ��ويدي �أي�ض� � ًا من
ال�سيا�س ��ة الربيطاني ��ة املعادي ��ة جت ��اه وزارت ��ه ،مم ��ا دفع ��ه ذلك،
للوقوف موقف املعار�ض لتلك ال�سيا�سة.
ونتيجة لذلك كله ،ا�ض ��طر ناجي ال�س ��ويدي �إىل تقدمي ا�س ��تقالته
�إىل امللك في�صل الأول ،يف � 9آذار . 1930
و�إث ��ر ا�س ��تقالة وزارة ناج ��ي ال�س ��ويدي� ،أعرب “ح ��زب التقدم”
عن احتجاجه ،كما حدث احتجاج �ش ��عبي� ،إذ تقرر �إقامة مظاهرة
�ش ��عبية يف بغداد يف (جام ��ع احليدرخانة) ،مت ��ر باجتاه البالط
امللك ��ي ،ث ��م �إىل دار االعتم ��اد الربيط ��اين ،ثم تق�ص ��د مقر “حزب
التق ��دم” ،وتطل ��ب منه ��م موقف� � ًا م�ش ��رف ًا يحف ��ظ ق�ض ��ية الب�ل�اد
وي�صونها من الرتاجع.
ويف ال�س ��ياق ذاته ،عق ��د “حزب التقدم” ،بعد ظه ��ر يوم � 12آذار
 ،1930جل�س ��ة خطرية للنظر يف الو�ضع ال�سيا�سي الراهن ،فقام
ال�س ��ويدي رئي� ��س ال ��وزارة امل�س ��تقيلة ورئي�س “ح ��زب التقدم”
والقى خطبة �أو�ض ��ح فيها كيف �أرادت وزارت ��ه �أن تنفذ منهاجها،
وتقت�ص ��د يف النفق ��ات ومتار� ��س ال�س ��لطة يف احلك ��م وحده ��ا،
م�ض ��طلعة ب�أعباء امل�س� ��ؤولية التي اعتقدت انها ت�س ��لمتها ،وكيف
ا�ص ��طدمت م ��ع اال�ست�ش ��ارة الربيطاني ��ة ،يف و�ض ��ع امليزاني ��ة
واال�ستغناءعن ثمانية مفت�ش ��ي �شرطة وخم�سة مفت�شني �إداريني،
وكلهم من الربيطانيني ،وكيف عار�ض ��ت اجله ��ة الربيطانية هذه
اخلط ��ة ،ووقفت عقبة يف �س�ي�ر امليزانية وو�ص ��ولها �إىل الربملان
تام ��ة ح�س ��ب ر�أي ال ��وزارة ومنهاجها ،كما �أكد �أي�ض� � ًا �أنه قبل 25
ي ��وم وردت برقي ��ة من وزارة امل�س ��تعمرات� ،إىل املعتمد ال�س ��امي
يف بغ ��داد� ،أ�ش ��ارت �إىل �أن متار� ��س احلكوم ��ة العراقية ال�س ��لطة
احلقيقي ��ة ،ال ال�س ��لطة الأ�س ��مية .كما ق ��ال �أي�ض� � ًا � ”:أننا رمبا يف
ا�س ��تقالتنا قد �أثرنا على الو�ضع ،بحيث نحمل اجلهة الربيطانية
على الت�سليم باملبد�أ الذي تريده احلكومة العراقية».
ويف �س ��ياق ذلك ،تكلم ناجي ال�س ��ويدي وغ�ي�ره ،بوجوب تكليف
احلزب لـل�س ��ويدي ،ب�صفته رئي�س� � ًا للحزب ،يف �أن يكون وا�سطة
للتفاه ��م ،م ��ع املراج ��ع العلي ��ا يف نقط ��ة اخل�ل�اف الأخ�ي�ر ،ويف
�إب�ل�اغ تل ��ك املراجع ب�أن احل ��زب متم�س ��ك مبنهاج ال ��وزارة وهو
منه ��اج احل ��زب .وقد لقيت ه ��ذه الفك ��رة ت�أييد ًا من �أكرث �أع�ض ��اء
وبي� ”:أن
احل ��زب احلا�ض ��رين ،حيث تكل ��م �أحمد ال�ش ��يخ داود ،نَّ
ه ��ذه الطريق ��ة مل تكن معروفة يف تقاليد احل ��زب قبل اليوم ،و�أن
الد�س ��تور ق ��د �أودع للملك اختي ��ار من يراه كف� ��ؤ ًا لت�أليف الوزارة
ويخت ��ار الرئي�س �أع�ض ��اء وزارته ،ثم ت�أتي ال ��وزارة �إىل احلزب
وتناق�ش معه يف منهاجها».
اجتم ��ع ناج ��ي ال�س ��ويدي يف � 17آذار  ،1930بالهيئ ��ة الإداري ��ة
لـ”ح ��زب التق ��دم” ،وبع ��د املداول ��ة بني رئي� ��س احل ��زب وهي�أته
الإدارية،اعل ��ن ال�س ��ويدي �أن ��ه غ�ي�ر راغ ��ب يف كر�س ��ي رئا�س ��ة
الوزراء ،و�أن الرئا�س ��ة �س ��تكون لأحد الثالثة (نوري ال�س ��عيد �أو
حكمت �سليمان ،او عبد العزيز الق�صاب).
ع ��ن ر�س ��الة(حزب التقدم يف الع ��راق ودوره ال�سيا�س ��ي -1925
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مل ��ا طلع ��ت علين ��ا ال�ص ��حف املحلي ��ة بنب� ��أ حتق ��ق
االمني ��ة االخ�ي�رة لفخام ��ة الراح ��ل الكب�ي�ر ناجي
ال�س ��ويدي يف ان ت�ضم رفاته االر�ض التي انبتته،
دهمتني �سورة نف�س ��ية كتلك ال�سورات التي تفج�أ
ال�ش ��خ�ص حني يواجه مبامله – بعد طول التحرق
للف�ض ��ى اىل الب�أ�س – على غري ترقب وال انتظار!
ذل ��ك النن ��ي اعترب ع ��دم قي ��ام الكت ��اب وال�سا�س ��ة
بتعري ��ف اجلي ��ل الطال ��ع مبقومات فخام ��ة ناجي
ال�س ��ويدي – و�س ��واء مم ��ن ملك ��وا مث ��ل مزاي ��اه
ال�شخ�صية وم�ؤهالته العلمية ،ودربته يف خمتلف
مناح ��ي احلياة التي �ض ��رب بن�ش ��اطه فيها خلدمة
بل ��ده تهاون خمل بح ��ق تاريخ العراق ال�سيا�س ��ي
احلديث ،ف�ض�ل�ا عما فيه من بخ�س جلهود ان�س ��ان
! جاه ��د – واجلهاد عمل نبي ��ل لذاته على ما يقول
«جوت».
ولقد قلت لنف�س ��ي – وانا يف غمرة ما دهمني حني
اطلع ��ت على خرب نقل رفات فخامة ال�س ��ويدي اىل
العراق – ان هذه هي الفر�صة االخرية التي يجب
ان يهتبله ��ا رجال الفكر وال�سيا�س ��ة والقلم ال يفاء
حق ه ��ذا الفقيد ال�ش ��هيد ان كان م ��ن وكدهم ايفاء
ح ��ق العاملني ،ومن هجرياهم ن�ص ��فة املخل�ص�ي�ن
املغبون�ي�ن ،او �ش ��جب املجرمني امل�س ��تعلني!! فان
مل يح ��رك ه ��ذا النب�أ اال القلة ال�ض ��ئيلة م ��ن ه�ؤالء
فبالقيمة حلهود وبالرزية البلد العاق الكنود!
واردت لنف�سي اال�سهام يف هذه املنا�سبة فوجدتني
حيال رجل ذي حياة عري�ضة كما يقول ابن �سيناء

– ال يت�سع للكاتب العجالن التب�سط يف التحدث
عنها ل�س ��عتها وتباع ��د ما بني اطرافه ��ا ،وال يطبق
اجمالها النها مبجموعها فنية بالتحدث والتنويه.
ول ��ن يتهي�أ للكتاب ا�س ��تخال�ص حقيقة ال�س ��ويدي
دون اجلل ��د ال ��ذي يقت�ض ��يه تتب ��ع ه ��ذه احلوادث
وا�س ��تخال�ص القلي ��ل ال ��ذي ي ��دل عل ��ى الكث�ي�ر.
ا�ستخال�صا ير�ضى احلق والتاريخ .ولكن كل ذلك
مل ي�ص ��دق عن ان اق�صر مو�ض ��وعي على ناحيتني
هامت�ي�ن م ��ن نواحي حي ��اة ه ��ذا الفقيد ي�س ��تطيع
الق ��ارئ م ��ن خاللهما ادخ ��ال اي حادث ��ة تتعلق به
�ض ��من هات�ي�ن الناحيت�ي�ن لي�أم ��ن الزل ��ل ويتوق ��ى
ال�شطط.
واول هات�ي�ن احلقيقت�ي�ن ه ��ي ان اع ��داد “الفتى”
ناجي ال�س ��ويدي املنحدر من ا�ص�ل�اب العبا�سيني،
والنامي يف اح�ض ��ان رجال انقطعوا خلدمة العلم
يف ذل ��ك الوقت كان اعداد ًا خلدم ��ة دولة عظمى –
ه ��ي الدول ��ة العثمانية – وان الفتى ال�س ��ويدي قد
مل ��ك – بحك ��م البيت ال ��ذي ربى ب ��ه يوحكم االمل
ال ��ذي عق ��ده ذووه عل ��ى جه ��وده – كل م ��ا ي�ؤهله
الن يك ��ون عل ��ى ر�أ� ��س العامل�ي�ن يف تثبي ��ت كيان
الدول ��ة .فلم ��ا ان اعلنت الث ��ورة العراقي ��ة وابلى
يو�س ��ف ال�س ��ويدي وابنا�ؤه امليام�ي�ن اجلهود يف
�س ��بل تثبيت احلكم الوطن ��ي حتت ظل جاللة امللك
في�ص ��ل كان الرجل ناجي ال ��ذي اعد خلدمة الدولة
العثماني ��ة يف طليع ��ة العاملني عل ��ى خدمة الدولة
العراقي ��ة الفنية بر�ص ��ده ال ��ذي تر�س ��ب يف ذهنه
ونف�س ��ه وقلبه ي ��وم ارادوا اعداد .خلدم ��ة الدولة
العلي ��ة ! ..وطبيع ��ي ان ه ��ذا الر�ص ��يد ال�ض ��خم
كفي ��ل ب ��ان يحقق للدول ��ة العراقي ��ة يف ذلك االبان
م ��ا كانت تلت ��وي حتقيق ��ه ولقد طغت “�شخ�ص ��ية
رجل الدولة” عليه فما تركت له لونا يف ال�سيا�س ��ة
احلزبية !! وايام ا�س ��تحواذ روح الي�أ�س على كافة

ال�سا�س ��ة العراقيني بعد انتحار ال�سعدون – رحمه
الله – �شخ�ص ��ت االب�ص ��ار اىل ناجي ال�سويدي –
له ��ذه الظاهرة فيه – لر�أب ال�ص ��دع وجتديد مارث
م ��ن روح التطل ��ع اىل النهو� ��ض بالب�ل�اد .ورددت
االو�ساط ما جهر به اال�ستاذ اجلواهري.
ناجي ل�سان النرث قم واخطب بهم
واعن ل�سان ال�شعر يا “مريابو»!
ولق ��د بلغ من اعتداد ناجي ال�س ��ويدي ب�شخ�ص ��ية
(رجل الدولة) جدا ي�ستطيع الك�شف عنه من يرجع
اىل حما�ض ��ر جل�س ��ات جمل� ��س الن ��واب واالعيان
ليلم� ��س يف خطب ه ��ذا الفقيد حدة الذهن و�س ��عة
النف� ��س والتق�ص ��ي البعيد واالدراك ال�ص ��حيح مع
البيان العذب ال ��ذي ال يرقى به االعتداد اىل النفج
وال تنح ��در به اخل�ص ��ومة اىل البذاء ،م�ض ��افا اىل
ذلك براعة اال�ستعانة باالمثال ال�شوارد.
ومتى بلغ االن�س ��ان غاية ما يطمح اليه يف التعبري
عن كفاءاته دبت اىل نف�س ��ه روح ال�س ��خر ،التي ال
جم ��د متنف�س ��ا لها اال عن ��د ذوي النفو� ��س الكبرية
ولعل ابلغ �سخرية للفقيد الغايل تلك احلادثة التي
ا�ست�شهد فيها ببيت رائع من ال�شعر يثنيك عن اكرث
م ��ن جانب من جوانبه فق ��د حدثني بع�ض من اثق
به قال:
ح�ي�ن الت� ��أت االمر عل ��ى القائم�ي�ن بحرك ��ة ماي�س
 1941الت ��ي كان ال�س ��ويدي م ��ن اقطابه ��ا قر ر�أي
الوزارة القائمة انذاك على ايفاد الفقيد اىل اململكة
العربي ��ة ال�س ��عودية فامتثل لالمر عل ��ى الرغم من
“للعب ��ة” الت ��ي ك�ش ��فت له ع ��دم توقع ��ه توفيقها
وجناحها ،وما ان و�ص ��ل النجف حتى ت�ص ��دى له
من ي�س�أل عن حقيقة احلال فلم يزد يف جوابه على
متثله بالبيت امل�شهور:
اذا قلت ال ادري فتلك م�صيبة
وان قلت ادري فامل�صيبة اعظم!

وق ��د كان حري� � ًا ب ��ي ان ال ا�ص ��دق ه ��ذه احلادث ��ة
برغ ��م يقبني الثاب ��ت بعدم ا�س ��تغراب وقوعها من
رجل دولة مدرك �س ��اخر كال�سويدي .ولكن فخامة
اال�س ��تاذ توفيق ال�س ��ويدي .اكد هذه احلادثة يوم
اراد بع� ��ض النواب واالعيان االعت ��ذار عن بع�ض
م ��ن اي ��دوا حرك ��ة ماي�س ب�أنه ��م كانوا م�ض ��طرين
ومق�س ��رين! لق ��د اج ��اب فخامة توفيق ال�س ��ويدي
بان ال�سيا�سة ال تعرف اال�ضطرار وان ال�سيا�سيني
اجلادين ال يتذرعون مبث ��ل هذه الذرائع التافهة!.
قاله ��ا دون ان يفكر بان ي�ش ��فع الخي ��ه الكبري وهو
يف منفاه ال�ساحق الرهيب وذلك الدراكه حقيقة ما
تنطوي عليه نف�سية هذا االخ!.
وث ��اين هات�ي�ن احلقيقت�ي�ن ان ناج ��ي ال�س ��ويدي
ممن �س ��اهموا يف و�ض ��ع اكرث القوانني واالنظمة
املعمول بها اليوم العراق وقد اعانه (دور اعداده)
يف اال�س ��هام باعداد القوانني ،كما مكنته عار�ض ��ته
القوي ��ة وبيان ��ه ال�س ��ائغ م ��ن الي�أ� ��س كل م ��ا يراه
ثوب ��ا يقنع به معار�ض ��يه قناعة ال يعقبها الندم وال
يخ�شى عليها من املعاودة!
وهو يف هذه الناحي ��ة قريب من املحامي اخلطري
واملجاه ��د الكب�ي�ر ابراهي ��م ب ��ك الهلب ��اوي .الذي
ي�ش ��هد له كل رجال القان ��ون بقدرته على ان يلب�س
الر�أي�ي�ن املتعار�ض�ي�ن م ��ن اال�س ��باب الثبوتي ��ة ما
ي�ضمن لكليهما البقاء! وقد جرت هذه الذهنية على
(الهلباوي) نقمة االو�س ��اط الوطنية يف م�صر يوم
توىل الدفاع ع ��ن (النيابة) يف حادثة (دن�ش ��واي)
كما ج ��رت ه ��ذه الذهني ��ة عل ��ى الفقيد ال�س ��ويدي
النهاي ��ة الت ��ي متت ف�ص ��ولها بع ��ودة الرف ��ات اىل
البالد.
رح ��م الله ناجي ال�س ��ويدي فلق ��د كان رجل دولة..
وفقيه د�ستور!

عن كتاب (اعالم من ال�شرق)
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ناجي السويدي

وحزب التقدم بين الرئاسة واالنسحاب
إعداد  :رفعة عبد الرزاق محمد

للتعريف بشخصية ناجي السويدي وهو احد اركان
الدولة العراقية منذ تأسيسها سنة  1921اذكر :
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ول ��د ناجي يو�س ��ف ال�س ��ويدي يف بغداد �س ��نة 1882
م وي�أت ��ي لقب ��ه ال�س ��ويدي ن�س ��بة �إىل ج ��ده الأك�ب�ر
عب ��د الل ��ه ال�س ��ويدي والذي ��ن تع ��ود �أ�ص ��ولهم �إىل �آل
مدل ��ل م ��ن القاطنني يف ق�ض ��اء الدور �ش ��مال �س ��امراء
وينت�س ��بون �إىل جده ��م الأك�ب�ر العبا� ��س ب ��ن عب ��د
املطلب عم الر�س ��ول حممد (�ص ��لى الله عليه و�س ��لم) .
و�آل ال�س ��ويدي ا�ش ��تهر رجاله ��ا بالعل ��م والأدب
والإفت ��اء والتدري� ��س فه ��و االب ��ن الأول لل�ش ��يخ
يو�س ��ف ال�س ��ويدي �أح ��د رج ��ال ث ��ورة الع�ش ��رين
و�أح ��د ق�ض ��اة العراق وعن ��د قيام احلي ��اة النيابية يف
الع ��راق ع�ي�ن ع�ض ��وا مبجل� ��س الأعي ��ان واختري اول
رئي� ��س ملجل� ��س الأعي ��ان يف الع ��راق يف  /16مت ��وز
 1925/وج ��دد انتخاب ��ه حت ��ى  / 16مت ��وز 1929/
و ناج ��ي ال�س ��ويدي �ش ��قيق توفي ��ق ال�س ��ويدي
رئي� ��س وزراء الع ��راق و ع ��ارف ال�س ��ويدي القا�ض ��ي
العراق ��ي و الدكت ��ور الطبي ��ب �ش ��اكر ال�س ��ويدي
وق ��د تلق ��ى ال�س ��ويدي تعليم ��ه يف املدار� ��س
العثماني ��ة وم ��ن ث ��م يف املدار� ��س الفقهي ��ة
.بعده ��ا غ ��ادر �إىل �إ�س ��طنبول ليدر� ��س احلق ��وق
هن ��اك حي ��ث �أمت درا�س ��ته فيه ��ا �س ��نة  1905م.
�ش ��غل ال�س ��ويدي من�ص ��ب الق�ض ��اء يف ظ ��ل الإدارة
العثمانية يف كل من الب�ص ��رة ,بغداد و اليمن ثم توىل
االدارة املركزي ��ة يف بل ��دة الكاظمي ��ة  1911و النجف
،1913وعم ��ل يف الداخلية العثمانية ،لكن العثمانيني
حاول ��وا ايقاف ��ه عن الإ�ص�ل�اح فا�س ��تقال م ��ن وظائفه
�س ��نة  1918والتح ��ق بحكوم ��ة دم�ش ��ق والي ��ا عل ��ى
حلب وم�ست�ش ��ارا للملك في�ص ��ل �أبان حكمه ل�س ��وريا.
�ش ��غل ال�س ��ويدي منا�ص ��ب عدي ��دة بع ��د ت�أ�س ��ي�س
اململك ��ة العراقي ��ة حي ��ث �ش ��غل من�ص ��ب ع�ض ��وية
الربمل ��ان ث�ل�اث م ��رات ماب�ي�ن عام ��ي 1932 - 1925
كم ��ا �ش ��غل كذل ��ك من�ص ��ب رئي� ��س ال ��وزراء يف
الف�ت�رة املمت ��دة ماب�ي�ن  18ت�ش ��رين الث ��اين 1929
�إىل � 23أذار 1930،و�ش ��غل كذل ��ك من�ص ��ب
وزي ��ر الع ��دل مرت�ي�ن الأوىل يف �س ��نة  1923و
الثاني ��ة يف �س ��نة  . 1925وت ��ويف يف معتقل ��ه يف
جن ��وب افريقي ��ا يف الثام ��ن ع�ش ��ر م ��ن اب . 1924
كان ناج ��ي ال�س ��ويدي كغ�ي�ره م ��ن م�ؤ�س�س ��ي الدول ��ة
العراقي ��ة وعل ��ى ر�أ�س ��هم املل ��ك في�ص ��ل االول  ،م�ؤمن ًا
بدور الأحزاب ال�سيا�سية يف البالد ،حيث قام برئا�سة
ح ��زب �س ��مي بـ”ح ��زب الأم ��ة “ يف � 20آب،1924
اال ان ��ه ت ��رك هذا احلزب ،ب�س ��بب ان�ش ��قاقه �إثر ف�ش ��له
يف االنتخاب ��ات النيابي ��ة �س ��نة  ،1925ولذل ��ك ق ��رر
االن�ض ��مام اىل “ حزب التقدم” ،ف�أ�ص ��بح بذلك الرجل
الث ��اين يف “حزب التقدم” بعد رئي�س ��ه عبد املح�س ��ن
ال�س ��عدون ،واطلق عليه لقب “ خطيب حزب االكرثية
يف املجل� ��س النياب ��ي” او “دم ��اغ ح ��زب التق ��دم» «
وق ��د �أ�ش ��يد ب ��ه م ��ن قب ��ل جريدة”الع ��امل العرب ��ي”
وع� �دّت وج ��وده يف “ح ��زب التق ��دم” ق ��وة للح ��زب،

واذا كان اع�ض ��اء احلزب بنف�س �ش ��اكلة” ال�سويدي”
ف� ��أن احل ��زب �س ��يكون م ��ن اق ��وى الأح ��زاب.
�إث ��ر انتح ��ار رئي�س”ح ��زب التق ��دم” عب ��د املح�س ��ن
ال�سعدون ،مت انتخاب ناجي ال�سويدي من قبل �أع�ضاء
احلزب رئي�س ًا للحزب خلف ًا لـ” ال�سعدون”� ،إال انه ترك
“حزب التقدم” وا�س ��هم يف ت�أ�س ��ي�س ح ��زب معار�ض
لـ”وزارة نوري ال�سعيد الأوىل �سنة � ،1930سمي بـ”
حزب االخاء الوطني”.ف�ض�ل ً�ا عن انه كان ع�ض ��و ًا يف
جلنة و�ض ��ع الد�س ��تور العراقي ،حيث طبع ��ه ب�أفكاره
ف�س ��مي” فقيه الد�س ��تور العراقي” ،كما اختري ع�ضو ًا
يف الأكادميي ��ة ال�سيا�س ��ية الدولي ��ة يف باري�س ،التي
ت�ض ��م كبار رجال ال�سيا�س ��ية والرجال الدبلوما�سيني
يف الع ��امل ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن دوره يف عق ��د معاه ��دة م ��ع
(الواليات املتحدة االمريكية) ،حيث �س ��مح للأمريكان
ب� ��أن ميتد نفوذهم ع ��ن طريق فتحهم املعاه ��د العلمية
والتب�ش�ي�رية .ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ذل ��ك ،فق ��د كان ع�ض ��و ًا يف
املجل�س الت�أ�سي�س ��ي ،كما مثل جمل�س النواب العراقي
لـ(ث�ل�اث م ��رات) ،ومثل جمل� ��س االعي ��ان لـ(مرتني).
ويف �س ��نة � ،1941ش ��ارك يف حكومة الدفاع الوطني،
كما �ش ��ارك يف «حركة ماي�س» الع�س ��كرية �ضد القوات
الربيطانية ف�ألقي القب�ض عليه ونفي ق�سر ًا اىل جنوب
�أفريقيا يف (�سال�سبوري) حيث تويف هناك يف 17اب
 ،1942ب�س ��بب اعتالل �ص ��حته ،وبعد �س ��بع �س ��نوات
تقريب� � ًا نق ��ل جثمان ��ه اىل بغ ��داد ودف ��ن فيه ��ا بتاريخ
23كانون الثاين.1949
م ��ن اجلدير بالذك ��ر� ،أن بع�ض ال�ص ��حف روجت خرب
ا�س ��تقالة ناجي ال�س ��ويدي م ��ن “حزب التق ��دم”� ،إثر
املناق�شات احلامية الوطي�س مع وزير الداخلية ناجي
�ش ��وكت� ،إال �أن “جريدة التق ��دم” ،فندت هذه الأخبار
عندما �أكدت قائلة � ”:أنه ال �صحة بتات ًا لأ�ستقالة ناجي
ال�سويدي وناجي �شوكت ،بل �أنهما �سوف ي�ستخدمان
مواهبهم ��ا ال�س ��امية للتع ��اون م ��ع �أع�ض ��اء ح ��زب

التق ��دم لي�س�ي�روا بالبالد على طري ��ق العز واحلكمة».
وعلى �أية حال ،فبعد انتحار عبد املح�س ��ن ال�س ��عدون
رئي� ��س ال ��وزراء ورئي� ��س” ح ��زب التق ��دم” ،ق ��رر
�أع�ض ��اء احل ��زب االجتم ��اع يف  26ت�ش ��رين الث ��اين
 ،1929وانتخب ��وا باالجم ��اع ناج ��ي ال�س ��ويدي
"“رئي� ��س الوزراء” رئي�س� � ًا للح ��زب خلف ًا لل�س ��عدون.
�إال �أن بع� ��ض �أع�ض ��اء “ح ��زب التق ��دم” ،كان ��وا ال
يع� �دّون ناجي ال�س ��ويدي زعيم ًا لهم  ،م ��ا عدا املحامي
م�ص ��طفى عا�ص ��م ع�ض ��و الهيئ ��ة الإداري ��ة لـ”ح ��زب
التق ��دم” ،ال ��ذي ُيع ��د �أخل� ��ص �ص ��ديق لل�س ��ويدي
وال غراب ��ة يف ه ��ذا املوق ��ف� ،إذ �أن العدي ��د م ��ن
�أع�ض ��اء “ح ��زب التق ��دم” ،كان ��وا ميثل ��ون الركائ ��ز
الأ�سا�س ��ية لي� ��س يف “ح ��زب التق ��دم” ،ح�س ��ب ،ب ��ل
يف احلكوم ��ة العراقي ��ة �أي�ض� � ًا ،ولذل ��ك ف� ��أن البع� ��ض
منهم ا�س ��تكرث رئا�س ��ة احلزب على ناجي ال�س ��ويدي.
وعل ��ى الرغم من ذل ��ك ،فعندم ��ا قدم ناجي ال�س ��ويدي
ا�س ��تقالته م ��ن ال ��وزارة ،وت�ش ��كلت وزارة جدي ��دة
برئا�س ��ة ن ��وري �س ��عيد يف � 24آذار  ،1930دع ��ا
ال�س ��ويدي ،رئي�س “حزب التقدم”� ،أع�ض ��اء احلزب،
�إىل م�أدب ��ة �ش ��اي يف (� 26آذار  ،)1930يف بناي ��ة
احلزب ح�ض ��رها معظم �أع�ضاء احلزب ،وح�ضرها من
ال ��وزراء نوري ال�س ��عيد وجمال بابان وزي ��ر العدلية
وجمي ��ل الراوي وزير املوا�ص�ل�ات واال�ش ��تغال وعبد
احل�س�ي�ن اجللب ��ي وزير املع ��ارف ،وقد خط ��ب نوري
ال�س ��عيد يف هذه (امل�أدبة الوداعية) ،خطبة ا�ستعر�ض
م ��ن خاللها منهاجه ،و�أظهر ت�ص ��ميمه على تنفيذه ،ثم
غ ��ادر بناية احل ��زب �إثر �إلقائه خطاب ��ه ،ثم �ألقى ناجي
ال�سويدي خطبة قال فيها  ”:كلنا �أخوان وال يجوز �أن
يح�ص ��ل خالف يف الأفكار بني الأخوان ،ولكن رابطة
الأخ ��وة ال تنف�ص ��م بينهم .وهك ��ذا التقدميون �أخوة».
وعل ��ى ما يبدو� ،أن هذه الأجواء ال�سيا�س ��ية قد حفزت
“ح ��زب التق ��دم” ،للتفك�ي�ر بامل�ص�ي�ر والعم ��ل ف�أتخذ

طريق ��ه بعق ��د (اجتم ��اع ا�س ��بوعي) يف بناي ��ة احلزب
للمحادث ��ة واملداول ��ة يف املو�ض ��وعات احلا�ض ��رة.
وطلب ،ناجي ال�س ��ويدي من �أع�ض ��اء احلزب االلتزام
بح�ض ��ور االجتم ��اع اال�س ��بوعي لـ”ح ��زب التق ��دم».
ويف �ض ��وء ذل ��ك ،توا�ص ��لت اجتماع ��ات احل ��زب� ،إذ
اجتمع يف  10حزيران  ،1930بع�ض �أع�ض ��اء “حزب
التقدم” ،يف مركز احلزب وكانوا بقدر عدد الأ�ص ��ابع
�أو يزي ��دون قلي�ل ً�ا ،ويف مقدمته ��م ناج ��ي ال�س ��ويدي
رئي� ��س احل ��زب ،وتوفيق ال�س ��ويدي رئي� ��س جمل�س
الن ��واب ،وحكم ��ت �س ��ليمان وعب ��د العزي ��ز الق�ص ��اب
وال�شيخ �أحمد الداود وم�صطفى عا�صم وغريهم ،وقد
تداولوا يف �أمر جمع احلزب للنظر يف بع�ض امل�سائل
ومنه ��ا “هل من امل�ش ��روع قانون ًا حل املجل�س �أم ال؟”.
و�أق�ت�رح بع�ض ��هم ار�س ��ال دع ��وة �إىل اع�ض ��اء احلزب
الذين هم خارج العا�صمة ،لكي يجتمعوا يف العا�صمة.
ويف �س ��ياق ذل ��ك� ،أب ��دى ناج ��ي ال�س ��ويدي رئي� ��س
جمل�س الوزراء ال�سابق ورئي�س “حزب التقدم” ،يف
حديث له �أمام �أع�ض ��اء احلزب ا�س ��تنكاره الدعوة �إىل
مقاطعة االنتخابات النيابية يف العراق ل�س ��نة ،1930
وقال” �أن املقاطعة ب�ش ��كلها احلا�ض ��ر م�ض ��رة للبالد».
وتنبغ ��ي الإ�ش ��ارة �إىل �،أن ناج ��ي ال�س ��ويدي تذم ��ر
كث�ي�ر ًا من املعار�ض ��ة القوية التي تعر� ��ض لها من قبل
قيادات “حزب التقدم” و�أع�ضائه ،لذا قرر ترك رئا�سة
احلزب،كما انق�سمت الهيئة العامة للحزب ما بني م�ؤيد
لإبقاء احلزب واال�ستمرار يف العمل ال�سيا�سي ،وبني
حمب ��ذ لإنه ��اء �أعمال احلزب وتوقفها ،غ�ي�ر �أن توفيق
ال�س ��ويدي كان من م�ؤيدي ا�س ��تمرار احلزب بالعمل،
وله ��ذا �أعل ��م وزارة الداخلي ��ة يف  24كان ��ون الأول
 ،1930بالهيئ ��ة اجلديدة(الرابع ��ة) الت ��ي انتخبته ��ا
الهيئ ��ة العام ��ة للح ��زب وج ��اءت كالت ��ايل” :توفي ��ق
ال�سويدي رئي�س ًا ،عبد العزيز الق�صاب نائب للرئي�س،
�أما الهيئة الإدارية للحزب ف�ض ��مت :حممد �أمني زكي،
عب ��د املجيد ع�ل�اوي ،م�ص ��طفى عا�صم،ال�ش ��يخ احمد
ال ��داود ،خالد �س ��ليمان ،احم ��د الراوي”.وكانت هذه
الهيئ ��ة من العنا�ص ��ر الت ��ي ال تود التع ��اون مع نوري
ال�س ��عيد ،الذي حاول �أن يجذب �إلي ��ه “حزب التقدم».
وعل ��ى �أي ��ة ح ��ال ،فق ��د ا�س ��تقال توفي ��ق ال�س ��ويدي
م ��ن رئا�س ��ة احل ��زب �إث ��ر قبول ��ه وظيف ��ة وزي ��ر
مفو� ��ض يف طه ��ران كبداي ��ة للعالق ��ات ال�سيا�س ��ية
اجلدي ��دة مع �إي ��ران .وق ��د كان للمل ��ك في�ص ��ل الأول،
دور كب�ي�ر يف الت�أث�ي�ر عل ��ى توفي ��ق ال�س ��ويدي،
و�إقناع ��ه بقبــــــــ ��ول لوظيف ��ة وترك ��ه للح ��زب .
ويف �س ��ياق ذل ��ك ،مت انتخ ��اب هيئ ��ة �إداري ��ة جدي ��دة
لـ”ح ��زب التقدم”(اخلام�س ��ة والأخرية)،حي ��ث
انتخ ��ب عب ��د العزي ��ز الق�ص ��اب ،رئي�س� � ًا
لـلح ��زب وحمم ��د �أم�ي�ن زك ��ي ،نائب� � ًا للرئي� ��س.
بع ��د انح�ل�ال ال ��وزارة ال�س ��عدونية الرابع ��ة ،وذل ��ك
بانتح ��ار ال�س ��عدون يف  13ت�ش ��رين الث ��اين ،1929
�أ�ص ��در املل ��ك في�ص ��ل الأول �إرادت ��ه امللكي ��ة �إىل ناجي
ال�س ��ويدي ،وزي ��ر الداخلي ��ة يف ال ��وزارة املنحل ��ة
ب�إ�س ��ناد من�ص ��ب رئا�س ��ة الوزارة بالوكال ��ة اليه ويف
 18ت�ش ��رين الثاين � ،1929صدرت �إرادة ملكية �أخرى
تق�ض ��ي بت�ألي ��ف ناج ��ي ال�س ��ويدي للوزارة ،ف�أ�ص ��بح
رئي�س� � ًا لل ��وزراء �إىل جان ��ب احتفاظه مبن�ص ��ب وزير
اخلارجية.وقد خلف ناجي ال�س ��ويدي ،ال�سعدون يف
الوزارة كونه ال�ش ��خ�ص الذي يلي ��ه يف زعامة “حزب
التق ��دم” ف�أل ��ف ال ��وزارة ،كم ��ا احتفظ بجمي ��ع زمالء
ال�س ��عدون (ال ��وزراء) م�ض ��يف ًا �إليه ��م خالد �س ��ليمان،
وزير ًا للزراعة والري ،لإكمال النق�ص.

مراج ��ع املق ��ال :اع�ل�ام ال�سيا�س ��ة يف الع ��راق
احلدي ��ث ـ ح ��زب التق ��دم ودوره ال�سيا�س ��ي ـ� �ـ
�شخ�صي ��ات عراقي ��ة ـ� �ـ مذك ��رات توفي ��ق ال�سوي ��دي .

من زمن التوهج

ناجي السويدي وأسرته و حزب التقدم
د  .حميد حسون العكيلي
�إن املتتبع لتاريخ العراق احلديث واملعا�صر ،يجد
�أن املت�صدين للحكم فيه ،جلهم من الأ�سر املعروفة،
ذات النف ��وذ االجتماع ��ي الب ��ارز ،والذي ��ن ارتبط
بع�ض ��هم ببع� ��ض برواب ��ط القراب ��ة وامل�ص ��اهرة،
ف�ش ��كلوا فيما بينهم نخبة �سيا�سية حكمت العراق
لعقود.
ويف الواق ��ع� ،إن �إرتق ��اء الأ�س ��ر املتقارب ��ة
واملت�ص ��اهرة للحكم مل ي� �� ِأت من فراغ ،بل ارتبطت
بعوام ��ل متع ��ددة ،لع ��ل �أبرزه ��ا العام ��ل الديني،
ال ��ذي منح ل�ص ��احبه مكانة اجتماعي ��ة كبرية .يف
حني �أ�س ��هم العام ��ل االقت�ص ��ادي يف تعزيز املكانة
االجتماعي ��ة للأ�س ��ر احلاكم ��ة ،حي ��ث �أ�ص ��بح من
ميلك املال ،با�س ��تطاعتهِ الو�ص ��ول وت�سنم املواقع
الرفيعة يف الدولة ،والذهاب �إىل �أف�ضل اجلامعات
العاملي ��ة ليعود وي�ص ��بح من الذوات الذين ي�ش ��ار
اليهم بالبنان.
وم ��ن �أجل معرفة دور تلك العوامل ،يف دفع بع�ض
الأ�س ��ر �إىل د�س ��ت احلك ��م ،البد من تتب ��ع اجلذور
االجتماعية وال�سيا�س ��ية لتلك الأ�سر ،حتى ت�صبح
ال�صورة متكاملة ووا�ضحة املعامل.
أرسة السويدي :

تع ��د �أ�س ��رة �آل ال�س ��ويدي ،من الأ�س ��ر التي عرفت
بالعل ��م والأدب والإفت ��اء والتدري� ��س والت�ألي ��ف
وال�سيا�س ��ة ،لي� ��س يف بغ ��داد فح�س ��ب ،ب ��ل يف
�أرج ��اء املعم ��ورة كافة .وق ��د جاء لقب ال�س ��ويدي
�إىل الأ�س ��رة م ��ن عبد الل ��ه بن احل�س�ي�ن بن مرعي
الدوري ،حيث كان له زميل بالدر�س يدعى ح�س�ي�ن
افندي الراوي ،الذي كان يرا�س ��له عام  1704على
عن ��وان خاله املال عبد الل ��ه ابن اخت املال �أحمد بن
�س ��ويد ،ثم اخت�صرها �إىل املال عبد الله ال�سويدي،
وا�شتهرت العائلة بهذا اللقب ،ال�سيما وان عبد الله
كان م ��ن �أبرز علماء ع�ص ��ره ،وله �آث ��ار كبرية .مع
العلم ,ان ن�س ��ب العائلة يرجع �إىل العبا�س بن عبد
املطلب القر�شي� ،أي �أنها تعود �إىل الفرع العبا�سي
من الدوحة الها�شمية.
لقد �س ��كنت ه ��ذه الأ�س ��رة يف قري ��ة الدور �ش ��مال
�س ��امراء ،واجنب ��ت رج ��االت ك�ث�ر ،كان له ��م دور
كب�ي�ر يف العراق ،ي�أتي يف مقدمتهم عميد الأ�س ��رة
يو�سف بن نعمان العبا�سي املعروف با�سم يو�سف
ال�س ��ويدي ،املول ��ود يف بغ ��داد ع ��ام  ،1851وق ��د
ن�ش� ��أ ن�ش� ��أة دينية ،حي ��ث تعل ��م العل ��وم املعروفة
يف زمان ��ه ،االم ��ر الذي دف ��ع ال�س ��لطات العثمانية
�إىل تعيينه قا�ض ��ي ًا �ش ��رعي ًا يف �أك�ث�ر من مكان من
باحرتام وتقدير
والية الب�ص ��رة .وقد كان يحظ ��ى
ِ
ال�س ��لطان عبد احلمي ��د الثاين ،الذي منح ��ه راتب ًا
ي�ؤ ّم ��ن ب ��ه حياته ،مع م ��وارد خا�ص ��ة يف الزراعة
والعقارات ،وعلى رتبة علمية ا�ستغنى من خاللها
ع ��ن وظيفتهِ وا�س ��تقر يف بغ ��داد ،وبعد ت�أ�س ��ي�س
الدولة العراقية عام  ،1921كان له ن�شاط ملمو�س
يف توجيه ال�سيا�س ��ة العراقية ،من خالل رئا�س ��ته
ملجل�س الأعيان حتى وفاته يف � 28آب عام ،1929
وقد نعته االو�س ��اط الثقافية وال�سيا�س ��ية بكلمات
ت�أبني وق�ص ��ائد رث ��اء .مع العلم� ,أن ��ه كان متزوج ًا
م ��ن ال�س ��يدة عائ�ش ��ة خ ��امن ورزق منه ��ا بخم�س ��ة
�أوالد،وه ��م كل من ثابت ال ��ذي قتل عام  1915يف
مذبحة االرمن ،وناجي وعارف وتوفيق و�ش ��اكر،
ال ��ذي كان مهتما بتح�ص ��يله العلم ��ي (الطب) ،ومل
يول ال�سيا�س ��ة اي اهتمام يف حيات ��ه كان �أبرزهم
ناج ��ي وعارف وتوفي ��ق ،الذي ��ن �أدوا دور ًا مميز ًا
يف ال�سيا�س ��ة العراقي ��ة ،فق ��د ا�س ��تطاع الأول �أن

يكم ��ل حت�ص ��يله العلم ��ي الع ��ايل ،ويح�ص ��ل على
�ش ��هادة الدكت ��وراه يف القان ��ون ،م ��ن مدر�س ��ة
احلقوق يف ا�س ��طنبول ،حيث تخ ��رج منها ،وكان
ترتيبه الراب ��ع بني �أقرانه ,الأمر ال ��ذي ي�ؤكد على
�أنه كان ذكي ًا يف تخ�ص�ص ��ه القانون حتى لقب فيما
بعد بفقيه الد�س ��تور .وقد تزوج من فتاة �شرك�سية
ه ��ي ،بتول ي ��ارد جرجي� ��س� ،ش ��قيقة زوج ��ة عبد
الكرمي ال�س ��عدون �ش ��قيق عبد املح�سن ال�سعدون،
و�أجنبت له ولد ًا واحد ًا ا�س ��مه نزيه ،و�أربع بنات،
ت�ص ��اهر م ��ن خ�ل�ال ث�ل�اث منهن م ��ع عب ��د العزيز
املظف ��ر ،الذي ت ��زوج ابنت ��ه الكربى نزه ��ت ،ومع
حمم ��ود املدر�س ال ��ذي تزوج ابنت ��ه الثانية عفت،
وم ��ع �أ�س ��رة العمري ،حيث تزوج ��ت ابنته الثالثة
نعم ��ت من �س ��عاد هادي امني العم ��ري ,يف حني مل
تت ��زوج ابنته ال�ص ��غرى جناة ،وق ��د ارتقى ناجي
ال�س ��ويدي من�ص ��ة ال�سيا�س ��ة ،م ��ن خالل ت�س ��نمه
مواقع رفيعة يف العهد امللكي.
�أما عارف ال�سويدي املولود يف بغداد عام ،1883
فق ��د امت درا�س ��ته اجلامعية يف مدر�س ��ة احلقوق،
ليمار� ��س مهن ��ة املحام ��اة ،ثم �أ�ص ��بح �أ�س ��تاذ ًا يف
مدر�س ��ة احلق ��وق يف بغ ��داد ع ��ام  ،1908ول ��ه
م�ؤلف ��ات قانوني ��ة متع ��ددة ،مكنت ��ه م ��ن �أن يتقل ��د
وظائ ��ف �إدارية مهمة خ�ل�ال العه ��د العثماين ،مع
العل ��م ,انه �ش ��ارك يف ثورة الع�ش ��رين ،حيث نفي
�إىل جزي ��رة هنج ��ام ،وبعد عودته م ��ن النفي تقلد
منا�صب خمتلفة
يف العهد املليك.

�أم ��ا ال�شخ�ص ��ية الب ��ارزة الأخ ��رى يف �أ�س ��رة
ال�س ��ويدي ،فهو �س ��ليمان توفيق يو�سف املعروف
با�س ��م توفيق ال�س ��ويدي ،املولود يف حملة خ�ضر
اليا�س ببغداد عام  ،1892حيث ا�ستطاع موا�صلة
حت�صيله العلمي بتفوق كبري ،الأمر الذي مكنه من
ال�سفر �إىل باري�س ،لإكمال درا�سته للحقوق هناك،
وبعد عودته �إىل ا�سطنبول� ،شغل وظائف خمتلفة
ال�س ��يما يف ب�ل�اد ال�ش ��ام� ،إىل �أن ع ��اد �إىل العراق

ع ��ام  ،1921ليت ��درج يف الوظائ ��ف احلكومي ��ة،
وي�صل �إىل �أرفع امل�س ��تويات ،و�أ�صبح من النخبة
ال�سيا�سية التي �أدّت دور ًا كبري ًا طيلة العهد امللكي.
حزب التقدم
ومل يخ ُل حزب «التقدم» الذي ت�أ�س ���س عام 1925
من امل�ص ��اهرات و�ص�ل�ات القربى ،فرئي�س احلزب
عبد املح�س ��ن ال�س ��عدون تربطه روابط م�ص ��اهرة
م ��ع الأخوي ��ن ناجي وتوفي ��ق ال�س ��ويدي� ،إذ كان
الأول (ناجي) ،الرجل الثاين يف احلزب ،و�أ�صبح
رئي�س ��ه بعد انتحار ال�س ��عدون ،حت ��ى اطلق عليه
لقب «دماغ ح ��زب التقدم»  ،وهو عديل عبد الكرمي
ال�سعدون� ،ش ��قيق رئي�س احلزب ،والثاين توفيق
ال�س ��ويدي ،الذي تر�أ�س حزب التقدم ،بعد �أن ترك
اخوه ناجي رئا�س ��ة احلزب ،لأنه كان من امل�ؤيدين
ال�ستمرار عمل احلزب ،وقد كان توفيق ال�سويدي
�ص ��هر ًا لـ(عبد املح�س ��ن ال�س ��عدون) ،بحكم زواجه
من �أبنة �أخيه فخرية عبد الكرمي ال�سعدون.وعلى
الرغم من تويل توفيق ال�س ��ويدي رئا�س ��ة احلزب
يف  24كان ��ون الأول  ،1930بع ��د انتح ��ار عب ��د
املح�س ��ن ال�س ��عدون ،وترك �أخيه ناجي ال�سويدي
رئا�س ��ة احلزب� ،إال �أنه مل ي�س ��تمر طوي�ل ً�ا ،نتيجة
اقناعه من قبل امللك في�ص ��ل الأول بقبول من�ص ��ب
وزير مفو�ض يف �إيران ،ليرتك الرئا�س ��ة �إىل نائبهِ
عبد العزيز الق�ص ��اب ،حيث ت�شتت �أع�ضاء احلزب
يف عه ��ده  ،وانتم ��وا �إىل �أحزاب خمتلفة ،ال�س ��يما
حزب «العهد العراقي» بزعامة نوري ال�سعيد.
وزارة ناجي السويدي

انتح ��ر ال�س ��عدون رئي�س الوزراء يف  13ت�ش ��رين
الث ��اين  ،1929تارك ًا و�ص ��ية البن ��هِ الوحيد علي،
م�س ��تغ ًال الظروف القاهرة التي كانت يعي�ش ��ها مع
زوجت ��ه حورية ه ��امن ،التي كانت ع�ص ��بية املزاج
وحادة الطبع وحولت بيته �إىل جحيم ال يطاق.
ومهم ��ا يكن من �أم ��ر ،فقد �أُنيطت ت�ش ��كيل الوزارة
اىل ناج ��ي ال�س ��ويدي بو�ص ��فه الرج ��ل الث ��اين
يف ح ��زب « التق ��دم» .ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ،كون ��ه عدي�ل ً�ا

لـ(عبد الكرمي ال�س ��عدون) �ش ��قيق رئي� ��س الوزراء
املنتح ��ر ،وه ��ي امل ��رة الوحي ��دة التي ت ��وىل فيها
ناجي ال�س ��ويدي رئا�س ��ة الوزراء ،ثم �شغل بعدها
مراك ��ز وزارية ثانوية ،وه ��ذا ما ي�ؤكد �أن بانتحار
ال�س ��عدون ،فق ��د بع� ��ض ال�سا�س ��ة بريقهم ال�س ��يما
املقرب�ي�ن من ��ه والأ�ص ��هار� ،أمثال ناج ��ي وتوفيق
ال�س ��ويدي ،بحيث مل ن�س ��مع ا�س ��ماءهم با�س ��ثناء
الأ�ش ��هر التي �أعقبت انتحار ال�س ��عدون مبا�ش ��رة،
والتي توىل فيها ال�سويدي رئا�سة الوزراء.
وجت ��در الإ�ش ��ارة �إىل �أن اختي ��ار املل ��ك لـ(ناج ��ي
ال�س ��ويدي) ،قد جاء بع ��د �أن طرحت عليه �أ�س ��ماء
�أخ ��رى امثال ،يا�س�ي�ن الها�ش ��مي ،الذي ا�س ��تبعده
امللك م�ؤكد ًا على �أن بقاءه يف وزارة املالية �أف�ضل،
وا�س ��تبعد عب ��د العزي ��ز الق�ص ��اب ,لأن ��ه يف نظره
�أ�ص ��غر من الوزارة ،كما ا�س ��تبعد نوري ال�س ��عيد،
لأن وقته مل يحن بعد،على حد تعبري امللك.
على �أية حال� ،ش ��كل ناجي ال�س ��ويدي وزارته يف
 23ت�ش ��رين الث ��اين  ،1929م ��ن �أع�ض ��اء وزارة
ال�س ��عدون نف�س ��ها ،م�ض ��يف ًا له ��ا خال ��د �س ��ليمان
لتعوي� ��ض النق� ��ص .مع العل ��م� ,أن خالد �س ��ليمان،
تربط ��ه �ص ��لة قراب ��ة م ��ع وزي ��ر الداخلي ��ة ناج ��ي
�شوكت ،لأن الأخري متزوج من ابنة راغب �سليمان
�ش ��قيق خالد �س ��ليمان .ف�ض�ل ً�ا عن ,انه ميتلك ارث ًا
عائلي ًا كبري ًا لأنه �ش ��قيق حممود �شوكت با�شا بطل
االنق�ل�اب العثم ��اين و�أحد مفاخر تركي ��ا القومية,
لذل ��ك ف�ل�ا غراب ��ة يف رف� ��ض احلكوم ��ة الرتكي ��ة
لرت�ش ��يح خال ��د �س ��ليمان ليك ��ون وزي ��ر ًا مفو�ض� � ًا
يف انقرة ,حمل �ص ��بيح ن�ش� ��أت الذي غيبه املوت,
بحجةِ ان ل ��ه عالقات وات�ص ��االت وثيقة مع تركيا
وال ميكن �أن يكون �س ��فري ًا لدولة اجنبية ,ونتيجة
لذلك ,مت اختيار ر�ؤوف اجلادرجي لهذا املن�ص ��ب,
وتعي�ي�ن خالد �س ��ليمان وزي ��ر ًا للزراعة والري يف
حكومة ناجي ال�سويدي.

ع ��ن ر�سال ��ة (امل�صاهـ ��رات الإجتماعي ��ة و�ص�ل�ات القربى
و�أثرهما ال�سيا�سي يف العراق امللكي)
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من زمن التوهج

ناجي السويدي
والتجربة االنتخابية االولى سنة 1924
د .سامي عبد مشعب الموسوي

في عشرينيات القرن الماضي وفي
بداية تأسيس الدولة العراقية،
استثمرت الفئة المثقفة العراقية
األحداث الوطنية من خالل إظهار
مواقفها تجاه البالد ،فعززت بذلك
مكانتها االجتماعية والسياسية لدى
غالبية الشعب ،أما مواقف هذه
الفئة التي توزعت بين التأييد والرفض
والسكوت ،فقد شكلت عالمة بارزة
في قوة الحوار الذي التزمته هذه
الفئة وفي الديمقراطية التي بدأت
بواكيرها تظهر من خالل اختالف
وجهات النظر.

�إال ان دوره ��م قد برز ب�ش ��كل م�ؤث ��ر وملمو�س يف
انتخاب ��ات املجل�س الت�أ�سي�س ��ي .فمنذ ان �ص ��درت
االرادة امللكي ��ة يف التا�س ��ع ع�ش ��ر م ��ن ت�ش ��رين
الأول  ،1922بال�ش ��روع يف انتخاب ��ات املجل� ��س
الت�أ�سي�سي ،وجه املثقفون اهتمامهم ال�شديد �إليه،
�إذ اعت�ب�روه املم ��ر الأمني الذي من خالله �س ��تعرب
ال�س ��لطة الد�س ��تورية �إىل �ض ��فة العراقيني ب�ش ��كل
يحفظ �سيادة بلدهم وا�ستقالله.
فقد عرب عنه املثقفون بعبارات تنم عن ت�صوراتهم
الوطني ��ة الت ��ي يهدف ��ون م ��ن خاللها �إىل تر�س ��يخ
القاعدة اال�ستقاللية وال�سيادة للعراق.
فقد �س ��ماه ال�ص ��حفي ابراهيم حلم ��ي العمر وهو
يرتقب وق ��ت انبثاقه ب�أن ��ه “ال�س ��اعة التاريخية”
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الت ��ي جتم ��ع جمم ��ل الأح ��داث الوطني ��ة ويع�ب�ر
ال�ش ��عب فيها عن ارادته .وو�ص ��فه ابراهيم �صالح
�ش ��كر ،ب�أنه “حمراب الق�ض ��ية العراقي ��ة” ،وكلمة
حم ��راب تعني يف داللته ��ا ال�سيا�س ��ية التحرر من
ربق ��ة التبعي ��ة والعبودية والتوج ��ه نحو احلرية
واال�س ��تقالل ،واعت�ب�ره مثق ��ف عراق ��ي با�س ��م
م�ستعار هو “عراقي �صميم” ب�أنه (ال ا�ستقالل بال
جمل�س ت�أ�سي�س ��ي) كما ورد يف �ص ��حيفة العا�صمة
البغدادية.
لقد تطلعت �أنظار املثقفني العراقيني نحو املجل�س،
وعلق ��وا علي ��ه �آما ًال كب�ي�رة تهم العراق ور�ص ��دوا
املوا�ض ��يع التي �س ��يتناولها ،ومن �أهمها املعاهدة
العراقية الربيطانية ،وو�ضع د�ستور للبالد ،و�سن
قانون املجل�س النيابي.
وجل�س ��امة تلك املوا�ضيع وح�سا�س ��يتها ،فقد دعو
ان تظ ��م ت�ش ��كيلة املجل� ��س �أع�ض ��ا ًء مثقف�ي�ن م ��ن
فئ ��ات القانوني�ي�ن وال�سيا�س ��يني واالقت�ص ��اديني
لأن املوا�ض ��يع املطروحة للمناق�ش ��ة ه ��ي “ مزيج
م ��ن ال�سيا�س ��ة واالقت�ص ��اد “ ال�س ��يما املعاه ��دة،
وق ��د و�ض ��عوا يف ح�س ��اباتهم دقة الط ��رف الآخر،
بريطاني ��ا ،التي (ه ��ي �أدهى �أمة �سيا�س ��ية عرفتها
الأر�ض) .فدعا ال�شاعر جميل �صدقي الزهاوي �إىل
انتخ ��اب �أهل االخت�ص ��ا�ص الذين �س ��ماهم (علماء
بال�سيا�س ��ة) ودع ��ا مثقف ��ون �آخ ��رون �إىل انتخاب
(املتخ�ص�ص�ي�ن بالقانون).وبالفع ��ل فق ��د حتقق ��ت
مواقف املثقفني بان�ض ��مامهم �إىل ت�شكيلة املجل�س
بالت�ص ��دي مع قانونيني وحمامني �آخرين بارزين
ملناق�ش ��ة �أعم ��ال املجل�س م ��ن الناحي ��ة القانونية.
يف ال�س ��ابع والع�شرين من �آذار  1924افتتح امللك
املجل�س التا�سي�سي بح�ضور املندوب ال�سامي ومل
يك ��ن جمي ��ع الأع�ض ��اء املنتخبني حا�ض ��رين ومن
�ض ��من جمموع ( )100ع�ض ��و ح�ضره ( )85ع�ضو
وقد القى امللك خطاب العر�ش مذكر ًا ب�أن مهمتهم:
 .1البت يف املعاهدة العراقية … الربيطانية.
 .2ا�صدار الد�ستور العراقي.
 .3ا�صدار قانون االنتخابات.
مت اج ��راء انتخاب رئا�س ��ة املجل� ��س ،فانتخب عبد
املح�س ��ن ال�س ��عدون رئي�س� � ًا ،وداود احلي ��دري
ويا�سني الها�شمي نواب ًا للرئي�س.
�ض ��م املجل�س الت�أ�سي�سي يف ت�ش ��كيلته �أع�ضاء من
خمتل ��ف الثقافات والألوان االجتماعية ،فقد �ض ��م
رجال �سيا�سة وكبار املالك والع�سكريني ال�سابقني
ووجوه اجتماعية ،ف�ض�ل ً�ا عن جمموعة من رجال
القانون �ض ��مت اثني ع�شر قانوني ًا ،مثل �ستة منهم

(ن�ص ��ف املجموع) من بغداد وحدها( ،وهم كل من
ناجي ال�س ��ويدي وعبد الرزاق منري وعبد اجلبار
اخلياط وانطوان �شما�س وروبني بطاط ويو�سف
اليا�س ،ومثل اثنان منهم لواء احللة وهما ر�ؤوف
اجلادرج ��ي ومزاح ��م الباج ��ه ج ��ي ومث ��ل واح ��د
منه ��م لواء الب�ص ��رة هو حمم ��د زك ��ي ،و�آخر مثل
ل ��واء اربيل هو داود احلي ��دري ،ومثل لواء دياىل
واح ��د منهم �أي�ض� � ًا هو جعفر الع�س ��كري الذي كان
ينتمي �إىل فئة الع�س ��كريني يف الوقت نف�س ��ه ،كما
مث ��ل واحد منهم ل ��واء الديوانية ه ��و عبد الرزاق
الروي�شدي).
فق ��د كان ��ت املعاه ��دة العراقي ��ة الربيطاني ��ة عل ��ى
ر�أ� ��س القائم ��ة املو�ض ��وعة عل ��ى ب�س ��اط البح ��ث
والت ��داول ،للخروج بقرار نهائي حول ت�ص ��ديقها
�أو معار�ض ��تها�.إن �أه ��م االجتاه ��ات الت ��ي تركزت
يف داخل املجل�س هي اجتاه املعار�ض ��ة للمعاهدة،
واالجت ��اه الآخ ��ر امل�ؤيد له ��ا ،وهناك اجت ��اه ثالث
حت�ص ��ن بالتحوط ��ات الت ��ي تدع ��و �إىل درا�س ��ة
امل�ستقبل والعواقب التي حتدث يف حالة معار�ضة
املعاه ��دة او ت�أييده ��ا .فالذي ��ن �أي ��دوا ت�ص ��ديق
املعاهدة ووقفوا موق ��ف املدافع عنها ،كان يحدوا
ق�س ��م ًا منهم حر�ص ��هم الوطني على �سيادة العراق
وع ��دم جتزئته فيم ��ا لو عار�ض ��وا بريطاني ��ا ،ف�أن
بريطاني ��ا �س ��وف لن تق ��ف مكتوفة الأي ��دي حيال
الغ ��اء املعاهدة �أو معار�ض ��تها ،و�س ��وف تلج�أ �إىل
ال�ض ��غوط ال�سيا�س ��ية ام ��ام ع�ص ��بة الأمم ،وكذلك
التعر�ض الع�س ��كري لت�ش ��ن به هجوم ًا يف�ضي �إىل
متزق العراق.
عر� ��ض جعف ��ر الع�س ��كري املعاهدة عل ��ى املجل�س
بو�صفه رئي�س ًا للوزراء اعرت�ض ناجي ال�سويدي،
على ان ال تكون ن�صو�ص املعاهدة يف �أيدي �أع�ضاء
املجل� ��س فقط ،بل يوزع ن�ص ��ها على جمي ��ع �أبناء
ال�ش ��عب ،لأن ال�ش ��عب ،يف ر�أي ��ه هو ال ��ذي يتحمل
�ض ��رر املعاهدة �أو نفعها �أي هو �ص ��احب احلق يف
البت فيها.ودعا �أع�ضاء املجل�س لال�سرت�شاد بر�أي
ال�ش ��عب على وف ��ق رغبات ��ه و�أماني ��ه ،وكان هدفه
الرئي�س ��ي من هذا االعرتا�ض ،مت�سكه العايل بقيم
الوطنية ومعانيها.
ومل يعرت� ��ض �أح ��د عل ��ى ر�أيه ،مما يع ��د بحد ذاته
ك�س ��ب ًا مهم� � ًا ،ال ب ��ل عد ن�ص ��ر ًا عل ��ى الذي ��ن كانوا
يطالب ��ون بح�ص ��ر املو�ض ��وع يف جلن ��ة خا�ص ��ة،
كما عزز �أع�ض ��اء �آخرون موقف ناجي ال�س ��ويدي
وع�ض ��دوا موقفه ��م هذا باي ��راد حج ��ج قانونية ال
جمال لنق�ض ��ها ومنه ��م ر�ؤوف اجلادرجي وحممد

زك ��ي ،وهما م ��ن النخب ��ة القانونية ،فعد م�ؤ�ش ��ر ًا
لتح ��ول نوعي يف التفكري ويف �أ�س ��لوب التعامل،
خ�صو�ص� � ًا �إذا �أخذن ��ا بنظر االعتب ��ار ان ما حتقق
ج ��رى يف غم ��رة نقا� ��ش مت�ش ��عب ،تباين ��ت في ��ه
طروحات الأع�ضاء واملعار�ضني ومنهم املثقفون.
مل يتوق ��ف دور املثقفني داخ ��ل املجل�س عند اجتاه
حمدد ،ب ��ل تعدى ذلك ان خط ��ى املثقفون خطوات
وا�س ��عة يف قيادة املناق�شات داخل املجل�س وابداء
الآراء ال�سيا�س ��ية واالقت�ص ��ادية واالجتماعي ��ة،
الأم ��ر ال ��ذي �أدى بالنتيج ��ة �إىل ب ��روز اجتاه ��ات
ثالثة� ،ش ��كلت الدعام ��ة الرئي�س ��ية لوجهات النظر
الت ��ي تباينت بني املت�ش ��ددين والذي ��ن يدعون �إىل
املرونة.
فقد مثل االجتاه الأول املت�ش ��دد يا�س�ي�ن الها�ش ��مي
وحمم ��د زك ��ي� ،إذ اك ��دوا ان املعاهدة تثق ��ل كاهل
الب�ل�اد بقيوده ��ا وت�ض ��عف �س ��يادته وتن�س ��خ
ا�س ��تقالله .لذا طالبوا فقط بتعديله ��ا على وفق ما
جاء يف تقرير جلنة املعاهدة.
�أم ��ا االجتاه الثاين فق ��د متيز �أ�ص ��حابه باملرونة،
والنظ ��رة �إىل الواق ��ع و�إىل توف ��ر االمكانات التي
ت�ؤهله ��م �إىل ان يك�س ��بوا تقدم� � ًا م ��ن خ�ل�ال �إبرام
املعاهدة ،ور�أوا ان املعاهدة ما هي �إال عجلة تدور
بخط ��وات �إىل الأمام ،وهي �أف�ض ��ل م ��ن االنتداب،
بغ� ��ض النظ ��ر عن ثق ��ل بنوده ��ا ونواق�ص ��ها ،كما
�أدركوا بب�ص�ي�رة ال�سيا�سي والقانوين والوطني،
ان اقتنا�ص الفر�ص ��ة من خالل احلوار ال�سيا�س ��ي
مع الربيطانيني� ،س ��ي�ؤثر ب�شكل ملمو�س على نوع
العالق ��ة بني احلكومت�ي�ن العراقي ��ة والربيطانية،
مما يعطي وزن ًا �سيا�سي ًا حلكومة العراق.
وم ��ن الأم ��ور املهم ��ة الت ��ي �أخذه ��ا �أ�ص ��حاب هذا
االجتاه بنظر االعتبار و�ض ��ع الب�ل�اد العام داخلي ًا
وخارجي ًا ،فقد قال ناجي ال�سويدي ،وهو من رواد
هذا االجتاه ،عن املعاهدة( :انها على عالتها �أرجح
لدينا من االنتداب و�أف�ضل ،رغم ثقلها ونق�صانها)،
لأن (و�ضعيتنا لي�س ��ت و�ضعية دولة م�ستقلة متام
اال�س ��تقالل حتى نتمك ��ن من ان نعق ��د معاهدة كما
تعقدها الدول امل�ستقلة).
�أم ��ا االجتاه الثالث الذي متخ�ض عن دور املثقفني
يف مناق�ش ��ات املجل�س ،فقد اتخذ املوقف القانوين
�س ��بي ًال م�أمون� � ًا يف مناق�ش ��ة بن ��ود املعاه ��دة ،مع
مراع ��اة الأع ��راف القانونية والدولي ��ة يف تنظيم
العالقات بني الدول.
وق ��د ب ��رز يف ه ��ذا االجت ��اه نخب ��ة م ��ن املثقف�ي�ن
القانوني�ي�ن ،منه ��م ر�ؤوف اجلادرج ��ي ،وعب ��د
ال ��رزاق من�ي�ر ،وعم ��ر احل ��اج عل ��وان� ،إذ �أخ ��ذوا
عل ��ى عاتقه ��م درا�س ��ة بن ��ود املعاه ��دة ومقارنتها
ببنود االنتداب ،وخرجوا بنتيجة ت�ؤ�ش ��ر قبولهم
املعاه ��دة ب�ش ��رط ان يتم تعدي ��ل بنودها على وفق
م ��ا جاء يف تقرير جلن ��ة املعاهدة الت ��ي كان �أغلب
�أع�ضائها من املعار�ضة.
با�ش ��ر املجل� ��س الت�أ�سي�س ��ي مناق�ش ��ات القان ��ون
الأ�سا�س ��ي ي ��وم الراب ��ع ع�ش ��ر م ��ن حزيران �س ��نة
 ،1924وانته ��ى م ��ن مناق�ش ��اته يوم العا�ش ��ر من
متوز من ال�س ��نة ذاته ��ا .وقد ب ��ذل املثقفون داخل
املجل�س جه ��ود ًا كبرية طغت على بقية الأع�ض ��اء.
و�أداروا مناق�ش ��اته بوعي ثق ��ايف منقطع النظري،
ال �س ��يما منه ��م القانوني ��ون �إذ نا�ض ��لوا م ��ن �أجل
اج ��راء تعديالت جوهرية على �أه ��م مواد القانون
الأ�سا�س ��ي يف اجت ��اه تعزي ��ز وح ��دة الع ��راق
وا�س ��تقالله واحلف ��اظ عل ��ى م�ص ��احله احليوي ��ة،
وايجاد امل�س ��تلزمات القانونية ال�ض ��رورية لإقامة
نظام دميقراطي ،وتركيز �سيادة القانون و�صيانة
احلريات العامة ،وكانوا وهم ينا�ضلون من خالل
ت�ش ��كيلة جلنة القان ��ون الأ�سا�س ��ي ،ي�ؤكدون على
ا�ش ��راك �أه ��ل االخت�ص ��ا�ص ممن يحملون �ش ��هادة
القان ��ون واملطلع�ي�ن عل ��ى جت ��ارب الأمم العربية
والعاملية.

عن ر�سالة ( دور املقفني يف احلركة الوطنية يف
العراق )

ناجي السويدي فقيه الدستور العراقي
حميد المطبعي

ناجي السويدي احد رموز التشريع العراقي ،وكان قبل ان يضبط
بنود الدستور العراقي  1924قد تلقى فيصل االول على يديه
التفقه بالدستور وبمواده القانونية ،وقال للملك المؤسس:
(علينا منذ اآلن ان نبني عراقا دستوريا ،الكل فيه يفكر ويعقل
الحياة) ،وتدفأ فيصل بكالمه ورد( :اخي :ان االمة اعلى من
اسرتي ،والوطن اعلى من خصوصياتنا جميعا. )..

وم�ض ��ى ال�س ��ويدي يف اجتهاده القانوين يبني هياكل الدولة الوليدة ،هنا ي�ش ��رع
نظام ��ا للدبلوما�س ��ية العراقي ��ة وهنا ب�ص ��مة اخ ��رى لربملان او جمل� ��س اعيان حتى
ا�س ��تحق لقب( :فقيه االكرثية) على حد تعبري يا�س�ي�ن الها�شمي ،الذي وجد فيه لي�س
خطي ��ب اجلميع فق ��ط بل هو الذي �س ��تتحد يف افكاره احلرية بامل�س ��اواة ،واالرادة
بوعي الع�صر احلديث!
وعندم ��ا ا�س ���س نقابة املحام�ي�ن  1933خاطب اجلمهور القان ��وين( :نحن يف بداية
الطريق وان كنا اهل �سبق ح�ضاري ..وعلينا ان ننتزع حقوقنا من ايدي االنكليزي
�ش ��يئا ف�ش ��يا )..وهتف احد حمام ��ي النقابة اجلدي ��دة( :بدعم القان ��ون وبدولة حق
القانون �س ��ندعم ا�س ��تقاللنا) وعلق ال�س ��ويدي على الهتاف( :نعم نعم ..القانون هو
قمة احلرية)!
ول�ش ��هرته يف فكرة الد�س ��تورية ،و�ش ��هرته يف بناء قواعد اكرث الد�س ��اتري العربية،
مبعاونة ال�سنهوري فقيه القانون امل�صري ،منح ع�ضوية يف االكادميية الدبلوما�سية
العاملي ��ة وع�ض ��ويات �آخر قانونية و�سيا�س ��ية يف بل ��دان اوربي ��ة ..1935 - 1930
وعهدئ ��ذ اراد االنكلي ��ز تعويقه يف املجال الت�ش ��ريعي لكنه �ص ��اح يف وجوههم( :ان
مهنت ��ي وطن يتق ��دم )..وملا احمر وجهه يف عام  1941و�ض ��ع يده بيد ر�ش ��يد عايل
الكي�ل�اين وا�س ���س”حكومة الدف ��اع الوطني”بداي ��ة لط ��رد �آخ ��ر قواف ��ل االحت�ل�ال
االنكلي ��زي من الع ��راق ،لكن احلكومة �س ��قطت يف حلظة غادرة وج ��اء املحتل بقفل
عيني ناجي ال�سويدي ونفاه اىل رودي�سيا وهناك يف غربته ومنفاه و�ض�ؤل ج�سده
ال�ش ��ريف مات �شهيدا يف ا�سمى مراتب ال�شهادة الوطنية! وناجي ال�سويدي (1882
  )1942ك�أي رم ��ز له امتداد يف التاريخ العراقي له م�ؤيدون وخ�ص ��وم فخ�ص ��ومهاخذوا عليه:
 .1ان ��ه ملك ��ي ،وم ��ا دام العهد امللك ��ي مدانا ،فال�س ��ويدي مدان .2.في ��ه ثنائية  -بني
الوطنية واالنكليزية امل�ستوردة .3.االكادميية العراقية مل حت�سم هويته االنتمائية،
فقد وقفت املوقف القلق ازاء ادواره الوطنية.
اما الوثائق االجنبية فقد:
 .1و�ص ��فته الوثائ ��ق العثماني ��ة ب�أنه”يت�س�ت�ر بغط ��اء العثماني ��ة لتمري ��ر وطنياته
ال�سرية».
 .2و�صفته امل�س بيل ب�أنه( :ذكي لكنه مراوغ كال�سمكة..
 .3وجاء يف تقرير بريطاين( :م�ستقبل ناجي ال�سويدي ينذر باخلطر).
وقد ارتفع يف اعني م�ؤيديه من خالل:
 .1ق ��ال لفي�ص ��ل االول وكان ير�أ� ��س ال ��وزارة العراقي ��ة �”:1930آن االوان لط ��رد
امل�ست�ش ��ارين االنكلي ��ز يف ال ��وزارات العراقي ��ة ،لك ��ن املل ��ك امل�ؤ�س ���س رف� ��ض طلبه
قائال”:الزمن م ��ازال زمن االنكليز”.وا�س ��تقال”:اما انا فل�س ��ت متفائال .2.”..نقح
كث�ي�را يف ن�ص ��و�ص املعاهدة العراقي ��ة الربيطانية ل�ص ��الح حقوق الع ��راق ،ولذلك
ترب� ��ص بتاريخ ��ه االنكلي ��ز .3..مل يخ�ض ��ع لالراجي ��ف عندما �ص ��رخ يف يوم بوجه
نوري ال�س ��عيد”:كفى ذال فالعراق اقوى من تارخ االنكليز .4.”..مل يدن�س يده امام
خزينة الدولة ،وكان دائما يقول لفي�صل االول واتباعه ”:الكفاف هو الوطنية.»..
ول ��د يف بغداد ويت�ص ��ل ن�س ��بة باال�س ��رة العبا�س ��ية عريق ��ة اجل ��ذور ،وكان اجداده
يتزه ��دون بجده ��م املعت�ص ��م بن هارون الر�ش ��يد واليه ترجع �ش ��جرتهم الن�س ��بية..
ام ��ا لقب”ال�س ��ويدي”فجاء اليه ��م ع ��ن طري ��ق جده ��م ال�ش ��يخ عب ��د الله ال�س ��ويدي
 1761 - 1693ال ��ذي ع ��رف بتوقيع ر�س ��ائله وخطاباته با�سم”�س ��ويد”احد اقاربه
م ��ن جه ��ة االم ،ث ��م م ّد �س ��ويد اىل �س ��ويدي كايقاع حمبب ل ��دى العامة ،فح ��ل اللقب
اجلدي ��د حمل اللق ��ب القدمي”�آل مرعي”وراح النا�س ينادونهم با�س ��م �آل ال�س ��ويدي
ال ��ذي نب ��غ فيهم فقهاء وبلغاء منه ��م يف القدمي”عبد الرحمن زي ��ن الدين”ومنهم يف
العراق املعا�صر”يو�س ��ف ال�س ��ويدي” 1929 - 1853وهو والد ناجي ال�س ��ويدي..
الذي �شغل رئا�سة جمل�س االعيان  ،1929 - 1925و�شقيقه”توفيق ال�سويدي”احد
ر�ؤ�س ��اء ال ��وزارات العراقي ��ة ،فهم بيت ا�ص ��الة وزعام ��ة وانحياز اىل ع ��راق متعدد
االعراق.
بع ��د تخرجه يف املدار�س العثمانية ببغداد انتمى اىل الدرا�س ��ة الفقهية على �س ��ياق

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة

رج ��ال الدي ��ن والتق ��وى ،وكان اول در�س ��ه على يد العالمة ال�ش ��هيد حممود �ش ��كري
االلو�سي ف�أجازه قائال”:انك راوية وحمدث”و�ضم يف در�سه الثاين  -فقها ومنطلقا
اىل مدر�سة”ال�ش ��يخ غ�ل�ام ر�س ��ول املولوي”فمنح ��ه اجازة يف التف�س�ي�ر ..ثم اخرب
والده بان الدرو�س الفقهية ال ت�س ��د رمقه الروح ��ي ،وادرك والده مرامي ابنه ناجي
فواف ��ق على �س ��فره اىل اال�س ��تانة لدرا�س ��ة القانون يف حق ��وق تركيا وتخ ��رج فيها
.1905
ويع ��د اول عراقي يدر�س يف تلك الكلية ،وكانت اال�س ��تانة يف زمن درا�س ��ته”برميل
بارود”وه ��ي تتفج ��ر عل ��ى �ص ��يحات التح ��رر واالنعت ��اق م ��ن قب�ض ��ة ال�س ��لطان
اال�س ��تبدادي عب ��د احلمي ��د العثماين .وكان ال�س ��ويدي اح ��د احرار العرب م�ش ��اركا
رفاقه من العرب”عزيز علي امل�صري”يف الغ�ضب على امرباطورية الرجل الهزيل..
ومندجم ��ا م ��ع اح ��رار الرتك”توفيق فكرت ونام ��ق كمال” ،يف الدع ��وة اىل احلرية
والتحرر وامل�س ��اواة ،ويف يوم خطب ال�س ��ويدي امام تظاهرة”:تطالب با�س ��تقالل
العرب».
ويف اال�س ��تانة اي�ض ��ا ا�س ��هم بت�أ�س ��ي�س اجلمعيات العربية مع رفاق ��ه العرب ومنهم
�ش ��بيب اال�س ��عد و�ش ��فيق امل�ؤيد و�ش ��كري احل�س ��ني وه ��ي اجلمعيات الت ��ي طالبت
با�ستقالل الواليات العربية ن�صل و�صدقا وجهارا.
و�ش ��غل منذ بداياته االوىل م�س� ��ؤوليات رفيعة لرفعة �شخ�ص ��يته وح�ص ��افتها ..فقد
توىل الق�ض ��اء يف الب�ص ��رة وبغداد واليمن ،ثم ت ��وىل االدارة املركزية يف الكاظمية
 1911والنج ��ف  1913وعم ��ل يف الداخلي ��ة العثمتاني ��ة ،لكن العثماني�ي�ن حاولوا
ايقافه عن اال�ص�ل�اح فا�ستقال من وظائفه �سنة  1918والتحق بحكومة دم�شق واليا
على حلب وم�ست�شارا للملك في�صل.
ور�أى يف االم�ي�ر او املل ��ك في�ص ��ل بن احل�س�ي�ن امل�ص ��لح الكب�ي�ر الذي �سي�ص ��لح امة
العرب ،ف�س ��انده ودع ��ا اىل واليته على عر�ش الع ��راق ويف  1921ر�أ�س الوفد الذي
ا�س ��تقبل املل ��ك في�ص ��ل يف الب�ص ��رة وهو يق ��ول له”:انت �ض ��مانتنا يف اق ��اة الدولة
الع�صرية”وابت�س ��م امللك”:وانتم العراقيون يدي اليمنى”.ويف خما�ض الت�أ�س ��ي�س
االول توقفت عالقة ال�سويدي بفي�صل ثم جزرت بعد ان نادي ال�سويدي برفع �شعار
تقلي�ص االمتيازات الربيطانية .1930
وعلى اعتاب دخول العراق اىل احلرية الربملانية �شارك ال�سويدي يف �صياغة برامج
حزبية انت�سب اليها ومنها”حزب االمة ”1942بزعامة ال�شيخ احمد الداود و”حزب
التقدم”برئا�س ��ة عبد املح�سن ال�سعدون .1925وحزبيته مل تكن تطمح لقيادة اعلى،
ب ��ل لكي يجعل االحزاب د�س ��تورية يف اهدافها ،ولكي ير�ش ��د االع�ض ��اء اىل احلركة
الد�س ��تورية ،وكان وه ��و يف اال�س ��تانة ي ��رى يف”احلزبية”البيئة الت ��ي تنمو على
تربتها بذور الهوية الوطنية ،هوية احلرية حني تفر�ض �سلطانها القانوين.
وكان ق ��د مار� ��س ال ��وزارة بروح مرجعيت ��ه للقانون واحل�س ��م فيه حلظ ��ات االزمة،
اعن ��ي ان ��ه كان وزي ��ر ر�أي ال وزير ا�ست�ش ��ارة ،وزير حرية ال ��ر�أي واخليار االرادي
ولي� ��س الوزير املنفذ يف ماكن ��ة الدولة ،وهكذا هو يف كل الوزارات التي انيطت به،
ومنها وزارة العدلية واملالية والداخلية ،ثم ر�أ�س الوزارة  1930 - 1929و�سار بها
�س�ي�رة �صاحب االرادة يف ت�صفية اال�س ��تالب والقهر االجنبي.ثم مار�س النيابة ،يف
الربملان يف ثالث مراحل  ،1932 - 1925وكان �صوته فيه يتناغم مع النا�شطني يف
احلرك ��ة الوطنية واال�س ��تقاللية ،وهو يكرر دائما مقولت ��ه الربملانية”:النيابة قيادة
ولي�س ��ت زعام ��ة.”..وكان يف ع ��ام  1925قدم لفي�ص ��ل االول”الئح ��ة قانون لربملان
حرناجح”هو �آذن  :امل�ش� � ّرع بد�س ��تور والفقي ��ه بروح الد�س ��تور ومرجعية القانون
باحالة الد�ستور والقا�ضي املتفقه ب�أدب الق�ضاء العربي القدمي.
وم ��ن غرائب ال�س ��ويدي انه مل ي�ض ��ع او يط ��رح م�ؤلفا يف القانون ،وال ترك درا�س ��ة
قانونية لتالميذ كلية احلقوق� ،أذلك ناجت عن فقر يف املعلومة؟
ام هو توا�ض ��ع ابعده عن الت�أليف او التحقيق او هو �ش ��يء �آخ ��ر؟ �أظن انه غري هذا
وهذا ،امنا هو انه كان يخ�ش ��ى ان يقع اخلط�أ هنا وهنا يف ت�أليفه ،ويكت�ش ��ف اخلط�أ
من قبل خ�صومه فيندم عليه وهو الذي خاف الزلل يف طفولته الدينية ،واعاب على
الآخري ��ن ان يقعوا يف زلة ل�س ��ان وهفوة عقل واهتزاز ر�ؤي ��ة ..كان فاحتة عهد منذ
�صحا ،ومنرب عهد منذ تكون قدرا مبدعا! .
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السويدي واشهر دوواين بغداد

من اليمني توفيق الدملوجي وجعفر الع�سكري وناجي ال�سويدي

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

طارق حرب

يف زمان مل تكن هنالك �صحافة منت�شرة والبث اذاعي وتلفزيوين ون�شر لالخبار
واملعلومات لذلك كانت الدواوين البغدادية املوجودة يف بيوت الوجهاء من اهل
بغداد مو�ضعا للح�صول على هذه املعلومات والديوان البغدادي مبثابة ندوة
�صغرية وكان من هذه الدواوين االدبية والتجارية والقانونية وال�سيا�سية
والرتفيهية و�سواها ومن الطبيعي ان ميلك �صاحب الديوان بيتا كبريا
يخ�ص�ص جزءا منه جللو�س رواد هذا الديوان ليكون بعيدا عن العائلة كما ال
بد ان يتحقق يف �صاحب الديوان البحبوحة املالية وح�سن اال�ستقبال وحالوة
احلديث يف الثقافة واملعرفة والعلم واالدب ويف جانب كرخ بغداد كان بيت
ال�سويدي يف حملة خ�ضر اليا�س حاليا والتي كانت جزءا من املحلة البكدا�شية
التي تقع �شمال بغداد واملقابلة ملدينة الطب احلالية وقبل حملة العطيفية
وكان مقر هذا الديوان يطل على نهر دجلة مبا�شرة وير�سو على �شاطئ النهر
امام ق�صر ال ال�سويدي الزورق البخاري (اليخت) الفخم للعائلة وا�ستمر
هذا الديوان �سنوات طويلة ولكن قلت اهميته ب�شكل اعتيادي مبرور االيام
لكرثة طلبات رواد املجل�س غري امل�شروعة التي ال ميكن حتقيقها والتي كانت
وراء اغالقه وكان يتم افتتاحه يف يومني من اال�سبوع وكان يختلف اىل هذا
املجل�س رواد االدب وال�سيا�سة واعيان االمة كونه جمل�سا علميا ادبيا و�صاحبه
من فقهاء القانون واعالم اخلطابة والبيان والبالغة �صاحب اطالع وا�سع يف
الفقه وال�شريعة والقانون واالدارة وال�سيا�سة واالدب وا�سرة ال ال�سويدي
من ا�سر العلم واالفتاء والتدري�س والتاليف وعميد هذه اال�سرة هو العالمة
الفقيه املحدث اللغوي واملف�سر االديب ابو الربكات ال�شيخ عبد الله ال�سويدي
الذي تر�أ�س اهم امل�ؤمترات يف تاريخ العالقة بني ال�سنة وال�شيعة وهو م�ؤمتر
النجف �سنة  1734الذي عقده ال�شاه نادر �شاه للتقريب بني املذهبني وكان هذا
العالمة امل�ؤ�س�س االول لهذا الديوان ومن بعده اجناله واحفاده منهم امل�ؤرخ
عبد الرحمن ال�سويدي وال�شيخ علي ال�سويدي وانتهت ريا�سة هذا املجل�س يف
بداية القرن الع�شرين اىل يو�سف ال�سويدي املتويف �سنة  1929والذي كانت
�ساحة ال�شهداء يف كرخ بغداد ت�سمى با�سمه اي �ساحة يو�سف ال�سويدي النه
كان واحدا من �ستة عراقيني رافقوا امللك في�صل االول عندما قدم من مدينة
جدة اىل الب�صرة على ظهر الباخرة (نورثربوك) وهم ال�سيد حممد ال�صدر
(�صدر الدين) وحم�سن ابو طبيخ وعلوان اليا�سري ورايح العطية ور�ستم
حيدر وال�شيخ يو�سف ابن ال�شيخ نعمان ابن ال�شيخ �سعيد توىل الق�ضاء يف
عدة مدن وتوىل ع�ضوية جمل�س بغداد يف العهد العثماين وبعد قيام احلرب
العاملية االوىل نفي اىل بالد االنا�ضول ومن هنالك ذهب اىل ال�شام ثم احلجاز
حيث رافق امللك في�صل �سنة  1921وكان ع�ضوا يف جمل�س االعيان امللكي لعدة
�سنوات ومن ابنائه توفيق ال�سويدي الذي عمل قا�ضيا وعميدا لكلية احلقوق
وم�ست�شار حقوقي يف الدولة ومدير العدلية العام ومراقبا للح�سابات ورئي�س
اول جلنة اقت�صادية يف اجلامعة العربية وانتخب نائبا الكرث من مرة وترا�س
جمل�س النواب وكان من اعيان جمل�س االعيان وترا�س هذا املجل�س وكان اول
حمافظ للبنك املركزي عندما كان ي�سمى حاكم عام امل�صرف الوطني وا�شغل
من�صب وزير عدة مرات كان اخرها وزارة االحتاد العراقي االردين وترا�س
الوزارة عدة مرات وكان ع�ضو الهيئة النيابية التي تقوم بواجبات امللك عند
�سفره وبعد االطاحة بالنظام امللكي حكم عليه بال�سجن امل�ؤبد واالبن االخر
ل�صاحب هذا الديوان هو ناجي ال�سويدي خريج مدر�سة حقوق اال�ستانة
العثمانية وعني مدعيا يف اليمن وع�ضو حمكمة ا�ستئناف بغداد ورئي�س حمكمة
الب�صرة ومقت�ش والية ديار بكر ووايل حلب ونائب احلاكم الع�سكري وتوىل
من�صب وزير عدة وزارات وكان ع�ضوا يف املجل�س التا�سي�سي الذي توىل
كتابة الد�ستور امللكي �سنة  1924وا�شغل ع�ضوا يف جمل�س النواب وتوىل
رئا�سة الوزراء وكانت وفاته يف دولة جنوب افريقيا �سنة  1942واالبن الثالث
ل�صاحب هذا الديوان عارف ال�سويدي الذي ا�شغل منا�صب ق�ضائية كثرية وكان
اول نقيب للمحامني يف العراق �سنة .1933
اما االبن الرابع فهو �شاكر من االطباء البارزين يف بغداد ولنا ان نت�صور �سمو
ورفعة هذا الديوان البغدادي وعائلة ال�سويدي هي العائلة البغدادية التي
ح�صلت على (فرمان) اي مر�سوم عثماين لدفن موتاها يف جامع ال�شيخ معروف
الكرخي ومما يالحظ ان ديوان ال�سويدي يف البيت الكبري على �شاطئ دجلة
اما دار توفيق ال�سويدي فهي الدار الرتاثية املوجودة يف �شرق بغداد مقابل
ال�سفارة الربيطانية والتي ما زالت حتتفظ بجمالها ورونقها ويالحظ حتى االن
كتابة احلرفني يف اللغة االنكليزية ( )T.Sاي توفيق ال�سويدي.

