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رفعة عبد الرزاق محمد

دفعني ف�ضول البحث ع���ن هذه الوثيقة املهمة ، فاملعروف 
ان الر�ض���ايف كان يف تلك الفرتة م���ن حياته قليل احلديث 
عن نف�ض���ه قب���ل ان ي�ض���تدرجه �ض���ديقه كام���ل اجلادرجي 
للحديث عن بع�ض ذكرياته ، فحفظ لالجيال التالية وثيقة 

جديرة بالتقدير .
كتب اال�ض���تاذ الر�ض���ايف ه���ذه الرتجمة ، وهو ع�ض���و يف 
جمل�ض املبعوث���ان يف الدولة العثماني���ة ، وكان مقيما يف 
اال�ض���تانة ، اذ انه ترك العراق يف اواخر �ض���نة 1909 ومل 
يع���د اىل العراق اال يف التا�ض���ع من ني�ض���ان 1921 . ومن 
الطرائف ان الكثريين كانوا يعتقدون ان الر�ضايف توقيع 
م�ض���تعار ل�ض���اعر كبري اراد التخفي جلراأة �ضعره من اعني 

ال�ضلطات العثمانية 
حدثني اال�ض���تاذ عبد احلميد الر�ض���ودي رحمه الله ، وهو 
االمني املوؤمتن على تراث الر�ض���ايف عن وثيقة خري الدين 
الزركل���ي ، ففوجئ���ت بقول���ه ان ه���ذه الوثيق���ة كانت لدى 
اال�ض���تاذ رفائيل بطي ، ال�ض���حفي العراقي الكبري ، كان قد 
ح�ض���ل عليها من اال�ض���تاذ الزركلي ، وانه ����� اي بطي �� نهد 
اىل ن�ض���رها قبيل وفات���ه يف جريدته الذائع���ة ) البالد ( .. 
فبداأت رحلة البحث ، وكان توقعي �ضحيحا من ان رفائيل 
بطي املتوفى �ضنة 1956 قد ن�ضرها يف جريدته يف ذكرى 
الر�ض���ايف لتلك ال�ضنة ) تويف الر�ض���ايف يوم اجلمعة 16 

اذار 1945 ( ، فوجدته���ا يف الع���دد )4600 ( لي���وم 16 
اذار 1956 . وال يخامرين ال�ض���ك يف ان هذا الن�ض النادر 
جدي���ر بالتذك���ري و التحقيق ، القدمه الي���وم ملن يعنيه امر 

الر�ضايف والفكر العراقي احلديث يف نه�ضته االوىل .  
البالد ) العدد 4600 ( ال�ضنة 27 ، اجلمعة 19 اذار 1956 
يف ذك���رى معروف الر�ض���ايف .. بقلم )الر�ض���ايف( نف�ض���ه 
وجدت عند اال�ض���تاذ خري الدين الزركلي موؤلف ) قامو�ض 
االع���الم( يف القاه���رة ترجمة موجزة ملعروف الر�ض���ايف 
ال�ض���اعر اخلالد مكتوبة بخط الر�ض���ايف نف�ضه وقد ار�ضل 

بها  اىل الزركلي بدم�ضق �ضنة 1912 ، اثبتها يف ذكراه :
ه���و مع���روف بن عب���د الغن���ي البغ���دادي الر�ض���ايف ، ولد 
ببغ���داد �ض���نة 1294 هجرية ون�ض���اأ يف اجلانب ال�ض���رقي 
منها ، امل�ض���مى بالر�ض���افة ، واليه ن�ضبته ، وهو ينتمي من 
جهة ابيه اىل ال�ضادة احل�ضنية ، ومن جهة امه اىل قوم من 
ع���رب العراق ، يقال له���م اليوم ، الكراغول . وهم بطن من 
قبيلة �ض���مر بع�ضهم متح�ضرون ي�ض���كنون املدن واكرثهم 

من القبائل الرحل ي�ضكنون البادية .
ن�ضاأ يف عائلة من الطبقة الو�ضطى ، وبعد ان تعلم القراءة 
والكتاب���ة يف الكتاتيب االهلية ، دخل يف املكتب الر�ض���دي 
الع�ض���كري ، الكائن انذاك يف بغداد ومل يكن يومئذ مكتب 
للحكوم���ة يف بغ���داد غ���ري هذا املكت���ب الر�ض���دي ، ومكتب 
اخ���ر اع���دادي ع�ض���كري اي�ض���ا ، فوظ���ب عل���ى الدر�ض يف 
املكت���ب املذكور ثالث �ض���نوات ، غري انه خ���رج منه قبل ان 
يحوز ال�ض���هادة ، وه���و انذاك يف اوا�ض�ض���ط العقد الثاين 

من عمره.
ومل���ا انقط���ع عن املكتب املذك���ور اخذ يرتدد عل���ى املدار�ض 
العلمي���ة اال�ض���المية يف بغ���داد ، فتتلم���ذ للعالمة ال�ض���هري 
ال�ض���يد حممود �ض���كري االلو�ض���ي ، وهو مدر�ض املدر�ض���ة 
الداودي���ة الكائن���ة يف حارة احليدرخان���ة يف بغداد ، فقراأ 
علي���ه العل���وم العربي���ة باجمعه���ا ، والعل���وم اال�ض���المية 
كاال�ضول والكالم وا�ضول احلديث . وكذا قراأ عليه اي�ضا 
املنط���ق وطرفا م���ن العل���وم احلكيمية والريا�ض���ية ، على 

اال�ض���ول القدمي���ة . وكان ي���رتدد اىل غريه من املدر�ض���ني 
اي�ضا لدر�ض الفقه احلنفي بيد انه كان منقطعا اىل العالمة 
االلو�ض���ي امل�ض���ار اليه ، الذي هو اعلم علم���اء العراق على 
االط���الق ، وال�ض���يما يف العل���وم العربية فان���ه وحده ابن 

بجدتها يف تلك الديار .
وقد كان العالمة امل�ض���ار اليه يعني باملرتجم اعتناء خا�ضا 
، ويقدم���ه على �ض���ائر الطالب عنده ملا ي���رى فيه من الذكاء 
واال�ض���تعداد لتلقي الدرو�ض حتى انه بذل له جميع كتبه ، 
فانتفع بعلمه در�ض���ا وبكتبه مطالع���ة ، وقد الزمه وواظب 
عل���ى الدرو����ض عنده زه���اء ع�ض���ر �ض���نوات مل ينقطع عن 

الدرو�ض فيها يوما واحدا . 
اما ابتداوؤه نظم ال�ضعر فكان كما ياأتي :

ملا اخذ مرتجمنا يدر�ض مباديء العلوم العربية ، وح�ض���ل 
له بع�ض االملام بال�ضرف والنحو ، �ضرع يقراأ على ا�ضتاذه 
امل�ض���ار اليه �ض���رح ارج���وزة ابن مال���ك يف النح���و لالمام 
ال�ضيوطي ، و�ض���ار يحفظ ابياتها وي�ضتظهرها ، وب�ضبب 
ذل���ك حترك���ت فيه ال�ض���ليقة ال�ض���عرية ، فلم يلب ثان �ض���ار 
يح���ذو حذو ارجوزة ابن مالك فينظم ابياتا نظمها ، كانت 
الرجز تت�ض���من م�ضاألة من م�ض���ائل النحو اي�ضا ، وقبل ان 
يت���م �ض���رح االلفية ق���راءة خطته ال�ض���ليقة عل���ى النظم من 
�ض���ائر االبحر ، اذ1 كان يجد يف نف�ض���ه ميال اىل ال�ض���عر ، 
وجلهل���ه اآن���ذاك  بعلم العرو�ض ، كان يعم���د اىل ابيات من 
ال�ض���عر من اي بح���ر كانت فيح���ذو حذوه���ا ، وينظم على 
مثاله���ا ، وه���و ال يعرف من اي بحر ه���ي ، فينظم على هذا 
النح���و مقطعات كثرية يف موا�ض���يع خمتلفة ، غري انها مل 
يك���ن فيها ما يت�ض���من تغ���زال ، او ن�ض���يبا او مدحا ، وامنا 
كان ينظمها يف امور تقع له . كما نظم ابياتا يف م�ض���احنة 
وقع���ت بين���ه وبني بع�ض خالنه او و�ض���ف �ض���يء كاأبيات 
نظمها اآنذاك يف و�ض���ف ماأذنة بع����ض اجلوامع يف بغداد 

منها هذان البيتان :
وتروق فيه الناظرين منارة         خ�ض���راء حت�ض���بها عمود 

زبرجد

وقع���ت اىل جو ال�ض���ماء كاأنها        كف ت�ض���ري اىل احتقار 
الفرقد

ومل يك���ن يجمع ما ينظمه من ال�ض���عر ، فل���ذا ذهب اكرثه 
ب���ل كل���ه �ض���ياعا ، وكان يف اثن���اء در�ض���ه عل���م النح���و 
مولع���ا بحف���ظ ال�ض���واهد ، فال مير بيت مما ي�ضت�ض���هد به 
النحوي���ون يف كتبه���م االل وا�ض���تظهره مع م���ا قبله وما 
بع���ده من االبيات ، فحفظ بذلك �ض���عرا كثريا �ض���هل عليه 

معرفة كثري من مفردات اللغة .
 ومل يكن يف اوائل نظمه يطلع ا�ض���تاذه االآلو�ضي على ما 
ينظمه من ال�ض���عر ملا انه يخ�ض���ى ان يظهر زيفه فيخجل . 
ومل���ا اخذ يق���راأ عليه املطول كتب ذات يوم ابياتا �ض���منها 
مدح �ض���يخه االلو�ض���ي وعر�ض���ها عليه بع���د الدر�ض عليه 
اىل  وار�ض���ده  ال�ض���عر  نظ���م  عل���ى  فاأ�ضتح�ض���نها وحث���ه 
بع����ض م���ا تلزم ال�ض���اعر معرفته ، واعط���اه بع�ض الكتب 
العرو�ض���ية لينظر فيه���ا ، فاأخذ يطالعها فه���و مل يقراأ يف 
العرو�ض در�ض���ا وامن���ا اكتفى فيه باملطالع���ة ، ومراجعة 
ا�ض���تاذه فيم���ا ي�ض���كل علي���ه من���ه ، وهك���ذا �ض���ار يتدرب 
بال�ضعر ويتدرج اليه غري اننا مل يتي�ضر لنا الوقوف على 
�ض���يء من اوائل �ضعره ل�ض���ياعه كما تقدم �ضوى ق�ضيدة 
واحدة تعد من اوائل �ض���عره ق���رظ بها كتاب بلوغ االرب 
يف احوال العرب ل�ضيخه العالمة املف�ضال ال�ضيد حممود 
�ضكري االلو�ض���ي ، وهي موجودة يف اآخر اجلزء الثالث 

من الكتاب املذكور .
وباجلملة ، فهو مل ي�ض���تهر يف ال�ض���عر اال بوا�ضطة جملة 
املقتب�ض ، اذ كان ير�ض���ل اليها �ضعره منذ كانت ت�ضدر يف 

م�ضر قبل اعالن الد�ضتور ب�ضنوات .
ام���ا حياته ال�ضيا�ض���ية ، فلي�ض له �ض���يء كب���ري منها اللهم 
اال من حيث انه �ض���اعر فانا جند له من ال�ض���عر ال�ضيا�ضي 
قب���ل الد�ض���تور وبعده ، ما ي���دل على انه ق���د خا�ض غمار 
ال�ضيا�ض���ة ، فتحزب لبع�ض االحزاب ال�ضيا�ض���ية و�ضرب 
عل���ى قيثارت���ه االنق���الب الع�ض���مري ، وترمن يف �ض���عره 

بدعوة القوم اىل النهو�ض �ضيا�ضيا وادبيا واجتماعيا .

اول ترجمة للشاعر العراقي الكبير

الرصافي يترجم لنفسه سنة 1912

ما ان اقرأ في الكتاب الباذخ الثمين 
) االعالم ( لخير الدين الزركلي ، وهو 
الكتاب الذي ال يستغني عنه احد ، حتى 
تستوقفني عبارة ذكرها في حاشية 
ترجمته للشاعر العراقي الكبير معروف 
الرصافي ، ولم يتنبه اليها الكثيرون ، 
وهي حاشية مصادر الترجمة ، يذكر 
فيها : من ترجمة له بخطه تلقيتها منه 
سنة 1912 .

كنت اعتقد ان رفائيل بطي في كتابه 
) االدب العربي في العراق العربي ــ 
قسم المنظوم ( هو صاحب اول ترجمة 
للشاعر العراقي الكبير ، فكتابه صدر في 
العام 1923 ) رفائيل بطي جاء لبغداد 
سنة 1919 ليكون طالبا في دار المعلمين 
(، ولم اعثر على تعريف بالرصافي قبل 
هذا الكتاب النفيس . غير ان النص 
النادر في مقالنا هنا كتب قبل هذا باكثر 
من عشر سنين ، فالرصافي ترجم 
لنفسه في وقت مبكر ، وهو سنة 1912 
، وقد احسن االستاذ الزركلي بنشر 
صورة واضحة للصفحة االولى من هذه 
الترجمة النادرة .

من كتاب االعالم ) ج 7 (
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في ذكرى رحيله ) 7 كانون الثاني 1947 (

االب الكرمل��ي واع��الم عص��ره
كريم عبد الحسن الفرج

اخلدم���ة  و�ض���ام  الربيطاني���ة  احلكوم���ة  اأهدت���ه  كذل���ك 
االإمرباطوري���ة م���ع لق���ب )M.B.E( ، وكان الكرمل���ي م���ن 
املوؤ�ض�ض���ني االأوائل للمجمع العلمي العراقي منذ املحاولة 
االأوىل لتاأ�ضي�ض���ه ح�ضب �ضورة الكتاب املرقم 437 يف 28 
اأيل���ول 1926، الذي بع���ث به وزير املعارف عبد احل�ض���ني 
اجللبي اإىل االأ�ض���تانة معروف الر�ض���ايف واالأب ان�ضتا�ض 

ماري الكرملي وفيما يلي ن�ضه: 
املحرتم الر�ضايف  اأفندي  معروف  االأ�ضتاذ  ح�ضرة  "اإىل 

اإىل ح�ضرة االأب ان�ضتا�ض ماري الكرملي املحرتم
-لق���د قررنا تاأليف جممع لغ���وي وفقًا للتعليمات املربوطة 
وانتخبناك���م ع�ض���وين له���ذا املجمع مل���ا نعه���ده فيكما من 
الت�ض���لع يف اللغ���ة ونرج���و اأن جتتمع���ا الأنتخ���اب بقي���ة 
التعليم���ات  م���ن  اخلام�ض���ة  امل���ادة  اإىل  نظ���رًا  االأع�ض���اء 

املذكورة، نتمنى لكما وللجميع النجاح. 

وزي���ر املعارف/ عبد احل�ض���ني اجللبي . واختريا ع�ض���وًا 
يف جمم���ع اللغة العربية يف القاه���رة )جممع فوؤاد االأول( 
منذ تاأ�ضي�ضه يف ال�ضاد�ض من ت�ضرين االأول عام 1932وقد 
اختري من بني اول ع�ضرين عاملًا ولغويًا يف م�ضر والبلدان 
العربية واالأوربية يدخلون املجمع وكان من بني اأع�ضائه 
البارزين ويح�ضر جل�ضاته التي تعقد يف القاهرة ويبحث 
ويناق�ض يف كثري من املو�ض���وعات اللغوية، وبقى ع�ضوًا 

فيه حتى وفاته. 
ويف ع���ام 1940 اخت���ري كاأحد كبار الع�ض���ر للغ���ة العربية 
وُع���ني م���ن ل���دن مديري���ة اإدارة ال�ضخ�ض���يات الب���ارزة يف 
م�ض���ر. كم���ا اختري ع�ض���وا يف اللجنة الت���ي تولت توحيد 
امل�ض���طلحات العربي���ة يف العل���وم الطبي���ة وذل���ك يف 18 
حزي���ران 1940، حي���ث و�ض���ع االأب اأ�ض���ماء عربية لبع�ض 
امل�ض���ميات وامل�ض���طلحات العلمي���ة والفنية وهي اأ�ض���ماء 
ا�ضتخرجها من ن�ض���و�ض قدمية ف�ضيحة، اأو اأختارها هو 

ل�ضلة معناها باملعاين احلديثة.
اأنتخب ع�ض���وًا يف جلن���ة التاأليف والن�ض���ر العراقية التي 
األفته���ا وزارة املع���ارف )الرتبي���ة حالي���ًا( يف بغ���داد ع���ام 
1945، ولب���ث يف تل���ك الع�ض���وية حتى وفات���ه. وكانت له 
مرا�ض���الت وم�ض���اجالت اأدبية وعلمية مع كبار االأدباء من 
الع���رب وامل�ضت�ض���رقني، يقول:" كان قد ج���رى بيني وبني 

االآلو�ضي، مكاتبات علمية وتاريخية ونحوية ولغوية يف 
مدة ثالث���ني عامًا. وثمنت جريدة الع���رب جهوده اللغوية 
فقالت باأنه "اأفنى عمره يف خدمة لغة ال�ض���اد، باحثًا منقبًا 
يف اأ�ضول االألفاظ". كما اأعرتف بف�ضله العديد من العلماء 
واالأدب���اء، فكان �ض���كيب اأر�ض���الن يق���ول له:"اأن���ت يا اأخي 
علمتني حروف���ًا فكيف ال اأكون مدينًا ل���ك؟ والله لو بحثت 
ع�ض���رين �ض���نة، ما كنت اأج���د هذه اجلمهرة م���ن االألفاظ". 
كما خاطبه اأحمد زكي با�ض���ا قائاًل:"اأنا اأيها ال�ضديق اأدرى 
النا�ض بف�ض���لكم اجلم ويدكم عل���ى االأدب وجهادكم الكبري 

يف �ضبيله".   
ومثلم���ا اأرتب���ط االأب ان�ض���تا�ض بعالق���ات مع رج���ال العلم 
واالأدب، فق���د كان���ت ل���ه عالقات �ض���داقة مع ع���دٍد من كبار 
ال�ضخ�ض���يات الوطنية والعربية، فكان���ت عالقته طيبة مع 
املل���ك في�ض���ل االأول، وفيما بعد مع اأبن���ه امللك غازي، ومع 
رئي�ض الوزراء عبد املح�ض���ن ال�ض���عدون، كذلك مع �ض���الح 
ج���رب وزير املع���ارف ورئي�ض الوزراء فيم���ا بعد، وغريهم 
من كبار امل�ض���وؤولني يف الدولة.  كان االأب دائم احل�ض���ور 
يف املنا�ض���بات الوطنية والعربية، الر�ضمية واالجتماعية 
يف داخ���ل القط���ر وخارجه. وم���ن ماآثره جمل����ض اجلمعة 
االأ�ض���بوعي، الذي كان يعقده يف �ضباح كل يوم جمعة من 
ال�ض���اعة التا�ض���عة وحتى الثانية ع�ضر ظهرًا، كان يح�ضره 
العلماء واالأدباء وال�ض���عراء، يتناق�ضون مو�ضوعات اللغة 
واالأدب والتاري���خ واجلغرافي���ة، وين���در اأن ح���ل ع���امل اأو 
اأديب اأو م�ضت�ض���رق يف بغداد دون اأن يزور االأب الكرملي 
ويح�ض���ر جمل�ض اجلمعة. مما جتدر االإ�ضارة اإليه اأن هذا 
املجل�ض كان وا�ضعًا الفتة مينع فيها احلديث عن ال�ضيا�ضة 
والدي���ن ، وفقًا لرغب���ات االأب، الذي كان يخاف ال�ضيا�ض���ة 
وال يدخله���ا اال م���ن ب���اب اللغ���ة او التاري���خ يف احي���ان ، 
ويخ�ضى الولوج اىل عامل الطوائف حتى ال تتهم رهبانيته 

." معروفة  "الأعتبارات 
جتلت منزلته العلمية باأقوال الكثري من االأعالم املعا�ضرين 
له، و�ض���اأختار بع�ضًا منها على �ضبيل املثال ال احل�ضر، فقد 
اأ�ض���اد الدكتور م�ض���طفى ج���واد، مبنزل���ة االأب العلمية اإذ 
ق���ال: "اإن احلديث ع���ن الناحية العلمية ل���الأب الكرملي ال 
يع���دو اأن يكون تعريف���ًا للمعروف ونعت���ًا للماألوف، ولكن 
االإن�ض���ان اإمنا يخلد ذكره اأو ينطم�ض علمه الذي هو مالك 
�ض���ريته وقوام ذاته وزاد تاريخه من االفتنان يف درا�ض���ة 
اللغة اأ�ض���اليب رائعة،تدل على �ضعة علم وعمق فهم وثقافة 
قيم���ة، وكان ال يجارى يف معرفة الكلمات الفنية والعلمية 

ومزالق الكتابة وغلطات اللغويني القدماء واملحدثني. 
حتدث عنه ب�ض���ر فار�ض فقال: "اإنه عالمة االأكرب، وهو ثقة 
يف اللغة العربية ... وانه ي�ضتحق باأن ينزله النا�ض منزلة 

العامل لتب�ض���طه يف فقه اللغة". وعربرّ ال�ض���يخ حممد ر�ض���ا 
ال�ض���بيبي ع���ن اعرتافه مبنزل���ة االأب العلمية فق���ال: "نهج 
االأب ان�ض���تا�ض يف درا�ض���اته اللغوي���ة طريق���ة علمية فذة، 
ومن مميزاته التي اأنفرد بها البحث املقارن يف اللغة وهو 
كما ال يخفى يتطلب �ض���عة يف العلم ومزيد اإتقان لعدد من 

اللغات".   
و�ض���فه املحام���ي وامل���وؤرخ عبا����ض الع���زاوي بالنابغة اإذ 
ق���ال: "�ض���ارع ه���ذا النابغ���ة الفذ خلدم���ة اللغ���ة والتاريخ 
معًا، و�ض���عى �ض���عيه للعمل اجلليل، فلم يلتفت اإىل عناء اأو 
تع���ب... وكان يف كل اأيام���ه فخرًا للع���راق" ، وعده اأحمد 
ال�ض���ايب مدر�ضة اإذ قال: "اإن النه�ض���ة يف امل�ضرق العربي 
كانت يف م�ض���ر و�ضوريا والعراق، كانت تقوم على اأعمدة 
ثالثة، مدر�ض���ة دار العلوم مب�ض���ر، ومدار�ض االإر�ضاليات 
يف ال�ض���ام، واالأب ان�ضتا�ض ماري الكرملي يف العراق"،.. 
لي�ض من املبالغة اأو الع�ضبية اأن ن�ضع الكرملي يف العراق 
جتاه مدر�ض���ة عتي���دة يف م�ض���ر، وعدة مدار�ض �ض���ورية. 
وي���وؤرخ اإبراهي���م ال�ض���امرائي ملكان���ة الكرمل���ي اإذ يقول: 
"ظهر الكرملي علمًا من اأعالم النه�ضة احلديثة يف مطلع 
القرن الع�ض���رين واحتل مكانته العلمية مبا �ض���جل لنف�ضه 
من ماآثر بت�ض���انيفه العديدة. ومن حقنا نحن الذين نوؤرخ 
للعربية والثقافة اللغوية العلمية اأن ن�ضعه يف مكانته من 
التاريخ ونحدد هذه املكانة ونربز اأبعادها اإبرازًا ي�ض���في 
عل���ى املرحل���ة اللغوية اإطاره���ا اللغوي العلمي، وو�ض���ف 
امل�ضت�ض���رق ))ج���ب(( جه���ود الكرمل���ي يف جم���ال البحث 
قائاًل:"ل���و خريت يف انتخاب عبارة واحدة لو�ض���ف االأب 

ان�ضتا�ض الكرملي الخرتت �ضديد املرا�ض". 
كم���ا و�ض���فت جمل���ة )الزنبق���ة( اأبحاث���ه وحتقيقات���ه مب���ا 
ن�ض���ه:"منتقد متف���ن، يخل���ب االألباب ب�ض���حر بيانه وقوة 
برهان���ه، فهو عامل جميد، من اأطلع على �ض���يء من نفحات 
قلم���ه ال�ض���يال، وع���رف �ض���مو درجت���ه يف �ض���ماء املدنية، 
وعل���و كعب���ه يف العمران". فق���د كان بارز ال�ضخ�ض���ية يف 
كل جمتم���ع، ملا ل���ه من مظهر تلفه م�ض���وح الرهبانية، ومع 
هذا فقد كان يحتفظ بب�ضاطة نادرة وعقلية فذة حتى نهاية 
حيات���ه، مما جع���ل املنزلة الكبرية الت���ي تبواأها واأثره يف 
معا�ض���ريه عل���ى اخت���الف م�ض���توياتهم العلمي���ة، ونتاجه 
العلم���ي الواف���ر ال���ذي ما زال جان���ب كبري من���ه خمطوطًا 
حمفوظ���ًا يف خزائن مغلق���ة. كل ذلك يجعله هدف���ًا للمزيد 
من الدرا�ض���ات ويهيئ لكل منا جمااًل رحبًا للتاأمل مبكانته 

العلمية. 

عن رسالة 
)  االب الكرملي ودوره الثقافي والفكري (

كان االب العالمة انستاس ماري الكرملي 
موضع تقدير   عدد من الهيئات العلمية العربية 
والدولية. إذ أنتخب عضواً في مجمع المشرقيات 
األلماني عام 1911، واختاره المجمع العلمي العربي 
في دمشق عام 1920 عضواً شرفياً، وقد قبل ذلك 
وظل فيه حتى وفاته، ونشر عدد من البحوث 
والمقاالت في مجلة المجمع المذكور. كما أختير 
عضواً في المجمع العلمي السويسري في جنيف، 
وفي العام 1920 منحته الحكومة الفرنسية وساماً 
علمياً )Officier D'Academie( يمنح لمن يقدم 
خدمة جليلة في البحوث والدراسات العلمية.
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ماري��ا حسن التميمي

و�ضل بر�ض���ي كوك�ض يوم 5 ت�ضرين االول اىل الب�ضرة 
وقام بجولة يف جنوب العراق وو�ضل يوم 11 ت�ضرين 
االول 1920 . ويف الي���وم 21 م���ن ال�ض���هر نف�ض���ه عق���د 
اجتماعا ملجل�ضه اال�ضت�ضاري املوؤلف من روؤ�ضاء الدوائر 
الربيطانية يف الع���راق ،وعر�ض عليهم خطة تبني راأيه 
يف تاألي���ف حكوم���ة موؤقت���ة بع���د ان فاو����ض احلكوم���ة 
الربيطاني���ة يف راأيه هذا والذي ت�ض���من تاأليف حكومة 
موؤقت���ة تك���ون كاجل�ض���ر بين���ه وب���ني ال�ض���عب العراقي 
،وتاأخذ عل���ى عاتقها تهيئة االم���ور القامة احلكم املقرر 
،كما تت���وىل تهيئة البالد ، واع���الن العفو العام واعادة 
ال�ض���باط العراقي���ني من �ض���وريا اىل الع���راق ، وتاأليف 
نواة اجلي�ض العراقي .كما تقرر اال�ضتعانة بال�ضيد عبد 
الرحمن النقيب نقيب بغداد وتوليه رئا�ض���ة احلكومة . 

ويف 25 ت�ضرين االول 1920  تاألفت احلكومة العراقية 
املوؤقتة برئا�ض���ة عبد الرحمن النقيب من وزراء عاملني 
ووزراء ا�ضت�ض���اريني ،وكان الفري���ق جعفر الع�ض���كري 
وزي���را للدفاع فيه���ا ومت تعيني م�ضت�ض���ار بريطاين لكل 

وزير عامل لت�ضيريه وتوجيهه .
 ويف 2 ت�ض���رين الثاين 1920 اجتم���ع جمل�ض الوزراء 
العراق���ي الول م���رة يف دار رئي����ض املجل����ض وح�ض���ر 
االجتماع املندوب ال�ض���امي الربيطاين بر�ض���ي كوك�ض 
،ومت طرح فكرة تاأليف جلنة لدرا�ض���ة النظام الع�ضكري 

يف العراق ،ومن اهم مهماتها ما ياأتي :- 
1-ترتي���ب القوان���ني والنظ���م الع�ض���كرية .2-اح�ض���ار 
احلال���ة  تو�ض���ح  الت���ي  واللوائ���ح  الالزم���ة  اخلط���ط 
الع�ض���كرية يف العراق .3-معرفة ما يحتاج اليه العراق 

من العدد والعده الع�ضكرية .
اأق���ر جمل�ض ال���وزراء ه���ذه الفك���رة ويف الوقت نف�ض���ه 
تاألفت جلنة برئا�ض���ة الفريق جعفر الع�ضكري وع�ضوية 
وزير اال�ض���غال عزت الكركوكي ووزير املالية �ضا�ض���ون 
ح�ضقيل وع�ضو من اال�ضتخبارات الربيطانية واخرين 
م���ن القي���ادة الربيطاني���ة العام���ة يف الع���راق .در�ض���ت 
اللجنة هذا النظام الع�ض���كري وو�ضعت منهجا لت�ضكيل 
النم���ط  عل���ى  العراق���ي وتدريب���ه وجتهي���زه  اجلي����ض 

الربيطاين .
 عني وزير الدفاع الفريق جعفر الع�ض���كري بع�ض امناء 
ال�ض���ر والكتبة م���ن املدنيني يف ديوان الوزارة و�ض���رع 
يف اأعماله التمهيدية واجتماعاته الر�ضمية مع ال�ضباط 
العراقي���ني والربيطانيني لت�ض���كيل املقر العام للجي�ض . 

وقد �ض���اعده على ذلك توافر جمموعة كبرية ن�ض���بيا من 
ال�ض���باط العراقيني باالمكان تكليفهم لتحمل م�ضوؤوليه 
ادارة وتدري���ب اأي تنظيم ع�ض���كري وطني .اتفق وزير 
الدفاع جعفر الع�ضكري مع عدد من ال�ضباط املوجودين 
يف بغداد على احل�ضور يف وزارة الدفاع لو�ضع اأ�ض�ض 
اجلي����ض العراق���ي التقت اإرادة الوطني���ني واالأحرار اأن 
يكون عق���د االجتماع الر�ض���مي االول يف يوم اخلمي�ض 
امل�ض���ادف 6 كان���ون الث���اين 1921 وقرر احلا�ض���رون 
ت�ض���كيل املقر الع���ام للجي�ض العراقي يف خم�ض���ة دوائر 
:- احلركات ،االإدارة ،اللوازم ، الطبابة ، واملحا�ض���بات 
ومت توزيع ال�ضباط احلا�ض���رين على الدوائر اخلم�ض 
تل���ك وهكذا كان يوم ال�ض���اد�ض من كانون الثاين 1921 

يوما خالدا يف تاريخ العراق املعا�ضر .
اقرتح بر�ض���ي كوك�ض بعد املذاكرة مع اجلرنال هولدن 
والفري���ق جعف���ر الع�ض���كري ،تاألي���ف جي����ض حملي يف 
العراق قوام���ه )15 الف( جندي ، وزيادة قوة )الليفي(
م���ن )4000 ( جن���دي اىل )7500( جن���دي ،وان يع���زز 
باأ�ض���راب �ض���تة من الطائرات الربيطانية ،ثم تن�ض���حب 

القوات الربيطانية من العراق تدريجيا.
�ض���كل املوؤمترون يف القاهرة ،جلنتني اأحدهما �ضيا�ضية 
واخ���رى ع�ض���كرية. ق���ررت اللجن���ة ال�ضيا�ض���ية اإن�ض���اء 
حكوم���ة عربي���ة يف الع���راق ، وتكون ملكية د�ض���تورية 
مقي���دة بالقان���ون وانتخب االمري في�ض���ل بن احل�ض���ني 
مر�ض���حا لعر�ض العراق ،اما اللجنة الع�ض���كرية ،فايدت 
ق���رارات املوؤمت���ر وت�ض���منت تاأليف: )24 ( فوج م�ض���اة 
،)6( كتائ���ب خيال���ة ،)6 (بطاريات مدفعية )6 ( �ض���رايا 

)اره���اط( ر�ضا�ض���ات متو�ض���طة قطع���ات فني���ة وخمابر 
وادارية. بو�ض���ر يف   6كانون الثاين 1921 بتاأ�ض���ي�ض 
اجلي����ض العراقي وا�ض���كنت وزارة الدف���اع يف دار عبد 
الق���ادر اخل�ض���ريي املطل���ة على نه���ر دجلة ق���رب الباب 
ال�ض���رقي ثم انتقلت اىل ))الق�ض���لة(( وا�ضكنت يف ))دار 
امل�ض���ريية(( ثم انتقلت الوزارة بعد تتويج امللك في�ض���ل 
االول مل���كا على الع���راق اىل ))دائرة الرديف(( يف باب 
املعظم، وبعد ترميم )القلع���ة( انتقلت الوزارة اليها يف 

ني�ضان عام 1922.
وق���د اق���ر جمل�ض ال���وزراء يف 26اي���ار1921  ))قانون 
التط���وع املوؤق���ت للجي����ض العراق���ي(( ال���ذي تقدمت به 
وزارة الدف���اع ومت تنفي���ذ ه���ذا القان���ون يف االول م���ن 
حزي���ران 1921 ،وج���اء يف القانون: ب���اأن التطوع يف 
اجلي�ض يجب ان يكون بعمر 18-40 �ضنة وملدة �ضنتني 
ون�ضف للم�ضاة وثالث �ضنوات لل�ضنوف الراكبة، ويف 
1 حزي���ران 1921 فتح مقر التجنيد  يف بغداد مع )18( 

دائرة جتنيد يف مناطق العراق كافة.
بعدها ب���داأوا بت�ض���كيل الدوائر والوحدات الع�ض���كرية 

وفق املتي�ضرات املتاحة بالتدريج، كاالآتي: -
25/ اآذار ت�ضكلت الطبابة

18/ متوز ، ت�ضكلت �ضرية احلرا�ضة 
املدر�ض���ة  يف  املخاب���رة  جن���اح  ت�ض���كل   ، مت���وز   /19

الع�ضكرية العراقية 
20/ متوز ، ت�ضكلت املدر�ضة الع�ضكرية العراقية  

21/ متوز ، ت�ضكلت الدائرة الِعينة 
24/متوز ، ت�ضكلت �ضرية نقلية حيوانات 

26/ متوز ، ت�ضكلت �ضرية االن�ضباط 
الثكن���ة  يف  االول  امل�ض���اة  ف���وج  ت�ض���كل  مت���وز،   /28

ال�ضمالية واطلق عليه اأ�ضم  )فوج مو�ضى الكاظم( 
10 / اآب، ت�ضكل فوج امل�ضاة الثاين .

1/ت�ضرين االول ، ت�ضكلت اأول بطرية مدفعية جبلية.
وقد التحق عدد كبري من ال�ضباط العراقيني يف اخلدمة 
يف اجلي����ض العراق���ي  بع���د ان مت انتخابه���م م���ن ب���ني 
ال�ض���باط الع���رب الذين قاتل���وا اىل جان���ب احللفاء يف 
احلرب العاملية االوىل ) 1914-1918( والذين خدموا 
يف جي����ض احلج���از، بل���غ عدد ه���وؤالء ال�ض���باط )111( 
�ض���ابطًا ؛وتق���رر تدري���ب اجلي����ض العراقي عل���ى غرار 

اجلي�ض الربيطاين.
ب���داأ التدريب يف 28 ني�ض���ان 1921 وعند عودة الفريق 
جعف���ر الع�ض���كري من موؤمت���ر القاهرة ،التح���ق بهوؤالء 
ال�ض���باط واخ���ذ يت���درب معه���م ،ويف 24مت���وز 1921 
تاأ�ض�ض���ت )املدر�ض���ة الع�ض���كرية العراقية ( وقد و�ضلت 
ه���ذه املدر�ض���ة اإىل اأوج تقدمه���ا وتطوره���ا ، اإال اإنه���ا 
ب�ض���بب تردي الو�ض���ع املايل �ض���در اأم���ر باإغالقها يف 3 
كانون الث���اين 1923 ،ووجد امل�ض���وؤولون احلاجة اىل 
ا�ضتحداث موؤ�ض�ضة تدريبية ،ففتحوا )دار التدريب( يف 
22  ايار1923 ،لتدريب �ضباط ال�ضف للجي�ض وجعلهم 
يف م�ض���توى معلم���ني يف الوحدات ، اإال ان���ه تقرر فيما 
بعد فتح)املدر�ضة احلربية العراقية( يف 12 اآيار 1924 
يف الثكن���ة ال�ض���مالية، ويف اأواخ���ر ع���ام 1924 اأطل���ق 
عليها ا�ض���م )املدر�ضة الع�ض���كرية ودار التدريب( ، ويف 
ع���ام 1926 مت تبديل اأ�ض���مها اإىل )املدر�ض���ة الع�ض���كرية 
امللكية(.ثم تاأ�ض�ض���ت كلي���ة االأركان يف1/كانون الثاين 
1928 با�ض���م )مدر�ض���ة االأركان( يف الك���رادة ال�ض���رقية 

،يف اأحد اأق�ضام )املدر�ضة الع�ضكرية امللكية( .

عن رسالة 
) التجنيد في العراق 1869-1935دراسة تاريخية (

مئوية تأسيس الجيش العراقي..

كيف تأسست وزارة الدفاع,, ولماذا اعتبر 
يوم 6 كانون الثاني عيدا للجيش ؟

لقد أدت نتائج ثورة العشرين الى اقتناع 
الحكومة البريطانية بتبديل سياستها في 
العراق فقرر البريطانيون في ايلول 1920 ،العدول 
عن حكمهم المباشر للعراق وانشاء حكم 
محلي وطني دستوري يضمن لهم مصالحهم 
األساسية ،وإعفاء عمل الحاكم البريطاني آرنولد 
ولسن المعروف بالشدة وأرسلوا السير برسي 
كوكس  بدال عنه بمنصب المندوب السامي في 
العراق المعروف بالدهاء والمرونة .
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طاهر الزبيدي
من اوائل الضباط العراقيين

بع���د اأن مت ت�ض���كيل اجلي�ض العراق���ي يف 6/كانون الثاين 
/1921، اخ���ذت احلكوم���ة العراقي���ة تتو�ض���ع يف اجن���از 
ت�ض���كيالته وانت�ض���رت االخبار بني البل���دان العربية ومنها 
�ض���وريا مبا يجري يف العراق من ا�ضتقالل وتكوين جي�ض 
وق���د �ض���رت ه���ذه االخبار ب�ض���رعة ال���ربق، فهزت م�ض���اعر 
العراقي���ني الذي���ن كان���وا يتلهفون للع���ودة للوط���ن وميالأ 
احلقد قلوبهم �ضد الفرن�ضيني واالنكليز مغت�ضبي ال�ضلطة 
فع���اد البع�ض منه���م بالبواخر ع���ن طريق البح���ر االحمر، 
وعاد االآخ���رون عن طريق الرب على الرغ���م مما تكتنفه من 
�ض���عاب نظ���رًا لقربه م���ن الوطن ول�ض���مان �ض���رعة العودة 
وغري عابئني باملخاطر، �ض���واء من الفرن�ضيني الذين كانوا 
يعامل���ون ال�ض���باط الفارين معاملة قا�ض���ية وباالعدام، ملن 

كان خمتفي���ًا عن االنظار اأو من الع�ض���ائر التي كانت تغزو 
القواف���ل على ط���ول الطري���ق بني �ض���وريا والع���راق ومن 
قاطع���ي الط���رق وال�ض���البني، وهك���ذا وحت���ت وط���اأة هذه 
الظ���روف . وقد و�ض���لت وعائلت���ي بغداد بعد ان و�ض���عت 
والدتي و�ض���قيقتي على هودج جمل مع امتعتهم على جمل 
ثان وعدت اىل وطني العراق عن طريق حمفوفة باملخاطر 
تعر�ض���ت يف اثنائها عدة مرات للموت جوعًا او عط�ضًا كما 

تعر�ضنا للغزو والنهب جراء م�ضينا على االقدام.
وكان���ت وزارة الدف���اع تدف���ع لن���ا 50 روبي���ة �ض���هريًا نحن 
ال�ض���باط الذي���ن كنا قد �ض���اركنا يف ح���رب احلجاز وحرب 
�ض���ورية حتى دخولنا املدر�ض���ة الع�ض���كرية ملتحقًا بدورة 
تدريبي���ة )دورة االع���وان( بع���د ان فتح���ت وزارة الدف���اع 
املدر�ض���ة الع�ض���كرية يف الثكنة ال�ض���مالية يف �ض���نة 1921 
ابت���داءًا يف 1922/1/3 وانتهت يف 1922/4/30 وكنت 
اول ىل اق���راين ال���ذي كان بع���د ذل���ك يف ال�ض���رية االوىل 
وعين���ت اآمرًا لهذه املدر�ض���ة الرائد )العقي���د املرحوم احمد 
حق���ي ب���ن جبارة( ا�ض���افة اىل تعي���ني �ض���باطًا معلمني من 
العراقي���ني واالنكلي���ز، فتكون���ت هيئ���ة ه���ذه املدر�ض���ة من 
ال�ض���باط واملرات���ب، فخرجت هذه املدر�ض���ة ث���الث دورات 
لل�ض���باط الق���ادة واالع���وان الذي���ن م���الأوا ال�ض���واغر يف 
وحدات اجلي�ض كلما ت�ض���كلت وحدة من وحداتها احلديثة 

اأو حدث �ضاغرًا يف وحدات اجلي�ض الي �ضبب كان.
وا�ض���رتكت يف دورة ثالثة فتح���ت يف 3 كانون الثاين عام 
1922 م���ن دورات االع���وان التي كان من املق���رر اأن تكون 
مدتها ثالثة ا�ض���هر، وكان جمموع ال�ضباط الذين ا�ضرتكوا 
يف هذه الدورة )86( وا�ض���تمرت الدورة بعد انتهاء املدة، 
وا�ض���تمررنا يف التدريب حتى �ضغرت يف اجلي�ض منا�ضب 
خلم�ض���ة �ضباط فجرى امتحاننا وقد تفوقنا بالنجاح نحن 

ال�ضباط اخلم�ضة .
والجل انتقاء ثالثة �ض���باط من الناجحني ل�ض���نف اخليالة 
فاأجتمع يف غرفة م�ضاعد ناظر املدر�ضة كل من اآمر املدر�ضة 
الرائ���د احم���د حقي عب���د اجلبار وناظ���ر املدر�ض���ة الكابنت 
با�ض���رت ومفت����ض اخليال���ة امليج���ر بروميلو واآمر ف�ض���يلنا 
امل���الزم اول ر�ض���يد عل���ي قادن���ا اىل غرفة م�ض���اعد الناظر، 
ووقفن���ا خ���ارج الغرفة ننتظ���ر مناداتنا، فن���ودي علي اأواًل 

ب�ض���فتي اخلري���ج االول واول م���ا دخل���ت غرف���ة االجتماع 
واول م���ا وق���ع نظر مفت����ض اخليالة امليج���ر بروميلو علي 
ق���ال ه���ذا خي���ال نظ���رًا لط���ول قامت���ي فاجبت���ه ال اري���د ان 
اكون �ض���ابط خيال، فاأجابني اأنك �ض���تكون اأح�ضن �ضابط 
خي���ال، فقل���ت له : وميكن ان اأكون اأح�ض���ن �ض���ابط م�ض���اة 
فع���اد و�ض���الني ما هو �ض���نفك ال���ذي كنت في���ه يف اجلي�ض 
العثماين، فاجبته : كنت �ض���ابط هند�ض���ة )ا�ضتحكام( فرد 
علي قائاًل : ال يوجد االآن ت�ض���كيالت ل�ض���نف الهند�ض���ة يف 
اجلي�ض العراقي وعليه تكون وانتخبناك ل�ض���نف اخليالة، 
فرف�ضت وا�ضريت على رايي الكون �ضابط م�ضاة، فاغتاظ 

وقال ب�ضدة مل ترف�ض ان تكون �ضابط خيال ؟
فاأجبت���ه : انني مل اأتعود منذ �ض���غر �ض���ني ركوب احلمري، 
فكيف بي ان اركب اخليل االآن وقد و�ضلت وعائلتي بغداد 
بع���د ان و�ض���عت والدتي و�ض���قيقتي على ه���ودج جمل مع 
امتعتهم على جمل ثان وعدت اىل وطني العراق عن طريق 
حمفوفة باملخاطر تعر�ض���ت يف اثنائها ع���دة مرات للموت 
جوعًا او عط�ض���ًا كما تعر�ض���نا للغزو والنهب جراء م�ضينا 
عل���ى االق���دام. ))�ض���لكم عل���ي(( هل تري���دون اأن تك�ض���روا 
رقبت���ي، وكان االآم���ر املرح���وم اأحم���د حق���ي عب���د اجلب���ار 
يعرفني حق املعرفة وكان �ضديقًا الخي جميل لطفي حممد 
واب���ن �ض���فه، فتب�ض���م وكان���ت كلمتي ه���ذه مبثاب���ة )نكتة( 
للتخل����ض م���ن االنتم���اء اىل �ض���نف اخليالة، فم���ا كان من 
امليجر بروميلو اال و�ض���اح ب���ي اإذ تبقى يف الدورة وحتت 
التدريب، وامرين بالوقوف يف زاوية الغرفة ونودي على 
الث���اين يف النج���اح وكان املالزم الثاين حممد علي �ض���عيد 
وكان هو ورفقائي االآخرون ي�ض���معون م���ا دار بيني وبني 
هيئة االأنتق���اء املجتمعني الذي انته���ى باأبقائي يف الدورة 
وعدم تخرجي ح�ضب قرارهم وعندما �ضالوه عن �ضنفه يف 
اجلي����ض العثماين، قال لهم : كنت خيااًل واالآن اأي�ض���ًا اأروم 
االنتماء اىل �ض���نف اخليالة، فاوقف���وه اىل اجلانب االآخر 
م���ن الغرفة ثم نودي على اخلريج الثالث وهو املالزم ثاين 
ح�ض���ني و�ض���في امني و�ض���األوه عن �ضنفه ال�ض���ابق اي�ضًا، 
فاجابه���م كن���ت �ض���ابط زاندرم���ة )درك( واالآن �ض���رتدون 
ا�ض���ري فاأوقف���وه اىل جان���ب امل���الزم حممد علي �ض���عيد ثم 
ن���ودي على اخلريج الرابع وهو امل���الزم اول احمد حمدي 
زينل وقبل ان ي�ضاألوه عن �ضنفه قال اأنا اأي�ضًا كنت �ضابط 
)درك( وامري بيدكم فاوقفوه مع االآخرين، واأخريًا نودي 
عل���ى اخلام�ض وه���و املالزم ث���اين ابراهيم القا�ض���م وفور 
دخوله بلغوه انه �ض���يكون �ض���ابط اعا�ض���ة لكتيبة اخليالة 
الثالثة، واأمروا اآمر الف�ض���يل املالزم االول ر�ضيد علي بان 
ي�ض���تلم جتهي���زات ال�ض���باط االربعة وير�ض���لهم اىل وزارة 
الدف���اع بع���د تزويدهم بكتاب م���ن املدر�ض���ة يوؤيد جناحهم 
وتن�ض���يب حم���الت تعيينه���م واأم���روه اي�ض���ًا اأن يعي���دين 
اىل دورت���ي الأبق���ى حت���ت التدريب فيه���ا، وهك���ذا خرجنا 
م���ن ل���دن املجتمع���ني، ويف الطري���ق ق���ال يل اآمر الف�ض���يل 
))هاي الردتهة(( فقلت له : غ�ض���بًا عنه���م انا اتخرج واخذ 
حقي ب�ض���فتي اخلريج االأول يف ال���دورة، فذهب باالأخوة 
ال�ض���باط االأربعة ونفذ االمر ال���ذي تلقاه بحقهم وبعد مدة 
�ض���اعة ون�ض���ف جاءين ون���اداين فقل���ت له : ما اخل���رب اأبا 
موفق ؟ فقال متمثاًل باملثل الرتكي )عنادم �ض���اغ اول�ضون( 
وترجمة ذلك : فليع�ض ا�ضراري وليبقى عنادي نافذًا، يالله 
اتف�ضل �ضلم جتهيزاتك وهذا كتابك اىل مديرية االدارة يف 
وزارة الدف���اع لتن�ض���يب تعيين���ك يف اأحد وحدات امل�ض���اة. 
فبعد ان �ض���لمت جتهيزاتي ومالب�ضي اخذت كتاب تخرجي 
وذهب���ت اىل مديرية االدارة يف وزارة الدفاع فن�ض���بت اىل 

الفوج االول )فوج مو�ضى الكاظم( .

من كتاب )من حافة التاريخ المخطوط(

من ذكريات عس��كري قديم ..
مئوية تأسيس الجيش العراقي

هكذا التحقت بوزارة الدفاع سنة 1921

بعد وصولنا بغداد بثالثة أيام وفي اليوم 
التالي راجعت شعبة التسجيل في مديرية 
االدارة في وزارة الدفاع التي قد اتخذت من 
بناية تشرف على سوق الهرج في الميدان 
مقراً لها لتسجيل الضباط القادمين من 
تركيا ومن الحجاز ومن سورية يضاف الى 
هؤالء الضباط العراقيون الذين لم يرافقوا 
الجيش العثماني عند انسحابه من العراق 
أمام القوات البريطانية.
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إسراء خزعل ظاهر

اختلف���ت االآراء ب�ض���اأن حتديد امل���دة الزمنية لتاأ�ض���ي�ض 
حركة ال�ضباط االأحرار ب�ضكل دقيق، اإذ اأنها يف بداياتها 
كان���ت عل���ى �ض���كل م�ض���اورات فردية وغ���ري منظمة بني 
ال�ض���باط القوميني والوطنيني الذين يرتبطون برباط 
ال�ضداقة والعالقات ال�ضخ�ضية، ومل تكن هذه العالقات 
مبني���ة فيم���ا بينه���م عل���ى الوح���دة الفكري���ة واخلط���ط 

املنظمة والعمل الثوري.
فتنظي���م ال�ض���باط االأح���رار ال يزال يفتق���ر اإىل الوثائق 
الر�ض���مية الت���ي حت���دد بداية ه���ذا التنظي���م، اإذ ال ميكن 
اأن يقال عنه باأنه " تنظيم ي�ض���م جمموعة من ال�ض���باط 
الذي���ن جمعته���م فكرة واحدة ه���ي اإنهاء النظ���ام امللكي 
واإقامة اجلمهورية وال�ضري بطريق جمال عبد النا�ضر.

ولك���ن العمل اجلدي املنظ���م مل يبداأ اإال بع���د قيام ثورة 
مت���وز عام 1952 يف م�ض���ر، فاأجرى رج���ب عبد املجيد  
ات�ض���اال م���ع رفعت احلاج �ض���ري فيم���ا بني �ض���هري اآب 
واأيل���ول 1952واتفقا على تاأ�ض���ي�ض تنظي���م ثوري يف 
اجلي����ض وب���داأ كل مبفرده يف تنظيم وجتنيد ال�ض���باط 

الذين يثق بهم ويعتمد عليهم.
وجتدر االإ�ض���ارة هنا اإىل اأن اآخري���ن قد فكروا يف اإنقاذ 
العراق وتخلي�ضه من النفوذ الربيطاين لكنهم اأحجموا 
يف اللحظ���ة االأخ���رية اأو توقف���وا عند اخلط���وة االأوىل 
ومنهم العميد الركن ح�ضن م�ضطفى الذي �ضرع بتنظيم 
لل�ض���باط االأحرار عام 1953، وانه ف���احت اللواء الركن 
اإ�ض���ماعيل �ض���فوت ون�ض���حه بالتخلي عن ه���ذه الفكرة 

واالن�ضراف لواجبه.
 اتف���ق اغل���ب املوؤرخني عل���ى اأن �ض���نة 1952 وحتديدا 
–    واأوائل اأيلول تعد البداية احلقيقية  يف اأواخ���ر اآب 
له���ذا التنظي���م ، ويذهب العميد الرك���ن ناظم الطبقجلي 
واللواء الركن خليل �ض���عيد والعميد الركن نهاد فخري 
اإىل اأن البداي���ة احلقيقي���ة للتنظي���م كان���ت يف الن�ض���ف 
الث���اين م���ن ع���ام 1956 اإذ مل تك���ن ح�ض���ب راأيه���م لدى 

ال�ضباط فكرة عن التخطيط للثورة قبل هذا التاريخ .
اإن انبث���اق تنظي���م ال�ض���باط االأح���رار يف الع���راق، مل 
يك���ن حم�ض �ض���دفة بل ج���اء نتيجة ملعطي���ات تاريخية 

ون�ض���الية متت���د جذوره���ا اإىل عم���ق ن�ض���وء احلرك���ة 
الوطني���ة يف الوطن العربي وعربت ا�ض���دق تعبري عن 
ن�ض���االت ال�ضعب العربي يف ا�ض���رتداد حريته وكرامته 

وتلم�ض غده امل�ضرق .
لق���د كان رفع���ت احلاج �ض���ري ال���ذي ا�ض���رتك يف حرب 
فل�ض���طني عام 1948 اأول من بداأ خطواته نحو ت�ض���كيل 
تنظيم �ضري داخل اجلي�ض فاأت�ضل ببع�ض اأ�ضدقائه من 
ال�ض���باط الذين ي�ضاركونه االإح�ض���ا�ض ب�ضوء االأو�ضاع 
وعر����ض عليه���م فك���رة تنظي���م اأنف�ض���هم فواف����ق ع���دد 
منه���م وكون���وا خالي���ا يف اجلي�ض ومن اأع�ض����اء خليته 
حمي الدي���ن عبد احلم�يد واإ�ض���ماعيل الع���ارف وخلي�ل 
ال�ض����امرائي  اإبراهي���م ح�ض����ني و�ض����الح عب���د املجي���د 
و�ضكيب الف�ضلي وو�ض���في طاهر وعبد الوهاب االأمني 
وحمم���د مرهون ونعم���ان ماهر الكنع���اين وعلي احمد 
فوؤاد)واالأخري ان�ضحب يف وقت مبكر من التنظيم( فقام 

بع�ض���هم باجتهاده ال�ضخ�ض���ي بطبع وتوزيع ن�ض���رات 
تدين النظام امللكي وتدعو اإىل الثورة عليه وواأده .

بحثت ه���ذه اخللية كيفية اختيار ال�ض���باط لالن�ض���مام 
للعم���ل فج���رى تر�ض���يح عدد من ال�ض���باط م���ن خمتلف 
الرتب وال�ضنوف ممن تتوفر فيهم الكفاءة واالإخال�ض 
واقرتحت مفاحتتهم بحذر �ض���ديد واأر�ض���ل البع�ض من 
اأع�ض���اء اخللية ملفاحت���ة البع�ض من هوؤالء املر�ض���حني 
الذين لهم بهم �ضداقة و�ضلة تربطهم.من هوؤالء �ضبحي 
عبد احلميد وهادي خما�ض..وعندما دخل �ض���بحي عبد 
احلميد كلية االأركان عام 1953 فاحت عددا من ال�ضباط 
و�ض���مهم اإىل التنظي���م، ومنه���م �ض���الح مه���دي عما����ض 

وجا�ضم العزاوي وح�ضن النقيب وخالد ح�ضن فريد.
كان ال�ضباط العراقيون يف حركة ال�ضباط االأحرار من 
العنا�ض���ر الوطنية الواعية التي متتل���ك القوة والقدرة 
عل���ى توجي���ه �ضيا�ض���ة الع���راق نح���و �ضيا�ض���ة وطني���ة 

وقومي���ة، وكان���وا ي�ض���عرون بحالة التخل���ف التي كان 
يع���اين منها ال�ض���عب العراق���ي، وتزامن���ت توجيهاتهم 
مع ظهور االأحزاب ال�ضيا�ض���ية اآنذاك ذات االأيدلوجيات 
الثورية، وازدياد ن�ضاطها يف �ضفوف ال�ضعب والقوات 
امل�ض���لحة ال���ذي اأدى اإىل زي���ادة الوع���ي الث���وري ل���دى 
ال�ض���باط وبع����ض اجلن���ود واخ���ذوا يدرك���ون اأهمي���ة 
االعتماد على اجلي�ض وطالئعه الثورية للقيام بالتغيري 
املطلوب الذي باتت االأحزاب ال�ضيا�ضية غري قادرة على 

تنفيذه.
وكان ا�ضلوب العمل مبنيا على نظام اخلاليا)تتاألف كل 
خلية من ثالثة اإىل خم�ضة �ضباط واأحيانا اأكرث من ذلك( 
خ�ض���ية على �ض���رية التنظيم ومل يكن لهذا التنظيم هيئة 
عليا ت�ضيطر على اإدارته كما مل تكن هناك هيئة موؤ�ض�ضة 
للحركة بل كانت القرارات توؤخذ ب�ض���كل فردي فنتج عن 
ذلك �ض���عف يف ال�ض���يطرة واأخطاء يف مفاحتة ال�ضباط 

لالنتماء اإىل احلركة. 
كان ه���دف التنظي���م يف بداي���ة ت�ض���كيله �ض���م اكرب عدد 
ممكن من ال�ض���باط اإليه وال�ض���يما الذي���ن يتولون منهم 
قي���ادات يف الوح���دات الفعالة ال�ض���اربة.اإذ كانت هناك 
اأهداف وطنية عامة ي�ض���رتك فيه���ا الوطنيون كافة على 

اختالف نزعاتهم وعقائدهم.
لذل���ك وكما ا�ض���رنا ف���ان تنظيم ال�ض���باط االأح���رار كان 
ي�ض���م جمموعات م���ن ال�ض���باط جتمعهم " ال�ض���داقة " 
بالدرجة االأوىل،فكان " تكتل قا�ض���م وعارف " ابرز هذه 
التكتالت.فكان���وا ال يجمعه���م فك���ر تنظيم���ي موحد وال 

خطة �ضيا�ضية اأو اقت�ضادية م�ضتقبلية.
وق���د اأ�ض���ار نعمان ماه���ر الكنع���اين اإىل الق���ول انه يف 
ع���ام 1954 كان���ت هن���اك قي���ادة موج���ودة فه���م بع�ض 
اأ�ض���مائها بع���د ح���وار وانت�ض���اب للحركة وذكر اأ�ض���ماء 
بع����ض االأ�ض���خا�ض من ه���ذه القيادة وهم حم���ي الدين 
عبد احلميد، رجب عبد املجيد، اإ�ض���ماعيل العارف، عبد 
الوه���اب االأم���ني، حممد �ض���بع....بعد ذلك ان�ض���م اإليهم 
اآخرون عبد الوهاب ال�ض���واف، وناجي طالب متاأخرا.. 
ويق���ول الكنع���اين" ان���ه يف �ض���نة 1954-1955 كانت 
توجد قيادة ومن بني احل�ض���ور ع�ض���وا فيها وهو االأخ 
حم�ض���ن ح�ض���ني احلبيب اأما اأنها قي���ادة منظمة اأو غري 

منظمة فهذا جانب اآخر".
كان رفعت احلاج �ض���ري على �ضلة وثيقة باللواء الركن 
جني���ب الربيعي ويف بداية التنظي���م كان يفكر اأن يعهد 
اإلي���ه برئا�ض���ة التنظي���م ملا يتمتع به من �ض���معة ح�ض���نة 
واح���رتام معظ���م �ض���باط اجلي����ض وق���د كان يتكلم عنه 
دوما حتى �ض���عر ال�ض���باط انه فعال عل���ى راأ�ض التنظيم 
وق���د فاحته رفعت يف الن�ض���ف الثاين من �ض���نة 1953 

ليكون على راأ�ض التنظيم اإال انه رف�ض ذلك.
كان الربيع���ي يوؤيد تنظيم ال�ض���باط االأح���رار، كما كان 
عل���ى عل���م باأهدافه اإال ان���ه مل يقبل اأن يكون على راأ�ض���ه 
وال احد اأع�ض���ائه.وقد اأ�ض���ار خليل اإبراهيم ح�ضني اإىل 
اأن رئي�ض التنظيم الروحي والفعلي حتى اأواخر �ض���نة 
1956 كان جني���ب الربيع���ي وكان يت�ض���ل ب���ه كل م���ن 
رفعت احلاج �ض���ري وحمي الدي���ن عبد احلميد قبل نقل 

الربيعي اإىل خارج العراق.
كم���ا اأك���د خليل اإبراهيم ح�ض���ني اأن رفعت احلاج �ض���ري 
واآخ���رون وحتى جني���ب الربيعي يف تل���ك الفرتة التي 
�ض���بقت ت�ض���كيل القي���ادة مل يوؤمن���وا بت�ض���كيلها وكانت 
التناف����ض  ي�ض���بب  القي���ادة  ت�ض���كيل  اأن  ه���ي  عقيدته���م 
والتناح���ر واحل�ض���د ب���ني ال�ض���باط وان���ه اإذا ما ر�ض���ح 
�ض���ابط للقي���ادة باعتباره اآم���ر وحدة ق���د ينتقل ويحل 
حمله �ض���ابط اآخر قد يطلب اأن يك���ون يف هيئة القيادة 
اأي�ض���ا وهذا ما حدث فعال من خالف���ات يف القيادة التي 

�ضكلت .

عن رسالة )  إسماعيل العارف ودوره العسكري 
والسياسي في العراق (

مئوية تأسيس الجيش العراقي..

تنظيم الضباط االحرار .. البدايات القلقة
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د. ابراهيم العاتي

عبد املح�ضن الكاظمي )1870- 1935( �ضاعر العراق الكبري، 
بل �ض����اعر العرب، كما لقرّب، وداعية اال�ض����الح واحلرية التي 
اأخل�����ض لها، وحتمل ب�ض����ببها الغربة والفق����ر، وتغنى بها يف 
�ضعره منذ مطلع �ضبابه، وحينما التقى برائد النه�ضة احلديثة 
يف ال�ض����رق، والثائر على اال�ضتبداد وامل�ضتبدين ال�ضيد جمال 
الدين احل�ض����يني االفغاين، عندما نفي من ايران اىل العراق، 
احتفى به الكاظمي ونا�ضره، فتنبهت له االجهزة االمنية ايام 
اال�ضتبداد احلميدي، وكان من اكرث ع�ضور الدولة العثمانية 
تكميم����ا لالفواه وتقييدا للحريات، فبداأت ال�ض����لطة مبراقبته 
والت�ض����ييق عليه، ث����م حاولت اغتياله، فا�ض����طر اىل اخلروج 
م����ن العراق اىل اي����ران فالهند لي�ض����ل بعدها اىل م�ض����ر التي 
كانت ت�ض����هد نه�ضة ادبية وثقافية كبرية، كما جلاأ اليها الكثري 

من االحرار من م�ضرق الوطن العربي ومغربه.
كان جمتمع القاهرة الفكري اآنذاك حافال باالحرار واملفكرين 
واالأدباء وال�ض����عراء، فمنهم حممد عبده و�ضعد زغلول وعلي 
يو�ض����ف وعبد العزيز جاوي�ض، وفيه����م البارودي بعد عودته 
م����ن املنف����ى، واأحمد �ض����وقي وحاف����ظ ومط����ران واملنفلوطي 
والرافع����ي، ث����م العق����اد وامل����ازين و�ض����كري وغريه����م. وكان 
الكاظم����ي مو�ض����ع االهتم����ام والعناية من كل ح����ر وكل مفكر 
وكل اأدي����ب، وخا�ض����ة االإم����ام حممد عب����ده تلمي����ذ االفغاين، 

ورائد احلركة الوطنية الدينية يف م�ضر.
وقد بداأت ال�ض����حف امل�ضرية ال�ضهرية تن�ضر �ضعره، وخا�ضة 
جريدة )املوؤيد( التي كان ي�ضدرها ال�ضيخ علي يو�ضف، الذي 
ن�ضر له ق�ضيدته العينية التي او�ضح فيها كيف ا�ضتقبل م�ضر 
وكي����ف ا�ض����تقبلته، وه����ي التي لفت����ت اليه االنظار ور�ض����خته 
ك�ض����اعر ل����ه ا�ض����لوبه اخلا�����ض ومتمكن م����ن ادوات����ه اللغوية 
والفني����ة، ويحفظ اآالف االبيات من ا�ض����عار العرب. يقول يف 

ق�ضيدته تلك:
رف والدار بلقع اإىل كم جُتيل الطَّ

اأما �ضغلت عينيك باجلزع اأدمُع
اأاأنت ُمعريي عربة كلما ونت
يحفزها برح الغرام فت�ضرع

وهل عريت اأر�ض ك�ضوت اأدميها
مباء �ضئوين فْهي زهراء ممرع
وملا تبيَّنت ال�ضوي�ض و�ضار بي

اإىل النيل �ضيَّار من الربق اأَ�ضرع
هرعت اإليه عاطًفا من ح�ضا�ضتي

وُقلت ل�ضحبي هذه م�ضر فاهرعوا
***

وهكذا بداأ �ضعر الكاظمي ينت�ضر، وق�ضائده ترتدد، ويرجتلها 
ارجت����اال، والنا�����ض منده�ض����ة من ه����ذا احل����وار الداخلي بني 
ال�ض����اعر ونف�ض����ه، وب����ني ال�ض����اعر والعامل اخلارجي. و�ض����ار 
مق�ض����دًا لكبار الكتاب وال�ضعراء اأمثال رائد النه�ضة ال�ضعرية 
يف م�ض����ر احلديثة ال�ضاعر حممود �ضامي البارودي با�ضا )ت 
1904( اأح����د الق����ادة البارزي����ن للثورة العرابي����ة والذي نفاه 
االجنلي����ز اىل جزيرة �ض����يالن. كان يج����ل الكاظمي ويحرتمه 
ج����دٍا ويقول عنه: )اإنه اأمة يف ال�ض����عر وح����ده(، وكان يقررّ له 
باالأ�ض����تاذية !! وملا ت����ويف البارودي رثاه الكاظمي بق�ض����يدة 
فيه����ا خ�ض����وع املح����ب ولوعته،كما قام����ت �ض����داقة بينه وبني 
حاف����ظ ابراهي����م )�ض����اعر الني����ل ت 1932م( ، وق����دم لديوانه 

فقال:
اما ال�ض����اعر واالديب م�ض����طفى �ض����ادق الرافع����ي )ت 1937( 
فق����د تاأث����ر بالكاظمي وارتب����ط معه بعالفة ج����درّ وثيقة، وكتب 
مق����اال جع����ل في����ه اعالم االدب يف م�ض����ر م����ن معا�ض����ريه على 
ث����الث طبق����ات: االوىل وعلى راأ�ض����ها الكاظمي ث����م البارودي 

فحافظ، والثانية: ت�ض����م ا�ض����ماعيل �ض����ربي و�ضوقي وخليل 
مط����ران، والثالثة: ت�ض����م املنفلوطي واآخرين. اخلال�ض����ة انه 
جع����ل الكاظمي على راأ�ض الطبقة االوىل من �ض����عراء م�ض����ر، 
اأما �ض����وقي فهو يف الطبقة الثانية!! وقد حت�ض�����ض �ضوقي من 
ذلك املقال ووجد يف الكاظمي مناف�ضا خطريا قد يهدد مكانته 
عند اال�ضرة اخلديوية التي حتكم م�ضر، فلرمبا توؤثره عليه، 

وكانت تلك جمرد ظنون، كما �ضيت�ضح!
لكن �ض����وقي قد اأ�ض����اد بالكاظمي يف البداية وحتم�ض ل�ضعره 
و�ض����اعريته، خا�ض����ة حينما علم ان اقامة الكاظمي يف م�ض����ر 

موؤقتة و�ضوف يغادرها اىل بلد اآخر، فقال:
)) قدم هذا الفا�ض����ل م�ضر وكاأنه ابن هانئ جاء من بغداد اىل 
البالد، فجعلها مو�ض����ع االن�ض����اد، ومالأها ادبا ثم عاد. �ض����خر 
الل����ه له م����ن )املوؤيد( رواية، مل ت�ض����خر ل�ض����اعر يف الع�ض����ور 
اخلالية، فما القى ع�ضاه حتى اخذت هذه ال�ضحيفة جتلو لنا 
�ض����عره، مديحه وفخره �ضالفه و�ضحره فاذا نحن بحكمة ابي 
الطيب، وبالوليد ين�ضب، وابن ابي ربيعة ي�ضبب وابن زريق 
ي�ضتاق اىل االهل والبالد، ويحن اىل قمر له يف بغداد…اما 
مثل �ضلطان ال�ضعر على هذا ال�ضاعر فاين ما �ضمعت وال راأيت 

فهو كما يتمثله ا�ضدقاوؤه من قراء هذه ال�ضطور نظرته �ضعر، 
ومنطقه �ض����عر، و�ضحكته �ض����عر، ….وهو يف كل ذلك يحبب 

اىل النف�ض ال�ضعر((!
قال �ض����وقي ذلك وهو يح�ض����ب اأن اإقامة الكاظم����ي هي موؤقتة 
يف م�ضر الأنه �ضيغادرها اىل اأوروبا كما كان خمططًا بالفعل، 
لك����ن ال�ض����هرة التي حظيت بها ق�ض����ائده يف م�ض����ر، والدعوة 
اال�ضالحية التي كان يقودها ال�ضيخ حممد عبدة، ومودته له، 
وحبه مل�ض����ر من اأول ما راآه����ا، كل تلك اأمور جعلته يغري راأيه 
ويقرر البقاء يف ار�ض الكنانة. وعندها بداأت م�ضاعر �ضوقي 
تتغ����ري نح����و الكاظمي، فه����و مناف�ض حقيقي له عل����ى الزعامة 
االدبية، وقد يهدد منزلته ك�ض����اعر اال�ضرة احلاكمة يف م�ضر، 
او اخلديوي عبا�ض )1874-1944( �ضخ�ضيا، حيث يرى انه 

)�ضاعر العزيز(!! فقال:
�ضاعر العزيز وما بالقليل ذا اللقُب!!

وقد حاول الكاظمي تبديد تلك املخاوف، فحياه بق�ض����يدة ردا 
عل����ى حتيته التي ا�ض����اد فيها بالكاظمي، كما ابدى له م�ض����اعر 
امل����ودة لكنه جتاهله����ا، وبداأ ميار�ض ال�ض����غوط عل����ى طريقة 
احراج����ه الإخراج����ه، ول����و و�ض����ل االأم����ر اىل قط����ع االأرزاق! 

وجاءته الفر�ضة ال�ضانحة حينما تويف مفتي الديار امل�ضرية 
ال�ض����يخ حمم����د عب����ده )ت 1905(. وكان����ت احلرب م�ض����تعرة 
ب����ني املفت����ي واخلدي����وي عبا�ض، ب�ض����بب وقوف املفتي �ض����د 

حماوالت اخلديوي لال�ضتيالء على ارا�ضي االوقاف.
وكان م����ا ادخره الكاظمي من مال من����ذ ان غادر بلده العراق، 
قد نفد، فخ�ض�����ض له ال�ض����يخ حممد عبده راتبا �ض����هريا ي�ضله 
اىل بيت����ه دون عل����م اأحد، وبعد وفاة ال�ض����يخ �ض����عى ا�ض����دقاء 
الكاظم����ي، وخا�ض����ة ال�ض����يخ عل����ي يو�ض����ف �ض����احب جريدة 
)املوؤي����د( ل����دى اخلديوي عبا�ض ان يخ�ض�����ض ل����ه راتبا ثابتا 
من االوق����اف، وبعد عدة حم����اوالت ا�ض����تطاع اقناعه ووافق 
اخلدي����وي، وم����ا ان خرج حتى دخ����ل عليه )بع�����ض النا�ض( ، 
و�ض����األه عما كان يفعل �ض����احب املوؤيد هنا، فاخربه اخلديوي 
انه ق����رر تخ�ض����ي�ض راتب لل�ض����يخ الكاظمي، وهن����ا راح ذلك 
ه ال�ض����يخ علي، يوغر �ض����دره قائال:  )البع�����ض( الذي مل ي�ض����مرّ
ان�ض����يت انه �ض����اعر املفتي؟- وكانت العالقة ج����د متوترة بني 
ال�ض����يخ حممد عب����ده واخلدي����وي- وقد ق����ال فيه من ال�ض����عر 
�ض فيك بكذا وكذا؟ فما كان من اخلديوي اإال ال�ض����حرّ  كذا، وعررّ
برف����ده والنك����ول عن وع����ده!!… هذا م����ا رواه ال�ض����يخ عبد 
الق����ادر املغربي، رئي�ض املجم����ع العلمي العربي بدم�ض����ق يف 
تقدمي����ه للجزء الثاين من ديوان الكاظمي بعنوان )�ض����ديقي 
الكاظم����ي(، واكم����ل قائ����ال: فرجع����ت اىل ال�ض����يخ الكاظم����ي 
واأخربت����ه اخل����رب، فتاأث����ر ج����درّ التاأثر وق����ال: اأتع����رف من هو 

)بع�ض النا�ض(؟ قلت: ال، قال: هو احمد �ضوقي!!
ثم ورد ما يوؤكد �ض����حة احلرب التي �ض����نها اأحمد �ضوقي على 
الكاظم����ي من �ض����اعر الني����ل حافظ ابراهي����م )ت 1932( الذي 
نقل عنه ان �ض����وقي قد خ�ض����ي مناف�ضة ال�ض����اعر العراقي ف�ضدرّ 
عليه الباب وقطع عليه كل رجاء، ووجد الكاظمي يف اال�ضتاذ 
االمام )ال�ض����يخ حممد عب����ده( حمى، ولكن احلم����ام مل ميهله، 
وهنا تهدج �ض����وت حافظ ودمعت عيناه، ومل ي�ضتطع ان يتم 

حديثه!
وتذكر الدكتورة رباب الكاظمي ابنة ال�ضاعر اأن اأحمد �ضوقي 
زارهم عندما توفيت والدتها �ض����نة 1927، وطلب من والدها 
اال�ض����رتاك يف حفل تكرمي �ض����وقي امريا لل�ض����عراء، وان هذا 
لي�����ض تكرمي����ا ل�ضخ�ض����ه واإمن����ا ه����و تك����رمي لل�ض����عر، وان ما 
بينهما من جفاء يجب اأن ينتهي، واأنا اأجهر من االن اأنك انت 
)االم����ام(، ويعني بها اإمامة ال�ض����عر، ثم اخ����رج مظروفا وقال 
ه����ذه هدية لرباب خم�ض����مائة جنيه ود�ض����ها حتت الو�ض����ادة. 
ف�ضحك الكاظمي وقال ل�ضوقي: لقد ظننت انك جئت لتعزيتي 
وال�ض����وؤال ع����ن �ض����حتي، وما كنت اظ����ن انك اتيت ل�ض����رائي، 
ثم طل����ب من ابنته ارجاع الظرف اىل �ض����وقي، ومرافقته اىل 
الب����اب، ملقنا اإياه در�ض����ا يف االإباء وال�ض����مم، عل����ى الرغم من 

ق�ضاوة الظروف املادية التي كان مير بها!
وكان الكاظمي قد نظم يف احمد �ضوقي ق�ضيدة وار�ضلها اليه 

قال فيها :
ْر تعاىل الله ما �ضورك الله وكم �ض�������ورّ
ولهفي لك من هاٍد غواه الدهر فا�ضتكرْب
يه ليوم يف الورى يذك���ْر لقد كنت ارجرّ

وكنُت اأخال)زيد اخليل( يف الغايات ال يعرث
اذا بال�ضابق الكرار ما ان كررّ حتى فْر!

حق����ا اإن امل����رء ليذه����ل من ت�ض����رفات احم����د �ض����وقي وتعامله 
القا�ضي مع اأي �ضاعر ف�ضال عن اأن يكون الكاظمي نف�ضه، هذا 
الذي قال فيه ال�ض����يخ م�ض����طفى عبد الرازق )ت 1947( �ضيخ 
االزهر ووزير االوقاف امل�ض����ري: )و�ضعر ال�ضيد عبداملح�ضن 
الكاظم����ي من الطراز االأول يف روعة ا�ض����لوبه ويف �ض����لطانه 
عل����ى القل����وب. وال�ض����يد عب����د املح�ض����ن الكاظمي من �ض����عراء 
الطبق����ة االوىل ب����ني دعاة احلرية و�ض����هداء احلري����ة يف بالد 
ال�ض����رق. يف �ض����بيل احلري����ة هاجر الرجل م����ن وطنه، وفارق 
اهله وماله، ويف �ض����بيل احلرية عا�ض غريب����ا فقريا بعد العز 

والغنى( .

اسرار العالقة ما بين أحمد شوقي وعبد المحسن الكاظمي

ما سر انقالب احمد شوقي على الشاعر 
عبد المحسن الكاظمي؟!
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وكان لزواجه���ا م���ن الفن���ان العراق���ي ال�ض���هري ناظم 
الغ���زايل املحط���ة الكب���رية يف حياتها ، فقد ا�ض���هرت 
ا�ض���المها ومل ترتك الع���راق كما تركه���ا جمايليها من 
ابن���اء الديانة اليهودية يف عمليات الهجرة يف اوائل 
اخلم�ض���ينيات . وق�ضة زواجها من ناظم الغزايل كما 

تقول يف لقاء �ضحفي معها :
 كان ق���د مهد لها بتاريخ 8 كانون الثاين �ض���نة 1952 
يف اإحدى البيوت البغدادية ، عندما �ضاركا �ضوية يف 
اأحياء حفلة غنائية فخفق قلبيهما . وبعد �ضنة من ذلك 
اإلقاء مت زواجهما �ض���نة 1953 وق���د علقت املرحومة 
�ض���ليمة مراد على ق�ضة زواجهما " طوال مدة الزواج 
كن���ا نتع���اون معا بو�ض���فنا فنانني عل���ى حفظ بع�ض 
املقامات والب�ض���تات ، وغالبا ما كنا نبقى حتى �ضاعة 
متاأخ���رة من الليل نوؤدي ه���ذه االأغاين معا ونحفظها 
�ض���وية . وعن وفات���ه قالت معقب���ة " ويف يوم وفاته 
كن���ت قد عدت م���ن بريوت يف ح���وايل الثانية ع�ض���ر 
وع�ض���رة دقائق ظهرا . توجهت نحو البيت ف�ضاهدت 
جموع���ا متح�ض���دة م���ن النا����ض يف الب���اب . وعندما 
اقرتبت منهم كي ا�ض���تعلمهم مل يخربوين فيما كانت 
عيونه���م تنبئ بوقوع كارثة . دخلت جمنونة ارك�ض 
اإال اإن – روزة – فاجاأتن���ي قب���ل اأن اأ�ض���الها بحقيق���ة 

املاأ�ضاة ، بعدها تهالكت عند مدخل البيت ومل اأفق من 
غيبوبت���ي اإال بعد اأن اكت���ظ البيت بالزحام" .  ويذكر 
انها تزوج���ت من الفنان ناظم الغ���زايل، وكان الفرق 
يف العم���ر بينهما يقارب الع�ض���رين �ض���نة، كانت هي 

جنمة وهو ما زال ي�ضق طريقه.
 وقال���ت الح���دى املج���الت العربي���ة :للوع���ات كثرية 
يف حيات���ي رافقتن���ي من���ذ �ض���باي حتى يوم���ي هذا 

.. ح�ض���لت على لقب )با�ض���ا( واغدقت عل���ي االموال 
بال ح�ض���اب ون���رثت اجلواهر وتبع���رث الذهب حتت 
اقدام���ي وا�ض���بحت مطرب���ة حتت���ل القم���ة وذاع���ت 
�ض���هرتي ب���ني العوا�ض���م العربي���ة واالوربي���ة ، ويف 
بغداد وقفت ام كلثوم تخاطب االالف من م�ض���تمعيها 
وه���ي تتمنى ان متتلك حنجرة �ض���افية قوية املكها، 
وبرغ���م ذلك كان قلب���ي ممزقًا ال يعرف غ���ري الوحدة 

واللوعة.
ثم ت�ضيف قائلة:

كان ناظم الغزايل بالن�ض���بة يل و�ض���ادة مريحة ا�ضند 
اليها راأ�ضي بثقة ومل نكن متزوجني ومل يكن اجلن�ض 
ل���ه وج���ود بينن���ا، ع�ض���نا مع���ًا �ض���بع �ض���نني برابطة 
ال���ربيء  الفيا����ض  وال�ض���عور  املره���ف  االح�ض���ا�ض 
امل�ضتمد من الفن. وكنت انظر اليه كطفل مدلل علمته 
النغ���م واملق���ام العراقي بكل زواياه وعلمني ال�ض���رب 
والثق���ة بنف�ض���ي فاأع���ادين اىل الغناء بع���د اعتزاله ، 
كان دافع���ي يف احلي���اة وكن���ت ال�ض���لم اخلف���ي الذي 
�ض���عد به طريق املجد.. وجاء من يتهمني باين قتلت 
ناظم الغ���زايل، اتهمني الذين ج���اوؤوا ايل بعد موته 
يطالبون ب�ضاعته الذهبية لي�ضعها ابنهم يف مع�ضمة 

وتراب قرب ناظم مل يجف بعد...
 وام���ا ذكرياته���ا مع الفنانة الكب���رية ام كلثوم فتقول 
عنها : كان عام 1932 يوم جاءت ام كلثوم اىل بغداد 
لتعم���ل يف مله���ى يف منطق���ة املي���دان وه���ي مطرب���ة 

مبتدئة انذاك بالن�ضبة يل.
ويف حفلة خا�ض���ة احت�ضنت ام كلثوم العود واخذت 
تع���زف واح���دة م���ن اغنيات���ي )قلبك �ض���خر جلمود( 
وب���داأت تغنيها وبع���د اول مقطع توقف���ت عن العزف 
والغن���اء والتفت���ت نحوي وابت�ض���امة خجل ترت�ض���م 
عل���ى وجهها وهي تق���ول: )ياريت كنت اق���در اغنيها 
زيك( واخذ احلا�ض���رون ي�ض���فقون لها وطلبوا منها 
يف احل���اح اكم���ال االغني���ة ولكنه���ا توجت���ه بكالمها 
يل )ان �ض���اء الل���ه بعد ع�ض���ر �ض���نوات يك���ون يل قوة 
حنجرتك واوتارها ال�ض���افية، بعده���ا اغني االغنية 
بتاعت���ك كوي����ض ماتكوني����ض زعالن���ة من���ي(. وبعد 
عل���ى  االغني���ة  كلث���وم  ام  �ض���جلت  �ض���نوات  خم����ض 
ا�ضطوانة جتارية دون ان تاتي على ذكري او �ضلتي 
باالغني���ة برغ���م اين بذلت جهودًا كب���رية من اجل ان 
تتقن ام كلثوم حلن االغنية. مل اكن يوما بحاجة اىل 
ام كلثوم البني جمدي الفني فيكفي اين �ضغلت مئات 
العقول ل�ضيا�ض���يني كبار وافرغت الكثري من اجليوب 
العامرة ب�ض���ببي حتى ان بع�ضهم كان ب�ضندات ملكية 
عقارات���ه متو�ض���اًل بها ان يك���ون واحدًا من ع�ض���اقي 
ومازلت اذكر التاجر احللبي الذي ار�ضل يل من حلب 
اوراق متل���ك احد بيوته يف ال�ض���ام وعندما اعدت له 

االوراق �ضاكرة باع البيت وار�ضل يل ثمنه ..

في اليوم االول من سنة 1974 كان رحيله

 في الساعة الرابعة عصرا من يوم الثالثاء 
االول من كانون الثاني عام 1974  توفيت 
سليمة مراد في أحدى مستشفيات بغداد  
بعد ان تجاوزت السبعين من عمرها و هي 
تكتم في نفسها حسرتها بوفاة زوجها الفنان 
الكبير ناظم الغزالي .

يصف الشاعر المرحوم عبد الكريم العالف 
سليمة مراد بقوله " اشتهرت بلقب سليمة 
باشا وظلت محافظة عليه ال تعرف إال به إلى 
أن أصدرت الحكومة العراقية قانونا بإلغاء 
الرتب العثمانية . فصارت تدعى سليمة مراد 
وسليمة مغنية قديرة آخذت من الفن حظا 
وافرا وصيتا بعيدا فكانت فيه البلبلة الصداحة 
المؤنسة".

سليمة مراد.. ورقاء العراق


