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سلمان رشيد محمد الهاللي 
عريبي ي��ون��س  اي����اد 

يعد اال�ستاذ املرحوم عبد الفتاح ابراهيم ال�سيا�سي 
انظم���ة  اربع���ة  عا�س���ر  ال���ذي  الوحي���د  العراق���ي 
�سيا�سي���ة مف�سلي���ة يف تاري���خ الع���راق املعا�سر , 
فقد عا�سرنهايات الدول���ة العثمانية والعهد امللكي 
االول  اجلمه���وري  والعه���د   )1958  –  1921
والث���اين )1958 – 2003( والنظ���ام ال�سيا�س���ي 
الدميقراط���ي بع���د ال�سقوط واالحت���ال االمريكي 

عام 2003. 
ول���د عبد الفتاح ابراهي���م يف مدينة النا�سرية عام 
1904 وهو من عائلة املدر����س الكيانية املعروفة 
, فق���د عني والده امام���ا او واعظ���ا يف جامع فالح 
با�سا ال�سعدون , ودر�س املرحلة االبتدائية هناك , 
و�سهد فيها اجواء احلرب العاملية االوىل وحاالت 
اال�سطراب والتوتر بعد دخ���ول الدولة العثمانية 
فيه���ا , وق���ال ع���ن ه���ذه املرحل���ة م���ن حيات���ه )ان 
النا�سري���ة �ستبق���ى ماحييت ناب�س���ة يف ذاكرتي( 
, فق���د �سارك وال���ده مع حركة اجله���اد التي اطلقها 

املجته���دون واملراج���ع يف النج���ف 
للقت���ال  وذه���ب   1914 ع���ام 

والتحري����س يف الب�سرة , 
اال ان خ�سارة املجاهدين 

والع�سائر امام املدفعية 
به���م  ادى  االنكليزي���ة 
اىل  االن�سح���اب 
ف���ودع   , النا�سري���ة 
املدر����س  ابراهي���م 
الفت���اح  عب���د  ول���ده 
قائ���ا ل���ه )دي���ر بال���ك 

عل���ى اهلك , دي���ر بالك 
وت���رك  نف�س���ك(  عل���ى 

عائلت���ه فيه���ا و�ساف���ر اىل 
اال�ستان���ة , ويبدو ان العائلة 

مل تب���ق طويا فيه���ا , اذ �سرعان 
ماع���ادت اىل بغ���داد. واكم���ل درا�ست���ه 

العلي���ا الحق���ا يف اجلامع���ة االمريكي���ة يف بريوت 
, ث���م يف الوالي���ات املتح���دة االمريكي���ة , وعاد 
اىل الوطن وا�س����س جماعة االهايل الليربالية 
املعروف���ة مع مثقفي���ني اخرين ع���ام 1932, ثم 
جمعي���ة اال�س���اح ال�سعب���ي بع���د انق���اب بك���ر 
�سدق���ي ع���ام 1936 والرابط���ة الثقافي���ة ع���ام 
1943وح���زب االحت���اد الوطني يف ع���ام 1946 
واحل���زب اجلمهوري يف عهد عب���د الكرمي قا�سم 
الذي دعم ثورته بقوة �سد العهد امللكي , وان�سغل 
خ���ال هذه املراح���ل بالتنظريال�سيا�سي والكتابة 
الفكري���ة ومل يت�سل���م من�سب���ا وزاري���ا يف حياته , 
الن���ه كان خمل�س���ا ومبدئي���ا حقيقيا. ون�س���ر بهذا 
املج���ال الع�س���رات من الكتب التاريخي���ة والفكرية 
, واعت���رب املوؤ�س����س االول لعلم االجتم���اع العربي 
بع���د ا�سدار كتابة )مقدمة يف عل���م االجتماع( عام 
1939, ت���رك العم���ل ال�سيا�سي بع���د انقاب �سباط 
1963 وت�سلم االحزاب القومية ال�سلطة يف الباد 
على مدى اربعني عاما , انزوى عن اال�سواء حتى 

وفاته يف متوز عام 2003 عن عمر 
ناهز )99( عاما. 

يف  الدخ���ول  النري���د 
ا�ستعرا����س حي���اة عب���د 
الن  ابراهي���م  الفت���اح 
الدرا�س���ات  اغل���ب 
العراقية  التاريخي���ة 
ق���د ذكرته  املعا�سرة 
عن���ه  وكتب���ت   ,
دكت���وراه  اطروح���ة 
من قب���ل �سليم ح�سني 
يف  التميم���ي  يا�س���ني 
ع���ام  الب�س���رة  جامع���ة 
ا�س���راف  حت���ت   2001
�سال���ح  ف���اروق  الدكت���ور 
العم���ر, ولك���ن ال���ذي يهمن���ا هو 
املذه���ب ال�سيا�س���ي والفك���ري له : هل 
هو لي���ربايل ام مارك�سي التوج���ه؟؟ يف الواقع ان 
عب���د الفت���اح ابراهيم هو لي���ربايل العقيدة والفكر 
وال�سل���وك - رغ���م ان اغلبي���ة املوؤلف���ات تذك���ر انه 
مارك�س���ي - اال ان كتابات���ه ومواقف���ه ال�سيا�سي���ة 
والتنظيمي���ة ت�س���ري اىل ليرباليت���ه , ب���ل ه���و اهم 
واك���رب منظر ليربايل عراق���ي.. وقد تتبعت جذور 
اتهام ابراهيم باملارك�سية , ووجدت ان االمر يعود 
اىل مناف�سه ال�سيا�سي املع���روف كامل اجلادرجي 
ال���ذي ان�س���م اىل جماع���ة االه���ايل الحق���ا , واراد 
قيادته���ا وا�ستغاله���ا �سيا�سيا , ولك���ن عبد الفتاح 
ابراهي���م رف�س ذلك , فا�ساع اجلادرجي ان االخري 
مارك�س���ي , بق�س���د حتري�س ال�سلط���ة عليه ونفور 
اع�س���اء اجلماع���ة من���ه , وتلقف االم���ر دون وعي 
امل���وؤرخ املعروف عب���د الرزاق احل�سن���ي وادرجها 
يف كتاباته وموؤلفاته , ثم ذكرها عبد الرزاق مطلك 
الفهد يف ر�سالته اجلامعية يف القاهرة عن االحزاب 
العراقي���ة , وهك���ذا انت�س���رت يف باق���ي الكتاب���ات 
 , التاريخي���ة والفكري���ة  والدرا�س���ات االكادميي���ة 

الواق���ع  فيم���ا 
م���ع ان عب���د الفت���اح ابراهي���م لي���ربايل عراق���ي 

توجه���ات ا�سرتاكي���ة فابي���ة و�سعبوي���ة معتدل���ة , 
وه���ى توجه���ات التتناق�س م���ع الليربالي���ة ابدا , 
الن الليربالية ف�ساء معريف كبري ي�ستوعب جميع 
التوجه���ات الفكري���ة الفرعي���ة. ف�س���ا ع���ن ذلك ان 
الدرا�س���ات االكادميية واملعرفي���ة وااليديولوجية 
يف العراق والت���ي تعتمد املنهج القومي والثوري 
الي�س���اري , كان���ت قد تبنت مب���دا تهمي�س الفكر او 
االجت���اه اللي���ربايل كلي���ا يف املناه���ج والدرا�سات 
االكادميي���ة وربطها مع الرا�سمالي���ة واال�ستعمار, 
وا�سبح���ت خال عق���دي ال�ستين���ات وال�سبعينات 
�سبة وعار عن���د ااالنتلجن�سي���ا العراقية والعربية 
, وا�ستعمل���ت مف���ردة اخ���رى مغاي���رة ب���دال عنه���ا 
وه���ى الدميقراطي���ة , كم���ا جن���د ذل���ك يف عن���وان 
اطروح���ة الدكت���وراه لعامر ح�س���ن فيا�س )جذور 
الفك���ر الدميقراطي يف العراق احلدي���ث( رغم انه 
يتن���اول الفكر اللي���ربايل يف الب���اد , اال انه وكما 
يبدو ق���د ر�سخ للن�سق القوم���ي – احلكومي بهذا 
ال�سدد , وا�ستعمل مف���ردة )الدميقراطي( بدال من 
)الليربايل( , مع التاكيد ان االطروحة تعد من اهم 

االطاريح االكادميية يف العراق. 

�سه���دت نهاي���ة عق���د الع�سريني���ات افتت���اح مراكز 
الت���ي اعتم���د فيه���ا عل���ى اجله���ود  ملح���و االمي���ة 
الطوعية واملب���ادرات الفردية من قبل اال�سخا�س, 
واجلمعي���ات اخلريي���ة ف�س���ا ع���ن جه���ود وزارة 
املع���ارف  وزارة  ا�سهم���ت  اآن���ذاك,اذ  املع���ارف 
بالتو�س���ع يف فت���ح املدار����س �س���واء يف امل���دن او 
يف االرياف, كما اتخ���ذوا بع�س الو�سائل النافعة 
ملكافح���ة االمي���ة, كفت���ح املدار����س الليلي���ة مل���ن ال 
تت�سن���ى له الدرا�س���ة نهارًا من ابن���اء الباد, حيث 
بلغت ع���ام 1928 )31( مركزًا واخ���ذت بالتو�سع 
ب�س���كل متذب���ذب لكنه���ا مل تن�سج���م م���ع خط���ورة 
امل�سكل���ة الت���ي يعاين منه���ا البلد اآن���ذاك ف�سا عن 
ع���دم التوازن يف فتح املراك���ز بني البنني والبنات 
نظ���رًا للظ���روف االجتماعية والتقليدي���ة والقيود 
املفرو�س���ة على امل���راأة ب�سكل عام, فق���د اقت�سرت 
هذه املراك���ز على الذكور فقط حت���ى عام 1935اذ 
مت افتت���اح 24 مركزًاملكافح���ة االمي���ة للن�ساء وقد 

�سم 634 تلميذه.
رفع���ت جماعة االهايل �سع���ار مكافحة االمية, لكن 
ه���ذه اجلهود كان���ت م�ستتة وال راب���ط بينها, لهذا 
فق���د راأى اجلماعة �سرورة تاألي���ف جمعية, وكان 
املفك���ر لتاأ�سي����س ه���ذه اجلمعي���ة هو عب���د الفتاح 
ابراهي���م, ومل تكن هذه الفكرة جديدة على امل�سهد 
العراق���ي, اذ �سب���ق وتاأ�س����س املعه���د العلم���ي عام 

1922الأغرا�س مماثلة تقريبا.
مل ت�ستطيع جماعة االهايل اال�ستمرار يف الدعوة 
اىل تنفي���ذ م�سروعها املق���رتح, وذلك عندما عطلت 
احلكومة جريدة االهايل ملدة ثاثة ا�سهر, فتعرثت 
اجله���ود, ولكنه���ا مل تتوقف فقد بعث���وا اثناء مدة 
التعطي���ل تلك ن�سرة دعوا فيها اىل اجتماع وجهاء 
الع���راق لك���ي يتذاك���روا يف ام���ر ا�س���دار تعلي���م 
االميني, هذا وكانت جريدة االهايل قد اعلنت قبل 
تعطيلها ع���ن تخ�سي�سها لعددين كاملني كل منهما 
بثماين �سفحات ملكافحة االمية, وظلت تعلن عنها 
اىل ان عطلت  وعندما ع���ادت اىل ال�سدور اعلنت 
جمددًا ع���ن تخ�سي�سها لعدد خا����س مماثل, قالت 
ان���ه �سيكون مبثاب���ة مقدمة اىل اال�ستغ���ال الفعلي 
يف ه���ذا امل�سروع اجللي���ل, فلما �س���در كان حافًا 
باملوا�سي���ع املختلف���ة املتعلق���ة مبكافح���ة االمي���ة, 
يت�سدره مق���ال افتتاحي بعن���وان )تنوير ال�سعب 
قب���ل كل �س���يء( حم���ل اىل �سبان الع���راق وفتياته 
ب�سارة ت�سرهم وت�سجعهم, باأخبارهم ان يف بغداد 
ويف غ���ري بغداد فئة من ال�سباب عازمة على اتخاذ 

التدابري الازمة للبدء بهذا العمل اجلليل.
كان���ت جماعة االهايل ت�سعى م���ن وراء عملها هذا 

هو ان�ساء هياكل اجتماعية يف التحرك, ذلك الأنها 
كان���ت ته���دف اىل اح���داث ا�ساح���ات اجتماعية, 
ف�سكل���ت جمعي���ة ال�سع���ي ملكافحة االمي���ة, وكانت 
ه���ذه اجلمعي���ة ميدان���ًا جدي���دًا, لتح���رك جماع���ة 
االه���ايل, فق���د ا�ستطاع���ت ع���ن طريقه���ا االت�سال 
باالأو�س���اط االجتماعية, كم���ا �سهلت لها تقربها من 
ال�سخ�سي���ات ال�سيا�سي���ة, وه���و ما كان���ت ت�سعى 
لتحقيقه, فقد بذلت اجلماعة جهود كبرية من اجل 
اجت���ذاب جعفر اب���و التمن, ملا يتمتع ب���ه من نفوذ 
جماه���ريي وا�س���ع, وتعاطف �سعب���ي كبري نتيجة 
مواقف���ة م���ن الربيطانيني, وجنح���ت اجلماعة يف 

�سمه اليها عن طريق جمعية مكافحة االمية.
وعقب اكمال كافة الرتتيبات, لهذا امل�سروع تقدمت 
جماعة االهايل اىل وزارة الداخلية بطلب تاأ�سي�س 
جمعية با�سم )جمعية ال�سعي ملكافحة االمية( اذنت 
له���م بالعمل به���ا يف 25 ايل���ول 1933, ا�ستطاعت 
جماعة االهايل عن طريق هذه اجلمعية ان تك�سب 
اىل جانبها �سخ�سيات اجتماعية و�سيا�سية مهمة, 
وان تاأخ���ذ لنف�سه���ا موقعًا ب���ارزًا يف ال�ساحة, من 
دون ان تخ�س���ع ملوازن���ات ال�سيا�س���ة ومداخاتها 
املعقدة يف تلك املرحلة, ومن ثم كانت ت�سري بعيدة 

عن م�سايقات احلكومة.
ان الغاي���ة م���ن تاأ�سي�س هذه اجلمعي���ة, هي القيام 
ب���كل م���ا م���ن �ساأن���ه مكافح���ة االمي���ة املنت�سرة يف 
الب���اد, وقد واف���ق جمل�س ال���وزراء عل���ى اعتبار 
جمعي���ة ال�سع���ي ملكافح���ة االمي���ة خادم���ة للمنافع 
العامة ح�سب احكام )املادة اخلام�سة والع�سرون( 

من قانون تاأليف اجلمعيات لعام 1922.
او�سحت جريدة االهايل ان الغر�س من تاأ�سي�سها, 
هو ال�سع���ي لتكوين راي عام يف �سفوف ال�سعب, 
الر�سمي���ة  والدوائ���ر  الت�سريع���ي  املجل����س  ويف 
واملقام���ات العليا يرى ل���زوم مكافحة حمو االمية 
يف هذه الباد التي مل تخرج يف كثري من نواحيها 
من دور الهمجي���ة االوىل, ف�سًا عن ذلك اجلمعية 
اذا م���ا جنح���ت يف القي���ام بواجباته���ا, ف�ستك���ون 
احلكوم���ة ملزم���ة باعتبار مكافح���ة االمية وتبديد 
ظلم���ة اجلهل من اهم واجباته���ا, و�سيكون حمتمًا 
عليه���ا القيام بذل���ك وو�سع منهج علم���ي وار�ساد 
املبال���غ الازم���ة ال جن���از ه���ذا العم���ل يف اق�س���ر 
م���دة ن�س���رت �سحفية االه���ايل النظ���ام اال�سا�سي 
جلمعي���ة ال�سعي ملكافح���ة االمية, ال���ذي كتبه عبد 
الفت���اح ابراهي���م, ويتاأل���ف من 18 م���ادة ومادتني 
موؤقتت���ني, كان يف الواق���ع ا�ستكم���ااًل اك���رث دق���ة 
ون�سج���ا ملقرتح���ات �سب���ق لاأه���ايل وان طرحتها 

بهذا ال�ساأن.

ملكافح���ة  ال�سع���ي  اىل«جمعي���ة  اأن�س���م 
االمية«�سخ�سي���ات �سيا�سي���ة كان لبع�سه���ا مكان���ة 
مهمة يف احلياة ال�سيا�سية, كما اأدى بع�سها االخر 
دورًا فاعًا فيما بعدمثل: كامل اجلادرجي, حممد 
حديد, عب���د الق���ادر ا�سماعيل, ن�س���رت الفار�سي, 
الدكت���ور فا�س���ل اجلم���ايل, عبد الك���رمي االزري, 
ال�سيخ حممد باقر ال�سبيبي, حممد بهجت االثري, 
�سادق الب�س���ام, �سفيق نوري ال�سعيد, خليل كنة, 
فلي���ب حتي, حمم���د يون����س ال�سبع���اوي, واحمد 

�سالح العبدي.
اجتمعت الهيئة العامة جلمعية ال�سعيدي ملكافحة 
االمي���ة يف دار جعف���ر اب���و التم���ن يف 25 ت�سرين 
االول ع���ام 1933, فانتخب���ت م���ن ب���ني اع�سائه���ا 
ون�س���رت  للجمعي���ة  رئي�س���ا  التم���ن  اب���و  جعف���ر 
الفار�س���ي نائب���ا للرئي����س وعب���د الفت���اح ابراهيم 

�سكرتريا وحممد حديد حما�سبا.
ونتيجة رئا�سة ابو التمن لهذه اجلمعية, تو�سعت 
دائ���رة حتركها, فقد ا�ستعان اب���و التمن باأ�سحابه 
من اع�ساء احلزب الوطني املنحل, وفتح لها فرعا 
يف الب�سرة والنا�سرية والكوفة واحللة وبعقوبة 
عم���ل جعفر اب���و التمن عل���ى تو�سيع ن�س���اط هذه 
اجلمعي���ة اىل اقامة فروع له���ا يف مناطق العراق, 
وعق���د موؤمت���رًا عام���ا للجمعية يف بغ���داد ح�سرُه 
مندوبو الفروع يف العراق وقد جرى التداول يف 
ه���ذا املوؤمتر يف اجن���ح الو�سائ���ل, ملكافحة االمية 
وال�سعوب���ات الت���ي تواج���ه ه���ذا العم���ل واتخ���ذ 
املوؤمت���ر يف نهاي���ة جل�ساته عدة مق���ررات ملكافحة 

االمية.
م���ن جانب���ه اوىل بع�س اع�س���اء جمل����س النواب 
العراق���ي اهتمام���ًا وا�سح���ًا ملكافح���ة االمي���ة يف 
الب���اد, وقد ا�سارت حما�سر جمل����س النواب لهذا 
االم���ر, فف���ي اجلل�س���ة 33يف 3حزي���ران 1937, 
واثناء مناق�س���ة امليزانية العام���ة والتخ�سي�سات 
املالي���ة ل���وزارة املع���ارف تط���رق النائ���ب �س���ادق 
كمون���ة«ان الق���رى ي�سوده���ا الفقر واجله���ل معا, 
والب���د لنا لك���ي نكافح اجلهل, ان نكاف���ح اال�سباب 
الت���ي ادت اليه«وق���ال يف جل�سة الحق���ة«ان االمية 
ت�س���ود الع�سائ���ر والقرى احوج م���ن املدن اىل من 
ينقذه���ا من وب���اء االمية واجله���ل... ال توجد يف 
الق���رى ابني���ة للمدار����س, وامن���ا توج���د يف كثري 
منها اكواخ من الق�سب, وطالب بالعناية بالتعليم 
الق���روي خارج االلوية واالق�سي���ة ليكون ال�سعب 

متنا�سب التفكري«.
يف ح���ني ا�سار مك���ي جميل نائب دي���اىل«ان املبلغ 
املر�سد ملكافحة االمية هو اربعة االف دينار, وهو 

املبل���غ ذاته املر�سد يف العام املا�سي وقد كنا نامل 
من ال���وزارة ان تخ�س����س مبلغًا �سخم���ًا ملكافحة 
االمي���ة, ال�سيما وان معايل وزير املالية هو رئي�س 
جمعي���ة ال�سع���ي ملكافح���ة االمي���ة ومع���ايل وزي���ر 
املعارف ع�سو فيه���ا وطالب باجر مناقلة الف�سول 

لتزيد خم�س�سات مكافحة االمية«.
مم���ا �سب���ق يت�س���ح ان احلكومة مل تك���ن جادة يف 
مكافح���ة االمية التي تنخ���ر يف الكيان االجتماعي 
للعائل���ة العراقية, او ان مكافحة االمية كانت اكرب 
من طاق���ة احلكومة وذل���ك حلجم التخل���ف الكبري 
الذي ورثه العراق من جراء توايل املحتلني عليه, 
ام���ا اال�سوات التي كانت تطال���ب مبكافحة االمية 

فكانت م�ستتة تطرح جمرد اراء وينتهي االمر.
ام���ا متوي���ل اجلمعية ف���كان عن طري���ق االيرادات 
الت���ي تردها من بدالت اال�س���رتاك التي ن�س عليها 
النظ���ام اال�سا�س���ي للجمعية, وه���ذه اال�سرتاكات 
ترتاوح ما بني اخلم�س���ني فل�س والدينار الواحد, 
بعد ت�سديدهم لبدل االنت�ساب, الذي بلغ 15.360 
دينار اثن���اء املدة من ت�سري���ن االول ولغاية متوز 

عام 1934.
كان���ت جمعية ال�سع���ي ملكافحة االمي���ة تعمل بجد 
م���ن اجل حتقيق اغرا�سها, وهك���ذا فاأنها بعد �ستة 
ا�سه���ر من مبا�سرتها العم���ل ا�سدرت ن�سرة طالبت 
فيها احلكوم���ة بتخ�سي�س ع�سرة االف دينار على 
االق���ل مل�سروع مكافحة االمي���ة, ومن االعمال التي 
قامت به���ا اجلمعية هو افتتاحه���ا اول فرع لها يف 
احللة برئا�سة حاك���م التحقيق فيها ح�سني جميل, 
وفروع���ًا اخ���رى يف العمارة والكوف���ة والب�سرة, 
وموافقتها على فتح فرعني للجمعية يف الديوانية 
والنا�سري���ة والعم���ل عل���ى فتح ف���روع اخرى يف 
جه���ات الع���راق املختلف���ة, وكذلك افتتاحه���ا للفرع 

الن�سائي للجمعية يف بغداد.
وكانت هذه اجلمعية تدعو يف الظاهر اىل مكافحة 
االمية بني املواطن���ني, وغاياتها العمل ال�سيا�سي, 
غ���ري ان ه���ذه اجلمعي���ة ف�سل���ت بفع���ل موقف احد 
اع�سائه���ا ال�سيد عبد الفت���اح ابراهيم من القومية 
ومهاجمته له���ا, وهكذا انتهت حياتها, فخرج منها 
ن�س���رت الفار�س���ي لين�س���م اىل«جمعي���ة م�س���روع 
الفل����س«و هي جمعي���ة ترمي اىل جم���ع مبالغ من 
الفل����س, للقي���ام مب�ساريع اقت�سادي���ة ت�ساعد على 
حتقي���ق ا�ستقال الب���اد االقت�س���ادي ويخ�س�س 
جزء من ربحها للجمعيات اخلريية ح�سبما يقرره 

جمل�ساالدارة. فيما بعد. 
عن ر�سالة )اجلمعيات االجتماعية والدينية والفنية 
1933 ـــ 1958( 

عب��د الفت��اح ابراهي��م ف��ي مدين��ة 
الناصرية

وصف االستاذ املؤرخ املعروف حنا بطاطو يف كتابه )العراق( - الكتاب الثاين - مدينة النارصية 

بالقول )انها البلدة املش��هورة بروح الحرية التي التقهر( ويبدو انه اس��تنتج هذا الوصف ليس 

بسبب الثورات واالنتفاضات والتمردات العشائرية التي كانت تحصل فيها ضد الحكم العثامين 

والعهد املليك فحس��ب , وامنا بسبب الروح الثورية التي يتميز بها املجتمع والنخبة املتعلمة 

واملثقفة )االنتلجنسيا( عىل حد سواء , والذي تجىل بتعدد وشيوع التوجهات السياسية والفكرية 

التي ول��دت يف هذه املدينة , فباالضاف��ة اىل بروز القيادي املارك��ي والتنظيمي املعروف 

يوس��ف سلامن يوس��ف )فهد( واخيه داود سلامن يوسف وحس��ن محمد الشبيبي )الذي اشيع 

خطا ان والدته يف النجف( وانتش��ار اول املنش��ورات التي تحمل الش��عارات املاركسية فيها , 

فضال عن بروز التوجهات والش��خصيات القومية الثوري��ة واملتمثل انذاك بفؤاد الركايب - اول 

ام��ن رس لقيادة قطر العراق لحزب البعث - وقريبه عبد الل��ه الركايب وحازم جواد وصديقه 

معاذ عبد الرحيم , ش��هدت مدينة النارصية ايضا والدة اهم منظر للتيار الليربايل واالصالحي 

يف العراق وهو االستاذ املرحوم عبد الفتاح ابراهيم.

عبد الفتاح إبراهيم ودوره في جمعية 
مكافحة االمية 1933

األمية هي احدى الرتكات الثقيلة التي خلفها االس��تعامر لجميع البلدان 

التي فرض س��يطرتُه عليها، حيث حرصت الدول االستعامرية عىل نرش 

الجه��ل وابق��اء االمية بن الش��عوب املس��تعمرة، لك��ون التعليم هو 

اح��دى االدوات املهم��ة يف تحرير البلدان ونتيج��ة لذلك ورث العراق 

تخلفًا خطريًا يف مجال التعليم حيث كانت االمية متفش��ية، بشكل كبري 

ب��ن االفراد يف املجتم��ع العراقي، وذلك لس��يطرة الدول��ة العثامنية 

واالستعامر الربيطاين يف بداية العرشينيات من القرن العرشين.
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ي�����وس�����ف م��ح��س��ن 

اسهامات فكرية 

قدم عبد الفت���اح ابراهيم ا�سهام���ات كبرية للثقافة 
العراقية, ففي الع���ام 1930 ا�سدر كرا�س )مبادئ 
ال�سعبية( وقد تبنت هذه الوثيقة جماعة االهايل, 
وكم���ا يق���ول عبد الغن���ي املاح )يعد ه���ذا الكرا�س 
اق���دم اطروح���ة �سيا�سية واقت�سادي���ة معروفة يف 
تاري���خ الع���راق احلدي���ث ت�سلح ان تك���ون النواة 
الت���ي حتم���ل كل �س���روط النم���و م���ن اج���ل تطور 
احلرك���ة التنويري���ة والدميقراطي���ة  يف الع���راق. 
ا�سرتك عب���د الفتاح ابراهيم وحمم���د حديد وعلي 
حيدر �سليمان يف ا�س���دار كتاب )اجلذور الفكرية 
للحركة ال�سعبية الدميقراطية يف العراق( وترجم 
)ابراهي���م( كت���اب الرتبي���ة والتعلي���م يف االحت���اد 
ال�سوفيات���ي العام 1932 و)غان���دي( العام 1933 
وكتبًا يف علم االجتماع, مقدمة يف االجتماع العام 

1939 ودرا�سات االجتماع 1950.

ظهور جماعة األهالي 

يف مذك���رات كام���ل اجلادرج���ي يقول )مم���ا ال�سك 
في���ه ان ال�سي���د عبد الفت���اح ابراهي���م( يدين ا�سا 
باملارك�سية  وثقافته كله���ا م�ستمدة من املارك�سية, 
غري انه ملا كان يعلم بعدم امكان ت�سريف املارك�سية 
يف هذا البلد, فقد حاول مرارًا ان يطور املارك�سية 
ح�س���ب ظ���روف العراق ف���اراد يف ب���دء ا�ستغاالته 
ال�سيا�سية ان يبت���دع  نظريات جديدة  كانت دائما 
تنق�سه���ا اجل���راأة وال�سراحة, باال�ساف���ة اىل ذلك 
يعطي  ل�سخ�س���ه املقام االول يف جميع ا�ستغاالته 
وحماوالته اخلا�سة, فهو يعد نف�سه زعيم احلركة 

الفكرية يف العراق. 
يعود ت�سكيل )جماعة االهايل( اىل رافدين رئي�سني  
كم���ا يقول عامر ح�سن فيا�س, الرافد االول : متثل 
جناح���ا م���ن اجنحة تل���ك اجلمعي���ة الت���ي ا�س�سها 
العراقي���ون يف اجلامع���ة االمريكي���ة يف  الطلب���ة 

بريوت الع���ام 1924 – 1925 وعل���ى راأ�سهم كان 
عبد الفت���اح ابراهيم و حممد حدي���د وجميل توما 
و دروي�س احليدري و نوري روفائيل, ويف العام 
1926 ا�سبح عبد الفتاح ابراهيم رئي�سا للجمعية, 
وحتول  ن�ساط تلك اجلمعية اىل احلقل  ال�سيا�سي 
اىل ح���د م���ا يواك���ب م���ن هن���اك احلرك���ة الوطنية 
اجلامع���ة  ادارة  مل�سايق���ات  ونتيج���ة  العراقي���ة, 
االمريكي���ة وت�سدد الرقابة عليها, اجته عبد الفتاح 
ابراهيم و�سحبه اىل تاأ�سي�س جمعية اخرى با�سم 
)الن���ادي العراقي( م���ن اجل موا�سلة ه���ذه الكتلة 
اجتماعاته���ا خ���ارج اجلامع���ة, ويف ه���ذا الن���ادي 
انبث���ق تنظيم �س���ري يرتاأ�سه عبد الفت���اح ابراهيم 
وي�سم كا من: حممد حديد, وعلي حيدر �سليمان, 
ون���وري روفائي���ل, وجمي���ل توم���ا, وعبدالله بكر 
ودروي�س احلي���دري, وا�سبح ه���ذا التنظيم نواة 

التفكري ال�سيا�سي بالن�سبة لهذه الكتلة.
اما الرافد الثاين : فيتمثل بالطاب الذين ا�سهموا 
يف تظاه���رات ق�سي���ة الن�سويل وتظاه���رات �سد 
زي���ارة ال�سهيوين الفريد مون���د وعلى راأ�سهم عبد 
الق���ادر ا�سماعي���ل, وح�سني جمي���ل, باال�سافة اىل 
خلي���ل كن���ه وجميل عب���د الوهاب, بعد ع���ودة عبد 
الفت���اح ابراهي���م من ام���ريكا الع���ام 1930 ات�سل 
باأع�س���اء التي���ار الث���اين وعم���ل جاه���دا لتوحي���د 
التياري���ن الوطنيني, بعد اندماج كتلتني هما )كتلة 
بغ���داد( و)كتل���ة ب���ريوت(  و�سم���ي ه���ذا التجم���ع 

ب�)جماعة االهايل(.
يف �سي���ف الع���ام 1931 ع���اد حمم���د حدي���د اىل 
بغ���داد بع���د تخرج���ه من جامع���ة لن���دن يف العلوم 
االقت�سادي���ة وال�سيا�سي���ة, وبالنظ���ر ل�سبق العمل 
امل�س���رتك بني  حمم���د حديد وعبد الفت���اح ابراهيم 
يف ال�س���وؤون العام���ة وهم���ا طالب���ان يف اجلامعة 
االمريكي���ة, ف���ان عب���د الفتاح ف���احت حمم���د حديد 
باالحادي���ث ب�ساأن ا�سدار جري���دة يومية �سيا�سية 
الت���ي ا�سبح ا�سمها )االهايل( يقول ح�سني جميل: 
بحثن���ا يف احاديثن���ا املو�س���وع م���ن كل جوانب���ه 
)املب���ادئ اال�سا�سي���ة واالجتماعي���ة واالقت�سادي���ة 
وافكارن���ا يف ال�سوؤون العام���ة ودعوتنا واهدافنا 
التي نريد حتقيقها وان تكون اجلريدة و�سيلة من 
و�سائ���ل الو�سول اليها(وي�سي���ف  الدكتور حممد 
عويد الدليمي: من خال ا�ستقراء برنامج )جماعة 
االهايل( جندها تقرتب من الدميقراطية  باعتدال 
ح���ني توؤك���د  قيام الدول���ة بو�سع خط���ة اقت�سادية 
ال�سع���ب  وحاج���ات  الب���اد  و�س���ع  م���ع  تن�سج���م 
وتاأمني �سيطرتها على ال�سناعات املهمة وت�سجيع 
اجلمعيات التعاونية وتقريب الفروق االقت�سادية 
وتعرتف بالدين وحري���ة الفرد يف مزاولة عقائده 
وال�سعي لاحتفاظ بالنظ���ام العائلي وتقرتب من 
الفك���ر الليربايل, من خال التاأكيد على حق الفرد 
واح���رتام ملكيته وتاأكيدها على النظام الربملاين 

للحكم.

الجذور الفكرية  

يتاأل����ف كتاب )اجل����ذور الفكرية للحرك����ة ال�سعبية 
الدميقراطي����ة يف العراق( م����ن ع�سرة مو�سوعات 
وتق����ع يف �سب����ع اب����واب وق����د ح����رر الكت����اب عب����د 
الفت����اح ابراهي����م فيم����ا كت����ب عل����ي حي����در �سلمان 
الب����اب الثاين حتت عن����وان )القومي����ة( اما الباب 
الراب����ع )اال�ستعم����ار( فق����د كتبه حمم����د حديد وقد 
�سدر الكت����اب يف العام 1933 عن مطبعة االهايل 
يف الب����اب االول )ال�سعبية يف املب����ادئ ال�سيا�سية 
احلديث����ة( يحل����ل عب����د الفت����اح ابراهي����م املب����ادئ 
ال�سيا�سية التي �س����ادت بني �سعوب العامل املتمدن 
والدميقراطي����ة  كالقومي����ة  املتاأخ����ر  الع�س����ر  يف 
واال�سرتاكي����ة وكذل����ك اال�ستعم����ار ال����ذي كان ل����ه 
يف ه����ذه املب����ادئ التاأث����ري الكبري.

وي�س����رد عب����د الفت����اح ابراهي����م يف ه����ذا الف�س����ل 
امل�س����ار ال�سيا�سي يف الع�سرين الق����دمي واملتاأخر 
يف املجتمع����ات االوروبي����ة وال�سيني����ة والهندية 
واليوناني����ة, ويب����ني ان املدة بني ظه����ور االن�سان 
عل����ى الب�سيط����ة والق����رون احلديث����ة كان����ت مليئة 

مبختلف االآراء واملبادئ والنظم ال�سيا�سية.
اما يف الباب الثاين فان علي حيدر �سليمان يحلل 
ظاه����رة )القومية( حيث يرى ان املجتمع الب�سري 
ينق�س����م بحواج����ز افقي����ة اىل طبق����ات اقت�سادي����ة 
وحواج����ز عمودية اىل اق����وام وملل, ويرى حيدر 
�سليمان ان الثورة ال�سناعية كانت �سببا من اأ�سباب 
انت�سار القومية, اذ انه����ا قربت بني اجزاء اململكة 
الواح����دة وزادت يف احت����كاك النا�س مع بع�سهم, 
فوحدته����م كم����ا انه����ا قرب����ت ب����ني االمم املختلف����ة 
و�سادمته����م م����ع بع�سهم, ال�سدام ب����ني االمم ادى 
اىل منو 

الروح القومية, كم����ا ان ات�سال الثقافات املختلفة 
ادى اىل �سعوره����ا مب����ا بينه����ا م����ن ف����روق واىل 
متيزه����ا, ويعتقد رني����ان ان الركن����ني اال�سا�سيني 
اللذي����ن ي�ستن����د اليهم����ا ه����ذا ال�سعور هم����ا وحدة 
املا�س����ي واال�س����رتاك يف ذكريات����ه والرغب����ة يف 
االحتف����اظ به����ذه الوح����دة التاريخي����ة وادامته����ا 
يف امل�ستقب����ل, ام����ا يف )خا�س����ات ال�سعبية( لعبد 
الفت����اح ابراهيم  وهي املب����ادئ التي ا�س�ست عليها 

)جماعة االهايل(.

الشعبية 

متث����ل وجهة نظر يف ا�س����اح اجتماعي ي�ستهدف 
�سم����ان االطمئن����ان والرفاه والتق����دم على ا�سا�س 
ف�س����ح جم����ال امل�س����اواة للجمي����ع و�سم����ان حقوق 
الف����رد, حق احلياة وحق احلرية وامل�ساواة وحق 
العمل مبا يتنا�س����ب وقابلياته الطبيعية, اما 
حق احلرية فهو �سم����ان ميتع الفرد بحريته 
ال�سخ�سي����ة �سمن ح����دود القان����ون واف�ساح 
جم����ال التكامل الفك����ري والروح����ي, وتقدمي 
اىل  ال�سخ�سي����ة  وجتارب����ه  اف����كاره  ثم����رات 

املجتمع لفائدة املجموع.

الدولة وحقوق الفرد في 
الشعبية

تق����وم العاقة بني الف����رد والدول����ة يف ال�سعبية 
عل����ى ا�سا�����س حفظ الت����وازن بني �سلط����ة الدولة 
م����ن جهة وحق����وق الفرد املقررة م����ن جهة اخرى 
يق�سد حتقيق احلد االعظم من النظام والتعاون 
والتق����دم. ويعد الت����وازن يف ال�سعبي����ة من اعظم 
مقومات املجتم����ع واالخال به من جانب ال�سلطة 
يف الدول����ة يوؤدي اىل اال�ستب����داد, كما ان االخال 
ب����ه من جان����ب الفرد ي����وؤول اىل الفو�س����ى وي�سر 
بال�سالح العام لذلك فامل�سلحة العامة يف ال�سعبية 

ه����ي اال�سا�س وم����ن مقومات الت����وازن بني حقوق 
ال�سلط����ة وحق����وق الف����رد متت����ع الهيئ����ة الق�سائية 
باحلري����ة التام����ة يف مقا�س����اة الهيئ����ات واالفراد 

و�سمان امل�ساواة امام الق�ساء للجميع.

الحكومة في الشعبية

خلدم����ة  الدول����ة  ب�س����وؤون  تق����وم  موؤ�س�س����ة  ه����ي 
ال�س����واد االعظم وتنظيم ومراقب����ة تعاون االفراد 
والهيئ����ات, فمن واجب����ات احلكومة اال�سا�سية يف 
ال�سعبية �سيطرتها على احلياة االقت�سادية �سواء 
بتنظي����م االنتاج واال�ستهاك او بفر�س ال�سرائب 
واحليلولة دون تراكم الرثوة باأيدي طبقة معينة 
او ب�سعة اف����راد ما يوؤدي اىل �سيطرتهم وتو�سيع 
نفوذه����م يف ال�س����وؤون العام����ة ويخ����ل بالت����وازن 
الفت����اح  عب����د  وي����رى  املجتم����ع,  يف  االقت�س����ادي 
ابراهي����م ان هذه ال�سيط����رة تتطلب قيام احلكومة 
تك����ون  الت����ي  العام����ة  االقت�سادي����ة  بامل�ساري����ع 
بطبيعته����ا م�ساري����ع انح�ساري����ة تتعل����ق باحلياة 
العامة, �سيطرت احلكوم����ة بطريقة ا�سرتاكها يف 
امل�ساري����ع الت����ي تتعلق باحلاج����ات احليوية التي 
تتعل����ق بالطع����ام وال�س����راب وامل�سك����ن وامل�ساريع 
االقت�سادي����ة الك����ربى وتنظي����م ومراقب����ة انت����اج 
خمتلف احلاج����ات االخرى التي ال ميكن ح�سرها 
يف م�ساري����ع وموؤ�س�س����ات عامة, م����ع �سمان �سري 

املجتمع على خطة اقت�سادية معينة.

السيادة في الشعبية 

هي ال�سلط����ة العلي����ا والنهائية يف تقري����ر �سوؤون 
املجتم����ع اال�سا�سي����ة وهي على نوع����ني: خارجية 
تتعل����ق بال�سات اخلارجية وبالتعامل بني الدول 
ب����ادارة  تتعل����ق  باال�ستق����ال وداخلي����ة  وت�سم����ى 
�سوؤون الدولة داخل الب����اد وتكون ارادة ال�سعب 
هي احلاكمة يف ال�سوؤون العامة, و�سيادة ال�سعب 

م����ن اه����م اال�س�����س الت����ي تق����وم عليه����ا ال�سعبي����ة, 
اي اظه����ار ارادت����ه يف ال�س����وؤون العام����ة وجع����ل 
احلكوم����ة قائمة لتحقيق منافع����ه و�سيانة حقوق 
الف����رد, وتتطل����ب ه����ذه ال�سي����ادة وج����ود هيئ����ات 
متثل الفاحني والعم����ال و�سائر الطبقات, متثيا 
حقيقيا, ق�سد اظهار ارادة ال�سعب, متكني االفراد 
م����ن الثقافة واملعرفة يف ال�س����وؤون العامة وتقليل 
الف����روق االقت�سادي����ة بني اف����راد املجتم����ع بحيث 
ال تك����ون متفاوت����ة  يحول دون التمت����ع بامل�ساواة 

ال�سيا�سية.
تع����د جترب����ة )الرابطة( الت����ي تاأ�س�س����ت يف العام 
يف  ال�سعبي����ة  للدميقراطي����ة  امنوذج����ا   1944
نق����ل النظري����ة اىل حي����ز التطبي����ق املوؤ�س�سات����ي, 
حي����ث مت انتخ����اب اول هيئة ادارية له����ا, كان عبد 
الفت����اح ابراهيم مدي����را الدارة اجلمعية والنادي, 
�س����درت  وق����د  امللك����ي  الن����ادي  يف  مقره����ا  وكان 
ع����ن اجلمعي����ة جمل����ة )الرابط����ة( وتاألف����ت جمعية 
الرابط����ة الدميقراطي����ة م����ن جمل����ة ون����اد وجلن����ة 
التاأليف والن�سر وجلن����ة املحا�سرات واملناق�سات 
وجلنة مكافحة االمي����ة ورابطة الدفاع عن حقوق 
امل����راأة ودار التوزي����ع والن�سر ومكتب����ة ومطبعة. 
الثقاف����ة  ب����ث  اجلمعي����ة  ه����ذه  م����ن  الغر�����س  كان 
وال����روح الدميقراطية وت�سجي����ع الن�ساط العلمي 
واالجتماع����ي ب����كل م����ا ين�س����ر له����ا م����ن الو�سائ����ل 
امل�سروعة كا�س����دار الن�س����رات والبحوث واعمال 
التاألي����ف والرتجم����ة والق����اء املحا�س����رات واقامة 
اجتماع����ات البحث واملناق�س����ة وامل�ساهمة باأعمال 
مكافحة االمية واخلدم����ات االجتماعية والتعاون 
م����ع املوؤ�س�سات التي متاثله����ا يف االهداف, ف�سا 
ع����ن ذلك ان اجلمعية ال تتدخ����ل يف ال�سيا�سة ويف 
االم����ور الديني����ة, غ����ري ان ال�سلطة اآث����رت ت�سفية 
احلري����ات الدميقراطي����ة يف الع����راق بع����د اتفاقية 
الوطن����ي  االحت����اد  ح����زب  وغل����ق  )جرب-بيف����ن( 
وت�سفي����ة اجلمعي����ات والرواب����ط اجت����ه للتج�ارة 

وال�سناعة.

عب��د الفت��اح إبراهيم وج��ذور الفكر 
الشعبي الديمقراطي في العراق 

ينتمي عب��د الفتاح إبراهيم إىل الرعيل األول للجامعات التنويرية يف تاريخ العراق 

الحديث، حيث ميثل مدرس��ة فكرية وسياس��ية. تلتقي مع جميع الحركات التقدمية 

والش��خصيات الوطنية العراقية، )حسن الرحال، محمود احمد السيد، عبد القادر 

إس��امعيل، كامل الجادرجي ومحمد حديد وجميل توما، وعبد الله بكر وعيل حيدر 

سلامن وشيت نعامن(. 

كان عبد الفتاح ابراهيم يسعى اىل ايجاد صياغة جديدة للفكر الدميقراطي  تتوافق 

م��ع خصوصيات املجتمع العراقي وال تتصادم م��ع االرث الحضاري والديني 

والبنيات املجتمعية، فقد س��عى من خالل اطروحاته الفكرية يف  )الشعبية، 

الدميقراطي��ة، دولة القانون والحكم الدس��توري( تأس��يس قاع��دة التمثيل 

الني��ايب كاط��ار للدولة املدنية،فضاًل ع��ن ذلك دعا عبد الفت��اح اىل حامية 

حقوق االنسان، ورفض االعرتاف بوجود رصاع طبقي يف املجتمع العراقي 

آن��ذاك، كام رفض اس��لوب العمل الث��وري الراديكايل للتغيري الس��يايس، 

واعرتف��ت اطروحاته الفكرية)الش��عبية( بتنظي��امت االرسة والدين والوطنية ويف 

ترجامته ملامرس��ات الزعيم الهندي املهامتا غان��دي يف مجال الالعنف والعصيان 

املدين، كان يس��عى اىل اخراج املجتمع العراقي من السلوكيات العنفية املرتسبة 

داخل االفراد والجامعات. 
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ف��ي��اض  ح��س��ن  ع��ام��ر  د. 

باال�ساف���ة اىل ذلك ف���ان االح���زاب العراقية انذاك 
كان ينق�سه���ا االلتف���اف, حول فك���رة وا�سحة قبل 
االلتفاف ح���ول )�سخ�س( زعيم مع���ني له مميزات 
خا�س���ة وكان م�سريها الف�سل ب�سبب افتقادها اىل 
ذلك ال�سخ�س. كما حدث حلزب التقدم بعد انتحار 
موؤ�س�س���ه )عبد املح�سن ال�سعدون( وحلزب االخاء 
الوطن���ي بعد �سق���وط زعيم���ه )يا�س���ني الها�سمي( 
وللح���زب الوطن���ي العراق���ي بعد اعت���زال )جعفر 
اب���و التم���ن( ال�سيا�س���ة. وبذلك ات�سح���ت رخاوة 
ه���ذه االحزاب وتذبذبها وخوره���ا كلها يف بداية 
الثاثين���ات ح���ني احت���دم وطي����س املعرك���ة ب���ني 
ال�سعب م���ن جهة واال�ستعم���ار وحلفائه من جهة 
اخ���رى, وا�سب���ح الن�سال �سد املعاه���دة ع�سريا 
عل���ى ق���ادة تلك االح���زاب. فق���د ارمت���ى بع�سهم 
يف اح�سان الب���اط امللكي, وجمد الق�سم االخر 
ن�ساط���ه, واغلق���ت ال�سلطات النقابي���ة العمالية 
واحلرفية ب�سبب ن�ساطها وقيادتها اال�سرابات 
�س���د احلكومة وال�س���ركات االجنبي���ة واغلقت 

الكثري من ال�سحف الوطنية.
فكان���ت تل���ك الف���رتة, الف���رتة املائم���ة ل���ربوز 

تنظيم���ات ثوري���ة تتبن���ى ق�سايا ال�سع���ب حيث مل 
يب���ق جلماهري ال�سع���ب و�سيلة م�سروع���ة للتنظيم 
الظ���روف  ارادته���ا فول���دت ه���ذه  ع���ن  والتعب���ري 
احلاجة اىل قيادة ثابت���ة تت�سف باال�ستمرار مهما 
تغريت الظروف واالحوال وبكل ال�سبل القانونية 
وغ���ري القانونية, كم���ا كانت احلاج���ة ما�سة اي�سا 
اىل برنامج �سيا�سي واجتماعي ي�ستجيب مل�سالح 
جماه���ري ال�سع���ب الوطني���ة واملعي�سي���ة, فكان���ت 
)جماع���ة االه���ايل( و )جلن���ة مكافح���ة اال�ستعمار 
واال�ستثم���ار( البواك���ري التنظيمي���ة االوىل لتلبية 

هذه احلاجة.
اما »جماعة االهايل« او كما ا�سطلح عليها )مدر�سة 
االهايل( فانها حتى �سدور جريدة )االهايل( يف 2 
كانون الثاين 1932 كانت تعود اىل رافدين متثا 
بفعالي���ات تياري���ن وطنيني ب���ادئ االم���ر. فالتيار 
االول, وهو االقدم, متثل بفئة من جمعية )الن�سء 
العراقية( او جناح من اجنحة تلك اجلمعية, التي 
ا�س�سها الطلبة العراقي���ون يف اجلامعة االمريكية 
يف بريوت ع���ام 1924-1925, وعلى راأ�سهم كان 
عب���د الفت���اح ابراهيم وحممد حدي���د وجميل توما 
ودروي�س احلي���دري ونوري روفائي���ل واخرون. 
ويف عام 1926 ا�سبح عبد الفتاح ابراهيم رئي�سا 
للجمعي���ة فا�سل���ح ن�ساطه���ا اىل ح���د م���ا �سيا�سي���ا 

يواكب من هناك احلركة الوطنية يف العراق 
ولقد ات�سلت جمعية الن�سء العراقية باملجموعات 
العربي���ة ذات التفك���ري القوم���ي يف ب���ريوت مث���ل 

جمعية )العروة الوثقى(.
وعل���ى اث���ر تزاي���د الن�س���اط ال�سيا�س���ي للجمعي���ة 
اخ���ذت ادارة اجلامع���ة االمريكي���ة ت�س���دد الرقابة 
عليها. وبهذه امل�سايقة اجت���ه عبد الفتاح ابراهيم 
و�سحب���ه, االنفو الذكر اىل تاأ�سي�س جمعية اخرى 
با�س���م )الن���ادي العراق���ي( من اج���ل موا�سلة هذه 
الكتل���ة اجتماعاته���ا خ���ارج اجلامع���ة وم���ن ه���ذا 
الن���ادي انبثق تنظي���م �سري يرتاأ�س���ه عبد الفتاح 
ابراهي���م وي�س���م كا م���ن حمم���د حدي���د ونوري 
روفائي���ل وجمي���ل توم���ا وعل���ي حي���در �سليمان 
وعب���د الله بكر ودروي�س احليدري, فا�سبح هذا 
التنظي���م نواة التفكري ال�سيا�س���ي بالن�سبة لهذه 
الكتلة. اال ان هذه الكتلة مل تبق طويا فانفرط 
عقده���ا وت�ست���ت اع�ساوؤه���ا بع���د انته���اء فرتة 
درا�سته���م يف اجلامع���ة االمريكي���ة عام 1928 

ومل يجتمع ال�سمل اال عام 1932.
اما التيار الثاين فيتمث���ل بالطاب الذين �ساهموا 
يف مظاه���رات ق�سية الن�س���ويل, ومظاهرات �سد 
زي���ارة ال�سهيوين الفريد موند. وكان على راأ�سهم 
عب���د القادر ا�سماعيل وح�سني جميل باال�سافة اىل 

كنه وجميل  خليل 
عبد الوهاب. وعندما عاد عبد الفتاح ابراهيم 

م���ن امري���كا ع���ام 1930 ات�س���ل باع�س���اء التي���ار 
الثاين وعمل جاه���دا لتوحيد التيارين الوطنيني. 

فنج���ح يف مهمت���ه و�سم���ي ه���ذا التجم���ع ب���� 
)جماعة االهايل( ن�سبة اىل )جريدة االهايل(. 
الت���ي �سدر عدده���ا االول يف 2 كان���ون الثاين 
1932 يحم���ل يف �سدر �سفحت���ه االوىل جملة 
)يحرره���ا فريق من ال�سب���اب(. ومل مت�س فرتة 
وجي���زة على لق���اء جماعة )الن����سء( البريوتية 
بجماع���ة مظاهرات الن�س���ويل والفريد موند ثم 
ت�سكي���ل )جماعة االهايل( حت���ى التقى بهما تيار 
ثال���ث متثل ب���� )كامل اجلادرج���ي( وكان ذلك عام 
1933 بع���د ان ا�ستقال االخ���ري من حزب )االخاء 
الوطن���ي(. وبق���در ما يتعل���ق االم���ر مبو�سوعنا 
ف���ان ال���ذي يهمنا م���ن امر )عب���د الفت���اح ابراهيم( 
ه���و معرف���ة املنطلق���ات الفكري���ة ل���ه وبراأين���ا فان 
ذل���ك �سيب���دو وا�سحا من خ���ال متابع���ة التكوين 
الفكري لعبد الفتاح ابراهيم )كتلة بريوت( والتي 
بتاأثريها تبنت جماع���ة االهايل اال�سرتاكية كمادة 

اوىل يف د�ستورها.
تتلم����ذ عبد الفت����اح ابراهي����م يف الب�س����رة واكمل 
درا�ست����ه االبتدائي����ة فيه����ا. وامت����دت درا�ست����ه 
الثانوي����ة يف بغ����داد ب����ني 1920-1924. ويف 
هات����ني الفرتت����ني مل يق����راأ عبد الفت����اح ابراهيم 
�س����وى الكت����ب املدر�سية, ثم انتق����ل اىل بريوت 
وبق����ي فيه����ا ارب����ع �سن����وات ليدر�����س التاري����خ 
الكت����اب  وكان  هن����اك  االمريكي����ة  اجلامع����ة  يف 
الرئي�س����ي الذي در�سه هناك ه����و )تاريخ اوروبا 
االمريك����ي  للكات����ب  وال�سيا�س����ي(  االجتماع����ي 
الليربايل )Heyas( ودر�س كذلك كتابا وثائقيا 
عنوانه )تاريخ اوروب����ا احلديث 1918-1870( 
باال�ساف����ة اىل ان����ه در�س هناك امل�ساأل����ة ال�سرقية, 
وبذل����ك تو�سع����ت م����دارك )عب����د الفت����اح ابراهيم( 
الفكري����ة لتج����اوز االط����ار املحل����ي ال�سي����ق بع����د 
اطاع����ه على الفكر االوروبي م����ن خال درا�ساته 
هذه. اما بخ�سو�س بدايته مع الفكر اال�سرتاكي, 
فقد اطلع )عبد الفتاح ابراهيم( على هذا الفكر يف 
ال�سن����ة االخرية م����ن درا�سته يف ب����ريوت اي عام 

1928 فيقول:
»ح�سل����ت نقط����ة التحول عندي نح����و اال�سرتاكية 
واالحتاد ال�سوفيتي خال اعدادي الحد البحوث 
الدرا�سي����ة ح����ول الث����ورة الرو�سي����ة 1917. ومل 
ي�سبق اختياري له����ذا املو�سوع اي فكرة او دافع 
فكري ا�سرتاكي بل ان االختيار بعيد  عن كل دافع 
م����ا ع����دا داف����ع الدرا�سة والبح����ث... ام����ا �سماعي 
باال�سرتاكي����ة فق����د ح�س����ل الول م����رة م����ن خ����ال 

درا�ستي لكت����اب.. »Heyas« فهذا الكتاب تناول 
احل����ركات ال�سيا�سي����ة واالجتماعي����ة يف اوروب����ا 
وم����ن �سمنه����ا احلرك����ة اال�سرتاكي����ة.. باال�ساف����ة 
اىل الث����ورة الفرن�سي����ة وم����ا رافقه����ا م����ن مفاهيم 
حول اندح����ار االقطاع وانت�سار الطبقة الو�سطى 
والدميقراطية والد�ستور.. اي انني تعرفت على 

اال�سرتاكية ب�سكل اكادميي مدر�سي.
ولك����ن رغ����م ذل����ك ف����ان امل�سام����ني االجتماعية يف 
فيه����ا  ت����ربز  مل  ابراهي����م(  الفت����اح  )عب����د  تفك����ري 
اال�سرتاكي����ة بع����د, ب����ل ب����رزت فيه����ا الدميقراطية 
بامل�سم����ون الليربايل املعادي لاقط����اع وال�سلطة 
احلاكمة, الدميقراطي����ة املنحازة لل�سعب على حد 

تعبريه فيقول:
»كن����ت انظ����ر ان املق����درة املالي����ة لكل م����ن االقطاع 
واالغني����اء ب�سورة عامة انعك�س����ت يف �سيطرتهم 
عل����ى اجله����از ال�سيا�سي وبحك����م عدائ����ي للجهاز 
ال�سيا�سي ودفاعا عن الدميقراطية دخلت املفاهيم 
الدميقراطي����ة تفكريي.. وهذا كان نتج عن تاأثري 
مفاهيم����ي  )�سبع����ت  الت����ي  الفرن�سي����ة  بالث����ورة 
ولتحقي����ق  اجتماعي����ة(.  مب�سام����ني  ال�سيا�سي����ة 
الدميقراطي����ة الب����د م����ن التاأكي����د عل����ى ال�سع����ب.. 
فابع����اد ال�سيطرة املالية الت����ي حتول دون حتقيق 
ال�سع����ب  عل����ى  الرتكي����ز  يقت�س����ي  الدميقراطي����ة 
واملطالبة بخدمته وحت�س����ني احواله االجتماعية 
واالقت�سادية.. فاتخذ مفهوم الدميقراطية عندي 

م�سامني اجتماعية.
وبعد عودة عبد الفتاح ابراهيم من بريوت, ويف 
الف����رتة ب����ني 1928-1930 ا�ستغ����ل يف التعلي����م 
وزارة  قب����ل  م����ن  امل�سايق����ات  لبع�����س  وتعر�����س 
املع����ارف بال����ذات حيث جت����اوزت االخ����رية معه, 
النظ����ام املتبع يف التعيني والتن�سيب. هذا النظام 
القا�س����ي بتن�سي����ب املدر�س املعني ح�س����ب املدينة 
التي ي�سكنها, اال ان ال����وزارة ن�سبته بعد التعيني 

يف مدينة املو�سل ثم نقل بعدها اىل الب�سرة, يف 
ه����ذه الفرتة تو�سعت مطالعاته فق����راأ للربوف�سور 
م����ون Moon كتابه عن اال�ستعم����ار, فكان لهذا 
الكت����اب التاأث����ري الكب����ري يف تفك����ري )عب����د الفتاح 
ابراهيم(, ب����ل انه كان املحفز ل�سف����ره اىل امريكا 
 Moon وموا�سلة درا�سته على يد اال�ستاذ مون

فيقول:
»قب����ل ق����راءة ه����ذا الكت����اب كن����ت افهم انن����ي اكره 
االنكلي����ز كانكليز فقط. اما بعده فا�سبح مفهومي 
عن االنكليز كرهي لهم كونهم ا�ستعمارا اقت�ساديا 
ا�ستغالي����ا«. ف�ساف����ر )عب����د الفت����اح ابراهيم( عام 
1930 اىل امري����كا, واخ����ذ يف اول االم����ر على يد 
اال�ستاذ )مون( بع�س املحا�سرات, ثم بداأ يناق�سه 
�سخ�سي����ا, بعده����ا وبار�ساد ه����ذا اال�ست����اذ اختار 
)عبد الفت����اح ابراهي����م( الكتابة مبو�س����وع )على 

طريق الهند(.
ويف امريكا جمع كل املعلومات املتعلقة بالعاقات 
االجنليزي����ة العراقي����ة ث����م رج����ع اىل الع����راق يف 
نف�����س ال�سنة التي ذهب فيه����ا اىل امريكا من دون 
ان يكمل درا�سته ولكن هناك و�سع مطالعاته فقراأ 
)راأ�س املال( لكارل مارك�س ودرا�سة عن الد�ستور 
ال�سوفيت����ي م����ع كرا�س����ات �سيوعية اخ����رى جلبها 

معه اىل العراق.
اما م�ساهمات )عبد الفت����اح ابراهيم( الفكرية فقد 
بداأت بكرا�س �سغري بعن����وان )مبادئ ال�سعبية(. 
ال����ذي  الكرا�����س  ع����ام 1930-1931 وه����و  الف����ه 
تدار�ست����ه جماع����ة االه����ايل قب����ل �س����دور جريدة 
االه����ايل و�س����ار ي�س����كل برناجم����ا له����ا او�سح����ت 
ال�سيا�سي����ة  ومبادئه����ا  )ال�سعبي����ة(  مفه����وم  في����ه 
ع����ن  عب����ارة  وه����و  واالجتماعي����ة  واالقت�سادي����ة 
�سفحات منهجية ب�سكل كرا�س يعترب اقدم وثيقة 
�سيا�سي����ة واقت�سادية معروف����ة يف تاريخ العراق 
ورمبا يف تاريخ املنطق����ة العربية ت�سلح لتكوين 

الن����واة الت����ي حتم����ل كل �س����روط النمو م����ن اجل 
تطور احلرك����ة اال�سرتاكية والنظ����رة العلمية لها 

يف العراق وما جاوره.
وا�سرتك )عبد الفتاح ابراهيم( مع )حممد حديد( 
و )علي حي����در �سليمان( بو�سع اربعة ف�سول من 
كت����اب )ال�سعبي����ة( الذي اخ����ذ فيه ال�س����يء الكثري 
م����ن مب����ادئ اال�سرتاكية م����ع ا�سادة به����ا وترغيب 
مببادئه����ا معت����ربا اياه����ا املب����ادئ الوحي����دة التي 
ميكنها ان تخدم الطبقات االجتماعية امل�سحوقة. 
فا�ستعر�����س في����ه تاري����خ الفك����ر ال�سيا�س����ي م����ن 
اليون����ان حتى ث����ورة اكتوب����ر اال�سرتاكية 1917 
وم����ن الوا�س����ح ان )ال�سعبي����ة( كان����ت مت����زج بني 
اال�سرتاكي����ة  ومب����ادئ  الدميقراطي����ة  مب����ادئ 
العلمي����ة. ولكنها تختلف عن كل منها فقد اعرتفت 
)ال�سعبي����ة( بنظام احلكم الد�ست����وري املبني على 
قاع����دة التمثيل النيابي ودع����ت اىل حماية حقوق 
االن�س����ان اال�سا�سي����ة. اال انها نوع م����ن التجمعات 
ال�سعبي����ة موؤكدة على ال�سع����ب كمجموع ال كاأفراد 
ويف نف�����س الوق����ت رف�س����ت االع����رتاف بوج����ود 
ال�سراع الطبقي يف املجتمع, كما رف�ست ا�سلوب 
العمل الثوري لتغيري املجتمع, ومن ناحية اخرى 
اعرتف����ت ال�سعبي����ة بتنظيم����ات اال�س����رة والدي����ن 

والوطنية.
بع����د �س����دور )جريدة االه����ايل( 2 كان����ون الثاين 
1932 انتقل )عب����د الفتاح ابراهيم( اليها. وهناك 
وا�سل الت����زود واالطاع على االفكار اال�سرتاكية 
فرتج����م كتاب����ني االول عن )الرتبي����ة والتعليم يف 
االحتاد ال�سوفيت����ي( والثاين عن الزعيم الوطني 
الهندي )غاندي( العجاب����ه به. ووا�سل مطالعاته 
لبع�س املج����ات االمريكية اال�سرتاكية مثل جملة 
)ا�سي����ا( احلاوية على اخبار االحت����اد ال�سوفيتي, 
وجملة )ك����رن ت�سرتي( اال�سرتاكية, وكان يرتجم 
ع����ن االخرية بع�س االقتبا�س����ات اخلا�سة باخبار 

جري����دة  اىل  به����ا  ويبع����ث  ال�سوفيت����ي  االحت����اد 
االهايل. ث����م �سدرت له ع����ام 1935 ر�سالة اخرى 
بعن����وان )مطالعات يف ال�سعبي����ة( ولعل اخطر ما 
ج����اء يف هذه الر�سالة ما يتعل����ق مبفهوم القومية 
حي����ث كتب فيه����ا يقول »ان تاري����خ القومية ملطخ 
حم�س����و  واملظ����امل  بالف�سائ����ح  ممل����وء  بالدم����اء 
باخلدع واالكاذيب.. وان القومية كانت وماتزال 
من اال�سالي����ب التي ت�ستغل ال�سع����وب بوا�سطتها 

لفائدة الفئات احلاكمة وحدها.
كيف تو�سل )عبد الفتاح ابراهيم( اىل هذا املفهوم 

عن القومية؟ يجيب )عبد الفتاح ابراهيم( قائا:
ب�س����ورة عام����ة تكون����ت انطباعاتي ع����ن القومية 
ان����ذاك من خال موقفني تاريخي����ني. من جهة � ان 
املاني����ا يف زمن وليم الث����اين اخذت تنمي وتطور 
عاقاته����ا بالدول����ة العثماني����ة ف����زار ولي����م تركي����ا 
وبع�����س اج����زاء االمرباطورية وخا�س����ة االماكن 
املقد�س����ة كالقد�����س � ه����ذا االهتم����ام االمل����اين جاء 
بدافع االطم����اع االملانية مبمتلكات االمرباطورية 
العثماني����ة ونتيجت����ه احت�سنت املاني����ا احلكومة 
العثماني����ة ورفع����ت معها عل����م اجلامعةاال�سامية 
لب�س����ط نفوذه����ا على ال�س����رق.. وم����ن جهة اخرى 
ف����ان االنكلي����ز اي�سا بداف����ع اطماعه����م يف املنطقة 
وملواجهة النفوذ االمل����اين ومقاومته رفعوا فكرة 
القومية العربية بوجه فكرة اجلامعة اال�سامية.. 
ولكن هات����ني الفكرت����ني مل تكون����ا مقطوعتني عن  
اجل����ذور يف الدول����ة العثماني����ة نف�سه����ا.. ب����ل ان 
ا�سا�سها هو اال�سام من جهة واحلركة الطورانية 

من جهة اخرى فا�ستغل االملان فكرة اجلامعة.
هذا االحت�سان للفكرتني من قبل االملان واالنكليز 
مفه����وم  اق����رتان  عل����ى  اطاع����ي  اىل  باال�ساف����ة 
القومي����ة االوروبي بالربجوازي����ة.. كل ذلك خلق 
عندي ريبة من كا الفكرتني ومن الطابع القومي 
بال����ذات. زاد كرهي للقومية عندما بداأت اأرى باأن 
مفه����وم القومي����ة عند الع����رب انذاك مفه����وم قبلي 

وذو طابع فا�سي«.
ان ه����ذا املفه����وم كان ال�سب����ب الرئي�س����ي للخاف 
الذي دب بني )عب����د الفتاح ابراهيم( وبني جماعة 
االه����ايل اىل م����ا بع����د تاأ�سي�س )جمعي����ة اال�ساح 
ال�سعبي عام 1935( وال�سباب اخرى. تخلى »عبد 
الفت����اح ابراهيم”عن )جمعية اال�ساح ال�سعبي(, 
لين�سرف بعدها مكر�سا حياته للمطالعة والكتابة 
والتاألي����ف, ممثا الفكر اال�سرتاك����ي الدميقراطي 

الي�ساري املتطرف يف العراق.

فك��ر عبد الفت��اح ابراهيم.. 
الصيرورة والتكوين

كانت االحزاب السياسية لفرتة العرشينات، وحتى بداية الثالثينات تظهر يف  العراق حسب الظروف 

السياس��ية الطارئة التي متر بها البالد ومل يكن لديها  فلسفة اجتامعية او مبادئ واضحة ذات اهداف 

بعي��دة املدى، وامن��ا كانت تلك  االحزاب عبارة عن تجمعات عش��ائرية او تجمعات لتحقيق اهداف 

ظرفية مؤقتة تولد  ومتوت وهي تحوم حول تلك االهداف. فقد تألف الحزب الحر يف 3 أيلول 1922 

ليسند وزارة )عبد الرحمن النقيب( 

وينف��ذ خططها الرامي��ة اىل دعم 

وبعد س��قوط  االنكليزي،  الوجود 

ال��وزارة اضمح��ل ه��ذا الح��زب 

وزال من الوجود،  وتألفت احزاب 

املوصل، كاالس��تقالل يف 11 ايلول 

 1925 نيس��ان  والوطن��ي يف   1924

وجمعي��ة الدفاع الوطن��ي يف 26 

كانون الثاين 1925، بس��بب مشكلة 

املوصل فل��ام انتهت عصبة االمم 

املتحدة اىل قرارها ببقاء املوصل ضمن االرايض العراقية زالت هذه التنظيامت. 

كذل��ك ظهرح��زب االمة يف 10 آب 1924 بغية انجاز الدس��تور وبعث الحي��اة الربملانية يف البالد ولو 

بالصورة الشكلية ثم زال بعد تحقيق الغاية التي اسس من اجلها، كام تألف حزب العهد يف 23 مارس 

1930 ليسند حكومة نوري السعيد يف اقرار معاهدة 1930 ولكنه زال بزوال حكومة نوري السعيد.
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د.ج����ل����ي����ل ال��ع��ط��ي��ة

 ولد)عب���د الفت���اح بن ابراهيم بن عب���د الفتاح بن 
حمي���د ب���ن ابراهيم ال وري���د( يف الب�س���رة �سنة 
1904م -وفق���ا لرواي���ة اال�ستاذ م���ري ب�سري يف 
كتاب���ه )اع���ام االدب يف الع���راق احلدي���ث(- يف 
ا�س���رة دينية معروف���ة.. كان ابوه وجده من ائمة 
امل�ساجد ويحمان لقب املدر�س. در�س يف الب�سرة 
وبغ���داد)1920-1924( ث���م وا�س���ل درا�سته يف 
 )1928-24( ب���ريوت  يف  االمريكي���ة  اجلامع���ة 
حيث اختار عل���م التاريخ وكان الكتاب اال�سا�سي 
الذي در�سه)تاريخ اوروبا االجتماعي ال�سيا�سي( 
للكاتب االمريكي )هيا�س( ودر�س)تاريخ اوروبا 
احلديث 1870-1918 وغري ذلك من الكتب التي 
و�سع���ت مداركه الفكرية ليتج���اوز االطار املحلي 

ال�سيق ليعتنق الفكر اال�سرتاكي ثم املارك�سي.
قال عبد الفت���اح ابراهيم)ح�سل���ت نقطة التحول 
عندي نح���و اال�سرتاكي���ة واالحت���اد ال�سوفييتي 
خ���ال اع���دادي الح���د البح���وث الدرا�سي���ة حول 
له���ذا  اختي���اري  ي�سب���ق  ومل   .)1917( الث���ورة 
املو�س���وع اي فكرة او داف���ع الدرا�سة والبحث.. 
ام���ا �سماع���ي باال�سرتاكي���ة فقد ح�س���ل الول مرة 
م���ن خ���ال درا�ست���ي لكت���اب HEYAS.. فهذا 
الكتاب تناول احل���ركات ال�سيا�سية واالجتماعية 
يف اوروب���ا وم���ن �سمنه���ا احلرك���ة اال�سرتاكية. 
الفرن�سي���ة وم���ا رافقه���ا  الث���ورة  باال�ساف���ة اىل 
م���ن مفاهي���م ح���ول اندح���ار االقط���اع وانت�س���ار 
الطبقة الو�سطي والدميقراطي���ة والد�ستور. اي 

انن���ي تعرف���ت عل���ى اال�سرتاكية ب�س���كل اكادميي 
مدر�سي(.

غري ان امل�سامني االجتماعية يف تفكري ابراهيم مل 
تربز فيها اال�سرتاكية بل برزت فيها الدميقراطية 

مب�سمونها الليربايل املعادي لل�سلطة, فيقول:
»كن���ت انظ���ر ان املق���درة املالية لكل م���ن االقطاع 
واالغنياء ب�سورة عام���ة انعك�ست يف �سيطرتهم 
عل���ى اجله���از ال�سيا�س���ي وبحكم عدائ���ي للجهاز 
ال�سيا�سي ودفاعا عن الدميقراطية دخلت املفاهيم 
الدميقراطي���ة تفك���ريي.. وه���ذا كان ق���د نتج عن 
تاث���ري بالثورة الفرن�سية التي ا�سبعت مفاهيمي 
ولتحقي���ق  اجتماعي���ة.  مب�سام���ني  ال�سيا�سي���ة 
ال�سع���ب  التاأكي���د عل���ى  م���ن  الدميقراطي���ة الب���د 

واملطالبة بخدمت���ه وحت�سني احواله االجتماعية 
واالقت�سادية.. فاأتخذ مفهوم الدميقراطية عندي 

م�سامني اجتماعية....«.
بع���د عودت���ه م���ن ب���ريوت مار�س)عب���د الفت���اح( 
التعلي���م يف املو�س���ل والب�س���رة ماب���ني 1928-
يف  ال�سلط���ة.  م���ن  مل�سايق���ات  وتعر����س   1930
  MOON ه���ذه الفرتة قرا كتاب���ا للربوفي�سور
ع���ن اال�ستعمار ف�سم���م على ان يتتلم���ذ على يده  
يقول”قبل قراءة هذا الكتاب كنت افهم انني اكره 
االنكليز كانكليز فقط. اما بعده فاأ�سبح مفهومي 
ا�ستعم���ارا  له���م كونه���م  االنكلي���ز وكره���ي  ع���ن 

اقت�ساديا ا�ستغاليا«.
�سافر)عب���د الفتاح( اىل الوالي���ات املتحدة 1930 
ليدر����س عل���ى ي���د اال�ستاذ)م���ون( وبار�س���اد من 
ا�ست���اذه اخت���ار الكتاب���ة يف ت�سري���ح اال�ستعمار 
وا�ساليبه يف امت�سا�س ال�سعوب وقد �سماه)على 
طريق الهند( وقد طبع الحقا عدة مرات يف بغداد 

ودم�سق.
ا�ستثم���ر الطال���ب كل وقته يف الوالي���ات املتحدة 
لدرا�س���ة العاق���ات العراقي���ة- الربيطانية. وعاد 
اىل وطن���ه دون ان يتم درا�سته, لكن���ه قراأ )را�س 
امل���ال( ل���كارل مارك����س ودرا�س���ة ع���ن الد�ست���ور 

ال�سوفيتي وغري ذلك.
عندم���ا ع���اد اىل الع���راق عمل مرتجم���ا يف ميناء 
الب�س���رة ثم وزارة العدل يف بغداد)1932( وعاد 
اىل التدري����س, وا�سدر م���ع اخرين جملة الع�سر 
احلدي���ث)1936( ث���م ع���ني ا�ست���اذًا م�ساع���دًا يف 
دار املعلم���ني العالية ع���ام 1940 فمفت�سًا بوزارة 
املع���ارف )الرتبي���ة( ع���ام 1943 وا�ستق���ال م���ن 
الوظيفة يف ال�سنة التالية فاأ�س�س �سركة الرابطة 
للطب���ع والن�س���ر وت���وىل ادارتها, وا�س���در جملة 
)الرابط���ة( يف اذار 1944 وه���ي ن�س���ف �سهرية 
لب���ث الثقاف���ة القومي���ة الدميقراطية. ام���ن )عبد 
الفتاح ابراهيم( منذ مطلع �سبابه باالراء التقدمية 
والدميقراطية وحقوق االن�سان ود�سن م�ساهماته 
الفكرية بكرا�س عنوان���ه )مباديء ال�سعبية( الفه 
�سنة 30-1931 وهو الكرا�س الذي تبنته جماعة 
االهايل قبل �س���دور جريدة االهايل, وهو عبارة 
ع���ن )�سفحات منهجية ب�س���كل كرا�س يعترب اقدم 

وثيقة �سيا�سي���ة واقت�سادية معروف���ة من تاريخ 
العراق, ورمبا يف تاريخ املنطقة العربية ت�سلح 
لتكوين النواة الت���ي حتمل كل �سروط النمو من 
اجل تطور احلركة اال�سرتاكية والنظرة العلمية 
لها يف العراق وما جاوره( كما يقول )عبد الغني 
امل���اح(. وا�س���رتك )عب���د الفت���اح ابراهي���م( م���ع 
)حمم���د حديد( و )عل���ي حيدر �سليم���ان( بو�سع 
اربع���ة ف�سول من كت���اب )ال�سعبي���ة( الذي اتخذ 
يف ال�س���يء الكث���ري م���ن مببادئه���ا اال�سرتاكي���ة 

م���ع ا�سادة به���ا وترغي���ب مببادها معت���ربًا اياها 
املباديء الوحيدة التي ميكنها ان تخدم الطبقات 
االجتماعي���ة امل�سحوق���ة, فا�ستعر����س فيه تاريخ 
الفك���ر ال�سيا�سي من اليون���ان حتى ثورة اكتوبر 
اال�سرتاكي���ة 1917. من الوا�س���ح ان )ال�سعبية( 
كان���ت مت���زج ب���ني مب���اديء الدميقراطي���ة وبني 
مب���اديء اال�سرتاكية العلمية, لكنه���ا تختلف عن 
كل منه���ا فقد اعرتف���ت )ال�سعبية( بنظ���ام احلكم 
الد�ست���وري املبني عل���ى قاعدة التمثي���ل النيابي 
ودعت اىل حماية حق���وق االن�سان. اال انها نادت 
ب���ان تك���ون للدول���ة م���ن حي���ث عاقته���ا باالفراد 
ح���ق التدخ���ل يف كل م���ا يتعلق بتنظي���م املجتمع 
وتبنت نوعًا من التجمعات ال�سعبية موؤكدة على 
ال�سع���ب كمجم���وع ال كاأفراد, ويف نف����س الوقت 
رف�ست االع���رتاف بوجود ال�س���راع الطبقي يف 
املجتم���ع, كم���ا رف�س���ت ا�سل���وب العم���ل الثوري 
لتغي���ري املجتم���ع, وم���ن ناحي���ة اخ���رى اعرتفت 
ال�سعبي���ة بتنظيمات اال�س���رة والدين والوطنية. 
بع���د �سدور جري���دة )االه���ايل( يف كانون االول 
1932 انتقل )عبد الفت���اح ابراهيم( اىل الب�سرة 
ليعم���ل يف املين���اء وهن���اك وا�سل االط���اع على 
الفكر فرتجم كتابني: االول )الرتبية والتعلم يف 
االحتاد ال�سوفيتي( والث���اين عن الزعيم الهندي 
)غان���دي( العجابه به. ثم �س���درت له �سنة 1935 
درا�سة بعنوان )مطالعات يف ال�سعبية( ت�سمنت 

هجومًا قا�سيًا على الفكر القومي جاء فيها:
ممل���وء  بالدم���اء  ملط���خ  القومي���ة  تاري���خ  “ان 

باالخادي���ع  حم�س���و  واملظ���امل  بالف�سائ���ح 
واالكاذي���ب.. وان القومي���ة كان���ت والت���زال م���ن 
اال�سالي���ب الت���ي ت�ستغ���ل ال�سع���وب بوا�سطته���ا 
لفائ���دة الفئ���ات احلاكم���ة وحده���ا«. وق���د �سببت 
هذه الدرا�سة-وغريها-خاف���ات ونقا�سات بينه 
وب���ني جماعة االه���ايل, اما املفك���رون القوميون 
فاتهموه )بال�ستالينية(. ولعل من املفيد ان نثبت 
هن���ا �سهادة الفقيد عبد الفت���اح ابراهيم يف كيفية 
تو�سل���ه اىل مفه���وم القومية من خ���ال احلديث 
املبا�سر الذي اجراه واي���اه )عامر ح�سن فيا�س( 
يف االثاين م���ن اذار �سنة 1977:”ب�سورة عامة 
تكون���ت انطباعاتي عن القومي���ة انذاك من خال 
موقف���ني تاريخيني. من جه���ة-ان املانيا يف زمن 
)ولي���م الث���اين( اخ���ذت تنم���ي وتط���ور عاقاتها 
بالدول���ة العثماني���ة ف���زار )وليم( تركي���ا وبع�س 
اج���زاء االمرباطورية وخا�س���ة االماكن املقد�سة 
كالقد�س-هذا االهتمام االملاين جاء بدافع االطماع 
االملاني���ة مبمتل���كات االمرباطوري���ة العثماني���ة. 
احت�سن���ت املاني���ا احلكوم���ة العثماني���ة ورفعت 
معه���ا علم اجلامعة اال�سامية لب�سط نفوذها على 
ال�س���رق.. وم���ن جهة اخ���رى فان االنكلي���ز اي�سًا 
بداف���ع اطماعه���م يف املنطق���ة وملواجه���ة النف���وذ 
االملاين ومقاومته رفعوا فك���رة القومية العربية 
بوج���ه فكرة اجلامع���ة اال�سامي���ة.. ولكن هاتني 
الفكرت���ني مل تكون���ا مقطوعتني ع���ن اجلذور يف 
الدولة العثمانية نف�سها. بل ا�سا�سهما هو اال�سام 
من جه���ة واحلرك���ة الطورانية من جه���ة اخرى, 
فا�ستغ���ل االملان فك���رة اجلامعة. ه���ذا االحت�سان 
للفكرتني م���ن قبل االملان واالنكليز باال�سافة اىل 
اطاع���ي عل���ى اقرتان مفه���وم القومي���ة االوربي 
بالربجوازي���ة. كل ذل���ك خلق عن���دي ريبة من كا 
الفكرت���ني, وم���ن الطاب���ع القوم���ي بال���ذات. زاد 
كره���ي عندما بداأ ت ارى بان مفهوم القومية عند 

العرب انذاك مفهوم قبلي, وذو طابع فا�سي!
بعد احلرب العاملية الثانية ان�سرف )عبد الفتاح( 
اىل العم���ل ال�سيا�س���ي فال���ف يف ني�س���ان 1946 
ح���زب االحت���اد الوطن���ي واخت���ري رئي�س���ًا ل���ه.. 
ث���م ا�س���در جري���دة )ال�سيا�سة( فجري���دة )�سوت 
ال�سيا�س���ة(. وبعد قيام ثورة مت���وز 1958, عني 

مدي���رًا عام���ًا مل�سلحة م�س���ايف النف���ط حتى اذار 
1961 ث���م وا�سل التاألي���ف والرتجمة. كان )عبد 
الفت���اح ابراهيم( واحدًا من رواد الفكر التقدمي, 
وم���ن اوال دع���اة مكافحة االمي���ة, واول من تنبه 
خلطورة تدخ���ل اجلي����س يف ال�سيا�سة وعار�س 
االنقاب���ات الع�سكري���ة! وعم���ل الكث���ري من اجل 
حري���ة الفكر وحق���وق االن�سان وحق���وق املراأ ة.  
ات���اح له عمره املدي���د ان ي�سه���د احتالني: االول 
ت�سري���ن الث���اين 1914 عندم���ا دخل���ت الق���وات 
الربيطانية الع���راق.. وكان �سبي���ا يف الب�سرة. 
الث���اين يف ني�سان 2003 عندم���ا احتلت القوات 
االمريكية-الربيطاني���ة الع���راق. وكان ي�س���ارع 

ال�سيخوخة ويو�سك على االحت�سار!
رح���ل اال�ستاذ عبد الفتاح ابراهي���م دامع العينني 
يف اوج حاجة العراق والعراقيني له واىل امثاله 
ممن نا�سلوا من اجل الدميقراطية وحرية الفكر 
واملعتق���د وحترير املراة واقام���ة جمتمع مدين.. 
حقًا انها خ�سارة فادحة تتطلب ان ينه�س تامذته 
وحمبوه اىل جمع تراثه املطبوع واملخطوط يف 
جملدات باقرب فر�س���ة ولياخذ مكانه الائق يف 

مكتبة الرتاث الدميقراطية.

قائمة باهم اثار اال�ستاذ عبد الفتاح ابراهيم:
1. ال�سعبية-بغداد-1932

2. الرتبي���ة والتعلي���م يف االحت���اد ال�سوفيات���ي 
)ترجمة(-بغداد-1932

3. غاندي )ترجمة(-بغداد-1932.
4. مطالعات يف ال�سعبية-بغداد-1935
5. على طريق الهند-ط1-بغداد-1932

6. مقدمة يف االجتماع-بغداد-1939
7. كلم���ة يف وجهة املجتم���ع بعد احلرب-بغداد-

1942
8. م�سكلة التموين-بغداد-1942

9. وحدة احلركة الدميقراطية-بغداد-1946
10. درا�سات يف االجتماع-بغداد-1950

11. معنى الثورة-بغداد-1959
12. ق�سة النفط-بغداد-1960

وغريها.
عن �سحيفة ال�سرق االو�سط اللندنية

هكذا عرفت عبد الفتاح ابراهيم
كم معدل اعامر العراقين يف عرصنا؟:

سؤال  لن تجد جوابا علميا له.. غري ان الرقم املتوفر هو: ستون عاما.. لكن هذا  الرقم 

املتواضع تناقص كثريا قياس��ا العامر ابناء الشعوب االوروبية مثال..  وال حاجة ملعرفة 

االس��باب يف بلد طحنته الحروب والحصارات، حت��ى عجز العراقيون  عن معرفة عدد 

املقابر الجامعية املوجودة يف بلدهم!

رغ��م كل هذا فثمة اس��تثناءات ش��ملت عددا من الش��خصيات العراقي��ة، نذكر منهم 

السادة: -عبد العزيز بن الحسن الجواهري)الشاعر( الذي تويف يف متوز 1986م عن 94 

عاما )مولده يف النجف 1890(

-محم��د بهجة االثري)املجمعي( الذي تويف يف 31 اذار 1996 عن 94 عاما -محمد مهدي 

الجواهري)ش��اعر العرب االكرب( الذي تويف يف دمش��ق يف 27 متوز سنة 1997 عن 98 

عاما.

-عبد الرزاق الحسني)املؤرخ( الذي تويف يف بغداد 24 ترشين الثاين االول سنة 1997م 

عن عمر 94 عاما.

-واخ��ريا صاحب)عىل طريق الهند( الذي تويف يف بغداد يف بداية اب 2003 عن 99 عاما 

وفق)ارجح الروايات(.

وبذلك كان االطول عمرا ممن عارصناهم من املفكرين واملثقفن العراقين.
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الحميد اح��م��د  ش��ه��اب 

د. زينة شاكر سلمان

ويف يوم مقابلتن���ا لنوري ال�سعيد التي متت فوق 
)ط���اق - باب املعظم -يق���ول عبدالفتاح ابراهيم - 
اعت���ذرت من االلتح���اق بالكلي���ة الع�سكرية لكوين 
ارغ���ب يف اكم���ال درا�ست���ي بجامع���ة ب���ريوت هذا 
م���ا ابديته من اعذار ام���ام )البا�س���ا( الذي وعدين 

باكمال الدرا�سات العليا على نفقة احلكومة,
 وكان ه���ذا لقائ���ي االول م���ع ن���وري ال�سعيد الذي 
كنا ننظر اليه كطلب���ة �سباب نظرة وطنية على انه 
يريد تكوين جي�س وطني ليكون بديا عن جيو�س 

االحتال الربيطاين.

ويف اي���ام درا�ستن���ا يف بريوت, كان ن���وري با�سا 
ياأت���ي لا�سطياف يف لبنان وق���د قمنا بزيارته يف 
الفن���دق ال���ذي كان ينزل في���ه بالغرب م���ن بريوت 

ويقع يف قرية )رمانة(.

يف ال�سن���وات االوىل من التحاقي بجامعة بريوت 
كان ي�سحبن���ا الي���ه املرحوم يو�س���ف زينل رئي�س 
جمعي���ة الطلب���ة العراقي���ني, لل�سام علي���ه, ومعنا 
جنل���ه )�سب���اح نوري ال�سعي���د( ال���ذي كان يدر�س 
ب���� )الربي���ف( )وهي الدرا�س���ة املتو�سط���ة لاعداد 
للكلية يف جامعة بريوت( وتطورت تلك الزيارات 
م���ن �سن���ة اىل اخ���رى اىل ن���وع م���ن املناق�س���ات 
والطروحات الوطني���ة بامل�سائل التي كنا نطرحها 
علي���ه بب�ساط���ة, مث���ل �س���رورة ط���رد اال�ستعم���ار 
الربيط���اين وحتقي���ق اال�ستقال الوطن���ي للعراق 
قناعات���ه  ح�س���ب  متوا�سع���ة  اجابات���ه  فكان���ت 
ال�سخ�سي���ة يف ان ذل���ك يعر����س الع���راق للتجزئة 
واملخاط���ر, وعندم���ا كن���ا نتمادى بتل���ك املناق�سات 
مع���ه كان يزجرنا برده بنوع م���ن �سخرية املداعبة 

قائا: تعلموا االن, وتكربون وتعقلون..؟

بعَد رجوعي من امريكا يقول عبدالفتاح ابراهيم - 
والنجاح الذي حتقق بلقاء جماعة بغداد وجماعة 
ب���ريوت من خال ا�سدارنا جري���دة االهايل. ومن 
ثم ظهور جماع���ة االهايل على امل�س���رح ال�سيا�سي 
املوؤث���ر ال�ستقط���اب ال�سب���اب املثق���ف اىل �سفوف 
احلكوم���ة كان البا�س���ا ي�ستخ���دم �سيا�سة الرتغيب 
العائلي���ة  والتاث���ريات  واملجامل���ة..  واالغ���واء.. 
ب�س���ورة �سخ�سي���ة الجت���ذاب ال�سب���اب م���ن اج���ل 
تفريق �سفوفهم, وت�ستيت وحدة كلمتهم. وافراغ 
اهدافه���م التقدمي���ة م���ن م�سمونه���ا يف اال�س���اح 
ال�سعب���ي احلقيق���ي ومنها م���ا قيل الين���ا اذا اردمت 
خدم���ة ال�سعب, عليك���م ان تاأخ���ذوا وظائف جيدة 

بالدول���ة, لكي تطبقوا مبادئك���م الوطنية بوا�سطة 
النائ���ب ثاب���ت عبدالن���ور ع���ن طريق جمي���ل توما 
وعلى ه���ذا اال�سا�س راينا ان ال �س���ري من مناق�سة 
ه���ذا املو�س���وع م���ع ن���وري ال�سعيد وفت���ح حوار 
معه ملا م���ن �ساأنه خدمة الوط���ن, وتعميم االجواء 
والدميقراطية واغناء التجربة ال�سعبية, على هذا 

وجه الينا البا�سا دعوة غداء يف بيته.

دروي����س  مع���ي  وكان  الدع���وة,  بتلبي���ة  وقمن���ا 
احلي���دري وعل���ي حي���در �سليم���ان وجمي���ل توم���ا 
وعبدالل���ه بكر, اإ�سافة اىل ثابت عبدالنور وعندما 
و�سلنا اىل بيت )البا�سا - نوري ال�سعيد( يف باب 
املعظ���م جال�س���ا يف )االودة( اي غرف���ة اال�ستقبال 
يفرت����س االر�س عل���ى فرا�س وث���ري وامامه )عرق 
عراق���ي( واىل جانب���ه البعي���د �سخ�س���ان بال���زي 
البغدادي يقراآن املقام العراقي فا�ستقبلنا ب�سفافية 
وترحاب, واخذنا اىل غرفة جماورة.. وبينما كنا 
نتب���ادل التحي���ات وكلم���ات املجاملة, ج���اء مزاحم 
الباج���ه جي, واخ���ذ يتجاذب اط���راف احلديث مع 
البا�س���ا وثابت عبد النور وكان حديثهم بني النكتة 
امل�سحك���ة, والطرفة الن���ادرة اىل ان ن�سبت مائدة 
الغ���داء الت���ي احت�سيناه���ا ب�سم���ت اداب املائدة..

وغادرنا �ساكرين �ساحب الدعوة لكرم ال�سيافة.

)ويف الي���وم الت���ايل علمنا بتعيني ال�سي���د عبدالله 
بك���ر �سكرت���ريا لوزي���ر اخلارجية ك���ون والده من 

معارف البا�سا(.

وكان اللق���اء الراب���ع م���ع )البا�سا ن���وري ال�سعيد( 
ب���داره الواقعة يف بيوت ال�س���كك بال�ساحلية عام 
1946 ففي اثناء وجودي باحلزب )حزب االحتاد 
الوطن���ي( حي���ث رن جهاز الهاتف ف���كان بيننا هذا 

احلوار.

- نوري ال�سعيد
-اها با�سا

-اريدك تاتيني اىل البيت
-با�سا انا ما اندل بيتكم, ولي�س لدي �سيارة.

-�سوف ار�سل لك �سيارة تنتظرك اىل جانب جامع 
االوقاف.

فا�ستقبلني ح�سب عادته البغدادية بحديث ممزوج 
بالنكتة قائا:

)ه���ذه كل القوان���ني واالنظمة التعاوني���ة العربية 
والعاملي���ة, وحت���ى ل���و تري���د االنظم���ة الرو�سي���ة 

�سوف اجلبها الي���ك - ارجو ان تقوم بو�سع نظام 
للجمعي���ات التعاوني���ة يف العراق عل���ى ان تتوىل 

�سوؤونها التنظيمية واالدارية(.

- فاعتذرت له من القيام بهذه املهمة )كوين رئي�س 
حزب.. ول�ست موظفا باحلكومة(.

اللق���اء اخلام�س كان بيننا على اث���ر تكليف البا�سا 
نوري ال�سعيد بتاأليف وزارته التا�سعة بتاريخ 21 
/ 10/ 1946 وت�سريحات���ه يف املوؤمتر ال�سحفي 
يف ان الذي���ن ي�ستغل���ون يف ال�سيا�س���ة يج���ب ان 
يكون���وا م���ن االغني���اء يف حماولة م���ن البا�سا يف 
جتاه���ل دور حزب���ي االحت���اد الوطن���ي ال���ذي كان 
ال�سع���ب  وح���زب  ابراهي���م  عبدالفت���اح  برئا�س���ة 
برئا�س���ة عزيز �سري���ف وال�ساق تهم���ة ال�سيوعية 
بينم���ا. هذا ما حدثن���ي عنه عبدالفت���اح ومن اجله 
كت���ب مق���اال افتتاحي���ا يف جري���دة احل���زب لتنفيذ 
اقوال ن���وري ال�سعيد التي �س���رح بها يف املوؤمتر 
البل���د  يف  ان  اعتق���د  ال  )اين  ق���ال:  اذ  ال�سحف���ي 
�سيوعية ولكن هنالك انا�سا متذمرين..ويزيدونها 
بدعاي���ة خمتلف���ة, ان ال�سيوعية تظه���ر يف البلدان 
ال�سناعية اما نحن ف���ا �سناعة عندنا( هذا الن�س 
اورده الباحث عبدالرزاق احل�سني يف مو�سوعته 
)تاري���خ ال���وزراء(. ام���ا مق���ال جري���دة ال�سيا�س���ة 
فل���م اطلع علي���ه ب�سبب �سرقة )جري���دة ال�سيا�سة - 
و�س���وت ال�سيا�سة( من املكتب���ة الوطنية قبل �سنة 
الفت���اح  لعب���د  ال�سخ�سي���ة  الن�سخ���ة  وان   .1999

ابراهيم فقد ا�ستعارها احد معارفه وبقيت لديه.

بعد ت�سريحه ذاك كان ن���وري با�سا يلتقي روؤ�ساء 
يف  اجازته���م  رخ�س���ة  منح���ت  الت���ي  االح���زاب 
حكوم���ة ال�سوي���دي, بعد انته���اء احل���رب العاملية 
الثانية, ف���كان لقاًء ا�سبوعي���ا خم�س�سا لاجتماع 
يف جمل����س ال���وزراء يف كل يوم اربع���اء. وخال 
اللق���اءات كان البا�س���ا يتحف احل�س���ور بالنكات. 
ال�سعبي���ة وي�سمعه���م �سوته اخلاف���ت �سحيح انه 
حري�س على العراق, ولكن ح�سب �سروط الوكالة 

االنكليزية.

ويف كث���ري م���ن االحاي���ني كان يدن���دن يف اذن هذا 
ليف�س���ي علي���ه ذاك وتلك هي بع����س مهارات رجال 
احلكم. وطاب ال�سيا�سة الذين ي�سعون اىل الفوز 
خ���ارج احل�ساب���ات العلمي���ة, ويوهم���ون انف�سهم 

بااللتجاء اىل طريقة الفربكة ال�سيا�سية.

م���رة - يق���ول عبدالفت���اح ابراهي���م - كتب عني 
حمي���د الدهان مق���اال يف احدى اجلرائ���د زاعما 
ا�ستنك���ر  )ب���اين  ال���وزراء  لرئي����س  قل���ت  اين 
ال�سيوعي���ة( فكتب���ت مق���اال بتفا�سي���ل احلديث, 
واقوال احل�سور وات�سح باعرتاف اجلميع ان 
القول جرى حتريفه م���ن جممل ت�ساوؤل عام يف 
ان الع���راق )ه���ل ا�ستطاع ان يخ���رج اال�ستعمار 
االنكليزي حتى يك���ون بامكانه ادخال ا�ستعمار 

ال�سيوعية(.

هك���ذا كان���ت اللق���اءات ب���ني االع���وام )1925-
1948( كم���ا يت�سح م���ن االحادي���ث ال�سخ�سية 
معر����س  يف  ابراهي���م  عبدالفت���اح  للمرح���وم 
ا�ستذكاراته ع���ن نوري - با�سا - ال�سعيد ويذكر 
ان���ه راآه م���رة يف منطق���ة م�سلحة نق���ل الركاب 
�سن���ة 1948 فام���ر بالقاء القب����س عليه, الن ذلك 
اليوم كان ي�سادف ذك���رى وثبة كانون يف حني 
مل يك���ن يدور بب���ال عبدالفت���اح اي احتفال بتلك 
الذكرى املجيدة, لكن نوري ال�سعيد ا�ساء تقدير 
املوقف يف ح�سبان���ه؟ )عبدالفتاح واجلادرجي( 
كانا ي�س���ريان �سمن تظاهرة ع���ام 1947 فتذكر 
ذلك املوق���ف وامر بالقاء القب����س عليه وايداعه 
يف ال�سجن. ولعل تل���ك احلادثة اخر م�سل�سات 
العن���ف والتع�سف من قبل ن���وري ال�سعيد, بعد 
غل���ق ح���زب االحت���اد الوطن���ي وف�س���ل م�سروع 
الدع���وة لتوحيد احلرك���ة الدميقراطية, واعدام 
قادة احلزب ال�سيوعي العراقي وال�سمور الذي 
ا�س���اب احلركة الوطني���ة, وت�سل���ب عبدالفتاح 
تنازل���ه  بع���دم  املبدئي���ة  مواقف���ه  يف  ابراهي���م 
لا�ستقط���اب الرجعي الذي هيم���ن على ال�ساحة 
ال�سيا�سي���ة ابدى البا�سا مرون���ة ازاء عبدالفتاح 
متثل���ت باملداعب���ات ال�سخ�سية اثن���اء احلفات 
الر�سمي���ة بذكرى ث���ورة )اكتوب���ر( اال�سرتاكية 
يف �سفارة االحت���اد ال�سوفيتي حني كانت توجه 
الدع���وة اىل البا�س���ا ن���وري ال�سعي���د ب�س���ورة 
ب�سفت���ه  ابراهي���م  عبدالفت���اح  واىل  ر�سمي���ة 
م���ن  م���ن دون ان يقرتب���ا  �سخ�سي���ة وطني���ة.. 
بع�سهما ومب���رور ال�سن���ني اخذ”البا�سا”بك�سر 
�سمت العاقة بينه وبني عبدالفتاح, كان نوري 
ال�سعيد يجول بنظره يف املحيطني ما بني �سفري 
االحت���اد ال�سوفيت���ي ومن يحيط به م���ن �سفراء 
ال���دول االجنبي���ة ليبحث عن �سديق���ه امل�ساك�س 
عبدالفت���اح ابراهيم ليناديه باللهج���ة البغدادية 

تعال خل�سني من �ساحبك.

 كم���ا اأ�سدرت هذه اجلمعية جملة الرابطة والتي 
اأ�سبح���ت فيما بعد اأ�سا�س���ًا لفل�سفة حزب االحتاد 
الوطن���ي الذي تاأ�س�س مع بقي���ة االأحزاب العلنية 
يف ني�س���ان 1946 والذي �سم���ت قيادته عنا�سر 
مثقفة اأمثال مو�سى �سبار )حمامي( وادور قليان 
)حمامي( وجميل كبة )حمامي( ومو�سى ال�سيخ 
را�سي )معلم( اإ�سافة اإىل ال�ساعر العراقي حممد 
مه���دي اجلواهري الذي ذكر تقري���ر اأمني خا�س 
�س���ادر عن ال�سعبة اخلا�سة اأن���ه من العاملني يف 
احلق���ل ال�سيوعي رغ���م كونه اليع���رتف �سراحًة 
بذل���ك, واإمن���ا يع���رتف ه���و بانت�سابه مل���ا ي�سمى 
بحرك���ة اأن�س���ار ال�س���ام التي  ه���ي يف احلقيقة 
لي�س���ت اإال وجهًا من الوج���وه التي تت�سرت حتتها 
املب���ادئ ال�سيوعية, كما �س���م احلزب يف �سفوفه 
الطبق���ة املتو�سط���ة م���ن التجار وقلة م���ن العمال 
اأمث���ال التاجر عطا البك���ري, فقواعد هذا احلزب 
كح���زب ال�سعب موؤلفة م���ن ال�سيوعيني واأكرثهم 
م���ن املثقفني �سواء منهم من ان�س���ق عن االأحزاب 

ال�سيوعي���ة اأو م���ن رج���ح العم���ل العلن���ي عل���ى 
ال�س���ّري اأو م���ن كان يحم���ل العقي���دة املارك�سي���ة 
م���ن دون اأن ين�سم اإىل موؤ�س�سة م���ن املوؤ�س�سات 
اإىل ه���ذه اجلماع���ة  فق���رر االن�سم���ام  ال�سّري���ة, 
الأ�سباب �سخ�سية وغري �سخ�سية. ومبا اأّن قيادة 
احل���زب موؤلفة من جماع���ة اأغلبها من املارك�سيني 
االأح���رار, ويف مقدمته���م زعي���م  م���ن  وبع�سه���ا 
احل���زب عب���د الفتاح اإبراهي���م الذي كان ق���د تاأثر 
بالفك���ر اال�سرتاكي والفل�سفة املادي���ة منذ اأن عاد 
م���ن الوالي���ات املتحدة عام 1935, ف���كان البّد اأن 
ياأخ���ذ حيزًا من عمل التحقيقات اجلنائية اإال انها 
غ�س���ت النظر عنهم لكونها دائرة م�سرية لرغبات 
احلكوم���ة ال�سيما بعد اأن اأظه���ر االإنكليز رغبتهم 
يف مكاف���اأة العنا�سر ال�سيوعية التي انقلبت على 
املانيا النازية وعلى القوميني العرب واأعلنت عن 
م�ساعدتها للحلفاء بعد انحياز االحتاد ال�سوفيتي 
اليه���م, اإال ان ذل���ك مل يك���ن اإال م���دة وجي���زة, فقد 
ع���اودت ن�ساطه���ا يف مراقب���ة احل���زب, اإذ اتخ���ذ 

احلزب م���ن �سحيفة الراأي الع���ام التي ي�سدرها 
حممد مه���دي اجلواهري منربًا للحزب لتو�سيح 
اآرائه واأفكاره الفل�سفية فن�سرت اجلريدة منهاج 
احل���زب االأ�سا�س���ي ونظام���ه الداخل���ي وبع����س 

املقاالت الأع�سائه.
دعا احل���زب اإىل تعزيز كيان الع���راق وا�ستكمال 
�سيادته وتوثي���ق الروابط القومي���ة بني العراق 
واالأقط���ار العربي���ة وتو�سي���ع جم���ال الت�سام���ن 
والثق���ايف  االقت�س���ادي  والتع���اون  ال�سيا�س���ي 
ومكافح���ة ال�سهيوني���ة والعمل على ح���ل ق�سية 
فل�سط���ني عن طري���ق حتقيق ا�ستقاله���ا, وجاء 
الق���وات الربيطانية ع���ن العراق وطال���ب باإلغاء 
املعاه���دة العراقية-الربيطانية لعام 1930 الأنها 
اأ�سبحت بحكم ميث���اق االأمم املتحدة ملغية. كما 
دع���ا احل���زب اإىل توحي���د احلرك���ة الدميقراطية 
فكت���ب عب���د الفت���اح اإبراهي���م ع���دة مق���االت يف 
�سحيف���ة ال���راأي البغدادية به���ذا ال�س���اأن. اأ�سدر 
احلزب ن���داًء يف الرابع ع�سر م���ن ني�سان 1945 

اإىل حزب ال�سعب واحلزب الوطني الدميقراطي 
دعاهم���ا اإىل حتقي���ق فكرة احل���زب الدميقراطي 
الواحد وقدم عددًا من املقرتحات بهذا ال�ساأن كما 
اأ�سدر ن���داًء ثانيًا اأكد من خاله ماورد يف البيان 
عق���د  بالف�س���ل.  ب���اءت  حماوالت���ه  ان  اإال  االأول, 
احل���زب موؤمتره االأول يف الثامن والع�سرين من 
ني�س���ان 1946 يف بناية مدر�سة التفي�س االأهلية 
النتخاب اأع�س���اء اللجنة املركزي���ة التي فاز فيها 
عبد الفت���اح اإبراهيم ونا�سر الكياين وغريهما, 
اإذ بلغ عددهم خم�سة وع�سرون ع�سوًا وله مكتب 
�سيا�سي يتكون من خم�سة اأفراد وهم اأع�ساء يف 
اللجن���ة ذاته���ا, ومل يك���ن احلزب يوؤم���ن بالقيادة 
الفردي���ة واإمن���ا كان���ت قيادت���ه جماعي���ة, وعل���ى 
الرغ���م م���ن ذلك ُع���ّد عبد الفت���اح اإبراهي���م رئي�سًا 
للجنة ال�سيا�سية ومبا ان احلزب قد تبنى الفكرة 
العراق���ي  ال�سيوع���ي  احل���زب  وكان  املارك�سي���ة 
ال�س���ّري ق���د اأو�سى املنت�سب���ني اإلي���ه اأن يتقدموا 
بطلبات انتماء حلزب االحتاد الوطني, مما يدلل 
عل���ى عاقة احل���زب باحلزب ال�سيوع���ي والدليل 
الر�سال���ة الت���ي بع���ث به���ا فه���د اإىل عب���د الفت���اح 
اإبراهيم وعزيز �سريف حول انتقاده اجلادرجي 
وانعطافه ميينًا يف اأوائ���ل كانون االأول 1946.
من البديهي لدى مديرية التحقيقات اجلنائية اأن 
كل حزب جماز ه���و حزب مراقب من قبلها �سواء 
اأكان مييني���ًا اأو ي�ساري���ًا وبح�س���ب الو�سع العام 
للبل���د, اإال ان االأح���زاب ذات الطبيع���ة املارك�سية 
تك���ون مراقب���ة اأك���رث, نظ���رًا ملواقفه���ا املعار�سة 
للدول���ة وبالت���ايل كان حل���زب االحت���اد الوطني 
مواق���ف جريئة يف انتقاد اأعم���ال احلكومة, ففي 
الثاث���ني م���ن اآب دع���ا اإىل اجتماع ل���ه مع حزبي 
ال�سعب والوطني الدميقراطي ورفعوا احتجاجًا 
�س���د �سيا�سة حكومة اأر�س���د العمري وممار�ساته 
القمعية �س���د املواطنني مطالبني بتنحي العمري 
واإقامة حكوم���ة د�ستورية, االأمر ال���ذي اأدى اإىل 
تعر�س ق���ادة حزب االحت���اد الوطن���ي للمطاردة 
متهم���ني باالإخال باالأمن العام وقد اأوقف كل من 
عب���د الفتاح اإبراهي���م وناظم الزه���اوي ومو�سى 
ال�سيخ را�سي واأطلق �سراح عبد الفتاح ورا�سي, 
يف حني حوكم الزهاوي و�ُسجن ملدة �ستة اأ�سهر, 
وقاطع احل���زب انتخابات نوري ال�سعيد و�ساهم 
م���ع بقي���ة االأح���زاب يف املطالب���ة بح���ل املجل�س 

واإجراء انتخابات نيابية حرة.

)التحقيقات اجلنائية يف العراق وموقفها من 
االأحزاب الوطنية 1921- 1957(

عبد الفت��اح ابراهيم يكتب 
عن نوري السعيد

َما ان اكمل االستاذ عبدالفتاح ابراهيم دراسته الثانوية سنة 1924 حتى وجه له 

االس��تدعاء ملقابلة الباشا نوري السعيد، وزير الدفاع، إذ انه احد الخريجن 

الس��بعة الذين يفضل التحاقهم بالكلية العس��كرية يف دورتها التأسيس��ية 

االوىل، وكان يس��تلزم االمر التحاق اربعة عرش طالبا من املدارس الثانوية 

اىل الكلية العس��كرية لتك��ون النواة لتأس��يس الجيش العراق��ي الحديث، 

وكان يف مقدمة االس��امء التي تقدمت لاللتحاق به��ا نجيب الربيعي خريج 

املدرس��ة الثانوية للسنة السابقة وحس��يب الربيعي ورفيق عارف وشقيقه 

وفيق عارف وعبداملطلب الهاش��مي واخرون جيء بهم من البرصة الكامل 

العدد املطلوب.

ودائ��رة  ابراهي��م  الفت��اح  عب��د 
التحقيقات الجنائية  

أس��س عبد الفتاح إبراهيم جمعية الرابطة الثقافية عام 1944 التي تضم 

يف عضويتها عددًا من اليس��ارين ممن انش��ق عن األحزاب الش��يوعية 

الرّسية أو كان يحمل العقيدة املاركسية من دون أن ينضم إىل مؤسسة 

من املؤسس��ات الرّسية أو العلنية أمثال كامل قزانجي وناظم الزهاوي 

وعب��د الجب��ار عبد الله، ومحم��د مهدي الجواهري وخ��دوري خدوري 

وغريهم، وكان هدفها مكافحة النزعات الرنجسية وبث الثقافة القومية 

الدميقراطية والبحث يف أمور العراق االجتامعية واالقتصادية.
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عباس غالم حسين نوري

و�سرع����ت ال����وزارة ح����ااًل يف احل����ث عل����ى العمل 
الربملاني����ة يف  احلزب����ي واعتم����ادِه يف احلي����اة 
الوق����ت الذي تبل����ورت فيه االجتاه����ات احلزبية 
اللربالية النزع����ة اأو القومية, ف�سًا عن جماميع 
الدميقراطي����ة  للحري����ات  تدع����و  اأخ����ذت  وكت����ل 
وتتبن����ي االأفكار اال�سرتاكي����ة, وال�سيما تلك التي 
كان ارتباطها ب�”جماع����ة االأهايل”اجلماعة التي 
ب����داأ ن�ساطه����ا  ال�سيا�سي واالجتماع����ي مع بداية 
الثاثين����ات وكان اأبرز ه����ذِه اجلماعات هي التي 
عرف����ت بح����زب )االحت����اد الوطن����ي( بقي����ادة عبد 
الفت����اح اأبراهيم قطب االأه����ايل ال�سابق. و�سمن 
ه����ذه املجموع����ة اأن�س����وى ال�ساعر حمم����د مهدي 
اجلواه����ري واآخ����رون ليكون����وا اأع�س����اء الهيئة 
املوؤ�س�س����ة له����ذا احل����زب, واأرتبط به����م جماعات 
الي�ساري����ة  االح����زاب  عل����ى  حم�سوب����ة  كان����ت 
كاحل����زب ال�سيوعي او التيار الذي يحمل االفكار 
املارك�سي����ة مم����ن رج����ح اال�ستغ����ال العلن����ي دون 
ال�سري وتقدمت هذِه املجموعة بطلب التاأ�سي�س 
يف 12اآذار 1946 و�سمت الهيئة املذكورة ف�سًا 
عم����ا ذكرناه املحامي جميل كب����ة ومو�سى ال�سيخ 
را�س����ي وناظم الزه����اوي واآخ����رون ودفعوا مع 

طلبهم منهاج احلزب, وقد َحر�س وزير الداخلية 
�سعد �سالح على تذليل اأية عقبة اأمام هذا احلزب 
وغ����ريِه م����ن االأح����زاب الي�ساري����ة اأمث����ال ح����زب 
ال�سع����ب, ف�سًا ع����ن اأحزاب الحُت�سب م����ع التيار 
الدميقراط����ي الي�س����اري اأمثال ح����زب اال�ستقال 
واحلزب الوطن����ي الدميقراطي وحزب االأحرار, 
ك����ي اليقال ع����ن ال����وزارة باأنه����ا اج����ازت احزابًا 

ميينية دون الي�سارية اأو بالعك�س.
اتخذ احلزب م����ن جريدة”ال����راأي العام”التابعة 
للجواه����ري ل�سانًا له بع����د تاأ�سي�س احلزب مبدة 
ق�س����رية فق����د اتخ����ذت الهيئ����ة املوؤ�س�س����ة حل����زب 
االحت����اد الوطن����ي برئا�سة عب����د الفت����اح اإبراهيم 
ق����رارًا يق�س����ي اأن تك����ون جري����دة ال����راأي الع����ام 
ل�ساحبه����ا اجلواه����ري ل�سان����ًا �سبه ر�سم����ي لها. 
وفعًا ب����داأت هذه اجلريدة تن�سر جميع ن�ساطات 
احل����زب وفعالياته ف�سًا عن املقاالت التي يكتبها 
االع�س����اء, فع����دت به����ذا الناط����ق الر�سم����ي با�سم 
احلزب ولي�س للجريدة, بعد ذلك التاريخ اأي راأي 
خا�س به����ا, بيد اأنها مل ترتك يوم����ًا او ترتدد يف 
ن�سرالكلمة احل����رة يف جميع االأ�سعدة التي جتد 
به����ا خدمة املجتمع وذلك من خ����ال طرح االفكار 

وح����ل امل�سكات والوقوف م����ع جماهري ال�سعب, 
فم����ن املقاالت الت����ي كتبها رجال احل����زب يف تلك 
اجلري����دة مو�سوع����ات تخ�����س ال�س����اأن الداخلي 
والعرب����ي اذ ن�س����رت موق����ف احل����زب م����ن جلنة 
التحقي����ق االأمريكي����ة االنكليزي����ة ب�س����اأن الق�سية 
الفل�سطيني����ة, وقناع����ة احلزب بع����دم نزاهة تلك 
اللجنة املذكورة واأو�سحت بان عملها كان موؤيدًا 
جلع����ل فل�سط����ني بلدًا قومي����ًا لليه����ود, وان هدف 
اللجن����ة ه����و اال�ستط����اع يف املنطق����ة واالط����اع 
على مقدراته����ا االقت�سادية لدرا�سة مدى امكانية 
اأ�ستيع����اب املهاجري����ن اليه����ود من اأورب����ا وكذلك 
دع����وة احلزب اىل وح����دة احلرك����ة الدميقراطية 
بقلم اأح����د اأع�ساء احلزب )عب����د الفتاح اأبراهيم( 
بف�س����ح املجال لاأح����زاب وال�سيم����ا الدميقراطية 
اىل وح����دة ال�سف وال����راأي ال�سريح بخ�سو�س 
جمي����ع الق�ساي����ا االأ�سا�سية ومن ث����م االندماج اأو 

االحتاد يف حزب واحد.
وع����ن �سيا�س����ة اجلامعة العربية, كت����ب الزهاوي 
مقااًل طالب من اجلامعة العربية, ت�سعيد ن�سالها 
�س����د اال�ستعم����ار, وازال����ة كل مقوم����ات ال�سعف 
واخلل����ل املوجودين يف اجلامعة, وان ت�سري اىل 

توحيد �سيا�س����ة احلكومات العربي����ة على اأ�س�س 
دميقراطي����ة �سحيح����ة وقواع����د حترري����ة متينة 
وكتبت اجلريدة اي�سًا عن املفاو�سات التي جرت 
ب����ني م�س����ر وبريطانيا يف �س����وء تعديل معاهدة 

عام 1936 بني الطرفني يف هذِه املدة.
وعل����ى الرغ����م م����ن تخل����ي ال�ساع����ر اجلواه����ري 
للح����زب,  املوؤ�س�س����ة  الهيئ����ة  اىل  جريدت����ه  ع����ن 
وجي����زة  م����دة  بع����د  املذك����ور  احل����زب  �س����ارع 
بل�سان����ه  الناطق����ة  جعله����ا  جري����دة  اإ�س����دار  اىل 
اأ�سماها”ال�سيا�سة”ث����م ابدل ا�سمه����ا بعد اإغاقها 

اىل”�سوت ال�سيا�سة”يف مطلع عام 1946.
ت�سم����ن منهاج حزب االحتاد الوطني جملة اأمور 
تخ�����س اه����داف موؤ�س�سي����ه ومطاحمه����م, وه����ي 

العمل بالو�سائل الد�ستورية من اأجل : 
1. تعزي����ز كي����ان الع����راق الوطن����ي وا�ستكم����ال 

�سيادته, وتوطيد عاقاته الثقافية.
2. تو�سيع جمال احلريات الدميقراطية وان�ساء 

جمتمع مدين دميقراطي �سحيح.
3. توثيق الروابط القومية بني العراق واالقطار 
الت�سام����ن  جم����ال  وتو�سي����ع  االأخ����رى  العربي����ة 
ال�سيا�س����ي التعاون االقت�سادي والثقايف وتاأييد 
االقطار العربية غري امل�ستقلة يف ن�سالها من اأجل 
حريتها و�سيادتها ومكافحة ال�سهيونية بو�سفها 
خط����رًا يداهم الباد العربية والعمل من اأجل حل 

الق�سية الفل�سطينية من خال ا�ستقالها.
4. حتقي����ق امل�س����اواة ب����ني جمي����ع العراقيني يف 
حق����وق املواطن����ة وواجباتها من غ����ري متييز يف 

القومية والدين واملذهب واملعتقد.
5. الغ����اء جميع القوان����ني واالنظمة التي حتول 

دون ممار�سة االفراد واجلماعات حرياتهم.
6. توطي����د اأ�س�����س الدميقراطي����ة ال�سحيح����ة يف 
االدارة ونظمها وتعزيز ا�ستقال الق�ساء وجعله 

اداة �ساحلة حلماية احلريات العامة.
7. حتقي����ق مب����داأ االنتخ����اب املبا�س����ر يف جمي����ع 

االنتخابات النيابية واالدارية.
8. جع����ل التعلي����م االبتدائ����ي موح����دًا والزامي����ًا 
يف  االبتدائي����ة  املدار�����س  بتعمي����م  وجمان����ًا 
امل����دن والق����رى وتربي����ة الن�س����ىء تربي����ة وطنية 
دميوقراطي����ة عملي����ة وتو�سي����ع التعلي����م الع����ايل 
وتعزي����ز مكان����ة املعلم����ني والق�ساء عل����ى االمية 
بت�سري����ع خا�����س والعناي����ة بال�سب����اب وت�سجيع 

الريا�سة.
ف�س����ًا عن الدع����وة اىل العناية بال�سح����ة العامة 
وت�سجيع ال�سناعة الوطنية وحمايتها وت�سنيع 
الزراع����ة والعناي����ة ب�س����وؤون العم����ال وم����وؤازرة 
العم����ل النقابي حلماية حقوق العمال مع العناية 
م�ست����واه  ورف����ع  وحتري����ره  الف����اح  ب�س����وؤون 
االجتماع����ي وال�سع����ي لتعميم امللكي����ة ال�سغرية 
وتوطني القبائل الرحل... وكذا االأمر يف العناية 
باأرباب املهن احل����رة وت�سجيعهم على االن�سمام 
اىل النقابات, وحتقيق العدل يف فر�س ال�سرائب 

واالأخذ مببداأ ال�سرائب املبا�سرة والت�ساعدية.
ويب����دو م����ن ه����ذا كل����ه ان احل����زب كان راديكاليًا 
يف دع����واه وذا نهج دميقراط����ي اإ�ساحي ب�سيغ 
متقدم����ة �سمل����ت جوان����ب اال�س����اح ال�سيا�س����ي 
واالقت�سادي مبا يخدم تطوير املجتمع واالرتقاء 
به وفق اأ�س�س ع�سرية ودميقراطية وجدها كفيلة 

بهذا االأرتقاء. ويعد م����ن مبادئه االأ�سا�سية اأي�سًا 
ال�سع����ي جلمع العنا�سر الدميقراطية وتوحيدها 
يف حزب واحد, وهذه االأهداف املاحظ فيها انها 
ت�س����ب يف امل�سلح����ة الوطني����ة وتعزيزها وعدم 
نزوعه����ا نح����و الي�س����ار الدميقراط����ي اأو الدعوة 
للعن����ف لذا جاءت م�سادق����ة وزارة الداخلية على 

تاأ�سي�س احلزب يف 2 ني�سان 1946.
َعم����َد احلزب من����ذ البداي����ة اىل حتقيق م����ا اأعلنه 
يف منهاج����ه ب�س����اأن العم����ل عل����ى جم����ع العنا�سر 
الدميقراطي����ة وتوحيده����ا يف ح����زب واح����د او 
جبه����ة موح����دة ل����ذا دع����ا م����ن جدي����د اىل الت����اآزر 
لتحقي����ق امل�سلح����ة العام����ة وتكوي����ن جبه����ة من 
االحزاب الدميقراطية, لذا اأ�سدر نداء اقرتح فيه 
اأم����ورًا �ست����ى تدور حول هذا املح����ور الذي �سكل 

نقطة ارتكاز مهمة للحزب جاء فيه :-
1. االق����رار بان اجتم����اع الدميقراطيني يف حزب 

واحد يعر�س على هيئة االحزاب واقراره.
2. اأن تقر لتحقيق هذا االأمر جلنة متثل االحزاب 
ال�سيا�سية الدميقراطية يعهد اليها درا�سة  منهاج 
االح����زاب الدميقراطي����ة لغر�����س و�س����ع منه����اج 

واحد.
3. ان ين����اط به����ذِه اللجن����ة امر الدع����وة اىل عقد 
موؤمت����ر ميث����ل تلك االح����زاب املذك����ورة النتخاب 

اللجنة املركزية والهيئات التابعة االأخرى.
وعل����ى �سعي����د املمار�س����ة اأج����رى ح����زب االحتاد 
�سبيهه”ح����زب  م����ع  مكثف����ًا  ات�س����ااًل  الوطن����ي 
ال�سعب”وذلك قبل اجازة االحزاب ال�سيا�سية بيد 
ان هذِه اجله����ود ف�سلت كذلك مع احلزب الوطني 
الدميقراط����ي اال ان اخل����اف ال����ذي دب بني قادة 
احلزبني”االحتاد الوطن����ي وال�سعب”حال دون 
حتقيق �سيء ُيذكر, وبعد مدة من اأجازة االحزاب 
ع����اود حزب االحت����اد الوطن����ي اىل التفاو�س مع 
االأخري بهذا ال�سان بغية ان ين�سووا حتت مظلة 
واح����دة با�سم”االحت����اد ال�سعبي«, واأق����ّرت هذِه 
االتفاقية ت�سكيل جلنة من كا احلزبني وان ت�سلم 
قي����ادة احلزب الواحد بالتن����اوب اال اأنها حماولة 
ب����اءت بالف�سل اأي�سًا ب�سبب مطالبة حزب ال�سعب 
بان�سمام حزب االحت����اد الوطني اإليهم بو�سفهم 
اع�ساء موؤ�س�سني لي�س اال  واأغلب امل�سادر ت�سري 
اىل ان حزب االحت����اد الوطني التوجد فيه قيادة 
موحدة للتفاو�����س وابداء الراأي, بل كانت هناك 
قي����ادات متناثرة تت����وىل م�سوؤولية قيادة احلزب 
يف مفاو�سات����ه, فع����ّدت ه����ذه اأوىل االأ�سب����اب يف 
اختافهم م����ع حزب ال�سعب وع����دم تو�سلهم اىل 

نتيجة تذكر.
لتاأ�سي�����س احل����زب يف 29  االأول  املوؤمت����ر  ُعق����َد 
التفي�����س  مدر�س����ة  قاع����ة  يف   1946 ني�س����ان 
االأهلية, فاألقى”عبد الفتاح اإبراهيم”كلمة الهيئة 
املوؤ�س�س����ة التي ت�سم كما هو مذكور حممد مهدي 
اجلواهري, جاء فيها”انن����ا �سننا�سل منذ اليوم 
ن�سااًل حزبيًا دميقراطيًا يف �سبيل االهداف التي 
ن�سعى من اأجله����ا اأفرادًا وجماعات, ويف مو�سع 
اآخ����ر م����ن اخلط����اب نف�س����ه ج����اء فيه”�سننا�س����ل 
حت����ت لواء االحت����اد الوطن����ي ن�س����ااًل وطنيًا من 
����ر املوؤمت����ر اأع�س����اء احلزب  اأج����ل الع����راق وَح�سَ
الذي يبدو اأن جلهم م����ن مثقفي الطبقة الو�سطى 
ومن �سغ����ار التج����ار, ف�سًا عن م����اكات عمالية 

ونقابي����ة وع����دد م����ن ماك����ي االأر�س, ام����ا عموم 
اأع�ساء احلزب فكان يربو على ثاثة االآف ع�سو 
واجري����ت االنتخاب����ات االأوىل لت�سف����ر ع����ن ف����وز 
اأع�س����اء اللجنة ال�سيا�سية للحزب وقد �سمت كًا 
من عبدا لفتاح اإبراهيم � حممد مهدي اجلواهري 
� عط����ا البك����ري � اأدوارد قلي����ان � نا�س����ر الكياين � 
عبدالل����ه م�سعود القريني � عزي����ز عجينة � �سالح 
بح����ر العل����وم � مو�س����ى �سب����ار � مو�س����ى ال�سي����خ 
را�س����ي � حي����در عل����ي � ناظ����م الزه����اوي � ني����ازي 

فرنكول � كاظم الدجيلي.
ومل يك����ن احل����زب يوؤم����ن بالقي����ادة الفردي����ة كما 
اأ�سرن����ا �سابق����ًا وامن����ا بقي����ادة جماعي����ة ومع ذلك 
ُع����ّد االأ�ست����اذ عبد الفت����اح اإبراهيم رئي�س����ًا للجنة 
ال�سيا�سي����ة ومل مت�����س م����دة وجي����زة حت����ى دب 
اخلاف ب����ني اأع�ساء اللجنة املذك����ورة اأ�سفر عن 
ا�ستقال����ة ال�ساعر حممد مه����دي اجلواهري ومن 
ثم تغي����ري اللجنة وانتخ����اب اأع�ساء ج����دد ف�سًا 
ع����ن  اأع�ساء تلك اللجنة, وكان احلزب ال�سيوعي 
ق����د اأو�سى منت�سبيه اأن يتقدم����وا بطلبات انتماء 
اىل ح����زب االحتاد الوطني بع����د رف�س احلكومة 
اأجازته, وعلى ه����ذا االأ�سا�س �سم احلزب اأ�ستاتًا 
م����ن �سغ����ار التج����ار واأ�سح����اب العم����ل والباعة 
وجمه����ور من عم����ال وفاحني ومل يك����ن اأكرثهم 
موؤمنًا مببادىء احل����زب, فكان االنتماء بدعوات 
العاق����ات ال�سخ�سي����ة والك�سب احلزب����ي الكمي 

الغري.
مل مي�����س وق����ت م����ن عم����ر احل����زب حت����ى كت����ب 
اجلواه����ري ا�ستقالت����ه م����ن احل����زب يف 15 اآب 
ا�سئل����ة  ع����دة  ه����ذِه  ا�ستقالت����ه  وترك����ت   ,1946
وتباين����ت وجه����ات النظر ل����دى النخب����ة املثقفة, 
للح����زب,  خدم����ات  م����ن  اجلواه����ري  قدم����ُه  مل����ا 
و�سعيه احلثيث الأجناح موؤمت����رِه االأول وو�سع 
جريدته”ال����راأي العام”حت����ت ت�س����رف احلزب, 
ل����ذا رد احل����زب عل����ى جمل����ة اال�سئل����ة ه����ذِه ب����اأن 
اجلواهري كان راغب����ًا يف امتياز جريدة جديدة 
باإ�سدارِه تتف����وه باأ�سم احلزب مع اأبقاء جريدته 
ل�س����ان ح����ال احلزب, وبعد ه����ذِه اال�ستقال����ة اأعاد 
اجلواه����ري جريدته الراأي الع����ام لت�سدر باآرائِه 

ومواقفه.
مواق����ف  م����ا  ح����ٍد  اىل  تطابق����ت  ه����ذا  وم����ع 
حزب”االحت����اد الوطني”واجلواهري من خال 
عل����ى  املتعاقب����ة  ال����وزارات  ب�س����اأن  جريدتيهم����ا 
حك����م الع����راق يف تل����ك احلقبة”مابع����د احل����رب 
احلي����اة  انتعا�����س  م����دة  الثانية”وه����ي  العاملي����ة 
ق����وة  الي�س����اري  التي����ار  وظه����ور  الدميقراطي����ة 
موؤث����رة يف ال�ساحة العراقي����ة, ويبدو بعد اأعان 
توفيق ال�سويدي عن ت�سكيل وزارته الثانية”23 
�سباط 1946”والت�سري����ح باأن حكومته �ستعمل 
على نق����ل الباد نح����و االأح�سن من خ����ال الغائه 
االأح����كام العرفي����ة ورف����ع الرقاب����ة ع����ن ال�سحف 
هن����اك  اأن����ه  االح����زاب  تاأ�سي�����س  يف  وال�س����روع 
ق����وى داخلي����ة وخارجية مل تك����ن م�سرتيحة لهذا 
االنفراج ال�سيا�سي والرتويج نحو الدميقراطية 
فعمل����ت على اإ�سقاط الوزارة بعد مدة وجيزة من 
تاأ�سي�سه����ا, وكان ح����زب االحت����اد الوطني يبدي 
ارتياحًا لهذا االنفراج وغا�سبًا على جهود القوى 
وال�سا�سة التقليديني يف اإ�سقاط الوزارة وو�سف 

هذه الق����وى باجلماعات الرجعية التي”اأحرتفت 
ال�سيا�سة واحتكرت احلكم واتخذته و�سيلة على 
ح�س����اب امل�سلح����ة العامة”وعل����ى الغ����رار نف�سه 
كتب اجلواهري يف جريدته الراأي العام, موؤكدًا 
تاأييده اجتاهات الوزارة ال�سيا�سية العامة للبلد 
متهم����ًا يف الوق����ت نف�سه عددًا م����ن التيارات التي 
كان����ت وراء اإف�سال ال����وزارة, ومن ثّم حملها على 

اال�ستقالة.
ويف العه����د اجلدي����د وبالتحدي����د ع����ام 1960 مت 
ت�سري����ع قان����ون اجازة االح����زاب �سم����ن �سيا�سة 
قاع����دة  االح����زاب  باعتب����ار  لانف����راج  داعي����ة 
وطليع����ة واعية للق����وى اجلماهريية, ومت تقدمي 
كان”احل����زب  اح����زاب  ت�سع����ة  الإج����ازة  الطل����ب 
اجلمهوري”واحدا منهم, ذلك احلزب الذي ا�سهم 
اجلواه����ري يف تاأ�سي�س����ُه وقام����ت ال����راأي الع����ام 
بن�س����ر منهاج احلزب ونظام����ه الداخلي, و�سمت 
الهيئة املوؤ�س�سة بطلب اجازة احلزب ال�سادة عبد 
الفتاح اأبراهيم ومعُه ال�ساعر اجلواهري و اأحمد 
االوقات����ي والدكت����ور �سدي����ق االترو�سي وعبود 
مهدي زلزلة وعب����د الرزاق مطر وطه باقر وفريد 
مه����دي االحم����رو ح�سن اال�س����دي وعب����د احلميد 
احلكاك. وعب����د احلليم كا�سف الغط����اء واآخرون 
بل����غ عددهم 23 ع�س����وًا موؤ�س�سًا واي����دوا الطلب 
ب�«115”مواطنًا واأرفق مع الطلب منهاج احلزب 

ونظامه الداخلي. 
قدمت وزارة الداخلية اعرتا�سًا على طلب اجازة 
احل����زب ووجه����ت �سعبة اجلمعي����ات يف الوزارة 
اعرتا�س����ات كث����رية فيما رد عبد الفت����اح ابراهيم 
واع�س����اء الهيئ����ة املوؤ�س�س����ة للح����زب اجلمهوري 
ي����وم 5 اآذار 1960 على كتاب ال����وزارة باملوافقة 
على اجراء التعديات املطلوبة وكاأن مل جتد تلك 
التعديات نفعًا رغم امل�ساعي احلثيثة, اذ مل تكن 
التعدي����ات ال�سبب املبا�سر لع����دم اجازة  احلزب 
كم����ا ورد بكتاب وزارة الداخلي����ة املوؤرخ بتاريخ 
27/اآذار /1960, فق����د رد عب����د الفت����اح ابراهيم 
مبذك����رة مطول����ة اىل رئي�س ال����وزراء طالب فيها 
بيان �سبب الرف�س لتاأ�سي�س احلزب, ومعرفة ان 
كانت هناك   نية مبيتة جتاهُه اواًل, موؤكدًا الرغبة 
ال�سادقة على تفعي����ل العملية ال�سيا�سية يف هذِه 
املدة ويف تلك الظروف التي متر واأو�سح اأي�سًا 
اأن االعرتا�����س ال����ذي اأُعي����د اىل احل����زب ب�س����اأن 
الفقرت����ني االوىل والثاني����ة من قان����ون االحزاب 
واجلمعي����ات الت����ي و�سعته����ا احلكوم����ة مل يك����ن 
ال�سبب املقن����ع واجلواب ال�سايف, على الرغم من 
طل����ب املذكرة اىل الوزارة باال�سارة اىل االخطاء 
التي وقع فيها احلزب ب�ساأن الفقرتني املذكورتني 

ولكن مل جتد تلك امل�ساعي اآذانًا �ساغية.
ويذكر عب����د الفتاح ابراهيم به����ذا ال�سدد اأن عبد 
الكرمي قا�سم ا�ستدعاُه بعد رف�س حزبه واأراد ان 
يب����ني لُه ال�سبب االأ�سا�سي يف رف�س طلب احلزب 
اإذ يع����ود اىل وج����ود بع�س االع�س����اء املوؤ�س�سني 
من”االنتهازي����ني«, فيم����ا يرى عبدا لفت����اح نف�سُه 
اأن ال�سب����ب يف رف�����س الزعيم لذل����ك كان يف عدم 

اطمئنانه من املوؤ�س�سني.

عن ر�سالة )حممد مهدي اجلواهري
 ودوره ال�سيا�سي(

بين الجواهري وعبد الفتاح ابراهيم 
وحزب االتحاد الوطني

حال انتهاء الحرب العاملية 

الثانية واندحار املحور وظهور 

الحلفاء قوة كربى ضمت 

يف صفوفها قوى رأساملية 

وأخرى اشرتاكية ومع هذه 

التطورات ظهرت يف العراق 

دعوات رصيحة إلرساء التجربة 

الدميقراطية وانعاش النظام 

الربملاين وذلك عن طريق إحياء  

الحياة الحزبية وتضمن الجسد 

السيايس للدولة بروح جديدة 

وعنارص مثقفة من الطبقة 

الوسطى، وانيطت بوزارة توفيق 

السويدي التي شكلت يف 23 

شباط 1946 هذه املهام.
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شهاب احمد الحميد 

 واذا كان����ت تل����ك اطال����ة ب�سيط����ة عل����ى م�سم����ون 
الكتاب, فمن باب االن�ساف يتوجب علينا اال�سارة 
اىل النق����اط امل�سيئة التي انار به����ا املوؤلف طريقنا 
م����ن الزاوية التي اطل منه����ا علينا, وعلى االجيال, 
لكنن����ي �ساترك هذا الواجب م����ن االن�ساف ل�سواي 
م����ن الباحث����ني يف خن����دق احل����رف والكلم����ة نزوال 
لرغب����ة املوؤلف اال�ستاذ الكبري عب����د الفتاح ابراهيم 
ي�سته����وي  ال����ذي  املدي����ح  جنبن����ي  بقوله)دخلي����ك 
طواغي����ت احلي����اة(. وقب����ل ان اط����رح علي����ك ايه����ا 
الق����ارىء الكرمي ا�سم الكت����اب ا�ستميحك العذر يف 
ق�سيدة اجلواهري لك����ي نطيب معا خاطر ا�ستاذنا 
مبدر�سة االجيال يف مداخلة �سبابية بتوايل هزيع 
العم����ر وعلى حمطات �سن����ني املاجدين بح�سورهم 
االزيل عل����ى �سرف����ات الوطن االزهى ل����كل املبدعني 

الواعدي����ن او الذين رحلوا دومن����ا حتية اأو وداع. 
وه����ذه ال�س����ورة الكلم����ات الت����ي ن�س����رت يف العدد 
االول يف جمل����ة الرابط����ة الثقافي����ة بتاري����خ 16/
اذار/1944لل�ساع����ر الكبري املرح����وم حممد مهدي 
اجلواه����ري حتت عن����وان.”اي كتاب”ع����امل الغد, 
ياوليد احل����راب والدم الغم����ر يف الربي وال�سعاب 
يحدر الفك����ر يف م�سب عباب ويل����ف الدنيا بفي�س 
خ�ساب يا�سطورا, ت�سع فوق الرتاب انت للقادمني 
اي كت����اب؟ بي����د مل تنل رغي����ف اجلم����وع وبعني مل 
ت����در معن����ي الدم����وع وبنف�����س مل متته����ن باخلنوع 
وب�سم����ع مل يرم بالتقريع بف����م مل يفه مبدح و�سيع 
يلقف”اجليل”دفتي����ك باحت�سان����ا ويوفي����ك حرمة 
ومكان����ا وبع����د فه����ذا هو الكت����اب املو�س����وم ب��)على 
طريق الهن����د( ملوؤلفه اال�ستاذ عب����د الفتاح ابراهيم, 

ت����رى ما ق�سة ه����ذا الكتاب؟ وما حكاي����ة موؤلفه..؟؟ 
اعتق����د جازما بان ق�سة ه����ذا الكتاب بداأت ماحمها 
االوىل يف ذه����ن موؤلفه اال�ستاذ ال�سي����د عبد الفتاح 
اب����ن ال�سي����د ابراهي����م يف اللحظ����ات الت����ي �ساه����د 
انك�س����ار افواج املجاهدين مبعرك����ة ال�سعيبة الذين 
هبوا مع تيار الفرات ل�سد جيو�س الغزاة االنكليز 
وعلى راأ�سهم ال�سيد العام����ة ال�ساعر الثائر)حممد 
�سعيد احلبوبي( حيث كان والده ال�سيد)ابراهيم( 
يتقدم �سف����وف املجاهدين باعتب����اره يعمل واعظا 
ديني����ا يف منطقة غرب الفرات يف النا�سرية, ويوم 
دن�����س االنكلي����ز باحتاله����م قلع����ة املدين����ة على اثر 
تل����ك املعركة يف مت����وز ع����ام 1915ان�سحب)ال�سيد 
ابراهي����م( مع من بقي من اف����راد القوات الع�سكرية 
العثماني����ة اىل اال�ستان����ة, تاركا مدين����ة النا�سرية, 

ويف حلظ����ات وداع االه����ل عن����د اعت����اب الغ����روب 
م�س����ك الوالد �� ال�سي����د ابراهيم � ي����د الفتي ال�سغري 
)عب����د الفت����اح( قائ����ا, دي����ر بال����ك على اهل����ك.. دير 
بال����ك عل����ى نف�سك( ومن����ذ ذلك احل����ني ارت�سمت يف 
خميلة ال�سبي ال�سيد عبد الفتاح ابراهيم ال�سورة 
الب�سع����ة لاحتال الربيط����اين تتعمق جذورها يف 
تاماته, وتكرب معه اثن����اء حاالت الغربة والت�سرد 
م����ن النا�سري����ة اىل الب�س����رة, ث����م اىل بغ����داد بحثا 
ع����ن اك�سري احلي����اة, حي����ث تركت ب�سم����ات �سنيها 
املقفرة يف حياته اجلدبي, عريكة التحدي ال�سجاع 
يف �سلوك����ه ال�سخ�س����ي, يف الوق����ت نف�س����ه طبعت 
�سريت����ه احلياتي����ة بو�س����ام احللم والت����اين العميق 
يف البح����ث ع����ن اال�سي����اء و�سرباغواره����ا يف ذاته 
و�س����وال للحقيق����ة يف حي����اة الفتي ال�سغ����ري الذي 
هرب م����ن )املا( ليتعلم ويتقن لغ����ة االجانب)اللغة 
االنكليزية( اللكي ي�ساومهم, امنا ليتكلم معهم بلغة 
ال�سم����ري االن�ساين الذي ي�ستهجن ق����اع احتالهم 
االفرجني����ة, وف�س����ح اكاذيبه����م اال�ستعماري����ة على 
ل�س����ان قائ����د حملته����م عل����ى بغ����داد, انه����م )ج����اءوا 
حمرري����ن الفاحت����ني( اىل جان����ب ماو�سم����ت به من 
�سم����ات االعتماد عل����ى النف�س والرتف����ع عن ملذات 
احلي����اة, والتعفف ع����ن املال, والبح����ث عن اجلاه, 
واالقرتاب من �سط����وة ال�سلطان.. وتلك هي بع�س 
بع�����س م����ن ملح����ات �سريت����ه ال�سخ�سي����ة. ام����ا ملاذا 
اختار)عل����ى طري����ق الهن����د( عنوان����ا الول اطروحه 
م����ن اطروحات����ه الفكرية؟ وه����ل كان ه����ذا العنوان 
ا�سما مل�سمي؟ ام كان تهومية؟ او الفتا للعبور نحو 
ال�سواط����يء والدافئة ام ان����ه كان تعبريًا عن منهج 
م�ستق����ر لعط����اءات التح����دي عل����ى اجل����دار العربي 
ويف لوح����ة الزمن امله����دور ماب����ني حروب)داح�س 
والغ����رباء( وحتدي����ات ام����ارة الب����رتاء مابني نفوذ 
غ�سا�سن����ة ال�سام او مناذرة احلرية, حتى ا�سراقات 
الفت����ح اال�سام����ي لتحري����ر ال�سع����وب عل����ى ه����دى 
املب����ادىء االن�ساني����ة التي جاء بها الق����ران الكرمي, 
وم����ا نتج ع����ن ذلك م����ن ح����روب ال����ردة واال�ستئثار 
بال�سلط����ة القومي����ة بع����د اخللف����اء الرا�سدي����ن وما 
ن�س����اأ ع����ن ذلك من ح����روب و�سف����ك الدم����اء العربية 

ب�سيوفه����ا وماجنم عنه من م�ساعفات يف ا�ستباحة 
او  واملذهبي����ة  االقليمي����ة  وا�سوله����م  اخللف����اء  دم 
الفك����ر  مرتكزاته����م الطبقي����ة بحي����ث ا�سب����ح يئ����د 
االن�س����اين العربي يف مه����ده كما كانت توئد االناث 
يف مهد امهاته����ن يف مرحلة ما قبل اال�سام اىل ان 
تعلم اعداء العرب وامل�سلمني ديدن اثارة الفنت بني 
القبائ����ل العربي����ة وبناء ج����دار �سميك م����ن التخلف 
ب����ني العرب وامل�سلمني اىل جان����ب ن�سوء النزاعات 
الطائفي����ة فيما بينه����م اىل حد و�س����ف اية حماولة 
او دع����وة ا�ساحية خروج عل����ى ال�سعائر الدينية, 
وخ����روج ع����ن طاعة ال����وايل واخلليف����ة وال�سلطان 
ال����ذي ه����و ظل الل����ه يف االر�����س, وم����ا اىل ذلك من 
امور اخرى ا�ستقراأها اال�ستاذ عبد الفتاح ابراهيم 
يف الكت����ب االفرجني����ة او العربي����ة, و اح�����س به����ا 
قوان����ني متخلف����ة تتحك����م باملجتمع فتعي����ق التقدم 
اىل احلد الذي ا�سبحت منجزات العلوم, والثقافة 
االفرجنية متيمه الع����ذري يف و�سح النهار ولي�س 
يف دياج����ري الظام ال����ذي كان يخيم عل����ى بغداد.. 
والع����راق كله وا�سبحت �سغل����ه ال�ساغل يف احلياة 
وغذائه الفك����ري الذي ا�سبح يتاأل����ف من مزيج من 
اللنب االوربي املعلب بحليب ال�سرق ذات النفحات 
الزكية, فكان هذا اللغ����ز املحري قد ا�ستنزف الكثري 
م����ن تامات����ه الذاتي����ة يف التوحي����د ب����ني النف�����س 
والق�سي����ة عن طري����ق البح����ث العلمي اجل����اد على 
التخل����ف  الغ����از  ح����ل  مبفاتي����ح  االم�س����اك  �سبي����ل 
االجتماعي املو�س����ودة االبواب بال�سل�سلة الكبرية 
لاطم����اع االجنبي����ة التي كانت حت����وم حول تخوم 
اجلزي����رة العربي����ة واخلليج من اج����ل ا�سر العراق 
الذي طوقته االطماع اال�ستعمارية واالمرباطورية 
الربيطانية التي ن�سرت �سباكها عرب اكرث من اربعة 
قرون من التخلف بدءًا من املحيط الهندي و�سوال 
اىل عق����دة الف����او, ك����ي تك����ون مرك����زًا لات�ساالت, 
املوا�س����ات ملرك����ب �سفنه����م البحري����ة لعب����ور نه����ر 
الف����رات �سعودا نحو البح����ر املتو�سط لنهب املواد 
االولي����ة م����ن الهن����د اىل اوروب����ا, ونق����ل ب�ساعتهم 
اليه����ا. اىل جان����ب م����ا ح�س����ل يف ه����ذا املي����دان من 
اطماع ا�ستعماري����ة اخرى ملناف�سة االنكليز ملد خط 

ال�سكك احلديدية املعروفة بخط - بغداد - برلني -, 
وم����ا �سبق ذلك من اطماع فرن�سي����ة كحملة نابليون 
عل����ى م�س����ر لفت����ح قن����اة ال�سوي�����س وم����ا ت�سمن����ت 
املناف�سات اال�ستعمارية من خمططات تامرية لنهب 
ثروات �سعوب ال�س����رق والتي كان اخرها االطماع 
االمريكي����ة خا�س����ة بع����د اكت�س����اف النف����ط وحل����م 
حتقي����ق الو�س����ول اىل املياه الدافئ����ة, حتت ذريعة 
ا�سقاط االمرباطورية العثمانية العجوز, من اجل 
ال�سيط����رة على منابع الذهب اال�س����ود. ويف خ�سم 
االطماع اال�ستعمارية على �سعوب االر�س ب�سورة 
عام����ة وب����اد ال�س����رق العرب����ي على وج����ه احل�سر 
االمريكي����ة  املتح����دة  الوالي����ات  كان����ت  والتحدي����د 
تتلمظ م����ن وراء املحيطات رائح����ة النفط العراقي 
)حيث ار�سل����ت االدم����ريال املتقاعد”كولبي لي�سيل 
ج�س����رت اىل ا�سطنبول, واناطت ب����ه قيادة البارجة 
احلربي����ة كتنك����ي بحج����ة ان زيارته تدع����م الوزير 
االمريك����ي الذي يحاول احل�س����ول على تعوي�سات 
التب�س����ري  بعث����ات  ا�ساب����ت  الت����ي  اخل�سائ����ر  ع����ن 
االمريكي����ة اثن����اء مذبحة االرمن الت����ي حدثت �سنة 
1896 ويف احلقيقة انه كان ي�سعى للح�سول على 
امتي����از مد خط حديدي ع����رب االنا�سول مع �سمان 
حق����ول البحث ع����ن املع����ادن والنفط عل����ى م�ساحة 
20 ك����م من جانبي اخل����ط احلديدي. هذا ما التقطه 
كات����ب ال�سطور ليدون يف ال�سفحة )49( من كتابه 
تاري����خ الطباعة يف العراق - اجلزء الثاين - حتت 
عن����وان الزوراء مطبع����ة و�سحيفة عام����ة م�سيئة 
يف تاريخن����ا احلديث.. اما م����ا ورد يف كتاب )على 
طري����ق الهند( فه����و االدق واال�سم����ل واالوثق. ذلك 
ه����و امل�سم����ون املخت�سر لكت����اب على طري����ق الهند 
بح�سب الت����وايل الزمني الح����داث التاريخ التي مل 
تكن من بنات اف����كار اال�ستاذ عبد الفتاح ابراهيم.. 
ومل تكن اي�سا من ن�سج خياله امنا كانت ن�سجا من 
معانات����ه يف البحث العلمي اجلاد ب�سكل رائع ومن 
االبت����ذارات ال�سمولية لا�ستاذ عبد الفتاح ابراهيم 
وطروحات����ه الفكري����ة يف درا�ست����ه االكادميية لنيل 
ال�سه����ادة العلي����ا من جامع����ة كولومبي����ا بالواليات 
املتحدة. ترى كيف ا�ستطاع اال�ستاذ عبد الفتاح ان 

يح����ول معاناة العمر يف حمط����ات الف�سل اىل نقطة 
انعطاف كبرية يف حياة املجتمع العراقي؟ بل تبواأ 
املرك����ز التوجيه����ي للقي����ادات الوطني����ة يف العراق 
الواع����دة بالعم����ل والت�سحي����ة والعط����اء يف �سبيل 
امل�سلحة العامة والت�سدي للم�ساريع اال�ستعمارية 
على اخت����اف الفتاتها الت����ي ا�سماه����ا اال�ستاذ عبد 
الفت����اح ب�)الرجعية العاملية( ومن هنا ابتداأت ق�سة 
كت����اب )عل����ى طري����ق الهن����د( وتبل����ورت �س����ريورة 
موؤلفة ب�سفته �سخ�سية وطنية و�سع كنوز الثقافة 
االوربي����ة بوعائه����ا الوطن����ي عن طري����ق اال�ساح 
ال�سعب����ي يف جتربته اخلا�سة الت����ي ن�ساأت, ومنت 
على ار�س الواقع, وقد عرب عنها يف م�ستهل كلمته 
التمهيدية يف الطبع����ة االوىل ل�سنة 1932 بالن�س 
االتي )والذي يرجوه الكاتب من هذه الر�سالة على 
نواق�سه����ا واحتياجه����ا لزي����ادة البح����ث والتعمق, 
�س����د جزء من هذا الفراغ واعط����اء الن�سء بع�س ما 
يحت����اج اليه من املعلومات ع����ن هذه االمور قبل ان 
يدخل مي����دان العمل اجلدي ال����ذي ا�سبح منه على 
ق����اب قو�سني. واذا كانت الق����راءات املتاخرة لكتاب 
مفقود او �سبه من�سي على رفوف املكتبات القدمية 
لي�����س با�ستطاعته����ا التعب����ري ع����ن م�سمون����ه, دون 
الرجوع اليه واالنتهال من منابعه الرثة, كذلك فانه 
لي�س من ال�سهل ر�سم �سورة قلمية ملوؤلف ا�ستجمع 
يف ع�سارة فكره جميع عمليات ا�سطراع الثقافات 
االوربي����ة يف ع�س����ره, مب����ا يغني ه����ذا التعبري عن 
اللقاء به لتع����رف مل�سات ال�سه����ل املمتنع مبفرادات 
حيات����ه اليومي����ة و�سرب غور عمق اف����كاره املتفتحة 
بعفوي����ة االطفال, وحكمة الرج����ال وهذا ما يجعلك 
متن����ي نف�س����ك مثل����ي بالت����ورط باكرث م����ن م�سروع 
يف كت����ب ال�س����رية الذاتية التي يكرهه����ا هو, مثلما 
يك����ره ا�سمه باعتبار ذلك تكري�س )للذات- االنانية( 
لكونه����ا تظل����ل �س����ور االخري����ن الذي����ن ي�ساركونك 
يف التجرب����ة احلياتي����ة امل�سرقة وتلغ����ي ا�سماوؤهم 
وحتوله����م اىل ا�سباح او عبيد وهو يكره العبودية 

حيثما كان رداوؤها.

عن كتاب )عبد الفتاح ابراهيم(

صفحة منسية من تاري������خ الفكر 
العراقي الحديث

ع������ل������ى ط��������ري��������ق ال����ه����ن����د

ما حكاية كتاب )عىل طريق الهند( لعبد الفتاح ابراهيم؟

..  نحن بصدد كتاب من النوع الجاد، مبضمونه الفكري، وابعاده التاريخية،  واسلوبه الرصن، 

وخطورة االحداث التي تناولها من خالل الوثائق التي كان  مجرد الكشف عنها يعد � عند ذاك � 

حدثا كبريا سواء بالطريقة العلمية ام  االكادميية التي عرض فيها الكتاب، او من حيث الطريقة 

الش��عبية لنرشه��ا، يف  لحظات مهمة من تاري��خ الثقافة العراقية وتطور الفكر الس��يايس يف 

الع��راق  الحديث، منذ ما يزيد عىل س��بعة عقود من الزمن.. اىل جان��ب كون الكتاب املذكور 

يع��د أول وثيق��ة عراقية ذات عمق قومي وابعاد انس��انية يف رصد 

خطى املحتل��ن االنكليز وتآمرهم عىل الجزي��رة العربية والخليج 

حيث فضح سياس��تهم االستعامرية منذ مطلع الثالثينات من القرن 

العرشين.

مع عبد القادر اسماعيل وآخرين في بيروت



اعداد / عراقيون 

 ولد عبد الفتاح اإبراهيم عام 1907 يف مدينة 
النا�سرية, وكان والده يومذاك ي�سغل وظيفة 
واعظ. ثم انتقل مع والده اإىل الب�سرة فدر�س 

يف مدار�سها االبتدائية واملتو�سطة.
يقول عب���د الفتاح اإبراهيم :”القيت م�س���اعب 
كثرية يف حياتي, ال�سيما بعد معركة ال�سعبية 
�س���د االجنلي���ز الذي���ن متكن���وا م���ن احت���ال 
العراق بداية بالب�سرة عام 1914. وثم و�سع 
وال���دي يف االأ�سر عام 1915, وهذا االأمر غري 
جمرى حياتي, على الرغم من الرعاية الكبرية 
التي لقيناها يف مدينة الب�سرة يف بيت جدي 

المي”.
ه���ذا وق���د ظ���ل وال���ده يف االأ�س���ر اإىل اأن ع���اد 
ع���ام 1923, وعندم���ا وج���د ابنه عب���د الفتاح 
م�ساب���ا بالبلهار�سيا, قرر م�ساحبته اإىل الهند 
ملعاجلت���ه, وهك���ذا كان���ت هذه الرحل���ة جتربة 
جدي���دة يف حي���اة عبد الفت���اح. وعن���د عودته 
اأدى االمتحان م���ع املكملني وحقق النجاح يف 

ال�سهادة الثانوية.
كان والد عبد الفتاح ينتمي اإىل عائلة لها �سلة 
بجامع ومدر�س���ة ال�سيخ عبد القادر الكياين, 
والتي لها جذرها التاريخي يف مهنة التدري�س 
وحمب���ا للعل���م. وعندما وجد رغب���ة لدى ولده 
ملوا�سل���ة درا�سته اجلامعية,  كان خري م�سجع 
له, وانطلق الوال���د اإىل كليدار الكاظمية الذي 
ب���ادر باإقرا�س���ه مبل���غ وق���دره )200 روبية(, 
حم�سوب���ة على مرتب الوال���د الذي كان ي�سغل 
وقت���ذاك وظيفة مدير اأوق���اف الكاظمية, وذلك 
وم�ستلزم���ات  الفت���اح  عب���د  �سف���ر  الأغرا����س 
انتظام���ه ع���ام 1924 يف اجلامع���ة االأمريكية 
يف بريوت ولكن بعدم���ا �سدر تقرير اجلامعة 
االأمريكي���ة املرف���وع اإىل احلكوم���ة العراقي���ة 
عن طلبته���ا يف اجلامعة, وفي���ه اإ�سادة بجدية 

الفت���اح  الدرا�سية عب���د 

وتقدمه امل�ستم���ر, فقررت احلكوم���ة العراقية 
اأن تتحمل درا�سته اأ�سوة باآخرين من زمائه.

لقد اأثارت بريوت باأجواء حريتها وباملمار�سة 
احلي���اة  ت�س���ود  كان���ت  الت���ي  الدميقراطي���ة 
اجلامعية واملجتمع اللبناين, اإ�سافة الإعجابه 
امل�سب���ق باب���ن عمه حممود احم���د ال�سيد الذي 
العرب���ي,   واالأدب  الق�س���ة  جم���ال  يف  ب���رع 
لتنمية م�ساع���ره الوطنية واالهتم���ام بال�ساأن 

االجتماعي وال�سيا�سي العام يف بلده.
ويف العام الدرا�س���ي 1924-1925 مت اإن�ساء 
)نادي الن�سئ العراق���ي( يف بريوت, واأ�سبح 
عب���د الفتاح رئي�سا ل���ه, متعاونا مع زمائه يف 
اجلامع���ة, ومنه���م حممد حديد, جمي���ل توما, 
دروي�س احليدري ونوري روفائيل واآخرين. 
ومل���ا ازداد ن�ساطه���م ال�سيا�س���ي, جع���ل اإدارة 
اجلامع���ة االأمريكي���ة ت�س���دد الرقاب���ة عليه���م, 
وباإنه���اء درا�سته���م ع���ام 1928 وعودتهم اإىل 
الع���راق انف���رط جمعه���م, اإال اإن عب���د الفت���اح 
حاف���ظ عل���ى ارتباطه بعدد منه���م واأعاد �سلته 
كذل���ك باأ�سدق���اء �سابق���ني, منه���م عب���د الق���ادر 
اإ�سماعي���ل الب�ستاين وح�س���ني جميل وعا�سم 
فلي���ح )عام���ل الفخ���ار املتنور يف ب���اب ال�سيخ 
قب���ل اإن يتعلم وميتهن حرفة اخلياطة وي�سري 

له �ساأن يف الن�ساط ال�سيوعي( واآخرين.
يف �سيف عام 1928 مت تعيينه مدر�سا للتاأريخ 
يف ثانوي���ة املو�سل براتب �سهري قدره )350 
روبي���ة(, وبعدها مت نقله اإىل ثانوية الب�سرة, 
وم���ن ث���م انتق���ل اإىل بغ���داد واأ�سب���ح مفت�س���ا 
اخت�سا�سي���ا لدى وزارة املعارف, مما اأتاح له 

هذا العمل زيارة معظم اأنحاء العراق.
يق���ول عب���د الفتاح:”ح�سل���ت نقط���ة التحول 
عندي نح���و اال�سرتاكية واالحتاد ال�سوفييتي 
خ���ال اإعدادي البح���وث الدرا�سي���ة اجلامعية 

الث���ورة  ع���ام ح���ول  الرو�سي���ة 

1917. ومل ي�سبق اختياري لهذا املو�سوع اأي 
فك���رة اأو دافع ا�سرتاكي, بل ا ن االختيار بعيد 
ع���ن كل دافع, ما ع���دا دافع الدرا�س���ة والبحث 
العلمي.. اإما �سماعي باال�سرتاكية, فقد ح�سل 
الأول م���رة م���ن خ���ال درا�ست���ي للكت���اب الذي 
تن���اول احلركات ال�سيا�سي���ة واالجتماعية يف 

اأوربا ومن �سمنها احلركة اال�سرتاكية”.
كان عبد الفتاح اإبراهيم احد املوؤ�س�سني جلماعة 
االأهايل, وفيما بعد جلريدتها, )االأهايل(, عام 
1932, مع كل عبد القادر اإ�سماعيل الب�ستاين, 

ح�سني جميل و حممد حديد واآخرين.
وت�سري امل�سادر اإىل اإن املحور الفكري واملنّظر 
جلماعة االأه���ايل كان هو عبد الفتاح اإبراهيم, 
االأوراق واملق���االت  م���ن  الكث���ري  كت���ب  ال���ذي 
ل�س���رح اأف���كار اجلماع���ة, وبطل���ب منه���م اع���د 
وثيق���ة بعنوان: )ال�سعبية املب���داأ الذي ت�سعى 
االأه���ايل لتحقيقه(, وق���د تدار�سته���ا اجلماعة 
ف�سارت مبثابة الربنامج لهم حتى قبل �سدور 
جريدتهم )االأهايل(, كما اإن عبد الفتاح ا�سرتك 
مع حممد حدي���د وعلي حيدر �سليمان, بو�سع 
اأربعة ف�سول 

م���ن كت���اب )ال�سعبي���ة(, ال���ذي ت�سم���ن الكثري 
من املب���ادئ اال�سرتاكي���ة مع اإ�س���ادة وترغيب 
مببادئه���ا, معت���ربا اإياه���ا املب���ادئ الوحي���دة 
الت���ي ميكنها اإن تخ���دم الطبق���ات االجتماعية 

امل�سحوقة.
وي�س���ري املوؤل���ف كوركي����س ع���واد يف )معجم 
املوؤلفني العراقيني( املكون من ثاثة جملدات, 
اإىل قائمة من عناوين اأبحاث املفكر عبد الفتاح 
اإبراهي���م, حلني �سدور املعجم يف عام 1969, 
منه���ا: على طريق الهند, مب���ادئ ال�سعبية, يف 
املنه���ج القوم���ي, وجهة املجتم���ع بعد احلرب, 
م�سكل���ة التموي���ن, مقدم���ة يف عل���م االجتماع, 
وح���دة احلرك���ة الدميقراطي���ة, درا�س���ات يف 
يف  والتعلي���م  الرتبي���ة  م�ستقب���ل  االجتم���اع, 
الع���راق, خطاب عب���د الفتاح اإبراهي���م رئي�س 
اللجن���ة ال�سيا�سي���ة حل���زب االحت���اد الوطني 
يف املوؤمت���ر الثاين عن �سيا�س���ة احلزب, ق�سة 
النف���ط, معنى الث���ورة,.. وه���ذا وغريه ي�سري 
اإىل اإن الفقي���د عب���د الفت���اح اإبراهي���م ق���د ترك 
خمطوط���ات به���ذا ال�س���اأن ت�ستح���ق م���ن يهتم 
بجمعه���ا واأعداده���ا للن�س���ر, تعميم���ا للفائدة, 
والكت�ساف املزيد من املعرفة مما تركه لنا هذا 

املعلم الكبري.
كان االأ�ست����اذ �سه����اب احم����د احلم����د موؤل����ف - 
اجل����زء االأول - من �سرية عبد الفتاح اإبراهيم 
ال�سخ�سي����ة, ق����د اأ�س����ار ان����ه التقاه ي����وم 11 \ 
2 \ 2003, وق����د غادرن����ا بنف�����س ه����ذا العام, 
متج����اوزا اخلام�س����ة والت�سع����ني م����ن عم����ره 
احلاف����ل بالن�ساط املثم����ر و�سيظ����ل فكره حيا 
ي�ساه����م يف اإن����ارة الطري����ق اإىل حي����اة اأف�سل 

للوطن واملواطن.

عبد الفتاح إبراهيم..
نضال من اجل حرية  

الفكر والراي


