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آزاد اسكندر

اأما اأمربوزيو بيمب���و، فهو نبيٌل اإيطايل من مدينة البندقية، 
كان عمه قن�ش���ل البندقية يف حلب. قرر يف حوايل الع�شرين 
من عم���ره اأن يرحل اإىل ال�ش���رق طلًبا للمعرف���ة. ركب البحر 
�ش���نة 1671 اإىل طرابل�س ومنها �ش���ار اإىل حلب، ثم رحل من 
حل���ب يف ال�ش���نة التالية اإىل ديار بك���ر يف تركيا، ومن هناك 
انحدر نحو دجلة ثم بغداد، ومنها اإىل الب�ش���رة مروًرا بعدة 
مدن عراقية  . اأبحر بيمبو من الب�شرة متجًها اإىل الهند التي 
و�شلها يف �ش���هر اأبريل/ني�شان من عام 1973. ثم رحل اإىل 
بالد فار�س، فزاَر �ش���راز واأ�شفهان، ثم عاد م�شافًرا يف قافلة 
ا  اإىل بغ���داد مروًرا مبنديل، ثم غادر بغداد قا�ش���ًدا حلب مارًّ

بهيت وعانه، ثم عاد من حلب اإىل وطنه.
وهن���اك يف البندقي���ة عكف عل���ى تدوين رحلته، م�ش���حوبة 
بر�ش���وم لفنان فرن�شي ا�ش���مه جوزيف جريلوت، كان بيمبو 

قد تعرف اإليه يف اأ�شفهان، فعادا مًعا اإىل اأوروبا. لكن بيمبو 
مل يعمل على ن�ش���ر خمطوطته، ومل ُتن�َش���ر من بعده، اإىل اأن 
ُترِجَمت اإىل الإجنليزية وُن�شِرت �شنة 2007. فنحن اإًذا اأمام 
ا، وهذي  رحل���ة جمهولة يف العربية، بل ويف لغتها الأم اأي�شً

حماولة ل�شتعرا�س مقتطفات من حمطاتها يف بغداد.
»راأيناه���ا بينم���ا كان���ت ال�شم����س تهب���ط اإىل الي�ش���ار، هنالك 
يف م�شتهله���ا قلعة جدي���دة وخلفها �ش���راي البا�ش���ا، ثم تكية 
الدراوي����س، وه���م رهبان ترك ي���دورون ح���ول اأنف�شهم اأيام 
اخلمي�س. خلف هذه الأخرة توجد بوابة، دخلنا من خاللها 
يف الوقت املنا�شب. فلقد كانوا على و�شك اإغالقها، مبا اأنه مرَّ 

على الغروب �شاعة.
ذهبُت مبا�شرًة اإىل منزل الآباء الكبو�شيني، الذين كانوا على 
عل���م برحالتي يف تل���ك الأنحاء ورحبوا ب���ي بطيبة عظيمة، 
واأعطوين غرًفا واأ�شرة بقدر ما احتجُت اإليه. ذهبُت مبا�شرًة 
لأرت���اح مب���ا اأنني كن���ُت متعًب���ا ج���ًدا. ومل اأ�ش���اأ اأن اأ�شتخدم 
الأغطي���ة لئ���ال اأفق���د اعتي���ادي على ال�شع���اب واملعان���اة مرًة 

واحدة.
املدين���ة حُماط���ٌة باأ�ش���وار عر�شها ت�شع���ة اأ�شب���ار وارتفاعها 
خم�ش���ون �ش���رًبا. يحي���ط بها م���ن جهة ال���رب خن���دق عر�شه 
اأربعة اأمت���ار تقريًبا، وعمقه �شتة اأمت���ار. ا�شتغرقُت �شاعتني 
ون�ش���ف لأدور حولها من جهة الرب بخط���ى معتدلة. للمدينة 
خم����س بوابات، اأربع منها من جهة الرب، منها واحدة مغلقة. 
وبواب���ة واحدة من جه���ة النهر تت�شل باجل�ش���ر الذي يوؤدي 
اإىل احل���ي الذي ُي�شم���ى را�س اجل�شر. يتك���ون اجل�شر عادًة 
م���ن ت�ش���ٍع وع�شرين عوام���ة، لكن ه���ذا العدد يزي���د وينق�س 
على ح�شب حجم النه���ر. وتكون العوامات متباعدة جًدا عن 
بع�شه���ا بحيث ي�شبح بالإمكان اإ�شافة عوامة اأخرى بني كٍل 
منها. ُترَبُط هذه العوام���ات ب�شل�شلة حديدية كبرة، وُيفتح 

اجل�شر من بع�س الأماكن لي�شمح لل�شفن باملرور.
هنال���ك م���ن جهة النه���ر بوابت���ان اأو ث���الث اأخ���ر، خم�ش�شة 
للرج���ال الذين يزودون املدينة باملاء. ُتطُل الأ�شواُر والعديد 
من البيوت على النهر، وللمدينة منظٌر ح�شن من تلك اجلهة. 

توج���د داخل الأ�شوار يف الناحية الت���ي باجتاه الب�شرة من 
املدينة، منطق���ٌة كبرة غر ماأهولة، ومليئة بالنخيل، ُت�شمى 
ا ب�شاتني كثرة، فيها  بادية بغداد. ويف املنطقة املاأهولة اأي�شً

النخيُل واأ�شجار الليمون والربتقال، ورماٌن جيد نوًعا ما.
البي���وت كله���ا تقريًبا حت���ت م�شت���وى ال�شارع، لئ���ال يدخلها 
ا ليحم���ي املقيمون فيه���ا اأنف�شهم  اجلن���ود بخيوله���م، واأي�شً
م���ن احل���ر. لي����س لبيوته���م نواف���ذ ب���ل مناف���ذ �شغ���رة، اأما 
اله���واء فياأتيهم من اأحوا�شه���ا ودواوينها، الت���ي تكون كلها 
مغط���اة مث���ل اأواوي���ن كب���رة. كل البيوت تتك���ون من طابق 
واحد، وه���م يعي�شون يف اأغلب الأوقات يف �شراديب ب�شبب 
احل���ّر ال�شديد. ال�شوارع �شيقة وقذرة، م���ا عدا تلك التي يف 
الب���ازارات، وهي كثرة. بع�شها من خ�ش���ب وبع�شها الآخر 
ا  م���ن حجر، ذات عق���ود وهي مبنية ب�شكل جي���د. هنالك اأي�شً
جوام���ع مبنية ب�شكل جي���د، مناراتها جميل���ة نوًعا ما، وهي 
مك�ش���وة بقرمي���د فخ���اري. يقع اأجم���ل ه���ذه اجلوامع بقرب 

منزل الكبو�شيني، ولقد �شيده الفر�س)...(.
يحك���م هذه املدينة با�ش���ا مبرتبة وزير، وقا����سٍ ومفٍت واآغا 
لالإنك�شاري���ة مركزه كبر، مثل ذلك ال���ذي يف الق�شطنطينية، 
حتت اإمرته ع�ش���رة اآلف اإنك�شاري ممن ُتدَف���ع لهم الأموال. 
م���ع ذلك هم ل يتجاوزون عملًيا �شتة اأو �شبعة اآلف من ذوي 
الروات���ب. اأم���ا البقية فم���ن اأ�شحاب املح���الت ممن يرتكون 
رواتبه���م للبا�شا لكي ُيعَفو من اخلدمة الع�شكرية. األفان فقط 
من ه���وؤلء الإنك�شارية جاوؤوا م���ن الق�شطنطينية مع اآمرهم 

با�شي. الأو�شَ
لي�ش���ت املدينة مكتظ���ة بال�شكان. النا�س يف ه���ذه البالد رغم 
خ�شوعه���م للعثماني���ني، فاإنهم مييل���ون نوًعا م���ا اإىل طائفة 
الفر�س، رغم اأنهم يتظاهرون بالعك�س لأ�شباب �شيا�شية. هم 
كلهم من اأع���راق طيبة، الرتك وامل�شيحي���ون على حد �شواء. 
ا  يرتدون جميًعا املالب�س نف�شه���ا، ويرتدي امل�شيحيون اأي�شً
العمامات بكل الألوان ما عدا الأبي�س والأخ�شر، كما يرتدي 

اليهود املالب�س نف�شها ول يفر�س عليهم الغيار.
كان هناك رج���ل برتغايل دومينيكاين يقي���م منذ �شهرين يف 

بي���ت الآب���اء الكبو�شي���ني، كان يف طريق���ه اإىل روم���ا بعد اأن 
ق�شى �شن���وات عديدة يف الأنديز وال�ش���ني. بقي منفرًدا يف 
غرفة منعزلة، وت���دور الإ�شاعات باأنه حمل من تلك الأ�شقاع 
جواه���ر كثرة واأ�شي���اء ثمينة. جاء ب�شحبت���ه خادم �شيني 

وجهه م�شحك نوًعا ما كجميع النا�س يف تلك اململكة.
منزل اأولئك الآباء كبر، فيه غرف وا�شرتاحات كثرة لإيواء 
الغرب���اء. فيه كني�شة وحديق���ة خ�شراوات جي���دة، يزرعون 
فيها اخل����س والأع�ش���اب الطبية. يف منت�ش���ف احلديقة بئر 

ماء ُي�شتخَدم ل�شقي احلديقة فقط.
هنالك اأربعة رجال دين فرن�شيني، ثالثة منهم كهنة مر�شمون، 
يدع���ون ب���الأب فران�شي�شك���و، رئي�شه���م، والأب اأنطوني���و، 
والأب روفائي���ل. رابعهم رجل عامي ميار����س الطب وُيدعى 
بالراهب دانيال. لدى اأولئك مدر�شة يعّلمون فيها امل�شيحيني 
ال�شغ���ار القراءة والكتاب���ة بالعربي���ة والإيطالية. يحرتمهم 
الرتك ويبّجلونهم ملمار�شتهم الطب، ويحرتمهم امل�شيحيون 
كما لو كانوا بابوات، ويودعون لديهم كل وثائقهم. رئي�شهم 
متعل���م نوًعا م���ا، يعرف العربي���ة والرتكية، ولق���د اأّلف كتاًبا 

بالإيطالية، يبني فيه اأخطاء القراآن.
التقي���ُت برج���ٍل م���ن البندقي���ة تخل���ى ع���ن دين���ه من���ذ خم�س 
وع�شري���ن �شن���ة، حني اأُِخ���َذ عبًدا يف ح���رب كانديا، حني كان 
جندًي���ا. ا�شم���ه لورين���زو دا �شيت�ش���و اأو �شينت���و، عم���ل يف 
�شناع���ة املراي���ا يف �ش���ان كانزيان���و قب���ل اأن ي�ش���ر جندًيا. 
اأم���ا الآن فا�شم���ه ح�شن با�ش���ا، وهو اإنك�ش���اري راتبه ثمانية 
اأ�شربي���ات يف اليوم. هو �شديق لالآب���اء ويوؤدي لهم خدمات 
كث���رة، وحني ياأتي الغرب���اء ي�شاعد يف العناي���ة بهم. ُيظهُر 
حزًنا ملا اقرتفه من خطيئة، ويحتفظ باإميانه الأول يف قلبه. 
يودُّ لو عاد اإىل البندقية، لكنه بنى بيًتا كلفه األف قر�س جناها 
 َ م���ن حمل املاء يف اأرجاء املدينة يف قرب من جلد املاعز. ُعنينِّ
���ا رئي�ًشا لل�شقائني. ه���و يريد اأن يبيع البيت بال خ�شارة  اأي�شً
ليع���ود اإىل بالده حمتفًظا مباله، على اأن ي�شطحب معه ولده 
ال���ذي يبلغ من العمر ثالثة ع�شر عاًما ومل ُيخَت بعد، اأما اأمه 
فرتكي���ة. يح���بُّ الرج���ُل امل�شيحيني ويق���راأ الأناجي���ل دائًما. 
���ا يظهُر رغبًة يف النتق���ال اإىل امل�شيحية، لكنهما  وابنه اأي�شً
ل يظه���ران رغبتهما امل�شرتك���ة لبع�شهما خوًفا م���ن اأن ي�شي 

اأحدهما بالآخر.
يح���اول اأولئ���ك الآباء الطيب���ني اأن يجدوا لهم���ا �شبياًل، ولقد 
وع���دُت باأن اآخذهما معي. لكنهما م���ع هذا مل يح�شما اأمرهما 
يف النهاي���ة، لعلها حكمة الرب اخلفي���ة، اأو رمبا كانا خائفني 
من اأن ُيكَت�شفا قبل هروبهما، اأو كانا يف �شٍك من اأن ي�شتطيعا 
بي���ع البيت ب�شعر جي���د فينتهي بهما احل���ال اإىل الت�شول يف 
ب���الٍد م�شيحي���ة، وه���و م���ا مل ي���رده الأب، ورمب���ا كان هنالك 
���ا عظيمة للهرب،  �شبب اآخ���ر. فهما يخ�شران با�شتمرار فر�شً
و�شيبقي���ان عل���ى حالهم���ا اإىل اأن، ل �شم���ح ال���رب، يخ�ش���را 

نف�شيهما.
ذهبُت بعد وجب���ة الع�شاء ب�شحبة امل�شيح���ي ال�شابق لروؤية 
املدين���ة، وخا�شًة لروؤية ب���ازار ال�شاغة والإ�شكافيني وجتار 
الأقم�شة احلريرية، الذين هم اأغنياء جًدا. خرجُت من املدينة 
ع���رب البواب���ة املطلة على النه���ر، فعربُت اجل�ش���ر اإىل املدينة 
القدمي���ة، ومن هناك ي�شتطيع املرء اأن يرى املدينة يف مداها 
الأعظ���م. راأيُت �شفًنا كث���رة تذهُب اإىل الب�ش���رة، والتي يف 
طريق العودة �شع���وًدا يف النهر ل ت�شتخدم املجاذيف فقط، 

ا«. بل ي�شحبها الرجال اأي�شً
لُت  يف �شب���اح ال�شاب���ع والع�شرين م���ن ال�شهر اجل���اري، حمَّ
اأغرا�ش���ي عل���ى ال�شفين���ة يف �شاعة مبكرة، وغ���ادرُت الآباء، 
الذين اأعطيته���م املال الكايف لتغطية كل ما اأنفقوا علي خالل 
اإقامتي لديهم. غادرُت املدين���ة من بوابة �شغرة ي�شتخدمها 
ال�شق���اوؤون فقط، وتبع���ُد عن اجل�شر م�شاف���ة رمية م�شد�س. 
وجدُت ال�شفينة قرب بيت القا�شي، ومل يكن املالك موجوًدا، 
بينم���ا كان���ت ال�شفينة مليئ���ة باأغرا�س اأنا����سٍ اآخرين. �شعَد 
خم�ش���ة اأت���راك اإىل ال�شفين���ة دون علم���ي، فل���م اأعرت�س لئال 
اأدخل يف جمادل���ة. اأر�شل اآغا الإنك�شاري���ة لي�شاألني ال�شماح 
لإثن���ني من جنوده بال�شعود اإىل ال�شفينة. وهكذا مل اأ�شتطع 
الرحي���ل حتى ال�شاعة الرابعة بع���د بزوغ ال�شم�س. �شاعدين 
ذل���ك امل�شيحي التائ���ه كل هذا الوقت، ولق���د اأعطيته بق�شي�ًشا 
منا�شًبا، مازال يخرب عنه الغرباء الآخرين حني ي�شلون اإىل 

هناك«.

بغداد في القرن السابع عشر .. كما وصفها رحالة ايطالي 

وجدُتُه في مكتبة تبيع الكتب 
المستعملة، موضوًعا فوق صّفٍ 

طويٍل من الكتب. جذبتني الرسوم 
على غالفه، وعنوانه: رحالت 

ويوميات أمبروزيو بيمبو)*(. 
فتناولته متصفًحا، فإذا بي أرى 

تخطيًطا لبغداد، تصفحُت المزيد 
فإذا بهذا المدعو بيمبو قد َمرَّ بأنحاٍء 

من العراق ما بين سنتي 1672 
و1674 ميالدية، مسجاًل مشاهداته 

في يوميات. تركُت ما بيدي من 
كتب، وأخذته من فوري إلى البيت.
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د.حميد حسون نهاي

خ�ش����ر الو�شط الرتب����وي والتعليم����ي يف الع����راق م�شاء يوم 
اخلمي�����س 25 �شب����اط 2021 قام����ة علمي����ة �شاخم����ة متمثل����ة 
برحي����ل الأ�شتاذ الكب����ر جنيب حمي الدي����ن ، اإذ كان الراحل 
نقيب����ًا للمعلم����ني يف العه����د اجلمه����وري الأول، وق����د كان ل����ه 
خدم����ات جليلة اأ�شتم����رت لعق����ود طويلة من الزم����ن ، ل�شيما 
يف قطاع����ّي الرتبية والتعليم ، ولأنن����ا اليوم حمزونون على 
فق����دِه وجدنا من ال�شل����وى لنا وجلميع ق����راء جريدة امل�شرق 
الغ����راء ن�شر املقابلة ال�شخ�شية الت����ي اأجريتها معه قبل ثالث 
�شن����وات تقريب����ًا ، وبرحيل����ِه ندع����وا الل����ه �شبحان����ه وتع����اىل 
اأن يتغم����ده بوا�ش����ع رحمت����ه واأن ي�شكنه ف�شي����ح جناته، واأن 
يله����م اأهله وطلبت����ه وحمبيه عظي����م الأجر والث����واب وجميل 
ال�ش����رب وال�شلوان اإنه �شميع جمي����ب الدعاء. اإنا لله واإنا اليه 

راجعون.
ل اأُبال����غ عندم����ا اأق����ول اإن �شباح ي����وم 11 �شب����اط 2018 كان 
�شباح����ًا ممي����زًا،  وكيف ل يكون كذلك وان����ا التقي ب�شخ�شيٍة 
بالت����وازن والعت����دال واملو�شوعي����ة يف حديثه����ا،  متي����زت 
والإخال�����س والتف����اين واملهني����ة والنزاه����ة يف اأداء عمله����ا، 
وحب الع����راق والولء له مقيا�س تقييمه����ا لل�شخ�شيات التي 
عا�شرتها، لذلك راأينا من املفيد جدًا، ن�شر اأهم ما جاء يف هذه 
املقابلة ال�شخ�شية التي اأجريتها مع نقيب املعلمني الثاين يف 
حقب����ة الزعيم عبد الكرمي قا�شم بع����د الدكتور في�شل ال�شامر، 
ليتح����دث عن ذكرياته، واأبرز حمطاته ال�شيا�شية والوظيفية، 
بالإ�شافة اإىل تقييم����ِه حلقبة العهد امللكي بو�شفِه من مواليد 
ل����واء دياىل ع����ام 1925، وبذلك يكون �شاه����د عيان على كثر 

من الأحداث ال�شيا�شية والجتماعية التي عا�شرها.
م����ن هذا املنطلق، ب����داأ اللقاء مع الأ�شت����اذ جنيب حمي الدين، 
ليتحدث عن التعلي����م يف العهد امللكي، فقال، اإن حماباة اأبناء 
ال����ذوات يف التعلي����م، اأو يف حالت الغ�س اأثن����اء المتحانات 
بع�����س  لأن  حينه����ا،  ظاه����رة  تك����ن  ومل  ج����دًا،  قليل����ة  كان����ت 
ال�شخ�شي����ات كان����ت تعت����د بنف�شه����ا وتتمت����ع باأخ����الق عالية، 
وتق����ف ب����ل وتتحدى بع�����س امل�شوؤول����ني الذين ي�شع����ون اإىل 
انق����اذ اأبنائهم من العقاب اأثناء ح����الت الغ�س، يقول كنت يف 
حقب����ة اخلم�شيني����ات مديرًا لإح����دى الثانوي����ات يف بعقوبة، 
وكن����ت ره����ن اإ�ش����ارة مدير املع����ارف الع����ام، ال����ذي اأوكل اإيّل 
مهم����ة اإدارة المتحانات اخلارجية يف اإح����دى ثانويات لواء 
كرك����وك، ويف ثاين اأو ثالث اأي����ام المتحانات، لحظت جنل 
مت�ش����رف لواء كركوك م�شطف����ى اليعقوبي ميتحن خارجي، 
وكان يحاول الغ�س، وكما هي طريقتي املعتادة ابداأ بالتنبيه 
ثم التحذير واآخرها الخراج من القاعة المتحانية، وقد كان 
معروف عن ه����ذا الطالب باأنه متاأخ����ر درا�شيًا وجاء ليمتحن 
امتح����ان خارج����ي، وبع����د تنبيهه وحتذي����ره لأكرث م����ن مرة، 
تب����ني اأن الطال����ب كان فا�ش����اًل، لأنه ح����اول اأن ُيظهر باأنه جنل 
املت�ش����رف، الأمر ال����ذي دفعني اإىل �شح����ب الدفرت المتحاين 
من����ه واإخراجه من القاعة، وبعد المتحان اأبلغت مدير املركز 
المتحاين بذلك فاأمتع�س وقال ماذا فعلت؟ ماذا تقول لوالدِه 
املت�ش����رف؟ ولالإن�شاف اأقول، مل يب����ِد املت�شرف اأية ردة فعل، 
اأم����ا ابنه فكان باإمكان����ه اأداء بقية المتحانات لكنه مل يح�شر، 
وفيم����ا يتعل����ق بّي ، فق����د مت تكرميي وذلك بنقل����ي اإىل وظيفة 
اأعل����ى واأرق����ى، وهي مع����اون مدي����ر دار املعلم����ني العالية عام 

   .1950
وفيم����ا يخ�����س قبول الط����الب يف املدار�س، فقد كان����ت اأغلبها 
تتم على اأ�شا�س مهن����ي، وتكون على �شكل ح�ش�س لكل لواء، 
ح�ش����ب الن�شب ال�شكاني����ة، منها على �شبي����ل املثال تخ�شي�س 
120 مقع����دًا للقبول يف دار املعلمني العالية، تتم املناف�شة بني 
املتقدمني ويتم قب����ول اأ�شحاب الدرج����ات العالية، وبالن�شبة 
ملدار�����س البنات فقد كانت قليلة جدًا وغ����ر منت�شرة، ومعظم 
اللوي����ة لي�س فيه����ا مدر�شة واحدة للبن����ات، وميكن القول اإن 
ن�شب����ة قبول البن����ات كانت تعادل ل����واء يف كل الع����راق ويتم 
القب����ول عل����ى اأ�شا�����س املع����دلت العالي����ة اأي�ش����ًا. وم����ن املفيد 
ال�ش����ارة اإىل ان املدر�ش����ة املاأموني����ة كان����ت اأول مدر�ش����ة يف 

الع����راق امللك����ي، وق����د كان املل����ك في�ش����ل الول راغب����ًا يف اأن 
يك����ون معلم����ًا فيها، يف ح����ني كان����ت الإعدادي����ة املركزية اأول 
ثانوية يف العهد امللكي، لأنه����ا امتداد للعهد العثماين وكانت 
ت�شم����ى حينها “اإعدادي ملكي”، للتفريق بينها وبني املدر�شة 
الع�شكري����ة الت����ي كان ا�شمها “اإعدادي ع�شك����ري”، وقد كانت 

هنالك مدر�شة متو�شطة ت�شمى حينها “اإعدادي ر�شدي«. 
اأم����ا البعث����ات الدرا�شية خ����ارج الع����راق، فقد كان����ت تتم على 
وفق معاير مو�شوعية وتناف�س بني الطالب، ليح�شل اأعلى 
املتقدم����ني على فر�ش����ة الدرا�شة خارج الع����راق، وعلى الرغم 
م����ن ذلك كله، فهي ل تخلو من املح�شوبيات وحماباة الأقارب 
والأ�شهار ل�شيما عند ان�شحاب اأو وفاة اأحد املتقدمني، الأمر 
ال����ذي يجعل بع�س املقاع����د �شاغرة، ولكن ه����ذه الأمور كانت 
ن����ادرة وقليلة وغر موؤثرة، لن اأبن����اء  الطبقة الو�شطى كان 

من املمكن قبولهم يف البعثات اإىل جانب اأبناء الذوات.  
ويف املو�شوع ذاته، اأ�شار الأ�شتاذ الراحل جنيب حمي الدين 
اإىل ان اأول بعث����ة درا�شية اإىل اخل����ارج كانت يف عام 1921، 
وق����د تكونت من ت�شعة اأ�شخا�����س، خم�شة منهم در�شا الرتبية 
والزراعة والقت�ش����اد والكيمياء يف اجلامع����ة الأمريكية يف 
ب����روت، واأثنني در�ش����ا اللغة العربي����ة يف القاه����رة، واأثنني 
اأي�ش����ًا در�ش����وا الط����ب يف انكل����رتا، وق����د �شملت ه����ذه البعثة 
طوائ����ف العراق كافة، لكنها اث����ارت امتعا�س بع�شهم ل�شيما 
اليه����ود وامل�شيحي����ني الذين اعرت�ش����وا وقالوا هنال����ك اأ�ش�س 
مو�شوعي����ة يجب الأخذ بها، منها اللغة النكليزية التي يجب 
اأن توؤخ����ذ بنظ����ر العتب����ار، ل�شيما وان لليه����ود وامل�شيحيني 
مدار�����س اأهلية تق����وم بتدري�س اللغ����ة النكليزي����ة، لذلك راأوا 

انف�شهم اأكرث اإجادة من امل�شلمني يف هذا اجلانب.
وجت����در ال�ش����ارة اإىل ان امللك في�ش����ل الأول مل يك����ن منحازًا 
لطائف����ة معين����ة، لذلك ومبجرد انتقاد ه����ذه البعثة من الإعالم 
ق����ام بتكلي����ف رئي�س الدي����وان امللك����ي ر�شتم حي����در وهو من 
ال�شيعة ملتابعة املو�شوع، وفعاًل اأر�شل ر�شتم حيدر كتابًا اإىل 
وزارة املع����ارف ي�شاأل فيه عن اآلية اإختيار هوؤلء الأ�شخا�س، 
وق����د كان اجل����واب ان الختي����ار كان وف����ق ا�ش�����س ومعاي����ر 
مو�شوعي����ة، منه����ا الكف����اءة وُح�ش����ن ال�ش����رة وع����دم القدرة 
املالي����ة اأي من اأ�شر غر مي�ش����ورة، لأن الأ�شر املي�شورة تقوم 
بتدري�����س ابنائه����ا على ح�شابه����ا اخلا�س، وق����د قامت وزارة 
املعارف بتعريف الأ�شخا�س الت�شع����ة واحدًا واحدًا، وكانوا 
جميع����ًا مم����ن تنطب����ق عليه����م ال�ش����روط، ومل تعتم����د م�شاأل����ة 
الن�شبة ال�شكانية، واتذكر ان اأحدهم  كان يهوديًا ا�شمه “جاك 
عب����ودي”، يعم����ل اأ�شت����اذًا يف كلية الط����ب، وخمت�س مبر�س 

الأع�شاب وُيعد من اأف�شل الطباء العراقيني علمًا و�شلوكًا. 

ومب����ا ان احلديث مع الأ�شتاذ جنيب حمي الدين ميثل �شهادة 
تاريخي����ة ع����ن العه����د امللكي ال����ذي عا�����س فيه اأكرث م����ن ثالثة 
عقود، انتهزنا الفر�شة ملعرفة تقيمه للنظام ال�شيا�شي اآنذاك، 
والد�شت����ور والنتخاب����ات، فق����ال، لالأ�شف يوج����د الآن تّوجه 
لتبيي�����س �شرة النظ����ام امللكي، وكاأنه نظ����ام ل توجد فيه اأي 
�شائب����ة، لكن اقول اإن النظام امللك����ي فيه من اليجابيات، لكن 
طيل����ة العهد امللكي )1921- 1958(، ل توجد انتخابات حرة 
نزيهة ماعدا انتخابات عام 1954، وا�شتمرت ليوم واحد فقط 
واأُجه�شت من قبل نوري ال�شعيد، حيث كانت النتخابات تتم 
بالتعي����ني ولي�س النتخاب، واأكرث من ثلثي عمر العهد امللكي 
كان����ت فيه اأح����كام عرفية يف معظ����م اأجزاء البل����د، ومل ت�شكل 
وزارة اإل م����ن خ����الل التوافق����ات ب����ني ال�شخ�شي����ات املتنفذة 
واملوالون لهم، والولء كان له اأهمية بالغة يف ت�شنم املواقع، 
فالبع�����س يح�شب على الإنكلي����ز والبع�س الخر يح�شب على 
البالط واآخ����ر على نوري ال�شعيد وهك����ذا كانت الولءات لها 
ثقل كبر بالإ�شافة اإىل وجود املتملقني، لكن امل�شوؤول يختار 

املوايل الكفوء يف معظم الوقات. 
عل����ى هذا الأ�شا�����س يبداأ املتهافت����ون على املواق����ع واملنا�شب 
الطاع����ة  لتق����دمي فرو�����س  النتخاب����ات  اأوق����ات  ل�شيم����ا يف 
للم�شوؤول����ني الكب����ار، وكان معظم الذين ي�شل����ون اىل املواقع 
احلكومي����ة املهمة من املوالني الذين باإم����كان امل�شوؤول الكبر 
ال�شتف����ادة منه����م لأن لهم ثقل اجتماع����ي اأو لديهم لوذعية يف 

اخلطابة اأو ما �شابه. 
نتيج����ة لكل ذل����ك حدثت طرائ����ف يف بع�����س النتخابات منها 
عل����ى �شبيل املثال، يفوز نائ����ب معني من دون اأن ير�شح نف�شه 
اأو ه����و ل يعلم بالرت�شي����ح ا�شاًل، اأو يف����وز �شخ�س معني يف 
اأك����رث من ل����واء يف وقت واح����د، والمانة تقت�ش����ي القول اإن 
املرك����ز الجتماعي وال�شيا�شي للعائلة كان له دور كبر وهذه 
حقيق����ة �شاخ�ش����ة يف العه����د امللك����ي، لأن فيه من نق����اط القوة 
ال�ش����يء الكث����ر الذي ميك����ن ال�شتفادة من����ه. كان يف د�شتور 
عام 1925 ن�شو�����س دميقراطية وكان هّم املعار�شة و�شغلها 
ال�شاغل هو املطالبة بتطبي����ق ن�شو�س الد�شتور، لكن ل اأحد 
ي�شمع، ولو كان هنالك تطبيق للد�شتور والدميقراطية لكانت 
النتخابات يف حت�شن م�شتمر والدورات الربملانية املتعاقبة 
تك����ون ب�شكٍل اأف�شل، لكن ما ح����دث كان العك�س متامًا، بحيث 
كانت اآخر دورة برملانية ي�شمى جمل�شها ب� “جمل�س التزكية«. 
مم����ا �شبق يبدوا وا�شح����ًا، اأن وجود الأ�شه����ار والأقارب يف 
املنا�ش����ب كان نت����اج طبيعي واأمر واقع نتيج����ة غياب النظام 
الدميقراط����ي ال�شحي����ح ال����ذي يعتمد عل����ى الكف����اءة والقدرة 
بالإ�شاف����ة اإىل ان ذهنية املجتم����ع العراقي اآنذاك كانت تتقبل 

ه����ذه ال�شخ�شي����ات الت����ي تنتم����ي اإىل اأ�ش����ر ذات وزن كب����ر 
ومقبول����ة اإجتماعي����ًا وكان معظمه����م حمرتم����ني يف الو�ش����ط 
العراقي ومن ه����وؤلء ال�شيد ر�شدي عبد الهادي اجللبي الذي 
اأ�شب����ح وزي����رًا لأكرث م����ن مرة يف عق����د اخلم�شيني����ات، وهو 
بالرغ����م م����ن انه خريج اجلامع����ة المريكية يف ب����روت، لكن 
باملقايي�س املو�شوعية والكفاءة التي حتتاجها الوزارة لي�س 
له ن�شيب يف ه����ذا امل�شمون، لبل ل ياأتيه دور لوجود الأكفاأ 
منه، لكن لأن والده ال�شيد عبد الهادي اجللبي الذي كان نائبًا 
ووزيرًا ف�شاًل عن انه اأحد اأبرز وجهاء واأعيان بغداد ل�شيما 

يف مدينة الكاظمية املقد�شة اأعطي هذا املن�شب.
ويف حديثن����ا ع����ن الأحزاب ال�شيا�شية تط����رق الأ�شتاذ جنيب 
حمي الدين عن انتمائِه اإىل احلزب الوطني الدميقراطي عند 
تاأ�شي�ش����ه ع����ام 1946، حينما كان يف املرحل����ة الثالثة يف دار 
املعلم����ني العالية، وعن رئي�س احلزب كام����ل اجلادرجي قال، 
ل� )كامل اجلادرجي( يف �شفوف احلزب  “ مل يظه����ر مناف�س 
ولأن����ه ميتل����ك املوؤهالت واملكان����ة بقي م�شيط����رًا على احلزب 
حتى عام 1961، ولو كانت هنالك زعامات اأقوى منه لو�شلت 
اإىل رئا�ش����ة احل����زب، حت����ى الذي����ن كان����وا بال�ش����د م����ن كامل 
اجلادرج����ي  كانوا ينتقدونه يف جمال�شهم اخلا�شة فقط، ومل 
يكون����وا مناف�شني له وف�شلوا يف اإيج����اد بدياًل عنه. وينطبق 
الأم����ر نف�شه، على عب����د الفتاح ابراهي����م رئي�س حزب الحتاد 
الوطن����ي، وعزيز �شريف رئي�س حزب ال�شعب، وحممد مهدي 
كب����ة رئي�س حزب ال�شتقالل، الأح����زاب ال�شيا�شية ب�شكٍل عام 
كان����ت حتت����اج اإىل الدميقراطي����ة، لأن زعماءه����ا ا�شتح����وذوا 
عل����ى رئا�شتها لفرتات طويلة، لكن عدم ظهور زعامات حزبية 
تناف�����س الق����ادة، اأ�شه����م يف بقائه����م ه����ذه املرحل����ة الطويل����ة، 
واحلقيق����ة امل����رة، اإن معظم طاق����م العهد امللكي غ����ر موؤمنني 
بالدميقراطي����ة واحلي����اة احلزبية، ومنهم توفي����ق ال�شويدي 
الذي ت����رك رئا�شة “ح����زب الح����رار” الذي ا�ش�ش����ه اإىل �شعد 
�شال����ح وهو اأقرب النا�����س اإىل الدميقراطي����ة وكان �شخ�شية 

جديرة بالتقدير والحرتام.              
اأم����ا حممود اأحمد ال�شيد وعبد الق����ادر اإ�شماعيل وعبد الفتاح 
ابراهي����م  فكانوا اأق����ارب، ومن القلة املع����دودة املثقفة حينها، 
لأنه����م من حملة ال�شهادات، والأخ����ر كان قدر اأُر�شل يف ثالث 
بعثة علمي����ة، ليتخرج من اجلامعة المريكية يف بروت، اأما 
عبد القادر اإ�شماعي����ل بالإ�شافة اإىل ح�شني جميل فقد تخرجا 
م����ن كلية احلق����وق، وبت����ايل جمعته����م الثقاف����ة وا�شتوعبتهم 
جماعة الهايل، وقد حاولوا تاأ�شي�س حزب لكنهم مل يفلحوا، 
والنتيج����ة انتمى عبد القادر اإ�شماعيل اإىل احلزب ال�شيوعي، 

وتوزع الآخرون على مدار�س فكرية �شتى.

صفحات مطوية من تاريخ العراق القريب يفتحها 
نجيب محّي الدين
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د فاضل محمد رضا

من���ذ اأْن �ش���درت الإرادة امللكي���ة بح���ّل جمل����س النواب يف 
8 ت�شري���ن الث���اين 1932، اأوع���ز ناج���ي �شوك���ت ب�شفت���ه 
وزي���رًا الداخلي���ة وكالًة اإىل مت�شريف الألوي���ة كافة باتخاذ 
الإجراءات الأولية ا�شتع���دادًا للبدء بالنتخابات اجلديدة، 
ويف الوق���ت ذاته بداأت الت�شالت بين���ه وبني امللك في�شل 
لإع���داد قائم���ة املر�شح���ني، وبين���ه وب���ني زعم���اء الأحزاب 
ال�شيا�شي���ة والكت���ل النيابي���ة لالتف���اق على قائم���ة موحدة 
ت�شم���ن احلكومة فيها فوز املوؤيدي���ن ل�شيا�شتها، كما جرت 
علي���ه الع���ادة يف كل ال���وزارات ال�شابق���ة، وق���د وج���ه امللك 
في�ش���ل بع���د اإطالعه عل���ى قائم���ة املر�شحني الت���ي قّدمها له 
رئي�س الوزراء ناجي �شوكت واأجرى عليها تعديالته اأخذًا 
باحل�شب���ان �شرورة ع���دم اإظهار ال�شخط حل���زب، والر�شا 
عن الأخر، اأو التحزب جلماعٍة دون اأخرى، مراعيًا خواطر 
بع����س ال���ذوات الذين �شبق���ت لهم خدمت���ه، وبع���د اأْن َعّدل 
ناج���ي �شوكت قائم���ة املر�شحني بح�شب رغب���ة امللك في�شل 
واأر�شله���ا اإليه، اأبدى موافقته على اأ�شماء املر�شحني ما عدا 
بع�س املالحظات ب�شاأن تر�شيح �شعيد احلاج ثابت بدًل من 
يو�شف ر�شوان وال�شيد كاطع العوادي من العمارة و�شعد 
�شالح، تاركًا اخلي���ار لناجي �شوكت يف اأمر تر�شيح حممد 
ل تر�شيح جمي���ل املدفعي بعد التوثق  زكي املحام���ي، وف�شّ
م���ن اأمره. ف�ش���اًل عن تر�شي���ح عبد الغفور الب���دري، وعلي 
حممود،ه���ذا مّما يدل على اأن قائم���ة املر�شحني للنيابة تعد 
م���ن ال���وزارة وتعر�س على املل���ك لإبداء راأيه فيه���ا ثم تعّم 
عل���ى الألوية، وبذلك يت�ش���ح اأن الأُمة ل راأي لها يف اختيار 
ممثليه���ا يف املجل����س النياب���ي، وق���د علقت جري���دة العامل 
العرب���ي على طريق���ة انتقاء الن���واب يف مقال له���ا بعنوان 
)النائ���ب احلقيقي( انتقدت في���ه اختيار النائب على اأ�شا�س 
اأنه نائ���ب �شابق، اأو متنفذ، اأو غن���ي، اأو من املنت�شبني اىل 
ف���الن وم���ن املتوكئني على ع���كازة فالن حتى يخ���رج نائبًا، 
وو�شف���ت هذا الراأي باأن���ه اأقل ما يقال في���ه اأنه رجعي، بل 
وا�شط���ة لتقهق���ر املجل����س اإىل ال���وراء، وطالب���ت باختي���ار 
ن���واب حقيقي���ني مفيدي���ن يرتكون اأث���رًا طيب���ًا يف املجل�س 
النياب���ي وكت���ب ال�شاع���ر عبد احل�ش���ني مال اأحم���د ق�شيدة 
انتقد فيها احلياة النيابية وحّذر من الت�شويت للجهال يف 

النتخابات املقبلة .
يكفيك ما لقيت من ويالته

قد جاء دور النتخاب فكن على
يا �شعب فيما مر ح�شبك عربًة

ل تبعثن اإىل النيابة جاهاًل
اأفيحمي حق ال�شعب من هو جاهل

واحلق اأ�شيع ما يكون مبوطن
ل يحفظ الوطن العزيز �شوى امرئ

قدمًا وما حملت من تبعاته
حذر وقاك الله من اآفاته

اأو ما احت�شيت املَر من كاأ�شاته
كي تاأمن الأ�شرار من هفواته

كال فما هو من عداد حماته
ان بات يرعاه اجلهول بذاته

يجلو ظالم اخلطب نور ح�شاته
ويبدو ال�شتي���اء وا�شحًا على ل�ش���ان الأُدباء واملثقفني من 

طريقة اختبار اأع�شاء املجل�س النيابي .
اأُبلغ���ت  لالنتخاب���ات،  الأُوىل  املرحل���ة  لب���دء  وا�شتع���دادًا 
الإدارات املحلي���ة يف الألوي���ة خمت���ار كل حمل���ة برت�شي���ح 
خم�شة م���ن اختيارية حمالتهم ووجهائه���ا لنتخاب الهياأة 
التفتي�شي���ة ، وملّا ا�شتكمل���ت الرت�شيحات اأبلغوا باحل�شور 
يف روي���ال �شينم���ا ي���وم 11 كان���ون الأول للب���دء باأنتخاب 
الهي���اأة التفتي�شي���ة امل�شرفة عل���ى النتخاب���ات النيابية يف 
العا�شم���ة، وق���د اجتم���ع عدد م���ن ممثل���ي املح���الت البالغ 
ن�شابه���م القانوين )650( ممث���اًل )556( �شخ�شًا، وتخلف 
ع���ن احل�ش���ور )94( �شخ�ش���ًا وكان م���ن ب���ني احلا�شري���ن 
رئي����س الوزراء وبع�س الوزراء، واختر لع�شوية اللجنة 
اخلا�ش���ة لالإ�شراف عل���ى انتخاب الهي���اأة التفتي�شية ، اأمني 
العا�شم���ة رئي�ش���ًا، وع�شوية كل من اأم���ني الها�شمي، وعبد 
اجللي���ل ال�ش���وز، وعب���د اللطيف ثني���ان، و�شاك���ر حممود، 

و�شلي���م مو�شى توما، وزع���ت اأوراق النتخاب على ممثلي 
املح���الت واأُنتخب )15( ع�ش���وًا لهي���اأة التفتي�س يف بغداد 
وح���ني النته���اء م���ن ذل���ك جمع���ت الأوراق يف ال�شن���دوق 
اخلا����س، وفح�شته���ا اللجن���ة اخلا�ش���ة. وج���رى انتخاب 
الهيئ���ة التفتي�شية لق�ش���اء الكاظمية، وبعد ف���رز الأ�شوات 
تر�شح ع�شرة اأ�شخا�س لإدارة الهياأة يف الق�شاء، ويف لواء 
الرم���ادي انتخب )12( �شخ�ش���ًا لع�شوية الهيئة التفتي�شية 
امل�شرفة على النتخاب���ات يف مركز اللواء، وانتخب ع�شرة 
اأ�شخا�س لع�شوية الهياأة التفتي�شية لكل من ق�شاء الفلوجة 
وعان���ه، وانتخبت الهي���اأة التفتي�شي���ة يف النجف، والكوفة 
بتاري���خ 25 كانون الأول فرت�شح ت�شعة اأ�شخا�س لع�شوية 
الهي���اأة امل�شرفة على النتخابات، وقد كتبت جريدة الأخبار 
مق���اًل بعن���وان )) واج���ب احلكومة يف اإط���الق احلريات(( 
اأ�ش���ارت في���ه اإىل اث���ر تّقيد احلري���ات وم�ش���ادرة احلقوق 
العام���ة عل���ى الو�ش���ع ال�شيا�شي يف الب���الد يف اأثن���اء مدة 
النت���داب، وطالبت حكومة ال�شتقالل بفتح �شفحة جديدة 
تتنا�شب والو�ش���ع ال�شيا�شي اجلديد يف ال�شماح لالأحزاب 
بفتح فروع لها يف اللوي���ه، واإطالق حرية ال�شحافة لتقيم 

احلجة على حدوث التطور.
حينما وّزع اأع�شاء الهيئة التفتي�شية يف بغداد على املراكز 
النتخابي���ة حتدد يوم 5 كان���ون الثاين لنتخاب املنتخبني 
الثانويني ملحالت ال�شواكة والكريعات وباب ال�شيف، ويف 
حملتي ب���اب ال�شيخ، واكراد باب ال�شي���خ يف جامع ال�شيخ 
عب���د القادر الكي���الين، ويف يوم اجلمع���ة 6 كانون الثاين، 
حملت���ي �شيخ علي، و�شوق حم���ادة يف جامع �شوق حمادة 

وي���وم 6 كان���ون الث���اين يف حم���الت الب���و مف���رج، والب���و 
�شب���ل، والق�شل والبارودية، والقرغ���ول، وتبة الكرد، ويف 
ال�شعب���ة الثاني���ة ع�ش���ر )العظمية( املحتوي���ة على حمالت 
�شريعة جنيب با�شا، وهيبت خاتون، وال�شفينة، واحلارة، 
وال�شي���وخ، والن�ش���ة، وال�شعب���ة الرابعة ع�ش���رة )الدورة( 
املحتوي���ة على حمالت اأب���و د�شر، وال���دورة والطلو�شية، 
وال�شنجقداري���ة، والعكابي���ة، والبوعيث���ة، يف يوم ال�شبت 

امل�شادف 7 كانون الثاين.
وبع���د اأن اأمت���ت جمي���ع ال�شع���ب النتخابي���ة يف العا�شمة 
اإج���راءات النتخاب���ات اأعلن���ت ع���ن اأ�شم���اء الفائزي���ن يف 
النتخاب���ات الثانوي���ة والذي���ن ينتخب���ون ن���واب املجل�س 
املقب���ل، وق���د تب���ني اأن اغل���ب املنتخب���ني الثانوي���ني هم من 
اإىل  اأنف�شه���م  ر�شح���وا  مم���ن  اأو  احلكومي���ني  املوظف���ني 
النيابية اأمثال حممد ر�ش���ا ال�شبيبي ، واحلاج ناجي مدير 
بلدي���ة بغداد، و�شي���د حامد مدي���ر الطاب���و، وعبا�س مهدي 
وزي���ر املع���ارف، وح�ش���ن �شال���ح املختار، وه���ادي معتوق 
رئي�س بلدي���ة الهندية، وحمدي اأفندي مدي���ر ناحية الكفل، 
وعب���د اجللي���ل اأفن���دي ماأمور الطاب���و، واإ�شماعي���ل اأفندي 
كات���ب التحري���رات، والنائ���ب ناج���ي ال�شوي���دي وجعف���ر 
حمن���دي قائم مقام النج���ف، وعبد املجيد جمي���ل القا�شي، 
ومو�ش���ى كاظ���م ماأم���ور بري���د النج���ف، اأم���ا يف الديوانية 
انتخ���ب م�شطف���ى العم���ري مت�ش���رف الديواني���ة، وناجي 
ال�شال���ح رئي�س البلدي���ة، وعبد الكايف اأفن���دي مدير ناحية 
ال�شافعية، وحمم���ود رمزي مدير حتريرات الناحية، وعبد 
العزي���ز اأفن���دي مدير م���ال املرك���ز، واإبراهي���م رفيق ع�شو 

املجل����س الإداري، اأم���ا يف الكاظمي���ة ف���كان حمم���د ال�شدر 
وحمم���د ال�شنوي مت�ش���رف لواء بغداد وباق���ر بيك معاون 
رئي����س الت�شريف���ات يف الب���الط وعبد الل���ه الق�شر رئي�س 
البلدي���ة. ويب���دو اأن انتخ���اب املنتخب���ني الثانوي���ني يتمثل 
يف فئ���ة معينه من النا�س وه���م الأعيان والنواب والوزراء 
ال�شابقني، وكبار موظفي الدولة ول ي�شلح لهذه املهمة غر 

هذه الطبقة لت�شمن احلكومة بهم فوز مر�شحيها.
حددت وزارة الداخلية موعد اإجراء النتخابات العامة يف 
الألوية كافة يوم 8 �شباط 1933 بعد ان متت عملية انتخاب 
الناخب���ني الثانويني وجرى انتخاب نواب املجل�س اجلديد 
يف الألوية كافة واأ�شف���رت النتائج عن فوز قائمة احلكومة 
وقد ظه���ر تاأث���ر الأ�شاليب اخلا�ش���ة يف نتائ���ج انتخابات 
ه���ذا املجل����س، ف���اإذا باملجل����س اجلدي���د ي�شم نح���و ن�شف 
اأع�شاء املجل�س ال�شابق الذي اأجرت انتخابه وزارة نوري 
ال�شعي���د، وقد اعرت�س اأربعة م���ن اأع�شاء الهيئة التفتي�شية 
يف املو�ش���ل وهم �شي���اء يون�س، واإبراهي���م عطار، وقا�شم 
الدي���وه ج���ي، وعزي���ز حم���ود ومل ي�شادقوا عل���ى م�شابط 
اأع�ش���اء املجل����س اجلدي���د يف مناطقه���م احتجاج���ًا على ما 
ج���رى يف النتخاب���ات، وكتبت جري���دة العم���ال املو�شلية 
مقاًل افتتاحيًا بعنوان ))هل هذا هو ال�شتفتاء الذي اأرادته 
الوزارة اجلديدة – مه���ازل النتخابات – حقائق يجب اأن 
تقال(( حملت فيه عل���ى النتخابات الأخرة وختمت قولها 
اأن هذا املجل�س لي�س اإل �شورة مماثلة للمجال�س ال�شابقة.

ومل يوؤل���ف ناجي �شوكت حزب���ًا �شيا�شيًا على نحو ما فعلته 
ال���وزارات ال�شابق���ة واإمنا األ���ف كتلة برملاني���ة ت�شتند اإليها 
وزارت���ه  لتم�شي���ة اأعمالها يف املجل�س اجلدي���د، وقد تاألفت 

الكتلة من )72( نائبًا.
�ش���درت الإرادة امللكية بدعوة املجل�س النيابي اجلديد اإىل 
الجتم���اع غر العتيادي م���ن دورته النتخابي���ة الرابعة، 
وعق���د جل�شت���ه الأوىل يف 8 اآذار 1933، ا�شتهل���ت بخطاب 
العر����س. ثم ج���رى انتخ���اب رئي����س املجل�س بع���د اأن اأدى 
الن���واب اليم���ني القانوين، وق���د كان ع���دد امل�شّوتني )84( 
نائب���ًا، وقد اأحرز النائ���ب جميل املدفع���ي – نائب بغداد – 
اأك���رث الأ�ش���وات )73( �شوت���ًا، ثم ج���رى انتخ���اب النائب 
�شلم���ان ال���رباك – نائب احللة – نائب���ًا اأول لإحرازه )65( 
�شوت���ًا من جمم���وع امل�شوت���ني البالغ عدده���م )80( نائبًا، 
وكذل���ك انتخب النائب فوزي عل���ي – نائب كركوك – نائبا 
ثانيًا حل�شوله على )65( راأيا من جمموع امل�شوتني البالغ 
عدده���م )80( �شوت���ًا، ث���م ج���رى تق�شيم الن���واب اىل اربع 

�شعب بغية فح�س امل�شابط النتخابية وتدقيقها

عن رسالة ) الحياة النيابية في العراق(.

كيف جرت انتخابات 1932 ؟
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وديان حيدر الدلفي

قب���ل و�ش���ول الأمر غازي اإىل بغ���داد تاألفت جلنة من 
وزارة الداخلي���ة لتخاذ الرتتيب���ات املقت�شية بو�شع 
منهاج ا�شتقبال يليق بالأمر غازي وقد با�شرت اللجنة 
بعقد جل�شات عديدة واأع���دت منهاجًا لال�شتقبال وقام 
مت�شرف بغداد ناجي �شوكت  بالت�شاور والرتتيب مع 
وزارة املعارف حول �شف التالميذ يف الأماكن املعدة 
له���م وكذل���ك م���ع وزارة الدفاع ح���ول اإع���داد احلر�س 
امللكي ليقوم باإطالق املدافع حتية لالأمر عند و�شوله 
بغ���داد ، وقد خرج اأهايل العا�شم���ة للرتحيب بالأمر 
ال���ذي و�شل اإىل حمل ال�شتقبال يف ال�شاعة ال�شاد�شة 
من ع�شر ي���وم اخلام�س من ت�شرين الأول 1924 وقد 
انتهزت املدر�شة اجلعفرية يف بغداد الفر�شة فوجهت 
الأول 1924 حل�ش���ور  الدع���وة يف 10 ت�شري���ن  ل���ه 
حف���ل توزيع الهدايا على الطلب���ة املتفوقني وقد اعدت 
منهاج���ا حافاًل دعت اإلي���ه �شخ�شيات مهم���ة مثل ر�شا 
ال�شبيب���ي وزي���ر املع���ارف وناج���ي �شوك���ت و�شاط���ع 
احل�ش���ري ور�شي���د اخلوجة اأمني العا�شم���ة وقد لبي 

الأمر غازي الدعوة.
فكان���ت تلبية الأم���ر غازي للعديد م���ن الدعوات التي 
وجه���ت اإلي���ه اأمرًا مهم���ًا لتكوي���ن عالق���ات اجتماعية 

والتعرف على اأحوال البالد وثقافتهم . 
اهت���م امللك في�ش���ل الأول بابنه بعد عودت���ه اإىل بغداد 
راأى وال���ده ان���ه بحاج���ة لتطوي���ر قدرات���ه الذهني���ة 
واجل�شدي���ة مب���ا يليق به ك���ويل للعهد، لذل���ك راأى اأنه 
من ال�ش���روري اأن يختار له و�شيل���ة تنمي عنده  هذه 
الأم���ور فتم زج���ه يف فرق���ة الك�شاف���ة امللكي���ة لغر�س 
تدريب���ه على الرغم م���ن اأن غ���ازي كان �شعيف البنية 
وقلي���ل احلرك���ة وكان خج���وًل ج���دًا وغر ق���ادر على 
تلق���ي مثل هك���ذا تدريب���ات وتاأكيدًا على ه���ذا ما ورد 
على ل�ش���ان الدكتور جالل حمدي ال���ذي كان طالبًا يف 
املدر�شة املاأمونية عام 1925 وكان اأحد اأع�شاء الفرقة 
امللكي���ة، ويذكر اإنه عند مقابل���ة امللك في�شل الأول كان 
امللك يح���اول اإيجاد ح���ل مل�شكلة التعلي���م الذي يعاين 
منه الأمر غازي وعر����س امل�شكلة على مدير املعارف 
�شاط���ع احل�شري ال���ذي ق���ام بدرا�شة احلال���ة و�شبب 
تاأخ���ر التعليم لدى الأم���ر موؤكدًا اأن ع���دم فهم الأمر 
غ���ازي ملا األقي عليه م���ن الدرو�س مل يكن نتيجة نق�س 
يف قابليته الفكرية ،واإمنا ناجت عن تاأخر يف الدرو�س 
بحكم حياته ال�شابقة، وتاليف ذلك يتطلب و�شع خطة 

حمكمة بوا�شطة معلمني ومربني جمدين.
مل يه���داأ للملك في�شل ب���ال ب�شبب هذه الق�شة للت�شاور 
واأ�شبح���ت ت�شغ���ل تفك���ره م���ا حدا ب���ه للت�ش���اور مع 
رئي�س الوزراء يا�شني الها�شمي  حول اإيجاد  الو�شائل 
الالزمة لإعداد الأمر غازي اعدادًا علميًا، حتى و�شل 
الأم���ر اإىل عر����س املو�ش���وع يف جمل����س ال���وزراء، 
ومت ت�شكي���ل جلن���ة للنظ���ر والهتمام به���ذا الأمر وقد 
مت ت�شكي���ل جلن���ة �شمت كل م���ن وزير املع���ارف ر�شا 
ال�شبيبي ووزير العدلية ر�شيد عايل الكيالين ووزير 

املالية �شا�شون ح�شقيل.  
 وقررت اللجنة بع���د مناق�شات وطرح الآراء والأفكار 
ب���ني اأع�شائه���ا اأن تتو�ش���ل اإىل بع����س الأم���ور الت���ي 
جتده���ا منا�شبة مثل تخ�شي����س دار خا�شة وم�شتقلة 
تك���ون مق���رًا لتعلي���م الأم���ر غ���ازي، وتعي���ني مدر�س 
مراقب كف���وء له خربة يف هذا املج���ال، ويتعاون هذا 
املدر�س مع مدير التعليم لو�شع منهاج خا�س لالأمر، 
كما تق���وم اللجن���ة بتقدمي تقري���ر �شه���ري اإىل رئا�شة 

ال���وزراء فيه مراح���ل تقدم الأمر وما و�ش���ل اإليه من 
خ���ربة تعليمي���ة وحت���ى حالت���ه ال�شحية  وق���د اأقرت 
اللجن���ة تعي���ني ال�شي���دة فيل���ي )Ms fili( وه���ي من 

بريطانيا لتتوىل تعليمه اللغة الإنكليزية.
كان تدري����س الأمر غازي ملدة �شاعتني يف اليوم تبداأ 
م���ن ال�شاع���ة التا�شع���ة �شباح���ًا اإىل ال�شاع���ة احلادية 
ع�ش���رة وتك���ون م���دة ا�شرتاحت���ه فيه���ا 15 دقيق���ة ثم 
تتوىل املربية اخلا�شة ب���ه العناية والرعاية ال�شحية 

وتدري�شه على ما تعلمه م���ن مفردات اللغة الإنكليزية 
وبع����س الألع���اب الفكرية التي ت�شاع���ده على تن�شيط 

فكره.
بع���د مرور مدة على تعلي���م الأمر غازي قدمت اللجنة 
تقري���رًا تب���ني فيه مدى التق���دم والتط���ور الذي و�شل 
اإلي���ه الأمر غازي خالل هذه املدة من تدريبه وتعليمه 
وق���د اأكد التقرير باأن �شحة الأمر جيدة اإل اأنه يعاين 
من �شداع يف راأ�شه اأحيان���ًا ويظن طبيبه اخلا�س اأن 
ال�شع���ف يف الب�شر اأدى اإىل ذل���ك وقرر اأن يتم اإجراء 
فح�س لالأم���ر، ورمبا ي�شط���ر اإىل ا�شتعمال نظارات 
اأثن���اء الدرا�ش���ة.وان احلالة الفكري���ة لالأمر جيدة اإل 
اأنه يج���د �شعوب���ة يف احل�ش���اب الذهن���ي و�شيم�شي 
معل���م احل�شاب بتقوية الذاكرة عل���ى ح�شاب الذهني. 
وقد تقدم الأم���ر يف معظم الدرو�س فقد در�س الكثر 
م���ن قواع���د النح���و واأخ���ذ يتفه���م املق���الت الب�شيطة 
ويق���وم بتحليلها واإعرابها، كم���ا در�س تاريخ اخللفاء 
الأموي���ني و�شرع بدرا�شة تاري���خ اخللفاء العبا�شيني، 
ول ي���زال يدر�س جغرافي���ة العراق ويعم���ل اخلرائط 
الأولي���ة وي�شاهد جت���ارب الدرو�س ويظه���ر ارتياحه 
له���ذه الدرو����س.و مل يتمك���ن الأم���ر م���ن ال�شتم���رار 
عل���ى ممار�شة األع���اب الك�شافة ب�شب���ب ردائة الظروف 
اجلوي���ة اإل اأن���ه يق���وم مبمار�ش���ة الألع���اب الريا�شية 
مرت���ني يف الأ�شبوع داخ���ل القاعة.و ل زال���ت املربية 
تدر�ش���ه اللغ���ة الإنكليزية وتراقب درو�ش���ه يف البيت 

اأي�شًا.
وعل���ى �شوء ه���ذه املالحظات التي تب���ني مدى �شعف 
الأم���ر يف قب���ول التعل���م واكت�ش���اب املعلوم���ات، قرر 
املل���ك في�ش���ل اإر�شال���ه للدرا�ش���ة يف اإنكل���رتا لغر����س 
الدخ���ول يف كلية ه���اروا التي تعد م���ن اأرقى واأف�شل 
الكليات الإنكليزي���ة يف الرتبية والتعليم وبعد اإجراء 
املرا�ش���الت اخلا�ش���ة لت�شجيل الأمر غ���ازي يف كلية 
ه���اروا تق���رر ال�شف���ر يف 25 �شباط الع���ام 1926 اإىل 
بروت ومنها تاأخذه الباخرة �شيفنك�س يف الأول من 
ني�ش���ان العام 1926 وقد طلب امللك في�شل من املعتمد 
ال�شام���ي يف الع���راق اأن يبلغ ال�شلط���ات الفرن�شية يف 
�شوري���ة الأخذ براأيها فيما يخ����س الرتتيبات الالزمة 
وت�شهيل �شفر الأمر، وقد اأعلن القائم باأعمال القن�شل 
الربيط���اين العام يف بروت باأن املندوب ال�شامي يف 
�شوري���ة �شر�ش���ل خفارة و�شابط���ًا اإىل حدود العراق 

ملالقاة الأمر.
 بع���د كل ه���ذه الإج���راءات و�ش���ل الأم���ر غ���ازي اإىل 
اأخ���رب وزي���ر  وق���د  ني�ش���ان 1926،  اإنكل���رتا يف 10 
 )Mr Aamary( اآم���ري(  )امل�ش���رت  امل�شتعم���رات 
يف ر�شالت���ه اإىل وكيل املعتم���د الربيطاين يف العراق 
اإنه مت اتخاذ جمي���ع الرتتيبات الالزمة التي يحتاجها 
الأمر غ���ازي يف تعليمه وتطوي���ره والتي �شبق وان 
مت بحثه���ا مع امللك في�شل اأثناء زيارته اإىل اإنكلرتا يف 

العام املا�شي .

عن رسالة

)الحياة االجتماعية للعائلة المالكة في العراق 1958-1921

عندما جاء األمير غازي الى بغداد سنة 1924

غادر األمير غازي الحجاز إلى األردن مع عائلته في عام 1924)وهي السنة التي أقر فيها الدستور العراقي بأن يكون العرش وديعة الملك فيصل وينتقل 
إلى األكبر من األبناء ثم غادر األمير غازي عمان إلى بغداد في تشرين األول 1924 بعد أن أقيم له حفل توديع كبير وكان على رأس المودعين األمير عبد 

اهلل عم األمير غازي امير شرق األردن وقد وصل الوفد األميري إلى درعا واستقبله فيها الحاكم الفرنسي مع أركان الحرب وقد رحب باألمير ترحيباً كبيراً 
وقال له: أمرت من البعثة الفرنسية أن أرحب بسموكم، بعدها غادر الوفد األميري درعا إلى العاصمة السورية مساء  يوم الخميس3 تشرين األول وقد 

استقبل استقباالً شعبياً ورسمياً ونزل الوفد في فندق فيكتوريا حيث أمضى ليلته فيها وفي يوم الجمعة 4 تشرين األول تجول األمير غازي في العاصمة 
وضواحيها في سيارته الخاصة، وفي صباح يوم السبت 5 تشرين األول غادر الوفد األميري دمشق إلى بغداد فوصل إلى لواء الدليم في الساعة الثالثة من 

اليوم نفسه وخرج األهالي مرحبين بقدوم ولي العهد وبعد استراحة قصيرة غادرها إلى بغداد.
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حامد فرج عبد الحسين

جم���دت احلي���اة احلزبي���ة يف العراق من���ذ تاألي���ف يا�شني 
الها�شم���ي وزارته الثاني���ة يف 17  اآذار 1935. وا�شتمرت 
ه���ذه احلالة حتى نهاي���ة احلرب العاملي���ة الثانية، ويرجع 
تفك���ر امل�شوؤولني بال�شم���اح لالأح���زاب ال�شيا�شية بالعمل 
ثاني���ة اىل  الأول م���ن كان���ون الأول 1943، عندم���ا اعل���ن 
الم���ر زي���د نائ���ب الو�شي عب���د الله يف خط���اب العر�س 
ع���ن “ت�شجي���ع تاألي���ف الأح���زاب ال�شيا�شي���ة” ال ان ه���ذا 
اخلط���اب مل يتمخ�س ع���ن اأي اأثر عمل���ي ملمو�س يف هذا 
ال�شاأن وا�شتمرت احلكومة ومل���دة طويلة تعمل بالقوانني 

ال�شتثنائية.
اأم���ا ح���زب الأح���رار فرج���ع يف ن�شاأت���ه اىل تكت���ل بع�س 
الن���واب وال�شا�ش���ة القدم���اء بالتفكر بتاأليف���ه بعد خطاب 
الو�ش���ي يف 27 كان���ون الأول 1945 وكانت النية متجهة 
اىل اجازة حزب ي�شم العنا�شر املعتدلة، واقرتح الو�شي 
عب���د الإله )الأحرار( ا�شمًا لهذا احلزب وكان من املوؤمل ان 
يك���ون برئا�ش���ة نوري ال�شعي���د الذي ح���اول ان يجمع فيه 
الأقط���اب ال�شيا�شي���ة، وكان منهاج احلزب ق���د اأُعدَّ من قبل 

عبد الوهاب حممودوباإ�شراف من نوري ال�شعي.
ويف عه���د وزارة توفي���ق ال�شوي���دي الثاني���ة 23 �شب���اط 
1946 – 30 ماي����س 1946، اأجي���ز احل���زب يف 2 ني�ش���ان 
1946 وتكون���ت هيئت���ه املوؤ�ش�ش���ة م���ن كام���ل اخل�شري 
وحمم���د جواد اخلطيب، وداخ���ل ال�شعالن وحممد فخري 
اجلمي���ل بع���د ان ا�شبح كام���ل اخل�شري زعيم���ًا للحزب 
حت���ى ماي����س 1946. وا�ش���در احل���زب جري���دة �ش���وت 

الأحرار لتكون ل�شان حاله يف 26 ني�شان 1946. 
ويف الأول من حزيران من العام نف�شه وبتاأثر من توفيق 
ال�شوي���دي ان�شم على ممت���از الدفرتي اىل حزب الأحرار. 

مع بقية اأع�شاء وزارة توفيق ال�شويدي امل�شتقيلة.
وع���ّد احل���زب ان مب���ادئ منهاج���ه تق���وم عل���ى دعامت���ني 
اأ�شا�شيتني اأولهما ا�شتق���الل العراق وتعزيز كيانه الدويل 
م���ع بقي���ة الأقطار الت���ي تربطه���ا و�شائج التاري���خ واللغة 
والعادات وثانيهما بناء الدولة من الداخل لتكون موحدة 
وقوية وحديثة والتي تتمثل يف اإ�شالحات �شاملة ملختلف 

املجالت.
 اأعقبت وزارة توفيق ال�شويدي موجه من الت�شديد بداأتها 
وزارة ار�ش���د العم���ري يف 1 حزي���ران 1946، اإذ اأعلن���ت 
حرب���ًا على جميع الأح���زاب و�شحافتها مبا فيها ال�شحافة 

امل�شتقلةوع���ّد لأول م���رة يف تاري���خ الع���راق ان ال�شحيفة 
ق�شائي. باأمر  حجزها  جرمية” باإمكان  “اآلة 

فف���ي �شباح ي���وم 28 حزي���ران 1946، قام ح���زب التحرر 
الوطني وع�شبة مكافحة ال�شهيونية اللذان يعدان واجهة 
احل���زب ال�شيوع���ي ال�شري مبظاهره يف جان���ب الر�شافة 
ببغ���داد، احتجاجًا عل���ى ما كان يج���ري يف فل�شطني، وقد 
ب���داأت املظاهرة يف جان���ب الر�شافة ثم ع���ربت اىل جانب 
الك���رخ م���ن جه���ة ال�شاحلية،فاأطلق���ت ال�شرط���ة النار على 

املتظاهرين مما ادى اىل �شقوط عدد من القتلى. 
وعل���ى اث���ر ذلك اجتمع���ت اللجن���ة العليا حل���زب الأحرار، 
يف 30 حزي���ران 1946، وكان عل���ى ممت���از الدفرتي احد 
اأع�شائه���ا، واأ�شدرت بيان���ًا طالبت فيه احلكوم���ة بتاأليف 
جلن���ة حمايدة تت���وىل التحقيق يف كيفية وق���وع احلادث 
ومعاقب���ة امل�شوؤول���ني عن���ه ب�ش���دة منع���اُ لتك���رار مثل هذه 

احلوادث املوؤ�شفة، و�شيانة لأرواح الأبرياء.
يف  النف���ط  �شرك���ة  عم���ال  ا�ش���رب   1946 مت���وز   3 ويف 
كركوك ع���ن العمل بع���د ان قدم���وا اىل ادارة ال�شركة كتبًا 
ت�شمن���ت ا�شتيائه���م من ع���دم م�شاواتهم م���ع زمالئهم يف 
�شوري���ا وفل�شط���ني يف من���ح املخ�ش�ش���ات فق���د طالب���وا 
بزي���ادة اأجوره���م وتهيئ���ة دور �شك���ن لهم و�ش���رف اأجور 
ال�شف���ر وغره���ا م���ن املطاليب .غ���ر ان ال�شرك���ة تغا�شت 
ع���ن مطالبه���م فا�شتمر ال�شراب وقام���وا بتنظيم مظاهرة 
�شيا�شي���ة يف كرك���وك مطالبني بتدخ���ل احلكومة بو�شفها 

و�شيط���ا ، وا�شتم���ر ا�شرابه���م حت���ى 12 متوز ل���ذا قامت 
حديق���ة  يف  املجتمع���ني  العم���ال  مبهاجم���ة  ال�شرط���ة 

. “كاورباغي 
وكان���ت هذه احلادثة حمكًا لختب���ار موقف وزارة ار�شد 
العم���ري الأوىل، و�شمودها بوج���ه املعار�شة التي كانت 
ت�شت���د يومًا بعد اآخر . وقد ا�شتنك���ر على ممتاز الدفرتي 
باعتب���اره ع�ش���و اللجنة العلي���ا حلزب الأح���رار، موقف 
احلكوم���ة ل�شتعماله���ا الق���وة يف جمابه���ة املتظاهري���ن، 
واعت���رب ان املظاه���رات ال�شلمي���ة مهم���ا كان���ت اأ�شبابه���ا 
ودوافعه���ا ف���ال م�ش���وغ للحكوم���ة ا�شتعم���ال الق���وة يف 
مواجهته���ا .وطال���ب باإج���راء حتقي���ق عاج���ل ومعاقب���ة 

امل�شوؤولني عن احلادث.
عل���ى اث���ر ا�شتقال���ة وزارة ار�ش���د العم���ري 14 ت�شري���ن 
الث���اين 1946 ، ُكّل���ف ن���وري ال�شعي���د بتاألي���ف الوزارة 
اجلدي���دة، واأراد ان يك���ون لوزارت���ه الت���ي ت�شكل���ت يف 
21 ت�شري���ن الث���اين 1946 �شفة ائتالفي���ة وذلك با�شراك 
ممثل���ي الأح���زاب، وق���د وفق يف اقن���اع حزب���ي الأحرار 
والوطن���ي الدميقراط���ي لال�شرتاك يف وزارت���ه وقد مثل 
ح���زب الأحرار يف الوزارة علي ممتاز الدفرتي وكان من 
�شروط  ا�شرتاك���ه يف الوزارة نزاهة النتخابات وحرية 
الناخبني ، وعدم تدخل احلكومة فيها، وحرية ال�شحافة، 

وف�شح املجال للن�شاط احلزبي.
وم���ا ان اقرتب موعد اج���راء النتخابات حتى تبني لعلي 

ممت���از الدف���رتي ممثل ح���زب الأح���رار يف وزارة نوري 
ال�شعيد،  تدخل احلكومة يف النتخابات فقرر الن�شحاب 
من الوزارة. اذ اجتمعت اللجنة العليا حلزب الأحرار يف 
27 كان���ون الأول  1946 برئا�ش���ة نائ���ب الرئي����س �شع���د 
�شال���ح وع�شوي���ة عل���ي ممت���از الدف���رتي وعب���د الهادي 
الظاه���ر وداخل ال�شعالن، وبناء على البيانات التي اأدىل 
به���ا علي ممتاز الدفرتي ممثل احلزب يف الوزارة قررت 
اللجنة باإجم���اع الآراء تكليفه بالن�شح���اب من الوزارة، 
وعل���ى اث���ر ذلك قدم عل���ي ممت���از الدف���رتي ا�شتقالته من 

الوزارة يف 28 كانون الأول 1946.
وعل���ى اثر ن�ش���ر ن�شو�س املعاهدة اجلدي���دة يف �شحف 
بغ���داد يوم 16 كان���ون الثاين 1948 خرج���ت مظاهرات 
جماهرية واإ�شرابات عمالية وطالبية يف بغداد ومعظم 
امل���دن الخرى والتي حتولت ب�شرعة اىل انتفا�شة عامة، 
حددت الق���وى الوطنية مطالبها الرئي�شة بالغاء املعاهدة 
وا�شق���اط وزارة �شالح ج���رب، واج���راء انتخابات حرة، 
وو�ش���ع ح���د للغ���الء الفاح�س واط���الق �ش���راح ال�شجناء 
ال�شيا�شيني وا�شاعة احلري���ات الدميقراطية يف جمالت 
احلي���اة كافة. وزاد من ثائرة اجلماهر واملوقف املتعنت 
ال���ذي اتخذت���ه ال�شلط���ات احلاكم���ة اإزاء ه���ذه املطالي���ب 
وحماولته���ا الرامي���ة اىل قمع انتفا�شته���ا التي تطورت 
ب�شرع���ة ول �شيم���ا بع���د فتح الن���ار عل���ى املتظاهرين يف 

العا�شمة و�شقوط العديد من ال�شهداء.
كان���ت الأح���زاب العراقي���ة ترى م���ن ال�ش���روري يف هذا 
الظ���رف الع�شي���ب ال�شتجاب���ة لرغب���ات ال�شع���ب وذل���ك 
بتحقيق مطالب ع���دة منها، اإبطال معاه���دة بورت�شموث 
اجلائ���رة ، اإج���راء التحقيق الدقيق يف اأط���الق النار �شد 
ابن���اء ال�شع���ب وتعي���ني امل�شوؤول���ني عن���ه ف�ش���ال عن حل 
جمل����س الن���واب، ال���ذي طعنت في���ه الأح���زاب وقاطعت 
انتخابات���ه، ف���راأت ال���وزارة ان تب���ادر اىل تاأجي���ل ح���ل 
املجل����س لتدر����س ق�شي���ة حل���ه او عدمه يف ج���و ي�شوده 
اله���دوء وال�شكين���ة، فق���رر جمل����س ال���وزراء يف جل�شته 
املنعق���دة يف الث���اين من �شب���اط 1948، تاأجي���ل جل�شاته 
مل���دة خم�ش���ني يوم���ًا اعتب���ارًا م���ن 3 �شب���اط 1948، وملا 
�شع���رت الوزارة بان الراأي الع���ام ل يرتاح لهذا التاأجيل، 
وان ال�شح���ف ل ت���زال تطال���ب بح���ل املجل����س وب�شب���ب 
التدخ���ل والتزوي���ر الذي راف���ق النتخاب���ات التي انبثق 
عنها، ا�شت�ش���درت يف 22 �شباط1948 اإرادة ملكية بحل 

املجل�س.
قامت حكومة حممد ال�شدر بعد ان اأعادت العمل بالأحكام 
العرفي���ة يف ع���ام 1948 بحمل���ة وا�شع���ة للت�شييق على 
احلري���ات وحمارب���ة الأح���زاب وخا�شة خ���الل ال�شهرين 
الخرين من ذلك الع���ام، حيث كانت اعمدة الفتتاحيات 
يف ال�شح���ف احلزبية، ومنها �ش���وت الأحرار على وجه 
اخل�شو����س، وبع����س ال�شحف الوطني���ة امل�شتقلة تظهر 
كاأعم���دة بي�ش���اء بفع���ل الرقاب���ة ال�شديدة الت���ي مور�شت 
�ش���د ال�شحف. وام���ام ه���ذا الو�شع فتحت ناف���ذة حوار 
ب���ني حزبي الأحرار والوطن���ي الدميقراطي لدرا�شة هذه 
الأو�ش���اع فات�شح ان وجهات النظ���ر متفقة متام التفاق 
مما ا�شتدعى ان يتخذ احل���زب قرارًا يف موؤمتره الأخر 
تخّول فيه اللجنة العليا �شالحية املوؤمتر العام يف تقرير 

م�شره.
ل���ذا اأ�شدرت جري���دة �شوت الأح���رار يف 3 كانون الأول 
1948 وه���ي حتم���ل عل���ى �شفحتها الأوىل ق���رار جتميد 
احلزب، وا�شتعر����س هذا البيان ال�شطهاد الذي مور�س 
�ش���د احلي���اة احلزبي���ة من���ذ ن�شوئه���ا وم���ربرات جتميد 

احلزب.
وق���د ابل���غ احل���زب وزارة الداخلية ق���رار اللجن���ة العليا 
املت�شمن ايق���اف ن�شاطه ال�شيا�ش���ي يف 12 كانون الأول 
1948، ال ان هذا التجميد ا�شبح نهاية حزب الأحرار اذ 

انه مل يعد اىل �شاحة العمل ال�شيا�شي بعد ذلك.

عن رسالة )علي ممتاز الدفتري
و دوره السياسي 1940 - 1958(

من تاريخ الحركة الحزبية في العراق

هل كان حزب االحرار تقليديا ام وطنيا ؟
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د . منار عبد المجيد عبد الكريم

  »اأن حميط اجلامعة الأمريكية حميط يبعث روحًا جديدة 
يت�ش���رب به���ا التلميذ من اأ�شاتذته خ���الل درا�شته هي روح 
الدميقراطية احلقة املقرون���ة بالعمل امل�شتمر روح يتدفق 
فيها ينب���وع الطم���وح للتبح���ر يف العل���وم...ان اجلامعة 
الأمريكية تر�ش���د الطالب اإىل كيفي���ة الدرا�شة وتهديه اإىل 
الط���رق الأ�شا�شية التي يتو�شل به���ا اإىل املعرفة والثقافة 
ب���ال مدر�س ول دلي���ل يعتمد الطالب عل���ى نف�شه يف عمله، 
ل ينتظ���ر معونة من الغر...اأنها لي�س باجلامعة امل�شتبدة 
الت���ي تريد ان ي���رتك تالمذتها الع���رب وان يهجروا لغتهم 
وتراثه���م ب���ل ت�شجعهم على ح���ب اأوطانه���م وتغر�س فيهم 
الثقافة احلرة والروح الدميقراطية، تعلمهم حقيقة احلياة 
احل���رة والوح���دة ال�شيا�شي���ة...اأن اجلامع���ة الأمريكي���ة 
حت���رتم كل الأديان ومتن���ح احلرية املطلق���ة لتالمذتها ان 
ميار�ش���وا طقو�شه���م الدينية...”.اأم���ا الطال���ب امل�شيح���ي 
جميد خ���دوري،  فقد وث���ق لنا ذكرياته ع���ن اجلامعة بهذا 
ال�شكل:”اأم���ا الطريق���ة الت���ي كان���ت اجلامع���ة الأمريكي���ة 
العل���وم  يف  ل  املو�شوعي���ة  توؤك���د  كان���ت  فق���د  تتبعه���ا، 
الفيزيائي���ة وح�ش���ب بل يف العل���وم الجتماعي���ة اأي�شًا...
كانت لدينا حرية اكرب يف اختيار املقررات الدرا�شية...«.

باملقاب���ل، كان هن���اك ط���الب عراقي���ون قد حتامل���وا كثرًا 
عل���ى اجلامعة لأ�شباب عدي���دة، اأبرزها اأنهم مل يوفقوا يف 
اجتي���از الدرا�ش���ة فيها، الأم���ر الذي دفعه���م اىل ان ي�شنوا 
حم���الت اإعالمي���ة �شده���ا، م�شتغل���ني ال�شح���ف العراقي���ة 
ال�ش���ادرة يوم���ذاك لن�ش���ر ارائهم به���ذا اخل�شو����س. فقد 

ا�شتغ���ل الطال���ب عبد ال���رزاق الظاهرعالقات���ه ال�شخ�شية 
”  ل�ش���ان حال حزب”  م���ع القيم���ني على جري���دة” النه�شة
النه�ش���ة العراقية”، فق���ام بن�شر مقالته الت���ي هاجم فيها 
اجلامع���ة الأمريكي���ة بحج���ة ان���ه طغ���ى عليه���ا” النزع���ة 
التب�شري���ة”، وم�شتواه���ا العلمي �شعيف���ًا . لنقرا �شوية 

ماذا كتب الظاهر عن اجلامعة بهذا ال�شاأن:
موؤ�ش�ش���ات  م���ن  موؤ�ش�ش���ة  الأمريكي���ة  اجلامع���ة  »ان 
الأمري���كان، وه���ي ل تختلف ع���ن �ش���كان املوؤ�ش�شات التي 
تديره���ا اجلمعي���ات التب�شري���ة والت���ي متوله���ا ال���دول 
الأوربي���ة بامل���ال والنف���وذ ...ف���اأذن لبد ان يك���ون غايتها 
ا�شتعماري���ة... وليعقل مطلقًا ان تك���ون الغاية نزيهة ... 

غايتها ن�شر ثقافة الم�س التي تنتمي اليها 
... وبث الدعاية الدينية...وت�شميم اأفكار 
الن�سء وتربيتهم تربية ناق�شة، ملقية يف 
روعه���م اأ�شياء كثرة م���ن خرافات القرن 
الع�شرين كالقومية والأممية وغرها من 
النظريات اخلطرة التي يجب مكافحتها 

ا�شد الكفاح من ال�شبان امل�شلمني«.
   مل يكت���ف الظاه���ر بذل���ك، فق���د و�ش���ف 
اجلامعة يف املقال ذات���ه باأنها” جرثومة 
ح�شاري���ة ا�شتعماري���ة، ونقط���ة �شوداء 
قذرة يجب ا�شتئ�شالها، فنحن يف ع�شر 
الن���ور واحلري���ة  املدني���ات، يف ع�ش���ر 
واأغ���راء  التب�ش���ر  ع�ش���ر  يف  ول�شن���ا 
زعزع���ة  او  اأديانه���م  ب���رتك  ال�شب���اب 

معتقداتهم القومية والدينية«.
  ينبغي ان ن�شر هنا اىل، ان هذا الراأي 
قد كتب���ه الظاهر يف ع���ز �شبابه، اذ كان 
عم���ره 21 عامًا، اغلب الظ���ن ، انه كتبه 
علم���ي،  باندف���اع  ل  عاطف���ي  بانفع���ال 
ول�شيم���ا ان هذا النفع���ال كان نتيجة 
ا�شابت���ه  “مبر����س ع�شب���ي “ خ���الل 
درا�شت���ه يف اجلامعة،  وق���د دخل على 
اث���ره “ م�شت�شف���ى عقل���ي يف بروت 
“ طبق���ا ملا جاء يف وثيقة بريطانية. 
م���ع العل���م، ان الظاهر ق���د تراجع عن 
انفعاله الالم�ش���وؤول باجتاه اجلامعة 

بع���د ان �شهرت���ه احلي���اة وجتاربه���ا املري���رة، اذ دون يف 
مذكرات���ه الت���ي اأو�ش���ى بن�شره���ا بع���د وفاته، ه���ذا الراأي 

بخ�شو�س اجلامعة الأمريكية يف بروت:
»�شاهم���ت اجلامعة كثرًا يف ن�شر العل���وم والثقافة جليل 
م���ن املواطن���ني يف لبن���ان و�شوري���ا وفل�شط���ني والعراق 
... اأ�شهم���ت يف اأن�ش���اء جي���ل م���ن املثقفني منه���م اأ�شحاب 
املقتطف واله���الل وخ�شو�شًا من اأخواننا اأبناء الطوائف 
امل�شيحي���ة العربية يف لبنان و�شوري���ا وفل�شطني. ويعود 
األيه���م الف�ش���ل يف نقل الكثر من الكت���ب الأدبية والعلمية 
اىل اللغ���ة العربي���ة وجهده���م م�شك���ور يف خدم���ة الثقافة 

العربية باأو�شع معانيها« (

مل يك���ن عبد ال���رزاق الظاه���ر وحده، م���ن املتحاملني على 
اجلامعة، فقد وافقه يف ال���راأي زميله عبد املجيد الق�شاب 
ال���ذي كان” �شخ�شي���ة فيه���ا ن���وع م���ن عدم الت���زان وذي 
مزاجية” كما و�شفه الربيطانيون ، فقد و�شف اجلامعة” 
باملخ���ازي” ، و “امله���ازل”، واأنها ت�شل���ل ال�شرق عمومًا ، 
والع���رب خ�شو�ش���ًا ب���ان الغاية م���ن تاأ�شي�شه���ا هو خدمة 
“العرب والعلم واحلرية”. وختم مقاله ببيت �شعر ن�شه:
ل يغرنك ما ترى من رجال     اأن حتت ال�شلوع داءا دويًا

  ويبدو، ان الق�شاب قد تراجع هو الخر عن رايه ، بدليل 
ان���ه ار�شل ولده تغلب للدرا�شة يف اجلامعة المريكية يف 

بروت يف خم�شينيات القرن الع�شرين. 
ويف ال�شي���اق ذاته، دعا طالب اأخر العوائل العراقية بعدم 
اإر�شال اأبنائه���ا اإىل اجلامعة الأمريكية يف بروت، 
لن بروت “ بيئ���ة منحطة” ، اإذ” يجتمع” فيها “ 
اأق���ذر عنا�شر احلياة الغربية” ، وان ادعاء القيمني 
عل���ى اجلامعة باأنها” معهد علمي ل دخل للدين فيه، 
فهذا ه���راء حم�س”. وقد كتب طلبة اآخرون مقالت 

ل تخرج يف �شياقها عن هذا التحامل.
ومما يلفت النظر ، ان بع�س اع�شاء جمل�س النواب 
العراق���ي ق���د تبن���وا الراء املتحاملة عل���ى اجلامعة 
المريكي���ة ، فق���د اعرت����س احم���د اجلليل���ي نائ���ب 
املو�شل ب�ش���دة على اجراء اجلامع���ة باأجبار الطلبة 
عل���ى الدخول للكني�شة . لنتابع معا ماذا قال اجلليلي 

بهذا اخل�شو�س:                  
»ان اجلامع���ة المريكي���ة يف ب���روت جت���رب الطالب 
امل�شلمني على دخول الكني�شة وال�شالة بها وهذا يعد 
عم���ال فيه امتهان لكرامة الدين ال�شالمي وبه م�شا�س 
لل�شع���ور ومن���ايف لب�ش���ط القواع���د احلديث���ة الت���ي 
يزعمه���ا موؤ�ش�ش���و اجلامع���ة انف�شه���م، واذا اجلامعة 
لميك���ن ان تعمل كما هو حق خوفا من العانات التي 
تاأتيه���ا م���ن امري���كا افال يج���ب البحث ع���ن غرها من 
اجلامع���ات الراقي���ة وار�شال التالمي���ذ اليها �شونا من 

كل ما مي�س او ي�شعف �شعورهم الوطني«.
  وجتدر ال�شارة اىل، ان كالم اجلليلي، كان عبارة عن 
�ش���وؤال وجهه اىل عبد احل�ش���ني اجللبي وزير املعارف 
يوم���ذاك، حيث اجابه الخر ب���اأن “ال�شالة الجبارية 
يف الكني�ش���ة قد الغيت منذ عه���د ولية جمال با�شا على 

�شوريا خالل احلرب العاملية الوىل« 
  ويب���دو، ان جريدة” النه�ش���ة” قد تق�شدت بن�شر اآراء 
املتحامل���ني عل���ى اجلامعة وع���دم ال�شماح بن�ش���ر الآراء 
املوؤيدة مل�شرة اجلامع���ة، وبهذا احلال فان اجلريدة قد 
فقدت حياديتها ومهنيتها ومو�شوعيتها على اقل تقدير. 
  باملقاب���ل ، ن�شرت جريدة “الع���راق” اراء الطلبة الذين 
دافع���وا عن اجلامعة ، فق���د ن�شرت اكرث م���ن مقال للطالب 
عل���ي حيدر اجلميل الذي اأكد فيه على اأن خدمات اجلامعة 
كانت خدمات “ �شامي���ة”، وقد خرجت العديد من الطالب 
“ امل�شبعني بروح العلم والتهذيب ال�شحيح”، المر الذي 
جع���ل الطال���ب ان ي���زداد “ علم���ًا وثقاف���ة واأخالق���ًا”. مع 
العل���م، اأن الطالب رزوق غنام قد فند ما قاله زميله الظاهر 

بخ�شو�س اجلامعة جملة وتف�شيال.
  ومهم���ا تك���ن الآراء بخ�شو�س اجلامعة، �ش���واء املوؤيدة 
او املعار�ش���ة لها، فان اجلامعة كانت متثل “ املعني” ، و” 
املن���رب ال���ذي غذى احلرك���ة الفكرية بني ال�شب���اب العراقي 
“عل���ى حد  تعبر طالب عراقي كان يدر�س يف اجلامعة 
دون اأن تك���ون ل���ه اأية مي���ول �شيا�شية مييني���ة اأو ي�شارية 

الأمر الذي جعلنا اأن نكون اأكرث اطمئنانًا لراأيه.

عن رسالة )  الجامعة االمريكية في بيروت واثرها 
على الفكر السياسي في العراق الملكي  (

تباينت آراء الطلبة العراقيين حول 
الجامعة األمريكية في بيروت في 

العشرينيات من القرن الماضي كل 
حسب طبيعة مستواه العلمي، 
فالطلبة الذين تفوقوا علمياً في 

الجامعة وصفوها وصفاً حسنا ، في 
حين الذين لم يحالفهم التوفيق 
وصفوها وصفا سيئا ال يخلو في 

اغلب األحيان من انفعاالت نفسية 
غير محسوبة في وقتها.يقول 

الدكتوراحمد سوسة عن الجامعة 
األمريكية في بيروت:

في العشرينيات

الدراسة في الجامعة االمريكية في بيروت 
بين أنصارها وخصومها 
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رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

www.almadasupplements.comطبعت بمطابع مؤسسة  لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس التحري��ر التنفيذي: عل�ي حس���ين

سكرتير التحرير: رفعة عبد الرزاق

االخراج الفني: علي كاطع

منذ القدم وقبل تأسيسها سنة 145 هجـ ، عرفت بغداد مدينة السالم بكثرة كنائسها ووجود المسيحيين 
باعداد كبيرة ، غير ان يد الحدثان وما تعرضت اليه هذه المدينة من غزوات واحتالال ، فضال عن نكبات 
الطبيعة ، ام تبق من تلك الكنائس القديمة شيئا ، حتى عدت كنيسة ام االحزان المشيدة في القرن 

السابع عشرهي اقدم الكنائس الموجودة . وسأقدم هنا تعريفا بهذه الكنيسة التي يؤمها المسيحيون 
والمسلمون سواسية ، حتى لتجد في بعض األحيان عدد المسلمين ، وال سيما النسوة منهم اكثر من 

المسيحيين ، طلبا للبركة والمثوبة .

اعداد : رفعة عبد الرزاق محمد

م���ا ان تخل فناء الكني�شة الواقعة يف حملة راأ�س 
الكني�ش���ة يف �ش���رق حمل���ة املي���دان ) الي���وم تقع 
مطل���ة على �ش���ارع اخللفاء بج���وار بدال���ة الباب 
املعظ���م ( ، حت���ى تواجه���ك لوح���ة كتب���ت عليه���ا 
)كني�ش���ة القدي�ش���ة م���رمي لالرم���ن اليرثوذك����س 
تاأ�شي�شه���ا  ين�ش���ب  اذ   .  )1640-1639 �شي���دت 
مبب���ادرة من �شاب���ط املدفعي���ة الرمن���ي كيورك 
نازاريتيان )ك���وك نزار( يف عه���د ال�شلطان مراد 
العثم���اين. وق���د مت جلب بع�س ذخائ���ر )اجلنود 
يف  ا�شت�شه���دوا  الذي���ن  الربع���ني(  امل�شيحي���ني 
�شيف���از )�شب�شطي���ة( وو�شعه���ا يف امل�ش���كاه يف 

اجلدار الي�شر للكني�شة.
اثناء اعادة بن���اء الكني�شة خالل )1967 �1970( 
يف عه���د قدا�ش���ة الكاثوليكو����س فا�شك���ني الول 
وا�شقفية املط���ران ا�شو عيك غ���از لريان وبنف�س 

موا�شفاته���ا ال�شلي���ة عل���ى نفق���ة املح�ش���ن ارام 
غريبي���ان ع���رث عل���ى ال�شندوق املزخ���رف املثمن 
الذخائ���ر  عل���ى  حمتوي���ا  املرم���ر  م���ن  الوج���ة 
التاري���خ  الرمني���ة  باحل���روف  في���ه  وحمف���ورا 
املواف���ق لل�شن���ة 1663 ميالدية  وق���د اعيد و�شع 

هذا ال�شندوق يف حملة بالكني�شة.
كتب���ت الأ�شت���اذ �شيم���اء عل���ي فلي���ح : عن���د عبور 
البواب���ة �شتدخ���ل اىل باح���ة م�شتطيل���ة ال�ش���كل 
حت���وي على احد اب���راج الكني�ش���ة وحتوي على 
بوابة لك���ن هذه الخرة اغلقت وا�شبح الدخول 
من اجلهة الخ���رى للكني�ش���ة، و�شيلفت انتباهك 
بالتاكي���د وج���ود نخل���ة �شاخم���ة داخ���ل الباحة. 
تطل �شبابيك الكني�شة التي ب�شكل اقوا�س ن�شف 
دائري���ة على ه���ذه الباحة . عن���د انعطافك للي�شار 
�شتدخ���ل من فتحة جانبية حتيطها ال�شجار ليقع 
نظ���رك على باح���ة داخلية كب���رة م�شلعة ال�شكل 
ممتلئه باحلمام الزاج���ل تزينها ا�شجار الزيتون 
وتط���ل عليها �شرفات م���ن الطابق الث���اين ب�شكل 

اقوا�س وتطل عليها �شبابيك بذات ال�شكل. غلفت 
اجل���دران املحيط���ة بالباح���ة بالطاب���وق ال�شفر 
)اجلفقيم( وعمل م���ن الطابوق زخارف خمتلفة. 
داخ���ل الكني�شة �شتجد ف�شاء مثمن ال�شكل تعلوه 
قب���ة يزينه���ا الزجاج املل���ون، زينت ج���دران هذا 
الف�ش���اء باللوحات التي تو�شطته���ا لوحة كبرة 
لل�شي���دة م���رمي الع���ذراء، يف هذا الف�ش���اء يوجد 
�شليب كبر م���ن احلديد تو�شع بداخله ال�شموع 
الت���ي توق���د لطل���ب احلاج���ات ومن ه���ذا الف�شاء 
يت���م النتق���ال اىل ف�شاء م�شتطي���ل �شغر ن�شبيا 
هو ف�ش���اء انتقايل ميث���ل ف�شاء الدخ���ول للقاعة 
حيث تفت���ح عليه بوابة الدخول م���ن ف�شاء ايقاد 
ال�شموع والبوابة الخرى يف اجلهة املقابلة التي 
يت���م الدخول منه���ا للكني�شة من الباح���ة المامية 
يف�ش���ل بني هذا الف�شاء وف�شاء القاعة حاجز من 
احلدي���د على �شكل زخرفة لنجمة ثمانية متكررة، 
بعده���ا يتم الدخ���ول اىل قاع���ة الكني�ش���ة اما من 
فتحة من اليم���ني او من فتحة من الي�شار. القاعة 

جدرانه���ا   13*  6.5 بابع���اد  ال�ش���كل  م�شتطلي���ة 
اجلانبي���ة حت���وي فتحات ب�ش���كل اقوا����س متثل 
�شبيابي���ك ه���ذه القوا�س ب���ارزة للخ���ارج مكونة 
خ�شف���ة للداخل لتعطينا تك�ش���رات باجلدران، كل 
جدار يحوي 3 فتحات واحد هذه الفتحات متثل 
بواب���ة للخ���ارج. القاع���ة م�شقفة بالقبي���ة والتي 
حت���و بدوره���ا فتح���ات لدخ���ول الن���ارة لداخ���ل 
القاع���ة، القاعة بارتفاع طابق���ني وتطل عليها من 
الطابق الول �شرفة يت���م الو�شول اليها من درج 
جانب���ي وال�شرفة يف�شل بينها وب���ني القاعة ذات 
احلاج���ز بالطابق الر�شي الذي زخرف بالنجمة 
الثماني���ة، للقاع���ة مذب���ح ب�شيط  تزين���ه ال�شموع 

والرثيات يف�شله عن القاعة ثالث درجات.
تع���د الكني�ش���ة اليوم م���زار للموؤمن���ني من جميع 
الدي���ان والطوائ���ف، حيث يتدفق عليه���ا الزوار 
م���ن امل�شلم���ني وامل�شي���ح وما ي�ش���د النتباه كرثة  
عدد امل�شلمني الزائري���ن مما ي�شيد مبكانة وبركة  

هذه الكني�شة

كنيسة الميدان ، اقدم كنائس بغداد


