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رفعة عبد الرزاق محمد

 يذكر االستاذ حسين جميل في مقال له عن 
الحريات الصحفية في العهد الملكي:
في عهد وزارة نوري السعيد االولى 

سنة 1930 تمت  العديد من المحاكمات 
السياسية  وكانت السادسة منها لكامل 

الجادرجي المدير المسؤول لجريدة اإلخاء 
الوطني لسان حال حزب اإلخاء لوطني، 

وهذه المحاكمة والتي كانت قد جرت بعد 
تصديق مجلس األمة على المعاهدة، فلم 
تكن جزءاً من الجو الذي عملت على خلقه 

وزارة نوري السعيد وسيلة من وسائل 
لضغط لتصديق المعاهدة. 

اإال اأن املحاكمة ملا كانت �ضيا�ضية والق�ضيدة مو�ضوع 
املحاكم���ة وه���ي بعن���وان “جر����س احلر����س” كانت 
مب�ضامني معربة ع���ن املناخ ال�ضيا�ضي الذي �ضاهمت 
املعاهدة يف تكوينه وردود الفعل �ض���دها، ا�ضري اىل 
ه���ذه املحاكمة وانا اكت���ب عن املحاكمات ال�ض���حفية 
يف عهد وزارة نوري ال�ض���عيد. والق�ضيدة وان كانت 
جميعها جميلة اال اين �ض���وف اقتب�س منها ما اعتربه 
املدعى العام يف املحاكم���ة مكونًا جلرمية الطعن يف 

احلكومة والتحري�س على كراهيتها.
ن�ضرت جريدة االإخاء الوطني هذه الق�ضيدة يف عدد 
11 ايلول 1931 فاأقامت احلكومة الدعوى على كامل 
اجلادرجي املدير امل�ض���وؤول للجريدة،  ومل ين�ضر مع 

الق�ض���يدة ا�ض���م ناظمها ال�ض���ريح اإمن���ا كان التوقيع 
ح�ض���ني، وقد قيل يف االأو�ض���اط االأدبية وال�ضيا�ض���ية 
يف حينه اإن الق�ض���يدة لل�ض���اعر باقر ال�ض���بيبي، غري 
انها يف احلقيقة الأخيه حممد ح�ض���ني ال�ض���بيبي وقد 
�ض���ئل كامل اجلادرجي يف احلاكمة عن ا�ضم ال�ضاعر، 
فاأبى اأن يبوح با�ضمه وقال اإن ذلك من اأ�ضرار املهنة.

يف 1931/10/22 كانت اجلل�ض���ة االأوىل للمحاكمة 
اأم���ام حاكم ج���زاء بغداد االأول ال�ض���يد �ض���هاب الدين 
الكي���اين، ق���ال املدعى الع���ام اإن االأبي���ات التالية من 
الق�ض���يدة تنط���وي عل���ى جرمي���ة الطع���ن باحلكومة 

والتحري�س على كراهيتها، االأبيات هي:

يف ذم���ة امل��ج��د ���ض��ح��اي��ا ال��ف��راق
ال��دم��ا ت��ل��ك  ���ض��ب��ي��ل احل����ق  ويف 

ب����غ����داد ي����ا ق���ب���ل���ة ك����ل اجل���ه���ات
احلمى واأن���ت  ا�ضتباحوك  كيف 

اب����ع����د ه��������رون وب����ع����د ال���ك���ف���اة
ت���ل���وح يف اأف���ق���ك ه����ذى ال��دم��ى

********
ال�ضريح ال��ب��اد  ح��ق  على  غطت 

احل��ق��وق وغ��م��ط  ال��ك��ي��د  �ضيا�ضة 
قال���وا لن���ا احلل���ف فقلنا �ض���حيح

م����ع امل���������ض����اواة ون���ب���ذ ال���ف���روق
ل���ك���ن���ه ����ض���ي���غ ب�������ض���ك���ل ق��ب��ي��ح

العقوق ه��ذا  م��ا  ال�ضائغ  ي��ااي��ه��ا 
ف��ال��وي��ل م��ن و���ض��ع ه��زي��ل طليح

ول���ع���ن���ة ال����ده����ر الأه������ل امل�����روق
ان خ��م��دت ح���رب ف���ذي ال��ث��ان��ي��ة

ي�����وق�����ده�����ا االإث������������م وامل�����ذن�����ب
ال��دن��ى حامية ن��راه��ا يف  ���ض��وف 

ي�����ض��ل��ى ب��ه��ا امل�������ض���رق وامل���غ���رب
ف�����االأم�����ة ال�������ض���اه���رة ال���واع���ي���ة

ت��غ��ل��ب وال  ب�����ال�����ن�����ار  ت����ل����ع����ب 
اإي������اك������م وال����ن����ع����م����ة ال���ب���ال���ي���ة

وال��ف��ر���ض��ة ال��ع��ر���ض��ي��ة ب���ا رق��ب
) انتهى حديث اال�ضتاذ ح�ضني جميل ( .

ان تفا�ض���يل ه���ذه املحاكم���ة الت���ي اعدها من �ض���ور 
ال�ض���راع من اجل الدميقراطي���ة يف العراق يف فرتة 
مبك���رة من احلياة ال�ضيا�ض���ية يف الع���راق احلديث ، 

كانت كاالآتي :
ن�ض���رت جريدة االخاء الوطني العدد )36( ال�ض���ادر 
“جر����س  يف 11/ ايل���ول 1931 ق�ض���يدة عنوانه���ا 
احلر�س« بتوقيع م�ض���تعار هو »ح�ضني« فا�ضت�ضاطت 
ال�ض���لطة التنفيذية غ�ضبا ومما �ض���اعف غ�ضبها انها 
ن�ض���رت يف جري���دة تنطق بل�ض���ان احل���زب املعار�س 
الذي يتزعمه يا�ض���ني الها�ض���مي فاوعزت اىل املدعي 
القامة الدعوى �ض���د اال�ض���تاذ كامل اجلادرجي املدير 

الشعراء في سوح القضاء

عندما دافع شعراء العراق عن شاعر مجهول !
لماذا استبعد الرصافي عن الشهادة ؟



3 العدد )5003( السنة التاسعة عشرة  
االثنين )16( آب 2021

www.almadasupplementscom

وصال عبد العزيز محمد

بسبب إشكالية الوضع المتأزم وما كان ينجم 
عنه من  تداخل للصالحيات وتصادم الرغبات 

وقع خالف بين الملك فيصل االول ودار 
المعتمد البريطاني والتي تحدث من وقت 
الخر بعضها يبقى في طي السرية واالخرى 

تطفو على السطح منها مثال ان الخالف الذي 
حصل بينهما حول متصرفية كربالء. فجاء 
امر نقل عبد العزيز القصاب الى متصرفية 

لواء كربالء في 3 كانون الثاني 1922. محاولة 
لتهدئة االوضاع التي تازمت بين الملك فيصل 

ودار االعتماد . فالملك فيصل لم يكن راغبا 
في استمرار عبد الحميد اسد خان  في 

وظيفته متصرفا لكربالء لعالقته الوثيقة 
بدار االعتماد ، فعين متصرفا عوضا عنه هو 
الحاج سليم قائمقام الكاظمية . رفضت دار 
االعتماد ذلك التعيين تحديا للملك فيصل ، 

وادت تلك المشكلة الى توتر شديد بين الملك 
فيصل ودار االعتماد ، وتفاديا للمشكلة اشار 
رئيس الوزراء عبد الرحمن النقيب بترشيح 
عبد العزيز القصاب متصرفا لكربالء الذي 

باشر في وظيفته اعتبارا من 16 شباط 1922 ، 
واستقبل استقباال حسنا من سادة واشراف 

اللواء ورؤساء القبائل المعارضة لعبد الحميد 
اسد خان.

ويب���دو ان املل���ك في�ض���ل االول وانطاقا من �ضيا�ض���ة 
ا�ضخا�ض���ًا  يع���ني  ان  اراد  انتهجه���ا  الت���ي  الت���وازن 
يوؤيدونه ويح�ض���بون عليه حتى يح���رج  دار االعتماد 

الربيطاين.
ومل تك���ن تل���ك ال�ضيا�ض���ة الت���ي انتهجها امللك في�ض���ل 
تقت�ض���رعلى االداري���ني فق���ط ب���ل انها امتدت لت�ض���مل 
روؤ�ض���اء الع�ض���ائر اي�ض���ا . اذا اوجد امام كل ع�ض���رية 
موؤيدة لربيطانيا رئي�ضا اخر مواليا له . وعمل بعناية 
عل���ى تنمية والء اعداء امل�ض���ايخ املوالني للربيطانيني 
ورمبا كان )لنجر�س الكعود( مثاال �ضريحا دعمه امللك 
ليكون معار�ضا لل�ضيخ )علي ال�ضليمان( رئي�س الدليم 

املوايل للربيطانيني.
يف كرباء در�س عبد العزيز الق�ض���اب االأو�ض���اع عند 
تولي���ه امل�ض���وؤولية االداري���ة يف هذا الل���واء اإذ تعرف 
عل���ى علماء الل���واء واعيانهم وك�ض���ب ثقته���م . وكتب 
اىل مدراء النواحي يف لواء كرباء موؤكد اعلى العدل 
واال�ض���تقامة والتعاون بني املوؤ�ض�ضات لغر�س اجناز 
اعم���ال املواطن���ني ،وات�ض���ح له بعد درا�ض���ة او�ض���اع 
اللواء تق�ض���ري وعدم تعاون املت�ض���رف ال�ض���ابق عبد 

احلميد ا�ض���د خان م���ع الدوائر واملوؤ�ض�ض���ات االخرى  
لذلك ا�ضدر كتابه ذلك الذي جاء فيه ماياأتي :

 » يل ال�ض���رف بان اخربكم ا�ض���تامي ادارة هذا اللواء 
املقد�س معتمدا على معونة احلق جل جاله ومتو�ضا 
بروحانيه ر�ض���وله وال البي���ت الطاهرين راجيا منكم 
معا�ض���دتي باجراء الوظائف على حمورها القانوين 
بكمال العفة وق�ض���اء امور الرعية بالعدل واال�ضتقامة 
ب���دون تاخ���ري وبذل���ك جتعل���وين �ض���اكرا اهتمامك���م 

واقتداركم ويف اخلتام اقبلوا مني مزيد التحية .
ان امل�ضاكل التي واجهت عبد العزيز الق�ضاب يف لواء 
كرب���اء مل تك���ن قليل���ة ولكنه ا�ض���تعان بخ���ربة بع�س 
ال�ضخ�ض���يات م���ن ذوي ال���راي وباف���راد م���ن بيوتات 
كرباء املعروفة وامل�ض���هورة بحكمتها واتزانها ، وقد 
ف�ضل هذه الق�ضايا وامل�ضاكل واملعاجلات يف مذكراته 

املطبوعه ومعظمها ذات طابع حملي و�ضخ�ضي.
وواجه���ت  واجهت���ه   اأخ���رى  م�ض���اكل  هن���اك  ان  اال 
مت�ض���رفني اخري���ن يف الوي���ة اخ���رى وهي امل�ض���اكل 
الناجم���ة يف العاقة مع الربيطانيني ب�ض���بب التداخل 
يف ال�ضاحيات والت�ض���ادم  يف االجراءات االدارية.
منه���ا مث���ا يف 26حزيران 1922 حدث���ت جرمية قتل 
ال�ض���رطي عبداحل�ض���ني م���ن مرات���ب خمف���ر الدرعي���ه 
خال قيامه يف حرا�ض���ة باب الدرعيه ، وقد طلب قائم 
مق���ام النجف من متعهد احلرا�ض���ه بت�ض���ليم املجرمني 
خال ع�ض���رة ايام ومت القاء القب�س على اال�ض���خا�س 
املعروف���ون ب�ض���وء اخاقه���م ملحاولتهم اله���روب بعد 
وقوع اجلرميه مبا اثار ال�ض���كوك حولهم االان هوؤالء 

مت اطاق �ض���راحهم من قبل مفت�س ال�ض���رطه )الكابنت 
روول( captains Roll دون اخبار القائم مقام.

   وملا �ض���مع عبدالعزيز الق�ض���اب مبا جرى امر باعاده 
املتهم���ني اىل ال�ض���جن وع���د ذل���ك ا�ض���اءة اىل �ض���معة 
احلكوم���ة. كم���ا اث���اره تدخل مفت����س ال�ض���رطة واأثار 
اهل النجف وعلماوؤها . وا�ض���ر عبد العزيز الق�ض���اب 
على اعفائه عن مت�ض���رفية كرباء م���امل يوافقوا على 
تبدي���ل املفت�س )الكابنت روول( ، اال ان طلباته مل تنفذ 
.ومت ا�ضتدعاء عبدالعزيز الق�ضاب من قبل )امل�س بل( 
ال�ضكرترية ال�ضرقية لدار االعتماد الربيطاين وطلبت 
من���ه �ض���حب االعف���اء وحدثت م�ض���اده كامي���ه بينهما 
ب�ض���بب ا�ض���راره على تبديل مفت�س ال�ض���رطة الكابنت 
الربيط���اين واحت���ج عل���ى تدخ���ات امل����س بي���ل النه 
هو املت�ض���رف وانه هو امل�ض���وؤول عن �ض���وؤون ادارته 
العامة وخا�ض���ة الق�ضايا التي مت�س االمن  فا�ضطرت 
امل����س ب���ل اىل الرتاج���ع وقدمت اعتذاره���ا ومت اعفاء 
الكابنت روول الذي اعرتف   بخطئه وانتهت  الق�ضيه 
مبغ���ادرة روول النجف وهكذا ا�ض���تمرت وا�ض���تمرت 
االدارة يف حتقي���ق العدال���ه مبوج���ب القان���ون دون 
تدخ���ل خارجي(. وقد كان  لهذه احلادثة �ض���دى كبري 
لدى االو�ضاط ال�ضعبية يف كرباء والنجف كما رفعت 

من ر�ضيد مت�ضرفها على امل�ضتوى ال�ضعبي.
    كما كان له الدور الوا�ضح خال الزيارات االربعينية 
يف كرباء من خال ا�ضداره التعليمات ل�ضرطة اللواء 
لتنظي���م مواكب الع���زاء ، وار�ض���اد رووؤ�ض���اء مواكب 
العزاء اىل الطرق التي عليهم �ض���لوكها يف البلدة ويف 

ال�ضحن ال�ضريف حفظا على �ضامتهم.
ومن ن�ض���اطاته االخرى ا�ض���تقباله لامري زيد.يف 19 
ت�ض���رين االول 1922 ال���ذي ج���اء اىل كرب���اء لزيارة 
العتب���ات املقد�ض���ة ويف دار البلدي���ة زاره جم���ع م���ن 
العلماء والروؤو�ض���اء االعيان �ضاكرا ملا لقاه من حفاوة 
وتكرمي. كما ان���ه بذل جهدا مميزا لرتميم م�ضت�ض���فى 
كرب���اء والذي انه���ار نتيج���ة الفي�ض���ان الكبري خال 
احلرب وعين���ت وزارة الداخلية اول طبيب ومدير له 
هو الدكتور فائق �ض���اكر ال�ض���امرائي. حيث عمل هذا 
الطبيب مع بع�س امل�ض���اعدين عل���ى النهو�س بالواقع 
ال�ض���حي يف كرب���اء .. االان جمهوداتهم متوا�ض���عه 

ب�ضبب الظروف العامة واالمكانيات املحدودة.
يف 12 كان���ون االول 1922اأ�ض���درت االرادة امللكي���ة 
اأم���رًا بنقل عب���د العزيز الق�ض���اب من مت�ض���رفية لواء 

كرباء اىل مت�ضرفية لواء املنتفك .
عن ر�سالة )عبد العزيز الق�ساب واأثره االداري وال�سيا�سي 
يف العراق 1965-1882(

امل�ض���وؤول للجريدة لن�ض���ره ق�ض���يدة فيه���ا طعن وذم 
للحكومة القائمة يومئذ.

وحني عر�ض���ت الدع���وى ام���ام حمكمة ج���زاء بغداد 
طل���ب حاكمها ال�ض���يد �ض���هاب الدين الكي���اين تعيني 
خبري لذلك فهو يكلف املدعي العام واملدير امل�ض���وؤول 
ان يتفقا مع اخلرباء فذكر اال�ض���تاذ كامل اجلادرجي 
ا�ضم اال�ض���تاذ جميل �ضدقي الزهاوي وال�ضيخ حممد 
ر�ضا ال�ض���بيبي فاعرت�س املدعي العام على ان يكون 
اخلب���ري من املنتمني اىل االحزاب ال�ضيا�ض���ية ورغب 
يف تعي���ني ال�ض���اعر مع���روف الر�ض���ايف فاعرت����س 
اجلادرجي على تر�ض���يح الر�ضايف ب�ضيغة كونه من 
“حزب العه���د” فابان املدعي العام بان الر�ض���ايف ال 
ينتمي اىل حزب فاجابه اجلادرجي اذا كان الر�ضايف 
غري منتم اىل حزب فهو با موؤيد للوزارة احلا�ض���رة 
وقد بلغني ان احلكومة ا�ض���لفته مبلغا من املال لطبع 

ديوانه واين اعد هذه منفعة متنع ال�ضهادة.
واحلقيقة ان اجلادرجي اخطاأ حني قال ان الر�ضايف 
منتم حلزب العه���د وموؤيد للوزارة القائمة وهل فاته 
ان الر�ض���ايف كان اول م���ن عار����س املعاه���دة الت���ي 
عقده���ا نوري ال�ض���عيد م���ع احلكوم���ة االنكليزية يف 
حزيران 1930. واذا كانت بني الرجلني مودة قدمية 
ف���ا يعني ه���ذا بال�ض���رورة ان يك���ون موؤي���دا له يف 
مواقفه ال�ضيا�ض���ية فالوالء ال�ضيا�ضي �ضيء والعاقة 

ال�ضخ�ضية �ضيء اخر.
وبع���د نقا�ض���ات اتف���ق الطرف���ان على تعيني ال�ض���اعر 
جمي���ل �ض���دقي الزه���اوي . وملا ازف موعد اجلل�ض���ة 
الثالثة ح�ضر اخلبري جميل �ضدقي الزهاوي وو�ضع 
ل���ه كر�ض���ي نظرا ل�ض���عف ج�ض���مه وبع���د اداء اليمني 

القانونية واالجراءات ال�ضكلية �ضاأله احلاكم :
ه���ل وجدمت يف ه���ذه الق�ض���يدة طعنا وذم���ا ،فاجاب 
الزه���اوي: مل اج���د.  فق���ال ل���ه :احلاكم ه���ل تقدرون 
ان تبين���وا مطالعتكم ال�ضخ�ض���ية يف هذه الق�ض���يدة 
ف�ض���رع الزهاوي بالق���اء مطالعته ال�ضخ�ض���ية ممهدا 
بتوطئة عن ال�ض���عر وانه لغة الروح كما ان النرث لغة 
العق���ل وطريقته يف االفه���ام غري طريقته وا�ض���لوبه 
غري ا�ض���لوبه وهو اك���رب مرب للن����سء على االخاق 
الفا�ض���لة واخل�ض���ال احلميدة كال�ض���جاعة واملروءة 
وعزة النف�س وال�ضاعر لن ي�ضتطيع ان يوؤدي وظيفته 
اال�ض���احية اال اذا كان حرا طليقا يف �ض���من حدوده 
والن����سء ال���ذي ال تغر����س في���ه من���ذ نعوم���ة اظفاره 
اخل�ضال املطلوبة ي�ض���ب ولي�س فيه من ال�ضجاعة ما 
ينه�س به للدفاع عندما يكون الوطن العزيز حمتاجا 
الي���ه ويف فقدان ه���ذه اخل�ض���ال من الك���وارث التي 
تثب���ط العزائ���م يف االمم التي تريد لتحيا م�ض���تقلة. 
فال�ض���عر لل�ض���جايا كالعل���م للعق���ول وملا كان ال�ض���عر 
مقيدا بالوزن والقافية كان جماله �ض���يقا لذلك يكتفي 

يف الغالب باال�ضارة وهي ابلغ من الت�ضريح.
وملا كانت ق�ضيدة “جر�س احلر�س” تتكون من ثاثة 
ع�ض���ر مقطعا وكل مقطع يتاألف م���ن اربعة ابيات فقد 
اعرت�س املدعي العام على اربعة مقاطع منها ك�ض���بب 
لادانة وهي املقاطع: الثاين والثالث والثاين ع�ض���ر 
والثالث ع�ض���ر، وبعد ان �ضرح الزهاوي هذه املقاطع 
وبني خلوها من كل طعن او ذم يوقع املدير امل�ضوؤول 
حت���ت طائلة املادة 89 من قانون العقوبات البغدادي 
فا�ض���درت املحكمة حكمها االت���ي برد الدعوى والذي 

جاء فيه.
»بع���د ان نظ���رت املحكم���ة يف طل���ب املدع���ي الع���ام 
)ب���ك(  كام���ل  وبيان���ات  اقوال���ه  اىل  وا�ض���تمعت 
اجلادرجي ودفاع حماميه ال�ضيد �ضلمان ال�ضيخ داود 
وكذلك ا�ضتمعت اىل �ضهادة ح�ضرة اال�ضتاذ الزهاوي 
فتبني لها نتيجة هذا التدقيق ان الق�ضيدة مل ين�ضرها 
املدير امل�ضوؤول وال اذاعها ناظمها بق�ضد اثارة الكره 
والبغ�ض���اء �ض���د احلكومة وملا كان���ت املحكمة تعتقد 
ذل���ك فق���د ق���ررت رد الدع���وى وق���ررت االف���راج ع���ن 
امل�ض���تكى عليه “)جريدة االخبار، العدد 82، االحد 8 

ت�ضرين الثاين 1931( .
وهك���ذا اف���رج عن هذه الق�ض���يدة الت���ي احدثت دويا 
كب���ريا يف الب���اد وقد ذكروا ان العدد الذي ت�ض���منها 
م���ن جريدة االخاء الوطني قد طبع ثاث مرات . وقد 
تبني فيما بعد ان ال�ضاعر احد افراد اال�ضرة ال�ضبيبية 
الكرمية وهو املرحوم حممد ح�ض���ني ال�ض���بيبي ، بعد 
ان اعتقد الكثريون ان ال�ضاعر هو ال�ضيخ حممد باقر 

ال�ضبيبي ) �ضقيق ال�ضاعر احلقيقي ( .

عندما أصبح عبد العزيز القصاب 
متصرفًا لكربالء سنة 1922 
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محمد طاهر الصفار 

ولد اأبو طالب يف لكنو بالهند عام )1167ه�/1753م( وبداأ 
رحلته اإىل العراق مباردين فاملو�ضل فكركوك فبغداد وبعد 
اأن ي�ض����ف م�ض����اهداته وانطباعاته عن هذه املدن ينتقل يف 
احلديث عن م�ضاهداته عن املدن املقد�ضة يف العراق كرباء 
والنجف ثم الب�ضرة. وقد دون م�ضاهداته يف رحلته باللغة 
الفار�ض����ية وطبع����ت يف الهند باإ�ض����راف ولده مريزا ح�ض����ن 
و�ض����ميت ب� )م�ض����ري طالبي( ������ رحلة اأبي طال����ب اإىل العراق 
واآ�ضيا واأوربا واأفريقيا �� وترجمت اإىل عدة لغات فرتجمت 
اإىل االإنكليزي����ة وطبعت يف لندن ع����ام )1810( ثم ترجمت 
اإىل الفرن�ض����ية وق����د ترجمه����ا م����ن الفرن�ض����ية اإىل العربي����ة 

الدكتور م�ضطفى جواد عام )1969(
وق����د نق����ل ع����دد م����ن امل�ضت�ض����رقني م����ن رحل����ة اأب����ي طال����ب 
وم�ضاهداته ومعلوماته يف كرباء وغريها منهم لونكريك �� 
�ض����تيفن هي�ضلي لونكريك �� يف كتابه اأربعة قرون من تاريخ 

العراق، وريت�ضارد كوك يف كتابه بغداد مدينة ال�ضام.
ي�ضف اأبو طالب رحلته من بغداد اإىل كرباء مبا ن�ضه:

وباليوم الرابع من ذي القعدة �ض����نة 1217ه� املوافق اليوم 
االأول م����ن مار�س �ض����نة 1803م بعد اإقامت����ي ببغداد ثمانية 
اأيام ا�ضتاأنفت �ض����فري لزيارة م�ضهد كرباء وم�ضهد النجف 
االأ�ض����رف ويف ه����ذه امل����رة مل اأعلم البا�ض����ا بنيت����ي وخطتي 
فاكرتيت خفية خيًا وبغااًل من حوذي واتفقت معه على اأن 

يرافقني يف جميع الطريق ...
ثم ي�ضف اأبو طالب لقاءه بقا�ضي كرباء يف الطريق وكان 
اأي�ض����ًا عائ����دًا اإىل كرب����اء من بغ����داد والذي �ض����ر بلقاء اأبي 
طالب وطلب منه مرافقته يف ال�ضفر ويف الطريق �ضاهد اأبو 
طالب خان����ات على طول الطريق بنيت للم�ض����افرين باالآجر 
وو�ض����فها باأنها ت�ض����به احل�ض����ون ولكنها ين����در اأن يقيم بها 

امل�ضافرون كما يقول
اأق����ام اأبو طالب عند دخول����ه اإىل كرباء بدار ال�ض����يد حمزة 
وهو من اأعيان اأ�ض����رة اآل االأ�ضيقر العلوية ويذكر اأبو طالب 
معرفته بهذه االأ�ض����رة بالقول: وكنت عرفت ابن اأخيه �� ابن 
اأخ حم����زة �� يف مق�ض����ود اآب����اد يف البنغال وكن����ت اأرجي اأن 

اأراه ثاني����ة بكرب����اء ولكنه ت����ويف قبل و�ض����ويل اإليها بعد 
اأ�ض����هر ومع ذلك ا�ض����تقبلني اأبواه ا�ضتقبااًل ح�ضنًا واأعاناين 
عل����ى اإمتام خمتلف منا�ض����ك الزيارة، كما ي�ض����ف اأبو طالب 
احلفاوة التي ا�ض����تقبله بها حاكم كرب����اء اأمني اآغا ودعوته 
اإىل الغ����داء وكذل����ك اإع����داد عدة ال�ض����فر ل����ه اإىل النجف على 

نفقته رغم ممانعة اأبي طالب من ذلك
ي�ض����ف اأبو طالب حادث����ة الوهابيني التي ال ت����زال جراحها 
النازف����ة يف قلوب االأهايل عند و�ض����وله اإليه����ا فلم مير عام 

عل����ى تلك احلادثة فكانت امل
وي�ض����ودها اأج����واء االأن����ني واالأ�ض����ى ومم����ا يزيد م����ن حالة 
املاأ�ض����اة اأن االأه����ايل قد فقدوا االأمان وال�ض����ام يف مدينتهم 
بعد ا�ض����رتاك احلكومة العثمانية الت����ي كانت حتكم العراق 
باإبادتهم بت�ض����ليمهم بي����د الوهابيني يقول اأب����و طالب وهو 

ي�ضف هذه الفاجعة:
ويوؤك����د لونكريك ما قاله اأبو طالب ويعقب بالقول: اإن مرزا 
اأبا طالب �ض����احب الرحلة امل�ض����هورة يل����وم يف هذا احلادث 
عم����ر اأغ����ا ال����ذي مل يعم����ل �ض����يئًا حلماي����ة البل����دة وق����د قتله 
�ض����ليمان با�ضا يف االأخري، لكن املاحظ يف الرحلة املذكورة 
نف�ض����ها اإن عمر اأغا ه����رب اإىل قرية قريبة من كرباء اأول ما 
عل����م باخلطر فل����م يدافع قط م����ع اأن النا�س كان����وا يتهمونه 

مبخابرة الوهابيني والتواطوؤ معهم.
ث����م ينق����ل لونكريك ع����ن رحلة اأبي طال����ب اأنه لق����ي بكرباء 
عمته )كربائي بيكم( التي جاءت لتق�ض����ي بقية حياتها يف 
هذه االأر�س املقد�ض����ة بجوار �ضيد ال�ض����هداء )ع( وهو غاية 
ما كانت تتمن����اه وكانت امراأة غنية فوجدها وهي يف حالة 
يرث����ى لها من الفق����ر والعوز فقد �ض����لبها الوهابي����ون كل ما 
متل����ك من االأموال واحللي الذهبية فاأعطاها من بع�س املال 

الذي يحمله معه.
كم����ا ينقل هذا احلادث عن اأبي طالب امل�ضت�ض����رق ريت�ض����ارد 
كوك يف كتابه بغداد مدينة ال�ض����ام وي�ضيف عليه بالقول: 
اإن احل����ادث االألي����م ق����د اأح����دث رعب����ًا وقلق����ًا يف بغ����داد كلها 

و�ضرعان ما انعك�س ذلك يف ا�ضتنبول واإيران.
وم����ن املرجح اأن هذا هو ال�ض����بب الذي ا�ض����طر له �ض����ليمان 
با�ض����ا الإعدام عمر اأغا لتهدئة الراأي العام وامت�ض����ا�س نقمة 
اجلماهري فهو ال يعباأ الإبادة مدينة ف�ض����ًا عن اإعدام الوايل 
عليها وال ي�ضتبعد اأي�ضًا ا�ضرتاكه يف اجلرمية فاأراد الت�ضرت 

على نف�ض����ه باإعدام الوايل فهو الذي عّينه واليًا ويعلم جيدا 
����به وكرهه لل�ض����يعة ثم اإن ت�ضرف الوايل برتك املدينة  تع�ضّ
واإعطاء ال�ض����وء االأخ�ض����ر للوهابيني با�ض����تباحتها ال ميكن 
اأن يكون ت�ض����رفًا فرديًا ما مل تكن هناك �ضلطة اأعلى اأ�ضارت 

عليه بذلك.
وكان ه����ذا احلادث االأليم اأثناء وجود اأبي طالب يف كرباء 
ه����و حدي����ث النا�س فا ت����زال جراحه����م مقروح����ة وقلوبهم 
مفجوع����ة فيتح����دث اأب����و طال����ب ع����ن اإح�ض����ائية ال�ض����هداء 

االأبرياء الذين قتلهم الوهابيون فيقول:
وقد قتل الوهابيون يف الوقت القليل الذي لبثوه يف املدينة 
خم�ض����ة اآالف اإن�ض����ان، اأم����ا اجلرحى فا يح�ض����ون لكرثتهم 
وقد اأخذوا الذهب والف�ضة واالأ�ضياء االأخرى الثمينة التي 
وجدوه����ا. ودم����روا البيوت واالأ�ض����واق و�ض����رقوا ما خف 
وزن����ه وغا ثمن����ه وبعد اأن قتلوا النا�����س اأرادوا اأن يخلعوا 
�ض����فائح الذهب االإبريز من جدران امل�ض����هد احل�ضيني ولكن 
ال�ض����تحكامها ومتان����ة و�ض����عها مل ي�ض����تطيعوا ذل����ك، فق����ط 
خربوا ق�ض����ما من ال�ض����ريح الذي حتت القب����ة ويف الغروب 
غ����ادروا كرباء متجهني اإىل احلجاز تاركني وراءهم مدينة 

منكوبة
ثم يتحدث عن اأ�ضداء هذه املجزرة الرهيبة فيقول:

ه����ذا احلادث ال يزال على حداثته فا يتكلم النا�س عن غريه 
وال يتحدثون مبا �ضواه من احلوادث وحكاية هذه الق�ضوة 
والوح�ض����ية الوهابية اأقفت �ضعر راأ�ضي اإقفافا �� اأي لهول ما 

�ضمع ��
ولكن اآثار التدمري الذي اأحلقه الوهابيون باملرقد احل�ضيني 
ال�ضريف �ضرعان ما اأزيلت وعمر ال�ضريح من جديد من قبل 
ال�ض����لطان القاج����اري حممد خان كما يظهر من و�ض����ف اأبي 

طالب حيث يقول:
وم����ن املعل����وم يف ه����ذا الزم����ان بفرم����ان م����ن حمم����د خ����ان 
القاج����اري قد جدد وعمر قبة احلرم ال�ض����ريف فال�ض����قف من 
الذه����ب االإبريز اللماع واجلدران مذهبة ومزخرفة بنقو�س 
هي من �ض����نع �ض����هريي نقا�ض����ي اإيران وال�ضحن اخلارجي 
واالأواوين قد زينت باأكملها بالقا�ضاين املوجود يف البديع 

الزاهي االألوان
وينبه����ر اأب����و طالب به����ذا القا�ض����اين الذي يكرث يف و�ض����فه 
واالإعج����اب ب�ض����نعه ومتانت����ه وهو يفوق كث����ريا ما راآه يف 

الرو�ض����ة العلوية والكاظمية من حيث ر�ض����فه و�ضنعه كما 
يقول ولكنه لاأ�ض����ف مل يكتمل ب�ض����بب وفاة ال�ضلطان حممد 

خان القاجاري.
ثم ي�ض����ف ال�ضريح احل�ض����يني املطهر فيقول: اإن يف و�ضط 
احلرم �ض����ندوقا فوالذي ال�ض����نع يف كمال االأناقة واجلمال 
يثوي داخله �ض����يد ال�ضهداء االإمام احل�ضني بن علي )عليهما 
ال�ضام( وعلي االأكرب ويف اجلانب االآخر من احلرم �ضريح 

االأثنني وال�ضبعني �ضهيدا ...
ثم ي�ض����ف عمل اخلدم يف ال�ض����ريح املقد�س فيقول: وخدمة 
االإمام احل�ض����ني )ع( منق�ضمون اإىل اأربع نوبات فكل طائفة 
م����ن هوؤالء عندما تنتهي مدتهم يف �ض����ريح االإمام احل�ض����ني 
)ع( يذهبون اإىل �ض����ريح العبا�س )ع( وبالقرب من �ض����ريح 
حبي����ب ب����ن مظاهر �ض����رداب املقتل ������ املذبح �� ال����ذي من هذا 
املكان ياأخذون الرتاب، ويف و�ض����ط ال�ض����حن مقام اإبراهيم 
املجاب ابن حممد العابد بن االإمام مو�ضى الكاظم وبفا�ضلة 
رب����ع ميل خارج املدينة املخيم ومقام زين العابدين وزوجة 
اآ�ض����ف الدول����ة وقد �ض����يدت عم����ارة الئق����ة على ه����ذا املكان 
وبالقرب من هذه العمارة خان كبري قد �ضيده اآ�ضف الدولة 

وب�ضبب وفاته مل يتم بناوؤه.
كما ي�ض����ف اأبو طالب الو�ضع االأمني املزري يف ذلك الوقت 
وع����دم قيام احلكومة العثمانية ب����اأي دور يحمي النا�س من 
االأخط����ار واملداهمات وقد منعه ذلك من زيارة قرب ال�ض����هيد 

احلر بن يزيد الرياحي خلطورة الطريق حيث يقول:
اإن عل����ى بع����د ثاثة فرا�ض����خ م����ن املدينة قرب احل����ر بن يزيد 
الرياح����ي الذي ت�ض����اهد قبته من بعيد ومب����ا اأن اأعراب هذه 
النواحي من ال�ضقاة �� قطاع الطرق �� فا يخرج اأحد للزيارة 
اإال مع قافلة كبرية. ويبدو اأنه مل يتهياأ له وجود قافلة كبرية 

لكي يرافقها للزيارة حيث يقول: وقد حرمت من زيارته
وي�ض����ف ال�ض����ور الذي كان يحيط بكرباء بالقول اإن �ضورا 
م����ن الط����ني كان يحي����ط بكرباء وه����و قلي����ل العر�س وغري 
متني وقد ا�ضتطاع الوهابيون اأن يفتحوا ثغرة به وينفذوا 
من����ه اإىل داخل املدينة التي كانت قب����ل احلادثة غنية عامرة 
ي�ضكنها �ضراة التجار واملتمولون وبعد ذلك احلادث املزبور 
هجره����ا النا�س وتفرقوا عنها ولك����ن بع�س اأهل اخلري اأخذ 

ي�ضيد �ضورا متينا للمدينة.
عن موقع العتبة احل�سينية املقد�سة ) بت�سرف (.

رحالة هندي يصف مدينة كربالء
ومراقدها المقدسة سنة 1803
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ابتسام حمود الحربي

كانت المحاولة االولى للتوحید قد جرت في العام 
19٤٥ إذ عقد اجتماع في داركامل الحادرجي وجرت 

فیه مناقشة امكانیة تاسیس حزب سیاسي 
یضم العناصرالوطنیة التقدمیة اللیبرالية في 

حزب واحد وكان من بین الحاضرین في االجتماع 
: )كامل الجادرجي، ناصر الكیالني، ذنون أیوب، 

محمد حدید، هاشم جواد، ناظم الزهاوي،محمد 
صالح بحر العلوم، زكي عبد الوهاب، وقد رأى 

الجادرجي ان هذه التیا رات غیرمتجانسة ففیها 
الیسار وفیها الیمین وانه یرى ضرورة االنسجام 
وضرورة شعور جماعة الحزب بان لها منهاجا 

واضحا تلتزم به في حین راى عبد الفتاح إبراهيم 
ا ان الخالفات لیست جوهریة ولیست موضوعیة 

وانه من الممكن للحركة اللیبرالية ان تحمل 
اجنحة، بل من الضروري ان یكون فیها اآلراء 
المختلفة حتى تتضح الحقیقة بعد ذلك،وان 
اجتماع العناصر اللیبرالية یؤدي الى تقویتها. 

ومل���ا مل يج���د عب���د الفت���اح ابراهي���م جم���اال للتع���اون م���ع 
اجلادرج���ي يف ه���ذا امل�ض���مار فك���ر بتاأليف ح���زب خا�س 
فك���ون  ارائ���ه  يف  مع���ه  ين�ض���جمون  الذي���ن  باالع�ض���اء 
هيئ���ة موؤ�ض�ض���ة تتك���ون من���ه وم���ن ال�ض���ادة:حممد مهدي 
اجلواه���ري، جمي���ل كبه، مو�ض���ى ال�ض���يخ را�ض���ي، ادور 

قليان، مو�ضى �ضبار، عطاالبكري، 
وقب���ل ان تتقدم الهيئة املوؤ�ض�ض���ة ل���وزارة الداخلية بطلب 
الإج���ازة احل���زب ع���اود عب���د الفت���اح ابراهي���م  املحاول���ة 
لت�ض���كيل ح���زب واحد لليربالي���ني ومل يياأ�س م���ن التعاون 
م���ع احل���زب الوطني الدميقراط���ي ، وكذل���ك اراد التعاون 
مع حزب ال�ضعب وقد ا�ض���تمر مواليا لدعوته اإىل اأن يئ�س 
من حتقيق الفكرة ل���ذا عمل هو وجمموعة من الليرباليني 
الذين ي�ضعون نحو وحدة  االجتاه الليربايل اىل تاأ�ضي�س 

حزب االحتاد الوطني.
قامت �ضيا�ض���ة حزب االحتاد الوطني على اأ�ض���ا�س توحيد 
االح���زاب الليربالي���ة يف ح���زب واح���د وقد ف�ض���لت جهود 
ح���زب االحت���اد الوطن���ي يف دعوت���ه لتوحي���د االح���زاب 
الثاثة: احلزب الوطني، االحتاد األوطني، وال�ضعب، مما 
ح���دا بحزب االحتاد الوطني ان يق�ض���ر جهوده على حزب 
ال�ض���عب . كانت املحاولة االوىل للتوحيد قد جرت يف عام 
19٤5 وقبل اإجازة احلزبني فجرت مفاو�ضات بني ممثلني 
عن حزب ال�ض���عب وعب���د الفتاح اإبراهي���م ، اإذ قدم اال خري 
قائمة موؤلفة من خم�ضة ع�ضر ا�ضما ، طالبا ان يكون هوؤالء 
اال�ضخا�س اأع�ضاء موؤ�ض�ض���ني يف حزب ال�ضعب ف�ضا عن 
موؤ�ض�ض���يه ال�ض���ابقني، وبعد ان تدار�ض���ت الهيئة املوؤ�ض�ضة 

حلزب ال�ضعب تلك القائمة قررت قبول �ضتة من اال�ضخا�س 
املذكوري���ن يف القائم���ة عل���ى ان يكون���وا موؤ�ض�ض���ني يف 
حزب ال�ض���عب وه���م عب���د الفت���اح ابراهيم، حمم���د مهدي 
اجلواهري، نا�ضر الكياين، ناظم الزهاوي، حممد �ضالح 
بح���ر العلوم، زك���ي عبد الوهاب اأما الباق���ون فا مانع من 
العمل مع �ض���تة منهم كاأع�ض���اء عاديني وكان ذلك �ضبب يف 

عدم اتفاق احلزبني على االحتاد فيما بينهما.
ام���ا املحاول���ة الثاني���ة فانه���ا جرت بع���د اج���ازة االأحزاب 
ال�ضيا�ض���ية وبعد ا�ض���تداد �ضيا�ض���ة حكومة ار�ضد العمري 
اإذ ار�ض���ل عزيز �ضريف عن حزب ال�ضعب ر�ضائل اىل حزب 
االحت���اد الوطني واحلزب الوطني الدميقراطي ، دعا فيها 
اىل �ض���رورة توحيد االحزاب الثاثة وقد ا�ضتجاب حزب 
االحتاد الوطني لتلك الدعوة،وال�ض���يما ان حزب ال�ض���عب 
يعد اق���رب االح���زاب اىل الهيئة املوؤ�ض�ض���ة حلزب االحتاد 
الوطني، وت�ضكلت جلنة م�ضرتكة من خم�ضة اع�ضاء من كل 
حزب، وقد ن�ض���رت جريدة الوطن ن�ضو�س االتفاقيةوهي 
حتمل عبارة ل�ض���ان حال حزبي ال�ضعب واالحتاد الوطني 
ابت���دًاء م���ن 25 ايل���ول 19٤6 ، وكاد االتف���اق اأن يتم، لكن 

بدات تثار نقاط خاف لي�ضت جوهرية، من ذلك
ا�ضم احلزب اجلديد اذ اقرتح عبد الفتاح ابراهيم ان يكون 
ا�ض���م احلزب “حزب االحتاد ال�ض���عبي، بينما اأ رى اأع�ضاء 
حزب ال�ض���عب بقيادة عزيز �ض���ريف ان يكون ا�ضم احلزب 
ال�ض���عب موجود منذ  املتح���د« وذلك الن حزب  “ال�ض���عب 
عام 19٤2 ويعمل ب�ض���ورة �ضرية وله كيانه وقواعده لذا 
يجب اأن يكون التعاون على ا�ض���ا�س اندماج حزب االحتاد 
الوطني يف حزب ال�ضعب املوجود ا�ضا ، يف حني اأن عبد 
الفت���اح ابراهيم مل يع���رتف بهذا التنظيم ال�ض���ري وال يقر 
العمل ال�ضري لذا انفرط عقد التعاون بينهما وكانت نهاية 

احلزبني واحدة، اإذ اغلقا يف عهد وزارة �ضالح جرب.
على الرغم من اأن توحيد االأحزاب مل يتم ب�ض���ورة ر�ضمية 
اإال اأن هدفهم بقي واحدا وهو التكاتف �ضد كبت احلريات 
ول���ذا عق���د كل من احل���زب الوطن���ي الدميقراط���ي وحزب 
ال�ض���عب وحزب االحت���اد الوطني يف املرك���ز العام حلزب 
االحتاد موؤمترا مو�ض���عا لبحث املوقف ال�ضيا�ض���ي الراهن 
يف الع���راق، وذل���ك يف التا�ض���ع والع�ض���رين من �ض���هر اآب 
19٤6 ، ح�ضره اأكرث من ثاثة االآف مواطن، وقد األقى كل 
من ال�ضادة عبد الفتاح ابراهيم عن حزب االحتاد الوطني، 
وحممد حديد نائب رئي����س احلزب الوطني الدميقراطي، 
وعزي���ز �ض���ريف رئي����س ح���زب ال�ض���عب كلم���اٍت وطني���ة 
ب�ضاأن �ض���رورة التكاتف �ض���د كبت احلريات التي ت�ضلكها 
احلكوم���ة وا�ض���طهادها ال�ض���عب ث���م طال���ب احلا�ض���رون 
بتقدمي احتجاج �ضديد اللهجة للحكومة واملطالبة بتنحية 
رئي����س ال���وزراء، ون�ض���ر ذلك يف �ض���حيفة ح���زب االحتاد 
الوطني، وكذلك يف �ض���حافة احلزب���ني االآخرين وقد جاء 
فيه:”اجلموع الغفرية املتجمعة بدعوة من حزب االحتاد 
الوطن���ي وحزب ال�ض���عب واحلزب الوطن���ي الدميقراطي 
ملناق�ض���ة املوق���ف الراهن هاله���ا موقف ال���وزارة مبكافحة 
االأحزاب ال�ضيا�ض���ية وحماولة �ض���ل عملها وغلق �ضحفها، 
واإحالة روؤ�ض���ائها اإىل املحاكم، و�ضجن بع�س اأع�ضاء هذه 

االأحزاب ملجرد اإبداء ا رائهم يف ال�ضيا�ضية العامة«  .
على الرغم من ان االجتاه الليربايل على مراحل تطوره اإذ 
بداأ بظهور �ضخ�ضيات ليربالية ثم تبلور على �ضكل تيارات 
وكت���ل لي���ب رالي���ةا رلية ثم اح���زاب �ضيا�ض���ية، ا�ض���محل 
البع����س منه���ا يف وقت مبك���ر نتيجة لغلق ه���ذه االحزاب 
من قبل ال�ض���لطات احلاكمة، لكن هذا ال يعني ان دور هذه 
االح���زاب قد انته���ى يف العراق وامنا بداأ ميار�س ن�ض���اطه 
م���ن خال الرج���ال املوؤمنني بالليربالية  والذين مت�ض���كوا 
بهذا االجتاه وبداأو ب�ض���كل �ضخ�ض���ي ولي�س حزبي العمل 
ب���ه م���ن خال ت���ويل الق�ض���م منه���م منا�ض���ب يف احلكومة 
�ض���اعدتهم عل���ى تطبي���ق ارائه���م الليربالي���ة يف خمتل���ف 

اجلوانب، االجتماعية منها واالقت�ضادية وال�ضيا�ضية.
عن ر�سالة ) تطور االجتاه الليربايل يف العراق 1932ــ 1958 (

في أربعينيات القرن الماضي
محاوالت لتوحيد األحزاب الليبرالية في العراق
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ويف ما يلي ن�س احلديث ننقله اىل القراء االعزاء.. 
*ماذا كنت تفعل قبل ان ت�ضبح مطربا اذاعيا؟ 

-لق���د كن���ت وم���ا ازال اعمل عام���ا يف �ض���ركة الغزل 
والن�ض���يج العراقي���ة.. فق���د ب���داأت يف هذه ال�ض���ركة 

كعامل وا�ضبحت االن برادا يف �ضعبة الن�ضيج. 
*وكيف اجتهت اىل الغناء كمطرب يف االذاعة؟.

 -اقامت �ض���ركة الغزل والن�ضيج يف مطلع عام 1952 
حفل���ة ترفيهية لعمال امل�ض���نع برعاية اال�ض���تاذ اديب 
اجل���ادر وزي���ر ال�ض���ناعة الي���وم وال���ذي كان ان���ذاك 
مديرا عاما لل�ضركة..ور�ض���ح بع����س العمال ليقوموا 
بالتمثي���ل والغن���اء وكن���ت واح���دا م���ن ب���ني اولئ���ك 
املغن���ني.. ويف تل���ك احلفل���ة غني���ت اول م���رة ام���ام 
جمه���ور كبري م���ن العم���ال وا�ض���دقائهم وكان بع�س 
املطرب���ني واملطرب���ات االذاعي���ني مدعوي���ن اىل تل���ك 
احلفلة منهم املطربة راوي���ة وكبري املذيعني يومذاك 
حمم���د علي ك���رمي. وكان احد امل�ض���ريني هو ال�ض���يد 
عبدالرحمن امل�ض���ري الذي �ض���معني ف�ضجعني كثريا 
وق���ال يل بع���د احلفلة: -�ض���احب ان �ض���وتك جميل 
ج���دا و�ض���الح لاذاعة.. فلم���اذا التغن���ي؟ وكان قوله 
هذا خري م�ض���جع يل.. وقدمت يل بع���د احلفلة هدية 
وه���ي كا����س ف�ض���ية قدمها يل �ض���يادة اجل���ادر املدير 
العام تقديرا مل�ض���اهمتي يف تل���ك احلفلة التي ظهرت 
فيه���ا موهبتي كمطرب ريفي جديد وفعا تقدمت اىل 
االذاع���ة للعمل كمطرب فيه���ا يف نف�س العام ووافقت 
جلن���ة القب���ول باغلبية اال�ض���وات، باربعة ا�ض���وات 
مقابل �ض���وت واحد هو �ض���وت ح�ض���ريي ابو عزيز 
الع�ض���و الوحي���د الذي عار�س يف قب���ويل كمطرب.. 
غ���ري ان راأي االغلبي���ة ق���رر اعتباري مطرب���ا اذاعيا 

وفعا خ�ض�ض���ت يل ثاث حفات غنائية حية يف كل 
�ضهر.

 *وهل ا�ض���تمررت منذ ذلك اليوم بالعمل يف االذاعة 
ومل تنقطع عنها؟ 

-ا�ض���تمررت ولكن اىل عام 195٤ وكنت قد ا�ضبحت 
مطرب���ا المع���ا من مطرب���ي الغناء الريف���ي املعروفني 

وه���ذا الع���ام بال���ذات 195٤ فج���اأة قل�ض���ت حفاتي 
الغنائية م���ن ثاث حفات اىل حفلتني واحيانا حفلة 
واحدة يف ال�ض���هر فقررت ان اترك الغناء يف االذاعة 
احتجاج���ا على تقلي�س حفات���ي وفعا تركت الغناء 
يف �ض���هر ايلول 195٤. *ومتى ع���دت اىل الغناء يف 

االذاعة؟ 
-عدت اىل الغناء عندما قامت ثورة 1٤ متوز 1958 
بن���اء عل���ى رغب���ة اجلمه���ور وامل�ض���وؤولني الثوريني 
الواع���ني الذي���ن كانوا يعمل���ون يف االذاع���ة والزلت 
اغن���ي اىل الي���وم وجمهوري يتزايد يوم���ا بعد يوم. 
كما غنيت من التلفزيون بناءا على رغبة املدير العام   
انذاك- املقدم عبدال�ض���تار ر�ض���يد ، وفعا بداأت اغني 
يف ركن الريف.. ثم انتقلت اىل تقدمي حفات غنائية 
يف كل �ض���هر اربع حفات مب�ضاحبة فرقة التلفزيون 
املو�ض���يقية وبقيت اغني ملدة ثاث �ض���نوات حتى ان 
بع����س زمائي من مطرب���ي الغناء الريف���ي احتجوا 
وقدم���وا عرائ����س اىل امل�ض���وؤولني يقول���ون فيه���ا: 
*مل���اذا يخت�س عبدال�ض���احب �ض���راد وح���ده بالفرقة 
املو�ضيقية؟ ولهذا قرر امل�ضوؤولون على ق�ضم الربامج 
يف ع���ام 1963 ان اع���ود واغن���ي يف برنام���ج رك���ن 
الريف ملدة ق�ض���رية اعود بعده���ا اىل تقدمي حفاتي 
مب�ض���احبة الفرق���ة املو�ض���يقية ولك���ن مل يتحق���ق يل 
ذلك فلذلك عدت من جدي���د وقدمت طلبا جديدا اطلب 
اعادة حفاتي مب�ض���احبة الفرقة املو�ضيقية. *وملاذا 
ت�ضر على ان توؤدي اغانيك الريفية مب�ضاحبة الفرقة 

املو�ضيقية؟.
 -انن���ي يف الواق���ع عندم���ا اغن���ي االغ���اين الريفي���ة 
مب�ض���احبة الفرق���ة املو�ض���يقية ارغ���ب يف ان ابع���ث 
�ض���يئا يف روح االغني���ة الريفي���ة او اري���د ان انقله���ا 
م���ن البدائي���ة والرتاب���ة الت���ي ه���ي فيه���ا اىل مرحلة 
فن���ي  م�ض���توى  تق���دم يف  ولك���ن  متط���ورة  جدي���دة 
يكون للمو�ض���يقى فيها ن�ض���يب.. وه���ذا ما ارجو من 
امل�ض���وؤولني يف مديرية برامج املو�ضيقى ان يحققوه 
يل م���ن اج���ل ان تقدم االغنية يف اط���ار جديد يتاءم 

والع�ضر الذي نعي�س فيه.
 *هل لك ت�ضجيات خا�ضة )اي ا�ضطوانات(؟ 

-لقد �ض���جلت خم�س ا�ض���طوانات حل�ضاب ت�ضجيات 
جقماقج���ي يف اواخر عام 1963 وهي: 1-�ض���فرتكم 
لتطولوها. 2-تتندم علي بعدين تندم. 3-ارد ان�ض���د 
م���ن اهل الهوى. ٤-ذبي العباي���ة. 5-عجيبة ياحلو. 
و�ضجلت 13 اغنية حل�ضاب �ضركة بايزيدفون- وهي 
�ض���ركة كويتية يف عام 196٤ و�ضجلت اخريا خم�س 
اغان جديدة ل�ض���ركة ب�ضري فون- وهناك عقود الغان 
اخ���رى جدي���دة. وتذي���ع يل جميع حمط���ات االذاعة 
العربي���ة اغ���ان عدي���دة وان���ا �ضخ�ض���يا مل ا�ض���جلها 
حل�ض���اب االذاع���ات ولك���ن رمبا كان���ت االذاع���ات قد 
ح�ض���لت عليها عن طريق ا�ض���طواناتي التي �ضجلتها 

ل�ضركات الت�ضجيل. 
*ما اآخر اغنية جديدة �ضجلتها لاذاعة؟.

 -اآخ���ر اغني���ة جدي���دة �ض���جلتها لاذاعة م���ن كلمات 
ح�ض���ن ال�ض���اطي واحل���ان الفنان حممد عبداملح�ض���ن 

ويقول مطلعها: من ايدك يولفي راح ان�ضاك
 ما اريدك بعد ما احجي وياك 

جزت من املحبة العلى دوم �ضعبة 
اعوفك بعد ما يهمني فركاك *

تف�ضل الغناء يف االذاعة ام امام اجلمهور؟.
 -انن���ي اف�ض���ل الغناء ام���ام اجلمهور الن���ه يتجاوب 

معي وي�ضجعني. 
*مل���اذا ال تدر����س املو�ض���يقى لكي ت�ض���اعدك على رفع 

م�ضتوى اغانيك؟.
 -فع���ا ب���داأت اتدرب عل���ى العود لكي ي�ض���اعدين يف 

تلحني االغاين. 
م . االذاعة والتلفزيون 1977

من عامل نسيج الى أروقة االذاعة والتلفزيون

هل تذكرون الفنان عبدالصاحب شّراد ..؟ 
يحيى ادريس

في اوائل عام 19٥2 انطلق من االذاعة صوت 
غنائي ريفي جديد.. صوت لشاب تميز بجمال 
صوته الطروب وطابعه الريفي الخاص.. انه 

المطرب عبدالصاحب شراد الذي اصبح في ما 
بعد من المع مطربي الغناء الريفي فهو مطرب 
اذاعي وتلفزيوني ناجح وقد التقته مجلة االذاعة 
والتلفزيون حيث حدثنا هذا المطرب الفنان.. عن 
الموسيقى والغناء.. وعن االغنية الريفية وضرورة 

تطويرها.. وعن قصة دخوله لالذاعة وكيف 
عارض حينذاك حضيري ابو عزيز المطرب الريفي 

المعروف قبوله كمطرب..
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تغريد عباس السعدي

 ُتعدُّ الهيئة اإلصالحية التي قدمت الى العراق عام 
1907 أول خطوة في تأسيس “مدرسة الحقوق”، 

برئاسة ناظم باشا، والي قسطموني، والتي كرست 
لدراسة مايحتاجه العراق من إصالحات، إذ كان 

برنامج عمل الهيئة اإلصالحية هذا يتضمن دراسة 
األحوال اإلدارية واإلقتصادية والثقافية في واليات 

العراق، ووضع الخطط الالزمة للنهوض بهذه 
الواليات إداريًا واقتصاديًا وثقافيًا.

    تاألفت الهيئة من: ناظم با�ض���ا رئي�ض���ًا لها، وكان ب� “رتبة 
وزير”، وع�ضوية كل من “توفيق با�ضا” وكمال بك “دفرت 
دار �ض���ابق”، وعويف بك قا�ض���ي �ض���رع �ض���ابق، واأُعطيت 
�ض���كرتاريتها اىل �ض���اب من خريجي الكلية ال�ضاهانية يف 
االإ�ض���تانة يدع���ى ممدوح بك، وقد تاألفت جلنة اإ�ضت�ض���ارية 
يف والي���ة بغداد �ض���اعدت الهيئة االإ�ض���احية يف ت�ض���هيل 

مهامها.
    اأخذت الهيئة تدر�س اأحوال العراق من موؤ�ض�ضات ودوائر 
حكومي���ة، فوج���دت مدار�س قليلة مبع���رثة هنا وهناك يف 
الواليات الثاث “بغداد والب�ض���رة واملو�ضل”، ال تتعدى 
درجتها العلمية م�ض���توى الثانويات او االإعداديات؛ وبعد 
اأن انته���ت من مهمتها، قدمت الهيئ���ة تقريرًا اىل احلكومة 
العثماني���ة ت�ض���من اإقرتاح���ات عدي���دة، منه���ا الدعوة اىل 
فت���ح مدار�س جديدة للبنني والبنات، وتاأ�ض���ي�س مدر�ض���ة 
احلقوق، يف بغداد بعد اأن �ض���عرت بحاجة واليات العراق 
اىل احلقوقي���ني واالإداري���ني املوؤهل���ني علمي���ًا، وق���د لق���ي 
ه���ذا االإقرتاح قبواًل من ال�ض���لطات العثماني���ة، وهذا ن�س 

االإقرتاح مرتجم:

»برقي��ة«
التاريخ: متوز 1323 ه� دائمي

جهة االإر�ضال: الب�ضرة
الرقم: 8392

»ح�ضرة ال�ضدر االأعظم«
   “م���ن اأجل زي���ادة العلوم واملعرفة الأه���ايل مدينة بغداد، 
ون�ض���ر الثقافة والتعرف على االأنظمة والقوانني العدلية، 
نق���رتح تاأ�ض���ي�س مدر�ض���ة للحق���وق يف بغ���داد عل���ى غرار 
مدار����س احلقوق التي مت اإفتتاحها، واأي�ض���ًا يف املو�ض���ل 
والب�ضرة، راجني من ح�ضرتكم اإ�ضدار اأمر عثماين ب�ضاأن 

تاأ�ضي�س مدر�ضة احلقوق يف بغداد”
رئي�س هيئة اإ�ضاح القوانني العراقية

                                                                  ناظم
     نال���ت اقرتاحات الهيئة االإ�ض���احية ر�ض���ى ال�ض���لطات 
العثمانية، اإذ كان من ثمرات تاأليف الهيئات االإ�ضاحية اأن 
اإ�ض���تجاب ال�ض���لطان عبد احلميد الثاين، لنداءات املطالبة 
باالإ�ض���اح، فاأ�ض���در موافقته على تاأ�ض���ي�س ثاث مدار�س 
حقوق اىل جانب مدر�ض���ة احلقوق يف ا�ضتانبول، واحدة 
يف والي���ة �ض���انيك يف اجلانب االوربي م���ن مملكة “اأرم 
ايلي” والثانية يف والية قونية )كونية(، يف االأنا�ض���ول، 
والثالث���ة يف مدين���ة حل���ب من الوالي���ات العربي���ة، وبهذا 
يكون جمموع مدار�س احلقوق يف الدولة العثمانية اأربع 

مدار�س.  
    ن�ض���تنتج مم��������ا �ض���بق اأن تغ���ريًا ح���دث يف الق���������رار، 

حي���������ث ت��������م ا�ضتب���دال اإن�ض�����اء مدر�ض���ة احلق�������������������وق 
ف��������ي حل���������ب ال��ى اإن�ض������������اء م���در�ض��������������ة احلق����وق يف 
بغ�������������������داد، وه����������������ذا م����ا اأ�ض����������ار ال�����ي���ه توفي���������������ق 
ال�ض���وي����دي، ف���������ي م�����ذكراته الت��������ي كتب�������ها، والت��������ي 
بذل����������ه���ا  ال���ت���ي  اجله�������������������ود  في���������ه�����ا  اأو�ض���������������ح 
م������������ا  اأورد  اإذ  ال�ض���وي��������������دي،  يو�ض��������ف  وال������������������ده 
ن�ض��������������ه: “ملا �ض���������مع والدي بهذا االمر، ق�ضد اىل ناظم 
با�ض���ا يرجوه باأن يتو�ض���ط ل���دى احلكوم���ة املركزية لنقل 
كلية حلب اىل بغداد، الأن حلب مت�ض���لة بالبحر بو�ض���ائط 
اأخرى با�ضتانبول، فاأهلها ال يعانون م�ضاق ال�ضفر للذهاب 
اىل العا�ض���مة والدخول يف مدار�ض���ها العالي���ة، اأما بغداد 
ف���اإن بعدها عن العا�ض���مة وانزوائها يجعلها بحاجة اأ�ض���د 

اىل مدر�ضة للحقوق ُتوؤ�ض�س فيها”.
    بع���د املخاب���رة التلغرافي���ة، اإ�ضت�ض���در ناظم با�ض���ا اأمرًا 
يق�ض���ي بنقل مدر�ض���ة احلقوق املزمع اإن�ض���اوؤها يف حلب 
اىل بغداد، ومت اإفتتاحها يف متوز1908، يف الوقت الذي 
اأُعيد فيه الد�ضتور اىل الباد العثمانية، وتاأ�ض�ضت االدارة 

الربملانية الدميقراطية.  
    نالت قرارات الهيئة ر�ض���ى ال�ضلطات العثمانية، وقامت 
االخرية باإ�ض���دار مر�ض���وم تاأ�ض���ي�س مدر�ض���ة للحقوق يف 

بغداد يف 1 اآذار 1908، وهذا ن�س املر�ضوم مرتجم: 

جمل�س الوزراء العثماين
    “بن���اًء عل���ى الطلب املُقدّم ِمن ِقبل اأه���ايل بغداد والهيئة 
االإ�ض���احية احلقوقية يف بغداد ب�ض���اأن تاأ�ض���ي�س مدر�ضة 
احلق���وق، فقد َنظر املجل�س يف ذلك خال اجتماع مو�ض���ع 
بجل�ض���ة خا�ض���ة، وت���داول املو�ض���وع من جمي���ع جوانبه 
االإداري���ة واملالية، ووافق على تاأ�ض���ي�س مدر�ض���ة احلقوق 
يف بغ���داد فقط، حيث طلب اأهل املو�ض���ل والب�ض���رة نف�س 
الطل���ب، لك���ن املوافقة �ض���درت بفتح مدر�ض���ة احلقوق يف 
بغ���داد، ومت اإباغ وزارة املعارف العثمانية بذلك من اأجل 
املبا�ضرة باإفتتاح ه��������ذه املدر�ض�������ة، واإعداد الكادر الازم 

لها، و�ض����در ذلك ف�����ي 17 �ضباط 1905”. تواقيع
اال ان املدر�ض���ة مل توؤ�ض�ض���لم توؤ�ض����س لع���دم وج���ود بناية 
االبتدائي���ة  املدر�ض���ة  تق���رر �ض���مها، اىل  لذل���ك  �ض���احلة، 
احلميدي���ة، وكان���ت ه���ذه املدر�ض���ة اأول مدر�ض���ة نظامي���ة 
اأُن�ض���اأت يف الع���راق، ويف ذل���ك الوقت مل يكن من ال�ض���هل 
تبديل ا�ض���م املدر�ض���ة احلميدي���ة، وحتويلها اىل مدر�ض���ة 

احلق���وق؛ الن ذل���ك من �ض���اأِنه اأن يثري قل���ق وخماوف يف 
نفو�س ال�ضلطات العثمانية، لذا تقرر ترك تاأ�ضي�س مدر�ضة 
احلق���وق اىل وقت اخر، وكانت هذه اوىل امل�ض���كات التي 
واجهت تاأ�ض���ي�س مدر�ض���ة احلقوق، االمر ال���ذي دفع عددًا 
من ال�ض���باب يف مقدمتهم ال�ضيد حممود �ضبحي الدفرتي، 
لتحرير عري�ض���ة رفعوه���ا اىل الهيئة االإ�ض���احية طالبوا 
فيها تنفيذ االإرادة ال�ض���لطانية بتاأ�ضي�س مدر�ضة احلقوق، 
وذكر ح�ض���ن الدجيلي يف كتابه تق���دم التعليم يف العراق، 
اأن هذه امل�ضودة موجودة يف مكتبة �ضبحي الدفرتي، وقد 
كتبت يف �ض���هر حزيران عام 1908، مذيلة بتوقيع زمائه 

ال�ضباب، منهم “عبد الله ثنيان وثابت ال�ضويدي”.
     وقد ن�ضرت �ضحيفة االهايل ن�س العري�ضة:

»عري�ضة طلب تاأ�ضي�س مدر�ضة احلقوق«

ن�ض���األ الله م�ض���در احل���ق املف���رد الفيا����س اأن يجعل ويل 
نعمتنا من غري امتنان ملجاأ

املع���ارف وملك امللوك املكتنة يف احلكم���ة واأن يبقيه زينة 
لل�ضدة، الرفيعة ال�ضاأن

العزيز املقام اىل االبد االباد اآمني.
اإن اأ�ضعة الكماالت املنبثقة من ماآثر البدائع التي ال تعد وال 

حت�ضى اإمنا ازدانت لها 
�ضاحات الرقي يف عهد  ذي ال�ضوكة �ضيدنا احلامل بتقدمي 
يبغ�ضنا عليه االأ�ض���اف قد بهرت عيون �ضكراننا وعيوننا 
ورقينا قد حملتنا على تكرار الدعاء الواجب االداء باإطالة 

عمر ال�ضوكة    -االمرباطورية-
     »وا�ض���لت العري�ض���ة بع���د ه���ذه املقدم���ة االإلتما����س من 
الوزي���ر االإ�ض���راع بفتح املكت���ب، الذي يعد تاأ�ضي�ض���ه ثمرة 
من م�ض���اعيه باال�ض���لوب التقلي���دي لذلك الوق���ت، وختمت 
بالدعاء ثانيًة بحياة ال�ضلطان«، وبعد مرور ثاثة اأ�ضابيع 
من تقدمي العري�ض���ة، تهياأت الظروف لناظم با�ض���ا رئي�س 
الهيئ���ة اال�ض���احية يف ت���ويل والي���ة بغداد وكال���ة، وبعد 
اإع���ادة العم���ل بالد�ض���تور، ق���ام باإ�ض���دار االوام���ر لرتميم 
وجتمي���ل البناية الت���ي كان مق���ررًا ان تفتح فيها مدر�ض���ة 
احلق���وق، يف يوم الثاث���اء املوافق االأول م���ن ايلول عام 

 .1908

     اأُقي���م احلف���ل يف ع�ض���ر ذلك اليوم، وح�ض���ره عدد كبري 
من كب���ار املوظفني واأركان اجلي�س ووج���وه البلد، عزفت 
يف بداية احلفل املو�ض���يقى، والقى وكيل املدر�ض���ة خطابًا 
موجزًا رحب فيه باحل�ض���ور، واأ�ض���اد الوكي���ل بدور ناظم 

با�ضا، ودعا جلالة ال�ضلطان بالن�ضر والتوفيق. 
   القى الوايل وكالة ناظم با�ض���ا كلمة مرجتلة، اآ�ض���تعر�س 
فيه���ا االآو�ض���اع االإجتماعي���ة واالإدارية يف الع���راق، واأكد 
ب�ض���ورة خا�ض���ة عل���ى النه�ض���ة العلمية وحاج���ة العراق 
الثقافي���ة، وعلى �ض���رورة اأن تتح���ّول املدر�ض���ة اإىل )ركن 
الع���دل املك���ني( ، واألق���ى جمي���ل �ض���دقي الزه���اوي، ويف 
اخلتام القى حممود �ض���بحي الدفرتي بو�ضفه اأول طالب 
�ض���جل يف املدر�ضة خطابًا با�ضم زمائه، اأكد فيه على العلم 
واأهميت���ه، وعلى تاري���خ العراق، وما�ض���يه التليد، وتعهد 

اجلميع على البذل وال�ضعي يف م�ضمار الدار�ضة.
عن ر�سالة )كلية احلقوق العراقية )1928-1958م( درا�سة 
تاريخية  (

هيئة اصالح العراق توعز بتأسيسها

مدرسة الحقوق ببغداد .. كيف تأسست ؟
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مير بصري

ومل���ا و�ض���عت احلرب  العظم���ى اأوزارها، اأ�ض���بحت داره يف بغداد  
ملتق���ى رجال الكرد، وكان يرتبط ب�ض���ات وثيقة مع دعاة الوطنية 
الكردية يف ال�ض���ليمانية. وحاولت ال�ضلطات الربيطانية اال�ضتعانة 
لتهدئة منطقة كرد�ضتان �ضنة 1920، فزار ال�ضليمانية وكان حاكمها 
امليجر �ض���ون وجتول  يف بي�ض���در ورانية وحلبج���ة وبنجوين، ثم 

عاد اإىل بغداد موؤثراأ العزلة واالبتعاد عن العمل ال�ضيا�ضي .
عرف حمدي بك بعد ذلك بق�ضية انتزاع اأرا�ضيه يف احلارثية غربي 
بغداد، ومتليكها للملك في�ضل االأول، ورف�ضه قبول بدل اال�ضتماك 
ال���ذي عر�س عليه، فغادر العراق �ض���نة 1926 اإىل لندن، واأقام فيها 
يعاين �ض���ظف العي�س وياأبى العون، حتى اأدركه احلمام بها يف18 

ترثين الثاين )نوفمرب( 1960 .
وبيعت كتبه يف بغد اد، فا�ض���رتى بع�ض���ها الدكتور م�ضطفى جواد 

ال���ذي وجد فيها منكرات �ضيا�ض���ية كتبها حمدي ب���ك بالرتكية .كان 
حمدي بك مثاالأ �ض���ارماأ لاإباء واالعت���داد بالنف�س. حدثني يعقوب 
�ضركي�س اأن حممد ر�ضيد با�ضا )والد حمدي بك(كان مت�ضرفاأ للحلة 
ويع���رف باخلديوي حممد با�ض���ا لعظمته وكربيائه ، وقد ورث عنه 
حمدي ب���ك اأرا�ض���ي زراعية وا�ض���عة يف ذلك الل���واء، اأجرها خال 
احل���رب العظم���ى االأوىل اإىل �ض���لمان الرباك ببدل ق���دره األف لرية 
تركي���ة ذهب. وكان الرباك يجيئه باللريات عيناأ اإىلبغداد كل�ض���نة، 
وتاأخر يف بع�س ال�ض���نني، فم�ض���ى حمدي بك اإىلاحللة وا�ضتدعى 
امل�ض���تاأجر، فج���اءه بت�ض���عمائة ل���رية، واعت���ذر منه، ووع���د بجلب 
الل���ريات املائ���ة الباقية اإىل بغ���داد، بعد اأمد ق�ض���ري ،لكن حمدي بك 
غ�ض���ب غ�ض���باأ �ض���ديداأ وكلمه بعنف واأل���ق بالت�ض���عمائة لرية على 
االأر����س وقف���ل عائ���داأ م���ن حيث اأت���ى. ق���ال �ض���ركي�س: ومل يجى ء 
ال���رباك اإىل بغ���داد التي احتلها االإنكليز بعد ذل���ك، واأظن ان حمدي 
بك قد فاتته اللريات االألف كلها! وحني ا�ضتملكت اأرا�ضي احلارثية، 
عر�س على حمدي بك مبلغ ن�ضف مليون روبية ثمناأ لها، لكنه طلب 

مليوناأ، ورف�س اأن يت�ضلم �ضيئاأ، ثم �ضافر اإىل انكلرتا حمتجاأ ومات 
مع�ضراأ. وكان اأ�ضدقاوؤه العراقيون يف لندن يعلمون �ضيق ذا يده، 
فيدعونه اإىل الغداء اأو الع�ض���اء باحرتام بالغ، غري اأنه يرف�س اإباء 

منه و�ضمماأ.
وكان اأب���وه حمم���د ر�ض���يد با�ض���ا ق���د ول���د يف ال�ض���ليمانية �ض���نة 
1822ووظ���ف يف دائ���رة والي���ة بغداد، ثم اأ�ض���بح مت�ض���رفاأ للواء 
احللة) مرتني ( �ض���نة 1877 و1882، كما �ض���غل مت�ض���رفية املنتفك 
وتعز )يف اليمن( ودير ال�ض���د، وكان والياأ لبتلي�س1886. وتويف 
يف ا�ض���تانبول يف كان���ون االأو ل  1895.  وي���روى عن عجرفته اآن 
اآح���د كباروجه���اء بغ���داد زاره يف دي���وان مت�ض���رفية احللة لبع�س 
ال�ض���وؤون، وملا مل يكن موج���وداأ، اأدخل الوجي���ه اإىل غرفته لينتظر 
قدوم���ه. وجا ء حممد با�ض���ا ودخل غرفته فوج���د الوجيه البغدادى 
ي�ض���ري جيئة وذهاباأ، فا�ضت�ض���اط غ�ض���با واأئبه قائا : كيف ت�ض���مح 

لنف�ضك بال�ضري يف غرفتي با احرتام وكاأئك يف ردهة دارك؟...
عن كتاب ) اأعالم الكرد (

من مهمالت التاريخ

حمدي بابان وأ راضي الحارثية

أحمد حمدي بك بن محمد رشيد 
باشا الموصوف بالخديوي بن سليمان 
باشا بن عبدالرحمن باشا  بن محمد 

باشا بن خالد باشا البابان، ولد في 
نحوسنة 1870ودرس في الكلية 

الملكية الشاهانية في استانبول. دعا 
إلىمباديءالحرية فسجن على عهد 
السلطان عبدالحميد الثاني، وأطلق 

سراحه عند إعالن الدستور سنة 1908. 
وأوفدته جمعية االتحاد والترقي 

إلى بغداد لتمثيلها، لكنه عل ما قال 
ريشارد كوك في كتابه )بغداد مدينة 

السالم.( )ترجمة فؤاد جميل والدكتور 
مصطفى جواد:وجد من العسير 

االستعانة بوجهاء بغداد المحافظين 
الذين عارضوا الثورة  التركية عل 

أساس ديني، ولم يقبلوا بها إأل ظاهرأ.


