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العدد )3917(
السنة الرابعة عشرة

االثنين )8( أيار 2017

خيري الدين العمري

حت���ى اأنني ملا دخل���ُت انتخابات �شن���ة 1930 حاماًل �شعار 
رف����ض املعاه���دة، ومعار�ش���ًا احلكوم���ة، كنُت ق���د اأحرزُت 
املرتب���ة الأوىل يف انتخاب���ات ق�ش���اء املو�ش���ل، ف�شاًل عن 
اأ�ش���وات ل باأ����ض بها من بع����ض الأق�شية، لكن���ي مل اأغدو 
نائبًا )يف النتيج���ة( لأن هناك )ثمانية اأق�شية( غري ق�شاء 
املو�شل، يح�ش���ل فيها من ي�شع الأوراق )النتخابية( يف 
�شناديق القرتاع ح�شبما تريده احلكومة ويتطلبه احلال 

والواقع...
وق���د قال يل مرة )نوري ال�شعيد( �شنة 1930 وكان يومها 
رئي�ش���ًا للوزارة،اأنه���م ب�ش���دد اإجراء تعدي���الت يف قانون 
النتخاب���ات... فقلُت له : اأي قانون م���ن القانونني؟! فقال 
ب�شفة املنده����ض : اأي قانونني؟!... فاأجبته القانون الأول 
قان���ون النتخ���اب املكت���وب، ال���ذي ل حكم ل���ه اإل ت�شجيل 
اأم���ا القان���ون الث���اين فه���و قان���ون  )خ���الف الواق���ع(... 
الرت�شيح )غري املكتوب(... ف�شحك البا�شا... وقال : ل... 

ل... القانون الأول... الأول...!!
وتقري���رًا للواق���ع، نق���ول اأن ال���وزارات كان���ت ق���د �شارت 
يف مو�ش���وع النتخاب���ات عل���ى وفق اأ�شل���وب واحد وهو 
الرت�شي���ح و�شمان انتخاب املر�شح���ني، غري اأنه كان هناك 
بع����ض ال�ش���ذوذ يف الطرائق، كان لها اأث���ر �شديد يف اإذلل 

احلياة النيابية وجعلها عالة على البالد.
فال�شرب���ة الأوىل جاءت على يد نوري ال�شعيد يف وزارته 

الأوىل �شنة 1930.
وتفا�شيله���ا كم���ا ياأت���ي : كان���ت النتخابات �شن���ة 1930 
ق���د تقدم���ت وكادت اأن تنته���ي. وكن���ُت ع�ش���وًا يف الهياأة 
للنياب���ة. وكان  ثانوي���ًا ومر�شح���ًا  التفتي�شي���ة ومنتخب���ًا 
حت�شني علي مت�شرفًا يف املو�شل، فذهب اإىل بغداد لتلقي 
)الوح���ي النهائي( عن اأ�شماء املر�شحني. وملا عاد زرته يف 
مكتب���ه الر�شمي.وبع���د ال�شالم وال�ش���وؤال اأخرج من جيبه 
املفك���رة ال�شنوي���ة اخلا�شة ب���ه وفتحها وق���ال: انظر هذه 

اأ�شماء مر�شحي احلكومة، ثم اأن اإ�شمك على راأ�ض القائمة. 
فلم���ا نظ���رُت القائم���ة راأي���ُت اإ�شم���ي و�شهرتي عل���ى راأ�ض 
الأ�شم���اء، فقل���ُت : ن�شكرهم ون�شكركم، فق���ال : ولكن هناك 
�ش���رط...!! فقلُت : وما هو؟! ق���ال : اأن تعطي تعهدًا خطيًا 
بقبول���ك املعاهدة، ثم بدخولك ح���زب احلكومة وهو حزب 
العهد. فوجمُت... ثم اأردفُت قائاًل : ومَل كل هذا؟ قال : هذا 
ه���و اأمر رئي����ض الوزراء. قل���ُت : ولكنني ر�شح���ُت للنيابة 
مرت���ني، وكانت هن���اك اأمور ج�ش���ام، وكان هن���اك رئي�ض، 
وكان هن���اك وزراء... واأحدهم هو نف�ش���ه نوري ال�شعيد، 
لكنن���ي مل اأُكّلف مبثل هذا التكليف املهني فقد اعتمدوا على 
�شرفنا وقولنا... حتى اأنني قد بقيُت نائبًا م�شتقاًل اأكرث من 
�شهر ومل اأدخل ح���زب التقدم اإّل بعد اأن طلب اإيّل املرحوم 
عبد املح�شن ال�شعدون ال�شرتاك يف حزبه، فا�شرتكُت يف 
ح���زب التق���دم لقناعتي باإخال����ض زعيم احل���زب واإ�شابة 
اأهداف���ه. والآن اأرى نف�شي اأم���ام �شيء جديد َتعاُفه النف�ض 

الأبي���ة، واإين ل�شُت م�شتعدًا لقبول هذا ال�شرط املخطوط، 
لأن به���ذا التعه���د املخطوط ي���راد من املر�ش���ح اأن ي�شرتي 
كر�شي النيابة ب�ش���ك يدّل على الذّل وامل�شكنة... فاأي خري 

يف مثل هذا النائب اململوك...؟!
فاحلكوم���ة تريد اأن ت�شتن���د اإىل املجل�ض وت���رم املواثيق 
والأح���الف مع ال���دول الأجنبي���ة، لذا كان عليه���ا اأن تكون 

قوية مبجل�شها النيابي.. 
ث���م كان علّي اأن اأودع املت�ش���رف واأخرج... وكانت نتيجة 
ه���ذه املكاملة بطبيعة احل���ال اأن احلكوم���ة اأخرجت اإ�شمي 
م���ن بني مر�شحيها، ولب���د اأنها وجدت من يعطي مثل هذه 

ال�شكوك...
ولأن احلكوم���ة اأرادت الت�ش���ّدد يف ه���ذا املو�ش���وع وعدم 
الت�شام���ح باأن يك���ون الن�شر القاطع لغ���ري مر�شحيها، فقد 
وجه���ْت الإن���ذار اإىل املوظف���ني املهّددي���ن بقط���ع الأرزاق 
و�ش���وء امل�ش���ري. وكان اأن ح�شل يف فرتة قب���ل النتخاب 

الث���اين اأن اأذاع���ت احلكوم���ة ب�شت���ى الو�شائ���ل اأن )ذياًل( 
لقانون ان�شباط موظفي الدولة �شي�شدر قريبًا وفيه يحق 

ف�شل املوظف بقرار من جمل�ض الوزراء. 
واأُفه���م املوظف���ون م���ن ط���رف خف���ي ب���اأن �شريه���م اأثن���اء 
النتخابات �شيكون له اأثر يف م�شاير وظائفهم. وقد حكى 
يل اأح���د اأ�شدقائ���ي اأن )اآم���ره( ح�شر اإىل مق���ره الر�شمي 
لإفهامه )بالذات( اأ�شماء مر�شحي احلكومة. وكان اأن راأى 
الآم���ر اأحد اأولد املوظف املذكور كان متواجدًا يف الدائرة 
حينذاك. فاأ�شار اإليه الآمر اأن يتقدم نحوه، فلما فعل الطفل 
قال الآمر وهو يقدم ن�شائحه اىل الوالد : اأرجوك فّكر يف 
م�شتقب���ل هذا الطفل فيما اإذا خالفَت اأوامر احلكومة …!! 
يف احلقيقة كان هذا اإ�شفافًا ما بعده اإ�شفاف … و�شخافة 

ت�شل بالآمر اإىل درك اأ�شفل من 
التفاهة...!!

وق���د ج���رى قبل ه���ذا ال�شتفت���اء ث���الث انتخاب���ات اأحدها 
انتخاب املجل����ض التاأ�شي�شي، ومل ي�ش���ل الأمر باحلكومة 
اإىل ه���ذا احل���ال الذي حّط م���ن كرامة املوظف���ني الذين هم 

عماد الدولة الأ�شا�ض. 
ث���م ج���رت النتخاب���ات يف مرك���ز املو�ش���ل فكان���ت حفل���ة 
م�شحك���ة كادت اأن توؤدي اإىل ما ل حتمد عقباه … بحيث 
اأن موؤيدي احلكومة مل يرّدوا على اأي واحد نّدد باملعاهدة 
… فلم يدافعوا عنها ومل يذكروا ح�شناتها بل جاءوا مبا 

ا�شتوجب ال�شخرية …
و�ش���رخ اأح���د املر�شحني : )هل يعقل يا نا����ض باأنني واأبي 
جوا�شي����ض لالإنكلي���ز …؟!! م���ع العلم اأن وال���دي كان قد 
ت���ويف قبل الحت���الل ب�شنني(. وقال املر�ش���ح الذي اأ�شبح 
نائب���ًا حمرتمًا، اأنه قد نام على ال���رتاب يف ثورة احلجاز، 
فقلنا له ان���ه يجهل التاأريخ … وقال مر�شح ثاٍن اأن رجال 
الوزارة رجال اأ�شود … فقلنا له : اإننا مل نقل اأنهم ثعالب 
…!! ويف هذا املقام توجب علينا اأن نقدم اإح�شاًء طريفًا 
عن املجال�ض النيابية منذ اأول يوم تاأ�شي�شي وكما ياأتي : 

لقد جرت يف العراق ت�شع عمليات انتخاب، وتاألفت ت�شعة 
جمال����ض نيابية. وكان ع���دد النواب )88( نائب���ًا اإىل �شنة 
1934 ث���م اأ�شبحوا يف وزارة علي ج���ودت )110 نائبًا(. 
وهن���ا ن���درج قائم���ة باأعم���ار املجال����ض النيابي���ة واأ�شماء 

روؤ�شاء الوزارات الذين ر�شحوا النواب فيها. 
املجل�ض من اإىل عمر املجل�ض ا�شم رئي�ض الوزراء

يوم �شهر �شنة 
الأول 16 مت���وز 1925 19كانون ث���اين 1928 3 6 2 عبد 

املح�شن ال�شعدون
الثاين 13 اأيار 1928 1 متوز 1930 18 1 2 عبد املح�شن 

ال�شعدون
الثال���ث 1ت�شرين الث���اين 1930 8ت�شرين ثاين1932 7 0 

2 نوري ال�شعيد
ناج���ي   1  5  27  1934 اأيل���ول   4  1933 اآذار   8 الراب���ع 

�شوكت
اخلام����ض 29 كان���ون اأول 1934 9 ني�شان 1935 11 3 0 

علي جودت
 1  2  22 اأول1936  31ت�شري���ن   1935 اآب   8 ال�شاد����ض 

حكمت �شليمان
ال�شاب���ع 27 �شب���اط 1937 30 اآب 1939 1 6 2 جمي���ل 

املدفعي
الثام���ن 23 كان���ون اأول 1937 5 �شب���اط 1939 15 1 2 

نوري ال�شعيد
التا�شع 12 حزيران 1939 الله اأعل��م الله اأعل��م

وهكذا جن���د اأن اأط���ول املجال�ض عمرًا ه���و املجل�ض الأول 
الذي قام برت�شيح نوابه ال�شعدون اإذا ما ا�شتثنينا املجل�ض 

القائم الآن. واأق�شر املجال����ض عمرًا هو املجل�ض اخلام�ض 
الذي ان�شوى حتت لواء علي جودت رئي�ض الوزارة. 

واأم���ا اآفة ح���ّل املجال����ض النيابية فقد عّمت عل���ى اجلميع. 
ول���ول اآف���ة احلل، ملا احت���وت املدة من �شن���ة 1925 و�شنة 
1941 اأك���رث م���ن اأربع���ة جمال����ض – عل���ى وف���ق المتداد 

الزمني ال�شرعي لكل دورة جمل�ض. 
لك���ن يف املجل�ش���ني الأول والثاين، فقد كان���ا ي�شريان على 
وفق نظام حزبي منّظم، ف�شاًل عن تنظيم املعار�شة نف�شها. 
فاحلكوم���ة برئا�شة عب���د املح�شن ال�شع���دون كانت ت�شتند 
اإىل حزب برملاين هو )حزب التقدم(. اأما املعار�شة فكانت 

بزعامة يا�شني الها�شمي امل�شتندة اإىل حزب ال�شعب.
ويف املجل����ض الثال���ث كان ح���زب العه���د بزعام���ة ن���وري 
ال�شعيد هو امل�شيطر عل���ى املجل�ض، يف الوقت الذي كانت 
في���ه املعار�ش���ة غائب���ة )غ���ري موج���ودة( ب�شب���ب ا�شتقالة 

اأقطابها. 
اأم���ا املجل�ض النيابي الرابع، فق���د اأوجد فيه ناجي �شوكت 
�شيئ���ًا جدي���دًا ي�شم���ى )كتل���ة( … اإىل اأن ا�شتق���ال ناج���ي 
�شوك���ت وترك ال�شق���اء على من بق���ى … يف الوقت الذي 

كان ميثل املعار�شة يا�شني الها�شمي.

ويف املجل����ض النيابي اخلام�ض قام عل���ي جودت الأيوبي 
بت�شكيل ح���زب برملاين حتت اأ�شم )ح���زب الوحدة(. ويف 
الفرتة عينها كان يا�شني الها�شمي قد جمع �شمل املعار�شة 
؛ اإل اأن ه���ذا املجل����ض مل ميكث حتت القب���ة اأكرث من ثالثة 
اأ�شه���ر واأحد ع�ش���ر يوم���ًا. وللطرفة نق���ول اأن وزارة علي 
ج���ودت قد حذت ح���ذو وزارة ن���وري ال�شعي���د يف اأخذها 
)تعهدات خطية( من مر�شحي النيابة يتعهدون فيها باأنهم 
داخلون يف حزب الوحدة. وعلى الرغم من ذلك فاإن جمل�ض 
عل���ي جودت مل يق�ض العدة وهي ثالثة اأ�شهر وع�شرة اأيام 
اإّل واأ�شب���ح يف )خ���ر كان( ث���م تبعرث، ث���م دفن يف مقرة 
الأح���زاب العراقي���ة. وق���د ح���اول البع����ض اأن يبعثوا هذا 

احلزب من املوت بزعامة جميل املدفعي فلم يفلحوا. 
ويف املجل����ض ال�شاد�ض الذي كان زعيمه يا�شني الها�شمي، 
األغى الها�شمي )حزب الأخاء( )حزبه وحزب ر�شيد عايل( 
واكتفى بكتل���ة برملانية، وهي البدعة الت���ي اأ�شبحت �شّنة 

�شرعية. 
ويف املجل�ض ال�شابع تكتل بع�ض النواب حتت راية )حزب 
ال�ش���الح ال�شعبي( حت���ى قيل عن هذا احل���زب اأنه )حزب 
�شيوعي بل�شفي( … لكن بعد حني زال هذا العنوان وبقى 

املجل�ض يتخب���ط يف دياجري النفاق والتزّل���ف، ابتداًء من 
م�شادرة اأم���وال ال���وزراء ال�شابقني وحماكمته���م، مرورًا 
باقرتاح���ات ن�ش���ب متثال املرح���وم بكر �شدق���ي واإهدائه 
دارًا كون���ه املنقذ الأعظم لهذه الأمة...!! ثم راأينا فيما بعد 
كيف تبعرث املنافقون عند مقتل بكر �شدقي وكيف انقلبوا 
عل���ى حكمت منقلب���ًا، واأي منقلب …؟! وهك���ذا ذهب هذا 
املجل����ض بعد اأن �شّج���ل على نف�شه الع���رتاف مب�شروعية 
)اأم الكبائ���ر رقم 2(، وهي زج اجلي�ض يف ال�شيا�شة، الأمر 

الذي اأثمر )زقومية(. 
واأما املجل����ض الثامن فقد جاء اإىل القبة برت�شيح املدفعي، 
اإّل اأن ه���ذا املجل����ض مل يكن ي�شنده ح���زب ومل تكن توؤيده 
كتلة، رغم اأن الكثريين مم���ن اأ�شبحوا )نوابًا( قد كوفئوا 
)بالنيابة( بناًء عل���ى تاأييدهم املدفعي باإر�شالهم الرقيات 
خالع���ني علي���ه زعامة )حزب الوحدة( ال���ذي مات وهو يف 
مه���ده. وقد كانت م���ن مثالب هذا املجل����ض تاأييده �شيا�شة 

ا�شدال ال�شتار على املا�شي، وهي )اأم الكبائر رقم 3(. 
كان يف يق���ني نوري ال�شعيد عن���د ت�شكيله حلزب العهد ان 
يك���ون ذلك تيمن���ًا بجمعية العه���د التي ت�شكل���ت يف العهد 

العثماين وكان ال�شعيد من اأبرز اأع�شائها. 
ومما ثب���ت تاريخيًا اأن اأ�شا�ض اق���دام ال�شعيد على ت�شكيل 
احل���زب هو احل���اح امللك في�ش���ل الأول عليه بع���د التفاق 
مع املن���دوب ال�شامي الريطاين )فرن�شي�ض همفريز( على 
فكرة مفادها ان ال�شعيد هو اأبرز من ي�شتطيع عقد معاهدة 
جدي���دة للعراق م���ع بريطانيا بناء على طل���ب واإحلاح من 
جان���ب الأخ���رية. وفع���ال ح�ش���ل ذل���ك، حي���ث مت يف عه���د 
ح���زب )العه���د( ت�شدي���ق املعاه���دة العراقي���ة الريطانية 
املعروف���ة با�شم )معاه���دة �شنة 1930( الت���ي جوبهت يف 
حينه���ا بالرف����ض وقيام املظاه���رات والحتجاج���ات. فقد 
كان���ت ال�شع���ارات املرفوعة عل���ى اليافطات �ش���دى لرادة 
املتظاهرين.. )يحيا العراق( و )ارادة الأمة فوق اجلميع( 
و )ل معاه���دة.. فلي�شق���ط اخلون���ة(. وم���ع ذل���ك مت عق���د 
املعاه���دة يف الثالثني م���ن حزيران �شن���ة 1930 فاأ�شربت 
مدين���ة بغداد وا�شتم���ر ال�شراب دون انقط���اع ملدة اربعة 

ع�شر يومًا. 
وبعدها حدث خالف داخ���ل العهد حني قدم جميل املدفعي 
رئي����ض جمل����ض الن���واب مذكرة احتج���اج عل���ى ت�شرفات 
مزاح���م الباج���ه ج���ي. ويف �شن���ة 1935 �ش���ّكل املدفع���ي 
وزارته الثالثة ُمدخ���اًل معه ال�شعيد يف تلك الوزارة وعنّي 
علي جودت الأيوبي رئي�ض حزب الوحدة الوطنية رئي�شًا 

ملجل�ض النواب. 

◄

من ذكريات نائب في العهد الملكي 

ماذا كان يفعل برلمان الثالثينيات 

 سارت الحكومات منذ تأسيس الدولة العراقية سنة 1921 وإىل سنة 1930 يف سياقات تنفيذ االنتخابات النيابية عىل 

طريق الرتش��يح الفردي دون اللجوء إىل اتباع نظ��ام القامئة. وكان من املتعارف عليه يف هذا العقد من الزمان 

فوز مرش��حي الحكومة عىل االطالق، كون األكرثية الس��احقة كانت طوع أمر املوظفني اإلداريني ومل يأت ذلك 

باإلكراه أو بالشدة... بل بحكم طبيعة االنقياد...!!

وأما س��كان املدن، املتوغلون يف معرفة أمور االنتخابات وطرقها فيشكلون أقلية ضئيلة، بسبب أن من يتحدى 

الحكومة )ومرشحيها( يف االنتخابات البد وأن يحصد الخذالن  والفشل...!! 



العدد )3917(
السنة الرابعة عشرة
5االثنين )8( أيار 2017 4

…
@µ0Y
yz

åèb
X

…
@µ0Y
yz

åèb
X

العدد )3917(
السنة الرابعة عشرة

االثنين )8( أيار 2017

يف ع����ام 1949 طلب����ت وزارة املع����ارف )الرتبي����ة اليوم( 
م����ن ال�شت����اذ ال�شي����د ط����ه باقر ام����ني املتح����ف العراقي اأن 
يت����وىل تعريب موجز كت����اب درا�ش����ة يف التاريخ للموؤرخ 
الريط����اين ذي ال�شهرة العاملية العالمة )ارنولد توينبي( 

�شاحب املواقف ال�شريفة املنا�شرة للق�شايا العربية.

فيل�سوف عظيم 
وكان الكت����اب ال�ش����ل يتال����ف م����ن ع�شرة اج����زاء �شخمة 
اخت�شره����ا بجزئني ال�شتاذ دي. �ش����ي �شمرفيل وهو غري 
�شمرفيل الذي عمل م�شت�شارا يف وزارة املعارف العراقية 
يف الثالثين����ات وق����د عكف طه باقر عل����ى تعريب اجلزئني 
املوجزي����ن ل�شمرفي����ل عل����ى م����دى اأرب����ع �شن����وات مع����ززا 
الرتجم����ة باحلوا�شي والتعليق����ات املفي����دة ودفعه للطبع 
ا�شتجاب����ة لطل����ب وزارة املعارف ويف �شي����ف عام 1954 
طلب ال�شت����اذ باقر مني معاونت����ه يف ال�شراف على طبع 
الكتاب واعداد الفهار�ض له فا�شطلعت باملهمة ومت الفراغ 
من طبعه يف بداية عام 1955 حيث مت طبع اجلزء الول 
يف مطبع����ة التفي�����ض الهلية واجلزء الث����اين يف مطبعة 
املعارف واقولها للحقيقة انني ا�شتفدت فائدة عظيمة من 
خالل مراجعتي جتارب الطبع واعداد الفهار�ض واعجبت 
اعجابا كبريا باملوؤلف العالمة توينبي الذي يعد من اعاظم 
املوؤرخني يف الع�ش����ر احلديث ومل يكن موؤرخا ح�شب بل 
فيل�شوف����ا عظيما قام����ت درا�شاته على اأ�شا�����ض الناحيتني 
املادي����ة والروحي����ة التي تن����اول فيها بالتحلي����ل الفل�شفي 
العمي����ق واملقارن����ة الدقيق����ة ال�شاملة بداي����ات احل�شارات 

الب�شرية الكرى وتطورها وانهيارها. 

قوانين جديدة للح�سارات 
املوؤرخ����ني  �شائ����ر  دون  توينب����ي  العالم����ة  انف����رد  وق����د 
املعا�شري����ن با�شتنت����اج قوان����ني وقواعد جدي����دة مل�شرية 
تل����ك احل�ش����ارات ومنوه����ا وانحالله����ا نذكر منه����ا قانون 
التح����دي وال�شتجاب����ة يف ن�ش����وء احل�ش����ارات وقان����ون 
العتزال والظهور يف الظاهرة الجتماعية التي ي�شميها 
بالب����داع مم����ا يق����وم ب����ه الف����راد املبدع����ون او القلي����ات 
املبدع����ة. ود�شتور الهزمي����ة ومل ال�شع����ث يف احلالة التي 
يطل����ق عليها ا�شم ايق����اع النحالل اىل غري ذلك من غرائب 
ال�شتنباط����ات وتتجلى قدرته الفذة يف ا�شتخدام حوادث 
التاري����خ الب�شري من����ذ اأقدم عه����وده ويف خمتلف ادواره 

ومو�شوعات����ه با�شاط����ريه وادابه واديان����ه وغري ذلك من 
املعلوم����ات التاريخي����ة والعلمي����ة والدرا�ش����ات الفل�شفية 

واملعارف الدبية. 

درا�سة في التاأريخ 
وعلى هذا ال�شا�ض يعد كتابه درا�شة يف التاريخ مو�شوعة 
عظيم����ة من انف�ض م����ا اأنتج����ه الفكر الغرب����ي املعا�شر يف 

فل�شفة التاريخ وتاريخ احل�شارات. 
ولي�����ض غريب����ا اأن يحتل هذا الكتاب ه����ذه الهمية البالغة 
الت����ي دفع����ت امل�شوؤول����ني ب����وزارة املع����ارف اىل تعريب����ه 
ليطل����ع عليه املوؤرخ����ون واملثقفون واهل العل����م واملعرفة 
فقد ام�شى العالمة توينب����ي اربعني عاما )1961-1921 

لجن����از مو�شوعت����ه ال�شخم����ة املوؤلف����ة من ع�ش����رة اجزاء 
وبعد �شدوره����ا ا�شاف اليها جزءي����ن اخرين خ�ش�شهما 
لل����رد عل����ى خ�شوم����ه ونق����اده م����ن املوؤرخ����ني والكت����اب 
لنق����ده  ال�شهيوني����ة  الدوائ����ر  جندته����م  مم����ن  الغربي����ني 
والت�شهري ب����ه والتحامل علي����ه ب�شبب انتق����ادات توينبي 
للح�ش����ارة الغربية عامة واحلركة ال�شهيونية واليهودية 
كظاهرة �شاذة متحجرة خا�شة وملواقفه النزيهة اجلريئة 
ه����ذه ولتعاطفه م����ع الق�شية العربي����ة ومنا�شرته للق�شية 
الفل�شطيني����ة وه����ي ق�شية العرب املركزي����ة اقيمت لذكراه 
مهرجان����ات ون����دوات يف عدد م����ن القط����ار العربية منها 

الحتفال التكرميي ببغداد يف خريف عام 1977. 

3 ماليين كلمة 
تتاأل����ف املجل����دات الع�ش����رة من كتاب����ه م����ن 6290 �شفحة 
وع����دد الكلمات يق����در بثالثة ماليني ومئ����ة وخم�شني الف 
كلم����ة ت�شاف اىل ذلك جمموع����ة من فهار�ض الكتاب ت�شغل 

322 �شفحة واكرث من ع�شرين الف تعريف. 
رب �شائ����ل ي�ش����األ وم����اذا عن ن�ش����اأة هذا امل����وؤرخ املن�شف 
و�شريته نقول ولد العالمة توينبي يف عام 1889 وتويف 
يف اوا�ش����ط ال�شبعينات �شغ����ل وظائف عدة ابرزها ا�شتاذ 
التاري����خ ال����دويل بجامع����ة لن����دن ورئي�����ض الدرا�شات يف 
املعهد امللك����ي النكليزي لل�شوؤون الدولي����ة وهو موؤ�ش�شة 
غ����ري ر�شمي����ة ا�ش�ش����ت ع����ام 1920 لت�شجي����ع الدار�ش����ات 
العلمية والق�شاي����ا املت�شلة بال�ش����وؤون الدولية ول�شهرته 
العاملي����ة واهمي����ة درا�شات����ه وموؤلفات����ه كان����ت اجلامعات 
واملجام����ع العلمي����ة واملوؤ�ش�ش����ات التاريحي����ة واملنتديات 
للق����اء  الي����ع  الدع����وات  توجي����ه  يف  تت�شاب����ق  الثقافي����ة 
املحا�شرات واجراء املناظرات وثد ت�شنى له زيارة اغلب 
البل����دان العربي����ة كان خاللها مو�ش����ع التقدير والحرتام 
وكان ليكت����م اعجاب����ه باحل�ش����ارة العربي����ة ال�شالمي����ة 
وبعدها من احل�ش����ارات ال�شيلة املوؤثرة يف احل�شارات 
واملجتمعات الب�شرية وهو معجب اأ�شد العجاب باملوؤرخ 

العربي ابن خلدون. 

عندما زار النجف 
هذه معرفتنا الأوىل باملوؤرخ العالمة توينبي اما ات�شالنا 
ب����ه �شخ�شيا فقد ح�ش����ل يف اواخر �شه����ر اآذار مار�ض منذ 
ع����ام 1957 كنت اتوىل خاللها مهمة رئي�ض هيئة التنقيب 
الث����اري يف الكوف����ة الت����ي كان����ت تقوم ب����ه دائ����رة الثار 
العامة العراقية يف موقع دار المارة الواقع خلف م�شجد 
الكوف����ة التاريخي، حينما ح�شر اىل مق����ر الهيئة ال�شتاذ 
مه����دي ها�ش����م قائممق����ام النج����ف ال�ش����رف وب�شحبت����ه 
ال�شت����اذ نعمان امني رئي�ض بلدي����ة الكوفة واأخريا الهيئة 
ب����ان الدكت����ور ناج����ي ال�شي����ل مدير الث����ار الع����ام ات�شل 
بالقائممقام هاتفيا واعلمه بان املوؤرخ الريطاين ارنولد 

توينبي �شيزور الكوفة والنجف غدًا. 
ال�شي����ف فت�شكل����ت هيئ����ة  اأن نتهي����اأ ل�شتقب����ال  ورجان����ا 
ا�شتقب����ال من ال�شاتذة ال�شادة مهدي ها�شم، احلاج حممد 
�شعي����د �شم�ش����ه رئي�ض بلدي����ة النجف، نعم����ان اأمني، عادل 
ناج����ي الدكتور يف ما بعد ع�شو هيئة التنقيب يف الكوفة 

وكاتب املقال. 
ويف ال�شب����اح الي����وم الت����ايل ا�شتقبلن����ا العالم����ة توينبي 
عن����د ج�ش����ر الكوف����ة وكان يرافق����ه كل م����ن الدكت����ور عب����د 
اجلب����ار اجللب����ي الع�ش����و الجرائ����ي يف جمل�����ض العمار 
العراقي وال�شتاذ طه باقر معاون مدير الثار العام وبعد 
ا�شرتاحة ق�شرية يف مقر هيئة التنقيب قام بزيارة املعامل 
الثارية وامل�شاهد التاريخية يف دار المارة وبيت المام 
علي عليه ال�شالم ومرقد ميثم التمار وموقع كري �شعدة. 
توجهن����ا بعده����ا اىل النجف ال�شرف حي����ث ام�شى قرابة 
ث����الث �شاع����ات زار خالله����ا املدار�����ض الدينية وع����ددا من 
املكتب����ات واعج����ب بنفائ�ض املخطوطات فيه����ا، كما التقى 

عددا من العلماء. 

◄◄

وعلى اأث���ر ذلك اخلالف قام املدفع���ي بالنف�شال عن حزب 
ال�شعي���د وعمل لوحده على تاأ�شي����ض حزب �شيا�شي جديد 
يدع���و اليه معارفه ويجمع حت���ت خيمته اأن�شاره وكل من 

ينا�شب البا�شوات )الها�شمي وال�شعيد( العداء …!!
املدفع���ي  اإىل  تقدم���ت  الت���ي  ال�شخ�شي���ات  تاأمل���ت  وق���د 
مب�شاعدته���ا يف ا�شناد احلزب، ان يكون هذا العهد مفتاحًا 
جديدًا للعمل ال�شيا�ش���ي الوطني ومالذًا خال�شًا من تاأثري 
النف���وذ الريطاين ملا عرف عن املدفع���ي مناواأته النكليز 
وخا�ش���ة مواقف���ه العدائي���ة منه���م يف ث���ورة تلعف���ر �شنة 
1920. ال ان طم���وح موؤيدي املدفعي يف ذلك ذهب اأدراج 
الرياح حني قام بك���ر �شدقي بانقالبه املفاجئ �شنة 1936 
فانتهت بذلك حياة حزب العهد وحزب الوحدة )الذي مل ير 
الن���ور( فت�شتت ال�شيا�شيون جميعًا �ش���ذر مذر يف الآفاق. 
ومم���ا يجدر ذكره ان حزب الوح���دة الوطنية الذي اأ�ش�شه 
يف اأيل���ول م���ن �شنة 1934 علي ج���ودت الأيوبي كان على 
اأث���ر الن�شق���اق الذي ح�شل داخ���ل حزب الخ���اء الوطني 
الها�شم���ي، وقي���ام الأيوب���ي بت�شكيل ال���وزارة يف 27 اآب 

�شنة 1934.
ومن اأبرز قادته �شالح با�ض اأعيان و�شامل قا�شم اأغا وبهاء 
الدي���ن نوري وجنيب الراوي وحازم حت�شني اأغا واحلاج 

رايح العطية وعبد الهادي اجللبي. 
وق���د ثب���ت لنا م���ن خ���الل التدقي���ق والتمحي����ض ان حزب 
املدفع���ي )حزب الوح���دة( كان م�شروع���ًا لتاأ�شي�ض احلزب 
ومل يثب���ت لن���ا انه اأجيز حت���ت اأي �شكل م���ن الأ�شكال ومل 
ميار����ض ن�شاطات���ه، ودليلن���ا عل���ى ذل���ك اأن كتاب���ني مهمني 
�شدرا يف العراق وناق�شا بتف�شيل م�شهب تاريخ تاأ�شي�ض 
الأح���زاب هما كل من كتاب )الأحزاب ال�شيا�شية يف القطر 
العراق���ي للفرتة م���ن 1908-1958( املطبوع �شنة 1977 
ملوؤلف���ه الفا�ش���ل عب���د اجلب���ار ح�ش���ن اجلب���وري، وكتاب 
)الأحزاب ال�شيا�شي���ة يف العراق 1921-1932( املطبوع 
�شن���ة 1978 ملوؤلفه الباحث الدكت���ور فاروق �شالح العمر. 
ومل يذك���ر اأي منهم���ا �شيئًا عن ذلك احل���زب. ال انه يتحتم 
علين���ا ان ن���دون احلقائ���ق التاريخي���ة كم���ا حدث���ت ل كما 
يراد له���ا ان تكون، حيث ان �شخ�شي���ات مو�شلية م�شهود 
له���ا بالوطني���ة والخال����ض والت احل���زب وق���ت تاأ�شي�شه 
)باأم���ل وطنيت���ه( حيث قام���ت جري���دة الُعق���اب ل�شاحبها 

ال�شائ���ح العراق���ي يون�ض بح���ري بن�شر الرقي���ة الواردة 
م���ن املو�شل اإىل اجلريدة بعدده���ا ذي الرقم 172 ال�شادر 
يف 18 ت�شري���ن الث���اين 1935. وق���د اأوردت اجلريدة ذلك 
اخل���ر برتوي�شة تق���ول : )املو�ش���ل توؤيد ح���زب الوحدة 
وعل���ى راأ�شه الزعيم املدفع���ي(. ثم اأعقب���ت اجلريدة تذكر 
يف التفا�شيل )هبطت على ادارة جريدة العقاب برقية من 
اأعيان ووجهاء املو�شل وق���ادة الراأي فيها يوؤيدون جميل 
بك املدفع���ي وحزب الوحدة. ول�ش���ك ان ذلك لدليل �شاطع 
عل���ى م���ا للزعيم جمي���ل بك و�شحب���ه من امل���كان يف قلوب 

الأمة(. 
عنهم : م�شطفى ال�شابوجني، احمد بك اجلليلي، عبد الله 
با�شعامل، حمم���ود خريي النائب، الدكت���ور داوؤد اجللبي، 
حممد �شدقي �شليمان )الكهي���ة( املحامي، املحامي يا�شني 
اأفندي العريبي، �شعد الدين املحامي، �شليم اجلراح، حاج 

م�شطفى �شري. 
وباخت�ش���ار، ميكننا الق���ول اأن جميع املجال����ض النيابية، 
ومن �شمنه���ا املجل����ض التاأ�شي�شي، تاألفت كله���ا، برت�شيح 
ال���وزارات القائم���ة يف حينه���ا، ومل يك���ن لأي وزارة اأن 
ت�ش���ري على غري ه���ذه الطريق���ة، كون قان���ون النتخاب ل 
يتفق وحالة البالد الثقافية والجتماعية، حتى بعد م�شي 

ع�شرين �شنة على تاأ�شي�ض احلكم الوطني. 

اإذًا ف���ال منا����ض للوزارات م���ن اتباع قان���ون الرت�شيح، اأو 
تبديل الأ�ش���ول املو�شوعة لنتخاب الن���واب يف القانون 
الأ�شا����ض وقان���ون النتخ���اب، تل���ك الأ�ش���ول الت���ي ظهر 
ف�شلها ب�ش���ورة ل تقبل اجلدل … اإذًا مل تدهورت احلياة 
النيابي���ة يف الع���راق م���ن �شي���ئ اإىل اأ�ش���واأ …؟! �ش���وؤال 
يتوج���ب عل���ى كل م���ن يت�شدى لكتاب���ة تاأريخ الع���راق اأن 
ي�شع���ه يف �ش���در اأولويات���ه … ويف يقينن���ا اأن اأحد اأهم 
الأ�شب���اب هي احت�ش���ان الأقرباء واملحا�شي���ب واملنا�شيب 
ولنا يف موقف عبد املح�ش���ن ال�شعدون من رف�شه تر�شيح 
ابن اأخية توفيق ال�شعدون مل���لء دائرة مت�شرفية العمارة 
النتخابي���ة، علمًا ان الهياأة الإداري���ة حلزب التقدم )وكان 
عب���د املح�ش���ن ال�شع���دون اأمين���ه الع���ام( كانت ق���د اأو�شت 
يف غياب���ه برت�شيح توفي���ق لقناعة الهياأة بكف���اءة املر�شح 

وثقافته ما يوؤهله للنيابة. 

وكان اأن انط���وى ه���ذا الأ�ش���م م���ن الت���داول ومت تر�شي���ح 
�ش���واه... وهك���ذا كان... ومم���ا يج���در بنا ذك���ره اأنه بعد 
انتح���ار عبد املح�شن ال�شعدون وانح���الل النيابة يف لواء 
املنتفك اأعاد حزب التقدم تر�شيح )توفيق ال�شعدون( مكان 
املغف���ور له عم���ه وجنح بالطب���ع واأ�شبح نائب���ًا ولكن بعد 

وفاة عمه وزوال نفوذه كرئي�ض للحكومة.
وهن���اك اأ�شباب اأخرى اأدت اإىل �شعف العملية النيابية. اإذ 
م���ن املعل���وم اأن القانون الأ�شا�ض ل يجي���ز حل املجل�ض اإل 
ل�شبب وجيه، واإذا مت حل املجل�ض لذلك ال�شبب، فال يجوز 
ح���ل املجل�ض اجلديد لأجل ذلك ال�شبب نف�شه. ويف الغالب 
يك���ون �شبب ح���ل الرملان هو اخت���الف يف وجهات النظر 
ب���ني احلكوم���ة واملجل����ض يف م�شال���ح ُيّدعى اأنه���ا تخ�ض 

امل�شلحة العامة للبالد...
وب�شب���ب مكوث اأغل���ب املجال�ض النيابية ف���رتات ق�شرية، 
فقد غ���دت النيابة اأمرًا غري م�شتحبًا عند العامة من النا�ض 
وم���ن غري الن���واب، اإذ نت���ج عن ذل���ك اأن غ���دا الإقبال على 
النتخ���اب �شعيفًا يف كثري من الدوائ���ر، وقد �شاب عملية 

النتخابات - على مّر تعاقبها – وقائع 
م�شحك���ة، كثريًا ما تنّدر بها العامة قبل اخلا�شة، فو�شلت 
اإىل اأبن���اء ال�شع���ب العتياديني يروونه���ا لأولدهم واأهل 

بيوتهم... 
ومنه���ا الق�ش���ة الآتية : �شادت يف فرتة م���ن الفرتات فكرة 
اإقناع ال�شحافيني بالعملية النيابية فت�شابقوا اإىل تر�شيح 
اأنف�شهم، اأو تر�شيح الآخرين لهم – ل فرق – حيث ت�شابقت 
الوزارات اإىل ك�شب وّد اأ�شحاب ال�شحف الكبرية واملهمة 
و�شحبه���م اإىل جهة النيابة فقد ق���ام الأ�شتاذ �شليم ح�شون 
�شاحب جريدة العامل العرب���ي والأ�شتاذ روفائيل بطي – 
كالهما – بالرت�شيح حتت قائمة مر�شحي احلكومة لنواب 

املو�شل... 
 

وعقي���ب النتخ���اب ب�شاعة دق جر����ض التلف���ون، وجاءت 
املكامل���ة باأ�شمي )ب�شفت���ي خري الدين العم���ري ع�شوًا يف 
هياأة املراقبة(، وكان املتحدث الأ�شتاذ �شليم ح�شون ي�شاأل 
م���ن بغداد ع���ن نتائج النتخاب���ات، فذكرت ل���ه ان النتائج 
جاءت طبق الأ�شل، ثم تلوُت عليه الأ�شماء الفائزة، فاإذا به 
ي�شرخ على التلفون )واأنا..؟!( فقلُت له )ل اأ�شم لك مولنا( 

ف�شّد التلفون دون اإلقاء التحية اأو تقدمي ال�شكر...!!
وقد ظهر لنا فيما بعد اأ�شل ق�شة الأخطاء احلا�شلة والتي 
اأدت اإىل ال�ش���دام يف امل�شال���ح، ثم ع���ودة امل�شالح اإىل ما 
كان���ت علي���ه... كل هذا يح���دث والناخب امل�شك���ني، �شواء 
كان اب���ن املو�ش���ل، اأو اأب���ن الب�ش���رة... لي�ض ل���ه من اأمره 

�شندًا...
فيحك���ي املف�ّشرون قائلني : ان الكاتب الذي كتب الرقيات 
ال�شري���ة برت�شيح���ات احلكوم���ة كتب ا�ش���م روفائيل بطي 
يف قائم���ة تر�شيح���ات ل���واء الب�ش���رة، وبع���د اأن اكت�ش���ف 
الكات���ب خط���اأه، واأن روفائي���ل بط���ي ه���و اب���ن املو�ش���ل 
ولي����ض الب�ش���رة...!! عاد عن خطئه وكتب���ه مرة ثانية يف 
قائمة تر�شيح���ات لواء املو�شل واأر�ش���ل بها برقية، وبقي 
�شلي���م ح�ش���ون )خ���ارج امل���الك(، م���ع العل���م اأن الكاتب مل 
ي�شط���ب ا�شم روفائيل م���ن الب�شرة، وهك���ذا اأ�شبح - بعد 
اأن ظه���رت النتائ���ج – اأن روفائيل بطي )ف���از بالنيابتني( 
�شم���اًل وجنوبًا... اإّل اأن ذوي الأم���ر تالفوا الق�شية، فقام 
روفائي���ل وا�شتقال من نيابة الب�شرة... �شاكرًا الب�شريني 
الك���رام على ثقته���م الثمينة التي و�شعوه���ا فيه...!! ويف 
الب�ش���رة )بعد اأن �شغر مقعد نياب���ي واحد( جمعوا النا�ض 
مرة اأخرى من جميع اأط���راف اللواء )كما ين�ض القانون( 
وانتخ���ب �شليم ح�ش���ون... اأي ان ه���وؤلء امل�شاكني الذين 
جمعوا عادوا وو�شعوا )باحل�شون( ما كانوا قد و�شعوه 
)يف البط���ي( من ثق���ة ثمينة... فج���اء الآن دور احل�شون، 
فق���ام و�شكره���م ب���دوره عل���ى م���ا و�شع���وه فيه م���ن ثمني 

الثقة...!!
وم���ن طري���ف م���ا ذك���ره ال�شائ���ح العراقي يون����ض بحري 
يف جري���دة الُعق���اب ع���ن مو�ش���وع ال�شحاف���ة والرت�شيح 
كال  م���ن  �شاخ���رًا  البح���ري  ق���ال  النيابي���ة،  لالنتخاب���ات 
�ش���ارع  ال�شمع���اين وبط���ي وحت���ت عن���وان  ال�شحفي���ني 

ال�شحافة ايام زمان... الكرا�شي ل تنتزع العقائد..! : 
كان���ت جري���دة العق���اب الت���ي اأ�ش�شه���ا وراأ����ض حتريره���ا 
ال�شائ���ح العراقي يون����ض بحري ل تاألو جه���دًا يف توجيه 
النقد ال���الذع لل�شيا�شيني كما لل�شحفيني ف�شاًل عن الكّتاب 
وال�شع���راء والعامل���ني يف احلق���ول العام���ة الجتماعي���ة 
والعالمي���ة، وح�شبما تتطلبه ظ���روف ال�شراع ال�شيا�شي 

وال�شحايف لل�شاحة العراقية يومذاك.
فف���ي العدد الثالث ال�ش���ادر يف الرابع والع�شرين من �شهر 
ت�شري���ن الث���اين �شن���ة 1933 ن�ش���ر البح���ري انتق���ادًا يف 
جريدته اإىل بع����ض ال�شحافيني من زمالء املهنة قال فيه : 
)ال�شمعاين وبطي( من بلدة واحدة، وي�شتغالن يف حرفة 
واحدة وهما من حلم ودم واحد ال انهما مع ذلك يختلفان 
يف ال���راأي واملب���داأ... وف�شاًل ع���ن ذلك فهم���ا يختلفان عن 

بع�شهما يف الطول والعر�ض.
فال�شمعاين )عهدي( اإىل قالمة ظفره، وبطي )اإخائي( اإىل 
قم���ة راأ�شه ولأجل ذلك يق���وم كل منهم���ا والدعاية حلزبه. 
بط���ي يذهب اإىل م�شر فتحتفي ب���ه الأو�شاط والعرا�ض، 
ويزور النحا�ض با�شا فريد النحا�ض زيارته وي�شرف املال 

مثل حامت الطائي.
وال�شمع���اين يف بغ���داد ي�ش���ري م���ع )ي( فرنك���ول املهاجر 
املو�شلي في�شتغل بالق�شية )التيارية( مدافعني عن حقوق 

العراق...!!
وح���رام على الزم���الء ان يق�شي���ا الوق���ت بامل�شاحنات يف 
ح���ني ان الواج���ب يدع���و اجلمي���ع ملعاجل���ة ق�شاي���ا البالد 

احليوية... على القل راعوا حقوق املهنة يا اأ�شاتذة...! 
ويف الع���دد ال�ش���ادر يف الثامن من كان���ون الأول من �شنة 
1934 كت���ب البحري بقلمه بو�شف���ه رئي�شًا للتحرير مقاًل 
جع���ل ل���ه عنوانًا يف و�ش���ط ال�شفحة يق���ول :)الكرا�شي ل 
تنت���زع العقائد( اإىل الزمالء الن���واب �شليم ح�شون – عبد 
الغف���ور الب���دري – روفائيل بطي. احلم���د لله على �شالمة 
الو�ش���ول – و�شولكم اإىل الكرا�شي الوثرية التي تهواها 
قلوبك���م الرقيقة. فقد كان طريقًا وعرًا حمفوفًا باملخاطر.. 
و�شك���رًا للظروف التي و�شعت �شاحب���ة اجلاللة يف مقام 

يليق بها...!

عن كتاب )مقدمات ونتائج، مذكرات خريي الدين العمري(

من اوراق الراحل سالم االلوسي

مع المؤرخ ارنولد توينبي 

مع موظفي دائرة االثار العامة

�سامل االآلو�سي

طه باقر
توينبي
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محمد  ال���رزاق  عبد  رفعة 

 تداع���ى البابي���ون للثائ���ر بع���د اإع���دام بابه���م يف �شعب���ان 
1266)متوز 1850( وقرروا قتل عاهل اإيران وهو نا�شر 
الدي���ن �ش���اه وعندما خرج من ق�شره ل�ش���الة العيد يف اآب 
1852 تقدم���وا م���ن موكب���ه وباأيديهم عرائ����ض ال�شكاوى 
وي�شرخون”الظليم���ة،، الغوث”وملا مد ال�ش���اه يده لأخذ 
العري�شة اأطلق علي���ه الر�شا�ض ومل ي�شب وحمل جريحًا 
اإىل ق�ش���ره وقتل يف العملية اح���د قادة البابني املال حممد 
�شادق التريزي احد حروف احلي وقب�ض على املتاآمرين 
وحوكم���وا واعدم���وا وكان���وا نح���و اربعمئ���ة ومنهم قرة 
الع���ني ولوحق امل�شتبه بهم ومنهم ح�شني علي املازندارين 
بهاء الله فالتج���اأ اىل ال�شفارة الرو�شية يف طهران وقبلت 
ال�شف���ارة جل���وءه وامتنع���ت ب�شدة ع���ن ت�شليم���ه وملا قدم 
للتحقي���ق انته���ى الأم���ر براءت���ه اذ اعرتف املته���م الأول 
باأن���ه اعتدى عل���ى ال�شاه دون حتري�ض م���ن احد ثم قررت 
احلكوم���ة الإيراني���ة نفي���ه اإىل بغداد بع���د اأن ق�شى اربعة 
ا�شه���ر �شجينًا ره���ن التحقيق.و�شل بهاء الل���ه بغداد �شنة 
1853 )1269( فنزل بلدة الكاظمية ثم يف حملة العاقولية 
ث���م انتقل اإىل دار وا�شعة يف حملة ال�شيخ ب�شار تعود اىل 
امل���ريزا مو�ش���ى اجلواهري وهو ث���ري اإي���راين هرب مع 
وال���ده من اإيران ع���ام 1821 لجئًا اإىل الدول���ة العثمانية 
فا�ش���رتى عددًا من الأم���الك يف بغ���داد والكاظمية ودياىل 
ولي���زال يف الكاظمية حم���ام يعرف بحمام م���ريزا هادي 
وهو والد مو�شى اجلواه���ري اعتنق مو�شى هذا البهائية 
و�شار يبذل يف �شبيله���ا الكثري من ماله فكان من العوامل 
الت���ي �شاعدت عل���ى تف�شي البهائية يف الع���راق وقد وهب 
امل���ريزا مو�شى داره الوا�شعة يف حمل���ة ال�شيخ ب�شار اىل 
به���اء الله ف�شكن ه���ذا فيها نحو احدى ع�ش���رة �شنة ونيف 

اىل حني اخراجه من العراق يف اأواخر ني�شان 1863.
وتذك���ر بع����ض الرواي���ات ان املريزا ه���ادي اجلواهري ملا 
م���ات ح�شل خالف ب���ني ورثته حول كيفي���ة اقت�شام تركته 
فاق���رتح بع�شه���م عر����ض الق�شي���ة برمته���ا عل���ى ح�ش���ني 
عل���ي البهاء الذي اوع���ز اىل ابنه عبا����ض افندي ان يبحث 
النزاع وليج���د حال له وي�شلح ذات البيت فانتهت الق�شية 
�شلح���ًا فقدم املريزا مو�شى تلك ال���دار التي ي�شكنها البهاء 
يف حمل���ة ال�شيخ ب�شار هدية ل���ه مل�شعاه يف اإنهاء اخلالف 
وتذك���ر الرواية البهائية ان به���اء الله قبل الهدية لقاء ثمن 
زهي���د اأو معت���دل لأنه���ا �شتكون حم���ل طواف مل���ل العامل 
وعل���ى الرغ���م من انه مل يج���ر ت�شجيل ال���دار ر�شميًا با�شم 
البه���اء وهكذا اأ�شبحت الدار الت���ي يف حملة ال�شيخ ب�شار 
مبثابة كعب���ة البهائيني، و�شار البهائيون يفدون لزيارتها 

والترك بها.
�شه���دت �شن���وات به���اء الله يف الع���راق �شراعه م���ع اخيه 

يحي���ى ازل عل���ى زعام���ة احلرك���ة البابي���ة، ف���رتك البه���اء 
بغ���داد ورح���ل اإىل �شم���ال الع���راق بهيئ���ة دروي����ض وبقي 
هن���اك �شنتني ثم ع���اد اىل بغداد وا�شتهر اأم���ره واأ�شبحت 
عالقاته الجتماعية وا�شعة حتى قيل اإن وايل بغداد نامق 
با�ش���ا زاره يف داره غ���ري ان تفاقم ال�ش���راع بني الأخوين 
وتدخ���ل احلكوم���ة اليراني���ة لإ�شعافه���ا ادى اىل  �شدور 
ق���رار احلكومة العثمانية بت�شفري ح�شني علي املازندارين 
الن���وري امللقب بهاء الل���ه وعائلته واتباع���ه اىل ال�شتانة 
فنزل���وا يف ب�شت���ان جنيب با�ش���ا ريثما يتم تهيئ���ة القافلة 
فاأقام���وا فيها اثني ع�ش���ر يومًا من 21 ني�شان 1863 لغاية 
3 ماي����ض ويف اليوم الول من نزول���ه حديقة جنيب با�شا 
21 ني�شان 1863 )3 ذي القعدة 1279( ا�شر بهاء الله اىل 
م���ن معه يف تلك احلديقة بانه املوعود الذي ب�شر به الباب 
لتنتق���ل دعوته من ال�شري���ة اىل العمل العلن���ي وا�شبحت 
حديقة جنيب با�شا مو�شعًا مقد�شًا لدى البهائيني و�شميت 
حديق���ة الر�ش���وان ويع���دون ذل���ك الي���وم عي���دًا با�شم عيد 
الر�ش���وان يحتفلون به اثني ع�ش���ر يومًا كل �شنة وارخوا 
ب���ه �شنته���م البهائي���ة املكونه م���ن ت�شعة ع�ش���ر �شهرًا ويف 
رواي���ة ان وايل بغ���داد نامق با�شا ح�ش���ر اىل توديع بهاء 
الله عار�ش���ًا عليه امل�شاعدة ومو�شيًا ب���ه ال�شابط املرافق 
ل���ه وبع���د ثالث���ة ا�شه���ر و�شل���ت قافل���ة البه���اء املكونة من 
خم�ش���ني بغاًل و�شبعة هوادج م���ع ع�شرة فر�شان من جنود 
احلكوم���ة ومن ال�شتانة نق���ل البهائي���ون اىل ادرنه وظل 
اخوه يحيى �شبح ازل حمتفظًا بالفكرة البابية وقد فرقت 
الدول���ة العثمانية بني الثنني فرحل بهاء الله واتباعه اىل 
مدين���ة عكا يف فل�شطني بينما رحل �شبح ازل واتباعه اىل 

قر�ض.
وبع���د ت�شفري البهاء اىل ال�شتانة اق���ام يف داره يف حملة 
ال�شيخ ب�شار اح���د البهائيني ويدعى حممد ح�شني احلكيم 
او الكتب���ي ويف ع���ام 1882 نف���ي احلكي���م اىل املو�ش���ل 
وق���د ن�ش���رت جريدة ال���زوراء خر نفي���ه يف عددها املرقم 
ويف   1308 �شعب���ان   )18(1891 م���ارت   16 يف   1463
نح���و عام 1900 ادع���ى احد العراقيني ملكيت���ه لهذه الدار 
فوق���ف البهائي���ون بقوة �شد دع���واه وقدموا ع���ددًا كبريًا 
م���ن ال�شهود ليف�شدوا تل���ك الدعوى ثم ام���ر عبا�ض افندي 
وه���و ابن البهاء وخليفته يف زعام���ة الدين البهائي ولقب 
عب���د البه���اء بتجديد تل���ك الدار فجم���ع البهائي���ون اأموال 
طائل���ة لتنفيذ هذا الم���ر واح�شروا املهند�ش���ني و�شرعوا 
باإع���ادة بناء ال���دار دون تغيري مما اث���اأر م�شاعر امل�شلمني 
وا�شتفزه���م وانهالت العرائ�ض عل���ى ال�شلطات بان لحق 

للبهائيني بتملك الدار وجعلها مركزًاَ لدينهم.
�شمي���ت اأ�ش���رة حممد ح�ش���ني الكتبي باأ�ش���رة الوكيل لأنها 
خولت وكالة الم���الك البهائية وو�شف باأنه احلاج حممد 
ح�ش���ني بائع الكتب ال�شفه���اين ال�شل عاد اىل بغداد بعد 
نفي���ه اىل املو�ش���ل، وال���دار الت���ي يف حملة ال�شي���خ ب�شار 
كان���ت م�شجلة با�شم���ه وهو وال���د منري الوكي���ل ال�شابط 
برتب���ة زعي���م يف اجلي����ض العراق���ي ال���ذي اأ�شب���ح وكياًل 

للطائفة البهائية.
وبعد الحتالل الريطاين لبغداد عام 1917 ووفق التقليد 
الذي نهج���ه كل حمتل باإثارة ال�شع���ور القومي والطائفي 
ورعاي���ة الأقلي���ات الديني���ة ن�ش���ط العمل البهائ���ي وتزايد 
ن�شاط���ه مما اأث���ار خماوف امل�شلمني يف حمل���ة ال�شيخ بعد 
عملية التجديد الوا�شعة لتلك الدار عام 1918 التي ا�شرنا 

اإليها قبل قليل.
تق���دم لفيف م���ن اأهايل حمل���ة ال�شيخ ب�ش���ار بعري�شة اإىل 
القا�ش���ي اجلعفري ببغداد يطلبون تعيني من ي�شرف على 
هذه الدار بعد غياب اأو وفاة حممد ح�شني الكتبي واأقيمت 

الدع���وى با�شم ح�شن بن علي من �شكنة ال�شيخ ب�شار الذي 
عر����ض عل���ى القا�شي دع���واه ح���ول الأمالك الت���ي تركت 
با�شم حمم���د ح�شني بن احلاج حممد �ش���ادق وطلب جعل 
الدار ح�شينية لأه���ايل املحلة فقرر القا�شي تن�شيب كاظم 
ج���واد احلمزة وحمم���د �شعي���د كاظم وكيلني ع���ن الأمالك 
و�ش���در القرار يف 5 �شباط 1921 غري ان البهائيني قدموا 
�شكوى بعد ايام املندوب با�شم ورثة حممد ح�شني الوكيل 
يطالب���ون ب�شم الدار اىل ممتلكاتهم واإلغاء القرار مبنعهم 

من الت�شرف بها.

أول محفل للبهائيين 
ادَع���ى البهائي���ون اأن تعي���ني الوكي���ل عن الغائ���ب ل يعني 
احلكم بالتخلي���ة واإخراجهم، فق�شت حمكم���ة ال�شتئناف 
بنق�ض ق���رار القا�ش���ي واعيدت احل�شيني���ة اىل البهائيني 
وملكيته���ا تع���ود اىل خزين���ة الدول���ة، و�ش���در الق���رار يف 
الثال���ث م���ن ني�ش���ان 1921، غري ان احلكوم���ة راأت اإغالق 

الدور املتنازع عليها والحتفاظ مبفاتيحها لديها.
وبعد فرتة وجيزة اأثريت الق�شية مرة اأخرى، فقد تبني ان 
ملحمد ح�ش���ني الكتبي وريثة ا�شمها ليل���ى، وماتت فورثها 
حمم���د جواه كاب وبيبي اأبناء اخت حممد ح�شني املذكور 
فادعيا مبلكية الدار وقدما ال�شهود لإثبات ن�شبهما، فا�شدر 
القا�ش���ي حكمه يف 23 ت�شرين الث���اين 1921 ل�شاحلهما. 
غ���ري ان ورث���ة حمم���د ح�ش���ني القندهارتي اأقام���وا دعوى 
على البهائيني ووكل���وا �شخ�شية دينية وقانونية مرموقة 
لإثبات دعواهم، وهو العالمة ال�شيخ اجمد الزهاوي الذي 
متكن من نق�ض دعوة البهائية واإعادة الدار ح�شينية ملحلة 

ال�شيخ ب�شار.
انهالت على امللك في�شل الأول الرقيات والكتب من جميع 
اأنحاء الع���امل تطالب باإعادة الدار ل تب���اع الدين البهائي، 
كما انهالت الرقيات عل���ى ال�شري بر�شي كوك�ض، املندوب 
ال�شام���ي الريطاين تطالب تدخل���ه للتاأثري على احلكومة 
العراقي���ة يف ذل���ك، فاأوع���ز املل���ك في�شل ووف���ق نهجه يف 
احلل���ول التوفيقية، بعدم امل�شا�ض بقرار املحكمة باحلفاظ 
على الدار )ح�شينية( مع غلقها والحتفاظ مبفاتيحها اإىل 

حني.
كانت الدوائ���ر الريطانية غري موافقة عل���ى حكم الق�شاء 
العراق���ي وتع���د الدار مل���كًا للديان���ة البهائي���ة، وا�شتمرت 
اخلالف���ات حت���ى اأن دار العتماد الريط���اين اأر�شلت اإىل 
املل���ك في�شل الأول بتاريخ 29 كان���ون الثاين 1924 كتابا 
طالب���ت فيه الإ�شراع بح���ل الق�شية، فاأج���اب امللك ان حكم 
الق�شاء يج���ب ان يجاب وان الق�شية عر�شت على جمل�ض 
الوزراء، وملا عر�شت الق�شية على حمكمة البداءة، قررت 
املحكمة يف 8 حزيران 1924 بنق�ض دعوى البهائيني، ثم 
ايدت حمكمة ال�شتئناف القرار باأغلبية اأربعة اع�شاء �شد 

واحد هو رئي�ض املحكمة الريطاين اجلن�شية.
ان ا�شبارة ق�شية )دور البهائية( املحفوظة يف مركز حفظ 
الوثائ���ق يف املكتبة الوطنية )برقم د/5/ 3(، تبني بجالء 
التدخل الريط���اين ل�شالح الديانة البهائي���ة وادعاءاتها، 

ب���ل اأن مندوب بريطانيا يف ع�شبة الأمم �شرح اأمام جلنة 
النتداب���ات، والع���راق مل ي���زل دولة منتدب���ة، �شنة 1931 
بانه يعد با�شتع���داد العراق لقبول فكرة امتالك الدار التي 
انتزعت من البهائيني واعادتها اىل مالكيها الأ�شليني، كما 
ا�شتم���رت الدوائ���ر الريطانية يف طعنه���ا ب�شرعية احلكم 
ال�شادر م���ن اأعلى �شلطة ق�شائية، وه���ي حمكمة التمييز، 
وبل���غ الأمر باملن���دوب ال�شام���ي اإىل اأن ير�شل اإن���ذارا اإىل 
احلكوم���ة العراقي���ة واملل���ك في�ش���ل يه���دد بلهج���ة �شديدة 
بتاأخري اإدخال العراق اإىل ع�شبة الأمم اإذا مل حتل م�شكلة 

تلك الدار.
ويف ع���ام 1925 ق���دم البهائي من���ري الوكي���ل )ابن حممد 
ح�شني الوكيل الذي ترك العراق وا�شتقر يف ال�شكندرونة 
كما تبني فيم���ا بعد( �شكوى �شد اهايل حملة ال�شيخ ب�شار 
ل�شتخدام الدار املتحفظ عليها لأمور دينية وان البهائيني 

يتعر�شون لالأذى.
وحفاظ���ًا على الأم���ن قررت وزارة الداخلي���ة بغلق املدخل 

املوؤدي اىل باب الدار املذكورة.
ويف اأيل���ول 1926 وجه املندوب ال�شامي كتابًا اإىل رئي�ض 
ال���وزراء مطالب���ًا بحل امل�شاأل���ة لأنها �شتعر����ض على جلنة 
النتدابات الدائم���ة ويذكر له انه من املرجح ان ل تعرتف 
امري���كا بالدول���ة العراقية احلالي���ة واو�ش���اه ان ت�شتملك 

احلكومة الدار وحتويلها اىل مدر�شة.
يف  ال�شغ���ب  ح���وادث  بع����ض  حدث���ت   1927 ع���ام  ويف 
الكاظمي���ة م���ا ادى اىل تاأجي���ل النظ���ر يف الق�شية غري ان 
�شغ���ط بريطاني���ا ا�شتم���ر عل���ى املل���ك في�ش���ل واحلكومة 
العراقية لإيجاد حل للمو�شوع، وبقي الأمر على حاله اىل 
ان دخ���ل العراق ع�شبة الأمم عام 1932، ومل حتل م�شاألة 

هذه الدار وبقيت ح�شينية.
ت���ويف البه���اء يف مدين���ة ع���كا يف فل�شطني ي���وم 6 ماي�ض 
ذك���ور  واأعق���ب خم�ش���ة  القع���دة 1309(  ذي   12(  1892

وثالث اإناث من ثالث زوجات: 

عبا�ض افندي )غ�شن اعظم(
 ومهدي 

وبهائية خامن من زوجته الأوىل نوابة خامن، 
حممد علي )غ�شن اكر(

 وبديع الله 
و�شياء الله

 وحمدي���ة خامن من زوجته الثانية مهد عليا، وفروغية من 
زوجته الثالث���ة كوهر خامن، وفروغية خامن هذه تزوجت 
م���ن عل���ي ح�شن افن���ان واجنبت ل���ه ح�شني افن���ان )تويف 
1940( �شكرت���ري جمل�ض الوزراء عن���د تاأ�شي�ض احلكومة 
الأوىل، واأ�شب���ح �شخ�شي���ة اجتماعي���ة مهم���ة  العراقي���ة 
يف ع�شريني���ات الق���رن املن�ش���رم، وقد تزوج م���ن ابنة اخ 
�شاطع احل�شري، ومن الطريف ذكره انه جنح اإىل موقف 
امل�شلم���ني يف ق�شي���ة ح�شينية حملة ال�شيخ ب�ش���ار، اإل انه 

كان من دعاة الفكرة البهائية.
وبع���د ت�شعة اأيام من وفاة البه���اء ف�شت و�شيته فوجد اأن 
يو�ش���ي بولده عبا�ض اأفندي رئي�ش���ًا للبهائية، ولقب )عبد 
البه���اء( على الرغ���م من جهوده الكب���رية يف اإثبات دعوى 
البهائية يف الدار املذكورة فانه تويف يوم28 كانون الأول 
1921 والق�شي���ة اأمام الق�شاء العراق���ي ومل يعقب عبا�ض 
اأفن���دي ولدًا ب���ل اربع بنات كراه���ن �شيائية خامن زوجة 
امل���ريزا هادي اأفن���ان واجنبت له �شوق���ي افندي الذي عهد 

اإليه رئا�شة البهائية وعم���ره اأربع وع�شرين �شنة وا�شتمر 
برئا�شت���ه اإىل وفاته يف لندن يوم 4 ت�شرين الثاين 1957 
ومل يعق���ب من زوجته المريكية )م���اري ماك�شويل(، واآل 

اآمر البهائية اإىل جمل�ض من ت�شعة اأ�شخا�ض.
مل يظه���ر الن�ش���اط البهائ���ي يف الع���راق ال بع���د الحتالل 
الريط���اين، حيث اأ�شار عبد البهاء عبا����ض افندي بتاأليف 
حمف���ل يف بغ���داد وترمي���م ال���دار الت���ي يف حمل���ة ال�شيخ 
ب�شار، فقاموا ب�شراء دار يف حملة عبا�ض اأفندي يف جانب 
الر�شاف���ة ليكون حمل اجتماعاته���م، ودار اأخرى يف قرية 

العوا�شق يف دياىل. 
ويف ع���ام 1931 تاأ�ش�شت ما ت�شمى )اجلامعة البهائية يف 
القط���ر العراق���ي( من: خ�ش���وري الياهو وجلي���ل �شريين 
والدكت���ور افالطون واحل���اج حممود ق�شابج���ي وعبا�ض 
ر�ش���ا و �شن���ي الوكيل واأديب ر�شا بغ���دادي وجليل القمر 

وعبد الرزاق عبا�ض.
مرك���زي  حمف���ل  اأول  تاأ�ش����ض   1936 حزي���ران   15 ويف 
للبهائيني يف حملة ال�شعدون قرب الق�شر الأبي�ض، وهذه 
اول ممار�ش���ة قانوني���ة له���م، وت�شكل���ت اأول هيئ���ة اإدارية 

للمحفل من:
ع���زرا �شوفري )تاجر( ا�شحق بناين )تاجر( جميل اح�شان 
بغ���دادي )طال���ب يف كلية الط���ب( �شلمان دلوح���ي )تاجر( 
جلي���ل �شريين )مالك من اأه���ايل دياىل( عبد الرزاق عبا�ض 
)موظ���ف( من���ري الوكي���ل )�شاب���ط( داود طوي���ق )تاجر(، 
اإبراهي���م �شمي���ح )تاجر( وم���ن اأن�شطة ه���ذا املحفل �شراء 
قطعة ار�ض يف منطقة بغداد اجلديدة لتكون مقرة وذلك 
يف ع���ام 1952 و�شموها )الرو�ش���ة الأبدية( وبعد ف�شلهم 
يف ال�شتي���الء عل���ى ال���دار )احل�شينية( يف حمل���ة ال�شيخ 
ب�شار، قام���وا ب�شراء الدور ملجاورة له���ا لإميانهم العميق 

بان تلك الدار �شتعود اإليهم م�شتقباًل.
ويف التع���داد ال�ش���كاين ل�شن���ة 1957 �شج���ل البهائي���ون 
كدين م�شتقل ومت ت�شجي���ل ديانتهم البهائية �شمن نفو�ض 
تل���ك ال�شنة ويف 6 اآب 1963 ق���ررت ال�شلطة اإلغاء العقود 
امل�شجل���ة ملحاف���ل البهائية وان هذه الطائف���ة لي�شت مذهبًا 
ويف تع���داد �شنة 1965 وجد اأن منطق���ة الكرادة ال�شرقية 
يتواج���د فيه���ا اكر عدد م���ن البهائية يف بغ���داد حيث بلغ 

عددهم 241 �شخ�شًا.
وكانت احلكوم���ة العراقية قد اأ�ش���درت يف ني�شان 1965 
امرًا بغلق املحافل البهائية وو�شع اليد على ممتلكاتها يف 
جمي���ع انحاء العراق ا�شتنادًا اىل قانون ال�شالمة الوطنية 

رقم)4( ل�شنة1965.
وبع���د انق���الب 17 مت���وز 1968 ق���دم جمع م���ن البهائيني 
عري�ش���ة اىل الرئي����ض احم���د ح�ش���ن البكر التم�ش���وا فيها 
اع���ادة فتح معابدهم، ويف 9 ني�ش���ان 1969 طلب الدكتور 
جمي���ل اح�شان بغدادي امل�شجل با�شمه املحفل البهائي يف 
منطق���ة ال�شعدون من وزي���ر الداخلية رفع الي���د عن بناية 

املحفل.
غ���ري ان ال�شلط���ة كان���ت يوم���ذاك تفك���ر با�ش���دار قان���ون 
يح���رم البهائية، و�شدر القانون فع���اًل ون�شر يف اجلريدة 
الر�شمي���ة ليوم 18 ماي�ض 1970 القان���ون رقم 105 ل�شنة 
1970 وين����ض عل���ى حظر حتبي���ذ او تروي���ج البهائية او 
النت�ش���اب لي حمفل او جهة تعمل عل���ى ن�شر البهائية او 
الدعوة اليها باأي �شكل من ال�شكال واغالق جميع املحافل 
البهائي���ة واإيقاف ن�شاطها وت�شفي���ة اموالها وموجوداتها 
وان حتتف���ظ دوائ���ر المن جلمي���ع م�شتنداته���ا ووثائقها 

ويعاقب املخالف باحلب�ض مدة لتقل عن ع�شر �شنوات.
وهكذا ا�ش���دل ال�شتار ب�شكل قانوين على اأي ن�شاط بهائي 
يف الع���راق، و حتول���ت بناي���ة املحفل البهائ���ي يف منطقة 
ال�شع���دون اىل دائ���رة امني���ة و�شي���ق ع���دد م���ن املتهم���ني 

باعتناق البهائية اإىل حمكمة الثورة.

هل سكن  بهاء هللا في محلة 
الشيخ بشار؟ 

كت��َب الكثريون عن محلة الش��يخ بش��ار إحدى محالت الك��رخ ببغداد 

وجرى الحديث عن املس��جد )الحسينية( القديم يف هذه املحلة وهو 

املوق��ع الذي جعل��ه البهائيون كعب��ة لهم )إذا ص��ح التعبري( واصبح 

موضع خالف لهم مع أهايل تلك املحلة من املسلمني وقضية قانونية 

عرضت امام القضاء يف اوائل تأس��يس الدولة العراقية غري ان ما كتب 

عن��ه يعرتيه النقص واالضطراب، ب��ل مل يبتعد اكرث من كتب عن هذه 

القضية املثرية عن ما كتبه املؤرخ الراحل االستاذ عبد الرزاق الحسني 

يف كتابه املهم )البابيون والبهائيون يف حارضهم وماضيهم(، غري ان 

البعض مل يرش اىل هذا املرجع الفريد استغفااًل وتدليسًا عىل القراء..
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ع�����راق�����ي�����ة

ع��د���س��ة

الملك غازي داخل ق�سر الزهور يقراأ من 
االذاعة الخا�سة به

بغداد/  جامع مرجان في الثالثينات

م���������ح���������الت ف����������ي �����������س����������ارع ال�������ر��������س�������ي�������د ف����������ي ال�����خ�����م�����������س�����ي�����ن�����ي�����ات

�سباط في حرب فل�سطين 48 ويبدو من بينهم عبدالكريم قا�سم 

�سارع الر�سيد عام ١٩٥٧

عربة 
اال�سعاف 
الهندية 
وقام ال�سليب 
االأحمر 
البريطاني 
باإ�ستبدالها 
ب�سيارات

حقول الزبير ..�سيبداأ االنتاج - 
�سورة للبا�سا ال�سعيد

المرحوم الدكتور 
محمد فا�سل الجمالي 
اهلل" "رحمه 

�سورة نادرة لعبد الكريم 
قا�سم في منزله ويبدو في 
ال�سورة مرافقه و�سفي طاهر

 مرقد االمام 
العبا�س عليه 
ال�سالم
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ج������واد ال��رم��ي��ث��ي

ج���������واد ع���زي���ز

ادت ال�شحاف����ة العراقي����ة دورا بارزا ومهما يف حياة املجتم����ع البغدادي، وكان 
له����ا تاأث����ري اجتماعي وادبي، وبذل����ك فقد هزت �شمائر واحا�شي�����ض البغداديني، 
ولن����ا يف �شحف املعار�شة التي كانت ت�ش����در انذاك خري دليل، والتي كانت هي 
ال�شح����ف الوحيدة الت����ي يهتم البغداديون به����ا، لنها كانت تع����ر عن احالمهم 

وتطلعاتهم يف ال�شتقالل ومقاومة املحتل الغازي.
ام����ا بع�����ض ال�شح����ف التي كان����ت متي����ل اىل املحتل����ني النكليز، امث����ال �شحف 
)الوق����ات البغدادية او الع����راق او املفيد( وتاأخذ اخباره����ا من برقيات وكالت 
النب����اء العاملي����ة )رويرت النكليزي����ة وهافا�ض الفرن�شية( فاأنه����ا مل تكن تقراأ من 
قب����ل البغداديني لال�شباب املذكورة اعاله وعلى عك�����ض ماذكر فاأن هنالك �شحفا 
كان����ت تقراأ وتطلب من ال�شواق ملعار�شته����ا للحكم الريطاين واحلكم املحلي، 
ك�شحيف����ة )ال�شتقالل( لعبد الغفور البدري و�شحيفة )دجلة( لداوود  ال�شعدي 
و�شحيف����ة البدائ����ع ل����داوود العجي����ل و�شحيف����ة �شليم����ان الدجي����ل و�شحيف����ة 
)ال�شعب( ل�شان حال حزب ال�شعب، يا�شني الها�شمي وجماعته، و�شحيفة )المة( 
و�شحيف����ة احلزب الوطني، وهي �شحف وا�شعة النت�ش����ار ولها التاأثري الكبري 
يف الق����ارئ، وبع����د ان ا�ش�ض حزب الخ����اء الوطني، �ش����درت �شحيفة )الخاء( 
الت����ي كانت )معار�شة( وهي خارج احلكم و)ل�شان احلكومة( اذ ما ت�شلم احلكم 
وتع����د ال�شحف الخ����رى معار�شة، اما �شحيف����ة )التقدم( الت����ي ا�شدرها حزب 

التق����دم، وهو ح����زب عب����د املح�شن ال�شع����دون وقبله جعف����ر الع�شك����ري، فكانت 
حكومية �شرعان ما انهارت وانهار معها احلزب بعد حادثة انتحار عبد املح�شن 
ال�شع����دون، ولك����ن عل����ى الرغم من ذل����ك فقد كانت تق����وم بن�شر احل����وادث املهمة 
الت����ي كانت حت����دث ولميكن جتاهلها، كقدوم الدكتور عب����د الرحمن ال�شاهبندر 
اىل بغ����داد وتكرميه، والق�شائ����د واخلطب التي القي����ت يف جامع احليدر خانة 
تكرمي����ا له وخ�شو�شا ق�شيدة ال�شاعر املرحوم كمال ن�شرت التي كانت مو�شع 
اهتم����ام ان����ذاك وكذل����ك الحتفالت الت����ي اقيمت احتف����اء بالفيل�ش����وف اللبناين  
ام����ني الريح����اين مت زي����ارة امل�شت�شرق الفرن�ش����ي ال�شهري )ما�شين����ون( والقاوؤه 
حما�شرت����ني يف )روي����ال �شينم����ا( ث����م زيارة احمد ام����ني وجماعته م����ن العلماء 

امل�شريني والحتفاء الكبري بهم.
 كانت هذه املوا�شيع تن�شرها ال�شحف املعار�شة او املوؤيدة جمرة، والهتمام 
به����ا وتن�شرها بالتف�شي����ل لرتباطها بحياة النا�����ض واهتماماتهم، والغريب يف 
ذل����ك ان وف����اة امللك ح�شني مل����ك احلجاز الذي كان منفي����ا يف قر�ض مل تاأخذ اي 
اهتم����ام يف ال�شح����ف، ومل ي�شعر النا�����ض بوفاته، بعك�ض الدعاي����ة التي بثت له 
واملبايع����ة له على انه خليفة على امل�شلمني وتوزي����ع �شورته بالعمامة البي�شاء 

مع املنا�شري الداعية لذلك.
عن جريدة االحتاد/ حزيران 1985

 ج���اء في�ش���ل اىل العراق واأخذ بتو�شي���ع عالقاته باأعالم 
القط���ر واأعيانه وبيوتاته من اج���ل توطيد دعائم العر�ض 
ويف نف�ش���ه ان يبح���ث عن ا�ش���رة للت�شاه���ر معها تعززه 
وتدع���م مكانت���ه.. فتوج���ه اىل ال�شخ�شي���ات املتنفذة يف 
القطر التي يرتاح اليها، وبعد جتواله يف مدنها ومعرفته 
الكث���ري ع���ن تاريخ العوائ���ل والتيارات الت���ي تتحكم يف 
طبيعة العالقات داخل املجتمع العراقي �شرف النظر عن 
امل�شاهرة مع اع���الم املو�شل وبغ���داد والب�شرة احلافلة 
بال�شخ�شي���ات الالمع���ة والبيوتات العريق���ة واجته ميله 
اىل ال�شخ�شي���ات الها�شمي���ة من اأ�شراف �ش���ادات الفرات 
الو�ش���اط ومنه���م ال�شي���د ه���ادي املكوط���ر وال�شي���د نور 
ال�شيد عزيز اليا�شري، وال�شيد علوان اليا�شري، وال�شيد 
حم�ش���ن اأبو طبي���خ وال�شي���د كاط���ع العوادي ال���ذي كان 
اأقربهم الي���ه وغريهم من ال�ش���راف العلويني ... ل�شيما 
اأن البي���ت الها�شم���ي يف احلج���از كان حري�ش���ًا على هذه 
الناحي���ة لأنه���م م���ن ال�ش���راف )ال�ش���ادة( وك���ي ي�شتم���ر 
تقاليده���م املتوارثة يجب ان تكون قرائنهم من ال�شراف 

الكفاء اأي�شًا. 
ان اوثق ما جاء عن هذا املو�شوع هو ما ادىل به حت�شني 
ق���دري رئي�ض الت�شريفات واملرافق الق���دم للملك في�شل، 
لل�شحفي املعروف ال�شيد جواد هبة الدين يف بغداد �شنة 
1959 الذي توجه له ب�شوؤاله عن الو�شيط يف زيجة امللك 

في�شل قائال :
)اأن اأحد اأعيان الف���رات العلويني واملقربني اىل امللك قدم 
له ابنته بناء على اتف���اق م�شبق بينهما،يابا�شا هل لك ان 
تف�ش���ح عن ه���ذه ال�شخ�شي���ة الفراتية الغام�ش���ة، وبذلك 
تك�ش���ف ال�شر وراء هذه الق�ش���ة التي يعترها العديد من 
النا����ض انها جم���رد خيال ولي����ض لها �شحة م���ن الواقع(
اأج���اب حت�شني بع���د تردد:)دعنا منهم، فكله���م ذهبوا اىل 

رحاب الله(ثم تابع مو�شحًا بقوله:
تزوج في�شل الله يرحم���ه نهاية �شنة 1921 بعقد �شرعي 
فقد دع���ي نائب القا�شي ال�شرعي يف بغ���داد ال�شيخ �شكر 
الل���ه عن املذه���ب اجلعف���ري لج���راء العق���د وكان ر�شتم 
ال�شاه���د الول وان���ا كذل���ك مع���ه كن���ا �شاه���دي العقد ومل 

يح�شر غرينا من موظفي البالط.
)لكن يابا�ش���ا اأين ورقة العقد فلم جند لها اأثرًا يف وثائق 
الب���الط يف املكتب���ة الوطني���ة ولي�ض للعق���د اأي �شجل يف 
املحكم���ة ال�شرعية(اأج���اب حت�ش���ني: ما اع���رف �شو �شار 
بعدين، فهي اأوراق �شخ�شية تعود جلاللة امللك،وا�شتمر 
قائ���اًل: لق���د اجنبت زوجته ه���ذه له بنت���ًا اأ�شماها )المري 
ب���دور( ومل���ا عل���م بع����ض املتزلف���ني اىل املل���ك ح�شني بن 
عل���ي بالم���ر فاأبرق ل���ه مهنئًا ب���زواج ابنه املل���ك في�شل، 
واأن زوجت���ه اجنب���ت له بنت���ًا اأ�شماه���ا )ب���دور( فما كان 
م���ن احل�ش���ني ال ان قدم الرقية اىل بن���ت اأخيه ال�شريفة 
حزمية الت���ي هالها املوقف وقررت ال�شف���ر اىل بغداد مع 

اأطفالها الربعة، وقد لعب �شا�شة بغداد وعلى راأ�شهم عبد 
املح�شن ال�شعدون ويا�شني الها�شمي واخرون، هم ناجي 
ال�شويدي وتوفي���ق ال�شويدي ور�شيد عايل يف مقابلتهم 
م���ع في�ش���ل، دور امل�شاغ���ب باث���ارة ق�شية جم���ئ عائلته 
وكي���ف �شوف يت�شرف بني زوجتيه، ولي�ض يف املرا�شيم 
امللكي���ة املعتادة ملكتان يف القطر ل���ذا ل بد من القت�شار 

على واحدة. 
،وم���ن حيث ان ال�شريف���ة حزمية هي بنت عم جاللته واأم 
لأطفاله الأربعة فمن الف�شل تطليق هذه الزوجة الثانية 
واعطاوؤها اكرامية مع تخ�شي�ض مرتب لبنتها )المرية 

بدور..(

باحث تراثي

البغداديون  ينشغلون  
بصحف المعارضة؟

اس��رار من القص��ر الملكي 
العراقي

كان )رشيف مكة( الحسني بن عيل يف 

اس��طنبول عضوًا يف مجلس الدولة 

العثامين، ومبعيت��ه عائلته وأوالده 

الثالثة ع��يل وفيصل وعبدالله. ويف 

هذه املدين��ةزوج ابنه الرشيف عليًا 

إبنة عمه عبداالله بن محمد الرشيفة 

نفيسة

.. كام تزوج كل من فيصل وعبد الله 

ابنتي عمه��ام الرشيف نارص بن عيل 

كان عقد فيصل عىل الرشيفة خزمية 

ع��ام 1906، وعبدالل��ه عىل الرشيفة 

مصب��اح... ومب��رور األي��ام أخذت 

ب��وادر الجف��وة ت��رز ب��ني االمراء 

وزوجاتهم... أدرك الوالد )الحسني( 

ه��ذه الحالة الس��ائدة ب��ني االخوة 

الثالث��ة مع زوجاتهم،وحني رش��ح 

االمري فيصل لعرش العراق نصحه 

والده أن يتوجه لوحده منفردًا دون 

زوجته وبناته الثالث، عزة وراجحة 

ورفيعة واالمري غازي حيث أبقاهم 

الحس��ني عن��ده وق��ال لفيص��ل((

ياولدي هذا الع��راق ال يؤمتن فقد 

غرر بعمك الحس��ني بن عيل بن أيب 

طالب عليه الس��الم حيث دعوه ثم 

اليه��ا انت وحدك  قتلوه...فاذه��ب 

وااليام ش��واهد عىل ما س��يحدث 

فيام بعد..((

وقبيل و�ش���ول امللكة حزمية اىل بغداد مطلع عام 1923 
طلب في�شل من رئي����ض ديوانه ر�شتم حيدر خماطبًا اياه 
بقوله)ان���ت حالل امل�شاكل اأطلب منك ان تنهي يل امل�شكلة 

بالتي هي اح�شن(
وي�شتم���ر حت�شني قدري بكالم���ه بعد تاأم���ل طويل،)فقام 
ر�شت���م بدعوة ال�شيخ اجلليل وال���د زوجة امللك، وقابلناه 
�شويًا واخرناه ان زوجة امللك الوىل مقبلة اىل العراق 
وانه���ا ر�شمي���ًا ه���ي امللكة ول حم���ل ل بنتك���م يف الق�شر 
امللك���ي، وله���ذا مت تطليقها م���ن جاللته وان���ا نبلغك بذلك 
وط���ال احلدي���ث وت�شع���ب.. وحت���رج املوقف،وتطمين���ًا 
لوالده���ا.. عر�شت عل���ى ال�شيخ ما اأمر ب���ه جاللته وعلى 
حد قول���ه )باأننا �شنكافئك( فاأجاب ال�شيخ ممتع�شًا وبكل 
كري���اء :اأن���ا يف غن���ى ع���ن املكاف���اأة وامل�شاأل���ة اعتبارية 
مت����ض بيتنا.. وختم النقا�ض باأن طل���ب ال�شيخ من ر�شتم 
وحت�ش���ني كتم���ان ه���ذه الزيجة وحلف���ه األ تب���اح اىل اي 
ب�ش���ر..، ولهذا مت كتمانها ب�شكل مل يتط���رق اليه اأحد من 
املقربني اىل امللك في�ش���ل وحياته العائلية وخا�شة امل�ض 
بي���ل الت���ي كانت م���ن العالق���ة باملل���ك كالزوج���ة الخرى 
واملف�شل���ة عنده، فهي مل تتط���رق يف ر�شائلها اىل والدها 
وزوجته باأية ا�شارة اىل ه���ذا املو�شوع احرتاما مًل�شاعر 

ورغبة في�شل.( 
�شئل ال�شيد جواد م�شتفهمًا من حت�شني : يابا�شا لو كانت 
هذه البنت التي تزوجها جاللته كرمية اأحد �شا�شة بغداد 

الكبار فهل كنتم بهذا النحو القا�شي تف�شخون العقد.؟ 
ف���رد حت�شني قائ���اًل: يا�شيد جواد.. دعنا م���ن الكالم الكل 
ذهب���وا ومات���وا وهن���اك احل�ش���اب والق�شا����ض والعدل، 
اأم���ا بدور فكانت تاأتي اىل ق�ش���ر الزهور عند امللكةعالية 
زوجة املل���ك غازي لنه���ا تعتر �شرعًا )اأخ���ت غازي( من 
ابي���ه وكان���ت تكرمها ب�شخاء قبل ان تع���ود اىل امها التي 
مات���ت كم���دًا بعد �شنوات م���ن طالقها،وقبل وف���اة في�شل 
كان���ت بدور ت���زور اأباها ب���ني حني واخ���ر، وكان يعطف 
عليه���ا كثريًا وبعد وفات���ه يف 8 اأيلول )�شبتمر( 1933 مل 
تدرج �شمن اأبنائه وبناته يف الق�شمةال�شرعية، وحرمت 
من ترك���ة اأبيها كليًا فانتقم لها القدر ب���اأن توالت النكبات 
على البيت املالك مبا هو معروف لدى اجلميع(،وي�شتمر 
حت�شني يف �شرد ما يعرفه عن بدور بقوله:)ان اخر علمي 
عنه���ا، بعد اأن علمت امللكة عالية م���ن بدور بحالة البوؤ�ض 
التي تعي�شها بعد وفاة اأمها وجدها ال�شيخ ثم خالها الذي 
كان قد تبناها فاأبقته���ا عالية يف ق�شر الزهور باعتبارها 
احدى و�شيفاتها وعا�شت مع اخلدم وعلى غرارهم حتى 
مقت���ل امللك غازي..( توفيت ب���دور يف مدينة كربالء وقد 
جتاوزت الثمانني عام���ًا ق�شتها يف ذل العي�ض وهي ابنة 

ملك... 
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ب��ل��ق��ي��س ش�����رارة

امل���دة  تل���ك  يف  الر�شام���ني  اأعم���ال  غال���ب  حتول���ت 
و  الجتماعي���ة،  الق�شاي���ا  ر�ش���م  اإىل  )اخلم�شيني���ات( 
اأو�شحه���م كان ج���واد و فائ���ق، اأم���ا حممود فق���د ركز يف 
الغالب عل���ى الن�شال ال�شيا�شي، بينما ر�شم جواد احلالة 
الجتماعيةيف املدن، و ر�شم فائق احلالة الجتماعية يف 

الريف.
و كان اجل���دل و النقا����ض يوؤدي اإىل ت�ش���اوؤلت يف اإيجاد 
اأ�شل���وب جدي���د يف الر�ش���م و الت�شمي���م املعم���اري.  كان 
النقا����ض و اجل���دل اأحيانًا حامي���ًا و ح���ادًا، و هم ينهلون 
الكوؤو����ض و م���ا فيها من اآخ���ر قطرات الن�ش���وى، فرتتفع 
الأ�ش���وات و يتال�ش���ى الإ�شغ���اء و يهيم���ن احلما����ض يف 

ال�شاعات املتاأخرة من الليل. 
ج���واد �شلي���م اعت���ر قائ���د احلرك���ة الفني���ة احلديث���ة يف 
الع���راق. و من �شوء حظ احلرك���ة اأنه رحل يف عمر مبكر 
يف قم���ة اإنتاجه، و هو يف العقد الرابع من العمر.و �شكل 
جواد و ه���و يف ريعان العمر املن���ارة التي ت�شيءطريق 
الفنان���ني العراقي���ني الذي���ن جاءوابع���ده. ع���رف بكون���ه 
متح���ررًا، ل يوؤم���ن مب���ا يفر�ش���ه املجتم���ع التقليدي من 
قي���ود. كما كان مثقف���ًا مو�شوعي���ًا متميزًا ب���ني الفنانني. 

اأمّلَ باملو�شيق���ى الغربي���ة و كان يع���زف القيث���ارة، مطل���ع 
عل���ى الأدب و امل�ش���رح و ال�شعر و املو�شيق���ى و الرق�ض. 
مل يتحدد ج���واد بالر�شم الزيتي و املائي و اإمناجتاوزها 
اإىل النحت و احلفر على اخل�شب، كما ر�شم على الف�شة و 

�شمم اقراطًا، بقيت منها ال�شور التي اخذت لها. 

 كان لعمل���ه يف املتحف العراق���ي اأهمية بالغة، حيث تاأثر 
بالفن���ون ال�شومري���ة و البابلي���ة اإىل جان���ب اجلداريات 
الآ�شوري���ة كم���ا تاأثربالر�شام الأ�شب���اين بيكا�شو، و جند 
انعكا����ض ه���ذا التاأث���ر وا�شح���ًا يف ر�شوم���ه و متاثيل���ه. 
و مل يكتف���ي بذلك بل در����ض الزخرفة العربي���ة و مدر�شة 
الوا�شط���ي يف الر�شم و الريازة الرتكية و الإيرانية التي 
جنده���ا وا�شح���ة يف تخطيطات���ه املائي���ة، و �شهر جميع 
ه���ذا اخلزي���ن يف لوحات���ه و متاثيل���ه، باأ�شل���وب ر�شيق 
متنا�ش���ق جدي���د. ا�شتعمل اخلزي���ن الغربي ال���ذي ت�شبع 
ب���ه يف درا�شت���ه يف اإيطاليا و اإنكل���رتا و �شهره بخطوط 
قوي���ة و األ���وان و اأ�ش���كال غالبة عليه���ا البيئ���ة البغدادية 
التي ن�ش���اأ بها، و بداأ يف تلك احلقبة يوؤكد يف ر�شمه على 
اخل�شو�شي���ة العراقي���ة، و ظه���ر باأ�شل���وب جتريدي مع 

خ�شو�شية عراقية.

اأم���ا حمم���ود �شري فكان جمي���ل الطلع���ة، ر�شيق طويل 
القام���ة، يتكل���م ب�ش���وت خاف���ت، �ش���وره مل تك���ن تعك�ض 
مظه���ره اله���ادئ، ب���ل جت�ش���د معان���اة الطبق���ة الكادح���ة 
يف الع���راق م���ن خاللر�شم العام���ل و ال�شج���ني و الن�شاء 
الكادح���ات كالعالبيات. األوان داكن���ة و خطوط متنا�شقة 
�شه���رت لتّعر ع���ن البيئ���ة العراقي���ة بق���وة و اأ�شالة. و 
انعك�ش���ت مفاهيم���ه الي�شاري���ة يف فنه، و ل���و اأنه مل يتبع 
اأو يتاأث���ر باملدر�ش���ة الواقعي���ة الت���ي كان���ت �شائ���دة يف 
الحت���اد ال�شوفيت���ي، لكنه اأتخذ احلرك���ة الفنية احلديثة 
يف اأورب���ا مرجع���ًا له، و جتن���ب بذلك ال�شق���وط يف هوة 
التقلي���د للواقعي���ة ال�شوفيتي���ة. كان حمم���ود موظف���ًا يف 
بن���ك الرافدين، و كان الر�شم هواي���ة له و لي�ض مهنة، فلم 
يدر����ض الر�ش���م يف اكادمييات متخ�ش�شة مث���ل جواد اأو 

فائق ح�شن. 
كان فائ���ق ح�ش���ن اأ�شم���ر اللون، نحي���ف القام���ة، ذا �شعر 
اأجع���د و عين���ني ثاقبت���ني و ح����ض مره���ف بالأل���وان و 
التقنية.يح�ش���ر معظم تلك الجتماع���ات، لكنه تخلى عن 
ح�شوره���ا بعد زواج���ه من»�شوزان”زوجت���ه الفرن�شية، 
الت���ي اأبعدت���ه عن اأ�شدقائه م���ن الفنانني، ب���ل كانت داره 
مرك���زًا لتلك الجتماعات حلني زواج���ه من”�شوزان". مل 

تن�شجم زوجته معه����م و اعترتهم”متوح�شني"، فاطلَق 
عليه����ا الفنان����ون يف املقاب����لsavage، و ه����و الو�شف 
نف�ش����ه الذي و�شفتهم به. و من املوؤ�شف اأن يتوجه فائق 
اإىل ر�شام ممته����ن لر�شم �شور ح�ش����ب الطلب. فامتالأت 
بي����وت البع�ض، ب�شور اخلي����ل و اخليام و البدو، و بلغ 
ب����ه الأم����ر اأن ينقل من �ش����ور فوتوغرافي����ة للم�شوؤولني 
م����ن رجال ال�شلطة حتت تاأثري زوجت����ه التي ل يهمها اإل 

احل�شول على املال!
اأم����ا بالن�شبة لن����ا، فقد�شار �ش����راء ال�شور م����ن الفنانني 
بالأق�ش����اط ال�شهري����ة ك�ش����راء الكت����ب، اذ مل تك����ن ت�شمح 
لن����ا ميزانيتنا يف اقتناء ال�ش����ور و الكتب اإل بالتق�شيط 
ال�شه����ري. كن����ا نزور ج����واد و لورن����ا يف دارهما، و كان 
يعر�����ض جواد اآخ����ر اأعماله عل����ى رفع����ة، اأو كان يجلبها 

لدارنا اأحيانًا.
اأقامت جمعية الفنانني يف عام 1956 حفال يف قاعة بهو 
الأمان����ة يف بغ����داد، و قد ترعنا جميعن����ا يف جمع مبلغ 
للجمعية، لكي ي�شتطيعوا اإقامة الفعاليات و الن�شاطات 
الفني����ة. و ح�شر احلف����ل الو�شي على عر�����ض العراق و 

رئي�ض الوزراء عبد الوهاب مرجان.

كان حف����ل ناج����ح، تخللت����ه املو�شيقى و الرق�����ض بعد اأن 
غ����ادر الو�ش����ي و رئي�ض الوزراء احلف����ل، لكنه كان اآخر 

الن�شاطات قبل ثورة 14 متوز.
مب����رور الوقت، ب����داأت الجتماعات الفني����ة تتخذ طابعًا 
متطرفًا اأحيانًا، و ظه����رت الختالفات العميقة بينهم، و 
�ش����ن بع�شهم الهجوم على البع�ض الآخر، فتفرق ال�شمل 
و قلت اللق����اءات تدريجيًا و تال�شى النقا�ض و ذاب، بعد 
اأن تزوج بع�شهم فتيات �شغريات ال�شن بعيدات عن تلك 
الأج����واء، فكان تاأثريهن على اأزواجهن وا�شح ب�شورة 
غري مبا�شرة. و لك����ن ا�شتمرت عالقتنا مبحمود �شري 

و جواد �شليم. 
بالرغم من ذلك، كانت تلك اللقاءات بذرة التجديد يف فن 
الر�ش����م و النحت و العمارة، و اأ�شبح العراق يف طليعة 
البل����دان العربي����ة يف عق����د اخلم�شينيات، كم����ا كان عليه 
يف عق����د الأربعيني����ات يف الأدب و ال�شع����ر. و ا�شتمرت 
املعار�ض الفني����ة بعر�ض اأعمالهم، الت����ي مهدت الطريق 

لالأجيال التي اأتت بعدهم.

المكتبة

اتخ����ذ بيتنا �شكله الذي خططنا ل����ه بالتدريج، فامتالأت 
الرف����وف البي�شاء بالكت����ب، و بداأناببناء مكتبة للكتب 
و اأخ����رى لأ�شطوانات املو�شيقى الغربية الكال�شيكية. 

فاملكتبات هي حافظة ذاكرة املجتمع.
نق����ل رفع����ة مكتبته م����ن الرف����وف الأر�شي����ة، و نقلت 
اأي�ش����ًا الكتب الأدبي����ة التي لها عالق����ة بدرا�شة الأدب 
الإنكلي����زي، و كان����ت كتب����ًا قليلةباملقارنةم����ع مكتب����ة 
رفعة التي جلبها معه من لندن. و اأ�شبحنا مواظبني 
على زيارة مكتبة مكنزي ببغداد اأيام اجلمع، نطلب 
منه قائمة الكتب التي لها عالقة باخت�شا�ض رفعة و 

الإ�شدارات الأدبية التي كنا نطالعها كالنا.
فالكت����اب يظل جلي�ش����ك بعد ان تنتهي م����ن قراءته، 
و ي�شغ����ل م�شاح����ة متوثب����ة يف ن�شاط����ك الفك����ري. 
كان����ت الكتب حت����اورين وهي ف����وق رفوفها، منها 
م����ا يذكرين بلحظات من املا�شي اجلميل، و يبقى 
الكتاب �شجال لتاري����خ ال�شاعات التي ق�شيتها يف 
التهام �شفحاته. اقلبه����ا و اتنقل بني �شطورها و 
ا�شتعيد من خالله اأفكارًا و ذكريات. و يف رفوف 
اأخرى ظل����ت كتبًا مرتا�شة عل����ى الرفوف ل اأحد 
يق����رتب منها.  لي�ض هنالك من يلم�شها و يداعبها 
و يفتح �شفحاته����ا، و ت�شعر عندما متر العيون 
ب�شرع����ة عليه����ا، بتاأني����ب ال�شم����ري لهجره����ا. و 
ت�شع����رك اأحيانًا باأنك ك�ش����ول حمروم من طيات 

كنوزها الدفينة. 
كن����ا و ما زلن����ا نعت����ر الكتب ج����زًء حيويًا م����ن حياتنا، 
ترافقن����ا، اأمعنُت يف ق����راءة بع�شها، و مل اأج����د الفر�شة 
لق����راءة كت����ب اأخرى، فظل����ت تطل من مهجعه����ا بانتظار 

اليد التي تالم�شها و تفتح �شفحاتها لتعي�ض معها. 
و كلما كنا ن�شافر، نعود مع اأ�شدقاء جدد من الكتب التي 
ترافقن����ا يف رحلتن����ا، حتى مل يع����د هنال����ك ف�شحة لكتب 
جدي����دة. فاملكتبة ه����ي تاريخ و �شجل طوي����ل حلياتنا و 

اجتاهاتنا.
و مل تنقط����ع هواي����ة اقتن����اء الكت����ب حتى بع����د اأن تركنا 
الع����راق و فارقنا مكتبتنا يف بغداد، لكننا بداأنا نوؤ�ش�ض 

مكتبات جديدة، اأوًل 
يف لن����دن و ثم يف كيمرج/ ما�شا�شو�شت، 

و بريوت. ومل نقت�شر على زيارة املكتبات واإمنا �شملت 
Hay- زيارةمهرجان الكتب يف مدينة ”هّي اون وياي
املمتلئة، و  الرفوف  اإىل  on-Wye". ننظر بحما�ض 
اإىل ال�شناديق و التعر�ض للكتب القدمية، و لكن الرغبة 
يف احل�ش����ول عل����ى الكت����ب و اقتنائه����ا، و و�شعها على 
الرفوف و قراءتها، ظلت رغبة متاأججة ل ينطفئ لهيبها 
و ل يطاله����ا الفتور، بل تظ����ل على الدوام تثري الهمة يف 

اقتناء املزيد منها.
* * *

كما اأ�شبحت زيارة �شوق ال�شفافري/النحا�ض، 
و �شوق ال�شجاد يف �شبيحة بع�ض اأيام اجلمع، 
م����ن الطقو�����ض الأ�شبوعي����ة، من����ر خاللها على 
ح�شن اأبو ت����راب، املتخ�ش�ض يف بيع الأواين 
من ال�شفر، فيعر�ض علينا القطع القدمية منها، 
و يق�����ض علينا ق�ش�شًا طويل����ة عن والده عندما 
ا�شرتى جميع قطع ال�شف����ر من بيت عارف اآغا، 
وال����د اأم رفع����ة، و ل ميل من تك����رار الق�شة على 
م�شامعنا باخت����الف ب�شيط يف �شردها يف معظم 
زياراتنا له. و اعتدن����ا على قطع �شوق ال�شفافري 
ال�شامت ن�شبيًا يف يوم اجلمعة، اإىل حمل عبا�ض 

الفويلي، املتخ�ش�ض ببيع ال�شجاد. 
كان حم����ل عبا�����ض م����ن حم����الت ال�شج����اد املتميزة 
بالأن����واع الفاخرة و النادرة. و كانت ترتاده طبقة 
من اأثرياء العائالت العراقي����ة. كنا من امل�شتجدين 
يف هذا املو�شوع، نلتقي باأولئك الأ�شخا�ض الذين 
له����م هواية يف جمع ال�شج����اد اجليد، حيث تراكمت 
معرفته����م الوا�شع����ة بال�شج����اد عن طري����ق التجربة 
و اخل����رة. اأما نح����ن، فمعرفتنا بال�شج����اد اجليد و 
اأنواعه املختلف����ة ارتبطت بالق����راءة املتخ�ش�شة يف 
ه����ذا احلقل و زي����ارة املتاحف الأوربي����ة التي تقتني 
جمموعات كبرية نادرة من ال�شجاد. فقد عكفنا، رفعة 
و اأن����ا خالل �شفراتنا، يف تل����ك املدة، اإىل زيارة معظم 
املتاح����ف التي ت�ش����م جمموعات ن����ادرة م����ن ال�شجاد 
ع����ر الع�شور املختلفة، كما اأ�شفنا اإىل مكتبتنا الكتب 
املتخ�ش�شة عن ال�شجاد، و بداأنا قراءتها ب�شغف حتى 
انتبهن����ا ان لنا دارية كافية ت�شاعدن����ا على معرفة اأ�شل 

ال�شجادة و اأهميتها التاريخية.
كان”عبا�ض”متمر�شًاباأ�شل����وب البي����ع، يبدو على وجهه 
ال�ش����رور و الن�ش����راح، عندم����ا يعر�����ض علين����ا  �شجادة 
ن����ادرة ح�شل عليها موؤخرًا، فيديرها من جهات متعددة، 
لن�شاهد ملعة احلري����ر، و الت�شميم و الألوان، و ي�شمعنا 
كالم����ًا مف�ش����اًل ع����ن تاريخه����ا و الأل����وان الطبيعية التي 
ا�شتعمل����ت يف �شناعتها، بع����د اأن �شعر اأن ذوقنا يختلف 
ع����ن الذوق ال�شائد بني النا�ض،  و اننا ل�شنا ب�شدد مليء 
دارن����ا بال�شج����اد، و لكنن����ا خل����ف اإيج����اد قط����ع �شغرية 

تتنا�شب مع تاأثيث الدار و ن�شبه اجلمالية. 
كنا نفت�����ض دائمًا عن الت�شاميم املج����ردة ال�شكل،و لي�ض 
عن ت�شامي����م الأزهار و احليوانات الت����ي ل تن�شجم مع 
اأث����اث دارن����ا. كان يفتح لن����ا قطعة بعد اأخ����رى، و ترتفع 
معه����ا الأ�شع����ار كلما كانت ال�شجادة ثمين����ة و نادرة. كنا 
نع����رف اأن ميزانيتن����ا حمدودة، فيلح علين����ا اإن اأعجبتنا 
قطعة من القطع يف اأخذها و فر�شها ملدة من الزمن و اإن 
مل تعجبنا فبا�شتطاعتنا اإعادتها اإليه. كان عبا�ض يعرف 
�شيكولوجي����ة اأعماق النف�ض الب�شري����ة، و يعلم جيدًا اإن 
القطع����ة اإن اأعجب����ت �شاحبها، �شيتم�شك به����ا و لن يفكر 
ب�شح����ة امل����ال ل�شرائه����ا. و ل����ذا اأ�شبحنا ندف����ع الأق�شاط 
ال�شهرية، كما كنا ندفع اأق�شاط الكتب ال�شهرية ل�شاحب 

مكتبة مكنزي و اأق�شاط ال�شور للر�شامني.
اأثار �شراء اأول �شجادة يف الدار نقا�شًا حادًا بني اأع�شاء 
العائلة، فقد كانت �شجادة »الُقم”من احلرير، ذات نق�شة 
متكررة اأنيقة. كانت القطعة طولها ثالثة اأمتار و عر�شها 
مرتي����ن، و هي منا�شب����ة متامًا مل����كان اجللو�ض يف غرفة 
املعي�����ض. اإذ مل يك����ن يف دارن����ا غرفة خا�ش����ة لال�شتقبال 
اأو غرف����ة خا�شة للطع����ام كما هي العادة يف بيوت بغداد 
اآن����ذاك. كانت ال�شجادة مرتفعة الثم����ن. فالبع�ض اأقرتح 
علين����ا اإعادتها، و �شراء �شجاد م����ن نوع »كرمان”نفر�ض 
بف����رق ال�شعر جميع غ����رف الدار، و لك����ن رفعة مل يقتنع 
بهذا القرتاح.كان من ب����ني زوار اأبو رفعة يوم اجلمعة 
حمم����ود �شبحي الدف����رتي، زوج عمت����ه �شبيحة، و هو 
خبري بنوعية ال�شجاد. فا�شتعان رفعة بخرته يف تقييم 
ال�شج����اد. بعد تفح�شها اأعجب حممود �شبحي الدفرتي 
ال�شج����ادة فاأعجبت����ه من النظ����رة الأوىل، و �شجعنا على 

اقتنائها بالرغم من ارتفاع ثمنها.
كان����ت �شجادة”القم”ه����ي الأوىل الت����ي غط����ت م�شاح����ة 
�شغ����رية من غرفة جلو�����ض يف دارنا، ثم جتمعت مبرور 
الزم����ن قطع جديدة �شارك����ت تلك ال�شج����ادة يف م�شاحة 
الغرف����ة، و لكنن����ا توقفن����ا ع����ن �ش����راء ال�شج����اد و زيارة 

عبا�ض بعد اأن مت فر�ض جميع غرف الدار.

عن كتاب )هكذا مرت االيام( ال�سادر عن دار املدى

من ذكريات الخمسينيات الفنية

بلقي�س �سرارة

يف دار املعلمني مع مهدي املخزومي وجعفر علي وديزموند �ستيوارت
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د عبد الرزاق مطلك الفهد

اأما بعد �شقوط حكومة ر�شيد عايل يف 1941، فقد تغرّيت 
الأو�شاع يف العراق فزادت بريطانيا من مت�شكها بالعراق، 
اإذ اأن لها م�شاحلها يف العراق متمثلة يف معاهدة )1930( 
فتاأيدت ه���ذه امل�شالح تاأييدًا م�شتندًا اإىل الن�شر احلربي، 
واأ�شبح تطبيق املعاهدة بتف�شري الن�شو�ض وفق امل�شالح 
الريطانية، ال�شيا�شية واحلربية، وكذلك اأ�شبحت احلال 
فيما يتعلق باجلي�ض الذي ا�شتاءت احلكومة العراقية من 
تدخل���ه يف ال�شيا�شة واأخ���ذت عليه احلكوم���ة الريطانية 

عدم التزامه بالتحالف املعقود.
بعد حكومة الكيالين عه���دت الوزارة اإىل جميل املدفعي- 
وهو من العنا�شر اليمينية املعتدلة، والذي ياأتي به دائمًا 
بع���د انتهاء اأحداث هامة اأو ا�شطرابات، وقد األف الوزارة 
يف1941/6/2، وق���د اأ�شته���ل حكم���ه بخط���اب األق���اه من 
دار الإذاع���ة ق���ال فيه: )لق���د ت�شلمت م�شوؤولي���ة احلكم يف 
اأه���ول �شاعة من �شاعات تاريخ الع���راق، ويف اخطر فتنة 
تعر�شت لها البالد( وو�ش���ف حركة الكيالين باأنها )اأعظم 

فتنة ت�شتهدف راأ�ض الدولة وكيان الأمة(.
وق���ال املدفع���ي ع���ن امل�شرتك���ني يف ح���وادث 1941 )اإن 
التداب���ري القانونية ال�شارمة �ش���وف تطبق على كل جمرم 
اأثيم، وان احلكومة �شوف ل تاأخذها رحمة ول هوادة يف 

تعقيب اجلناة.

العالقات العراقية - البريطانية:
كان ال�شف���ري الريط���اين يف عه���د حكومة جمي���ل املدفعي 
ه���و ال�شري كنه���ان كورنوالي����ض الذي عني �شف���ريًا لبالده 
يف الع���راق منذ اأن حترج املوقف ب���ني بريطانيا وحكومة 
ل���وزارة  م�شت�ش���ارًا  كان  ه���ذا  –كورنوالي����ض  الكي���الين 
الداخلي���ة العراقية منذ 23اآب/اأغ�شط����ض �شنة1921- ثم 
اأنهي���ت خدماته يف عام 1935 من قب���ل ال�شيد ر�شيد عايل 
الكي���الين عندما كان اآن���ذاك وزيرًا للداخلي���ة يف الوزارة 
الها�شمي���ة الثاني���ة، وق���د لع���ب كورنوالي����ض دورًا كب���ريًا 
يف اأح���داث ماي�ض/ماي���و 1941 اإذ �ش���د م���ن اأزر الو�شي 
يف الب�ش���رة وهياأ له دارع���ة بريطانية ي�شتق���ر فيها جهاز 

لالإذاعة �شد حكومة بغداد.
وقام يف عهد املدفعي بن�شاط دبلوما�شي كبري يف العراق، 

فاأتف���ق مع املدفعي حيث مت ت�شوي���ة اخلالف حول تف�شري 
معاهدة التحال���ف خالل احلرب، ويف 5حزي���ران/ يونيه 
اإىل  مذك���رة  العراقي���ة  اخلارجي���ة  وزي���ر  اأر�ش���ل   1941

كورنوالي�ض حتتوي على:-
1. موافق���ة احلكوم���ة العراقي���ة عل���ى ان���ه خ���الل احلرب 
للحكوم���ة الريطاني���ة احل���ق اأن تع�شك���ر قواته���ا الرية 
والق���وة اجلوية يف تلك الأمكنة الت���ي يتطلبها الدفاع عن 

العراق ويجب اأن حتاط احلكومة العراقية بذلك.
2. تواف���ق احلكوم���ة العراقي���ة عل���ى اإقام���ة دائ���رة بري���د 
وتلغ���راف يف تل���ك الأماك���ن التي متث���ل حماي���ة امل�شالح 

الريطانية.
الريطاني���ة  لل�شلط���ات  العراقي���ة  احلكوم���ة  ت�شم���ح   .3
الع�شكري���ة يف اإج���راء التدريب���ات الع�شكري���ة ال�شرورية 
بالتع���اون مع ال�شلطات العراقي���ة يف القاعدة يف الب�شرة 
واإ�ش���دار الأوام���ر اإىل �شلط���ات مين���اء الب�ش���رة للتعاون 
كلي���ًا فيما يخ�ض المتي���ازات ال�شرورية لت�شهيل و�شمان 

�شالمة و�شول القوات الريطانية اإىل الب�شرة.
وم���ن الن�شاط الريطاين يف الع���راق تاأ�شي�ض نادي با�شم 
)ن���ادي اأخ���وان احلرية( تدي���ره فريا �شت���ارك ال�شكرترية 
احللف���اء  ل���دول  الدعاي���ة  لب���ث  الريطاني���ة  بال�شف���ارة 
وللمع�شك���ر الدميقراط���ي ب�شورة عامة –ول���ه جلنة عليا 
تتك���ون م���ن وزارة الداخلية واملع���ارف والعدلي���ة واأمني 

العا�شمة ورئي�ض اأركان اجلي�ض ومدير ال�شرطة العام.
وقد جاء يف املادة الثانية من نظامه: )غاية النادي ال�شعي 
ملعا�شدة املبداأ الدميقراطي والعمل على تاأمني هذه الغاية 
بن�ش���ر الأخب���ار ال�شحيح���ة ومكافح���ة م���ا يقوم ب���ه دعاة 
الفا�ش�شت والنازي من ن�شر الإ�شاعات الكاذبة امل�شادة مع 
�ش���رط عدم التدخل يف ال�شيا�شة الداخلية، وقد قال امليجر 
�شكي���ف رئي�ض جمعية اإخوان احلرية يف ال�شرق الأو�شط 
يف حفل���ة افتت���اح النادي ببغ���داد )ومل يكن ح���ادث اتخاذ 
اجلمعي���ة مركزها يف بغ���داد يف هذه الناحي���ة التي كانت 
قب���ل هذا نادي���ا عرف بنادي املثنى- م���ن الفر�ض ال�شعيدة 
فح�ش���ب، بل انه ق���د ارت�شم من���ه �شيء من العدال���ة اأي�شًا، 
فه���ذه اجلدران التي �شبق لها اأن �شمعت يف ابتداء احلرب 

عر�شًا للفل�شفة الدكتاتوري���ة ت�شبح الآن ونحن م�شرفون 
على ال�شلم حمطًا للرتبية يف املواطنة الدميقراطية.

وق���د األقي���ت يف النادي بايع���از من جلنت���ه العليا كثري من 
املحا�ش���رات الدميقراطي���ة وعن نظام احلك���م يف الغرب، 
وعل���ى العم���وم فق���د كان غاية اجلمعي���ة هي ب���ث الدعاية 
للمجه���ود احلرب���ي والعم���ل عل���ى ح���ب النا����ض للحلف���اء 

وحماربة الدعاية �شدهم.
واأن دائ���رة العالقات الريطانية )التابعة لل�شفارة( والتي 
كان يراأ�شها امل�شرت �شتيوارت بريوت –اأ�ش�شت لها فروعًا 
يف كل حمافظ���ة ويف كل مدينة �شمته���ا )مكاتب الر�شاد( 
الت���ي كانت توزع الن�شرات وامل�ش���ورات عن الحوال يف 
الغ���رب والتق���دم يف ال���دول الدميقراطي���ة- وكان���ت هذه 
الدائ���رة ت�شغ���ل �شينم���ا جوالة ل���رتى النا����ض )األوانًا من 

ال�شيا�شة ال�شتعمارية(.
واأن�ش���ئ معه���د ثقايف بريط���اين يف الع���راق –يف بغداد- 
وفتح له فروعًا يف املو�شل والب�شرة، من املوؤكد اأن مهمته 
لي�شت ثقافية فقط.. وق���د ظهر ذلك جليًا يف ت�شريح مدير 
املجل����ض الثقايف عن ق�شاي���ا لي�شت م���ن الثقافة يف �شيء 
اإذ اأثن���ى عل���ى ترحيب العراقيني بالق���وات الريطانية يف 
بلده���م وق���ال: )اإن العراق جم���ع ما يزيد عل���ى �شتني األف 
جنيه للرتفيه عن اجلنود(، واجتمع ال�شري ولرت مونكتون 
مدير العالقات العامة يف ال�شفارة الريطانية بال�شحفيني 
العراقي���ني و�شكرهم على املعاونة الت���ي تتلقاها بريطانيا 
م���ن ال�شحاف���ة العراقي���ة، ث���م اأب���دى ا�شتع���داده لتق���دمي 
ال���ورق لل�شحف، وقد ع���ني يف كل حمافظة ممثاًل للقوات 
الريطاني���ة –يدع���ى �شاب���ط ارتب���اط- وه���وؤلء )اأخذوا 
يتدخل���ون يف ال�شغ���رية والكب���رية با�شم �شب���اط ارتباط 

ويطلبون من املت�شرفني ما ي�شاءون.
تبدي���ل  نفوذه���ا يف  الريطاني���ة  وا�شتعمل���ت احلكوم���ة 
ال���وزارات، فعندما �شع���رت بريطانيا ب���ان وزارة املدفعي 
مل تتخ���ذ اإج���راءات عقابي���ة مع م���ْن تعاون م���ع الكيالين 
–مع اإحلاح احلكومة الريطانية على ذلك- ال ان جميل 
املدفع���ي �ش���ار ب�شيا�شة معتدلة ورف�ض جم���اراة بريطانيا 
فيم���ا ذهب���ت اإلي���ه، وقد ح�شل هن���اك نوع م���ن اجلدل بني 

احلكوم���ة العراقي���ة وال�شفارة الريطاني���ة– انتهى بعدم 
رغب���ة ال�شفارة الريطاني���ة ببقاء املدفعي وق���د كان وزير 
ماليت���ه كمال ابراهي���م قد اأب���دى ا�شتعدادًا للتع���اون اأكرث 
م���ع ال�شفارة –ويف زي���ارة قام بها كم���ال اإبراهيم لل�شفري 
الريط���اين- ا�شتط���اع الأخ���ري اإقن���اع كمال ب���ان حكومة 
بريطاني���ا ترحب مبجيء حكوم���ة متعاونة معها برئا�شته 
مث���اًل –وا�شتط���اع اإقناع���ه مبهاجم���ة وزارة املدفع���ي يف 
الجتم���اع، وقد فعل كمال ذلك يف اجتم���اع الوزارة الأول 
وق���دم ا�شتقالته- فقدمت احلكوم���ة املدفعية ا�شتقالتها يف 
1941/10/7 –اأم���ا كم���ال اإبراهيم مل يتع���اون معه اأكرث 
ال�شا�شة كما ان بريطاني���ا خذلته اأي�شًا فقد و�شفه ال�شفري 

كورنوالي�ض باأنه )كمال(.
))Pro – British but unpopular((

اأي اأن���ه مي���ال اإىل بريطانيا ولكن لي�شت ل���ه �شعبية، فاألف 
ن���وري ال�شعي���د ال���وزارة يف1941/10/9 فق���ام ن���وري 
ال�شعيد مبعاقبة كافة الذين �شايعوا الكيالين اأو الذين اأراد 
ال�شعيد اأن يتهمهم بهذه التهمة لإبعاد خطرهم عنه فف�شلت 
م���ن املت�شرف���ني والقائممقام���ني  لفيف���ًا  الداخلي���ة  وزارة 
وظه���رت بيانات م���ن وزي���ر الداخلية باإلق���اء القب�ض على 
امل�شتبه فيه���م -املتهمني بالإخالل بالأم���ن و�شالمة البالد، 
فاأم���ر وزير الداخلية بالقب����ض عليهم وحجزهم يف معتقل 
)الف���او( يف حمافظة الب�شرة- وقد بلغ جمموع من اعتقل 
م���ن كبار ال�شا�شة ومن الع�شكريني حوايل )150( �شخ�شًا 
حمل���ت هذه العتقالت وزي���ر العدلية �شادق الب�شام على 
تق���دمي ا�شتقالت���ه وقد لق���ى املعتقلون يف تل���ك املعتقالت 
�شتى �شن���وف العذاب واملاآ�شي، ومنهم من تلقى الهانات 

من املوظفني الريطانيني.
وقام���ت حكومة ال�شعي���د مبحاكمة ال�شب���اط الذين قاموا 

بحرك���ة 1941 اأم���ام حمكم���ة ع�شكرية، وجه���ت لهم تهمة 
)تعري����ض الوطن لالإخط���ار باإحداثه���م اأزم���ات �شيا�شية، 
وجتا�شره���م يف �شلط���ة الرئي����ض الأعل���ى للدول���ة، وعدم 
احرتام العر�ض( وكذلك تهمة التمرد واإ�شاءة العالقات مع 
احلليف���ة بريطانيا، وقد حكم���ت غيابيًا على كل مْن يون�ض 
ال�شبعاوي والعقيد فهمي �شعيد وحممود �شلمان بالإعدام 
�شنقًا حتى املوت، ثم ا�شتطاعت احلكومة بعد ذلك القب�ض 
عليه���م ونف���ذ فيهم حكم الإعدام، كما اع���دم بعد ذلك �شالح 

الدين ال�شباغ وكامل �شبيب من �شباط حركة 1941.
وقامت حكومة نوري ال�شعيد بتعديل الد�شتور مبا يحفظ 
حقوق امللك وميكنه من ال�شيطرة على البالد يف الظروف 
ال�شتثنائي���ة –والواقع اإن التعديل ج���اء تفاديًا ملا ح�شل 
يف حوادث 1941 حيث مل ي�شتطع الو�شي عبد الإله اإقالة 
حكومة ر�شيد عايل الكي���الين- وعدم متكنه من ال�شيطرة 
عل���ى الو�شع وهو خارج العا�شم���ة، اأو فر�ض اإرادته على 
ق���ادة الفرق ول الجتماع مبجل����ض المة، وكذلك فقد خلع 
م���ن الو�شاية وعهدت اىل اأحد اف���راد العائلة- لهذا جاءت 
التعدي���الت يف الد�شت���ور للحيط���ة مل���ا ح�ش���ل.. وكان���ت 

التعديالت هي:-
1. اإذا �شغ���رت ولي���ة العه���د نظ���رًا لقانون الوراث���ة فاإنها 
تنتق���ل اىل ار�ش���د رجل عراقي من اأك���ر اأبناء امللك ح�شني 

بن علي مدة �شغورها ]املادة )20( -بند20-[.
2. مدين���ة بغداد عا�شمة العراق – ويجوز عند ال�شرورة 

اتخاذ غريها عا�شمة ب�شورة موؤقتة )املادة-3(.
3. للملك عند ال�شرورة التي تقت�شيها امل�شلحة العامة اأن 

يقيل رئي�ض الوزراء 
)املادة 26 – بند 6(.

4. املل���ك بن���اًء على اقرتاح الوزير امل�ش���وؤول – يعني قواد 
الفرق فما فوق )املادة 6 – بند 8(.

5. يتاأل���ف جمل�ض الأعيان من عدد ل يتجاوز ربع جمموع 
الن���واب يعينه���م امللك ممْن نالوا ثقة اجلمه���ور )املادة 31 

.)1 – بند 
6. م���دة الع�شوي���ة يف جمل����ض الأعي���ان ثم���اين �شن���وات 
اعتب���ارًا من تاريخ التعيني، ويج���وز اإعادة تعيني الع�شو 

ال�شابق )املادة 32(.

7. يجتمع املجل�ض يف العا�شمة ويجوز اجتماعه خارجها 
عند تعذر الجتماع فيها )املادة 38 – بند 3(.

8. لي�ض ملجل����ض الأمة اأن ي�شرع قانون���ًا بعفو الأ�شخا�ض 
الذي���ن ارتكب���وا جرم���ًا م���ن �شاأن���ه امل�شا�ض بتبدي���ل �شكل 
الدول���ة اأو تبديل احلكومة اأو اإرغ���ام امللك اأو احلكومة اأو 

تهديدها على اإجراء عمل ما )املادة 123(.
وق���د و�شع���ت ه���ذه امل���واد وج���رت املناق�ش���ة حوله���ا بني 
اأع�ش���اء جلن���ة موؤلفة من بع����ض اأعالم الع���راق من رجال 
ال�شيا�شة والقان���ون ومعهم م�شت�شارون من ابرز اخلراء 
الريطاني���ني يف ال�شوؤون العراقي���ة، وهما ال�شري دراور، 
وامل�ش���رت ادموند�ض، ف���الأول م�شت�شار ال���وزارة العدلية، 
والث���اين م�شت�ش���ار ل���وزارة الداخلي���ة، ام���ا يف املجل����ض 
النياب���ي فق���د �ش���ادق عليه���ا يف جل�ش���ة واح���دة، اأم���ا يف 
ال�شيا�شة اخلارجية ف���ان حكومة ال�شعيد قطعت العالقات 
مع حكومة في�شى الفرن�شية ومع حكومة اليابان لتعاونهما 
م���ع حكوم���ة ر�شيد ع���ايل الكيالين -كما اعل���ن العراق يف 
عه���د نوري ال�شعي���د احلرب على املح���ور- فقد رفع نوري 
ال�شعي���د مذكرة اإىل جمل�ض الوزراء ا�شتعر�ض فيها تاريخ 
العراق بعد وفاة امللك في�شل الأول وكيف اأن بع�ض الدول 
طمعت يف العراق و�شجعت عمالءها املغامرين على القيام 
بالإعمال ال�شارة –وكيف اأن اأملانيا وحلفاءها غامروا يف 
احلرب، وانت�شروا اأول الأم���ر- وهددوا حرية ال�شعوب، 
وحاول���وا الإطاح���ة بكي���ان الع���راق –وا�شار اأخ���ريًا اىل 
�ش���رورة التع���اون م���ع ال���دول الدميقراطي���ة والن�شمام 
اإىل مب���ادئ وثيق���ة التالنتي���ك الت���ي ن�شره���ا عل���ى العامل 
كل م���ْن امل�ش���رت روزفل���ت وامل�ش���رت ت�شر�ش���ل يف 14 اآب / 
اأغ�شط����ض1941- واأثنى عل���ى الوليات املتح���دة واأ�شار 
اإىل اأهمي���ة تدخلها يف �ش���وؤون ال�شيا�شة العاملية، وانه من 
امل�شتبعد اأن تنف�ض يدها من ال�شوؤون الدولية العامة –ثم 
�شدر قرار جمل�ض الوزراء باعتبار العراق يف حالة حرب 

مع دول املحور الثالث، وذلك يف 1943/1/11.

 العالقات العراقية – االميركية:
 لب���د من البحث يف عالقات الع���راق مع الوليات املتحدة 
الأمريكي���ة باعتبار اأن ذلك من الظواهر ال�شيا�شية البارزة 

يف تاريخ العراق بعد احلرب العاملية الثانية، وخا�شة اأن 
اأمريكا قد برزت ب�شكل كبري بعد احلرب هذه –واأ�شبحت 
الدول���ة الأوىل يف الع���امل بع���د اأن لعب���ت دورًا كب���ريًا يف 
انت�ش���ار احللفاء فاأخذت بعد احل���رب زمام املبادرة لتلعب 
ظه���رت  ان  وبع���د  الدولي���ة-  ال�شيا�شي���ة  يف  مهم���ًا  دورًا 

بريطانيا منهوكة القوى نتيجة احلرب.
وقد �شعر ال�شا�ش���ة العراقيون بذلك –كما راأينا يف مذكرة 
ال�شعي���د الآنفة الذك���ر، واأدرك���وا اأهمي���ة تاأ�شي�ض عالقات 
دبلوما�شية مع الوليات املتحدة، ففتحت مفو�شية للعراق 
يف عا�شمة الوليات املتحدة يف اآذار/مار�ض 1942 وعني 
فيها عل���ي جودة الأيوبي وهو من كب���ار ال�شا�شة القدامى 

.1934/8/27 يف  للوزراء  رئي�شًا  كان  –وقد 
وقام ال�شا�شة المريكان بن�شاط �شيا�شي كبري يف العراق، 
فقد و�شل العراق امل�شرت ويلكي املندوب اخلا�ض للرئي�ض 
روزفل���ت يف 20 اأيلول/�شبتمر 1942 ال���ذي قام بجولة 
يف دول ال�ش���رق الأو�ش���ط، وق���د رحب به ن���وري ال�شعيد 
وق���ال يف حفل���ة اأقيمت على �شرف���ه )ان الوحدة المريكية 
نف�شه���ا، جتع���ل الأمم ال�شغرى-كالأم���ة العراقية، والأمم 
العربي���ة الأخ���رى امل�شت���ت �شمله���ا، مطمئن���ة اإىل انت�شار 

الأمم املتحدة يف هذه احلرب ال�شرو�ض(.
واأوف����دت الوليات املتح����دة المريكية خب����ريًا اقت�شاديًا 
واآخر زراعيًا لدرا�شة م����ا يحتاج اإليه العراق يف مثل هذا 
الدور-كم����ا وافقت احلكومة المريكي����ة على اإر�شال كمية 

من الآلت امليكانيكية الزراعية والأدوات اإىل العراق.
وا�شتمرت العالقات العراقية-المريكية تزداد قوة حيث 
رفع التمثيل الدبلوما�ش����ي بينهما اإىل درجة �شفارة وذلك 

يف ت�شرين الثاين/نوفمر 1946.
وق����د طلبت اإحدى �ش����ركات ال�شياح����ة المريكية من غرفة 
جتارة بغداد تزويدها بتفا�شيل وافية عن املناخ وال�شكن 
واأح����وال املعي�ش����ة واأج����ور الفن����ادق يف الع����راق لتق����وم 
ال�شرك����ة بتزويد امل�شافرين وال�ش����واح الذين يرغبون يف 
زيارة العراق بهذه املعلومات ومن البديهي فان اأمريكا ل 

تبغي ال�شياحة وحدها بل لأغرا�ض اأخرى.
وق����د �شمحت احلكومة العراقية مبرور القوات المريكية 
يف الع����راق، الت����ي اأرادت الن�شح����اب م����ن اإي����ران بعد اأن 
عززت الق����وات ال�شوفيتية، وبعد اندحار اليابان والأملان 

وقد مت ذلك يف نهاية عام 1945.
ويف كان����ون الثاين/يناي����ر 1945 دع����ت جمعي����ة اأرب����اب 
التجارة وال�شناعة يف نيويورك – �شكرتري غرفة جتارة 
بغداد ال�شيد مري �شري اثناء زيارة وفد الغرفة للوليات 
املتحدة لتمثيل الع����راق يف موؤمتر التجارة العاملي لإلقاء 
حما�ش����رة ع����ن جت����ارة الع����راق اخلارجي����ة واإمكاني����ات 
التب����ادل التج����اري بني الع����راق والولي����ات املتحدة، وقد 
اأ�شب����ح العراق زمن احلرب طريقًا طبيعيًا ملرور الب�شائع 
المريكي����ة اىل تركي����ا- وم����رور الب�شائ����ع الرتكي����ة اىل 
الولي����ات املتح����دة وذل����ك عن طري����ق �شكة حدي����د بغداد-

املو�شل املت�شلة ب�شكة حديد الرتكية-ال�شورية.
اآذار/مار�����ض 1945  الرئي�����ض روزفل����ت يف  وق����د وج����ه 
الدع����وة للو�ش����ي لزي����ارة اأمريكا وذل����ك يف اأثن����اء زيارة 
الرئي�����ض المريك����ي للقاه����رة واجتماع����ه باملل����ك ف����اروق 
وامللك عب����د العزيز اآل �شعود –وقد و�شف وزير خارجية 
الع����راق ه����ذه الزي����ارة باأنه����ا ذات اأث����ر عظي����م يف تقوي����ة 
اأوا�ش����ر ال�شداق����ة بني الع����راق والولي����ات املتحدة، وقد 
ا�شتغرق����ت الزي����ارة اأكرث من �شهرين حر�����ض امل�شوؤولون 
المري����كان عل����ى اط����الع الو�ش����ي عل����ى كثري م����ن مظاهر 
التق����دم يف امري����كا من �شناع����ة وم�شاري����ع زراعية، ويف 
ماأدبة اقامه����ا على �شرفه امل�شرت توما�����ض واط�شن رئي�ض 
احتاد مكات����ب العمل الدولية، تكلم اثن����اء املاأدبة الدكتور 
كول�ض م����وري الرئي�ض ال�شابق جلامع����ة كولومبيا فقال 
)ان التع����اون ال����دويل يتحقق بحل امل�ش����اكل امل�شرتكة يف 
كل م����كان –ان هذه امل�شاكل رغم �شعوبتها ميكن ان حتل 
بالع����زم والرغبة، وبذلك تزول املوانع القائمة بني ال�شرق 
والغ����رب وال�شمال واجلنوب( وق����ال اأخريًا )ان امل�شتقبل 
�شيو�ش����ع عالقات الع����راق مع اأمري����كا، ويف ختام الرحلة 
بع����ث مدي����ر مكت����ب الأنباء احلرب����ي المريك����ي يف بغداد 
اىل مدي����ر الدعاي����ة الع����ام بر�شال����ة ق����ال فيه����ا: )مبغادرة 
�شم����و الو�شي تطوى ما قد تكون اأجمد �شفحة يف تاريخ 
العالق����ات المريكية العراقية- انن����ا ناأمل ان عالقاتنا يف 
امل�شتقب����ل �شت�شتمر على امل�شت����وى الرفيع الذي و�شع لها 
يف خ����الل زي����ارة الو�شي املعظ����م اىل الولي����ات املتحدة 

المريكية(.

باحث متخ�س�س يف تاريخ العراق

موق��ف العراق م��ن  الحرب 
العالمية الثانية

دخل العراق بعد حركة رشيد 

عايل الكيالين عام 1941، حيث 

اصطدم الجيش العراقي مع القوات 

الريطانية ومن ثم انتهاء االصطدام 

بفشل الحركة وسقوط حكومة 

الكيالين- دخل يف فرتة سياسية 

جديدة تختلف عن سابقتها من 

حيث األوضاع الداخلية والسياسية 

الخارجية،  فالباحث يف تاريخ 

العراق الحديث يف حالة تحديده 

فرتة ما بعد الحرب البد له من أن 

يستعرض التطور السيايس الذي 

حصل يف العراق بعد فشل حركة 

الكيالين وحكومته التي وقفت موقفًا 

صلبًا من الحكومة الريطانية ومن 

تفسري األخرية للمعاهدة مبا يضمن 

مصالحها، يف حني أرصت حكومة 

رشيد عايل عىل تطبيق املعاهدة 

حسب مفهومها القانوين وأرادت منع 

الحكومة الريطانية من إنزال قواتها 

يف البرصة إال بعد ذهاب القوات 

التي نزلت قبلها من أرض العراق.

ال�سفري الربيطاين 
كورنوالي�س
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   بع���د تتوي���ج املل���ك في�ش���ل الث���اين مل���كا للعراق 
بزي���ارات  ق���ام  ع���ام 1953  واعتالئ���ه عر�ش���ه يف 
�شخ�ش���ية اأول اإىل جن���وب الع���راق وبعده���ا ق���ام 
بالتوج���ه اإىل الوي���ة �ش���مايل الع���راق وزار ل���واء 
ال�ش���ليمانية بتاريخ )15/ت�شرين الثاين /1955( 
من الق���رن الع�شرين املا�شي،  وعند و�شول موكب 
املل���ك في�ش���ل الث���اين اإىل مدين���ة ال�شليمانية حيث 
ا�شتقب���ل ا�شتقب���ال قل نظ���ريه فقد نح���رت الذبائح 
كلم���ا اجته املوكب امللكي اىل داخل املدينة، وكانت 
حرك���ة املوك���ب تنق���ل اىل ال�شليماني���ة م���ن حمطة 
ل�شلك���ي اأقي���م يف جمجم���ال ومراك���ز اأخ���رى على 
ط���ول الطريق ث���م تذاع عن قدوم املل���ك في�شل على 

اجلماهري املحت�شدة يف �شوارع املدينة.
يف منطقة )دربند بازيان( كانت يف ا�شتقبال املوكب 
امللكي جماعة كثرية م���ن فوار�ض ع�شرية الهماوند 
امل�شهورين ب�شجاعة رجاله���ا وكان كل فار�ض يقف 
مرتجال اىل جانب جواده يتقدمهم رئي�شهم ال�شيخ 
حمم���ود فهمي الهماوندي وكان وقوفهم اىل جانب 
قو�ض الن�شر الذي اأقاموه با�شمهم وعندما مر امللك 
في�ش���ل الث���اين من حت���ت القو����ض نح���روا ثورين 

كبريين على جانبي القو�ض.
مدين���ة  يف  ال�شتقب���ال  مناظ���ر  اأجم���ل  م���ن  كان 
ال�شليماني���ة منظ���ر الألوف من ط���الب املدار�ض يف 
مالب�شه���م الريا�شية والك�شفي���ة وطالبات املدار�ض 

اللوات���ي حمل���ت كل واحدة منهن باق���ة من الزهور 
لنرثه���ا عل���ى �شي���ارة امللك في�ش���ل الث���اين وكانت 
اأقوا�ض الن�شر يف املدينة متثل �شنوفا من الآهلني 
فهن���اك اأقوا����ض للخياط���ني والتج���ار والق�شاب���ني 
واأ�شحاب املقاهي و�شواق���ي ال�شيارات واأ�شحاب 
الكراج���ات ومزارع���ي التب���غ واأه���ايل ال�شليمانية 
والك�شبة اإ�شافة اإىل قو����ض لأ�شرة التعليم وقو�ض 
البلدي���ة وقو�ض ال�شرط���ة املحلية وقو����ض العلماء 
وقو����ض الأوقاف، وعندم���ا كان امللك في�شل الثاين 

مي���ر بواحد من اأقوا�ض الن�ش���ر هذه كانت الذبائح 
تنحر اأمامه.

كانت املدر�ش���ة النموذجية البتدائي���ة هي مدر�شة 
خمتلط���ة للبن���ني والبن���ات حي���ث تقدم���ت ا�شغ���ر 
تلمي���ذة اإىل املل���ك في�شل الثاين بباق���ة من الزهور 
فالطفها امللك و�شاألها عن ا�شمها ودرو�شها فاأجابت 
مب���ا يدل عل���ى ذكاء ونباه���ة وا�شم الفت���اة)دل ارام 
عزيز حمم���ود وهب���ي( وهي كرمية مدي���ر معارف 

لواء ال�شليمانية.

يف احلفلة التي اأقيم���ت يف دار ال�شيافة يف مدينة 
ال�شليماني���ة األق���ى املل���ك في�ش���ل الثاين كلم���ة اأمام 
امليكرف���ون اأعرب فيها عن تاأثره و�شكره العميق ملا 
مل�شه من حمبة ال�شعب وولئه واأبدى عظيم امتنانه 
ملظاهر التقدم والزده���ار يف مدينة ال�شليمانية ثم 
نه����ض وزير الداخلية �شعيد ق���زاز فاألقى كلمة امللك 
في�ش���ل الثاين على احلا�شري���ن مرتجمة اإىل اللغة 
الكردية وبع���ده األقى ال�شيد فائ���ق هو�شيار رئي�ض 
البلدي���ة كلمة بليغ���ة باللغة العربي���ة عر�ض فيها ما 
تعانيه مدينة ال�شليمانية من م�شاكل واأهمها توفري 
جمالت العم���ل الدائم لأبنائها ع���ن طريق تاأ�شي�ض 
املعام���ل وامل�شان���ع واأزمة دور ال�شك���ن وامل�شاريع 
العمرانية وال�شحية وكذلك اأ�شهم خطباء اجلوامع 
يف الرتحيب باملل���ك في�شل الثاين ففي ال�شليمانية 
الق���ى خطيب وامام اجلامع الكب���ري ق�شيدة عامرة 
قيم���ة يف قرية )كوزه ره ق( ثم األقى اأمام وخطيب 
القري���ة كلمة ترحيبي���ة وقد بلغ ع���دد الذبائح التي 
نحرت يف ه���ذه القرية اإحدى وع�شرين ذبيحة.من 
اجلدير بالذكر ان امللك في�شل الثاين افتتح مدر�شة 
ال�شناع���ة اجلدي���دة مبفتاح ذهبي �شي���غ خ�شي�شا 
له���ذه املدر�شة وق���د اأثنى جميع اأه���ايل ال�شليمانية 
عل���ى همة مت�شرف ال�شليماني���ة الزعيم الركن عمر 
عل���ي ملا يبذل���ه من احلفاظ على الأم���ن والنظام يف 

هذه املدينة.
و�سط ال�سليمانية يف اخلم�سينيات


