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 :الممخص
اميف مف الشخصيات االدبية  شخصية عطا تعد        

, اذ  البارزة في العراؽ مرحمة العشرينيات مف القرف المنصـر
لممجتمع والدعوة الى  اإلصالحية بالنزعةتميزت كتاباتو 

,  فضال" عف دورة آنذاؾالتحرر مف التقاليد البالية السائدة 
الدبموماسي اثناء عممو في السمؾ الخارجي وقابمياتو الكبيرة 

   لترجمة والكتابة الرصينة.في مجاؿ ا
مف الكتاب العراقييف القالئؿ الذيف كتبوا عف األدب السردي و 

العراقي وأصبح مف الرواد في ذلؾ. وتتركز أفكاره حوؿ 
محاوالت تجاوز الظروؼ الصعبة التي واجييا العراؽ , 

 التخمؼ والجيؿ والحرماف إباف االحتالؿ البريطاني. السيما 
المجاؿ الدبموماسي والشؤوف الخارجية في ساىـ عممو في 

تعزيز طموحاتو المتمثمة في بناء مجتمع متقدـ يعيش 
   اقتصاديًا في استقرار سياسي وأمني كغيره.
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Abstract: 

Atta Amin's character is considered one of the prominent 

literary figures in Iraq during the twenties of the last 

century, as his writings were distinguished by the 

reformist tendency of society and the call for liberation 

from the outdated traditions prevailing at the time, as 

well as “the diplomat’s course during his work in the 

foreign service and his great capabilities in the field of 

translation and sober writing. 

He is one of the few Iraqi writers who have written about 

Iraqi narrative literature and has become a pioneer in it. 

His thoughts focus on attempts to overcome the difficult 

circumstances that Iraq faced, especially backwardness, 

ignorance and deprivation during the British occupation. 

His work in the diplomatic and foreign affairs field 

contributed to enhancing his ambitions of building an 

advanced society that lives economically in political and 

security stability like any other. 
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 المبحث األول
 عطا أمين النشأة والسيرة.

 والدتـــو:
, وقد (0)ببغداد 0897ولد عطا بف محمد اميف القاضي في الخامس عشر مف كانوف االوؿ 

, وىو (0)ذكرت بعض المصادر أنو حفيد أحد عمماء بغداد ومف مدرسي مدرسة األماـ األعظـ
,  مؤرخ) مدينة األعظمية ( 4)بينما أكد األستاذ وليد األعظمي (,3)الشيخ حسيف البشدري

 . (5)ورجاليا( أف أمو ىي أبنة الشيخ حسيف البشدري
درس في المدرسة السمطانية ببغداد , وفي أثناء االحتالؿ البريطاني دخؿ دورة لمتعميـ  

 ليعيف بعدىا معممًا في دار المعمميف,  وبعد مضي أشير عدة 
نقؿ معممًا الى مدرسة المأموريف التي أنشئت لتخرج الموظفيف,  كما أنتدب لمتدريسيف  

,  فضاًل عف دخولو لكمية 0909اظر المعارؼ عاـ في مدرسة التجارة الى أف أصبح سكرتيرًا لن
 .( 6) 0903الحقوؽ التي تخرج منيا عاـ 

,  االستاذ في كمية الحقوؽ في مذكراتو أف عطا أميف قد (7)أوضح سميماف فيضي 
بو مف قابميتو في  أعانو في طبع محاضراتو في كتاب لو سماه الحقوؽ الدستورية ,  لما تميز

وبعد تخرجو مف  ( 8)سموبو المتطور وتعبيراتو الرصينة ونزعاتو األصالحيةوالترجمة وا الكتابة
كمية الحقوؽ انخرط في السمؾ الدبموماسي,  ونقؿ خدماتو مف الديواف الممكي الذي عيف فيو 

, فمدونًا في وزارة 0905الى وظيفة سكرتير في الممثمية العراقية في لندف عاـ 0900كاتبًا عاـ 
الى الخدمة الخارجية فنقؿ كسكرتير أوؿ في 0908. وأعيد عاـ (9)0907العدلية عاـ 

  ( 02)المفوضيات العراقية  في لندف وأنقرة وروما
, رفع الى وظيفة مشاور المفوضية في لندف ثـ باريس ثـ قائمًا باألعماؿ 0935في عاـ  

, ثـ لندف في  0939فييا,  ونقؿ مشاورًا لمسفارة في برليف وروما وقائمًا باألعماؿ فييا عاـ 
, عيف عطا أميف مديرًا 0943.وفي األوؿ مف تشريف الثاني عاـ ( 00)الػػػػػػػػػػػػسنة التي تمييا

, وباريس 0944وقائمًا باألعماؿ في انقرة عاـ  لمخارجية العامة في وزارة الخارجية ثـ مشاوراً 
 مديرا لمصافيعيف أحيؿ الى التقاعد في الخدمة الخارجية بعدىا 0950.وفي عاـ 0949عاـ 
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 . ولما قامت ثورة الرابع عشر( 00) 0955النفط الحكومية فرئيسًا لمجمس أدارتػيا في ايموؿ عػاـ 
عالف, ونياية العيد الممكي  0958مف تموز الجميورية, كاف عطا اميف يصطاؼ في تركيا  وا 

سة الدبموماسية لقد دخؿ عطا أميف معترؾ السيا ( . 03)0960فبقي خارج وطنو حتى نياية عاـ 
 .(04)بطبقة الحكاـ مف أوسع أبوابيا وأكثرىا احتكاكاً 

 زواجــو
,وأخت األمير زيد بف الشريؼ (05),مف أحدى أخوات الممؾ فيصؿ األوؿ تزوج عطا أميف 

عقد قرانو  , وحضر0904.في الحادي والعشريف مف اذار  (07), وىي األميرة سارة(06)حسيف
 .( 08)والشخصيات البارزة مما دؿ عمى مكانة عطا أميف في ذلؾ الوقتالعديد مف القادة 

, في مذكراتو التي اعدىا لمطبع وحررىا ولده عدناف (09)مزاحـ الباجو جي وذكر 
(كنت مدعوًا في عقد قراف عطا أميف 0904, عف يوـ )الحادي والعشريف مف اذار(02)الباججي

, رئيس الوزراء وىو بذلؾ يوضح (00)لعسكري(احد كتاب البالط وعند خروجي القيت)جعفر ا
 .( 00)مكانة عطا اميف واقباؿ القادة عمى حفمو

كاف لزواج عطا اميف الفضؿ الكبير في عممو وترقيتو وتوليو مناصب عدة في مجاؿ  
لسكرتير الممؾ فيصؿ وكاتبًا لمبالط  التمثيؿ الدبموماسي بعد اف كاف يشغؿ وظيفة مساعداً 

نقؿ خدماتو مف البالط الممكي الى العمؿ في الخدمة الخارجية ليبدأ مشواره في  .وتـ( 03)الممكي
العمؿ الدبموماسي, واصبح سفيرًا لمعراؽ في دوؿ عدة ومارس العمؿ في التمثيؿ الدبموماسي في 

التايمز البريطانية في  الى جانب ذلؾ, نشرت صحيفة(. 04)العديد مف السفارات العراقية 
أدى الى غضب  أشار الى زواج عطا أميف السري مما , مقاالً  0933ؿ عاـ العشريف مف ايمو 
 .( 05)العائمة المالكة

دافع عطا اميف عف زواجو معتبرًا أف الزواج تـ بصورة عمنية وحسب القانوف التركي,       
وذلؾ مف خالؿ الكتاب الذي رفع مف وزارة الخارجية باسـ القائـ بأعماؿ المفوضية )عطا 

 .(06)صحة ليا مؤكدًا أف صحيفة التايمز نشرت أخبار كاذبة ال  أميف(,
مرافقة أشخاص ميميف في الدولة لو في اتماـ زواجو ومف اصحاب المقامات  موضحاً  

 .( 07)دعوة قضائية ضد تمؾ الصحيفة  بإقامةالحالية والذيف الزموه بدورىـ 
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, 0933عشريف مف ايموؿ حسب الوثيقة المؤرخة في ال زواجوبرر عطا اميف ايضا"    
نقؿ عف الزواج السري كاف غير  بعنواف )زواج عراقي (, اذ أرسؿ كتاب الى بغداد بيف فيو ما

 .( 08)صحيح
كما اف االمير زيد شقيؽ االميرة سارة وسفير العراؽ في تركيا قد سيؿ الموافقة عمى  

ة بخطة الزواج التي اتبعت الزواج في اسطنبوؿ, اذ زار االمير زيد الوالي واخبره بصورة رسمي
عالف ا  فيو جميع القواعد المدونة في القانوف التركي)المنقوؿ مف القانوف السويسري(, بما فييا

الخطبة التي بقت عدة اياـ وبالنظر مف تمؾ الحقائؽ فأني أظير لكـ أنو لـ يكف ىناؾ اي 
 .( 09)كتماف لذلؾ الزواج

الخارجية في الخامس مف تشريف االوؿ عاـ الى جانب ذلؾ, صدر كتاب مف وزارة  
(والمؤرخ في ايموؿ مف قبؿ المفوضية العراقية في 0542مؤكدًا عمى الكتاب المرقـ ) 0933

لندف يتعمؽ بزواج عطا اميف مف االميرة سارة عمى اف يكوف ذلؾ الزواج مقترنًا بموافقة الممؾ 
 . ( 32)فيصؿ
عة قضية الزواج ودعوة عطا اميف الى بغداد لالمتثاؿ , بمتاب(30)كمؼ ) ياسيف الياشمي(       

عودتو  الى امر صاحب الجاللة وقد اعطي مدة شير واعتباره مستقياًل عند عدـ االمتثاؿ لقرار
الى بغداد ويعيف مف يحؿ محمة في الوظيفة , وأرسمت وثيقة اخرى مف جعفر العسكري ,  

الخاصة بضرورة  0933ف تشريف االوؿ والمؤرخة في الثاني عشر م آنذاؾالوزير المفوض 
. وازاء تمؾ التطورات, أرسمت وزارة  ( 30)سفر عطا أميف الى بغداد قبؿ انتياء مدة الشير

بينت فيو بأف  0933( في الثامف والعشريف مف تشريف االوؿ  0770الخارجية الكتاب المرقـ )
عف  . فضالً ( 33)لممذاكرة  عطا اميف وافؽ مبدئيًا عمى الطالؽ ولكف طمب حضور االمير زيد

قادمًا مف جنيؼ الى  0933, في يـو العشريف مف تشريف الثاني ( 34)ذلؾ, حضر نوري السعيد
لندف اذ عقد مجمس بحضور وزير الخارجية وعطا اميف وزوجتو االميرة سارة وجرى االتفاؽ 

. وفي حالة ( 35)ؽبعد الطال ألخذىابمخاطبة االمير زيد حوؿ قرار الطالؽ والمطالبة بحضوره 
عمى الطالؽ , فأف عطا اميف  موافقتوعدـ تمكف االمير زيد مف الحضور الى لندف او عدـ 

 . ( 36)يتعيد بأف يطمؽ االميرة بعد مرور مدة اسبوعيف
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تحت  0933(الصادر في تشريف الثاني 0480الحقت وزارة الخارجية بكتابيا المرقـ )  
لمفوضية عطا أميف قد طمؽ سمو االميرة سارة في ذلؾ عنواف )سري مستعجؿ(, بأف سكرتير ا

 .( 37)التاريخ واماـ الشيخ كاظـ الدجيمي واعطى وثيقة اثبت ذلؾ
في السياؽ نفسو اكدت وزارة الخارجية تسمـ االميرة نسخة مف الكتاب المذكور وتـ سفرىا  

زيد مؤكديف فييا ترتيب في الساعة الثانية بعد ظير ذلؾ اليوـ الى اثينا لتسميميا الى االمير 
الى لندف مع وثيقة طالؽ سكرتير المفوضية عطا  جميع اجراءات السفر واالقامة ذىابًا واياباً 

 . ( 38)أميف
وبعد الطالؽ, تزوج عطا أميف مف السيدة باكزة أميف خاكي , وانجب ابنتو ابتياج عطا  

العراؽ والتي نشرت قصائدىا , التي كاف ليا بصمات واضحة في الشعر ولقبت بمبمة ( 39)اميف
في معظـ المجالت والصحؼ العراقية  كصحيفة )االنباء المصورة(البغدادية و صحيفة 
)الياتؼ( النجفية , شاعرة وجدانية مرىفة االحاسيس , وقد تركت قصائدىا دويًا محبوبًا في 

 .( 42)الوسط االدبي 
 المبحث الثانــي

سياماتوعطا امين   الثقافية وا 
 االدبية  شخصيتو

كمية الحقوؽ عددًا مف المقاالت االدبية في العديد مف  وكتب عطا اميف قبؿ دخول 
,  وفي مجمة )دار السالـ(  0909الصحؼ والمجالت , منيا صحيفة العرب البغدادية عاـ 

عدد مف  المقاالت ويمكف القوؿ أف (40),ونشرت لو صحيفة )العراؽ(0902ومجمة)المساف( عاـ 
دبية وماترجمو عف الفرنسية واالنكميزية مف المحاوالت الريادية في حركة اليقظة مساىماتو اال

.والتي جعمتو مف الطبقة العالية مف كتاب العراؽ , حتى أنو اتخذ (43)الفكرية في العراؽ الحديث
 .( 44)اسما مستعارا ىو )عراقي اميف(

بة القصة في العراؽ كانت وقد ذكر مؤرخو القصة العراقية اف مف المحاوالت االولى لكتا
الوطنية واالجتماعية التي تخص مستقبؿ وطنو  اآلراء)قصص الرؤيا(,  اذ حاوؿ كاتبيا بث 

 .( 45)وتقدمو مف خالؿ حمـ يراه في المناـ
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الى ذلؾ النوع مف القصة , ىو االيماف الواسع باالحالـ  ىؤالءولعؿ السبب في توجو  
 .( 46)الياس وكشؼ حجب المستقبؿ الغامضواالستعانة بيا وتفسيرىا في حاالت 

لالديب التركي )محمد (47)نشرت في تمؾ المرحمة في بغداد رواية )الرؤيا في بحث الحرية(  
, وترجميا الشاعر الكبير معروؼ الرصافي , فأثرت  جميًا في الحركة الفكرية (48)نامؽ كماؿ(

طا اميف ومحمد بسيـ وسميماف فيضي في العراؽ فاخذ عدد مف الكتاب الكتابة عمى منواليا كع
 . ( 49)واخروف

عمى اف معظـ المثقفيف العراقييف في العقود االولى مف القرف العشريف يعرفوف  فضالً  
المغة التركية بسبب الييمنة التركية السابقة عمى العراؽ , لذلؾ انتشرت قصص الرؤيا التي 

 .( 52)قؼ الساعي الى الحريةكانت توجياتيا الفكرية تالئـ الشباب العراقي المث
القصة في العراؽ(, عف عطا اميف  نشأة و, في كتاب(50)واوضح الدكتور)عبد االلو احمد 

ورؤياه, فيو يشيد بقدرة الكاتب عمى صناعة العبارات القصصية في اسموب قصصي مرف عمى 
الرغـ مف اعتماده عمى ايراد بعض السجعات والعبارات االنشائية الخطابية,  كما اف الكاتب 

 ( . 50)يخفي غرضة االجتماعي وفؽ في نقؿ احاسيسو الخاصة الى القارئ,  وال

ولـ تقتصر محاوالت عطا أميف القصصية عمى ذلؾ فحسب, فقد كتب قصة )لوحة مف الواح 
, وقصة )عاقبة الحياة( نشرتيا المجمة نفسيا , 0902فصؿ مف رواية الحياة, عاـ  الدىر او

 .(54)االب انستاس ماري الكرممي  بإشراؼ, التي صدرت ( 53)وىي مجمة )دار السالـ( البغدادية
ر الدكتور عبد االلو احمد, أف ىاتيف القصتيف أوؿ محاولة جادة في القصة العراقية وذك 

 .(55)واف كاتبيا ىو الرائد لذلؾ الشكؿ في االدب العراقي الحديث
ومف تمؾ االعماؿ القميمة لعطا اميف , ظير تأثيره في تيار القصة العراقية الحديثة ,  

صية عراقية في زمف لـ يكف الكثير مف اصحاب عبر الكتابات التي كانت باكورة نيضة قص
 .(56)القمـ يعولوف كثيرًا عمى ذلؾ الموف مف االدب في وقت كاف الشعر فيو سيداً 

ومف اىـ المحاوالت االبداعية لعطا أميف قصتو المنسوجة عمى انيا مف ادب الرؤيا  
يقوده مع صديؽ لو  أذ يجوؿ الكاتب في حمـ يقظة 0909)كيؼ يرتقي العراؽ(؟ المنشورة عاـ 

 (.57)اسماه الوطني الى بابؿ القديمة
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ووضح بذلؾ النص الذي وصفو بػ)القصة( حالة مف عرض تاريخي لتحوالت وتوؽ لبغداد وىي  
, والعراؽ تحت االحتالؿ  0909تبنى مف جديد وقد نشر النص في الرابع والعشريف مف اب 

 .(58)البريطاني
ـ بالحرية مصيرا" وبالتاريخ وعاء دائمًا الستقباؿ كما أنو في ذلؾ النص وسواه اىت 

تحوالت النص وحركة شخوصو وىو صاحب قضية يستعيف مف اجميا بالبناء االسطوري 
 –الجنائف المعمقة  –المتالقي مع احداث تاريخية وشخصيات وبيئة مصنوعة مف ثقافتو )بابؿ 

 ( 59)الخ ( –التراب  -الماء –التتار –بغداد 
 كتاباتواسموبو في 

تميز عطا اميف في كتابة )الرؤيا ( في القرف العشريف في رؤياه )كيؼ يرتقي العراؽ او  
رؤيا صادقة(. فقد كاف واضح االسموب جيد العبارة لو اسموب متطور ونزعة اصالحية واضحة 
 وىو حمقة بيف االسموب القديـ وسجعو والفاظو المختارة وبيف االسموب الجديد الذي تحرر واتخذ
مف التجربة الذاتية وعاء لمفف االدبي وىو تمييد موفؽ لمفف القصصي الذي برز بعد ذلؾ 

 .  (62)وامتاز اسموبو بالنفحات الوجدانية الجميمة
ويبدو طموح الكاتب في رؤياه وقصصو عندما يرسـ لمعراؽ اسموبًا في االصالح  

انو قد اعطى فكرة  محدود االاالجتماعي واالقتصادي واالدبي .وعمى الرغـ مف اف انتاجو ال
القديـ وكؿ التقاليد البالية الباطمة التي  هويكرر واضحة عف فكر شاب متوثب يحب الثورة االدبية 

لـ تعد تالئـ متطمبات الحياة الحضارية المعاصرة التي تتطمب الحقيقة المجردة البيضاء التي 
 . (60)لمحؽبانتشارىا يسود العقؿ وتنتصر الفضيمة ويصبح الحؽ يؤمئذ 

كما أخذ بالواقعية المعاصرة واىتـ بالشعب وبأموره بعد اف كانت الحكايات واالساطير  
والقصص تدور حوؿ الطبقة العميا مف القادة والفاتحيف والمموؾ فقد جاؿ جولة واقعية مع 
المرضى ووصفيـ في المستشفى وذىب الى السوؽ واحتؾ بالباعة ورأى الناس في حياتيـ 

الواقعية وتيالؾ مف تيالؾ فييـ في سبيؿ الربح وعاش مع المتنزىيف عمى ضفاؼ دجمة العادية 
الفقراء ومعاناتيـ وبرز ذلؾ مف خالؿ قصة )لوحة مف الواح الدىر(ويظير طابع  بأوجاعواحس 
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عاناه  قاساه وما التشاؤـ والحزف عمى ادب الكاتب وتأثير بالمجتمع الحزيف الباكي مف كثرة ما
 .(60)لذي كاف يحصد االالؼ ومف استمرار االحتالؿ االجنبي لبالدهمف المرض ا

يترؾ القديـ عمى حساب الجديد بؿ يقوـ الكاتب  ومف ذلؾ نستنتج اف الكاتب ال 
بالمزاوجة والمواءمة بيف القديـ والجديد اي انو يقدـ القديـ في لبس جديد اي اننا نستطيع اف 

ناولو مف االساليب القديمة مف السجع وااللفاظ الرنانة نتذوؽ االصالة في كتاباتو لما كاف يت
كاف يتناولو مف افكار تجديدية وتحررية  لما ووطروحاتوكذلؾ نستطيع اف نتذوؽ رقة الحاضر 

 . (63)واصالحية
الى العمؿ في السياسة  لـ يستمر الكاتب في التأليؼ في الكتابة القصصية اذ انصرؼ 

صبح مدرسة بحد ذاتو ورائدًا لذلؾ الموف مف  الكتابة القصصية الوالدبموماسية, ولو استمر في 
 .( 64)االلواف االدبية التي سبؽ في التأليؼ فييا

 اىم مؤلفاتو السياسية
 .والسمم العام وجيود العالم في تحقيق

, اذ أكد  تحقيقوالعالـ في  لقد الؼ عطا اميف كتابًا عف السمـ الدولي العاـ وجيود 
موضحًا في مقدمتو))أف مف يريد اف يكتب مقالة في السمـ الدولي العاـ (( عميو اف يستند في 

افياـ العمماء والحكماء وعجز عف حؿ عقدتو فيو المقدمة عف تطاولو الى موضوع حار 
ة ))التجربة القممية ((, اني لـ احاوؿ سرد نظريه ىذو في كتاب هاساطيف السياسة والحقوؽ وعذر 

موجزا مف عندي او ابداء رأي اخترعتو مخيمتي وانما غايتي اف انقؿ لقراء العربية الكراـ تاريخًا 
الفردية والدولية في سبيؿ تحقيؽ السمـ العاـ وايصاؿ البشرية الى مستوى تترفع فيو عف  لمجيود
 .(65)الى الحرب حفظًا لمصالحيا او مطامعيا اف تمجأ

تعجب بعض القراء فميس الذنب ذنبي وانما ىي الطبيعة  فأف كانت ))الخاتمة (( ال  
 .( 66)يحتمؿ اف تمحوىا غير مالييف السنيف البشرية التي تركت في االنساف خصااًل ال

السيما بعد اندالع الحروب العالمية  وحقوقياً  السمـ الدولي وابراز دوره اجتماعياً  ألىميةتعزيزًا 
يترتب عمى ذلؾ  واقتساـ االراضي في جميع انحاء العالـ وماواالقميمية والصراع عمى السمطة 

 (.67)مف جرائـ انسانية تحؿ في تمؾ المناطؽ المتنازع عمييا



 نيةانسالار للعلوم انبالامعة اجملة ج

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2021اذار 

 

(746) 
 

وعرج في كتابو ايضا", الكيفية التي تـ بيا تأسيس المحكمة الدولية العميا والتحكيـ الدولي 
 .(68)الدولية ومؤتمر الىاي وعصبة االمـ وابرز الميمات المناطة بتمؾ الييئات

 عطا امين وأثره السياسي
كاف لعطا أميف دورا دبموماسيًا في سفارة جميورية العراؽ في فرنسا , فبعد اف تـ تبادؿ  

التمثيؿ الدبموماسي بيف البمديف والذي عده السياسيوف العراقيوف مف االولويات كوف فرنسا في 
سة الدولية مف جية , الى جانب تطور تمؾ المرحمة كانت تمثؿ احد االقطاب الميمة في السيا

اخرى , فكاف صانعوا القرار ومبرمجي السياسة  جيةالعالقات التجارية بيف العراؽ وفرنسا مف 
 .(69)الخارجية الفرنسية يروف ضرورة اقامة وتطوير العالقات الدبموماسية بيف البمديف

وزيرًا مفوًضا (72)يوبيوبذلؾ فتحت ابوب التمثيؿ الدبموماسي وتـ تعييف عمي جودت اال 
انو استبعد وذلؾ بسب تورط احد موظفيو في قضية تيريب السالح الى  في باريس, اال

التحقيقات اف السالح قد تـ شراؤه  وأظيرت.  (70)الجميورية االسبانية وتـ تحميمو مسؤولية ذلؾ
ة مف عقود مف سويسرا باسـ الحكومة العراقية بعد حصوؿ لجنة التحقيؽ عمى النسخ االصمي

.وبناًء عمى ذلؾ ( 70)البيع والشراء مف الشرطة السويسرية دوف عمـ الحكومة العراقية بذلؾ
اعممت المفوضية العراقية الممكية في باريس وزارة الخارجية الفرنسية بأف )عطا اميف( سيحؿ 
محؿ عمي جودت االيوبي, كوزير مفوض في باريس وبذلؾ اصبح عطا اميف وزير مفوضًا في 

 ( .73)0938باريس وقدـ اوراؽ اعتماده في الثالث عشر مف ايار 
كاف لعطا اميف مف خالؿ عممو في سفارة جميورية العراؽ في باريس دورًا في العديد  

,  توضح التطورات التي شيدتيا الساحة السياسية العراقية لمراي العاـ (74)مف النشاطات منيا
 إلعطاءصمب عمؿ الييئات الدبموماسية في الخارج  ىو الدولي واالقميمي وذلؾ في واقع االمر

.الى جانب ذلؾ,  عمؿ  (75)صورة واضحة وجمية عما يحدث مف تطورات سياسية داخؿ العراؽ
العراؽ في  ةتـ نقمو لمعمؿ في سفارة جميوري عطا أميف في التمثيؿ الدبموماسي في المانيا,  اذ

,  وبعدىا تـ نقمو لمعمؿ في سفارة جميورية (76)0939برليف بوظيفة مشاور لمسفارة في عاـ 
.وبعد ذلؾ المشوار الذي قطعو عطا اميف في (77)العراؽ في روما بوظيفة مستشار ايضا لمسفارة

.وبعد انتياء (78)0955العمؿ بالخدمة الخارجية والسمؾ الدبموماسي احيؿ عمى التقاعد عاـ 
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سافر عطا اميف خارج العراؽ متوجيًا الى  0958الحكـ الممكي وقياـ الجميورية العراقية 
,  فنقؿ (82)0970. وعاش ىناؾ الى اف توفي في الخامس والعشريف مف ايموؿ عاـ (79)جنيؼ

 .(80)االعظمية جثمانو الى ارض بالده , ودفف في مقبرة
 النتائج

يعد عطا اميف مف الكتاب العراقييف القالئؿ الذيف كتبوا عف االدب القصصي العراقي  
 اصبح مف االدباء الرواد في ذلؾ المجاؿو 

و تركزت افكاره حوؿ محاوالت القضاء عمى االوضاع المتردية التي كاف يمر بيا العراؽ في 
 . آنذاؾذلؾ الحيف , السيما التخمؼ والجيؿ والحرماف في ظؿ االحتالؿ البريطاني القائـ 

تغيير الواقع الذي كاف وقد تمثؿ ذلؾ في كتاباتو القصصية ومؤلفاتو االدبية بيدؼ  
 المجتمع العراقي في تمؾ المرحمة . يعيشو

وأسيـ عممو في السمؾ الدبموماسي والخارجي في ترسيخ طموحاتو المتمثمة ببناء  
واالستقرار السياسي شانو شأف باقي الدوؿ  باألمفمتمتعًا  اقتصادياً اجتماعيا و مجتمع متقدـ 

المتقدمة وقد بدا ذلؾ واضحا فيً اسموبو االدبي والقصصي الذي عكس تردي االوضاع في 
السيما لندف وباريس  وانقرة  العراؽ مقارنو بالدوؿ االوربية التي زاوؿ عممو الدبموماسي فييا

 وروما.
لعمؿ االدبي والكتابة القصصية اكثر والحقيقة اف شخصية عطا اميف كانت تميؿ الى ا 

ذلؾ  وألجؿ آنذاؾمف العمؿ الدبموماسي والذي شغمو عف النتاجات االدبية التي كاف يصدرىا 
 تميزت بقمتيا برغـ كونيا تركت بصمة كبيرة في مجاؿ الفف االدبي والقصصي في العراؽ.

 االحاالت
, 0998, دار الشؤوف الثقافية العامة , بغداد, 3, ج حميد المطبعي , موسوعة اعالـ العراؽ في القرف العشريف .0

 .000ص 
 . 905, ص  0936دليؿ العراؽ الرسمي لسنة  .0

 07مجمة العمـو االكاديمية االجتماعية , سيركوت مصطفى الدباغ ود.شاكر كنعاف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرود,  العدد 
 . 0,ص  02/0207/ 05,اربيؿ
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و معروؼ الشيخ حسيف افندي بف المال عبد اهلل بف المال محمد الخضري حسيف البشدري:. ىو الفقية اب .3
, ويعمـ القراف في صغره ودرس عمى 0803البشدري , واصمو مف قبيمة نور الديف , ولد في شماؿ العراؽ عاـ 

يات والحساب والفمؾ والرياض والفقوالعربية وعمـو التفسير  حاذقا بالمغةعمماء عصره في بمده , وكاف ذكيًا 
 .0924وتوفي عاـ 

الزماف ,  ةمؤسسلمزيد مف التفاصيؿ ينظر حميد المطبعي , موسوعة اعالـ وعمماء العراؽ بغداد , 
 . 07, ص  0200

ينتمي لقبيمة العبيد العربية  0932وليد االعظمي :. ىو وليد بف عبد الكريـ العبيدي االعظمي .ولد عاـ  .4
ية في بغداد اغمبيـ مف أنباءىذه القبيمة وىو اديب وشاعر وخطاط القحطانية الحميرية , واىؿ مدنية االعظم

في بغداد ولو مؤلفات  0224مؤرخ وكاتب اسالمي مشيور, ويعد مف اعالـ المسمميف في العراؽ وتوفي عاـ 
 عديدة اىميا اعياف الزماف وجيراف النعماف في مقبرة الخيزراف.

 0997, دار العمـ لممالييف , بيروت ,5ـ قاموس تراجـ ,جلمزيد مف التفاصيؿ : خير الديف الزركمي ,االعال
,065 . 

 .65, ص  0986عبد الرزاؽ محمد رفعت , عطا اميف بيف الريادة وزواجة الممكي بغداد ,  .5
 . 000حميد المطبعي .المصدر السابؽ , ص  .6
وكاف والده اماـ مسجد  0885سميماف فيضي: ولد سميماف بف الشيخ داود القصاب العوادي في الموصؿ عاـ  .7

ومنيا انتقؿ الى االعدادية  0895اماـ ابراىيـ قرب النبي جرجيس دخؿ االعدادية االميرية في الموصؿ عاـ 
يوبي ونوري السعيد , وتعد حياة العسكرية في بغداد , ومف زمالئو في الدراسة طو الياشمي وعمي جودت اال

سميماف فيضي صفحة مف صفحات الجياد الوطني في سبيؿ تحرير العراؽ واستقاللو السياسي ونيضتو 
 . 0950االجتماعية وكاف مف ابرز المقاوميف لطغياف االتحادييف المناوئيف لالستعمار, توفي عاـ 

,ص ص  0998فيضي بيروت ,دار الساقي , لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : سميماف فيضي ,مذكرات سميماف
05 -67 . 

 . 0900آب 5صحيفة العراؽ ,   .8
, ص  0900, مالؾ البالط , عاـ  72, مراسالت مختمفة , الوثيقة  0503د.ؾ .و ممفات البالط ,  الممفة  .9

70  , 
 .7, بغداد , ص  0943جدوؿ كتاب موظفي الدولة لسنة  .02
 . 0204صحيفة الزماف , بغداد ,  .00
 . 0900/اب / 09ساف العرب , صحيفة ل .00
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 0206احواليا ونظاميا وعاداتيا , بغداد ,  0958 – 0900ابراىيـ خميؿ العالؼ , االسرة المالكة في العراؽ  .03
 . 67, ص 

 . 73المصدر نفسو , ص  .04
فيصؿ االوؿ: ىو فيصؿ بف الحسيف ثالث انجاؿ الشريؼ حسيف بف عمي شريؼ مكة ولد في الطائؼ عاـ  .05

لحجاز ودرس في االستانة تزوج بنت عمو حزيمة وانجبت لو ثالث بنات واالمير غازي اختيره .نشأ في ا0885
نائبًا عف مدينة جدة في مجمس المبعوثاف في االستانو , شارؾ مع والده في ثورتو ضد  0903فيصؿ في عاـ 
ورحؿ منيا عمى ة يممؾ دستوريًا عمى البالد السور 0902نودي بو في الثامف مف اذار  0906االتراؾ في عاـ 

, اصبح ممؾ دستوريًا عمى العراؽ اذ اسس فييا كيانيا الحديث 0900اب  03اثر االحتالؿ الفرنسي ليا في 
بسكتو قمبية  0933كأحسف دولة عربية خالؿ العشرينات والثالثينيات الى اف توفي في برف بسويسرا عاـ 

رؤوؼ البحراني لمحات عف وضع العراؽ في  لممزيد مف التفاصيؿ ينظر : محمد رؤوؼ بحراني , مذكرات
 .3ص  0933تحقيؽ ىبة الديف الحسيني مطبعة العماؿ بغداد  0902 – 0922اواخر العيد العثماني عاـ 

حينما كاف والده الشريؼ الحسيف  0898زيدبف الشريؼ حسيف :ولداالمير زيد بف الحسيف في اسطنبوؿ عاـ  .06
ثـ جاء مع والده الى الحجاز ونشا كسائر ابناء الحسيف نشاة عسكرية بف عمي مقيمًا في عاصمة السالطيف , 

حربية وساىـ مع اشقائو في الثورة عمى االتراؾ .وكاف في عداد الجيش العربي الذي دخؿ دمشؽ في نياية 
 الحرب العالمية االولى واجمى عنيا االتراؾ , وتقمد مناصب عده في الدولة العراقية ولـ يكف لو اعداء النو

ودفف بالمقابر الممكية في  0972عرؼ كيؼ يكسب القموب بدىائو .توفي في احدى مستشفيات باريس عاـ 
 عماف .

لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : حميد المطبعي ,موسوعة اعالـ العراؽ في القرف العشريف ,بغداد ,دار الشؤوف    
 . 36,ص  0995الثقافية ,

احدى شقيقات االمير زيد والممؾ فيصؿ االوؿ , تزوجت مف عطا  .االميرة سارة : وىي سارة بنت الحسيف07
أميف الذي كاف يشغؿ منصب سكرتير في القنصمية العراقية في اسطنبوؿ لكف ىذا الزواج لـ يستمر اذ ضج 
البيت الياشمي وقامت قيامة عمى الممؾ فيصؿ االوؿ وعبد اهلل وسحبوا يد عطا اميف وطػردوه مف الوظيفة 

 الطالؽ . واجبروه عمى
لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: جميؿ ابو طبيخ , مذكرات بغداد , مراجعة في تاريخ الصراع الطائفي والعنصري , 

 . 670, ص  0227بغداد , 
. نيمة نعيـ عبد العالي , سيدات العائمة المالكة في العراؽ , رسالة ماجستير غير منشورة , كمية التربية لمبنات  08

 . 43, ص  0228, بغداد , 
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, وىو ساسي ودبموماسي عراقي , يرجع اصؿ اسرتو لمدينة  0890. مزاحـ الباجو جي :ولد في بغداد عاـ 09
عضو في المجمس التاسسي العراؽ كممثؿ لمحمة ووزير  0904الموصؿ ولقبيمة شمر العربية اصبح في عاـ 

, ومندوبًا لمعراؽ في  0930ؽ عاـ , ووزيرًا لمداخمية في العرا 0907العدؿ , وممثؿ سياسي لمعراؽ في لندف 
 .0980عصبة االمـ المتحدة ثـ سفير ًا لمعراؽ في اوربا , وتوفى في جنيؼ في سويسرا عاـ 

لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: عدناف الباجة جي , مزاحـ الباجو جي سيرة سياسية , لندف , مركز الوثائؽ  
  00, ص  0989والدراسات التاريخية , 

, يرجع اصؿ اسرتو لمدينة الموصؿ ولقبيمة شمر العربية  0903جي جي : ولد في بغداد عاـ .عدناف البا 02
, وىو ابف السياسي البارز في عيد الممكية مزاحـ الباجي جي الذي كاف رئيس الوزراء العراقي خالؿ الحرب 

د الكريـ قاسـ ثـ بقيادة الزعيـ عب 0958تموز  04اباف ثورة  سفيرا لمعراؽ, وعيف  0947في فمسطيف عاـ 
وزيرًا لمخارجية في عيد عبد السالـ عارؼ , وكاف خارج العراؽ عندما اطاح البعثيوف بحكـ عبد الرحمف عارؼ 

 بارزًا فييا. كاف عضواً  وارتاى عدـ العودة والعمؿ مع المعارضة العراقية اذ 0968في انقالب تموز 
, دار الشؤوف  0ـ العراؽ في القرف العشريف .جلمزيد مف التفاصيؿ ينظر حميد المطبعي , موسوعة اعال

 . 007.ص  0966الثقافية بغداد, 
,  0886. جعفر العسكري : ىو جعفر بف مطصفى بف عبد الرحمف بف جعفر العسكري النعيمي ,  ولد عاـ  00

ـ العربية اصمة مف قبيمة العسكر القريبة مف كركوؾ , واحد رؤوساء الوزراء في العيد الممكي في العراؽ . يتكم
 . 0936والتركية والكردية واالرمينة والفارسية وااللمانية والفرنسية واالنكميزية وتوفي عاـ 

 05.ص  0988لمزيد مف التفاصيؿ ينظر نجدة فتحي صفوة .مذكرات جعفر العسكري , لندف , دار السالـ .
. 
 . 62, ص  0997. محمود خالص ,  ذاكرة الورؽ , بيروت ,  00
الدار العربية  0933- 0900المرسومي , البالط الممكي في العراؽ ودوره في الحياة السياسية . غازي دحاـ  03

 . 43.ص  0220لمموسوعات , بيروت , 
 .44. المصدر نفسو, ص  04
 . 8منيػاج تقديـ اوراؽ اعتماد , ص  300/ 4740. د.ؾ .و ممفات البالط الممكػي الممفة رقـ  05
 9/ 00في  3752كتاب مجمس الوزراء العراؽ رقـ 300/ 736لممفة رقـ . د.ؾ .و , ممفات البالط الممكي ا 06

  089, ص .003الى رئاسة الديواف الممكي و, 0933/
 . المصدر نفسو. 07
  0933تشريف الثاني ,  08,  0480. د.ؾ . و ,  ممفات البالط الممكي , الممفة  08
 . المصدر نفسو. 09
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 . 0933ايموؿ  02,  0542. د.ؾ .و ,  ممفات البالط المكمي الممفة  32
,  0884. ياسيف الياشمي :ىو ياسيف حممي بف السيد سمماف الياشمي , ولد في بغداد )محمة البارودية ( عاـ  30

( , ثـ واصؿ الدراسة في مدرسة االركاف 0920ودرس في المدرسة العسكرية في االستانة وتخرج فييا ضابط" )
الحرب العالمية االولى .اذعيف قائدًا لمفرقة العشريف اثناء اشترؾ في حروب الدولة العثمانية واشتير امره في 

معركة غاليسية في الدفاع عف النمسا وضد اليجـو الروسي الكبير,  ثـ نقؿ الى جبية شرقي االردف , وعندما 
نتيجة نوبة  0937دخؿ الجيش العربي الى دمشؽ استدعاه االمير وعينو رئيسًا الركاف الجيش , توفي عاـ 

 قمبية.
 009, ص  0229لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: حامد الحمداني , صفحات مف تاريخ العراؽ الحديث , بغداد, 

. 
 .0933, تشريف االوؿ ,  08,  0770. د.ؾ .و ,  ممفات البالط الممكي , الممفة  30
 . المصدر نفسو . 33
بالقرب مف ساحة الميداف . نوري السعيد : ولد نوري بف سعيد صالح بف المال طو في محمة )تبة الكرد ( ,  34

, وانو كردي المولد وتركي النشاة والثقافة وعراقي المينة والحمؿ ولد في بغداد وتخرج مف  0888عاـ 
االكاديمية العسكرية التركية في اسطنبوؿ خدـ في الجيش العثماني وساىـ في الثورة العربية وانضـ الى االمير 

اىـ في تاسيس الممكمة العربية والجيش العراقي وشغؿ منصب فيصؿ  في سوريا , عاد الى الى العراؽ وس
 . 0958( مرة وتوفي في بغداد  04رئاسة الوزراء في الممكمة العراقية )

لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : عصمت السعيد , نوري السعيد رجؿ الدولة واالنساف , بيروت , دار الساقي , 
 . 37.ص  0223

 . 0900. صحيفػػػػػػػة العراؽ ,  35
 . 0900. صحيفػػػػػػة لساف العرب . 36
, ص ص ,  0227. عمي عبد الواحد الصائغ, العالقات الدبموماسية لمعراؽ مع الجميورية الفرنسية بغداد ,  37

080 – 083 . 
 . 083. المصػػػدر نفسو, ص  38
 . 0204.صحيفة الزماف , بغداد ,  39
 . 00, ص  0978الميناء بغداد , . باقر اميف الورد , اعالـ العراؽ الحديث , مطبعة اوفست  42
 . 03, ص 0900. جوش عبد االحد , حممة االقالـ في بغداد دار السالـ ,  40
 ,  0900. صحيفػػػػة العراؽ ,  40
 . مجمة العمـو االكاديمية , المصدر السابؽ. 43
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ية , دار الكتب العمم0,ج0220. كامؿ سمماف جاسـ الجبوري ,معجـ االدباء مف العصر الجاىمي حتى سنة  44
 . 000, ص  0223,
 . مجمة العمـو االكاديمية , المصدر السابؽ . 45
, بغداد , دار الشؤوف الثقافية ,  0939 – 0928. عبد االلو احمد , نشاة القصة العراقية وتطورىا في العراؽ  46

 . 53- 48, ص ص  0986
 . 53. المصػػدر نفسػػػو, ص  47

  5مجمة العمـو االكاديمية, المصدر السابؽ , ص 
في تاكير داغ في تركيا وىو اديب تركي مشيور وصحفي ورجؿ دولة ,  0842محمد نامؽ كماؿ : ولد عاـ  . 48

كما انو شاعر مف رواد القومية التركية وينتمي لحركة العثمانيف الشباب وىو مف رواد التيار القومي وايضا مف 
ية وىي مفاىيـ كانت جديدة عمى مثقفيف عصر التنظيمات الذي ينتمي لمفاىيـ حب الوطف والحرية والقوم

في جزيرة كريت .لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : محمد نامؽ  0888الحياة الفكرية واالدبية والتركية توفي عاـ 
 . 43,  0207كماؿ , فاتحة الفتوحات العثمانية , حيفا , 

 . 66. عبد االلو احمد , المصدر السابؽ , ص  49
 . 54, ص  0982لقصة العراقية , دار الرشيد .بغداد .. باسـ عبد الحميد حمودي , رحمة مع ا 52
,  حاصؿ عمى دكتوراة اداب  0942. عبد االلو احمد :ىو عبد االلو احمد محمد صالح , ولد في بغداد عاـ  50

.عيف استاذ في االدب والنقد الحديث في كمية االداب بجامعة بغداد .حضر  0976مف جامعة القاىرة عاـ 
افية التي عقدتيا الجامعات العراقية مف مؤلفاتو المطبوعة )فيرست القصة العراقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ( غالبية الندوات الثق

 ) ونشاة القصة وتطورىا في العراؽ ( و)االدب القصصي في العراقية (.0973طبػػػػػػػػػػع عاـ 
عمي جواد الطاىر عبد الجبار عباس , ويقوؿ عف  منذ )الحرب العالمية الثانية(وغيرىا , كتب عنو الدكتور

 . 0227منيجو في الحياة )الصدؽ مع النفس( والصدؽ مع االخريف وتوفي , عاـ 
بغداد , مؤسسة الزماف ,  0لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: حميد المطبعي , موسوعة اعالـ وعمماء العراؽ , ج 

 . 520, ص  0200
 . 53ػة العراقية وتطػػورىا فػي العراؽ , المصػػدر السابؽ , ص. عبػد االلو احمد , نشػػاة القصػ 50
 . 53. المصدر نفسػػػو, ص  53
 0866. انستاس ماري الكرممي : ىو بطرس جبرائيؿ يوسؼ عواد والمعروؼ باألب انستاس الكرممي ولد عاـ  54

وه يدعى جبرائيؿ , وىو رجؿ ديف مسيحي , ولغوي , عراقي لبناني , وىو سميؿ اب لبناني واـ بغدادية فأب
واقاـ بيا وتزوج مف فتاة بغدادية تسمى مريـ ,  0852يوسؼ عواد مف احدى قرى لبناف , قدـ والده بغداد عاـ 

وضع كتبًا وابحاثًا جديدة عف المغة العربية وكاف يرى في الخروج عمى المغة العربية خطئًا اليمكف قبولو او 
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مجمتيف وجريدة .وتميزت مجمة لغة العرب التي اصدرىا عاـ  التساىؿ فيو وساىـ في عممية التعريب واصدر
 . 0947بابجاثيا االدبية والتاريخية وتوفي عاـ  0900

لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : ابراىيـ عبد الغني الدوري , البغداديوف اخبارىـ ومجالسيـ , بغداد , مطبعة الرابطة 
 . 0225, ص  0958, 

  0902,  3, المجمة  0عدد. مجمة دار السالـ , بغداد , ال 55
 . المصػػػدر نفسػػػػػػو . 56
 . 0909,  0, المجمد  07. مجمة دار السالـ , بغداد , العدد  57
 . المصػػدر نفسػػػػو . 58
 . 43, ص 0980. جاسـ عباس , قضايا القصػػػة العراقيػة المعاصر, بغػداد , دار الرشيد ,  59
مجمة العمـو االكاديمية االجتماعية ,  48.ص  0909.عبد االلو احمد , كيؼ يرتقي العراؽ , بغداد ,  62

 . 5المصدر السػػابؽ , ص 
 
 . 002.اميف الريحاني , القصة والرواية , بغداد , مطبعة الرؤيا .د.ت . 60
  5مجمة العمـو االكاديمية , المصدر السابؽ , ص  002.المصدر نفسو, ص  60
 . 63.عبد الرزاؽ محمد رفعت , المصدر السابؽ , ص  63
 . 7مجمة العمـو االكاديمية االجتماعية , المصدر السابؽ , ص  62.محمود خالص , المصدر السابؽ , ص  64
  7, ص 0903, بغداد ,  و.عطا اميف , السمـ الدولي العاـ وجيود العالـ في تحقيق 65
 . 8.المصدر نفسو , ص  66
 . 04.المصدر نفسو, ص  67
 . 30.المصدرنفسو ,  ص  68
 . 65المصدر السابؽ , ص .عبد الرزاؽ محمد رفعت ,  69
واسمو مركب عمى حاؿ اسماء العوائؿ  0886.عمي جودت االيوبي: ولد عمي االيوبي في الموصؿ عاـ  72

البغدادية )عمي جودت ( واخذ لقبو مف اسـ جده )ايوب (, درس بالمدرسة الرشدية في الموصؿ ثـ قدـ الى 
رسة الرشدية العسكرية ثـ المدرسة االعدادية بغداد , اذكاف في الخامسة عشرة مف عمرة فأنظـ الى المد

. وىو احػد  0926العسكرية وبعدىا سافر الى اسطنبوؿ ودخؿ المدرسة العسكرية وتخرج منو برتبة ضابط عاـ 
 0934السياسيف العراقييف في عيد المممكة العراقية .شغؿ منصب رئيس الوزراء في العراؽ ثالث مرات مف )

 . 0969( توفي عاـ  0957( واخيرًا عاـ ) 0952 – 0949( ومف ) 0935 –
 . 0205/اب / 9لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : صحيفة المدى,  بغداد /
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 .00, ص  0220, بغداد ,  4معجـ االدباء , اعالـ العراؽ في القرف العشريف ج  
 . 084. عمي  عبد الواحد  الصائغ ,  المصدر السابؽ , ص  70
 . 084. المصػدر نفسػػو, ص  70
 . 43, ص  0227,  6, المجمد  4 -3جمة القادسية , العدداف . م 73
 . 69.عبد الرزاؽ محمد رفعت , المصدر السابؽ , ص  74
 . 69.المصدر نفسو, ص  75
 . 000. معجـ االدباء , المصدر السابؽ , ص  76
 . 904, ص  0936. الدليؿ العراقي الرسمي لسنة 77
 . 904. المصدر نفسو, ص  78
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