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آفـاق سـكـان الـقـارات علـى خبـر قـد أعـلن من عـلى مـنـصـات الـتواصل
االجتماعي اصابت مدينة ووهان  الصينية بفايروس يدعى " كورونا"
مرض لم يـجدوا له عالج لـلحظه اطـاح بالكـثيـر من حاملـية وقد انـتشر
بــ الـصــفــوف وكـأنه صــوت اخــتـرق مــســامع اجلــمـيع تــفــشي هـذا
الـفـايـروس الفـتـاك بـسرعـة غـيـر متـوقـعـة وضرب قـارات الـعـالم اجمع
كانـوا ضـاحـيـاه قـد تعـرضـوا لـلـحـاالت الـتالـيـة حـمى شـديـدة سـعال
ـيـة بـأن هـذا عـطس صـعـوبـة بـالــتـنـفس إفـادة بـعض الــوكـاالت  الـعـا
الفايـروس انتقل عبـر  احليوان لإلنـسان عن طريق تنـاولة واوعزت تلك
الوكاالت بـأن طائر اخلفـاش هو من يحـمل هذا الفـايروس والسبب في
انتشارة  بـووهان الصيـنية التي عرفت بـتناول تلك الـطيور وعلى شكل

منتظم شبة يومي  ويعرف بهكذا أنواع.
من الـطـيـور مـثل اخلـفاش واجلـراد والـزواحف مـثل الـديـدان واحلـيـايا
وغيرها أيضاً كما هـو احلال بالنسبة للـحيوانات التي حتمل كثيراً من
الفايروسات العدوانية مثل القطط والكالب وغيرها  قد تسبب مشاكل
وت حاملها ولم يقتصر تناول االطعمة الغير سليمة في صحية تؤدي 
ا كـثـيراً من الـبلـدان الغـيـر إسالميـة تتـناول هـكذا الـص وحـسب وإ
أطعمة و السبب احلـقيقي في انتشار هذا الـوباء الفايروسي ووصولة
سـلـم  الـتي ال تـتنـاول هكـذا أطـعمـة أتى عن طـريق االختالط لـبالد ا
ــبــاشــر مع شــعـــوب تــلك الــدول الــتي حتــمل الــبــشـــري واحلــتــكــاك ا
الفـايروس وكـان ذلك السـبب الرئـيس في تفـشي الفـايروس في الدول

التي تبعد األلف األميال عن ووهان الصينية 
فكـان لـهـذا الـوبـاء انـتـشـار واسع فـي الـبـلـدان اإلسالمـيـة لـعـدم أتـباع
يـة والـتـوجـيـهـات احلـكـومـية بـعض سـكـانـهـا لتـعـلـيـمـات الـصـحـة الـعـا
ـؤسسـات الصـحيـة في بلـدانـهم  وبعـد ما أصـبح  الوبـاء أمر واقع وا
ويـنتـشـر بـسـرعـة غـيـر مـتوقـعـة لـذلك  عـلى اجلـمـيع األخـذ بـتـوجـيـهات
هـمة التي تـصدر عنـها واخذها ـية وتبـطيق  اإلرشادات ا الصحـة العا
عـلى مـحـمل اجلـد  فـإن حـسب رأي أحـد األطـبـاء األمـريـكـيـ أن أهم
عـارضـ لـلـفـايـروس همـا ارتـفـاع درجـة احلـرارة او احلـمى الـشـديدة

صحوب بسعال جاف..  وضيق التنفس ا
صـاب هو البصاق اما األعراض األخرى األقل ظهـورا أو نسبة ب ا

الدموي و االنفلونزا والعطاس والصداع ...
احلذر من هكذا اعراض كون إهمالها يؤدي إلى اختناق وضيق تنفس
مع احـتـمـالـية فـشل كـلـوي وحـتى الـوفاة!  وكـمـا ان الـعـالم اجـمع على
اليـوجـد دواء لـهـذا الـفايـروس بـالـوقت احلـالي سـوى الـوقايـة والـعـنـاية
شار لها الشديدة واحلذر من اللتماس مع األشخاص ذي العوارض ا
ـة بـاحلـيـطـة  وأخـيــراً أوصي جـمـيع االخـوة أصـحـاب الـعـوائل الـكـر
كن واحلـذر  وتنـفيـذ اإلرشادات الـصحـية األولـية الـتي هي بسـيطـة و
دة ثالثـون ثانية عند العمل عليـها مثل غسل اليدين بـالسائل الصحي 
مالمسة اي صطح او مصافحة احد األشخاص واالبتعاد عن التقبيل
وتنـاول االطعمـة الصـحية ذات الـفيتـاميـنات التي بـدورها تقـوي أجهزة
اء بـإستمرار ورتداء الـكفوف والكمام و شرب ا ناعة لـدى اإلنسان  ا
وتـبديل هـذا الكـمام بـعد إسـتخـدام لسـاعات فـقط والعـطس بالـكلـينس
غـلقة واالبـتعاد عن ذات اإلستـخدام الواحـد ورمية في سـلة النـفايات ا
ا زدحـمة قدر اإلمـكان ومن الضـروري جداً السـماع اجلاد  األماكن ا
ن يرشد إليه األطباء حول طرق الوقاية  نسأل الله العلي العظيم ان 

على اجلميع بالصحة والسالمة .
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وجب الـدستور ـقررة  انتخـابية لـلمدة ا
فــكـــانت الــدورات االنـــتــخـــابــيــة الـــســتــة
والثالث بـأجمـعها لم تـستـطيع أية دورة
انـتــخـابــيـة اربـع سـنــوات ال بل ان بـعض
الـدورات ألشـهـر فــقط ولم تـصل ايـة دورة
دة سنـة أحياناً ال بل ان احدى انتخابـية 
ـدة أقل من الـدورات االنــتــخـابــيــة كـانـت 
شـهر وهـي الدورة االنـتـخـابـيـة  الـعـاشرة
ــان جـعــفـر الــتي كـان فــيــهـا رئــيس الـبــر
العسكري حيث ابتـدأت الدورة االنتخابية
في الـــيـــوم االول من شـــهــر تـــشـــرين ثــان
1931 وانـتــهت قــبل نــهـايــة هــذا الـشــهـر
بــيــوم حــيث  حـل مــجــلس الــنــواب في
الـثالثـ من نـفس الــشـهـر ونـفس الـسـنـة
دة واحـيانـاً تـسـتمـر الـدورة االنـتخـابـيـة 
شـهـر وايـام قـلـيـلـة تـقل عن الـشـهـر مـثـاله
الدورة االنـتخـابيـة الـسادسـة عشـر والتي
كــان رئــيس مــجـلس الــنــواب فــيــهــا عـلي
جـــــودت االيــــوبـي حـــــيث بـــــدأت الــــدورة
االنـتـخـابـيـة جملـلس الـنـواب في اخلـامس
من آذار 1935 وانــتـــهت في الـــتــاسع من
نيسان من نفس الـسنه فكانت مدة الدورة
االنــتــخــابــيــة شــهــر واحــد وأربــعــة أيــام
والــدورة االنــتــخــابــيــة الــثــالــثــة الــتي لم
تستمر سوى عـشرين يوماً فقط من  االول
من تـــــشــــريـن ثــــان  1926وأنــــتـــــهت في
احلادي والـعشـرين من نفس الـشهـر وكان

ـلـكي الـســلـطـة الـتــشـريـعــيـة في الـعــهـد ا
ــجـلـس األمــة الـذي يــتــألف من مــنــوطه 
مـجــلـسـ مــجـلس االعــيـان  ويــقـوم عـلى
تـعيـ وجـوه الـبـلد ومـدته ثـمـان سـنوات
ومـجـلس الــنـواب ويـقـوم عــلى االنـتـخـاب
ومـدتـه أربع سـنــوات كــمـا قــرر الـدســتـور

لكي ذلك. ا
لكي وقد كان عدد دورات مجلس النواب ا
36 دورة انتـخـابـيـة الدورة االولى في 16
تـموز 1925 وكان رئـيس مـحـلس الـنواب
فـيهـا رشـيـد عالـي الگـيالني الـذي أسـتـمر
رئـــــيــــســـــاً حــــتـى حل اجملـــــلس واجــــراء
انـتـخـابـات جـديـدة ومـجـلس نـواب جـديـد
في20 أيــار 1926 وكــان رئـــيس مـــجــلس
الـنـواب الــثـاني حـكــمت سـلـيــمـان وكـانت
ـلـكي االخـيـرة في دورة مـجـلس الـنــواب ا
10 أيار 1958 ولم بستمـر سوى أكثر من
شـهــرين بــقـلــيل حــيث حــصل انـقالب 14
تـمــوز واقـامــة الـنـظــام اجلـمــهـوري الـذي
ألغى قـانون االنـتخـابات ومـجلس الـنواب
وحـيث ان عــدد الـدورات االنــتـخــابـيـة 36
ان 35 سـنة دورة انـتـخـابـيـة وعـمـر الـبـر
مـنــقـوصــاً مـنــهـا مــدد زمــنـيه طــويـله هي
الــفـتــرة الــواقــعــة بــ حل اجملــلس وبـ
اجراء انتـخابات جـديده وهي فتـرة زمنية
ا فيهـا التهيئة لألنتخابات ليست قليلة 
اجلـديــدة لــذلك جنــد انـعــدام اكــمـال دورة
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واذا أردنــا أن جنـــعل مــعـــدل عــام لـــعــمــر
ـلـكي فـأنـنـا جند دورات مـجلـس النـواب ا
عدل هـو أقل من سنة اد كـانت هنالك ان ا
33 سنـة لعـمر مـجـلس النـواب بدأت سـنة
1925 بـــالــــدورة االولى وأنــــتـــهـى عـــمـــر
اجملـلس ســنـة 1958 بـحــصــول االنـقالب
واعالن اجلــــمـــهـــوريــــة في حـــ ان عـــدد
دورات مـــجــلـس الـــنــواب كـــانت 36 دورة
مـقــابل 33 سـنــة عــمـر اجملــلس بــأجــمـعه
وجـمــيع دورات اجملــلس كـانـت نـهــايـتــهـا
ـلــكي (الــقــانـون احلل وفــقــاً لـلــدســتــور ا
االســاسي) بــأســتــثــنــاء الــدورة االخــيــرة
جمللس الـنواب حـيث كانت نـهايـتها احلل
باالنـقالب الـعـسـكري واعالن اجلـمـهـورية
وقد أشـغل رئـاسة مـجـلس النـواب  إحدى
عــشــر رئــيــســاً أشــغــلــوا مــنــصب رئــيس
الوزراء هم رشيـد عالي الگـيالني وحكمت
سليـمان وعبـد احملسن السـعدون وتوفيق
الــسـويــدي وجـعــفــر الـعــسـكــري وجــمـيل
ــدفــعي ورشــيـد اخلــوجـه وعـلـي جـودت ا
االيـــوبـي وحـــمـــدي الـــبـــاجـه چي وعـــبـــد
الـوهاب مـرجـان ومـحـمـد فـاصل اجلـمالي
ويالحظ ان نــوري بــاشــا الــســعــيــد الـذي
أشـغل منـصب رئـيس وزراء خـمـسـة عـشر
مره إخـرهـا رئـيس وزراء االحتـاد الـعربي
العـراقي االردني لم يـتولى مـنـصب رئيس

مجلس النواب . 
وقد أشـغل رئـاسة مـجـلس النـواب  إحدى
عــشـر رئــيــســاً أشـــغــلــوا مــنـصـب رئـيس
الوزراء هم رشيـد عالي الگـيالني وحكمت
ســلــيـمــان وعــبـــــــــد احملــسن الــســعـدون
وتـوفــيق الـســويـدي وجــعـفــر الـعــسـكـري
ــدفـعي ورشـيــد اخلـوجه وعـلي وجـمـيل ا
جـــودت االيـــوبي وحــــمـــدي الـــبـــاجه چي
وعـــــــــبــد الــوهـاب مــرجــان ومـحــــــــــمـد
فـاصل اجلــمـالي ويالحظ ان نــوري بـاشـا
الـسـعــيـد الـذي أشـغل مــنـصب رئـيــــــــس
وزراء خـــمـــســة عــــــــــــشـــر مـــره إخـــرهــا
رئيس وزراء االحتـاد الـعربي الــــــــعراقي
االردني لم يـتـولى مـنـصب رئـيس مـجـلس

النواب .
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واجلـرائـد وإنْ كـانـوا من أربـاب الـعلم
سـتشرق والـقلم كمـا أنّنا ال نـنسى ا
الــــذين جـــادوا عــــلـــيــــنـــا بـــهــــدايـــاهم
ـجــلّـاتـهم مع وتــاَلـيـفـهم وبــادلـونـا 

صغر مجلّتنا هذه وحداثة نشأتها". 
ـنغّـصات نـفسـها: ثمّ عـاد لـيشـكو من ا
"وكـنّـا قد تـهيّـأنا لـتـرقيـة هذا الـديوان
واتـخذنـا الوسـائل الالزمة لـلبـلوغ إلى
غــايــتــنـا مــنــذ نــصف الــســنـة األولى;
فـكتبـنا إلى باريس لنـجلب منـها كاغداً
حـسناً كبيـرَ احلجم وصوراً وغير ذلك
فـلم نفز بأمنيـتنا; ألنّ بغداد في أقصى
ديـار الله" لـكنّـه يستـدرك بوعـي الرائد
الــتــنــويــريّ: "عــلى أنّــنــا ال نــيــأس من
الـتقدّم والـترقّي وال سيمـا إذا ساعدنا
األصــدقــاء بـأيــدهم والـكــتّــاب بـبــنـات
أفـكارهم والقرّاء باإلقبـال على مطالعة

ما يُقدّم لهم".. 
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فـي يـوم  1تــمــوز 1913 أتــمّت مــجــلّـة
الـكرملي الـتي أخذ يـسميّـها "طفـلتنا"
ســـنــتــ ودخــلـت في الــثـــالــثــة وهــو
مـوعده لـكتـابة مـقدّمـة للـمجـلّد الـثالث
ـسـرّات ـرّة بـكـثـيـر من ا جـاءت هــذه ا
ــثّل الـهــدوء الـذي يــسـبق وكــأنّ ذلك 
يّـة الثانية ومحنة عـاصفة احلرب العا
نـفـيه إلى األنـاضول وقـال في مـقـدّمته
هـذه بحـماس: " نـبتـد سنـتنـا الثـالثة
بـحـمـد الـله عـلى مـا جـاد به عـلـيـنا في
مـطـاويهـا شاكـرين قرّاءنـا الكـرام على
تـصـفّح مـجـلّـتنـا هـذه ومـقـرّين بـفضل
عـلماء العرب والغرب علـينا لتنشيطهم
إيّـانـا وحثّـهم على مـواصـلة مـسعـانا
ونـخصّ منـهم بالذكـر أصحاب الـكفاءة
فـي احلــــكم والــــنـــــقــــد وأربــــاب احللّ
ّـا يـحـدو بــنـا إلى مـتـابـعـة والــعـقـد 
اخلـطّة التي عاهدنا نفـسنا على القيام

بها".
ويــتـحــدّث بـفـخــر عن الـصــدى الـطـيّب
الـذي القته اجمللّة في أوربا واحلواضر
الـعربيّـة الكبـيرة وكان هـذا هو حتدّيه
ّـــا يــــدلّ عـــلى أن األكــــبـــر قــــائالً: "و
مـجــلّـتـنـا راقت كـثـيـرين من األدبـاء من
مـتعرّب ومستعـرب ومستشرق أنّ
اضية نُقلت طـائفةً من مقاالت السـنة ا
إلى الـفرنـسيّـة واإلنكلـيزيّـة واإليطـاليّة
ـانـيّة ومـنهـا ما تـنـاولته صـحفـنا واأل
ومجلّاتنا الشرقيّة من شاميّة ومصريّة
ؤلّـفات وعـراقيّـة وقد رأيـنا عـدداً من ا
الـتي صُـنّـفت بعـد ظـهـور (لغـة الـعرب)
تــذكــر طـفــلــتَــنـا هــذه مع الــثــنــاء عـلى
خـطّتها وحسن منتـجعها نخصّ منها
; ألنّـهم ــسـتــشــرقــ بــالــذكـر تــآلــيف ا
حتـــقّـــقــوا أنّ كُـــتّــاب هـــذه اجملـــلّــة من
االخـتصاصيّ الذين يـكتبون عن خُبْرٍ
ال عـن خَــبَــر" كـــمــا شــكـــر مــؤازرين له
ومـتـبـرّعـ للـمـجـلّـة متـعـفّـفـ عن ذكر
أسـمائهم واعداً أن يذكـر وقفتهم يوماً
مــــا وهـــو شـــأن يــــوجب الـــبــــحث في
مـطاوي أوراق الكرملي كشفاً عنه وعن
ـــؤازرين الـــكـــبـــار الــزاهـــدين أولـــئك ا

بالثناء واألضواء.
ثـمّ تطرّق إلى كـثرة ما تـصل اجمللّة من
مـــقـــاالت الـــكُـــتّــــاب ومـــعـــظـــمـــهم من
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بغداد

ـتشوّق إلى الـوقوف على أحواله". وا
وأشار بحزن إلى ما تعرّض له أرشيف
مـجلّته ومجـلّداتها الـسابقة من اتالف
ـكتـبه الشـخصـيّة الـضخـمة ومـا حلّ 
مـن نـهب قــبــيل انــســحــاب األتـراك من
: "كان بـودّنا أن جنعل هذا بـغداد قائالً
اجلــــزءَ اجلـــزءَ الــــثـــالـث من الـــســــنـــة
الـرابعـة لـكنّـنا نـعلم أنّ مـا كان مـنهـما
عـند األدباء الـعراقيّـ اتلف وكذلك ما
كــان مـــنــهــمــا عــنـــدنــا; ألنّ احلــكــومــة
الـعـثـمـانـيّة أبـادت مع مـجـلّـدات اجملـلّة
كلّ مـا كان في خزائـننا من كـتب خطيّة
ومـطــبـوعـة ولم تـبقِ مـنـهـا شـيـئـاً ولم
تـذر حتّى اضطررنا إلى أن نشتري أو
جنـلب كتبـاً جديدة لـنعيـد اخلزانة إلى

سابق كنزها".
وجـاء مــفـتـتح مـقـدّمـته الـتي تـصـدّرت
اجملـلّد اخلامس بـتاريخ األوّل من أيّار
1927 مـتضمّناً شكوى مريرة من كثرة
الـــنـــفـــقـــات وكـــذلك من أشـــخـــاص لم
يـسمّهم ناصبوه ومجلّته العداء فقال:
"بـلغـنا- واحلمـد لله- الـسنة اخلـامسة
من عـمـر مجـلّـتنـا مع مـا بذل أصـحابُ
األغـــراض اخلــســيـــســة من الـــوســائل
خلنقها وقتلها وما تكلفّنا من النفقات
الـطـائـلـة الـتي يـوازي طـبعُ جـزءٍ مـنـها
في هـذا العهد ما كان ينفق على أجزاء
الــسـنـة كـلّــهـا قـبل احلـرب" وأردف في
مــوضـع آخــر: "كــنّــا نــتــوّقع من أبــنــاء
الـوطن إقبـاالً على االشـتراك ومـساعدةً
تــذكـر; إالّ أنّـنــا لم نـصـادف كـلّ مـا كـنّـا
نـتـوقع مـنهم". وظـهـر أثر هـذا واضـحاً
فـي عــدم انــتـــظــام صـــدور أعــداد هــذه
اجملـلّد في مواعيدها حتّى أنّ الكرملي
لم يُـشِر إلى الشهـر الذي يصدر فيه كلّ
عـدد مـنهـا كمـا كان يـفعل في اجملـلّدات
الــسـابـقـة ولـهــذا تـأخّـر صـدور الـعـدد
األوّل مـن اجملــلّــد الـــتــالـي (الــســادس)
نــحـو ســتـةّ أشــهـر فــظـهـر فـي كـانـون

الثاني 1928 كما سنرى.
لـكنّ الكرمـلي أثنى على نزاهـة ما تقوم
بـه مــجـــلّــته مـن دورٍ عــدّه ريـــاديّــاً في
مـواكـبـة اإلصـدارات اجلديـدة ونـقـدها
ّــا ظــهـر لــلــعــيــان أنّ (لــغـة فــقــال: "و
الـــعــرب) هي أوّل مـــجــلّــة عـــربــيــــــــّــة
تـفـرّغت لنـقـد الكـتب نـقـــــــداً صـادقاً ال
مـحــابـاة فـيه وهي تـطـيل الـنـفـــــــــس
في مـــا تـــفـــلـــيـه لــيـــقـــوم فـي ديـــارنــا
الـــــــشـرقيّـة احملبـوبة مَن يـتأثّـر أربابَ
الــبـحـث والـتــنـــــقــيـر من أهل الــغـرب
ويــعــدل عـن تــلك اخلــــــــطّــة الــبــالــيــة
الـــهــامـــدة خــطّـــة إلــقـــاء الــكـالم عــلى
عـواهــنه بـدون تـبـصّـر ورويّـة" مـقـدّمـاً
الشكر للكتّاب الذين واصلوا مدّ اجمللّة

الـسابعـة من مجلّـتنا بفـضل مشتـركينا
ـاألتـهم إيّـانا الـكـرام ومـسـاعدتـهم و
في جـمـيع أمـورنـا وهنـا نـوجّه الـشـكرَ
إلى األيـادي الـبـيضـاء الـتي مُدّت إلـيـنا
ــصـريّــة فـيـسّــرت عـلــيـنـا من الــديـار ا
إتـمـام ما بـدأنا به من مـشروعـنا خـدمةً
ُـضَـريّـة ولـلـمـتـكـلّـمـ بـهـا أمّـا لـلـغـة ا
كننا أن ننتظره إذ هيهات الربح فال 
تـعـود النـفـقات وهي بـاهـظة في ديـارنا
هـــذه" مـــردفـــاً: "وعـــلى كلّ حـــال نـــحن
جـادّون في مـهمّـتنـا سائـرين إلى األمام
مـهـمـا كـلّـفـنـا هـذا الـسـعي مـن األتـعاب

واخلسائر".
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وفي مـقـدّمـته لـلمـجـلّد الـثـامن الـصادر
عـدده األوّل يوم  1كـانون الثاني 1930
قـال الكـرملي إنّ غـرض اجمللّـة وغايـتها
مـنذ ظهورها كان خدمة اللغة العربيّة
وإنّـهـا "حـافـظت على خـطّـتـهـا هذه إلى
هــذه الـسـاعـة وهي تـنـوي أن ال حتـيـد
عـنـهـا قـيـدَ شـعـرة" مـبـيّـنـاً أنّه "لـو كان
ال ـنتظر من بثّهـا ب الناس كسب ا ا
أو غــايــة هـنــاك ألوصــدنـا بــابــهـا مــنـذ
الــسـنـة األولى" وذكـر أنّـه كـان يـضـطـرّ
إلـى ســـدّ الـــعـــجـــز مـن مـــاله اخلـــاصّ
مـســتـدركـاً بـالـقـول: "نـعم إنّ اخلـسـائـر
تــقلّ ســنـة بــعـد ســنــة لـكــنّـهــا ال تـزال
خــســائــر والــعــمــر يـفــنـى من غــيـر أن

نتوقّع أجراً".
وكما حصل من شعور لديه بالرضا عن
ـجــلّــته وحتـسّن الــظــروف احملـيــطــة 
ـالـيّـة في مـقـدّمـته لـلـمـجـلّد أحـوالـهـا ا
الـــثــالث ســنــة 1913 وكـــان ذلك أشــبه
بـالهدوء الذي يسبق الـعاصفة باندالع
ـيّـة األولى ونـفـيه وتـعطّل احلـرب الـعـا
اجملــلّـة حـصل نــظـيـر ذلك في مــقـدّمـته
لـلمجلّـد التاسع واألخير مـنها الصادر
عـــدده األوّل يـــوم  1 كــــانـــون الـــثـــاني
1931 الـذي توقّـفت اجمللّـة نهـائيّـاً بعد
اكـــتـــمـــال صـــدور كلّ أعـــداده بــســـبب
تـداعــيـات مـالـيّـة خـطـيـرة أعـقـبت أزمـة
الـكـساد الـكبـير الـتي ضـربت االقتـصاد
يّ في مطلـع العقد الثـالثينيّ فقد الـعا
افـتتح مقدّمته بالـقول: "بلغنا- واحلمد
لـله- السنـة التاسعـة من مجلّـتنا; وكان
كـثـيرون يـتجـافـون عن االشتـراك فيـها;
خـوفـاً من أن تغـيّـر مبـاحـثهـا فـجأةً في
أثـناء األيام فتبدّل خطّـتها خطةً جديدةً
غـيـر معـهودة في أوّل أمـرها فال يـبقى
ّا رأوا فيدة و زايـا األُوَل ا فـيها تلك ا
ـنهـاج بقي عـلى سُنـنه الذي عُرفت أنّ ا
به مـجـلّـتـنـا هـذه جـاءتـنـا االشـتـراكات
مـن كلّ حدب وصـوب وإن كان احلاصل
مـنهـا ال يفي بالـنفقـات إلى اآلن" مردفاً
بــالـقــول: "عـلى أنّ أمــلـنـا عــظـيم في أنّ
أربـاب الفـضل والكـرم يضـافرونـنا بكلّ
مـا في مكنتهم من الوسائل لتبقى هذه
ـألـوف ـوقـوتـة سـائـرةً في وجـهـهـا ا ا
ـة وأبنـائـها خـدمـةً لـهذه الـلـغة الـكـر
ـتكـلّم بـها ولكلّ مَن يـنتمي إلـيها وا

عن قرب أو بعد".
كـــانت هـــذه الـــعـــبـــارات الـــتي تـــشـــبه
الــوصــيّــة آخـر مــا كــتب الــكـرمــلي في
ــتــســلـســلــة لــهــذه اجملــلّـة مــقــدّمــاته ا
الـرائــدة والـيـوم وبـعـد تـسـعـ عـامـاً
عـلى كتابتها وتـسعة عقود على توقّف
"لــغـة الــعـرب" عن الـصــدور بـقي األمل
ـفـتوح الـزمان الـعـظيم لـلـكرمـلي هذا ا
ـقــتــبــسـة هــنــا يـواصل في كــلــمــاته ا
رهـاناته على وعي أجيالٍ من العراقيّ
وجّـه إلــيــهم رســالــته وظــــــــــلّت آالف
ــعــرفــة من ــكــتـــنــزة بــا الــصــحــائف ا
مـجلّدات مجـلـته التســـعة ســـائرةً في
ـألــوف عـابـرةً عــقـود الـقـرن وجــهـهـا ا
الـعشــرين كلّـها إلى عــقود ألفـيّة ثـالثةٍ
لم يـشهدها الكرمـلي ولم يعرف ناسها
ـتـتـابــعـة عـرفـوه لــكـنّـهم بــأجـيـالـهـم ا
وسـتعرف وصـيّتَه ومكـابداتِه ومسرّاتِه

ورهانتِه أجـيال كثيرة الحقة.

الـعـراقـيّ حـتّى لم تـعـد تـستـوعـبـها
بـرغم توسيع حجمـها منوّهاً إلى أنّه
اضـطر لتـأخير كـتاباته هـو فسحاً في
اجملـال لـسـائـر الـكُتّـاب و"إظـهـاراً لِـما
فـي أبـنـاء الــعـراق من روح الــتـعـاون
وصـدق التـناصر واالخالص في حبّ
الـتـسابـق والتـنـافس في ميـدان الـعلم

واألدب" على حدّ قوله.
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مع تــنــفــيــذ قــرار نــفي الــكــرمــلي إلى
األنـاضول سنة 1914 تـوقّفت تلـقائيّاً
طـــفـــلــتـه الــصـــغـــيـــرة عن الـــصــدور
واســتــمـر ذلك 12 عــامـاً جــرت فـيــهـا
حتــوّالت كــبــرى في أوضــاع الــعـراق
فــقـد انــتـهت في 11 آذار ســنـة 1917
حـقـبـة طويـلـة من االحتـالل العـثـمانيّ
دامـت أربـعــة قـرون تـالهـا في الــيـوم
نـــفــــسه خـــضـــوع الــــعـــراق الحـــتالل
ـلـكة بـريـطـانيّ مـبـاشـر ثمّ تـشـكـيل 
عـراقيّة سنة  1921خـاضعة لالنتداب
الـبـريـطـانيّ ولم يـتـمـكّن الـكرمـلي من
إعـادة مـجـلّـته إلى احلـيـاة مـرّةً أخرى
اال فـي يوم 1 تـموز 1926 وهـو اليوم
نــفـسه الــتي ظــهـرت فـيـه اجملـلّـة ألوّل

مرة سنة 1911.
وشـرح الكرمـلي بنفـسه مالبسات ذلك
في مـقدّمته للمجـلّد الرابع بقوله: "كنا
قـد أصـدرنـا مـجـلّـتـنـا في سـنـة 1911
فـبـرز مـنـهـا ثالثـة مـجـلّـدات عن ثـالثة
ّــا جـاءت احلــرب الــعــظـمى أعــوام و
بـأهوالـها كنّـا قد أصـدرنا من سنـتها
الـرابـعــة جـزأين فـقط حـيـنـئـذ نُـفـيـنـا
عروفة ظلماً إلى قيصرية كباودكية (ا
عـند األتـراك بقـيصـري) فانـقطـعنا عن
إخـراجـهـا لـلـقـوم إلى أن كـان الـصلح
ُـشــتـرى آالت ثـمّ سـافــرنـا إلى أوربــة 
طـبـاعـة فـتمّ األمـر في مـنـتـصف سـنة
1921 ثمّ عـانـدتنـا األحداث بـأنواعـها

إلى أن ذلّلناها في هذه األيام".
وذكـــر أنّـه كـــان مـــحــــاصـــراً بـــكـــثـــرة
الــــدعـــوات الـــتـي كـــانت حتــــثّه عـــلى
مــعـــاودة إصــدار اجملــلّــة من الــنــخب
الـعـلـمـيّة في الـعـالم الـعـربيّ وأوساط
ــسـتـشـرقـ فـقــال: "وعـلـمـاء الـبالد ا
الــعــربــيّــة الــلـســان يــلــحّــون عــلــيــنـا
بــإصــدارهـا لِــمــا قــامت به من خــدمـة
لـــلـــعــراق وتـــعـــريف أبـــنـــائه وديــاره
وتــسـويق تــاريـخه فـي سـابق الــعـهـد
وحـديـثه حـتّى كـادت الـنفـس تملّ من
كـــثـــرة مــا ســـمـــعت دع عـــنك أكـــابــر
ـسـتـشـرقـ من جـمـيع األ فـإنّـهم ا
يـعـيـدون عـلـيـنـا االلـتـمـاس إلصـدارها
حــتّى لم يـبق في الــنـفس مـنـزع وهـا
نـحن أوالء نـزفّـهـا إلى مـحـبّي الـعراق
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وواصل الــكـرمـلي لـهـجـة الـشـكـوى من
ــاديّــة في مــفـتــتح تــراكم اخلــســائــر ا
مـقدّمته التي تصدّرت اجمللّد السادس
الــصـادر عــددُه األوّل في شـهــر كـانـون
الــثــانـي ســنـة 1928 لـــكــنّه جــعل ذلك
مـدعاةً لبذل أقصى اجملهود في جتاوز
األزمــات لـتـســتـمـر مــجـلّــته الـتي أخـذ
يـسـمّـيهـا "اخلـزانة" فـقـال: "نـعاني من
اخلـسـائـر في إصـدار هذه اجملـلّـة ما ال
ــكن أن يُـنــكـر ومع ذلـك نـثـابــر عـلى
متابعة وإبراز هذه اخلزانة; لعلمنا أنّ
أوائـل األمــــــور هـي مـن أصــــــعـب مــــــا
ـرء إذا أراد الـنـجـاح في مـا يــكـافـحه ا
يـتوخّـاه وسوف نداوم عـلى ما عـقدنا
عـلـيه الـنـيّـة مهـمـا قـام في وجـهـنا من

العقبات وقاومتنا الشدائد".
وقـدّم مصـداقاً واقعـيّاً لكالمه بـالقول:
"كــنّــا قــد وعـدنــا الــقــرّاء بـأنّــنــا نــزيـد
صـفـحـات كلّ جزء 16 صـفـحة لـتظـهر
فـي الثـمـانـ وهـا نـحن أوالء نـبرّ في
وعـدنــا" وعن أحـد الـتـقـالـيـد اجلـديـدة
في الـصحافة الـعراقيّة الـتي اجترحها
ّا قـصـدنـا إدخاله  قـال الـكـرملـي: "و
في هـذه السنة أنّنا نـنشر تراجمَ كَتَبَة
ُ هـذه اجمللّـة من األحيـاء ليـكون الـقار
ّــا يـطــالع ويــعـرف قـدرَ عــلى بـيّــنـةٍ 
ــقــال وال نـنــشــر في اجلـزء صــاحب ا
الــواحــد إلّــا تــرجــمــةً واحــدةً ال غــيـر
ـبـالـغـات" وقـدّم ونـتــحـاشى عن ذكـر ا
ـشـتـركـ وأصـحاب الـشـكـر لـلـقرّاء وا
ـقـاالت عـلى دعـمـهـم وأعـضـاء جلـنة ا

النشر على جهودهم.
ـالـيّـة حتـسّـنت في ويـبـدو أنّ األمـور ا
الـسنـة التـاليـة على نـحو مـلموس وإن
كـانت ال تسـدّ العجـز مع ظهـور اجمللّد
الـسابع من اجمللّة الصادر عدده األوّل
يــوم  1كـــانــون الــثــاني 1929 والــذي
خــصّص لـنـشــر الـقـصــائـد والـكــلـمـات
الـتي قـيلت بـحقّ الكـرملي والـبرقـيات
الــــواردة من مـــدن الــــشـــرق والـــغـــرب
وتـليت  في االحتـفال الكبـير الذي نُظّم
بدار رئيس الوزراء آنذاك عبد احملسن
ـناسبة الـسعدون بـبغداد وبـرعايته 
الـيوبـيل الذهـبيّ ومرور خـمسـ عاماً
عـلى اشـتـغـاله بـالـلّغـة الـعـربـيّـة الذي
رأس الـشـاعـر جـمـيل صـدقي الـزهاوي
جلـنـته الـتنـظـيمـيّـة وقـرأ فيه قـصـيدةً

طويلةً منها هذا البيت:
َ حِجةً فأكْبِرْ ترهّبَ يرعى العلمَ خمس

بهِ من عالِمٍ مُترهِبِ
وكـــتب الــكـــرمــلي في مـــقــدّمـــته لــهــذا
اجملّــلـد: "بـلـغــنـا واحلـمـد لــله- الـسـنـة

غـــيـــر أنّ ســـمــة الـــروّاد األولى أنّـــهم
يـفــضّـلـون فـكـرة اخلـطـوة الـتي جتيء
أقصر من طموحهم على عقم الوقوف
ــكــان ذاته ويـــتــشــبّـــثــون بــأمل فـي ا
جتـاوز الـعـقـبـات ويحـثّـون مـحـيـطهم
عـلى الوصـول إلى مثابـة أعلى ولذلك
أردف أنـستاس الـكرملي بـعد أن شكا
من كـلّ هـذه الــعــقــبـات الــفــنــيّــة الـتي
حـالت دون طـبع مـجـلّـته الـرائـدة "لـغة
ا يوافق رغـائبه من االتقان الـعرب" 
ولـيتـطابق اإلخراج مع ثـراء احملتوى:
"ومـع ذلك فـنــحن نــأمل أنّ مــطـابــعــنـا
عدّات تـترقّى مع الزّمان فتـتمّ عندنا ا
كــمـــا هي تــامّــة في الـــبالد الــعــربــيّــة
الــلــســان الــتي هي أرقـى من ديــارنـا
ومــا ذلك عـلى وطــنـيّــيـنــا بـعــسـيـر أو

بعيد". 
لـكن مـقـابل هـذه الـصـعـوبـات ثـمّـة ما
كـان مــسـرّاً لـلـكـرمـلي وهـو يـقـدم عـلى
مـغامرة إصدار مجلّـة ببغداد منتصف
سـنة 1911 وقـد أفرد لـذلك فقرة تـالية
بـعـنـوان "شـكـرنـا" قـال فـيـهـا: "مـا كاد
يـــفــشـــو خــبــر إصـــدارنــا اجملـــلّــة إلّــا
وتــــســـــابق الــــكـــــرمــــاء واألدبــــاء إلى
مـــســـاعــدتـــنـــا نــخـصّ بــالـــذكـــر بــ
األجــــواد ذاك احلـــمــــيم الــــقـــد مَن
يُــغـني الـتـلــويح بـفـضـلـه الـعـمـيم عن
" ويـعني به الـتـصـريح بـاسمه الـكـر
عـلـى األرجح صـديـقه الـسـيّـد مـحـمـود
شكري اآللوسي وهو رجل دين وعالم
بـــالـــلـــغــة واألدب لـه شــهـــرة عـــربـــيّــة
ــيّـة بــعـد أن حــاز كــتـابه "بــلـوغ وعــا
األرب فـي معـرفـة أحوال الـعـرب" على
جـائـزة ملك الـسـويد ووسـامه الـذهبيّ
سنة 1889 وكـانت تربط بينـهما صلة
صـداقـة حمـيـمـة فالـكـرملي كـان يـعدّه
أسـتـاذه في الـلـغـة وتـبـادال مـراسالت
أدبـــيّــة ولـــغــويّـــة مــطـــوّلــة جتــاوزت
اخلـمـسـمائـة رسـالـة نشـرهـا األخَوان
الـبـاحـثان كـوركـيس ومـيخـائـيل عوّاد
في كــتـاب ضـخم صـدر بـبـيـروت سـنـة
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ولـم يقف األمر عنـد اآللوسي فـ "هناك
غــيـره من الـسـراة األمـاثل األسـخـيـاء
يـأتي ذكـرهم عـنـد سنـوح الـفـرصة ألنّ
األمـور مرهونـة بأوقاتـها وأمّا األدباء
من الـكـتّـاب فـعـددهم وفـضـلـهم ظـاهر
من مـــقــاالتـــهم الـــتي تــشـــهــد بـــطــول

باعهم". 
افـتتح الـكرمـلي يوم  1حـزيران 1912
اجملــلّــد الــثــانـي من مــجــلّــته بــكــلــمــة
: مـختصرة ابتدأها باإليجابيّات قائالً
"قــد بــلـغــنــا بــحـولـه تـعــالى الــســنـة
الــثـانـيـة من مــجـلّـتـنــا; وقـد رأيـنـا من
حــسن الــتـفــات الــعـلــمــاء إلـيــنــا عـلى
اخـتالف مذاهبهم وديارهم ما يدفعنا
إلـى إتـمــام مــا بــدأنـا بـه; ومَن يــطـالع
أعـداد مـجـلّـتنـا من أوّلـهـا إلى آخـرها
يـرى أنــنـا لم نـبـتـعـد عن اخلـطّـة الـتي
اخـتـطـطـنـاهـا ألنـفـسـنـا ولـو قـيـد ذرّة
وهـنــا نـشـكـر جـمـيع الـذين شـجـعـونـا
بـكـتابـاتهم اخلـصوصـيّـة والعـمومـيّة
إنْ كــــانـــــوا من أصــــحــــاب اجملــــلّــــات
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جعفر العسكري

رئـيس مـجـلس الـنـواب فـيـهـا رشيـد عـالي
الـــگــيـالني ومن الـــدورات الـــتي جتــاوزت
السـنه الـدورة العـشرين اذ كـانت بـدايتـها
في شهر حزيران 1939 وأنتهت في شهر
تـــشــــرين أول 1941 والــــدورة احلــــاديـــة
والـعـشــرين الـتي بــدأت في شـهــر تـشـرين

ثان 1941 وأنتهت في حزيران  1943.
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وكان أكثر من شغل منصب رئيس مجلس
ـلـكي هــو عـبـد الـوهـاب مـرجـان الـنـواب ا
حيث انـتخب رئـيسـاً جمللس الـنواب سبع
ــرة االولى فـي ســنـة مــرات حــيث كــانت ا
1948 والـثـانـية فـي سـنة 1951والـثـالـثة
في سنة 1953 والرابعـة واخلــــامسة في
ســــنة 1954 والـسـادسـة في سـنـة 1957
ره الـسـابعـة واالخـيرة الـتي كـان فيـها وا
عبد الوهاب مرجان رئيساً جمللس النواب

في  الـعــاشــر من شـهــر أيـار 1958 حـيث
اسـتــمــرت لـغــايـة الــرابع عــشـر من تــمـوز

 1958حيث اعلنت اجلمهورية. 
واذا أردنــا أن جنـــعل مــعـــدل عــام لـــعــمــر
ـلـكي فـأنـنـا جند دورات مـجلـس النـواب ا
عدل هـو أقل من سنة اد كـانت هنالك ان ا
33 سنـة لعـمر مـجـلس النـواب بدأت سـنة
 1925بـــالــــدورة االولى وأنــــتـــهـى عـــمـــر
اجملـلس ســنـة 1958 بـحــصــول االنـقالب
واعالن اجلــــمـــهـــوريــــة في حـــ ان عـــدد
دورات مـــجــلـس الـــنــواب كـــانت 36 دورة
مـقــابل 33 سـنــة عــمـر اجملــلس بــأجــمـعه
وجـمــيع دورات اجملــلس كـانـت نـهــايـتــهـا
ـلــكي (الــقــانـون احلل وفــقــاً لـلــدســتــور ا
االســاسي)  بــأســتـثــنــاء الــدورة االخــيـرة
جمللس الـنواب حـيث كانت نـهايـتها احلل
باالنـقالب الـعـسـكري واعالن اجلـمـهـورية

نوري السعيد

كـثـر احلـديث هـذه االيـام مـن قـبل االحـزاب الـسـيـاســيـة الـكـاتـمـة عـلى
كـونات صـدور النـاس مـنذ مـايقـارب الـسبع عـشـر عامـا مـضت  عن ا
ثـلون مكوناتهم على شرط التي يتكون منهـا العراق ومطالب بوزراء 
أن يكـونـوا هم من يـرشح تـلك الـشـخـصـيـات لـلـكـابـيـنـة الـوزاريةوبـذلك
نكون قـد عدنا لـلمحـاصصة سيـئت الصيت الـتي لم جتلب للـبلد سوى
الويالت والـدمار والـكراهيـة ب الـناسوهـنا لـنا وقفـة لنـعود الى الوراء
شهـد السياسي سنوات مـضت وننظـر بدقة لأللـية التي تشـكل منهـا ا
الـعـراقي مـنـذ عام 2003م حـيث قـسـمت أمـريـكـا ورجـالـهـا من حـكام
الـعـراقـفـضال عن دول اجلـوار الـتي تـريـد شرا بـبالد الـرافـديـنـشـكـلوا
مـشـهـدا ســيـاسـيــا قـلـقـا بــأركـان ثالث كل ركن يــذهب به رجـاالته من
بنـية على اللـذين شكلـوا ذلك الركن الى حـيث طموحـاتهم السـياسيـة ا
واحلصـول على منـاصب للـجاه فقط إشبـاع رغبـاتهم وتنـميـة جيوبـهم 
دون مـحـتـويـواحملتـوى هـنـا يـفهـمه الـقـاصي والـداني وهـو خدمـة الـبـلد
والـعمل عـلى تـطوره ورعـاية أبـنـاءه الشـرفاء األصـالء وهكـذا دقت تلك
اجلـهـات او تـلك االركــان الـثالث (الـشــيـعـة الـســنـة االكـراد) في عـمق
األرض حجر األساس لبناء سـياسي لم يشهده العراق في كل مراحل
تاريـخه وان كان ذلك الـتقـسيم مـوجودا على األرض اال انـه لم يُصنف
ثل اجتـاهات عقائـدية وقوميـة يزهوا بهـا البلد سياسـيا أبدا بل ضل 
وتُعد حالة صحـية ساهمت بتقويـة األواصر االجتماعية لـلعراقي عبر
وبـجهـود الـطـبـقة ولم تـوظف سـياسـيـا اال بـعـد عام 2003م  الـتـاريخ 
الـسـيـاسيـة الـتي ما زال قـسم كـبـير مـنـها مـتـصديـا لـلـعمل الـسـياسي
سواء في السلطة الـتشريعية او تـلك التنفيذيـة  التي تتعامل مع الناس
فضال بـشـكل مبـاشـر من خالل الضـوابط والـقـوان الـصـادرة عنـهـا 
ـسـلـحــة الـتي تُـعـد أجــنـحـة عـســكـريـة لـقــادة سـيـاسـ عن اجلـهــات ا
تخلف وأحزاب منتفذة  مـازالت قابضة على واقع العـراق السياسي ا
الذي يـعيشه العراق الكبـير بخيراته وقدرات أبناءه تراجع والذليل  وا
قـيـتـة التي أطـرافـهـا كمـا قـلت آنـفا هي الـكـرام و مـثلث احملـاصـصـة ا
ـكونـات اجلمـيلـة التي يـتكـون منـها اجملـتمع الـعراقي األصـيل حولـها ا
الـسيـاسيـون الى أحزاب سـياسـيـة لهـا غايـات وأهداف لـعل أهمـها ان
ـكـونات من مـثلث تـعم الفـائـدة لتـلك االحـزاب ورموزهـا فتـحـولت تلك ا
الى مـثلث حـزبي  وأيدلوجي رائع يُعـد على انه مـصدر قـوة للـمجـتمع 
هدفه القضاء على عراقية العراق الكبير العظيم من خالل احملاصصه
ـشهـد السـياسي الـعراقي مـنذ عام الـلعيـنة الـتي فرضت نـفسـها في ا
فـكـانت الـنتـائج تـراجع وتـخـلف وتـبعـيـة وإنـهـيار 2003م والى الـيـوم 
لـلـهـويـة الوطـنـيـة التـي هي األمل الذي يـصـبـوا الـعراقـيـ الى حتـقـيقه
ثانية من خالل الـعودة لها بعـد أن يتم القضاء عـلى احملاصصة وليدة
كـون هو أصل اجملـتمع ومن هـنا فـأن ا األحزاب الـسيـاسيـة احلاكـمة 
ــكـــون خلــدمـــتــهــا أمـــا االحــزاب فــهـي واجــهــات ارادت  ان تـــوظف ا
الـشخـصيـة إال ان ذلك لم يسـتمـر بأذن الـلهـفقد وعـى الشـعب حلقـيقة
ـثـلث  الـذي يُـعـد خـطـرا عـلـيه وعـلى مـسـتـقـبـله فـرفـضه أضـرار ذلك ا
ـباركـة والتي مازالت رفضـا قاطـعا من خالل انـتــــفاضـة الشـــــباب ا
ــفــعــول رغم كـل وســائل وأدوات الــقــــــمع الــتي مــارســتــهــا ســاريه ا
كـونات ـتنـفذة ضـدها والـيوم يـتــــبـاكى السـياسـيون عـلى ا اجلـهات ا
ويــريــدون أن يــرشــحــوا وزراء يــخــــــدمــون مــصــاحلــهم واجــنــداتــهم
مـتـناسـ ان الـناس قـد فـهمـوا الـلعـبـة القــــذرة التـي تلـعـبهـا االحزاب
كـونات خالدة وهي كما قلت أصل السياسية بعـيدا عن إرادة الناسفا
اجملـتـمع العـراقي الـطيب أمـا االحـزاب فـهي ال تعـدوا  كـونهـا أجـندات

تـخدم جـهات داخـليـة وخارجـية وقـد رفضـها الـشعب
رفـضــا قـاطــعـا وكــفى لـعــبـا أيــهـا الــسـيــاسـيـون
ـشـاعـر النـاس ورغـبـاتهـم وآمالـهم وأمـنـيـاتهم
بــعــراق خـالـي من االحـزاب الــســيـاســيــة الـتي
تـمــثل مـثـلث اجلـهل والــتـخـلف والـتـراجع  ومن

الله التوفيق.


