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العدد )4322(
السنة السادسة عشرة

االثنين )3( كانون األول 2018

ري���س���ان ع���ام���ر ع��ب��د هللا عماد كريم عكوب محمد 

اهتم���ت رو�شيا ومنذ الق���رن ال�شابع ع�شر يف 
الو�ش���ول اىل املي���اه الدافئ���ة )مي���اه اخلليج 
العرب���ي(. فالقيا�شرة جميعه���م كانوا ياأملون 
الو�ش���ول اىل تل���ك املياه ع���ر تو�شعهم نحو 
اجلنوب وكان بطر�س الأكر  اأكرثهم اهتمامًا 

بذلك.
م���ن هنا احت���ل الع���راق موقعًا مهم���ًا بالن�شبة 
للعامل، مما اثار اهتمام خمتلف الدول الكرى 
ومنها رو�شي���ا، وعلى �شوء ما تق���دم فقد بدء 
الهتم���ام الرو�شي بالعراق من���ذ عام 1901، 
اإذ بدء التجار وال�ش���ركات الرو�شية ي�شريون 
رحالتهم اليه من خالل مدينة الب�شرة، وبذلك 
ب���داأت رو�شيا تناف�س ال���دول الأجنبية والتي 
له���ا م�شال���ح واحت���كارات يف الع���راق، مث���ل 
النم�ش���ا ول�شيم���ا يف توري���د الخ�ش���اب اىل 
جان���ب ال�شن���دات الرو�شي���ة والت���ي اأ�شبحت 

الأهم يف مدينة الب�شرة.
وبالرغ���م من ع���دم ا�شتقالل الع���راق يف نهاية 
القرن التا�ش���ع ع�ش���ر، اإل اأن رو�شيا، افتتحت 

لها قن�شلية يف مدينة الب�شرة.
ويبدو ان ال�شراع بفتح القن�شلية ال�شوفيتية 
يف الع���راق عل���ى الرغم من تبعيت���ه العثمانية 
يرج���ع لت�شخي����س رو�شي���ا مواط���ن ال�شعف 
والنحالل يف الدول���ة العثمانية والتي بداأت 
بوادره���ا تلوح من خالل هزائمها املتكررة يف 
اأكرث من موق���ع اوًل، ولإ�شتداد حدة التناف�س 
ثاني���ًا، وحماول���ة  ال�شتعم���اري يف املنطق���ة 

رو�شيا تثبيت اأقدامها قبل غريها ثالثًا.
 )Lineen( ويف ع���ام 1909، اهت���م لين���ن
بالع���راق وذل���ك ل�شتق���راءه �شيا�ش���ة الع�شر، 
ومنها �شع���ي بريطاني���ا املتوا�ش���ل لل�شيطرة 
على امارات اخلليج العرب���ي وكذلك املعاهدة 

)النكلو-املانية( بتاريخ 5 متوز 1914.
بداأت معامل املوقف الرو�شي تتو�شح اكرث من 
خ���الل معار�شتها م�شروع �شك���ة حديد )بغداد 
- برلن( ب�ش���دة لأ�شباب اقت�شادية و�شيا�شية 
زاعمة ان ذلك �شيوؤثر يف الرثوة التي جتنيها 
م���ن م�ش���ادر برتوله���ا يف اجلن���وب، بع���د ان 
ت�شتغل امل���وارد البرتولية يف مدينة املو�شل، 
ف�ش���ال عن اأ�شباب اقت�شادية وع�شكرية تتعلق 
مبوق���ع الع���راق. وان ه���ذا امل�ش���روع �شيمنح 
الدول���ة العثماني���ة ق���وة اك���ر عل���ى مواجهة 

رو�شيا يف حالة اندلع احلرب بينهما.
وتاأ�شي�ش���ًا عل���ى ما تقدم ب���داأت رو�شيا تراقب 
الأح���داث باهتم���ام كب���ري وتتح���ن الفر����س 
لالقرتاب من العراق، وقد �شنحت لها الفر�شة 
اثن���اء احل���رب العاملي���ة الأوىل، وبعده���ا ففي 
اثن���اء عق���د )معاه���دة �شايك�س-بيك���و( ع���ام 
1916، طلب���ت رو�شيا يف حال �شيطرتها على 
كرد�شتان العراق واىل ما وراء ولية املو�شل، 
التفاقي���ة  ت�شمن���ت  اإذ  يح���دث  ذل���ك مل  لك���ن 
فيم���ا ت�شمن���ت، اإخ�ش���اع امل�شاي���ق الرتكي���ة 

وا�شطنبول وارمينية للحكم الرو�شي.
واثناء احلرب العاملية الوىل توغلت القوات 
الرو�شي���ة، داخل الرا�ش���ي العراقية من جهة 
الق���وات  احتلته���ا  اإذ  عن���د خانق���ن،  ال�ش���رق 

الرو�شية يف ني�شان من عام 1917.
الرو�ش���ي  الهتم���ام  ب���داأ   ،1920 ع���ام  ويف 
بالع���راق يظه���ر ب�ش���كل وا�ش���ح وجل���ي ومن 
خ���الل موؤ�شرات ر�شمية، اذ عق���د موؤمتر باكو  
يف الع���ام نف�ش���ه، اإذ ركز اإىل دع���وة الفالحن 
وحتري�شه���م �ش���د ال���دول الغربي���ة وت�شكيل 
الحزاب ال�شيوعية والتي ترتبط بال�شيوعية 

الأمميه وتلتزم بقراراتها.
وتوؤك���د بع����س الوثائ���ق عل���ى ان احلكوم���ة 
العراقية والتي ت�شكل���ت بعد الثورة العراقية 
الك���رى 1920، ق���د حاولت بن���اء عالقات مع 
الحتاد ال�شوفيتي، ويفيد القن�شل ال�شوفيتي 
يف تركي���ا ان ممث���اًل ع���ن احلكوم���ة العراقية 

و�شل اىل تركيا لهذا الغر�س.
وهن���ا اود ان ا�شجل ان ه���ذا التاريخ ل ميكن 
ع���ده بداي���ة للعالق���ات الدولي���ة ب���ن البلدين 
والتي تقت�شيه العالقات الدولية ان تقوم بن 
وحدت���ن �شيا�شيتن كاملت���ي الهلية، ولعدم 
متتع الع���راق اآن���ذاك بال�شتق���الل وخ�شوعه 

لالنتداب الريطاين.
 3 يف  الر�شم���ي  ال�شتق���الل  الع���راق  ن���ال 
ت�شرين الأول 1932، وبهذا اأ�شبح موؤهال 
لن يقي���م عالقات م���ع دول العامل ويرتبط 
معها، ومع ذلك مل يب���ادر العراق والحتاد 
ال�شوفيتي اإىل اقام���ة اأية عالقات بينهما، 
والراجح ان ال�شبب يرجع اىل ان العراق 
وبع���د خروج���ه م���ن النت���داب دخ���ل يف 

معاهدة مع بريطانيا

 يف 30 حزي���ران 1930. اأ�ش�ش���ت اإىل حتالف 
وثي���ق بن البلدي���ن، ون�شت �شم���ن ما ن�شت 
بينهم���ا يف  تام���ة  م�ش���اورات  اج���راء  علي���ه، 
�ش���وؤون ال�شيا�ش���ة اخلارجي���ة جميعه���ا وهذا 
على ما يبدو فر�س عل���ى العراق قيودا اأثقلت 
كاهل���ه، وحدت من حركته وق���راره ال�شيا�شي 
ومن ثم اأخرت منو العالقات الطبيعية للعراق 

مع بع�س الدول ومنها الحتاد ال�شوفيتي.
وهكذا اأ�شبح الأمر اأكرث �شعوبة اأمام تاأ�شي�س 
عالق���ات عراقي���ة �شوفيتية طيل���ة ع�شرينيات 
الق���رن الع�شري���ن وثالثينيات���ه بفع���ل تاأث���ري 
املعاه���دات العراقية-الريطانية ووجود فئة 
�شيا�شي���ة مهيمن���ة عل���ى الق���رار ال�شيا�شي يف 
العراق و�شاحبة النفوذ فيه، وترتبط بعالقات 
وثيق���ة م���ع بريطاني���ا، ويف مقدمة تل���ك الفئة 
ن���وري 

الراف�ش���ن لعر����س  اأول  ال���ذي كان  ال�شعي���د 
لتفين���وف  ال�شوفيت���ي  اخلارجي���ة  وزي���ر 
)Letvenoof( عام 1930 بتبادل التمثيل 
الدبلوما�شي بن العراق والحتاد ال�شوفيتي، 
بحج���ة اأنع���دام الدواف���ع احلقيقي���ة، وان ذلك 
�شي���وؤدي اىل انت�ش���ار الدعاي���ة ال�شيوعية يف 

العراق.
ويف ع���ام 1940، اأب���دى الحت���اد ال�شوفيتي 
رغبته باقامة عالقات دولية مع العراق، وذلك 
بع���د الزيارة التي قام به���ا كامل الكيالين اىل 
انق���ره، ومقابلة الوزي���ر ال�شوفيتي املفو�س، 
رغبت���ه  ع���ن  ال�شوفيت���ي  ال�شف���ري  واع���رب 
وحكومت���ه يف تاأ�شي����س عالق���ات ودي���ة ب���ن 
البلدين المر الذي عار�شته بريطانيا ب�شدة.

وبع���د اندلع حرك���ة ماي����س 1941، ويف ظل 
الظ���روف الدولي���ة اجلدي���دة الت���ي اأوجدته���ا 
احل���رب العاملي���ة الثاني���ة، اراد ق���ادة احلركة 
املعادية لل�شيا�شة الريطانية ا�شتغالل الو�شع 
ال���دويل والتخل����س من الهيمن���ة الريطانية، 
وب���داأ التفك���ري باقام���ة عالق���ات دبلوما�شي���ة 
مع الحت���اد ال�شوفيت���ي، ومن جانب���ه، اعتر 
�ش���د  ال�شوفيت���ي احلرك���ة موجه���ة  الحت���اد 
ال�شتعمار والمريالي���ة والفا�شية وحاولوا 

ا�شتثمار ذلك.
طلب قادة حرك���ة ماي�س 1941، اقامة عالقات 
�شريع���ة م���ع الحت���اد ال�شوفيت���ي و�ش���رورة 
تزوي���د العراق بالذخائر وال�شلحة عن طريق 
املاني���ا، لك���ن اجلان���ب ال�شوفيت���ي مل يواف���ق 
بحج���ة ل يوج���د بن���د بالتفاقي���ة املوقعة مع 

املانيا ي�شمح لل�شوفيت بتوريد الذخائر.
ومم���ا جت���در ال�شارة الي���ه ان حلرك���ة ماي�س 
وقعها عل���ى الحتاد ال�شوفيت���ي الذي اعرتف 
به���ا و�شج���ب املح���اولت الريطاني���ة لقلبها، 

وابدى ال�شوفيت رغبتهم يف 
الوطن���ي،  الدف���اع  حكوم���ة  م�شاع���دة 
ال�شف���ري  وق���ام  الكي���الين   برئا�ش���ة 
ال�شوفيتي ب���دور كبري لدعم ما يح�شل 
يف الع���راق، اإذ دف���ع ذل���ك لأعرتاف عدد 
م���ن ال���دول بحكوم���ة الدف���اع الوطن���ي 
مث���ل املاني���ا وايطاليا واملج���ر وبلغاريا 
الراف���دا  �شحيف���ة  ورومانيا.وكتب���ت 
ال�شوفيتي���ة يف 19ماي����س1941 تعليق���ا 

على احداث العراق وقالت فيه"... اأن حكومة 
فخامة ال�شيد ر�شيد عايل الكيالين قد و�شعت 
�شروطا لنهاء النزاع يف حينه، اجلالء جلميع 
الق���وات الريطاني���ة من الع���راق وقد اظهرت 
بهذا الكالم للجميع ل���كال الفريقن املتحاربن 
المم  ان  ال�شتعماري���ة،  احل���رب  ه���ذه  يف 
ال�شغ���رية ل ميك���ن ان تك���ون دوم���ا �شاحات 

حرب ب�شهولة، كما كان يعتقد النكليز".
بع���د مفاو�ش���ات طويل���ة ب���ن البلدي���ن و�شل 
كريك���وري  ال�شوفيت���ي  املفو����س  الوزي���ر 
تينوفيت����س زايت�ش���ف وكان ذل���ك يف الثام���ن 
من �شب���اط عام 1945، وق���دم اوراق اعتماده 
مع ر�شال���ة للو�شي من رئا�شة املجل�س العلى 
لحتاد اجلمهوريات ال�شوفيتية ال�شرتاكية. 
ولكن احلكوم���ة العراقية تاأخ���رت يف ار�شال 
بعثتها حتى الع���ام 16ت�شرين الأول1945 اإذ 
ُعن عبا����س مهدي اول وزي���ر عراقي مفو�س 
ل���دى الحت���اد ال�شوفيت���ي، وكان يعم���ل قب���ل 
العراقي���ة يف  املفو�شي���ة  �شكرت���ريا يف  ذل���ك 
طهران. وال�شفري ال�شوفيتي الول ال�شوفيتي 
يف  ول���د  زايت�ش���ف  تينوفيت����س  كريك���وري 
مو�شكو عام 1912، در�س القت�شاد يف معهد 
العلوم ال�شرقية يف مو�شكو، انهى درا�شته عام 
1933، ا�ش���رتك يف عدة موؤمترات اقت�شادية، 
عن ع���ام 1944 يف وزارة اخلارجية عن يف 
نف�س العام وزيرا مفو�شًا لدى العراق، وبقي 
حت���ى ع���ام 1948 ثم ع���ن ع���ام 1948 وزيرا 
مفو�ش���ا يف م�ش���ر ثم �شف���ريا يف هولندا عام 
ا�ش���رتك يف موؤمت���ر  ع���ام 1956  1949، يف 
لندن من اجل قناة ال�شوي�س، عن عام 1958، 
�شف���ريا يف الع���راق، وكان اول �شفري لالحتاد 

ال�شوفيتي وبقي حتى عام 1962
ويبدو ان احلكومة العراقية ترددت يف اأر�شال 
بعثته���ا حل���ن انته���اء غب���ار احل���رب العاملية 
الثاني���ة، وانتظ���ار نتائجه���ا، ورمب���ا انتظ���ار 
املوقف الريطاين والذي ات�شح بعد احلرب، 
اإذ انفرط عقد التحالف الريطاين ال�شوفيتي، 
والذي انعك�س بع���د ذلك على طبيعة العالقات 

العراقية ال�شوفيتية.

عن ر�سالة )العالقات العراقية ال�سوفيتية
)1968-1963 

  ن����س امليثاق الد�ش���توري على تعزيز القانون الأ�شا�ش���ي 
و�شجب الأعمال غري امل�شروعة التي ت�شتهدف اأ�شعاف اأو 
اإ�شق���اط احلكومة، ومكافحة الر�شوة يف جميع موؤ�ش�شات 
اأرب���اب احل���رف،  الدول���ة، ودوائره���ا، وحماي���ة حق���وق 
والعمال،والفالح���ن، واإيج���اد م�شروع���ات ري، وا�شع���ة، 
وت�شجيع �شيا�شة تاأ�شي�س ال�شركات التعاونية، واملالكية، 
وت�شجي���ع  خمتل���ف ال�شناع���ات، ومكافح���ة ال�شيوعي���ة، 
وال�شهيونية، والعمل على توثيق روابط الإخاء والتفاهم 

بن ال�شعوب العربية
     بع���ث ن���وري ال�شعي���د ع���دة ن�ش���خ م���ن امليث���اق اإىل 
روؤ�ش���اء الأح���زاب، وعدد م���ن ال�شيا�شي���ن ل�شيما"حزب 
ال�شتقالل"ال���ذي مازال ميار�س ن�شاطه بعد جتميد ن�شاط 
الأح���زاب الأخرى، لكن"ح���زب ال�شتقالل"رف�س امليثاق، 
واق���رتح ميثاق���ًا جدي���دًا مل يواف���ق علي���ه ن���وري ال�شعيد، 
فف�شل���ت مبادرة نوري ال�شعي���د يف اأقناع حزب ال�شتقالل 

باملوافقة.
       بع���د ف�ش���ل املفاو�ش���ات حول"امليث���اق الد�شت���وري"، 
�شع���ى ن���وري ال�شعي���د لتاأ�شي����س ح���زب �شيا�ش���ي لإيجاد 
دعامة حزبية ملوؤازرة الو�شع القائم حتت زعامته، واحلد 
من ت�شرف���ات الو�شي عندما تت�شادم تل���ك الت�شرفات مع 
�شيا�شة نوري ال�شعيد، ففاحت  �شالح جر، وقررا اأن يعمال 
�شوي���ة على تاأ�شي����س حزب �شيا�ش���ي با�شم"حزب الحتاد 
الد�شتوري"على اأن ي�شم بن �شفوفه  ال�شيوخ، وال�شباب 
على حد �شواء، للوقوف بوجه الأحزاب"الي�شارية"، وقد 
تقرر اأن تكون الهيئة املوؤ�ش�شة للحزب من ثمانية اأ�شخا�س 
يختار نوري ال�شعيد ن�شفهم، ويختار �شالح جر الن�شف 
الأخ���ر، كما تقرر اأن يكون �شالح جر رئي�س احلزب، لأنه 
اأك���رث تفرغا من نوري ال�شعيد لأعمال احلزب، ون�شاطاته، 
لك���ن �شال���ح ج���ر مل ي�شتم���ر اإذ، ان�شح���ب معرت�ش���ا على 
ا�ش���رتاك �شخ�شيتن يف الهيئ���ة املوؤ�ش�شة هما)حممد علي 
حممود ومو�شى ال�شابندر(، وقد م�شى نوري ال�شعيد يف 
طلب تاأ�شي�س احلزب من دون �شالح جر عادًا ا�شرتاكهما 

يف احلزب تزكية منهما ل�شيا�شته.
       بع���د اإن�شاج فك���رة تاأ�شي�س احلزب، قدم كل من نوري 
ال�شعي���د، وعب���د الوهاب مرج���ان، وحممد عل���ي حممود، 
ومو�ش���ى ال�شابن���در، وجمي���ل الورفل���ه يل، و�شعد عمر، 
وعبد املجيد عبا�س، واحم���د العامر، وخليل كنه طلبا اإىل 
وزارة الداخلي���ة يف 22 ت�شرين الثاين 1949م، بتاأ�شي�س 
ح���زب �شيا�شي با�شم"حزب الحتاد الد�شتوري"، فوافقت 
ال���وزارة على ه���ذا الطلب بكتابها املرق���م  16316 يف 24 
ت�شرين الثاين1949م وبعد اأجازة احلزب اجتمعت الهيئة 
املوؤ�ش�شة للحزب يف دار ن���وري ال�شعيد، وقررت انتخاب 

ب�ش���ورة موؤقتة ن���وري ال�شعيد رئي�شا للح���زب، ومو�شى 
ال�شابندر حما�شبا، وخليل كنه �شكرتريا، وذلك اإىل اأن يتم 
اجتماع املوؤمتر العام للحزب، وقد اأعد حممد علي حممود، 
وعبد املجيد عبا�س، وخليل كنه بيان احلزب، وجاء فيه اأن 
احلزب ي�شع���ى لتحقيق نه�شة جذري���ة �شاملة تكفل للبالد 
وحدته���ا، وا�شتقاللها ورفاه اأبنائه���ا، واأكد البيان حر�س 
احلزب على تعاونه مع جميع الهيئات القومية التي يتفق 
منهاجها مع منهاج احلزب، واأنه �شيعمل خلري الأمة داعيا 

اجلميع  اإىل النتماء للحزب، وموؤازرته.
     مت افتت���اح املقر الع���ام للحزب يف دار يف �شارع الر�شيد 
وذك���رت  1949م،  ع���ام  الأول  كان���ون  �شه���ر  ببغ���داد يف 
�شحيف���ة الحت���اد الد�شت���وري اأن ال���دار مت ا�شتاأجاره���ا 
مببل���غ األف دينار مل���دة عام يف 10 كان���ون الأول 1949م،  
لتك���ون مقر للحزب، واأخذت اللجن���ة املركزية للحزب على 
عاتقه���ا اإ�ش���الح ال���دار وتاأثيثها، وذكر جمي���ل الورفه يل 
يف كتاب���ه اأن الهيئة الإدارية للحزب ا�شتاأجرت دار يا�شن 
اخل�شريي ليك���ون مقرًا للحزب، واأخ���ذت الهيئة الإدارية 
جتتم���ع بن احلن والأخ���ر يف هذه ال���دار برئا�شة نوري 
�شعيد اأو نائبه ملناق�شة بع�س املقرتحات املتعلقة باحلزب، 
اأو الرت�شيح���ات الوزارية.عل���ى الأرج���ح اأن دار يا�ش���ن 
اخل�شريي هي الدار التي حتدثت عن ا�شتاأجارها �شحيفة 

احلزب يف �شارع الر�شيد. 
        �شم احلزب بن �شفوفه جميع القوميات، والأقليات، 
وتركم���ان،  ك���رد،  وع���رب،  م���ن  واملذاه���ب  والأدي���ان، 
وامل�شتثمري���ن  من"الإقطاعي���ن  كب���ري  ع���دد  ع���ن  ف�ش���ال 
املنا�ش���ب  لت�شل���م  اأنف�شه���م  ع���دوا  والنتهازين"الذي���ن 
الكبرية، وكان هوؤلء جميعا"يوؤيدون ال�شيا�شة النكليزية 
تاأييدا تاما"، كما �شم احلزب عنا�شر �شابة ون�شطة اعتمد 

عليهم يف اأدارة احلزب.
  

عق���د احل���زب موؤمت���ره الع���ام الأول يف 23 كان���ون الأول 
1949م، يف مت���ام ال�شاع���ة العا�ش���رة والن�شف من �شباح 
يوم اجلمع���ة، واألقى ن���وري ال�شعيد خطاب���ا يف املوؤمتر، 
اأثن���ى في���ه عل���ى �شيا�ش���ة املل���ك في�ش���ل الأول، ودوره يف 
تاأ�شي����س الدول���ة العراقي���ة، وتطرق اإىل احلي���اة احلزبية 
يف عه���د النتداب الريط���اين، ودور الأحزاب يف الكفاح 
الوطني من اجل ال�شتقالل، ثم تناول الأ�شباب التي دعت 
اإىل تاأ�شي����س حزب الحت���اد الد�شتوري، موؤك���دا اأن فكرة 
تاأ�شي�س ح���زب �شيا�شي كانت تراوده من���ذ مدة، وتباحث 
يف ه���ذا ال�شاأن م���ع بع�س ال�شا�ش���ة اإل اأن ظروف���ًا خا�شة 
ق�ش���ت بتاأجي���ل الفكرة، وبن يف اخلط���اب منهاج احلزب 
الذي يه���دف اإىل اإ�شالح �شامل يف جميع املجالت، موؤكدا 

اأن احلزب مل يوؤ�ش�ش�س مل�شلحة فئة، اأو طب�قة مع�ينة، اأو 
�شخ����س بحد ذاته ب���ل اأن احل���زب يعمل"مل�شلحة ال�شعب 
العراق���ي اجمع"واأنه ل يهدف اإىل خدم���ة جهة معينة، بل 
اإىل خدمة الوطن العراقي خا�شة، وخدمة الوطن العربي 

الأكر عامة.
     بعد اأن انتهى نوري ال�شعيد من خطابه، جرى انتخاب 
رئي����س احل���زب اإذ اجمع احلا�شرون عل���ى انتخاب نوري 
ال�شعي���د رئي�شا للحزب، ثم جرى بعد ذل���ك انتخاب الهيئة 
العليا للحزب، واأ�شف���رت النتيجة عن فوز �شبعة واأربعن 
ع�شوا، وهم،نوري ال�شعيد، وعبد الوهاب مرجان،وحممد 
علي حممود، و�شعد عمر، وجميل الورفه يل، وعبد املجيد 
عبا����س، واحم���د العامر، وخليل كنه، ع���ز الدين مال،وعبد 
الهادي اجللبي، وال�شيخ عبد الله يا�شن، وال�شيخ موحان 
اخل���ري الله، وال�شيخ �شعالن �شلمان الظاهر، وال�شيخ عبد 
احل�شن اجلريان، وطارق الع�شكري، واحلاج عجة الديل، 
ومت���ى �شر�شم، وفرحان العر�س، وغ���امن ال�شمران، حممد 
ح�شن كبه، وجميل عبد الوهاب، وعبد القادر با�س اأعيان، 
وعب���د ال���رزاق �شري���ف، وحممد حبي���ب الأم���ري، وال�شيخ 
خمي����س ال�شاري، و�شليمان ال�شي���خ داود، وال�شيخ خوام 
العب���د العبا����س، وال�شيخ ثامر ال�شع���دون، وحممد �شالح 
بحر العلوم، وال�شيخ عبد الرزاق العلي، وال�شيخ م�شحن 
احل���ردان، ونهاد الزهاوي، و�شديق م���ريان، وعلي احمد 
اغا، وعلي بك، وحمي���د بك اجلاف، وحممد يون�س، وعبد 
الل���ه ال�شرف���اين، وال�شي���خ جمي���د اخلليف���ة، وال�شيخ عبد 
الوه���اب الطالب���اين، وح�ش���ن ر�شيد اغ���ا، واحمد حافظ، 
وعل���ي ال�شب���وط، وال�شيد ح�ش���ن النقي���ب، وكاظم احلاج 
مرزوك، وعب���دو ال�شن���ن، وعبد العزيز ك���رمي، و�شكبان 

العلي. 
      اجتمع���ت الهي�ئ���ة الع�لي���ا لن�تخ���اب اأع��ش���اء اللج�ن���ة 

املركزية ،وقد ف�از
 خم�ش���ة ع�شرة ع�شوا وهم، نوري ال�شعيد، وعبد الوهاب 
مرج���ان، و�شاك���ر ال���وادي، حمم���د علي حمم���ود، وحممد 
ح�شن كبة، وجميل عبد الوهاب، وعبد القادر با�س اأعيان، 
جمي���ل الورف���ه يل، وعبد املجيد عبا�س، وع���ز الدين مال، 
و�شع���د عم���ر، واحم���د العام���ر، ر�ش���دي اجللب���ي، و�شياء 
جعفر، وخليل كنة، ثم اجتمعت اللجنة املركزية، وانتخبت 
عبد الوهاب مرجان نائ���ب للرئي�س، وخليل كنة �شكرتريا 
اأول، واحم���د العامر �شكرت���ري ثانيًا، وجمي���ل الورفه يل 

حما�شبا، وحممد ح�شن كبه اأمينا لل�شندوق.

عن ر�سالة )حزب االحتاد الد�ستوري1949- 1954 
درا�سة تاريخية(

كيف تأس��س حزب نوري الس��عيد 
سنة 1949؟

بعد اس��تقالة وزارة مزاحم الباجة جي يف 6 كانون الثاين 1949م, ُكلَف    نوري السعيد بتأليف وزارته 

العارشة يف اليوم ذاته 6 كانون الثاين 1949م, وقد عدّت األوساط الوطنية وزارة نوري السعيد وزارة 

تصفية ملا بقى من مكتسبات حققتها وثبة كانون الثاين عام 1948م, إذ عملت الوزارة عىل القضاء عىل 

الحريات العامة, فألغت امتياز عدد من الصحف, واملجالت, وحملت عىل املعارضة بشدة تحت شعار 

محاربة الشيوعية, السيام يف صفوف الطالب, ورافق ذلك تجميد كل من"الحزب الوطني الدميقراطي", 

و"حزب األحرار"لنشاطهام, فحاول نوري السعيد إيجاد بدائل لألحزاب السياسية,  فوضع ميثاقًا وطنيًا 

بالع��راق.. لجمع الصفوف, وتوحيد الكلمة. وقد دعي امليثاق ب�)امليثاق الدستوري(. الس��وفيتي  االهتم��ام 
بدايات وتطورات
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د. سيف عدنان القيسي

ث����ام����ر م���ح���م���د ح��م��ي��د

يكت�شف املتتب���ع لظروف الع���راق الداخلية 
ب���داأت  الب���الد  اأو�ش���اع  اأن  واخلارجي���ة 
بالتده���ور والنح���دار ، فموق���ف احلكومة 
العراقية م���ن العدوان الثالث���ي على م�شر 
اأو�ش���ح ب�ش���كل ل لب����س في���ه ان �شيا�ش���ة 
احلكومة العراقي���ة كانت يف واد وموقف 
ال�شع���ب يف واٍد اآخ���ر ، كم���ا ان احلرك���ة 
الوطنية واجه���ت �شغوطًا حكومية غاية 
يف ال�ش���ّدة ، مل تعهده���ا الق���وى الوطنية 
يف ال�شابق ناهيك ع���ن ا�شت�شراء الغالء 
احل���زب  و�شف���ه  ال���ذي  ال�ش���واق  يف 
ال�شيوع���ي يف بي���ان له اوا�ش���ط ني�شان 
1957 باأنه���ا اأزمة معا�شي���ة عانى منها 
النا����س ، واأنه���ا"مل تق���ع �شدف���ة... بل 
هي اأزمة م�شطنع���ة اأريد منها اخلنوع 
والنتق���ام من كفاحه �ش���د حلف بغداد 

ومبداأ اأيزنهاور وحكومة ال�شعيد املجرمة".
وله���ذا ومن اأج���ل امت�شا�س النقم���ة ال�شعبية 
اأجري تبديل ال���وزارة القائمة مبجيء وزارة 
علي جودة الأيوبي يف الع�شرين من حزيران 
1957، تل���ك ال���وزارة الت���ي اعط���ت وع���ودًا 
بالإ�ش���الح والعتدال يف �شيا�شتها اخلارجية 

ومنها رغبتها يف التقارب مع �شوريا.
ال�شاح���ة  عل���ى  التط���ورات  ه���ذه  ظ���ل  ويف 
ال�شيا�شية العراقية ا�ش���در احلزب ال�شيوعي 
بيان���ًا حول"تنحي نوري ال�شعي���د من احلكم 
وت�شكي���ل حكوم���ة اليوبي"، اأو�ش���ح فيه اأن 
ال�شب���اب الت���ي اأدت اىل تنحي حكومة نوري 
ال�شعي���د هي"اأن ال�شعب العراقي خا�س خالل 
ه���ذه )الع���وام الثالث���ة( ن�ش���اًل طوي���اًل �شد 
ن���وري ال�شعيد وحلف بغ���داد وبلغ �شدته يف 
اأنتفا�ش���ة ال�شعب الخرية لعام 1956 و�شاند 
بذل���ك �شوري���ا وم�ش���ر فعزلت حكوم���ة نوري 
ال�شعيد اخلائنة عن بقية البالد العربية، ومن 
اأهم العوامل قيام اجلبهة الوطنية التي حفزت 
اجلماهري �شد حكومة نوري ال�شعيد وعزلها، 
وهن���ا اأي�ش���ًا لجم���ال حل�شن الظ���ن بحكومة 
اليوبي لن غالبيتها من العنا�شر التي كانت 
يف حكوم���ة نوري ال�شعي���د ولميكن العتماد 
على ت�شريح���ات رئي�س الوزراء لنه معروف 
ب�شيا�شت���ه، و�شائ���ر يف ركاب ال�شتعمار على 
الب���الد املتحررة، ودعا البيان للن�شال املبا�شر 
من اأجل حمل ال�شلطات العراقية على الكف عن 
التدخل يف �شوؤون البالد العربية والتاأمر �شد 
�شوريا وم�شر وحل املجل�س النيابي واأجراء 
انتخاب���ات ح���رة واأط���الق �ش���راح ال�شجن���اء 
ال�شيا�شين وا�ش���در احلزب بيانا يف اوا�شط 
كانون الول 1957، بعنوان"الو�شع الدويل 
والعرب���ي والداخلي"منتق���دًا وزارة اليوبي 
وحماولتها يف ال�شالح ، وو�شفها بال�شعف 
وكي���ف انه���ا عج���زت ع���ن اج���راء تغي���ري يف 
�شيا�شة الوزارات ال�شابقة وكيف انها حاولت 
ار�ش���اء اجلمي���ع ولكنها ا�شطدم���ت باجلميع 
وتعر�ش���ت ل�شغ���ط النكلي���ز والمريكان من 

جهة وال�شعب من جهة األخرى".
وزراة عبدالوهاب مرجان

 قدم علي ج���ودة الأيوبي اأ�شتقالة وزارته يف 
ال�شاد�س ع�شر م���ن ت�شرين الثاين 1957 بعد 

اأن اأخفق يف حل جمل�س النواب 
واأجراء اإنتخابات جدي���دة كما وعد باإجرائها 

من قبل.
كان���ون الول  م���ن  الراب���ع ع�ش���ر  ي���وم  ويف 
1957 قبلت ال�شتقالة ويف اليوم التايل األف 
عب���د الوهاب مرج���ان الوزارة، الت���ي و�شفها 
املعار�شون باأنه���ا طبخة �شعيدية اإذ اأن معظم 
اأع�شائها م���ن حزب الحتاد الد�شتوري)حزب 
ن���وري ال�شعي���د(، ويذك���ر تقري���ر خا����س اأن 
تاألي���ف الوزارة كان مفاج���اأًة  لل�شيوعين وقد 
اأعتروا جميئها خطوة متهيدية لل�شرب على 
اأيديهم، بع���د اأن كانوا يعلق���ون اأماًل لتحقيق 
بع����س اأغرا�شه���م يف عهد ال���وزارة ال�شابقة، 
ويف عه���د وزارة عبد الوه���اب مرجان حدثت 
جمل���ة تط���ورات داخلي���ة وخارجي���ة، فعل���ى 
للح���زب  �شرب���ة  وجه���ت  الداخل���ي  ال�شعي���د 
ال�شيوع���ي عندما األقت ال�شرط���ة القب�س على 
بع����س اأع�ش���اء اللجنت���ن املركزي���ة واملحلية 
للح���زب ال�شيوعي يف بغداد و�شبطت مطبعة 

احلزب.
وق���د اأيد احل���زب ال�شيوعي قي���ام اجلمهورية 
العربي���ة املتح���دة واأه���م م���ا ج���اء فيه"اأيدوا 
بحرارة واندفاع م�شر و�شوريا يف �شيا�شتهما 
لال�شتعم���ار  املعادي���ة  احلازم���ة  التحرري���ة 
ال�شلم���ي  التعاي����س  اأ�شا����س  عل���ى  والقائم���ة 
والتع���اون وال�شداقة مع الحت���اد ال�شوفيتي 

واملع�شكر ال�شرتاكي"().
بينما كان موقف احلزب من الحتاد الها�شمي 
خمالف���ًا،"اأن الحت���اد الها�شم���ي يختل���ف عن 
الوحدة اأختالف���ًا تامًا لأن الحتاد على زعمهم 
دب���ر بليل من خل���ف ظه���ر ال�شعب���ن العراقي 
والردين كم���ا دبرت فيه موؤام���رة اأ�شتعمارية 
اأخ���رى، واأ�شاف���ت ن�ش���رة احل���زب ال�شيوعي 

االداخلية :
ولق���د قلنا اأننا نوؤيد اأي اأحت���اد بن العرب اأذا 
كان تلبي���ة لرادة ال�شع���ب قائم���ًا عل���ى اأ�ش�س 
احلرية والدميقراطية ولكن هذا الحتاد جاء 

تلبية لرغبة ال�شتعمار وعمالئه.

الرابع��ة  ال�س��عيد  ن��وري  وزارة 
ع�سرة

ومل���ا اأراد الو�ش���ي عبد الله ون���وري ال�شعيد 

ار�ش���ال اجلي�س العراق���ي اىل �شوريا عار�س 
عبدالوه���اب مرج���ان ه���ذا املق���رتح واأ�شتقال 
يف الثال���ث م���ن اآذار 1958، وقبلت اأ�شتقالته 
يف اليوم التايل واألف نوري ال�شعيد وزارته 
الرابع���ة ع�ش���رة يف الي���وم نف�ش���ه وق���د ج���اء 
ن���وري ال�شعي���د ملقاومة اجلمهوري���ة العربية 

املتحدة وتنفيذ الحتاد الها�شمي.
وكان م���ن اأهم اأهداف منهاج الوزارة هو دعم 
الحتاد الها�شمي وتر�شينه بجميع الو�شائل 
الفعال���ة املمكن���ة وت�شم���ل جمي���ع الجراءات 
الحت���اد  د�شت���ور  اأع���داد  منه���ا  الت�شريعي���ة 
اجلديد بالتفاق مع اململكة الردنية ثم تعديل 
الد�شتور العراقي، ليجاد التنا�شق بينه وبن 
د�شت���ور الحتاد وهذا العم���ل يف�شي اىل حل 
املجل����س النيابي احلايل واأج���راء اأنتخابات 
نيابي���ة جديدة. وج���اءت الرادة امللكية بحل 
املجل����س النيابي يف ال�شاب���ع والع�شرين من 
اآذار1958،واج���راء النتخاب���ات يف العراق 

يوم الثن���ن امل�ش���ادف اخلام�س م���ن ماي�س 
.1958

واأ�ش���درت جبه���ة الحت���اد الوطن���ي يف نداًء 
ن�شرته اللجنة املركزية للحزب ال�شيوعي، دعا 
اىل مبقاطع���ة النتخاب���ات ودعوة اجلماهري 

املعار�شن كافًة ملقاطعتها اأي�شًا، 
ويذك���ر تقرير لأم���ن بغداد"باأنه توفرت لديها 
معلوم���ات تفي���د ب���اأن امل�شاغب���ن والهدام���ن 
)ال�شيوعي���ن( الذي���ن لي���رون له���م اله���دوء 
وال�شكين���ة الت���ي تتمت���ع به���ا الب���الد اأخ���ذوا 
واملظاه���رات  ال�ش���راب  عل���ى  يحر�ش���ون 
وتوزي���ع الن�ش���رات ون�شر ال�شع���ارات وغري 
ذل���ك م���ن اأعم���ال اله���دم الت���ي تعرق���ل �ش���ري 
ي���وم   له���ا  النتخاب���ات يف موعده���ا املح���دد 
1958/5/5، واأو�شح���ت مديري���ة المن باأن 
املعلوم���ات ت�شري اىل حماولة بع�س منت�شبي 
اجلبه���ة الوطني���ة القي���ام باأ�ش���راب ع���ام يف 
يوم النتخاب���ات وك�شب اأن�ش���ار اجلبهة من 

طلب���ة الكليات للتحري�س عل���ى ال�شراب يف 
املدار�س والكليات يف اليوم املذكور".

ويف يوم النتخابات قام طالب ثانوية الكرخ 
بهتاف���ات ورمي )البوتا����س( يف داخل �شاحة 
املدر�شة وكان���وا يهتفون"ت�شقط النتخابات 
املزيف���ة، وكذل���ك ط���الب ثانوي���ة الكاظمي���ة، 
وط���الب دار املعلمن العالي���ة، ونحو ال�شاعة 
العا�شرة والن�شف خرج طالب الكلية الطبية 
مبظاه���رة متكن���ت ال�شرط���ة م���ن تفريقها يف 

�شاحة امليدان واأعتقال )مائه واأثنان(".

وزارة اأحمد مختار بابان
وبعد دخول الحتاد الها�شمي مرحلة التنفيذ 
ق���دم ن���وري ال�شعي���د يف الراب���ع ع�ش���ر م���ن 
اآي���ار 1958اأ�شتقال���ة لرياأ����س وزارة الحتاد 
العرب���ي، وقبلت يف التا�شع ع�ش���ر من ال�شهر 
نف�ش���ه ف�ش���كل يف ذل���ك الي���وم اأحم���د خمت���ار 
باب���ان ال���وزارة العراقي���ة اجلدي���دة يف ظ���ل 
الحتاد العربي خالية من وزيرين للخارجية 
والدف���اع، ويف ه���ذا اليوم اأي�ش���ًا األف نوري 

ال�شعيد وزارة الحتاد العربي.

ولكن عم���ر الوزارة بل النظ���ام امللكي مل يدم 
طوي���اًل، لن نهاي���ة احلك���م كان���ت حت���اك من 
ال�شب���اط الح���رار وعلم الح���زاب املعار�شة 
بذل���ك وكان احل���زب ال�شيوع���ي عل���ى اأط���الع 
كامل بتطور الحداث وقرب الثورة ول�شيما 
ان احل���زب ال�شيوع���ي كان عل���ى عل���م مبوعد 
الث���ورة اأن عب���د الك���رمي قا�ش���م اخ���ر كم���ال 
عم���ر نظمي ممثل احل���زب يف اللجن���ة العليا 
جلبهة الحتاد الوطن���ي يوم 11متوز 1958 
باليوم املح���دد للثورة واتخ���ذ احلزب جميع 
الجراءات الالزم���ة لدعم الثورة ويف الوقت 
نف�ش���ه اأ�ش���در  توجيه���ًا عام���ًا اىل م�ش���وؤويل 
اللج���ان الرئي�شية يف الث���اين ع�شر من متوز 
دعا فيه اىل �ش���رورة مت�شك منظمات احلزب 
بن�ش���ر مطال���ب احل���زب وه���ي الن�شحاب من 
بالغ���رب،  الع���راق  ترب���ط  الت���ي  املعاه���دات 
الدميقراطية،واتخ���اذ  احلري���ات  واط���الق 
التداب���ري الفعال���ة حلماية الث���ورة الوطنية ، 
وحتوي���ل الحتاد العرب���ي اىل احتاد حقيقي 
بن الع���راق والردن واقامه احت���اد فيدرايل 
م���ع اجلمهوري���ة العربي���ة املتح���دة ،و�شددت 
اب���راز  جتن���ب  �ش���رورة  عل���ى  التوجيه���ات 
�شعارات مبهمة او متطرفة او تلك التي متجد 
هذا الزعيم او ذاك م���ن قادة احلركة الوطنية 

او القومية.
   ويف ليلة 14 متوز كان �شالم عادل �شكرتري 
احل���زب ال�شيوع���ي يف دار كم���ال عمر نظمي 
يف منطق���ة العيوا�شي���ة )ق���رب ب���اب املعظ���م 
حاليا(،وكان يف حالة من القلق ي�شعد وينزل 
ال�شل���م وكان يقظ���ًا ط���وال اللي���ل يف انتظ���ار 
موع���د الث���ورة، ويف �شباح الراب���ع ع�شر من 
مت���وز اأخذ �شالم عادل وعم���ر نظمي ال�شيارة 
وتوجها نحو بري���د العظمية و�شلما موظف 
الريد ر�شالة تهنئة اىل قادة الثورة مما اثار 
رع���ب وا�شتغ���راب موظف الري���د وهذا يدل 

على علم احلزب ال�شيوعي مبوعد الثورة.

اأقدم���ت احلكوم���ة الريطانية بعد اندلع ث���ورة الع�شرين 
اىل ادخ���ال بع�س التعدي���الت يف �شيا�شتها باإدارة �شوؤون 
العراق، فقررت ت�شكي���ل حكومة موؤقتة متهد حلكم وطني 
دائ���م يف الب���الد)(، اوكل���ت مهمته���ا اإىل ال�ش���ري بر�ش���ي 
كوك����س)Sir.P. Cox( ل كحاك���م مدين ع���ام بل ليعن 
مندوبًا �شاميًا يف العراق وذلك لعالقاته الوا�شعة بال�شا�شة 
العراقين، وبعد �شل�شلة من املباحثات مت يف )25 ت�شرين 
الأول 1920( ت�شكيل احلكوم���ة العراقية املوؤقتة واختري 

عبد الرحمن النقيب)(، نقيب اأ�شراف بغداد لرئا�شتها.
     وخ���الل ا�شتعرا�شن���ا لت�شكيلة احلكوم���ة املوؤقتة، جند 
اأن �ش���وؤون التعليم وال�شح���ة اأ�شبحت لهما وزارة واحدة 
عرفت ب�)وزارة املعارف وال�شحة العمومية( وهي وزارة 
)اأ�شيل���ة( واأ�شند اأمرها اإىل عزت با�شا الكركوكلي، اإل اأنه 
ت���رك من�شبه يف )29كانون الث���اين1921( ليتوىل اأعمال 
وزارة الأ�شغ���ال واملوا�ش���الت فاأ�شن���دت اإىل حممد مهدي 
بحر العلوم يف )22 �شباط 1921( وبقي يف هذا املن�شب 
حت���ى)23 اآب 1921( وهو يوم ا�شتقالة الوزارة النقيبية 
الأوىل بع���د تتوي���ج في�ش���ل ملكًا عل���ى الع���راق. والوزير 
هوحمم���د مه���دي ح�ش���ن الطباطبائ���ي )1933-1897(: 
املع���رف ب�مرزة كج���ك ال�شغري متيزًا عن ج���ده الأعلى اآية 
الل���ه حممد مهدي بحر العلوم، فقيه من كربالء عمل مديرًا 
لأوق���اف كربالء واأ�شبحت وزارة املعارف وزارة منف�شلة 
يف)10 اأيلول1921( وكان ذلك يف وزارة النقيب الثانية. 
ويف)27 اأيل���ول 1921( اأ�شند من�ش���ب وزير املعارف اإىل 
حممد علي هب���ة الدين ال�شهر�شتاين.وهو حممد علي هبة 
الدين ال�شهر�شت���اين)1884-1967(: هو عامل دين مثقف 
ولد يف �شامراء اأ�شدر جملة العلم عام1910، وعرف باأنه 
ذو نزع���ة جتديدية وا�شحة، واأ�شه���م يف ثورة 1920، ثم 
اعتق���ل واأطلق �شراح���ه ويف 27 اأيل���ول 1921 اأ�شند اإليه 
من�شب وزير املعارف يف احلكوم���ة العراقية،فقد ب�شرة، 

ا�شبح ع�شوا يف جمل�س النواب.
    تول���ت وزارة املع���ارف �ش���وؤون الرتبي���ة والتعلي���م يف 

الب���الد، واأ�شبح���ت الإدارة التعليمية يف الع���راق مركزية 
ووزير املعارف هو املرجع الأعلى يف الوزارة، وامل�شوؤول 
ع���ن اإدارة �شوؤونها وعن قيام جمي���ع املوظفن بواجباتهم 
على اأمت وج���ه، فالتعليم يف العراق اأ�شب���ح عماًل حكوميًا 
بيد وزي���ر خمت�س من اأع�ش���اء الوزارة القائم���ة وبا�شمه 
ت�شدر جميع التعليمات والأوامر وباإ�شرافه ورقابته تنفذ 

التعيينات والرتقيات كافة.

     عين����ت �شلطة النت����داب الريطاين اإىل جانب كل وزير 
م����ن وزراء احلكوم����ة العراقية م�شت�ش����ارًا بريطانيًا، ففي 
 )E.L.Norton(وزارة املعارف ع����ن امل�شرت نورتون
م�شت�ش����ارًا و�شع����ى يف الواق����ع اأن يكون موجه����ًا اأ�شا�شيًا 
لل����وزارة وبعد رحيله اأ�شبح ناظر املع����ارف العام امل�شرت 
ليوني����ل �شمي����ث )Lionel F.Smith( يق����وم مبه����ام 
امل�شت�ش����ار للوزي����ر يف امل�شائ����ل التعليمي����ة،وكان �شميث 
مدر�ش����ًا للتاري����خ يف كلي����ة املجدلي����ة Magdaeln يف 
اأك�شف����ورد. وخالل احلرب العاملية الأوىل قدم اىل العراق 
م����ع وحدته الع�شكرية وعمل �شابطًا �شيا�شيًا يف النجف، 
ث����م عاد اإىل اأك�شفورد ويف ع����ام 1919 ا�شتقدم للعمل يف 
الع����راق. ومل يت�شل����م من�شب����ه ب�ش����كل فعل����ي اإل يف بداية 
ع����ام)1923(. واأ�شارت امل�ش����ادر الريطاني����ة اإىل وقوع 
م�شاكل عدي����دة بن الوزير وامل�شت�ش����ار. كان من اأ�شبابها 
اأن امل�شت�ش����ار كان يجم����ع وظيفتن يف وق����ت واحده فهو 
القائ����م باأعم����ال امل�شت�ش����ار وه����و ناظ����ر املع����ارف، كما اأن 

حدود م�شوؤوليته مل تكن وا�شحة بالن�شبة للوزير، ف�شاًل 
ع����ن ا�شتم����رار �شلطة النت����داب الريط����اين يف �شيا�شتها 
التعليمية القائم����ة على اإعداد مدار�����س ابتدائية توؤازرها 
يف عمله����ا املدار�����س الطائفية، م����ع اأن �شيا�ش����ة احلكومة 
كان����ت تقوم عل����ى اأ�شا�س التخل�س م����ن املدار�س الطائفية 
بالتدريج، مع ال�شعي اإىل تو�شيع جهاز املدار�س الوطنية 
م����ن البتدائية والثانوية، الأمر ال����ذي ل تتقبله ال�شيا�شة 
الريطاني����ة القائم����ة على توجيه ال�شيا�ش����ة التعليمية يف 

العراق على نحو يخدم م�شالح بريطانيا ال�شتعمارية.
      ت�شم����ن منه����اج ال����وزارة النقيبي����ة الثاني����ة يف)12 
اأيل����ول1921- 19 اآب1922( ال�شع����ي اإىل )ترقية العلوم 
واملع����ارف يف الع����راق( و�شم����ان )اهتم����ام الأهل����ن بهذا 
الأم����ر اخلط����ري وا�شرتاكه����م الفعلي( يف ه����ذا املو�شوع. 
يت�ش����ح م����ن ذل����ك اهتم����ام احلكوم����ة اجلدي����دة ب�ش����وؤون 
التعلي����م، وعدته من الو�شائل الفعالة يف النهو�س بالبالد 
ورفع م�شتواها، وقد و�شع����ت هذه امل�شوؤولية على عاتق 
وزارة املع����ارف الت����ي اأخ����ذت تعم����ل عل����ى اإيج����اد نظ����ام 
تعليمي جديد ي�شعى اإىل تنمية الروح القومية والوطنية 
وزيادة املتعلمن من اأبناء البالد الذين ي�شتطيعون قيادة 

املجتمع وتطويره).
      اأ�ش����درت وزارة املع����ارف يف )7 اآب1921( اأول تقرير 
ر�شم����ي عن اأعمالها للم����دة )1920-1921( وذلك يف عهد 
الوزي����ر حمم����د مه����دي بح����ر العل����وم، وج����اء يف التقرير 
اأن ال����وزارة اأخ����ذت بفتح مدار�����س ابتدائي����ة جديدة لكال 
اجلن�ش����ن يف األوي����ة العراق كافة، كما اأ�ش����ار التقرير اإىل 
قي����ام الوزارة بتعدي����ل رواتب املعلم����ن، لرغبتها يف رفع 
م�شت����وى مهن����ة التعلي����م، وتط����رق التقري����ر اإىل التعلي����م 
املهن����ي واأ�شار اإىل تطور مدر�شة ال�شنائع يف بغداد واإىل 
زيادة عدد طالب دار املعلمن فيها الذين بلغ عددهم )95( 

طالبًا.
      ق����ررت وزارة املع����ارف يف زم����ن الوزي����ر هب����ة الدي����ن 
ال�شهر�شت����اين يف وزارة النقي����ب الثاني����ة تغي����ري املناهج 
التعليمي����ة لكافة املراح����ل الدرا�شية او ق�ش����م منها بعد اأن 
�شع����رت ب�ش����وء املنهج التعليم����ي القائ����م، و�شرعت بطلب 
اآراء املعلم����ن ومديري املدار�س متهي����دًا لذلك، كما قررت 
ت�شكي����ل جمل�����س عام للمع����ارف يف بغ����داد �ش����م اأكرث من 
ع�شرين ع�ش����وًا، منه����م �شاط����ع احل�شري،اإبراهيم فهمي 
املدر�����س، يو�ش����ف ع����ز الدين، جمي����ل �شدق����ي الزه��اوي، 
حممد ر�شا ال�شبيبي، ان�شتا�س ماري الكرملي،وتنح�شر 
مهم����ة ه����ذا املجل�س يف )تق����دمي ال�شت�ش����ارات اإىل وزارة 
املع����ارف يف الأم����ور املهمة، ف�ش����اًل عن ت�شجي����ع الأهايل 
عل����ى اإر�ش����ال اأولده����م اإىل املدار�����س وم�شاع����دة الطالب 
املحتاج����ن، وقيام����ه بجم����ع الترع����ات لإن�ش����اء الأبني����ة 
املدر�شية(، مما �شجع الأهايل على الترع وتوجههم لدعم 
املدار�����س الر�شمية ومتكنهم من جمع اأكرث من ربع مليون 
روبي����ة للم�شاع����دة يف بن����اء املدار�����س، يف ح����ن مل تك����ن 
ميزاني����ة وزارة املعارف اآنذاك اأكرث م����ن مليون روبية.و 
�شاطع احل�ش����ري )1880-1968( : هو �شاطع بن حممد 
ه����الل بن م�شطف����ى احل�شري، من دع����اة احلركة القومية 
العربية، ول����د يف مدينة حلج باليم����ن، ويرجع اأ�شله اإىل 
حل����ب يف �شوري����ة،، دخل املدر�ش����ة امللكي����ة يف ا�شتانبول 
واأمت درا�شت����ه يف ع����ام1900، �شاه����م يف تاأ�شي�����س اأول 
دول����ة عربية، ليت����م تعيينه وزي����رًا للمع����ارف يف الوزارة 
الت����ي ت�شكلت بعد ال�شتقالل، غ����ادر �شوريا بعد الحتالل 
الفرن�ش����ي، وعند انبث����اق الدولة العراقي����ة ا�شتدعاه امللك 
في�ش����ل الأول، لي�شغ����ل منا�ش����ب ع����دة، مدي����رًا للمعارف، 
مديرًا لالآثار، ومدر�شًا يف دار املعلمن العالية، له موؤلفات 

عديده.
عن ر�سالة )احلياة الثقافية يف بغداد 1921 ــ 1933(

واالي��ام  العراق��ي  الش��يوعي  الح��زب 
االخيرة من العهد الملكي

وزارة )المعارف( في بداية تأسيسها
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سلمان هادي الطعمة

ه�����ش�����ام ال���م���دف���ع���ي 

لب���د من الق���ول يف الب���دء اأن اجليل الأول م���ن الر�شامن 
العراقي���ن ومعلم���ي الر�ش���م ق���د در�ش���وا يف الأكادميي���ة 
الع�شكري���ة يف اأ�شطنبول، وكان من �شمن منهاج الدرا�شة 
اخل���ط العرب���ي ور�ش���م املنمنم���ات وم���ن ه���وؤلء الفنانن 
البارزي���ن الفن���ان عب���د الق���ادر الر�ش���ام واحل���اج حمم���د 
�شلي���م املو�شل���ي والد الفنان ج���واد �شلي���م والفنان ح�شن 
�شام���ي وال���د الفنان عط���ا �ش���ري والفنان حمم���د �شالح 
زك���ي وعا�ش���م حاف���ظ ونا�شر ع���وين و�شوك���ت اخلفاف 
وفتح���ي �شفوت وغريهم م���ن م�شاهري الر�شام���ن اآنذاك، 
وكل ه���وؤلء اأ�شبح���وا مدر�شن ملادة الر�ش���م يف املدار�س 
العراقية عن���د تاأ�شي�س الدولة واململكة العراقية، وو�شلنا 
منه���م العديد من اللوحات التي اأثرت تاأريخ الفن العراقي 
من���ذ ذلك التاأري���خ واىل وقتن���ا احلا�شر وبتل���ك اللوحات 
العبقري���ة �ش���ارك الفنان���ن بالعدي���د م���ن املعار����س اأولهم 
معر�س جماعي �شارك به هوؤلء الفنانن الكبار الرواد مع 
طالبه���م ال�شباب اآنذاك هو )املعر����س ال�شناعي الزراعي( 
عام 1931  وكان لهم جناح خا�س لأعمال الر�شم والنحت 
والتخطيط واخل���ط العربي ومن الفنانن ال�شباب اللذين 
�شاركوا يف املعر�س هو جواد �شليم و�شعاد �شليم وحافظ 

الدروبي وعطا �شري وعي�شى حنا.

الر�سام الت�سكيلي محمد �سالح زكي
اأكت���ب باإخت�ش���ار �شديد ما اأذك���ر عن عمي الر�ش���ام الفنان 
حممد �شال���ح زكي )اأبو زيد(، هو م���ن الفنانن العراقين 
الأوائل الرواد الذين ن�شاأوا كفنانن يف �شبابهم يف بغداد، 
و�شقل���وا موهبته���م الفني���ة عندم���ا التحق���وا بالأكادميية 

الع�شكرية وخالل خدمتهم  ك�شباط  يف ا�شطنبول. 

عمل الفن���ان حممد �شالح زكي مبوج���ب مهنته الع�شكرية 
ك�شاب���ط يف اجلي����س العراقي مع امللك في�ش���ل الأول عند 
تاأ�شي����س احلك���م الوطن���ي يف الع���راق وت���درج يف رتب���ه 
الع�شكري���ة اىل ان اأ�شبح اآمر احلر�س امللكي يف حينه، اإل 
اأنه مار����س يف نف�س الوقت هوايت���ه يف الر�شم الت�شكيلي 
واب���دع فيه���ا. ت���درج يف خدمت���ه الع�شكري���ة ك�شاب���ط يف 
خمتل���ف اأنحاء الع���راق ودر�س بتمعن الطبيع���ة العراقية 
ور�شمه���ا مع تفا�شيله���ا ومكوناتها ب�ش���كل و نظرة ر�شام 
وفن���ان �ش���واء كان���ت يف الري���ف او يف الأه���وار اأو جبال 

العراق.

كزمالئ���ه الر�شام���ن ال���رواد، عبد الق���ادر ر�ش���ام واحلاج  
�شلي���م....،  اأب���دع كل منه���م بطريقت���ه اخلا�ش���ة يف ر�ش���م 
الطبيع���ة العراقية ومتي���زوا يف ر�شم الوانه���ا ومكوناتها 

ومياهها ونخيلها وتربتها. 
تف���رغ الر�ش���ام حممد �شال���ح زكي اىل هوايت���ه يف الر�شم 
بع���د تقاعده ور�شم الكثري من اللوح���ات الزينية مبختلف 
الأحج���ام. مل نكن نعرف الكث���ري عن الفن والفنانن عندما 

كنا اأطفال وطالب يف ال�شفوف الوىل من الدرا�شة. 
طل���ب والدي مني واأخي قحط���ان ان نذهب وفق منهج يف 
بع����س اأي���ام العطلة ال�شيفي���ة اىل عمي اأبو زي���د يف بيته 
لدرا�شة ا�ش���ول الر�شم وللتدريب عل���ى مبادئه.  وما اذكر 
م���ن الدرو����س الت���ي تعلمناها، ه���و ر�شم الطبيع���ة. علمنا 
عمي اأبو زي���د ان نر�شم احلروف الأبجدي���ة كاأ�شجار. اي 
ر�ش���م حرف ال )اآ( ك�شجرة وكذلك ح���رف ال )ب( ك�شجرة 
مائل���ة... الخ.  من املبادئ املهم���ة يف حينه، تعلمنا الر�شم 

بدون لون اأي اأ�شود وابي�س.

انطباعات���ي عن عمي اأبو زيد وما �شمعته وراأيته،اأنه ر�شم 
الكث���ري على ج���دران بيت عمي اأمن يف حمل���ة الف�شل يف 
بغ���داد. كن���ا ك�شباب يف عم���ر الكلي���ات والثانوي���ة نلتقي 
يف بي���ت عمي لنتن���اول الغ���ذاء )�شانحة وملع���ان وخلوق 
وزي���د وقحطان واأن���ا  معه���م وبالطبع ا�شاف���ة اىل الكبار 
عم���ي وزوجت���ه ام �شانح���ة(، نلتق���ي يف بي���ت عم���ي ظهر 

ي���وم اجلمعة لنتناول الغ���ذاء بعد الأحادي���ث والتعليقات 
والن���كات... اأذك���ر اأن ج���دران غرف���ة الأكل مر�ش���وم عليها 
�ش���ور بالأل���وان الزيتي���ة مر�شوم���ة عل���ى بيا����س اجل�س 
كمناظ���ر طبيعي���ة، ماأخ���وذة عل���ى الأكرث م���ن بو�شتكارد. 
بعدئذ عرفت انها كانت لتزين البيت مبنا�شبة حفلة زواج 

لأحد اأفراد العائلة.
اأذكر كذل���ك )ول اأزال اأحتفظ بالبع�س منها( وجود بع�س 
ال�ش���ور الزيتية التي تزين جدران بيتنا يف الكرادة وهي 
م���ن ر�شومات عم���ي اأبو زيدواأذك���ر كذلك ان معظ���م اأفراد 
اجليل الثاين من اأخوتي وابناء عمي يحتفظون بلوحات 

زيتية من ر�شم عمي اأبو زيد

ب�شب���ب ن�شاطات عمي اأبوزيد الذي خلفه بعده ابنه الفنان 
زي���د، ن�شاأن���ا غ���ري بعيدين ع���ن الر�ش���م الت�شكيل���ي ونحن 
يف خمتل���ف الأعم���ار وم���ع مفاهيم ف���ن الر�ش���م كمو�شوع 
تتح���دث به العائل���ة اأحيانا، علما ان وال���دي كان كذلك من 

ه���واة الر�شم و اأذكر عندما كان وال���دي مت�شرف يف لواء 
الرم���ادي، ي�ش���رتك يف الر�ش���م اأحيان���ا يف لوح���ات زيتية 
عندم���ا كان يزورن���ا عم���ي العقي���د املتقاع���د الر�شام حممد 

�شالح زكي وهو الأخ الأكر لوالدي.
اإعتاد عمي ان يتمتع بالإجازة ال�شيفية ال�شنوية ويق�شي 
�شه���ر كامل يف اإحد فنادق امل�شايف �شمال العراق )خانزاد 
يف م�شي���ف �شق���الوة( اجلميل���ة يف لواء اربي���ل و اأحيانا 
يف �شن���وات اأخرى ي�شط���اف يف )�شر عمادي���ة( التي تقع 
ا�شفل اجلبل قبل ال�شعود اىل مدينة العمادية يف حمافظة 
املو�ش���ل، متمتع���ا ب�شاللتها الطبيعي���ة ووديانها ومناظر 
اجلب���ال املحيطةبها ومنه���ا جبل عماديةال���ذي تقع مدينة 
)العمادي���ة( يف اأعاله.اأعت���اد ان ير�شمعل���ى  ورق الر�ش���م 
�شكيجات للمناظر التي يختارها،م�شجال عليها مالحظاته 
وم���ا يرغب تذك���ره ع���ن الألوانكيما يحقق لوح���ات زيتيه 

م�شتقبال.
من عاداته وا�سلوب عمله اأنه معجب 

بالنكات والتعليقات الجميلة 
كان عم���ي اأب���و زي���د الر�ش���ام حمم���د �شالح زك���ي �شغوف 
بالنكت���ة والكث���ري م���ن اأحاديث���ة ترف���ق بتعليق���ات ومزاح 
جمي���ل، كم���ا كانت من عادات���ه ان ير�شم وه���و جال�س على 
الأر�س اأي يفرت����س الأر�س ب�شكل مريح لب�شا العرقجن 
عل���ى را�ش���ه واأمام���ة اللوح���ة الزيتية وبجانب���ه جمموعة 
الل���وان والبالي���ت. كان يتمع���ن باللوح���ة الزيتي���ة كثريا 
عندم���ا ير�شم، مما ي�شتغ���رق فرتة طويلة لأكم���ال اللوحة 
الزيتية.وكث���ريا م���ا كان يع���زف عل���ى اآلة الع���ود يف هذه 
ال�شرتاح���ة متمتع���ا باملو�شيق���ى وهو ينظ���ر اىل لوحاته 

الزيتية.

ق�سة اللوحة الزيتية هدية يا�سين با�سا 
دخل عمي اأبو زيد وهو الأخ الأكر لوالدي، اىل بيت اأخيه 
ح�شن )والدي( و�شئل والدتي عن اللوحة الزيتية اجلميلة 
الت���ي حتتف���ظ به���ا كهدي���ة منه،مو�ش���وع اللوح���ة"ورود 
�شقائق النعمان"وهي لوح���ة جميلة جداتعتز والدتي بها 
كهدي���ة زواج... قال عمي ابو زي���د خماطبا والدتي ب�شكل 
م�شتعجل... وجيهه... �شاآخذ هذه اللوحة منك واعو�شك 

عنها.
ويف الي���وم التايل لحظ عمي بكاء والدتي ب�شبب فقدانها 
اللوح���ة التي كان���ت تعتز بها كث���ريا... ت���اأمل كثريا ووعد 
والدت���ي ب���اأن ير�ش���م له���ا لوحت���ن عو����س عنه���ا... اكمل 
اللوحت���ن، باأبع���اد 60 �ش���م و 40 �شم عر�س ل���كل منهما،  

را�شم���ا الورود اجلميلة لتلك الف���رتة من الزمن يف بغداد، 
كان���ت هدية ثانية لوالدتي التي كان���ت حترتمه اىل درجه 

كبرية. 
وبعد �شنوات من الزمن، اأهدتني والدتي احدى اللوحتن 
وهي لوحة زيتيه 60x40لباقة من ورود �شقائق النعمان 
الرقيق���ة باألوانه���ا احلم���راء اجلذاب���ه، اللوح���ة موؤرخ���ة 
1934، والثانية احتفظت بها هدية منها اىل اأخي الأ�شغر 

الهام حيث كان مع فرقته املو�شيقية يف لندن.

وق�شه فقدان والدتي اىل لوحتها تتلخ�س مبا يلي :
كان الر�ش���ام عم���ي ابو زيد وه���و اآمر احلر����س امللكي يف 
بغ���داد، وه���و مع���روف اي�ش���ا  باهتمامات���ه كر�ش���ام، ق���د 
لب���ى طلب �شديق���ه رئي�س ال���وزراء ال�شابق يا�ش���ن با�شا 
الها�شمي م���ع املمنونية باأن يهديه لوح���ة زيتية. الطرفان 
م�شغ���ولن باأعمالهم���ا، وعندم���ا يتذك���ر البا�ش���ا مو�شوع 
اللوحة الزيتية، ي�شاأل اأبو زيد متى يكمل ر�شم اللوحة.... 
يجيب���ه ابو زيد... نعم با�شا... بع���د كم يوم ان�شاء الله... 
ومير الزم���ن ويعود البا�شا وي�شاأل ابو زيد مرة اخرى... 

هل اأكملتم اللوحة؟؟ كال بعد كم �شربة فر�شه. وهكذا.
ويف اأح���د الأيام قرر البا�شا وخاب���ر هاتفيا اأبو زيد... انا 
متوجه الي���ك... وا�شطحابك ب�شيارتي اىل بيتك... قائال، 
ك���م �شربة فر�ش���ة ماكو حاج���ة اإلها...)معلقا عل���ى اأعذاره 
اأحيان���ا(... و�شل���ت ال�شي���ارة اىل بيت اأبو زي���د، نزل من 
ال�شيارة اأبو زي���د ودخل بيتة... خرج من البيت ويف يده 
اإطارللوحة زيتية... �شائ���ال البا�شا، هل تريد اللوحة بهذا 

احلجم؟؟
ويف الي���وم الت���ايل �شلم اأبو زي���د اللوح���ة الزيتية )لوحة 
ال���ورود العائ���دة اىل والدت���ي( هدي���ة كامل���ة اىل �شديقة 

يا�شن با�شا.

عر�ض اللوحات الزيتية
اللوح���ات الزيتي���ه ور�ش���وم الفن���ان حمم���د �شال���ح زك���ي 
عر�ش���ت يف كالري زين���ب مهدي يف معر����س نبيل حممد 
�شال���ح الذيعر����س في���ه معظم العم���ال الفني���ة لر�شومات 
وال���ده ابو زي���د وكذل���ك عر�س بع����س اللوح���ات الزيتية 
لعم���ي كجزء من املعر�س املو�ش���ع لأخي قحطان يف كلري 
زين���ب – الواق���ع على �ش���ارع ابو نوا�س يف بغ���داد، الذي 
عق���د لأول مرة على مدى ثالثة اأي���ام، اليوم الأول قحطان 
كمهند�س معماري واليوم الث���اين قحطان ك�شاعر واليوم 
الثال���ث قحط���ان املدفعي كفنان ت�شكيل���ي حيث عر�س عدد 
كبري من لوحات الر�شم الت�شكيلي التي ر�شمها قحطان يف 

بغداد واثنا.
ل نذكر �شيئ عن معار�س احلركة الفنية للفنون الت�شكيلية 
يف فرتات قبل خم�شينات الق���رن الع�شرين ب�شبب احلرب 
العاملية الثانية وقب���ل عودة طالب الفن الت�شكيلي الأوائل 

من درا�شاتهم يف فرن�شا وايطاليا. 
م���ن اول املعار����س الفني���ة،يف اوائ���ل اخلم�شينات،الت���ي 
اذكرها ه���و املعر�س الذي عر�س فيه اأخ���ي �شهام املدفعي 
لوح���ة ر�ش���م ت�شكيلي���ة جميل���ة... عل���ق عليه���ا يف الي���وم 
الت���ايل، ناقدا الفنان عطا �ش���ري يف ال�شحافة قائال )اأما 
لوح���ة الفنانة �شهام....(، كان و�ش���ف عطا �شري ل�شهام 
كفن���ان اأم���ر نتندر حول���ة، يام���ا تندرنا به���ذا الو�شف يف 
حين���ه كاأخوة ل�شهام. ومن املعار����س الوىل التي اذكرها 
يف بغ���داد ه���و املعر����س الأول للرواد الذي عق���د يف قاعة 
العر����س يف مدر�شة ال�شناعة الت���ي كانت تقع امام �شينما 
اخليام يف الباب ال�شرقي  موقع املوؤ�ش�شة العامة لل�شناعة 
حالي���ا وا�شرتي���ت لوح���ة مر�شومة م���ن قبل الفن���ان فائق 
ح�ش���ن عل���ى ورق ر�شم حج���م A4 بالل���وان املائية لغابة 
امللك التي كلنت تقع يف موقع اجلامعة ال�شتن�شرية حاليا 

يف بغداد.
ه�سام املدفعي 9 ت�سرين ثاين 2018

فح����ن عودتهم����ا م����ن بح����رية ال����رزازة انغ����رزت اطارات 
�شيارتهم����ا يف الرم����ال ومل تفل����ح حماولتهم����ا لخراجها 
فار�ش����ال ال�شائ����ق اىل املدين����ة جللب امل�شاع����دة لهما وظال 
هما يف ال�شح����راء املقفرة، ويف تل����ك اللحظات الع�شيبة 
فوجئ����ا ب�شيارة ظهرت قربهما بحال����ة غري متوقعة و�شط 
هذه ال�شحراء اجلرداء فرتجل ركاب ال�شيارة واخرجوا 
�شيارتهم����ا وو�شعوه����ا عل����ى الطريق ليوا�ش����ال رحلتهما 
اىل كرب����الء وعندها ايقن مال����وان وزوجته كري�شتي بان 
معج����زة الر�����س املقد�شة ه����ي الت����ي انقذتهم����ا ليكمال ما 
تبق����ى م����ن ليلتهما يف �شياف����ة مركز لل�شرط����ة. وكاأن هذه 
املعج����زة لالر�س الطاهرة قد ارادت من تلك الواقعة �شببا 
لتمت����ن العالقة بينهما لتنتهي بال����زواج والرفقة الطويلة 
حت����ى املمات.. فحمال ذكرى عط����رة يف نف�شيهما جعلتهما 
يحب����ان الع����راق واهله جم�شدين ذلك احل����ب يف اعمالهما 
الثاري����ة والروائية.ان اهمية هذه املدين����ة املقد�شة تنبع 
م����ن كونها ت�ش����م احلرم����ن ال�شريفن لالمام����ن احل�شن 
واخي����ه العبا�س عليهما ال�شالم وتخ�ش����ب ادميها الطاهر 
بدم����اء ال�شه����داء ي����وم عا�ش����وراء الواقعة ال�شه����رية التي 
قدم����ت لالن�شانية والتاري����خ الن�شاين درو�شا يف احلرية 
والب����اء والكرامة.فا�شت�شه����اد الم����ام احل�ش����ن وعرتته 
الطاه����رة وال بيت����ه عليه����م ال�ش����الم الذين كان����وا معه يف 
تل����ك الواقعة منحها الهمية التاريخي����ة واملكانة املتميزة 
ب����ن امل����دن العربي����ة املقد�ش����ة وا�شبحت حل����م الكثري من 
الرحال����ة الجان����ب لزيارته����ا واق����دم م����ن زاره����ا الرحالة 
الرتغ����ايل )بي����درو تك�ش����ريا( �شن����ة )1601( م قادما من 
جزي����رة )غوا( الهندية متوجه����ا اىل ايطالية �شالكا طريق 
اخلليج والب�ش����رة ثم النجف ال�ش����رف فكربالء الطاهرة 
وي�شفه����ا بانه����ا كان����ت حت����وي اربع����ة الف بي����ت وكانت 
ا�شواقها مليئ����ة بال�شلع التجارية حيث كان يوؤمها الزوار 
م����ن خمتل����ف اجله����ات لزي����ارة ال�شرحة املقد�ش����ة ويذكر 
كذلك رخ�����س ا�شعار املواد التي كان����ت تباع بها كاحلنطة 
وال�شعري والفواك����ه واخل�شراوات واللح����وم.ويف �شنة 

)1765( زاره����ا المل����اين )كار�شت����ن نيب����ور( �شمن بعثة 
ا�شتك�شافي����ة علمية حيث و�شفها بانها مدينة غناء زاخرة 
بالب�شات����ن وا�ش����ار اىل موق����ع املخيم )خمي����م الركتان( 
اللتان حفرهما الم����ام العبا�س عليه ال�شالم يف بحثه عن 
املاء و�ش����ط املخيم حيث جعل النا�����س موؤمنن بان ظهور 
امل����اء يف هات����ن الركتن كان معجزة م����ن املعجزات … 
وزاره����ا اي�ش����ا عامل الث����ار النكلي����زي )لوفت�����س( �شمن 
بعث����ة تر�شيم احلدود بن العراق وايران �شنة )1853( و 
)جون ا�شر( ع�شو اجلمعية اجلغرافية امللكية الريطانية 
�شن����ة )1864م( واللذان ابدي����ا اعجابهما با�شواق املدينة 
والب�شات����ن الكث����رية اجلميل����ة … وم����ن جملة م����ا ا�شار 
الي����ه ال�شناعات الت����ي ت�شتهر بها املدين����ة ومنها )�شياغة 

امل�شوغات املخرم����ة من مغاط�س ومغا�ش����ات البحرين(.
وابدى(ا�ش����ر( اعجابه بحيوية املدينة حي����ث ذكر بانه مل 
يجد فيه����ا عالمات الركود والنحط����اط التي �شاهدها يف 
بقية البلدان.ه����وؤلء الرحالة وغريه����م بالتاأكيد اعتمدوا 
عل����ى ما ذكره ا�شهر الرحالة الع����رب الرحالة ال�شهري )ابن 
بطوط����ة( الذي زارها �شنة )762ه�( والذي و�شفها بقوله 

)�شافرنا م����ن احللة اىل مدينة كرب����الء م�شهد احل�شن بن 
عل����ي عليهما ال�ش����الم وهي مدينة �شغ����رية حتفها حدائق 
النخي����ل وي�شقيه����ا الف����رات والرو�ش����ة ال�شريف����ة داخلها 
وعليه����ا احلج����اب والقوام����ة ليدخ����ل احد ال ع����ن اذنهم 
ويقب����ل العتب����ة ال�شريفة وهي من الف�ش����ة وعلى ال�شريح 
املقد�����س قناديل الذه����ب والف�ش����ة وعلى الب����واب ا�شتار 
احلديد..(.كذل����ك زاره����ا ياق����وت احلم����وي وذكره����ا يف 
معجمه )معج����م البلدان(.. وغريه����م.. وبعد هذه الرحلة 
الق�ش����رية يف املدين����ة م����ع الرحال����ة الع����رب والجان����ب 
الثاري����ون  به����ا  خ����رج  الت����ي  ال�شتنتاج����ات  نق����ول:ان 
والباحث����ون م����ن نتائج املكت�شف����ات الثرية ق����رب بحرية 
ال����رزازة توؤكد وجود اث����ار ما قبل التاريخ التي جتعل من 
امل�شل����م به ان مدين����ة كربالء وبابل تدخ����الن �شمن مدينة 
)دمل����ون( ال�شومرية التي يع����ود تاريخها اىل خم�شة الف 
وخم�شمئ����ة �شن����ة ق. م اول مدين����ة يف الع����امل ورد ذكرها 
يف الكتابات ال�شومري����ة بح�شب اثار ق�شبتها )دملة( التي 
م����ا تزال اثارها موجودة على �شف����ح الرزازة وهي نف�شها 
جنته����م وجنة ال�شامين – جن����ة عدن – …ولي�س بكثري 
م����ن الذي تقدم وم����ا قام ب����ه )اخلليفة الظاه����ر العبا�شي( 
)367 – 372ه�( من اعمار باملدينة بعد ان �شيد �شريحي 
المام����ن احل�شن والعبا�س عليهما ال�ش����الم وبناء املاآذن 
بجانبهم����ا حيث ازده����رت عمراني����ا وثقافي����ا واقت�شاديا 
وظل����ت تزده����ر قرنا بع����د ق����رن ان ت�شمى بزه����رة الفرات 

الو�شط يف العراق

عن كتاب )كربالء يف مدونات الرحالة واالعالم(..

اجاث��ا كريس��تي ف��ي كربالء ذكرى عمي الفنان الرائد محمد صالح زكي
في الخمسينيات

اهت��م الرحالة االجانب مب��دن العراق كافة اثناء زياراته��م املتكررة اليها 

اال انهم اعطوا اهتامما خاصا لهذه املدينة املقدس��ة وكان ملا قاله اولئك 

الرحالة االثر الكبري يف اندفاع عامل االثار االنكليزي الش��هري ماكس مالوان 

وزوجته الكاتبة البوليسية الشهرية اجاثا كريستي اىل زيارتها يف الخمسينيات 

حيث تعرضا اىل موقف كاد يؤدي بحياتهام
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ف��خ��ري ح��م��ي��د ال��ق��ص��اب

كان )�ش���ري اأفن���دي( ح�ش���ن الهن���دام.. 
و�شي���م الطلع���ة.. فارع القام���ة معتدل يف 
حيات���ه يف طعامه و�شراب���ه حمافظا على 
ر�شاق���ة ج�شم���ه ونظاف���ة ثياب���ه م���ن ايام 
ال�شب���اب ويف ال�شيخوخ���ة وظ���ل متقيدا 
ب�شوابط دينية اذ �شغ���ل جل �شني عمره 
وق���راءة  الل���ه  وذك���ر  النا����س  مب�شاع���دة 
الق���راآن واداء الفرو����س وكان اىل جانب 
و�شالم���ة  الأناق���ة  يف  )مث���ال  وذاك  ه���ذا 
بال�شب���اب  يخط���ر  ه���و  وكان  ال���ذوق( 
الغ�س واملظهر الباه���ر واخللق الر�شي، 
فتن���ة اوقعت يف حبه كث���ريا من العذارى 
فتهالك���ن علي���ه يطمع���ن يف لفت���ة من���ه او 
ابت�شام���ة، ولكنه هو العف النظيف طاهر 
القل���ب مل يلق بال للمغري���ات.. و�شد على 
قلبه منافذ الهوى فلم يقع يف حب ي�شغله 
عن ورعه وتق���واه.. حتى اذا مل يبق اليه 
من �شبيل، ا�شق���ط يف ايدي املفتونات به 
فرحن ينف�شن عن تباريح الهوى ولواعج 
احلب مبا ارتفع���ت به حناجرهن الناعمة 
م���ن منظ���وم كان يومه���ا ذروة م���ا و�شل 
الي���ه النظ���م يف حميطه ال�شعب���ي.. ومن 
هن���ا ومن هذا املنطلق وبه���ذا الدافع خلد 

�شري اأفندي يف الأغنية امل�شهورة:
الفندي.. الفندي        عيوين الأفندي

ان ق�شة الأغنية التي كانت العامل الكرث 
اأهمية يف �شهرته وذيوع �شيته فان اأ�شرته 
توؤك���د ان املغنية ال�شعبي���ة )ح�شنية( هي 
الت���ي خلدت ذك���راه يف اغني���ة )الأفندي( 
بعدم���ا م���د لولده���ا ي���د امل�شاع���دة نافح���ا 
اي���اه مبلغ الب���دل النقدي ومن ث���م اعفائه 
من اخلدم���ة الع�شكرية اآن���ذاك يف )العهد 
العثم���اين( واعرتاف���ا منها به���ذا اجلميل 
غنت له هذه الأغنية ثم تناقلتها املطربات 

ال�شاح���ة  عل���ى  املتواج���دات  الأخري���ات 
الغنائي���ة ومنه���ن )�شديقة املالي���ة( التي 
�شجلت الأغنية ب�شوتها يف دار الإذاعة.. 
وكان م���ا كان م���ن اث���ر ه���ذه الأغنية التي 
اأطرب���ت جيال كامال وكان���ت الكثريات من 
املغني���ات الالئ���ي يغنن ه���ذه الأغنية يف 
الأعرا�س والأفراح يعمدن اىل تغيري ا�شم 
)�ش���ري اأفندي( با�ش���م �شاحب املنا�شبة 

من باب املجاملة واكت�شاب ر�شاه..
اإل ان الأ�شت���اذ حامد الب���ازي يروي ق�شة 
)�ش���ري اأفن���دي( مع الأغني���ة ب�شيء من 
كان هن���اك  ان���ه  يذه���ب اىل  اذ  الإفا�ش���ة 
مغني���ة حلبية ا�شمها )حي���اة( وكان وايل 
الب�شرة )الدروبي( يحبها ولكنها كانت ل 
تاأبه بحبه ولذلك اراد النتقام منها ف�شاق 
ولدها للخدمة الع�شكرية بينما مل يكن قد 
بلغ ال�شن القانوين للجندية وكان �شري 
اأفن���دي بحك���م وظيفته املالي���ة ع�شوا يف 
جلن���ة ال�ش���وق الع�شكرية وق���د ا�شتاء من 
عمل ال���وايل ورف�س قرار ال�شوق ما اأدى 
اىل اأزم���ة ب���ن ال���وايل و�ش���ري اأفندي 
انتهت بان دف���ع �شري البدل النقدي عن 
اب���ن املغنية وهو حل و�ش���ط، اذ �شاءه ان 
يرى الوايل ين���زل اىل درجة النتقام من 
املغني���ة باخلروج عل���ى القانون.. وبرغم 
ان �ش���ري اأفندي كان يح���ب الطرب فهو 
مل يعم���ل فاح�ش���ة او ي�ش���رب خم���را طيلة 
حياته، واثر ه���ذا احلادث نظمت املطربة 
ان  واعتق���دت  بنف�شه���ا  الأغني���ة  حي���اة 
�ش���ري اأفندي يحبه���ا فحاولت التحر�س 
ب���ه.. ومل���ا رف����س ذل���ك اأ�ش���ارت علي���ه ان 
يعا�شرها )ب�شكوت( اي �شرا ولكنه رف�س 
ذلك وق���د غنت )حياة( تل���ك الأغنية وكان 
ذل���ك يف الع���ام 1912 يف حديقة �شغرية 
تقام عليها الي���وم بناية حماكم الب�شرة.. 

وكان من �شمن مقاطع هذه الأغنية:
بل�شكوت بل�شكوت.. عا�شره بل�شكوت..

اأم���ن  �شن���دوق  �ش���ري..  يخل���ي  الل���ه 
الب�شرة

رمانتن بفد ايد متنلزم
غ���ري ان الأ�شت���اذ البازي كان ق���د ذكر بان 
املطرب���ة )جن���اة( غن���ت ه���ذه الأغنية يف 
الع���ام  يف  الب�ش���رة  يف  )اول���كا(  مله���ى 
1912 وغناه���ا عب���د الله اأفن���دي م�شجال 
ذل���ك ا�شطوان���ة حاكي )كرا م ف���ون( �شنة 
1928 ث���م غنتها �شديقة املالية و�شجلتها 
عل���ى ا�شطوان���ة الع���ام 1926، ولكنه عاد 
م�شتدركا انه يف �شنة 1928 غنى املطرب 
اإ�شماعي���ل اأفن���دي ه���ذه الأغني���ة م�شجلة 
على ا�شطوانة )بي�شافون( وعلى وجهها 
الآخ���ر اأغني���ة )رمانتن بفد اي���د متنلزم( 
ويف �شن���ة 1932 غن���ت املطربة الب�شرية 
�شديق���ة املالية )فرجة بن���ت عبا�س( هذه 
الأغني���ة عل���ى ا�شطوان���ة اأي�ش���ا واأحلقت 
به���ا م���ا ي�ش���ري اىل ب�شريته���ا مث���ل قولها 
)ي���ا ع�شك���ر ال�شلط���ان بال���ر يخيم���ون( 
م�ش���رية اىل معركة ال�شعيب���ة.. كما قالت 
اأي�ش���ًا )ماتنف���ع احل�ش���رات( )رحن���ة من 
ايديه���م( م�ش���رية اىل �شي���اع الب�شرة من 
اي���دي العثماني���ن. ويتاب���ع: لي�س يل ال 
ان اعرج عل���ى ما ذكره ال�شت���اذ املرحوم 
امن املميز بكتابه )بغداد كما عرفتها( يف 
معر����س كالمه ع���ن بع�س فئ���ات املجتمع 
املعروف���ن  الفتي���ان  اأي  البغ���دادي.. 
كث���ريا  بو�شامته���م وجاذبيته���م والذي���ن 
ما ت���رددت اأ�شم���اء بع�شه���م يف الغنيات 
والب�شتات البغدادية التي كانت تغنى يف 
املقاه���ي البغدادية املعروف���ة.. وقد ح�شر 
الأ�شتاذ املميز ا�شم )�شري اأفندي( الذي 
خل���ب الألب���اب بو�شامت���ه وجمال���ه �شمن 

هذه الفئة التي خلدت الب�شتات اأ�شماءهم 
ومنها ب�شتة:

الأفندي الأفندي. عيوين الأفندي
ام���ن  الل���ه يخل���ي �ش���ري..  �شن���دوق 

الب�شرة ب�س اإيل وحدي

اأفن���دي( يف  )�ش���ري  ان ح�ش���ر  فاأزع���م 
م�شل���ك هذه الفئة املاجنة يحمل يف طياته 
الكث���ري من التجني بح���ق هذا الرجل فهو 
ف�ش���ال عن كونه يفتقر اىل الدليل القاطع، 
الرج���ل ون�شاأت���ه  ف���ان يف م�ش���رية ه���ذا 
و�شه���ادة بع����س معا�شري���ه ما ي���دراأ عنه 
تهم���ة انح���داره اىل هذا املنزل���ق الذي ل 
ي�شرف احدا.. فالذي يت�شفح �شرية حياة 
)�شري اأفن���دي( يلقاها م�شمخة بالورع 
والتق���وى من���ذ نعوم���ة اأظف���اره وحت���ى 

انتقال���ه اىل دار البقاء اذ ن�شاأ ن�شاأة دينية 
و�شب على ذكر الله وقراءة  القراآن الكرمي 
واداء الفرو����س الدينية ولأنه كان مولعا 
بح�ش���ور جمال����س اللهو الريئ���ة.. ومن 
متذوقي النغمة احللوة والكلمة املغناجة  
من ه���ذه املغني���ة او تلك، فق���د كان ذلك ل 
يخرج ع���ن اإطار �شريته الوق���ورة املهابة 
الت���ي ا�شتعا����س به���ا ع���ن ل���ذات احلي���اة 
و�شه���وات الدني���ا مبا كان ي�شيع���ه الورع 
يف اأعماق���ه، ام���ا ان يكون ه���ذا الرجل قد 
خل���ب لألب���اب بو�شامته وجمال���ه فذلك ل 
يقيم الدليل على ر�شفه مع تلك الفئة التي 
ذكرها الأ�شتاذ املميز، كما ان هذه ال�شفات 
لي�ش���ت مدعاة او �شببا لن ينجرف اىل ما 
اجنرف���ت اليه هذه الفئة. ويتابع: وهناك 
�شبب اآخ���ر اأراه يقينا يبط���ل التهمة التي 
ال�شقت به وهو ان اأغنية )الأفندي( التي 
خلدت ا�شم )�شري اأفندي( مل تكن اأغنية 
او )ب�شتة( بغدادية بل هي اأغنية ب�شرية 
الأ�شل �شاعت وا�شتهرت يف الب�شرة قبل 
ان تقتح���م اأج���واء بغداد، فكي���ف ح�شرت 
م���ع الب�شتات البغدادي���ة التي كانت تغنى 
يف املقاهي البغدادية املعروفة هذا ف�شال 
عن ان )�شري اأفندي( كان ب�شري املولد 
والن�ش���اأة حت���ى وفاته )با�شتثن���اء اإقامته 
يف العم���ارة بحكم نقل وظيفته اليها( ومل 
يك���ن مقيما يف بغداد عل���ى امتداد مراحل 
حيات���ه، اذا م���ا ا�شتثنين���ا ب�ش���ع زيارات 
ق�شرية ق�شد فيها بغداد لأغرا�س ر�شمية 
او خا�شة.. فكيف بات حم�شوبا على تلك 
الفئ���ة من فئ���ات املجتمع البغ���دادي وهو 
مل ينت���م اليه���ا بحك���م املعاي�ش���ة والإقامة 

اأ�شال؟

حامد البازي


