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وديان حيدر الدلفي

تشير المصادر إلى أن األمير عبد 
اإلله كان كل يوم في الساعة 

السادسة صباحًا,عندما ينهض يقوم 
باالستحمام ثم يرتدي مالبسه 

الخاصة بركوب الخيل ويخرج في 
نزهة رياضية مع مرافقيه تستغرق 
عادًة إلى الساعة السابعة, وبعدها 

يعود إلى القصر ويستحم مرة 
أخرى ويرتدي مالبسه الملكية, 

وكان يميل إلى األلبسة الداكنة في 
الشتاء والفاتحة في الصيف. كماعرف 

األميرأنه كثيرالعناية واالهتمام 
بهندامه لذلك عدته الصحف األجنبية 
من أرشق )أناقًة وترتيبًا( أمراء العالم 

وأسلمهم ذوقًا.

اعتاد الأم���ر اأن يتناول �صباحًا كوبًا من القهوة باحلليب 
وخ���ال ه���ذه امل���دة ال�صباحي���ة كان يطل���ع عل���ى الربي���د 
امل�ص���تعجل ال���ذي و�ص���ل اإىل الب���اط امللكي بعد ال�ص���اعة 
الثاني���ة ع�ص���رة لي���ًا, وبالأخ����ص الربقي���ات الت���ي فيه���ا 
امل�صاكل والق�صايا الجتماعي���ة التي قدمها بع�ص الأهايل 
اإىل الو�ص���ي وفيها ا�صتعطاف اأوتظلم اأو برقيات فيها من 
الأخبار ال�صيا�صية واحلوادث العاملية والعربية واملحلية, 
وبع���د النته���اء يجتمع عب���د الإله م���ع والدته عل���ى مائدة 
الإفطارعند ال�صاعة الثامنة ويتناول فطوره يف جوعائلي 
تتخلله اأحاديث خا�صة حتى ال�صاعة الثامنة والن�صف, ثم 
بعد ذلك يذهب اإىل املكتبة يف داخل الق�صر ويطالع ما هياأ 
له ماأمور الق�صر من ال�صحف ال�صباحية فيلقي نظرة على 
اأخباره���ا وي�صر بقل���م اأحمر على ما ا�صتوقف���ه من اأخبار 
مهمة كي يناق�صها مع امل�صوؤولني ح�صب اخت�صا�صهم حول 
ما جاء فيه���ا من معلومات, وهذه العملي���ة ت�صتغرق حتى 
ال�صاعة التا�صعة والن�صف ث���م يغادر الأمر ق�صر الرحاب 
اإىل الب���اط امللكي وعند و�صوله اإىل الباط يلتقي الأمر 
يف ال�صاعة العا�صرة مع كبار موظفي الباط وي�صغي بكل 
ه���دوء اإىل ما يعر�صونه عليه ويناق�صهم مبا ميكن  لتخاذ 
الق���رار املنا�صب,وت�صتغ���رق اأعماله الر�صمي���ة من ال�صاعة 

العا�صرة والن�صف اإىل ال�صاعة الثالثة ظهرًا.
 ويف بع����ص الأي���ام ي�صتم���ر اأكرث م���ن هذا الوق���ت, وذلك 
لن�صغال���ه يف الط���اع على م���ا يعر�ص عليه م���ن عرائ�ص 
وتقاري���ر داخلي���ة وخارجي���ة ودرا�صتها,وحت���ى ق���رارات 
بع����ص  ويراج���ع  امللكي���ة,  والإرادات  ال���وزراء  جمل����ص 
القوان���ني والأنظم���ة الت���ي ت�صدره���ا الدول���ة, ويف ه���ذه 
احلال���ة ي�صتع���ني ببع����ص امل�صت�صاري���ن والخت�صا�صيني 
الذي���ن يقدم���ون ل���ه امل�ص���ورة يف تف�ص���ر هذه الق���رارات 

والقوان���ني, وكان الأمر عبد الإله يهتم وي�صتمع وي�صغي 
له���وؤلء امل�صت�صاري���ن ويح���رم اآراءه���م واأفكاره���م التي 
يقدمونه���ا ل���ه, وم���ن ثم يتخ���ذ الق���رار املنا�ص���ب, وبع�ص 
الأحي���ان يوؤجل ما يراه لوقت اآخ���ر حتى ي�صل اإىل القرار 

املنا�صب يف الوقت املنا�صب. 
وم���ن �صمن برناجمه الر�صمي فقد ح���دد الو�صي عبد الإله 
ثاث���ة اأيام ملقابل���ة الوزراء وكبار موظف���ي الدولة وثاثة 
اأي���ام لأبناء ال�صعب وكان ي�صتقب���ل �صيوفه واقفًا ويرحب 
بهم ويطلب منهم اجللو����ص قبله حتى ي�صملهم بكل رعاية 

واهتمام.
يع���ود الو�ص���ي عبد الإله بعد ذل���ك اإىل الق�صر عند ال�صاعة 
الثالث���ة بع���د الظه���ر ليتن���اول الغ���داء م���ع العائل���ة )امللك 
واأخوات���ه( ويذك���ر اأن الو�صي عب���د الإل���ه يف اأواخر عام 
1941 ق���د األغ���ى الكثر م���ن الأكات التي تعده���ا املطابخ 
امللكية وحت���ى وجبات احللويات الت���ي تو�صع مع موائد 
الغ���ذاء, وذلك ب�صبب الظروف القت�صادي���ة ال�صعبة التي 
كان يعي�صه���ا ال�صع���ب العراقي من جراء احل���رب )العاملية 
الثاني���ة( ال�صعبة ولبد من تقليل الإنف���اق على مثل هكذا 
م���اآدب ووجبات ويرى اأنها ل تتفق م���ع هكذا ظروف مير 

بها البلد.
 وبع���د تن���اول الغ���ذاء ف���اإذا كان الف�صل �صيفًا ين���ام قرابة 
�صاعت���ني ث���م يخ���رج بعده���ا اإىل امل�صب���ح م�صطحب���ًا معه 
املل���ك في�صل الث���اين واإذا كان الف�صل �صتاًء ميار�ص بع�ص 
الألعاب الريا�صية اإذ كان مولعًا بالألعاب الريا�صية, ف�صًا 
عن ذلك كان الأمر عبد الإله يحب ممار�صة قيادة ال�صيارة 
ورك���وب اخلي���ل ولعب���ة التن����ص وال�صباح���ة والتجدي���ف 

وال�صيد.
 عرف الأمر عبد الإله بروحه الريا�صية ورعايته للنوادي 
الريا�صي���ة وت�صجيع���ه لل�صب���اب ملمار�ص���ة الريا�صة,فكان 
يق���ود �صيارته بنف�ص���ه والتجول يف �ص���وارع بغداد وكان 
�صغوفًا بقي���ادة ال�صيارات املك�صوفة على وجه اخل�صو�ص 
اأم���ا يف احلفات الر�صمية اأو عن���د قيامه بواجبه الر�صمي 
فا ي�صتعمل غر �صيارته )الور(, كما يجيد ركوب الدراجة 
)املوتو�صي���كل( اإج���ادة تام���ة كم���ا يح���ب ممار�ص���ة لعب���ة 
التجدي���ف والتي تعد م���ن الألعاب الريا�صي���ة املحببة اإىل 
قلب���ه يف ف�صل ال�صيف فكان الأم���ر عبد الإله رجًا متعدد 
الهواي���ات اإل اأن اأهم هواياته الت���ي اأبدع فيها هي ريا�صة 
الفرو�صي���ة التي اعتاد على ممار�صته���ا �صباح كل يوم بني 
احلق���ول اخل�ص���راء والب�صات���ني ومن خال ه���ذه الهواية 

اقتنى اأف�صل اأنواع اخليول واهتم بربيتها واإ�صراكها يف 
ال�صباقات الأ�صبوعية, ف�صًا عن ذلك كان لاأمر مق�صورة 
خا�ص���ة يف �صب���اق اخلي���ل يف املن�صور التي ي���ردد عليها 
برفق���ة امللك في�صل الثاين .كما له ع�صوية يف اأحد الأندية 
الربيطاني���ة اخلا�صة هو نادي �صي���د الثعالب الربيطاين 
وه���ذه الريا�ص���ة جت���ر عل���ى ظهور اخلي���ل وتعدم���ن اأهم 
اأن���واع الريا�ص���ة عند الربيطانيني وله���ا نواديها اخلا�صة 
يف بريطاني���ا, وكث���رًا م���ا يرى فيه���ا الو�ص���ي اأ�صدقاءه 
الربيطاني���ني ويجيد لعبة التن�ص ويهواه���ا حتى يزاولها 
ث���اث م���رات يف الأ�صبوع, وق���د اعتاد اأن يلعبه���ا مع كبار 
ال�صب���اط العراقي���ني وبع����ص الأجان���ب وعقياتهم,وكان 

حمب���ًا ل�صي���د الطي���ور وله ج���ولت رائع���ة يف ال�صيد يف 
مناط���ق خ���ارج بغ���داد يف ل���واء دي���اإىل و�صواح���ي لواء 
املو�صل وق�صاء �صامراء, فكان �صيادًا ماهرًا يقوم بال�صيد 
والقن����ص وه���و على ظه���ر اخلي���ل اأو م�صيًا عل���ى الأقدام 
وخا�ص���ًة يف �صي���د الغ���زلن وغره���ا م���ن طي���ور الدراج 
واحلب���اري كما كان للو�صي اهتم���ام بربية طيور الزينة 
كالكن���اري والكا�صكو وغرها م���ن الطيور التي يتم جلبها 

اإليه من اخلارج.
اأم���ا يف الألوي���ة اجلنوبية وحتدي���دًا ل���واء الب�صرة فكان 
الأم���ر عبد الإله يحبذ �صيد الب���ط على غرها من الطيور 
الأخ���رى, ف�ص���ًا ع���ن ذل���ك كان لاأمر عب���د الإل���ه اهتمام 
برعاي���ة حف���ات ال�صي���د التي تق���ام عدة م���رات يف ال�صنة 
وي�ص���ارك فيه���ا �صخ�صي���ًا وغالبًا م���ا ي�صطحب مع���ه امللك 

في�صل الثاين 
وعن���د ال�صاع���ة ال�صاد�ص���ة م�ص���اًء يع���وداإىل ق�ص���ره بع���د 
ممار�ص���ة ريا�صته املعتادة فيتناول فنجان���ًا من ال�صاي اأو 
القه���وة اإذا كان الف�ص���ل �صت���اًء اأم���ا اإذا كان الف�ص���ل �صيفًا 
ا�صتعا����ص عن ذل���ك ب�صراب قدح من ع�ص���ر الربتقال,كما 
واأن الأمر عبد الإل���ه كان قليل التدخني يف الأيام العادية 
ورمب���ا ل يتجاوز ع�صرة �صكاي���ر يف اليوم الواحد والذي 
اأعتاد عليه بعد الع�صاء, اأما يف حالة حدوث اأزمة �صيا�صية 
اأو م�صكل���ة ك���ربى يب���داأ يدخ���ن كثرًا, ت���كاد ال�صي���كارة ل 
تنطف���ئ م���ن يده,ث���م بعد ذل���ك يتناول طع���ام الع�ص���اء مع 
الأ�صرة املالكة اأم���ا يف ق�صر الزهور اأو يف ق�صر الرحاب, 
بع����ص  ا�صتقب���ال  اإىل  الأحي���ان  بع����ص  يف  ي�صط���ر  ق���د 
ال�صخ�صي���ات لأم���ور مهم���ة, اأو قد يزوره بع����ص املقربني 
فياأمر باإقام���ة مائدة اأخرى ويتناول معه���م الطعام, وبعد 
ذلك يجل�ص مع م���ن كان يف �صحبته ويتحدثون باأحاديث 
خمتلف���ة. ويف الوق���ت ال���ذي ي�صتم���ع اإىل م���ن يك���ون يف 
ح�صرته يكون يف الغالب م�صغوًل بتقليب �صفحات بع�ص 
املج���ات ال�صهري���ة او الأ�صبوعية العاملي���ة فيلقي الو�صي 
نظرة على تط���ور الأحداث العاملية م���ن الناحية الزراعية 
وال�صناعي���ة والأدبي���ة, اإذ كان ل���ه ا�ص���راك يف العديد من 
املج���ات العربية والعاملية على اختاف لغاتها واأنواعها, 
وهي تق���دم الأخبار اجلديدةوما و�صل���ت اإليه البتكارات 
احلديث���ة يف العل���وم والفن���ون واملو�صيقى,وعند ال�صاعة 
احلادي���ة ع�صر لي���ًا ينه�ص لان�ص���راف فين�صرف من كان 

يف جمل�صه بعد اأن نالوا من جمل�صه الرعاية والهتمام.
 اأم���ا الفن���ون والآداب يف حياة الأمر عب���د الإله فقد اهتم 
بالفن���ون املختلف���ة واأعط���ى له���ا الهتمام �ص���واء كان ذلك 
يف الر�ص���م اأو الت�صوي���ر اأو الآداب واملو�صيقى,كم���ا اأن���ه 
كان ي���زاول الكثر منه���ا يف اأوقات الف���راغ, ويحب اأي�صًا 
�صماع املو�صيقى ل �صيما يف اأوقات فراغه في�صتمع لبع�ص 
املحط���ات الغربي���ة, اأو ياأم���ر بو�ص���ع الأ�صطوان���ات التي 
يرغب فيها, وتكون على الأغلب من نوع الكا�صيك وبحكم 
ن�صاأته فهو يحب املو�صيقى العربية على اختاف اأنواعها, 
ويف�صل املو�صيقى العراقية على غرها وي�صتمع اإليها يف 

اأغلب اأوقاته.
 كان الأم���ر يقتن���ي جمموعة م���ن اآلت الت�صوي���ر ليلتقط 
به���ا �ص���ورًا فني���ة رائع���ة, وه���و �صدي���د الول���ع بت�صوي���ر 
املناظ���ر الطبيعية, وكان له ا�صراك يف الكثر من جمات 
الف���ن, وكثرًا ما ي�صطح���ب معه اآلة الت�صوي���ر عند قيامه 
بالنزه���ة يف الغاب���ات للتق���اط �صور بع����ص املناظر التي 
يتفاخ���ر باأنها اأجمل مم���ا ين�صر يف الكثر من املجات ول 
يقل اإعجاب���ه بالر�صم عن اإعجاب���ه بالت�صوير فكان معجبًا 
بالر�ص���وم القدمية ولدي���ه جمموعة من اللوح���ات الثمينة 
لأ�صهر الر�صام���ني القدماء,كديفن�ص ورفائيل وغرهما من 
الر�صامني, كما كل���ف اأحد الر�صامني الأجانب بر�صم بع�ص 
مناظ���ر الث���ورة العربية الكربى ورجالته���ا كي يحلي بها 

جدران ق�صره .

عن ر�سالة : )احلياة االجتماعية للعائلة املالكة يف العراق 
)1958-1921

الوصي على العرش في حياته الخاصة..
كيف كان عبد األله يقضي يومه ؟
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اعده للملحق :

رفعة عبد الرزاق محمد

غيب الموت يوم االثنين 5 تموز 2021 
الشاعر الكويتي علي السبتي

 الذي ارتبط اسمه بالشاعر العراقي 
الكبير بدر شاكر السياب. 

نعيد نشر اللقاء الذي اجرته مجلة )الف 
باء( في سبعينيات 

القرن الماضي عن ذكرياته في االيام 
االخيرة من حياة السياب.

يقول ال�صبتي :
 لقد كان ال�صياب �صديقي وكنت قبل ان التقي 
ب���ه قبل اكرث من ربع قرن معجبًا اىل حد كبر 
ب�صع���ره.. وعندم���ا التقيته للم���رة الأوىل يف 
الب�ص���رة ازداد اإعجابي ب���ه واأ�صبح بعد ذلك 
م���ن اعز اأ�صدقائي ثم باعدتنا الأيام والتفرقة 
اجلغرافي���ة بني الع���رب اىل ان جاء يوم وقع 
اإمام عيني مقال من�صور يف جملة »احلوادث« 
اللبنانية بقلم الأ�صتاذ اليا�ص �صحاب يتحدث 
في���ه ع���ن بدر�صاك���ر ال�صي���اب املري����ص ال���ذي 
ليح�ص���ل على العاج ال���كايف وانه مهمل يف 
امل�صت�صفيات وان طريق املوت يت�صع اإمامه.. 
وق���د ه���ز م�صاعري ه���ذا املقال وتاأمل���ت كثرًا 
على بدر فكتبت بدوري مقال يف جملة �صوت 
اخلليج الكويتية طلبت فيه من وزير ال�صحة 
الكويت���ي ان يتبنى عاج ب���در �صاكر ال�صياب 
يف احد امل�صت�صفي���ات الكويتية.. وفعا اهتم 
الوزي���ر مبا ج���اء يف مقايل حي���ث ات�صل بي 
طالب���ًا عن���وان ب���در لات�صال ب���ه وبعد بحث 
وا�صتق�ص���اء علمت ان بدرا كان يتلقى العاج 
يف مدين���ة درم الربيطاني���ة وق���د غادرها اىل 
جه���ة جمهول���ة واأخربت ه���ذا وزي���ر ال�صحة 
واأ�صف���ت اإنني �ص���وف اعلمه باأي���ة معلومات 
جديدة عن مكانه ف���ور ح�صويل عليها. وبعد 
فرة كن���ت يف زيارة ملدين���ة الب�صرة وعرفت 
منها ان ب���درًا يرقد يف امل�صت�صفى اجلمهوري 
فزرته هن���اك ووجدت حالت���ه ال�صحية تدعو 
اىل الأ�صف.. لعاج.. ل نظافة.. ل متابعة ..

ولحتظ���ى  اأوراقه���ا  يب�ص���ت  ك�صج���رة  كان 
باأي���ة اهتم���ام فعر�ص���ت علي���ه النتق���ال اىل 

م�صت�صفيات الكويت..
تل���ك  يف  الكويتي���ة  امل�صت�صفي���ات  وه���ل    
الف���رة كانت اح�ص���ن من العراقي���ة من حيث 

الخت�صا�صات الطبية والهتمام؟ 
 - كا ان���ا ل اأق���ول اأنه���ا اأح�صن م���ن العراقية 
ولك���ن جمرد نقل املري�ص بدر من مكان ي�صعر 
فيه بالإهمال والعاج فيه غر كاف, اإىل مكان 
ي���زرع نف�صه بال�صف���اء وهذا يعن���ي ان عملية 
النقل كانت م���ن اجل رف���ع معنوياته لغر.. 
اإ�صاف���ة اىل توف���ر غرف���ة نظيف���ة خا�ص���ة به 
م���ع اعتناء مبا�صر من قب���ل طبيب متخ�ص�ص 

وممر�صة تهتم به. 
بع���د طرح الفك���رة على بدر واف���ق على الفور 

فات�صل���ت هاتفي���ا بوزير )ال�صح���ة( الكويتي 
واخربت���ه بعودة ب���در اىل الب�صرة وموافقته 
عل���ى احل�ص���ور لتلق���ي الع���اج يف الكوي���ت 
فرح���ب الوزي���ر ب���ه وق���ال : نح���ن بانتظاره.
وفع���ا بعد ايام قائل مت نقل بدر من الب�صرة 

اىل الكويت.. 
 متى كان ذلك؟ 

ح�ص���ب  ولك���ن  بال�صب���ط  الي���وم  لاتذك���ر   -
معلوماتي انه كان يف احد ايام �صهر حزيران 

عام 1964. 
من كان يف ا�صتقبال بدر يف الكويت؟ 

- ال�صت���اذ ناج���ي علو����ص وال�صت���اذ فاروق 
�صو�ص���ة وان���ا.. واأخذن���اه اأول اإىل م�صت�صفى 

�صامل ال�صباح. 
وهل نال العاج ال�صريع فيها ؟. 

- لق���د ت�صكل���ت يف امل�صت�صف���ى جلن���ة طبي���ة 
خا�صة لاإ�صراف على عاج���ه.. املرحوم بدر 
ج���اء ب���كل تقاري���ره الطبي���ة الت���ي ت�صر اىل 
و�صع���ه املر�صي وب�صمنه���ا تقارير م�صت�صفى 
الب�ص���رة اجلمهوري وم�صت�صف���ى “درم” يف 

بريطانيا مع تقارير اخرى من بروت .. 
اللجن���ة الطبي���ة اخلا�صة تو�صل���ت اىل نف�ص 
قناع���ات الأطب���اء العراقي���ني والربيطاني���ني 
حول مر�ص بدر واأك���دت بان عاجه �صيطول 
لتده���ور �صحت���ه كما ان���ه يحت���اج اىل عملية 
جراحي���ة �صريعة ميكن ان تنج���ح لو اأجريت 
يف امل�صت�صف���ى الم���ري فات�صل���ت باجلهات 
ال�صحي���ة وح�صلت املوافق���ة على نقله.. ويف 
امل�صت�صفى الأمري ا�صرف على عاجه طبيب 
متخ�ص�ص بالمرا����ص الباطنية ا�صمه حممد 
اب���و ال�صوك م���ن القط���ر امل�ص���ري وم�صاعده 
الدكت���ور عبد الله مب���ارك الرفاعي... يف هذا 
امل�صت�صفى اكدت اي�صا اللجان الطبية ما جاء 

يف التقارير ال�صابقة عن مر�ص بدر. 
 ما املر�ص بال�صبط ؟ 

- مر�ص بدر ال�صلل الن�صفي 
 وما ا�صباب هذا ال�صلل؟. 

- يق���ول الطب���اء ان ال�صل���ل ح���دث ل�صببني.. 
الول مر�ص مزمن.. والثاين.. وراثي.. 

 وايهما الذي اقعد )بدر( ؟. 
- ت�ص���ر املعلوم���ات والتقاري���ر الت���ي ت�صتند 

اإليها ان العامل الوراثي هو ال�صبب.. 
ال�صياب وهّو�ص احلب.. 

 يق���ال ان )ب���در( كان يف حال���ة ح���ب م�صتمرة 
حتى وهو على فرا�ص املر�ص.. 

- نع���م لق���د كان املرح���وم ب���در يرت���اح كثرا 
له���ذه احلالة واناأ ل ا�صميها حبا وامنا �صعور 
بالرتي���اح واملحب���ة م���ن مري����ص ل يرج���ى 

�صفاوؤه مع من تعاجله من املمر�صات. 
هذا راأيك ان���ت ولكنني اريد ان اعرف �صعور 

بدر ازاء الطرف املقابل من الن�صاء.؟ 
- لاري���د ان ادخ���ل يف التفا�صي���ل ولكنن���ي 
اع���رف ان روحه كانت “خ�صرة”- حتى يف 

اأيامه الأخرة.. 
 كيف و�صلت اىل هذه القناعة؟ 

- من خ���ال اأحاديثي معه عن الن�صاء واحلب 
واجلمال. 

وقد حدثني مرة واحدة عن عاقاته الن�صائية 
ملمر�ص���ة لبناني���ة ا�صمه���ا ليل���ى تع���رف عليها 
عندم���ا رق���د ذات م���رة يف م�صت�صف���ى بروت 
وكانت ليلى املمر�صة امل�صوؤولة عن عاجه... 
لق���د كانت تعطف عليه وه���و يف�صر من جانبه 
ه���ذا العطف بانه حب وقد تاأكد يل ذلك عندما 

التقيت ليلى يف بروت �صيف 1964. 
* كيف؟ 

-لق���د اأخربت ب���درا وهو راق���د يف امل�صت�صفى 
الأم���ري باأنن���ي ذاه���ب اىل ب���روت لف���رة 
ق�ص���رة فطلب من���ي من اأمر عل���ى امل�صت�صفى 
اللبن���اين وا�صل���م عل���ى املمر�ص���ة ليل���ى التي 

يحبها وحتبه 
 وهل التقيت ليلى وحدثتها عن بدر؟ 

- نع���م قابلته���ا وحدثته���ا لكنه���ا قال���ت انها ل 
حتب���ه وان كل الذي بينهما عطف من ممر�صة 
عل���ى مري����ص يحت���اج اىل رعاي���ة خا�ص���ة... 
جوابه���ا هذا اآملني كثرا لن ب���درا كان يعتقد 
انه���ا حتبه بينما احلقيقة كم���ا روتها ليلى يل 
عك�ص ذل���ك.. ال اإنن���ي وب�صبب حب���ي الكبر 
لبدر ق���ررت ان اأعاجله نف�صيا وان اجعل قلبه 
ي�صتم���ر ناب�صًا باحلب ول���و عن طريق الكذب 
علي���ه من جانب���ي.. ولهذا قل���ت لليلى ان بدرا 
يحب���ك.. قالت : ان ما بيننا ل ميكن ان ي�صمى 
حبا فهو كما قلت لك جمرد عاقة بني ممر�صة 
ومري����ص.. ولكنه بحاجة اىل حبك ؟ فقالت :  
وماذا با�صتطاعتي ان افعله له ؟ قلت : الكثر. 

اكتبي له اول باأنك تتذكرينه 
فاأجاب���ت : ه���ذا حمال... فقل���ت : اأرجوك هذا 
ينفعه كثرا وي�صاعده على ا�صرجاع اأنفا�صه 

وقد ينقذه هذا من املوت الذي يحا�صره 
فقالت : ماذا تريدين ان افعل؟ اأجبتها: اكتبي 
له ر�صالة ت�صتف�صرين فيها عن حالته ال�صحية 
وتعربي���ن يف �صطوره���ا ع���ن ا�صتياق���ك ل���ه.. 
فقال���ت : انا عل���ى ا�صتعداد ان اكت���ب ما تريد 

و�صاأكتب كل ما طلبته مني... 
 يف الي���وم الت���ايل �صلمتن���ي املمر�ص���ة ليل���ى 

ر�صالة اإىل بدر واأخذتها منها �صاكرا لها. 

وبعدها غادرت لبنان اىل الكويت ويف حلظة 
اللقاء الأوىل معه �صاألني بدر: هل قابلت ليلى 

؟ وما اإخبارها ؟.. 
�صحكت وقلت ل���ه واناأ اأمد را�ص���ي اإليه, هذه 
قبلت���ي اأول ملنا�صب���ة عودتي م���ن لبنان وهذه 
القبلة الثانية م���ن ليلى طلبت مني ان اأطبعها 
عل���ى خدي���ك.. فرح ب���در كث���را به���ذا الكام 
وارت�صم���ت عل���ى وجه���ه ابت�صام���ات عري�صة 
م�صرق���ة غط���ت كل وجه���ه وطلب من���ي ورقة 
كت���ب عليها على الفور ق�صي���دة عنوانها ليلى 

وهي من اأجمل ق�صائده الغزلية.. 
بعد “ ليلى ».. 

قلت لعل���ي �صبتي بعد ق�صي���دة ليلى والعودة 
م���ن بروت ا�صت���د املر�ص على ب���در وملا كنت 
قريب���ا من���ه.. هل ميكن ان تتذك���ر اآخر كلماته 

وق�صائده ؟ 
- م���ع م�صي الأي���ام وانته���اء ا�صه���ر ال�صيف 
وبداية اخلري���ف ا�صتد املر�ص علي���ه واأتذكر 
اإنن���ي يف اح���د الأيام دخلت علي���ه وكان يردد 
كلم���ات يري���د ان يكتبه���ا عل���ى �ص���كل ق�صيدة 
موجه���ة اىل الإم���ام عل���ي ابن اب���ي طالب)ع( 
ي�صتنج���ده فيها ليعين���ه عل���ى ان يتحمل اآلم 
املر�ص..كم���ا كت���ب ق�صيدة اأخ���رى رفعها اىل 
الأم���ر عب���د الل���ه ال�ص���امل ال�صب���اح وهي يف 
احلقيق���ة ر�صال���ة عل���ى �ص���كل ق�صي���دة يرجو 
فيها ام���ر الكويت امل�صاع���دة يف اإر�صاله اإىل 
�صوي�صرا لتلقي العاج فيها لنه علم ان هناك 

اأطباء با�صتطاعتهم القيام بانقاذه.. 
 واين هذه الق�صيدة؟ 

- لق���د اأخفيتها عندي لفرة م���ن الزمن وعلى 
الأخ����ص بع���د وفاته لأنن���ي مل اأحب���ذ ن�صرها 
حر�ص���ا عل���ى �صمع���ة �صديق���ي ال�صاع���ر التي 
ل اري���د ال�ص���اءة اليها ولكن بع���د مرور اأكرث 
م���ن ع�صري���ن �صن���ة عل���ى وفاته طل���ب مني “ 
جه���اد فا�ص���ل” املح���رر الثق���ايف يف �صحيفة 
فاأعطيته  ين�صرها  ان  “احلوادث” اللبناني���ة 
اإياها ون�صره���ا, فاأحدثت �صجة يف الأو�صاط 
الثقافي���ة عل���ى امت���داد الوطن العرب���ي وراح 
ال�صي���اب  ي�صب���ون  والأدب���اء   النق���اد  بع����ص 
وينتقدون���ه ب�ص���دة لأن���ه كتب ه���ذه الق�صيدة 

التو�صلية.. 
هل فقد ب���در �صاكر ال�صباب ذاكرت���ه يف اأيامه 

الأخرة؟ 
- لي����ص ب�صكل كامل فق���د كانت ت�صيبه حالت 
م���ن الغيبوب���ة يتكل���م م���ن خاله���ا م���ن دون 
وع���ي... اأي انه كان )يه���ذي( ويف الأول من 
كان���ون اأول م���ن ع���ام 1964 اأي قب���ل وفات���ه 
بثاث���ة اأ�صابي���ع زرت���ه اىل امل�صت�صفى وكانت 
املمر�ص���ة بجانب���ه تعطيه العاج فنظ���ر اإليها 
بغ�ص���ب وقال اطرده���ا من الغرف���ة.. كما كان 
يف اآخ���ر اأيامه يق���راأ ال�صعر مع نف�ص���ه باللغة 
النكليزي���ة وقد حاول���ت ان اأ�صجل له بع�صها 
ب�صوت���ه ال اإنن���ي مل ا�صتط���ع لع���دم و�صوح 
�صوت���ه.. لق���د كان بدر �صاكر ال�صي���اب �صاعرًا 
عاطفي���ًا يف كل �ص���يء وكان���ت حيات���ه غني���ة 
بال�صع���ر والمل واملعان���اة واخل���وف. - هكذا 
حم���ل مع���ه اأمرا�ص���ه وتناق�صات���ه وم�صاعره 
احلزين���ة ورحل اىل العامل الآخر ليرك بعده 
الأق���ام تتكل���م عنه وتكت���ب عن ه���ذا ال�صاعر 
ال���ذي �صن���ع ال�صع���ر اجلدي���د وم���ات قبل ان 
ي�صاه���ده �صرحًا متتد اأعمدته يف كل جزء من 

الأر�ص العربية.. 

عن جمل الف باء، ملف خا�ص عن ال�سياب

رحيل الشاعر الكويتي علي السبتي

هكذا كان السياب في أيامه االخيرة
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حيدر كامل العبادي

لم تكن في بغداد طرق واسعة, إذ كانت 
عبارة عن أزقة ملتوية ومتشابكة ذات ممرات 
ضيقة تتناسبمع المشاة والعربات التي تجرها 

الحيوانات, للوصول إلى األماكن المطلوبة, 
كاألسواق والجوامع والمناطق األخرى,وشعر 

الوالي مدحت باشا)1869 – 1872( ضمن اهتماماته 
االصالحية بضرورة وجود طرق واسعة في 

المدينة, وحينها أمر مهندسي الوالية برسم 
مخطط للطريق)الشارع( المزمع شقه، وتم 

إعداد ذلك المخطط,إالَّ أنه لم ينفذ وبقى حبراً 
على الورق, بعد أن ترك واليته وغادر بغداد الى 
الشام عام 1872,إذ في الوقت الذي كان في هي 
بذل جهوداً في التنظيم واألعمار كان خصومه 
في األستانة يشوهون سمعته وينتقصون من 

شخصيته رافضين صرف األموال على مشاريعه 
العمرانية واإلصالحية. 

بعد تعيني ح�صني ناظم با�صا واليًا على العراق عام1910, 
تطلع���ت الأنظ���ار جتاه���ه اإىل ما �صيعم���ل, �صيم���ا اأنه كان 
مزودًا ب�صاحيات وا�صعة من قبل احلكومة ,اإذ خ�ص�صت 
يف وقته���ا مبلغ���ًا قدره)40,000(الف ل���رة �صنويًا للقيام 
واملو�ص���ل  الثاثة)بغ���داد  الولي���ات  يف  بالإ�صاح���ات 
والب�صرة(, ف�صًا عن قيام���ه باإعطاء قر�صًا وطنيًا للبلدية 
للقي���ام مب�صاري���ع عدي���دة, �صمل���ت الط���رق, والأ�ص���واق, 
وت�صي���د املدار����ص, وبناء ب���اب رئي�صي لل�ص���راي, كما اأمر 
يف العام نف�صهبفتح �ص���ارع النهر, الذي عد اأول �صارع يف 

بغداد.
تزام���ن تعيني خليل با�صا واليًا عل���ى العراق يف12كانون 
الث���اين 1916, مع انت�صاراجلي�ص العثماين على اجلي�ص 
يف  وحما�صرت���ه  ب���اك(  معركة)�صلم���ان  يف  الربيط���اين 
الك���وت اأواخ���ر عام1915,ول�صتداد ح���دة معارك احلرب 
العاملي���ة  الأوىل, وبروز ال�صع���ف فيطرق املوا�صات بني 
الوح���دات الع�صكرية, م���ا جعل الوايل  خلي���ل با�صا يدرك 
ويفكر جديًا باأهمية العمل بال�صرعة املمكنةل�صتكمال �صق 
ال�ص���ارع اجلدي���د لت�صهيل نقل املع���دات احلربية من بغداد 
اإىل اجلبه���ة, وكانت العرف���َة التي يعم���ل مبوجبها الولة 
يف �صق ال�ص���وارع اطاق اأ�صمائهم عليه���ا رغبة يف تخليد 
ذكراهم تاريخيًا.اأمام���ا يتعلق بتعوي�ص اأ�صحاب الأماك 
ف���اإن ذل���ك ميكن تاأجيل���ه اإىل مابع���د احلرب,وق���د ا�صتعان 
خليل با�صا برئي�ص البلدية روؤوف بك اجلادرجي و�صباط 

الركن الأملانالذين كانواحتتاإمرته لتنفيذ امل�صروع.
كان���ت اأب���رز ال�صعوبات التي واجه���ت ال�صتمرار يف �صق 
ال�ص���ارع تعوي�ص اأ�صحاب الأماك الت���ي �صتهدم جزئيًااأو 
كلي���ًا, وبع����ص م���ن ال�صعوب���ات الهند�صي���ة الت���ي متثلت 
بالختاف يف م�صتويات ال�صارع اإذ بلغ من مر اإىل ثاثة 
اأمت���ار, وكانت معار�ص���ة رجال الدين لفك���رة هدم الأماك 
الوقفي���ة مث���ل �ص���وق احليدرخانة,و�صع���ف الإمكاني���ات 
املالية لولية بغداد عامًا م�صافًا اإىل ذلك, �صيما اأن الكثر 
من اأهايل بغداد اعتقدوا اأن فوائد ال�صارع قد تكون قليلة, 
ف�صًاع���ن ع���دم  ت�صديقهم مب�صاريع  ال���ولة, ويف الأخر 

تقع عواقبه على كاهلهم.
ا�صتعان���ت بلدي���ة بغ���داد مبهند�ص���ني فرن�صي���ني لأجل حل 
م�صكل���ة الخت���اف يف م�صتوي���ات ال�ص���ارع, اأم���ا م�صكل���ة 
التعوي�صاتفتم اِلتفاق مع اأ�صحاب الأماك على منح مبلغ 
اأويل يع���ادل الإيجار لعام واحد واأن ُتدفع لهم بقية املبالغ 

بعد انتهاء احلرب.
وذك���ر كامل اجلادرج���ي اأن �صقيق���ه روؤوف بك اجلادرجي 
بي���د  �صقوطه���ا  قبي���ل  بغ���داد  غ���ادر  ق���د  البلدي���ة  رئي����ص 
برل���ني, بحج���ة  اإىل  ال�صتان���ة ومنه���ا  اإىل  الربيطاني���ني 
الط���اع عل���ى تنظيم���ات املدين���ة ب�صفت���ه رئي�ص���ًا لبلدية 
بغ���داد, وتخل�ص���ًا م���ن الو�ص���ع ال���ذي ن�صاأ من ج���راء فتح 
ال�ص���ارع اجلدي���د, ومل تعو����ص البلدية اأ�صح���اب الأماك 

اأم���واًل نقدي���ة ب���ل اكتف���ت باإعطائه���م �صن���دات بقي���ت اإىل 
نهاي���ة احلرب دينًا بذمته���ا, اأما م�صكلة ه���دم الأوقاف فقد 
مت ه���دم �ص���وق احليدرخانة لي���ًا, بعد اإن عج���زت الإدارة 
العثماني���ة عن اإيجاد حٍا له, وبعد تخطيط عر�ص ال�صارع 
واأ�صتقامت���ه ولتثبي���ت امل�صاح���ة الت���ي �صي�صمله���ا اله���دم 
ا�صتعملت احلبال لتاأ�صر تل���ك امل�صاحات, وقام بع�ص من 
اأ�صح���اب الأم���اك امل�صمول���ة بالتهدمي بدف���ع الر�صوة اإىل 
امل�صرفني على العمل لتقليل م�صاحة ما �صيهدم من اأماكهم 
التي ل تدخل م�صاحتها بالكامل �صمن خطةالتهدمي, وذكر 
اأمني املميز اأن املعاول عملت  ليًا على هدم دور وحوانيت 
احليدرخانة على روؤو�ص �صاكنيها يف م�صهد يدمي القلوب 
م���ن دون الإ�صغ���اء اإىل �صكاواهم,وظل���م الكث���ر منه���م, 
كم���ا جاروا عل���ى ال�صعيف, على عك�ص الذي���ن متكنوا من 
اأن ير�ص���وا م���ن بيده الأم���ر يف عدم ته���دمي منازلهم,ويف 
م���دة وجيزة مت ا�صتكم���ال فتح ال�صارع بعر����ص 16 مرًا,  
وجرى الحتفال بافتتاحه يف 23متوز 1916, يوم اإعان 

الد�صتور وح�صره عدد من كبار الدولة.
اأ�صب���ح ال�صارع مم���رًا ع�صكريًا للفيل���ق العثماين ال�صاد�ص 
عل���ى الرغم من عدم تبليطه,ومع دخ���ول الربيطانيني اإىل 
الع���راق دخلت معهم الأفكار التخطيطي���ة الغربية املتمثلة  
ب�ص���ق الط���رق وبن���اء اجل�ص���ور, فاأكمل���ت فت���ح ال�ص���ارع 

واأو�صلته اإىل الب���اب ال�صرقي, اإذ  قامت �صلطات الحتال 
يف وقته���ا بت�صخر اأعداد كبرة م���ن ال�صجناء املحكومني  
ال�ص���ارع  اأر�صي���ة  لتبلي���ط  واملوؤب���دة  ال�صاق���ة  بالأح���كام 
باحلجارة وال�صخور ثم دقها )باملدقات( لر�صفها وتعديل 
م�صتوياته���ا, وذلك  لت�صهيل تنقل ال�صيارات الع�صكرية من 

قلعة ال�صراي اإىل القن�صلية الربيطانية.
يت�ص���ح لنا مم���ا تقدم اأن ع���دم تفكر ال���ولة الذين �صبقوا 
ال���وايل خلي���ل با�ص���ا يف م�صاأل���ة ا�صتكم���ال فت���ح ال�صارع, 
خوف���ًا م���ن اأن ياق���وا ال�صعوب���ات الت���ي واجهه���ا الوايل 
ح�ص���ني ناظم با�صا, اإلَّ اأن ظ���روف احلرب العاملية الأوىل, 
ف�ص���ًا عن ال���دور الذي قام ب���ه رئي�ص البلدي���ة روؤوف بك 
اجلادرج���ي باإقناعه ا�صحاب الم���اك يف م�صاألة تعوي�ص 
ممتلكاته���م التي �صتهدم, مهدت الطريق اأمام الوايل خليل 

با�صا ل�صتكمال م�صروع �صق ال�صارع.
ع���د �صارع الر�صي���د ال�صريان احليوي ملدين���ة بغداد, ويقع 
يف جانب الر�صافة, ويب���داأ م�صاره من منطقة باب املعظم 
وميت���د اإىل منطق���ة ب���اب ال�صرقي بط���ول يبل���غ )3,120(
م���رًا, واأطلق عليه ت�صميات عدة, فف���ي اثناء بدايات �صقه 
�صم���ي ب�)ناظ���م با�صا ج���ادة �صي(, ورف�ص ال���وايل ح�صني 
ناظ���م با�صا تل���ك الت�صمية,واأمر اأن ي�صم���ى ب�)مدحت با�صا 
ج���ادة �صي(اإكرام���ًا لل���وايل مدح���ت با�صا,وعنداأفتتاح���ه 
�ص���ي(  ج���ادة  با�ص���ا  ب�)خلي���ل  يف23متوز1916�صم���ي 
وكتب���ت على قطعة من الكا�صي املزج���ج وثبتت على جدار 
جام���ع ال�صيد �صلط���ان علي,فيم���ا اأطلق علي���ه البغداديون 
العام(,كما�صم���ي  العمومية(اأو)ال�ص���ارع  ا�صم)اجل���ادة 
ب�ص���ارع )هند ن���ربك( مبنا�صب���ة �صقوط الك���وت, وبعد اأن 
احت���ل الربيطانيون بغداد يف 11 اأذار 1917 اأطلقوا عليه 
ا�ص���م )ال�صارع اجلديد(و )ال�صارع الكبر( اقرح اجلرنال 
مود)muod(اإط���اق ت�صمي���ات عل���ى بع����ص ال�ص���وارع 
وال�صاح���ات يف بغ���داد, وحمل���ت بع����ص تل���ك الت�صمي���ات 
اأ�صم���اء للق���ادة الربيطانيون وم���ن �صمنها:)�ص���ارع مود, 
و�ص���ارع مار�ص���ال,  و�ص���ارع كوك�ص, و�صاح���ة اأجرتون( 
وغره���ا, اإلَّ اأن���ه قوبل بالرف����ص وجعلت م�صاأل���ة ت�صمية  
ال�ص���وارع وال�صاح���ات م���ن م�صوؤولية البلدي���ات املحلية..
اأما عن ت�صميته  الخ���رة ب�)�صارع الر�صيد( فجاءت تيمنًا 
باخلليف���ة العبا�صي هارون الر�صيد وذل���ك عام 1932 بعد 
دخ���ول العراق اإىل ع�صب���ة الأمم,اإذ �صكلت اأمانة العا�صمة 
جلن���ة لإع���اده ت�صمي���ة ال�ص���وارع وكان من �صمنه���ا �صارع 
ويف  الأخ���رة,  الت�صمي���ة  تل���ك  علي���ه  واأطلق���ت  الر�صي���د 
28ني�ص���ان 1932,قام���ت اأمانة العا�صم���ة بتعليق لوحات 
كتب���ت عليه���ا اأ�صم���اء ال�ص���وارع اجلديدة,و�صم���ل التغير 
معظ���م حم���ات ومواق���ع �ص���ارع الر�صي���د, واأ�صتبدلت من 

اأ�صمائها الركية اإىل العربية.

عن ر�سالة : �سارع الر�سيد 1916-1959) درا�سة تاريخية (

في ذكرى إفتتاح شارع الرشيد 23 تموز 1917
خليل باشا وفتحه للشارع الجديد
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ا�صتقال اجلواهري املعلم يف وزارة املعارف حا لاأزمة 
امل�صتع�صي���ة م���ع مدير املع���ارف العام �صاط���ع احل�صري 
يف الثال���ث م���ن ماي����ص عام 1927 مل���ا لقاُه م���ن م�صاكل 
من ج���راء تعيين���ِه يف التعليم والأزمة الت���ي ن�صبت بني 
الوزي���ر ومدي���ر املع���ارف , فكان���ت حمطت���ِه القادمة يف 
ب���اط املل���ك في�ص���ل الأول , فق���د تو�ص���ط ال�صي���د حممد 
ال�ص���در لدى امللك , اذ �صحب���ُه »اجلواهري«  اىل الباط 
ليّعرف���ُه ب���ه وبعد ا�صب���وع اأو اأكرث بقلي���ل ا�صتدعى امللك 
اجلواهري ليعينُه موظف���ًا يف دائرة الت�صريفات للباط 
امللكي وهك���ذا اأنتهت ف�صول الزمة التي عك�صت �صراعًا 
�صيا�صيًا ب���ني اجلواهري واحل�صري وه���ي لي�صت اأزمة 
وظيف���ة كما يبدو , فاحل�صري ميثل تيارًا قوميًا مت�صددًا 
واجلواهري ميتلك نزعة وطنية م�صوبة بالتقدمية وهذا 

ماجَعل اخلاف حادًا ومزمنًا بني كليهما .
فرَح اجلواه���ري فرحًا عظيم���ًا بالوظيف���ة اجلديدة بعد 
ال���ذي جرى ل���ُه مع احل�صري وحملِه عل���ى ال�صتقالة من 
التعلي���م اآخر الأمر , يق���ول اجلواهري »ففي تلك ال�صاعة 
اأح�ص�ص���ُت اأن الأر����ص تهت���ز حتت���ي فرحًا , لحب���ًا مبال 
اوج���اه اأو مبن�صب بل �صع���ورًا بالكرامة , ها هو الرجل 
ال���ذي كاَن �صاحب اليد الأوىل يف ا�صرداد كرامتي التي 

اأرادت الذئاب جتريحها« .
مما ل�صك في���ه ان اجلواهري  يف بداية عملِه يف الباط 
ال���ذي مل ياألف���ُه �صابق���ًا ومل يخط���ر على بال���ِه , ف�صًا عن 
قل���ة خربت���ه يف العم���ل املن���وط ب���ه وه���و مع���اون مدير 
الت�صريف���ات والتقائ���ِه باأكرب نخب���ة �صيا�صي���ة مرت على 
العراق وهي الدولة الفتية , ُعرَف من قبل امللك ب� »�صاعر 
الب���اط« واأغ���دق عليه م���ن النعم بق���در ما كان���ت ت�صمح 
ب���ه الأمور املالي���ة للدولة الفتي���ة يف تلك امل���دة واأحاطه 
بالتك���رمي والتبجي���ل وقال ل���ُه اأكرث من م���رة وهو يحثُه 
عل���ى ممار�صة عملِه ب�ص���كل جيد »ولدي حمم���د وظيفتك 

ج�صر تعرب عليه اىل ما هو اأح�صن واأف�صل« .
األتق���ى اجلواه���ري يف باط املل���ك بال�صيا�ص���ة ورجالها 
اأول م���رة وجه���ًا لوجه وراأى »الدج���ل والتزّلف والنفاق 
م���ن املرتادي���َن للباط« ولكن هل ير�ص���ى طموح ال�صاعر 
به���ذِه الوظيف���ة مهم���ا بل���غ م���ن مكانة ل���دى املل���ك , كان 
اجلواهري يف ذلك الوقت يطمح اىل النيابة والوزارة , 
فهل ي�صتطيع اأن يوا�صل وظيفتُه يف الت�صريفات را�صيًا 
قانع���ًا , م���ع ان وظيفت���ه يف الت�صريفات تقي���د ل�صانه يف 
له���وِه وجدِه على حٍد �ص���واء فكيف التوفيق بني طموحِه 

ووظيفتِه هذه.
وعل���ى �صعي���د اآخ���ر وخال م���دة دخول���ِه الب���اط الذي 
ظ���ل فيه ثاث �صن���وات تغرت حياة اجلواه���ري , وبداأ 
بالتغي���ر يف ملب�صِه فخلع لبا�ص���ِه الديني واأرتدى الزي 
الإفرجن���ي »لبا�ص الأفندي اآنذاك« وت���زوج من اأبنة عمِه 
جعفر اجلواهري عام 1928 . ومل يذكر باأ�صمِه ال�صريح 
عن���د ن�ص���ر الق�صائ���د الت���ي تخ���رج م���ن حمي���ط الب���اط 
واحلكوم���ة وما يت�صل بها ان�صجام���ًا مع طبيعة وظيفته 
, ولكن هذا لمينع اجلواهري عن الولوج يف املعركات 
ال�صعب���ة اذ توافرت لديِه القناعات الكافية , فعند افتتاح 
اول مدر�ص���ة للبن���ات يف النج���ف الت���ي عار�صه���ا بع�ص 
علماء النجف بو�صفها اإنقابًا اجتماعيًا لُه �صدى اجتاح 
املدين���ة فقد كت���ب اجلواهري ق�صيدت���ه »الرجعيون« يف 
اإح���دى ال�صح���ف اليومي���ة �ص���ب فيه ج���ام غ�صب���ِه على 
املعار�صني فتوالت الربقي���ات اىل امللك في�صل من علماء 
الدي���ن , فا�صتدع���اُه امللك يف �صوء الر�صائ���ل والربقيات 
الت���ي ج���اءت اىل امللك م���ن �صخ�صي���ات جنفي���ة وعلماء 
الدين يف �صان هذِه الق�صيدة  والذي يبدو اأنه كان م�صرًا 
عل���ى موقف���ِه وموؤمنًا مبا ذه���ب الي���ه يف ق�صيدته هذه. 

ن�ص���رت الق�صي���دة يف جري���دة العراق يف الع���دد 2851 
يف 26/اآب/1929 حت���ت عن���وان الق�صيدة اجلواهرية 
وتاأملهم بو�صول���ه اىل م�صاف الكبار من ال�صعراء , ومل 
تك���ن هذه الق�صيدة الوحي���دة التي كتبها اجلواهري عن 
هذا املو�صوع بل هناك ق�صيدة اأخرى بعنوان »علموها« 

تاأييدًا لفتح مدر�صة للبنات . 
وعندم���ا األف���ت ال���وزارة ال�صعيدي���ة الأوىل يف الثال���ث 
والع�صري���ن م���ن اآذار �صنة 1930 , وبع���د يوم واحد من 
ه���ذا التاأليف اأ�ص���در ن���وري ال�صعي���د الإرادة امللكية من 
املل���ك بحل جمل�ص النواب لأن���ه »اأي نوري ال�صعيد« كان 
يخ�ص���ى اأن لي�صتطي���ع مواجهتُه يف مو�ص���وع املعاهدة 
اجلدي���دة مع بريطانيا الت���ي َتقَرَر املبا�ص���رة بالتفاو�ص 
لعقده���ا منذ الأي���ام الأخرة لعه���د ال���وزارة ال�صعدونية 
الرابع���ة الت���ي اأنته���ى وجوده���ا بانتح���ار عب���د املح�صن 

ال�صعدون .
بداأت الوزارة ال�صعيدية الأوىل تعد العدة لعقد املعاهدة 
اجلدي���دة اأ�صتم���رارًا للمعاه���دة ال�صابقة م���ع بريطانيا , 
ويب���دو اأن ن���وري ال�صعي���د كان حمبذًا لأ�ص���دار جريدة 
يت���وىل اجلواه���ري رئا�ص���ة اإدارته���ا وحتريره���ا باأ�صم 
»الف���رات« لتقف اىل جان���ب الوزارة وتدع���م موقفها يف 
عق���د املعاه���دة اجلديدة )اأي معاه���دة 1930 املعروفة( , 
وي���روي اجلواهري اأن���ه التقى رئي�ص ال���وزراء ال�صعيد 
يف املنت���دى الأدب���ي لل�صيد »حممود الدف���ري« و�صجعُه 
ال�صعي���د على اإ�صدار اجلريدة وماهي���ة الإجراءات التي 
�صتتخ���ذ لهذا الغر�ص واأنُه »: راأى اجلواهري” قد اقتنع 
بذلك رغم حتذي���ر يا�صني الها�صم���ي املعار�ص لل�صعيد له 
من ه���ذِه اخلطوة وحتذي���ره من خداع رئي����ص الوزراء 
له , واعتق���د اأن موافقة اجلواهري جاءت لأ�صباب ذاتية 
وهي ال�صهرة والربوز يف عامل ال�صحافة من جهة , واأن 
وج���ودِه على راأ����ص جريدة تدعمها ال���وزارة �صيحقق له 

مكا�صب مادية من جهة ثانية .
اأ�ص���ار اجلواه���ري يف اأك���رث م���ن منا�صبة يف امل���دة التي 
�صبق���ت اإ�ص���دارِه جري���دة الف���رات اىل رئي����ص ال���وزراء 
ب�ص���اأن امل�صاع���دة املالية ليتمكن من اأ�ص���دار جريدته مما 
دف���ع رئي�ص ال���وزراء اىل اإتخاذ موقف يع���ُد من املواقف 
الغريبة يعهده م���ن رئي�ص �صابق وهو اأن نوري ال�صعيد 
اأ�ص���در كتاب���ًا اىل املت�صرف���ني يف الألوي���ة العراقي���ة : 
مب�صاعدة جريدة الفرات , فانهالت عليه من الأ�صراكات 
والتحوي���ات التي ازدادت على احلد املطلوب حتى بعد 
اإغ���اق اجلريدة اإذ بقي يعي����ص منها اجلواهري مع اأهل 
بيت���ه . وف�صًا عن ه���ذا الدعم املتوا�صل ابت���داء مبنحِه 
اأمتي���ازًا باإ�صدار اجلريدة , كانت هن���اك مبالغ قد تلقاها 
اجلواهري م���ن وزارة ال�صعيد ويفيد هن���ا اأحد املقربني 
للجواه���ري يف ال�صل���ك ال�صحفي اأن ال���وزارة قد منحت 
اجلواه���ري مبلغ���ًا قب���ل الإ�ص���دار يرب���و ع���ن اربعمائة 

روبية وعدتها دفعة اأوىل .
تق���دم اجلواه���ري بطل���ب اىل وزارة الداخلي���ة لإ�صدار 
جريدة الفرات فلم متان���ع الوزارة من اإجابة هذا الطلب 
بي���د اأنه���ا ا�صرطت علي���ه اأن ليك���ون موظف���ًا و�صاحب 
جري���دة �صيا�صية يف اآن واحد , ف�ص���ارع اجلواهري اىل 
تق���دمي ا�صتقالتُه من الباط وكان اآنذاك قد �صغل من�صب 
مع���اون ملدير الت�صريف���ات امللكية يف الب���اط امللكي كما 
�صبق ذك���رُه , وعندما علم امللك بذل���ك اأر�صل عليه م�صرًا 
اإىل اأّن ال�صحافة لي�ص���ت بعيدة عنه واأنه راغب بار�صالِه 
يف بعث���ة اىل باري�ص للدرا�ص���ة نا�صحًا اإياُه بالريث, اذ 
دار ح���وار بين���ُه وبني املل���ك في�صل الأول بق���ول الأخر 
م�ص���رًا باللهج���ة العامي���ة الدارج���ة اىل ن���وري ال�صعيد 
رئي����ص ال���وزراء ال���ذي �صجع���ُه عل���ى ال�صتقال���ة , فكان 

جواب اجلواهري باأنه يحب العمل ال�صحفي .

ع���ن ر�س���الة )حمم���د مه���دي اجلواه���ري ودورُه ال�سيا�س���ي يف 
العراق(

الجواهري في البالط الملكي
في ذكرى رحيله في 27 تموز 1997
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د. سعدي إبراهيم الدراجي 

صدر قانون جامعة بغداد رقم 60 لسنة 1956 
الذي تأسست بموجبه أول جامعة في بغداد( 3 
). ثم االستعاضة عنه بقانون أخر هو رقم( 28 

)لسنة  )1958  وعلى الرغم من تأسيس الجامعة 
وتوحيد إدارتها وتكوين مجلسها إال أن كلياتها 

بقيت محتفظة بكيانها القديم في بنايات متفرقة 
متباعدة مدة من الزمن. حتى كرست الجهود 
لرسم الخطط ورصدت االموال إلنشاء البنايات 

الالزمة لجمع شتات الكليات والمعاهد على صعيد 
واحد.

بع���د اأن ق���ررت وزارة املع���ارف تاأ�صي����ص جامع���ة بغداد 
�صعت اإىل اختيار موقع مائم لها تتوافر فيه امل�صتلزمات 

ال�صرورية كافة, وقد ر�صحت لذلك مواقع عدة هي:
-1 موق���ع ب���اب املعظ���م: الأرا�ص���ي التابع���ة اىل مديرية 
الأوق���اف واملوؤلف���ة من ثكن���ة اخليالة وحديق���ة املعر�ص 
وحمط���ة قطار كرك���وك اآن���ذاك بو�ص���ف املوق���ع املذكور 
منا�صب���ا لن���ه يق���ع بالقرب م���ن معظ���م الكلي���ات. بيد ان 
احلكومة رف�صت هذا املقرح وف�صلت ان ت�صيد اجلامعة 

يف منطقة نائية اأو يف حميط املدينة.
-2 موق���ع الزعفراني���ة: اي���د جمل����ص ال���وزراء املق���رح 
املق���دم م���ن وزارةاملع���ارف يف ع���ام  1953 والقا�ص���ي 
باإن�ص���اء اجلامع���ة يف مزرعة الزعفراني���ة وبررتالوزارة 
رغبته���ا له���ذا الختي���ار, بان مب���اين الكلي���ات القدمية ل 
تتواف���ر فيه���ا ال�ص���روط الواجب���ة واأنه���ا تق���ع يف اماكن 
مزدحم���ة بال�صكان, كما انها ت�صاعد على حتري�ص الطلبة 

والتظاهر �صد النظام.
-3 ويف اأوائ���ل �صن���ة  1955  رفع وزير املعارف مقرحا 
جدي���دا اىل رئي�ص ال���وزراء ر�صح في���ه موقعني �صاحلني 
له���ذا الغر����ص, الأول �صم���ال بغداد يف منطق���ة ال�صليخ, 
والث���اين جن���وب بغ���داد عل���ى نه���ر دجل���ة ق���رب مزرع���ة 

الرجمانية.
-4 موقع اجلادرية: وافق جمل�ص الوزراء يف  24 / 4 / 
1955 على اقراح وزي���ر املعارف لختيار موقع جامعة 
بغ���داد. وت�صكل���ت جلنة لدرا�ص���ة اقراح وزي���ر املعارف 
م���ن الدكتور عب���د العزيز ال���دوري ع���ن وزارة املعارف, 
وح���ازم نامق عن املوا�ص���ات وال�صغ���ال, وعبد الهادي 
الزوائ���دي عن وزارة املالي���ة, وامل�صر �صي�صا عن جمل�ص 
الإعمار. وتو�صلت اللجنة اإىل ا�صلح الماكن هي منطقة 
اجلادري���ة وذل���ك لبعده���ا عن مرك���ز املدين���ة وال�صواق, 
وموقعه���ا ال�صح���ي املتميز باله���دوء, ف�ص���ا عن رخ�ص 
�صع���ر املر املربع م���ن الأر�ص فيها. وم���ن املفيد ذكره ان 

ه���ذا املوقع هو من �صمن املقرح���ات التي قدمها امل�صر(
مورغن)رئي����ص ق�ص���م الربية يف املعه���د الربيطاين يف 
لن���دن وكان ق���د ا�صتقدم من وزارة املع���ارف العراقية يف 
ع���ام 1947  بو�صفه خبرا, لي�صارك يف تطوير م�صتوى 

التعليم يف العراق وتا�صي�ص اأول جامعة يف بغداد.
ومم���ا �صاعد عل���ى حتقي���ق اق���راح وزارة املع���ارف هو 
تاأيي���د اأمان���ة العا�صم���ة الت���ي طلبت من جمل����ص الإعمار 
املوافقة على ا�صتماك ارا�صي اجلادرية ل�صالح اجلامعة 
بو�ص���ف املوق���ع املذكور فريد م���ن نوعه وانه���ا حر�صت 
عل���ى الأحتفاظ به كمتن���زه يف الت�صميم الأ�صا�صي ملدينة 
بغ���داد.  وبعد جهود م�صنية �صدر ق���رار جمل�ص اإلعمار 
با�صتم���اك ما ل يزيدعلى ملي���وين مر مربع من ارا�صي 
اجلادرية لإن�صاء جامع���ة بغداد وتبلغت به وزارة املالية 

ووزارة الإعمار بالكتاب املرقم  359يف  / 7 /1957.
ومن ممي���زات موقع اجلادرية الذي ي�صغل بقعة خ�صراء 
جميل���ة يف الزاوي���ة اجلنوبي���ة م���ن بغ���داد, اأن���ه حماط 
م���ن ثاث جه���ات بنهر دجل���ة, اإذ ي�صتدي���ر النهر ويلتوي 
يف ه���ذه الناحي���ة لر�ص���م �صبه جزي���رة غن���اء بخ�صرتها 
وب�صاتينه���ا. وق���د ا�صتغ���ل امل�صمم ه���ذا املوق���ع لتوجيه 
الف�ص���اءات نح���و النهر م���ن خمتلف الجتاه���ات وجعل 
انفت���اح الأبنية نحو املحيط وتركيز الفعاليات الرفيهية 
والبيوت ال�صكنية على ال�صري���ط املمتد على �صفة النهر. 
وجن���ح امل�صمم اأي�صَا يف ا�صتغ���ال مياه النهر عن طريق 
فت���ح قن���اة �صب���ه دائرية حتم���ل ماءه���ا من دجل���ة حتيط 
باملنطقة الكادميية, والقناة تتو�صع لتكون بحرة داخل 
جممع الق�صام الداخلي���ة اجلنوبي وامل�صغولة اليوم من 

كلية العلوم ال�صيا�صية.
امل�صاح���ات  ل�صق���ي  النه���ر  ُي�صتغ���ل  اأن  الطبيع���ي  وم���ن 

اخل�صراء التي ت�صكل ن�صف م�صاحة اجلامعة تقريبا.
�ص���درت �صل�صلة م���ن القوان���ني والتعدي���ات عليها حتى 
انبثقت جامعة بغداد من جمموع كليات متناثرة ومعاهد 
علمي���ة متفرقة �صعي���ا للمبا�صرة باإن�ص���اء بنايات موحدة 
يف موق���ع واحد جتمع حت���ت �صقوفه���ا املوؤ�ص�صات كافة. 
وم���ن ه���ذه القوانني قانون اخلط���ة القت�صادي���ة لإن�صاء 
جامعة بغداد رقم  181  ل�صنة  1959, املن�صور يف العدد  
281  من الوقائ���ع العراقية( 31 كانون الول 1959 م), 
وكر�ص لدرا�صة امل�صروع وت�صميمه وان�صائه والإ�صراف 
علي���ه مببلغ  25  مليون دينار مبا يف ذلك املبالغ املتطلبة 
لا�صتم���اكات. علم���ا اأن الكلف���ة التخميني���ة الكلي���ة لهذا 
امل�صروع كانت يف الأ�صل اأكرث من اأربعني مليون دينار.

اأم���ا و�ص���ف امل�ص���روع ومراح���ل اجن���ازه فقد ن����ص على 
ت�صيي���د اأبنية يف اجلادرية واأب���ي غريب ت�صمل متطلبات 
اجلامع���ات احلديث���ة كاف���ة, وتت�ص���ع لأثن���ى ع�ص���ر األ���ف 
طال���ب وطالبة تتاألف م���ن بناية رئي�صية ل���ادارة ومباٍن 
للدرا�ص���ة الكادميية لكليات اجلامع���ة جميعها مع قاعات 
لاجتماع���ات ومكتب���ة وب���رج اجلامع���ة ومرك���ز للطلب���ة 
ون���اد لاأ�صاتذة ودار لتمري�ص الطلب���ة ومتحف وم�صرح 
ومعر����ص فن���ي وجام���ع وخمزن تربي���د و�صتك���ون هذه 
الأبني���ة جميعها مكيف���ة مركزي���ا و�صت�صم كذل���ك اأق�صامَا 
داخلي���ة مع �ص���الت الطع���ام واملطاب���خ. وت�ص���م قاعات 
لاألعاب الريا�صية وحو�ص لل�صباحة مغلق ودار لرئي�ص 
اجلامعة وملعب ريا�ص���ي يت�صع ل  20000 األف متفرج, 
ف�صًا عن ت�صييد مدخل رئي�ص وتنظيم احلدائق وتبليط 
الط���رق الرئي�ص���ة يف املوق���ع وبناي���ة لل�صيان���ة وجتليد 

الكتب وم�صتودع.
عن بحث:الت�ساميم االأ�سا�سية جلامعة بغداد وتطورها .جملة 

الرتاث العلمي العربي، 2019.

كيف أختيرت منطقة )الجادرية( موقعا 
لجامعة بغداد؟
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 د. بشير حمود الغزالي

بداأ ال�ص����روع بالنتخابات النيابي����ة يف (حزيران 1948 ), 
يف ظل ظروف �صاذة اإذ كانت الأحكام العرفية معلنة ب�صبب 
حرب فل�صطني, والتي ا�صتغل����ت ا�صتغاًل ف�صيعًا لأ�صعاف 
املعار�ص����ة الوطني����ة والنتقام من كل فئ����ة ن�صطت يف اأثناء 

الوثبة الوطنية.
وعل����ى اأية حال ف����ان اأح����زاب املعار�صة ال�صيا�صي����ة العلنية 
وال�صرية ق����ررت ال�ص����راك يف النتخاب����ات اجلديدة, كما 
ا�صتعد جماعة (الكتل����ة ) خلو�ص النتخابات اأي�صا, وبذلك 
ب����داأ ال�صراع بني اأح����زاب املعار�صة ورج����ال الكتلة املوؤيدة 

ملعاهدة (بورت�صموث)على اأ�صده .
للتعري����ف  املهرج����ان  باإقام����ة  املعار�ص����ة  اأح����زاب  ب����داأت 
باملر�صح����ني وباملناهج النتخابية واألق����ى كامل اجلادرجي 
رئي�����ص احل����زب الوطن����ي الدميقراطي املر�صح ع����ن املنطقة 
الثالث����ة ببغ����داد كلمة يف اجتماع انتخاب����ي اأقيم يف مقهى (

جمي����د معروف) ب�ص����ارع غازي قال في����ه خماطبًا اجلماهر 
:... اأن م�صوؤولياتك����م يف ه����ذا ال����دور م����ن تاري����خ الع����راق 
خط����رة وخط����رة ج����دًا, لأن ق����وى خمتلفة - وارج����وا اأن 
ل ت�صتهين����وا به����ا - اأخ����ذت تتجم����ع للحيلول����ة دون جميء 
جمل�ص ميث����ل اإرادة اأكرثية ال�صعب,وهذه القوى تعمل ليل 
نه����ار كي تربهن عل����ى اأن الوثب����ة التي قمتم بها م����ا هي اإل 
(حرك����ة رعن����اء) كما قال �صال����ح جرب, واإنه����ا لي�صت منبثقة 
م����ن �صمي����م ال�صعب, فربهن����وا على اأنك����م ل تعملون اإل يف 
�صبي����ل م�صاحلك����م ول تعمل����ون اإل بوحي م����ن �صمائركم . 
اأك����د مر�صحوا املعار�صة العلني����ة وال�صرية يف الجتماعات 
النتخابية على املطالبة باإ�صاعة احلريات,ومكافحة الغاء 
ورف�����ص املعاهدات, وحل ق�صي����ة فل�صطني, وتطبيق اأحكام 
الد�صت����ور, وكان����ت حت�ص����ر اإىل هذه الجتماع����ات جماهر 
غف����رة, توؤي����د مر�صح����ي املعار�ص����ة, وتتحم�����ص ملطاليبهم 
الوطنية, ومن بني هذه التجمعات, الجتماع الذي عقد يف 
ال�صح����ن الكاظم����ي ال�صري����ف يف ( 6 ني�ص����ان 1948 ) الذي 
ح�صره موؤيدوا املر�صح جعفر حمندي,اأحد اأع�صاء اجلبهة 
الد�صتورية املعار�صة يف جمل�ص النواب ال�صابق األقيت فيه 
الكلمات احلما�صي����ة املنددة بال�صتعم����ار وبلجان التفتي�ص 
وباحلكوم����ة, وانتهى الجتماع مبظاهرة جماهرية هتفت 
�صد مر�ص����ح احلكومة عبد الهادي اجللب����ي املناف�ص جلعفر 
حمندي يف منطق����ة الكاظمية. كما اأ�صدر احلزب ال�صيوعي 
بيان����ًا نا�صد فيه ال�صعب احليلولة دون جميء جمل�ص نيابي 
م����وال لا�صتعم����ار وطال����ب بع����دم ال�صماح جلماع����ة �صالح 
ج����رب واأمثالهم بالرجوع اإىل احلك����م, وطالب كذلك باإطاق 
احلريات الدميقراطية وتنظيف اجلهاز الإداري خ�صو�صًا 
ذل����ك الذي له �صلة بالنتخابات, ورف����ع �صعار (ل انتخابات 

حرة والأحرار يف ال�صجون).
ا�صتخدم����ت احلكوم����ة و�صائل جدي����دة لأ�صع����اف مر�صحي 
املعار�ص����ة الوطني����ة منه����ا تر�صي����ح اأ�صخا�����ص م����ن عائل����ة 
مر�صح����ي املعار�صة نف�صها خللق ال�صق����اق بني اأفراد العائلة 
الواح����دة واإف�صاله����م يف النتخاب����ات, وهذا م����ا ح�صل يف 
مدينة امل�صيب حيث ر�صحت احلكومة عم ال�صيد عبد الهادي 
�صال����ح ليكون مناف�ص����ًا ل�صهره وابن اأخيه عب����د الهادي, ثم 
كلف����ت احلكوم����ة اأم����ر ربيع����ة لإقناع عب����د اله����ادي �صالح 
ب�صح����ب تر�صيح����ه بع����د اأن ق����ال ل����ه: اإنك من غ����ر املرغوب 
فيه����م لدى اجلهات العليا. كما حدث ال�صيء نف�صه يف احللة 
منطق����ة الهندي����ة حي����ث كان مر�صح حزب ال�صتق����ال ال�صيد 
علي القزويني معتمد فرع احلزب يف احللة, ولأجل اإف�صاله 
عمدت احلكومة اإىل تر�صيح اأحد اأبناء عمومته ملناف�صته يف 

املنطقة النتخابية. 
ويف بغ����داد العا�صم����ة اته����م كام����ل اجلادرج����ي احلكوم����ة, 
جلن����ة  اأن  اإذ  الثالث����ة,  املنطق����ة  انتخاب����ات  يف  بالتدخ����ل 
النتخاب����ات والهيئ����ة التفتي�صية كانت منح����ازة اإىل مر�صح 
احلكومة علي ممتاز, حيث كان����ت تكره الناخبني بالجتاه 
اإىل الكت����اب املعين����ني مل�صلح����ة املر�ص����ح عل����ي ممت����از, كم����ا 
يق����وم املوظف����ون امل�صرف����ون عل����ى  لنتخ����اب باأخ����ذ اأوراق 

انتخابي����ة وتاأ�صره����ا ل�صالح املر�صح املذك����ور واإلقائها يف 
ال�صن����دوق وتقوم ال�صرطة مبنع موؤي����دي مر�صح املعار�صة 
كام����ل اجلادرج����ي من دخ����ول املركز النتخاب����ي, الذي كان 
مق����ره جام����ع (احليدرخان����ة)  ,وكان اجلادرج����ي ي�صاه����د 
هذا التدخ����ل والتزوير بعينه, مما اأ�صط����ره اإىل ترك مركز 
النتخاب احتجاجًا على ه����ذه التدخات املخالفة للقانون, 
واإباغ ال�صلط����ات املخت�صة مبذك����رة اعرا�صية رفعها اإىل 
رئي�����ص حمكم����ة ا�صتئن����اف منطقة بغ����داد, ذكرفيه����ا حالت 
الإك����راه  واأ�صالي����ب  النتخاب����ات  يف  والتدخ����ل  التزوي����ر 
والتهديد والإرهاب التي ت�صتخدمها الهيئات التفتي�صية يف 
انتخابات املنتخبني الثانويني, وطلب اإبطال هذا النتخاب 
املخالف للقانون واإعادة اأجرائه ب�صورة قانونية �صحيحة 
خالي����ة من اأي تهديد اأو اإرهاب اأو تدخل من جانب ال�صرطة 
اأو غره����ا من ال�صلطات, ووج����ه �صورة من العرا�ص اإىل 
رئي�ص الوزراء واإىل وزير العدل ووزير الداخلية, ورئي�ص 

الديوان امللكي واإىل حاكم املنطقة النتخابية الثالثة. 
ا�صتغلت احلكومة الأحكام العرفية املعلنة ملقاومة مر�صحي 
الأحزاب ال�صيا�صية ول �صيما احلزب الوطني الدميقراطي, 
فاأوقف����ت حممد ال�صعدون, رئي�ص ف����رع احلزب يف الب�صرة 
وع����ددًا من اأع�ص����اء احلزب وحكمت عل����ى بع�صهم بال�صجن 
والإخ����راج م����ن مدين����ة الب�ص����رة .مم����ا دفع رئي�����ص احلزب 
الوطن����ي الدميقراط����ي اإىل رف����ع كتاب اإىل رئي�����ص الوزراء 
ماي�����ص 1948   23 ) النتخاب����ات يف  التدخ����ل يف  ب�ص����اأن 
) اأو�ص����ح في����ه ا�صتغ����ال الأح����كام العرفي����ة م����ن ال�صلطات 
احلكومي����ة لتهديد بع�����ص املر�صحني باإحالته����م اإىل املحاكم 
اأم����ام املجل�����ص الع����ريف الع�صك����ري, كم����ا اأن الإدارة اوقفت 
بع�����ص الذين ينوون تر�صيح اأنف�صه����م للنيابة واأحيلوا اإىل 

املجل�ص الع����ريف الع�صكري, ليحال بينه����م وبني الر�صيح, 
ث����م ختم ه����ذا الكتاب بلف����ت نظر رئي�����ص ال����وزراء اإىل هذه 
الب����وادر اخلط����رة وطل����ب التحقيق م����ع الأ�صخا�����ص الذين 
اأرادوا ا�صتغ����ال هذه املحاك����م, وتوجيهها اإىل غر الوجهة 

التي اأن�صئت من اأجلها.
اأدى الباط امللك����ي دورًا يف التدخل بالنتخابات النيابية, 
به����دف منع مر�صح����ي املعار�صة وو�صع قوائ����م للمر�صحني 
ال����ذي ينبغ����ي موؤازرته����م و�صم����ان فوزه����م بالنتخاب����ات 
واأني����ط هذا اجل����دول بوزي����ر الداخلية لتخ����اذ الإجراءات 
الازم����ة لتحقيقه, وهذا بدوره اأبلغ املت�صرفني (املحافظني 
(  مبر�صح����ي احلكوم����ة والعم����ل عل����ى اإجناحه����م ومقاومة 
مناف�صيهم من مر�صحي العنا�صر املعار�صة كما اأوعز الباط 
املت�صرفني ب����اأن اجلهة الوحيدة امل�صوؤول����ة عن النتخابات 
هي وزارة الداخلية وعليهم تلقي التعليمات ب�صاأن ذلك منها 
دون غرها من �صلطات الدولة, وهكذا اأ�صبحت ت�صريحات 
رئي�����ص الوزراء ورغبته ال�صادقة يف اأن جتري النتخابات 
بحري����ة تامة غر ذات مو�صوع وله����ذه التدخات امل�صتمرة 
ح����اول حممد مه����دي كبة رئي�ص ح����زب ال�صتق����ال اأن ينبه 
املراج����ع املخت�ص����ة عل����ى ه����ذه التدخ����ات اإل اأن تنبيهات����ه 
امل�صتم����رة مل جت����د اأي نف����ع يف تعدي����ل ذل����ك الأنح����راف. 
وعلى اأثر ه����ذه املخالفات القانوني����ة يف التدخل والتزوير 
وا�صتغ����ال الأح����كام العرفي����ة ل�صال����ح مر�صح����ي احلكومة 
اجتمع����ت الهيئ����ة الإدارية حل����زب ال�صتق����ال وبحثت هذا 
املو�صوع وراأت اأنه من غر ال�صحيح ال�صتمرار يف حتمل 
امل�صوؤولي����ة, وق����ررت الأن�صحاب من ال����وزارة, قبل اأيام من 
انتهاء النتخابات, حيث قدم حممد مهدي كبة ا�صتقالته من 

وزارة التموين يف ( 7 حزيران 1948 ) .

ومم����ا يجدر ذكره هن����ا اأن اأ�صاليب احلكومة مل تقت�صر على 
التدخ����ل يف النتخاب����ات وتزويره����ا ب����ل جت����اوز ذل����ك اإىل 
حوادث القتل والإرهاب الدم����وي, اإذ ح�صلت معركة دامية 
يف حملة الدوريني, التابعة للمنطقة ال�صابعة يف الكرخ يوم 
( 13 ماي�ص 1948 ) بني اأن�صار حزب ال�صتقال والع�صائر 
امل�صلح����ة من اأن�ص����ار مظهر ال�ص����اوي و�صاكر ال����وادي اأحد 
اأع�ص����اء الوفد املفاو�ص يف معاهدة بورت�صموث, واأ�صفرت 
ه����ذه املعركة عن مقتل خم�صة اأ�صخا�ص وجرح 27 اآخرين. 
ويف مدين����ة ال�صوي����رة قت����ل حام����د, العجي����ل رئي�����ص فرع 
احل����زب الوطني الدميقراطي ومر�ص����ح احلزب هناك ليلة ( 
29 ني�ص����ان 1948 ), ويف بغداد اأي�ص����ًا اغتيل �صليم الدرة, 
اأح����د اأع�صاء ح����زب ال�صتقال قبي����ل النتخاب����ات . اأما يف 
مدينة الكوت فقد دخل����ت اأعداد كبرة من الع�صائر امل�صلحة 
اإىل مدين����ة واأخذت ته����دد الناخبني لأرغامه����م على انتخاب 
الأقطاعي����ني اأمثال با�صم اليا�صني وظه����رت حوادث اأخرى 

من ال�صليمانية بقيادة ال�صيخ حممود.
انته����ت املعرك����ة النتخابية بف����وز حزب ال�صتق����ال باأربعة 
مقاع����د, اإذ ف����از رئي�����ص احلزب حمم����د مهدي كب����ة ومعتمد 
بغ����داد  ع����ن  الغ����امن  واإ�صماعي����ل  ال�صع����دي,  داود  احل����زب 
وفائ����ق ال�صامرائي عن مدينة �صامراء كم����ا فاز ثاثة نواب 
من احل����زب الوطن����ي الدميقراط����ي هم: حممدحدي����د نائب 
رئي�����ص احلزب عن املو�صل و�صكرتر احلزب ح�صني جميل 
وخ����دوري خدوري عن بغداد كما فاز �صعد �صالح عن حزب 
الأح����رار ف�ص����ًا عن ع����دد من الن����واب الوطني����ني امل�صتقلني 

الذين �صكلوا فيما بعد جبهة برملانية معار�صة.

عن كتاب ) املعار�سة النيابية يف العراق يف احلكم امللكي (

من تاريخ الحركة النيابية في العراق

إنتخابات 1948 وتدخل السلطة فيها
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يف حمل����ة الب����و �صب����ل ببغداد ول����د ع����ام 1929 عازف 
القانون املعروف خ�ص����ر ال�صبلي وفيه تويف والده, 
ف����كان له����ذه الوف����اة اابلغ الث����ر يف نف�ص����ه حيث ترك 
متقاع����د الدرا�ص����ة ب�صببه����ا وان�ص����رف للعم����ل مبقهى 
�ص����اوؤول, تل����ك املقه����ى الت����ي كان����ت ملتق����ى لع����دد من 
املطرب����ني والفنانني امث����ال ال�صتاذ حمم����د القباجني 
واملرح����وم ر�صي����د القندرج����ي وح�ص����ن خبوك����ه وعبد 

القادر ح�صون.
وكان ول����ع الفن����ان ال�صبل����ي باملق����ام العراق����ي قد دفعه 
للتع����رف عن ق����رب على ه����وؤلء الفنانني الذي����ن كانوا 

يتخذون من �صطح مكانا لهم.
يف ع����ام 1946 ق����در للفنان ال�صبل����ي ان يلتحق مبعهد 
املوا�ص����اة للمكفوفني حيث تعرف يف ه����ذا املعهد على 
ا�ص����ول النغام والنوط����ة مب�صاعدة �صديق����ه )�صلمان 
الب�صون( الذي كان يجي����د العزف على القانون, ويف 
ه����ذه املرحل����ة الت����ي ات�صم����ت باملتابعة اجل����ادة له�صم 
املق����ام وا�صول الع����زف, ا�صتطاع ال�صبل����ي ان يح�صل 

على اآلة قانون.
كان����ت تل����ك رحل����ة البداي����ة والتي يق����ول عنه����ا الفنان 

خ�صر ال�صبلي.
- لق����د كانت مرحلة �صاقة عاني����ت خالها الكثر وكنت 
موزع����ا بني رغبتي يف تعلم املو�صيقى وا�صول الغناء 

وبني ق�صوة الهل الذين عار�صوا رغبتي بعنف.
* ماذا تعني بالعنف؟

يبت�صم الفنان ال�صبلي, ويبداأ باحلكاية:
- يف ع����ام 1950 افتت����ح يف بغ����داد مله����ى �صه����رزاد, 
وكانت املطربة املرحومة �صليمة مراد تغني فيه بينما 

كنت انا واحدا من العازفني.
وم����رة.. وبينم����ا كان����ت املطرب����ة �صليمة تق����دم احدى 
اغنياته����ا العراقية انهمر �صيل من الر�صا�ص علينا, اإل 
ان����ه مل ي�صب احد, ثم عرف����ت فيما بعد ان خايل حاول 
قتل����ي ليح����ول بيني وبني العم����ل الذي ع����رب عنه بانه 

ي�صيء اىل "�صمعة العائلة"!.
بع����د هذه احلادثة تركت بيتنا اإل انني مل اترك العزف 

وبقيت حتى اللحظة هذه.
اول فرقة مو�صيقية لاذاعة

* ومتى بدات يف العزف على القانون حمرفا؟.

- يف ع����ام 1947 عزف����ت يف اح����دى حف����ات املطرب����ة 
�صليم����ة م����راد.. وكان����ت ه����ذه اول حماول����ة يل. ام����ا 
املحاول����ة الثانية فكانت مع ال�صت����اذ حممد القباجني 

يف احلفل الذي اقيم بنادي املحامني انذاك.
* والذاعة؟

- خال ه����ذه الفرة كنت اتردد عل����ى الذاعة ب�صحبة 
بع�ص ال�صدق����اء, وكانت يومها اذاع����ة حملية �صرفة 
مل يتجاوز عدد موظفيها الثاثني بينهم �صتة عازفني.

يف ع����ام 1948, وعندم����ا هاجر معظ����م العازفني ا�صار 
ال�صتاذ القباجن����ي اىل املرحوم جميل ب�صر بت�صكيل 
فرق����ة مو�صيقية خا�صة بالذاعة, وفعا فقد مت ت�صكيل 
ه����ذه الفرق����ة عام 1949 وق����د �صمت, املرح����وم جميل 
ب�ص����ر رئي�ص����ا.. خ�ص����ر اليا�����ص عازف����ا عل����ى الناي – 
من����ر ب�صر عازفا عل����ى العود.. ح�صني عب����د الله على 

الطبلة.. وانا على القانون.
بع����د هذه الفرق����ة مت ت�صكيل فرقة ثاني����ة بقيادة الفنان 
روح����ي اخلما�����ص وكان����ت اول حفل����ة قدمته����ا الفرقة 
مب�صاحب����ة املرح����وم �صاك����ر النج����ار الذي غن����ى مقام 
ال�صبا. واذكر بان احلفلة الثانية غنى فيها املرحومان 
ح�ص����ن خيوك����ه وناظ����م الغ����زايل, وكان����ت ت����ذاع على 

الهواء مبا�صرة.
ي�صمت قليا ثم يتذكر:

- يف ع����ام 1952 مت تو�صيع رقعة بث الذاعة بربطها 
بخ����ط مع لندن فكن����ت اول من يفتتحه����ا بعزف منفرد 

على القانون, بعدها غنى املرحوم ناظم الغزايل.
عن ح�ص����ري ابو عزي����ز والخرين لقد ع����زف الفنان 
خ�صر ال�صبلي لعدد من املطربات واملطربني, ورافقهم 
يف ع����دد من حفاته����م اجلماعية منه����ا والفردية, لهذا 

فهو يختزن يف ذاكرته عددا من احلكايات
عنهم:

- نع����م.. واذكر على �صبيل املثال ان املرحوم ح�صري 
ابو عزيز كان يق����دم حفاته من دار الذاعة �صباح كل 
يوم جمعة, واذكر ان املعجبني كانوا يتجمهرون امام 

بوابة الذاع����ة مل�صاهدته فكان ل ي�صتطيع اخلروج ال 
م�صتعينا بافراد ال�صرطة.

وع����ن املرح����وم ح�ص����ري اب����و عزي����ز اي�ص����ا, اذك����ر 
انن����ي رافقته ع����ام 1954 يف رحلته الفني����ة اىل لبنان 
للم�صارك����ة يف حف����ل غنائ����ي. وكان م����ن ب����ني ح�صور 
احلف����ل املرحومان فريد الطر�ص وعبد احلليم حافظ, 
وق����د نقلت وقائع احلفل على الهواء مبا�صرة بح�صور 
رئي�����ص جمهورية لبنان. وقد غنى ح�صري ابو عزيز 
يف ه����ذا احلف����ل لول م����رة "احمي����د يا م�صاي����ب الله, 

فرك عند اللبنانيني اطيب الثر واحاه.
* وعن الخرين؟

- ا�صتطي����ع الق����ول بانن����ي رافق����ت معظ����م املطرب����ات 
واملطربني يف اغانيهم وحفاتهم, لهذا فانا امتلك حق 

احلديث عنهم.
فاملطربة �صديقة املاية مثا, كانت ت�صر على وجودي 
معه����ا ب�صحبة الفنان املرح����وم جميل ب�صر, كذلك فقد 
اعجبت ا�ص����د العجاب باملرحوم ح�ص����ن خيوكه الذي 
مل ين����ل ال�صه����رة الت����ي نالها غ����ره. ثم هن����اك املطربة 
نرج�ص �صوقي التي كانت تغني الغنية العراقية على 

طريقتها اخلا�صة.
الغنية.. ام�ص واليوم

* خ����ال رحلتك الطويلة مع املو�صيقى والغناء.. كيف 
تنظر اىل الغنية العراقية؟

- لزم����ن طويل �صارت الغنية العراقي����ة باطار واحد, 
ث����م ج����اء م����ن يخرجه����ا م����ن اطاره����ا التقالي����دي اذكر 
منه����م امللح����ن وديع خرن����ده, ويحيى حم����دي, ور�صا 
عل����ي وحمم����د عبد املح�ص����ن وغرهم. ثم ج����اء بعدهم 

امللحنون اجلدد والذين وا�صلوا عملية التطوير.
* مل����اذا اذن ما زال النا�ص ي����رددون الغاين والحلان 

القدمية؟
- لنها تت�صل بالراث.. وكل تراث عذب.

عن جملة )االذاعة والتلفزيون( يف اآذار 1973

َمن ال يذكر الفنان خضير الشبلي ؟!

لعل الوسط الموسيقي 
العراقي والعربي يعرف اسم 
عازف القانون العراقي الرائد 

خضير الشبلي ، ويدرك تاريخه 
الموسيقي الكبير منذ ان دخل 
عالم الموسيقى بآلته االثيرة 
القانون ودخل فرقة االذاعة 
العراقية ، ثم ظهرت صورته 
للناس بقيادته الفرقة الفنية 

لتلفزيون بغداد .. الشبلي 
اسم كبير في تاريخ الموسيقى 
العراقية .. نتذكره هنا بعثورنا 
على هذا اللقاء الممتع معه . 

إعداد: ذاكرة عراقية


