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حسين جميل ..وقراءة في كتابه (العراق

شهادة سياسية )1930-1908
نبيل عبد األمير الربيعي

كت ��اب الراح ��ل ح�س�ي�ن جمي ��ل (الع ��راق �ش ��هادة
�سيا�س ��ية  )1930-1908يحت ��وي عل ��ى
�صفح ��ة م ��ن القط ��ع املتو�س ��ط وذات الطباع ��ة
وال ��ورق اجليد ,وال�صادر ع ��ن دار الالم يف لندن
1987م  ,الكت ��اب يحت ��وي عل ��ى جمموع ��ة م ��ن
ال�ص ��ور النادرة الت ��ي متثل �شخ�صي ��ات بغدادية
ادبي ��ة وثقافي ��ة ف�ض ًال ع ��ن �أماكن بغدادي ��ة حقبة
ع�شرين ��ات وثالثينات القرن الع�شرين  ,والكتاب
هو عب ��ارة عن مذكرات الراحل ودوره يف احلياة
ال�سيا�سية يف مطلع القرن املا�ضي.
كان ل� � ُه دور ب ��ارز يف احلرك ��ة الوطني ��ة وه ��و ما
زال يف مقتب ��ل العم ��ر يف كتاب ��ه (الع ��راق �شهادة
�سيا�سية) � ��ص 182/180قائ ًال” :كنت يف ال�سنة
الدرا�سي ��ة 1926-1925م طالب� � ًا يف ال�ص ��ف
الثال ��ث يف املدر�س ��ة الثانوي ��ة ببغ ��داد  ,وكان
مدر� ��س اللغة االنكليزية فيها رجل انكليزي ا�سمه
ك ��ودول  Goodalو�أذك ��ر �أن ��ه كان معلم� � ًا غريب
الأط ��وار � ,ضعيف ًا يف تدري� ��س مادته ون�شاز ًا يف
مظه ��ره  ,حتى �أن ��ه كان ي�شد �سرواله برباط عنق
قدمي ب ��د ًال من احل ��زام .يف هذا اجل ��و امل�شحون
بالتح� �دّي للإنكلي ��ز دخ ��ل امل�سر (ك ��ودل) مدر�س
اللغة االنكليزية على ط�ل�اب ال�صف الثالث وكنت
في ��ه  ,وق ��ال يف ال�ص ��ف� :إن العراقي�ي�ن حم�ي�ر ,
لأنه ��م يعار�ضون املعاهدة (معاهدة االنتداب) مع
بريطاني ��ا يف ح�ي�ن �أن بريطاني ��ا متدّنه ��م وتعمل
على تقدمه ��م .متلمل الطالب وهم يباغتون مبثل
هذا الكالم اجلارح  ,و�أخذ الغ�ضب يفعل فعله يف
نفو�سه ��م  ,ولكنهم انتظروا حلني انتهاء الدر�س !
وما �إن رنَّ اجلر�س معلن ًا �إناء احل�صة حتى ذهبوا
– وكنت بينهم – �إىل �إدارة املدر�سة  ,وكان املدير
ه ��و يو�سف عز الدين النا�ص ��ري  ,و�أعلموه �أنهم
قرروا الإ�ضراب عن دخول �صف اللغة االنكليزية
لأن مدر�سها �أهاد العراقيني  ,ونفذوا �إ�ضرابهم”.
ثم يعقب الراحل يف قائ ًال” :حاول املدير اقناعهم
بع ��دم مقاطع ��ة در� ��س ه ��ذا املدر� ��س… غ�ي�ر �أن
الطالب مل ي�ستجيبوا لطلبه ونفذوا �إ�ضرابهم…
و�أذكر �إن مدته مل تكن طويلة… لعلها مل تزد على
ا�سب ��وع � ,صدر بعده �أمر نقل املدر�س كودول �إىل
ثانوي ��ة املو�صل  ,ونقل مدر� ��س اللغة االنكليزية
يف املو�صل (امل�س�ت�ر براير � )Prayerإىل ثانوية
بغ ��داد” .هكذا كان ��وا طلبة الثانوية يحملون من
ال ��روح وامل�شاعر الوطني ��ة يف ع�شرين ��ات القرن
املا�ضي ودفاعهم عن وطنهم.
ه ��ذا كان �أول ا�ض ��راب ي�شارك ب ��ه الراحل ح�سني
جمي ��ل � ,أما الأ�ض ��راب الثاين ف ��كان عام 1927م
وه ��و م ��ا زال يف مقتب ��ل ال�شب ��اب  ,وه ��ي حادثة
ف�ص ��ل وزارة املعارف ا�ستاذ التاريخ اني�س زكريا
الن�ص ��ويل وكتاب ��ه (الدولة الأموي ��ة يف ال�شام) ,
الكتاب الذي �أثار م�شاعر ابناء املذهب ال�شيعي يف
ذلك الوقت  ,فقررت وزارة املعارف وكان ي�شغلها
ال�سي ��د عبد املهدي املنتفكي ملنع تدري�س كتابه يف
ثانوية بغ ��داد  ,وكان الراحل ح�س�ي�ن جميل ن�ش ًا
ومن العنا�صر القيادية من طالب الثانوية ,يقول
يف كتابه (العراق �شهادة �سيا�سية) �ص” :188ثم
ات�صلت العنا�صر القيادية من طالب الثانوية ودار
املعلم�ي�ن بع�ضه ��ا ببع�ضه ��ا الآخر ,وكن ��ت ن�شط ًا
فيها ,وبع ��د املداولة بينهم اتفقوا على �أن يتجمع
الط�ل�اب يف �صباح اليوم الت ��ايل الأحد  30كانون
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الث ��اين  1927يف جان ��ب الك ��رخ ,و�س ��ط ار� ٍ��ض
ف�ض ��اء تقع بني حدائ ��ق ال�صاحلي ��ة ودور ال�سكك
احلديدي ��ة ,وج ��رى �إبالغ الطالب ب� ��أن يتجمعوا
هناك متهيد ًا لل�سري مبظاهرة �إىل وزارة املعارف,
وبالفع ��ل جتمعوا ذلك ال�صباح هناك دون الذهاب
للمدر�سة… وطالبوا وزارة املعارف ب�إلغاء قرار
الف�ص ��ل و�إع ��ادة الن�ص ��ويل �إىل عمل ��ه ,وقد كنت
م ��ن بني املتظاهري ��ن ,توجه الط�ل�اب من حدائق
ال�صاحلي ��ة �إىل وزارة املع ��ارف ,كان موقعها يف
رب
�شارع اجل�سر القدمي� ,شارع امل�أمون الآن… ع َّ
املتظاه ��رون ج�س ��ر ال�صاحلي ��ة ال ��ذي كان ي�سمى
حين ��ذاك (ج�س ��ر م ��ود) حي ��ث جتمعوا �أم ��ا باب
وزارة املعارف… ويف م�ساء يوم املظاهرة �ألقت
ال�شرطة القب�ض عل ��ى بع�ض الطالب وكنت منهم,
وق ��د ق�ضينا ليلتنا يف موق ��ف �شرطة ال�سراي ,ثم
اطلق �سراحنا بكفال ��ة يف اليوم التايل  31كانون
الثاين .1927″
�أم ��ا التظاه ��رة الثالث ��ة التي �ش ��ارك فيه ��ا ح�سني
جميل فهي مبنا�سبة زيارة (الفريد موند) العراق
يوم � 8شباط  ,1928يقول ح�سني جميل يف كتابه
�ص ” :207ما ـن قر�أت اخلرب حتى ذهبت �إىل عبد
الق ��ادر ا�سماعيل ,زميل ��ي يف الدرا�س ��ة الثانوية
ويف احلركتني الطالبيتني ال�سابقتني ,وكان عبد
الق ��ادر حينذاك طالب� � ًا يف كلية احلقوق ,واعلمته
باخل�ب�ر ال ��ذي قر�أت ��ه ع ��ن ه ��ذه الزي ��ارة و�س�ألته
ر�أي ��ه بالتظاه ��ر احتجاج ًا عليها و�شجب� � ًا للحركة
ال�صهيوني ��ة بعمومه ��ا ف�أيد عبد الق ��ادر الفكرة”,
بعد التظاهرة اعتقل ح�سني جميل مع املتظاهرين
وه ��و م ��ا زال طالب� � ًا يف كلية احلق ��وق يف بغداد,
و�أوقفته ��م ال�سلطات وكان عدده ��م (� )41شخ�ص ًا
و( )35منه ��م م ��ن الطلب ��ة وم ��ن �ضمنه ��م جمي ��ل
يو�سف زينل ,وقد مت اطالق �سراحهم بكفالة.
ي ��وم  1928/3/29غ ��ادر الراح ��ل ح�س�ي�ن جميل
بغداد �إىل دم�شق لرا�س ��ة احلقوق (معهد احلقوق
يف دم�ش ��ق) وكانت �سن ��وات الدرا�س ��ة فيه ثالث
�سن ��وات ,ع ��ام 1929م زاره ف� ��ؤاد �شم ��ايل يف
دم�ش ��ق وهو �أحد م�ؤ�س�س ��ي احلزب ال�شيوعي يف
لبن ��ان �سنة  1924ثم امين ُه الع ��ام بعد ذلك ,طالب ًا
من� � ُه �أن يذه ��ب �إىل مو�سكو للدرا�س ��ة يف (جامعة
كادحي ال�ش ��رق) دون �أن يتكلف م�صاريف ال�سفر
والإقامة والدرا�سة� ,إال �أن الراحل رف�ض الطلب.

كان ��ت ترب ��ط ح�س�ي�ن جمي ��ل عالق ��ات وا�سعة مع
ال�شخ�صي ��ات الوطني ��ة ومنه ��م عا�ص ��م فلي ��ح,
وكان يلتق ��ي مع ��ه يف ن ��ادي الت�ضام ��ن وم ��ع
الط�ل�اب وال�شب ��اب للتح ��دث يف ال�ش� ��ؤون العامة
واملظاه ��رات �ض ��د ال�صهيوني ��ة وجم ��يء الفري ��د
موند �إىل بغداد ,كان الوعي قد جتذر لدى ح�سني
جمي ��ل ومنذ وقت مبكر ل�صال ��ح جمموع ال�شعب,
ويرى الدع ��وة للعدال ��ة االجتماعي ��ة يف املجتمع
والعالق ��ات االقت�صادي ��ة العادل ��ة ب�ي�ن الطبق ��ات
والفئات.
تخ ��رج الراحل ح�س�ي�ن جميل يف معه ��د احلقوق
يف دم�ش ��ق يف �أول �صي ��ف  ,/1930فع ��اد �إىل
بغ ��داد ي ��وم  ,1930/7/2وقدم طلب� � ًا �إىل رئي�س
حمكمة متييز العراق للح�صول على �إجازة العمل
باملحام ��اة ,لك ��ن طلب ��ه رف� ��ض ,م�ستن ��د ًا رئي�س
املحكم ��ة �إىل �أن نظام املحام�ي�ن ل�سنة 1918م يقر
يف مادت ��ه الثانية �أن �إج ��ازة املحاماة تعطى لـ(من
كان بي ��ده �شهادة مدر�سة احلقوق يف الإ�ستانة �أو
بغ ��داد) وبع ��د عدة مطالب ��ات مت ��ت املوافقة على
منحه �إجازة العمل يف جمال املحاماة.
احب ح�س�ي�ن جميل مهنة ال�صحاف ��ة فمنذ طفولته
عندم ��ا كان طالب ��ا يف مدر�سة العم ��ارة االبتدائية
�سن ��ة  1923ح ��رر املق ��االت ون�شره ��ا يف جمل ��ة
التلمي ��ذ العراق ��ي ،وكت ��ب يف جري ��دة اال�ستقالل
ع ��ام  ،1927كما كتب يف جمل ��ة ال�شباب ال�صادرة
يف �شباط �سن ��ة  ,/1929ويعترب �أح ��د م�ؤ�س�سي
جريدة الأهايل عام 1931م.
عمل الراحل يف جم ��ال املحاماة يف العراق بداية
ع ��ام  ,1931و�ص ��ار نا�شط� � ًا دميقراطي� � ًا ذائ ��ع
ال�صي ��ت ب�سبب مواقف ��ه الوطنية الت ��ي دافع فيها
عن احلريات الدميقراطية م�ستنكر ًا حمالت القمع
والإرهاب الت ��ي مار�ستها احلكومات املتعاقبة يف
العهد امللكي ,وكان �سيا�سيا و�صحفيا بارعا ,وقد
�ساهم يف ت�أ�سي�س احل ��زب الوطني الدميقراطي,
وعن ��د ت�أ�سي�س ��ه ا�صبح �سكرت�ي�ر ًا عام� � ًا للحزب.
وق ��د انتخب ع�ضو ًا مبجل� ��س النواب العراقي يف
دوراته للأعوام ( , )1954 ,1948 ,1947وع َ
ني
وزي ��ر ًا للع ��دل يف حكوم ��ة عل ��ي ج ��ودة الأيوبي
للف�ت�رة م ��ن ( , )1950-149كم ��ا انتخ ��ب نقيب� � ًا
للمحام�ي�ن العراقيني يف اربعة انتخابات متوالية
للأع ��وام ( , )1957-1953و�أمين� � ًا عام� � ًا لأحتاد

املحامني العرب للفرتة من (.)1958-1956
يعترب ح�سني جميل �أول م ��ن �ألف كتاب ًا عن حركة
 14مت ��وز  1958فبع ��د ب�ضع ��ة �أ�شه ��ر م ��ن اندالع
الث ��ورة ن�شر كت ��اب العراق اجلديد وه ��ذا الكتاب
عب ��ارة عن حما�ضرة القاها باللغ ��ة االنكليزية يف
مدين ��ة نيودلهي يف الهند حي ��ث كان يعمل �سفري ًا
للعراق هناك بتاري ��خ � 29أيلول�/سبتمرب .1958
رح ��ل  7كان ��ون الث ��اين 2001م ع ��ن عم � ٍ�ر ناه ��ز
الت�سعني عام ًا.
يذك ��ر الكات ��ب والباح ��ث جا�سم املط�ي�ر يف مقال
ل ��ه على احل ��وار املتم ��دن حت ��ت عن ��وان (ح�سني
جمي ��ل يف ذمة اخللود) يوم  2002/1/10قائ ًال:
“منذ بداي ��ة الثمانينات حتى �آخر عمره �أ�صبحت
مكتبته ال�شخ�صية البيتية حتت ت�صرف الباحثني
وامل�ؤرخني م ��ن طلبة الدكت ��وراه واملاج�ستري يف
اجلامعات العراقية ,وكان يف الت�سعينات جلي�س
بيت ��ه يف اغلب الأحي ��ان م�ستقب ًال رج ��ال القانون
والباحث�ي�ن املهتم�ي�ن بالدرا�س ��ات والأبح ��اث
القانوني ��ة ,وقد ا�ص ��در يف الت�سعينات �أو �أواخر
الثمانينات كتيب ًا �صغري ًا ع ��ن حقوق الإن�سان يف
اال�س�ل�ام ,وه ��و كتي ��ب ت�ضم ��ن مب ��ادئ هامة عن
احلري ��ات واحلق ��وق الإن�ساني ��ة والفردية �ضمن
الفك ��ر الإ�سالمي احل ��ر .حاولت �صحاف ��ة النظام
(نظ ��ام البعث) خالل عقدي ��ن من الزمان جره اىل
بع� ��ض املواق ��ف والت�صريح ��ات امل�ؤي ��دة لبع�ض
�سيا�ساته ��ا يف احل ��روب واملغام ��رات والقم ��ع
والغ ��زو ,لكن ��ه مل يتج ��اوب م ��ع �أية دع ��وة وظل
حمافظ� � ًا على ا�ستقاللي ��ة موقفه و�أف ��كاره .كانت
�صحت ��ه ن�شيطة بح ��دود مقبول ��ة يف الت�سعينات،
�إذ يغ ��ادر بيته مرة كل �أ�سب ��وع على الأقل متجو ًال
يف بع� ��ض �شوارع بغداد ك�ش ��ارع الر�شيد و�شارع
ال�سع ��دون ويتج ��ول �أي�ض ��ا يف مكتب ��ات �ش ��ارع
املتنبي.
يعتق ��د �أ�صحابه م ��ن املرتددين علي ��ه يف بيته �أنه
كتب الكثري من �صفحات مذكراته ال�سيا�سية التي
�ستكون م�صدر ًا هام ًا من م�صادر التاريخ العراقي
يف الع�ص ��ر احلدي ��ث .ا�ستف�س ��رتُ منه عام1993
ع ��ن احتمال ن�شر مذكراته وموعد ن�شرها فقال يل
باحل ��رف الواحد ,جاد ًا ومازح ًا يف نف�س الوقت:
“ما �أكتبه من مذك ��رات ال يرى النور قبل املوت..
”.
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من أوراق حسين جميل في الثالثينيات..

نشاطنا الشبابي ضد المعاهدة مع بريطانيا
إعداد :عمارعبد القادر الزهاوي

محاولة الغتيال نوري السعيد

يف غم ��رة معار�ضتن ��ا عق ��د معاه ��دة التحال ��ف
م ��ع بريطاني ��ا �سن ��ة 1930فاحتن ��ي اح ��د عنا�صر
«فريقن ��ا «جمي ��ل عبد الوه ��اب باق�ت�راح ان نغتال
ن ��وري ال�سعيد ،وقال يل ان ن ��وري ال�سعيد يذهب
لي�ل�ا لزيارة �صديق له هو (ف�ل�ان ذكرى ا�سمه وقد
ن�سيت ��ه) وتق ��ع داره يف احليدرخان ��ة قرب �شعبة
مدر�س ��ة البنات املركزي ��ة  -والطريق التي ي�سلكها
ن ��وري اىل ال ��دار هي طري ��ق العاقولية اىل بيوت
بي ��ت االلو�س ث ��م اىل الزقاق املقاب ��ل التي تقع يف
مدخل ��ه دار ح�س�ي�ن مك ��ي خما�س وعبا� ��س ف�ضلي
خما�س اىل الدار املق�صودة.
وميكنن ��ا ان نكمن له يف حمل م ��ا من هذا الطريق
الطوي ��ل وبع ��د اط�ل�اق الر�صا�ص علي ��ه ن�ستطيع
ان نختف ��ي يف زق ��اق م ��ن االزقة الكث�ي�رة يف هذه
املنطق ��ة .قل ��ت ل ��ه انن ��ا يج ��ب ان ال ن�سل ��ك طريق
االغتي ��ال ال�سيا�سي فه ��و طريق م�س ��دود ال ي�ؤدي
اىل نتيج ��ة ايجابي ��ة يف حتقي ��ق ام ��اين ال�شع ��ب
الطام ��ح اىل اال�ستق�ل�ال .وذه ��اب م ��ن نعتق ��د انه
يتع ��اون مع االجنب ��ي ال ينهي ه ��ذا التعاون حيث
يوج ��د كث�ي�ر ممن يحلون حم ��ل الذي يذه ��ب ،اما
الطري ��ق املج ��دي فه ��و الطري ��ق ال�شعب ��ي ،تنامي
قوى ال�شعب وقيامه ��ا بحركة ت�ستطيع ان تفر�ض
حلولها يف املجتمع ،وقد اقتنع جميل عبد الوهاب
براي هذا وعدل عن ماكان يفكر فيه.
كان هذا احلديث مع ��ي وحدي وال اعتقد انه فاحت
به اح ��د ًا من عنا�صر “الفريق “ف ��ان احد ًا منهم مل
يتحدث فيه ،ومل يكن مو�ضع بحث.
اول رسالة سياسية اكتبها

بحثنا نحن ال�شبان املعار�ض ��ون ل�سيا�سة ال�سلطة
جتاه بريطانيا الر�سائل التي منار�سها يف ن�شاطنا
ال�سيا�س ��ي ،ف ��كان م ��ن راين ��ا ان ��ه يج ��ب ان تكون
له ��ا يف امل�ستقب ��ل جري ��دة يومية �سيا�سي ��ة ،تب�شر
بدعوتن ��ا وتعرب عن �آرائن ��ا يف االحداث اجلارية.
وحيث كان م ��ن �شروط املدير امل�س� ��ؤول للجريدة
 مبوج ��ب اح ��كام قان ��ون املطبوع ��ات النافذ -انيكون متخرج ًا يف مدر�سة عالية وكنت انا الوحيد
م ��ن بني «الفري ��ق «اكمل ��ت الدرا�س ��ة العالية وكان
االخ ��رون مازال ��وا يف كلية احلق ��وق واغلبهم يف
ال�صف املنتهي ،لذلك كان الراي ان اتقدم انا بطلب
امتي ��از ا�ص ��دار اجلري ��دة ،بع ��د ان اكم ��ل معاملة
تع ��ادل �شهادتي م ��ن معهد احلق ��وق يف دم�شق مع
�شه ��ادة كلية احلقوق العراقي ��ة .واىل ان يتم ذلك
قررن ��ا ا�صدار ر�سائل بحج ��م �صغري يف موا�ضيع
دعوتنا ال�سيا�سية.
و�ص ��درت اول ر�سال ��ة يل بعن ��وان “انكل�ت�را يف
جزيرة العرب “�صدرت يف اول �آب  ،1930وكانت
موا�ضيعها “ال�سيا�سة االنكليزية يف اجلزيرة “و
“انكل�ت�را بني االحلاق واحلماية واالنتداب الفاظ
ملعنى واحد “و “االنكليز خ�صوم الوحدة العربية
“و “معاه ��دة �سايك� ��س بيك ��و “ و “كيف اغت�صب
االنكلي ��ز الكوي ��ت “ .وكان ��ت الر�سال ��ة يف “26
“�صفح ��ة وموا�ضيعها كنت قد كتبته ��ا وانا طالب
يف ال�ص ��ف املنتهي من معه ��د احلقوق يف دم�شق.
ون�ش ��رت واحد ًا من موا�ضيعها يف جريدة ال�شعب
يف دم�ش ��ق ومو�ضوع ًا اخر ن�شرت ��ه جريدة النداء
يف ب�ي�روت وه ��ذه اجلريدة هي ل�س ��ان حال حزب
النداء القومي يف لبنان.

كتبن ��ا على ه ��ذه الر�سال ��ة انه ��ا الر�سال ��ة االوىل،
واعلن ��ا يف ظهر غالفها االخر ع ��ن الر�سالة الثانية
وانها �ستكون بعن ��وان “عدم التعاون “بقلم فائق
ال�سامرائ ��ي ،وعرفن ��ا الق ��ارئ مبوا�ضيعه ��ا وانها
�ست�ض ��م ف�صو ًال يف ال�سيا�سة ال�سلبية وااليجابية،
وف�ش ��ل طريقة املفاو�ض ��ات يف نه�ض ��ات ال�شعوب
و�ض ��رورة مقاطع ��ة املجال� ��س النيابي ��ة النه ��ا يف
الب�ل�اد امل�ستعمرة اداة امل�ستعم ��ر .ومل ت�صدر هذه
الر�سال ��ة حي ��ث ج ��رى بعد م ��دة ق�ص�ي�رة توقيفنا
وحماكمتن ��ا واحلك ��م باحلب� ��س على اكرثن ��ا ،من
الذين اوقفوا وحوكموا فائق ال�سامرائي.
توقيفنا ومحاكمتنا

وكتبن ��ا بيان� � ًا طبعن ��اه يف مطبع ��ة االداب اي�ض� � ًا
ب�ش ��كل من�ش ��ور ي ��دوي طبعن ��ا من ��ه اربع ��ة االف
ن�سخة ووزعناه نح ��ن يف مناطق بغداد املختلفة،
ومل ينت�ش ��ر يف �صحيف ��ة م ��ا .امن ��ا ق ��راه فائ ��ق
ال�سامرائ ��ي يف افادت ��ه يف املحاكم ��ة التي �سياتي

احلدي ��ث عنها – ون�شرته ال�صحف مع افادة فائق،
وكان املق�ص ��ود من قراءته يف املحاكمة ان ي�سمعه
امل�ستمع ��ون يف املحكم ��ة وان ين�ش ��ر يف ال�صحف
�ضم ��ن اجراءات املحاكمة .وه ��ذا املن�شور الثاين
كان مو�ضوع املحاكمة .ون�صه هو التايل:
«اال�ض ��راب الع ��ام واالجتم ��اع ال�سيا�س ��ي
والتظاهرات الكربى
ع�صر االثنني املقبل  22ايلول �سنة 1930
من ال�شباب اىل ال�شعب العراقي العظيم:
انت تقا�سي اجل ��وع والعربى واالنكليز واتباعهم
�سبب جوعك وعراك ،وهم ينعمون برثوتك وغناك
وه ��م الذين مزق ��وا قومك و�ساموك ال ��ذل فلهم يف
كل موط ��ن م ��ن مواطننا مظ ��امل ،ففل�سطني مرهقة
ي�شت ��ت االنكليز ابناءه ��ا ويخرجونهم من ديارهم
لي�سكنوا ال�صهيونيني االع ��داء فيها .وقد ارهقوا
ومازال ��وا يرهق ��ون الع ��رب يف انح ��اء جزيرت ��ك
املقد�س ��ة ،فه ��ذا الفق ��ر وتل ��ك املظ ��امل واملعاهدات
اجلائ ��رة تدع ��وك اىل االح ��زاب الع ��ام بع ��د ظه ��ر

االثن�ي�ن املقبل ،وذل ��ك بتعطيل اال�شغ ��ال وو�سائل
النقل وقفل الدكاكني واملحالت التجارية واملقاهي
ودور االعمال عموم ًا ،وان تتظاهر �سلمي ًا.
يف � 20أيل ��ول ابل ��غ املت�ص ��رف مقدم ��ي البي ��ان –
بوا�سط ��ة �شرطة بغداد مبنع عقد االجتماع واقامة
املظاهرة ،فابلغنا ال�صحف باملنع ون�شرت اخلرب.
ويف �صب ��اح الي ��وم الت ��ايل ( 21ايل ��ول) ب ��د�أت
ال�شرط ��ة منذ ال�صب ��اح تقب�ض علين ��ا وت�ضعنا يف
موق ��ف �شرط ��ة ال�سراي ،وب ��د�أ حمقق ��وا ال�شرطة
التحقي ��ق معن ��ا .وبعد ان اج ��روا التحقيق قدمت
ال�شرط ��ة اال�ضب ��ارة التحقيقي ��ة اىل حمكمة جزاء
بغ ��داد يف يوم  9/24بطل ��ب حماكمتنا ونقلنا من
مرك ��ز �شرط ��ة ال�س ��راي اىل املوقف الع ��ام امللحق
ب�سج ��ن بغداد يف باب املعظ ��م ،اما املوقوفون فهم
مقدم ��وا البي ��ان اىل املت�ص ��رف وانا معه ��م وكذلك
عب ��د املجي ��د ح�س ��ن مدي ��ر مطبع ��ة االداب وثالثة
ن�سب اليه ��م توزيع املن�شور اليدوي اىل اجلمهور
وهم احمد قا�سم راج ��ي وعمر خلو�صي الرا�شدي
و�سلي ��م زلوف ،ومل ت�ستط ��ع ال�شرطة القب�ض على
عزيز �شريف و�صادق حبة وهما من املوقعني على
البي ��ان اىل املت�ص ��رف رغ ��م حترياته ��ا عنهما فقد
اختفيا ،وعلمت بع ��د ذلك ان املحل الذي اختفا يف
عزي ��ز �شري ��ف كان مزرعة البن خالت ��ه مالك فتيان
االراوي يف منطقة �سامراء.
ن�ش ��رت جريدة الزمان (وه ��ي جريدة �صدرت بدل
جري ��دة الب�ل�اد عندم ��ا عطلته ��ا ال�سلط ��ة) ن�شرت
تعريف� � ًا باملوقوف�ي�ن وقال ��ت عن ��ي اين “لي�سان�س
يف احلق ��وق م ��ن كلي ��ة دم�ش ��ق وم�ؤل ��ف ر�سال ��ة
انكل�ت�را يف جزيرة العرب ..ومن الكتاب املهتمني
بالق�ضي ��ة العربي ��ة ،وله فيها مق ��االت بارعة .وقد
كان طالب ًا يف كلية احلقوق البغدادية فاخرج منها
ال�شرتاك ��ه يف مظاهرة �ضد الف ��رد موند .ون�شرت
جري ��دة “بغ ��داد تامي� ��س -االوق ��ات البغدادية –
وه ��ي جري ��دة ت�صدر م ��ن �شركة خا�ص ��ة باللغتني
االنكليزي ��ة والعربية وهي جريدة موالية لل�سلطة
الربيطانية يف بغداد ن�شرت يف ق�سمها االنكليزي
ف�صال عن حادثة التوقيف وترجمة للموقوفني.
وب�سب ��ب منع املت�صرف االجتم ��اع واملظاهرة قدم
فريق اخر متكون من �سعيد احلاج ثابت وحممود
املالح ويو�سف رجي ��ب و�سعيد عبا�س ال�سامرائي
و�ص ��ادق كمونة وعب ��د الكرمي حمم ��ود وعبد الله
ال�ب�راك طلب� � ًا اىل املت�صرف ا�ش ��اروا فيه اىل قرار
املن ��ع وان “الواجب الوطن ��ي يحتم مواالة العمل
وموا�صل ��ة هذه الفك ��رة ،لذلك فه ��م يعتزمون عقد
اجتم ��اع يف جام ��ع احلي ��در خان ��ة بعد ظه ��ر يوم
اجلمع ��ة ( )9/26والتظاه ��ر اىل الب ��اب ال�شرقي
والع ��ودة اىل اجلام ��ع .وق ��د منع ه ��ذا االجتماع
اي�ض ًا ويف  1930/11/4قدم اىل املت�صرف اخبار
ثال ��ث بعقد اجتماع عام يف يوم  11/7يف االوبرا
العراقية ملناق�شة املعاهدة وقعه �سعيد احلاج ثابت
واملحام ��ي ن ��وري االورف ��ه يل واملحام ��ي طاه ��ر
القي�س ��ي واملحام ��ي ابراهي ��م ال�سع ��دي ويو�سف
رجيب و�سعيد عبا� ��س ال�سامرائي و�صادق كمونة
وعب ��د الل ��ه الرباك وعم ��ر خلو�صي وكن ��ت انا من
املوقع�ي�ن عليه وقد منع املت�ص ��رف عقده ،ون�شرت
�ص ��دى اال�ستق�ل�ال يف اليوم الت ��ايل �شجب ًا ملوقف
ال�سلطة مبنعها عقد االجتماعات العامة.
املعد حفيد اال�ستاذ ح�سني جميل
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من زمن التوهج

حسين جميل وبواكيره الفكرية في
الديمقراطية والحريات الفكرية
رفعة عبد الرزاق حممد

في السنة الدراسية  ،1923-1922بعد
ان حصل على نتيجة (ناجح باستحقاق)
في االمتحانات الوزارية االبتدائية،
انتقل حسين جميل إلى المرحلة
الثانوية في بغداد ،فدخل المدرسة
التي تحمل اسم (الثانوية المركزية).
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ويف املرحل ��ة الثانوي ��ة ظهرت اهتمام ��ات ح�سني
جميل ال�سيا�سية والفكرية ،و�أخذ يقر�أ الكتب غري
املدر�سي ��ة وميكن الق ��ول �إنّ حل�س�ي�ن جميل ميو ًال
ثقافية وا�ستعدادات فكرية منذ نعومة �أظفاره،
وقد �ساعدت درا�سته الثانوية يف بغداد على تنمية
تل ��ك املي ��ول .ويب ��دو �أنّ قراءته الوا�سع ��ة جعلته
َّيطل ��ع على بع�ض الكت ��ب ذات الطابع الي�ساري ،كـ
(مذك ��رات لينني) و(البي ��ان ال�شيوعي) وغريها،
�إ َّال �أنّ اعجاب ��ه بال�ت�راث املارك�س ��ي ،مل يجعل منه
مارك�سي ًا ،ب ��ل كان �إعجاب ًا بالفكر االن�ساين ب�شكله
الع ��ام .وقد د َّلت ال�سنوات التالي ��ة على �أنّ �أفكاره
كان ��ت خليط ًا من الفك ��ر الدميقراطي واال�صالحي
والقوم ��ي (املعتدل) ،كما كان يحم ��ل �شعور ًا ودي ًا
نحو الثورة يف رو�سيا.
دفع ��ت رغبة ح�س�ي�ن جمي ��ل يف متابع ��ة الأن�شطة
الثقافي ��ة وال�سيا�سية �إىل االجتاه لق ��راءة الأفكار
اجلديدة والتقدّمية التي انتقدت ما كان �سائد ًا من
االف ��كار املوروثة التي يغلب عليه ��ا طابع التخلف
والتخ ��اذل .وكان م ��ن ر�أي ح�سني جمي ��ل �أنّ على
امل ��رء �أن ال ينظر �إىل �شيء مِ ن ذل ��ك نظرة تقدي�س
واح�ت�رام ملج ��رد �أ ّن ��ه من موروث ��ات الأج ��داد� ،أو
لأنّ املجتم ��ع ي�أخ ��ذ ب ��هِ  ،بـ ��ل يجب على امل ��رء و�إن
ميع ��نَ النظ َر يف ّ
كل �أمر وينظر �إليه مبنظار العقل
وح ��ده ،في�ؤمن مبا هو �ص ��واب و�إن كان مرفو�ض ًا
م ��ن قب ��ل ال�شعب ،ويرف� ��ض ما هو خط� ��أ وان كان
مقب ��و ًال من قبل ال�شع ��ب ،ويف كال احلالتني يكون
حلر الذي ينظر �إىل ّ
االحتكام �إىل العقل ا ّ
كل م�س�ألة
نظر مو�ضوعية ،من غري �أن ت�ؤثر يف حكمه عقيدة
�سابق ��ة .ويت�ض ��ح م ��ن ه ��ذا �أنّ النزع ��ة العقالنية
كان ��ت متج ّلي ��ة يف طرائ ��ق تفكري ح�س�ي�ن جميل،
ويف قيا�سه للأمور وتقوميها.
و�أول م ��ا جتده يف �شخ�صي ��ة ح�سني جميل نزعته
ا ّ
حلرة و�شخ�صيته امل�ستقلة ،فعلى ال ّرغم من كونه
�سلي ��ل الأ�س ��رة العريق ��ة وال�شهرية ث ��راء ًا وعلم ًا،
ف� ��إنّ ثقافت ��ه الت ��ي تل ّقاه ��ا كان ��ت ا�شب ��ه م ��ا تكون
ثقاف ��ة ع�صامي ��ة ،فل ��م تكن ثقاف ��ة تقليدي ��ة ب�سبب
كرثة العلم ��اء والق�ضاة يف ا�سرته ،بل كانت ثقافة
ت ّقدمية متحّ ررة منذ البدء ،وكثري ًا ما كان ي ّردد �أنَّ
الإ�س�ل�ام دين مت ّمي ��ز ب�أ�صالته ،لأ ّن ��ه يذهب �إىل �أنّ
االن�سان بعمله ف�ساوى بني قري�شيها وحب�شيها.
و�ضمن هذا ال�سياق اه َّتم بقراءة �آراء الدَّاع َ
ني �إىل
الفك ��رة احل َّرة الت ��ي عبرَّ وا عنه ��ا باملقالة والق�صة
والرواية ،مثل حمم ��ود �أحمد ال�سيد ،وعوين بكر
�صدق ��ي ،وعب ��د الل ��ه ج ��دوع ،وغريه ��م .،وميكن

الق ��ول �إنّ هذه الأف ��كار وغريها ق ��د ا�ستطاعت �أن
تن ّم ��ي الب ��ذرة الفكري ��ة لدى ح�س�ي�ن جمي ��ل ،لأ ّنه
اطل ��ع من خ�ل�ال تلك الأف ��كار عل ��ى �آراء ووجهات
نظ ��ر خمتلفة ،وعل ��ى �آراء مثقف�ي�ن له ��م �أ�ساليُبهم
وطرائقه ��م املختلف ��ة يف معاجلة الأم ��ور ال�سائدة
يف املجتمع ،وتغلب عليها ك ّلها النزعة اال�شرتاكية
الدميقراطي ��ة املقرتن ��ة بالدع ��وة اال�صالحي ��ة.
ل ��ذا ف� ��إنّ ما ح�ص ��ل عليه ح�س�ي�ن جميل م ��ن �أفكار
ومعلومات جعلته ينظر �إىل احلياة فيما بعد نظرة
تختل ��ف عن تل ��ك النظ ��رة الكال�سيكية الت ��ي اعتاد
عليها �أبناء جيله ،لأ ّنه ت�أ ّثر ب�أفكار احلرية والتقدم
التي نمَ َ ت لديه القدرة واملواهب الفكرية ،وع َّمقت
لديه �سمات الوعي الوطني والقومي فيما بعد.
وبه ��ذا ميك ��ن الق ��ول اي�ض� � ًا �إنّ النزع ��ة التقدمي ��ة
�أ�صبحت ال�سم ��ة الوا�ضحة لأَف ��كار ح�سني جميل،
وف�ض ًال عم ��ا ذكرناه ف�أنَّ هناك مناب ��ع �أخرى غ َّذت
ه ��ذه النزعة لديه ،منها متابعته لل�صحف العراقية
والعربي ��ة ال�سائ ��رة يف ه ��ذا امل�ضم ��ار ،ومنه ��ا
�صحيفة (ال�صحيفة) ملديرها ح�سني الرحال ،التي
�س ��ارت عل ��ى املنهج الذي دع ��ا اليه حمم ��ود �أحمد
ال�سي ��د ،واهت َّمت يف مقاالتها مبعاجل ��ات ا َّت�سمت
بالتقدّمي ��ة واال�شرتاكية ،ف�ض ًال ع ��ن قراءته جملة
(الع�ص ��ور) الت ��ي �أ�صدره ��ا ا�سماعي ��ل مظهر عام
� ،1927إذ يذك ��ر ح�س�ي�ن �أنّ لهذه اجلري ��دة ت�أثري ًا
وا�ضح� � ًا يف الأذهان العراقية املتح ّررة ،ف�شعارها
(ح� � ّر ْر فِك َر َك) ،حيث كت ��ب عند �صدوره ��ا” :ح ّر ْر
َ
فك� � َرك مـ ��ن ّ
كل التقالي ��د املوروث ��ة ،حت ��ى ال جت ��د
�صعوبة ما يف رف�ض ر�أي من الآراء� ،أو مذهب من
املذاه ��ب اطم�أ ّنت �إليه نف�سك و�سكن اليه عقلك� ،إذا
ك�شفت لك احلقائق ما يناق�ضه».
�إ�ض ��راب ط�ل�اب املدر�س ��ة الثانوي ��ة ببغ ��داد ع ��ام
.1926
يع� � ّد �أو َل عمل �سيا�سي ب ��ارز قام به ح�سني جميل،
وه ��و ال ي ��زال طالب� � ًا يف ال�صف الثال ��ث الثانوي،
�إ�سهام ��ه يف اال�ض ��راب الطالب ��ي ال ��ذي ق ��ام ب ��ه
طلب ��ة املدر�س ��ة الثانوية ،احتجاج� � ًا على املعاهدة
العراقي ��ة -الربيطاني ��ة لع ��ام  .1926له ��ذا ف� ��إنّ
الدور الذي قام به ح�سني جميل وجمموعة �أخرى
م ��ن الط�ل�اب كان تعب�ي�ر ًا ع ��ن موقفه ��م املعار�ض
لتل ��ك املعاه ��دة املجحف ��ة .وازداد ت�أث�ي�ر طلب ��ة
الثانوي ��ة نتيج ��ة ملوقف مدر�س اللغ ��ة االنكليزية،
وه ��و بريط ��اين اجلن�سية ا�سمه ك ��ودول ،فب�سبب
انزعاج ��ه من النقد العنيف الذي وجهته ال�صحافة

واملعار�ض ��ة ملوقف بريطانيا� ،أخ ��ذ يتفوّ ه بكلمات
نابي ��ة جّ د ًا وبعيدة عن الذوق العام �ضد الوطنيني
العراقي�ي�ن املعار�ض�ي�ن للمعاه ��دة ،زاعم� � ًا �أنّ
بريطاني ��ا ت�سعى مل�ساع ��دة العراقيني والعمل على
تقدمه ��م ،الأمر ال ��ذي ح ّفز جم ��وع الطلب ��ة البداء
ا�سيتائه ��م .ف�أعلن ��وا اال�ض ��راب ع ��ن الدرا�س ��ة،
احتجاج� � ًا على موق ��ف هذا املدر� ��س ،وذهبوا �إىل
�إدارة املدر�س ��ة ،وكان املدي ��ر �آن ��ذاك يو�س ��ف ع ��ز
الدين النا�صري ،و�أخربوه ب�أنهم ق َّرروا اال�ضراب
وعدم دخول ال�صف يف مادة اللغة االنكليزية ،لأنّ
مدر�سهم �أهان العراقي�ي�ن ،وفع ًال ن َّفذوا �إ�ضرابهم،
وكان ح�س�ي�ن جمي ��ل �ضمن ه� ��ؤالء الطالب ،ورغم
حماولة مدي ��ر املدر�سة لإقناعهم بع ��دم اال�ضراب،
ووعده ��م ب�أ ّن ��ه �س ��وف يت�ص ��ل ب ��وزارة املع ��ارف
ليطل ��ب نق ��ل املدر� ��س املذك ��ور .لك ��نّ الط�ل�اب مل
ي�ستجيب ��وا لطلبه ،ون ّف ��ذوا �إ�ضرابهم ،وا�ستمروا
في ��ه رغ ��م حماول ��ة املدير ثنيه ��م ع ��ن موقفهم مرة
�أخ ��رى ل ّكنه ��م مل يغيرّ وا موقفهم حت ��ى ا�ستجابت
الوزارة لطلبهم ،وقام ��ت بنقل املدر�س وا�ستبداله
مبدر�س �آخ ��ر .لقد قوّ ى ه ��ذا الإ�ضراب معنويات
الطالب ،و �أَ�شعرهم ب�أ ّنه ��م ي�ستطيعون �أن يفعلوا
�شيئ� � ًا �إيجابي� � ًا ،وكان لهذا الإ�ض ��راب �أثر يف دفع
الطلب ��ة �إىل مي ��دان الن�ش ��اط ال�سيا�س ��ي ،كما ظهر
فيما بعد.
دور ح�سني جميل يف الدفاع عن احلرية الفكرية.
يف ال�سن ��ة الدرا�سي ��ة  1927-1926ظهرت ق�ضية
�أخرى �أدّت �إىل حدوث مظاهرة و�ضجة كبرية يف
بغداد وبقية امل ��دن العراقية الأخرى ،وهي حادثة
ري
الن�صويل ،وكان حل�سني جميل وزمالئه دو ٌر كب ٌ
فيه ��ا ،و�سبب ه ��ذه احلادثة هو قي ��ام �أني�س زكريا
الن�ص ��ويل ،اللبن ��اين اال�ص ��ل والتدري�سي يف دار
املعلم�ي�ن ،ب�إ�صدار كتاب عن تاريخ الدولة الأموية
يف ال�شام ،ويف كتابه امل�شار اليه و�ضع الن�صويل
�آراءه ووجه ��ة نظره يف التاري ��خ الأموي ،جاءت
ب�صياغات نقدية جدي ��دة مل ي�ألفها البع�ض ،فعدّها
م�سا�س� � ًا باحلقائ ��ق التاريخية ،كم ��ا عدّها البع�ض
منهج� � ًا علماني� � ًا �أو طائفي� � ًا ،الأمر ال ��ذي �أدّى �إىل
هياج بع�ض الأو�س ��اط املثقفة �أو ال�شعبية ،وجعل
احلكوم ��ة يف و�ض ��ع ح ��رج ..ل ��ذا ب ��ادرت وزارة
املع ��ارف �إىل من ��ع تدري� ��س الكت ��اب يف مدار�سها
ومعاهده ��ا ،وعم ��دت �إىل ف�ص ��ل الن�ص ��ويل م ��ن
من�صب ��ه التعليم ��ي ..وع� � َّد �ساط ��ع احل�صري هذا
االج ��راء طبيعي� � ًا ملعاجل ��ة املوق ��ف ،وكان ي�شغ ��ل

حينه ��ا من�صب مدي ��ر عام املع ��ارف ،خ�شية اغتنام
البع� ��ض ملثل هذه الفر�ص ��ة يف �إث ��ارة التفرقة� ،أو
اته ��ام احل�ص ��ري ب�أ ّن ��ه وراء ا�ستق ��دام الن�صويل
وغريه للتدري�س يف العراق.
�أثار ق ��رار الف�صل زم�ل�اء الن�ص ��ويل الذين رفعوا
احتجاج� � ًا �إىل وزي ��ر املع ��ارف دافع ��وا في ��ه ع ��ن
حرية الفكر ،ثم �أخ ��ذوا يح ّر�ضون طالب الثانوية
املركزي ��ة ودار املعلم�ي�ن على ح�ض ��ور اجتماع يف
(ن ��ادي الت�ضامن) يف 29كانون الثاين عام 1927
للتداول فيما ينبغي لهم القيام به ،فق ّرروا التوجه
يف الي ��وم الت ��ايل  30كان ��ون الث ��اين �إىل وزارة
املع ��ارف لرف ��ع احتجاجهم عل ��ى الق ��رار املذكور.
ومت اختي ��ار وفد �ض َّم ك ًال م ��ن حممد ح�سن �سلمان
وعب ��د الرزاق الظاهر؛ لت�سليم عري�ضة االحتجاج
تل ��ك �إىل وزي ��ر املع ��ارف ،نياب� � ًة ع ��ن امل�ؤمتري ��ن
الذي ��ن اجته ��وا بدوره ��م يف مظاه ��رة م ��ن مركز
جتمعه ��م يف الكرخ حتى ب ��اب وزارة املعارف يف
الر�صاف ��ة ،ممّا �أدّى �إىل عرقل ��ة حركة ال�سري ،ومِ ن
َث� � َّم اال�شتباك مع رج ��ال ال�شرطة واالطف ��اء الذين
حاولوا جاهدي ��ن تفريقه ��م ،م�ستخدمني خراطيم
مياه �سيارات االطفاء ،ولكن دون جدوى ،واخري ًا
تف� � ّرق املتظاه ��رون على �إث ��ر كلمة �ألقاه ��ا يو�سف
زني ��ل رئي�س ن ��ادي الت�ضامن ،وال ��ذي ينتمي اليه
عدد من ه�ؤالء الطلبة ،ومن بينهم ح�سني جميل.
وبع ��د ان تف� � ّرق الط�ل�اب م ��ن �أم ��ام بناي ��ة وزارة
املع ��ارف ،رج ��ع ق�سم منه ��م �إىل مدار�سه ��م ،ل ّكنهم
مل يدخل ��وا ال�صف ��وف ،وذهب ق�سم منه ��م �إىل دار
الأ�ست ��اذ �أني� ��س الن�ص ��ويل ،منهم ح�س�ي�ن جميل،
وقد َر الن�صويل لهم موقفهم ،وطلب منهم الرجوع
�إىل درا�سته ��م حت ��ى ال يعَّر�ض ��وا �أنف�سه ��م ل�ل��أذى
و�أخربه ��م �أ ّن ��ه �س ��وف يع ��ود �إىل لبن ��ان ،و�أ ّن ��ه
�سيحتفظ للعراق وط َّالبه ب�أجمل الذكريات.
ويف م�س ��اء يوم املظاه ��رة �أَلق ��ت ال�شرطة القب�ض
على بع�ض الطلبة ،ومنهم ح�سني جميل حيث بقي
يومني يف موقف �شرطة ال�سراي ،ثم �أطلق �سراحه
وزمالئ ��ه بكفال ��ة .و�شرع ��ت وزارة املع ��ارف يف
التحقي ��ق مع املحر�ضني على القيام بهذه املظاهرة
وامل�شاركني فيه ��ا ،ف�أ ّلفت جلنـة برئا�سة (�سمرفيل)
امل�ست�ش ��ار الربيط ��اين يف وزارة املع ��ارف ،الذي
اجت ��ه يف التحقي ��ق اجتاه� � ًا يتم�ش ��ى م ��ع �سيا�سة
تفريق ال�صفوف و�إثارة النعرات.
و�سرع ��ان ما �أدرك الطلبة امل�ضرب ��ون هذه اللعبة،
ف�أ�سرع ��وا �إىل �إحباطه ��ا ،فق َّرروا انه ��اء اال�ضراب

إعداد :عراقيون

والع ��ودة �إىل الدرا�س ��ة ،و�أَ�ص ��دروا بيان� � ًا ينفي
عن املظاه ��رات �أيّ �صبغة طائفي ��ة .وقام الطلبة
ب�إ�ص ��دار بي ��ان مكت ��وب بالي ��دّ ،
مت توزيع ��ه على
ال�صح ��ف وكث�ي�ر م ��ن النا� ��س� ،أ َّك ��دوا في ��ه �أ َّنهم
تظاهروا منا�ص ��رة للحرية الفكرية يف التدري�س
والن�ش ��ر والت�ألي ��ف ،وه ��ي �أم ��ور ق ��د �أق ّره ��ا
الد�ست ��ور ،ومل تك ��ن تظاهرته ��م تل ��ك بتحري�ض
�أو بداف ��ع طائفي و�أ ّنه ��م �أنهوا التظاه ��رة ت�أكيد ًا
لذلك ،وبناء ًا عل ��ى تعهدات رئي�س الوزراء جعفر
الع�سكري باحلفاظ على حقوقهم امل�شروعة.
�أَنه ��ت جلنة التحقي ��ق اعمالها ،و�أ�ص ��درت قرار ًا
ت�ض َّم ��نَ �إنه ��اء خدم ��ات ّ
كل م ��ن الأ�سات ��ذة :عبد
الله امل�شن ��وق ودروي�ش املقدادي ،وجالل زريق،
وت�سفريه ��م �إىل بالده ��م ،باعتباره ��م م ��ن �أركان
التحري� ��ض ،ح�س ��ب زع ��م اللجن ��ة .كم ��ا ط ��ردت
لفيف� � ًا م ��ن الطلبة م ��ن مدار�سهم ،ط ��ردت بع�ضهم
طرد ًا نهائي ًا مثل ح�سني جميل وفائق ال�سامرائي
وعب ��د اللطي ��ف حمي ��ي الدين ،و ط ��ردت البع�ض
الآخر ملدة �شهر وهم عبد القادر ا�سماعيل وحممد
خال ��د ابراهي ��م ،وط ��ردت غريهم مل ��دة �أ�سبوعني
مث ��ل �أده ��م م�شتاق وحمم ��د عبد الك ��رمي و�أحمد
وجهت ال ��وزارة �إنذار ًا �إىل
ف ��وزي و�آخرين كم ��ا َّ
طلب ��ة �آخرين مث ��ل قا�س ��م ح�سن وج ��واد ح�سني
وعب ��د الله الظاهر وغريهم .وق ��د احتجّ الطالب
املطرودون من الدرا�سة� ،سواء من طرد نهائي ًا �أم
م�ؤقتا ،و�أَخذوا يراجع ��ون ال�صحف ،ويت�صلون
ببع�ض النواب للدفاع عنه ��م و�إثارة ق�ضيتهم يف
جمل� ��س الن ��واب وعلى �صفح ��ات اجلرائد ،وهذا
م ��ا َّ
مت فع�ل ً�ا .ق� �دَّم الطلب ��ة املط ��رودون عرائ�ض
�إىل املل ��ك ورئي�س ال ��وزراء ،و ّقعها جميع الطلبة
املطرودي ��ن نهائي� � ًا وم�ؤقت� � ًا ،يعرت�ض ��ون فيه ��ا
عل ��ى ق ��رار الط ��رد ،مطالب�ي�ن ب�إع ��ادة النظ ��ر يف
ق�ضيتهم .كما ق� �دَّم املحامون الذين اجتمعوا يف
به ��و املعلمني يوم � 27شباط ع ��ام  1927عري�ضة
�إىل رئي� ��س الوزراء ،يب َّين ��ون فيها �أنّ ما قامت به
وزارة املع ��ارف مِ ��ن طر ِد الطالب م ��ن مدار�سهم،
يتعار� ��ض م ��ع �أح ��كام الد�ستور .وبع ��د املداولة
الت ��ي �أَجراها �ساط ��ع احل�صري املدي ��ر العام يف
وزارة املع ��ارف م ��ع املل ��ك في�صل ،ق� � َّررت وزارة
املعارف �إعادة الطلب ��ة املف�صولني �إىل مدار�سهم،
وقد عزا ح�سني جميـل ذلك �إىل ال�ضغط ال�شعبي،
�أ َّم ��ا احل�صري فيقول� :إنّ الق ��رار كان يرجع �إىل
ت�أث�ي�ره ال�شخ�صي يف املـلك .وعـل ��ى �أيِّ حال ُع ّد
ه ��ذا انت�صـ ��ار ًا لي� ��س للط�ل�اب فقط ،ب ��ل للحـرية
الفكـرية التي عَّرب عنـه ��ا هـ�ؤالء الطالب وغيـرهم
من ط�ل�اب املدار� ��س الأخ ��رى ،الذي ��ن ت�ضامنوا
معهم يف حمـاولة للتظاهر ،بعـد �أن و�صـلت �إليهـم
�أخبـار تـلك املظاهـرة.
له ��ذا ميك ��ن الق ��ول� :إنّ ق�ضي ��ة الن�ص ��ويل التي
حدث ��ت يف ع ��ام  ،1927مل تك ��ن �إ َّال تعب�ي�ر ًا ع ��ن
حرية الر�أي والفكر لي�س �أكرث ،والدليل على ذلك
ما قام به ه�ؤالء الطالب من مظاهرات كان الهدف
منها �إجبار وزارة املعارف على العدول عن ر�أيها
الذي اتخذت ��ه ّ
بحق الن�ص ��ويل وزمالئه وعبرَّ وا
عنه ��ا بعرائ�ضه ��م الت ��ي قدَّموه ��ا للمل ��ك في�صل،
وب َّين ��وا فيه ��ا الهدف م ��ن وراء تل ��ك املظاهرات،
وه ��و منا�ص ��رة حرية الفك ��ر لي�س �أك�ث�ر ،ولي�س
لأج ��ل �إثارة النع ��رات الطائفية كم ��ا يقول بع�ض
املنا�ؤين حلرية الفكر.
عن حما�ض ��رة للكاتب يف جمعية حقوق االن�سان
يف  26كانون االول .2015

يف مدين ��ة العم ��ارة حي ��ث كان عم ��ل والدي،بلغ ��ت ال�ص ��ف ال�ساد� ��س
الإبتدائي،وه ��و ال�ص ��ف املنته ��ي يف املدر�س ��ة االبتدائية�،سن ��ة .1923
وكان ق ��د تق ��رر يف ال�سنة اللدرا�سي ��ة ال�سابقة ان يك ��ون امتحان ال�صف
املنته ��ي للدرا�س ��ة االبتدائي ��ة وزاري ��ا ،وينظ ��ر الي ��ه برهب ��ة ي�شوبه ��ا
االح�ت�رام .وق ��د تقرر اج ��راء االماحتان ��ات الوزاري ��ة مركزيا يف ثالث
مراك ��ز :هي بغداد والب�صرة واملو�صل .وكانت الب�صرة مركز امتحاين
االلوية اجلنوبية ،وب�ضمنها “العمارة” .فلما اقرتبت ال�سنة الدرا�سية
االخ�ي�رة م ��ن االنتهاءتهي� ��أت لتل ��ك ال�سف ��رة .ث ��م انتدب ��ت املدر�سةاحد
املعلم�ي�ن ،وكان خلي ��ل افندي “الع ��زي” ،مرافقة التالمي ��ذ اىل الب�صرة
فلم ��ا ر�ست احد البواخر بيت لنج يف”العمارة” وكانت قادمةمن بغداد،
ا�ستقليناها،نح ��ن ط�ل�اب العمارة مع معلمن ��ا يف طريقن ��ا اىل الب�صرة،
فوجدن ��ا على متنه ��ا تالمذة مدر�سة عل ��ي الغرب ��ي ومعلمهم،وكانوا يف
طريقهم لأداء االمتحان نف�سه.
ووا�صل ��ت الباخ ��رة رحلته ��ا ،وكان ا�سمه ��ا “زنزبي ��ا” ويف الطري ��ق
�صع ��د اليه تالم ��ذة مدر�سة “قلعة �صالح” ومعهم معلمه ��م .فلما و�صلنا
الب�ص ��رة انزل جمي ��ع تالمذة وائي “املنتف ��ك” و” اعمارة” يف مدر�سة
“ب ��اب ال�سي ��ف” .لكن االمتحان الوزاري ج ��رى يف مدر�سة “ال�سيمر”
وكان حتريريا كانت تلك هي املرة االوىل التي ارى فيها مدينة الب�صرة،
فبهرين جمالها وفتنني عمرانها فحببتها حبا جما .وغفالبا ما كنا نذهب
بع ��د االنتهاء م ��ن امتحان الي ��وم اىل “الع�شار” على �س ��اح �شط العرب
وكان ذهغابن ��ا ب�سيارات النقل وكانت تلك ه ��ي املرة االوىل التي اجرب
فيه ��ا ركوب تلك الوا�سطة ،ولعل هذا كان �ش�أن جميع التالمذة االخرين.
كانت الوا�سطة �سيارة �صغرية تت�سع الربعة ركاب فقط ،اما التي انتقلت
بها بني بغداد و”بعقوبة” قد كانت كبرية ت�سمى “ با�ص».
كانت تلك ال�سفرة اىل البي�صرة وما تخللها من جتوال يف �شوارع امليناء
واال�س ��واق ،خا�صة ا�سوق العروف با�سم �سوق الهنود ،ا�شبه بال�سياحة
رغم عناء االمتحانات .وملا فرغنا من االمتحانات عدنا ملدننا فرجع طالب
“العم ��ارة “ بالوا�سط ��ة نف�سه ��ا اتي ج ��اءوا بها على باخ ��رة من بواخر
بي ��ت لنج ،وكانت اما “زنوبيا” او “زبي ��دة” اعلنت نتائج االمتحانات
الوزارية يف اوا�س ��ط العطلة ل�صيفية ،وكان قد كتب عى بع�ض �شهادات
النج ��اح “ناج ��ح با�ستحق ��اق” ،ويف بع�ضه ��ا الآخر “ ناج ��ح منا�سب”
ووا�ضح ان هذه لت�سمية تدل على م�ستوى النجاح .وكان �سروري كبريا
عندما وجدت �شهادتي وعليها “ناجح با�ستحقاق” وات�ضح فيما بعد ان
امتياز مثل هذا النجاح هو منح الناجحني ب�أ�ستحقق ا�سبقية القبول يف
الدرا�سات التي تلي الدرا�سة االبتدائية ،وكانت تنح�صر بالثانوية ودار
املعلم�ي�ن االبتدائي ��ة ومدر�سة امل�ساح ��ة وكلية االام االعظ ��م .ف�أذا بقيت
�شواغ ��ر يف تل ��ك املدار� ��س بعد قبولهم قب ��ل فيها عندئذ م ��ن كان جناحه
“منا�سبا” .وهذا ما وقع يف تلك ال�سنة فعال.
ك�ت�ن جناح ��ي وب�أ�ستحق ��اق يخولني اخلي ��ار ،ح�سب مداول ��ة جرت بني
وال ��دي اي ��ن �س�أدر�س؟ واذكر م ��ن هذا احلوار انه ا�ستبع ��د الولدان منذ
البداي ��ة “دار املعلم�ي�ن” ،لأنهما مل يريدا يل ان اك ��ون معلما يف مدر�سة
ابتدائية؛ ثم ا�ستبعدا “امل�ساحة” اي�ضا فانح�صر خيارهما بني الثانوية
و”كلية االمام االعظم».
فاجاب ��ت الوال ��دة متح�س ��رة“ :خطية يلب� ��س عمام ��ة! ” .فاحتج الوالد
قائ�ل�ا“ :وم ��ا عي ��ب اعمامة؟ ” ،فه ��و نف�سه رج ��ل دين يعتم ��ر العمامة.
وا�ص ��رت الوال ��دة تقول ” :الثانوي ��ة” وعندما �سالت ع ��ن رايي ف�ضلت
الثانوي ��ة .وهك ��ذا اقر ختي ��اري يف الذهاب اىل املدر�س ��ة الثانوية دون
مزيد من املجادلة.
مل يك ��ن يف العراق ح�ي�ن ذاك �سوى مدر�ستني ثانويتني كاملتني :االوىل
يف بغ ��داد ،واالخ ��رى يف املو�ص ��ل .اا يف الب�صرة ،ورغ ��م انها من مدن
البالد الكبرية ،فلم يكن فيها اال �صفان ثانويان بعد االبتدائية ،وعلى من
يري ��د موا�صلة الدرا�سة الذهاب اىل اح ��دى تلكما الثانويتني .واذكر ان
تالمذة من الب�صرة جا�ؤوا اىل بغداد فعال الكمال درا�ستهم يف ثانويتها،
ومن ه� ��ؤالء عبد اجلبار بكر ،الذي تخ�ص�ص فيم ��ا بعد بدرا�سة الزراعة
يف الواليات املتحدة االمريكية وا�شغل وظيفة “مدير الزراعة العام».
كان عل ��ي ان اذه ��ب اىل بغ ��داد ،فجئت اليه ��ا من “ العم ��ارة” بالباخرة
اي�ض ��ا ،و�سكنت م ��ع بيت عمي عبد اجلب ��ار جمي ��ل ،وكان يومئذ رئي�س
حمكم ��ة البداءة يف بغ ��داد .ثم نقل اىل احللة فبقيت داره ت�سكنه ا�سرته
يف بغ ��داد .وكان ��ت دار عم ��ي تق ��ع يف قن�ب�ر عل ��ي ،وهي كب�ي�رة وذات

طابق�ي�ن ،ومق�سومة كذل ��ك اىل ق�سم�ي�ن“ ،احلرم” و” الدي ��وان خانة”
وتلف ��ظ “ديوه خان ��ه” وهذه عبارة ع ��ن دار كاملة ال�ستب ��ال ال�ضيوف،
و�آخره ��ا ب ��اب للدخ ��ول بوا�سطت ��ه اىل الدار اثاني ��ة املع ��دة ل�سكن اهل
البي ��ت .ومن ال�صدف احل�سنة ان اعاي� ��ش يف تلك الدار ابن عمي “علي
حي ��در” وكان يف ال�صف الث ��اين املنتهي ،ودر�س بعدئ ��ذ الطب وتخرج
طبيب ��ا يف اجلاع ��ة االمريكية يف بريوت .كان علي حيدر منتظما يف كل
�ش ��يء :يف درا�سته وت�صرفاته و�شتى اعمال ��ه ،االمر الذي ترك اثره يف
مواظبت ��ي عل ��ى الدرا�سة واالقت ��داء ب�سلوكه .والتقيت �آن ��ذاك بالطالب
عبد املطلب امني الها�شمي /وكان هذا رفيق علي حيدر يف ال�صف املتهي
وي�ت�ردد عليه يف الدار ،فتعرفت علي ��ه ثم تطور االمر اىل �صداقة امتدت
حتى وفاته ،رحمه الله.
كان عدد تالمذة املدر�سة الثانوية يف تلك ال�سنني من القلة بحيث مل تكن
ت�شغ ��ل بناية م�ستقلة بها ،بل ت�شغ ��ل الطابق االول فقط ،اي الطابق بعد
االر�ض ��ي ،م ��ن بناية مدر�س ��ة امل�أمونية االبتدائية .وكان ��ت تقع يف حلة
امليدان قرب مدخل وزارة الدفاع حينذاك ،ثم هدمت يف ال�سنني االخرية
و�شي ��دت يف مكانها بناية جلنة ا�سالة امل ��اء ملدينة بغداد .فما تزايد عدد
التالم ��ذة يف ال�سن ��ة التالية تزظايدا كبريا ا�ستقل ��ت “ الثانوية” ببناية
قريب ��ة خا�ص ��ة به ��ا يف حملة البقج ��ة قرب املي ��دان ،وه ��ي املدر�سة اتي
حتحم ��ل اليوم ا�سم “االعدادية املركزي ��ة” .وكان االقبال على املدر�سة
يتعاظ ��م �سن ��ة بع ��د اخرى؛ فف ��ي حني كان ع ��دد املتخرجني م ��ن الدورة
االوىل �ست ��ة تالمي ��ذ فقط ،ازداد ع ��دد �صفهم �سن ��ة 1924-23اىل درجة
اقت�ض ��ت تق�سيمه اىل �شعبتني (�أ) و (ب) .وكان مدير املدر�سة يف ا�سنة
الت ��ي دخل ��ت فيها الثانوية والتي تتها “نظي ��ف ا�شاوي” ،وهو يومذاك
�ضاب ��ط ركن متقاعد ،ثم عاد اىل اجلي� ��ش ،وتوىل بعد ذلك من�صب وزير
الدفاع لفرتة ق�ص�صرية يف وزارة املدفعي اخلام�سة �سنة .1941
ويف �سن ��ة دخويل الثانوي ��ة ( )1924-23ا�ستق ��ال �شقيقي االكرب مكي
جمي ��ل ،الذي يكربين ب�س ��ت �سنوات ،من �سلك التعلي ��م 1930االبتدائي
ليدخل طالبا يف مدر�سة احلقوق وي�أتي في�سكن معي اي�ضا يف دار عمنا
عب ��د اجلبار .كذل ��ك فعل ابن عمي (عب ��د العزيز بن عب ��د اجلبار جميل)
الذي يك ��رين بثماين �سنوات وهو �شقيق علي حيدر .وهكذا �سكنت يف
دار واح ��دة جمموعة من ال�شباب ربطتني بهم �صلة وثيقة .وكنت اتطلع
وب�شوق واهتمما اىل ما يدور على ا�سنتهم من احاديث.
عن مذكراته (العراق� ،شهادة �سيا�سية)
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من زمن التوهج

عندما تولى حسين جميل

مديرية الدعاية سنة 1936
د .بشرى سكر الساعدي

بعد نجاح انقالب سنة 1936
وتولي جماعة االهالي التي ينتمي
َّ
اليها،تولى حسين جميل منصب مدير
الدعاية والنشر في وزارة الداخلية،
استدعي من مقر عمله القضائي
اذ
ُ
في عانة بناء على اقتراح من كامل
الجادرجي.
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وعندم ��ا و�صل بغداد عر�ض عليه كامل اجلادرجي
من�ص ��ب مدي ��ر الدعاي ��ة والن�ش ��ر ،فواف ��ق وقب ��ل
املن�ص ��ب ،وال�س َّيما عندم ��ا علم �أنّ هن ��اك موظفني
ذوي كفاي ��ة من رجال االع�ل�ام يومذاك �سيقومون
مب�ساعدت ��ه ،فق ��د ت� �ولىَّ ح�سني الرح ��ال مالحظية
املطبوع ��ات االجنبي ��ة ،كما ت ��وىل ابراهيم حلمي
العمر مالحظية املطبوعات العربية.
وه ��ذا االم ��ر َّ�سه ��ل علي ��ه العم ��ل كث�ي�ر ًا ،وكان ��ت
الدائ ��رة الت ��ي ي�شغ ��ل به ��ا ح�سني جمي ��ل املن�صب
تقع يف بناي ��ة وزارة الداخلية املج ��اورة للق�شلة،
وابت ��د�أ العمل يف من�صبه ي ��وم الرابع من ت�شرين
الث ��اين ع ��ام  .1936وع� � ّد ح�سني جمي ��ل �أول من
�شغ ��ل ه ��ذا املن�ص ��ب ،لأنّ املن�ص ��ب كان ق ��د �شغ ��ل
من ��ذ ت�شكيل ��ه حتى جم ��يء ح�سني جمي ��ل بطريقه
الوكالة من قبل ابراهي ��م حلمي العمر ،الذي رجع
�إىل وظيفت ��ه الأ�صلية بعد توليّ ح�سني جميل هذا
املن�ص ��ب .وعل ��ى ال َّرغم من ق�صر امل ��دة التي �شغل
فيه ��ا ح�سني جميل هذا املن�صب� ،إ ّال �أ ّنه قام ببع�ض
االعمال املهمة وال�ضرورية ،و�أول تلك االعمال هو
اعادة ال�صح ��ف املعطلة� ،إذ نظمت مديرية الدعاية
والن�ش ��ر قائمة ب�أ�سم ��اء تلك ال�صح ��ف واملجالت،
ورفعته ��ا �إىل حكم ��ت �سليم ��ان رئي� ��س ال ��وزراء
ووزي ��ر الداخلي ��ة بالوكال ��ة لغر� ��ض �إ�ص ��دار �أمر
بالعفو ،وق ّدم ��ت املديرية املذكورة طلب رجاء �إىل
رئي�س الوزراء من �أجل �أن يعمّم من�شور ًا على كافة
الوزارات يدعوها لت�سهيل مهمة مندوبي ال�صحف
وم�ساعدته ��م على ا�ستق�ص ��اء الأخبار واملعلومات
م ��ن منابعها الأ�صلي ��ة ،لإي�صالها �إىل ال ��ر�أي العام
ب�أ�س ��رع م ��ا ميك ��ن ،وبال�ص ��ورة ال�صحيح ��ة ،لأنّ
مهمته ��م غ ��دت �شاق ��ة و�صعب ��ة ،لعدم تع ��اون تلك
ال ��وزارات معه ��م ،وع ��دم وتزويده ��م باالخب ��ار
لن�شره ��ا يف �صحفه ��م .ف�أ�ص ��در جمل� ��س الوزراء
قرار ًا باالفراج عن جمي ��ع ال�صحف املعطلة ،وذلك
يف  12ت�شرين الثاين عام .1936
كم ��ا �أب ��دت مديري ��ة الدعاي ��ة والن�ش ��ر يف وزارة
الداخلي ��ة اهتمام ًا جدي� � ًا بال�صحافة� ،إذ نظـرت يف
�أمر رف ��ع الطوابع الربيدية ع ��ن ال�صحف ،و�إلغاء
بع�ض القي ��ود ورفع العراقيل ع ��ن طريقها ،و�أول
الأم ��ور التي با�شرت بها ه ��و �إعفاء ورق ال�صحف
املحلي ��ة من ر�سم الكمرك ،وه ��ذه بادرة ح�سنة من
ب ��وادر اهتم ��ام احلكوم ��ة بال�صحافة ،ل ّك ��ن الأمر

الأهّ ��م من ذل ��ك ك ّل ��ه ،وال ��ذي دع ��ت ال�صحافة �إىل
�إعادة النظ ��ر فيه ،فداحة ر�س ��م الطوابع الربيدية
عل ��ى ال�صح ��ف يف الداخل و اخل ��ارج� ،إذ �إنّ �سعر
الطاب ��ع الربي ��دي لل�صح ��ف داخ ��ل القط ��ر كان
(فل�س�ي�ن) ،هذا بعد �إمتام معامل ��ة الت�سجيل و دفع
الر�س ��م املقرر لها� .أمّا يف خارج القطر ف�إنّ �إر�سال
عد ٍد واحدٍ م ��ن جريدة االنقالب عل ��ى �سبيل املثال
للمبادل ��ة م ��ع ال�صح ��ف اخلارجي ��ة يكل ��ف (�ست ��ة
�أفل� ��س) �أج ��رة طابع بري ��دي فقط .وم ��ن الأمور
املهم ��ة الت ��ي �ساع ��دت مديري ��ة الدعاي ��ة والن�ش ��ر
عل ��ى ِح ّله ��ا يف  22كان ��ون الأول ع ��ام  ،1936عند
قي ��ام فريق من العمال امل�شتغل�ي�ن يف �شركة بلفور
ب�إ�ض ��راب ع ��ن العم ��ل ،ب�سب ��ب ت�شغيلهم م ��ن قبل
ال�شركة ع�ش ��ر �ساعات ون�صف يومي� � ًا ،ول�صعوبة
عبور النهر التم�سوا مـ ��ن مديرية الدعاية والن�شر
تب ّني مو�ضوعهم ،ون�شر واق ��ع حالهم و�شكواهم،
وفع�ل ً�ا َّ
مت ذلك ،لذا �أخ ��ذت احلكومة الأمر باهتمام
كب�ي�ر فور وقوع ��ه ،وطلبت من العم ��ال امل�ضربني
�إر�س ��ال م ��ن ميثلهم ،كمـ ��ا طلبت ذلك مـ ��ن ال�شركة،
ف�أر�سل العم ��ال �شكواهم املت�ضمّنة كونهم يعملون
�أكرث م ��ن ثماين �ساع ��ات يف الي ��وم ،و�أنّ ال�شركة
تنقلهم �إىل ال�ضفة االخرى من نهر دجلة يف �سفينة
الت�ستوعبهم جميع ًا ،وهذا ما ي�س َّبب ت�أخريهم يف
العب ��ور ،وه ��م يطالبون بتخفي� ��ض �ساعات العمل
�إىل ثم ��اين �ساع ��ات يف الي ��وم ،وت�سهي ��ل �أم ��ر
العب ��ور ،ونتيج ��ة املداولة م ��ع ممث ��ل ال�شركة َّ
مت
االتفاق على تقليـل �ساعات عمل العمال �إىل ثماين
�ساع ��ات يف اليوم اعتبار ًا من  9كانون الثاين عام
 ،1937م ��ن غ�ي�ر االتف ��اق على تخفي� ��ض الأجور،
م ��ع معاجلة �أمر النق ��ل ،وقد ّ
مت ت�أيي ��د االتفاق مع
ممثل ال�شركة ،وواف ��ق العمال على ّ
احلل املذكور،
وعادوا ال�ستئناف العمل.
وم ��ن الأعم ��ال االخ ��رى الت ��ي ق ��ام به ��ا ح�س�ي�ن
جمي ��ل ،من خالل من�صبه مدي ��ر ًا للدعاية والن�شر،
ه ��و االهتم ��ام باالذاع ��ة العراقي ��ة ،و�إع ��ادة البث

الال�سلك ��ي �إىل حمط ��ة بغ ��داد ،اذ هُ ِّيئ ��ت جمي ��ع
الرتتيبات الالزمة،التي من �ش�أنها �إمتام العمل يف
مدّة قيا�سية ،و�أعل ��ن �أنّ االذاعة �ستبا�شر البث يف
الأول م ��ن �شهر �شباط ع ��ام  ،1937على مرحلتني،
وفع�ل ً�ا ّ
مت ا�ستئناف الب ��ث يف املرحلة الأوىل ،من
ال�ساع ��ة ال�سابعة �صباح ًا وحت ��ى ال�ساعة العا�شرة
لي�ل ً�ا ،ولأجل تنظيم العمـل يف تل ��ك االذاعة ت�ألفت
جلن ��ة خا�ص ��ة قوامه ��ا وزي ��ر املع ��ارف ووزي ��ر
اخلارجي ��ة ومدي ��ر ال�ب�رق والربيد الع ��ام ومديـر
الدعاية والن�شر وغريه ��م من اال�شخا�ص الفنيني،
لو�ض ��ع اخلط ��ة واملنه ��ج اللذي ��ن مبوجبهما تعمل
االذاعة املذك ��ورة ،وعندما اجتمعت اللجنة تداول
يخ�ص ه ��ذه املهمة ،و ّ
مت
�أَع�ضا�ؤه ��ا يف جميع م ��ا ّ
انت ��داب ف�ؤاد جميل ،الذي نقل من مالك التدري�س،
لهذهِ الغاية لتنظيم املناه ��ج ،وك ّلهم �أمل ب�أن تقوم
احلكومة باتخاذ ّ
كل التدابري الفعّالة جلعلها تظهر
ب�ص ��ورة فني ��ة ،تق ��وم بتهذي ��ب ال�شع ��ب وتثـقيفه
مب ��ا تب ّث ��ه م ��ن الأحادي ��ث االجتماعي ��ة والعلمي ��ة
وال�صحي ��ة ،وقد ع ��زم وزير املع ��ارف على توجيه
كتاب �إىل �سائر الأدباء والعلماء العراقيني يحثهم
على �إر�سال نتاجاتهم ك ّـل ح�سب اخت�صا�صه ،علما
�أ ّن ��ه مت ت�أليف جلنة خا�صة لفح�ص ّ
كل ما يرد اليها
من اخلط ��ب واالحاديث ،واختي ��ار املنا�سب منها،
كم ��ا تق ��وم بو�ضع منه ��اج �شهري كامل ي ��ذاع على
اجلمهور بوا�سطة ال�صحف و املت�صرفني.
ومن �ضمن االعمال التي قامت بها مديرية الدعاية
والن�ش ��ر يف عه ��د مديره ��ا ح�سني جمي ��ل ،تعديل
قانون املطبوع ��ات العراقي ،فق ��د وجّ هت املديرية
املذك ��ورة اهتمامه ��ا ملعاجل ��ة ما يخ� �ّ�ص ال�صحافة
وقانون املطبوع ��ات ،وبعد �إحلاح طلبت من وزير
الداخلية مفاحتة حكومات ك ّـل من فرن�سا وايطاليا
واملاني ��ا وم�ص ��ر وتركي ��ا واي ��ران ،ولتزويده ��ا
اخلا�ص بها ،لغر�ض
بن�سخة من قانون املطبوعات
ّ
االط�ل�اع عليه واال�ستفادة م ��ن ن�صو�صه ،واخذ ما
يالئ ��م احلالة يف العراق من جه ��ة ،وما يكفل رقي

ال�صحاف ��ة العراقي ��ة م ��ن جه ��ة �أخ ��رى ،ومتهي ��د ًا
لإجراء التعديل املطل ��وب على قانون املطبوعات،
ّ
مت رف ��ع الطل ��ب �إىل املجل�س النياب ��ي ،وقامت تلك
املديري ��ة بو�ض ��ع بع� ��ض املقرتح ��ات ،لأج ��ل رفع
م�ست ��وى قانون املطبوعات نح ��و الأف�ضل ،ن�شرت
جري ��دة الب�ل�اد خ�ب�ر ًا اقتب�سته من جري ��دة املقطم
امل�صري ��ة مِ ��ن غ�ي�ر �أن تت�أك ��د م ��ن �صحة م ��ا قامت
بن�ش ��ره ،وم�ضم ��ون ه ��ذا اخل�ب�ر �أنّ ال�سيد جميل
ال ��راوي� ،أح ��د وزراء الع ��راق ال�سابق�ي�ن ،حم ��ل
ر�سال ��ة م ��ن ملك الع ��راق �إىل �أمري �شرق ��ي الأردن،
بخ�صو� ��ص ق�ضي ��ة فل�سط�ي�ن ،ل ��ذا ف� ��إنّ ن�شر خرب
م ��ن هذا القبيل ي�ت�رك �أثر ًا بال ��غ الأهمية ،وهياج ًا
ل ��دى ال ��ر�أي الع ��ام ،ويثري ت�س ��ا�ؤالت كب�ي�رة من
قبل املعار�ضة و�أبن ��اء ال�شعب ،لهذا طلبت مديرية
الدعاي ��ة والن�شر من ا�صحاب ال�صحف �أن يت�أكدوا
م ��ن �صح ��ة اخلرب قب ��ل ن�ش ��ره ،خوف ًا م ��ن حدوث
فو�ض ��ى وهياج ع ��ام ت�صعب ال�سيط ��رة عليه .كما
�سمح ح�سني جميل بطب ��ع كرا�س بعنوان (العربة
يف عهد يا�س�ي�ن الها�شمي) يتكون من � 43صفحة،
ل�صاحبه عب ��د الله الب�صري ،وه ��و اال�سم امل�ستعار
لكامل اجلادرجي الذي كتب م�ضمون هذا الكرا�س
يف عه ��د ال ��وزارة الها�شمية ،ومل ي�ستط ��ع ن�شره،
لأ ّن ��ه يتحدث ع ��ن ال ��وزارة الها�شمي ��ة ،فطبع بعد
انق�ل�اب عام  ،1936اذ قام ح�سني جميل بطبعه يف
مطبعة الر�شيد يف بغداد.
وعندم ��ا ا�شتدت االنتقادات والطع ��ون يف العديد
م ��ن ال�صح ��ف العربي ��ة �أمث ��ال االه ��رام والب�ل�اغ
وال�شباب واملقطم وغريها ،ويف ال�صحف العراقية
�أمث ��ال �صحيفة الب�ل�اد والهداية وغريه ��ا ،لوزارة
االنق�ل�اب ،وال�سيّما بعدما �س ��اءت �أو�ضاع احلكم،
لتدخ ��ل بك ��ر �صدق ��ي يف ال�ش� ��ؤون ال�سيا�سية من
جه ��ة ،وقيامه باحت�ضان خ�ص ��وم جماعة الأهايل،
وت�صريحاته يف ال�صح ��ف ب�صيغة ال تتالئم وتلك
االه ��داف الت ��ي �سع ��ت اجلماع ��ة �إىل حتقيقه ��ا و
ترجمتها �إىل واقع عملي م�ؤثر يف العراق من جهة
اخ ��رى ،وبعد قيام بع� ��ض ال�صحفي�ي�ن يف ال�سري
يف ركاب بك ��ر �صدقي ،و�إط�ل�اق الت�صريحات غري
امل�س�ؤولة ،الت ��ي عجزت مديري ��ة الدعاية والن�شر
م ��ن احل ّد منه ��ا و�إيقافه ��ا ،وجد ح�س�ي�ن جميل �أنّ
دوره يف توجي ��ه م�س ��ار الدعاي ��ة والن�ش ��ر قد بد�أ
يت�ض ��اءل ،ل ��ذا ق ��دم ا�ستقالت ��ه بع ��د �أن �شغ ��ل هذه
املديرية زهاء �ستة �أ�شهر.
تو�س ��ط ح�سني جميل لدى حكم ��ت �سليمان رئي�س
ال ��وزراء ووزي ��ر الداخلية وكالة ورج ��اه املوافقة
عل ��ى �إعادت ��ه �إىل العم ��ل الق�ضائ ��ي ،بع ��د �أن ق ��ام
�صالح جرب وزير العدلية من جانبه ب�إقناع حكمت
�سليم ��ان برغبة ح�سني جميل هذه .ف�صدرت �إرادة
ملكية بتعيينه يف الق�ضاء حاكم ًا يف حمكمة بداءة
بغ ��داد ،وبا�شر عمله يف الق�ضـاء مرة ثانية يف 22
�آيار عام  .1937وعبرّ ت جريدة االنباء عن �أ�سفها
ال�شديد لتخ ّلي ح�س�ي�ن جميل عن من�صبه ،وذكرت
�أ ّن ��ه �شغل ه ��ذا املن�ص ��ب خالل ه ��ذه الأ�شه ��ر بكل
نبل و�ش ��رف وا�ستقامة ،وطالب ��ت احلكومة بعدم
ع ��ودة االدوار ال�سالفة ،وع ��دم �إ�سناد هذا املن�صب
بالوكال ��ة �إىل الأ�شخا� ��ص ال�سابق�ي�ن الذين لعبوا
�أدوار ًا خمتلف ��ة يف عه ��د ال ��وزارات ال�سابق ��ة ،بل
يجب �أن يختاروا ال�شخ�ص املنا�سب لهذا املن�صب،
ور�شح ��ت ل ��ه طالب م�شت ��اق ،باعتب ��اره ال�شخ�ص
اجلدي ��ر ب� ��أن يرتق ��ي به ��ذا املن�ص ��ب بع ��د ح�سني
جميـ ��ل ،و�أن يجعلوا منه �أداة نف ��ع �صاحلة للبالد
يف الداخل و اخلارج.
عن ر�سالة (ح�سني جميل ودوره) ...

حسين جميل في الخمسينيات
على غرار تجربة غاندي في الهند ..حزب بأسم
(المؤتمر الوطني) في العراق سنة 1956
آية جميل عباس
كل ��ف نوري ال�سعي ��د بت�أليف وزارت ��ه الثانية ع�شر يف
�3آب ع ��ام  17 -1954كانون الأول  1955ووافق على
ت�أليفه ��ا ولكن ب�ش ��روط م�سبقة ،وكان م ��ن �أبرزها حل
املجل� ��س النيابي و�إجراء انتخاب ��ات جديدة ،وبالفعل
ح�صلت املوافق ��ة على �شروطه و�ألف ��ت وزارته الثانية
ع�ش ��رة ،وكان �أول عمل قام به نوري ال�سعيد ا�ست�صدر
�إرادة ملكي ��ة بح ��ل املجل� ��س النيابي ،وق ��د كان ح�سني
جمي ��ل نائب ��ا يف املجل� ��س عن مدين ��ة بغ ��داد ،كان لهذا
املجل�س �أهمية تاريخية وذلك لكونه �آخر جمل�س نيابي
�ضم نواب معار�ضني للحكم.
اتب ��ع ن ��وري ال�سعيد يف �سيا�ست ��ه الداخلي ��ة �سيا�سية
عرف ��ت ب�إ�ص ��دار املرا�سي ��م� ،إذ قام ب�إ�ص ��دار العديد من
املرا�سي ��م الت ��ي ا�ستهدف ��ت احلركة الوطني ��ة ،ا�ستنكر
احل ��زب الوطني الدميقراطي ال�سيا�س ��ة التي انتهجها
ن ��وري ال�سعيد� ،إذ ا�صدر احلزب الوطني الدميقراطي
بيانا م�سهب ��ا ي�صف فيه املرا�سيم ب�أنه ��ا �أفظع ما قامت
ب ��ه �أية حكومة ،لي�س يف العراق فح�سب ،بل يف العامل
�أجم ��ع ،ال لأنها تخال ��ف املب ��ادئ الدميقراطية وتخرق
املب ��ادئ الد�ستورية فح�سب ،بل ،لأنه ��ا �ضربت عر�ض
احلائ ��ط بواحد من احلق ��وق الطبيعي ��ة املقد�سة وهو
ح ��ق املواطن ��ة ،وقد طال ��ب احل ��زب ب�إلغ ��اء املرا�سيم،
و�إح�ل�ال و�ضع يبع ��ث الطم�أنينة ويهي ��ئ جوا �صاحلا
بعي ��دا ع ��ن التح ��دي واال�ستف ��زاز للعمل عل ��ى حتقيق
الإ�صالحات الكثرية التي حتتاج �إليها البالد.
ونتيج ��ة ملوق ��ف احل ��زب املعار� ��ض ل�سيا�س ��ة ن ��وري
ال�سعيد� ،أ�ص ��درت احلكومة �أمرا بحل احلزب الوطني
الدميقراطي ،وتعطيل جريدته يف �2أيلول عام،1954
وا�ستندت احلكوم ��ة �إىل �أن احلزب املذكور يعمل على
الإخ�ل�ال بالأمن والنظام ،ويعمل على ا�ستغالل النا�س
الب�سط ��اء لإثارة ال�شغب ،و�صدر بي ��ان ر�سمي ب�سحب
�إجازة احلزب الوطني الدميقراطي ،و�أثناء تلك الفرتة
عطلت الأحزاب ال�سيا�سي ��ة و�أغلقت �صحافتها ف�إنتهت
بذلك احلي ��اة احلزبي ��ة العلنية ،ومل ي�سم ��ح ب�إجازتها
حتى نهاية العهد امللكي.
احت ��ج احل ��زب الوطني على ق ��رار �سح ��ب �إجازته يف
مذكرة مطولة قدم ��ت اىل رئي�س الوزراء يف �15أيلول
ع ��ام  ،1954ع ��د احلزب ق ��رار �أبط ��ال رخ�صت ��ه قرارا
خمالفا لقان ��ون اجلمعيات و�أح ��كام الد�ستور ،وطالب
�أع�ض ��اء احل ��زب ب�إلغ ��اء ه ��ذا الق ��رار ،ففي7ت�شري ��ن
الأول ع ��ام  ،1954ق ��دم كل م ��ن ح�سني جمي ��ل ،وكامل

اجلادرج ��ي ،وحممد حديد ،وجعفر البدر ،وعواد علي
النج ��م ،وعبد املجيد الونداوي ،طلبا لت�أ�سي�س احلزب
الوطن ��ي الدميقراط ��ي م ��ن جدي ��د� ،أج ��رت ال�سلط ��ات
التحقيق ��ات الالزمة من اجله ��ات امل�س�ؤولة ،وكان الرد
على طلبه ��م �أن الأ�سباب التي دع ��ت اىل �إغالق احلزب
و�صحيفت ��ه ال ت ��زال قائم ��ة ،وردت وزارة الداخلي ��ة
الطلب يف23ت�شرين الأول عام ،1954ثم قدمت الهيئة
امل�ؤ�س�س ��ة طلب ��ا متييزي ��ا م ��ن �أج ��ل نق�ض ق ��رار وزير
الداخلي ��ة عندما وجدت الهيئة امل�ؤ�س�سة ان قرار وزير
الداخلي ��ة يع ��د خمالفا ملر�س ��وم اجلمعي ��ات والقانون
الأ�سا�سي ،ولكن مت ر ًد الطلب هو الآخر.
ق ��دم ق ��ادة احل ��زب الوطن ��ي الدميقراط ��ي ع ��دد م ��ن
املذك ��رات م ��ع ق ��ادة ح ��زب اال�ستق�ل�ال� ،إذ مت توحي ��د
جهودهم ��ا ون�شاطهما ال�سيا�سي يف تلك املدة ،و قدمت
مذكرات م�شرتكة بني قي ��ادات احلزبني احتجاجا على
ال�سيا�سة التي انتهجها نوري ال�سعيد.
وبع ��د �أن �أغلق ال�سبيل �أمام العم ��ل ال�سيا�سي العلني،
و�إغالق احلزب الوطني الدميقراطي ،وبقية الأحزاب
الأخرى ،مل يبق القي ��ام بن�شاطات �سيا�سية حثيثة عدا
تق ��دمي املذكرات ،ف�ض�ل�ا ع ��ن �سيا�سي ��ة املرا�سيم التي
انتهجته ��ا هذه احلكوم ��ة ،ظهرت فك ��رة توحيد العمل
ال�سيا�س ��ي ب�ي�ن الأح ��زاب ،ال�سيما بعد تعطي ��ل العمل
ال�سيا�س ��ي �أثن ��اء تل ��ك امل ��دة( ،ظهرت حماول ��ة لت�أليف
تكت ��ل �سيا�س ��ي ،ويف �إطار هذه امل�ساع ��ي عقد اجتماع
يف � 3شب ��اط ع ��ام� ،1956ضم ف�ضال ع ��ن ح�سني جميل
كل م ��ن كام ��ل اجلادرج ��ي ،وحمم ��د حدي ��د ع ��ن حزب
الوطن ��ي الدميقراطي ،وعن ح ��زب اال�ستقالل وح�ضر
حممد مهدي كبة ،وحمم ��د �صديق �شن�شل ،ومل يح�ضر
فائق ال�سامرائي ل�سفره خ ��ارج العراق ،وح�ضر اي�ضا
حكمت �سليمان من امل�ستقلني ،واتفقوا على منهاج لهذا
التكتل يقوم على احرتام القانون الأ�سا�سي ومعار�ضة
كل م ��ا يخالف ��ه ن�صا وروح ��ا ،وال�سيم ��ا املرا�سيم التي
�أ�صدرته ��ا حكوم ��ة ن ��وري ال�سعيد الثاني ��ة ع�شر ،منها
تعطيل ال�صحف ،و�إ�سقاط اجلن�سية العراقية وغريها
من القوانني.
ا�ستم ��رت االجتماع ��ات بني ق ��ادة الأح ��زاب الوطنية،
وق ��د ج ��رت ع ��دد م ��ن املباحث ��ات ب�ي�ن كل م ��ن كام ��ل
اجلادرج ��ي ،وحمم ��د حدي ��د ،وح�س�ي�ن جمي ��ل لإيجاد
منف ��ذ للعم ��ل ال�سيا�س ��ي يف الو�ض ��ع القائ ��م وقتذاك،
ال�سيم ��ا بع ��د تعطي ��ل الأح ��زاب ،و�إغ�ل�اق ال�صح ��ف
احلزبي ��ة واملعار�ض ��ة امل�ستقل ��ة ،وبرزت فك ��رة ت�أليف
تنظي ��م �سيا�س ��ي م ��ن الأحزاب الت ��ي �ألغي ��ت �إجازتها،
�أو م ��ن بع�ضه ��ا عل ��ى الأقل ،عل ��ى غرار ح ��زب امل�ؤمتر

الوطني الهندي� ،إذ كان احل ��زب الوطني الدميقراطي
�شدي ��د الإعجاب بحزب امل�ؤمتر الوطني الهندي ،وذكر
ح�سني جميل ان احلزب الوطني الدميقراطي يتفق مع
حزب امل�ؤمتر الوطني الهندي يف ثالثة �أمور رئـي�ســه،
الأول :الرغب ��ة يف حتقي ��ق اال�ستقالل التام ،والثاين:
العمل من اج ��ل بناء الدميقراطي ��ة ،والثالث :الإميان
ب�سيا�س ��ة الكف ��اح ال�سلمي �ض ��د ال�سلطة الت ��ي جاء بها
غاندي.
ث ��م بعد ذلك فاحتوا قادة حزب اال�ستقالل بهذه الفكرة،
وقد رح ��ب بها قادة حزب اال�ستق�ل�ال ،لذا عقد اجتماع
لقادة احلزب�ي�ن ،لو�ضع املنهج ال�سيا�سي للتنظيم الذي
�أطلق عليه حزب امل�ؤمتر الوطني.
توجه يف 16حزيران عام ،1956كل من ح�سني جميل،
وفائق ال�سامرائي� ،إىل وزارة الداخلية العراقية وقدما
طل ��ب الهيئة امل�ؤ�س�س ��ة لت�أ�سي�س ح ��زب �سيا�سي با�سم
ح ��زب امل�ؤمتر الوطن ��ي وقد �ضم ��ت الهيئ ��ة امل�ؤ�س�سة
اي�ض ��ا ،كام ��ل اجلادرج ��ي ،وحمم ��د حدي ��د ،وجعف ��ر
الب ��در ،وهدي ��ب احل ��اج حم ��ود م ��ن احل ��زب الوطني
الدميقراط ��ي ،وحممد مهدي كب ��ة ،وفائق ال�سامرائي،
وحممد �صديق �شن�شل ،وحممد امني الرحماين ،وعبد
ال�شهيد اليا�سري من حزب اال�ستقالل.
وبعد ذلك قامت وزارة الداخلية ب�إحالة الطلب للجهات
الأمني ��ة وذلك من �أجل التحقيق من �شخ�صيات مقدمي
الطلب ،وق ��د �أ�شارت املعلومات الأمني ��ة التي ت�ضمنها
كت ��اب مديرية �شرط ��ة بغداد يف 7متوز ع ��ام� 1956إن
ح�س�ي�ن جميل متعاطف مع احلركات الي�سارية ،وكذلك
�إحت ��اد الطلب ��ة ،ف�ضال عن ن�شره امل�ؤلف ��ات والكرا�سات
ال�سري ��ة ،التي تخ ��دم �أغرا�ض تلك املنظم ��ات الهدامة،
وحتر� ��ض �ضد الدول ��ة ،و�أنه قد ا�ستغ ��ل من�صبه نقيبا
للمحام�ي�ن يف زج النقاب ��ة يف املعار�ض ��ة ال�سيا�سي ��ة،
واتخ ��اذ مواق ��ف معاديا �ض ��د احلكومة ،و �أته ��م �أي�ضا
حممد مهدي كبة �أنه قام �أثناء رئا�سته حلزب اال�ستقالل
باتخاذه مواقف ال تخدم امل�صلحة العامة ،وكان يحاول
ا�ستغ�ل�ال ال�شع ��ور القومي لدى املواطن�ي�ن لتوجيهها
�ض ��د الو�ضع القائم وقتذاك ،وقد �إتهم كامل اجلادرجي
يف حتري�ض ال�شعب ،وت�أجي ��ج �شعورهم �ضد النظام،
وخلق روح التمرد ،وكم ��ا و�صف التقرير حممد حديد
عل ��ى �أنه م ��ن املتعاطف�ي�ن م ��ع احل ��ركات الي�سارية ،و
التعاط ��ف م ��ع اليهود� ،أم ��ا فائق ال�سامرائ ��ي فعده من
دعاة �سيا�س ��ة العنف لتحقيق �أهداف حزب اال�ستقالل،
وو�صف حممد �صديق �شن�شل ب�أنه من �أبرز املعار�ضني
من حزب اال�ستقالل ل�سيا�س ��ة احلكومة ،وعلى �أ�سا�س
هذه املعلومات ردت وزارة الداخلية الطلب يف 9متوز
ع ��ام  ،1956وق ��د رف� ��ض وزي ��ر الداخلية �سعي ��د قزاز
يف م�ؤمت ��ره ال�صحف ��ي بتاري ��خ 9مت ��وز ع ��ام،1956
طل ��ب ت�أ�سي�س احلزب ،لكون ��ه ال يخدم م�صالح العراق
و�أهدافه الوطنية ،و اتهام منهاج احلزب بعدم تطبيق
�أح ��كام الد�ستور ،و�أن امل ��ادة ال�ساد�سة منه التي ن�صت
عل ��ى �أن ح ��زب امل�ؤمت ��ر الوطن ��ي يعم ��ل عل ��ى تعزي ��ز
التع ��اون بني كافة املواطنني ،وذل ��ك باحرتام حقوقهم
و�صيان ��ة حرياتهم ويع ��د الأكراد والع ��رب �شركاء يف
الوط ��ن ويدع ��و اىل اح�ت�رام حقوقه ��م القومية �ضمن
الوح ��دة العراقية ،اعتقد �سعيد القزاز ب�أنها تعمل على
متزيق العنا�صر الت ��ي يت�ألف منها ال�شعب و�إنها اي�ضا
تعم ��ل على �إ�شاع ��ة روح الكراهية والتفرق ��ة بني �أبناء
ال�شعب الواحد.
عن ر�سالة :ح�سني جميل ودوره ال�سيا�سي يف
العراق1968-1954
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مع حسين جميل وكتابه (شهادة سياسية)
عبد الحميد الرشودي
باحث راحل

االستاذ حسين جميل شخصية وطنية مرموقة
وعلم من اعالم القانون عرف على مدى اكثر من
نصف قرن بمواقفه الوطنية المعتدلة من القضايا
العامة وهو اذ يقدم لنا في هذا الكتاب سيرته
الذاتية .ويدلي بشهادته على احداث عصره
انما يقدم لالجيال خالصة تجاربه وانطباعاته عن
حقبة هي من اشد حقب تاريخنا المعاصر اضطرابا
اختلفت فيها االراء وتباينت االحكام ومن احق من
حسين جميل وهو من العدول ان يدلي بشهادته
ويحكم لها او عليها ورائده في احكامه عقل يقظ
وضمير حي.

ا�سته ��ل امل�ؤلف كتابه بنبذة عن �سريت ��ه الذاتية فحدثنا
ع ��ن اي ��ام طفولته و�صب ��اه وب�ي�ن امل�ؤث ��رات ال�سيا�سية
والفكري ��ة الت ��ي اث ��رت في ��ه وطبعته بطابعه ��ا اخلا�ص
ث ��م �ش ��رع يحدثنا حديث اخلب�ي�ر العارف ع ��ن املواقف
الدميقراطي ��ة الت ��ي وقفها ال�شع ��ب العراقي يف بواكري
نه�ضت ��ه ث ��م قف ��ي عل ��ى ذل ��ك باحلدي ��ث ع ��ن االنت ��داب
واملعاهدة العراقية االنكليزي ��ة االوىل والظروف التي
اكتنفت و�ضع الد�ستور العراقي وبعد ذلك عطف الكالم
عل ��ى احل ��ركات الطالبية متمثل ��ة بحادثة كت ��اب اني�س
زكريا الن�صويل “الدولة الأموية يف ال�شام” ومظاهرة
الط�ل�اب االحتجاجية عل ��ى زيارة الداعي ��ة ال�صهيوين
الفريد موند يف � /8شب ��اط  1928اىل بغداد وختم ذلك
بالتظاه ��رة ال�شعبية يف ت�شييع ال�شيخ �ضاري املحمود
الذي تويف يف م�ست�شفى ال�سجن يف � /1شباط1928 /
اي بع ��د ي ��وم واحد من �ص ��دور احلكم علي ��ه باال�شغال
ال�شاقة امل�ؤبدة.
ث ��م يع ��ود امل�ؤل ��ف ثاني ��ة اىل �سريت ��ه الذاتي ��ة فيحدثنا
ع ��ن ف�صله م ��ن كلية احلق ��وق ببغ ��داد والتحاقه مبعهد
احلق ��وق بدم�ش ��ق وم ��ا عر� ��ض ل ��ه هن ��اك م ��ن عالقات
ومنا�سبات ويختتم كتاب ��ه مبو�ضوع ،معامل يف احلكم
العراق ��ي م ��ن انتح ��ار ال�سع ��دون اىل ت�شكي ��ل ن ��وري

ال�سعيد وزارته االوىل �سنة .1930
ولع ��ل يف حديث امل�ؤلف ع ��ن اال�سباب العام ��ة لظاهرة
“االزدواجي ��ة” يف احلك ��م ل ��دى املل ��ك في�ص ��ل االول
وبع� ��ض ال�سيا�سي�ي�ن م ��ا يقي ��م الدلي ��ل عل ��ى اعت�ص ��ام
امل�ؤل ��ف بحكمة ال�شيوخ واالف ��ادة من التجارب فقد كان
دقيق ��ا يف عبارته حمرتزا من االن�سياق وراء العواطف
واالح ��كام ال�شائع ��ة ق ��ال ،وه ��و يحدد منهج ��ه ووجهة
نظ ��ره“ :وا�ستكم ��اال لل�صورة ،اذكر م ��ا اعتقد انه احد
ا�سب ��اب “االزدواجي ��ة” يف بع�ض مواق ��ف وت�صرفات
واقوال بع�ض ال�سيا�سي�ي�ن ،وارجوا ان يالحظ القارئ
كلم ��ة “بع� ��ض” التي كتبته ��ا مرتني “بع� ��ض مواقف”
و”بع�ض ال�سيا�سيني” وم ��ا اق�صد اليه من هذا التنبيه
ه ��و ان ما �ساذك ��ره قد اليكون قد وق ��ع �إال من عدد قليل
ج ��د ًا من ال�سيا�سي�ي�ن كما انه قد اليكون ق ��د وقع �إال يف
موق ��ف او ت�صرف ��ات �أو �أقوال قليلة ج ��دا اي�ضا .وهذا
ال ��ذي اري ��د ان اذكره هو ان بع� ��ض ال�سا�سة ممن توىل
احلك ��م كان ��وا يعرف ��ون ان “مرك ��ز الق ��وة” يف النظام
ال�سيا�س ��ي يف عه ��د االنت ��داب ه ��و بي ��د االنكلي ��ز فه ��م
اذا ارادوا البق ��اء يف احلك ��م او الع ��ودة الي ��ه وحت ��ى
�ضم ��ان مقع ��د لهم يف الربمل ��ان – وقد كان ��ت انتخابات
جمل� ��س الن ��واب م�سيط ��ر ًا عليه ��ا ،وع�ضوي ��ة جمل� ��س
االعي ��ان بالتعيني – فان ذلك يتطل ��ب م�سايرة ال�سيا�سة
الربيطاني ��ة – ول ��و اىل ح ��د م ��ا – لذل ��ك فه ��م يفعلون
ذل ��ك يف موق ��ف م ��ا او ت�ص ��رف م ��ا ولكنه ��م يف الوقت
نف�س ��ه كانوا يريدون ان يحفظ ��وا النف�سهم مكانا ما يف

او�س ��اط ال�شعب لذلك اتخ ��ذوا موقفا ما او ت�صرفوا يف
�أم ��ر من االمور على وجه ير�ضي احلركة الوطنية ومن
هن ��ا ج ��اءت “االزدواجي ��ة” ومن ح�سن احل ��ظ ان عدد
ه� ��ؤالء ال�سيا�سيني قليل ج ��د ًا .وحتى بالن�سبة اىل هذا
الع ��دد القليل ج ��د ًا ،ارجو ان اكون خمطئ� � ًا يف نظرتي
ه ��ذه ،لكي ال يكون يف العراق من جامل االجنبي ونظر
لالمور العامة بعينني خمتلفتني” �ص.132
وبعد ان يبني وجهة نظ ��ره يف املظاهر ال�سلبية للنظام
امللك ��ي ي ��رى ان مرد اخلالف ب�ي�ن ال�سلط ��ة واملعار�ضة
يع ��ود اىل ان املعار�ضة قد اخ ��ذت “باملطلق” على حني
ان ال�سلطة قد اخ ��ذت “بالن�سبي” التي كانت ت�سرت�شد
ب�سيا�سة امللك في�صل القائمة على مبد�أ “خذ وطالب».
ويتو�ص ��ل امل�ؤلف الكرمي بعد درا�سته الر�صينة الأمينة
اىل تق ��ومي االعم ��ال التي وقع ��ت يف العهد امللكي حتت
الظروف املو�ضوعية التي عر�ضها ب�شيء من التف�صيل
يف كتاب ��ه فيخل�ص اىل ان اخل�ل�اف يدور حول ال�صحة
واخلط� ��أ وال مي� ��س وطنية الذين اتبعوا تل ��ك ال�سيا�سة
وق ��د ع ��زز ر�أيه هذا ب ��ان الدرا�سات التي مت ��ت والكتب
الت ��ي الف ��ت وك�شف ��ت عن كثري م ��ن مقومات ذل ��ك العهد
وخا�ص ��ة بعد ان مت االطالع على اوراق العهد ووثائقه،
ف ��ان ك�شف احل�ساب هذا مل يظه ��ر لنا مطعنا يف وطنية
اولئ ��ك ال�سا�س ��ة الذي ��ن �شغل ��وا ال ��وزارات يف العه ��د
امللك ��ي و�شغ ��ل بع�ضه ��م رئا�س ��ة ال ��وزارة حت ��ى اولئك
الذي ��ن ن�سب ��وا اليه ��م اخط ��اء يف مواق ��ف اتخذوها او
يف �سيا�س ��ة اتبعوها ،فان اح ��د ًا منهم مل يرجع ذلك اىل
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�سبب مي�س الوطنية ،امنا هي مواقف اتخذت و�سيا�سة
اتبعت باجتهاد انها مواقف و�سيا�سة يف �صالح العراق
ووال�ؤهم للعراق.
ومم ��ا ي�ؤي ��د �صحة م ��ا ذه ��ب الي ��ه امل�ؤل ��ف الفا�ضل ان
املرحوم ال�شهي ��د ال�سعيد عبد املح�س ��ن ال�سعدون ،وقد
كان ا�ش ��د ال�سا�س ��ة الذي ��ن تعر�ضوا لالته ��ام مب�صانعة
االنكليز وتنفيذ �سيا�ستهم وم�سايرة خططهم قد ا�ضطر
بع ��د ان ا�ستمع اىل خطب املعار�ض ��ة يف جل�سة جمل�س
الن ��واب املنعق ��دة �صباح االثن�ي�ن  /11ت�شري ��ن الثاين
 1929وه ��م يكيلون ل ��ه التهم وي�س ��ددون اليه قوار�ص
الكل ��م و�سه ��ام النقد وخا�صة النائ ��ب معروف جياووك
ال ��ذي ح ��رف كالم ال�سع ��دون ع ��ن موا�ضع ��ه وزعم انه
يدع ��و اىل الث ��ورة عل ��ى االنكليز (كما ج ��اء يف جريدة
ن ��داء ال�شع ��ب الع ��دد  58 – 488ال�صادر ي ��وم االربعاء
املواف ��ق  /13ت�شري ��ن الثاين  )1929فم ��ا كان من هذا
الرجل النبي ��ل �إال ان ي�ؤوي اىل غرفته م�ساء هذا اليوم
وبف ��رغ م�سد�سه يف �صدره بع ��د ان كتب و�صيته امل�ؤملة
والتي اعتربت الكت ��اب الأحمر للق�ضية العراقية والتي
ج ��اء فيه ��ا “ ..وهم عاجزون عن تقدي ��ر ن�صائح ارباب
النامو�س من امث ��ايل ،يظنون اين خائن للوطن ،وعبد
لالنكلي ��ز م ��ا اعظم ه ��ذه امل�صيب ��ة! انا الفدائ ��ي اال�شد
اخال�ص� � ًا لوطني قد كابدت انواع االحتقارات وحتملت
املذالت حم�ضا يف �سبيل هذه البقعة املباركة التي عا�ش
فيها �آبائي واجدادي.» ..
من �أر�شيف الراحل الر�شودي

