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لنتذكر الفنانة شوقية العطار..
ح��ي��در ش��ال��ك��ر ال��ح��ي��در

الكتابة عن الفنانة شوقيه العطار فيه الجمال
واإلبداع الذي ال نجده عند بقية الفنانات اللواتي
عاصرتهن شوقيه بحياتها الفنية الطويلة التي
امتدت لسبعة عقود زمنية بمتغيراتها وبأفراحها
وأحزانها إال أنها صمدت بوجه كل تلك المتغيرات
التي صادفتها بحياتها الفنية الغنية باإلبداع
الحقيقي ولتثبت ان المرأة الفنانة العراقية قادرة
أن تكون رمزاً للذائقة الغنائية للثقافة عموم ًا ربما
يتبادر إلى ذهن القارئ من أين ابتدأت هذه الفنانة
موهبتها الغنائية ومن وقف مع تلك اإلنسانة
ورافقها بمشوارها الفني والعائلي  ,وهل هي من
أسرة فنية تعشق الغناء؟ البد لنا أن نكون دقيقين
ونحن نكتب عن عالم شوقيه العطار او شوقيه
البصري التي ولدت بثغر العراق بمدينة البصرة
وفي جو عائلي يعشق الثقافة الغنائية وخاصة
األب الذي كان يؤدي أغاني المطرب صالح عبد
الحي ومن كان يحضر اسمه بدنيا الغناء بتلك
الفترة  ,أما األم فهي سيدة تؤدي الغناء الديني
هكذا كانت تأثيرات األم واألب على ابنتهم شوقيه
التي أدركت ان طريق الفن الغنائي هو طريقها
لذلك نجد ان موهبتها بدأت مذ كانت طالبة في
المرحلة االبتدائية ليستمر هذا التألق لديها إلى
مرحلة الدراسة الثانوية  ,فقد كانت األنشطة
المدرسية ال تخلو من نشاط شوقيه الطالبة
المميزة فني ًا عن زميالتها.

يع ��د العام  1959عام ًا هو البداية احلقيقية مب�س�ي�رة هذه
الفنان ��ة حي ��ث كان اللق ��اء الفني مع حمي ��د الب�صري الذي
حل ��ن لها عمل غنائي وطني بذل ��ك العام يتغنى بثورة عبد
الكرمي قا�سم.
بعد هذه الن�ش ��اطات تزوج ��ت من الفنان حميد الب�ص ��ري
لت�ش ��اركه احلي ��اة الزوجية ولتتواف ��ق الآراء ال�سيا�س ��ية
بينهم ��ا ولتك ��ون ع�ضوة بفرق ��ة او جماعة مت ��وز لالغنية
ال�سيا�سية.
كان العق ��د ال�ستين ��ي ال يخل ��و م ��ن الن�ش ��اط الغنائي لهذه
الفنان ��ة على الرغم م ��ن امل�س�ؤوليات احلياتي ��ة البينية �أال
�إنها كانت تقدم الفن الغنائي �ضمن فرقة جماعة متوز
لي�أت ��ي الع ��ام الأهم يف حي ��اة �شوقيه حي ��ث تقف مب�سرح
قاع ��ة اخلل ��د ببغ ��داد لت� ��ؤدي ب�صوته ��ا الأغني ��ة الوطنية
اخلالدة التي يتذكرها املجتمع العراقي (يا ع�ش َكنه) �ضمن
اوبريت بيادر اخلري الذي كتبه علي الق�صب وحلنه حميد
الب�ص ��ري واخرج ��ه ق�ص ��ي الب�صري ذل ��ك االوبريت الذي
تفاع ��ل معه ال�شع ��ب العراقي من �شمال ��ه اىل جنوبه حيث
اللح ��ن والأداء والأ�سم ��اء احلا�ضرة الت ��ي �أتت لبغداد من
الب�ص ��رة الفيح ��اء لتقدم عم�ل ً�ا لن يتكرر حت ��ى �إعداد هذه
ال�سطور فكان حق ًا �إبداع للم�سرح الغنائي عموم ًا.
حينم ��ا نتحدث عن ه ��ذه الإعمال و�شوقي ��ه نتذكر الراحل
ف�ؤاد �سامل ال ��ذي كان ببداياته الفنية وهو ي�ؤدي الدويتو
ع�شكن ��ه مع �شوقي ��ه  ,نعم انه زمان جمي ��ل الذي لن يتكرر
هك ��ذا كان العام  1969على موعد مع ذلك اجلمال الغنائي

املميز لي�أتي العام  1970وعمل �آخر ب�أوبريت جديد �أي�ضا
لفن ��اين الب�صرة وفن ��اين نقابة العمال بعن ��وان (املطرقة)
ال ��ذي حلنه طالب غايل وكتبه نف� ��س ال�شاعر علي الق�صب
ولنف�س املخرج ق�صي الب�صري.
�شوقيه العطار الت ��ي تخرجت من �إعدادية الفنون املنزلية
وعمل ��ت يف الن�شاط املدر�سي لرتبية بغداد الكرخ وت�أملت
�إكم ��ال درا�سته ��ا الأكادميي ��ة للمو�سيق ��ى والغن ��اء مبعهد
الدرا�س ��ات النغمي ��ة وكان م ��ا �أرادت ��ه فق ��د مت قبوله ��ا يف
املعه ��د العري ��ق �إال �أن ظروفه ��ا والتزاماته ��ا حال ��ت دون
�إكمال درا�ستها فقد كانت فرقة الإن�شاد العراقية والتزامها
الوظيف ��ي برتبية الكرخ ق�سم الن�ش ��اط املدر�سي حال دون
�إكم ��ال درا�ستها يف املعهد حي ��ث كان زوجها حميد الب�صر
اح ��د �أ�سات ��ذة املعهد وم ��ن م�ؤ�س�سيه  ,هك ��ذا كانت �شوقيه
متار�س الن�شاط الغنائي والرتبوي.
احلدي ��ث عن فرقة الإن�شاد العراقية التي �أ�س�ست يف العقد
ال�سبعيني ك�إ�ضافة مهمة مب�سرية الغناء العراقي الرتاثي
ل ��ه �أكرث من ق�صة �إبداعية مع الأ�صوات الن�سائية ك�شوقيه
العط ��ار و�أديبه �إ�ضاف ��ة ملي اكرم و�سه ��ام و�أخريات حيث
كانت تلك الفرقة �ص ��ورة و�ضاءة مب�سرية الغناء العراقي
وحا�ض ��رة يف الكثري من املهرجان ��ات العربية وبعدة دول
منها م�صر وتون�س واجلزائر واخلليج العربي.
�إذا ه ��ي حمط ��ة مهم ��ة ل�شوقي ��ه العط ��ار مع ه ��ذه الفرقة ,
اجل ��زء الأول من حياة هذه الفنانة ن�ستطيع �أن نحدده يف
الع ��ام  1959حتى العام  1979هو حق ًا كان بناء فني كبري
وجتربة �ساهمت ببناء الإبداع الفني ل�شوقيه.
غ ��ادرت �شوقي ��ه الع ��راق ع ��ام � 1979إىل جمهورية اليمن
ب�صحبة زوجها و�أوالدها ب�سب ��ب م�ضايقات الدولة �آنذاك
النتمائه ��ا الي�س ��اري فوج ��دت يف اليم ��ن ال�سعي ��د مكان� � ًا
النط�ل�اق حمط ��ة جدي ��دة من حمط ��ات حياتها فق ��د عملت
بدائ ��رة الإذاعة والتلفزيون اليمني حي ��ث لها من الأعمال
الغنائي ��ة ب�ي�ن الأغني ��ة الوطني ��ة وال�شعبي ��ة واالوبري ��ت
ت�ض ��اف مل�سريتها الفني ��ة الغنية باالجن ��از  ,نذكر من هذه
الإعم ��ال الت ��ي وثق ��ت للتلفزي ��ون اليمني اوبري ��ت عودة
بلقي� ��س م ��ن احلان احمد فت ��ح واوبريت البح ��ر والثورة
حلمي ��د الب�صري وباملقابل كان حبه ��ا الأداء املو�شحات مل
ينقطع عن م�سريتها الغنائية.
وقفت هذه الفنانة على م�سارح لبنان و�أوربا ولها �أكرث من
عم ��ل غنائي م ��ن �أغانينا الرتاثية باحل ��ان حميد الب�صري
ويف العام � 1985شهد انتقال �شوقيه و�أ�سرتها �إىل �سوريا
الت ��ي قدمت بهذا البلد ن�شاطات غنائية �أوال ومن ثم عينت
بوزارة الثقافة ال�سورية وقد ا�ستمر ن�شاطها الغنائي على
م�س ��ارح �سوريا و�إثن ��اء مكوثها هن ��اك �ساهمت مبهرجان
العري� ��ش مب�ص ��ر ومهرج ��ان اجلزائ ��ر و�أقام ��ت حف�ل�ات
بفل�سط�ي�ن ولبن ��ان وال�سف ��ر ملو�سكو لإقامة حف�ل�ات جلها
للغناء الوطني والغناء الرتاثي العراقي.
يف العق ��د الت�سعين ��ي غ ��ادرت �شوقي ��ه �سوريا بع ��د رحلة
�إب ��داع له ��ذه الفنان ��ة لتلتح ��ق بزوجه ��ا حمي ��د الب�ص ��ري
مبملكة هولندا وليتم مل �شمل الأ�سرة ويف هولندا ا�ستمر
ن�شاطها وا�شرتكت مب�سرحية غنائية من احلان ابنها رعد
خل ��ف املو�سيقار العراق ��ي الذي ي�سكن �سوري ��ا حالي ًا تلك
ه ��ي م�سرحي ��ة نابليون كم ��ا حلن لها رع ��د خلف جمموعة
م ��ن الأغاين الق�ص�ي�رة وا�ستخدمت كمقدم ��ات لبع�ض من
امل�سل�سالت التلفزيونية حينما حينما كانت ت�سكن �سوريا
قبل الذهاب �إىل هولندا.
حي ��اة عام ��رة بالإب ��داع والت أ�ل ��ق له ��ذه الفنان ��ة �أو لعائلة
الفنان ��ة عان ��ت من ق�س ��وة الغربة ب�ي�ن ذلك البل ��د وهذا ال
ل�سب ��ب ي�ستح ��ق �س ��وى االنتم ��اء الفك ��ري �إال �أن الوط ��ن
وارث ��ه ظل هو الأ�سلوب الذي �أحبت ��ه �شوقيه وعربت عنه
ب�صوته ��ا احلنون و�أدائها املع�ب�ر الآتي من ار�ض الب�صرة
وطقو�سها.
ه ��ذه ال�سطور ق ��د ال تك ��ون �إال جانب من جوان ��ب احلياة
الفنية ملبدعة عراقية ه ��ي نخلة �أخرى من نخيله و�سفرية
حقيقية لل�صوت الن�سائي العراقي الر�صني.
م ��ن كت ��اب (الأ�صوات الغنائي ��ة الن�سائي ��ة العراقية) املعد
للن�شر وق ��د قدم م�ؤلفه الفا�ضل بع�ض من هذا الكتاب املهم
مللحقنا.
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من مفارقات تاريخنا السياسي

كيف عزل الباججي عن مجلس االعيان سنة 1950؟
د .ف��ه��د أم��س��ل��م زغير

ظل الوصي عبداالله يكن لمزاحم الباجه جي
كره ًا ،وكان األخير يعرف كره الوصي له ،وجاء
توقيع (اتفاق الكرام) ليزيد من توتر العالقة
بينهما ،االمر الذي استغله بعض المؤيدين للوصي
عبداالله في اثارة عدم دستورية تعيين مزاحم
الباجه جي عضواً في مجلس االعيان ،ونجحوا في
الغاء عضويته منه في العاشر من نيسان ،1950
وصدرت االرادة الملكية بذلك بعد يوم واحد من
اتخاذ المحكمة العليا قرارها حول هذا الموضوع.

حينم ��ا ت�سنم مزاح ��م الباجه جي من�صب ��ه رئي�س ًا للوزراء
أ�خ�ب�ر الو�صي عبداالله بانه من االف�ضل ان ي�صبح ع�ضو ًا
يف جمل� ��س الأم ��ة ،واقرتح عل ��ى الو�صي ان يت ��م تعيينه
ع�ض ��و ًا يف جمل�س االعي ��ان النه مل ي�سب ��ق يف املا�ضي ان
بق ��ي رئي� ��س وزراء خ ��ارج املجل� ��س خالل تولي ��ه احلكم،
فوافق الو�صي على هذا املقرتح
مل يكن مزاحم الباجه جي نائب ًا �أو عين ًا عندما �شكل وزارته
الأوىل يف ال�ساد� ��س والع�شرين من حزيران  ،1948ولكن
بع ��د ا�سب ��وع من تب ��و�أه من�صب ��ه بع ��ث ال�سكرت�ي�ر العام
لدي ��وان جمل� ��س ال ��وزراء ب ��ارادة ملكي ��ة بتعي�ي�ن مزاحم
الباجه ج ��ي ع�ضو ًا يف جمل�س االعي ��ان لتقرتن مب�صادقة
هي� ��أة النيابة التي كان ��ت تت�ألف من ال�سي ��د حممد ال�صدر
وجميل املدفعي ون�صرت الفار�سي الن الو�صي كان خارج
الع ��راق ،ف�أعيدت االرادة امللكية م ��ن دون توقيع ،فار�سلها
مزاح ��م الباجه جي رئي�س ال ��وزراء اىل الو�صي عبداالله
ال ��ذي كان يف فل�سطني ،فوقع عليه ��ا يف احلادي ع�شر من
متوز ،وملا ع ��اد الو�صي اىل بغداد بع ��د انتهاء زيارته من
فل�سط�ي�ن ،تقدم مزاحم الباج ��ه جي ب ��ارادة ثانية لتثبيت
عينيته ،فلم ير الو�صي داعي ًا لذلك الن االرادة امللكية التي
وقعه ��ا وه ��و يف فل�سطني كافي ��ة لعده ع�ض ��و ًا يف جمل�س
االعيان ،واك ��د الو�صي ملزاحم الباجه ج ��ي اذا ظهرت يف
امل�ستقبل �ضرورة ال�ست�ص ��دار �إرادة ثانية ،فانه �سوف لن
يت�أخر عن توقيعها ،فاطم�أن مزاحم الباجه جي لذلك ،وعد
الأمر بالن�سبة له منتهي ًا.
وط ��وال الفرتة الت ��ي ت�سنم فيها ن ��وري ال�سعي ��د وزارته
العا�ش ��رة يف ال�ساد�س من كان ��ون الثاين حتى العا�شر من
كان ��ون الأول  ،1949واعقب ��ه علي ج ��ودت االيوبي الذي
ا�ستم ��رت وزارته حت ��ى االول من �شب ��اط ( ،)1950حلني
جميء الوزارة ال�سويدي ��ة الثالثة يف اخلام�س من �شباط
 ،1950مل يعرت� ��ض �أحد على عينية مزاحم الباجه جي �أو
ي�ش ��كك بها ،وا�سهم مزاح ��م الباجه جي مبناق�شات جمل�س
االعي ��ان وابدى ر�أيه يف الق�ضاي ��ا التي كانت تطرح عليه،
فعل ��ى �سبيل املثال ال احل�ص ��ر عندما عر�ضت الئحة قانون
ذي ��ل مر�س ��وم ا�سق ��اط اجلن�سي ��ة العرقية رق ��م ( )62لعام
� 1933أكد مزاحم الباجه جي يف جل�سة ال�ساد�س ع�شر من
�شب ��اط � 1950إن هذه الالئح ��ة « ت�سهل ل�شرذمة ا�ستهرتت
بقوان�ي�ن البالد وارغم ��ت احلكومة على حتقي ��ق رغباتها

« ،وخاط ��ب زم�ل�اءه قائ�ل ً�ا « انتم بال �شك تعلم ��ون الت�أثري
ال�س ��يء الذي حتدث ��ه مثل هذه ال�سيا�س ��ة يف العراق ويف
الب�ل�اد العربية .وج ��اء كالم مزاحم الباجه ج ��ي من�سجم ًا
م ��ع م ��ا تو�صل اليه تقري ��ر جمل�س االعيان ال ��ذي اكد على
الت�أثريات ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادية ال�سقاط اجلن�سية عن
اليهود العراقيني الذين هربوا مبالغ كبرية من العراق اىل
اخل ��ارج ،وما ادت اليه هجرتهم م ��ن خلل اقت�صادي داخل
العراق لدورهم يف ت�سيري هذا اجلانب املهم.
�أث�ي�رت ق�ضية الغ ��اء عينية مزاحم الباجه ج ��ي اثر القاءه
خطبت ��ه املطول ��ة عل ��ى املنهاج ال ��وزاري ال ��ذي تقدمت به
وزارة توفي ��ق ال�سوي ��دي الثالث ��ة بع ��د ع�شري ��ن يوم ًا من
ت�شكيلها ،فهاجم الو�ص ��ي عبداالله دون ان ي�سميه باال�سم
قائ�ل ً�ا « كلكم تعلمون ان الظ ��روف ،والظروف مع اال�سف
قا�سي ��ة ،خلق ��ت انا�س� � ًا ال يتج ��اوز عدده ��م �أ�صاب ��ع الي ��د
الواح ��دة ي�سريون �أمور الدول ��ة بو�سائل غريبة ،وا�شكال
عجيب ��ة ،فهم يلتجئ ��ون اىل ا�سالي ��ب تيمورطا�شية(ن�سبة
اىل وزير البالط االيراين) ،مع اننا نعلم ان هذه اال�ساليب
التيمورطا�شية قد ذهبت ،وق�ضت عليها الظروف ،وذهبت
ب ��دون رجعة ،وق�ضت عل ��ى تيمورطا�ش تالحق ��ه اللعنات
على الدوام ،وكلنا نعلم ،ولكن مع اال�سف نخ�شى ان نبوح
باحلقيقة ،وهي ان يف العراق انا�س ًا حمدودين ،ي�سريون
�أمور الدولة ح�سب رغباته ��م ال�شخ�صية ،وذلك بالتجائهم
ال�ساليب عجيبة غريبة يف هذه الدولة.
مل يك ��ن بام ��كان الو�ص ��ي عبداالل ��ه ان يتقب ��ل م ��ن مزاحم
الباجه جي مثل هذا ال ��كالم القا�سي بحق �سيا�سته ،وعده
طعن ًا بت�صرفات رئي�س ديوانه احمد خمتار بابان ،وجر�أة
غ�ي�ر م�سبوقة لعني جت ��ر�أ وقال مثل هذا ال ��كالم ،فا�ضحى
من ال�ض ��روري معاقبته على كالمه ه ��ذا ،فتم اثارة ق�ضية
ع ��دم د�ستوري ��ة عينيته من قب ��ل امل�ؤيدي ��ن للو�صي التي «
جتاهلته ��ا وزارتان متعاقبتان ،بع ��د ا�ستقالة وزارته ،فلم
تظه ��ر اال يف عه ��د هذه ال ��وزارة ،بعد ان ب ��رزت معار�ضة
الباجه جي للعيان باجلى �صورها.
تبن ��ى ه ��ذا املو�ض ��وع ب�ش ��كل ا�سا� ��س �صالح ج�ب�ر وزير
الداخلي ��ة يف جل�سة جمل�س النواب التي عقدت يف الثامن

والع�شرين من �آذار  1950عندما طرح النائب حممد جواد
حي ��در �س� ��ؤا ًال حول ع ��دم د�ستورية تعيني مزاح ��م الباجه
ج ��ي ع�ض ��و ًا يف جمل�س االعي ��ان ،فرد عليه وكي ��ل رئي�س
ال ��وزراء �صالح جرب بانه لي� ��س يف ا�ستطاعة احلكومة ان

تب ��ت يف االمر ،ولي�س لها اال « ان حتيل الأمر اىل املحكمة
العليا التي من اخت�صا�صها النظر يف �أمر كهذا ،وللمحكمة
العلي ��ا النظر في ��ه ،والبت فيه على �ض ��وء احكام الد�ستور
وح�سب مقت�ضياته».
وبالفع ��ل عر� ��ض مو�ض ��وع عيني ��ة مزاح ��م الباج ��ه ج ��ي
عل ��ى املحكم ��ة العلي ��ا للب ��ت يف د�ستوري ��ة ه ��ذا التعيني،
ونظ ��رت املحكم ��ة يف ال�س� ��ؤال املوج ��ه اليها م ��ن جمل�س
ال ��وزراء املتعلق مبدى حق املل ��ك يف ممار�سة �صالحياته
الد�ستوري ��ة وهو يف خارج حدود الع ��راق ،وجاء قرارها
يف اجلل�س ��ة اخلا�صة التي عقدته ��ا يف العا�شر من ني�سان
 1950ليت�ضم ��ن ع ��دم د�ستورية هذا احل ��ق مبوجب املادة
الثالث ��ة والع�شري ��ن م ��ن القان ��ون اال�سا�س ��ي العراقي الن
ممار�سته ��ا ت�صب ��ح م ��ن اخت�صا� ��ص النائب عن ��ه �أو هي�أة
النياب ��ة .وعق ��ب ذلك بيوم �ص ��درت ارادة ملكي ��ة ت�ضمنت
الغ ��اء االرادة امللكي ��ة ال�سابق ��ة املت�ضمن ��ة تعي�ي�ن مزاحم
الباج ��ه ج ��ي ع�ض ��و ًا يف جمل�س االعي ��ان ،وهك ��ذا انهيت
عينية مزاحم الباجه جي.
�أث ��ارت ق�ضية انهاء عينية مزاح ��م الباجه جي من جمل�س
االعيان ردود فعل خمتلف ��ة ،فر�أى البع�ض من ال�سيا�سيني
املعار�ض�ي�ن للو�ص ��ي عبداالل ��ه وامل�ؤيدي ��ن ل�سيا�ست ��ه يف
الع ��راق ،ان التحيز كان ظاه ��ر ًا يف ال�شكل الذي اثريت به
ه ��ذه الق�ضي ��ة ،اذ انها مل تقدم اىل املحكم ��ة العليا كق�ضية
مو�ضوعي ��ة يف �سبي ��ل تقري ��ر مب ��د أ� ثابت لتف�س�ي�ر ناحية
د�ستوري ��ة « وامن ��ا قدمت كق�ضي ��ة �شخ�صي ��ة ،الأمر الذي
ترت ��ب عليه نتائج خمتلف ��ة لق�ضايا مماثلة « ،يف حني ر�أى
اكرث غرماء الباجه جي ان انهاء عينية مزاحم الباجه جي
على هذه ال�صورة ،كان مبثابة عقوبة له على ت�صريحاته،
اك�ث�ر من ان يك ��ون االنه ��اء «تدب�ي�ر ًا �أو ت�صحيح� � ًا خلط�أ
د�ستوري ،كما ادعته احلكومة يف حينه « على حد ما ذكره
توفي ��ق ال�سويدي ال ��ذي يعد واحد ًا من أ�مل ��ع ال�شخ�صيات
القانونية يف العراق.
ع ��ن ر�سال ��ة :مزاحم الباجه ج ��ي ودوره يف ال�سيا�سة
العراقية

4

العدد ( )5213السنة التاسعة عشرة
االثنين ( )27حزيران 2022
www.almadasupplementscom

تأليف الحكومة العراقية المؤقتة 1920
كما في رسائل المس بيل

ترجمة :عبد الكريم الناصري

في  24تشرين األول 1920

كتبت امل�س بيل اىل �أبيها تقول:
لق ��د ذك ��رت يف الإ�سب ��وع املا�ض ��ي �أين م�صاب ��ة بالتهاب
الق�صب ��ات الهوائي ��ة ..ح�س ��ن ..لق ��د تغلب ��ت عليه ��ا وقد
�أنفقت االي ��ام ال�ستة املا�ضية يف داري ويف �أحايني منها
يف الفرا� ��ش ونتيجة لذلك ت ��راين �شفيت �أو كدت �أ�شفى.
ث ��م �أين بالرغم مما يف مالزم ��ة الفرا�ش من تعب و�إمالل
مل �آ�س ��ف من وجه ما عل ��ى �أن كنت بعيدة عن امل�ساجالت
ال�شخ�صية العنيفة التي كانت �أ�صدا�ؤها ت�صل ايل ،ولقد
أ�خ ��ذ �أهل بغداد على عاتقه ��م �أال �أكون مبعزل عن االزمة
ال�سيا�سي ��ة ..فبحج ��ة الإ�ستف�س ��ار ع ��ن �صحت ��ي كان ��وا
يجيئ ��ون فيجل�سون على �أريكتي الإيرانية الكبرية التي
و�صل ��ت بع ��د مغادرتك بغ ��داد ليفرغوا عن ��دي خماوفهم
و�آماله ��م .وق ��د حاول ��ت �أن �أغل ��ق باب ��ي حت ��ى ال�ساع ��ة
احلادية ع�شرة �صباحا ،ولكني ما �أ�صبت يف ذلك جناحا
يذك ��ر .فح�ي�ن كان رئي� ��س البلدي ��ة يجيئن ��ي يف ال�ساعة
التا�سع ��ة �صباحا �أو حني كان النقي ��ب ير�سل ابنه ال�سيد
حممود كنت ال �أجد بدا من �أن �أخرج لر�ؤيتهما .وال�شيء
الذي كان يرهق �أفكارنا اننا ماكنا نحقق تقدما ..لقد كان
ال�س ��ر بر�سي مغم ��ورا بالتفا�صي ��ل التي مل تك ��ن تدع له
فراغا يدر�س في ��ه الق�ضايا الكبرية ،وماكان يف الديوان
كم ��ا يبدو م ��ن عنده م ��ن ح�ض ��ور الذه ��ن مايحمله على
الوقوف بباب ��ه ليدفع مرور تلك التفا�صي ��ل عليه .ولهذا
كان كل ماا�ستطعت �أن �أفعله �أن ار�سل اليه تقريرا يوميا
بالق ��ال والقي ��ل واال�شاع ��ات ونف ��اد ال�ص�ب�ر ،التي كانت
املدينة تغلي بها م�شرية اىل �أن ال�شيء ي�ستطيع انهاءها
غ�ي�ر اتخاذ قرار �سري ��ع .وهو كان يف الواق ��ع قد انتهى
اىل �أن اخلطوة الأوىل التي ينبغي له اتخاذها هي دعوة
النقي ��ب اىل ت�أليف حكومة م�ؤقتة ولكن االيام كانت متر
وهو ال يجد الوقت الالزم التخاذ تلك اخلطوة بالفعل.
ويف ي ��وم اخلمي� ��س بلغتن ��ي ر�سال ��ة من ال�س ��ر بر�سي،
مفادها �أنه دعا اىل ندوة �شورى جتتمع ع�صر ذلك اليوم
يف داري ،ومادم ��ت �أنا ال �أ�ستطي ��ع الذهاب اىل الدائرة.
وق ��د اجتم ��ع القوم يف ال�ساع ��ة الثالثة بع ��د الظهر وهم

ال�س ��ر بر�س ��ي وايفلني هاول وامل�س�ت�ر �سليرت وقد ك�شف
ال�س ��ر بر�س ��ي ع ��ن م�شروع ��ه القا�ض ��ي بت�ألي ��ف حكومة
م�ؤقتة من وزراء ع ��رب وم�ست�شارين بريطانيني ..وتال
ذل ��ك نقا� ��ش مهم �شيق دام ث�ل�اث �ساع ��ات ..ويف الأخري
ا�ستق ��ر ر�أي ال�س ��ر بر�س ��ي عل ��ى م�شروع ��ه بع ��د �إدخال
تغي�ي�رات غري مهمة عليه .و�أعلن �أنه الآن ب�سبيل عر�ضه
على النقيب.
ويف ي ��وم اجلمع ��ة مل يح ��دث �ش ��يء آ�خ ��ر .وق ��د زارين
م ��ن النا�س م ��ا العداد له ��م ،حتى خي ��ل ايل ان كل ما يف
بغ ��داد من قلق وا�ضطراب كان ي ��دور كدوامة املاء حول
حديقت ��ي ..ويف امل�ساء جاء – تود – وزوجته وعندهما
نف� ��س احلكاية «عجل ��وا عجلوا « وبه ��ذه النغمة �أر�سلت
تقريري اليوم اىل ال�سر بر�سي.
وقد ب ��د أ� يوم ال�سبت بزيارة ب ��ارزة – بزيارة من جعفر
با�شا الع�سكري� ،إنه �أمري اللواء ذو اخلدمة املمتازة �أوال
م ��ع الرتك ثم مع في�صل .كنت ر�أيته يف دم�شق يف ال�سنة
املا�ضية وقد كتب ايل مرارا.
قل ��ت ل ��ه �أن من واجب ��ه كف ��رد وكوطن ��ي �أن ي�ساعد على
ت�أ�سي� ��س �أي �ش ��كل م ��ن �أ�ش ��كال امل�ؤ�س�س ��ات العربية يف
الع ��راق ،و إ�ن ��ه �إذا م�ض ��ى ه ��و والآخ ��رون قدم ��ا بجر�أة
معتمدي ��ن عل ��ى ت�أييدن ��ا ف�إنه ��م �سي�سكت ��ون كل نقد .وال
�أدري ه ��ل �صدقن ��ي �أم مل ي�صدقن ��ي� .إن جعف ��ر ه ��و �أول
عراق ��ي يعود من �سوريا ،وعلى موقفه �سيتوقف ال�شيء
الكثري ()1
ث ��م جاء ال�سيد ح�س�ي�ن �أفنان وماك ��دت �أ�شرع يف حديث
قل ��ب لقلب معه ،ب�ش� ��أن بع� ��ض مق ��االت افتتاحية ينوي
ن�شره ��ا يف �صحيفته ،حتى دخل امل�س�ت�ر فلبي و�آخرون
ث ��م ال�س ��ر بر�سي ث ��م مالبث اجلمي ��ع ان خرج ��وا ماعدا
امل�س�ت�ر فلب ��ي .ف�أقبلنا عل ��ى ال�س ��ر بر�سي وق ��د انبهرت
انفا�سن ��ا ت�شوق ��ا وتطلعا ،فقال – لقد واف ��ق – وكان قد
ج ��اء ر�أ�س ��ا م ��ن عند النقي ��ب ،ال ��ذي وافق عل ��ى ت�شكيل
حكوم ��ة م�ؤقتة� ..إذن فقد حققنا جناحنا االول ،وما كان
غ�ي�ر بر�سي بق ��ادر على حتقيقه .ب ��ل �أن ا�ستطاعته حتى
ه ��و على حمل النقيب على امل�ساهمة يف ال�ش�ؤون العامة
مل تك ��ن ب�أقل م ��ن معجزة .ومل يكن ابته ��اج ال�سر بر�سي
وان�شراح ��ه ليعدله �ش ��ي �إال ابتهاجنا نح ��ن وان�شراحنا
ولقد جل�سنا ن�صف �ساعة نكاد نتوثب طربا ونحن منجد
النقيب تارة وال�سر بر�سي تارة �أخرى».
في  1تشرين الثاني 1920

كتبت اىل ابيها تقول:
«مررن ��ا ب�إ�سبوع جد حرج ودقي ��ق .ولكن الأمور جتري
باجلملة على مايرام.

ويف ليل ��ة االثنني �أعِ دت ر�سائل النقيب وبرقياته اىل الـ
� 18شخ�ص ��ا الذي ��ن دعاهم اىل اال�ش�ت�راك يف – جمل�س
ال ��وزراء – ويف تل ��ك الليل ��ة تناولت طع ��ام الع�شاء مع
الكاب�ت�ن كالينت وامليجر مري ملقابل ��ة جعفر با�شا ..وقد
قل ��ت فيها – �إن اال�ستق�ل�ال التام هو م ��ا كنا راغبني يف
�إعطائه  -فقال (وكنا نتكلم العربية):
«موالتي ،اال�ستق�ل�ال التام ي�ؤخذ وال يعطى» و�إنه لقول
عميق الرج ��ل مثايل النزع ��ة ،رفيع الغر� ��ض ،متحم�س
لبالده ،وبن ��ي جن�سه وحني افرتقنا يف ذلك امل�ساء كنت
�أرى �أن ��ه لن يرف�ض دع ��وة النقيب له اىل اال�شرتاك فيها
وزيرا للدفاع.
وهو بالفعل مل يرف�ض.
ويف ذل ��ك الي ��وم ورد ع ��دد م ��ن الأجوبة الت ��ي تت�ضمن
املوافقة على اال�شرتاك يف الوزارة.
ويف ع�ص ��ر اليوم �أقمت حفلة �شاي ك�ب�رى لفهد بك و�آل
عكي ��ل ..كان ��ت اجلل�س ��ة رائعة حق ��ا .لقد جل� ��س فهد بك
ي ��روي ق�ص�صا عن ال�صحراء ث ��م اختتم حديثه ب�أن فتح
ثياب ��ه �أراين ثقبا �ضخما يف �ص ��دره ،ن� أش� عن طعنة من
حرب ��ة يف ظه ��ره �أثناء غ ��ارة ل ��ه يف �شبابه .ق ��ال «وقد
نظ ��رت اىل �ص ��دري فوج ��دت ر�أ�س احلربة ب ��ارزا منه»
وم ��ا كان يف و�س ��ع �أحد غري عربي من �أبن ��اء ال�صحراء
ان يعي�ش بعد طعنة كهذه.
ويف �صب ��اح الأربع ��اء كان كل �ش ��يء فيم ��ا يب ��دو عل ��ى
مايرام ..ويف الع�صر جاء امليجر يت�س مع تود وزوجته
وق ��د فاج�أن ��ا امل�سرت ت ��ود ب�أنه ق ��د زار �سا�س ��ون افندي
لتهنئت ��ه مبن�صب وزير املالية ،فوج ��ده مع حمدي با�شا
بابان – ال ��ذي كان عر�ض عليه من�صب وزير بال وزارة
– ووجدهما معا على �أهبة الرد بالرف�ض.
عندئذ ترك ��ت كوب ال�ش ��اي دون �أن �أ�شربه وهرعت اىل
الدي ��وان لأخ�ب�ر امل�سرت فلب ��ي بالأمر .فلم أ�ج ��ده هناك.
ولكني وج ��دت �ض ��وءا يف غرفة ال�سر بر�س ��ي .فدخلت
علي ��ه واخربت ��ه فكلفن ��ي بالذه ��اب ح ��اال اىل �سا�س ��ون
�أفندي ،وحمله على تغيري ر�أيه.
فخرجت و�أنا �أ�شع ��ر ك�أن م�ستقبل العراق كله قد اجتمع
يف ي ��دي .ولكن حني بلغت دار �سا�سون افندي ،تنف�ست
ال�صع ��داء �إذ وج ��دت امل�س�ت�ر فلبي والكاب�ت�ن كالينت قد
�سبق ��اين اليه .وكان النقيب قد ا�ستل ��م ر�سالة �سا�سون،
ف�أر�س ��ل امل�س�ت�ر فلب ��ي اليه ب�أق�ص ��ى ال�سرع ��ة ،على �أين
و�صلت يف اللحظة احلرجة ،ويف الوقت املنا�سب وكان
قلب ��ي وكالينت قد ا�ستنفذا كل ماعندهما من حجج وظل
�سا�س ��ون مع ذلك عند ق ��راره .واعتق ��د ان قلقي العظيم
ق ��د �ألهمني� ،إذ بع ��د �ساعة من االحل ��اح املركز ظهر عليه
بو�ض ��وح �أنه قد تزعزع عن مقف ��ه ،فبالرغم من �أن �أخاه

�ش ��ا�ؤول – الذي �أكن له الإعج ��اب واالحرتام هو اي�ضا
– ق ��د بذل مايف و�سع ��ه �ضد م�سعان ��ا – و�أخريا حملنا
�سا�س ��ون �أفندي على �أن يعيد النظ ��ر يف مقفه و�أن يرى
ال�س ��ر بر�سي يف الي ��وم التايل ،وقد كان عن ��دي اقتناع
داخل ��ي ب�أنن ��ا ك�سبن ��ا املوقف .م ��ن �أ�سباب ذل ��ك ماكنت
أ�ن ��ا �شخ�صي ��ا ق ��د اقمت ��ه منعالئ ��ق الثق ��ة واالعتماد مع
�سا�سون .على �أن احدا منا ما كان واثقا بالنتيجة.
ومل �أمن كث�ي�را يف تلك الليلة ..لقد ذهبت �أقلب يف ذهني
احلجج التي �أدليت بها وات�ساءل عما �إذا كان مل يكن يف
و�سعي �أن �أديل بخري منها.
ويف �صب ��اح الي ��وم الت ��ايل – وهو الثالث ��اء – جاءين
�سا�س ��ون افندي يف ال�ساع ��ة العا�شرة فذهب ��ت به ر�أ�سا
اىل ال�سر بر�س ��ي وتركتهما معا .وبعد ن�صف �ساعة عاد
ف�أخ�ب�رين ب�أنه ق ��د وافق .ثم �س�ألني عم ��ا ي�ستطيع فعله
يف �سبي ��ل م�ساعدتن ��ا يف مهمتنا ،ف�أر�سلت ��ه اىل النقيب
ر�أ�س ��ا وكان نقي ��ب بغداد هو �أي�ضا ق ��د رف�ض اال�شرتاك
يف ال ��وزارة .وكان م ��ن ال�ض ��روري حمل ��ه عل ��ى قبول
اال�ش�ت�راك يف ال ��وزارة وال�شك ��وك الت ��ي ت�س ��اوره .ثم
تباحن ��ا يف كيفي ��ة اكت�س ��اب املتطرفني وقد اك ��دت له �أن
اكت�سابهم هو �أهم مايرغب فيه ال�سر بر�سي .ف�س�ألني –
وقد ت�شجع – عما �إذا كان ي�ستطيع ان يتحدث اىل ال�سر
بر�س ��ي ف�أخذت ��ه يف احل ��ال اىل ال�سر بر�س ��ي وتركتهما
مع ��ا و�أنا مقتنعة ب� ��أن ال�سر بر�سي هو خ�ي�ر من ي�شرح
�سيا�سته.
ويف �صب ��اح ي ��وم ال�سبت ،ذهبت ان ��ا وامل�سرت فلبي اىل
النقي ��ب ،وكان امل�س�ت�ر فلبي ه ��و الوا�سط ��ة بينه وبني
ال�س ��ر بر�سي وقد قام بهذه املهمة عل ��ى �أح�سن مايرام..
وهن ��ا تقول امل�س بي ��ل �أنهما وجدا النقي ��ب طلق الوجه
م�شرق الأ�سارير ووجداه عازما كل العزم على �أن يكون
ه ��و دون �سواه على ر�أ�س الوزارة �أو «جمل�س الوزراء»
و�أن ��ه بع ��ث اىل املعتم ��د الربيطاين بر�سال ��ة فحواها �أ،
تك ��ون هي – �أي امل� ��س بيل – الوا�سط ��ة بينهما يف �أي
وقت يتعذر فيه على امل�سرت فلبي القيام بذلك.
ث ��م تق ��ول �أنه ��ا �أقام ��ت يف امل�س ��اء م�أدبة ع�ش ��اء جلعفر
الع�سك ��ري و�سا�س ��ون �أفن ��دي وعب ��د املجي ��د ال�ش ��اوي
رئي�س البلدية ودعت اليها امل�سرت فلبي والكابنت كالينت
وامليج ��ر مري وكان غر�ضها من امل�أدبة حتقيق الإت�صال
ب�ي�ن الثالثة الأولني .وتقول �أن جعف ��ر الع�سكري طالب
– بلغة م�ؤثرة – ت�سوية التحقيق مع الع�شائر الثائرة..
وق ��د ارت�أى �سا�سون افن ��دي ان ي�ش ��رك النقيب معه يف
جمل�س الوزراء� ،أحد زعماء كربالء �أو النجف.
م ��ن مدونة (طرائ ��ف الفكر واللغ ��ة) من إ�ع ��داد ال�سيدة
بثينة النا�صري
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من أسرار الساسة قبل ثورة  14تموز 1958

الصراع بين االمير عبد األله والدفتري وطه الهاشمي
ع��ب��د ال����ق����ادر ال���ب���راك

سمعت من المرحوم محمود صبحي الدفتري
احد وزراء العهد الملكي الذين استبعدوا من
الحكم في الهزيع االخير من ذلك العهد .انه كان
من بين الساسة العراقيين الذين استطلعت
اراؤهم في اسناد رئاسة الوزراء الى االمير زيد بن
الحسين ،الشقيق االصغر للملك فيصل االول،
والذي كان يشغل يومذاك منصب سفير في
وزارة الخارجية.

وكان الباع ��ث على هذه اال�ست�شارة ان عبد االله الو�صي
عل ��ى عر�ش الع ��راق يومذاك الحظ ان اقط ��اب املعار�ضة
كان ��وا ي�ستلطفون االمري زيد عندم ��ا كان يتوىل من�صب
النيابة ع ��ن الو�صي خالل �سفرات ��ه املت�صلة اىل اوروبا
ولعل يف ا�سناد ال ��وزارة اليه ما يخلق (ج�سور ات�صال)
م ��ع املعار�ض ��ة ولكي ال يظ ��ل البالط معتم ��دا يف تدوير
�ش� ��ؤون الب�ل�اد عل ��ى ن ��وري �سعي ��د ال ��ذي كان يومذاك
مغ�ضوب ��ا علي ��ه ب�ش ��كل غ�ي�ر ظاه ��ر م ��ن قب ��ل الو�ص ��ي

وحا�شيته يف البالط.
وذك ��ر يل الدفرتي انه ن�صح بعدم ا�سناد رئا�سة الوزارة
لالم�ي�ر زيد الن رئي� ��س الوزراء يك ��ون م�ستهدفا لهجوم
املعار�ض ��ة ولرمب ��ا ان�سحب ه ��ذا الهجوم ب�ص ��ورة غري
مبا�ش ��رة عل ��ى اال�س ��رة املالكة الت ��ي ينتم ��ي االمري زيد
اليه ��ا .ول�ست ادري ببواعث فت ��وى الدفرتي ،فهل ق�صد
بذل ��ك �أال ي�شعر الو�صي عبد االله بتعاطفه مع االمري زيد
ل�شع ��وره ان الو�صي غري ج ��اد با�سناد الوزارة اليه� ..أم

لأن ��ه �أراد حماية الأ�سرة املالكة من هجوم قد تتعر�ض له
من قبل املعار�ضة.
ولك ��ن ال ��ذي ادريه ان الدفرتي قد انق ��ذ نف�سه من (ورطة)
تنجيه م ��ن التعر�ض ملا تعر�ض اليه بعد معار�ضته لتعديل
القان ��ون الأ�سا�س ��ي بعد االحت�ل�ال الثاين للع ��راق بزيادة
حق ��وق املل ��ك وبالتايل الو�ص ��ي على العر� ��ش مينحه حق
اقال ��ة ال ��وزارة اذا ا�ص ��رت عل ��ى ال�سيا�سة الت ��ي ال يقرها
عليه ��ا البالط .ولتف ��ادي وقوع عبد الإل ��ه يف املحنة التي

وق ��ع فيها يوم مل ي�ستط ��ع اقالة ر�شيد عايل الكيالين عقب
اح ��داث ماي� ��س االمر ال ��ذي ادى اىل ه ��روب الو�صي اىل
(الديواني ��ة) مرة واىل (عمان) م ��رة اخرى بحيث ا�ستغل
الكي�ل�اين هذه الفر�صة – فر�صة هروب الو�صي – وجمع
املجل�س النيابي ليعزل عبد االله من (الو�صاية) وتن�صيب
ال�شري ��ف �ش ��رف بدل ��ه عل ��ى النح ��و ال ��ذي ال يحت ��اج اىل
التف�صيل.
والواق ��ع ان املعار�ض ��ة يف ال�سن ��وات االخرية م ��ن العهد
امللك ��ي ق ��د ا�ستهدف �ش ��ن الهج ��وم املبا�شر عل ��ى الو�صي
الن ��ه (تفرعن) بعد ف�شل حركة ماي� ��س الوطنية وا�ستخف
ب ��كل رج ��ال احلك ��م وانته ��زت املعار�ض ��ة قيام ث ��ورة 23
يولي ��و  1952التي اطاحت بفاروق واالنقالب الذي اطاح
ب�شكري القوتلى م ��ن رئا�سة اجلمهورية يف �سوريا لتنذر
عبد االله من امل�صري املماثل مل�صري فاروق والقوتلي.
وكان طه الها�شمي رئي�س ح ��زب اجلبهة ال�شعبية املتحدة
يوم ��ذاك ا�ص ��رح ال�سا�س ��ة الذي ��ن واجهوا عب ��د االله بهذا
االن ��ذار ع�ب�ر املذك ��رة ال�شه�ي�رة الت ��ي رفعته ��ا اجلبهة مع
املذك ��رات الت ��ي رفعتها االح ��زاب املعار�ض ��ة اىل الو�صي
قب ��ل اندالع ث ��ورة  14مت ��وز  1958با�شه ��ر قليلة وحاول
(الو�صي) ان يظهر مبظهر الزاهد يف احلكم والقوي على
امل�ضي فيه – يف وقت واحد – يوم قابله زعماء املعار�ضة
وذك ��ر بع�ض ه�ؤالء ان (الو�صي) كان (ثمال) فوجه كلمات
قا�سي ��ة اىل ط ��ه الها�شم ��ي ،االمر الذي حمل ��ه على مغادرة
االجتماع و�شاطره يف ذلك زميله كامل اجلادرجي.
وهن ��ا يط ��رح �س�ؤال ..مل ��اذا انف ��رد الو�ص ��ي مبهاجمة طه
الها�شم ��ي دون غ�ي�ره م ��ن الر�ؤ�س ��اء؟ ان كثريا م ��ن الذين
دونوا مذكراتهم ال�سيا�سية مل يذكروا �سبب حقد عبد االله
عل ��ى الها�شم ��ي وخ�صه بالهج ��وم دون غ�ي�ره وان�شغالهم
ببح ��ث جوان ��ب اخ ��رى م ��ن ن�ش ��اط املعار�ض ��ة بع ��د هذا
االجتم ��اع العا�ص ��ف الواق ��ع ان الو�ص ��ي كان يحق ��د على
ط ��ه الها�شمي الن ��ه مل ي�ستطع كبح جن ��اح العقداء االربعة
الذي ��ن ق ��ادوا حرك ��ة ماي� ��س الوطني ��ة بحي ��ث عر�ض ��وا
الو�صي لله ��روب من البالد والعودة اليها يف ظل احلراب
الربيطاني ��ة ه ��ذا من جهة وم ��ن جهة اخرى ف ��ان الو�صي
كان يعت ��ب على الها�شمي الن ��ه مل يلتحق به اىل الديوانية
ليتعاونا معا يف اتخ ��اذ القرارات التي حتول دون اندالع
ثورة ماي�س الوطنية.
وهناك ا�سباب اخرى م�ضافة اىل ال�سببني املذكورين وهما
ان الها�شم ��ي كان قد ادىل بت�صريحات خطرية اىل جريدة
(ب ��ردى) الدم�شقي ��ة ل�صاحبه ��ا من�ي�ر الري� ��س بع ��د وقوع
وتب ��ة كانون �ضد معاه ��دة (بورت�سموث) ن�س ��ب فيها اىل
الو�ص ��ي كل م�س ��اوئ احلكم واتهمه بالر�ش ��وة وا�ستغالل
النف ��وذ وامل�ساهم ��ة بامل�شاري ��ع الزراعي ��ة وال�صناعية مع
ع ��دد من رج ��ال االقطاع يف الع ��راق وب�ص ��ورة خا�صة ما
يتعلق مبعم ��ل الن�سيج .وقال الو�ص ��ي لبع�ض مريديه ان
طه الها�شم ��ي ا�ستغل �ضعف موقعي خ�ل�ال اندالع الوثبة
ليهاجمني.
ولقد علمت من اال�ستاذ ح�سني جميل ان الو�صي كان يريد
ان يه�ي�ن ال�سا�س ��ة املعار�ض�ي�ن املعتقل�ي�ن يف (ابي غريب)
بع ��د اح ��داث االنتفا�ض ��ة �ض ��د وزارة م�صطف ��ى العمري.
وكان ح�س�ي�ن جميل ب�ي�ن ه�ؤالء املعتقلني فق ��د اعلمهم امر
املعتق ��ل يوم ��ذاك ان الو�صي �سيزوره ��م ورمبا كرر معهم
ت�صرفاته القا�سية كما فعل مع اعوان ر�شيد عايل الكيالين
الذي ��ن ق�صده ��م اىل ال�سجن وا�سمعهم كلم ��ات معينة وقد
ابل ��غ كام ��ل اجلادرج ��ي امر املعتق ��ل انه �س ��وف لن يرتدد
يف اجل ��واب على عبد االله ان وجه اهانة الحد من زمالئه
املعتقل�ي�ن .فلما �سمع عبد االله ذلك �ص ��رف النظر عن هذه
الزيارة.
ويبدو ان عبد االله ق ��د �شعر بق�سوة مواقفه من املعار�ضة
بع ��د تقدمي مذكراته ��م اليه يف البالط فم ��ر ببيوتهم تاركا
له ��م (بطاقات زي ��ارة) معتربا ذل ��ك مبثابة اعت ��ذار .وكان
بعد ذل ��ك ان حلت االح ��زاب ال�سيا�سية وتول ��ت ال�سلطات
احلاكم ��ة ان ��ذاك ار�ضاء ط ��ه الها�شم ��ي فا�سندت ل ��ه نيابة
رئا�سة جمل�س االعمار.
جريدة (الأحتاد) 1987
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نص نادر

صرعى الكتب والمكتبات في العراق
الشيخ محمد رضا الشبيبي

ال يع ��رف على التحقيق الزمن الأول الذي دوّ نت الكتب فيه
واقتناه ��ا النا�س على ه ��ذه ال�صورة �أو م ��ا ي�شبهها ح�سب
اخت�ل�اف الع�ص ��ور غ�ي�ر �أنا نعلم أ�ن ��ه قد ق ��ارن عهد وجود
الكت ��ب وج ��و ُد �أنا� � ٍ�س فتن ��وا به ��ا و�سحرته ��م فبالغوا يف
جمعه ��ا ويف ال�ضن ��ة بها وقد ت�أنق ��وا يف ن�سخها ووراقتها
وجتليدها وتن�ضيده ��ا وحتليتها مبا ال مزيد فوقه .ورمبا
كان بع� ��ض جماعة الكتب م ��ن غري قر ّائها وال من املتدبرين
لها ولكنه �أولع بها فوجد مع جهله ل ّذة يف اقتنائها وارتياح ًا
نف�س ال لال�ستف ��ادة ولكن ملج َّرد
�إىل االزدي ��ا ِد منها وطي ��ب ِ
انفتاحه ��ا وانطباقه ��ا وللهو بها كم ��ا كان يفعل �أحد جماعة
الكتب من الفر�س يف النجف على عهد غري بعيد وقد كانت
الي ��د الطوىل للفر�س يف ب ��ث روح املغاالة بالكتب بني �أهل
العراق وذلك على عهد هبوطهم هذه الديار وانتيابهم �إياها
لطلب العل ��م �أو للجوار وفيهم �أوالد العلماء وامللوك و�أهل
اجل ��اهِ والرثوة فحمل ��وا �إلين ��ا خزائن الكتب م ��ن بالدهم
غ�ي�ر ما جمع ��وه بعد متكنهم يف هذه الب�ل�اد وغري ما حم َل
�إليه ��م من بالد الهن ��د وغريها .هذا غري م ��ا كان لإِيران من
الف�ض ��ل يف طبع الكتب التي ال تق ��ع حتت ح�صر من علمية
على ت�شعب فنون العل ��م ودينية على اختالف فروع الدين
وكلها حتمل �إىل الع ��راق �أو �إىل النجف حيث اطم�أَن العلم
والعلماء و�شي ��دت املدار�س و�أن�شئت بيوت الكتب الكبرية
فاق ��دم �إذ ذاك عام ُة النا�س على ابتياعها وكان قد نبغ �أثناء
ذل ��ك قوم معروف ��ون أُ�ولِعوا بجمع الكت ��ب و�شغفوا بحبها
وبينه ��م فريق م ��ن �أبن ��اء املل ��وك والعلم ��اء وذوو الأ�سر.
والبيوت الأ�صيلة .و�آخرون من الدهماء خلقوا لت�صرعهم
الكت ��ب فعكفوا عل ��ى ن�شدانه ��ا وطلبها من مظانه ��ا فتي�س َر
له ��م جمع ما لي�س بالي�سري منها ومن ه� ��ؤالء من �أد ّركناهم
يف زماننا ه ��ذا كال�شيخ (املال باق ��ر الت�سرتي) املتوفى يف
النج ��ف �سنة  1329ف�أن ��ه كان مفتون ًا بجمع الكتب فتن ًة ق َّل
�أن تعه ��د يف غ�ي�ره وكان �إذا ق� �دّم �إىل (معر�ض الكتب) يف
النج ��ف كت ��اب خمطوط ب ��ذل النف�س والنفي� ��س يف �سبيله
عل ��ى قلة ذات يِدِ هِ ورمبا متلق ملن يناف�سه يف الكتاب متلق ًا
املناف�س
ال مزي ��د علي ��ه حني( املناداة) على بيعه وق ��د يقبل
َ
َ
ليرتك ل ُه طلبت ُه .ق ��ال بع�ضهم ناف�سته يوم ًا يف
ويتعل ��ق به
�اب و (املنادي) ين ��ادي عليه ف�س�ألني ترك ��ه فما كان منه
كت � ٍ
�إ َّال �أن ام�سكن ��ي بيده قائ�ل ً�ا وقد تغريَ :أَ�ما تخ�شى الله؟ وله
ن ��وادر جمة يف باب اقتن ��اء الكتب وقد ج ��اور زمان ًا مبكة
وات�ص ��ل بال�شريف هناك واقتنى ق�سم ًا من كتبه املخطوطة
فيها .ول ��ه �إىل �إيران ِرحالت كان �أه َّم ما يحمله عليها جمع
الآث ��ار ولقد ح�صل باجته ��اده على �أمهات الكت ��ب النفي�سة
القدمية على اختالف مو�ضوعاتها وقد �شاهدنا بينها كتب
الدين والفل�سفة
والفلك والريا�ضيات وال�شعر والتاريخ والعربية وكان �إذا
اقتنى كتاب� � ًا كتب عليه بخط بديع (للحق�ي�ر حممد الباقر)
وخط مع ��روف ي�ش ��ار �إليه عن ��د ال�صحفي�ي�ن ويف �أ�سواق
الكتب ومعار�ضها وملا عر�ضت كتبه للبيع �سنة  1329وكان
فيه ��ا اكرث من �ألف جملد خمطوط نودي عليها عدة �أ�سابيع
وكنت ممن يح�ضر املناداة ف�شاهدت فيما �شاهدت ما يده�ش
�ار نادرة يف بابها ونفائ�س خمطوطات قليلة
املت�أَمل من �آث � ٍ
الوق ��وع حتى يف �أمه ��ات بيوت الكتب الكب�ي�رة يف العامل
وذل ��ك مثل كتاب (م�ش ��ارق الأنوار) للقا�ض ��ي عيا�ض الذي
كان يظ ��ن �أنه �أ�صبح �أثر ًا بعد ع�ي�ن وكتاب (العني) للخليل
الفراهيدي وكتاب (الزينة) لأبي حامت وكتاب (غريب �أبي
عبيدة) وكتاب (طبقات الق ��راء) و�شرح (تذكرة الطو�سي)
يف الفل ��ك للخف ��ري و�شرحه ��ا �أي�ض� � ًا لل�سي ��د ال�شريف وقد
ملكتهم ��ا و (الق ��ول امل�أنو� ��س) وه ��و وجي ��ز حا�شي� � ٍة على
القامو� ��س وغري ذل ��ك من �ش ��وا ّذ الأ�سفار الكب�ي�رة التي مل
متثل بعد للطبع كبع�ض م�ؤلفات الثعالبي املعروف ووقفت
�أي�ض� � ًا بني كتبه عل ��ى كتاب (و َفيات الأعي ��ان) بخط م�ؤلفه
قا�ض ��ي الق�ضاة ابن خل ��كان هذا عدا ما ال اقدر �أن �آتي عليه

يف هذه العجالة وباجلملة ذهبت كتبه بثمن بخ�س وبيعت
ب�صفق ��ة خا�س ��رة ولو نودي عل ��ى هذه الكت ��ب يف �أ�سواق
الغرب لذهبت بزنتها جلين ًا على �أن مبتاعها غري مغبون.
وممن عرف يف النجف م ��ن الغالة يف اقتناء الكتب العامل
املح� �دَث الكبري ال�شيخ (مريزا ح�س�ي�ن النوري) الطهراين
املتوف ��ى قب ��ل اثنت ��ي ع�شرة �سن ��ة تقريب� � ًا فق ��د كان متعلق ًا
بجم ��ع املخطوطات متفاني� � ًا يف �إحراز نفائ� ��س الآثار وله
ن ��وادر غريب ��ة يف ه ��ذا ال�سبيل ت ��دل عل ��ى �شدي ��د افتتانه
وعظي ��م بالئه بها منها �أنه وجد يوم ًا يف �سوق من �أ�سواق
كربالء كتاب� � ًا كان ين�شده عند ام ��ر�أة فا�ستباعها وا�ستامها
علي ��ه ف�أر�ضاه ��ا ويظه ��ر انه كان ذاه�ل ً�ا لعث ��وره نبه ًا على
�ضالت ��ه ف�أنه ملا �أراد �إيفاءها ثمن الكتاب مل يجد عنده �شيئ ًا
ولكن ��ه ب ��اد َر فخلع حل َة ثمين ��ة كانت على متن ��هِ وباعها يف
بثمن تاف ٍه ي�سري واخ ��ذ الكتاب من �صاحبته
�وق كا�سدةٍ ٍ
�س � ٍ
به ��ذه اللجاج ��ة الغريبة وباجلمل ��ة كانت خزان ��ة كتبه من
احف ��ل خزائن الكت ��ب الكب�ي�رة ويحكى أ�ن ��ه كان يف جملة
خمطوطاته ��ا �ألف جمل ��د عليها خط ��وط م�ؤلفيها وهذا مما
مل يتف ��ق حتى يف خزائن كتب املل ��وك يف القرون الأخرية
ف أ�ن ��ا نعرف �أمري ًا م ��ن �أمراء الهند مل يجم ��ع غري �سبعمائة
جمل ��د عليها خط ��وط امل�ؤلفني وقد كان رحم ��ه الله م�صلح ًا
�سال ��ك ًا �سبي ��ل ال�سلف ال�صال ��ح وعامل ًا م�ؤلف� � ًا حري�ص ًا على
ن�ش ��ر العلم ولذلك مل يو�صد باب خزانته يف وجوه الطالب

ومل ميتن ��ع �أن يع�ي�ر كتبه م ��ن ي�ستفيد بها م ��ن النا�س كما
يفعل كثري مم ��ن كنز الكتب وقب�ض عليه ��ا قب�ضة ال�شحيح
وخ�صو�ص� � ًا العامة من جماعتها فانهم مل يذوقوا لذة العلم
وال حملوا باملعرفة ليهون عليهم بذل �أ�سفارهم يف �سبيلهما
وعل ��ى العك�س من ذلك رجل �صرعت ��ه الكتب وهو قد ر�ضع
افاويق العلم وخل�صت نيته يف ن�شره ف�أنا كثري ًا ما �سمعنا
ع ��ن ال�سلف ال�صلحاء انهم حب�س ��وا كتبهم حب�س ًا عام ًا على
من ينتفع بها من النا�س وي�ؤثر عن بع�ضهم قوله:
�أن زكاة الكتاب عاريته
ويوجد اليوم يف النج ��ف من العلماء املطبوعني على حب
الكتب
وتفق ��د الآث ��ار اجلامعني له ��ا جماعة منهم ال�شي ��خ الفا�ضل
الرفي ��ع القدر الغريب ال�ص�ب�ر والثبات (ال�شي ��خ علي) من
�آل كا�ش ��ف الغطاء وه ��و الرجل الذي ال ي ��رى �إ َّال جم ّد ًا يف
الن�س ��خ والت�ألي ��ف �أو عاكف ًا عل ��ى املطالع ��ة �أو لهج ًا بجمع
الكت ��ب وذكره ��ا يق� ��ص علي ��ك �أحاديثها وي�صف ل ��ك مظانَّ
وجوده ��ا ويرتج ��م ل ��ك أ�ح ��وال �صرعاه ��ا وجماعتها وقد
كان ��ت نف�سه الكبرية حملته على الرحلة فجاب بالد الفر�س
وب�ل�اد ال�ت�رك وب�ل�اد م�ص ��ر و�سوري ��ا واحلج ��از ومل تكن
رحلت ��ه هذه رحلة ت�سلية وتفكهة ال بل كانت �أ�شبه برحالت
منتجع ��ي العلم والرواية من ال�سل ��ف ال�صالح ف�أنه كان �إذا
ح ��ط رحل ُه يف بل ��د وجه هم ��ه �إىل زيارة معاه ��ده العلمية
والوقوف على دور كتبه املهمة هكذا كان يف م�صر وال�شام
والأ�ستان ��ة وق ��د �ألق ��ن يف ه ��ذه العا�صم ��ة اللغ ��ة الرتكية
ف�شاف ��ه كبار �سا�ستها وعلمائها ومل يبق فيها بيت ًا من بيوت
الكت ��ب �إال زاره وا�ستف ��اد من� � ُه وكان �إذا �أعجب ��ه كت ��اب مل
يك�ب�ر عليه ن�سخه واكتتابه و�إن ك�ب�ر كما فعل يوم كان يف
الأ�ستان ��ة فانه �أنت�سخ فيها لنف�سه بنف�سه �أ�سفار ًا جمة منها
كتاب (�ش ��رح �أبي متام على مهاج ��اة جرير والأخطل) وقد
وج ��ده منت�سخ ًا باخل ��ط املغربي القدمي وه ��و خط معمي
يجهل امل�شارقة تهجئت ��ه فعكف �أيام ًا على تفهمه وحماكاته
بقلم ��ه حتى �أتقنه فلم ي�صعب عليه بعد ذلك �أنت�ساخ الكتاب
ون�س ��خ �أي�ض� � ًا ديواين (مهي ��ار) و (ك�شاج ��م) ومل يكون ��ا
يومئ ��ذ مطبوعني وبف�ضله طبع الأخ�ي�ر على ن�سخته التي
�أنت�سخه ��ا لنف�سه وهمته يف ال�صرب عل ��ى الكتابة م�شهودة
حتى �أنه تناول كتاب (�آمايل القا ّ
يل) قبل طبعه وعكف على
ن�سخ ��ه يف عدة �أ�سابيع وكان الوباء منت�شر ًا حيث �أقام فلم
يعقه ذلك عن مق�صد
ومم ��ا ن�سخ ��ه لنف�س ��ه كتاب (ن�سم ��ة ال�سحر يف م ��ن ت�شيع
و�شع ��ر) وه ��و كتاب ن ��ادر الوجود قل من �سم ��ع به ون�سخ
كتاب (ر�سائ ��ل ابن العميد) الكات ��ب املعروف وهو يقع يف
جملدٍ �ضخم ون�سخ غري ما ر أَ�يت بهمة غريبة وجد متوا�صل
حتى �أنه لو اقت�ص ��ر على ما ور ّقه بيده حل�صل على خزانة
كت ��ب حافلة لكن ��ه مل يقت�صر على ذلك واخ ��ذ يتطلب الكتب

الن ��ادرة ويبتاعه ��ا و�ساع ��ده عل ��ى جن ��اح ق�ص ��ده جتواله
يف الب�ل�اد فا�شرتى م ��ن الأ�ستانة وغريها م ��ن البالد التي
ع ��رج عليها كتب ًا نفي�س ًة خمطوط ��ة ومطبوعة فاجتمعت له
خزانة كتب ال تزال من �أمهات خزائن الكتب العربية وفيها
املخطوط ��ات الكثرية يف كثري م ��ن الفنون وبع�ض ن�سخها
ثان مثل ديوان ال�شاعر امل�شهور (احل�سني
قل �أن يعرف لها ٍ
بن احلج ��اج) العراق ��ي �صاح ��ب الدعابة واملج ��ون ومثل
كتاب (الط ��راز) يف اللغة لل�سيد علي خان الأديب املعروف
�صاح ��ب �سالف ��ة الع�صر و�أن ��وار الربي ��ع وديوان (مهيار)
الديلم ��ي تام ًا �أو قريب ًا من التم ��ام وديوان ال�سيد ال�شريف
املرت�ض ��ى وع�شرات من �أ�سفار العل ��م والأدب ال�شاذة �سلف
ذكر بع�ضها ثم �أنه مل يقف عند جمع الكتب والتقاط �آثارها
�أو �أنت�ساخه ��ا بقلمه فعكف على الكتابة يف الأدب والت�أليف
فيه وقد جنز �إىل الآن من م�ؤلفاته كتاب (ف�صل اخلطاب يف
الكتاب ��ة والكاتب والكتاب) خمطوط ًا يف جملدين �ضخمني
وه ��و كتاب جامع مل ي�سبق م ؤ�ل ��ف �إىل �إفراغه بهذا القالب
البدي ��ع وق ��د ا�ستعان على ت�أليفه مبا وف ��ق جلمعه ون�سخه
م ��ن الكت ��ب ومبا ح ��دث على عه ��ده �أو م ��ا قبل ��ه بقليل مما
يدخ ��ل يف مو�ضوع كتاب ��ه وقد ملحه ب�ش ��ذرات من الكتب
العلمي ��ة احلديث ��ة فجاء كتاب ًا ممتع ًا جامع� � ًا لفنون املعاين
حاف�ل ً�ا ب�ضروب املقا�صد وقد ا�ستمالن ��ي منه ف�صل معجب
ج ��اء امل�ؤلف فيه عل ��ى و�صف دور الكتب الت ��ي وقف عليها
�أو انته ��ى �إلي ��ه و�صفها �سواء كانت يف ب�ل�اد العراق بالده
�أو يف غريه ��ا م ��ن الب�ل�اد الت ��ي جابها يف رحلت ��ه وقد كان
بودن ��ا �أن ننقل هذا الف�صل عن هذا الكت ��اب ملكان منا�سبته
ملو�ض ��وع املقالة لوال � ّأن �ضيق نط ��اق الوقت حال دون ذلك
ونحن �إذا عن ��ت الفر�ص فاعلون .ومن م�ؤلفات هذا ال�شيخ
الكب�ي�رة التي وقف لها حيات ��ه كتاب (طبقات ال�شيعة) على
اخت�ل�اف ال�صور وعلى تباين الأحوال فمن طبقات رواتهم
وحمدثيه ��م وحملة �أخبارهم �إىل طبق ��ات علمائهم وكتابهم
و�شعرائهم وطبقات ملوكهم ووزرائهم و�أمرائهم وقد جنز
�إىل الآن ق�سم كبري منه يقع يف عدة
جمل ��دات وهو دائب ال�سع ��ي وراء �إمتامه مت�صل االجتهاد
يف �سبي ��ل �إجن ��ازه و�إذا مت كان �أك�ب�ر خدمة له ��ذه الطائفة
الإ�سالمي ��ة العظيم ��ة ال�ش ��ان الت ��ي قلم ��ا ان�ص ��رف رجالها
وخ�صو�ص� � ًا املت�أخرين منهم �إىل وج ��وه التاريخ وتدوين
�آث ��ار �أ�سالفه ��م ومعا�صريه ��م ان�ص ��راف �أه ��ل ال�سن ��ة م ��ن
�إخوانه ��م املتقدم�ي�ن واملت�أخري ��ن وباجلمل ��ة �أن حياة هذا
الرج ��ل حي ��اة جدٍ وعم ��ل مت�صل�ي�ن ونعمت احلي ��اة .ومن
�صرع ��ى الكت ��ب يف النج ��ف الي ��وم ال�شيخ (حمم ��د عل ��ي
اخلون�س ��اري) ف�أن ��ه مبالغ يف اقتن ��اء الكت ��ب وخ�صو�ص ًا
الن ��ادر منه ��ا وق ��د جم ��ع ع ��دد ًا غ�ي�ر ي�س�ي�ر منه ��ا وم ��ن
خمطوطات ��ه ق�س ��م كب�ي�ر يف الفل�سف ��ة القدمي ��ة ومنه ��م
ال�سيد (حممد) اليزدي ف�أن لديه خزانة كتب خطرية حوت
كثري ًا من الأمهات مثل كتاب (غريب �أبي عبيدة) خمطوط ًا
يف الق ��رن اخلام�س على ما �أظن وكتاب (املجمل) يف اللغة
البن فار�س وغريهما كثري.
وم ��ن ع�ش ��اق الكتب يف الع ��راق وجماعيه ��ا ال�سيد (ح�سن
�ص ��در الدي ��ن العاملي) الع ��امل املع ��روف يف الكاظمية فقد
ان�ش�أ له طلبه احلثيث لها خزانة كتب مهمة بينها ق�سم كبري
م ��ن الآثار النادرة ككتاب (الع�ي�ن) وكتاب (اجلمهرة) البن
دريد فيها وكتاب (طبقات القراء) وال نعرف ملن هو فقد �ألف
جماعة من العلماء يف هذا الباب وفيها غري ذلك من نفائ�س
املخطوط ��ات والرجل ممن ا�شته ��ر بالت�أليف وقد جنز �إىل
الآن عل ��ى يده كتاب (ت�أ�سي�س ال�شيعة) وهو كتاب تاريخي
�أدبي جم الفائدة بعث ��ت �صاحبه الغرية على الطائفة ف�ألف
كتاب� � ًا دَل ب ��ه عل ��ى �سبقه ��ا الف ��رق الإ�سالمي ��ة يف الت�أليف
وانبعاثه ��ا قبله ��ا �إىل ت�أ�سي� ��س العلوم والفن ��ون وال يزال
كتاب ��ه هذا خمطوط ًا وي�سعى م�ؤلف ��ه طبع كتاب (املجازات
النبوي ��ة) لل�سي ��د الرا�ض ��ي يف بغداد �سن ��ة  1329ولل�سيد
ه ��ذا غ�ي�ر ذل ��ك الكت ��اب م�ؤلف ��ات يف املو�ضوع ��ات الدينية
والتاريخية ويوجد اليوم يف هذه البالد رجال �آخرون من
�صرعى الكتب مل نذكرهم ل�ضيق املجال
النجف :حممد ر�ضا ال�شبيبي
جملة (لغة العرب) يف ا �آذار 1913
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مظاهرات الطلبة سنة  1928كما تصفها

مجلة (لغة العرب)
إع�����داد :ذاك����رة ع��راق��ي��ة
كتب ��ت جملة لغ ��ة العرب الت ��ي �أ�صدره ��ا االب ان�ستا�س ماري
الكرمل ��ي يف ق�س ��م (تاري ��خ وقائ ��ع ال�شه ��ر يف الع ��راق وم ��ا
جاوره) يف اجلزء الثاين من ال�سنة ال�ساد�سة (�شباط )1929
م ��ن املجل ��ة ،ه ��ذ التقرير ال ��وايف حلادث ��ة مثرية م ��ن احداث
تاريخن ��ا الوطن ��ي يف الع�شريني ��ات ،قد ال جت ��د تفا�صيله يف
مو�ضع �آخر.
1ــ ال�سر الفريد مند يف بغداد
كان ع�ص ��ر ي ��وم الأربع ��اء  8ك  2موع ��د ق ��دوم ال�س ��ر الفري ��د
من ��د الإنكليزي مع عقيلت ��ه و�آن�سته وحا�شيت ��ه �إىل حا�ضرتنا
وح ��ل �ضيف ��ا يف دار املعتمد ال�سام ��ي وكان �أعلن خرب وروده
يف اجلرائ ��د املحلي ��ة وقب ��ل �أن حت�ي�ن ال�ساع ��ة الت ��ي يج ��ئ
فيها ،جتمه ��ز طلبة املدار� ��س يف الأزقة وال�ش ��وارع حمتجني
عل ��ى ال�صهيونية ووع ��د بلفر يف �شخ�ص امل�ث�ري الربيطاين
املذك ��ور وكان ب�أيدي التالمي ��ذ �أعالم و أ�ل ��واح مكتوب عليها:
لي�سق ��ط وعد بلفور لت�سق ��ط ال�صهيونية .لتحي الأمة العربية
لتح ��ي الوحدة العربية) ويق ��ال �أن عددهم كان يناهز الألفني.
وكان كلما �أوغلوا يف ال�شوارع ان�ضم �إليهم جموع �أخرى �إىل
�أن بلغ ��وا حمطة القطار فجاء �إليهم مدير ال�شرطة ومعه �شرط
خيالة لي�شتت �شملهم فكان ذلك داعيا �إىل ا�شتداد حتم�سهم .بل
يروى �أن بع�ض الطلبة ح�صبوا ال�شرطة ثم م�شوا يف وجههم
�إىل ج�سر اخلر ليقابلوا ال�سر الفريد (مند) �إال انهم مل يوفقوا
لر ؤ�ي ��ة الوزير الإنكلي ��ز ال�سابق ب ��ل كانوا كلم ��ا ر�أوا �سيارة
قادم ��ة م ��ن �أنحاء �سوري ��ة يت�ص ��ورون �أنها ه ��ي .ويف الآخر
مل ي� ��أت امل�ث�ري يف ال�ساع ��ة املعينة ،ب ��ل جاء مت أ�خ ��را ب�ساعة
ون�صف بعد �أن تفرقت اجلموع.
ويف آ�خ ��ر هذه املظاهرة قب�ضت ال�شرطة على واحد وع�شرين
�شخ�صا م ��ن املتظاهرين واعتقلت عميده وهو ال�شاب يو�سف
زينل ثم نفته بعد ذلك �إىل الب�صرة فالفاو.
 - 2اجتماع يف جامع احليدرخانة
نه ��ار اجلمع ��ة � 10شب ��اط اجتمع ع ��دد من الأهل�ي�ن يف جامع
احليدرخانة (وهي اجلمع ��ة الأوىل بعد حادثة مظاهرة طلبة
املدار� ��س) فان�ش ��د �أحدهم ق�صي ��دة وطنية حما�سي ��ة وبعد �أن
انتهى منها واخذ املجتمع ��ون بالتفريق �أوقفت ال�شرطة كمال
ن�صرت من�شد الق�صيدة وعثمان ال�شيخ �سعيد و�إبراهيم �أدهم
الزه ��اوي وعا�ص ��م فلي ��ح اخلياط ث ��م �أطلق �سراحه ��م بكفالة
قدرها �ألف ربية عن كل منهم.
 - 3الطلبة املعتقلون
قدم ��ت مديري ��ة ال�شرط ��ة يف � 11شب ��اط �أوراق املعتقل�ي�ن
ملظاه ��رات الي ��وم  8من �شب ��اط �إىل حمكمة اجل ��زاء .وطلبت
املديري ��ة املذك ��ورة م ��ن املحكمة متدي ��د �أجل توقي ��ف الطلبة

وم ��ن �شايعهم ف ��كان ق ��رار املحكمة يف
� 12شب ��اط �أن يطلق �سبيل �سبعة منهم
بكفالة قدرها �ألف ربية عن كل واحد،
و�إن ميدد �أجل توقيف ع�شرين منهم
�إىل  15اجلاري.
وقد �ساقت مديرية ال�شرطة جميع
املعتقل�ي�ن من �أجل املظاهرات �إىل
بناية ال�سج ��ن املركزي يف حمل
ا�سمه (ال�سينم ��ا �أو ال�سني ��م)
وه ��و حم ��ل خا� ��ص باملوقفني
حتى ينتهي �أمر التحقيق.
 - 4بي ��ان م ��ن مت�صرف لواء
بغداد بحرفه
�أن ال �ت �ج �م��ع يف ال �ط��رق
وال� ��� �ش ��وارع وامل �ي��ادي��ن
العامة وت�سري املواكب
فيها واالجتماعات يف
امل�ح��ال العامة ممنوع
ب� ��دون �أذن م��ن ه��ذا
امل�ق��ام .وم��ن يخالف
ذل��ك يعر�ض نف�سه
�إىل �أح �ك��ام ال�ب��اب
ال�ث��ال��ث ع�شر من
قانون العقوبات
البغدادي وبيان
ال � �ب� ��ول � �ي � ��� ��س
ل���س�ن��ة 1920
وق� � � ��ان� � � ��ون
ال�ت�ج�م�ع��ات
العثماين.
ق � � � � ��رار وزارة
املعارف يف ق�ضية الطلبة املتظاهرين
ق ��ررت وزارة املع ��ارف ط ��رد �أح ��د ع�ش ��ر طالبا م ��ن دار
املعلم�ي�ن وخم�سة م ��ن املدر�س ��ة الثانوية وطالب�ي�ن من متقن
احلقوق طردا باتا للمظاهرات التي �أقاموا بها.
� - 6إرادة ملوكية
ا�صدر جالل ��ة ملكنا املعظم �إرادة �أثر مظاه ��رات الطلبة وهذا
ن�صها بحرفة:
مر�سوم رقم  13ل�سنة 1928
بالنظر لل�ضرورة املا�سة وحفظا للنظام والأمن العام.
نحن في�صل ملك العراق
مبوافق ��ة جمل� ��س الوزراء ن�أم ��ر بو�ضع املر�س ��وم الآتي وفقا
للفقرة الثالثة من املادة  26من القانون الأ�سا�سي.
املادة الأوىل � -إذا حتقق �أن �أحد طالب املدار�س ممن مل يكمل

الثامن ��ة ع�شرة من عم ��ره قد ا�شرتك يف �أي اجتماع غري
قانوين �أو اقلق �أو حاول �أن يقلق ال�سلم العام ب�صورة �أخرى
ي�س ��وغ عقابه باجللد بعد املعاين ��ة الطبية على �أن ال يزيد ذلك
على  25جلدة.
املادة الثانية  -على وزير املعارف
تنفي ��ذ ه ��ذا املر�س ��وم ال ��ذي يعت�ب�ر نافذا م ��ن ي ��وم ن�شره يف
اجلريدة الر�سمية وله �أن ي�صدر تعليمات لت�سهيل تطبيقه.
كت ��ب ببغ ��داد يف اليوم احل ��ادي ع�شر م ��ن �شهر �شب ��اط �سنة
 1928واليوم الع�شرين من �شهر �شعبان �سنة .1346
في�صل
يل ��ي ا�سم جاللة امللك �أ�سماء ال ��وزراء ووزاراتهم( .راجع لغة
العرب .)5 :635
 - 7رفيعة تقرير ال�شرطة عن �أعمال الرعاع يف حادثة
مظاهرة الطلبة
ن�ش ��رت الأوقات البغدادية يف عدده ��ا  4822ال�صادرة يف 16
�شب ��اط تقري ��ر ال�شرطة مبا يتعل ��ق ب�أعمال الرع ��اع يف حادثة
مظاه ��رة الطلبة ونح ��ن ننقله بحرفة عن اجلري ��دة املذكورة.
قالت:
(يق ��در �أن اجلم ��وع الت ��ي احت�ش ��دت عل ��ى ال�سدة بل ��غ عددها
ع ��دة �آالف من النا� ��س وكان هن ��اك ،عالوة عل ��ى الطلبة .عدد
كب�ي�ر من الغوغ ��اء وعنا�صر املدين ��ة التي ال تراع ��ي للقانون
حرم ��ة .وكان ��ت اجلم ��وع بحال ��ة م ��ن الهي ��اج ب�شع ��ة للغاية.
واك�ث�ر املتظاهرين من رم ��ي احلجارة والقن ��اين وا�ستعمال
الع�ص ��ي .وكان البع� ��ض حام�ل�ا امل�سد�س ��ات يطل ��ق عياراتها
الناري ��ة يف الف�ض ��اء .ولق ��د �أوقف ��ت ال�سي ��ارات اخلارجة من
املدين ��ة والداخل ��ة �إليها ويف �أحوال كث�ي�رة تعمد املتظاهرين
�إحلاق الأذى بها� .إذ �شتم �سائقو ال�سيارات والركاب و�أهينوا
واعتدي عليهم وفيما يلي احلوادث التي وردت �ألينا:
( )1كان امل�سرت ج .نرين و�صحبه ذاهبني ملالقاة القافلة الآتية

�إىل العا�صم ��ة ف�أوقف ��ت �سيارتهم عل ��ى ال�سدة حوايل
ال�ساع ��ة اخلام�سة والن�صف م�س ��اء .وقذفت احلجارة
على ال�سيارة فرتكت فيها �أثرا ظاهرة و�ضرب اثنان من
�سائقي تلك ال�سيارات باحلجارة والطني.
( )2وكان ��ت �سي ��ارة نائ ��ب مفت� ��ش ال�شرط ��ة الع ��ام (يف
ق�س ��م املباح ��ث اجلنائي ��ة) متوجهة �إىل ج�س ��ر اخلر مقلة
للنائ ��ب املذك ��ور ومفت�ش ال�شرطة الع ��ام .ف�أوقفت الغوغاء
ال�سي ��ارة امل�ش ��ار �إليها يف ج�سر اخلر ب�سل ��ك من احلديد مد
عل ��ى عر�ض الطريق .وقذفت عليه ��ا احلجارة والطني ومزق
املتظاه ��رون ثالث ��ة �إطارات (تايرات) وخربوه ��ا ،كما مزقوا
كبوت ال�سيارة.
( )3و�أح ��اط املتظاه ��رون ب�سي ��ارة املفت� ��ش الإداري فاعتدوا
عليه ��ا .ور�شق ��ت باحلج ��ارة وهي �سائ ��رة على ال�س ��دة .وقد
تركت فيها ال�ضربات �أثرا ظاهرا.
<<
( )4واعت ��دت الغوغ ��اء عل ��ى �سي ��ارة الكبتني ايفيت� ��س� .أحد
�ضب ��اط الفوج ال�ساب ��ع من اجلي�ش العراق ��ي .فمزقت تايرات
ال�سي ��ارة .و�أطلق املذكور عيارين ناريني من بندقية �صيد يف
الف�ضاء فوق ر�ؤو�س املتظاهرين لإرعابهم فتفرقوا للحال.
( )5و�أوق ��ف املتظاهري ��ن �سي ��ارة �أدي ��ب �شعب ��ان الآتي ��ة من
�سوري ��ة مقل ��ة املث ��ل الأمريك ��ي هوتي� ��ش هوفم ��ان وقرينت ��ه
واملدع ��و حممد نعم ��اين .وكانوا ركاب ��ا .وقد �أه�ي�ن الركاب.
وت�سل ��ق بع�ض الغوغاء على ال�سيارة فحطموا نافذة ال�سيارة
اخللفي ��ة وملا تب�ي�ن للمتظاهرين �أن ه�ؤالء ال ��ركاب مل يكونوا
ق�سم ��ا من جماعة ال�سر الفرد مون ��د �سمحوا لل�سيارة مبتابعة
�سريها �إىل العا�صمة.
( )6واعت ��دى املتظاه ��رون عل ��ى �سائق�ي�ن م ��ن
�سيارات (الرتاكت ��ور) التابع ��ة لل�س ��ادة كوتري ��ل وكري ��ك
ف�ضربوهم ��ا ور�شقوهما باحلجارة .وال�سائق ��ان ا�سمهما اغا
جان و�آدم ،وهما �أرمنيان.
( )7وكان املدع ��و ك�ي�روب مدير املزرعة امللكي ��ة يف الو�شا�ش
راجع ��ا ب�سيارته �إىل بغداد ف�أوقفها املتظاهرون و�ضربوه هو
�سائق �سيارته.
( )8وكان امل�س�ت�ر ك ��روزين� ،أح ��د ال�ضب ��اط الربيطاني�ي�ن،
مرتدي ��ا مالب�س ��ه غ�ي�ر الر�سمي ��ة وراكب ��ا للنزهة م ��ع ال�سيدة
فرنون (قريب ��ة جن ��اب م�ست�ش ��ار املالية) وبينم ��ا كانا واقفني
بجواديهما عند معرب اخلط احلديدي .وقت �أن كانت البوابة
مقفل ��ة �أخذت الغوغ ��اء ت�صيح وت�صخ ��ب يف وجهيهما .فن� أش�
ع ��ن ذل ��ك �أن خ ��اف ج ��واد ال�ضاب ��ط وجف ��ل فرم ��اه و�أ�صيب
جمروح من جراء الأ�سالك ال�شائكة التي وقع عليها.
( )9وروى ح�ض ��رة كمي ��ل �أفن ��دي غزال ��ة املوظ ��ف مبديري ��ة
الزراع ��ة �أن �سيارته �أوقف ��ت و�إن املتظاهرين �سرقوا م�سد�سه
وبع�ض دراهمه ومزقوا تايرات �سيارته.
ووقعت حوادث �أخرى مل تبلغ واحدة منها ال�شرطة .على انه
ميك ��ن القول �أن الغوغ ��اء اعتدت على جمي ��ع ال�سيارات التي
�سارت على ال�سدة.
(معربة عن الإنكليزية)
وقالت يف العدد  4824ال�صادر يف � 18شباط ما حرفه:
ي�ؤخ ��ذ من تقري ��ر �آخر لدائرة ال�شرط ��ة �أن ال�شرطي �إ�سماعيل
ح�سن (رقم  )549انزل عن
�صه ��وة ج ��واده ع�ص ��ر ي ��وم تظاه ��رة الط�ل�اب ،وطع ��ن يف
خا�صرته .و�إن
<<
املتظاهري ��ن �ضرب ��وا ال�شرط ��ي الراك ��ب حمم ��ود احمد (رقم
 )525بطابوق ��ة يف عين ��ه وان ��زل املتظاه ��رون ال�شرط ��ي
الراك ��ب مرزمراد (رق ��م  )558ع ��ن �صهوة جواده ث ��م دا�سوا
علي ��ه فك�س ��روا رجله وان ��زل كذل ��ك ال�شرطي الراك ��ب احلاج
نوري (رق ��م  )419عن �صهوة جواده وك�سر مع�صمه و�أ�صيب
كثريون م ��ن ال�شرطة بجروح خفيفة من تطاير ال�شظايا ومن
ج ��راء �إنزاله ��م ع ��ن ظه ��ور جيادهم وم ��ن جملة م ��ن جرحوا
ح�ضرة جميد �أفندي ال�سهروردي معاون مدير ال�شرطة.

لماذا انتحرت
األميرة جليلة؟
ع����ب����اس ال��خ��ف��اج��ي

األميرة جليلة بنت علي بن الحسين ،أصغر بنات
الملك علي بن الحسين

،ول ��دت يف مك ��ة املكرم ��ة ع ��ام  ،1922وق ��د �أ�سماه ��ا
جدها املل ��ك ح�سني ،جليلة ال�ش ��رف .عا�شت وتربت مع
�شقيقاته ��ا الأم�ي�رات و�شقيقه ��ا الأمري عب ��د الإله وهي
الأ�صغ ��ر بينه ��م( ،الأم�ي�رة عابدي ��ة  ،1907امللكة عالية
 ،1911الأمري عبد الأله  ،1913الأمرية بديعة .)1920
كانت الأمرية جليلة كثرية احلركة يف طفولتها ،تعلمت
الفرو�سي ��ة عل ��ى يد والده ��ا امللك علي ال ��ذي دربها على
كل �صف ��ات امل ��ر�أة العربي ��ة ،كم ��ا كانت مغرم ��ة بقراءة

الق�ص� ��ص البولي�سي ��ة الت ��ي كان له ��ا الأث ��ر الكب�ي�ر يف
�أنطوائه ��ا عل ��ى نف�سه ��ا وعزلتها عن الأه ��ل والأ�صدقاء
وال ��زوار ،و�أ�صبح ��ت ت�صرفاته ��ا غريبة مث�ي�رة للريبة
مقلدة �أبطال الق�ص�ص والروايات البولي�سية.
يف ع ��ام  1946تزوج ��ت الأم�ي�رة جليلة م ��ن �أبن خالها
ال�شري ��ف ح ��ازم توفي ��ق ،وه ��و طبيب ممار� ��س يعي�ش
يف �أ�سطنب ��ول ،وهو يكربها ب�ستة ع�شر �سنة ،وقد �أقام
�أخاه ��ا الو�ص ��ي عبد الأل ��ه حفل زفافها يف به ��و الأمانة
ح�ضرت ��ه مائة �سي ��دة عراقية و �سبعني �سي ��دة �أجنبية،
كما �أقام ��ت �شقيقتها امللكة عالي ��ة حفال مماثال يف ق�صر
الزهور.
�أن ف ��ارق ال�سن بينه ��ا وبني زوجها ،جعل ه ��ذا الزواج
يتعر� ��ض لكثري من الأنتقادات حي ��ث �أعتقدت العامة �أن
عائلتها ه ��ي التي �أجربتها على ال ��زواج من �أبن خالها،
زواج �أ�ستم ��ر م ��دة ثماني ��ة أ�ع ��وام كان ��ت في ��ه الأمرية
جليلة غ�ي�ر �سعيدة لكون زوجه ��ا كان �أنانيا مينعها من
اخل ��روج من املن ��زل ،وقد �شعر �أخاه ��ا الأمري عبد االله
بحالته ��ا ف�س�أله ��ا �أن كان ��ت ترغ ��ب يف الأنف�ص ��ال عنه،
فرف�ض ��ت خوفا من قيام ال�صح ��ف يف ذلك الوقت بن�شر
خرب طالقها وه ��ذا ما تكرهه �أن تكون حديثا على �شفاه
النا� ��س ،خا�صة بعد مر�ض امللك ��ة عالية وقيام ال�صحف

بن�شر تقارير يومية عن حالتها ال�صحية.
ويف ع ��ام �1947سافرت امللكة عالي ��ة اىل لندن و�سكنت
هناك ملرافقة ابنها امللك في�صل الثاين يف �أثناء درا�سته،
فطلبت م ��ن الأمرية جليل ��ة �أن ترافقها وتك ��ون بالقرب
منه ��ا ،فوافقت ورافق ��ت �شقيقتها وبقي ��ت معها وكانت
�شديدة التعلق بامللكة عالية ،حتى �أمل بها مر�ض التهاب
الرحم فع ��ادت اىل بغداد ،و�أجريت له ��ا عملية جراحية
عل ��ى �أثره ��ا منعت من احلم ��ل ،فبد�أت حالته ��ا النف�سية
تزداد �سوءا ف�أ�صيبت بلوثة عقلية.
ن�صح الأطباء املكلفون بعالج الأمرية جليلة �أن يراقبوا
�سلوكه ��ا و ت�صرفاته ��ا ،خ�شي ��ة من الأنتح ��ار �أو قيامها
بقت ��ل �شخ�ص �آخر ،ومت الأحتياط لذلك من خالل و�ضع
ق�ضب ��ان حديدي ��ة عل ��ى �شبابي ��ك غرفتها ،كم ��ا و�ضعت
العائل ��ة املالك ��ة �أح ��دى اخلادم ��ات العراقي ��ات ملراقب ��ة
ت�صرفاتها.
عندما توفيت امللكة عالية مبر�ض ال�سرطان عام ،1950
قالت الأم�ي�رة جليلة لأختها الأمرية بديع ��ة �أنها تتمنى
�أن تبكي عليها لكنها ال ت�ستطيع ذلك لعدم �شعورها ب�أي
�أمل جتاهها.
ب ��د�أت حال ��ة الأم�ي�رة جليل ��ة تتده ��ور وتتفاق ��م ب�شكل
خط�ي�ر ،فقد كانت تتخيل امور ًا م ��ا ف�ض ًال عما يجتاحها
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م ��ن و�ساو� ��س يف ر�أ�سها ،فق ��د كانت تت�ص ��ور �أن هناك
�أ�صوات ��ا تناديه ��ا من م ��كان بعيد مل ت�ستط ��ع التخل�ص
منه ��ا ،كما كان ��ت ت�شع ��ر �أن �أنقالب ��ا �سيق ��ع يف العراق
وكان ��ت ت�ؤ�ش ��ر بيده ��ا اىل جه ��ة الغ ��رب قائل ��ة ” �أنهم
�سي�أتون من هناك ليقتلونا كلنا”.
ويف يوم  28كان ��ون �أول  ،1955دخلت احلمام وقامت
بح ��رق نف�سها مبدف�أة احلمام وخرج ��ت تتم�شى بج�سد
حم�ت�رق ماعدا وجهه ��ا� ،س�ألها �أخوها الأم�ي�ر عبد الأله
(مل فعل ��ت هذا بنف�سك؟) �أجابته ب�أن �أحدا ما قال لها ب�أن
حترق نف�سها.
نقل ��ت اىل م�ست�شف ��ى ال�سامرائ ��ي لكنه ��ا مل تق ��اوم اىل
ع�ص ��ر اليوم التايل  29كان ��ون �أول  1955حيث توفيت
يف امل�ست�شفى �أثر ت�سمم ج�سدها.
يف نف� ��س الي ��وم �أعلنت رئا�س ��ة الت�شريف ��ات امللكية نب�أ
وفاته ��ا ،وق ��ررت احلكومة �أعالن احل ��داد الر�سمي ملدة
ثالث ��ة �أيام ،ويف �صباح اليوم التايل مت ت�شييع الأمرية
جليل ��ة كان يف مقدم ��ة امل�شيع�ي�ن املل ��ك في�ص ��ل الث ��اين
و�شقيقه ��ا الأم�ي�ر عب ��د الأل ��ه ورئي� ��س ال ��وزراء نوري
ال�سعي ��د وعددا من ال ��وزراء وال�شخ�صيات الأجتماعية
ودفنت يف املقربة امللكية يف الأعظمية.
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