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العدد )4507(
السنة السابعة عشرة

االثنين )16( أيلول 2019

ع�����ل�����ي اب���������و ط���ح���ي���ن

رف����ع����ة ع���ب���د ال��������رزاق

القن�ص����ل  كت����ب  الأول١٩٣٢  ت�صري����ن  م����ن  العا�ص����ر  يف 
الربيط����اين يف الكوي����ت هارولد ديك�ص����ن اىل املقيم العام 
يف اخلليج يف بو�صهر،اجل����رال تران�صاد فاول، عن لقاء 
جمعة مع مدير �صركة النفط الفار�صية-الربيطانية واأمري 
الكويت ال�صي����خ اأحمد جابر ال�صباح عل����ى الع�صاء. حيث 
ذك����ر ال�صيخ اأن املل����ك في�صل �صاأله عندما كان يف بغداد يف 
ال�صيف املا�صي عن راأيه يف رد فعل احلكومة الربيطانية 
اإذا رغ����ب القيام بجول����ة لزيارة اإم����ارات اخلليج العربي. 
ق����ال ال�صي����خ يف جوابه للملك بانه ي����رى اإذا كانت الزيارة 
ر�صمية،�صيعرت�ض عليها ح����كام اإمارات اخلليج و�صت�صع 
احلكوم����ة الربيطاني����ة العراقي����ل اأمامه����ا. لك����ن اإذا كانت 
الزيارة خا�صة فهذا اأم����ر خمتلف، ونحن نرحب بجاللتك 
على قدر تعلق الأمر بالكويت. وذكر ان امللك اظهر تفهمًا، 

وقال ان هذا هو راأيه كذلك.
بع����ث اجلرال ف����اول بر�صالة اىل وزي����ر خارجية حكومة 
الهند الربيطانية يف ١٩ ت�صرين الأول بعنوان: اإ�صتف�صار 
جالل����ة املل����ك في�صل مل����ك العراق ع����ن رغبته زي����ارة دول 
اخللي����ج العربي. وذك����ر فيها تعليقا عل����ى ر�صالة ديك�صن، 
كان م����ن الأج����در ب�صيخ الكوي����ت اأن ل يبدي راأي����ه ب�صاأن 
رد الفع����ل املحتمل حلكومة �صاح����ب اجلاللة الربيطانية، 
باأنه����ا �صت�صع �صعوبات امام ه����ذه الزيارة. واأن من راأيه 
ان نرى الرغبة ال�صيا�صيةاأو الظروف الآنية عندما يطلب 
جالل����ة امللك القيام بتلك الزيارة، ورمبا يكون من الأف�صل 

ان تكون الزيارة غري ر�صمية. 

اأي����د هذا ال����راأي �صكرت����ري احلكومة الربيطاني����ة يف الهند 
برن����ت يف ر�صالة بعثها اىل دائ����رة الهند يف لندن يف يوم 
١١ ت�صري����ن الث����اين ١٩٣٢. ووافق����ت دائ����رة الهن����د على 
اقرتاح فاول بجوابها املوؤرخ يف ٧ كانون الأول ١٩٣٢. 

كت����ب جورج ريندل من اخلارجية الربيطانية اىل ال�صفري 
الربيطاين يف الع����راق فران�صي�ض همفريز يف ٢٩ كانون 
الأول ١٩٣٢، ع����ن راأي����ه يف اأقرتاح ف����اول املوؤرخ يف ١٩ 
ت�صري����ن الأول الذي اأيدته حكومة الهند، وبني اأنهم يرون 

اأن هذه الزيارة غري مرحب بها اأ�صا�صًا. 
لذل����ك، نح����ن نرى، يج����ب اأن يك����ون وا�صحًا للغاي����ة، باأن 
اأي رغب����ة لزي����ارة املل����ك في�ص����ل ل����دول اخلليج يج����ب اأن 
تثب����ط بحزم. ولبد اأن ناأخذ، بالطب����ع بنظر الأعتبار، اأذا 
اأثريت تل����ك الق�صي����ة، مااإذاكانبالإم����كان اإدارةعرقلة هذه 
الزي����ارةدون املجازفةبردفعل �صيا�ص����ي خطري ب�صكل غري 
متنا�ص����ب. لكن من ال�ص����روري اأن يكون لك او للمقيم )يف 
الكويت( احلكم املطلق على اأن مبداأ احلكومة الربيطانية 
ه����و �ص����د ه����ذه الزي����ارة، اأذا ل����زم الأم����ر  لأتخ����اذاأي قرار 

الفوري. 
كان ج����واب ال�صفري همفريز يف ١١ كانون الثاين ١٩٣٣، 
اىل ج����ورج ريندل، باأنه يوافق من حي����ث املبداأ على ثني 
املل����ك في�صل ب�صكل حازم من القيام بالزي����ارة، األ اأذا كان 
هن����اك �صب����ب خا�����ض جدًا لذل����ك. وذك����ر بقدر تعل����ق الأمر 
مب�صيخات ال�صاحل املتهادن فلي�ض هناك �صعوبة من ثني 
امللك في�صل عن القيام بتلك الزيارة. لكن بالن�صبة للكويت 

فالأمر خمتلف، على الرغم من اأنه �صد بناء اأي تقارب بني 
الع����راق والكوي����ت، لكن ي�صع����ب عليه اأقن����اع امللك في�صل 
ب�صحةمطلبهم،ب����اأن الكويت خارج ح����دوده . وذكره باأن 
�صيخ الكويت كان قد زار امللك في�صل يف بغداد يف ال�صيف 
املا�ص����ي، فمن املمكن اأن يدعي املل����ك باأنه لي�ض من الالئق 
ع����دم رد الزيارة. واأي�صًا هن����اك الق�صية ال�صائكة لب�صاتني 
النخيل الت����ي ميلكها �صيخ الكويت يف الع����راق، وم�صكلة 
تهريب الب�صائع من الكويت عرب احلدود اىل العراق التي 
ت�صاع����دت ب�ص����دة يف الأون����ة الأخرية  . �صحي����ح اأن هذه 
املوا�صيع لي�صت من اأخت�صا�ض امللك،لكن لي�ض من ال�صهل 
منعه لزيارة الكويت لت�صوية ه����ذه امل�صاكل ظاهريًا، واأن 
كان اله����دف الرئي�صي بدون �صك ه����و �صيا�صي. لذلك برغم 
من اأين �صاأحاول منع امللك برد الزيارة اىل الكويت، اأرى 
م����ن ال�صروري اأن تكون حماولة منع الزيارة اأن تاأتي من 

جانب �صيخ الكويت نف�صه بعرقلة تلك الفكرة. 
يف الثال����ث من �صباط ١٩٣٣ كت����ب كري�صتوفر  ويرنر من 
اخلارجي����ة الربيطاني����ة اىل جل����ربت ليثواي����ت �صكرت����ري 
دائ����رة الهن����د يف لن����دن : ر�صالتكم يف ال�صاب����ع من كانون 
الأول بخ�صو�����ض الزيارة املحتملة للملك في�صل اىل دول 
اخلليج، نحن نوؤي����د من حيث املبداأ حماولة ثني امللك من 

القيام بهذه الزيارة ، لكن همفريز )ال�صفري الربيطاين يف 
بغداد( يرى من ال�صعب عليه منع امللك من زيارة الكويت، 
ورمبا من الأف�صل اأن يقوم املقيم ال�صيا�صي )يف الكويت( 

بعدم ال�صماح ل�صيخ الكويت من قبول الزيارة. 
بعد تبادل ع����دة ر�صائل بخ�صو�ض املو�صوع، كتب فريزر 
تيل����ر م����ن نيودله����ي يف الثال����ث م����ن ني�ص����ان اىل جلربت 
ليثواي����ت يف لن����دن، يذك����ر فيه����ا اأن اجلرال ف����اول بعث 
بر�صال����ة يوم ١٧ اآذار، يق����ول اأنه اأي�صا م����ن ال�صعب على 
املقي����م يف الكويت اأن يطلب من ال�صيخ منع الزيارة. لذلك 
يف�ص����ل باأحت����واء الق�صية ع����ن طريق جع����ل الزيارة حني 
يطلبه����ا امللك باأن تك����ون زيارة �صخ�صية لي�����ض لها تبعات 
�صيا�صية. اأيد ليثوايت اقرتاح فاول وطلب العمل عليه يف 

ر�صالة جوابية يف ٢١ ني�صان ١٩٣٣.
ت�صاع����دت خطورة الأمر يف مطلع �صهر اآيار  ١٩٣٣، حني 
ق����ام امللك في�صل الأول بزي����ارة اىل مدينة الب�صرة. اأر�صل 
ال�صف����ري الربيطاين همفريز برقية يف الثالث من اآيار اىل 
ف����اول يخ����ربه اأن امللك غ����ادر الليلة املا�صي����ة اىل الب�صرة 
يف زيارة مل����دة ثالثة اأيام، ومن املحتم����ل اأن يطلب زيارة 
الكوي����ت عل����ى يخت����ه "نريك�����ض". اأنتقلت ن�ص����خ الربقية 
بالطب����ع اىل كافة اجلهات. وردت خارجي����ة حكومة الهند 
اىل وكالئه����ا يف اخلليج يف اليوم الت����ايل، اأنتم خمولون 
لتخاذ الإج����راءات ا لالزمة كما جاء يف ر�صالة فاول يوم 

١٧ اآذار. 
يف التا�ص����ع م����ن اآيار بع����ث ديك�صن م����ن الكوي����ت بتقرير 
اىل اجل����رال فاول يف بو�صهر، ذكر في����ه اأن ال�صيخ اأحمد 
خرج يف يوم اجلمعة اخلام�ض من اآيار اىل اخليام خارج 
مدين����ة الكوي����ت، وقاب����ل �صكرت����ريه ال�صخ�ص����ي وب����ني له 
ب�ص����كل وا�صح وتام، انه يف حالة طلب امللك في�صل زيارة 
الكويت، فاأن احلكوم����ة الربيطانية لي�ض لديها اأعرتا�ض، 
عل����ى اأن تكون تل����ك الزي����ارة �صخ�صية، واأن تق����دم ب�صكل 

اأ�صويل عن طريق ال�صفري يف بغداد. 
مل يكن مق����رتح الزيارة اىل الكويت هي الق�صية الوحيدة 
التي �صغل����ت الدوائر الربيطانية يف اخلليج يف مو�صوع 
التق����ارب ب����ني الع����راق والكويت خ����الل عهد املل����ك في�صل 
الأول. فهن����اك ملف مبئات ال�صفح����ات يف دائرة الهند يف 
لن����دن ي�ص����م ع�ص����رات الر�صائ����ل املتبادلة ب����ني امل�صوؤولني 
الكوي����ت  ب����ني  التق����ارب  م�صاأل����ة  تتن����اول  الربيطاني����ني 
والع����راق.ومل ت�صع����ف احلال����ة ال�صحي����ة للمل����ك في�ص����ل 
وم�صكل����ة الآثوري����ني ذلك ال�صي����ف من اأمتام زي����ارة امللك 
للكوي����ت، حني غ����ادر اىل اأوربا للع����الج وتوفى هناك يف 

الثامن من اأيلول �صنة١٩٣٣.

زيارة لم تتم لفيصل االول لمنطقة الخليج العربي!

كيف احبطت بريطانيا هذه الزيارة ؟

عبد القادر البراك ورحلة الحرف الصعبة
كان امللك فيصل األول سياسيا محنكا وذو فطنة، 

يعرف أهمية منطقة دول الخليج العريب يف السياسة 

الربيطانية... و يف صيف سنة ١٩٣٢ والعراق مقبل عىل 

االستقالل التام،بدأ امللك فيصل بتحرك حذر،وبدا 

رغبته بزيارة الكويت ودول الخليج العريب. وكان هذا 

مثار اهتامم كبري، ودق ناقوس الخطر يف مراسالت 

عديدة بني السفارة الربيطانية يف بغداد والقناصل 

الربيطانيني يف الخليج من جهة، ودائرة الهند 

والخارجية الربيطانية من جهة آخرى، كام تكشفها 

الوثائق الربيطانية.

وارج���و وان ل تكون امنيت���ي بعيدة املنال وانا ارى كتابا 
يحم���ل ا�صم الرباك ي�صم نخبة م���ن مقالته عن �صخ�صيات 
الع���راق ال�صيا�صية والدبية والجتماعي���ة وما يحيط بها 
من ح���وادث وق�صايا ل يعرفه���ا ال القليلون ممن ات�صلوا 

ب�صكل او باخر بتاريخ العراق القريب .
القادر حم���د الرباك  • وال���ذي اعرف���ه ع���ن ال�صتاذ عب���د 
ان���ه م���ن موالي���د ع���ام ١٩٢٣ يف اح���دى حم���الت الك���رخ 
القدمي���ة وهي حملة ) ال�ص���ت نفي�صة( الت���ي اخذت ا�صمها 
م���ن م�صج���د جام���ع ان�صاأت���ه اح���دى ال�صي���دات الف�صليات 
م���ن ا�ص���رة الق�صطين���ي . والج���واء املحافظ���ة التي كانت 
م�صيط���رة عل���ى احلي���اة البغدادي���ة يف الع�صرينيات رمبا 
كان���ت ال�صب���ب الرئي����ض اىل اجت���اه ال���رباك نح���و درا�صة 
العلوم ال�صالمية التقليدية ، غري ان ظروفا خا�صة جعلته 
ينخرط يف املدار����ض الر�صمية احلديثة التي بداأت تنت�صر 
يف الع���راق ، فدخ���ل مدر�صة ) دار ال�ص���الم البتدائية( يف 
الك���رخ ث���م التح���ق باعدادية الك���رخ ومل يكم���ل درا�صته .. 
بي���د انه اخذ بتثقي���ف نف�صه ثقاف���ة ادبية عالي���ة من خالل 
ق���راءة امهات الكت���ب العربية القدمي���ة واحلديثة ومطالع 
اغلب ال�صحف واملج���الت املحلية والعربية ، وقال يل انه 
كان يف الب���دء معجب���ا بجري���دة ا�صمه���ا ) بغداد( 

ا�صدرها املرح���وم عبد الرحمن البن���اء �صاعر ال�صتقالل ، 
وق���د توجه �صاحبها نحو ت�صجي���ع القالم الدبية املبتدئة 
فن�ص���ر فيها بع�ض املقطوعات ال�صعرية الوجدانية وبع�ض 

اخلواطر الرقيقة .
ويف الي���ام اخلرية من الثالثينيات ، كانت   •
االبداي���ات ال�صحفي���ة لل���رباك ، فق���د وج���د يف ال�صحايف 
القدي���ر رزوق غن���ام �صاح���ب جري���دة العراق الت���ي كانت 
م���ن او�صع ال�صح���ف العراقية يوم���ذاك ، اهتماما بالقالم 
ال�صاب���ة اجلديرة بالعناية . ومن هنا بداأت رحلته يف عامل 
ال�صحاف���ة ، فانتقل اىل جريدة الراأي العام لل�صاعر الكبري 
اجلواه���ري حي���ث ا�صب���ح حمرره���ا الول بع���د التح���اق 
حمرره���ا ح�ص���ني م���روة بالتدري�ض وع���دم تفرغ���ه للعمل 
ال�صحف���ي ببغ���داد ، ثم عمل يف جري���دة ) �صوت الهايل( 
التي تع���د مدر�صة �صحفية قائمة بذاتها وعرفت بالر�صانة 
مل���ا ين�صر فيه���ا من مق���الت وم���واد بعيدة ع���ن ال�صفا�صف 
والتواف���ه ، ثمة عمل يف جريدة ) الخبار( جلربان ملكون 
وغريها م���ن ال�صحف ، وقد اك�صبته ه���ذه التنقالت دراية 
وا�صع���ة بالعم���ل ال�صحف���ي واطلعت���ه عل���ى ا�ص���رار مهنة 

�صاحبة اجلاللة .
الثانية  العاملي���ة  احل���رب  و�صعت  ان  وبع���د   •
اوزاره���ا وانف���رج الو�صع ال�صيا�صي ، تق���دم الرباك طالبا 
امتي���از جري���دة ادبية �صنة 
م���ا  و�صرع���ان   ،  ١٩46
الداخلي���ة  وزي���ر  وج���د 
ال�صيد �صعد �صالح بتاأثري 
م���ن خريي الهن���داوي  ان 
بال�صتفادة  جدي���ر  الرباك 
م���ن خدمات���ه للدولةاداريا 
النخ���راط  من���ه  واراد   ،
ومل   ، الداري  بقال�صل���ك 
وعل���ى   .. الم���ر  يتحق���ق 
وزارة  منح���ت  ح���ال  كل 
جري���دة  امتي���از  الداخلي���ة 
با�ص���م )الم���ايل( كان الرباك 
جري���دة  تقلي���د  به���ا  يري���د   
بال�ص���م نف�ص���ه كان ي�صدرها 
عم���ر ف���روخ ان���ذاك . غري ان 
هذه اجلري���دة مل تعمر طويال 
فاحتجبت بع���د �صدور عددين 
فق���ط ، اذ تاخ���ر �صدورها اىل 
اي���ام حكوم���ة ار�ص���د العم���ري 
عل���ى  بحربه���ا  عرف���ت  الت���ي 

احلريات العامة .

لق���د تنق���ل ال���رباك ب���ني ال�صح���ف العراقية   •
اىل  رئي����ض حتري���ر  م���ن  املراك���ز  اخط���ر  فيه���ا  وا�صغ���ل 
�صكرت���ري حتري���ر اىل حم���رر اول ، وا�صب���ح ا�صم���ه م���ن 
ال�صماء الالمعة يف �صماء ال�صحافة، فيما حاولت اجلهات 
ال�صيا�صية املختلف���ة الت�صال به ب�صتى الو�صائل ، وعندما 
اتف���ق جم���ع م���ن ال�صخ�صي���ات الوطني���ة والدميقراطية ) 
املعتدلة ( على تاليف كتلة �صيا�صية موحدة با�صم ) اجلبهة 
ال�صعبي���ة املتحدة ( ، كان الرباك املر�ص���ح الول للعمل يف 
�صكرتاري���ة جريدة اجلبهة ، وكان املرحوم �صادق الب�صام 
اح���د اقطاب اجلبهة من ر�صحه لهذا ، ثم ايد ال�صتاذ كامل 
اجلادرجي هذا الرت�صي���ح ، وا�صندت امل�صوؤولية الدارية 
للجري���دة اىل املرح���وم عب���د ال���رزاق ال�صيخل���ي النائ���ب 
املعار����ض املعروف باندفاع���ه ال�صديد �ص���د الو�صي عبد 

الله .
غري ان اخلالفات ما لبثت ان دبت داخل �صفوف اجلبهة 
ال�صعبي���ة املتحدة من���ذ البداية حتى قي���ل ان )) التناحر 
ب���داأ منذ اليوم الول ال���ذي كان يعد فيه العدد الول من 
اجلري���دة بني ال�صي���خ حممد ر�ص���ا ال�صبيب���ي و�صادق 
الب�ص���ام فيم���ن �صيك���ون ل���ه املق���ال الول يف اجلريدة 

، وبع���د م�صاج���رة ) طريف���ة( وقع���ت له مع عب���د الرزاق 
الظاه���ر ، ا�صتق���ال الرباك من اجلري���دة (( .واتفق يف تلك 
الي���ام ان �صغ���ف �صادق الب�ص���ام بال�صحافة وق���د بداأ ذلك 
منذ خروج���ه وزارة حمدي الباججي وا�صتمر مبعار�صته 
املعتدل���ة للوزارات مع احتفاظ���ه ب�صداقة المري عبد الله 
، وا�ص���در الب�ص���ام بعد خروجه من اجلبه���ة جريدة با�صم 
الدف���اع وا�صند لل���رباك مهمة حتريرها حت���ى اغالقها على 
عه���د حكومة فا�صل اجلمايل ال���ذي كان يعتقد ان اجلريدة 

�صدرت لجل النقد ال�صيا�صي لي�ض ال .
ال���رباك عندما كان يعمل يف جريدة الدفاع ميتلك  • كان 
امتي���از جمل���ة با�ص���م ) امليثاق( وق���د اقرتح الب�ص���ام عليه 
ان ) يق���دم( جملت���ه اىل ال�صت���اذ خال���د ال���درة بع���د اغالق 
جملت���ه ) الوادي( ل�صراحتها يف نق���د ال�صلطة ، فا�صتمرت 

)امليثاق( مبنهج الدرة الالذع حتى مت اغالقها .
الق���ادر  عب���د  كان  ث���ورة ١4 مت���وز ١٩58  قي���ام  • عن���د 
 ، مللك���ون  الخب���ار(   ( جري���دة  حم���رري  اح���د  ال���رباك 
و�صرع���ان م���ا اغلقت حكوم���ة الثورة اجلري���دة و�صادرت 
مطبعتها وبداأت بطب���ع جريدة ) اجلمهورية( عليها ، فاآثر 
ال���رباك  اللتح���اق بجريدة )الهايل( ل�ص���ان حال احلركة 

ل���ك الدميقراطي���ة ليعم���ل فيها ب�صكل موؤق���ت ، وكان  ذ
يف �صنة ١٩5٩ .

• ا�ص���در ال���رباك جري���دة با�ص���م الي���ام �صن���ة ١٩6٢ ثم 
حت���ول ا�صمه���ا اىل ) البل���د(  بع���د انق���الب �صب���اط ١٩6٣ 
وهي م���ن ال�صح���ف العراقي���ة املتميزة لهتمامه���ا الكبري 
باحلركة الفكرية ف�صال عن كونها جريدة �صيا�صية يومية ، 
لقد جمعت ) البلد( بني ر�صانة )الهايل( وادبيات )البالد( 

وتنوع) الخبار( ..
ال���رباك يف جري���دة  ا�صتغ���ل  ال�صبعيني���ات  اواخ���ر  ويف 
)اجلمهوري���ة( حت���ى طلب���ه التقاع���د �صن���ة ١٩٧٩ ، ليب���داأ 
�صفح���ة جديدة من حيات���ه الكتابية وبجه���د ادبي جديد ، 
يتج�ص���د بكتابة املق���الت الدبية والتاريخي���ة التي نوهنا 

عنها يف �صدر هذا املقال .
) كتب املق���ال وكان الرباك حيا ي���رزق فا�صاف ايل الكثري 
من املعلومات والفوائد ، ثم �صدر له كتاب با�صم ) ذكريات 
اي���ام زمان( �صن���ة ١٩8٩ ، وكان كتابه الول قد �صدر �صنة 
١٩50 با�ص���م ) اع���الم من ال�ص���رق( ، وقد توف���اه الله يوم 

اخلمي�ض اخلام�ض من كانون الثاين ١٩٩5 ( .

ها
فت

عر
ه 

جو
و

) املقال نرشته جريدة االتحاد يف عددها ٣٩ يف ١5 كانون الثاين ١٩87 .. وهو 

جدير باالستدراك يف قابل االيام . ..... الكاتب (

الوقفات التاريخية الطريفة التي يكتبها استاذنا الفاضل عبد القادر الرباك عن 

) ذكري��ات اي��ام زمان( هنا وهناك ، تج��د لها رصيدا كبريا م��ن القراء الذين 

يجدون متعة فائق��ة عند اطالعهم عىل ارسار العراق الحديث التي تايت عىل 

ش��كل مذكرات يكتبها مطلع عىل خفايا االمور مثل االستاذ عبد القادر الرباك 

. وهذا ما دفع كتاب اخرين اىل تس��جيل ذكرياتهم عىل شكل نبذ او تعقيبات 

، غ��ري ان ما مييز مقاالت ال��رباك اختياره املوفق لح��وادث معينة من وحي 

املناسبات واالحداث ، ويسبغ عليها شكال ادبيا عرف به منذ سنوات .
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حسن احمد المعموري

التميمي ه��ادي  وس��ام   . د 

 كان �صم���ان ت�صدي���ق املعاهدة يف جمل����ض النواب ، هو 
اإج���راء انتخاب���ات نيابية جديدة ب���ني ) العا�صر من متوز 
والعا�صر من ت�صرين الأول ١٩٣0( بعد حل نوري ال�صعيد 
للمجل����ض ال�صابق يف ) الأول من مت���وز ١٩٣0( ، بحجة 
ال�صتفتاء على املعاه���دة اجلديدة حتتاج اإىل نواب جدد 
ينتخبون لهذا الغر�ض  ، واأعلن جعفر اأبو التمن مقاطعة 
النتخاب���ات يف بي���ان اأعلن���ه لل�صع���ب يف �صحيفة �صدى 
ال�صتق���الل  ، كان له���ذه الدعوة ردود فع���ل ايجابية لدى 
املثقف���ني  ال�صباب ، فبداأت الت�ص���الت بني عزيز �صريف، 
وعب���د الق���ادر اإ�صماعي���ل ، اإذ كان���ا يف كلي���ة احلقوق مع 
ح�صني جميل، الذي تخّرج من كلية احلقوق يف دم�صق  ، 
وبع����ض ال�صباب املتحم�صني لهذه الدعوة  وعقد اجتماعًا 
يف �صينم���ا رويال ، ببغداد بتاري���خ ) ١8 متوز ١٩٣0( ، 
ون�صر بيان جاء فيه " من �صباب الأمة البا�صلة اإىل ال�صعب 
العراقي الك���رمي : الت�صحية اخلال�ص���ة والرتاث املجيد، 
يدع���وك اأيه���ا ال�صع���ب اإىل عدم التع���اون م���ع احلكومة، 
واأول عم���ل نقوم به هو مقاطعة النتخابات النيابية ، اإذ 
برهنت الوقائ���ع اأن املجال�ض النيابية يف الأمم امل�صتبدة 
وال�صع���وب امل�صطه���دة ، اأداة بي���د امل�صتعمرين يف تنفيذ 
ماآرب���ه اجلائرة ، ب�صف���ة قانونية م�صروع���ة ، واملجال�ض 
�صبي���ل الت�صوي���ف والت�صليل التي يدع���و اإليها من يطمع 
للتو�ص���ل اإىل اعتالء الكرا�صي املمقوتة "  ، وقد وّقع هذا 
البي���ان من عزيز �صريف وعبد القادر اإ�صماعيل ، وح�صني 
جميل ، ويون�ض ال�صبعاوي ، وفائق ال�صامرائي ، وخليل 

كنة ، و�صادق كمونة ، وحممد مهدي كبة.
كان ه���وؤلء ال�صباب ميثلون النخب���ة املثقفة يف املجتمع 
، اإذ وج���دوا يف ه���ذه املعاه���دة عك�ض ما كان���وا يتمنون 
حتقيق���ه من اأماٍن وطنية ، لأنها حققت لربيطانيا مكا�صب 
جدي���دة ، الأم���ر الذي جع���ل ا�صتقالل الع���راق منقو�صًا ، 

لذا ف���اأن الدعوة اإىل حتقيق ا�صتق���الل العراق التام ، كان 
م���ن اأهم اأ�صباب جتمع ه���وؤلء ال�صباب  ، ومن اأجل تقوية 
�صف���وف املعار�صة �صد املعاهدة العراقي���ة � الربيطانية ، 
قّدم هوؤلء ال�صباب ومنهم عزيز �صريف طلبًا اإىل مت�صرف 
ل���واء بغداد ، لل�صم���اح لهم بعقد اجتم���اع يف دار الأوبرا 
يف �صاح���ة امليدان ببغ���داد يف يوم )٢٢ اأيل���ول ١٩٣0( ، 
لأجل مناق�صة بنود املعاهدة ، وقّدم هذا الطلب قبل موعد 

الجتم���اع بخم�صة اأي���ام  ، ويف 
الوقت ذات���ه قام���وا بكتابة نداء 
طبع يف مطبعة الآداب ل�صاحبها 
عب���د املجيد ح�ص���ن ، كان مبثابة 
بي���ان �صيا�ص���ي ت�صم���ن مفاهيم 
اجتماعي���ة و�صيا�صي���ة عدي���دة ، 
اأ�صه���م عزي���ز �صري���ف بالتوقيع 
عل���ى ه���ذا الن���داء ول�صق���ه على 
اجل���دران ، وتوزيع اأربعة اآلف 
ن�صخ���ة من���ه، وق���د ج���اء يف هذا 
النداء " اإىل ال�صعب العراقي العظيم : اأنت تعاين اجلوع 
والع���ري ، والإنكلي���ز واأتباعه���م �صب���ب جوع���ك وع���راك 
، وه���م ينعم���ون برثوت���ك وغن���اك ... وفل�صط���ني مرهقة 
�صتت الإنكليز اأبناءه���ا تخرجهم من ديارهم ، وي�صّكنون 
ال�صهاينة الأعداء فيهما، فهذا الفقر وتلك املظامل ، تدعوك 
اإىل الأ�ص���راب العام يف يوم الثن���ني )٢٢ اأيلول ١٩٣0( 
، بتعطي���ل الأعم���ال وو�صائ���ل النق���ل ، واإقف���ال الدكاكني 

واملحالت واملقاهي ، واأن تكون تظاهرة �صلمية"  .
 عل���ى الرغم م���ن رف�ض احلكومة عقد ه���ذا الجتماع لكن 
اجلماهري جتمعت ، واأخذ اأ�صحاب املحالت واملواطنون 
يرتك���ون الأ�صواق ، متوجهني اإىل دار الأوبرا يف املوعد 
املحدد ، وعلى اأثر ذلك حتركت ال�صرطة لإحباط الجتماع 
، فاألق���ت القب����ض على امل�صارك���ني يف الإعداد ل���ه ، وعلى 
الذي���ن اأ�صهم���وا يف �صياغة الن���داء ، وقّدموا اإىل حمكمة 
جزاء بغداد ، بتهمة التحري�ض على احلكومة ، والإخالل 
بالأم���ن، واإث���ارة الفو�ص���ى ون�ص���ر املب���ادئ ال�صيوعي���ة 
الهدام���ة  ، واأ�صدرت عليهم احكام���ًا خمتلفة ، فحك�م على 
كل م���ن عب���د الق���ادر اإ�صماعي����ل ، ويون����ض ال�صبع���اوي ، 
وجمي���ل عبد الوه���اب ، وفائق ال�صامرائ���ي ، وخليل كنة 
، باحلب����ض مل���دة �صتة اأ�صه���ر ، ثم خفف اإىل ثالث���ة اأ�صهر ، 
وعل���ى اأحمد قا�ص���م راجي ، و�صليم زل���وف باحلب�ض ملدة 
ثالث���ة اأ�صهر، ثم خفف اإىل �صهر واحد ، وعلى عبد املجيد 
ح�ص���ن مدي���ر مطبع���ة الآداب ، باحلب�ض مل���دة �صهر وغلق 
املطبعة ملدة �صهري���ن بعد التخفيف  ، وبراأت املحكمة كاًل 
م���ن عمر خلو�صي ، وح�صني جميل ، لأنهما مل يوقعا على 
اأم���ا عزيز �صريف فقد هرب قبل  طلب عقد الجتماع،  

جميء ال�صرطة لإلقاء القب�ض عليه .
   �صاع���د املوق���ف املعار����ض ملعاه���دة ع���ام ١٩٣0 ، عل���ى 
التقارب بني ه���وؤلء ال�صباب لتوحيد جهودهم ، من اأجل 

حتقيق الإ�ص���الح ال�صيا�صي والقت�ص���ادي والجتماعي 
، كم���ا هي���اأت ه���ذه املعار�ص���ة ع���ددًا اآخ���ر م���ن ال�صب���اب 
للم�صاركة يف اجلان���ب ال�صيا�صي ، واأخذ هوؤلء يكرثون 
م���ن ات�صالتهم ولقاءاتهم ، وبعدها اتفقوا على تو�صيح 
مواقفه���م ال�صيا�صية ون�صره���ا يف بع�ض ال�صحف اأو عن 
طري���ق بع����ض الكراري����ض ، وهم كل من عزي���ز �صريف  ، 
وعب���د الق���ادر اإ�صماعيل ، وعبد الفت���اح اإبراهيم ، وفائق 
ال�صامرائ���ي  ، فاأ�ص���در ح�ص���ني جمي���ل الكرا�ص���ة الأوىل 
بعن���وان : )الإنكلي���ز يف جزي���رة الع���رب ( ، وتناول فيه 
الوج���ود الربيطاين يف اجلزي���رة العربي���ة ، وما له من 
دور يف حتطي���م ال�صع���ب العرب���ي  ، كم���ا اأ�ص���در فائ���ق 
ال�صامرائ���ي، كرا�ض بعنوان : ) ع���دم التعاون (، تلخ�ض 
م�صمونه بالق���ول اأن الطريقة املجدي���ة للعمل ال�صيا�صي 
�ص���د الربيطاني���ني واأعوانه���م تكم���ن يف املقاطعة وعدم 
التع���اون ، ورف����ض ال�صرائ���ب ، متاأثرًا بن�ص���ال الزعيم 
الهن���دي غان���دي وكفاحه ال�صلمي ، لكن ه���ذه الكرا�ض مل 

ي�صدر ب�صبب �صجن فائق ال�صامرائي  .
 عل����ى الرغ����م من املوق����ف ال�صعب����ي املعار�����ض للمعاهدة 
العراقي����ة � الربيطاني����ة ، لك����ن مت الت�صدي����ق عليه����ا يف 
جمل�����ض الن����واب يف )١6 ت�صري����ن الث����اين ١٩٣0( ، مبا 
فيه����ا من فقدان ملظاهر ال�صتقالل اخلارجي ، وتبعياتها 
الكثرية التي ل تعود على العراق باأي فائدة ، بالإ�صافة 
اإىل النفق����ات الطائل����ة وامل�صاريف الباه�ص����ة  ، وبعد اأن 
ا�صتوف����ى الع����راق ال�ص����روط الت����ي توؤهل����ه الدخول يف 
ع�صبة الأمم ، اأعلن جمل�ض الع�صبة قبول العراق ع�صوًا 
يف ع�صب����ة الأمم يف ) ٣ ت�صري����ن الأول ١٩٣٢( ، وبذلك 
اأ�صبح العراق دولة م�صتقلة ، مع اأن هذا ال�صتقالل  كان 

�صكليًا اأكرث منه عمليًا وواقعيًا .
 تعر�����ض موق����ف هوؤلء ال�صب����اب املعار�����ض لالنتخابات 
واملعاهدة اإىل النق����د والتاأويل ، وعّدُه موؤيدو احلكومة 
اأن ق����رار مقاطع����ة النتخابات هو م����ن �صالح املر�صحني 
ولي�����ض من �صال����ح املنتخبني ، كما اأنه����ا منافية للواجب 
الوطن����ي والقوم����ي ، بينم����ا ذكر خلي����ل كن����ة ، اأن �صبب 
معار�ص����ة ه����وؤلء كان نتيجة عدم ا�صرتاكه����م باأي حزب 
�صيا�ص����ي ، فا�صتغل����وا م����ن اأح����زاب املعار�ص����ة ب�ص����ورة 
 � العراقي����ة  املعاه����دة  ت�صدي����ق  معار�ص����ة  يف  خا�ص����ة 

الربيطانية  .

عن ر�سالة ) عزيز �سريف ودوره ال�سيا�سي (

كان عبد الوهاب مرجان من املوؤمنني حقًا باحلياة احلزبية 
والدميقراطية وذل���ك لنه تاأثر ب�صكل او باآخر بوالده عبد 
ال���رزاق مرجان الذي كان م�صاهمًا يف العمل ال�صيا�صي يف 
حزب الخاء الوطن���ي، وانه علق على باب داره يف احللة 
لفت���ة كتب عليها ا�ص���م احلزب املذك���ور، وكان بيت والده 

مقرًا لدارة الجتماعات احلزبية.
وفق���ًا لل�صيا�صة الت���ي انتهجتها حكوم���ة توفيق ال�صويدي 
والتي اج���ازت تاأ�صي�ض الحزاب ع���ام ١٩46. قدم كٍل من 
كام���ل اجلادرج���ي. وحمم���د حدي���د وعبد الك���رمي الرزي 
ويو�ص���ف احل���اج يا����ض، وح�ص���ني جمي���ل وعب���د الوهاب 
مرجان وعبود ال�صاجلي و�ص���ادق كمونة طلبًا اىل وزارة 
الداخلي���ة بتاأ�صي�ض حزب �صيا�صي با�ص���م احلزب الوطني 

الدميقراطي وقدموا مع الطلب منهاج احلزب.
لق���د جم���ع احل���زب عن���د تاأ�صي�ص���ه خليط���ًا م���ن التي���ارات 
ال�صيا�صي���ة والفكرية وهو مفتوُح على جميع ال�صخ�صيات 
الوطني���ة التقدمي���ة ومنه���م عب���د الوهاب مرج���ان وميثل 
جماًل للعم���ل الواجه���ي بالن�صبة ملعظم الح���زاب و�صاعد 
يف ذلك مات�صمنه احلزب من الجتاهات وامليول الوطنية 

وال�صالحية والدميقراطية وال�صرتاكية .
وق���د ب���رز لول مرة خالف عل���ى بع����ض ال�صخا�ض الذين 
يكون���ون قيادة احلزب العليا وقد ر�صحت الهياأة املوؤ�ص�صة 
اع�صاءه���ا ليكونوا اللجنة الدارية املركزية، وبعد اجراء 
النتخاب���ات وفرز ال�صوات فاز بع�صوية اللجنة الدارية 
املركزية كامل اجلادرجي وح�صل على ٧60 �صوتًا وح�صني 
جميل وح�ص���ل ٧50 �صوتًا، وحمم���د حديد وح�صل ٧٣٩ 
�صوت���ًا، و�ص���ادق كمونة وح�صل عل���ى ٧٣٣ �صوتًا، وعبد 
الكرمي الزري وح�صل على 6٩٧ �صوتًا فيما ح�صل عبود 
ال�صاجل���ي عل���ى 5٢5 �صوتًا. وق���د ا�صيب بع����ض اع�صاء 
الهي���اأة املوؤ�ص�صة بده�صة لفوز زكي عبد الوهاب وح�صوله 
على 46٢ �صوت���ًا، وغ�صبوا خل�صارة عبد الوهاب مرجان 
ال���ذي ح�صل على ٣0١ �صوت���ًا ابعدته عن اللجنة املركزية 
وقربت زكي عبد الوهاب. وهي مفاجاأة مرة لعبد الوهاب 
مل يك���ن يتوقعها، كم���ا كانت مفاجاأة لالآخري���ن المر الذي 

�صبب �صدمة له.
وق���د اختلف���ت الراء ح���ول �صب���ب ان�صحاب عب���د الوهاب 
مرجان من احل���زب الوطني الدميقراطي حيث يعزي عبد 
الكرمي الزري هذه ال�صتقالة اىل ت�صامح احلزب يف قبول 
ال�صيوعي���ني وعدم اتخاذ الج���راءات الوقائي���ة ال�صريعة 
لت�صفية العنا�صر الي�صارية املتطرفة من التنظيم، واعالن 
موق���ف �صريح من املارك�صية، وت�صم���ني املنهج ما يو�صح 
الف���روق ب���ني املب���ادئ التي ق���ام عليه���ا احل���زب واملبادئ 
الي�صاري���ة الخ���رى. مما يتعار����ض مع اهدافه���م ومبادئ 
احلزب ومن ثم عدم ق���درة اجلادرجي يف �صدهم و�صعفه 
يف جمابهته���م وانه حاول واقران���ه املن�صحبني مرات عدة 
وتباع���ًا ت�صحيح امل�ص���ار وانهم حذروا كام���ل اجلادرجي 
وطالبوه بع���دم قبول ال�صيوعيني يف احلزب وال �صتكون 

النتيجة ان�صحابهم من احلزب وبالفعل كان ذلك.

وي���رى حممود ح�صان مرجان ان املن���اورات والجتاهات 
التي ظه���رت وا�صحة جلية بعد تاأ�صي����ض احلزب الوطني 
الدميقراط���ي والت���ي كان���ت خروج���ًا للح���زب م���ن املنهج 
ال�صلي���م واملفاهي���م الدميقراطي���ة والت���ي فوج���ئ بها عبد 

الوهاب مرجان وبع����ض رفاقه املوؤ�ص�صني، كذلك �صعر بان 
اجتاه احلزب حمل نف�صًا تكتليًا �صد اجتاهه القومي.

ويذه���ب حنا بطاطو اىل "ان اكرثية تبلغ ٧60 ع�صوًا من 
الذين ح�صروا الجتماع هزمت عبد الوهاب مرجان الذي 
كان من املر�صحني القوي���اء وانتخب بدًل منه ي�صاريًا هو 
املحام���ي زكي عبد الوه���اب وهذا مم���ا ادى اىل ان�صحاب 

مرجان من احلزب .

يرى عبد الرزاق احل�صني، ان هزمية عبد الوهاب مرجان 
اثناء عملي���ة النتخابات للجنة املركزي���ة للحزب الوطني 
الدميقراطي جعلته يغ�صب لهذه النتيجة ويعلن ان�صحابه 

من احلزب.

عندم���ا �صكل نوري ال�صعيد وزارت���ه العا�صرة يف 6 كانون 
الث���اين ١٩4٩م ا�صت�ص���در ارادة ملكي���ة بتعطي���ل جل�صات 
جمل����ض الم���ة �صه���رًا واح���دًا اعتب���ارًا م���ن الي���وم الثامن 
م���ن ال�صه���ر ذاته، بعده���ا اعلن ال�صعي���د انه و�ص���ع ميثاقًا 
وطني���ًا جلمع ال�صفوف وتوحيد الكلمة لي�صري امل�صتغلون 
بال�صيا�ص���ة بالبالد اىل اوجه الرق���ي وال�صعادة ودعي ذلك 
امليث���اق )امليثاق الد�صتوري(.  وبعد ف�ص���ل نوري ال�صعيد 
يف اقن���اع حزب ال�صتقالل عل���ى العمل �صوية وفق امليثاق 
املذك���ور، اجت���ه ال�صعيد اىل �صالح ج���رب وفاو�صه على ان 

با�ص���م  جدي���دًا  حزب���ًا  ب يوؤ�ص�ص���ا  ح���ز "
الحتاد الد�صت���وري" ولكن هذه املفاو�صات قد ف�صلت هي 

الخرى.
ومل يلب���ث ان ق���رر ن���وري ال�صعي���د ان يوؤلف حزب���ًا ي�صم 
خمتل���ف الراء الوطني���ة ، فاأل���ف مع جمموع���ة من زمالئه 
وهم عب���د الوهاب مرجان، وحممود علي حممد، ومو�صى 
ال�صابندر، وجميل الورفلي، و�صعيد عمر، وجميد عبا�ض، 
واحم���د العام���ر، وخليل كنه، ح���زب الحت���اد الد�صتوري 
حي���ث اجازت���ه وزارة الداخلي���ة يف ٢4 ت�صري���ن الث���اين 
١٩4٩، وا�صدر احلزب جريدة ناطقة با�صمه هي "جريدة 

الحتاد الد�صتوري".
وا�صار كام���ل اجلادرجي ان حزب الحت���اد الد�صتوري قد 
تاأل���ف من عنا�صر خمتلفة ت�صم عددًا كبريًا من القطاعيني 
ومنه���م عبد الوهاب مرج���ان وا�صح���اب امل�صالح الكبرية 
وامل�صتثمري���ن والنتهازي���ني الذين اع���دوا انف�صهم لت�صلم 
املنا�صب الكبرية وحمرتيف ت�صيد النيابات من املتعلمني 

وغريهم من هم على هذه ال�صاكلة.
وق���د ذك���ر ج���ورج هر����ض )Gorgel Harris( ان هذا 
احلزب ا�ص�ض لكي يحفظ الت���وازن بني الحزاب اليمينية 

والي�صارية ورمبا لغراء ال�صا�صة القدماء بالدخول فيه.
لق���د عق���د احل���زب موؤمت���ره الول يف ٢٣ كان���ون الول 
١٩4٩م وانتخب اع�صاء اللجن���ة العليا واللجنة املركزية 
فا�صبح نوري ال�صعي���د رئي�صًا وعبد الوهاب مرجان نائبًا 
للرئي����ض وخليل كنه �صكرت���ريًا وجميل الورفلي حما�صبًا 

وحممد ح�صن كبة امينًا لل�صندوق .
ولبد من ال�صارة اىل ان حزب الحتاد الد�صتوري حينما 
مت تاأ�صي�ص���ه فتح له فرع يف مدينة احللة عام ١٩50م وقد 
�صه���دت دار عبد الوه���اب مرجان يوم الفتت���اح ا�صت�صافة 
وف���ود املدن العراقي���ة الخرى امل�صارك���ة و�صخ�صيات من 
حزب الحتاد الد�صتوري يف احللة ومنهم ابراهيم الهزاع 
�صي���خ املعامرة وحم�صن اجلريان �صيخ البو �صلطان، فكان 

يوم الفتتاح ميثل تظاهرة وطنية و�صعبية .
لقد ا�صتمر عبد الوه���اب مرجان بالعمل يف �صفوف حزب 
الحت���اد الد�صتوري كنائب���ًا لرئي�صه ن���وري ال�صعيد لغاية 
ح���ل الح���زاب ال�صيا�صية م���ن قبل ن���وري ال�صعي���د نف�صه 
يف ت�صري���ن الث���اين ع���ام ١٩54م ، ال ان احلزب مل يطبق 
القواع���د النظري���ة الت���ي ج���اءت يف منهاجه وبه���ذا اظهر 
عج���زه او اعرا�ص���ه ع���ن حتقيق اله���داف الت���ي اختطها 
لنف�ص���ه وبذل���ك كان وج���وده لدع���م ال�صلط���ة احلاكم���ة ل 
لتحقيق مطالب اجلماهري يف ا�صالح الو�صاع ال�صيا�صية 

والقت�صادية.
عن ر�سالة )عبد الوهاب مرجان َوَدوره ال�سيا�سي
 يف العراق حتى عام 1958م(

عبد الوهاب مرجان 
من الح��زب الوطني الديمقراطي 

الى حزب نوري السعيد

من تاريخ الحركة الوطنية في العراق

معارضة ش��بابية لمعاهدة 1930 
مع بريطانيا

واجهت املعاهدةالعراقية الربيطانية 

لسنة ١٩٣0 بعد نرشها نقدًا الذعًا من 

بعض السياسيني ، ألنها مل تحقق 

االستقالل املنشود للعراق ؛ بل أصبح 

مقيدًا باملصالح والنفوذ الربيطانية  

، كام تم رفضها من املعارضة 

واألحزاب الوطنية ، ويف مقدمتها 

حزب اإلخاء الوطني برئاسة ياسني 

الهاشمي ، والحزب الوطني برئاسة 

جعفر أبو التمن ، إذ أعلنا أن املعاهدة 

غري مقبولة ، واحتجا بشأنهام لدى 

امللك فيصل ورؤساء الدول األجنبية.
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قصي محمود الحسناوي

العنبكي حميد  .قحطان  د 

�صعيًا من القوى الوطنية لك�صب النتخابات جرى ت�صكيل 
جبه���ة انتخابي����ة �صم���ت اأح���زاب ال�صتق���الل والوطن���ي 
الدميقراطي وال�صيوع���ي ومنظمة اأن�صار ال�صالم وبع�ض 

امل�صتقلني با�صم)اجلبهة الوطنية(.
وقفت احلكومة-بوا�صطة اأجه���زة وزارة الداخلية-ب�صدة 
ملقاوم���ة مر�صح���ي اجلبه���ة الوطني���ة يف خمتل���ف مناطق 
الع���راق، حي���ث هاجم���ت ق���وات ال�صرط�����ة الجتماع���ات 
النتخابي���ة للجبهة الوطني���ة يف مناطق احلل���ة والنجف 
وال�صليماني���ة، مم���ا اأدى اإىل مقت���ل اأح���د املتظاهري���ن يف 
النجف،واألق���ت ال�صرط���ة القب�ض على العدي���د من منظمي 
ه���ذه التظاه���رات والجتماع���ات منه�����م ال�صي���خ حمم���د 
ر�صا ال�صبيب���ي واإبراهيم احمد وعم���ر م�صطفى وغريهم 
والبع�ض منهم ظل معتقاًل ومل يطلق �صراحه اإل بعد انتهاء 
النتخابات.وكانت وزارة الداخلية واحلكومة تدعي بان 
الجتماعات النتخابي���ة اأدت اإىل الإخالل بالأمن وا�صف��ًة 
اإياه���ا باأنها ذريعة ُيحت���ج بها للحد م���ن احلرك��ة ال�صعبية 

التي جتلت يف تاأييد مر�صحيها.
اتخ���ذت وزارة الداخلي���ة اإج���راءات �صدي���دة للمحافظ���ة 
عل�����ى الأمن ف�ي ي���وم النتخابات، وخول���ت ال�صرطة ردع 
التظاه���رات واحل���ركات املخل���ة بالأم���ن الت���ي ق���د يق���وم 
للجبه���ة  املوؤي���دة  الأخ���رى  والعنا�ص���ر  الوطني���ون  به���ا 
الوطنية،ومن���ع حم���ل الأ�صلحة الناري���ة، وفح�ض املراكز 
النتخابي���ة وما يجاورها فجر ي���وم النتخابات وت�صديد 
احلرا�ص���ة عليها،واملحافظ���ة عل���ى ال�صنادي���ق والأوراق 
النتخابية،واأعلن وزير الداخلية اتخاذ جميع الإجراءات 

الالزمة لتفادي ال�صطرابات.
لإجن���از  الداخلي���ة  وزارة  حم���اولت  م���ن  الرغ���م  عل���ى 
النتخاب���ات باأق���ل ح���وادث وا�صطراب���ات، اإل اإن هن���اك 
يف  املر�صح���ني  اأن�ص���ار  ب���ني  وقع���ت  عدي���دة  احت���كاكات 
الكاظمي���ة اأدت اإىل مقت���ل اأح���د الأ�صخا����ض، وف�ي مناطق 
اأخ���رى م���ن اأق�صي���ة  الهندي������ة وعن���ه وطوزخرماتو لكن 

تدخل ال�صرط�ة حال دون تو�صعها.
 وِجهت انتق���ادات وا�صعة لوزارة الداخلية واحلكومة من 
بع�ض الأحزاب وال�صخ�صيات التي ا�صرتكت يف التناف�ض 
عل���ى الف���وز بالنتخاب���ات النيابية،وق���د ترك���زت مواطن 
التزوير يف اأماكن ثالث���ة ه��ي:الهيئة التفتي�صية،وال�ُصعب 
النتخابية،وقوائ����م الناخبني، وعملي���ة النتخاب نف�صها. 
وه���ذا الأم���ر ظه���ر ب�ص���كل وا�ص���ح يف انتخاب���ات منطقة 
القرنة يف ل���واء الب�صرة حيث لوحظ حتيز اأجهزة وزارة 
الداخلي���ة ل�صالح احمد النقيب وحمي���د احلمود مر�صحي 

احلكومة وع�ص���وي حزب الحتاد الد�صتوري �صد 
نوري جعفر.

وي�صري جنيب ال�صائ���غ اإىل تدخل اجلهاز الإداري 
ل���واء املو�ص���ل  ل���وزارة الداخلي���ة يف انتخاب���ات 

ول�صّيما مناطق القرى والأرياف)) لي�ض للحكومة اإمكانية 
املداخلة والتاأثري على اأ�صوات الناخبني يف منطقتي بلدة 
املو�صل، اإل اأنها تتدخل ب�صورة �صافرة يف املنطقة الثالثة 
وه���ي نواح���ي وق���رى املو�صل والت���ي ت�ص���رتك اأي�صًا يف 
انتخاب النواب امل�صيحيني وقبل موعد اإجراء النتخابات 
التكميلي���ة وبينما كنت اأجتول يف القرى ات�صل بي بع�ض 
الناخب���ني واخ���ربوين ب���اأن املوظف���ني الإداري���ني طلب���وا 
منه���م ع���دم انتخاب مر�صح���ي اجلبهة الوطني���ة وانتخاب 
مر�صحي احلكومة..(( ،ويظهر من ذلك اأن تدخل املوظفني 
الإداري���ني اأق���ل يف مراك���ز املدن وه���ذا �ص���يء طبيعي لأن 
املدن تكون اأكرث وعي���ًا ولأن اأكرث اأع�صاء الأحزاب هم من 
امل���دن ويعملون فيه����ا مما قد ي�صبب حراج�����ة اأكث�ر ملوقف 
املوظفي����ن الإداري���ني امل�صرفني عل�����ى النتخاب���ات بينم��ا 

يكون ذلك اأقل ف��ي �صواحي املدن ونواحيه��ا وقراها حيث 
يطب���ق نظام دع���اوى الع�صائ���ر اأكرث من تطبي���ق القوانني 
الأخرى،مم���ا يعط���ي �صلط���ة وتاأثري للموظف���ني الإداريني 
يف تل���ك املناطق ب�صكل وا�صع من ممثليهم يف مراكز املدن 

والألوية.
وتدخلت ال�صلط���ات الإدارية يف انتخاب���ات مناطق بغداد 
الإداري���ون  املوظف���ون  فقد))اأخ���ذ  اأخ���رى،  وباأ�صالي���ب 
يتدخل���ون يف اأم���ر جل���ان التفتي�ض،بل يف اأم���ر اختيارية 
املحالت نف�صها،فلق���د ا�صتدعى مت�صرف لواء بغداد بع�ض 
املختاري���ن اإىل ديوان���ه الر�صم���ي واأخ���ذ منه���م اأختامه���م 
وتركه���م ينتظ���رون واخ���ذ يوق���ع باأختامه���م عل���ى قوائم 
الثنينات والأع�صاء اخلم�صة ع�صر من كل حملة كما يحلو 

له((.
ويقول عب���د املجيد اجلميلي املر�صح ع���ن منطقة الفلوجة 
))ر�صح���ت يف منطق���ة الفلوج���ة �صنة١٩54،وق���د قام���ت 
ال�صلط���ات الإدارية  بتوقيف املوؤيدين مبوجب املادة)4٣( 
م���ن نظ���ام دع���اأوي الع�صائ���ر..وان املت�ص���رف ا�صتدعاين 
وه���ددين وان������ه م�صتع���د لتوقي���ف اأبن���اء الفلوج���ة كافة، 
وق���ال..ول تعتق���د بان������ي اأو احلكومة ت�صم���ح لغري خليل 
كن�����ه وعبدالعزيز ع���رمي اأن يف���وز بالنتخابات((.ويقول 
اأي�ص���ًا))اإنَّ الأوراق التي كان���ت حتمل ا�صمي وا�صم غريي 
اأفرغ���ت.. وملئت ال�صناديق باأوراق حتمل ا�صم خليل كنه 
وعب���د العزي���ز عرمي((وي�صيف ه���ذا املر�ص���ح، ان الإذاعة 
اأعلن���ت نب�اأ ف���وز هذين املر�صحني احلكومي���ني يف ال�صاعة 
ال�صاد�ص���ة والن�ص���ف م�صاًء، م���ع اإن نتائ���ج النتخابات ل 

ميكن معرفتها قبل ال�صاعة الثانية ع�صرة لياًل.
اإل اإن اأكرث الأ�صاليب تزويرًا لالنتخابات هو تبديل اأوراق 
النتخاب،فبع���د اأن يك���ون الناخب���ون ق���د مار�ص���وا حقهم 
النتخاب���ي واأف�صحوا ع���ن اأرادتهم،تعم���د اجلهة امل�صرفة 
عل����ى النتخابات اإىل اإتالف اأوراقه���م النتخابية،وو�صع 
اأوراق اأخ���رى بدلها يف �صناديق الق���رتاع حتوي اأ�صماء 

مر�صحي ال�صلطة التنفيذية،مبا يخالف اإرادة الناخبني.
وقد جل���اأت وزارة نوري ال�صعي���د اإىل ا�صت�صدار مرا�صيم 
مقي���دة للحرية مهدت بها الأجواء الالزمة ل�صمان انتخاب 
مر�صحيها،فق���د اأ�صدرت مرا�صيم عديدة مقيدة للحرية قبل 
مبا�صرة النتخابات باثني ع�صر يومًا.اإذ))ن�صرت احلكومة 
تعدي���الت لقانون العقوبات،و�صع���ت يف �صلطاتها ملكافحة 

اأن�ص���ار  ���ع  الآخرين،كم���ا و�صِ ال�صيوعي���ني والي�صاري���ني 
ال�ص���الم وال�صبيب���ة الدميقراطية بنف�ض درج���ة ال�صيوعية 
الت���ي كانت حمرم���ة.وُزود جمل����ض ال���وزراء ب�صالحيات 
ن���زع اجلن�صي���ة ع���ن اأي عراق���ي يو�ص���م بال�صيوعي���ة اأو 
يق���وم بفعاليات لها عالقة بال�صيوعي���ة، وبنفيه من البالد.

وكذل���ك خ���ّول جمل�ض ال���وزراء ب�صلطة اإغ���الق اأي جمعية 
اأو نقابة،موؤقت���ًا اأو ب�صورة دائمي���ة اإذا كانت فعاليات تلك 
اجلمعية اأو النقابة مما يوؤثر تاأثريًا �صيئًا يف الأمن العام، 
وه���ذه الإجراءات..ثبطت عزم املعار�صة،ومهدت الطريق 

اإىل انت�صار نوري ال�صعيد )الكبري( يف النتخابات((.
واأ�صار كام���ل اجلادرجي يف مذكرات���ه اإىل عمليات تزوير 
النتخاب���ات يف بغ���داد)).. دخل التزوي���ر يف كل املناطق 
تقريبًا –عدا املنطقة الثالثة(( وقد بلغ التزوير �صكاًل علنيًا 
بحيث     )) ان تعقب وقائعه من الأمور التي ل فائدة منها 
لو�ص���وح التزوير وعالنيته..((.ويف املناطق خارج املدن 
والريف اأجرت)) ال�صلطات)عملية النتخاب(يف الليل وملا 
ح���ل يوم النتخ���اب ل�م يجد الناخب���ون �صناديق القرتاع 

فق���د كانت ممتلئة واأر�صلت لت�صنيف الأ�صوات((.
ويق���ول علي ال�صرقي-الوزير ب���ال وزارة يف وزارة اأر�صد 
العم���ري الثانية- يف كتابه )الأح���الم( ))اإن اأر�صد العمري 
كان باندفاع،ي�صبه اله�صرتيا،يدير النتخابات يف الظاهر 
ب�صف���ة حيادية، ولك���ن معمل الرت�صي���ح يف غرفة الديوان 
املج���يء  املحاول���ة  بابان،وكان���ت  خمت���ار  امللكي،احم���د 
باأكرثي���ة بالطية..حت���ى اأمت النتخاب���ات بح�ص���ب اخلطة 
املر�صومة،وفاجاأ النا�ض بالهزمية اإىل الأ�صتانة((.ونتيجة 
لعملي���ة تدخ���ل وزارة الداخلي���ة يف النتخابات مل يفز من 
مر�صح���ي اجلبهة الوطنية ال����)٣٧( �ص���وى ع�صرة)٢(،من 
بينهم)4( من مر�صحي احلزب الوطني الدميقراطي وهم : 
كامل اجلادرجي وحممد حديد وح�صني جميل )بالتزكية( 

وجعفر البدر،من بني )١٣5( نائبًا جمموع النواب.
وبه���ذا مل تختل���ف انتخابات حزي���ران ١٩54 النيابية عن 
�صابقته���ا من حي���ث تدخل ال�صلط���ة التنفيذي���ة فيها ب�صكل 
مبا�ص���ر اأو غري مبا�ص���ر ل�صالح مر�صح���ي احلكومة متبعة 

�صتى اأ�صاليب التالعب والتدخل والتزوير.

عن ر�سالة )وزارة الداخلية االعراقية 1958-1939
درا�سة تاريخية(

ارب����ع  ت�صكي����ل  يف  ال�صع����دون   املح�ص����ن  عب����د  جن����ح 
الث����اين  ٢8ت�صري����ن  يف  وذل����ك  برئا�صت����ه،  وزارات 
الث����اين١٩٢8،  ١4كان����ون  ٢6حزي����ران١٩٢5،   ،١٩٢٢
١٩ايل����ول١٩٢٩  ف�صاًل عن ذلك، فقد �صغل منا�صب نيابية 
عدي����دة، اإذ ا�صب����ح نائبًا عن "لواء الب�ص����رة" يف املجل�ض 
التاأ�صي�ص����ي، ثم انتخب رئي�صًا للمجل�ض وذلك يف ٢٧ اأذار 
١٩٢4، كما وانتخب اي�صًا )مرتني( نائبًا عن لواء الب�صرة 
يف جمل�ض النواب العراقي يف متوز ١٩٢5، ايار ١٩٢8، 

ف�صاًل عن انتخابه مرتني رئي�صًا ملجل�ض النواب يف
٢٧ ت�صري����ن الثاين ١٩٢6، ٢٩ ني�صان ١٩٢٩، وذلك بدعم 

وت�صويت "حزب التقدم" له.
ُع����رف ع����ن عب����د املح�ص����ن ال�صع����دون، بكون����ه ذا           
توجه����ات قومي����ة، حي����ث كان داعم����ًا و�صان����دًا للق�صاي����ا 
العربية، ول�صيما ) الثورة ال�صورية ١٩٢5(، و) الق�صية 
الفل�صطيني����ة ١٩٢٩(. كم����ا ويح�صب لل�صع����دون، جناحه 
يف ظ����ل وزارته الثانية يف حل )ق�صية املو�صل( وابقائها 

�صمن احلدود العراقية.
ولكن الهم من ذلك، ان عبد املح�صن ال�صعدون، بذل جهده 
لتاألي����ف حزب �صيا�صي اطل����ق عليه ا�صم" ح����زب التقدم"، 
وق����رر ان اع�ص����اءه الرئي�صني م����ن النواب، وق����د ت�صكلت 
الهيئة الدارية الوىل ل�" حزب التقدم" برئا�صته ويف ٣١ 
ت�صري����ن الول١٩٢٩، قام ال�صعدون بت�صكيل هيئة ادارية 
جديدة ل�"حزب التقدم" )الهيئة الدارية الثالثة( ، وكانت 

برئا�صته اأي�صًا. 
وم����ن اجلدي����ر بالذك����ر، اأن ال�صعدون، �صب����ق وان تعر�ض 
ملحاول����ة اغتيال من قبل �صخ�ض يدعى عبد الله حلمي يف 

١0اآب١٩٢6، ولكن الغري����ب يف المر ان ال�صعدون اعلن 
العف����و عنه وتن����ازل عن حق����ه ال�صخ�صي، ولك����ن املحكمة 
اأعلن����ت حكمها بحب�����ض املتهم �صنتني ون�ص����ف. واجلاين 
م����ن اهايل دير الزور يعمل ماأم����ور كمرك يف كوي�صنجاق 
ال ان����ه اخرج م����ن وظيفته ب�صب����ب جتاوزُه م����دة اجازته 
الت����ي كان����ت �صهرين اىل ت�صعة ا�صهر ، ث����م عني موظفًا يف 
وزارة املالي����ة، ال ان����ه ف�ص����ل منه����ا ل�ص����وء �صلوك����ه ، وقد 
ح����اول التوظيف بعدها لكنه ف�صل، مم����ا دفعه ذلك للتهجم 
على احلكومة واتخاذه قرار اغتيال رئي�صها عبد املح�صن 

ال�صعدون  
ام����ا بالن�صب����ة لوزارته الرابع����ة والخرية فق����د كانت نية 
)يا�ص����ني  يك����ون  ائتالفي����ة(  )وزارة  ت�صكي����ل  ال�صع����دون، 
الها�صم����ي ور�صيد عايل الكيالين وجعف����ر اأبو التمن( من 
اأع�صائه����ا، اإل اأن اأع�ص����اء "ح����زب التق����دم" عار�صوا ذلك، 
وه����ددوا بعدم امل�صارك����ة يف الوزارة اجلدي����دة. حتى اأن 
يو�ص����ف غنيم����ة، ع�ص����و "ح����زب التق����دم"، يف ت�صريح له 
يف جريدة "الأه����رام" امل�صرية ، ا�صتبعد اأن تكون وزارة 
ال�صع����دون، وزارة ائتالفي����ة، لأن الأكرثي����ة ال�صاحق����ة من 
جمل�����ض النواب تنت�صب اإىل "ح����زب التقدم"، وميكنها اأن 
توؤل����ف وزارة قوية متجان�صة من دون حاجة اإىل موؤازرة 
املعار�صني، ول�صيما بعد اأن ثبت ف�صل الوزارة الئتالفية 

يف �صنة ١٩٢٧.
ونتيج����ة لذل����ك، ق����رر ال�صع����دون، ون����زوًل لأرادة اأع�صاء 
اأن ي�ص����كل وزارة ل يوجد فيها عن�صر  التقدم"،  "ح����زب 
م����ن غري التقدميني، وان وزارته تقدمية بحتة، ولذلك فان 
بع�ض اأع�صاء احل����زب وعددهم ثالثون ع�صوًا، قد عقدوا 

جل�صة للحزب، قبل تاأليف الوزارة اجلديدة.ومن اجلدير 
بالذك����ر، اأن ناج����ي �صوكت، اأح����د اأع�صاء "ح����زب التقدم" 
ال����ذي تقل����د وزارة العدلية يف وزارة ال�صع����دون الرابعة، 
كان راأي����ه اأن تكون ال����وزارة ال�صعدونية، وزارة قومية ل 

حزبية، ت�صم اأركان الأحزاب كافة.
وعل����ى الرغم من ذل����ك، �صكل ال�صع����دون وزارت����ه الرابعة 

يف ١٩ اأيل����ول ١٩٢٩، وكان����ت وزارت����ه ائتالفي����ة، وق����د 
اأ�ص����ارت اأح����دى الوثائ����ق الربيطاني����ة،اإىل اأن بريطاني����ا 
كان����ت ت�صعى لبذل كافة اجلهود من اأج����ل ابقاء ال�صعدون 
ووزارت����ه يف مرك����ز القوة حت����ى �صن����ة ١٩٣٢، وقد �صبب 
ه����ذا الت�صكي����ل اعرتا�صات عديدة من قب����ل اأع�صاء "حزب 
التق����دم"، ول�صيما بعد اأن ا�صرتك فيه����ا يا�صني الها�صمي، 
رئي�����ض "ح����زب ال�صعب" املعار�����ض، وزي����رًا للمالية. ففي 
اجتم����اع ل�"ح����زب التق����دم" يف ١ ت�صرين الث����اين ١٩٢٩، 
األق����ى ال�صع����دون خطبة �صيا�صي����ة دافع فيها ع����ن اختياره 
ليا�ص����ني الها�صمي لوزارة املالية، فق����ال :" اإّن يا�صني با�صا 
مع����روف بح�صن بالئه يف الق�صاي����ا الوطنية. فقبول هذه 
ال�صخ�صي����ة املمت����ازة يف ح�صريتن����ا، لدلي����ل وا�صح على 
ح�ص����ن نوايانا وعدم اهتمامنا بالفوارق احلزبية، واأنا ل 
اأ�ص����ك يف انك����م ت�صاركونني يف قناعتي ه����ذه"، فاعرت�ض 
اأع�صاء احلزب على ادماج الها�صمي يف الوزارة ، وثارت 
املناق�ص����ة على ذلك. فكانت النتيج����ة احلا�صمة، اأن احلزب 
وافق باأكرثي����ة �صاحقة على اإدم����اج الها�صمي يف الوزارة 

ال�صعدونية الرابعة.
وعل����ى الغ����رار نف�ص����ه، ع����رب جعف����ر الع�صكري، ع����ن راأيه 
بخطوة ال�صع����دون قائاًل : "اإّن ا�ص����رتاك يا�صني الها�صمي 
يف ه����ذه ال����وزارة اجلدي����دة، بتقلده زم����ام وزارة املالية، 
وهو م����ن اأقطاب حزب املعار�صة لدلي����ل على اأن الأحزاب 
ال�صيا�صي����ة يف العراق متعاون����ة يف ال�صعي لبلوغ غايتها 
الواحدة، وهي ان�صمام العراق اإىل ع�صبة الأمم بتحالف 

بريطانيا العظمى.
وعلى اأية حال، فاأن الوزارة ال�صعدونية الرابعة، قد انتهت 
بفاجعة كب����رية، اإذ اأقدم رئي�صها عب����د املح�صن ال�صعدون، 
عل����ى النتحار يف ١٣ ت�صرين الث����اين .  وقد انتهت حياة 
ال�صعدون، منتحرًا يف فجر ١٣ت�صرين الثاين ١٩٢٩، بعد 
ان تغل����ب علي����ه الإعي����اء والتعب ملواجهة م�ص����اكل احلياة 
ال�صيا�صي����ة كونه �صيا�صيًا حمن����كا، اإذ وجد من جتربته ان 
ال�صعب يطلب �صيئًا اآخر، فا�صتوىل عليه هذا ال�صراع لأنه 
اب����ى  ان يخذل �صعب����ه ف�صدد لنف�صه م�صد�ص����ه وانهى بذلك 

حياته. 
ان الكث����ري من امل�صادر ا�صارت اىل ان واحدًا من الأ�صباب 
املهم����ة الت����ي اأدت اىل انتح����اره، هو م�صاكل����ه العائلية مع 
زوجته حورية خامن، ال ان حميد حمد ال�صعدون ا�صتبعد 
ذل����ك م�صتن����دًا اىل ) و�صي����ة ال�صع����دون(، الت����ي تركها قبل 

انتحاره حيث او�صى فيها ابنه علي باحرتام والدته.
وعل����ى ما يبدو، ان ال�صاعر معروف الر�صايف كان له راأي 
اخ����ر يف انتح����ار ال�صع����دون، حيث اتهم طه ال����راوي احد 
اع�ص����اء "ح����زب التق����دم" بو�صايت����ه لل�صعدون، ام����ام دار 
العتم����اد الربيط����اين بتهمة التحري�ض عل����ى الثورة �صد 
بريطاني����ا، وعندما مت ا�صتجوابه من قبل دار العتماد، مل 
ينك����ر عبد املح�صن م����ا نطق به وقال " ماقل����ت اإل احلق"، 

وبعد مرور يومني انتحر عبد املح�صن ال�صعدون.  

بع����د انحالل الوزارة ال�صعدوني����ة الرابعة، وذلك بانتحار 
ال�صع����دون يف ١٣ ت�صري����ن الث����اين ١٩٢٩، اأ�ص����در املل����ك 
ال�صوي����دي،  ناج����ي  اإىل  امللكي����ة  اإرادت����ه  الأول  في�ص����ل 
وزي����ر الداخلي����ة يف ال����وزارة املنحل����ة باإ�صن����اد من�ص����ب 
رئا�ص����ة ال����وزارة بالوكالة الي����ه .  ويف ١8 ت�صرين الثاين 
١٩٢٩، �ص����درت اإرادة ملكية اأخرى تق�صي بتاأليف ناجي 
ال�صويدي لل����وزارة، فاأ�صب����ح رئي�صًا لل����وزراء اإىل جانب 

احتفاظه مبن�صب وزير اخلارجية.

عن ر�سالة )حزب التقدم يف العراق ودوره ال�سيا�سي
 1925- 1931   درا�سة تاريخية (

وزارة الداخلية وانتخابات حزيران 1954

عندما تألفت وزارة ارش��د العمري يف ٢٩ نيسان ١٩54، أعلنت هذه الوزارة يف منهاجها 

ب��أن هدفها هو ح��ّل املجلس النيايب وإج��راء انتخابات جديدة بحري��ة وحياد، وقوبل 

تش��كيل ال��وزارة ب��ردود فعل س��لبية من 

األحزاب واملنظامت السياسية متهمة هذه 

ال��وزارة بأنها غري مؤهل��ة إلجراء انتخابات 

حرة وذلك نظرًا إىل مايض رئيسها وأقطابها 

التعس��فية واالس��تفزازية  باألعامل  الزاخر 

املوجهة ضد الشعب وحرياته.

تمَّ تحديد يوم ٩حزيران ١٩54موعدًا إلجراء االنتخابات النيابية،فدب النشاط يف أوساط 

األحزاب السياس��ية للمش��اركة يف االنتخابات رغم تش��كيكها يف مقدرة وزارة أرش��د 

العمري عىل تهيئة الرشوط املالمئة إلجراء االنتخابات الحرة،واعتقادها بأنها س��تالقي 

مقاومًة عنيفًة من أجهزة وموظفي وزارة الداخلية.

قبل تسعين عاما.. في 19 أيلول 1929

السعدون يشكل وزارته االخيرة
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 الموسيقي االول 1932
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ال���س���ع���دي           س����ع����دي    

يف اول خربعن املوؤمتر ذكرت جريدة العراق ال�صادره 
يف ١٩٣٢/١/٢5 وحتت عن���وان :)موؤمترللمو�صيقا 

العربية ميثل فيه العراق ( ن�صه:
ذك���رت زميلتن���ا الب���الغ امل�صري���ة ،ان���ه �صيعق���د يف 
�صهراذارالقادم موؤمترللمو�صيق���ى العربية يف مدينة 
القاهرة يح�ص���ره مندبون ميثلون الع���راق و�صوريا 
وفل�صط���ني ومراك����ض واجلزائ���ر وتون����ض واليم���ن  
و�صيقوم هذا املوؤمت���ر بالبحاث اخلا�صة باملو�صيقى 
العربي���ة والقط���ار ال�صرقي���ه وحت�ص���رة ع���دة ف���رق 
مو�صيقية عربية من البالد التي �صت�صرتك فيه لتعزف 
الت مو�صيقاه���ا .اىل جان���ب دع���وة اكرثمن ع�صرين 
�صخ�صية من اقطاب املو�صيقا العاملية  ومنهم د هري 
فارمر من انكلرتا و د هاينتز من املانيا  وال�صتاذ بال 
بارتوك من املج���ر وال�صتاذ روؤوف يكتابك من تركيا 

و...
     �صافرالوفد يوم ١0 اذار ١٩٣٢و الذي تراأ�صه فريد 
ع�صرنا القباجني وفرقته املو�صيقية املكونة جميعها 
م���ن يهودالع���راق  . ع���زوري هارون  ع���ود - يو�صف 
زعرور  قانون  - يو�صف بتو �صنطور  - �صالح �صميل 

جوزه  - ابراهيم �صالح  رق - يهودا مو�صي  طبله.
 املوؤمت���ر ا�صتمرم���دة ا�صبوع للفرتة م���ن ٢8 اذار- ٣ 
ني�صان ١٩٣٢ وال���ذي ح�صر حفل الفتتاح امللك فوؤاد 
و�ص���ارك العراق بنخبة من املقامات والغاين ون�صيد 
عراقي من تاليف ال�صاعر خ�صرالطائي واحلان واداء 

القباجني مطلعه:
ملك النيل �صالم      لك ماغنى حمام

و�صدا يف الرو�ض طري    و�صرى يف الدهرعام ..
فا�صتح�ص���ن املل���ك فوؤاد ه���ذا الن�صيد امي���ا ا�صتح�صان 

كما�صرح بذلك القباجني عند عودته للعراق ...
واي�ص���ا مار�ض جاللة املل���ك ) رمزالخوة بني العراق 
اعج���اب  نال���ت  واغني���ه  به���رزي  ومق���ام  وم�ص���ر( 
امل�صارك���ني وانتزع���ت الت�صفيق م���ن قبل املل���ك فوؤاد 

وجمهور احلا�صرين ...
ا�صتاذن���ا  ال�صط���ورة  ق���دم  اخ���رى  حفل���ة  يف 

الكبريالقباجن���ي فيه���ا �صمفوني���ة املقام���ات العراقية 
) البراهيم���ي( م���ع ب�صت���ة تراثي���ه / م���ا دار ح�صن���ه 
ب�صم���ر واي�صا اغنية جديده من كلمات واحلان واداء 

القباجني والخرية مل ت�صجل على القرا�ض .
الف�ص���ل الث���اين : مقام بنج���كاه مع اغني���ة اي�صا من 
كلم���ات واحل���ان وغن���اء القباجن���ي : خ���ايل الع�ص���ك 

بطران اي�صا مل توثق  مع الأ�صف .
وم���ا ان انته���ى القباجن���ي م���ن فقراته حت���ى نه�ض د 
حمجوب ثاب���ت فاألقى جملة بلهج���ة احلزم كما تقول 
ال�صحافة امل�صرية قائال ) هكذا يلقى ال�صعر خذوا عن 

هذا املطرب يااخواين ...(
بعده���ا ان�صرف ال�صطورة القباجني وفرقته املتاألقة 
لتوثيق نخبة م���ن املقامات العراقية والغاين فكانت 
ح�ص���ة الع���راق ه���ي العل���ى ر�صي���د م���ن ب���ني جميع 
الدول امل�صاركة وقد بلغ���ت ٣١ قر�ض بع�ض املقامات 
�صجل���ت عل���ى ٣ اقرا����ض وبع�صها ٢ واخ���رى ١ منها 
للقباجني ٢4 و٧ اقرا�ض للفرقة عزفا منفردا وقامت 
بالتوثي���ق �صركة جرامف���ون النكليزية حتت ا�صراف 
ال�صتاذ من�صور عو����ض  بينما بقية البلدان من ٣-4  

اقرا�ض.

جوائ���ز املوؤمت���ر: حقيق���ة مل تك���ن هن���اك جوائ���ز كما 
الك���رخ  بجريدت���ه  الكرخ���ي  عب���ود  ال�صاع���ر  ثبته���ا 
ال�صبوعية وامن���ا جائزة ذات مغزى فني ومو�صيقي 
ومقامي ك���ون القباجني هواول ا�صتاذ مقام ا�صتطاع 
ومبوهبت���ه املتف���ردة اي�ص���ال ه���ذا الف���ن النبي���ل اىل 
ا�صم���اع امل�صاركني يف املوؤمت���ر وكان مو�صع احرتام 

وتقديروحظي بالتكرمي ...
وهن���ا ل ب���د م���ن ال�ص���اره ان ال�صت���اذ القباجن���ي مل 
يغ���ن نغم الالمي وامنا �صجل���ه عزفا وعلى اداة العود 

عزوري هارون على قر�ض برقم  ج.�ض ٣6
املقامات التي وثقها القباجني ب�صوته يف املوؤمتر  ٩ 

هي:
ر�ص���ت - ابراهيمي -  من�صوري  - خمالف -  بهرزي  

- بنجكاه -  ح�صيني -   مدمي - �صرقي دوكاه .
ماذا قال امل�صاركون عن القباجني؟:

املجري بيال بارتوك
 مل يق���دم اي فن���ان عربي �ص���واه من الل���وان الريفية 
او ل���ون املدين���ة اداء عظيم���ا ممل���وء ب���كل املقومات 
الدراماتيكي���ة ، وحت���ى ا�صتطي���ع القول ب���اأن املوؤدي 
الداء  يف  ال���ذروه  م�صت���وى  اىل  ارتف���ع  العراق���ي 

املو�صيقي(.
اماامل�صت�ص���رق المل���اين د هاينت���ز فق���ال: العراق هو 

احلجر الثمني يف املوؤمتر.
ولل�صاعرامل�صري الكبري احمد �صوقي راأيه :
 هذا تراث عظيم وانت ياعراقي فنان كبري.
وماذا قالت �صيدة الغناء العربي ام كلثوم :

امتن���ى وج���ود ا�صت���اذي ابوالعال حمم���د لي�صمع هذا 
ال�صوت الذي مل ن�صمع مثله قط .

احلقيق���ه وللتاري���خ ان م���ن ي�صتمع ملقام���ات والداء 
املذهل ل�صيد املقام العراقي ورمزه ال�صامخ القباجني 
ان ال���ذي ادى يف موؤمترالقاهره �صنة ١٩٣٢ هو غري 
القباجن���ي ال���ذي غن���ى يف بغ���داد �صن���ة ١٩٢5 بداية 

انطالقته املقامية ...

تناولت يف حديث س��ابق عن حقيقة مقام الالمي وانطالقة القبانجي املقامية يف بغداد عام 

١٩٢5 ومن ثم الحدث االهم يف برلني عام ١٩٢8واليوم نتوقف لنسلط االضواء عىل الحدث 

ال��ذي يعتربايضا االبرز يف حياة اس��تاذنا املبدع الكبريالقبانجي ومش��اركته يف اول تظاهرة 

موس��يقية غنائية يف العامل العريب  اقيمت يف مرصعام ١٩٣٢ وعن مشاركة العراق وماجرى 

يف اروقت��ه من حقائق معتمدا عىل عدد م��ن الوثائق من بينها كتاب وزارة املعارف املرصيه 

الص��ادر١٩٣٣ والكثريمن املج��الت والصحف الصادرة وقتها اىل جانب االس��تامع اىل جميع 

االقراص التي وثقها القبانجي يف املؤمتر فتعالوا معنا لنقلب اوىل صفحاته ...


