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صفحات مطوية من تاريخ العراق القريب
محي الدين
يفتحها نجيب
ّ
د.حميد حسون نهاي

خرس الوسط الرتبوي والتعليمي يف العراق
مساء يوم الخميس  25شباط  2021قامة علمية
شامخة متمثلة برحيل األستاذ الكبري نجيب محي
الدين  ,إذ كان الراحل نقيب ًا للمعلمني يف العهد
الجمهوري األول ,وقد كان له خدمات جليلة
أستمرت لعقود طويلة من الزمن ,
قطاعي الرتبية والتعليم  ,وألننا
السيام يف
ّ
اليوم محزونون عىل فقدهِ وجدنا من السلوى
لنا ولجميع قراء جريدة املرشق الغراء نرش
املقابلة الشخصية التي أجريتها معه قبل ثالث
سنوات تقريب ًا  ,وبرحيلهِ ندعوا الله سبحانه
وتعاىل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه
فسيح جناته ,وأن يلهم أهله وطلبته ومحبيه
عظيم األجر والثواب وجميل الصرب والسلوان
إنه سميع مجيب الدعاء .إنا لله وإنا اليه
راجعون.
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ال �أُبال ��غ عندم ��ا �أق ��ول �إن �صب ��اح ي ��وم 11
�ش ��باط  2018كان �ص ��باح ًا ممي ��ز ًا ,وكي ��ف ال
يك ��ون كذل ��ك وان ��ا التق ��ي ب�شخ�ص ��يةٍ متي ��زت
بالت ��وازن واالعتدال واملو�ضوعية يف حديثها,
والإخال� ��ص والتف ��اين واملهني ��ة والنزاهة يف
�أداء عمله ��ا ,وح ��ب العراق والوالء ل ��ه مقيا�س
تقييمها لل�شخ�صيات التي عا�صرتها ,لذلك ر�أينا
من املفيد جد ًا ,ن�شر �أهم ما جاء يف هذه املقابلة
ال�شخ�ص ��ية الت ��ي �أجريته ��ا مع نقي ��ب املعلمني
الث ��اين يف حقبة الزعيم عبد الكرمي قا�س ��م بعد
الدكتور في�صل ال�س ��امر ,ليتحدث عن ذكرياته,
و�أب ��رز حمطات ��ه ال�سيا�س ��ية والوظيفي ��ة,
بالإ�ض ��افة �إىل تقييم ��هِ حلقب ��ة العه ��د امللك ��ي
بو�ص ��فهِ م ��ن موالي ��د ل ��واء دياىل ع ��ام ,1925
وبذلك يكون �شاهد عيان على كثري من الأحداث

ال�سيا�سية واالجتماعية التي عا�صرها.
من ه ��ذا املنطلق ,بد�أ اللقاء مع الأ�س ��تاذ جنيب
حم ��ي الدين ,ليتح ��دث ع ��ن التعلي ��م يف العهد
امللك ��ي ,فق ��ال� ,إن حماب ��اة �أبن ��اء ال ��ذوات يف
التعلي ��م� ,أو يف حاالت الغ�ش �أثناء االمتحانات
كان ��ت قليلة ج ��د ًا ,ومل تكن ظاه ��رة حينها ,لأن
بع�ض ال�شخ�ص ��يات كانت تعتد بنف�سها وتتمتع
ب�أخ�ل�اق عالي ��ة ,وتق ��ف ب ��ل وتتح ��دى بع� ��ض
امل�س� ��ؤولني الذي ��ن ي�س ��عون �إىل انق ��اذ �أبنائهم
م ��ن العقاب �أثناء ح ��االت الغ�ش ,يقول كنت يف
حقب ��ة اخلم�س ��ينيات مدير ًا لإح ��دى الثانويات
يف بعقوب ��ة ,وكنت رهن �إ�ش ��ارة مدير املعارف
الع ��ام ,الذي �أوكل �إ ّ
يل مهم ��ة �إدارة االمتحانات
اخلارجي ��ة يف �إح ��دى ثانوي ��ات ل ��واء كركوك,

ويف ث ��اين �أو ثالث �أي ��ام االمتحانات ,الحظت
جنل مت�صرف لواء كركوك م�صطفى اليعقوبي
ميتح ��ن خارج ��ي ,وكان يح ��اول الغ� ��ش ,وكما
هي طريقتي املعتادة اب ��د�أ بالتنبيه ثم التحذير
و�آخره ��ا االخ ��راج م ��ن القاع ��ة االمتحاني ��ة,
وق ��د كان مع ��روف عن هذا الطال ��ب ب�أنه مت�أخر
درا�س ��ي ًا وجاء ليمتحن امتحان خارجي ,وبعد
تنبيه ��ه وحتذي ��ره لأك�ث�ر م ��ن م ��رة ,تب�ي�ن �أن
الطال ��ب كان فا�ش�ل ً�ا ,لأنه ح ��اول �أن ُيظهر ب�أنه
جنل املت�ص ��رف ,الأمر الذي دفعني �إىل �س ��حب
الدف�ت�ر االمتحاين من ��ه و�إخراجه م ��ن القاعة,
وبع ��د االمتحان �أبلغت مدي ��ر املركز االمتحاين
بذل ��ك ف�أمتع� ��ض وقال م ��اذا فعلت؟ م ��اذا تقول
لوال ��دهِ املت�ص ��رف؟ وللإن�ص ��اف �أق ��ول ,مل يبدِ

املت�ص ��رف �أية ردة فعل� ,أما ابن ��ه فكان ب�إمكانه
�أداء بقي ��ة االمتحان ��ات لكنه مل يح�ض ��ر ,وفيما
يتعل ��ق ب � ّ�ي  ,فق ��د مت تكرميي وذل ��ك بنقلي �إىل
وظيف ��ة �أعل ��ى و�أرق ��ى ,وهي مع ��اون مدير دار
املعلمني العالية عام .1950
وفيم ��ا يخ�ص قب ��ول الط�ل�اب يف املدار�س ,فقد
كان ��ت �أغلبه ��ا تتم على �أ�س ��ا�س مهن ��ي ,وتكون
على �ش ��كل ح�ص ���ص لكل لواء ,ح�س ��ب الن�س ��ب
ال�س ��كانية ,منه ��ا على �س ��بيل املثال تخ�ص ��ي�ص
 120مقع ��د ًا للقب ��ول يف دار املعلم�ي�ن العالي ��ة,
تتم املناف�سة بني املتقدمني ويتم قبول �أ�صحاب
الدرجات العالية ,وبالن�سبة ملدار�س البنات فقد
كانت قليلة جد ًا وغري منت�شرة ,ومعظم االلوية
لي�س فيها مدر�سة واحدة للبنات ,وميكن القول
�إن ن�س ��بة قب ��ول البن ��ات كانت تع ��ادل لواء يف
كل الع ��راق ويتم القبول على �أ�س ��ا�س املعدالت
العالي ��ة �أي�ض� � ًا .وم ��ن املفي ��د اال�ش ��ارة �إىل ان
املدر�سة امل�أمونية كانت �أول مدر�سة يف العراق
امللك ��ي ,وقد كان املل ��ك في�ص ��ل االول راغب ًا يف
�أن يك ��ون معلم ًا فيها ,يف ح�ي�ن كانت الإعدادية
املركزي ��ة �أول ثانوي ��ة يف العه ��د امللك ��ي ,لأنها
امت ��داد للعه ��د العثم ��اين وكانت ت�س ��مى حينها
“�إعدادي ملكي” ,للتفريق بينها وبني املدر�سة
الع�سكرية التي كان ا�سمها “�إعدادي ع�سكري”,
وقد كانت هنالك مدر�سة متو�سطة ت�سمى حينها
“�إعدادي ر�شدي».
�أما البعثات الدرا�س ��ية خارج العراق ,فقد كانت
تتم على وفق معايري مو�ض ��وعية وتناف�س بني
الط�ل�اب ,ليح�ص ��ل �أعلى املتقدمني على فر�ص ��ة
الدرا�س ��ة خارج الع ��راق ,وعلى الرغ ��م من ذلك
كل ��ه ,فهي ال تخلو م ��ن املح�س ��وبيات وحماباة
الأق ��ارب والأ�ص ��هار ال�س ��يما عند ان�س ��حاب �أو
وفاة �أح ��د املتقدمني ,الأمر ال ��ذي يجعل بع�ض
املقاعد �ش ��اغرة ,ولكن هذه الأم ��ور كانت نادرة
وقليلة وغري م�ؤثرة ,الن �أبناء الطبقة الو�سطى
كان م ��ن املمكن قبولهم يف البعث ��ات �إىل جانب
�أبناء الذوات.
ويف املو�ض ��وع ذات ��ه� ,أ�ش ��ار الأ�س ��تاذ الراح ��ل
جني ��ب حمي الدي ��ن �إىل ان �أول بعثة درا�س ��ية
�إىل اخل ��ارج كانت يف ع ��ام  ,1921وقد تكونت
من ت�سعة �أ�شخا�ص ,خم�سة منهم در�سا الرتبية
والزراع ��ة واالقت�ص ��اد والكيمي ��اء يف اجلامعة
الأمريكي ��ة يف ب�ي�روت ,و�أثن�ي�ن در�س ��ا اللغ ��ة
العربية يف القاهرة ,و�أثنني �أي�ض ًا در�سوا الطب
يف انكل�ت�را ,وق ��د �ش ��ملت هذه البعث ��ة طوائف
الع ��راق كاف ��ة ,لكنها اث ��ارت امتعا�ض بع�ض ��هم
ال�س ��يما اليهود وامل�س ��يحيني الذين اعرت�ض ��وا
وقالوا هنالك �أ�س ���س مو�ض ��وعية يج ��ب الأخذ
بها ,منها اللغ ��ة االنكليزية التي يجب �أن ت�ؤخذ
بنظر االعتبار ,ال�سيما وان لليهود وامل�سيحيني
مدار� ��س �أهلية تقوم بتدري�س اللغة االنكليزية,
لذلك ر�أوا انف�س ��هم �أكرث �إجادة من امل�سلمني يف
هذا اجلانب.
وجت ��در اال�ش ��ارة �إىل ان املل ��ك في�ص ��ل الأول
مل يك ��ن منح ��از ًا لطائفة معين ��ة ,لذلك ومبجرد
انتق ��اد ه ��ذه البعث ��ة م ��ن الإع�ل�ام ق ��ام بتكليف
رئي� ��س الدي ��وان امللكي ر�س ��تم حي ��در وهو من
ال�ش ��يعة ملتابعة املو�ض ��وع ,وفع ًال �أر�سل ر�ستم
حي ��در كتاب� � ًا �إىل وزارة املع ��ارف ي�س� ��أل في ��ه
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داعية الوطنية
علي حسين

ع ��ن �آلي ��ة �إختيار ه� ��ؤالء الأ�ش ��خا�ص ,وقد كان
اجلواب ان االختيار كان وفق ا�س ���س ومعايري
وح�سن ال�سرية وعدم
مو�ضوعية ,منها الكفاءة ُ
الق ��درة املالية �أي من �أ�س ��ر غري مي�س ��ورة ,لأن
الأ�س ��ر املي�س ��ورة تق ��وم بتدري� ��س ابنائها على
ح�س ��ابها اخلا�ص ,وق ��د قام ��ت وزارة املعارف
بتعري ��ف الأ�ش ��خا�ص الت�س ��عة واح ��د ًا واحد ًا,
وكان ��وا جميع ًا مم ��ن تنطبق عليهم ال�ش ��روط,
ومل تعتمد م�س� ��ألة الن�س ��بة ال�س ��كانية ,واتذكر
ان �أحده ��م كان يهودي ًا ا�س ��مه “جاك عبودي”,
يعمل �أ�س ��تاذ ًا يف كلية الطب ,وخمت�ص مبر�ض
الأع�ص ��اب و ُيعد من �أف�ض ��ل االطب ��اء العراقيني
علم ًا و�سلوك ًا.
ومب ��ا ان احلدي ��ث م ��ع الأ�س ��تاذ جني ��ب حم ��ي
الدي ��ن ميثل �ش ��هادة تاريخية ع ��ن العهد امللكي
ال ��ذي عا�ش فيه �أك�ث�ر من ثالثة عق ��ود ,انتهزنا
الفر�ص ��ة ملعرفة تقيمه للنظام ال�سيا�سي �آنذاك,
والد�س ��تور واالنتخابات ,فقال ,للأ�س ��ف يوجد
توج ��ه لتبيي� ��ض �س�ي�رة النظ ��ام امللك ��ي,
الآن ّ
وك�أن ��ه نظام ال توجد فيه �أي �ش ��ائبة ,لكن اقول
�إن النظ ��ام امللك ��ي في ��ه م ��ن االيجابي ��ات ,لك ��ن
طيلة العه ��د امللك ��ي ( ,)1958 -1921ال توجد
انتخاب ��ات ح ��رة نزيه ��ة ماع ��دا انتخاب ��ات عام
 ,1954وا�س ��تمرت ليوم واحد فقط و�أُجه�ضت
من قبل نوري ال�س ��عيد ,حيث كانت االنتخابات
تت ��م بالتعيني ولي�س االنتخاب ,و�أكرث من ثلثي
عم ��ر العه ��د امللكي كان ��ت فيه �أح ��كام عرفية يف
معظ ��م �أج ��زاء البل ��د ,ومل ت�ش ��كل وزارة �إال من
خ�ل�ال التوافق ��ات ب�ي�ن ال�شخ�ص ��يات املتنف ��ذة
واملوال ��ون لهم ,والوالء كان له �أهمية بالغة يف
ت�س ��نم املواقع ,فالبع�ض يح�س ��ب على الإنكليز
والبع� ��ض االخ ��ر يح�س ��ب عل ��ى الب�ل�اط و�آخر
عل ��ى ن ��وري ال�س ��عيد وهك ��ذا كانت ال ��والءات
لها ثق ��ل كبري بالإ�ض ��افة �إىل وج ��ود املتملقني,
لكن امل�س� ��ؤول يختار امل ��وايل الكفوء يف معظم
االوقات.
على هذا الأ�س ��ا�س يبد�أ املتهافتون على املواقع
واملنا�صب ال�سيما يف �أوقات االنتخابات لتقدمي
فرو�ض الطاعة للم�س�ؤولني الكبار ,وكان معظم
الذي ��ن ي�ص ��لون اىل املواق ��ع احلكومي ��ة املهمة
م ��ن املوال�ي�ن الذي ��ن ب�إم ��كان امل�س� ��ؤول الكبري
اال�س ��تفادة منهم لأن لهم ثقل اجتماعي �أو لديهم
لوذعية يف اخلطابة �أو ما �شابه.
نتيج ��ة ل ��كل ذل ��ك حدث ��ت طرائ ��ف يف بع� ��ض
االنتخابات منها على �س ��بيل املثال ,يفوز نائب
مع�ي�ن من دون �أن ير�ش ��ح نف�س ��ه �أو هو ال يعلم
بالرت�ش ��يح ا�ص�ل ً�ا� ,أو يف ��وز �ش ��خ�ص معني يف
�أكرث من لواء يف وقت واحد ,واالمانة تقت�ضي
القول �إن املركز االجتماعي وال�سيا�س ��ي للعائلة
كان ل ��ه دور كب�ي�ر وه ��ذه حقيقة �شاخ�ص ��ة يف
العه ��د امللكي ,لأن في ��ه من نقاط القوة ال�ش ��يء
الكث�ي�ر ال ��ذي ميك ��ن اال�س ��تفادة من ��ه .كان يف
د�س ��تور عام  1925ن�ص ��و�ص دميقراطية وكان
ه� � ّم املعار�ض ��ة و�ش ��غلها ال�ش ��اغل ه ��و املطالبة
بتطبيق ن�صو�ص الد�ستور ,لكن ال �أحد ي�سمع,
ولو كان هنالك تطبيق للد�ستور والدميقراطية
لكانت االنتخابات يف حت�سن م�ستمر والدورات
الربملانية املتعاقبة تكون ب�ش ��كلٍ �أف�ضل ,لكن ما
حدث كان العك�س متام ًا ,بحيث كانت �آخر دورة

برملانية ي�سمى جمل�سها بـ “جمل�س التزكية».
مما �س ��بق يبدوا وا�ض ��ح ًا� ,أن وجود الأ�ص ��هار
والأق ��ارب يف املنا�ص ��ب كان نت ��اج طبيع ��ي
و�أم ��ر واقع نتيج ��ة غياب النظ ��ام الدميقراطي
ال�ص ��حيح ال ��ذي يعتمد عل ��ى الكف ��اءة والقدرة
بالإ�ضافة �إىل ان ذهنية املجتمع العراقي �آنذاك
كان ��ت تتقب ��ل ه ��ذه ال�شخ�ص ��يات الت ��ي تنتمي
�إىل �أ�س ��ر ذات وزن كب�ي�ر ومقبول ��ة �إجتماعي� � ًا
وكان معظمه ��م حمرتمني يف الو�س ��ط العراقي
ومن ه�ؤالء ال�س ��يد ر�ش ��دي عبد الهادي اجللبي
ال ��ذي �أ�ص ��بح وزي ��ر ًا لأك�ث�ر م ��ن م ��رة يف عقد
اخلم�س ��ينيات ,وه ��و بالرغ ��م م ��ن ان ��ه خري ��ج
اجلامع ��ة االمريكية يف بريوت ,لكن باملقايي�س
املو�ض ��وعية والكفاءة التي حتتاجه ��ا الوزارة
لي�س له ن�ص ��يب يف هذا امل�ضمون ,البل ال ي�أتيه
دور لوج ��ود الأكف� ��أ منه ,لكن لأن والده ال�س ��يد
عب ��د اله ��ادي اجللبي ال ��ذي كان نائب� � ًا ووزير ًا
ف�ض�ل ً�ا عن ان ��ه �أحد �أبرز وجه ��اء و�أعيان بغداد
ال�س ��يما يف مدينة الكاظمية املقد�سة �أعطي هذا
املن�صب.
ويف حديثن ��ا ع ��ن الأح ��زاب ال�سيا�س ��ية تطرق
الأ�س ��تاذ جنيب حم ��ي الدين ع ��ن انتمائ ��هِ �إىل
احل ��زب الوطن ��ي الدميقراط ��ي عن ��د ت�أ�سي�س ��ه
ع ��ام  ,1946حينما كان يف املرحل ��ة الثالثة يف
دار املعلمني العالي ��ة ,وعن رئي�س احلزب كامل
اجلادرج ��ي ق ��ال “ ,مل يظه ��ر مناف�س ل� �ـ (كامل
اجلادرج ��ي) يف �ص ��فوف احل ��زب ولأنه ميتلك
امل�ؤه�ل�ات واملكان ��ة بقي م�س ��يطر ًا على احلزب
حت ��ى ع ��ام  ,1961ول ��و كان ��ت هنال ��ك زعامات
�أقوى منه لو�ص ��لت �إىل رئا�س ��ة احل ��زب ,حتى
الذين كانوا بال�ض ��د من كامل اجلادرجي كانوا
ينتقدون ��ه يف جمال�س ��هم اخلا�ص ��ة فق ��ط ,ومل
يكونوا مناف�س�ي�ن ل ��ه وف�ش ��لوا يف �إيجاد بدي ًال
عن ��ه .وينطب ��ق الأمر نف�س ��ه ,على عب ��د الفتاح
ابراهيم رئي�س ح ��زب االحتاد الوطني ,وعزيز
�شريف رئي�س حزب ال�شعب ,وحممد مهدي كبة
رئي� ��س حزب اال�س ��تقالل ,الأحزاب ال�سيا�س ��ية
ب�ش ��كلٍ عام كانت حتت ��اج �إىل الدميقراطية ,لأن
زعماءه ��ا ا�س ��تحوذوا عل ��ى رئا�س ��تها لف�ت�رات
طويلة ,لك ��ن عدم ظهور زعامات حزبية تناف�س
القادة� ,أ�س ��هم يف بقائهم هذه املرحلة الطويلة,
واحلقيق ��ة امل ��رة� ,إن معظم طاقم العه ��د امللكي
غري م�ؤمنني بالدميقراطي ��ة واحلياة احلزبية,
ومنه ��م توفي ��ق ال�س ��ويدي ال ��ذي ترك رئا�س ��ة
“حزب االحرار” الذي ا�س�س ��ه �إىل �سعد �صالح
وه ��و �أق ��رب النا� ��س �إىل الدميقراطي ��ة وكان
�شخ�صية جديرة بالتقدير واالحرتام.
�أما حممود �أحمد ال�س ��يد وعبد القادر �إ�سماعيل
وعب ��د الفت ��اح ابراهي ��م فكان ��وا �أق ��ارب ,وم ��ن
القل ��ة املعدودة املثقف ��ة حينها ,لأنه ��م من حملة
ال�ش ��هادات ,والأخ�ي�ر كان قدر �أُر�س ��ل يف ثالث
بعث ��ة علمية ,ليتخ ��رج من اجلامع ��ة االمريكية
يف بريوت� ,أما عبد القادر �إ�س ��ماعيل بالإ�ضافة
�إىل ح�سني جميل فقد تخرجا من كلية احلقوق,
وبتايل جمعته ��م الثقافة وا�س ��توعبتهم جماعة
االهايل ,وقد حاولوا ت�أ�س ��ي�س ح ��زب لكنهم مل
يفلحوا ,والنتيجة انتمى عبد القادر �إ�س ��ماعيل
�إىل احلزب ال�ش ��يوعي ,وت ��وزع الآخرون على
مدار�س فكرية �شتى.

مل �أك ��ن م ��ن املقرب�ي�ن م ��ن ال�شخ�ص ��ية الوطنية جني ��ب حميي الدي ��ن ،وكان ��ت معرفتي به
متوا�ض ��عة ،لكنني عندما �أفكر يف تاريخ العراق املعا�ص ��ر� ،أتذكر رجا ًال مثل ح�سني جميل،
وم�صطفى علي وح�سني الرحال و�صفاء احلافظ ورجل علم ومعرفة ووطنية مثل �إبراهيم
كبة ،
مثلم ��ا �أتذك ��ر جنيب حمي ��ي الدين �ص ��احب ال�ص ��وت اله ��ادئ والعميق يف نف� ��س الوقت،
واالبت�س ��امة التي ال تفارق مالمح وجه الرجل الت�سعيني ،تعرفت على جنيب حميي الدين
قبل �أكرث من خم�س ��ة ع�ش ��ر عام ًا وتوطدت عالقتي به وهو يثابر على ح�ضور فعاليات بيت
امل ��دى لي�س ��مع منه احل�ض ��ور حديث ًا رائق� � ًا عن الوطنية و�شخ�ص ��ياتها ..ق ��ال يل ذات يوم
بب�ساطة حمببة� :أجد فيما تكتبه ملحات من �شبابي عندما كنت عنيد ًا يف مواجهة اال�ستبداد
والظلم ،و�أنظر �إىل وجهه و�أرى �أن هذه املقارنة جمحفة مع �شخ�ص ��ية نا�ض ��لت و�س ��جنت
وتغربت من �أجل عراق دميقراطي حقيقي ،فيما العبد الفقري لله ال يجد من �س�ل�اح �س ��وى
هذه الزاوية التي �ص ��دع ر�ؤو�س قرائها بحديث عن الوطنية ونبذ الطائفية والتفتي�ش بني
�أوراق الكتب.
ّ
ظل جنيب حميي الدين ،على مدى ت�س ��عني عام ًا� ،ص ��ورة عن العراق الذي �أحبّه وع�ش ��قه،
ال الطائفية �أغرته ،وال املحا�ص�ص ��ة اقرتبت من باب ��ه ،كان مثل العراق الذي حلم به� ،أنيق ًا،
طافح� � ًا بالأم ��ل .ومل يكن يدري �أنّ العراق �س ��يدير ل ��ه ظهره يف �أواخر حيات ��ه ،ليعي�ش ما
تبقى له من العمر غريب ًا  ،يف الوقت الذي جند خيل ال�سيا�س ��ة يرتاف�س ��ون فيما بينهم من
�أجل الكرا�سي.
ودع جني ��ب حم ��ي الدين عراقه ال ��ذي كان ي�أمل �أن ي ��راه يذهب باجتاه امل�س ��تقبل ،ف�إذا به
يثري معارك املا�ضي ،وي�صر �سا�سته على �أن ال حل مل�شاكل العراق �إال املحا�ص�صة الطائفية.
ما هذه البالد التي تدير ظهرها للجواهري وال�س ��ياب والر�ص ��ايف وال�ش ��بيبي؟ وت�س ��تكرث
على جنيب حمي الدين برقية تعزية؟.
يف ه ��ذه الب�ل�اد فقط ،تق ��ر�أ �أخبار معارك هيث ��م اجلبوري ال ��ذي يريد �أن يف�ص ��ل ميزانية
الع ��راق على مقا�س ��ه ،وت�ش ��اهد فيديوهات جم ��ال الكرب ��ويل الثورية ،وتنتظ ��ر ما يقوله
الإ�ص�ل�احي عزت ال�ش ��ابندر ،وكلها �أخبار ت�ص ��لح عنوان ًا للمرحلة التي ع�شنا فيها �أحداث
م�سرحية ال�ضحك على القانون.
عا�ش جنيب حميي الدين �س ��نواته الت�س ��عني م�ؤمن ًا ب�أن هذا الوطن املثري للده�شة لن يكف
عن �ص ��وغ نف�س ��ه كل يوم ،يختلف �أبن ��ا�ؤه على �أ�ش ��ياء كثرية ،لكنهم يتفق ��ون جميع ًا على
�شغف حب هذه البالد والدفاع عن حريات النا�س و�آمالهم وم�ستقبلهم ..والأهم �أن يتعلموا
اجلر�أة التي ميلكونها ،وال�شجاعة التي يجب �أن ترافقهم ،والإقدام والت�ضحية التي يجب
�أن تكون �شعار ًا لهم.
اليه� �مّ ،يف كل الأحوال احلم ��د لله على نعمته �أن نكون ونظ � ّ�ل عراقيني على طريقة جنيب
حميي الدين ،ال على طريقة برملان . 2021
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من رموز الوطنية والديمقراطية والتنوير

والنزاهة في العراق األستاذ نجيب محي الدين
بقلم عادل حبه

واف��ت املنية الش��خصية الوطنية والدميقراطية االس��تاذ نجي��ب محي الدين
عن عمر ناهز السادس��ة والتس��عني يف العاصمة األردنية عامن يوم الخامس
والعرشين من ش��باط ع��ام  .2021ولد الفقي��د يف قرية الخال��ص (دلتاوة) يف
محافظ��ة دياىل ع��ام  ،1925من عائلة مثقف��ة وأب مثقف يواظ��ب عىل قراءة
املج�لات والصحف وخريج امل��دارس العثامنية .كام ان��ه كان يحتفظ مبكتبة
صغ�يرة مل تس��مح زوجته باالقرتاب منه��ا حتى لو كان أح��د أبنائه .رمبا بناء
عىل وصي��ة تركها االب لزوجته،هذه املكتبة التي أحتوت عىل مجالت الهالل،
واملقتطف ،وكتب نقوال حداد ،وش��بيل ش��ميل ومؤلفات رواد الفكر التقدمي
واالتجاه الوطني  .ويش�ير االس��تاذ نجيب محي الدين إىل س�يرة والده قائ ًال”:
ق��درت الحق ًا ان والدي كان يؤم��ن باالفكار التقدمية برغ��م حرصه عىل اداء
الص�لاة” .عم��ل األب كإداري يف أحدى دوائ��ر الدولة العراقي��ة ،وكانت آخر
وظيفة له قبل رحيله املبكر مدير الخزانة يف بعقوبة .بعد إنهاء التلميذ نجيب
محي الدين دراس��ته اإلبتدائية يف الخالص ،إنتقلت العائلة إىل مدينة بعقوبة،
بعد نقل الوالد إىل وظيف��ة يف بعقوبة ،حيث بارش التلميذ نجيب محي الدين
إكامل الدراسة يف متوسطة بعقوبة املتوسطة التي أنشأت يف عام .1935
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ويف �س ��ن مبك ��ر تعرف عل ��ى الفك ��ر التقدمي
الدميقراطي عندما ب ��د�أ يتلقى جريدة الأهايل
ويطل ��ع على م�ض ��امينها يف مطلع عام .1932
وداوم عل ��ى قراءته ��ا بع ��د معاودة �ص ��دورها
يف ع ��ام  1943حتت �أ�س ��م “�ص ��وت الأهايل”
الت ��ي �أ�ض ��حت البواب ��ة للدخ ��ول يف مع�ت�رك
العم ��ل ال�سيا�س ��ي والإنتم ��اء �إىل احل ��زب
الوطن ��ي الدميقراط ��ي منذ �أول �أيام ت�أ�سي�س ��ه
يف �ش ��هر ني�س ��ان ع ��ام  .1946يف تلك املرحلة
من حياته ال�سيا�س ��ية بد�أت تتبلورت يف ذهنه
قي ��م الإنتم ��اء �إىل الهوي ��ة الوطني ��ة العراقية
والدميقراطية والت�ص ��دي ونبذ وباء الطائفية
والتع�صب املذهبي والتع�صب الع�شائري الذي
ال يبني بلد ًا وال يعزز ا�ستقراره وتنميته ،كما
ن ��رى الآن ب� ��أم �أعيننا مع �إ�س ��تفحال هذا الداء
ال ��ذي يح ��رق الأخ�ض ��ر والياب� ��س يف �أر� ��ض
ال�س ��واد واجلب ��ل .و�أ�ص ��بح معي ��ار املفا�ض ��لة
عن ��ده يف تقييم النا�س والأح ��زاب والتيارات
ال�سيا�سية هو مقدار التعلق للعراق وخدمته.
�أكم ��ل الفقيد الدرا�س ��ة الأعدادي ��ة يف بعقوبة.
وي ��روي الفقي ��د اال�س ��تاذ جني ��ب حم ��ي تل ��ك
الأي ��ام يف لق ��اء له م ��ع �أحد ال�ص ��حفيني ”:يف
تلك االيام كنا نلم�س جدية املعلمني وحر�صهم
على تعليمنا وتربيتنا وك�أنهم �آبا�ؤنا ومازالت
اتذكر منظر اال�ص ��طفاف املدر�س ��ي يف �ساحة
املدر�س ��ة �ص ��باح كل ي ��وم قب ��ل التوج ��ه اىل

�ص ��فوف الدرا�س ��ة عندما يتقدم اح ��د التالميذ
لق ��راءة ق�ص ��يدة ام ��ام املعلم�ي�ن والتالمي ��ذ
وكان معظ ��م الط�ل�اب ي�ت�رددون ويخجل ��ون،
بالن�س ��بة يل كان يل قدر ًا م ��ن اجلر�أة والرغبة
اللق ��اء الق�ص ��يدة امام زمالئ ��ي التالميذ” .ثم
�إلتح ��ق ب ��دار املعلم�ي�ن العالي ��ة يف العا�ص ��مة
بغ ��داد .وتخ ��رج منها يف نهاي ��ة الأربعينيات،
ليع�ي�ن بعدها مدر�س� � ًا يف متو�س ��طة اخلال�ص
التي مكث فيها ثالثة �أ�ش ��هر ،و�س ��رعان ما ُنقل
�إىل م�ل�اك مدر�س ��ة �أعدادي ��ة بعقوب ��ة للبن�ي�ن،
ث ��م �أ�ص ��بح مدي ��ر ًا للمدر�س ��ة ،ثم معاون� � ًا لدار
املعلمني الريفية يف بعقوبة يف عامي -1952
.1951
ب ��د�أت ب ��وادر احل ��راك ال�ش ��عبي يف الع ��راق
ي�ب�رز من جدي ��د يف الأف ��ق بالرغم م ��ن بط�ش
ال�س ��لطات العراقي ��ة �آنذاك باحلرك ��ة الوطنية
والدميقراطي ��ة ومالحق ��ة كل �أن�ص ��ار التي ��ار
الوطن ��ي والدميقراط ��ي التقدمي الت ��ي بد�أت
ب�إع ��دام قادة احل ��زب ال�ش ��يوعي العراقي فهد
ورفاق ��ه ع ��ام  .1949و�س ��اهم الفقي ��د جني ��ب
حم ��ي الدين يف مقر عمله يف بعقوبة بن�ش ��اط
لدع ��م ه ��ذا احل ��راك ال ��ذي �إندل ��ع يف ت�ش ��رين
الث ��اين ع ��ام  .1952و�أدى ذلك �إىل ف�ص ��له من
اخلدمة يف عام  1952جراء ت�أييده ملظاهرات
طلبة دار املعلمني يف بعقوبة ،و�إ�ض ��طر للعمل
يف القط ��اع التعليم ��ي اخلا� ��ص يف بغ ��داد
مدر�س� � ًا يف مدر�سة الثانوية اجلعفرية .و�أتاح
وجوده يف بغ ��داد االت�ص ��ال والتعرف بزعيم
احلزب الوطني الدميقراطي كامل اجلادرجي
وتط ��ورت العالقة به مع م ��رور الزمن ،والذي
�ش ��جعه عل ��ى الكتاب ��ة والن�ش ��ر يف ال�ص ��حف.
ون�ش ��ر له اول مقال يف جريدة �صوت االهايل
بتاري ��خ  1953/7/29بافتتاحيتها ت�ض ��منت
“الدع ��وة اىل عق ��د م�ؤمت ��ر للمعلم�ي�ن” لأول
م ��رة يف تاري ��خ الع ��راق .و�إنغمر بن�ش ��اط يف
احلرك ��ة الوطنية العراقي ��ة وتعر�ض للإعتقال
يف وثب ��ة كان ��ون ع ��ام � 1948ض ��د معاه ��دة
بورت�س ��موث ويف انتفا�ض ��ة عام � 1952ض ��د
القم ��ع ال ��ذي وحهت ��ه احلكومة العراقية �ض ��د
احل ��راك الطالب ��ي ويف انتفا�ض ��ة ع ��ام 1956
�ض ��د العدوان الثالثي �ض ��د ال�ش ��عب امل�صري.
ويف ع ��ام  1957جرى تعيينه �أ�س ��تاذ م�س ��اعد
يف كلي ��ة الزراعة يف بغداد ،ث ��م مدير مفو�ض
يف �ش ��ركة الزي ��وت النباتي ��ة العراقية يف عام
 1958قبيل الثورة.
وفتحت ث ��ورة متوز ع ��ام � 1958آفاق الإبداع
ل ��دى الفقيد جنيب حم ��ي الدين ،و�س ��اهم يف
حتقي ��ق حلم ��ه ب�إن�ش ��اء نقاب ��ة للمعلم�ي�ن يف
الع ��راق بع ��د �أن ف�س ��حت ال�س ��لطة الوطني ��ة
املج ��ال بت�ش ��كيل النقاب ��ات واجلمعي ��ات يف
الع ��راق .وانتخ ��ب الفقي ��د نقيب� � ًا للنقاب ��ة يف
دورت�ي�ن متتاليت�ي�ن يف ع ��ام .1960-1959
وكان ��ت نقابة املعلمني يف مقدم ��ة كل النقابات
التي ت�ش ��كلت م ��ن حيث فعالياتها ون�ش ��اطاتها
وم ��ا قدمت ��ه م ��ن مكا�س ��ب للأ�س ��رة التعليمي ��ة
وللتعلي ��م يف الع ��راق ،ورف ��ع مكان ��ة املعل ��م
و�أهمي ��ة التعلي ��م لإنت�ش ��ال العراق م ��ن دائرة
الركود والتخلف .وتوىل الفقيد من�ص ��ب مدير
التعلي ��م الإبتدائ ��ي يف الع ��راق بع ��د الثورة.
و�إ�س ��تطاعت النقابة بقيادته امل�شاركة بن�شاط
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ً
وداعا
األستاذ نجيب محيي الدين ..
رفعة عبد الرزاق محمد
يف حمل ��ة مكافح ��ة الأمي ��ة وتو�س ��يع حمل ��ة
التغذي ��ة يف املدار� ��س الإبتدائي ��ة العراقي ��ة
وحمل ��ة توف�ي�ر ال�س ��كن وتوزي ��ع الأرا�ض ��ي
ب�أ�س ��عار رمزي ��ة عل ��ى منت�س ��بي امل�ؤ�س�س ��ات
التعليمية وتوفري �ض ��مانات �ص ��حية للأ�سرة
التعليمي ��ة وت�أ�س ��ي�س دور احل�ض ��انة لأوالد
املعلم ��ات وتوف�ي�ر الظ ��روف حل�ص ��ول �أفراد
امل�ؤ�س�س ��ات التعليمية على ال�ش ��هادات العليا.
وعمل ��ت النقاب ��ة عل ��ى و�ض ��ع معاي�ي�ر مهنية
يف التعي�ي�ن والتنق ��ل بعي ��د ًا عن قيم بائ�س ��ة
يج ��ري العم ��ل به ��ا بعدئ ��ذ �أدت �إىل تده ��ور
العملي ��ة التعليمي ��ة .وتولت النقاب ��ة املبادرة
يف ت�أ�س ��ي�س جمعي ��ة �إ�س ��تهالكية للمعلم�ي�ن
تعر� ��ض �س ��لعها ب�أ�س ��عار تتنا�س ��ب م ��ع دخل
�أفراد الأ�س ��رة التعليمية� ،إ�ضافة �إىل ت�أ�سي�س
�صندوق �ض ��مان للمعلمني ملنح القرو�ض ل�سد
حاجاته ��م .كم ��ا تول ��ت النقابة ن�ش ��ر م�ؤلفات
املعلم�ي�ن وت�ش ��جيع الت�ألي ��ف والرتجم ��ة،
و�إ�ص ��دار جمل ��ة “الأجي ��ال” الناطقة بل�س ��ان
النقاب ��ة .وعملت النقابة ب�ش ��كل م�س ��تقل عن
الأح ��زاب ال�سيا�س ��ية وحاول ��ت احل ��د م ��ن
الهيمنة عليها من قبل الأحزاب.
ه ��ذه الإجن ��ازات الت ��ي حققتها النقاب ��ة كانت
ه ��ي الأخرى حم ��ط حقد قوى ال ��ردة والظالم
يف بالدن ��ا ،والت ��ي ب ��د�أت بحمل ��ة الإغتياالت
التي طالت بع�ض �أع�ضاء النقابة ومنهم املعلم
ال�شهم ممدوح الآلو�سي الذي اغتيل يف �ساحة
عن�ت�ر ع ��ام  ،1959ث ��م ت�ل�ا ذلك هب ��وب الريح
ال�صفراء التي ع�صفت بالعراقيني يف � 8شباط
عام  1963التي �ص ��فت كل م ��ا �أجنزته النقابة
�إ�ض ��افة �إىل ت�ص ��فية العديد م ��ن رموزها ويف
مقدمتهم ال�شهيد متي ال�شيخ .وتعر�ض الفقيد
جني ��ب حم ��ي الدي ��ن �إىل نف�س امل�ص�ي�ر حيث
�أ�ض ��حى نزيل �سجون ذلك العهد الأ�سود ليقبع
ع ��دة �س ��نوات يف تل ��ك الأقبي ��ة ،وليحاكم بعد
�إنهي ��ار حكم البعث من قبل القا�ض ��ي والكاتب
العراق ��ي ف� ��ؤاد التك ��ريل ال ��ذي حك ��م ب�إطالق
�س ��راحه وتربئت ��ه م ��ن الته ��م املوجهة �ض ��ده.
و�إ�ضطر بعدئذ للعمل كمدير مفو�ض يف �شركة
املطاط العراقية (.)2003-1964
ولع ��ل �أجم ��ل م ��ا كتب عن ��ه هو زميل ��ه ورفيق
درب الفقيد جنيب حمي الدين ،الأ�س ��تاذ �أجمد
ح�سني حني دون هذه العبارات� ”:أوىل �سماته
�أنه ال يتغري  ،مبعنى  :ال يتلون (ولي�س مبعنى
:ال يتط ��ور)  .فمن ��ذ عرفت ��ه يف �أواخ ��ر الع ��ام
 1959حت ��ى الي ��وم بقي ” لون ��ه ” ثابت ًا  ،رغم
كل ” �ش ��مو�س ” ال�س ��لطة التي لونت ب�أ�شعتها
ب�ش ��رة الكثريين  .و هنا  ،رب �س ��ائل ي�س ��تفهم
عن لون ” ب�ش ��رته ” العقلية و ال�س ��لوكية .هو
الذكاء البناء و الأ�س ��تقامة و الأنفتاح و حتمل
الأوزار و التوا�ض ��ع و �أنع ��دام الكراهي ��ة و
�ص ��دق املحبة ( التي تق�ت�رب �أحيان ًا من احلب
 ،ال ��ذي �أف ��رده للراحلة الغالية عفيفة يو�س ��ف
عثمان � ،شريكة عمره حتى بعد رحيلها”.
�س�ل�ام ًا لأب ��ي �س ��عد وهويفارقن ��ا �إىل مث ��واه
الأخ�ي�ر ،يف ��ارق حمبي ��ه  ،ويبقي عل ��ى تراث
جمي ��د حققت ��ه ه ��ذه ال�شخ�ص ��ية العراقي ��ة
الوطنية التنويرية .لرتقد �أيها العزي ي�سالم
وللعائل ��ة الكرمية �آل حم ��ي الدين ولكل رفاق
دربه ولكل حمبيه �آيات من ال�صرب وال�سلوان.

كنت اسمع باسمه يف العديد من املناسبات  ،كأحد الوطنيني
الدميقراطيني اللذين آثروا البقاء عىل منهج األستاذ كامل
الجادرجي الفكري  ،ولكني مل احظ بلقائه عىل الرغم من
معرفتي أغلب قياديي الحزب الوطني الدميقراطي التاريخيني
واتصايل بهم وإجراء اللقاءات معهم ..
غري أن يف مجلس الفاتحة لوفاة والدي يف ترشين األول 1997
تقدم األستاذ خالص محيي الدين الذي تعرفت عليه يف مكتبة
املثنى حيث مجلسها الثقايف العتيد  ،وقدم شقيقه نجيب
محيي الدين يل  ،وكانت تلك املناسبة الحزينة مدعاة لتحقيق
رب ضارة نافعة) ،وفاتحة صلتي باألستاذ محيي الدين
مقولة ( ّ
التي استمرت اىل استقراره يف العاصمة األردنية قبل نحو
سنتني لدواع صحية  ،ولكنه استمر بارسال بعض الكتب التي
يراها مفيدة يل  ،ومنها مجلدات ( حديث الثالثاء ) التي تضم
املحارضات التي تُلقى يف مجلس األستاذ عطا عبد الوهاب
التي آلت بعد وفاة األخري اىل إدارة األستاذ شوقي ناجي
الساعايت  ،وقد أصبح محيي الدين عميد هذا املجلس الكبري
يف العاصمة االردنية ،وقد بلغ ما أرسله األستاذ محيي الدين
عرشة مجلدات كبرية من تلك األحاديث .

�أق ��ول بقي الأ�س ��تاذ جني ��ب حميي الدي ��ن ممث ًال ملدر�س ��ة الأ�س ��تاذ كامل
اجلادرج ��ي اىل النهاية  ،وبقي قريب ًا من اجلادرجي اىل وفاته يف الأول
من �شباط  ( 1968ذكر يل �أنه التقى اجلادرجي قبل ثالثة �أيام من وفاته
) ،وملا حدثت اخلالفات داخل �ص ��فوف احلزب الوطني الدميقراطي بعد
ثورة متوز � ، 1958أو بني الثالثة الكبار يف احلزب  :اجلادرجي وحديد
وجميل ،كان حميي الدين من �أن�ص ��ار الأول و�إنْ كان موقفه �إيجابي ًا من
حكوم ��ة عبد الكرمي قا�س ��م !  ،وب�س ��بب هذا املوقف ولغ�ي�ره تعر�ض اىل
�إنتق ��ادات البع� ��ض  ،ثم كان اعتقاله يف انقالب �ش ��باط  1963وتعر�ض ��ه
اىل انتهاكات االنقالبي�ي�ن املعروفة .اقول ان موقف جنيب حميي الدين
من عبد الكرمي قا�س ��م بقي ايجابيا  ،ولعل رقة حميي الدين مقابل ق�سوة
اال�س ��تاذ اجلادرجي كان ��ت وراء ذلك  .وكان حميي الدين ــ بعد �س ��نوات
طويل ��ة ـ� �ـ اك�ث�ر اقتناعا مبوقف اال�س ��تاذ حمم ��د حديد م ��ن ان نظام عبد
الكرمي قا�س ��م نظام وطني يجب م�س ��اندته  ،ال ان يتخلى احلزب الوطني
الدميقراطي الذي كان مو�ض ��ع حب قا�س ��م واعجابه عن �سيا�سة دعم ذلك
النظام !
ع ��رف الأ�س ��تاذ جنيب حميي الدي ��ن بدماثة اخللق وطيب املع�ش ��ر ورقة
الطبع  ،وتفقده لأ�ص ��دقائه مهما ابتعدت ال�سنوات عن اللقاء والتوا�صل
 ،وكان مت�ش ��بع ًا بالفك ��ر الدميقراطي  ،وقد جتلى ذل ��ك يف اللقاءات التي
�أجراه ��ا طالب ��و الدرا�س ��ات العلي ��ا يف اجلامع ��ات املختلف ��ة  ،فق ��د كانت
احلقيق ��ة منهجه الأث�ي�ر يف تقدمي املعلومات لطالبيها  ،و�ص ��دق الرواية
و�إنْ كان ��ت م�ؤمل ��ة  ،وق ��د �س� � ّرين يف العدي ��د م ��ن الأحادي ��ث �أن الأحداث
الت ��ي لها �ص ��لة بتاريخ احلزب الوطن ��ي الدميقراطي � ،أو م ��ا تعر�ض له
من �ص ��نوف اال�ض ��طهاد � ،أو �ص ��لته بعبد الكرمي قا�سم عندما توىل نقابة
املعلمني يف عهد قا�س ��م  ،هي �أحداث جتردت من ح�سا�س ��ياتها ال�شخ�صية
�أو ال�سيا�س ��ية  ،و�أ�ص ��بحت يف ذمة التاريخ  ،وال حاجة اال لذكر الوقائع
كما هي  .وقد �أبدى الأ�س ��تاذ توفيق التميمي يف لقائه معه ا�ستغرابه من
ذكر بع�ض الأحداث التي وجدها مو�ض ��ع نقد لعبد الكرمي قا�س ��م  ،فكانت
�إجابت ��ه � :إنه ��ا احلقيقة �أقولها وعليك م�ض ��اهاتها �أو حتليلها اذا انتحلت
دور امل�ؤرخ الر�صني !!
كان ��ت والدة الأ�س ��تاذ جنيب حميي الدين يف اخلال�ص �س ��نة  ، 1925ثم
انتق ��ل وال ��ده املوظف احلكومي ب�أ�س ��رته اىل بعقوبة  ،ولي�س �ص ��حيح ًا
م ��ا ذكره عدد م ��ن الك ّتاب �أن والدته يف بعقوبة التي اكمل فيها الدرا�س ��ة
املتو�س ��طة والثانوية  ،حت ��ى التحاقه بدار املعلمني العالية التي �أ�ص ��بح
معاون� � ًا ملديره ��ا �س ��نة  1950بع ��د �أن ت ��وىل �إدارة ع ��دد م ��ن املدار� ��س
املتو�سطة والإعدادية .
متتع الأ�س ��تاذ حميي الدين بروح وطنية وثابة  ،ولعل تلك الروح ورثها
من �أبي ��ه الذي كان من قراء املجالت العربية الر�ص ��ينة والكتب احلديثة
 ،وم ��ن الطري ��ف ذكره اين القيت كلم ��ة يف تكرمي الأ�س ��تاذ حميي الدين
يف جمل� ��س من جمال�س بغداد الأدبية وحتدث ��ت عن ابيه  ،وعندما ابدى
حمي ��ي الدي ��ن املحتفى ب ��ه اعجاب ��ه باملعلومات الت ��ي ذكرتها ع ��ن ابيه ،
�س� ��أل عن م�ص ��در تلك املعلومات ؟ فقلت له ان الأ�س ��تاذ كاظم �سعد الدين ــ
متعه الله بال�ص ��حة ــ حدثني عن ذلك عند حديثه عن ن�ش� ��أته يف بعقوبة ،
فاجابني حميي الدين  :لقد �صدقت القول فقول �سعد الدين حجة!
اعتق ��ل جني ��ب حميي الدي ��ن للمرة الأوىل يف انتفا�ض ��ة ت�ش ��رين الثاين
 1953وهو معاون مدير دار املعلمني مل�س ��انتدته املظاهرات الطالبية يف
مدين ��ة بعقوبة وهو موظف حكومي  ،وتقرر بعده ��ا عزله عن االوظيفة
 ،فالتح ��ق مدر�س� � ًا يف الثانوي ��ة اجلعفري ��ة وا�س ��تقر ببغ ��داد  ،ف�أ�ص ��بح
قريب� � ًا من الأ�س ��تاذ اجلادرج ��ي واحلرك ��ة الوطنية املت�أجج ��ة يف بغداد
اخلم�س ��ينيات  .وهن ��ا �أود الت�أكي ��د عل ��ى �أن ت ��ويل جنيب حمي ��ي الدين
من�ص ��ب نقيب املعامني لدورتني من عام  ، 1959لي�س ب�سبب انتمائه اىل
احل ��زب الوطني الدميقراط ��ي الذي كان زعيم الثورة عبد الكرمي قا�س ��م
يبدي �إعجابه ( �أو انتمائه ) به  ،و�إمنا ب�س ��بب �س ��معته الرتبوية الفائقة
 ،وكان تولي ��ه هذا املن�ص ��ب ق ��د �أفاد �ش ��ريحة املعلمني كث�ي� ً
را للمنجزات
الكبرية لنقابة املعلمني على عهده .
احلديث ع ��ن جنيب حميي الدين وعن �س�ي�رته الفكري ��ة واملهنية حديث
طويل  ،ومن حما�سن الأيام �أن نحتفي به �سنة  2014يف م�ؤ�س�سة املدى
الت ��ي كانت قريبة �إليه  ،وان ن�ص ��در ملحق ًا خا�ص� � ًا ب ��ه  ،وكان ذلك مبعث
�سعادته التي ال ين�ساها  ..املجد واخللود لذكراه .
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نجيب محيي الدين أسم على مسمى
د .علي كاظم الرفيعي*

غادرنا م�س ��اء اخلمي�س املن�ص ��رم 2021 /2 /25
يف رحلت ��ه الأبدي ��ة رج�ل�ا تربوي ��ا ج ��م ال�ص ��فات
الإن�س ��انية احلميدة ،ذلكم هو املربي وال�شخ�صية
الوطنية الأ�ستاذ جنيب حمي الدين� .أحب العراق
و�أهله ،وطني ًا �ص ��ادق ًا يف �أميانه وم�شاعره ،عفيف ًا
زاه ��د ًا يف حيات ��ه ،مل ي�س ��اوم ومل يتخ ��اذل طيل ��ة
م�س�ي�رة حيات ��ه االجتماعي ��ة وال�سيا�س ��ية ،مث ��ل
امنوذج ��ا ن ��ادر ًا للمخل�ص�ي�ن يف ح ��ب اوطانه ��م.
ترعرع فقيدنا الغايل و�سط ا�سرة متو�سطة احلال
برعاي ��ة �أبوين اهتما برتبيت ��ه ،وكان والده رج ًال
متنور ًا �أوىل ولده االهتمام خالل مراحل درا�سته.
عرفته امل�ؤ�س�سة الرتبوية تلميذ ًا جنيب ًا يف مراحل
درا�س ��ته ،وت�أث ��ر بجي ��ل املعلم�ي�ن يف ثالثين ��ات
واربعينيات القرن املا�ضي ،اذ وجد فيهم احلر�ص
والإر�ش ��اد الرتب ��وي ،وب�س ��بب ه ��ذه البداي ��ات
ا�س ��تهوته مهنة التعلي ��م مت�أثرا ب�س ��لوكهم .توجه
بعد اكمال املرحلة الثانوية يف مدينته بعقوبة اىل
الدرا�سة يف دار املعلمني العالية يف بغداد ليتخرج
منها يف نهاي ��ة االربعينيات من القرن الع�ش ��رين،
وبع ��د تخرج ��ه مار� ��س العم ��ل مدر�س� � ًا يف حق ��ل
التعلي ��م الثانوي وت ��درج يف مواقع �إدارية قيادية
في ��ه .بعد ثورة  14مت ��وز  1958مت انتخابه نقيب ًا
للمعلم�ي�ن يف الع ��راق ل�س ��معته الطيبة و�س ��لوكه
االبوي القومي.
ب�س ��بب توجهات ��ه الوطنية واطالعه عل ��ى الأفكار

نجيب محيي الدين  ..صورة قلمية
.
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توفيق التميمي

جنيب حمي
بل ��غ الت�س ��عني م ��ن حيات ��ه ،وم ��ا ي ��زال بينن ��ا ين�ث�ر عب ��ق زمن ��ه
واخالقي ��ات الع�ص ��ر ال ��ذي �ص ��اغ مالحمه م ��ن الوطني ��ة والعفة
والنزاهة وال�س ��مو االن�س ��اين  ،مل يتفرد وحده به ��ذه املزايا التي
ت�ص ��يبنا اليوم بالده�ش ��ة عندما ن�س ��معها يف مرويات و�شهادات
ا�ص ��حابها ،الن زمنن ��ا زم ��ن افال�س الق ��دوة احل�س ��نة والنموذج
الوطن ��ي ،وم ��ن هنا ت�أت ��ي اهمية ه ��ذه املن ��ارة  :منارة املنا�ض ��ل
والرتب ��وي والنقاب ��ي والرم ��ز الدميقراط ��ي جنيب حم ��ي الدين
وال ��ذي ماي ��زال ينب� ��ض بع ��روق احلي ��اة ويراقب اح ��وال بالده
ويبك ��ي عليه ��ا وتدهوره ��ا ب�ص ��مت يف �ش ��يخوخة العزل ��ة ،ه ��و
حالي ��ا ويف ه ��ذا العم ��ر ماي ��زال ي�ش ��غل م�س� ��ؤولية نائ ��ب رئي�س
املجل� ��س العراق ��ي لل�س ��لم والت�ض ��امن وم ��ن اهم قي ��ادات احلزب
الوطن ��ي الدميقراطي يف جيل ��ه الثاين بعد الت�أ�س ��ي�س والريادة
،وهو مل يغب عن هذا احلزب منذ اعتناقه منهج الي�س ��ار والعدالة
االجتماعية وارتبط يف م�س�ي�رته ب ��ه بعالقات متينة بقيادات هذا
احلزب وال�سيما اال�س ��تاذ كامل اجلادرجي واال�ستاذ حممد حديد
وح�س�ي�ن جمي ��ل والوزير ال�س ��ابق هديب احلاج حم ��ود وغريهم
مم ��ن ادوا ادوارا مهم ��ة يف احل ��زب الوطني عن ��د وجودهم معه،
و�ش ��غل جنيب حمي الدين من�ص ��ب ثاين نقي ��ب للمعلمني يف عهد
عبدالكرمي قا�س ��م اجلمهوري لدورتني متتاليتني عقب تر�ش ��يح
اول نقيب للمعلمني د في�ص ��ل ال�س ��امر ملن�ص ��ب وزير االر�شاد .ملن
ع ��رف جنيب حمي الدين وعاي�ش ��ه يف جتربة حياتي ��ة او حزبية
او مهني ��ة فانه �س ��يجد من اهم �س ��جاياه و�ص ��فاته ه ��ي االعتدال
والتوازن واملو�ضوعية و االن�صاف يف احكامه وارائه و�شهادته
على ع�ص ��ره ،ف�ضال عن �شمائله االن�س ��انية ودماثته الكبرية التي
تذكرنا ب�أ�س ���س وجذور الرتبية الت ��ي تلقاها جيل حمي الدين من
العائلة واملدر�س ��ة وال�ش ��ارع  ،ف�ت�راه يختار من الكلم ��ات اهذبها
وم ��ن جم ��ل ال ��كالم �ألطفه ��ا و�أرقها حتى وهو ي�ص ��ف خ�ص ��ومه
ال�سيا�س ��يني الذي ��ن اذاقوه مرارة االعتقال والف�ص ��ل من الوظيفة
والت�ش ��ويه الباطل ،كما لفت نظري يف �شخ�ص ��يته حر�ص ��ه التام

عل ��ى جتن ��ب اث ��ارة احل�سا�س ��يات التاريخية ،وت�س ��ليط ال�ض ��وء
عل ��ى م�س ��ببات اخل�ل�اف ب�ي�ن رفاق ��ه م�ؤ�س�س ��ي احل ��زب الوطني
الدميقراطي التي كانت من جرائها ح�ص ��ول ت�ص ��دعات وخالفات
مل ت�ؤثر يف ت�ص ��ديع البنية التنظيمية لهذا احلزب فقط ،بل اثرت
كذلك يف اهتزاز وخلخلة البنية التنظيمية احلزبية لقوى الي�سار
والدميقراطي ��ة يف مواجه ��ة امل ��د الع�س ��كري واالرهاب ��ي ط ��وال
العهدي ��ن امللك ��ي واجلمه ��وري .امتن ��ى ان يعي� ��ش جنيب حميي
الدي ��ن املول ��ود الع ��ام  1925يف ق�ض ��اء دلت ��اوه ( اخلال� ��ص يف
دي ��اىل ) ويبق ��ى لأطول مدة ممكنة بيننا �ش ��اهدا حي ��ا على زمان
�ض ��اعت مالحمه البي�ض وغابت خ�صال اهله الطيبني املعروفني
بالعف ��ة والنزاه ��ة وال ��والء للع ��راق الواح ��د من دون ت�ش ��ظياته
الع�ش ��ائرية او الطائفي ��ة او الديني ��ة الت ��ي نلم�س ��ها ه ��ذه الأيام .
تب ��و�أ حمي ��ي الدي ��ن من�ص ��ب نقي ��ب املعلم�ي�ن  يف عه ��د الزعي ��م
عبدالكرمي قا�س ��م لدورتني متتاليتني بني االعوام 1959و،1960
وحقق فيهما اجنازات للأ�سرة التعليمية مايزال يتذكرها االحياء
منه ��م او ابنا�ؤه ��م او �أحفاده ��م م ��ن توزي ��ع قطع �أرا� ٍ��ض ب�أثمان
رمزية و�ض ��مانات �ص ��حية وت�س ��هيالت الكم ��ال درا�س ��اتهم العليا
وغريه ��ا ،كما تبو�أ من�ص ��ب مدي ��ر عام التعلي ��م االبتدائي يف عهد
الزعيم قا�س ��م ،ويف هذه املدة مل يثبت خ�ص ��ومه ال�سيا�س ��يني من
حكومة احلر�س القومي وهم يودعونه االعتقال ملجرد انه موظف
يف حكوم ��ة الزعي ��م قا�س ��م اي دليل مادي يثبت تورطه يف ق�ض ��ية
ف�س ��اد او تالعب اداري ،مما ا�ضطرهم الطالة مدة اعتقاله فع�سى
ان يع�ث�روا عل ��ى دليل واح ��د الدانته وم ��ن ثم حماكمته فف�ش ��لوا 
يف م�س ��عاهم و�س ��قطت حكومته ��م بدباب ��ات القومي�ي�ن رفاقه ��م
وبق ��ي حميي الدين ره ��ن االعتقال حتى اطلق �س ��راحه بعد اعادة
التحقيق معه يف عهد عبدال�سالم حممد عارف وكان ير�أ�س اللجنة
التحقيقية التي اطلقت �س ��راحه القا�ض ��ي ورائد الق�ص ��ة العراقية
ف�ؤاد التكريل بتفا�صيل �سيطلع عليها قارئ هذه املنارة ،وهذا دليل
دامغ على عفته الوظيفية من خ�ص ��ومه ،ان من يلتقي جنيب حمي
الدي ��ن يف اية فر�ص ��ة اليجد امامه �شخ�ص ��ا دمث ��ا ولطيفا الينتمي
لزمانن ��ا هذا فقط  ،بل يلم�س قيما اخالقي ��ة افتقدناها وغابت عنا
منذ افول زمنهم وغياب قيمه وتال�شي اخالقياته العامة.

عن جريدة ال�صباح

التقدمي ��ة لرجال الفكر وال�سيا�س ��ة خ�ل�ال مراحل
درا�سته توجه للعمل يف حقل ال�سيا�سة باالرتباط
باحل ��زب الوطن ��ي الدميقراطي ع ��ام  1946العام
ال ��ذي �ش ��هد �أول م ��رة اج ��ازة ع ��دد م ��ن الأحزاب
ال�سيا�سية الي�س ��ارية والقومية يف حكومة رئي�س
الوزراء �آنداك املرحوم توفيق ال�سويدي.
ظل الفقي ��د وفي ًا لأفكار احل ��زب الوطنية التقدمية
التي تبناها حتى يوم وفاته .اهتم كثري ًا بالعالقات
االجتماعي ��ة يف حيات ��ه ،وله ��ذا عرفت ��ه املنتديات
الثقافية وال�سيا�سية يف بغداد والعا�صمة الأردنية
عمان خالل ال�سنوات الأخرية من حياته.
كان يتابع يومي ًا رغم اعتالل �صحته اخبار العراق
داعي ًا �أ�ص ��دقاءه وال�شخ�صيات الوطنية اىل العمل
بروح اجلماعة لتوحيد ال�صف ب�أفق وطني ي�سمو
على اخلالفات اجلانبي ��ة ،بهدف خدمة بلدنا الذي
يواج ��ه حتدي ًا خط�ي� ً
را على م�س ��تقبله وم�س ��تقبل
�أبنائه.
�ش ��كل رحيله خ�س ��ارة كبرية حلركة ال�سلم والتيار
االجتماع ��ي الدميقراطي ،فق ��د كان �أح ��د �أعمدتها
املربزين ،منا�ض ًال وطني ًا و�أب ًا جليل ال�شباب الذين
تعرفوا اليه و�صديق ًا وفي ًا ملعا�صريه.
رحمك الله يا �أبا �س ��عد ...من مطمئن ًا ف�شعلة احلق
التي حملتها ال تنطفئ.

*الأمني العام للتيار االجتماعي الدميقراطي

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة

لإلعالم والثقافة والفنون

رسالة من نجيب محيي الدين الى فاضل ثامر..
األخ األستاذ فاضل ثامر المحترم
تحياتي و تمنياتي الطيبة لكم و لزمالئكم في االتحاد المحترم..
وبعد...
علم ��ت مببادرتك ��م الطيب ��ة ب�إقامتك ��م احلف ��ل اال�س ��تذكاري لفقي ��د الوط ��ن و الثقاف ��ة و
الدميوقراطي ��ة يف الع ��راق املرح ��وم الدكتور في�ص ��ل ال�س ��امر يف ذكرى وفاته ال�س ��نوية
اخلام�س ��ة و الع�ش ��رين� ،أ�ش ��د �أ�س ��في و �أمل ��ي ان ال اكون بينك ��م يف هذه املنا�س ��بة اجلليلة
م�شاركا او حا�ضرا م�ستمع ًا فيها،
اال �أين �أرجو ان ال تفوتني الفر�ص ��ة يف م�ش ��اركتكم بهذه املبادرة عرب ما �أ�س ��جله يف هذه
الكلم ��ة ع ��ن ّارائي و تقدي ��ري لفقيدنا الراحل ،كم ��ا عرفته عن قرب اخ ًا و زمي ًال و�ص ��ديق ًا
ّام ًال ان ت�ش ��كل ا�س ��هام ًا متوا�ض ��ع ًا اىل جانب جهودكم الكبرية الطيبة ،كما ّامل ان جتد لها
جما ًال للن�ش ��ر ،عرب ما ترت�أون ،على �ص ��فحات بع�ض ال�ص ��حف و املجالت ع�سى ان يتعرف
بوا�س ��طتها جيل �أبناء هذا الزمان ب�أعالم الثقافة و الوطن ،و الع�ص ��ر ،وتوثيقها لديكم ان
ر�أيتم فيها ما ي�ستحق ذلك.
�أج ��د لزام ��ا على �أن �أحي ��ي فيكم تقديركم ووفاءكم ال�س ��تذكاركم لإبن بار م ��ن �أبناء وطننا
العراق ،فنذر نف�سه له و للثقافة و اليموقراطية فيه ،فكان رمز ًا من رموزه النا�صفة.
لقد ارتبطت به فكري ًا و �سيا�س� � ًا و �شخ�ص ��ي ًا على مدى ثالثة عقود تقريب ًا ،مل نفرتق خاللها
اال لب�ض ��ع �س ��نوات فر�ض ��تها الغربة عليه بعد انقالب � 8ش ��باط الدموي املعروف ،فعرفته
حق ًا ...ان�س ��ان ًا بان�س ��انية عذبة �س ��امية ووطني ًا خمل�ص ��ا غيور ًا ،حيث تتجلى وطنيته يف
حبه للمواطنني و احرتامه لهم .ومثقف ًا عامل ًا يف جمال خت�صا�صه ومتميز ًا ب�صفات العلماء
وتوا�ض ��عهم ،م ��ع جر�أة يف فهم ال�ت�راث وقدرة عالية عل ��ى االنفت ��اح و التعامل بوعي مع
املرحلة التي عا�ش خاللها فا�س ��توعبها فكان من الرواد الذين مل يخذلوا الفكر ومل يخذلوا
الرتاث ،و يتمثل ذلك يف كتابه امل�ش ��هور ((ثورة ال ��زجن)) او ًال ثم يف كل كتاباته االخرى،
حي ��ث جتلى فيها اميانه ب ��كل جوانب الفك ��ر الدميوقراطي وما يبغي اليه ه ��ذا الفكر وما
يت�ص ��ف به ،من توج ��ه لتحقيق العدالة االجتماعية و�س ��عى وراء احلقيق ��ة وحترر فكري
بعيد ًا من كل �أنواع االنفالق والتع�صب.
لقد عرفته بهذه ال�ص ��فات وبغريها من ال�ص ��فات العلمية و االن�سانية اجلليلة التي يحملها
من ��ذ ب ��دء تعارفن ��ا يف �أوائل عقد اخلم�س ��ينات املا�ض ��ي ع�ب�ر لقاءاتنا يف جمل ��ة ((الثقافة
اجلديدة)) ثم ما كان من �أمر ف�صلنا من اخلدمة الوظيفية يف عام  1954لأ�سباب �سيا�سية
تتعل ��ق مبوقفنا الراف� ��ض و املعار�ض ل�سيا�س ��ة احلكم امللكي ،ثم موا�ص ��لتنا ،مع زمالء و
ا�ص ��دقاء ّاخرين ،االهتمام ب�ش� ��ؤون الوطن والثقافة يف العراق بالعمل �ض ��من اطار جبهة
االحتاد الوطني التي ت�ش ��كلت عام  1957من جميع االحزاب ال�سيا�س ��ية الوطنية القائمة
ّانذاك ،باال�ض ��افة اىل ن�شاطنا للدعوة لت�أ�سي�س نقابة املعلمني .وحني قامت ثورة 14متوز
ع ��ام  1958وق ��ع االختيار علي ��ه ليكون مدير ًا عام� � ًا للتعليم يف وزارة املع ��ارف (الرتبية)
و اخت ��ارين ه ��و لأعم ��ل معه مدي ��ر ًا للتعليم االبتدائ ��ي فعرفت خالل عملنا امل�ش�ت�رك مدى

اخال�ص ��ه وا�س ��تقامته يف العم ��ل وبفك ��ره التنويري يف جم ��ال مناهج الرتبي ��ة و التعليم
وطرق التدري�س .واىل جانب ذلك وا�صلنا الدعوة والعمل من اجل ت�أ�سي�س نقابة مركزية
للمعلم�ي�ن م ��ع زمالء اخرين ي�ؤمن ��ون ب�أهمية العم ��ل النقابي نظر ًا لأهمي ��ة دور املعلم يف
اعداد املواطن ال�ص ��الح ويف حتقيق النتائج املرجوة من العملية التعلمية و الرتبوية وما
يرتتب على ذلك من توفري الظروف املنا�س ��بة لأداء مهامه اجتماعيا واقت�ص ��ادي ًا و�ض ��مان
حقوق ��ه الوظيفية و حمايته من االجراءات االدارية التع�س ��فية التي قد يتعر�ض لها ،فكان
املرحوم في�ص ��ل نا�ش ��ط ًا متميز ًا وا�س ��فرت اجلهود عن ت�أ�س ��ي�س النقابة و انتخبه امل�ؤمتر
االول نقيب ًا للمعلمني باالجماع وا�س ��تطاعت خالل فرتة توليه هذا املن�ص ��ب حتقيق الكثري
من االجنازات و املكا�س ��ب التي حتمي حقوق املعلمني وترفع من م�س ��توياته ًم و قدراتهم.
ومل مت�ض اال ب�ض ��عة �ش ��هور حتى �إختارته قي ��ادة الثورة ليكون وزير ًا لالر�ش ��اد (الثقافة
واالعالم) فعمل جاهد ًا لت�أ�سي�س الفرقة ال�سمفونية الوطنية وفرقة االورك�سرتا للمو�سيقى
ال�شرقية ووكالة االنباء العراقية وتطوير برامج االذاعة و التلفزيون بكافة لغات القومبات
املكونة لل�شعب العراقي ومنها مد �ساعات البث االذاعي باللغات الكردية والرتكمانية التي
كانت حمدده بب�ض ��ع �س ��اعات فقط .وخالل فرتة جلوئه اىل»جكو�سلوفاكيا»بعد انقالب 8
�ش ��باط مت تعيينه ا�س ��تاذ ًا يف ق�س ��م الدرا�س ��ات ال�ش ��رقية بجامعة”يراغ»وهي من �أقدم و
ا�ش ��هر اجلامعات االوربية ،نظر ًا ل�س ��معته ومكانته العلمية لدى الأو�ساط االكادميية التي
تعنى بدرا�س ��ة التاريخ العربي و اال�س�ل�امي وحني عاد اىل الوطن يف �أوائل ال�س ��بعينات
املا�ض ��يات ا�ص ��بح ا�س ��تاذ ًا للتاريخ اال�س�ل�امي بكلي ��ة االداب ـ جامعة بغداد ف�أ�ش ��رف على
عدد من الدرا�س ��ات املتميزة لنيل �ش ��هادات الدكتوراه و املاج�س ��تري .وي�شهد له كل زمال�ؤه
وطالبه ،وهم كثريون ،مبدى غزارة علمه و�سمو خلقه وحر�صه على م�ساعدتهم وافادتهم
حتى وافته املنية بعد �ص ��راع مرير مع املر�ض الذي حتمل ّاالمه ب�ص�ب�ر جميل و �أباء عال.
كن ��ت ازداد حب� � ًا وتقدير ًا له ،وثق ��ة واعجاب ًا به كلما كانت متر االيام ف ��ازداد قرب ًا منه ،لقد
تعلمت منه الكثري وكان قدوة يل يف كثري من املواقف.
الرحمة و الر�ض ��وان لروحه الطاهره و�ستظل ّارا�ؤه و مواقفه مو�ضع التقدير و االعتزاز
لدى املثقفني و الغيارى من اهلنا يف العراق ،ويبقى في�ص ��ل ال�س ��امر علم� � ًا ثقافي ًا ومعلم ًا
وا�ستاذ ًا بارز ًا وان�سان ًا فا�ض ًال و�سيا�سي ًا وطني ًا ودميوقراطي ًا حق ًا.
واذ احي ��ى م ��رة اخرى مبادرتكم النبيل ��ة باقامة هذا احلفل اال�س ��تذكاري لتكرمي املرحوم
الدكت ��ور في�ص ��ل ال�س ��امر وه ��و احد �أه ��ل العل ��م و رواد التق ��دم يف بالدنا� ،أمتن ��ى عليكم
موا�ص ��لة اهتمامكم با�س ��تذكار من كانوا قامات عالية يف �ش ��تى جماالت الثقافة و الفنون
يف عراقن ��ا ف�أغنوا مبعرفتهم و�س ��لوكهم جيلهم ومن جاء بعدهم فمه ��دوا للكثريين طريق
االب ��داع وع�س ��ى ان ينتفع �أبن ��اء هذا الزمان مبا خلف ��ه الرواد والقام ��ات الثقافية من �أّثار
و ابداعات...

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذي
علي حســين

سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

يمكنكم متابعة الموقع االلكتروني
من خالل قراءة :QR Code

www.almadasupplements.com
Email: info@almadapaper.net
طبعت بمطابع مؤسسة

لإلعالم والثقافة والفنون

7

في رثاء

نجيب محيي الدين
ياسين طه حافظ

اخي ،ا�ستاذي ،قدوتي الوطنية،
�صديق العمر من  ،2021 - 1960غادرتن ّا!
رحلت ول�ستُ قربك او يف خدمتك.
رحلت حمتفظ ًا بنقائك كام ًال ،بوطنيتك الهادئة
ال�سمحة التي متنيتها دائم ًا للجميع!
قبل ثالث ��ة ا�س ��ابيع ،ت�أخر ردك على ات�ص ��ايل،
على غري عادتك .ثم ات�صلت قلت يل:
«ابا طرفة مل اكن ا�س ��تطيع الكالم� .شعرت االن
اين قد ا�ستطيع»..
بعد ا�س ��بوع عاودت ات�صايل لأطمئن ،الجواب
بعد يوم ،يومني ،ال جواب.
و�ض ��عت يدي من خوف عل ��ى قلبي! علمت اين
�س�أبقى بال رد واىل االبد!
اخي� ،صديق العمر:
من يعرفك جيدا ،يعرف حجم اخل�سارة!

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

