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�ُص البحث ملخَّ

أثر كبري  ملا هلا من  املهّمة،  التارخيّية  راسات  الدِّ الشخصّيات من  ُتعّد دراسة 
وألّن  بالشخصّية؛  حتيط  التي  التارخيّية  واحلقائق  اخلفايا  من  العديد  كشف  يف 
العراق  العاّمة، وقْد شهد تاريخ  الكثري من الشؤون  ُتلقي الضوء عىل  دراستها 
املعارص بروز الكثري من تلك الشخصّيات التي كان هلا دوٌر يف األحداث، إاّل 
راسات اقتصارها عىل دراسة شخصّيات كان هلا  إّن ما ُيؤخذ عىل مثل تلك الدِّ
أثر سيايسٌّ واضح، يف حني أّن هناك شخصّيات كان هلا دورها الفاعل ومواقفها 
ياسة والتبية والتعليم أم يف امليادين األَُخر؛  الوطنّية الثابتة، سواء كان ذلك يف السِّ

لذا فإن هناك حاجة تستوجب تسليط الضوء عىل تلك الشخصّيات. 
خاض  الذي  نارص(،  )حمّمد  شخصّية  تأيت  الشخصّيات،  هذه  بني  ومن 
ياسّية منذ بواكري شبابه، فهو من  معتك احلياة، ودخل ميدان احلياة التبوّية والسِّ

الشخصّيات البرصّية املهّمة. 
زراعّية  أرايض  ويمتلكون  راعة،  الزِّ يف  يعملون  وأجداده  عائلته  وكانت 
طة املساحة. درس يف )الكتاتيب( التي كانت تعلِّم األطفال القرآن الكريم  متوسِّ
والقراءة والكتابة، وحني بلغ الّسادسة من عمره دخل املدرسة االبتدائّية، وبعد 
العام  يف  بغداد  يف  االبتدائّية  املعلِّمني  دار  دخل   ،)1927( سنة  منها  ختّرج  أْن 

نفسه، وختّرج فيها سنة )1931(، ودرس فيها مواضيع خمتلفة. 
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فبدأ  الوطنّية،  األجواء  بتلك  القرية-  من  القادم  -وهو  نارص(  )حمّمد  تأّثر 
يظهر يف سلوكه بوادر واضحة هلذا التأثري الوطنّي والقومّي، بخاّصٍة يف مطلع 
الثالثينّيات، الذي شهد بروزًا واضحًا للتّيار القومّي، وجميء الكثري من األساتذة 
من ذوي التوّجه القومّي إىل العراق، للعمل يف املدارس الثانوّية ودار املعّلمني، 
وقاموا بالتعاون مع أساتذة عراقّيني يف نرش الوعي القومّي والّدعوة إىل الوحدة 

العربّية، من خالل املحارضات والندوات.
يّتصف )حمّمد نارص( بأّنه صاحب ثقة عالية بالنفس، وكثري القراءة للكتب 
واملجاّلت، وُعرف بالتأليف وكتابة املقاالت والبحوث، وكان كثري احلنني إىل 

مدينته البرصة.

يايّس، الرتبوّي(. د نارص، السِّ  الكلامت املفتاحيَّة: ) حممَّ
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Abstract

The study of characters is considered to be very important 

from the historical perspective. Such a study plays a vital 

role in disclosing historical secrets and facts connected 

with the respective character. Modern history of Iraq has 

witnessed the emergence of a large number of persons 

who have had tangible effects on events. However, most 

of these studies have been restricted to political roles. Yet, 

there are other personalities who have exercised national 

roles in politics, education and other fields.

One notable Basra personality in this respect is that of 

Mohammad Nasser who took part, since early youth, in the 

educational and political fields. He belongs to a family who 

have had a mid-size farm. He graduated from the Primary 

Teachers Institute in 1931. He was influenced by national 

ideas during the 1930s. He is self-confident, an avid reader 
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of books and magazines, a writer of articles and research 

papers, and ever nostalgic to his home town Basra.

Key Words:(Mohammad Nasser, Political Aspect, 

Educational Aspect).
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مقّدمة 

وسياسّية،  وتربوّية  فكرّية  شخصّيات  بظهور  املعارص  العراق  تاريخ  متّيز 
وقْد  املختلفة،  اجلوانب  يف  بنائه  يف  واإلسهام  أحداثه  يف  كبرٌي  دوٌر  هلا  كان 
العراقّية  اجلامعات  يف  األكاديمّية  راسات  الدِّ باهتامم  الشخصّيات  هذه  حظيت 
أحوال  من  كثرية  جوانب  عىل  الضوء  ألقت  دراستها  ألّن  واألجنبّية؛  والعربّية 
ياسّية  راسات مع دراسة أوضاع العراق السِّ العراق العاّمة، ومل تتقاطع تلك الدِّ

واالقتصادّية واالجتامعّية واجلوانب األَُخر، بل أدَّت إىل التعّمق يف دراستها.
منذ  احلياة  ميدان  ولج  الذي  نارص،  حمّمد  شخصّية  الشخصّيات  هذه  ومن 
منذ  ياسية  السِّ واحلياة  العراق  يف  التبوّي  القّطاع  يف  وأسهم  أظفاره،  نعومة 
بدايات شبابه؛ وألّن شخصّيته برصّية، فقْد كان له دور يف اجلوانب املذكورة، 
فشغل مناصب إدارّية ووزارّية فيام بعد، يف بداية األربعينّيات من القرن املايض 

وما بعدها، فكان وزيرًا وباحثًا وحمارضًا وكاتبًا ومتمجًا.
وبداية  الشخصّية،  سريته  من  جانب  عىل  الضوء  ليسلِّط  البحث  هذا  جاء 
يايّس الوطنّي  نشأته وتعليمه وتكوين أرسته، وأوىل بوادر نشاطه التبوّي و السِّ

يف العراق.
من أبرز الّصعوبات التي واجهت الباحث هي قّلة املصادر التي تذكر سنة 
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رمحة  إىل  انتقُلوا  أكثرهم  ألّن  له؛  املعارصين  األشخاص  وقّلة  الّدقيقة،  والدته 
اهلل، فضاًل عن أّن أوالده حالّيًا خارج العراق، فكان من الّصعب احلصول عىل 
هذا  عىل  التغّلب  الباحث  استطاع  تعاىل،  اهلل  بفضل  ولكن،  املعلومات،  تلك 

الّصعوبات، واالستمرار يف إكامل املعلومات املطلوبة يف البحث. 
العلمّية  املنهجّية  وتقيصِّ  املوضوع،  طرح  يف  احليادّية  جانب  البحث  واخّتذ 
راسة. وقْد تضّمن مقّدمة وحمورين أساسني وخامتة، تضّمن املحور  يف هذه الدِّ
األّول أصله ونسبه، والثاين والدته ونشأته، وبعض مالمح شخصّيته، ووظائفه 
يايّس الوطنّي حّتى  السِّ املّدة ما بني )1931-1964(، ونشاطه  التي شغلها يف 

عام )1963(.
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ُة  ن�صاأُتُه الأُ�صريَّ

- اأ�صُلُه ون�صُبُه

هو حمّمد بن نارص بن عثامن بن عّل بن عثامن بن نارص)1(، وتعرف عائلته 
بآل عثامن، أو آل النارص، ويرجع نسبه إىل عشرية بني حسني أو )احلسينات(، 
املنترشة يف اجلزيرة العربّية، وهذه العشرية نزحْت من احلجاز، وأخذْت اسمها 
فري التي  ها األقدم )حسني(، وُتعّد العشرية بطن من بطون عشائر الضِّ عن جدِّ

كانت منترشة يف احلجاز)2(.
اللة  فري هي تسمية ُأطلقت عىل جتّمع عشائر يف بالد نجد واحلجاز للدَّ والضِّ
حسني  بني  ومنهم  بعضًا،  بعضها  ومساندة  والتجّمع،  التضافر  عىل  -آنذاك- 
التي نزحْت إىل العراق، وبخاّصٍة إىل البرصة والنارصّية، وبعض مناطق الفرات 
األوسط، يف حدود سنة )1805(. وكان سبب نزوحها إىل العراق هو اشتباكها 

يف معارك مع آل سعود التي كانت تسعى للهيمنة عىل شبة اجلزيرة العربّية)3(.
عديدة،  فروعًا  تضمُّ  كبرية  عشرية  )احلسينات(  حسني  بني  عشرية  وكانت 

وانضّمت إليها عشائر ُأَخر، فأصبحت عشرية واحدة)4(.
أّما أجداده، فكانوا يمتلكون أرايَض زراعّية متوّسطة املساحة يف قرية باب 
سليامن)5(، قرب النهر املسّمى باسمها، فضاًل عن أهّنم كانوا يعملون يف الغوص 
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ه الّرابع نارص له أربعة إخوان،  جللب الّلؤلؤ من اخلليج مع الكويتّيني، وكان جدُّ
هم كلٌّ من )عمر وسلطان ويعقوب ومشّتت()6(.

اثنان، وُأخت واحدة، وكان لوالده  ه األّول عثامن، فكان له أخوان  أّما جدُّ
أربعة أخوة، وأخت واحدة أيضًا)7(.

درس والده نارص )1880-1959( يف الكتاتيب)8(؛ إْذ كان ُيعلِّم فيها )املال( 
القرآن الكريم، ومن خالل هذا التعليم كان الطالب يتعلَّمون القراءة وشيئًا من 
الكتابة األّولّية، وحني خرج من )الكّتاب( انغمر بالفالحة، فقْد كانت لديه بضع 
أراٍض صغرية يف القرية نفسها، وعمل يف الوقت ذاته مسؤوالً عن العمل الزراعّي 
 يف أراٍض لعائلة برصّية، يمتدُّ أصلها إىل اجلزيرة العربّية، وهي عائلة )آل بّسام()9(،

وامتّد عمله يف أرايض هذه العائلة يف حدود الّسنوات)1927-1937(، وهي 
أراٍض واسعة، كانت تقع يف منطقة )باب طويل(، و)منطقة القنطرة(، يف قضاء 

أيب اخلصيب)10(.
تزّوج والده من صاحلة بنت عبد اهلل )1890- 1965(، وهي من عشرية 
املبارشة  نارص  نت أرسة حمّمد  فتكوَّ العربّية)11(،  اجلزيرة  املنترشة يف  الرشيفات، 

من أخ واحد هو )عثامن(، و ُأخت واحدة -أيضًا- هي )شيخة()12(.

- والدُتُه ون�ص�أُتُه و�صريُتُه ال�صخ�صّية

يف   ،)13()1911( سنة  الّرسمّية  بالوثائق  جاء  ما  ضوء  يف  نارص  حمّمد  ولد 
الولد  هو  وكان  البرصة،  )حمافظة(  لواء  يف  اخلصيب  أيب  يف  سليامن  باب  قرية 
الثالث يف تسلسل أخوته، يف عائلة ميسورة احلال، متمّسكة بالعادات والتقاليد 
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املحّلّية. قىض معظم أوقاته عندما كان صبّيًا يف الّلعب مع أطفال منطقته، وكانوا 
يف األغلب من أقاربه، ويف بعض األحيان يأخذه والده معه إىل البستان جللب 
بعٍض ممّا كان قْد زرع فيه من املحاصيل، وحني بلغ الّسادسة من عمره، أرسله 
والده إىل الكّتاب أو املاّل، أي: معلِّم القرية، وكان ُيدعى )سبتي(، وهو من أهل 
الكريم،  القرآن  قراءة  تعّلم  فأكمل  فقط،  الكريم  القرآن  ويعلِّم  نفسها،  القرية 
القراءة  لتعّلم  آخر  ماّل  إىل  والده  أرسله  ثّم  املباركة،  سوره  من  الكثري  وحفظ 
القريبة  والكتابة واحلساب، وهو املال )شهاب الرشيدة( يف قرية )كوت بازل( 
باب  يف  سكناه  منطقة  من  ببعيدة  ليست  مسافة  عىل  وهي  جيكور(،  )قرية  من 
سليامن. بعدها طلب من والده أن يرسله إىل املدرسة االبتدائّية، فاستجاب والده 
للطلب، وأدخله إىل املدرسة املحمودّية)14( االبتدائّية الكائنة يف مركز قضاء أيب 
بعيدة كثريًا عــن )باب سليامن(. كان دخوله  اخلصيب، وهي -أيضًا- مل تكن 
فيها  وأمىض   ،)1922-1921( الدرايّس  العام  بداية  يف  االبتدائّية  املدرسة  إىل 
العربّية،  الّلغة  فيها  فدرس  االبتدائّية،  راسة  الدِّ مرحلة  مكماًل  سنوات،  سّت 
واهلندسّية،  األخالقّية  واملعلومات  والتاريخ،  واجلغرافية،  واحلساب،  ين،  والدِّ
ّحة، ومواضيع عاّمة ُأخرى. وختّرج يف املدرسة املذكورة يف شهر حزيران  والصِّ

مني)15(. سنة )1927(، وكان من الطلبة املتقدِّ

- �صف�ُتُه وبع�س مالمح �صخ�صيَّته

الّلون،  بنّي  كثيف  شعره  القامة،  طويَل  شاّبًا-  -بوصفه  نارص  حمّمد  كان 
أسمر  برشته  ولون  الوجه،  طويل  رشيق،  وجسمه  العينني،  لون  كان  وكذلك 
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وصاحب  رب،  متكِّ غري  بالنفس،  عالية  ثقة  صاحب  رجل  بأّنه  ُعرف  و  فاتح، 
املطالعة  كثري  وكان  والفطنة،  بالّذكاء  ويتمّتع  عالية،  وطنّية  روح  وذو  مبدأ، 
والقراءة للكتب واملجاّلت العربّية واألجنبّية. ُعرف بالتأليف وكتابة املقاالت 

والبحوث)16(، وكان ُيتقن الّلغة اإلنكليزّية، وقلياًل من الّلغة الفرنسّية)17(.
وملتزم  ابتسامٍة  وصاحُب  ومتواضٌع  بسيٌط  أّنه  معارصيه  بعض  وذكر 
بالعادات والتقاليد، وكان كثري احلنني إىل مدينته البرصة، وإىل قريته يف قضاء أيب 
اخلصيب، ودائم الّذكر هلا، فضاًل عن ذلك ُعرف بحّبه الطيور اجلميلة النادرة 

التي احتفظ ببعٍض منها يف بيته)18(.
يف  اآللويّس(  نعامن  ين  الدِّ عالء  عل  )ليىل  اآلنسة  من  نارص  حمّمد  تزّوج 
باريس  الفرنسّية  بالعاصمة  قْد تعّرف عليها حني مّر  )1940/12/1(، وكان 
يف طريق عودته من الواليات املتحدة األمريكّية، بعد أْن أكمل دراسته العليا، 
ونال درجة املاجستري يف التبية، يف عام )1937(، وكانت هي يف باريس ضمن 
وتزّوج  البيتّية،  الفنون  هناك  يدرسَن  كّن  العراقّيات  الطالبات  من  جمموعة 
قاٍض  منصب  يشغل  اآللويّس(  )عّل  والدها  وكان  العراق،  إىل  عودته  بعد 
املعلِّامت  دار  يف  بالتدريس  تعمل  وهي  العراق.  يف  العثاميّن  العهد  أواخر  يف 
االبتدائّية ببغداد. وأنجب ابنة واحدة وثالثة أبناء، ولدت ابنته الكربى )أسيل( 
يف)1942/3/23(، وولد )عّل( يف )1943/6/1(، ثّم ولد له توأم ساّممها 
وكانت  مرص،  يف  والدهتا  وكانت   ،)1946/10/1( يف  وفاروق(  )فيصل 
العراق  ملك  اسم  عىل  ففيصل  قومي،  منطلق  من  االسمني  هبذين  تسميتهام 
حينذاك )فيصل الثاين(، واآلخر )فاروق( عىل اسم امللك املرصّي آنذاك )فاروق 
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األّول(. وتوّفيت زوجته يف بغداد يف )15/ترشين الثاين/1990()19(.
املرض  هذا  والزمه  )الّلوكيميا(،  الّدم  رسطان  بمرض  نارص  حمّمد  ُأصيب 
منها عام  العام )1967(، وعاد  إليها هناية  التي سافر  الكويت  بعد عودته من 
قد  عمره  وكان  املنصور،  حّي  يف  بغداد،  يف  حياته  بقّية  قىض  وقْد   ،)1991(
الـ )91( عامًا، وكانت وفاته يف يوم )2002/8/17()20(، وُدفن  شارف عىل 

يف مقربة الّشيخ معروف يف بغداد)21(.

- درا�صُتُه يف دار املعلِّمي )1927-1931م(

يف شهر حزيران من سنة )1927(، اّتفق مع زمالٍء له، عىل التقديم للّدراسة 
موا أوراقهم، وبعد أسابيع قليلة تّم قبوهلم فيها)22(. يف دار املعلِّمني يف بغداد، فقدَّ
)األّويل(  بـ  األّول  القسم  يسّمى  قسمني،  عىل  تقسم  املعلِّمني  دار  كانت 
الّصّف  طالب  بعض  فيه  ُيقبل  القرى،  ملدارس  معلِّمني  بتخريج  وختّصص 
اخلامس االبتدائّي، والطاّلب الراسبون يف الّصّف الّسادس االبتدائّي، ثّم تغرّي 
االسم إىل )دار املعلِّمني األّولّية(. وبعد أْن ختّرجت دورتان فيه ُأبدل اسمه إىل 
يفّية(، وكانت مّدة الّدراسة سنتني. أّما القسم اآلخر، ويسّمى  )دار املعلِّمني الرِّ
ُأخرى،  سنة  ُأضيفت  ثّم  سنوات،  ثالث  فيه  راسة  الدِّ ومّدة  االبتدائّي،  القسم 
فأصبحت يف سنة )1926( أربع سنوات. وفضاًل عن هذا، كانت دار املعلِّمني 
راسة فيه عامان)23(، ورّبام كان ُيقبل  تضّم فرعًا يسّمى بــ)الفرع املمتاز(، ومّدة الدِّ
فيصار  االبتدائّية،  راسة  الدِّ يف  عالية  معّدالت  عىل  حصلوا  الذين  الطالب  فيه 
لتكثيف دراستهم بغية ختريج وجبات رسيعة من املعلِّمني لتأمني احلاجة إليهم 
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لكوهنا  املعلِّمني  دار  راسة يف  بالدِّ له  الّسامح  والده عىل  ممّا شّجع  كان  حينذاك. 
ّية، فقْد كانت جمّانّية، وكذلك الّسكن يف القسم  أّية التزامات مادِّ مل تكن تكلِّفه 
وكسوهتم،  الطاّلب  بإطعام  الّدار  تتكّفل  هذا  عن  وفضاًل  هلا،  التابع  الداخّل 
م لكّل واحد منهم راتبًا شهرّيًا، وكّل هذا يدف إىل تشجيع الطالب عىل  وتقدِّ

راسة فيها)24(. الدِّ
كانت دار املعلِّمني تقع يف الكرخ اجلانب الغريّب ملدينة بغداد عىل هنر دجلة، 
ًا جلامعة  ثّم اختذت مكانًا هلا يف سنة )1929( يف البناية التي شيِّدت لتكون مقرَّ

آل البيت)25(.
أّلفت مناهج الّدراسة يف دار املعلِّمني من مواّد تربوّية عاّمة، اشتملت عىل: 
التبوّي،  النفس  وعلم  والتاريخ،  اإلنكليزّية،  والّلغة  ين،  والدِّ العربّية،  الّلغة 
وطرق التدريس )النظرّية والتطبيقّية(، وأصول التبية، والتبية الفنِّّية )الّرسوم 
ياضة البدنّية، والكّشافة)26(، وختّرج حمّمد نارص يف الّدار يف شهر  اليدوّية(، والرِّ

حزيران سنة )1931()27(.

- الوظ�ئف التي �صغله� يف املّدة م� بي )1931- 1964(

ب للتدريس يف  عاد حمّمد نارص إىل العراق بعد حصوله عىل الدكتوراه، ونسِّ
جيي اجلامعات األمريكّية فرع  دار املعلِّمني العالية)28(، وأّسس مع نخبة من خرِّ

العراق جلمعّية )رابطة التبية احلديثة( يف أواخر عام )1937()29(.
واستمّر يف عمله يف التدريس لغاية شهر أيلول من سنة )1939(؛ إذ التحق 
)28/أيلول/1939(،  يف  احتياط  ثاٍن  مالزم  برتبة  االحتياط،  الضّباط  بدورة 
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ولغاية )1/متّوز/1940(، فقْد تّم ترسحيه من اجليش، فعاد إىل التدريس يف دار 
املعلِّمني العالية، وبعد مّدة شهر ونصف تقريبًا، أصبح معاونًا لعميد دار املعلِّمني 
العالية للشؤون اإلدارّية، يف )17/آب/1940(، ولغاية )9/آذار/1941(؛ إْذ 

تّم نقله إىل البرصة، وُعنّي مديرًا للمعارف فيها)30(.
وفضاًل عن عمله معاونًا للعميد، فقْد كان ُيامرس التدريس يف بعض األحيان، 
فقام بتدريس ثالث مواّد، هي: )علم النفس التبوّي، وطرق التدريس العاّمة، 

وطرق تدريس العلوم االجتامعّية()31(.

)9/آذار/4-1941/ البرصة  معارف  ملديرّية  مديرًا  نارص(  )حمّمد   -
آيار/1941(

ب حمّمد نارص مديرًا ملديرّية معارف لواء )حمافظة( البرصة يف اليوم التاسع  ُنسِّ
)31/كانون  اهلاشمّي)32(،  طه  حكومة  عهد  يف   ،)1941( سنة  آذار  شهر  من 
األّول -1/نيسان/1941(، وقْد كان صادق البّصام وزيرًا للمعارف)33(، ورّبام 
كان سبب هذا التنسيب يعود إىل أّنه من أبناء لواء البرصة، وُنظَر إىل أّنه ال بّد من 
أْن تكون له معرفة جّيدة باألوضاع التعليمّية فيها، وأّن تعامله مع العاملني يف 
احلقل التبوّي سواء الكادر الوظيفي أم مدراء املدارس أفضل من غريه بسبب 
هذا االنتامء للمدينة، ولكّن واقع احلال أّن العمل مل يكن سهاًل بالنسبة إىل املدير 
اجلديد لدائرة املعارف، فعمله امتّد ملّدة )55( مخس ومخسني يومًا فقط، وكانت 
ياسّية واالقتصادّية،  السِّ البالد مضطربة وعىل املستويات كاّفة)34(،  الظروف يف 
فضاًل عن األبعاد االجتامعّية بسبب ظروف احلرب العاملّية الثانية، واالختالف 
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ما  اجليش،  اسة وقادة  السَّ اإلله وعدد من  الويص عبد  ياسّية بني  السِّ الرؤى  يف 
ُعرف باملرّبع الذهبّي، وساسة آخرون، وظهر اخلالف بشكل علنّي عن املوقف 
العراقّية  املعاهدة  بنود  لتوظيف  الربيطايّن  والضغط  أملانيا،  مع  العالقات  من 
الربيطانّية لسنة )1930(، ويف البرصة كانت أبعاد األحداث أكرب؛ كوهنا قاعدة 
ُأَخر،  معسكرات  عن  فضاًل  الشعيبة،  قاعدة  يف  الربيطانّية  للقّوات  اإلمداد 
فن احلربّية الربيطانّية تتّدد عىل شّط العرب بكثرة، األمر الذي كان  وكانت السُّ
ثمَّ استقالة طه اهلاشمّي يف األّول من شهر نيسان،  النّاس)35(،  يبة لدى  الرِّ ُيثري 
وهرب الويّص َعرب احلّبانّية إىل البرصة يف اليوم الثالث من الّشهر نفسه، حماوالً 
باالستعانة  اجليش  قادة  أّلفها  التي  الوطنّي  فاع  الدِّ حكومة  ضّد  قاعدة  اختاذها 

بعشائر الوسط واجلنوب)36(.
من  عسكرّيًا  وبدأ  كبري،  بريطايّن  تدّخل  صحبها  ياسّية  السِّ األوضاع  هذه 
البرصة، فبعد أْن كانت هناك زيارات عديدة للّسفن احلربّية الربيطانّية للبرصة، 
بريطانّية  قّوات  إنزال  جرى  كثيف)37(،  عسكرّي  نشاط  من  ذلك  صاحب  وما 
)1941( عام  نيسان  )29و30(  ويف   .)1941( عام  نيسان   )18-17( يف 
أنزل الربيطانّيون لواًء مدّرعًا احتّل منطقة امليناء ومرشوع الكهرباء، مع جتاهل 
وسخطهم  البرصة  سّكان  وتذّمر  واحتجاجاهتا)38(،  العراقّية  احلكومة  ملعارضة 
الربيطايّن  االحتالل  فكان  البرصة،  احتلُّوا  أْن  يلبثوا  مل  الذين  الربيطانّيني  عىل 

الثاين)39(. 
ال شّك يف أّن هذه األوضاع يف البرصة مل تكن بيئة مناسبة للتبية والتعليم، 
بخاّصٍة أّن طلبة املدارس وعدد كبري من املدّرسني واملعّلمني واملعّلامت، بل حّتى 
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نرشات  خالل  املحتلِّني،  ناهض  من  مقّدمة  يف  كانوا  املعارف  مديرّية  موّظفي 
كانت تعّلق يف الشوارع، وخطب كانت تلقى يف املدارس، للتحريض ضّدهم، 
وإعالن الّدعم الكامل للحركة الوطنّية)40(، وأّدت هذه األحداث إىل إضعاف 
الكثري  تأمل  كانت  الوزارة  أّن  مع  املعارف  ملديرّية  والتعليمّي  اإلدارّي  النشاط 
من جهود حمّمد نارص، الذي سبق هلا أْن قّررت أْن ُتدّرس يف مدراسها االبتدائّية 

فاته املدرسّية)41(.  واملتوّسطة عددًا من مؤلَّ
أربعة  فتح  إدارته،  عهد  يف  البرصة  معارف  ملديرّية  التعليمّي  النشاط  كان 
صفوف لتعليم الّسجـناء القراءة والكتابـة فـي سجـن البصـرة املركـزّي، وتــّم 
تنسيب معلِّمني هلذا الغرض، وسعى -أيضًا- إىل القيام بحملة ملكافحة األّمّية 
بالقدر الذي كانت تسمح به إمكانات املديرّية)42(. فضاًل عن زياراته املدارس 
يواجهوهنا،  التي  التبوّية  املشاكل  والّسؤال عن  التدريسّية  باهليئات  واالجتامع 

وإعطائهم التوجيهات، واالقتاحات حللِّها أيضًا. 
تتضح  األوىل،  بالّدرجة  تربوّيًا  بوصفه  املديرّية  إىل  نارص  حمّمد  نظرة  كانت 
للوزارة  خّطة  قَّدم  وقْد  املهنّية،  املشاكل  حلَّ  عىل  واملعلِّمني  املدراء  بمساعدة 

تضّمنت زيادة أعداد املدارس للتوّسع يف نرش التعليم)43(. 
وبعد يومني من بدء احلرب العراقّية الربيطانّية، يف )2 نيسان مايس 1941(، 
صدر أمر وزارّي بإهناء تنسيب حمّمد نارص، وإعادته إىل التدريس يف دار املعلِّمني 
الدار لغاية )13/كانون  التدريس يف  العالية ببغداد، واستمّر يف ممارسة وظيفِة 
/4( لغاية  املنصب  هذا  يف  واستمّر  للعميد،  معاونًا  ُعنّي  ثّم  األّول/1942(، 

ملديرّية  نارص  حمّمد  تنسيب  مّدة  قرص  بسبب  أّنه  ويبدو  متّوز/1945()44(. 
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املعارف مل تتوافر عنها ماّدة كافية. ورّبام كان أحد أسباب إهناء تنسيبه من منصبه 
هو أّنه كان من مؤيِّدي حركة نيسان مايس.

د نارص( عميدًا لدار املعلِّمني العالية )1957 - 1959( - )حممَّ

ُتعرض  أساتذة،  ثالثة  الّدار  جملس  ينتخب  بأن  تقيض  التعليامت  كانت 
الثالثة  هؤالء  من  واحد  تعيني  يف  احلّق  له  الذي  املعارف،  وزير  عىل  أسامؤهم 
املوافقة عىل  نارص  الدار من حمّمد  التدريسّية يف  اهليئة  من  عميدًا، وطلب عدد 
معه  وكان  بالتشيح،  الّرغبة  لديه  نفسه  الوقت  يف  هو  وكان  للعامدة،  التشيح 
مرّشح ثاٍن عميد الدار -حينذاك- خالد اهلاشمّي، وشخص ثالث)45(. جرت 
خمتار  )أمحد  املعارف-آنذاك-  وزير  إىل  االقتاع  نتيجة  وُأرسلت  االنتخابات، 

بابان()46(، فأصدر قرارًا بتعيينه يف)26/ترشين األّول/1957()47(.

- نشاُطُه يف دار املعلِّمنَي العالية 

املعلِّمني  بدار  الطلبة  عدد  يف  زيادة   )1958-1957( الدرايّس  العام  شهد 
الذكور  من   )716( منهم  طالبًا،   )1078( الدار  يف  عددهم  بلغ  إذ  العالية؛ 
و)352( من اإلناث، وبلغ عدد التدريسّيني )114(، منهم )97( أستاذًا ومدّرسًا 
ومعيدًا، وبينهم )73( من الذكور، و)24( من اإلناث، وكان عدد املحارضين 
)17(، منهم )2( من اإلناث، وبلغ عدد اخلّرجيني للعام املذكور )213( طالبًا، 
منهم )160( من الذكور، و )53( من اإلناث، وحّققت الدار نسبة نجاح للعام 
الدرايّس املذكور بلغت )100( باملائة، وهذا يرجع إىل التطّور التدرجيّي الذي 
وزيادة  اخلدمات،  وحتسني  العالية،  املعلِّمني  دار  يف  التعليمّي  النشاط  عىل  طرأ 
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الوعي التعليمّي)48(.
بني)18/ترشين  ما  للمّدة  الثالث  العريّب  الثقايّف  املؤمتر  بغداد  يف  ُعقد 
العربّية،  اجلامعة  نّظمته  الذي  الثاين/1957(،  28/ترشين  الثاين/1957- 
وحض ممّثلون عن اجلامعة العربّية، من األردن والّسودان وسوريا والّسعودّية 
والتعليم  بالتبية  ني  املختصِّ واملغرب، وحضه بعض  والكويت  ولبنان ومرص 
من جامعة بغداد واجلامعة األمريكّية يف بريوت، ومن منّظمة اليونسكو، وبلغ 
معاجلة بعض  انعقاده  اهلدف من  مائة وسّتة. وكان  يقرب من  ما  أعضائه  عدد 
قضايا التعليم والثقافة، وكان العراق قْد شارك فيه من خالل وفٍد برئاسة وزير 
املعارف )عبد احلميد كاظم(، وكان حمّمد نارص نائبًا له، بدعوٍة من الوزير نفسه، 
بحكم عالقته بالوزير املذكور أّيام الدراسة داخل العراق وخارجه. وقْد عالج 
األقطار  الثانوّي يف  التعليم  التدريس يف مرحلة  بمناهج  تتعّلق  املؤمتر مواضيع 

العربّية)49(.
امليثاق املذكور  املبدأ يوم )22/أيلول/1958(، عىل  تّم االتفاق من حيث 
يف  الطرفني  بني  التوقيع  يتّم  أن  العراقّية  احلكومة  طلب  كان  ولكن  ومالحقه، 

بغداد، وعاد بعدها الوفد العراقّي إىل بغداد)50(.
غم ِمن أّن حمّمد نارص قْد انُتخب عميدًا من قبل جملس دار املعلِّمني  عىل الرُّ
/26( يف  وتنتهي  األّول/1957(،  )26/ترشين  من  تبدأ  سنوات  أربع  ملّدة 
ترشين األّول/1961(، إاّل أّن عبد اجلّبار عبد اهلل )51( ويمكن االطالع أثر عىل 

نشاطات الّدار يف عهد حمّمد نارص مراجعة رسالة املاجستري للباحث .
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د نارص( نقيبًا للمعلِّمنَي) 1961( - )حممَّ

النشاط  بمامرسه  بدأ  التبية،  كّلّية  يف  التدريس  إىل  نارص  حمّمد  عودة  بعد 
لتنظيم  القومّيني  التدريسّيني  قبل  من  جُترى  االستعدادات  وكانت  النقايّب، 
بيد  النقابة  كانت  إذ  لعام )1961(؛  املعلِّمني  نقابة  انتخابات  أنفسهم، خلوض 

الشيوعّيني)52(.
أطلق  قائمٍة  يف  أنفسهم  نظّموا  قْد  التدريسّيون  وزمالؤه  نارص  حمّمد  كان 
اإلرشاف  عن  املسؤولة  اهليئة  وكانت  املوّحدة(،  التعليمّية  )اجلبهة  اسم  عليها 
عن انتخابات القائمة تضّم عددًا من األساتذة، أبرزهم: )حمّمد نارص، يوسف 
ين، ...(،  زينل، أمحد عبد السّتار اجلوارّي، مسارع الراوي، عبد الّرزاق حميي الدِّ
املعارضة يف  الشيوعّية()53(، وكانت  املهنّية  )القائمة  هلا  املنافسة  القائمة  وكانت 
العراق يف زمن عبد الكريم قاسم ال يوجد هلا مثيل يف الرشق األوسط من ناحية 

احلقوق واحلّرّيات )54(.
وبدأت االنتخابات يف بغداد يف )10/شباط/1961(، وبعد فرز األصوات 
نة من ممثِّلني من وزارات  من قبل الّلجنة املرشفة عىل االنتخابات، التي كانت مكوَّ
العدل واملعارف والّداخلّية والّشؤون االجتامعّية والعمل، وممثِّلني عن القائمتني 
دة التي تضّم القومّيني من خمتلف الفصائل،  املتنافستني )اجلبهة التعليمّية املوحَّ

واإلسالمّيني، والقائمة املهنّية التي تضّم الشيوعّيني ومؤّيديم( )55(.
يرأسها حمّمد  التي  املوّحدة  التعليمّية  اجلبهة  فوز  االنتخابات عن  وأسفرت 
نارص، وبذلك أصبح نقيبًا للمعلِّمني، و)عّباس عبد الّلطيف نائبًا أّول للنقيب، 
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املختار سكرتريًا عاّمًا، ومالك  اهلادي  للنقيب، وعبد  ثانيًا  نائبًا  وأمحد معروف 
دوهان احلسن مديراً  لإلدارة، وعبد اجلّبار لطفي أمينًا للّصندوق...(، وتكّونت 
جلنتا  مها  جلنتني،  من  أيضًا  وتكّونت  آخرين،  عضوًا   )21( من  اإلدارّية  اهليئة 
التبوّي  املعلِّمني بعض اإلنجازات يف املجال  لنقابة  املراقبة والضبط )56(، كان 
رسالة  يف  اليها  الرجوع  يمكن   ،)1961( لعام  الثالثة  الّدورة  خالل  والوطنّي 

املاجستري للباحث بالتفصيل. 

ي��صّي - ن�ص�ُطُه ال�صِّ

املجاميع  بني  الفكرّي  للتفّتح  بداية  العرشينّيات  عقد  أواخر  سنوات  كانت 
الذين بدأوا يتخّرجون يف املعاهد العلمّية العراقّية، وتوّسعت اهتامماهتم باألمور 
الوطنّية مع حسٍّ قوميٍّ واضح، وتبلور ذلك جلّيًا بمشاركة الطالب يف اجتامٍع 
الثورة يف سوريا ضّد فرنسا)57(،  لتأييد  آيار سنة )1927(  ببغداد يف شهر  ُعقد 
إثر  نفسه  العام  من  الثاين  كانون  شهر  من  الثالثني  اليوم  يف  تظاهرهم  كان  ثّم 
اإلجراءات التي اخّتذهتا احلكومة ضّد املدّرس الّسورّي )أنيس زكرّيا النصويّل(، 
إثارة ضّجة يف  الّشام(، وتسّبب يف  األموّية يف  )الّدولة  بعنوان  كتابًا  الذي نرش 
أوساط املجتمع، وأعقب ذلك طرد املدّرس املذكور، وثالثة مدّرسني سورّيني 
آخرين، وتسفريهم إىل سوريا، فضاًل عن طرد بعض الطاّلب، األمر الذي دفع 
إىل تظاهر الطاّلب مّرة ُأخرى استنكارًا يف الّسادس من شهر آذار سنة )1927(، 

وقْد ُصنّف تظاهر الطاّلب بأّنه دفاع عن حّرّية الفكر)58(.
املعلِّمني  دار  أوساط  يف  قوّية  الوطنّية  املشاعر  كانت  فقْد  ذلك،  عن  فضاًل 
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ار )عبد احلميد الدبويّن(، يف الرابع عرش  ببغداد، وتبلور هذا يف خطاب ملدير الدِّ
من شهر أيلول من العام نفسه، الذي استنهض مهم الطاّلب للنشاط من أجل 
االستقالل الكامل للبالد، ثّم تظاهر الطاّلب ضّد زيارة )ألفرد موند( )الثرّي 
الصهيويّن( للعراق يف )8 شباط سنة 1928(، بالّرغم من أّن األخري جاء بدعوة 
من امللك )فيصل األّول(. ويف عام )1929( أّسس طاّلب دار املعلِّمني )مجعّية 
الثقافة العرصّية(، التي سعت إىل التثقيف الوطنّي واالجتامعّي، التي انضّم إليها 

حمّمد نارص)59(.
تأثر حمّمد نارص، وهو القادم من القرية، هبذه األجواء الوطنّية، وهو أمر مل 
الوطنّي  التأثري  هلذا  واضحة  بوادر  سلوكه  يف  يظهر  فبدأ  النائية،  قريته  يف  يألفه 
القومّي  للتّيار  بروزًا واضحًا  الذي شهد  الثالثينّيات،  وبخاّصٍة مع مطلع عقد 
يف  للعمل  العراق،  إىل  القومّي  التوّجه  ذوي  من  األساتذة  من  الكثري  وجميء 
تدريسّيني  مع  وبتعاوٍن  معظمهم  سعى  وقْد  املعلِّمني،  ودار  الثانوّية  املدارس 
عراقّيني )60(، يف نرش الوعي القومي والّدعوة إىل الوحدة العربّية من خالل إقامة 
املحارضات والندوات. فضاًل عن زمالئه يف دار املعلِّمني االبتدائّية، الذين كان 
زينل،  أبرز زمالئه: )يوسف  لديه، وكان من  القومّي  الوعي  تنمية  هلم دور يف 
جابر عمر، عبد املجيد عّباس، عبد احلافظ اخلصيبّي، سليامن قدورّي(، وكثري 

ممن كانوا قْد تأّثروا باألفكار القومّية )61(.
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1- ن�ص�ط حمّمد ن��صر ال�ّصي��صّي حّتى قي�م ثورة )14 مّتوز ع�م 1958(

- مشاركة حمّمد نارص يف املظاهرات ضّد زيارة ألفرد موند شباط )1928(

كانت املظاهرات ضّد جميء املليونري الصهيويّن ألفرد موند للعراق يف)8 شباط 
سنة 1928(، قْد تّم االستعداد والتحضري هلا، فهي مل تكن بمحض الّصدفة وال 
عفوّية، وإّنام جاءت نتيجة تصاعد احلامس واملشاعر الوطنّية عند العراقّيني، ضّد 

الصهيونّية بصورة عاّمة، منذ أْن صدر وعد بلفور سنة )1917م()62(.
وكانت هناك أحداث ُأَخر قبل زيارة )ألفرد موند(، مثل قضّية املدّرس )أنيس 
النصويّل( يف )30/كانون األّول/1927(، التي أّدت إىل توّتر األوضاع العاّمة 
خاّصٍة بني الطالب، وأيضًا شهد شهــر شبــاط من العام )1928(، اضطرابًا يف 
العراق بسبب وفاة الشيخ )ضاري املحمود()63(، وكان من قادة ثورة العرشين، 
والتظاهرات القوّية التي تزامنت مع تشييعه يف األّول، التي عرّبت عن استيائهم 

من النفوذ الربيطايّن )64(.
األدنى(  )الرشق  جمّلة  يف  ُنرش  ممّا  موند(،  )الفرد  زيارة  بخرب  الطالب  علم 
الصهيويّن  الزعيم  »وهو   ،)65( القاهرة  من  العراق  إىل  تصل  كانت  إْذ  املرصّية؛ 
والتنظيمّية  ياسّية  السِّ الفّعالّيات  بتوسيع  الواسع  بنشاطه  املعروف  الربيطايّن 

للحركة الّصهيونّية، ومن كبار رجال املال اإلنكليز«)66(.
فضاًل عن ذلك، فإّن وكاالت األخبار العاملّية، كانت تتناول اخلرب بأّن )ألفرد 
موند(، سيقوم بزيارة لبعض أقطار الرّشق األوسط، ومن ضمنها العراق، لسببني 
رئيسني: »األّول منهام: إمكانّية تنفيذ مرشوع مّد أنابيب نقل النفط من العراق إىل 
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حيفا عن طريق البحر املتوّسط، والّسبب الثاين هو بذل جهود من أجل حتسني 
إنتاج األرايض الّزراعّية يف العراق باستخدام أنواع من الّسامد الكيميائّي ليتالءم 

مع التبة، لزيادة إنتاجها والتصدير إىل بريطانيا« )67(.
رّبام كانت زيارة )ألفرد موند( قْد متّت بدعوة من امللك فيصل األّول، نفسه 
قْد رّصح جلريدة  كان  نفسه  له، وموند  أقامها  مأدبة  إىل  دعاه  فقْد  أو تشجيعه، 

)التايمز البغدادّية( بكلمٍة قْد أثنى فيها عىل امللك فيصل األّول )68(.
دعا  قْد  وكان  موند،  زيارة  ضّد  املظاهرات  لتنظيم  باالستعداد  الطلبة  بدأ 
تفريق  الرشطة  من  احلكومة  طلبت  بغداد()69(.وقْد  يف  التضامن  )نادي  إليها 
املتظاهرين بعد االصطدامات التي حدثت بني الطرفني، ُجرح فيها الكثري من 

املتظاهرين والرّشطة )70(.
التظاهرة مع  املشاركة يف  وقْد كان دور حمّمد نارص يف هذه األحداث جمّرد 
زمالئه من طاّلب دار املعلِّمني االبتدائّية، ومل يكن له أّي دور تنظيمّي، أو نشاط 
راته. وما جيدر ذكره هنا أّن هذه املشاركة يف  َاخر، وقْد أّكد هو هذا األمر يف مذكَّ
التظاهرة كانت أّول نشاط سيايسٍّ عامٍّ له، ورّبام شعر بيشء من التغيري يف سلوكه 
له هذه  العراق، فتحت  نائية يف جنوب  ابن قرية  الشخيّص، وهو  املستوى  عىل 

اخلطوة آفاقًا جديدة يف التفكري الّسيايّس)71(.
مثل  األحزاب،  وبعض  الّصحافة  يف  فعل  ردود  إىل  اإلجراءات  هذه  أّدت 
ريت احتجاج، وُعدَّ األمر  احلزب الوطنّي يف املوصل وحزب الّشعب؛ إْذ َرفعا مذكَّ

جائرًا وخمالفًا للّدستور )72(، ومل تشمل اإلجراءات املذكورة حمّمد نارص)73(. 
راته أّنه ساد الشعور باإلحباط واألمل بني طاّلب دار  وذكر حمّمد نارص يف مذكَّ
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املعلِّمني االبتدائّية ملا تعّرض له زمالؤهم من اإلجراءات احلكومّية)74(. 

االنتداب  وإهناء  باالستقالل  املطالبة  املظاهرات  يف  نارص  د  حممَّ مشاركة   -
)1930(

يوم  مساء  يف  الّسعدون،  املحسن  عبد  الوزراء  رئيس  انتحار  حادثة  بعد 
)ناجي  األّول(  )فيصل  امللك  كّلف  الثاين عام 1929(،  األربعاء )13 ترشين 
فها بعد مخسة أّيام، وكانت هي وزارته األوىل  الّسويدّي()75( بتأليف الوزارة، فألَّ
بني )18 ترشين الثاين 1929-19 آذار 1930()76(، وهكذا كان عمر الوزارة 
قصريًا )ثالثة أشهر وتسعة عرش يومًا(، ويعود الّسبب يف ذلك إىل أّن احلكومة 
)فرنسيس هنري  الربيطايّن  الّسامي  املندوب  مع  التعامل  واجهت مصاعب يف 
مهفريز Francis henry humphrys()77(، الذي سعى لتقييد حركتها يف الشؤون 
العراق،  يف  الربيطانّية  ياسة  السِّ من  مستاءة  العراقّية  اجلامهري  ،وكانت  اإلدارّية 
هذه  فكانت  كاّفة،  وخرياته  موارده  واستغالل  عليه،  معاهدات  فرض  وِمن 
الوزارة  مشاركة  هبا  ُأريد  تظاهرات)78(،  انفجار  أسباب  من  املتوّترة  األجواء 
االنتداب  إهناء  مطالبها  وكانت   ،)79( نفسه  العام  من  آذار   )11( يف  املستقيلة 
احلركة  وتعّطلت  الرشقّي)80(،  الباب  منطقة  إىل  وسارت  االستقالل،  وإعالن 
اليومّية يف العاصمة بسبب ضخامة التظاهرة )81(، التي ُمنع عليها التوّجه إىل دار 
االعتامد الربيطايّن والبالط امللكّي)82(، ولكن سمحت هلا احلكومة باملرور أمام 
التظاهرة  أحداث  الّصحف  وغّطت  ببغداد،  األجنبّية  والقنصلّيات  الّسفارات 
صفوف  بني  بارزًا  يكن  مل  نارص  حمّمد  دور  أّن  هنا  ُيالحظ  كامٍل)83(.  بشكٍل 
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الطاّلب، بل اقترص فقط عىل املشاركة باملسرية االحتجاجّية، شأنه يف ذلك شأن 
ورّبام  املتظاهرين،  صفوف  بني  الغالبة  النسبة  فوا  ألَّ الذين  الطالب  من  َاخرين 
دلَّ موقفه هذا عىل أّنه مل ينفلت بعدها من اإلحجام الذي تكتيس به شخصّيته 
الّريفّية بوجٍه عام حلنٍي من الّزمن، حّتى تنتقل من املسايرة إىل التحّرك اجلمعّي 

إىل املبادرة الشخصّية واملشاركة الفاعلة يف األحداث العاّمة )84(.

- دور حمّمد نارص يف تأسيس مجعّية اجلوال العريّب )1934-1941م(

سياسّية  بمتغرّيات  العراق  يف  العرشين  القرن  من  الثالثينّيات  عقد  متّيز 
نوري  إىل  األّول  فيصل  امللك  َعَهد  يايّس  السِّ الّصعيد  فعىل  وفكرّية،  واجتامعّية 
الّسعيد بتأليف الوزارة، فكانت أّول وزارة له، وقْد ألَّفها يف )23 آذار 1930(، 
أن ُعقدت معاهدة  بريطانيا لعقد معاهدة جديدة، فكان  للتفاوض مع  وسارع 
)1930( يف الثالثني من شهر حزيران، وقْد وافق عليها جملس النّواب، يف)26 

ترشين الثاين 1930()85(.
تداول مجاعة من التدريسّيني يف العام الّدرايّس )1929-1930( يف بغداد 
فكرة تأليف مجعّية حتمل أهدافًا قومّية، وبرز منهم كلٌّ من: )درويش املقدادّي 
من فلسطني، وناجي معروف، وسليم النعيمّي، ومزاحم الّشابندر، وعبد السّتار 
القره غويل، ورشيد عّل العبيدّي، وعارف ظاهر، وأمحد عّزت حمّمد، وحكمت 
املدارس  يف  يعملون  وكانوا  ببغداد،  الّرصافة  جانب  من  وهم  الّرمحن(،  عبد 
املذكور  الّدار  من  طاّلب  هناك  وكان  املعلِّمني)86(،  بدار  وبعضهم  الثانوّية، 
رون باملوضوع نفسه، متأثِّرين بأفكار عدٍد من التدريسينّي، وهؤالء ُعرفوا  يفكِّ
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بجامعة جانب الكرخ من بغداد، وقْد أّلف اآلخرون، فيام بعد، األكثرّية الّساحقة 
يف مجعّية اجلّوال العريّب، وكان من أكثر هؤالء نشاطًا )حمّمد نارص، وعبد املجيد 
حمّمد  وفخري  عمر،  وجابر  منري،  وتوفيق  الباقاليّن،  حمّمد  وجاسم  عّباس، 
سعيد الّشيخ، وسعدي خليل، وطه عمر، وسليامن حمّمد، وعبد اجلّبار نوفان، 
وعّباس حمّمد القدس، وحمّمد سعيد مجعة، وسليامن قّدوري(، وهم من أّسس 

التنظيم)87(.
الّسنة  نصف  عطلة  أثناء  البرصة  إىل  بالّسفر  الناشطني  الطالب  بعض  قام 
الّدراسّية )1930-1931(، وكان أبرزهم: حمّمد نارص، وعبد املجيد عّباس، 
ونالت  القومّية،  اجلمعّية  هذه  تأسيس  معًا  وناقشوا  زمالئهم،  من  وآخرون 
الفكرة اإلعجاب والّرغبة يف العمل من الطالب وقسم من أساتذهتم، وأقسم 
األعضاء عىل القرآن الكريم بالعمل بصدق ووفاء ملبادئهم، واختذوا من الَعَلم 
العريّب ذي األلوان األربعة علاًم جلمعّيتهم، وتعّهدوا عىل العمل من أجل هنضة 
القومّية العربّية، والّسعي لوحدة بلداهنا عن طريق الثقافة والتبية والتعليم)88(.

بعد  وُأتفق  واحدًا،  التنظيم  يكون  أْن  عىل  والّرصافة  الكرخ  مجاعة  اتفقت 
االجتامع األّول بينهم يف بغداد يف العام )1934(، عىل انتخاب رئيس، فأصبح 
خالد اهلاشمّي رئيسًا بعد أْن تنازل ناجي معروف له؛ ألهّنام حصال عىل العدد 

نفسه من األصوات )89(. 
انضّمت إىل التنظيم أعداد كبرية من األعضاء، حّتى من العسكرّيني وأعضاء 

غري عراقّيني من سوريا وفلسطني ولبنان ومرص واألردن )90(.
بالعمل يف  بعد ختّرجهم عام )1931(  االبتدائّية  املعلِّمني  دار  وقام طالب 
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األلوية )املحافظات(، ونرش أفكار التنظيم، من خالل عملهم يف املدارس، وقد 
ُعنيِّ حمّمد نارص بعد ختّرجه، معلِّاًم يف مدرسة تطبيقات دار املعلِّمني ببغداد، وقام 
تأّثروا  قْد  املعلِّمني  أّن هؤالء  كبقّية زمالئه بنرش األفكار نفسها، وكان واضحًا 
تنظيمهم  عرب  مبادئهم  نرش  يف  ورّكزوا   ،)91( القومّية  احلرصّي(  )ساطع  بأفكار 
أكرب عدد ممكن من  والتعليم لكسب  التبية  قّطاع  األمر عىل  بداية  ي، يف  ّ الرسِّ
غريهم،  من  أرسع  القومّية  األفكار  تستهويم  قْد  الذين  الشباب  األعضاء 
ل عليها يف إحداث التغيري الفكرّي )92(. وبخاّصة أهّنم يؤلِّفون الفئة الواعية املعوَّ
التّيار  تنامي  العراق  يف  اجلمعّيات  لتأسيس  هيَّأت  التي  الظروف  من  كان 
)خالد  أبرزهم:  وكان  األعضاء،  بعض  قام  ولذا  الثالثينّيات؛  يف  فيه  القومّي 
الراوي(  أمحد  وعمر  العاين،  أمني  حمّمد  ونعامن  معروف،  وناجي  اهلاشمّي، 
وافقت  العريّب.  اجلّوال  مجعّية  لتأسيس  الّداخلّية  وزارة  إىل  طلب  بتقديم 
عىل   )1935 شباط   23-1934 آب   27( األوىل  األّيويّب  جودت  عل  وزارة 
يت  الطلب)93(، وأجازت اجلمعّية يف )27 ترشين األّول عام 1934()94(، وسمِّ
بالطلب املذكور باجلّوال العريّب، وكان حمّمد نارص حني تقديم طلب التأسيس 

يف الواليات املّتحدة األمريكّية إلكامل دراسته العليا )95(. 

- موقف حمّمد نارص من حركة مايس )1941( 

عندما بدأت حركة نيسان مايس عام )1941()96(، مل تكن يف ذلك الوقت 
واخلارجّية،  الداخلّية  التحّديات  ملواجهة  املجتمع  حركة  تقود  فّعالة  تنظيامت 
التي  املثنّى)97(،  ونادي  العريّب  اجلّوال  بجمعّية  متّثلت  حمدودة  تنظيامت  عدا  ما 
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أّيدت ودعمت احلركة املذكورة، فقْد ُعقد اجتامع خاّص للهيئة العاّمة يف املقّر 
تابعة  كتائب  تأليف  أبرزها:  كان  عديدة،  بقرارات  وخرج  ببغداد،  الّرئيس 
فاع عن الوطن،  جلمعّية اجلّوال، ينضّم إليها اجلّوالون وغريهم من الّشباب، للدِّ
وبالتعاون مع اجلهات احلكومّية، وأيضًا فتح باب التطّوع ملن يرغب باالنضامم 
للمجهود  اجلمعّية،  داخل  الترّبعات  بجمع  املوّظفون  وقام  الكتائب.  هذه  إىل 
أيضًا  للمتطّوعني وللحكومة  املساعدة والّدعم  أنواع  احلريّب فضاًل عن خمتلف 
التي رّحبت هبذه املساعدات)98(. وبعد اهنيار حركة )1941( إثر احتالل اجليش 
الربيطايّن بغداد قامت حكومة مجيل املدفعّي)99( بحملة اعتقاالت واسعة جّدًا 
ياسّيني)100(،  بني صفوف الشباب واملثّقفني والكّتاب واملحامني والناشطني السِّ
ومل يتخّل حمّمد نارص عن زمالئه يف مجعّية اجلّوال ونادي املثنّى وآخرون عملوا 
بل  احلركة،  فشل  بعد  الّسلطة  اعتقلتهم  والذين  العالية  املعلِّمني  دار  يف  معه 
منها  البعض  يف  وكان  إليهم،  واملجاّلت  الّصحف  إرسال  عرب  معهم،  تواصل 
مقاالت بقلمه، وأخرى حتمل اسمه عليها، وحني عثر عليها رجال األمن بني 
املعتقلني اتصل وزير الداخلّية صالح جرب)101( بعميد دار املعلِّمني العالية آنذاك 
متي عقراوي، وأبلغه بذلك، وطلب إليه أْن ُيبلِّغ حمّمد نارص أن يوقف اتصاله 
ن فعاًل ضمن قوائم  باملعتقلني، وإاّل سيعّرض نفسه لالعتقال، وأّن اسمه مدوَّ
يّتخذ  مل  الوزير  ولكّن  الداخلّية،  وزير  إىل  املقّدمة  اعتقاهلم،  املطلوب  املثّقفني 
ه نظرًا إىل ما سبق له من عالقة مع حمّمد نارص حني كان صالح جرب  إجراًء بحقِّ
أثناء  ُيعتقل  فًا للبرصة، وهو يشغل منصب مدير املعارف فيها )102(. فلم  مترصِّ
األحداث أو بعدها، ومل يّتخذ أّي إجراء بحّقه سوى عزله من منصبه، علاًم بأّنه 
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مل يظهر له أّي دور فاعل يف تأييد احلركة أكثر ممّا سبق ذكره.

- موقف حمّمد نارص من العدوان الثالثّي عىل مرص )1956(

 26( يف  الّسويس  قناة  تأميم  النارص  عبد  مجال  املرصّي  الّرئيس  إعالن  بعد 
متّوز عام 1956(، الذي عىل إثره وقع العدوان الثالثّي عىل مرص يف )29 ترشين 
ردود  هناك  كانت  املذكور  العدوان  وقوع  وبعد  نفسه)103(،  العام  من  األّول( 
أصدرت  وقْد  العراق،  ضمنها  ومن  والعربّية،  األجنبّية  الدول  قبل  من  أفعال 
احلكومة العراقّية بيانًا عن طريق مديرّية التوجيه واإلذاعة العاّمة، أوضحت فيه 
موقفها، وممّا جاء فيه »أهنا ترى أّن التأميم حّق للّدولة أصبح مفروغًا منه، كام 

تأمل احلكومة أن تسود احلكمة إلزالة اخلالف«)104(.
ياسّية هذا البيان ناقصًا؛ ألّنه أّنه مل يؤّيد  عدَّ الّشعب العراقّي واألحزاب السِّ
مرص عىل ما قامت به وهو إعالن التأميم وحّقها يف احلفاظ عىل سالمه أراضيها، 
أْن خياطبوا  الناس إىل  املناهضة للعدوان عىل مرص، فلجأ  التظاهرات  إذ بدأت 
الّسياسّيني  عريضة  أبرزها  وكان  العرائض،  طريق  عن  مبارشة  بصورة  امللك 

وعريضة املحامني، وعريضة النّواب واألعيان)105(.
م كان جمموعة من األساتذة يبحثون عاّم جيب فعله حيال  يف ظّل الوضع املتأزِّ
هذا األمر، فُعقدت اجتامعات عديدة كان أبرزها يف بيت عبد الّرمحن البّزاز )106(؛ 
إذ تّم االتفاق عىل تقديم عريضة ُتعرض فيها مطالبهم، وبعد كتابة العريضة وّقع 

عليها عدد من األساتذة )107(.
كان حمّمد نارص -وقتذاك- أستاذًا يف دار املعلِّمني العالية، وقْد عرض عليه 
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ضّد  االحتجاجّية  العريضة  األساتذة،  من  التواقيع  بجمع  املكّلف  عمر  جابر 
فوّقعها،  يوقِّع عليها،  أن  منه  العدوان عىل مرص، وطلب  موقف احلكومة جتاه 
البّزاز،  الّرمحن  )عبد  من:  نًا  مكوَّ وفدًا  خيتاروا  بأْن  املوقِّعني  بني  االتفاق  وتّم 
وجابر عمر، وحمّمد نارص، وخالد اهلاشمّي(، لتقديم العريضة إىل امللك فيصل 
بـ )بعريضة األساتذة(،  العريضة  يت  العهد األمري عبد اإلله، وسمِّ الثاين وويل 
ين)108( العريضة إىل رئيس الّديوان  وقْد قّدم حمّمـد ناصـر وعبد الرّزاق حمي الدِّ
امللكّي يف )10 ترشين الثاين عام 1956( )109(، وتضمنت مطالب كثرية ومنها 
عن اجلانب التبوّي فيها جاء: »أّن هدف التبية األسايّس كام تعلمون يا صاحب 
اجلاللة، إعداد أجيال من املواطنني الّصاحلني الذين يتجاوبون مع جمتمعهم، من 
خالل فسح املجال والتمّتع باحلّرّية، وإّن عدم الثقة باحلكومة، فمرجعه التباين 
دون  عديدة،  مناسبات  يف  جلّيًا  يظهر  الذي  والشعب،  احلكومة  بني  الشديد 
العبث بنتائجه عىل أنفس النّاشئة«)110(. إّن هذا احلديث عن التبية والناشئة رّبام 

نه بالعريضة.  يكون حمّمد نارص هو من ضمَّ
كان وزير املعارف خليل كنّة)111( قْد أرسل يف طلب حضور كلٍّ من: )حمّمد 
نارص، وعبد الّرمحن البّزاز، وخالد اهلاشمّي، وجابر عمر(، إىل ديوان الوزارة، 
وحتّدث معهم بشأن العريضة املذكورة، وكان حديثه معهم بعدم رضاه عاّم فعلوا، 
وأهّنم مل يرجعوا إليه قبل ذهاهبم مبارشة إىل امللك، ووصف الوزير عملهم بأّنه 

ياسة )112(. غري رشعّي، ويندرج ضمن االشتغال بالسِّ
مل تستجب احلكومة ملطالب األساتذة، وقامت باختاذ إجراءات رادعة ضّد 
البعض منهم؛ إذ قام وزير املعارف )خليل كنّة( بتقديم اقتاح إىل جملس الوزراء 



جمّلة ف�صلّية حمكَّمةتراُث الب�صرة 502

يا�سيُّ حمّمد نا�سر )1913-2002( ودوُرُه الرتبويُّ وال�سِّ

جملس  فقّرر  معهم)113(،  التحقيق  وإجراء  األساتذة،  بعض  فصل  فيه  طلب 
)3/كانون  بتاريخ  املنعقدة  املئة،  بعد  والعرشين  اخلامسة  جلسته  يف  الوزراء 
األّول/1956(، فصل عبد الّرمحن البّزاز، الذي كان عميدًا لكّلّية احلقوق ملّدة 
مخس سنوات)114(، ثّم ُأعتقل هو وثالثة من زمالئه، هم: )فيصل الوائّل، حممود 

عّل البصام، حسن جميد( )115(.
أّما اإلجراء الذي ُأختذ بحّق حمّمد نارص مل يكن عقوبة، بل إجراًء إدارّيًا، أال 
وهو إلغاء قرار احلكومة القايض بتنسيبه للعمل مع منظمة اليونسكو يف مكتبها 

اإلقليمّي يف مرص )116(. 

ع�م  وحّتى   )1958 مّتوز   14( بي  ال�صي��صّي  ن��صر(  )حمّمد  ن�ص�ط   -2
)1963(

- موقف )حمّمد نارص( من )ثورة 14 متّوز 1958( 

أطاحت  التي   ،)1958 عام  متّوز   14( اإلثنني  يوم  الثورة  قامت  عندما 
اجلمهورّية  قيام  عن  وُأعلن  قاسم،  الكريم  عبد  الّزعيم  بقيادة  امللكّي،  بالنظام 
العراقّية)117(، كان حمّمد نارص ضمن الوفد العراقّي املشارك يف االجتامع السنوّي 
ملكتب التبية الدويّل يف جنيف )سويرسا( لسنة )1958(، ويعقد هذا االجتامع 
كّل سنة يف شهر متّوز، لعرض آخر التطّورات يف جمال التبية والتعليم يف الّدول 
البّسام(،  العزيز  عبد  وعضوّية  عقراوي،  )مّتي  برئاسة  الوفد  وكان  األعضاء، 
وبينام كانت الوفود جمتمعة يوم )14 متّوز عام 1958(، علم حمّمد نارص بوقوع 
الوفد  رئيس  نارص  حمّمد  فأخرب  املرصّي،  الوفد  أعضاء  أحد  خالل  من  الثورة 
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العراقّي بذلك، واّتفق الوفد عىل االستمرار بالعمل حلني انتهاء االجتامع)118(.
التي  الثورة  بنجاح  خريًا  استبرش  العراقّي  الشعب  كباقي  نارص  حمّمد  كان 

أطاحت بامللكّية، وقْد أشاد هبا يف مناسبات عديدة. 
التي  متّوز 1958(،  لثورة )14  مؤّيدًا  كان  نارص  أّن حمّمد  ذلك  يّتضح من 
الّدولة  مفاصل  بعض  عىل  الشيوعّيني  سيطرة  بعد  ولكن  بامللكّية،  أطاحت 
وتأثريهم عليها، أّدى ذلك إىل معارضته سياسات احلكومة والشيوعّيني. وإّن 
حمّمد نارص كأحد القومّيني يف تلك املّدة، مل يكن ضّد ثورة 14 متوز، وهنا نشري 
العراقّية.  الّساحة  عىل  واملتغرّيات  الظروف  حسب  تتبّدل  قْد  املواقف  أّن  إىل 
ويتبنّي أّن عدم رضا حمّمد نارص عاّم مّر ذكره، كان قد انصّب بصورة أكرب عىل 

اجلانب التبوّي وقّطاع التعليم بشكل خاّص.

- موقف )حمّمد نارص( من انقالب )8 شباط عام 1963(

ما إن ُأذيع البيان األّول يف يوم اجلمعة املصادف )8 شباط 1963(، الذي جاء 
فيه اإلعالن عن اإلطاحة بنظام الزعيم عبد الكريم قاسم، الذي استمّر للمّدة 
ما بني )14 متوز 1958- 8 شباط 1963(، وتشكيل املجلس الوطنّي لقيادة 
الّسالم حمّمد عارف)119(، بمهاّمت منصب رئيس  ُكلِّف عبد  إثره  الثورة، وعىل 
لالنقالبّيني)121(،  األوىل  الوزارة  بتأليف   )120( البكر  حسن  وأمحد  اجلمهورّية، 
حّتى استبرش حمّمد نارص خريًا باالنقالب املذكور، وكان حينها أستاذًا يف كلّية 
نتيجة  ثورة جاءت  »بأّنه  وصفه  قد  وكان  العالية سابقًا(،  املعلِّمني  )دار  التبية 
لبعض املامرسات اخلاطئة التي قام هبا الزعيم عبد الكريم قاسم بعد ثورة )14 
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متوز عام 1958(، وما حدث خالل السنوات األخرية من حكمه«، وكان هذا 
الشعور وليد إحساسه بأّنه تعّرض لالضطهاد إّبان مّدة احلكم الّسابقـة.

- موؤّلف�ُت )حمّمد ن��صر( ومق�الُته

وإعداد  والتأليف  الكتابة  ميادين  يف  وقّيمة  كبرية  جهودًا  نارص  حمّمد  قّدم 
وعربّية،  عراقّية  جماّلت  يف  ونرشها  والتمجة،  والبحوث  واملقاالت  الّدراسات 
وإلقاء  املؤمترات  يف  املشاركة  عن  فضاًل  للباحث،  توّفرت  التي  منها  سنذكر 
اخلطب واملحارضات يف داخل العراق وخارجه، وبدأ بذلك منذ أن كان طالبًا 
راسّية. يف اجلامعة األمريكّية يف بريوت، فضاًل عن أّنه أسهم يف وضع املناهج الدِّ

أ- املؤّلفات التي ألَّفها )حمّمد نارص(، أو شارك يف تأليفها. 
1- كتاب )الكتب واملكتبات يف املدارس االبتدائّية( )122(. 

2- كتاب )الواجبات األخالقّية والوطنّية ()123(.
3- كتاب )القراءة العربّية ()124(.

4- كتاب )دليل الّدراسة للطاّلب يف الواليات املّتحدة األمريكّية( )125(.
5- كتاب )املطالعة العربّية ج1 ()126(.

6- وكتاب )املطالعة العربّية ج2()127(. 
7- كتاب )تربية املواطن العريّب()128(.

8- كتاب )تعاون البالد العربّية يف جماالت العالقات االقتصادّية مع دول 
وإمارات اخلليج العريّب( )129(.

9- كتاب )قراءات يف الفكر التبوّي-ج1()130(. 



ذو القعدة-جمادى الأوىل1441-1442هـ
حزيران-كانون الأول 2020م 505

اأ.د. حميد اأحمد حمدان التميمّي - م.م. عالء عريبي غامن املو�سوّي

نة الرابعة - املجلَُّد الرابُع ال�سَّ
العدداِن: احلاِدي َع�َسر والثاين َع�َسر

10 - كتاب )الفكر التبوّي العريّب اإلسالمّي- ج2( )131(.
11- كتاب)األبعاد التبوّية للرّصاع العريّب اإلرسائيّل()132(.

ب- املؤّلفات التي راجعها:
1- كتاب )املدرسة واملجتمع( )133(.

2- كتاب )مقّدمة يف التبية وعلم النفس( )134(.
3- كتاب )الفكر التبوّي العريّب اإلسالمّي- األصول واملبادئ( )135(.
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اخلامتة

ها: راسة توّصل الباحث إىل مجلة من االستنتاجات، من أمهِّ بعد هذه الدِّ
وملتزمة  ومتدّينة  متواضعة  ريفّية  ُأرسة  يف  نارص  حمّمد  لنشأة  كان  لقْد   -1
لربوز  حافزًا  كانت  مما  وشخصّيته،  سلوكه  عىل  تأثريها  والتقاليد،  بالعادات 
دالئل الطموح منذ بداية حياته العلمّية، ال سّيام أثناء دراسته، فجعلْت منه رجاًل 

عصامّيًا، استطاع أْن يشقَّ طريقه بنجاح.
يف  كبرٌي  أثٌر  ببغداد  االبتدائّية  املعلِّمني  دار  يف  نارص  حمّمد  لدراسة  كان   -2
القومّي  يايّس  السِّ صقل شخصّيته، بمعنًى آخر كان وضوح األهداف واالجتاه 

رة. له يف مرحلة نشأته املبكِّ
3- إّن االختالف يف سنة الوالدة اخلاّصة به مل تكن مقصودة يف عدم ذكرها 
بصورة دقيقة يف مذّكراته؛ بسبب عدم االهتامم هبذا اجلانب من قبله هو، وكذلك 

األمر بالنسبة إىل اسمه.
هو  منه  بدافع  االبتدائّية  املعلِّمني  دار  يف  راسة  للدِّ بغداد  إىل  ذهابه  كان   -4
قني يف دراسته  شخصّيًا، ومل يكن هناك أّي اعتاض من عائلته، وكان من املتفوِّ

هذه.
األثر  والقومية  الوطنّية  باألفكار  املتأّثريَن  راسة  الدِّ يف  لزمالئه  كان   -5

يايّس والقومّي. الواضح يف نشاطه السِّ
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الهوام�ُص

)حمّمد(،  بـ  االبتدائّية  املدرسة  سجاّلت  يف  ن  ُدوِّ ولكنّه  حممود،  األّول  اسُمه  كان   -1
وأصبح املعلِّم يناديه به، وعند اعتاضه عىل هذه التسمية أّكد له املعلِّم أْن ال فرق بني حممود 
وحمّمد، وهكذا أصبح اسمه حمّمد نارص بدالً من حممود نارص. راجع: حمّمد نارص، من القرية 
إىل بغداد فالعامل، مذّكرات الّدكتور حمّمد نارص سرية ذاتّية لتلميذ من العراق: 5/1؛ وراجع: 
دفت  اإلضبارة 3104910002،  رقم  نارص،  للوزير حمّمد  التقاعدّية  اإلضبارة  )م.ت.ع(، 

اخلدمة ترمجة حال: ص1.
2- ثامر عبد احلسن العامرّي، موسوعة العشائر العراقّية: 168/3.

3- عّباس العّزاوي، عشائر العراق: 153/1؛ ومقابلة مع األستاذ عمر عبد العزيز عمر 
العثامن، مدرس الّلغة العربّية يف إعدادّية أيب اخلصيب، وهو ابن ُأخت حمّمد نارص، البرصة، 

.2016/12/9
4- عبد عون الروضان، موسوعة عشائر العراق: 209/1 -210.

5- باب سليامن: هي قرية تقع عىل اجلانب الغريب يف شّط العرب من قضاء أيب اخلصيب. 
ُينظر: ج. ج. لوريمر، دليل اخلليج العريّب، القسم اجلغرايّف: 1279/3.

6- مقابلة مع األستاذ عمر بن عبد العزيز عمر العثامن، البرصة، 2016/12/9.
7- مذّكرات الدكتور حمّمد نارص: 15/1 - 16.

8- الكتاتيب: مفردها )الكتاب( أي: تعّلم الكتابة.
وجودها  وكان  العدنانّية،  القبيلة  متيم  بني  من  وهي  الوهبة،  إىل  ُينسبون  بّسام:  آل   -9
قرب مدينة حائل، ُينظر: يوسف محد البّسام، الزبري قبل مخسني عامًا مع نبذة تارخيّية عن نجد 

واحلجاز: ص6- 9.
10- مقابلة مع األستاذ عمر بن عبد العزيز عمر العثامن، البرصة، 2016/12/9.

11- مذّكرات الدكتور حمّمد نارص: 15/1-16؛ مقابلة مع السّيدة شيخة نارص العثامن، 
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وهي أخت حمّمد نارص، البرصة، 2016/12/16.
12- كان له عدد آخر من األخوة واألخوات، ولكنّهم توّفوا وهو طفل بسبب أمراض 
وشيخة(،  وياسني،  )بازل،  من:  كّل  وهم  الوقت،  ذلك  يف  املنترشة  والتيفوئيد،  الكولريا 
و)قسمة(.  احلياة،  قيد  عىل  اآلن  وهي  املتوّفاة  ُأختها  اسم  عىل  يت  سمِّ بنت  بعدها  وجاءت 
مقابلة مع السّيدة شيخة نارص العثامن، البرصة، 2016/12/16؛ مذّكرات الدكتور حمّمد 

نارص: 15/1.
13- اإلضبارة التقاعدّية للوزير حمّمد نارص، دفت اخلدمة - ترمجة حال: ص1؛ د.ك.و، 

احلكومة العراقّية، جدول كبار موّظفي الدولة لسنة1950: ص68.
الواحد  العبد  باشا  إىل احلاج حممود  نسبة  ُسّميت هبذا االسم  املحمودّية:  املدرسة   -14
أحد وجهاء أيب اخلصيب األغنياء، وكانت هذه املدرسة االبتدائّية احلكومّية هي الوحيدة يف 
قضاء أيب اخلصيب، منذ عام 1895. ُينظر: عبد الرّزاق اهلاليّل، املصدر الّسابق: ص 184 

 .185 -
نارص  حمّمد  يدخل  مل   .24/1 الّسابق:  املصدر  نارص،  حمّمد  الّدكتور  مذّكرات   -15
قبل  كان  اخلصيب  أيب  قضاء  يف  الّدراسة  هلذه  األّول  الصّف  افتتاح  إّن  إْذ  الثانوّية؛  املدرسة 
دخوله مرحلة الّدراسة االبتدائّية، فقْد ُفتح صّف واحد يف القضاء يف بناية املدرسة االبتدائّية 
ُينظر:  للتدريس حينذاك.  املناسبني  املدّرسني  ثّم أغلقت لعدم توفر  نفسها، يف سنة 1917، 
محيد أمحد محدان التميمّي، البرصة يف عهد االحتالل الربيطايّن )1914-1921(: ص367؛ 
عبد الرّزاق اهلاليّل، تاريخ التعليم يف العراق يف عهد االحتالل الربيطايّن )1921-1914(: 

ص164.
16- مقابلة مع األستاذ عمر عبد العزيز عمر العثامن، البرصة، 2016/12/9.

17- اإلضبارة التقاعدّية للوزير حمّمد نارص، دفت اخلدمة: ص 8.
18- مقابلة مع األستاذ عبد اجلّبار خلف اخلفاجّي، رئيس ُأمناء أقدم يف املكتبة املركزّية 

يف جامعة البرصة، البرصة، 2016/12/26.
19- مذّكرات الدكتور حمّمد نارص: 46/2-47، ص146-148؛ اإلضبارة التقاعدّية، 
دفت اخلدمة، األحوال الشخصّية: ص20؛ مقابلة مع السّيدة شيخة نارص العثامن، البرصة، 

.2016/12/16
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20- ياسني صالح العّبود، املصدر الّسابق: ص263.
أثرّية واسعة تقع يف جانب الكرخ من  الّشيخ معروف: وهي مقربة تارخيّية  21- مقربة 
يت باسمه. مقابلة مع الدكتور  بغداد، ويوجد فيها جامع الشيخ معروف الكرخّي، التي سمِّ

باسم عبد العزيز عمر العثامن، البرصة، 2016/11/6. 
22- ياسني صالح العبود، املصدر الّسابق: ص263. ذكر اثنان فقط مها عمر عبد العزيز 
عمر العثامن وأخية باسم عبد العزيز عمر العثامن؛ مقابلة مع األستاذ عمر عبد العزيز عمر 

العثامن، البرصة: 2016/11/17.
إلعداد  املاّسة  احلاجة  إىل  ونظرًا  1917؛  سنة  يف  ببغداد،  املعلِّمني  دار  ست  ُأسِّ  -23
معلِّمني للمدارس، تقّرر أْن تكون مّدة الّدراسة فيها ال تتجاوز ثالثة أشهر، وتكون عىل شكل 
دورات، كان أّول مدير هلا سوري ُيدعى حسني وفقي بك الدمشقّي، ُينظر: إبراهيم خليل 

أمحد، املصدر الّسابق: ص26؛ عبد الرّزاق اهلاليل، تاريخ التعليم: ص66. 
24- البّد من املالحظ هنا أّنه مل يكن يف العراق نظام مزدوج كام يف مرص تكون فيه مراحل 
التعليم تبدأ باملرحلة االبتدائّية، ثّم املرحلة الثانوّية، ثّم الّدراسة اجلامعّية. راجع: عبد الرّزاق 

اهلاليّل، تاريخ التعليم: ص93؛ مذّكرات الدكتور حمّمد نارص: 24/1.
امللك  إىل  تعود  األعظمّية  يف  بغداد  يف  إنشائها  فكرة  كانت  البيت:  آل  جامعة   -25
الدينّية  املدارس  بأنشاء جامعة دينّية تعلو فوق  فيصل األّول )1921- 1933(، فقد أوعَز 
تعيني  الوزراء  جملس  وقّرر  األوقاف،  وزارة  عليها  املسؤولة  وتكون   ،)1922/1/19( يف 
فيها  الّدراسة  وبدأت  1925/4/13م،  بتاريخ  للجامعة  عاّمًا  أمينًا  س  املدرِّ فهمي  األستاذ 
يوم )1924/12/13(، ُينظر: عبد الرّزاق اهلاليّل، تاريخ التعليم: ص 280 -297؛ سيار 

اجلميل، جامعة آل البيت يف العراق )1924-1930(: ص83.
26- مذّكرات الّدكتور حمّمد نارص: 25/1.

27- حمّمد نارص، املصدر نفسه: ص29.
28- دار املعلِّمني العالية: افتتحت يف شهر ترشين الثاين من سنة 1923، بعد أن شعرت 
وزارة املعارف باحلاجة املاّسة إىل املزيد من التدريسّيني من ذوي التأهيل العايل للتدريس يف 
املدارس املتوّسطة والثانوّية عىل أن ال يقبل فيها إال َمن كان قْد ختّرج يف دار املعلِّمني االبتدائّية 
 -1923( العالية  املعلِّمني  دار  نجم،  حميسن  كاظم  جواد  راجع:  الثانوّية.  املدارس  من  أو 
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1958(، )رسالة ماجستري غري منشورة(: ص33؛ عبد الرّزاق اهلاليّل، تاريخ التعليم: ص 
.277-275

والعراق،  ومرص  أمريكا  يف  فروع  هلا  عاملّية  مؤّسسة  وهي  احلديثة:  التبية  رابطة   -29
ومركزها الدويّل الرئيس يف لندن، كان يرأس فرع العراق حمّمد فاضل اجلاميل، ومتي عقراوي 
نائبًا للرئيس، وحمّمد نارص سكرتريًا، ورشيف يوسف أمينًا عىل الصندوق، ومن أعضائها: 
دراسة  إىل  هتدف  وكان  وغريهم،  الدجيّل،  وحسن  كاظم،  احلميد  وعبد  اهلاشمّي،  خالد 
عملّية لآلراء والنظرّيات التبوّية احلديثة وطرق تطبيقها عند األمم األخرى، والعمل عىل 
نرش ما هو مفيد وصالح من هذه اآلراء يف العراق. راجع: منار عبد املجيد، املصدر الّسابق: 
ص168؛ غازي دحام املرسومّي، املصدر الّسابق: ص 23 - 24؛ مذّكرات الدكتور حمّمد 

نارص: 49/2- 50. 
30- اإلضبارة التقاعدّية للوزير حمّمد نارص، دفت اخلدمة: ص5-4.

31- مذّكرات الدكتور حمّمد نارص: 49/2- 52.
32- طه اهلاشمّي )1888-1961(: ولد يف بغداد، وأتّم دراستُه يف اإلعدادّية العسكرّية، 
ثّم ذهب إىل إسطنبول سنة 1903، ودخل املدرسة العسكرّية فيها، وخترج مالزمًا ثانيًا سنة 
اجليش  يف  ُعنيِّ  ثّم   ،1909 سنة  فيها  وختّرج  األركان،  مدرسة  يف  دراسته  وواصل   ،1906
السورّي اخلامس، وبعد ذلك عمل يف الفيلق العثاميّن. عاد إىل بغداد يف 1922، فُعنيِّ رئيسًا 
ألركان اجليش يف )ترشين الثاين 1922 - نيسان 1922(. راجع: حييى كاظم املعمورّي، طه 

يايّس يف العهد العثاميّن..: ص150. اهلاشمّي ونشاطه العسكرّي والسِّ
: ولد يف بغداد، أكمل دراسته األّولّية وانتدب  البّصام )1960-1897(  33- صادق 
العاملّية  احلرب  يف  وشارك  االحتياط،  ضّباط  كّلّية  ودخل  إسطنبول،  يف  العسكرّية  للخدمة 
األوىل، ويف سنة 1922 دخل كّلّية احلقوق يف بغداد، وختّرج فيها سنة 1925، وتدّرج يف عّدة 
مناصب أبرزها وزيرًا للمعارف ثالث مّرات. راجع: راهي مزهرالعامري، املصدر الّسابق: 

ص77. 
34- حييى كاظم املعموري، املصدر الّسابق: ص150؛ مذّكرات الدكتور حمّمد نارص: 

.61/2
35- زينب كاظم أمحد، البرصة خالل حركة مايس 1941: ص7-10؛ وراجع: رجاء 
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يايّس 1941-1921:  السِّ العراقّي وتطّوره ودورة  حسني حسني اخلطاب، تأسيس اجليش 
ص245 -260 ؛ وراجع: وميض مجال عبد نظمي، وشفيق عبد الرّزاق، غانم حمّمد صالح، 

يايّس املعارص يف العراق: ص 222. التطّور السِّ
العراق املعارص: ص 139- 141؛ وراجع: عبد  36- فاضل حسني وآخرون، تاريخ 

الرّزاق احلسنّي، تاريخ الوزارات العراقّية يف العهد امللكّي: 215/5، وص 221 - 223.
37- زينب كاظم أمحد، املصدر الّسابق: ص18-11.

38- فاضل حسني وآخرون، املصدر الّسابق: ص141.
39- زينب كاظم أمحد، املصدر الّسابق: ص 73- 90؛ مذّكرات الدكتور حمّمد نارص: 

ص69.
40- زينب كاظم، املصدر الّسابق: ص92، وص168- 169، وص17- 174، 178.

41- عبد املجيد الغزايل، جريدة اهلدف: ص111.
42- باسم محزة عّباس، تاريخ التعليم يف البرصة )1921-1958(، )رسالة ماجستري 

غري منشورة(: ص121.
43- مذّكرات الدكتور حمّمد نارص: 63/2.

44- باسم محزة عّباس، املصدر الّسابق: ص121؛ وللمزيد من التفاصيل عن تأثري حركة 
نيسان مايس عىل التعليم، ُينظر: غازي دحام املرسومّي، املصدر الّسابق: ص 12- 15.

راجع:  1941؛  متوز   14 البرصة،   ،1903 العدد  التاسعة،  الّسنة  الثغر،  جريدة   -45
نوري عبد احلميد العاين، )مؤّسسات املجتمع املدين 1900 -1958(، جمّلة احلكمة، العدد 
املدين  املجتمع  لتنظيامت  متمّيز  )دور  العاين،  احلميد  عبد  نوري  ص31؛   :2004 آيار   ،36
العدد 43، بغداد،  التاسعة،  الّسنة  التحررّية ضّد اإلنكليز(، جمّلة احلكمة،  يف حرب 1941 

2006: ص 45- 56. 
46- ال تذكر املصادر الشخص الثالث، حّتى أّن حمّمد نارص مل يذكره يف مذّكراته. راجع: 

مذّكرات الدكتور حمّمد نارص: 310-309/2.
مرحلتي  أكمل  أن  وبعد  بغداد،  يف  ولد   :)1976-1901( بابان  خمتار  أمحد   -47
الوظائف  يف  وتدّرج   ،1923 سنة  فيها  وختّرج  احلقوق،  مدرسة  دخل  والثانوّية،  االبتدائّية 
حّتى عام 1941؛ وتّم تعيينه مترّصفًا للواء كربالء، ثّم وزيرًا للشؤون االجتامعّية يف 8 ترشين 
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يا�سيُّ حمّمد نا�سر )1913-2002( ودوُرُه الرتبويُّ وال�سِّ

األّول عام 1942، وشغَل بعدها عّدة وظائَف أَخر. للتفاصيل، راجع: راهي مزهر العامرّي، 
املصدر الّسابق: ص 115-114.

48- جواد كاظم حميسن نجم، املصدر نفسه: ص 88-84.
عن  وللمزيد  نارص:312/2؛  حمّمد  الدكتور  مذّكرات  ص142؛  نفسه:  املصدر   -49

تفاصيل املؤمتر. راجع: عدنان اخلزرجي، املصدر الّسابق: ص 93- 95.
50- مذّكرات الدكتور حمّمد نارص: 365/2. 

51- عبد اجلّبار عبداهلل: )1911-1969(: ولد يف مدينة قلعة صالح يف ميسان، أكمل 
فيها دراسته االبتدائّية )1924-1925(، ثّم خترج من الدراسة املتوّسطة سنة 1928؛ أنتقل 
اجلامعة  إىل  بعثة  يف  ُأرسل   ،1930 سنة  منها  وختّرج  اإلعدادّية،  دراسة  إلكامل  بغداد  إىل 
 ،1934 سنة  الفيزياء  يف  البكالوريوس  عىل  وحصل   ،1930 سنة  بريوت  يف  األمريكّية 
اجلّوّية  املوجات  يف  والدكتوراه  بريطانيا،  من   1939 سنة  اجلوّية  األنواء  يف  العايل  والدبلوم 
سنة 1946 من الواليات املّتحدة األمريكّية، عمل أستاذًا ورئيس قسم الفيزياء بدار املعلِّمني 
العالية يف جامعة بغداد )1949-1959(، حلني تعيينه رئيسًا للجامعة. راجع: سّتار نوري 

العبودّي، الدكتور عبداجلّبار عبداهلل سفري العراق العلمّي: ص 61-10.
52- مذّكرات الدكتور حمّمد نارص: 390/2.

53- املصدر نفسه.
54- أمحد جودة، املصدر الّسابق: ص219.

55- مذّكرات الدكتور حمّمد نارص: 391/2.
56- حممود فهمي درويش، وآخرون، املصدر الّسابق: ص520.

57- وهلا أيضًا العديد من اإلسهامات يف اجلانب الوطنّي، ُينظر يف ذلك: د. ك. و، وزارة 
الثقافة واإلرشاد، جمّلة أجيال، نقابة املعلِّمني، رقم امللّفة 420300/388، 1960 -1961؛ 
مذّكرات الدكتور حمّمد نارص: 395/2؛ نوري عبد احلميد العاين، عالء جاسم احلريب، تاريخ 

الوزرات يف العهد اجلمهورّي 1958 -1978م: ص 32-25.
58- املصدر نفسه: ص 189-158.

ياسّية يف العراق:  دين يف احلركة الفكرّية والسِّ 59- عبد الرّزاق أمحد النصريّي، دور املجدِّ
ص366.
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60- املصدر نفسه: ص366؛ راجع: عبد الرّزاق احلسنّي، تاريخ الوزرات العراقّية يف 
العهد امللكّي: ص 88 - 89.

61- عبد الرزاق النصريّي، املصدر الّسابق: ص368.
التدريسّيني: )متي عقراوي، خالد اهلاشمي، درويش املقدادي،  62- ومن أبرز هؤالء 
أكرم زعيت، فريد زين الّدين(. ُينظر: جعفر عّباس محيدي، التّيار القومي يف العراق 1921 - 

1958، جمّلة آفاق عربّية، العدد 10، )1984(: ص 44 -53.
63- وعد بلفور: هو الترصيح الربيطايّن الرسمّي الّصادر يف 2 ترشين الثاين عام 1917، 
الذي أعلنت فيه الّدولة االستعامرّية تعاطفها مع األماين الصهيونّية، إقامة موطن قومي لليهود 
يف فلسطني، وذلك عىل شكل رسالة بعث هبا الّلورد وزير خارجّية بريطانيا بلفور إىل الّلورد 
روتشيلد، املليونري اليهودّي املعروف. راجع: عبد الوهاب الكيايل وآخرون، املصدر الّسابق: 

560/1؛ عبد الغني املالح، تاريخ احلركة الديمقراطّية يف العراق: ص80.
64- كانت أبرز األحداث يف فلسطني يف املّدة املذكورة أعاله هي وصول دفعات كبرية 
زيارة  عىل  فلسطيناحتجاجًا  يف   1925 عام  شامل  إرضاب  وأيضًا  اليهود،  املهاجرين  من 
الّلورد بلفور، وافتتاح اجلامعة العربّية يف القدس، وكذلك امتالك اليهود أرايض واسعة يف 
املّدة املذكورة، وتشكيل وحدات عسكرّية صهيونّية، فضاًل عن الوضع االقتصادّي املتدهور 
العراق  تاريخ  من  سياسّية  حكايات  العمري،  أمني  خريي  راجع:  الفلسطينّي.  للشعب 

احلديث: ص80.
قام   ،1920 ثورة  أبطال  وأحد  زوبع  قبيلة  رئيس  هو  املحمود:  ضاري  الشيخ   -65
باغتيال الكولونيل )جلمن( احلاكم الربيطايّن يف لواء الّدليم )حمافظة األنبار( يف )12 آب عام 
1920(، ظّل مّدة طويلة خمتفيًا عن أنظار الّسلطة الربيطانّية التي كانت تريد حماكمته بعد هناية 
الثاين 1928(، وجرت حماكمته وحكم عليه  بتاريخ )3 ترشين  القبض عليه  الثورة، فألقي 
باإلعدام يف 30 كانون األّول من عام 1928، ثّم استُبدل احلكم بالسجن املؤّبد، وكان مريضًا 
)بالزحار( فتويّف يف اليوم األّول من شهر شباط عام 1928. راجع: عبد األمري هادي العّكام 

احلميداوّي، احلركة الوطنّية يف العراق )1921-1933(: ص 287-286.
66- حسني مجيل، العراق شهادة سياسّية )1908-1930(: ص 208-207.

67- عبد الغني املالح، املصدر الّسابق: ص83؛ برشى سكر خيون الّساعدي، حسني 
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يا�سيُّ حمّمد نا�سر )1913-2002( ودوُرُه الرتبويُّ وال�سِّ

مجيل ودوره الّسيايّس يف العراق حّتى عام 1954، )رسالة ماجستري غري منشورة(: ص24.
68- عبد الرزاق احلسني، الوزارات: 153/2 -155.

69- خريي العمري، مصدر سابق: ص190.
70- توفيق الّسويدّي )1892-1968(: ولد يف بغداد، أكمل الدراسة اإلعدادّية عام 
1908، ثّم دخل مدرسة احلقوق ببغداد، ودرس فيها عام واحد، بعد ذلك سافر إىل إسطنبول 
 ،1915 عام  باريس  إىل  وسافر   ،1912 العام  يف  فأكملها  احلقوق،  كّلّية  يف  دراسته  إلكامل 
عاد إىل بغداد بعد سقوط حكومة دمشق 1920، شغل مناصب عديدة. راجع: مري برصي، 

املصدر الّسابق: 139/1-141؛ راهي العامرّي، املصدر الّسابق: ص 62-61.
املصدر  الزيدّي،  يارس  عّباس  153/2-159؛  الوزارات:  احلسنّي،  الرّزاق  عبد   -71

الّسابق: ص26.
72- هنري دوبس )1871-1934(: ولد يف لندن، ودرس يف جامعة وينشست، وعمل 
يف اهلند يف سنة 1892، بعد ذلك شغل مناصب عديدة أبرزها املفّوض الرئيس يف بلوشستان 
ما بني عامي) 1917-1919(، وشغل منصب املمّثل الربيطايّن يف كابل- أفغانستان يف شهر 
كانون الثاين سنة 1921، ثّم ُعنّي مندوبًا ساميًا يف العراق للمّدة ما بني )22 أيلول 1923 

لغاية 3 شباط 1929(.راجع: من االنتنيت املوسوعة احلّرة ويكيبيديا:
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry-Dobbs؛www.almarsa-news-com/?p=//.7 

73- حسني مجيل، املصدر الّسابق: ص 210-215؛ وللتفاصيل راجع: إبراهيم خليل 
العالف، )بواكري احلركة الطالبّية(: ص18؛ جعفر عّباس محيدي، )التيار القومي(: ص 47.

74- مذّكرات الدكتور حمّمد نارص: 38/1.
75- ناجي الّسويدّي )1882-1942(: ولد يف بغداد، ودرس يف مدرستها اإلعدادّية، 
عام  فيها  وختّرج  احلقوق،  كّلّية  يف  ودرس  إسطنبول،  إىل  سافر  ثّم  الّدينّية،  العلوم  ودرس 
يف  للعدلّية  وزيرًا  أبرزها  كان  مناصب،  عّدة  يف  وُعنيِّ   ،1921 عام  بغداد  إىل  عاد   ،1905
الوزارة النقيبّية الثانية من )10 أيلول 1921-31 آذار 1922(، ثّم وزيرًا للّداخلّية يف الوزارة 
السعدونّية األوىل يف )18 ترشين الثاين 1922( بعدها توىّل منصب وزير مّرات عديدة، إىل 
أن أصبح رئيسًا للوزراء بني )18 ترشين الثاين 1929 -9 آذار 1930(. راجع: مري برصي: 

.137-133/1
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76- عبد الرّزاق احلسنّي، الوزارات: 292/2-333؛ عبد الّرمحن البّزاز، العراق من 
االحتالل حّتى االستقالل: ص 192-190. 

جامعة  يف  ودرس  بريطانيا،  يف  ولد   :)1971-1879( مهفريز  هنري  فرنسيس   -77
أوكسفورد، عمل يف الّسلك الدبلومايّس يف أفغانستان من عام 1922 إىل عام 1929، ومن 
ثّم مندوبًا ساميًا يف العراق يف عام 1929، وقام بدور مهّم يف هتيئة العراق للدخول يف عصبة 
األمم عام 1932، انتهت مّدة عمله يف العراق يف العام نفسه. راجع: من االنتنيت مدونة 

الدكتور إبراهيم خليل العاّلف اإللكتونّية:
wwwallafblogspotcom.blogspot.com/2015/03/francis-henry-humphrys.html. 

الداخلّية  ياسة  السِّ يف  وأثرها  الربيطانّية  العراقّية  املعاهدات  العمر،  صالح  فاروق   -78
1922-1948م: ص 252-249.

79- عبد الرّزاق احلسنّي، الوزارات: 321-306/2، 325.
80- عبد الرّزاق احلسنّي، الوزارات: 325/2.

81- حسني مجيل، املصدر الّسابق: ص284.
82- عبد الرّزاق احلسنّي، الوزارات: 233/2؛ مذّكرات الدكتور حمّمد نارص: 39/1.

83- املصدر نفسه: 232/2؛ حسني مجيل، املصدر الّسابق: ص284.
الوزارات:  احلسنّي،  الرّزاق  عبد  39/1-40؛  نارص:  حمّمد  الّدكتور  مذّكرات   -84

.232/2
85- عبد الرّزاق احلسنّي: 232/2.

86- لويد دولربان، العراق من االنتداب إىل االستقالل: ص137.
87- وميض مجال عمر نظمي، املصدر الّسابق: ص 185-181.

88- فاضل حسني، )مجعّية اجلّوال العريّب(: ص247.
89- مذّكرات الدكتور حمّمد نارص: 34/1؛ عدنان اخلزرجّي: ص28-22.

90- فاضل حسني، )مجعّية اجلّوال العريّب(: ص248.
91- املصدر نفسه: ص249. 

املعلِّمني  دار  يف  طاّلبًا  كانوا  حني  اجلّوال  مجعّية  إىل  العسكرّيني  من  عدد  دخل   -92
االبتدائّية، وقْد صدر قرار يف عام 1934 بالّسامح للمعلِّمني بااللتحاق يف الكّلّية العسكرّية، 
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حييى،  وطاهر  قاسم،  الكريم  عبد  منهم:  كان  املذكورة،  بالكّلّية  والتحقوا  كثريون،  فتقّدم 
ين الّدوري، الفريق طاهر حييى ضحّية الرّصاعات  وعبد الّلطيف الدّراجي. راجع: سيف الدِّ
ياسّية يف العراق: ص5-72؛ وبشأن األعضاء العرب والعسكريني أيضًا، راجع: نوري  السِّ

عبد احلميد العاين، )مؤّسسات املجتمع املدين 1900-1958(: ص31.
إبراهيم خليل  العريب:  القومّي  الفكر  تطوير  بشأن دور ساطع احلرصّي يف  93- راجع 

العاّلف، تاريخ الفكر القومّي العريّب: ص 184-181.
94- فاضل حسني، )مجعّية اجلّوال العريّب(: ص248.

95- عبد الرّزاق احلسنّي، تاريخ الوزارات يف العهد امللكّي: 61-29/4.
العراقّي  القطر  يف  ياسّية  السِّ واجلمعّيات  األحزاب  اجلبورّي،  حسن  اجلّبار  عبد   -96

1908-1958م: ص249. 
97- املصدر نفسه: ص143؛ مذّكرات الدكتور حمّمد نارص: 136/1.

الّسنة  حركة  يف  اخلفّية  األرسار  احلسنّي،  الرّزاق  عبد  راجع:  مايس،  حركة  بشأن   -98
احلركة  تطّور  يف  دراسة  الكيالين  عايل  رشيد  حركة  ياغي،  أمحد  إسامعيل  التحّررّية؛   1941
العراقّية  واحلرب  الكياليّن  عايل  رشيد  انتفاضة  األعظمّي،  سعيد  وليد  العراقّية؛  الوطنّية 

الربيطانّية 1941م.
أّسسه: صائب  بتاريخ 16 شباط عام 1935، وممّن  بغداد  س يف  ُأسِّ املثنّى:  نادي   -99
شوكت ومتي عقراوي وخالد اهلاشمّي، وغريهم، وكانت نسبة كبرية من مؤّسسيه أعضاء يف 
مجعّية اجلّوال العريّب، ولتشابه املبادئ واألهداف بينهام، قّررت مجعّية اجلّوال العريّب االنضامم 
إىل نادي املثنّى مع االحتفاظ بكياهنا داخل النادي، كان ذلك يف صيف عام 1936. راجع: 
 :1942-1934 العراق  يف  القومي  التجّمع  وواجهات  املثنّى  نادي  اجلواهرّي،  أمحد  عامد 

ص25، 159-38.
100- نوري عبد الّرمحن العاين، )دور متمّيز لتنظيامت املجتمع املدين يف حرب 1941 

التحّررية ضّد اإلنكليز(، جمّلة احلكمة، العدد 43: ص 54-45.
يف  دراسته  أكمل  أْن  وبعد  املوصل،  يف  ولد   :)1958-1890( املدفعّي  مجيل   -101
العسكرّية،  اهلندسة  معهد  يف  ودرس  اسطنبول،  إىل  سافر  بغداد،  يف  العسكرّية  اإلعدادّية 
العربّية الكربى  الثورة  العثاميّن، وشارك يف  وختّرج فيه ضابطًا عام 1911، والتحق باجليش 
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عام 1916 مع اجليش الرشيفّي، وبعد سقوط احلكم العريّب يف سوريا عام 1920، عاد إىل 
ياسة:  السِّ موسوعة  وآخرون،  الكيايل  الوهاب  عبد  راجع:  عديدة.  مناصب  وتوىّل  العراق، 

95/2-96؛ مري برصي، املصدر الّسابق: 264-263/2.
العراق يف  الونداوي،  الّسابق: ص 155-157؛ مؤّيد  102- عامد اجلواهرّي، املصدر 

التقارير السنوّية للّسفارة الربيطانّية 1944-1958م: ص11.
103- صالح جرب )1895-1957(: ولد يف مدينة النارصّية، وتقّلد مناصب عديدة، 
أّوهلا وزيرًا للمعارف يف وزارة مجيل املدفعّي األوىل من )9 ترشين الثاين 1933-21 شباط 
العام 1941،  من  نيسان  لغاية  البرصة يف حزيران عام 1940،  للواء  مترّصفًا  ثّم   ،)1934
ترشين   4-1941 األّول  ترشين   9( يف  الّسادسة  الّسعيد  نوري  وزارة  يف  للداخلّية  ووزيرًا 
األّول 1942(، كذلك رئيسًا للوزراء يف )29 آذار 1947 -27 كانون الثاين 1948(، ووّقع 
معاهدة بورتسموث مع بريطانيا عام 1948. راجع: فاطمة صادق عّباس السعدي، صالح 
يايّس يف العراق حّتى عام 1957م؛ مري برصي، املصدر الّسابق: 257/1- جرب ودوره السِّ

259؛ عبد الرّزاق احلسنّي، الوزارات: 48/6.
104- مذّكرات الدكتور حمّمد نارص: 157-155/2.

105- طاهر خلف البّكاء، موقف يف وثائق الرأي العام العراقّي والعدوان الثالثّي عىل 
مرص يف وثائق شعبة املخابرات الرّسّية يف وزارة الداخلّية العراقّية 1956م: ص 14-16؛ 
الرّزاق احلسنّي، )العراق يب لنرصة مرص يف أعقاب تأميم قناة السويس(، جمّلة آفاق  عبد 

عربّية، السنة 10، العدد 8، آب 1985م: ص21.
محيدي،  عّباس  جعفر  115/10-121؛  الوزارات:  احلسنّي،  الرّزاق  عبد   -106

ياسّية يف العراق 1953-1958م: 153/2، 166-162. التطّورات واالجتاهات السِّ
الرّزاق  عبد  راجع:  عليها.  املوقِّعني  وأسامء  املذكورة  العرائض  عىل  لالطالع   -107
واالجتاهات:  التطّورات  محيدي،  عّباس  جعفر  128/10-138؛  الوزارات:  احلسنّي، 

.169-165/2
108- عبد الّرمحن البّزاز )1913-1973(: ولد يف بغداد، ودخل املدرسة االبتدائّية يف 
أيلول 1923، وختّرج فيها يف 1928، وأكمل دراسته الثانوّية سنة 1932، ودرس القانون 
ج يف عّدة مناصب إىل أن تسّلم منصب نائب رئيس  يف لندن، عاد إىل العراق يف 1939، تدرَّ
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الوزراء، ووزير اخلارجّية يف أيلول سنة 1965، ولغاية الواحد والعرشين من شهر أيلول من 
العام نفسه، ورئيسًا للوزراء لغاية 16 آب سنة 1966. راجع: حمّمد كريم مهدي املشهدايّن، 
 ،62،  28 ص   :1968 متّوز   14 ثورة  حّتى  يايّس  والسِّ الفكرّي  ودوره  البّزاز  الّرمحن  عبد 
احلسنّي،  الرّزاق  عبد  307/2؛  نارص:  حمّمد  الّدكتور  مذّكرات  117-220؛   ،105  ،77

الوزارات: 138-133/10.
109- مذّكرات الدكتور حمّمد نارص: 308/2.

110- عبد الّرمحن البّزاز، صفحات من األمس القريب: ص185.
111- عبد الرّزاق احلسنّي، الوزارات: 134/10.

مذّكرات  111؛  ص81،  القريب:  األمس  من  صفحات  البّزاز،  الّرمحن  عبد   -112
الدكتور حمّمد نارص: 307/2.

113- خليل كنّة )1909-1995(: ولد يف مدينة الفّلوجة، وأكمل دراسته االبتدائّية يف 
بغداد، والثانوّية يف اجلامعة األمريكّية يف بريوت، ثّم دخل كّلّية احلقوق يف بغداد، وختّرج فيها 
عام 1932، شغل وظائف عديدة، أبرزها مستشارًا قانونّيًا يف وزارة االقتصاد، وبعد حركة 
مايس عام 1941، ُعنيِّ مديرًا لكهرباء بغداد، وكان أحد أعضاء حزب االستقالل، ثّم انشّق 
عنه، وكان مؤّيدًا لسياسة نوري الّسعيد، وشغل منصب وزير املعارف أربع مّرات. راجع: 
ياسة: 153/2- السِّ أعالم  الّسابق: ص100-104؛ مري برصي،  املصدر  العامرّي،  راهي 

.155
114- خليل كنة، العراق أمسه وغده: ص221-220.

كنة،  خليل  117؛  ص84،  القريب:  األمس  من  صفحات  البّزاز،  الّرمحن  عبد   -115
املصدر الّسابق: 221-220.

املدينة  عن  مت  كيلو   96 بعد  عىل  الّسليامنّية  حمافظة  أقضية  أحد  وهي  بنجوبن:   -116
عىل احلدود مع إيران. راجع: مذّكرات الدكتور حمّمد نارص: 308/2؛ جعفر عّباس محيدي، 

التطّورات واالجتاهات: 169/2.
117- مذّكرات الدكتور حمّمد نارص: 39/2. 

الدكتور  مذّكرات  ص41؛  القريب:  األمس  من  صفحات  البّزاز،  الّرمحن  عبد   -118
حمّمد نارص: 309-305/2.
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119- حمّمد نارص )التبية والتعليم يف العهد اجلمهورّي(: ص8.
العبدّي. راجع: عادل  كن أمحد صالح  الرُّ اللِّواء  آنذاك  العسكرّي  120- وكان احلاكم 
تقي البلداوّي، نبض الشارع العراقّي يف عهد عبد الكريم قاسم وثائق أمنّية جديدة: ص44؛ 
االجتامعّية  الطبقات  العراق  بطاطو،  حنّا  385/2-389؛  نارص:  حمّمد  الدكتور  مذّكرات 

واحلركات الثورّية الشيوعّيون والبعثّيون والضّباط األحرار: 267-262/3.
121- عبد الرّزاق شبيب: ولد يف بغداد، وبعد إكامل دراسته االبتدائّية والثانوّية دخل 
نقيبًا  مّرات  ثالث  وانتخب  املحاماة،  يف  وعمل   ،1934 عام  فيها  وختّرج  احلقوق،  كّلّية 
يس  للمحامني. ُأعتقل مّرات عديدة، كان أبرزها يف أثناء احلرب العاملّية الثانية، وكان من مؤسِّ
حزب االستقالل القومّي الذي ُأّسس سنة 1946. تويّف يف بغداد عام 1988م. راجع: مري 
مذّكرات  ص152؛  الّسابق:  املصدر  كّبة،  مهدي  حمّمد  585/2؛  الّسابق:  املصدر  برصي، 

الدكتور حمّمد نارص: 389/2.
122- عبد املجيد جليل: ولد يف بداية العرشينّيات يف ناحية شهر بان يف لواء دياىل، وهو 
امللكّي يف مديرّية  العهد  األربعينّيات يف  بداية  من أصل كردي، أصبح ضابطًا يف اجليش يف 
االستخبارات العسكرّية. عمل يف أحد األفواج إىل قيام ثورة 14 متّوز عام 1958، وكانت 
تقي  عادل  راجع:  جليل.  املجيد  عبد  به  يعمل  الذي  الفوج  آمر  عارف  فؤاد  مع  عالقة  له 

البلداوّي، نبض الشارع العراقّي: ص 15-10.
123- ُينظر: مذّكرات الدكتور حمّمد نارص: 390-389/2.

124- إسامعيل العارف )1919-1989( ولد يف قرية هبب التابعة لقضاء اخلالص يف 
لواء دياىل، وبعد أن أكمل الصّف اخلامس االبتدائّي انتقل إىل بغداد، إلكامل دراسته االبتدائّية 
واملتوّسطة واإلعدادّية، ثّم دخل الكّلّية العسكرّية، وختّرج فيها برتبة مالزم ثاٍن عام 1937، 
تب العسكرّية حّتى وصل لرتبة زعيم )عميد حالّيًا(، وبعد ثورة 14 متوز عام  وتدّرج يف الرُّ
1958 ُعنيِّ وزيرًا للمعارف من )3 نيسان 1960- 8 شباط 1963(. راجع: إرساء خزعل 

ظاهر، املصدر الّسابق: ص 19-7.
)حمافظة  مركز  العامرة  مدينة  يف  ولد   :)1985-1919( سليم  مصطفى  شاكر   -125
وأصبح  االنثروبولوجي،  علم  يف  لندن  جامعة  من  الدكتوراه  درجة  عىل  حصل  ميسان(، 
معادية  كتاباته  وكانت  بعد،  فيام  اإلنسان(  )علم  واالنثروبولوجيا  االجتامع  علم  رّواد  من 
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واملقاالت يف جمال ختّصصه،  الكتب  العديد من  له  قاسم،  الكريم  للشيوعّيني وللزعيم عبد 
تعّرض لالعتقال والفصل من جامعة بغداد، بسبب معاداته للّسلطة احلاكمة وإلدارة اجلامعة 
الدكتور عبد اجلّبار عبد اهلل، وكانت مقاالته ضّد رئيس اجلامعة واحلزب  التي كان يرأسها 
الشيوعّي، وقْد تّم اعتقاله وتسفريه إىل خانقني عام 1960. راجع: إبراهيم خليل العالف، 
يايّس يف جامعة بغداد،  األستاذ الدكتور شاكر مصطفى سليم وصفحة من تاريخ الرصاع السِّ

مؤّسسة احلوار املتمّدن من االنتنيت،
www.ahewar.org/debat/Show.art.asp?aid=298318

دراسته  إكامل  وبعد  بغداد،  يف  ولد   :)1968-1912( العبدي  صالح  أمحد   -126
املناصب  يف  وتدّرج   ،1932 عام  العسكرّية  الكّلّية  دخل  واإلعدادّية،  واملتوّسطة  االبتدائّية 
العسكرّية، إىل أن أصبح قائد القوات العسكرّية العرفّية الثالثة يف البرصة، وبعد ثورة 14 متوز 
عام 1958، ُعنيِّ رئيسًا ألركان اجليش، وحاكاًم عسكرّيًا عاّمًا، لغاية 8 شباط عام 1963. 

راجع: مري برصي، املصدر الّسابق: 627/2.
الّسابق:  املصدر  العارف،  إسامعيل  راجع:  عددهم.  كان  كم  املصادر  تذكر  ال   -127

ص335-336؛ أمحد جودة، املصدر الّسابق: ص 234-217.
الّسابق:  املصدر  العارف،  إسامعيل  379/2؛  نارص:  حمّمد  الدكتور  مذّكرات   -128

ص335-329.
دار  بمدرسة  والتحق  تكريت،  يف  ولد   :)1982-1914( البكر  حسن  أمحد   -129
املعلِّمني وختّرج فيها سنة 1932. التحق بالكّلّية العسكرّية يف سنة 1938، وشارك يف ثورة 
1958، وانقالب 8 شباط سنة 1963، وانقالب 1968، وتوىّل رئاسة الوزراء بعد نجاح 
وعمل  ذلك،  بعد  األخري  املنصب  عن  إبعاده  وتّم  اجلمهورّية،  لرئيس  نائبًا  ُعنيِّ  االنقالب. 
سفريًا يف وزارة اخلارجّية سنة 1964، وتوىّل منصب رئاسة اجلمهورّية منذ ذلك الوقت حتى 

ياسّية 1982-1914. رية السِّ سنة 1979. راجع: شامل عبد القادر، أمحد حسن البكر السِّ
هاين  1963.راجع:  عام  شباط   8 انقالب  بخصوص  التفاصيل  من  للمزيد   -130
الفتاح  عبد  213-267؛  ص  العراقّي:  البعث  حزب  يف  جتربتي  اهلزيمة  أوكار  الفكيكّي، 
البوتاين، املصدر الّسابق: ص 319-363؛ عل كريم سعيد، عراق 8 شباط 1963 من حوار 
رفعت،  وسيم  45-129؛  ص  شبيب:  طالب  ذاكرة  يف  مراجعات  الدم  حوار  إىل  املفاهيم 
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العراق االنقاليّب واالنقالبات الناجحة والفاشلة يف العراق )1921-2003(: ص 139-
153؛ جعفر عّباس محيدي، تاريخ الوزارات: 26-5/6.
131- مذّكرات الدكتور حمّمد نارص: 12/2، 464.

نارص:  حمّمد  الدكتور  مذّكرات  راجع:  كعناوين.  مذكورة  الباحث  وجدها   -132
.259/1

133- وجدها الباحث مذكورة كعناوين. راجع: املصدر نفسه.

134- وجدها الباحث مذكورة كعناوين. راجع: املصدر نفسه.
األمريكّية،  املتحدة  الواليات  يف  العرب  للطالب  الّدراسة  دليل  نارص،  حمّمد   -135

بغداد، دار األخبار، 1957. 
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3104910002، دفت اخلدمة ترمجة حال.
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بغداد، مطبعة احلكومة، 1957.

ث�لث�ً: الّر�ص�ئل واالأطروح�ت 
العراق 1956- 1970، رسالة  العايل يف  التعليم  املحّمدي،  إيامن مصطفى خلف   -6

ماجستري غري منشورة، كّلّية التبية ابن رشد، جامعة بغداد، 2008.
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السوفيتّي منها، رسالة ماجستري غري منشورة، كّلّية اآلداب، جامعة البرصة، 2015.
يايّس والعسكرّي يف العراق  8- عّل نارص علوان الوائّل، عبد الّسالم عارف ودوره السِّ
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33- عبد الرّزاق اهلاليّل، تاريخ التعليم يف العراق يف العهد العثاميّن 1638- 1917م، 
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