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د . حميد حسون العكيلي

�شهد العراق خالل عه���دي الحتالل والإنتداب الربيطاين 
له 1914-1932 تاأ�شي�س العديد من اجلمعيات والأحزاب 
ال�شيا�شي���ة حي���ث كان���ت الرتكيب���ة الجتماعية له���ا قائمة 
عل���ى مراع���اة الأ�ش���ر ذات املكان���ة الديني���ة والجتماعي���ة 
تتمت���ع  الت���ي  ال�شخ�شي���ات  ع���ن،  ف�ش���اًل  والقت�شادي���ة. 
بتح�شي���ل علم���ي مرموق كاملحامي���ن، اأو الذين يتمتعون 
الكلي���ات  م���ن  اخلريج���ن  كال�شب���اط  ع�شكري���ة  بخلفي���ة 
احلربي���ة يف ا�شطنب���ول يف اختي���ار اأع�شائه���ا. لذل���ك فال 
غراب���ة واحلالة ه���ذه، ان جند طال���ب النقي���ب رئي�شًا لأي 
تنظي���م �شيا�ش���ي يتك���ون يف الب�ش���رة، نتيج���ة لنف���وذه 
و�شطوت���ه ومكان���ة اأ�شرت���ه، بحي���ث تراأ����س ح���زب "احلر 
املعت���دل" يف الب�ش���رة، وت���ربع عمه ها�ش���م النقيب بداره 
الكب���رة لتكون مقرًا للحزب، وبع���د حّله وت�شكيل  جمعية 
لها،  اأ�شب���ح رئي�شًا  الب�شرة  الإ�شالحي���ة" يف  "الب�ش���رة 
وجع���ل م���ن داره مقرًا للجمعي���ة، كما اأ�شب���ح رئي�شًا لفرع 

جمعية "العهد" يف الب�شرة عام 1919.
وينطبق الأمر نف�شه، على وجهاء الب�شرة من ذوي الأ�شر 
القت�شادي���ة الكب���رة، اأمثال عب���د الله با����س اأعيان و عبد 
اللطيف املنديل، اإذ اأ�شبح الأول نائبًا لرئي�س حزب "احلر 

املعتدل"، والثاين ع�شوًا فيه.
اأم���ا اأ�شرة الباجه جي، فكان دور مزاحم الباجه جي كبرًا 
يف تراأ����س "الن���ادي العلمي" اإىل جان���ب اأبن عمته حمدي 
الباج���ه جي، ال���ذي كان ع�شوًا يف حزب "احل���ر املعتدل" 
فرع بغ���داد، ثم انتق���ل ن�شاطهما )مزاح���م وحمدي الباجه 
ج���ي( اإىل جمعي���ة "العهد" ال�شرية. يف ح���ن، كان لأ�شرة 
ال�شبيب���ي م���ن خ���الل الأخوين حمم���د ر�شا وحمم���د باقر 
ال�شبيبي دوٌر يف احلركة الوطنية، اإذ ان�شما اإىل "النادي 
"النه�ش���ة  اأ�شبح���ا نا�شط���ن يف جمعي���ة  ث���م  العلم���ي"، 
الإ�شالمي���ة" يف النج���ف الأ�شرف، وق���د انتمى حممد باقر 
ال�شبيب���ي اإىل جمعي���ة "حر�س ال�شتقالل" بع���د تاأ�شي�شها 
ع���ام 1919، مثلم���ا انتم���ى �شهر اأخيه حمم���د جعفر وهو 
عبا����س مهدي، اإىل اجلمعي���ة نف�شها، بعدما كان ع�شوًا يف 
جمعي���ة "ال�شبيب���ة اجلعفرية"، قبل اندماجه���ا مع جمعية 

ال�شتقالل". "حر�س 
ومبا اأن "النادي العلمي" يعمل باإر�شاد يو�شف ال�شويدي، 
فمن الطبيعي ج���دًا، اأن ينتمي اإليه جنله ثابت ال�شويدي. 
مع العلم، ان عبد املجيد كنه، وهو اأحد املالكن، وحت�شن 
الع�شكري �شقيق جعفر الع�شكري، قد اأ�شبحا ع�شوين يف 

العلمي" اأي�شًا. "النادي 
وم���ن الأ�ش���ر القت�شادية والتجاري���ة التي كان له���ا ثقلها 
الوا�شح يف ت�شكيالت اجلمعيات والأحزاب قبل تاأ�شي�س 
الدول���ة العراقي���ة، هي اأ�ش���رة ال�شابوجن���ي عندما اأ�شبح 
حمم���د ال�شابوجني �شمن الهيئة الإداري���ة حلزب "العهد 

العراقي"، فيما انتم���ى التاجر الكبر عبد املح�شن �شال�س 
اإىل جمعية "النه�شة الإ�شالمية" يف النجف الأ�شرف.

ول نبال���غ اإذا ما قلن���ا، اإن اأغلب اأع�ش���اء جمعيتي "حر�س 
ال�شتق���الل" و"العه���د" كان���وا م���ن ذوي الأ�ش���ر املعروفة 
بثقله���ا الدين���ي وال�شيا�ش���ي والع�شك���ري، وق���د اأ�شبحوا 
فيم���ا بع���د الركي���زة الأ�شا�شية الت���ي اعتمد عليه���ا البالط 
يف اإدارة الدول���ة العراقي���ة خ���الل العه���د امللك���ي. من هذا 
املنطل���ق، وجدنا اأع�شاء جمعية "حر�س ال�شتقالل" ت�شم 
بن �شفوفها ممثلن عن اأ�ش���ر ال�شويدي وبابان و�شوكت 
با�شا، من خالل انتماء كل من جالل بابان والأخوين ناجي 
و�شامي �شوكت، ويو�شف ال�شويدي، كما تواجدت اأ�شرتا 
الأورفل���ي واأبي التمن، من خالل ان�شم���ام مكي الأورفلي 
وجعفر اأبو التم���ن. بالإ�شافة اإىل، ال�شي���د حممد ال�شدر، 
الذي هو �شليل عائلة دينية ما زالت تتمتع بثقل اجتماعي 

كبر يف اأنحاء العراق كافة.
ومن ال�شخ�شي���ات الأخرى التي ان�شّم���ت لهذه اجلمعية، 
عب���د املجيد كن���ه وقريبه �شاكر حممود ال���وادي، وحممود 
رام����ز، واآخ����رون. وبع����د اإندم����اج جمعي����ة "ال�شبيب����ة" اإىل 
جمعية "حر�����س ال�شتقالل"، اأ�شبح����ت اجلمعية ت�شم بن 
�شفوفها �شخ�شي����ات تنتمي اإىل اأ�شر كبرة، وقد اأدت دورًا 
كب����رًا خ����الل العهد امللكي، حي����ث تواجدت اأ�شرت����ا الب�شام 
وكب����ه، وذلك بان�شم����ام �شادق الب�شام وحمم����د ح�شن كبه، 
وق����د اأ�شبح الأخر اإىل جان����ب جعفر حمندي، الذي يرتبط 
م����ع اأ�شرة كبه بروابط امل�شاه����رة، وذلك بزواجه من زهرة 
حمم����د جابر احل����اج م�شطفى كب����ه. بالإ�شاف����ة اإىل، وجود 

املحام����ي �شادق حبه و�شه����ره عبد ال����رزاق الزري، بحكم 
اأن الأخ����ر متزوج من اأبنة حمم����د ح�شن حبه قريب �شادق 

حبه. ف�شاًل عن، تواجد �شعد �شالح جريو واآخرين.
اأم����ا جمعي����ة "العهد"، فق����د �شّمت بن �شفوفه����ا �شخ�شيات 
ع�شكري����ة، كان����ت العم����ود ال����ذي ا�شتندت علي����ه احلكومات 
العراقية املتعاقبة يف اأغل����ب مراحل العهد امللكي، اإذ �شّمت 
كل م����ن، ن����وري ال�شعيد و�شهره جعف����ر الع�شكري و�شقيقه 
حت�ش����ن الع�شكري، وجمي����ل املدفعي وقريب����ه علي جودت 
الأيوب����ي، ويا�ش����ن الها�شم����ي ور�شي����د اخلوج����ة ومولود 
خمل�����س. ف�ش����اًل ع����ن، الأع�ش����اء الذي����ن انتم����وا اإىل حزب 
"العهد"، الذي تاأ�ش�س بعد الإن�شقاق الذي حدث يف جمعية 
انتماء  النق�شلي من خالل  اأ�شرة  "العه����د"، حيث تواجدت 
�شام����ي النق�شلي واأنور النق�شلي، واأ�شرة العمري من خالل 
انتم����اء م�شطف����ى العم����ري، وكذل����ك اأ�شرة اجلليل����ي، حيث 
انتمى احمد اجلليلي اإىل احلزب. بالإ�شافة اإىل، �شخ�شيات 

اأخرى كانت تنتمي معظمها اإىل اأ�شر دينية معروفة.
من جهة اأخرى، فعلى الرغم من عدم وجود قانون لالأحزاب، 
اإل اأن هن����اك بع�س ال�شخ�شيات التي متتلك الرثوة واجلاه 
الجتماعي، �شعت اإىل ت�شكيل احلزب "الوطني العراقي"، 
ال����ذي �شّم����ت هيئت����ه املوؤ�ش�شة كل م����ن، جعفر اأب����ي التمن، 
واأحم����د ال�شي����خ داود، ومول����ود خمل�س، وحم����دي الباجه 
ج����ي، وبهجت زينل، وحممد مه����دي الب�شر، وعبد الغفور 

البدري.
ويالح����ظ اأن جميع اأع�ش����اء هذا احلزب يتمتع����ون بالرثاء 
امل����ادي، م����ا عدا حمم����د مهدي الب�ش����ر، الذي كان����ت ثروته 

وطنيت����ه فق����ط، على ح����د تعب����ر الأكادميي املهت����م بدرا�شة 
الأحزاب ال�شيا�شية فاروق �شالح العمر.

وبع����د �ش����دور قانون اجلمعي����ات يف الثاين م����ن متوز عام 
1922، وا�شل احلزب ن�شاطه ال�شيا�شي بجميع �شخ�شياته 
م�شاف����ًا اإليهم حمم����ود رامز، واحمد ع����زت العظمي وعلي 
حمم����ود ال�شيخ علي. مع العل����م، ان حممد مهدي كبه، الذي 
اأ�شبح اأم����ن ال�شندوق يف احلزب، كانت تربطه �شلة رحم 
م����ع معتمد احل����زب جعفر اأب����ي التم����ن، وذلك ب����زواج اأبنة 
الأخ����ر معايل من جميل كبه، قريب حمم����د مهدي كبه، كما 
دخل احلزب اأحمد فهمي املدر�س، �شقيق عبد اجلليل برتو، 
ال����ذي يرتبط ب�شلة القرابة من جهة الن�شاء مع اأ�شرة جعفر 

اأبي التمن.
ثم����ة حقيقة تاريخية، وهي اأن وج����ود الأقارب يف �شفوف 
ه����ذا احلزب، اأدى اإىل تكوي����ن راأي �شيا�شي م�شرتك، فمثاًل 
عندم����ا عار�س رئي�س احلزب جعفر اأبو التمن النتخابات، 
اأي����ده قريبه حممد مهدي كبه يف ذلك، الأمر الذي يوؤكد على 
اأن بع�����س الرتباط����ات الجتماعية كان����ت ت�شهم يف تكوين 

راأي �شيا�شي م�شرتك.
وعندما تاأ�ش�س حزب "النه�شة العراقية"، كان للم�شاهرات 
و�ش����الت القربى الأثر الوا�شح يف هيئة احلزب املوؤ�ش�شة، 
اإذ اإن معتم����د احل����زب اأم����ن اجلرجفجي، قد جع����ل من اأبنه 
حممد اأم����ن اجلرجفجي رئي�ش����ًا لإدارة جريدة "النه�شة"، 
بالرغ����م م����ن �شغ����ر �شن����ه. بالإ�شاف����ة اإىل، انتم����اء مه����دي 
اجلرجفج����ي اإىل احل����زب، وه����و ال�شقي����ق الأك����رب ملعتم����د 
احل����زب، وعندما ان�شح����ب عبد ال����رزاق الأزري من احلزب 
لن�شغال����ه بالوظيفة، حل حمله قريب����ه عبد الهادي اجللبي. 
م����ع العل����م، اأن �شلة قرابة الأخ����ر من عبد ال����رزاق الأزري 
متاأّتي����ة م����ن ك����ون والدته م����ن عائل����ة الأزري ووال����دة عبد 
ال����رزاق الأزري م����ن عائل����ة اجللبي. وينطب����ق المر نف�شه، 
عل����ى اأ�شرة عالوي، التي تواجد منها احلاج ح�شن عالوي 
م بوا�شطتِه جنله عبد املجيد  نائبًا لرئي�س احلزب، وقد ان�شّ

عالوي اإىل �شفوف احلزب عام 1927.
ول يفوتنا اأن ن�شر هنا، اإىل ان حزب "النه�شة العراقية"، 
ق����د �شّم ب����ن �شفوفه �شخ�شي����ات تنتمي اإىل اأ�ش����ر لها ثقلها 
ال�شيا�ش����ي والع�شائ����ري، وق����د اأ�شهم����ت ب�ش����كٍل وا�شح يف 
بن����اء العراق امللك����ي، اإذ �شّم احلزب ال�شي����خ احمد الظاهر، 
وال�شيخ عمر العلوان �شيخ ع�شرة الوزون، وهي بطن من 

بطون ع�شرة خفاجة يف كربالء املقد�شة.
اأم����ا اأ�ش����رة اجلميل، فقد مثله����ا عبد القادر افن����دي اجلميل، 
ال����ذي ان�شم اإىل حزب "النه�شة العراقية"، يف اآيار 1925، 
م اأي�شًا روؤوف اجلوهر، وهو من رجال احلركة  مثلم����ا ان�شّ
الوطني����ة الراف�ش����ة لالحت����الل الربيط����اين، و�شقي����ق اأنور 
اجلوه����ر، ال����ذي اأ�شبح نائب����ًا يف الدورة الأخ����رة ملجل�س 

النواب العراقي.

عن ر�صالة : )الم�صاهرات الإجتماعية 
و�صالت القربى واأثرها ال�صيا�صي في 

العراق الملكي 1958-1921(

بعض من تأثير صالت القربى في الحياة السياسية 
قبل تأسيس الدولة العراقية

هشام المدفعي/مهندس استشاري

ني����ط بعب����د الوه����اب املفت����ي ام����ن العا�شمة خ����الل احلرب 
العراقي����ة اليرانية العديد من امله����ام ، وقد اجنزها بنجاح 
كامل . واود ان اذكر هنا مو�شوعن ، قد ل يعرف عنهما ال 
القلة من امل�شوؤولن واملهند�شن . غر ان هذين املو�شوعن 
، كان����ا م����ن المور املهم����ة ، والناجمة ع����ن متطلبات احلرب 
اليراني����ة يومئ����ذ . وتع����رب عن التفك����ر الع�شك����ري للدولة 
يف تل����ك املرحلة . الول عن نق����ل مدينة الب�شرة اىل م�شافة 

ثالثن كيلو مرتا غربا ، و�شاحتدث عنها لحقا ..
  واملو�ش����وع الثاين الذي اود ذك����ره يف هذه الوراق ، هو 
ان�ش����اء مين����اء الفاو الكب����ر وهو عب����ارة عن ل�ش����ان ترابي 
يخ����رج من الرا�ش����ي العراقي����ة ، غرب م�شب �ش����ط العرب 
ميت����د اىل مي����اه اخلليج العرب����ي ، بطول ليقل ع����ن ع�شرة 
كيل����و مرتات . بحيث ت�شتخدم جوانبه  كميناء عراقي على 
اخلليج ، ا�شاف����ة اىل مينائي الب�شرة واأُم ق�شر . وكاملعتاد 
خاب����رين عب����د الوهاب املفت����ي م�شاء ، مبج����رد و�شوله اىل 
مكتبه بالأمان����ة ، وطلب مني احل�شور يف مكتبه .  فعر�س 
علّي المر التحريري م����ن رئي�س اجلمهورية ، املت�شمن ان 
يقوم ام����ن العا�شمة عبد الوهاب املفت����ي بتنفيذ هذا المر 
خالل خم�شة �شن����وات ويخول �شالحية رئي�س اجلمهورية 

لتنفيذ امل�شروع . 
وعن����د البحث يف املو�شوع عرفُت ان املفتي بحث يف المر 
م����ع رئي�����س اجلمهورية قب����ل �شدور الم����ر ، والت����زم امام 
الرئي�س ب����ان تنفيذه �شيتم خالل خم�����س �شنوات . وعرفت 
اي�ش����ا ان ط����ه يا�ش����ن رم�ش����ان ، ال�شخ�شي����ة القيادي����ة يف 
احلزب والدولة اآنذاك ، قد اعلمه ان ال�شغال الع�شكرية يف 
وزارة الدف����اع قد عر�س عليها املو�شوع ، واجابت بان مدة 
التنفي����ذ قد ت�شتغرق �شنوات طويل����ة ، وان املدة التي التزم 
به����ا عب����د الوهاب املفتي غر كافية ، ب����ل ق�شرة جدا ! ، لذا 

طلب مني ان افكر معه يف مبادئ ومنهج تنفيذ امل�شروع .
كان الم����ن مرتب����كًا وقلق����ًا ح����ول امل����دة التي الت����زم بها مع 
رئي�س اجلمهوري����ة لإكمال امل�شروع ويلوم نف�شه على املدة 
الق�ش����رة الت����ي حدده����ا ، واحلقيق����ة ان هذا امل�ش����روع هو 
او�ش����ع واهم م����ن اي م�شروع ا�شرتاتيج����ي اخر يف منطقة 
اخللي����ج ، والذي يحول ن�شب����ة كبرة م����ن الب�شاعات التي 
مت����ر عرب قن����اة ال�شوي�س او يقلل ف����رتة و�شولها اىل اوربا 
. ه����دف املين����اء ه����و ا�شتقب����ال معظ����م بواخ����ر الب�شاع����ات 
امل�شت����وردة م����ن اورب����ا عل����ى ظه����ر ال�شف����ن وحتويله����ا اىل 
القط����ارات يف ميناء الفاو الكب����ر لإي�شالها اىل اوربا عرب 
�شبكة ال�ش����كك العراقية. هذا امل�ش����روع اجلبار يفيد العراق 
اقت�شادي����ا و يوف����ر فر�����س اقت�شادي����ة عظيم����ة اىل العراق 
وال�ش����ركات العاملية لكونه يخت�شر مدة ال�شحن ويقلل كلفة 
النق����ل ويدر مردودات كبرة اىل الع����راق عن طريق امليناء 

وال�شكك احلديد. 
تدار�شن����ا الف����كار الولية لنق����ل احلجر املطل����وب من جبل 
�شن����ام لبن����اء ج�ش����م ل�ش����ان ال����ربوز يف البحر واك����دت على 
�شرورة م�شاهمة ال�شت�شارين املطلوبن من الربيطانين 
، الأع����رف باخللي����ج ، والهولندي����ن العرف ببن����اء املوانئ 

البحرية . 

  تب���ادر اىل ذهن���ي ونحن نبحث يف الم���ر بع�س العمال 
املماثل���ة يف الع���امل وا�شالي���ب تنفيذها ، ومنه���ا امل�شروع 
الهولن���دي ) ziderzea (، وه���و ال�شاتر ال���ذي و�شعته 
احلكوم���ة الهولندية يف بح���ر ال�شمال لتمن���ع مياه البحر 
م���ن الو�ش���ول اىل م�شاح���ات كبرة من الرا�ش���ي ودفنها 
وا�شافته���ا  جدي���دة  ارا����سٍ  لتكوي���ن  بال���رتاب  بعدئ���ذ 
اىل الرا�ش���ي الهولندي���ة . كم���ا تب���ادر اىل ذهن���ي اي�ش���ا 
العوام���ات الكونكريتي���ة باحج���ام 50 × 10 مرت ، وعمق 
نح���و 3 اأمتارالتي �شممه���ا املهند�س اليط���ايل امل�شهور ) 
الربيطانية  ال�شواحل  الت���ي و�شعت يف   ،)  NERVY

و�شحب���ت ي���وم الن���زال الع�شك���ري يف احل���رب العاملي���ة 
، وفوقه���ا اجلن���ود  الفرن�شي���ة  ال�شواح���ل  عل���ى  الثاني���ة 
واملعدات احلربي���ة ، ثم اغرقت عل���ى ال�شواحل الفرن�شية 

لتكون قواعد ومن�شات للجنود النازلن اىل الرب .
  افرت�شن���ا ان الل�ش���ان الرتابي الذي ننوي تنفيذه ، يكون 
عر�ش���ه 200 م���رت ، ليوفر جم���ال للخزن املوؤق���ت وللطرق 
اعتمدن���ا  ف���ان   . املق���رتح  للمين���اء  وال�ش���كك واخلدم���ات 
العوام���ات الكونكريتي���ة تر�ش���ف الواحدة ف���وق الخرى 
، ث���م ُتكد����س فوقها كت���ل حجرية مل���لء الفج���وات وتّكون 
ج�ش���م الل�شان املطلوب . ويجلب احلجر عن طريق احزمة 

ناقل���ة ، قد تبلغ اطوالها ع�شرين كيلومرت  ، من جبل �شنام 
الواق���ع يف املنطق���ة ال�شحراوي���ة القريب���ة جن���وب غرب 
مدين���ة الب�ش���رة . كل ه���ذه افكار اولي���ة وبدائي���ة ، فكرنا 
به���ا يف تلك ال�شاع���ة .ولكن قبل كل ه���ذه المور وللتفكر 
ب�ش���كل علم���ي �شلي���م ، اقرتحت عل���ى عبد الوه���اب املفتي 
ان  نعتمد مهند�ش���ن ا�شت�شارين بريطانين لكونهم اكرث 
اخلرباء معرفه باخلليج العرب���ي، بالتعاون مع مهند�شن 
وذوي خربة هولندين لكونه���م اكرث خربة باأمور مماثلة 
، لج���راء امل�شوح الربية والبحري���ة ، والقيام بالدرا�شات 

املطلوبة ، وو�شع خطة وا�شحة للعمل .
  يف الي���وم الت���ايل ، طل���ب عب���د الوهاب املفت���ي من وزير 
التخطي���ط ا�شاف���ة مبل���غ ق���دره مائ���ة ملي���ون دين���ار لهذا 
امل�ش���روع . وادخل وزير التخطيط ه���ذا املبلغ يف املنهاج 
ال�شتثم���اري لل�شنة تل���ك . وبعد ايام م���ن بحث هذا المر 
، غ���ادر عب���د الوه���اب املفت���ي ومع���ه املهند�ش���ة �شم���رة 
ر�شاع���ة اىل انكل���رتا ، ل�شتكم���ال الت�ش���الت الولية مع 
ال�شت�شاري���ن ح���ول امل�ش���روع . غر ان اعم���ال امل�شروع 
كاف���ة ، توقفت بع���د القاء القب�س على عب���د الوهاب املفتي 
يف ربيع 1986 ، ومل تنف���ذ من امل�شروع �شوى الدرا�شات 
الولية .ثم انتهت خدمات عبد الوهاب املفتي باعدامه كما 

هو معروف .
عل���ًي ان اقول ان ه���ذا امل�شروع اجلبار ل ميك���ن ان ي�شيد 
ويعم���ل ل�شال���ح الع���راق كم���ا ناأمل ، م���امل توؤخ���ذ اطماع 
وم�شال���ح دول اخللي���ج اي�ش���ا بنظ���ر العتب���ار وي�شي���د 
امل�شروع كام���ال مع �شبكة �شكك احلديد والقطارات الناقلة 
للب�شائ���ع اىل اوربا ، بالتفاق مع جمموعة �شركات عاملية 
بطريق���ة متوي���ل وتنفي���ذ ) ت�شمي���م / بن���اء / وت�شغي���ل( 

وتكون لل�شركات ح�شة من الرباح ل�شنن حم�شوبة ..

عن مذكرات ه�ص��ام المدفعي ) �صبعون عاما 
في البناء والعمار (

م���ن مذكرات هش���ام المدفعي

محاولة ألنشاء ميناء الفاو الكبير سنة 1986
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اإن �شن����وات درا�ش����ة نزيه����ة الدليم����ي البتدائي����ة واملتو�شطة 
ال�شيا�شي����ة  بالتط����ورات  مليئ����ة  كان����ت   )1939  -1930(
والجتماعي����ة الداخلي����ة واخلارجي����ة، اإذ اأن الع����ام الأول من 
درا�شتها �شهد التوقيع عل����ى املعاهدة العراقية – الربيطانية 
الت����ي مهدت لدخول الع����راق ع�شبة الأمم ع����ام 1932، ونيله 
والجتماع����ي  ال�شيا�ش����ي  النفت����اح  ع����ن  ف�ش����اًل  ال�شتق����الل 
والفك����ري ال����ذي �شهده الع����راق يف تلك املدة، ال����ذي نتج عنه 
زي����ادة وتو�شع يف تاأ�شي�����س عدد من الأح����زاب واجلمعيات، 
الع����راق، نتيج����ة ات�ش����اع  اإىل  الت����ي وردت  بتاأث����ر الأف����كار 
امل����دارك، وتواف����ر و�شائ����ل الت�ش����ال، بحيث ب����رزت تيارات 
فكري����ة �شيا�شي����ه خمتلف����ة ونظري����ات اجتماعي����ه واقت�شاديه 
متباين����ة عل����ى ال�شاح����ة العراقية، اأهمه����ا التي����ار ال�شرتاكي 
الإ�شالح����ي، والتيار القومي العرب����ي، والتيار املارك�شي، األ 

اأن انت�شار الأفكار ال�شرتاكية واملارك�شية كان الأكرث �شيوعًا 
ب����ن ال�شباب، مما �شجع اأ�شحاب الفك����ر القومي اإىل تاأ�شي�س 
ن����ادي )املثنى بن ح����ارث ال�شيب����اين( للت�شدي لتل����ك  الأفكار 
وه����ذا ما اأك����دُه حممد مهدي كبه يف مذكرات����ه قائاًل : " راحت 
بع�س الفئ����ات تنحوا به����ذه املبادئ منحا عاملي����ًا حم�شًا، من 
�شاأن����ه اأن ي�شرف الن�سء اجلديد ع����ن تاريخ اأمته، ومقومات 
قوميت����ه ووطنيت����ه، فراأى فري����ق من ال�شب����اب العربي املثقف 
�ش����رورة جمابه����ة ه����ذا اخلط����ر الواف����د ال����ذي يه����دد قوميته 
وتراثه.... وعلى هذا الأ�شا�س �شكل ولتحقيق هذه الأهداف، 
انربى هذا الفريق لتاأ�شي�س نادي املثنى بن حارث ال�شيباين 
". كما �شهدت املدة حدثًا مهمًا متثل بالنقالب الع�شكري الذي 
ق����ادة بكر �شدقي ع����ام 1936، بتاأييد وم����وؤازره من  )جماعة 
الأه����ايل(، مما �شاهم يف اإمكانية ن�شر اأفكارهم وتو�شعها بن 

فئات ال�شعب العراقي اإىل جانب  تاأ�شي�س عدد من اجلمعيات 
والأندية منها )جمعية اجلوال(، و)الإ�شالح ال�شعبي(.

بع����د اإكم����ال درا�شته����ا البتدائي����ة واملتو�شطة انتقل����ت نزيهة 
الدليم����ي ع����ام 1939اىل)الثانوي����ة املركزية للبن����ات( لإكمال 
درا�شته����ا الإعدادي����ة، وق����د  تزام����ن ذل����ك م����ع ان����دلع احلرب 
العاملي����ة الثاني����ة )1939- 1945( الت����ي اأحدث����ت تاأث����رات 
�شيا�شي����ة واقت�شادية واجتماعية عل����ى خمتلف فئات ال�شعب 
العراق����ي، فم����ن الناحي����ة ال�شيا�شي����ة عمل����ت بريطاني����ا ومنذ 
الأي����ام الأوىل للح����رب عل����ى زي����ادة ع����دد خربائه����ا يف جميع 
اأجه����زة احلكومة العراقي����ة، وازداد عدد بعثاته����ا الع�شكرية، 
وقواته����ا يف القواعد الع�شكري����ة، يف حماولة منها  ل�شد كافة 
الثغ����رات الت����ي ت�شعر ب����اأن دول املحور ويف مقدمته����ا اأملانيا 
ت�شتطيع النفاذ من خالله����ا اإىل رموز احلكومة العراقية، اأما 

في ذكرى رحيلها في في 9 تشرين األول 2007

نزيهة الدليمي والتعرف على عالم السياسة 

دخلت نزيهة الدليمي مدرسة تطبيقات 

دار املعلامت عام 1930, وأثناء وجودها 

يف املدرسة تأثرت بإحدى معلامتها, وهي 

)سعدية سليم الرحال(, التي كانت تدعو يف 

تدريسها إىل التحرر واالنفتاح, كرشط أسايس 

لبناء مجتمع حديث ومتطور يكون للمرأة دوٌر 

فيه, فأثرت تلك الكلامت يف بناء شخصيتها, 

وبروزها بني طالبات املدرسة, السيام يف 

مراحل الدراسة االبتدائية واملتوسطة من 

خالل دعوتهن للمشاركة يف نشاطات املدرسة 

الثقافية, واستعدادها إلقناع ذويهن باملوافقة 

عىل ذلك, زادها اندفاعًا يف أن يكون لها شأن 

خاص يف املجتمع,كونها تأثرت بشخصية 

جدتها ألبيها, التي كانت تتوسط مجالس النساء 

لإلصالح فيام بينهن, فقد وصفت نزيهة جدتها 

بهذه الكلامت : " أن تلك املرأة كانت مفرطة 

الذكاء عىل الرغم من أنها ال تعرف القراءة 

والكتابة وكانت تحكم بني النساء يف النزاعات 

وتحرض املجالس البغدادية التي ترتبط مع 

سيداتها بصداقه أو جريه ", عليه ميكن القول 

أن العائلة واملدرسة قد ساهمتا يف بناء 

شخصية نزيهة الدليمي التي ازدادت قوة مع 

ما شهدته الساحة العراقية من أحداث مختلفة 

يف كافة ميادين الحياة. 

موفق خلف العلياوي

اقت�شادي����ًا فقد عملت على رب����ط القت�شاد العراقي مبجموعة 
من ال�شركات الراأ�شمالية الربيطانية، والتي ح�شل ق�شم كبر 
منها على امتيازات ال�شتراد والت�شدير للمنتجات الزراعية 
العراقي����ة، مما اأثر �شلبًا م����ن الناحية الجتماعي����ة على الفرد 
العراق����ي ،الذي كان يعاين اأ�شا�شًا من م�شاكل تراكمية �شابقه 
،اإذ �شه����د الع����راق تده����ورًا �شريع����ًا متثل يف نق�����س املوجود 

ال�شلعي والت�شخم احلاد.
يف ال�شن����ة الأخ����رة م����ن درا�شته����ا الإعدادي����ة حدث����ت حركة 
ع�شكري����ة يف الأول م����ن ني�ش����ان ع����ام 1941، فاعتق����د الكثر 
م����ن اأبناء ال�شع����ب العراقي، ومنه����م الطالبة نزيه����ة الدليمي 
باأنه����ا نهاي����ة الوجود الربيط����اين يف الع����راق اإذ قالت : " فقد 
ه����رب الو�ش����ي على العر�س م����ن العا�شمة ف�ش����ن النا�س اأنها 
نهاي����ة نف����وذ بريطاني����ا يف الع����راق "  عنده����ا نزل����ت الطالبة 
نزيه����ة الدليم����ي اإىل �شاحة املدر�ش����ة لتهتف �ش����د ال�شتعمار 
الربيط����اين، ا�شتدعته����ا مدي����رة املدر�ش����ة �شبيح����ة يا�ش����ن 
الها�شم����ي، ون�شحتها بالبتع����اد عن ال�شيا�ش����ة، لأنها تق�شي 
عل����ى من ميار�شها، وكانت تلك املديرة تعي ما تقول فهي ابنة 

ال�شيا�شي ورئي�س وزراء العراق)يا�شن الها�شمي(.
كان����ت نزيهة الدليم����ي مندفعة بتاأثر احل����دث، اإذ اأنها مل تكن 
تفه����م  معنى كلمة ال�شيا�شة ول تعرف ح�شب ما ذكرت : "باأن 
الهت����اف �ش����د الإنكلي����ز �شيا�ش����ة "، وكان هذا ه����و اأول ن�شاط 
�شيا�ش����ي علني متار�شه نزيهة، ويبدو اأن اندفاعها للهتاف يف 
�شاح����ة املدر�شة كان ب�ش����وره عفوية، لأنه تزام����ن مع ما كان 
ي�شهدُه العراق من م�شتجدات على ال�شاحة ال�شيا�شية اآنذاك.

يف الع����ام الدرا�ش����ي 1940- 1941 تخرج����ت الطالبة نزيهة 
الدليم����ي م����ن الثانوية املركزي����ة للبنات بع����د اأن ح�شلت على 
جمم����وع )508( من �شب����ع مواد ومبع����دل )72،5(، مما اأهلها 
اإىل الدخ����ول يف )الكلي����ة الطبية امللكي����ة( ، التي مل تكن تقبل 
قب����ل ذلك العام �شوى اأبناء الأطباء اأو العائالت املي�شورة من 
ذوي الدخ����ول العالي����ة. �شاهم دخولها يف احلي����اة اجلامعية 
اإىل الحتكاك بقطاع الطلبة املثقفة التي اأ�شبح لها دور موؤثر 
يف �شياغة الأحداث ال�شيا�شية يف العراق، واأدت دورًا مميزًا 
يف تاريخ احلركة الوطنية،وتاأتي اأهمية القطاع الطالبي يف 
ه����ذا املجال ملا ميتلكه من حما�شة واندفاع ال�شباب، ف�شال ًعن 
كون����ه القط����اع الأك����رث قربا ًوتفهم����ا ً ملا يج����ري يف العامل من 
حت����ولت فكرية و�شيا�شي����ة واقت�شادية واجتماعي����ة، اإذ كان 
لن�ش����ال احلرك����ة الطالبية يف الع����راق تاأثرها عل����ى الو�شع 

ال�شيا�شي خا�شة يف عهد النتداب الربيطاين. 
ق����اد الطلبة املنتم����ون اإىل ن����ادي الت�شام����ن اأول تظاهرة  لهم 
�ش����د �شيا�شة بريطانيا ال�شتعماري����ة يف العراق القائمة على 
ت�شيي����ق احلريات الفكري����ة، كما �شاهموا يف قي����ادة تظاهرة 
للحرك����ة  املوؤي����دة  الربيطاني����ة  احلكوم����ة  مبواق����ف  ن����ددت 
ال�شهيوني����ة، واإقامة كي����ان ا�شتيطاين عل����ى اأر�س فل�شطن، 
وكان����ت كلي����ة الطب م����ن الكلي����ات الت����ي �شارك����ت بتظاهرات 
وا�شعة �شد مقررات موؤمت����ر بلتيمور ،على الرغم من حتذير 
عمي����د الكلية للطلبة باأنه �شيتخذ اإج����راءات وعقوبات قا�شيه 

ملن ي�شرتك بها.
 يف خ�ش����م تلك الأج����واء امل�شحون����ة �شيا�شي����ًا، عا�شت نزيهة 
الدليمي مرحلة الدرا�شة اجلامعية، وتاأثرت بحلقات النقا�س 
ال�شيا�شية التي كانت تدور بن الطلبة، كما اإنها كانت ت�شارك 
يف تل����ك النقا�شات واحللقات، وبداأت تتاأثر باآراء زمالئها من 
ذوي الأف����كار وامليول التقدمية والدميقراطية، وتخرجت من 
الكلية الطبية امللكية يف ال�شابع والع�شرين من كانون الثاين 

.1947

ع��ن ر�ص��الة )نزيه��ة الدليم��ي ودوره��ا ف��ي 
الحركة الوطنية وال�صيا�صية العراقية(

األول��ى أيام��ه  ف��ي  المنص��ور  ح��ي 

سيف الدين االلوسي

كان����ت �شركة املن�ش����ور امل�شاهمة قد ا�ش����رتت  م�شاحات من 
الرا�ش����ي الزراعي����ة م����ن اأ�شحابه����ا يف تل����ك الف����رتة ويف 
ذل����ك املوق����ع،، وكان ق����د بو�ش����ر ببن����اء ح����ي دراغ  بعد فرز 

الأرا�ش����ي التابع����ة اىل عائل����ة ال دراغ الكرمي����ة ،، وليبنى 
حي منوذجي يف ذلك الوقت ، �شمي بحي دراغ .كانت ق�شم 
من اأرا�شي املن�ش����ور احلالية ، قد وزعت على موظفي بنك 
الرافدين الأهلي ، وق�شم منها لالأطباء ،، ووزارة الرتبية ،، 
وللمهند�ش����ن ،، وقد �شمي حي املهند�شن حلد الن ،، وكان 

ي�شمى �شارع ر�شام �شابقا .
  بداأت �شرك����ة املن�شور و�شع الت�شاميم التخطيطية ، لهذه 
املدينة النا�شئة ،، واأن�شاأت ميدانا ل�شباق اخليل كان الرائد 
يف املنطق����ة يف زمانه ،، وكان����ت حظائر اخليول يف املوقع 
ال����ذي اأن�شاأت فيه الأ�شواق املركزي����ة حاليا .كذلك مت اأن�شاء 
ن����اد اأجتماعي ثق����ايف عراقي باأمتياز ، وباأيع����از مبا�شر من 
املرحوم����ن الم����ر عبد الله ونوري ال�شعي����د ،، وذلك �شنة 
1952 �شمي ن����ادي املن�شور نكاية بنادي العلوية املوؤ�ش�س 

من قبل الأنكليز .
تتميز مدين����ة املن�شور يف بداياتها ،، بوجود �شواق كثرة 
متتد مبوازاة �شوارعها ،،وكانت تاأخذ مياهها من نهر اخلر 
، كذل����ك كان����ت تتميز بوج����ود م�شاحات خ�ش����راء من�شقة ،، 
حتتوي على اأ�شجار اليوكالبتو�س والدفلة والأيا�س ،، على 
جوان����ب �شوارعها ،، ويف اجلزر الو�شطي����ة والتقاطعات . 
) كان نقي����ق ال�شف����ادع هو ال�شوت املمي����ز اجلميل ،، ولكن 

حتى ال�شفادع هجت وهاجرت ( .
من اأول امل�شاك����ن التي بنيت يف املن�شور ،، داران كبرتان 
، ولي�ش����ت ق�ش����ورا كما ي�ش����اع ،  واحدة ل�شك����ن املرحومات 
الأم����رات �شقيقات الو�شي عبد الله رحمه الله ، والأخرى 

ل�شكن �شقيقته الأخرى املتزوجة وعائلتها .
�شم����ي ال�ش����ارع امل����وازي للداري����ن ب�شارع الأم����رات وحلد 
الي����وم ،، ال�ش����ارع هذا مواز ل�شباق اخلي����ل من جهة ال�شرق 
،،اأم����ا من جه����ة الغرب ل�شاح����ة ال�شباق،، فكان �ش����ارع  اأخر 
م����واز، �شم مداخل ال�شباق ومداخل ن����ادي املن�شور املطلة 

حدائقه على �شاحة ال�شباق مبا�شرة ،،،
 اأحتوى نادي املن�شور على مالعب للتن�س ، م�شبح ،و�شقق 
�شكني����ة معدودة لل�شك����ن ،قاعة �شينما ،مطع����م ،بار ، �شينما 
�شيفي����ة ،وقاعات للجلو�س ،وقاعة �شغ����رة للعب الربيدج 
،  وكان هنال����ك ملع����ب للغول����ف يف و�ش����ط  مي����دان ال�شباق 
.)حم����ل هيكل اجلامع حاليا ( ...  زرعت امل�شاحات املتبقية 

من ميدان ال�شباق مبح�شول اخل�س .
البداي����ة يف اأعمار املن�ش����ور ، وبعد اأن�شاء ال�شباق والنادي 
،، كان اأن�ش����اء عم����ارة �شكنية من عدة طوابق ، حتتوي على 
ع����دد ل باأ�س به من ال�شق����ق لالأيجار ،،  وعلى اأ�شواق تعترب 
متط����ورة جدا يف ذل����ك الوقت ولون����دري ومركز للربيد يف 

الطابق الأر�شي ... كذلك مت اأن�شاء مركز لل�شرطة يف نف�س 
املوقع .

كان �شعر امل����رت املربع املعرو�س يرتاوح ب����ن ن�شف دينار 
ودين����ار وح�ش����ب القطعة ،كان����ت م�شاحات قط����ع الأرا�شي 
ت����رتاوح ما بن ، الألفي م����رت واخلم�شمائة مرت ...وح�شب 

الت�شميم املعد ...
كان يف�ش����ل مدينة املن�شور عن مدينة املاأمون ،، �شارع عام 
ه����و ال�شارع الذاهب اىل مدن الفلوجة والرمادي ،،،  �شارع 
ال�شفارات حاليا كما ي�شمى ،،،،  بنيت مدينة املاأمون احلالية 

قبل املن�شور وقد وزعت اأرا�شيها ملوظفي الدولة .
ب����داأ العم����ران وت�شييد الدور يف حي املن�ش����ور ،  واملناطق 
املحيط����ة ب����ه ، كاأ�ش����كان غرب����ي بغ����داد ، وال����دور ال�ش����ود ، 
ومدينة الو�شا�س ، والداوودي ، يف منت�شف اخلم�شينيات 

واأ�شتمر اىل نهاية ال�شتينيات ..
�شق����ت ال�ش����وارع املبلطة ، واأجن����زت بقية اخلدم����ات كاملاء 
والكهرب����اء ،، األ خدم����ة واحدة بقيت م�شكل����ة اىل منت�شف 
ال�شبعينيات ،، وهي م�شكلة جماري الأمطار واملياه الثقيلة 
،، وال�شب����ب اأرتف����اع املياه اجلوفية يف تل����ك املنطقة ،،  مما 
�شب����ب م�ش����اكل ل�شكان تلك املناطق ،،،  مت ح����ل هذه امل�شكلة 
، بوا�شط����ة ال�شيارات احلو�شية ) معظمها كان من نوع بيد 

فورد ( الربيطانية .
ب����داأت تفت����ح يف مدين����ة املن�شور ع����دد من الأ�ش����واق كانت 
اأبرزه����ا اأ�ش����واق الرم����وك ،  وكان����ت يف الطاب����ق الأر�شي 
م����ن عمارة املن�شور كانت  ه����ذه الأ�شواق تبيع اأفخر اأنواع 
ال�شكائ����ر وال�شي����كار ، وامل�شروبات ، واللح����وم ،وغرها ، 
اأي �شوبر مارك����ت ،يف م�شتوى ما هو الن، ولكن مب�شاحة 
اأ�شغر،كذل����ك اأفتتح����ت اأ�ش����واق ر�شام ،يف ح����ي املهند�شن 
وهي تابع����ة لعائلة منتجات نبيل امل�شهورة الن يف الأردن 
ح�ش����ب ما �شمع����ت ،،،حلقه����ا يف بداية ال�شتيني����ات اأ�شواق 
النج����اة ويف نف�س ال�ش����ارع ،،كذلك كانت اأ�ش����واق عبد الله 
الدليم����ي  يف مدخ����ل ال�ش����ارع الذاهب اىل الطواي����ل �شابقا 
،،واأفتتح����ت بعدها عدد من املحالت الأخ����رى داخل الأفرع 
، منه����ا اأ�شواق ال�شيخلي للمرحوم اأحم����د وهيب ال�شيخلي 
خمتار املن�شور ال�شابق ،،، وحمل �شنحاريب يف ال�شوارع 
القريب����ة م����ن طواي����ل اخلي����ل ،،، واأ�شواق ع����كاظ يف �شوق 
ع����كاظ ، وغرها من الأ�ش����واق واملح����الت ،، كذلك اأفتتحت 
ع����دد من الأف����ران واملخابز كان����ت اأ�شهرها اأ�ش����واق واأفران 
غ�ش����ان احلديث����ة يف ح����ي دراغ ،،، واأف����ران الرافدي����ن ، .. 
كم����ا اأفتتحت بع�����س اخلدمات الأخرى وم����ن اأقدمها مكوى 
املن�ش����ور يف �شارع ر�شام للمرحوم ال�شيد اأبو حممود  .... 
وكذل����ك عدد من �شالونات احلالقة ومن اأهمها توكالون يف 

منت�شف ال�شتينيات ..
�ش����رت ثالثة خط����وط مل�شلحة نقل ال����ركاب خلدمة مناطق 
املن�ش����ور .. كان اأوله����ا خ����ط 30 ويرب����ط الب����اب ال�شرق����ي 
باملن�ش����ور ،، وكان يدخ����ل م����ن �ش����ارع ر�ش����ام مقاب����ل كباب 
نين����وى حاليا ،، وقبل تبليط �شارع 14 رم�شان ،،، ومن ثم 
اىل ال�ش����ارع الذي يف ظهر ثانوية بغ����داد للبنات ،، لتنتهي 
املحط����ة يف نهاي����ة ال�شارع جن����ب نادي ال�شي����د حاليا ،،  ثم 
يبداأ بامل�شر يف �شارع نادي املن�شور وال�شباق، اىل �شارع 
املن�شور الرئي�شي، ومن ثم تكملة امل�شر عرب عالوي احللة 
..فج�شر الأح����رار ، ف�شارع الر�شيد ، فالباب ال�شرقي، حيث 

نهاية املحطة قرب �شينما غرناطة .
اأم����ا اخل����ط الثاين فكان رق����م 50 ، وكان يخ����دم منطقة حي 
دراغ فق����ط ويربطه����ا ب�شاح����ة ال�شهداء يف الك����رخ ،، بدلت 
با�شات����ه، ببا�شات من نوع ن�شر م�شري����ة بعد �شنة 1963 
.اخل����ط الثالث وه����و 57 ،فقد اأفتتح بعد تبلي����ط �شارع 14 
رم�ش����ان اأوائ����ل ال�شتيني����ات ، ويرب����ط نهاي����ة ال�ش����ارع من 
جهة املاأمون ، باملي����دان ،،،،وهكذا ربطت املن�شور ،بالباب 
ال�شرق����ي والك����رخ واملي����دان )ب����اب املعظ����م( ، باملوا�شالت 
ال�شهلة والرخي�شة ،كان����ت اأجرة البا�س خم�شة ع�شر فل�شا 
للدرج����ة الأوىل ) الكرا�ش����ي اجللدي����ة الأمامي����ة (، وع�شرة 
فلو�����س للدرج����ة الثاني����ة ) الكرا�شي اخل�شبي����ة اخللفية ( ،، 

ويف البا�شات الأنكليزية ) اأي �شي (.
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محمد كامل عارف

وكان امل�شور الأب عبد الرحمن حممد عارف ورث هواية 
الت�شوير عن اأبيه ال�شابط يف اجلي�س العثماين وتعرف 
على طريقة �شنع مكائن الت�شوير خالل وجوده يف الأ�شر 
يف مدينة ال�شوي�س يف م�شر بعد انهيار الثورة العربية 
بقيادة احل�شن �شريف مكة، والتي كان عبد الرحمن اأحد 
الع�شكري  وجعفر  ال�شعيد  ن��وري  جانب  اإىل  �شباطها 

و�شعيد املدفعي و�شعيد التكريتي واآخرين.
الأهلي  امل�شور  التقطها  التي  التاريخية  ال�شور  اأول 
ت�شييع  م��ظ��اه��رة  ���ش��ورة  ال��ع��ام 1921 وه��ي  ك��ان��ت يف 
اأبطال ثورة الع�شرين �شد الحتالل  ال�شيخ �شاري، اأحد 
�شابط  لغتياله  اأعدم  قد  كان  والذي  للعراق،  الربيطاين 

املخابرات الإنكليزي لي�شمن.
الأول  في�شل  امللك  تتويج  نف�شه  العام  يف  �شوره  وم��ن 
على عر�س العراق، وهي �شورة م�شهورة ظهرت فيها اإىل 
بارزًا يف  دورًا  لعبت  التي  بل  الآن�شة  في�شل  امللك  جانب 
الع�شرينات  فرتة  �شور  ومن  العراقية.  اململكة  تاأ�شي�س 
القوة  وتاأ�شي�س  العراقي،  اجلي�س  ف�شائل  اأول  اإن�شاء 
بغداد  جت���ارة  لغرفة  جمل�س  واأول  ال��ع��راق��ي��ة،  اجل��وي��ة 
�شّور  كما   .1928 العراقي  الربملان  واإقامة   ،1924 عام 
اأحداث  مثل  ال�شيا�شية،  والإ�شرابات  املظاهرات  الأهلي 
– العراقية، واإ�شرابات  1930 �شد املعاهدة الربيطانية 
العمال يف الن�شف الثانية من الثالثينيات، ووثبة كانون 
وتق�شيم  بيفن  جرب-  معاهدة  �شد   1948 )يناير(  الثاين 

فل�شطن.
ل�شوارع  ن��ادرة  تاريخية  �شجالت  ب�شوره  الأهلي  حفظ 
يرجع  التي  القدمية  الأث��ري��ة  واأحيائها  بغداد  وج�شور 
بعد،  ما  يف  واأزيلت  العبا�شي  الع�شر  اإىل  بع�شها  تاريخ 
القدمية  وال��واج��ه��ات  القدمية  بغداد  مدينة  اأب���واب  مثل 

لأ�شواقها وجوامعها التاريخية.
واإىل جانب الأحداث وال�شخ�شيات ال�شيا�شية والع�شكرية 

العراقية �شّور الأهلي الأحداث الجتماعية، مثل اأول 
موؤمتر لأدباء العراق الذي عقد عام 1922 حتت عنوان 
"�شوق عكاظ"، ويبدو يف ال�شورة امللتقطة للموؤمتر 
اأدب���اء ال��ع��راق ال��ب��ارزي��ن اآن���ذاك: م��ع��روف الر�شايف 
جعفر  احل�شري  و�شاطع  ال��زه��اوي  �شدقي  وجميل 

اأبو التمن والأب اأن�شتا�س الكرملي.
والفنانات  الفنانن  بت�شوير  الأهلي  امل�شور  واهتم 
مثل  الع�شرينات،  منذ  العراقية  الريا�شة  واأب��ط��ال 

الأول،  العراق  مطرب  يعترب  كان  الذي  القباجني  حممد 
العراق،  يف  امل�شرحية  احلركة  موؤ�ش�س  ال�شبلي  وحقي 
وامل��ط��رب��ات وال��راق�����ش��ات امل�����ش��ه��ورات يف ب��داي��ة القرن 
اأن��ور،  وب��دري��ة  العراقية  جليلة  املغنية  مثل  الع�شرين، 
الَهوزَوْر وجميلة لطي وجميلة عراط  والراق�شة منرة 
وبدرية هالل، واجليل الالحق لهن؛ زكية جورج و�شليمة 
عبد  وحممد  كلثوم  اأم  �شّور  كما  املاّلية،  و�شديقة  م��راد 
من  وغ��ره��م  ر���ش��دي  وفاطمة  وهبي  ويو�شف  ال��وه��اب 
الفنانن العرب اأثناء زياراتهم للعراق واإحيائهم احلفالت 
املجال �شورة  هذا  الطريفة يف  ال�شور  فيه. ومن  الفنية 
الهالل  ملهى  يف  تغني  وه��ي  ن���ادرة  امل�شرية  امل��ط��رب��ة 

البغدادي الأغنية امل�شهورة يف ذلك الوقت:
مري�شة العراق  يف  ليلى  "يقولون 

األ ليتني كنت الطبيب املدوايا"
للحركة  ن���ادرة  ���ش��ورًا  الأه��ل��ي  امل�شور  اأر�شيف  وي�شم 
مثل  الأوائ�����ل،  ال��ري��ا���ش��ة  واأب��ط��ال  ال��ع��راق��ي��ة  الريا�شية 
�شورة الأمر غازي يف فرقة الك�شافة عام 1924 واأبطال 
الديك و�شربي اخلطاط  الأثقال: عبا�س  امل�شارعة ورفع 

وجميد لولو ومهدي زنو واآخرون.
نافذة الذاكرة

�شارع  يف  بغداد  قلب  يف  الأه��ل��ي  �شتوديو  نافذة  وتعد 
الر�شيد مبثابة متحف دائم يتجمع عندها النا�س لي�شاهدوا 
�شور من تاريخ العراق. فقد حر�س امل�شور الأهلي على 
عر�شها با�شتمرار للمحافظة على ما كان ي�شميه ب�"ذاكرة 
النا�س"، ولقي ب�شبب ذلك متاعب لي�شت قليلة، كان اأولها 

اعتقال امل�شور الأهلي الأب، واإتالف ال�شور التي التقطها 
يف  ال�شهيوين  الداعية  موند  األفرد  �شد  الطلبة  ملظاهرة 

بغداد عام 1928.
 ،1948 ع��ام  وثبة  خ��الل  الإب��ن  الأه��ل��ي  امل�شور  و�ُشجن 
منها �شورة  الوثبة،  مل�شاهد من  التقط �شورًا عدة  وكان 
الفتاة العراقية التي قتلت وهي تلقي الأ�شعار احلما�شية 
القدمي، واأطلق عليها  وتقود مظاهرة عربت ج�شر بغداد 
"ج�شر  بعد  ما  يف  اجل�شر  و�ُشمي  اجل�شر"  "فتاة  اإ�شم 

ال�شهداء".
اجل��وان��ب  ت�شوير  الأه��ل��ي  امل�����ش��ور  ع��د���ش��ة  ُت��ه��م��ل  ومل 
مثل  امل�شهورين  وظرفائها  البغدادية  احلياة  من  ال�شّيقة 
وقزموز  ثابت"  "نوري  حبزبوز  الهزلين  ال�شحافين 
"فا�شل قا�شم راجي" وال�شاعر ال�شعبي ال�شاخر ماّل عبود 
الكرخي، والقزم الظريف خليلو، و�شفتالو موزع القهوة 
التي ما تزال من  الأهبل املتهكم يف مقهى ح�شن عجمي، 

معامل بغداد املتميزة يف موقعها يف �شارع الر�شيد.
التقطها  التي  "البورتريه"  ال�شخ�شية  ال�شور  وتك�شف 
نزعة  عن  والن�شاء  للرجال  والأربعينات  الثالثينات  يف 
حداثة لفتة لالنتباه كانت ت�شود حياة الطبقة املتو�شطة 
وت�شريحات  املالب�س  يف  ذلك  يبدو  بالأخ�س.  البغدادية 
ذلك  اأوروب���ي  ط��راز  اأح��دث  على  الوجه  وجتميل  ال�شعر 
اأو  كتابًا،  تقراأ  بغدادية  حل�شناء  اآ�شرة  لقطات  الوقت: 
حتمل �شمة ورد، اأو تتكئ يف جل�شة �شاعرية على عري�شة 

و�شط حديقة غناء.
كبرًا  جانيًا  كّر�س  الأهلي  امل�شور  اأن  من  الرغم  وعلى 

ف��اإن  فنية  غ��ر  لأغ��را���س  م��ن ج��ه��وده كم�شور حم��رتف 
ك���ث���رًا م���ن ����ش���ورة ل��ق��ط��ات ف��ن��ي��ة رائ���ع���ة، وك��م��ا ي��ق��ول 
"الوثيقة  اآبوت  برين�س  الأمركي  الفوتوغرايف  امل�شور 

الفوتوغرافية اجليدة �شورة فنية جيدة".
اأح��داث  ي�شجل  كتاب  منها  يخلو  ل  التي  الأهلي  و�شور 
العراق احلديث وثائق اجتماعية ت�شور التنوع املده�س 
للمجتمع العراقي بقومياته وطوائفه الدينية وم�شتوياته 
ال��روح  ���ش��ئ، رمب��ا  ك��ل  الج��ت��م��اع��ي��ة، وه��ي تعك�س قبل 
ال�شمحة املتفتحة الفكهة للمجتمع البغدادي الذي توالت 
وموجات  وتغرات  تقلبات  من  م�شاهد  قرون  طيلة  عليه 
الأدي��ب  ق��ول  ن��رى  الأه��ل��ي  امل�شور  اأع��م��ال  ب�شرية. ويف 
عرفوا  لو  النا�س  "اإن  امل�شهور اجلاحظ  العراقي  واملفكر 
اختالف  على  وعللهم  لغة  كل  اأه��ل  وزي  ملة  كل  اأخ��الق 
�شاراتهم واآلتهم وهيئاتهم وما عّلة كل �شئ من ذلك ومل 
موؤونتهم  وخلّفت  اأنف�شهم  لأراح��وا  تكّلفوا  ومل  اجتلبوه 

على من خالطهم".
طبقًا  الفوتغرايف  للم�شور  احلقيقية  املهمة  كانت  واإذا 
الإن�شان على  الأمركية �شوزان �شونتاغ تعريف  للناقدة 
املجتمع  تعريف  يف  �شاهم  الأه��ل��ي  امل�شور  ف��اإن  نف�شه، 
اأن  اإليه،  كان يطمح  ما  اأق�شى  نف�شه، وهذا  العراقي على 
تنطفئ  ل  ذاك��رة  للنا�س.  احلية  الذاكرة  من  ج��زءًا  يكون 

حتى عندما ي�شكن القلب".
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محمد سلمان منور

التح���ق ف���وؤاد ع���ارف يف اخلام����س ع�شر من 
متوز مبن�شب مت�شرف لواء كربالء، اذ �شدر 
يف اليوم الول للث���ورة املر�شوم اجلمهوري 
رق���م ) 6 ( ال���ذي يق�ش���ي بتعين ف���وؤاد عارف 
مت�شرف���ا لل���واء كرب���الء ، ويعد ف���وؤاد عارف 
املت�ش���رف رق���م ) 34 ( م���ن املت�شرفن الذين 
تول���وا هذا املن�شب من���ذ ت�شكيل اول حكومة 
عراقي���ة يف عام 1920، وبذل���ك التعين غادر 
فوؤاد عارف احلياة الع�شكرية اىل جمال العمل 
امل���دين، اذ احي���ل عل���ى التقاعد وفق���ا لقانون 
التقاع���د الع�شكري، مع عدد من ال�شباط ممن 
تول���وا وظائف مدنية بعد الث���ورة. اما �شبب 
اختي���اره له���ذا املن�ش���ب ف���كان اول وقبل كل 
�شيء تكرميا له من قادة  الثورة، على اعتبار 
انه كان من ال�شباط املوؤيدين لتنظيم ال�شباط 
الحرار قبل الث���ورة وبعدها، على الرغم من 
ع���دم ان�شمام���ه اليهم ب�ش���كل ر�شم���ي، ف�شاًل 
ع���ن عالقته القوي���ة بعبد الك���رمي قا�شم الذي 
ا�شبح الرج���ل الول يف الع���راق اآنذاك . كما 
جمع���ت فوؤاد ع���ارف عالقات م���ودة واحرتام 
باه���ايل كرب���الء منذ ع���ام 1947 ، وهناك من 
يرجح اختياره له���ذا املن�شب لأنه ينحدر من 
ا�ش���رة علوية ) ال�ش���ادة الربزجني���ة ( ويذكر 
فوؤاد ع���ارف يف هذا ال�شياق مو�شحا : )) لقد 
كان عب���د الك���رمي قا�شم يع���رف موقف اهايل 
املحافظ���ة، ل �شيم���ا رج���ال الدي���ن الفا�ش���ل 
من���ي )فوؤاد ع���ارف (، لذا فقد ف�ش���ل ان اكون 
مت�شرفا له���ا ) كربالء ( وملحاولة ك�شب تاأييد 

رجال الدين للثورة .. ((.
ا�شته���ل فوؤاد عارف عمل���ه يف كربالء، بالقيام 
مبهم���ة احل�ش���ول عل���ى تايي���د علم���اء الدين 
يف كرب���الء والنج���ف للث���ورة، اذ مت تكليف���ه 
به���ذه املهمة من قبل عبد الك���رمي قا�شم ، على 
اث���ر لق���اء الخ���ر ب�شف���ر الولي���ات املتحدة 

المركية يف 
بغ���داد ، الذي ح�شر يف م�ش���اء يوم اخلام�س 
ع�شر من مت���وز ع���ام 1958 اىل مبنى وزارة 
الدفاع، ال���ذي اتخذه عبد الك���رمي قا�شم مقرا 
له، والتق���ى بعبد الكرمي قا�ش���م وعبد ال�شالم 
حمم���د ع���ارف، وخ���الل اللق���اء اث���ار ال�شفر 
المريك���ي مو�شوع ع���دم تاأييد ق�شم كبر من 
ال�شع���ب العراق���ي للث���ورة، اذ اع���رب لهما ان 
اعرتاف حكومته بالو�شع اجلديد يف العراق 
يتوق���ف عل���ى تاأكده���ا م���ن التاأيي���د ال�شعب���ي 

للثورة.
ق���ام فوؤاد ع���ارف بالذه���اب اىل علم���اء الدين 
يف النج���ف للح�شول على تاأييده���م للثورة، 
 ( النج���ف  ق�ش���اء  قائمق���ام  مع���ه  م�شطحب���ا 

حمافظة النجف حاليا ( ال�شيد 
) تق���ي القزوين���ي ( وكان الخ���ر ق���د تلق���ى 
ات�ش���ال مبا�ش���را م���ن وزارة الدف���اع لت�شهيل 
تل���ك املهم���ة، مل���ا كان يتمت���ع ب���ه م���ن عالقات 
طيبة م���ع علماء النجف ، ف���كان له دورا كبر 
يف م�شاع���دة ف���وؤاد ع���ارف يف احل�شول على 
تاأيي���د علماء الدين للثورة، وبذلك متكن فوؤاد 
ع���ارف من اجن���از اول واأهم عمل قام به حن 
كان ي�شغ���ل من�ش���ب مت�ش���رف ل���واء كربالء، 
فق���د طم���اأن علماء الدي���ن من اه���داف الثورة 

وني���ات القائمن عليها، فج���اءت كتب التاأييد 
على �شكل ر�شائل حتريرية وبرقيات ملوؤازرة 

الثورة واحلكومة اجلمهورية.
ويف الرابع والع�شرين من متوز عام 1958، 
قام فوؤاد عارف بزيارة وزارة الدفاع ب�شحبة 
ال�شي���د تق���ي القزوين���ي، حامال مع���ه ر�شائل 
التاأييد التي بعث بها علماء  النجف و كربالء 
للث���ورة وعن���د و�شول���ه اىل هن���اك كان عب���د 
الكرمي قا�شم جمتمع���ا بال�شفر المركي يف 
بغداد، فطلب فوؤاد ع���ارف من املقدم )و�شفي 
طاهر( ال���ذي كان مرافقا لعب���د الكرمي قا�شم، 
ان يدخ���ل علي���ه ويبلغه باأن يخ���رج اليه، لن 
هن���اك امرًا مهمًا يجب ان يطلع عليه، اذ ابلغه 
الخر بنجاح مهمته يف احل�شول على تاأييد 
علم���اء النج���ف وكرب���الء، ف�شكر عب���د الكرمي 
قا�شم فوؤاد عارف على ذلك، وقال له بانه �شوف 
يقول لل�شفر المركي : ))افتح اذاعة بغداد 
هذا امل�شاء، ال�شاعة الثامنة، وا�شغ اىل تاأييد 
علماء الدين الفا�شل لثورتنا((. وبعد انتهاء 
اجتماع عبد الكرمي قا�شم بال�شفر المركي، 
جل�س فوؤاد عارف مع عبد الكرمي قا�شم ووزير 
الر�شاد )حممد �شديق �شن�شل( ، اذ طلب عبد 
الكرمي قا�شم م���ن وزير الر�شاد كتابة ر�شائل 
�شكر جوابية لعلماء الدين كل ح�شب درجته، 
كم���ا طلب منه اذاعتها مع ر�شائل التاأييد التي 
بعثوا به���ا، وجت���در ال�ش���ارة اىل ان ر�شائل 
التاأيي���د تل���ك ترجم���ت اىل اللغ���ة النكليزية، 
واذيعت يف و�شائل العالم باللغتن العربية 
والنكليزي���ة، التي متت اذاعته���ا يف ال�شابع 
والع�شرين م���ن ال�شهر نف�ش���ه، ويبدو ان ذلك 
الجراء جاء لكي يتاأكد المركيون من تاأييد 
غالبي���ة ال�شع���ب للجمهورية الت���ي جاءت بها 

الثورة، كي يعرتفوا بها.  .

ومن ابرز العلم��اء الذين التقاهم 
فوؤاد عارف، بغية ك�صب تاأييدهم 

للثورة 

ال�شيد ) حم�شن احلكيم ( ، الذي بارك الثورة 
وايده���ا من خالل الر�شال���ة التي بعث بها اىل 
) جمل����س ال�شي���ادة( ورئي����س ال���وزراء عب���د 
الك���رمي قا�ش���م، اذ ع���رب فيها ع���ن متنياته لهم 
بح�ش���ن التوفي���ق خلدم���ة الدي���ن وال�شالم، 
واملحافظ���ة عل���ى ال�شال���ح الع���ام، وطالبه���م 
ب�ش���رورة اقام���ة العدل بن النا����س والعطف 
عليه���م، كما حذرهم م���ن ال�شتف���راد باحلكم، 
مو�شح���ا ان : )) الظل���م وال�شتئثار من اكرب 
عوام���ل الدم���ار(( كذل���ك اعرب ال�شي���خ ) عبد 
الك���رمي اجلزائري ( يف ر�شالت���ه التي حملها 
ف���وؤاد ع���ارف اىل عبد الكرمي قا�ش���م، عن امله 
يف ان يكون عه���د اجلمهورية )) عهدا مباركا 
ت�شوده العدالة الجتماعية وامل�شاواة والقيم 
الروحي���ة، لي�شع���ر الفرد بقيمت���ه كمواطن له 
حريت���ه وكرامت���ه يف حدود ما ام���ر الله .. (( 
، ف�ش���ال عن ذل���ك فقد التقى ف���وؤاد عارف بعدد 
من علماء الدين البارزين يف النجف وكربالء 

حينذاك، والذين باركوا وايدوا الثورة. 
ونظ���را مل���ا تتمتع به كربالء م���ن خ�شو�شية، 
كونه���ا وبع����س الق�شي���ة التابعة له���ا انذاك 
كق�شائ���ي النج���ف والكوف���ة ، تع���د م���ن املدن 
املقد�شة لدى امل�شلمن عامة والعراقين ب�شكل 
خا�س، لذا فان ادارتها تتطلب �شلوكا خمتلفا 
يف الدارة ع���ن نظراتها من امل���دن العراقية 
الخ���رى، وب�شب���ب قل���ة خ���ربة ف���وؤاد عارف 
يف جم���ال الدارة املدني���ة، فق���د كان ذلك اول 
من�شب اداري مدين يتوله، ولغر�س جتاوز 
امل�ش���كالت التي واجهته خالل تلك املدة، �شلك 

فوؤاد ع���ارف �شيا�شة متوازن���ة يف ادارة لواء 
كرب���الء، من خالل اعتماده ملبداأين ا�شا�شين، 
هم���ا تطبي���ق �شي���ادة  القان���ون وفر�شه اول، 
ومراع���اة ظ���روف املدينة، وو�شعه���ا الديني 
والجتماع���ي ثاني���ا، للو�ش���ول اىل �شيا�ش���ة 
اداري���ة اك���رث ان�شجام���ا م���ع واق���ع املدين���ة، 
معتمدا بذلك على معرفته ال�شخ�شية ب�شوؤون 
كرب���الء وعالقاته اجلي���دة باهاليه���ا، مذ كان 

ي�شغل من�شب مدير التجنيد فيها. 
برزت مالمح تلك ال�شيا�ش���ة باتخاذه قرارات 
ع���دة تخ�س لواء كربالء عن���د ت�شلمه من�شبه 
اجلدي���د، وكان م���ن اهمه���ا ق���راره با�شتثناء 
مدينت���ي كرب���الء والنج���ف من ق���رارات منع 
التج���ول الت���ي فر�شت بعد الث���ورة على مدن 
العراق كافة ، وذلك لتاحة املجال امام اهايل 
الل���واء باقامة ال�شعائ���ر والطقو����س الدينية 
اخلا�ش���ة مبنا�شب���ة عا�ش���وراء خ���الل �شه���ر 
حمرم. وقد اذيع ذلك على �شكل بيان من خالل 
مكربات ال�شوت التي جابت �شوارع كربالء، 
مم���ا ادى اىل ا�شتغ���راب عب���د الك���رمي قا�ش���م 
م���ن ذلك المر، اذ ات�شل بف���وؤاد عارف هاتفيا  
قائ���ال ل���ه : )) فوؤاد �شنو، كرب���الء مو عراق .؟ 
((. فاجاب���ه الخر بقوله : )) كال، هذه مدينة 
مقد�ش���ة، لي�س لنا ال ان نحرتم �شعائرها .((. 
فواف���ق عبد الكرمي قا�شم على ذلك القرار، كما 
ت�ش���دى فوؤاد ع���ارف للتج���اوزات التي طالت 
بع����س ال�شخ�شيات الكربالئية املعروفة ، من 
قبل بع�س الذين ا�شتغلوا حالة الفو�شى التي 
تل���ت الث���ورة، وكان ذلك من خ���الل خماطبته 
للجماهر وافهامهم باأن اجلي�س العراقي هو 
�شاح���ب الف�ش���ل الول يف الث���ورة التي قام 
بها، لذا لي�س من حق  اأي �شخ�س ان يت�شرف 

ب�شكل ي�شيء لها. 

وم���ن امل�شكالت التي واجهه���ا فوؤاد عارف يف 
كرب���الء، حالة الفو�شى التي دبت يف املدينة، 
نتيج���ة للخالف���ات وال�شراع���ات ال�شيا�شي���ة 
ب���ن اجلهات احلزبي���ة املختلف���ة، التي برزت 
عل���ى ال�شاح���ة ال�شيا�شية بعد الث���ورة ب�شكل 
علن���ي ووا�ش���ح، مث���ل ) احل���زب ال�شيوع���ي 
التوجه���ات  ذات  والتنظيم���ات   ) العراق���ي 
القومي���ة، ما �شبب ا�شتي���اء الو�شاط الدينية 
والجتماعي���ة املختلفة يف كربالء، وازاء ذلك 
ولغر����س تخفي���ف حالة الحتق���ان ال�شيا�شي 
التي �شادت يف كرب���الء خالل تلك املدة وعدم 
تطوره���ا درج���ة النف���الت، ق���ام ف���وؤاد عارف 
باتخ���اذ ق���رار يق�شي بتوقي���ف م�شوؤويل تلك 
املنظمات احلزبي���ة، ومن خمتلف الجتاهات 
ال�شيا�شية، وذلك لعتقاده بانهم كانوا ال�شبب 
يف خل���ق الفو�شى وال�شق���اق بن اجلماهر، 
وم���ن املفارق���ات الطريفة يف ه���ذا ال�شاأن، انه 
ام���ر بتوقيفهم يف غرفة واحدة، ثم زارهم يف 
املوق���ف وقال لهم : )) .. اذا �شئتم ف�شاأعطيكم 
م�شد�ش���ات، ك���ي يق�ش���ي احدك���م عل���ى الخر 
ويتخل�س النا�س من �شروركم، ان مل ترتكوا 
اخلالفات جانب���ا .. (( . فلم مت�س ال �شاعات 
حتى اخربه مدير ال�شرط���ة بانهم ت�شاحلوا، 

فاأمر باطالق �شراحهم.
اقي���م يف كرب���الء يف الث���اين والع�شري���ن من 
كان���ون الث���اين ع���ام 1959، احتف���ال ديني���ا 
كب���را مبنا�شب���ة مول���د الم���ام علي ب���ن ابي 
طال���ب ) ع ( وجاء ذل���ك الحتفال الديني بناء 
عل���ى رغب���ة اه���ايل كرب���الء، ل �شيم���ا رج���ال 
الدين الذي���ن طلبوا من فوؤاد ع���ارف املوافقة 
وتاب���ع  بذل���ك  الخ���ر  اقامته،فرح���ب  عل���ى 
التح�شرات التي �شبقت اقامة الحتفال الذي 
كان برئا�شته ، ويع���د ذلك الحتفال فريدا من 
نوعه، اذ مل ي�شهد العراق ب�شكل عام وكربالء 
ب�ش���كل خا����س مثله من حيث حج���م امل�شاركة 
والفعاليات فيه، اذ بداأت التح�شرات له قبل 
�شهر كام���ل، وخالل ه���ذا الوق���ت اقيمت عدة 
احتف���الت متهيدي���ة عديدة قبل حل���ول اليوم 
الثال���ث ع�ش���ر من �شه���ر رجب للع���ام الهجري 
ال���ذي اقي���م في���ه الحتف���ال الدين���ي   ،1378
الكبر، وقد تناقلت اخباره الذاعات العاملية 

املختلفة، التي و�شفته ب�) املهرجان (. 
وم���ن جانب اأخر فقد حظي الحتفال باهتمام 
دين���ي و�شيا�ش���ي كبري���ن، فعل���ى امل�شت���وى 
الدين���ي دعي���ت لالحتف���ال �شخ�شي���ات دينية 
خمتل���ف  م���ن  وا�شالمي���ة  وعربي���ة  عراقي���ة 
ال���دول ، ومن ابرز امل�شارك���ن ال�شيد حم�شن 
احلكي���م الذي القى كلمة بتلك املنا�شبة، وعلى 
امل�شت���وى ال�شيا�ش���ي القيت كلم���ات نيابة عن 
رئي�س جمل�س ال�شيادة حممد جنيب الربيعي 
ورئي�س الوزراء عبد الكرمي قا�شم، ف�شال عن  
الكلمة التي القاه���ا فوؤاد عارف بتلك املنا�شبة 
، كم���ا �شه���د الحتف���ال ا�ش���دار كت���اب ت�شمن 
منهاج الحتفال بعن���وان ) املهرجان العاملي( 
ث���م ا�شب���ح الحتفال بع���د ذلك تقلي���دا �شنويا 
يق���ام يف كرب���الء او امل���دن املقد�ش���ة العراقية 

الخرى.

عن ر�ص��الة )ف��وؤاد ع��ارف ودوره 
الع�ص��كري وال�صيا�ص��ي في العراق 

حتى عام 1975(

المصور األهلي في بغداد ، قدري عبد الرحمن

يف سنة  1989 توقف عن النبض قلب 

املصور األهيل قدري عبد الرحمن، وهو 

صاحب أول ستوديو عراقي للتصوير 

الفوتوغرايف أسسه أبوه عبد الرحمن يف 

بداية عام 1921 وتابع منذ ذلك الوقت 

تسجيل األحداث السياسية واالجتامعية 

يف العراق مكّونًا ما ُيعترب األرشيف 

الفوتوغرايف الخاص بحياة املجتمع 

العراقي منذ تأسيس الدولة الحديثة.

1958 ت���م���وز  وث������ورة  ك���رب���اء 

كربالء على عهد متصرفها فؤاد عارف
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سالم حسين االمير

يف ع���ام 1973 وهي ال�شنة التي متر به���ا الذكرى اخلم�شون لرحيل 
نابغ���ة املو�شيقى العربية ورائدها الول املال عثمان املو�شلي ،طلبنا 
من الإذاع���ة العراقية تكلي���ف الدكتور مالك املطلب���ي الناقد والكاتب 
الق�ش�ش���ي بكتابة م�شل�ش���ل اإذاعي يف ثالثن حلقة تذاع خالل �ش���هر 
رم�ش���ان املب���ارك ال���ذي كان �شيحل بعد اأي���ام قليلة، فتم ذل���ك بالفعل 
واخرتن���ا الفن���ان القدير متثي���اًل وغن���اًء ال�شيد كنع���ان و�شفي لدور 
امل���ال عثم���ان املو�شلي للت�شاب���ه يف ال�شوت وكذل���ك اخرتنا ال�شوت 
الث���اين للمو�شل���ي يف �شباه املطرب �شالح عب���د الغفور وهو يتلقى 
درو����س حفظ القراآن الكرمي م���ن املقرئ ال�شيد عب���د الرحمن توفيق 
وبع���د اأن �شجلنا ه���ذه املواد والتمثيل واإع���داد املمثلن لهذا الغر�س 
اأقي���م املهرج���ان، �ش���ارك في���ه مط���رب الع���راق الأول ال�شت���اذ حممد 
القباجن���ي بغن���اء ق�شيدة نظمه���ا واأداها حلنًا وذكر اأن���ه التقى باملال 
عثمان املو�شلي و�شمع���ه واأ�شمعه واأثنى على مقدرته يف اأداء املقام 
وجم���ال �شوت���ه وطلب من���ه ال�شتم���رار واملثابرة يف ه���ذا امل�شمار 
كذل���ك �شاركت اأن���ا مبعزوفة من )وح���ي املو�شل���ي( مب�شاركة الفرقة 
املو�شيقية وعر�شنا لوحة املولوية، و�شاركت كذلك الفرقة املو�شلية 
ومطربه���ا الكب���ر ال�شي���د اإ�شماعي���ل الفح���ام، ولوح���ات واأغ���اٍن من 
احل���ان املال عثمان، كذل���ك �شدرت بع�س الكتب ع���ن املال عثمان منها 
عثم���ان املو�شلي يف بغداد للمحامي ال�شي���د حممود العبطة، اأ�شادت 
ال�شح���ف العراقي���ة والعربي���ة ت�شي���د باأعم���ال ه���ذا الرج���ل ال�شاعر 

وامللح���ن واملولوي وق���د انهالت برقيات الته���اين ودعوات حل�شور 
احتف���الت خارج القط���ر العراقي اإىل عمادة معه���د الفنون با�شم املال 
عثم���ان املو�شلي وبعد اأن ُاذيع امل�شل�شل الإذاعي الذي �شجل من قبل 
الفنانن واملمثلن وبع�س املطربن طيلة اأيام �شهر رم�شان املبارك.

عمدن���ا اأن نعم���ل له���ذا الفنان املت�ش���وف م�شل�ش���اًل تلفزيوني���ًا تكفل 
باإع���داده الكات���ب الق�ش�شي وال�شاعر الأديب ال�شي���د عبد الإله ح�شن 
وتكفل���ت اأن���ا باإعداد الأغ���اين واملو�شيق���ى مل ناأخذ م���ادة غنائية من 
املواد التي �شجلت بل عمدت اأن اأ�شع اأحلانًا بنف�شي حتاكي اأيام هذا 
الرجل العمالق فكانت احل���ان لق�شائد خمتارة من ال�شعر القدمي قام 
باأدائها غن���اًء وتوزيعًا الفنان القدير املو�شيق���ار ال�شاب امللهم ال�شيد 
فت���ح الله احمد وقد اأبدع يف اأدائه���ا ومو�شيقاها عزفًا وتوزيعًا اذكر 
منه���ا )اأ�شك���و الغ���رام واأنت عني غاف���ل( و )اأما الول���وع فانه فر�س( 
وكذل���ك مو�ش���ح نظمته وحلنت���ه اأن���ا اأي�شًا )اأجم���ل به م���ن م�شاء( و 
)�شود العيون( وق�شيدة من �شعر املال عثمان )ارج الن�شيم �شرى من 
ال���زوراء( اخرج هذا امل�شل�شل اجلميل املخ���رج الراحل ال�شيد جا�شم 
�شع���ن وق���د انهال���ت الطلبات م���ن الف�شائي���ات التلفزيوني���ة العربية 
عل���ى �شراء هذا امل�شل�شل الرائع غ���ر ان دخول اجلي�س العراقي اإىل 
الكوي���ت ح���ال دون ذلك، ف�ش���اع هذا امل�شل�ش���ل الرائع م���ع من �شاع 
واحرتق و�ش���رق فيا حبذا لو اأن بع�س الف�شائيات العراقية الكثرة 
يف ه���ذا الوقت اأو الف�شائيات العربية الأخرى اأن تتبنى اإعادة كتابة 
ومتثي���ل وت�شوير مثل هذا امل�شل�شل العظيم الذي يج�شد حياة رجل 
عا����س يف الرب���ع الأخر م���ن القرن التا�ش���ع ع�شر والرب���ع الأول من 
الق���رن الع�شرين الذي جمع ال�شع���ر والنغم والدب التي انت�شرت يف 

اأرج���اء الوطن العربي والتي نعتربها من الرتاث القدمي ونفاخر مبا 
ترك���ه لنا من احل���ان رائعة مثل فوك النخل ف���وك وزوروين كل �شنة 
مره التي طورها املو�شيقار الكبر �شيد دروي�س، وربيتك ا�شغرون 
ح�ش���ن، وياخ�ش���وف العلى املجري���ة، بنت املعب���ود، وي���ا ام العيون 
ال�شود، وغرها، ونعيد ذك���رى �شعرائنا واأدبائنا وفنانينا وعلمائنا 
مثل باقي دول العامل التي متجد عظمائها الذين تركو ب�شمات جميلة 
على ح���ن اأم�شارها، بدًل من اردد ق���ول ال�شاعر الكبر حممد مهدي 

اجلواهري اإىل ال�شاعر العراقي الكبر معروف الر�شايف خماطبًا

اأهز بك اجليل الذي لتهزه                        نوابغه حتى تزور املقابرا

الق�شي���دة الت���ي حيا به���ا مطرب الع���راق ال�شتاذ القباجن���ي وغناها 
بالحتفال بذكرى وفاة املو�شلي

ب����الأل���م لت�����زد م����اف�����ي م������ن األ������م       ففي فوؤادي من اآلم يكفيني
هيجت يف النف�س من مكنونها حرقًا      ودمع عيني يبكيها ويبكيني
فاأرح�م دموع���ي ج���زاك الله مك���رمة     فانني �شاهر والدمع يوؤذيني
ع��ثم���ان ياخ��ال���ق النغ���ام لي�لتن��ا   طابت بذكراك يف عذب التالحِن
اإين اأُحييك من روحي ومن نغمي      حيتي مهجتي من بعد خم�شِن

عن مدونة المو�صيقار �صالم ح�صين

عندما إحتفلنا بخمسينية المال عثمان الموصلي


