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رفعة عبد الرزاق محمد

وكان م���ن حديثي ه���ذا عن اجلواهري ع���ن �صخ�صية غري 
معروف���ة للكثريين ممن يهتم بتاريخ اجلواهري واحواله 
، ه���و املرحوم عبد الرزاق النا�صري ، الذي اكاد اعتقد انه 
ال�صديق االول للجواهري عند جميئه لبغداد وا�صتقراره 
فيها يف الن�ص���ف الثاين من ع�ص���رينيات القرن املن�صرم . 
وق���د طلبت اح���دى الف�صلي���ات � بعد انق�ص���اء اجلل�صة � ان 
اعرفه���ا بالنا�ص���ري النها طالب���ة درا�صات علي���ا تبحث عن 

هجائيات اجلواهري !.  
 كن���ت قد كتبت قب���ل اكرث من ثالثني عاما ع���ن عبد الرزاق 
النا�ص���ري ، وذلك يف جريدة ) االحتاد( البغدادية بتاريخ 
12 حزيران 1989 ، مقاال عنوانه ) عبد الرزاق النا�صري 
وقائمته ال�ص���وداء( ، وقد عقب عليها بع���د عددين اال�صتاذ 
رج���ب بركات م���وؤرخ ال�صحاف���ة الب�صري���ة ، معرفا بزوج 
النا�ص���ري ال�صي���دة فاطم���ة ح�ص���ني الت���ي اكمل���ت م�صرية 

زوجها ال�صحفية ! ومما قلته :

عل���ى الرغم من ان جمل���ة ) املناهل ( الذائع���ة احدى ارقى 
ف���ان �صاحبه���ا  الع���راق  ال�ص���ادرة يف  االدبي���ة  املج���الت 
املرحوم عب���د الرزاق النا�صري املتوف���ى �صنة 1945 بقي 
م���ن اال�صم���اء املن�صي���ة يف تاري���خ �صحافتن���ا كغ���ريه م���ن 

اال�صماء الكثرية التي يعج بها تاريخ �صحافتنا ..
واملالح���ظ على �صحافة النا�ص���ري انها �صدرت يف فرتات 
ا�صتق���رار  ع���دم  ب�صب���ب  والب�ص���رة  بغ���داد  يف  متفاوت���ة 
النا�ص���ري يف املدينت���ني ، فق���د ا�ص���در جمل���ة ) الن�ص���يء 
اجلدي���د( يف الب�صرة ع���ام  1927 ثم نقله���ا اىل بغداد يف 
ال�صن���ة التالي���ة ، وع���اد اىل الب�ص���رة ع���ام 1930 لي�ص���در 
جري���دة االيام مع �صديقه عبد اجللي���ل برتو ، وا�صدر يف 
بغ���داد جري���دة االنباء ع���ام 1936 وتوقفت ع���ن ال�صدور 
لنق���ل �صاحبه���ا مدر�صا للغة العربي���ة يف ثانوية الب�صرة ، 
ومل يلب���ث اأن ا�صتقال من وظيفت���ه وعاد اىل بغداد فا�صدر 
جملته الذائعة ) املناهل( عام 1937 التي مل ت�صتمر طويال 
، فقرر بعدها اال�صتقرار يف الب�صرة ب�صكل نهائي ، فا�صدر 
فيها جريدة االنباء للمرة الثانية يف منت�صف عام 1940 .

الق���وات  وع���ودة   1941 ماي����س  حرك���ة  انته���اء  وبع���د 
الربيطاني���ة اىل الب�ص���رة ، ب���داأت جريدة االنب���اء �صيا�صة 
جدي���دة ، فبع���د ان اي���دت حركة ماي�س ) بتحف���ظ( مع انها 
كانت تربز ت�صريحات ق���ادة احللفاء وتهاجم قادة املحور 
، اخ���ذت توؤيد العه���د اجلديد الذي اعق���ب احلركة اال�صتاذ 
رج���ب بركات يف كتابه عن �صحاف���ة الب�صرة مبثابة ل�صان 
حال ق���وات االحتالل ، واخذت يف حتريرب���اب فيها با�صم 
) القائم���ة ال�ص���وداء (حر�ص���ت فيه احلكومة عل���ة التنكيل 
ب�صخ�صي���ات معروف���ة بتاييده���ا حرك���ة ماي����س امثال طه 
الفيا����س وتقي ال�صي���خ را�صي و�صاط���ع احل�صري واكرم 
زعي���رت ودروي����س املقدادي وفي�صل حم���ود وغريهم . لقد 
لعبت االه���واء ال�صخ�صية واخلالف���ات اخلا�صة يف كتابة 
ه���ذه املق���االت . ومل���ا كان���ت حكوم���ة جميل املدفع���ي التي 
اعقب���ت حرك���ة ماي�س ق���د �صنت لنف�صه���ا �صيا�ص���ة ) ا�صدال 
ال�صت���ار( وتهدئة االو�صاع فقد عطل���ت اجلريدة يف متوز 
1941 الندفاعها يف مهاجمة حكومة ر�صيد عايل الكيالين 
وموؤيديه���ا ، ومع ذل���ك فقد ا�صتمر النا�ص���ري يف �صيا�صته 
عندم���ا ا�صدر جري���دة با�صم ) اآخر �صاع���ة ( التي ا�صتمرت 

اىل نهاية احلرب العاملية الثانية ووفاة النا�صري .
وم���ن الطريف ان اذكر انه بعد انتقال امتياز جريدة ) اخر 
�صاع���ة ( بع���د وفاة النا�ص���ري اىل ورثت���ه ، اتفقت ال�صيدة 
فاطم���ة ح�ص���ني زوج النا�ص���ري م���ع ح���زب اال�صتق���الل ����� 
خ�ص���وم النا�ص���ري وان�ص���ار حرك���ة ماي�س ��عل���ى ا�صدار 
اجلري���دة مع���ربة ع���ن راأي احل���زب . ومل ي�صتم���ر االم���ر 
طويال اذ انته���ى العقد بني اال�صتقالليني وورثة النا�صري 
ل�ص���دور جريدة ) النا����س ( ل�صاحبها عبد الق���ادر ال�صياب 
ممثل���ة للح���زب املذكور ، فب���داأ الوهن ي���دب يف اجلريدة ، 

فا�صمحلت واحتجبت عام 1950 .
ه���ذا ما كتبته �صنة 1989 ، وا�صتدرك هنا ، ان عبد الرزاق 
النا�ص���ري كان م���ن اوائ���ل الذي���ن تع���رف عليه���م اال�صتاذ 
اجلواه���ري عن���د جميئ���ه لبغ���داد وا�صتقراره  فيه���ا ، وقد 
توطدت ه���ذه العالقة حت���ى ا�صبحت �صخ�صي���ة ،حتى ان 
ق�صي���دة اجلواهري ال�صهرية ) النزغ���ة ( التي نظمها �صنة 

1929 وقال فيها :
ومع���ي �صاح���ب تفر�ص���ت في���ه                 كل خ���ري فلم تخني 

الفرا�صة
كان مقه���ى )ر�صي���د( موعدن���ا ع�ص���را        وكنا م���ن �صابق 

احال�صه
جمل����س زان���ه ال�صب���اب واخل���وا              للزه���اوي �ص���در 

الريا�صه

ه���م ان �صئ���ت جمم���ع للدعاب���ات            وان �صئ���ت معه���د 
للدرا�صه 

ث���م كان الع�ص���اء فان�ص���رف ال�صي���خ            ك�صيح���ا مودع���ا 
جال�صه 

وافرتقن���ا نري���د ) مه���ران ( نبغ���ي         ورط���ة يف ل���ذاذة 
وارتكا�صه

ومنها البيتان ال�صهريان! :
قال يل �صاحبي الظريف ويف الكف          ارتعا�س والل�صان 

انحبا�صه
اي���ن غ���ادرت ) عم���ة( واحتفاظا               قلت : اين طرحتها 

يف الكنا�صه
وم���ا �صاحب���ه ه���ذا اال عب���د ال���رزاق النا�ص���ري كم���ا ذك���ر 
اجلواه���ري يف اك���رث م���ن م���ورد ، وم���ا مقه���ى ر�صي���د اال 
)كازين���و( على نهر دجلة ، كان ي�ص���م جماعة من ال�صعراء 
واالدب���اء يف مقدمته���م ال�صاع���ر الكب���ري جمي���ل �صدق���ي 
الزه���اوي ، ام���ا ) مهران ( فحانة ن�صب���ت اىل ا�صم �صاحبه 

يف منطقة ال�صنك .
وبقيت عالقة الزهاوي بالنا�صري حتى ترك االخري بغداد 
يف اواخ���ر الثالثيني���ات وقد ذكر اجلواه���ري بع�س هذه 

ال�صلة مبذكراته . 
اطلع���ت على مقال���ني قيمني عن عبد ال���رزاق النا�صري يف 
ال�صنوات االخرية لال�صتاذين الفا�صلني عالء الزم العي�صى 
و ذي���اب فه���د الطائ���ي ، وفيهما من الفوائد م���ا كنت اجهله 

�صابقا ، فاجليا �صفحات من�صية من �صرية النا�صري.
ومن ذلك ان للنا�صري ابنني هما غازي و�صعود ، االول مل 
ي�صجل عن���ه �صيء والثاين فهو اال�صت���اذ �صعود النا�صري 
ال�صحفي والكاتب الي�صاري املعروف ) ت2007( ، ويذكر 

اال�صتاذ ذياب فهد الطائي :
ي�ص���ف ال�صاعر الكبري اجلواهري عب���د الرزاق النا�صري: 
بالوطن���ي ال�صه���م وال�صحفي اجل���ريء ، ويذكر ال�صحفي 
جميل روفائي���ل اأنه حني �صمع �صعود )جن���ل النا�صري( .  
قال : كانا ، متفقني يف الق�صايا الوطنية ويلتقيان ب�صورة 
متوا�صلة  كما يذكر اجلواهري يف مذكراته ان عبد الرزاق 

النا�صري )ال�صحفي واالأديب وال�صاعر ال�صديق ( .
وعن وفاة النا�صري  يقول اجلواهري يف مذكراته :

  اأن اإبنه املدلل )�صعود ( اخربه بتفا�صيل احلادث كما يلي 
: بعد عودته من بغداد اأوى اىل فرا�صه وكان متعبا والقى 
بنف�ص���ه كم���ن مل ين���م من���ذ زمن طوي���ل ويف الي���وم التايل 
كالعادة ، تقدم منه �صعود ليوقظه ، راآه يغط يف نوم عميق 
، كان كل �ص���يء قد انته���ى وتوقف قلبه عن اخلفقان حينها 
اأخذ �صعود بال�صراخ .  ومن امللفت للنظر يف هذه الرواية 
التي جاءت يف مذكرات اجلواهري ، انه مل يرد ذكر زوجة 
عبد الرزاق النا�ص���ري )فاطمة ح�صني ( ، وتعطي الرواية 
االنطب���اع وكاأن ابن���ه �صع���ود كان وحيدا يف ال���دار ، علما 
باأن���ه مل يكن يزيد عمره ع���ن �صبع �صنوات.  وهنا مالحظة 
اأخرى تتعل���ق بالتوجه ال�صيا�صي لعبد الرزاق النا�صري ، 
فهو �صدي���ق حميم للجواهري وهو من املناه�صني حلركة 
ر�صي���د عايل الكي���الين وهو اأي�صا مل ي���روج لعودة احلكم 
امللكي ال���ذي ترك بغداد اىل الب�ص���رة ومل يتعاون مع عبد 

االأله او القوات الربيطانية .
م���ن ا�صقاء عب���د ال���رزاق النا�صري الكات���ب واملرتجم عبد 
الك���رمي النا�صري الذي ترجم ر�صائل امل�س بيل عن تكوين 
الدول���ة العراقية ، وقد جمعت ابنته االديبة الفا�صلة بثينة 
النا�ص���ري تل���ك الرتجم���ة بكت���اب با�صم ) خلق املل���وك (  . 
ام���ا االخو اال�صغر لعد ال���رزاق النا�صري فهو عبد ال�صالم 
النا�صري ال�صخ�صي���ة الي�صارية املعروفة املعروفة با�صم ) 

انور م�صطفى ( .

صديق الجواهري األول في بغداد.. 
صحفي المع وكاتب قدير

يف اليوم االخري من ايام معرض العراق 

الدويل للكتاب املنعقد ببغداد لاليام من 9 

اىل 19 من كانون االول 2020 ، القيت محارضة 

عن الشاعر العراقي الكبري محمد مهدي 

الجواهري ، عنوانها ) صفحات شاردة من 

حياة الجواهري ( ، قدمت فيها اربع صفحات 

مطوية من حياة الشاعر الكبري ، فقد وطنت 

نفيس عىل ان اتحدث بالصحائف املنسية 

من سري الشخصيات العراقية او غريها ، 

وهي الصفحات التي غفل عنها الكتاب او 

تفرقت يف بطون الصحائف والذكريات .

اجلواهري مع النا�سري �سنة 1928
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أمين الريحاني

اإين على يقني اأن حا�صرهذين التمثالني خلري من م�صتقبلهما.
تيهما ب�صالم واأمان. اأما  فاإنهم���ا قائمان اليوم فوق مرم���ر �صدَّ
غًدا، عندما تن�صاأ الفنون اجلميلة يف البالد، وينبغ يف االأمة 
الفنان���ون، وي�صبح املثقف البغ���دادي يف تذوقه جمال الفن، 
كم���ا ه���و يف تذوقه ال�صع���ر واالأدب، فال اأمان عل���ى التمثالني 

وال �صالم.
غ���ًدا حتمل �صحافة بغداد عليهم���ا؛ الأنهما من �صقط املتاع، ال 
ف���ن فيهم���ا وال حقيق���ة، وال الوقفة » عبد املح�ص���ن « ال الوجه 
ا، وال الوجه وجه وقفًة  وجه في�صل وال اجلواد جواًدا في�صلٍيّ
م���ن وقفاته الوطنية الرائعة. غ���ًدا — اأقول — يحم الِقدر، 
فيث���ور ثائر ال�صعب على التمثال���ني، فينزعهما من مكانيهما، 
ويرم���ي بهما يف دجل���ة، غري اآ�ص���ف على تل���ك الدنانري التي 
قب�صها ذل���ك الفنان االإيطايل، ثم تنت���دب احلكومة العراقية، 
ا اأو  ���ااًل عراقٍيّ الت���ي تكون ق���د ا�صتن���ارت بن���ور الفن���ون، مثَّ
���ا لي�صنع للرجلني اخلالدي���ن ما يليق بهما  ���ا اأو م�صرٍيّ �صورٍيّ
ف���ر اأو بالرخام. عندئذ يت���م التكرمي لهما،  م���ن التمثيل بال�صُ

ا للملك في�صل يف ذكَريه— �صارعه ومتثاله. وخ�صو�صً

هيا بنا، قد انفتح اجل�صر، وهو ال يزال ذلك اجل�صر اخل�صبي 
ال���ذي ُيفتح مرتني يف النهار لعب���ور ال�صفن. وال يزال الق�صم 
رُّ  ال���ذي ُيفت���ح منه كم���ا كان. اأما الق�ص���م االأكرب فق���د ُفر�س مَمَ
ال�صي���ارات منه بالزف���ت، فخفت االأ�صوات حت���ت الدواليب. 
والعَلم���ان — تب���ارك العَلم���ان االأبي�س واالأحم���ر — فهما 
مقيم���ان عل���ى عه���د خمرتعهم���ا العبق���ري، ف���ال ي���زاالن قيد 
اأي���د ب�صري���ة ترفعهم���ا وتخف�صهم���ا ل�صبط �صري ب���ني الكرخ 
والر�صاف���ة، وهم���ا على ما يظه���ر من االآث���ار الفنية اخلالدة، 

تبارك العلمان.
اأم���ا ونح���ن االآن يف بغداد للم���رة الثانية فاإننا نت���وكل، بعد 
لح  الل���ه، عل���ى امل���الزم را�ص���م �صرد�ص���ت ليهدين���ا اإىل م���ا اأ�صُ
واأُن�ص���ئ وُجدد خالل ال�صنني الع�صر االأخرية. اإن اأولها النُزل 
ذات االأ�صم���اء االإنكليزي���ة امل�صلل���ة — ن���زل ون���دزور، نزل 
كارلت���ون، نزل كرزون، ن���زل مادج�صت���ك واأح�صنها، هو هذا 
الن���زل ال���ذي نحن فيه، فق���د كان ا�صمه نزل م���ود، فتغري بعد 
ذل���ك مراًرا،و�صار ُيدع���ى نيغري�س باال����س؛ اأي ق�صردجلة.
اإن���ه �صادق يف ال�صطر االأخ���ري من ا�صمه، فهو على دجلة. اأما 
ال�صطر االأول فهومثل اأ�صم���اء النزل االأخرى كذب وت�صليل. 
لي�س يف بغداد الي���وم ق�صور، اإال اإذا قلنا قول القامو�س: اإن 
الق�ص���ركل بيت م���ن حجر، وق���د �ُصمي كذل���ك القت�صاره على 

بقع���ة من االأر�س بخالف بيوت ال�صعر، فال ينتقل مثلها. اإذن 
كل بي���وت بغداد ق�صور. اإم���ا اإذا كان الق�ص���ر ق�صًرا لق�صور 
النا����س ع���ن االرتقاء اإلي���ه — ال ن���زال ره���ن القامو�س — 
فلي����س يف بغ���داد ق�صر واح���د؛ الأن اأعلى بيوته���ا ال تتجاوز 
الث���الث طبق���ات، وال يق�ص���ر دون ارتقائه���ا ال الُع���ْرج وال ذو 

الفتوق.
لن�ص���رف النظر ع���ن اال�ص���م اإذن، ون�صرحه يف ه���ذه الغرف 
القائم���ة ح���ول �صحن كبري الت���ي ين�صد فيه���ا امل�صافرون — 
وجلهم م���ن االأوروبيني — الراحة والهناء — واالأوروبي 
م���ن ماأكول وم�ص���روب، واإنهم ليج���دون كل ذل���ك. ويجدون 
ا جديد؛ اأي الغ���رف املجهزة باحلمامات  فوق ذل���ك ما هو حٍقّ

اخلا�صة.
كان �صحن���ه ب�صتاًنا، في���ه اأ�صجار النخي���ل والرمان»واأزاهر 
الف���ل واملرج���ان، وظالل بينه���ا و�صاذروان. ومل���ا زرته ثانية 
كان ق���د ا�صمحل الب�صت���ان، واختفى ترابه حت���ت فرا�س من 
الب���الط االأبي�س، وما بقي م���ن اأ�صجاره غ���ري نخلة واحدة، 
اأقام���ت يف قلب���ه وحيدة، وكان اإىل جنبه���ا ق�صطل من حديد، 
يرف���ع راأ�صه اإىل م���ا فوق �صدرها، ويحم���ل اإليها — على ما 
اأظ���ن — روائَح ما حتت اأر����س ال�صحن من جمارير. رثيت 
���ا حلال تلك النخلة، التي ُفر�س ذلك الرفيق عليها، فظللته  حٍقّ
كرًما، فاأف�صد جوها لوؤًما. واأظنني لفت نظر املدير يومئذ اإىل 
هذه الفجيعة ،واإنه لي�صرين اأن اأقول االآن اإن مدير التيغر�س 
باال����س عمل براأيي، ولكنه حترى في���ه امل�صاواة فق�صى على 
الق�صط���ل والنخلة مًع���ا، وقد اأم�صى ال�صح���ن �صاحة بي�صاء، 
عاري���ة، جام���دة، عقيمة، يت�صاب���ق فيها ابن املدي���ر ورفقاوؤه 
على الدراج���ات، وتدخلها فتحط فيها ال�صيارات. اإنا لله …

ما دام يو�صف الكلداين التلكيفي مديره.
دام املعاون���ون واخلدم م���ن اإخوانه الكلداني���ني التلكيفيني.  
ف���اإن اأبناء تلكيف مت�صفون معروفون؛ حيث كانوا بالن�صاط 
واالإق���دام، وال�ص���دق واال�صتقامة، واللط���ف والتهذيب. تلك 
م���ا ق���د يكون �صائًن���ا ل�صمعت���ه ولف�صائله غري ذل���ك ال » ق�صر 
دجلة « هي احلقيقة. ولي�س يف االأمريكي، احلافل بالكئو�س 
والقن���اين، املغ���ري بابنة الدالي���ة، وابنة ال�صع���ري الغالية، » 
بار« ال���ذي يديره ابن عم يو�صف، احلذق اللبق، الب�صام على 
» ب���ار « وبكرا�صي���ه العالية. ذل���ك ال الدوام، فيم���زج العقيق 
مَّ واجِل���ن واجل���ان  والذه���ب واملرج���ان — الو�صك���ي وال���رُّ
— وال يب���ايل،» نعيم���ه « مبا يك���ون من �صاأنها يف رءو�س 
ال�صب���ان، امل�صلمني والكل���دان، الذين يتهافت���ون عليه تهافت 
الذب���اب على اأدميه. فيا يو�ص���ف، ويا ابن عم يو�صف، ارفقوا 
غوا زجاجاتكم يف بطون  يف االأقل بال�صب���ان العراقيني، وفرِّ

الربيطانيني.
ق���د  الذي���ن  االإنكلي���ز،  به���وؤالء  تت�صبه���وا يف مطبخك���م  وال 
اإال االأكل وف���ن املطب���خ،  يح�صن���ون كل �ص���يء يف احلي���اة، 
في�صلقون اخل�صر ويح�صبونها مطبوخة، وي�صوون اللحوم، 
ويقدم���ون معها االأبازي���ر وال�صوائ���ل املقبلة ليكم���ل طبخها 
ال�صي���وف، كلٌّ عل���ى مائدت���ه. والعج���ل والث���ور واخلنزير، 
ي���ا يو�صف، اإنك فيها ع���دو العرب، جتيء بالث���ور يف التنك، 
وجتل���ب اخلنزي���ر بال�صنادي���ق، وتطبخ منه���ا وتقدمها — 
ب���اردة — الأبن���اء لن���دن وال باأ����س — وتف�صد به���ا — وال 
رحم���ة يف قلب���ك، وال رحمة عليك — معد الع���رب واأذواقهم 
— ودينه���م! وم���اذا يفعل خ�س بغداد بخنزير يور ك�صري؟ 
وما لذة احلبارى، يا ابن تلكيف، وهي ت�صتحيل يف مطبخك؟
اأما اخلدم فاإنهم جدي���رون بالثناء ملا يح�صنونه من اخلدمة، 
ومل���ا ُفطروا علي���ه من اللط���ف واملعروف. ولكنن���ا نتقزز من 

ال�صاكو البي�صاء يف النهار، ومن الثوب االأ�صود
الر�صم���ي يف الليل، ونحن يف بغداد، يا يو�صف، ال يف لندن، 
والث���وب الر�صمي للخ���دم، اإن كان يفتقد االأج�ص���ام املعد لها، 
الالئ���ق به���ا، وكان يفتقد النظاف���ة والكي باملك���واة احلامية 
كل ي���وم، فه���و �ص���يء فظي���ع، وال نظ���ن اأن االإنكلي���ز اأنف�صهم 
ي�صتاأن�ص���ون به، وير�صون عن الب�ص���ه. فلو ا�صُتغني عنه يف 
ا؛ اأي  ا، اأو ثوًبا نوبٍيّ ُن���ُزل بغداد، واألُب�س اخلادم ثوًب���ا وطنٍيّ
ا — قفطاًنا اأبي�س ومنطقة حمراء — لكان ذلك اأكرث  م�صرٍيّ
مالئم���ة للمكان، واألطف يف نظر ال�صيوف واأجمل. ما �صوى 

هذا فاإن نزل يو�صف خلري النزل ببغداد.

عن كتاب) قلب العراق 1935( 

أول دخولي بغداد سنة 1932

فمن الجمرك إىل جرسمود جادة كانت 

ترابا يف الصيف، ووحالاً يف الشتاء، وهي 

ر، أُطلق  اليوم شارع واسع مزفَّت مشجَّ

عليه اسم امللك فيصل، إال أن يف ساحته 

عند الجرسجنينة مدورة تشكو العطش 

واإلهامل، وتشتاق الزهور!

ويف هذه الساحة، وسط الجنينة، متثال 

امللك فيصل يف القيافة العربية، عىل 

جواد شبه عريب، صنعه املثال اإليطايل 

ا  املشهور بياترو كانونيكا. وقد صنع أيضاً

متثال عبد املحسن السعدون القائم 

يف باب رشقي. أقف عند هذين التمثالني 

ا عىل  ألقول الكلمة الواجب قولها، ال تأُسفاً

ا  خمسة آالف الدنانري مثنهام، وال تنقصاً

ا للحكومة  من شهرة صانعهام، بل تنبيهاً

ا إىل مستشار يف  العراقية التي تحتاج حقٍّ

الفنون الجميلة، فال ُتقِدم مرة أخرى عىل 

هذه مثل هذه الفعلة يف تكريم رجالها 

الخالدين ،إن يف هذين التمثالني الربهان 

املوجع عىل افتتاننا مبا هو للغربيني من 

اآلثار الفنية، وعىل ظننا أنها كلها ممتازة، 

وعىل جهلنا مبا يكون من إسفاف الفنان 

الغريب، إذا انُتدب لعمل وطني فني يف 

بالدنا.
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نهلة نعيم عبد العالي  

�صاف���رت م���ع عائلته���ا اىل �ص���رق االأردن يف اأواخر عام  
1924 مكث���ت هن���اك م���دة �صن���ة ون�صف خ���الل احلرب 
احلجازي���ة النجدي���ة . حينم���ا لب���ى والده���ا املل���ك علي 
دع���وة �صقيق���ه املل���ك في�ص���ل االأول باملج���يء اىل بغداد 
م���ع ع���دد كبري م���ن ال�صخ�صي���ات على اأث���ر �صقوط جده 
باأي���دي اآل �صعود، جاءت االأم���رية جليله اىل العراق مع 
والده���ا وعائلته���ا ع���ام  1926  ومكث���ت يف العراق مع 
اأفراد اأ�صرته���ا  ، كانت اأ�صغر خاالت امللك في�صل الثاين 
واأدقهن عودا  ، كرمية وحنون مع �صديقاتها وحا�صيتها 
وكل م���ن يحيط بها من اأف���راد العائلة ، وكان عمها امللك 
في�ص���ل االأول يحبه���ا  وكذلك اأبنه  امللك غ���ازي فقد كان 
يح�ص���ر يف بع�س االأحيان تلقيه���ا بع�س الدرو�س على 
ي���د معلم���ة كانت تعطيها  درو�ص���ا ً يف املو�صيقى ، وكان 
يقدم لها الهدايا ت�صجيع���ا ً لها ، وعندما �صافرت عائلتها 
اىل اأورب���ا لالأ�صطياف اإ�صتبقاه���ا امللك غازي يف بغداد 

و�صكنت معه يف ق�صر الزهور  .
 كان���ت االأمرية جليله كثرية احلرك���ة يف طفولتها ، كما 
دربه���ا والدها امللك علي عل���ى الفرو�صية بنف�صه وعلمها 
�صفات امل���راأة العربي���ة. وعندما كربت اأخ���ذت تنكم�س 
وتنطوي عل���ى نف�صها وغالبا ً ما تتجنب مقابلة  الزوار 
واالأ�صدق���اء ، ولكرثة قراءته���ا واإطالعها على الق�ص�س 
البولي�صي���ة ، اأ�صبح���ت ت�صرفاته���ا غريب���ة . ففي بع�س 
االأحي���ان تت�صل���ل م���ن ال�صباك مقل���دة م���ا يف الروايات 

والق�ص�س.
تزوج���ت االأم���رية جليل���ه ع���ام  1946 م���ن اأب���ن خالها 
ال�صري���ف ح���ازم بن �صامل ب���ن عبدالله ال���ذي عا�س اأكرث 
حيات���ه يف اأ�صطنب���ول طبيب���ا ً ممار�ص���ا ً وكان يكربه���ا 
بنح���و �صت���ة ع�ص���ر عام���ًا  ، وج���رى زفافه���ا يف احتفال 
مهيب اأذ  اأقيمت لها ماأدبة كربى يف بهو اأمانة العا�صمة 
، وجه���ت فيها دع���وة اىل مائة �صي���دة عراقية وما يقرب 
م���ن �صبعني �صي���دة اأجنبية وكانت تل���ك احلفلة باأمر من 
�صقيقه���ا االأم���ري عبداالإله ، كما اأقام���ت امللكة عاليه حفاًل 

مماثاًل لها يف ق�صر الزهور .
وقد تعر�س هذا ال���زواج الأنتقادات �صديدة وذلك لفارق 

ال�ص���ن بينهم���ا وت�صور الكثري م���ن النا�س ب���اأن عائلتها 
اأجربته���ا على ه���ذا ال���زواج واأ�صتم���ر زواجه���ا ثمانية 
اأع���وام مل تك���ن فيه���ا االأم���رية جليل���ه �صعيدة فق���د كان  
زوجه���ا اأناني���ا ً وال يحب���ذ خروجه���ا من املن���زل ، وكان 
�صدي���د احلر�س على �صحته  ، وقد �صاألها �صقيقها االأمري 
عبد االإله اأن كانت ترغب يف االأنف�صال عن زوجها لكنها 
رف�ص���ت خوفا ً من اأن تن�صر  ال�صحف  خرب طالقها الأنها 
تك���ره البالغ���ات  الر�صمي���ة ، ال�صيم���ا بعد مر����س امللكة 
عالي���ه فق���د كان���ت  ال�صح���ف تن�ص���ر يوميا  ًاخب���ارًا عن 

و�صعها ال�صحي  .
       رافق���ت االأمرية جليله يف عام 1947 �صقيقتها امللكة 
عاليه اىل لندن بطلب من امللكة عاليه عندما كانت ت�صكن 
يف لندن بالقرب من اأبنها  امللك في�صل الثاين  يف اأثناء 
درا�صت���ه ، وبقيت معها حت���ى اأمل بها املر�س وعادت اىل 
بغ���داد، فكانت �صديدة التعلق بامللك���ة عاليه ، مل تفارقها 

حتى يف زيارتها اىل املدينة املنورة عام 1950  .
    اأ�صيب���ت االأم���رية جليله بعد عودته���ا من باري�س عام  
1947 باإلته���اب يف الرحم فاأجريت له���ا عملية جراحية 
منعت فيها من احلمل فبداأت حالتها النف�صية وال�صحية 

ت���زداد �صوءا ً فاأ�صيبت بلوثة عقلية ، وقد ن�صح االأطباء 
ذويها باأن يراقبوا �صلوكها وحتركاتها خ�صية عليها من 
االأنتحار  اأو قتل غريها له���ذا اأحتاطوا لالأمر وو�صعوا 
ق�صبان���ًا حديدية عل���ى �صبابيك حجرته���ا وكانت هادئة 
م�صت�صلمة وعلى ثغرها اأبت�صامة جامدة ، وعندما ماتت 
امللك���ة عالي���ه ع���ام  1950 قال���ت الأختها االأم���رية بديعة 
باأنه���ا تتمنى اأن تبكي عليه���ا لكنها ال ت�صتطيع ذلك لعدم 

�صعورها باأي اأمل جتاهها  .
     بع���د اأن اأخ���ذت حال���ة االأمرية جليل���ه تتدهور ب�صكل 
ملراقب���ة  اخلادم���ات  اأح���دى  عائلته���ا  و�صع���ت  خط���ري 
ت�صرفاته���ا  وقد اأنهت حياتها ع���ام 1955 بحرق نف�صها 
مبدف���اأة احلم���ام  وعندما ج���اء اأف���راد  عائلتها وجدوها 
تتم�ص���ى يف ال�صال���ة بج�صد حمرتق ماع���دا وجهها وقد 
�صاأله���ا االأم���ري عبداالإله مل���اذا فعلت هذا بنف�ص���ك فكانت 
اأجابته���ا مبهمة باأن اأحدًا ما قال له���ا باأن حترق نف�صها، 
فق���د كان���ت تتخي���ل امورًا م���ا ف�ص���اًل عم���ا يجتاحها من 
و�صاو����س يف راأ�صه���ا كما تت�ص���ور باأن هن���اك  اأ�صواتًا 
تناديه���ا من م���كان بعي���د مل ت�صتطع التخل����س منها كما 
كانت ت�صعر باأن اأنقالبا ً �صيقع يف العراق وكانت توؤ�صر 
بيده���ا اىل جه���ة الغرب قائلة " اأنه���م �صياأتون من هناك 

.  " ليقتلونا كلنا 
توفيت االأمرية بعد اأن نقلت اىل امل�صت�صفى ، ويف اليوم 
نف�ص���ه اأذاع���ت رئا�صة الت�صريف���ات امللكية نب���اأ وفاتها  ، 
وقررت احلكومة اأعالن احلداد الر�صمي ملدة ثالثة اأيام 
، ويف �صب���اح اليوم التايل  وعلى وفق املنهاج الر�صمي 
ال���ذي اأعد لت�صييعها تقدمت جمموعة من امل�صيعني ويف 
مقدمته���م امللك في�صل الثاين و�صقيقها عبداالإله ورئي�س 

الوزراء نوري ال�صعيد وعدد من الوزراء  .
    وع���ن حادث���ة وف���اة االأم���رية جليل���ه ومالب�صاتها ذكر 
بع�صه���م  اأن وفاته���ا مل تك���ن حال���ة اإنتح���ار فق���د حتدث 
�صام���ي عبدالق���ادر مراف���ق امللك غازي عن تل���ك احلادثة 
قائ���ال "ب���اأن امللك���ة عاليه ق���د ترك���ت و�صية عن���د اأختها 
االأمرية جليله حمذرة ولدها امللك في�صل من نوايا خاله 
االأم���ري عبداالإله وقد اأخفت االأمرية جليله هذه الو�صية 
م���دة طويل���ة خوف���ا ً عل���ى امللك ال�صغ���ري وملا بل���غ امللك 
ال�ص���ن القانوني���ة عام 1953 وحان وق���ت تتويجه ملكا 
د�صتوري���ًا ً على العراق حاول االأمري عبداالإله اأن مياطل 
يف ت�صليم���ه العر�س ومنح���ه امله���ام الد�صتورية فحدث 
نقا����س طوي���ل بينهم���ا تلقى في���ه امللك �صفعة م���ن خاله 
وعندما وجدت االأمرية ب���اأن االأمور قد و�صلت اىل هذا 
احل���د �صارعت للوقوف اىل جانب املل���ك و�صلمته اآنذاك 
الو�صي���ة الت���ي كان م�صمونها اأن اأحذر خال���ك عبداالإله 
يا في�ص���ل ، وملا علم الو�صي مب�صمونها ، وباأن االأمرية 
جليل���ه وقف���ت اىل جان���ب اب���ن اأختها وفوت���ت الفر�صة 
علي���ه ، ظل يحقد على اأخت���ه جليله ، وبعد مرورمدة من 
الزمن اأذيع ب���اأن االأمرية جليله اأحرتقت وماتت متاأثرة 
بحروقه���ا ، وقال البع�س ب���اأن �صقيقها ق���د دبر احلادث 

.  " اأنتقاما ً منها الأنها مل تعطه الو�صية 
   وهذه رواية �صعيفة فامللك في�صل الثاين يت�صلم املهام 
الد�صتورية يف اخلام�س من ماي�س عام 1953واالأمرية 
جليل���ة اأنتح���رت بع���د عام���ني ون�ص���ف . وقد اأك���د فوؤاد 
ع���ارف نفيه القاطع له���ذه الرواية  باأنه ل���و كانت هناك 
و�صية بالفعل لقامت امللكة عاليه بت�صليمها اىل �صقيقتها 
االأمريةعبدي���ه الت���ي كانت مربي���ة امللك في�ص���ل وكانت 
مبثابة والدته وكانت امللك���ة عاليه قد اأو�صتها بالعناية 

به قبل وفاتها وكانت كربى بنات امللك علي.
   واأك���دت ال�صي���دة  ملي����س حممود �صبح���ي الدفرتي اأن 
االأم���رية جليله م�صابة بلوثة عقلي���ة فكيف توؤمتن على 
هكذا و�صي���ة. واأ�صافت باأن االأم���ري عبداالإله كان يحب 
�صقيقات���ه ويحرتمه���ن وح���اول تطليق االأم���رية جليله 

عندما اأكت�صف باأنها غري �صعيدة لكنها رف�صت ذلك  .

عن رسالة ) سيدات العائلة المالكة ودورهن 
االجتماعي والسياسي(

في مثل هذه األيام قبل 65 عاما

حادث انتحار األميرة جليلة.. أسرار وخفايا

 ولدت يف مكة املكرمة عام  1922  ، وكان 

والدها امللك عيل عاهل الحجاز يف ذلك 

الوقت قد شغل منصب أمانة املدينة 

املنورة وقائد الجيوش الحجازية فكان 

بحكم منصبه يتنقل من مدينة اىل أخرى 

، وقد سامها جدها امللك حسني جليلة 

الرشف بحضور قايض القضاة آنذاك الشيخ 

عبدالله الرساج والعالمة الشيخ ياسني 

بسيوين أحد كبار علامء املسجد الحرام 

والشيخ عبدالله الشبيبي سادن الكعبة 

الرشيفة . وتربت مع شقيقاتها األمريات 

وشقيقها األمري عبداإلله وهي األصغر  

بينهم  .
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احمد مختار بابان 

األ���ف الدكت���ور حمم���د فا�ص���ل اجلم���ايل اأول وزارة له، 
ويف الواقع كانت ه���ي اأي�صا اأول وزارة توؤلف يف عهد 
املل���ك في�صل الثاين اإذا ا�صتثنين���ا وزارة جميل املدفعي 
ال�صابع���ة التي األفه���ا يف ال�صابع من اأي���ار 1953، وهي 
كان���ت ا�صتم���رارا لوزارت���ه ال�صابقة الت���ي اقت�صى تبواأ 

امللك في�صل الثاين ا�صتقالتها مبوجب الد�صتور.
اأت�صور اأن العر����س كان يف�صل يف ذلك الوقت اأن يكون 
رئي����س ال���وزراء �صيعي���ا، وه���ذا اأدى دوره يف اختيار 
الدكت���ور اجلم���ايل، الأن بع����س النا�س كان���وا ينتقدون 
عدم تكليف زعما ء ال�صيع���ة بتاأليف الوزارات العراقية 

املتعاقبة اإال ما ندر.
ولك���ن بغ�س النظر عن كل ذلك ف���اإن العر�س كان مقتنعا 
متاما ب�صخ�صية الدكتور اجلمايل ل�صخ�صيته ال ب�صبب 
انتمائ���ه الطائفي، وكان امللك واالأم���ري كالهما يقدرانه، 
ويرغب���ان يف اأن يكون ه���و رئي�س ال���وزراء املقبل بعد 
ا�صتقال���ة املدفع���ي. وكن���ت اأح�ص���ن اأن االأمري عب���د االإله 
يرغ���ب يف اأن يعرف امللك في�ص���ل الدكتور اجلمايل عن 
ق���رب الأن���ه، اأي امللك، كان ال يزال �صاب���ا، غري ملم باأمور 
ال�صيا�ص���ة، وغ���ري متدرب عل���ى م�صوؤولي���ات احلكم. اإن 
الدكت���ور اجلمايل كان طيب القل���ب، ح�صن النية، مثقفا 
ثقاف���ة عالي���ة، وعامل���ا بنف����س الوق���ت، هذا ال���ذي مل�صته 
من���ه ب�صب���ب عالقت���ي ال�صخ�صية ب���ه، وعمل���ي معه يف 
امل�صوؤولي���ة، واأن���ه كان يف�ص���ل بطبعه اأن يك���ون رئي�صا 
للجامع���ة اأكرث من اأي من�صب اآخ���ر، واأ�صتطيع اأن اأقول 
عن���ه باأن���ه كان دميوقراطي���ا اأ�صي���ال، موؤمن���ا، مت�صبعا 

بقيمها ب�صبب ثقافته، ودرا�صته.
ج���اء الدكت���ور فا�صل اجلم���ايل اإىل احلك���م يف بلد ملئ 
بال�صعوب���ات، وامل�ص���كالت، واأراد خمل�ص���ا اأن يبذل كل 
م���ا يف و�صعه من اأجل و�صع حل���ول عملية لالأمور تلك، 
وباال�صتن���اد اإىل قناعات���ه الدميوقراطي���ة، فاإن���ه اأعطى 
احلري���ة لل�صحافة مثال، فب���داأت اجلرائد تكتب، وتنتقد 
باأ�صل���وب جت���اوز ما عه���ده العراقيون من قب���ل، ودبت 
احلي���اة يف ن�صاط االأحزاب ب�ص���ورة وا�صحة، واألغيت 
الرقاب���ة عل���ى املطبوع���ات، واأعي���دت جمي���ع الط���الب 
املف�صول���ني ب�صب���ب اأح���داث �صن���ة 1952 اإىل مدار�صهم 
ومعاهده���م وكلياتهم، واألغت وزارت���ه االأحكام العرفية 
الت���ي اأعلن���ت يف عه���د وزارة ن���ور الدين حمم���ود، ومل 
تلغه���ا وزارتا جمي���ل املدفعي م���ع العلم اأنهم���ا تزامنتا 
م���ع انتقال العر����س اإىل املل���ك في�صل الث���اين، فكان من 

املفرو�س اإلغاءهما بهذه املنا�صبة.
وكان الدكت���ور فا�ص���ل اجلم���ايل يتحم���ل االنتق���ادات، 
ويعق���د ب���ني احل���ني واالآخ���ر موؤمت���رات �صحفي���ة على 
الطريقة االأمريكية، هذا ال���ذي مل يفهمه الكثريون، ومل 
يق���دروه حق ق���دره الأنه���م مل يعهدوه من قب���ل، فمعظم 
م���ا قام به اجلم���ايل كان �صيئ���ا جديدا، وب���ادرة جديدة 
مل ياألفه���ا العراق، ب���ل اإنها مل تكن مقبول���ة لدى طبقات 

معينة.
يف راأي���ي كان عل���ى الدكت���ور فا�ص���ل اجلم���ايل، ال���ذي 
توىل احلك���م الأول مرة، اأن ياأخذ باحل�صبان كل اأو�صاع 
ال�صيا�صة الداخلية، وكذل���ك التقاليد والعادات واالأفكار 
ال�صائ���دة على االأق���ل اإىل اإن يثبت مركزه يف احلكم، فال 
يك�صف عن كل اأوراقه بال�صكل الذي اأدى اإىل ظهور طبقة 
قوية معار�ص���ة له. ظهرت ب���وادر املعار�صة يف جمل�س 
النواب، ف���اإن املجل�س كان جمل�س نوري ال�صعيد، وكان 
من �صالم���ة نيات فا�صل اجلمايل اأنه طل���ب االإبقاء على 
املجل����س. لك���ن االأح���داث مل ت���ربر ثق���ة اجلم���ايل، فقد 

اأ�صبحت املعار�صة قوية �صده داخل املجل�س.
مل تختل���ف �صيا�ص���ة اجلم���ايل اخلارجي���ة ع���ن �صيا�صة 

ن���وري ال�صعي���د اخلارجية مطلقا، فل���م يظهر اأي خالف 
بني الرجلني يف هذا ال�صدد، لكنهما اختلفا يف نظرتهما 
لالأم���ور الداخلي���ة، ف���كان ن���وري ينتم���ي اإىل املدر�ص���ة 
التقليدي���ة، اإذا ج���از التعبري، اأما اجلم���ايل فكان ينتمي 
اإىل مدر�صة حديث���ة متنورة، وكان مقتنعا باآراء مل تكن 

�صاحلة يف راأي نوري ال�صعيد.
اأخ���ذ الدكت���ور فا�صل اجلم���ايل حزب ن���وري ال�صعيد " 
ح���زب االحتاد الد�صتوري " بنظ���ر االعتبار حني تاأليفه 
لوزارت���ه، لكنه مل يدخ���ل فيها العنا�ص���ر االأكرث طموحا 

وقرب���ا من رئي�س احل���زب من اأمثال خلي���ل كبه و�صياء 
جعفر، بل اأدخل فيه���ا اأربعة اأع�صاء اآخرين، كان جميل 
االأورفل���ي اأمني �صندوق " حزب االحت���اد الد�صتوري " 
اأحده���م، وقد عهد اإلي���ه وزارة العدلي���ة. واجلمايل كان 
يبح���ث عن العنا�ص���ر ال�صابة، املثقف���ة النزيهة. على اأي 
ح���ال حتول���ت ت�صكيل���ة ال���وزارة، وكيفي���ة تاأليفها اإىل 
مبع���ث اأمل لدى الكثريي���ن، فاإن ال�صع���ب رحب بوزارة 

اجلمايل، وعلق اآماال كبرية عليها.
ارتاح���ت طبق���ة وا�صعة م���ن ال�صب���اب املتن���ور ب�صورة 

خا�صة م���ن وزارة الدكتور حمم���د فا�صل اجلمايل، وال 
�صيم���ا، �صب���اب ال�صيعة، بينم���ا اأنها مل تك���ن مقبولة عند 
بع�س الطبقات االأخ���رى، فبداأت املناورات وال�صائعات 
اجلم���ايل  يتهم���ون  وب���داأوا  القائم���ة،  ال���وزارة  �ص���د 
اأن الرج���ل مل يك���ن يع���رف روح  بالطائفي���ة يف ح���ني 
الطائفي���ة مطلقا، اأن���ه كان عراقيا خمل�ص���ا، وكان عنده 

�صعة �صدر يتحمل االنتقاد.
يف اعتق���ادي كان عل���ى اجلم���ايل، وهو اأ�صب���ح رئي�صا 
لل���وزراء الأول م���رة، اأن يك���ون حميط���ا ب���كل اأو�ص���اع 
ال�صيا�صة الداخلية، وكذل���ك التقاليد والعادات واالأفكار 
حت���ى يثبت مركزه يف رئا�صة الوزارة، وال ينك�صف هذا 
ال�ص���كل الغريب، فيجعل املعار�صة ل���ه قوية. وقد بداأت 
املعار�ص���ة يف جمل����س النواب ال���ذي كان اأعوان نوري 
ال�صعي���د ميثلون االأكرثية ال�صاحق���ة من اأع�صائه. وكان 
م���ن �صالمة قلب فا�ص���ل اجلمايل اأنه طل���ب االإبقاء على 
املجل����س، ومل ياأخ���ذ باق���رتاح حل���ه الأن���ه كان يعتقد اأن 
املجل����س يوؤي���د اأي رئي����س وزراء يخت���اره امللك، ولكن 
يب���دو يل اأن ثق���ة اجلمايل باملجل����س مل تكن يف حملها، 
فب���داأ املجل�س يخل���ق له امل�ص���اكل. وع���ادة عندما يكون 
رئي����س ال���وزراء غ���ري موؤيد م���ن املجل�س فاإن���ه ي�صعب 
علي���ه ام���رار بع����س الت�صريع���ات اأو القوان���ني، وكان 
البع����س يتعم���دون اإح���راج اجلم���ايل ال���ذي كان عليه، 
جتاه ه���ذا الو�صع، اأن يتلم�س معرف���ة راأي امللك ويرى 
اإذ كان ق���د ك�صب ثقته اإىل درجة اأن���ه ي�صتطيع اأن يطلب 
ح���ل املجل�س، ويجري انتخابات جديدة لياأتي مبجل�س 
اآخر يك���ون اإىل جانبه يف �صيا�صت���ه اجلديدة. كان على 
اجلم���ايل اأن يعم���ل ذل���ك، الأن ا�صتم���رار احلكوم���ة م���ع 

جمل�س غري موؤيد له �صئ غري طبيعي.
لك���ن الدكتور اجلم���ايل كان م���ن راأي���ه اأن املجل�س البد 
اأن يك���ون مع���ه عل���ى اأ�صا����س اأن امللك اخت���اره، واأن من 
�صيا�صة ن���وري ال�صعيد التقليدي���ة اأن يكون هو وحزبه 
واأن�ص���اره دائما مع العر�س. لهذا مل يطلب اجلمايل حل 
املجل�س، واإجراء انتخابات جديدة، وعندما �صعر بعدم 
تع���اون املجل�س معه ف�صل االن�صح���اب من الوزارة، مع 
العلم اأن ن���وري ال�صعيد كان يتن�صل دائما من معار�صة 
املجل����س للجم���ايل، ولكن���ي اأعتقد �صخ�صي���ا اأنه لو كان 
ن���وري ال�صعي���د قد فر����س تعليماته عل���ى اأع�صاء حزبه 
فاإنه���م كانوا يغريون موقفهم من ال���وزارة، الأنهم كانوا 

ال يخالفون تعليماته.
كان يراأ�س املعار�ص���ة حلكومة الدكتور فا�صل اجلمايل 
يف جمل����س الن���واب اأق���رب النا�س اإىل ن���وري ال�صعيد، 
واأعن���ي به خلي���ل كنه ال���ذي كان نوري يثق ب���ه كثريا، 
ويعتم���د عليه اإىل حد كب���ري. وهكذا بداأت ب�صرعة حملة 
وا�صع���ة �ص���د ال���وزارة داخل املجل����س: بلغ���ت احلملة 
اأوجها يف ني�صان 1954، اإذ بداأ النواب يحاولون عرقلة 
اأعمال الوزارة وم�صاريعه���ا ب�صورة علنية. وحدث يف 
ذل���ك احل���ني اأن عر�صت عل���ى املجل�س ميزاني���ة مديرية 
االأوق���اف العام���ة للم�صادف���ة عليها، فب���داأت املناورات، 
حتى اأن بع�س اأع�صاء املجل�س من النواب اأعلنوا اأ�صبه 
م���ا يك���ون بتمرد عندما خرج���وا من املجل����س وجل�صوا 
يف اإح���دى ال�صاالت وكاأنهم يقاطع���ون اجلل�صة، بل بداأ 
بع�س النواب م���ن ال�صيوخ مبغادرة املجل�س، فاأقنعتهم 
ب�صعوبة ليعودوا اإىل اأماكنهم حتى ال يختل االجتماع.
عندم���ا بلغ���ت االأم���ور ه���ذا احل���د اقتنع���ت �صخ�صي���ا 
ب�ص���رورة اأن يق���دم اجلم���ايل ا�صتقالة وزارت���ه، وكنت 
نائب���ا للرئي�س فيها، وقد اأي���دين يف ذلك كل من وزيري 
املالية علي ممت���از، والعدلية حممد علي حممود. وكان 
اجلمايل نف�صه مقتنعا بذلك، فهو مل يكن من النوع الذي 
يج���ب الدخ���ول يف املهاترات، وخلق امل�ص���اكل، لذا فاإنه 
ق���دم ا�صتقالة وزارته دون اأي ت���ردد، وكان ذلك، على ما 

اأتذكر، يف اأوا�صط ني�صان )اإبريل( �صنة 1954

من ) مذكرات احمد مختار بابان( وهو من رؤساء 
الوزرات في الخمسينيات 

كيف أصبح الجمالي رئيسا للوزراء .. وكيف أستقال ؟
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ويف ف���رتة االإدارة الربيطاني���ة للع���راق 1918، مت افتتاح 
املدر�ص���ة ثاني���ًة  لقب���ول الط���الب فيه���ا كمدر�ص���ة ابتدائية 
نهاري���ة للبنني، واأخ���ذ مديره���ا جوزيف كركج���ي بتهيئة 
اأدوات مدر�صي���ة جدي���دة لتق���وم مق���ام التي فق���دت وتلفت 
عم���دًا . ويف ع���ام  1920 ق���ام امل�صوؤول���ون عل���ى اإدارته���ا 
واالإ�صراف عليها من قب���ل االآباء الكرمليني برت�صيح نخبة 
من االأ�صاتذة االأكف���اء لهيئتها التدري�صية، وعني االأب جان 
�صعي���د الكرمل���ي مدي���رًا لها فاأع���اد يف مدة ق�ص���رية �صمعة 
املدر�ص���ة و�صهرتها االأوىل باجلهود الكثرية التي بذلها يف 

�صبيل تقدمها ورقيها.
لل�صن���ة  املع���ارف  ل���وزارة  ال�صن���وي  التقري���ر  ومبوج���ب 
الدرا�صية 1930-1931 تاألف الكادر التدري�صي للمدر�صة 
م���ن )11( معلمًا يدر�ص���ون )164( طالبًا موزعني على )6( 

�صفوف درا�صية.  
متي���زت املدر�ص���ة ب�صعة م�صاحته���ا اذ تكونت م���ن طابقني 
احت���وت عل���ى ارب���ع ع�صرة غرف���ة �ص���ت منه���ا ا�صتخدمت 
ك�صف���وف درا�صي���ة، كم���ا توف���رت فيه���ا �صاح���ة منا�صب���ة 

لالألعاب الريا�صية وبع�س احلدائق ال�صغرية التي تكللها 
اأ�صج���ار جوز الهن���د، وتوفرت فيه���ا امل�صتلزمات املدر�صية 
والو�صائ���ل ال�صرورية الت���ي تتطلبها املدار����س الع�صرية 
احلديثة. وعلى الرغم من اأنها مدر�صة ابتدائية فقد �صمت 
خمت���ربًا جمه���زًا ب���االأدوات الفني���ة احلديث���ة والو�صائ���ل 
ال�صروري���ة الالزمة للعم���ل العلمي، ي�صتفي���د منها الطلبة 
لدرو�س الطبيعيات واالأ�صياء وال�صحة والعلوم الطبيعية 

وهي ت�صلح ملدر�صة ثانوية. 
ف�صاًل عن احتوائها عل���ى مكتبة نفي�صة ت�صم بني جدرانها 
�صبع���ة اآالف كتاب م���ن الكتب العلمية واالأدبي���ة والثقافية 
وهي م�صنفة اإىل اللغات العربية واالإنكليزية والفرن�صية، 
كذلك اأفادت اإدارة املدر�ص���ة وهيئتها التدري�صية من مكتبة 
االأب اأن�صتا����س ماري الكرملي يف كني�صة الالتني وهي من 
الكن���وز االأدبية والثقافية للب���الد. ومن االآثار العلمية فيها 
وجود متح���ف م�صغر للتاريخ الطبيع���ي، اإذ حتتوي على 
جم�صم���ات لهي���كل االإن�ص���ان، وجم�صمات الأع�ص���اء البدن، 
وبع����س احليوان���ات املحنطة، كم���ا توفرت فيه���ا و�صائل 
االإي�ص���اح واخلرائ���ط اجلغرافي���ة وامل�ص���ورات العلمية ، 
وعار�ص���ة �صينمائية يتم ت�صغيلها لعر����س االأفالم العلمية 

واالجتماعية للطالب.
وعن���د �ص���دور قان���ون املع���ارف العام���ة رق���م )57( ل�صنة 

1940، اأخذت املدار����س االأجنبية االبتدائية تقدم طلباتها 
اإىل وزارة املع���ارف لغر����س حتويله���ا اإىل مدار�س اأهلية، 
ف�ص���اًل عن تعي���ني مدراء عراقيني لها، وعل���ى هذا االأ�صا�س 
قدمت اإدارة مدر�صة القدي�س يو�صف الالتينية طلبًا موؤرخًا 
يف 13 اآب 1940 اإىل وزارة املع���ارف لغر����س موا�صل���ة 
تدري�صاته���ا كمدر�صة اأهلية تخ�صع لقانون املعارف العامة 
ال���ذي �ص���در يف 4 اآب 1940، ور�صح���ت مدي���رًا عراقي���ًا 
الإدارته���ا وهو االأب كرا�صيان الكرمل���ي، ومن هذا املنطلق 
اعرتفت به���ا احلكومة العراقية كمدر�صة اأهلية بعد اإجراء 

م�صادقة وزارة املعارف للتخلي عن �صفتها االأجنبية. 
وبع���د �ص���دور القان���ون املذك���ور اتخ���ذت اإدارة املدر�ص���ة 
عدة اإج���راءات يف �صيا�صتها التعليمي���ة بهذا اخل�صو�س، 
حماول���ة منه���ا التخل�س من �صفته���ا االأجنبي���ة وموا�صلة 
عمله���ا كمدر�ص���ة عراقية اأهلي���ة، وكانت اب���رز االإجراءات 
الت���ي اتخذتها اإلغاء در����س اللغة الفرن�صي���ة يف منهاجها، 
ف�صاًل عن تقلي�س اللغة االإنكليزية.ومن اجلدير بالذكر اأن 
هيئة اآب���اء الكرمليني يف بغداد ب���ادرت اإىل تاأ�صي�س معهد 
لتدري����س اللغ���ة الفرن�صية با�ص���م )معهد االآب���اء الكرمليني 
امل�صائي لتدري�س اللغة الفرن�صية( يف دير االآباء الكرمليني 
ق���رب كني�صة الالتني يف حملة راأ�س القرية عكد الكنائ�س ، 
بعد �ص���دور قانون املعارف العامة رقم)57( ل�صنة 1940، 

وباخل�صو�س بعد اإلغاء م���ادة اللغة الفرن�صية يف مدر�صة 
القدي�س يو�صف الالتينية باعتبارها من املدار�س االأجنبية 
التي اأبدت اهتمامًا كبريًا للعناية بتدري�س اللغة الفرن�صية 
منذ ع���ام 1737، ف�صاًل ع���ن مدر�صة النا�صئ���ة التي اعتنت 

هي االأخرى بتدري�س اللغة الفرن�صية حتى 1940. 
 وثمة حقيقة تاريخية ينبغي االإ�صارة اإليها يف هذا ال�صدد 
هي قي���ام االأب نوئي���ل الكرمل���ي رئي�س االآب���اء الكرمليني 
يف العراق، ع���ام 1943 بتقدمي طل���ب اإىل وزارة املعارف 
ب�صرورة تعيني الدكتور االأب اأجن الكرملي اللك�صمبورغي 
. مديرًا ملدر�صة القدي����س يو�صف الالتينية، بداًل من املدير 
العراق���ي االأب كرا�صي���ان الكرملي املر�ص���ل اإىل الب�صرة). 
وعلى ه���ذا االأ�صا�س جاءت املوافق���ة الوزارية على تعيني 
االإج���ازة  ومنح���ت  اللك�صمبورغ���ي،  الكرمل���ي  اأجن  االأب 
الر�صمي���ة با�صم املدير اجلديد، ول���دى تدقيق جن�صيته من 
ال���وزارة اأعيد النظر يف هذا الق���رار، وطلبت الوزارة من 
رئي����س االآباء الكرمليني يف الع���راق �صرورة تغيري املدير 
اجلديد لكونه ينتمي اإىل اأ�صول اأجنبية وال يجوز تعيينه 
مديرًا ملدر�صة اأهلية، عماًل مبوجب قوانني واأنظمة وزارة 
املع���ارف واأكدت ال���وزارة على تر�صيح مدي���ر عراقي بداًل 
عنه. ل���ذا طلب���ت اإدارة املدر�صة من ال���وزارة املوافقة على 
التعي���ني الوقتي للمدي���ر االأجنبي اإىل ح���ني تر�صيح مدير 

عراقي جديد. 
كانت التدري����س يف املدر�صة يجري وفق النظام التعليمي 
احلدي���ث، كم���ا اأن التوزيع النظام���ي للطلبة خل���ق مناخًا 
درا�صي���ًا مالئم���ًا، اإذ حر�ص���ت اإدارة املدر�ص���ة عل���ى توزيع 
الط���الب عل���ى ن�ص���ق مرت���ب ومنظ���م، واهتم���ت باحلال���ة 
االن�صباطي���ة للطلب���ة م���ن خ���الل املحافظ���ة عل���ى دوامهم 
ومظهره���م الالئق والعناية ال�صحية به���م. كما اأن املقدرة 
العلمي���ة والتدري�صية الأغلبية املعلمني انعك�س ب�صكل كبري 
عل���ى امل�صت���وى العلمي والثق���ايف للطلبة. وميك���ن القول 
اإن حر����س اإدارة املدر�ص���ة وهيئته���ا التدري�صي���ة وعمله���ا 
املتوا�ص���ل وال���دوؤوب �صاعد عل���ى رقيه���ا وتطورها حتى 

رقيت يف عداد املدار�س املتميزة يف بغداد. 
وق���د تاألف���ت الهيئ���ة التدري�صي���ة للمدر�ص���ة يف اأربعينيات 
وخم�صين���ات الق���رن الع�صري���ن م���ن نخب���ة م���ن االأ�صاتذة 
االأكف���اء من خريجي الدرا�صة االإعدادي���ة واجلامعية منهم 
من يحم���ل دكتوراه يف الفل�صفة من جامع���ة روما، ومعلم 
الديان���ة امل�صيحي���ة من خريج���ي كلية االآب���اء الكرملني يف 
حيف���ا . ومعلم اللغة الفرن�صية من خريجي كلية مارلول�س 
يف اال�صتان���ة. ومعل���م احل�ص���اب والهند�ص���ة م���ن خريجي 
كلي���ة احلقوق ببغداد، ومعل���م الريا�صيات واللغة العربية 
م���ن خريجي كلية التج���ارة واالقت�صاد ببغ���داد، كما تاألف 
اأع�ص���اء هيئته���ا التدري�صية من خريج���ي املدار�س العالية 
كمعل���م اللغ���ة العربي���ة والتاري���خ م���ن خريج���ي مدر�ص���ة 
القدي����س يو�ص���ف العالي���ة. ومعل���م اللغ���ة االإنكليزي���ة من 
خريج���ي املدار�س العالي���ة يف بريطاني���ا . ومعلم اللغتني 
العربي���ة و االإنكليزي���ة م���ن خريج���ي املدر�ص���ة الكلداني���ة 
العالي���ة يف املو�صل، ومعلم الديانة امل�صيحية من خريجي 
املدر�صة االكلرييكية يف املو�صل. ومعلم الديانة امل�صيحية 
واخل���ط والر�صم من خريج���ي املدر�ص���ة الكهنوتية لالآباء 
الكرملي���ني يف مالط���ة. ف�صاًل ع���ن اأحد خريج���ي املدر�صة 
الكهنوتية الدينية يف املو�صل لتدري�س، الديانة امل�صحية، 
ومعل���م اللغ���ة االإنكليزي���ة م���ن خريج���ي مدر�ص���ة جري�س 
الربيطاني���ة، كم���ا ت�صم���ن كادره���ا التدري�ص���ي بع�صًا من 
حاملي �صهادات ال�صناع���ة والتجارة الر�صمية، والدورات 

الرتبوية، والدرا�صات اخل�صو�صية. 

عن رسالة ) المدارس المسيحية 
في بغداد 1921-1958  دراسة تاريخية(  

أقدم مدرسة مسيحية في بغداد

مدرسة القديس يوسف في منطقة الشورجة

مس��تواهم  ورف��ع  طالبه��ا  تربي��ة  يف  كث��ريااً  اهتم��ت  والت��ي  بغ��داد  يف  املتقدم��ة  األجنبي��ة  املس��يحية  امل��دارس  م��ن  املدرس��ة  ه��ذه  تع��ّد 

العلمي والديني واألخالقي، وهي تابعة لطائفة الالتني الكاثوليك التي أرشفت عىل إدارتها هيئة اآلباء الكرمليني يف بغداد.

ش��غلت  بغ��داد،  يف  الغ��زل  س��وق  ق��رب  الخلف��اء  جام��ع  مقاب��ل  النص��ارى(  )عك��د  الكنائ��س  عك��د  القري��ة  رأس  محل��ة  يف  املدرس��ة  ه��ذه  تق��ع 

لآلب��اء  دي��ر  الخل��ف  م��ن  يحيطه��ا  ك��ام  والغ��ريب،  الرشق��ي  بالجانب��ني  تحيطه��ا  كان��ت  الت��ي  الالت��ني  كنيس��ة  بج��وار   )178/1( املرقم��ة  بنايته��ا 

أن  بع��د   1914 ع��ام  حت��ى  التعليمي��ة  رس��التها  أداء  يف  واس��تمرت   1737 ع��ام  الالتيني��ة  يوس��ف  القدي��س  مدرس��ة  ُأسس��ت  الكرملي��ني. 

أدوات  م��ن  محتوياته��ا  جمي��ع   ع��ىل  االس��تيالء  ت��م  إذ  العث��امين،  الس��لطاين  املكت��ب  بنايته��ا  يف  وح��ل  األوىل   العاملي��ة  الح��رب  إب��ان  أغلق��ت 

مدرسية وكرايس وموائد والواح وكتب وخرائط . 
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د . فاضل محمد رضا

ف�ص���اًل عن تر�صيح عبد الغفور البدري، وعلي حممود،هذا 
مّما يدل على اأن قائم���ة املر�صحني للنيابة تعد من الوزارة 
وتعر����س على امللك الإبداء راأيه فيها ث���م تعّم على االألوية، 
وبذل���ك يت�ص���ح اأن االأُم���ة ال راأي له���ا يف اختي���ار ممثليها 
يف املجل����س النياب���ي، وق���د علق���ت جريدة الع���امل العربي 
عل���ى طريقة انتق���اء النواب يف مقال لها بعن���وان )النائب 
احلقيقي( انتقدت فيه اختيار النائب على اأ�صا�س اأنه نائب 
�صابق، اأو متنفذ، اأو غني، اأو من املنت�صبني اىل فالن ومن 
املتوكئ���ني على عكازة ف���الن حتى يخرج نائب���ًا، وو�صفت 
ه���ذا ال���راأي باأنه اأقل ما يق���ال فيه اأنه رجع���ي، بل وا�صطة 
لتقهق���ر املجل����س اإىل ال���وراء، وطالب���ت باختي���ار ن���واب 
حقيقي���ني مفيدين يرتكون اأثرًا طيب���ًا يف املجل�س النيابي 
ويبدو اال�صتياء وا�صحًا عل���ى ل�صان االأُدباء واملثقفني من 

طريقة اختبار اأع�صاء املجل�س النيابي .
اأُبلغ���ت  لب���دء املرحل���ة االأُوىل لالنتخاب���ات،  وا�صتع���دادًا 
االإدارات املحلي���ة يف االألوي���ة خمت���ار كل حمل���ة برت�صيح 
خم�ص���ة من اختيارية حمالته���م ووجهائها النتخاب الهياأة 

التفتي�صي���ة ، وملّا ا�صتكملت الرت�صيحات اأبلغوا باحل�صور 
يف روي���ال �صينم���ا يوم 11 كان���ون االأول للب���دء باأنتخاب 
الهي���اأة التفتي�صي���ة امل�صرف���ة على االنتخاب���ات النيابية يف 
العا�صم���ة، وق���د اجتمع ع���دد من ممثل���ي املح���الت البالغ 
ن�صابهم القان���وين )650( ممثاًل )556( �صخ�صًا، وتخلف 
ع���ن احل�ص���ور )94( �صخ�ص���ًا وكان م���ن ب���ني احلا�صرين 
رئي�س الوزراء وبع�س الوزراء، واختري لع�صوية اللجنة 
اخلا�ص���ة لالإ�صراف على انتخاب الهي���اأة التفتي�صية ، اأمني 
العا�صم���ة رئي�صًا، وع�صوية كل م���ن اأمني الها�صمي، وعبد 
اجللي���ل ال�ص���وز، وعبد اللطي���ف ثنيان، و�صاك���ر حممود، 
و�صلي���م مو�صى توما، وزعت اأوراق االنتخاب على ممثلي 
املحالت واأُنتخ���ب )15( ع�صوًا لهي���اأة التفتي�س يف بغداد 
وح���ني االنته���اء م���ن ذل���ك جمع���ت االأوراق يف ال�صندوق 
اخلا����س، وفح�صته���ا اللجن���ة اخلا�صة. وج���رى انتخاب 
الهيئ���ة التفتي�صية لق�صاء الكاظمية، وبع���د فرز االأ�صوات 
تر�ص���ح ع�ص���رة اأ�صخا����س الإدارة الهي���اأة يف الق�صاء، ويف 
ل���واء الرم���ادي انتخ���ب )12( �صخ�ص���ًا لع�صوي���ة الهيئ���ة 
التفتي�صي���ة امل�صرف���ة عل���ى االنتخاب���ات يف مرك���ز اللواء، 
وانتخب ع�صرة اأ�صخا�س لع�صوي���ة الهياأة التفتي�صية لكل 
من ق�صاء الفلوجة وعانه، وانتخبت الهياأة التفتي�صية يف 

النجف، والكوفة بتاري���خ 25 كانون االأول فرت�صح ت�صعة 
اأ�صخا����س لع�صوية الهياأة امل�صرفة عل���ى االنتخابات، وقد 
كتب���ت جريدة االأخبار مق���ااًل بعن���وان )) واجب احلكومة 
يف اإط���الق احلريات(( اأ�صارت في���ه اإىل اثر تّقيد احلريات 
وم�ص���ادرة احلق���وق العام���ة عل���ى الو�ص���ع ال�صيا�صي يف 
الب���الد يف اأثناء مدة االنتداب، وطالبت حكومة اال�صتقالل 
بفتح �صفحة جدي���دة تتنا�صب والو�صع ال�صيا�صي اجلديد 
يف ال�صم���اح لالأحزاب بفتح فروع لها يف االلويه، واإطالق 

حرية ال�صحافة لتقيم احلجة على حدوث التطور.
حينما وّزع اأع�صاء الهيئة التفتي�صية يف بغداد على املراكز 
االنتخابي���ة حتدد يوم 5 كانون الثاين النتخاب املنتخبني 
الثانوي���ني ملح���الت ال�صواك���ة والكرميات وب���اب ال�صيف، 
ويف حملت���ي باب ال�صي���خ، واكراد ب���اب ال�صيخ يف جامع 
ال�صي���خ عبد الق���ادر الكيالين، ويف ي���وم اجلمعة 6 كانون 
الثاين، حملتي �صيخ علي، و�صوق حمادة يف جامع �صوق 
حم���ادة وي���وم 6 كان���ون الث���اين يف حمالت الب���و مفرج، 
والبو �صبل، والق�صل والبارودية، والقرغول، وتبة الكرد، 
ويف ال�صعب���ة الثاني���ة ع�ص���ر )االعظمي���ة( املحتوي���ة على 
حمالت �صريعة جنيب با�ص���ا، وهيبت خاتون، وال�صفينة، 
واحلارة، وال�صي���وخ، والن�صة، وال�صعب���ة الرابعة ع�صرة 

)ال���دورة( املحتوي���ة على حم���الت اأب���و د�ص���ري، والدورة 
والطلو�صي���ة، وال�صنجقدارية، والعكابية، والبوعيثة، يف 

يوم ال�صبت امل�صادف 7 كانون الثاين.
وبع���د اأن اأمت���ت جميع ال�صع���ب االنتخابي���ة يف العا�صمة 
اإج���راءات االنتخاب���ات اأعلن���ت ع���ن اأ�صم���اء الفائزي���ن يف 
االنتخاب���ات الثانوي���ة والذي���ن ينتخبون ن���واب املجل�س 
املقب���ل، وق���د تب���ني اأن اغل���ب املنتخبني الثانوي���ني هم من 
اإىل  اأنف�صه���م  ر�صح���وا  مم���ن  اأو  احلكومي���ني  املوظف���ني 
النيابية اأمثال حممد ر�صا ال�صبيبي ، واحلاج ناجي مدير 
بلدية بغ���داد، و�صيد حام���د مدير الطاب���و، وعبا�س مهدي 
وزي���ر املع���ارف، وح�صن �صال���ح املختار، وه���ادي معتوق 
رئي�س بلدية الهندية، وحم���دي اأفندي مدير ناحية الكفل، 
وعب���د اجللي���ل اأفندي ماأم���ور الطابو، واإ�صماعي���ل اأفندي 
كات���ب التحري���رات، والنائ���ب ناج���ي ال�صوي���دي وجعف���ر 
حمندي قائ���م مقام النجف، وعبد املجي���د جميل القا�صي، 
ومو�ص���ى كاظ���م ماأم���ور بريد النج���ف، اأم���ا يف الديوانية 
انتخ���ب م�صطف���ى العمري مت�ص���رف الديواني���ة، وناجي 
ال�صال���ح رئي�س البلدية، وعبد ال���كايف اأفندي مدير ناحية 
ال�صافعية، وحممود رمزي مدير حتريرات الناحية، وعبد 
العزي���ز اأفندي مدي���ر مال املرك���ز، واإبراهي���م رفيق ع�صو 
املجل����س االإداري، اأم���ا يف الكاظمي���ة فكان حمم���د ال�صدر 
وحمم���د ال�صنوي مت�صرف لواء بغ���داد وباقر بيك معاون 
رئي����س الت�صريف���ات يف البالط وعبد الل���ه الق�صري رئي�س 
البلدي���ة. ويب���دو اأن انتخ���اب املنتخب���ني الثانويني يتمثل 
يف فئ���ة معينه من النا�س وهم االأعيان والنواب والوزراء 
ال�صابق���ني، وكبار موظف���ي الدولة وال ي�صل���ح لهذه املهمة 

غري هذه الطبقة لت�صمن احلكومة بهم فوز مر�صحيها.
ح���ددت وزارة الداخلي���ة موعد اإج���راء االنتخابات العامة 
يف االألوي���ة كاف���ة يوم 8 �صباط 1933 بع���د ان متت عملية 
ن���واب  انتخ���اب  الثانوي���ني وج���رى  الناخب���ني  انتخ���اب 
املجل����س اجلدي���د يف االألوية كاف���ة واأ�صف���رت النتائج عن 
فوز قائم���ة احلكومة وقد ظه���ر تاأث���ري االأ�صاليب اخلا�صة 
يف نتائ���ج انتخاب���ات هذا املجل�س، ف���اإذا باملجل�س اجلديد 
ي�ص���م نحو ن�ص���ف اأع�ص���اء املجل�س ال�صابق ال���ذي اأجرت 
انتخاب���ه وزارة ن���وري ال�صعي���د، وقد اعرت����س اأربعة من 
اأع�صاء الهيئ���ة التفتي�صية يف املو�صل وهم �صياء يون�س، 
واإبراهي���م عط���ار، وقا�ص���م الدي���وه ج���ي، وعزي���ز حمود 
ومل ي�صادق���وا عل���ى م�صابط اأع�ص���اء املجل�س اجلديد يف 
مناطقهم احتجاجًا على ما ج���رى يف االنتخابات، وكتبت 
جري���دة العمال املو�صلية مقااًل افتتاحيًا بعنوان ))هل هذا 
ه���و اال�صتفتاء ال���ذي اأرادته ال���وزارة اجلدي���دة – مهازل 
االنتخاب���ات – حقائ���ق يج���ب اأن تق���ال(( حمل���ت فيه على 
االنتخاب���ات االأخرية وختمت قوله���ا اأن هذا املجل�س لي�س 

اإال �صورة مماثلة للمجال�س ال�صابقة.
ومل يوؤل���ف ناجي �صوكت حزبًا �صيا�صيًا على نحو ما فعلته 
ال���وزارات ال�صابق���ة واإمنا األف كتلة برملاني���ة ت�صتند اإليها 
وزارت���ه  لتم�صية اأعمالها يف املجل����س اجلديد، وقد تاألفت 

الكتلة من )72( نائبًا.
�صدرت االإرادة امللكية بدعوة املجل�س النيابي اجلديد اإىل 
االجتماع غ���ري االعتيادي من دورت���ه االنتخابية الرابعة، 
وعق���د جل�صت���ه االأوىل يف 8 اآذار 1933، ا�صتهلت بخطاب 
العر����س. ثم ج���رى انتخاب رئي����س املجل�س بع���د اأن اأدى 
الن���واب اليمني القان���وين، وقد كان ع���دد امل�صّوتني )84( 
نائب���ًا، وق���د اأح���رز النائب جمي���ل املدفعي – نائ���ب بغداد 
– اأكرث االأ�صوات )73( �صوتًا، ثم جرى انتخاب النائب 
�صلم���ان الرباك – نائب احلل���ة – نائبًا اأوال الإحرازه )65( 
�صوت���ًا من جمم���وع امل�صوتني البالغ عدده���م )80( نائبًا، 
وكذل���ك انتخب النائب فوزي علي – نائب كركوك – نائبا 
ثاني���ًا حل�صول���ه عل���ى )65( راأي���ا من جمم���وع امل�صوتني 
البال���غ عدده���م )80( �صوتًا، ثم جرى تق�صي���م النواب اىل 

اربع �صعب بغية فح�س امل�صابط االنتخابية وتدقيقها.

عن رسالة  
)االنتخابات النيابية في العراق 1933ــ 1958 (

من تاريخ الحركة النيابية في العراق

؟  1932 إن��ت��خ��اب��ات  ج���رت  ك��ي��ف 

منذ أْن صدرت اإلرادة امللكية بحّل مجلس 

النواب يف 8 ترشين الثاين 1932، أوعز ناجي 

شوكت بصفته وزيرااً الداخلية وكالةاً إىل مترصيف 

األلوية كافة باتخاذ اإلجراءات األولية استعدادااً 

للبدء باالنتخابات الجديدة، ويف الوقت ذاته بدأت 

االتصاالت بينه وبني امللك فيصل إلعداد قامئة 

املرشحني، وبينه وبني زعامء األحزاب السياسية 

والكتل النيابية لالتفاق عىل قامئة موحدة تضمن 

الحكومة فيها فوز املؤيدين لسياستها، كام جرت 

عليه العادة يف كل الوزارات السابقة، وقد وجه 

امللك فيصل بعد إطالعه عىل قامئة املرشحني 

التي قّدمها له رئيس الوزراء ناجي شوكت وأجرى 

عليها تعديالته أخذااً بالحسبان رضورة عدم إظهار 

السخط لحزب, والرضا عن األخر, أو التحزب 

لجامعٍة دون أخرى، مراعيااً خواطر بعض الذوات 

الذين سبقت لهم خدمته، وبعد أْن َعّدل ناجي 

شوكت قامئة املرشحني بحسب رغبة امللك 

فيصل وأرسلها إليه، أبدى موافقته عىل أسامء 

املرشحني ما عدا بعض املالحظات بشأن ترشيح 

سعيد الحاج ثابت بدالاً من يوسف رضوان والسيد 

كاطع العوادي من العامرة وسعد صالح، تاركااً 

الخيار لناجي شوكت يف أمر ترشيح محمد زيك 

املحامي، وفّضل ترشيح جميل املدفعي بعد 

التوثق من أمره.
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خالد خلف داخل

عبد الر�ص���ول اخلال�صي م���ن ال�صخ�صي���ات ال�صيا�صية 
والقانوني���ة يف العراق دخل املع���رتك ال�صيا�صي وهو 
يف العق���د الثال���ث م���ن عم���ره ع���ني قائممقامًا ث���م رفع 
اإىل مت�ص���رف وع���ني يف اأخريات العه���د امللكي وزيرا 
لكفاءت���ه وح�ص���ن �صريت���ه ث���م ع���ني وزي���را لل�ص���وؤون 
االجتماعي���ة يف حكوم���ة ن���وري ال�صعي���د الثالثة ع�صر 
الت���ي الف���ت يف 1955 وخ���الل ف���رتة ا�صتي���زاره ق���ام 
باإ�صالحات اجتماعية عديدة فاليه يرجع ت�صريع اإلغاء 
البغ���اء والق�ص���اء علي���ه يف الع���راق، فم���ن اإ�صالحاته 
خط���ط االإنعا�س الريف���ي واحلد من �صي���ل الهجرة من 
الري���ف اإىل املدين���ة وكذل���ك قوانني ال�صم���ان واالإعالة 
وم�صاري���ع  االجتماع���ي  ال�صم���ان  بقان���ون  امل�صم���ى 
االإ�ص���كان وت�صيي���د العديد م���ن ال���دور ال�صكنية، ومن 
اإ�صالحات���ه التي اأث���ارت جدال هي خط���ط اإ�صالح دور 
ال�صينم���ا واملاله���ي وقيام���ه �صخ�صي���ا بدرا�ص���ة نظام 
مراقب���ة ال�صينم���ا واملاله���ي بغي���ة تعديله مب���ا يوافق 
الو�ص���ع االجتماعي للبالد فقد اأخ���ذت وزارة ال�صوؤون 
االجتماعي���ة تق���دمي الئح���ة قانوني���ة لفح����س الرقوق 
ال�صينمائي���ة وحتدي���د االأج���ور وحتدي���د االأف���الم على 
وفق االأعمار وحماية االأطفال واالأحداث من احتماالت 
التاأث���ري بال�صلوكي���ات املنحرفة الت���ي تعر�صها االأفالم 
البولي�صي���ة واألزم���ت ال���وزارة اأ�صح���اب دور ال�صينما 
واملاله���ي بوج���وب االهتم���ام بالنظاف���ة واالإيعاز اإىل 
اأ�صح���اب دور ال�صينم���ا توجيه اأنظ���ار امل�صاهدين اإىل 
االإق���الع ع���ن التدخ���ني، ويف جل�ص���ة جمل����س الوزراء 
ح�صل���ت املوافق���ة على تعدي���ل قانون مراقب���ة الرقوق 
ال�صينمائية وباركت جهود وزير ال�صوؤون االجتماعية 
بهذا اجلانب وخولت له امل�صوؤولية على ت�صديد الرقابة 
على دور ال�صينم���ا واملالهي فا�صدر الوزير اخلال�صي 
عدة قرارات منه���ا مو�صوع منع االأحداث عن م�صاهدة 
االأف���الم البولي�صي���ة واجلن�صي���ة الت���ي ال تتنا�ص���ب مع 
اأعماره���م وقد تاألفت جلنة متع���ددة من وزارة املعارف 
والداخلية وال�صوؤون االجتماعية واخلارجية والدفاع 
ودوائ���ر اأمان���ة العا�صم���ة وباأ�ص���رت دور ال�صينما يف 
تنفي���ذ قرارات الوزي���ر اخلال�صي وكان���ت اأ�صداء هذا 
العم���ل طيبة، لك���ن القوانني التي طال���ت املالهي كانت 

نتائجه���ا معكو�صة على ق���رارات الوزير اخلال�صي فقد 
كان���ت اأوامره بوج���وب غلق بارات ال�ص���رب واملالهي 
يف ال�صاع���ة ) 12 ( ليال وبعدم جواز ا�صتمرار العر�س 
الفن���ي بع���د ال�صاعة ) 12،5 ( ووج���وب اإخالء املالهي 
م���ن روادها يف ال�صاع���ة الواحدة بع���د منت�صف الليل 
حتم���ا فف���ي مذك���رات عب���د الر�ص���ول اخلال�ص���ي الذي 
األفه الدكت���ور عماد اجلواهري يذكر في���ه تلقى النا�س 
هذا اخل���رب بالغبطة وال�صرور لكن كان���ت ردود الفعل 

يف اأو�ص���اط اللهو غا�صب���ة وعنيفة فق���د اأخذت خم�صة 
ماله���ي م�صه���ورة يف بغ���داد باإيق���اف اأعماله���ا واإلغاء 
عقودها مع الفنانات العامالت فيه واأقام اأ�صحاب هذه 
املاله���ي برفع عري�ص���ة اإىل الوزارات قال���وا فيها انهم 
تكبدوا خ�صائر فادحة ب�صبب هذا االإجراء وان قرارهم 
غل���ق هذه ال���دور جاء نتيج���ة ف�ص���ل و�صاطاتهم بحمل 
ال���وزارة على اإع���ادة النظر يف الق���رارات ومن جانب 
اآخر كان���ت ال�صغوط م�صتمرة عل���ى الوزير اخلال�صي 

 1956/5/7 يف  ال���وزراء  جمل����س  اجتم���اع  ويف 
ق���ال رئي����س ال���وزراء ن���وري ال�صعي���د انا ل���ن اأتدخل 
يف مو�ص���وع ال�صج���ة الت���ي عمله���ا اأ�صح���اب املالهي 
فاالأ�صت���اذ اخلال�ص���ي بع���د ان �صبط ال���دوام يف دوائر 
ال�ص���وؤون �صار اىل �صبط ال���دوام يف املالهي و�صرنى 
ك���م بو�ص���ع االأ�صت���اذ اخلال�ص���ي ان ي�صم���د با�صتمرار 
العمل بقراراته ه���ذه وعندما حاول الوزير اخلال�صي 
التعلي���ق على كالم نوري ال�صعيد م�صى نوري ال�صعيد 
قائ���ال اأ�صت���اذ يوجد من ه���و اأعلى �صلط���ة مني يف هذا 
املو�ص���وع فق���ال الوزي���ر اخلال�ص���ي م���ن هو ي���ا با�صا 
ق���ال ن���وري ال�صعيد ه���ي �صليمة با�صا يا عب���د الر�صول 
بي���ك و�صليمة هي املغنية امل�صه���ورة اآنذاك عندها �صج 
املجل�س بال�صحك ويذكر الدكتور عماد اجلواهري يف 
نف����س املذكرات فيقول الطري���ف ان نهاية هذه الق�صية 
كان���ت ح�صب م���ا توقعه البا�صا ) ن���وري ال�صعيد ( ففي 
اأواخ���ر مت���وز 1956 تدخ���ل نائ���ب املل���ك االأم���ري زيد 
ل���دى نائ���ب رئي�س ال���وزراء احمد خمتار باب���ان طالبا 
منه اإب���الغ وزارة ال�صوؤون غ�س النظ���ر عن تعليماتها 
اخلا�صة باملاله���ي وقد ابلغ الوزي���ر اخلال�صي برغبة 
االأم���ري يف اجلل�ص���ة الت���ي ترا�صل احمد خمت���ار نيابة 
عن رئي�س الوزراء نوري ال�صعيد وفعال غ�صت وزارة 
ال�ص���وؤون االجتماعية النظر ع���ن املو�صوع خالل فرتة 
نياب���ة االأم���ري زي���د وعند ع���ودة املل���ك في�ص���ل الثاين 
واإنهاء فرتة النيابة عادت وزارة ال�صوؤون اىل ن�صاطها 
ال�صابق يف متابعة تعليمات املالهي ويف الوقت نف�صه 
ا�صتم���رت ال�صغ���وط عل���ى الوزي���ر اخلال�ص���ي وعل���ى 
امل�صوؤول���ني يف الوزارة وكان���ت اآخرها احلملة القوية 
الت���ي �صنه���ا العدي���د من االأعي���ان يف الربمل���ان يف اآذار 
1957 فقد انتقدوا الوزارة لت�صددها الزائد عن اللزوم 
وزعم���وا ان �صيا�صة الوزارة هذه م���ن �صانها االأ�صرار 
باإي���رادات الب���الد م���ن ال�صياح���ة ودع���وا اإىل وج���وب 
ف�صح املجال لالأجان���ب والعراقيني لق�صاء اأوقاتهم يف 
املالهي والكباريهات الن العراق بلد متقدم وان وجود 
اأماكن اللهو هذه دليل على تقدمه ومواكبته للح�صارة 
املعا�ص���رة ف�ص���ال ان بغ���داد عا�صم���ة االأدب والط���رب 
واملج���ون يف ع�صوره���ا العبا�صية املزده���رة وكان رد 
الوزي���ر اخلال�صي قوي���ا على اأع�ص���اء الربملان غري ان 
املوقف ح�صم نهائي���ًا ل�صالح املالهي وانت�صارهم على 

الوزير اخلال�صي..

وزارة الشؤون األجتماعية ومراقبة دور السينما 
والمالهي في الخمسينيات


