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د . عقيل الناصري

انعك�ست هذه الظاهرة يف تعامل احلكومات االوليغاركية 
للمرحلة امللكية ويف الزم���ن القوماين للجمهورية الثانية 
حيث ا�س���تبدت "...النزعة الت�س���لطية لي�ست جمرد نتيجة 
لعملي���ة بن���اء االأمة، ب���ل اإنها اإح���دى اأ�سبابه���ا اأي�سًا وعلة 
م���ن علله���ا. ففي نظام احلك���م امللكي الها�س���مي واحلكمني 
البعثي���ني على وجه اخل�سو�ص لع���ام 1963 وملا بعد عام 
1968، قو����ص احلك���م الت�سلطي على نحو خط���ر، اإذا مل 
نق���ل اإنه قد دم���ر موؤ�س�سات املجتمع امل���دين من خالل �سق 
�سفوف جماه���ر االأمة واإجبار االأن�سط���ة التنظيمية على 
اإتخ���اذ طابع ال�سري���ة اأو دفعها لك���ي تعيد ت�سكي���ل نف�سها 
يف نهاي���ة املطاف خارج حدود العراق... والعنف الثقايف 
املوجه �سد املجموعات االأثنية التي �سعى الجتثاث تراثها 

من ال�سجالت التاريخية... ".
وعلي���ه فلظاه���رة النفي الق�س���ري ا�سباب كث���رة ياأتي يف 
مقدمتها التعددية الفكرية واالجتماعية والدينية واالأثنية 
لل�سع���ب العراقي، فقلم���ا وجدت، بالع���امل العربي ح�سب، 
طوائ���ف وقومي���ات واقلي���ات اثني���ة ومذهبي���ة يف وط���ن 
واح���د كما وج���دت يف جغرافية الع���راق مقارن���ة. كما اإن 
ه���ذه املكون���ات االجتماعية ال�سغرة متي���ل دائما اإىل من 
يِعُده���ا بامل�س���اواة واإقرار حقوقه���ا الطبيع���ة واملكت�سبة. 
كم���ا يلعب امليل العراق���ي للثورة والتمرد عل���ى ال�سلطان، 
مهم���ا كان، ق���د ا�س���اب عقل الكثر م���ن هذه الفئ���ات، وقد 
ظهر هذا املي���ل منذ اأقدم احل�س���ارات يف وادي الرافدين، 
حي���ث كانت النظ���رة امل�ساواتي���ة ذات البع���د االجت�سادي 
ما متي���ز حركاته���ا االجتماعي���ة وكذلك مدار�سه���ا الفكرية 
الفل�سفي���ة اأو/و حتى الدينية، املجردة اأو العملية. كما اأن 
مكانة العراق اجليو�سيا�سية، كان اأحد اأهم عوامل اجلذب 
للق���وى اخلارجي���ة لل�سيط���رة علي���ه، وبالت���ايل ا�ستخدام 

العنف والقوة والتدمر للبن���ى التحتية، كي ي�سيطر على 
العراقيني، وهذا ما جتل���ى باأعلى �سورها يف االحتالالت 
الثالثة االأخ���رة يف العراق املعا�س���ر، وباالأخ�ص االآخر 

منها وما يخطط لكيانه اجليو�سيا�سي.
يو�س���ح تاريخي���ة النظ���ام ال�سيا�س���ي العراق���ي املعا�سر، 
اأن احلكوم���ات امللكي���ة ق���د �سب���ق واأن اأ�س���درت مر�س���وم 
ا�سق���اط اجلن�سية العراقية رق���م 62 يف الوزارة الكيالنية 
م���ن  واأول   )1933  /11/8  -1933/3/20( االأوىل 
طبقته عل���ى املثقفني ه���ي حكومة جميل املدفع���ي الرابعة 
بن���زع  قام���ت  الت���ي   )1938  /12/24  -1937/8/17(
اجلن�سية ع���ن كل م���ن: الق�س�سي وال�سحف���ي عبد القادر 
اإ�سماعيل الب�ست���اين من موؤ�س�سي جماعة االأهايل، واأخيه 
يو�سف ا�سماعيل الب�ست���اين والنقابي مهدي ها�سم ع�سو 
اللجنة املركزي���ة جلمعية مكافحة اال�ستعمار واال�ستثمار، 
وهم من العاملني يف حق���ل الثقافة العراقية ومن املنتمني 

للحركات اجلذرية وذلك عام 1937.
وا�ستم���رت هذه الظاهرة فيما بع���د انتكا�سة حركة ماي�ص 
1941 حي���ث مت ا�سق���اط اجلن�سية العراقي���ة املكت�سبة عن 
�ساطع احل�سري وغره من املتجن�سني العرب وباالخ�ص 
م���ن ال�سباط وبع�ص املدر�سني م���ن ذوي التوجه القومي، 
كذل���ك اثن���اء االنتفا�س���ة ال�سعبي���ة يف كانون الث���اين عام 
1948 حي���ث مت ا�سقاطها عن الكثر من املتجن�سني العرب 

منهم ح�سني مروة وعائلته وغرهم.
كم���ا �سدر قان���ون رقم 1 ل�سن���ة 1950 ال�سق���اط اجلن�سية 
العراقي���ة اجلماعية ع���ن يهود الع���راق يف حكومة توفيق 
ال�سويدي الثالث���ة )1950/2/5-1950/9/24( والكثر 
التقدمي���ة  النزع���ة  م���ن ذوي  منه���م مثقف���ون ع�سوي���ون 

والي�سارية وممن لهم موقع يف الثقافة العراقية عامًة .
ومن���ذ عام 1954 ويف حكومة نوري ال�سعيد الثانية ع�سر 
ع���ن  اجلن�سي���ة  ن���زع  مت   )1955/12/17-1954/8/3(
العديد من االدباء واملثقفيني، وبخا�سة الع�سويني منهم، 
عل���ى �سبيل املث���ال: االأدي���ب واملنا�س���ل كاظ���م ال�سماوي، 

وداعي���ة ال�سالم عزيز �سريف والدكت���ور االكادميي �سفاء 
احلاف���ظ، وبعدها عن املحامي���ني التقدميني كامل قزاجني 
وتوفي���ق منر وعن الروائ���ي التقدمي غائب طعمة فرمان 

وغرهم.
ويف الوق���ت نف�س���ه عدلت احلكوم���ة ال�سعيدي���ة املذكورة 
يف جمل���ة م���ن القوان���ني وجعلته���ا اأق�س���ى يف العقوب���ات 
املفرو�س���ة، كم���ا �سرع���ت جمل���ة قوان���ني واأ�س���درت عدة 
مرا�سي���م زجري���ة وعقابي���ة بح���ق الن�سط���اء م���ن املثقفني 
الع�سوي���ني، اإذ �سرع���ت 6 مرا�سي���م تع�سفية ع���ام 1954 ، 
كان من عاقبتها �سلل احلياة ال�سيا�سية والفكرية وو�سعت 
من ذرائع ا�سق���اط اجلن�سية، وهياأت االأج���واء لعقد حلف 
بغ���داد الع�سكري. اإن التمعن يف ماهي���ات وم�سامني هذه 
املرا�سي���م، �سيو�س���ح اأحد اأهم اأبعاد م���ا القاه املثقفون من 
جه���ة ومن جه���ة اأخ���رى عمقت ه���ذه املرا�سيم م���ن االأزمة 
البنيوي���ة للنظ���ام امللك���ي وم���دى تعبيده���ا ب�س���ورة غر 
مبا�س���رة، اإىل اال�س���راع يف تبني �س���رورة تغير النظام 
من قب���ل االنتلجن�سي���ا الع�سكري���ة وتعمق ن�س���ال القطاع 
املدني���ة منه���ا وتهيئ���ة ذاتها نف�سي���ا وتنظيمي���ا للم�ساهمة 
بالتغي���ر اجل���ذري.. وه���ذا ما حتق���ق عند انبث���اق جبهة 

االحتاد الوطني.
وبعك�ص ه���ذا التوجه ال���ذي طبقته احلكوم���ات القومانية 
اجلمهوري���ة  يف  وبخا�س���ة  اجلمهوري���ة  اأو  )امللكي���ة 
الثانية،على ال�سواء( فاإن حكومات اجلمهورية االأوىل )14 
مت���وز 1958- 9 �سباط 1963( عملت و�سرعت ما يناه�ص 
وينفي هذا التوجه، اإذ اأع���ادت اجلن�سية ملن اأ�سقطت عنهم 
ورغب بالعودة، حيث �سمحت لهم بالعودة للوطن مبا فيهم 
الزعيم الكردي م�سطفى الربزاين واتباعه. كما "... �ُسمح 
الأكرث من 450 يهوديا طرده���م توفيق ال�سويدي )1891- 
1968( ون���وري ال�سعي���د )1888 -1958( بالع���ودة اإىل 
العراق وفقا للقان���ون اجلديد، الذي ن�سره الزعيم قا�سم اإذ 

يحدد اإعادة جن�سية هوؤالء اليهود وممتلكاتهم... ".
وعليه مل ت�سهد حكومة اجلمهورية االأوىل اأي فعل ال�سقاط 

اجلن�سية، ب���ل بالعك�ص، حاولت اإلغ���اء ت�سنيف العراقيني 
اإىل مواطن���ني م���ن الدرج���ة االأوىل والثاني���ة م���ن خ���الل 
م�س���روع قان���ون اجلن�سية اجلديد ال���ذي اأعدته احلكومة ، 

لكنه مل ي�سرع ب�سبب انقالب �سباط الدموي 1963.
وع���ادت هذه الظاهرة )ا�سق���اط اجلن�سية( بقوة كبرة يف 
زم���ن حكوم���ات اجلمهورية الثاني���ة القوماني���ة )9 �سباط 
1963- 9 ني�سان 2003( وبخا�سة يف عهد حكومة انقالب 
�سب���اط 1963، حي���ث د�سنت���ه باإ�س���دار قان���ون اجلن�سي���ة 
اجلدي���د رق���م 43 ل�سن���ة 1963 ال���ذي اأق���ر مبوج���ب ق���رار 
جمل����ص قيادة الث���ورة رقم 666 ال�س���ادر يف1980/5/7، 
وق���د اإلغ���ى القان���ون اجلدي���د } قان���ون اجلن�سي���ة االأول 
وال�س���ادر ع���ام 1924 يف زمن احلكومة جعف���ر الع�سكري 
االأوىل )1923/11/23-1924/8/3( {. وكان يحت���وي 
عل���ى ن�سو�ص تعالج مو�سوع �سح���ب اجلن�سية العراقية، 
اإذ مبوج���ب هذا الق���رار مت ا�سقاط اجلن�سي���ة العراقية عن 
كل عراق���ي متجن�ص من ا�سل اجنب���ي ح�سب ما يراه وزير 

الداخلية .
كم���ا ت�سخم���ت ه���ذه الظاهرة بحي���ث حتولت م���ن ظاهرة 
حكوم���ات  كل  يف  جماع���ي،  اثن���ي  تهج���ر  اإىل  فردي���ة 
اجلمهوري���ة الثاني���ة وبخا�س���ة بعد احل�س���ار االقت�سادي 
املفرو����ص على الع���راق بعد غ���زوه للكوي���ت. مبعنى اآخر 
اإن ا�سق���اط اجلن�سي���ة ع���ن املحوري���ني والن�سيط���ني م���ن 
يف  ملمو�س���ة  ظاه���رة  ا�سبح���ت  العراقي���ة  االنتلجن�سي���ا 
تاري���خ الع���راق املعا�سر م���ن جه���ة، وقد ا�ساب���ت اجلناح 
الرادي���كايل من هوؤالء وبالتخ�سي����ص القوى التقدمية من 
املثقفني العراقيني ذوي التوجه���ات العراقوية والي�سارية 
وال�سيوعي���ة، م���ن اأمث���ال: اجلواه���ري الكب���ر، د. في�سل 
ال�سامر، ذنون اأيوب، د. �سالح خال�ص، د. عزيز احلاج، د. 
�س���الح خال�ص، عبد القادر اإ�سماعيل مهدي ها�سم وغرهم 

باملئات .

عن بحث ) تاريخ االنتلجنسيا العراقية (

تعرض الكثري من املثقفني العراقيني يف مختلف املراحل يف تاريخ العراق الحديث، امللكية كانت أو الجمهورية وحكوماتها 

القومانية.. للنفي القرسي الداخيل )الصمت( أو/و اسقاط الجنسية عنهم، وهذا ما ميز املثقف والثقافة العراقية يف العرص 

الحديث عن غريها من الحركات الثقافية العربية أو االقليمية، وذلك بسبب : الطابع االستبدادي للسلطة ؛ جنوح االنتلجنسيا 

العراقية نحو الراديكالية واملساواتية والعلامنية ؛ وإىل نضالها من أجل إبعاد التفسريات الدينية وامليثولوجية غري العقالنية 

عن الظواهر االجتامطبيعية ؛ ويف تبنيها للفكر االشرتايك مبدارسه املتعددة ؛ ومناهضتها لالنغالق الفكري والتفكري 

السكوين املاورايئ ؛ واملطالبة بالحد من الفوارق الطبقية يف املجتمع والتفاوت املعريف التعليمي ؛ واستنهاض القوى 

االجتامعية يف املدينة والريف من أجل تحقيق مطاليبها األساسية .

من تاريخ اسقاط الجنسية في العراق
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د . حميد حسون العكيلي

عل���ى اأية حال، �س���درت االإرادة امللكية يف 23 اآذار 1930، 
ومبوجبه���ا تكونت الوزارة اجلديدة، حيث احتفظ نوري 
ال�سعي���د باالإ�ساف���ة اإىل رئا�س���ة ال���وزراء، مبن�س���ب وزير 
اخلارجي���ة، وع���نينّ كل من جميل املدفعي وزي���رًا للداخلية 
وعلى جودت االأيوبي وزيرًا للمالية. باالإ�سافة اىل، جمال 
باب���ان وزيرًا للعدلية وجعفر الع�سك���ري وجميل الراوي، 
وزيرين للدف���اع واملوا�سالت واالأ�سغال على التوايل، اأما 
عب���د احل�سني اجللب���ي، فقد �سغ���ل وزارة املعارف، وكانت 
ال�سمة الغالبة الأع�ساء ال���وزارة تو�سح، باأن معظمهم من 
الذي���ن عمل معهم ن���وري ال�سعيد يف ال���وزارات ال�سابقة، 
واأنه���م جميع���ًا م���ن الع�سكري���ني ال�سابقني، ما ع���دا وزير 

املعارف عبد احل�سني اجللبي.
وبقدر م���ا يتعلق االأم���ر، مبو�سوع امل�ساه���رات و�سالت 
القرب���ى، ودور االأ�س���ر املعروف���ة يف ه���ذه احلكومة، جند 
اأن له���ذه ال�سالت احل�سة االأكرب يف هذه الوزارة، وجتلى 
ذل���ك م���ن خالل �سيط���رة ن���وري ال�سعي���د و �سه���ره جعفر 
الع�سك���ري، على اأب���رز املنا�سب ال�سيا�سي���ة يف احلكومة، 
وهي رئا�سة الوزراء ووزارتي اخلارجية والدفاع. ف�ساًل 
ع���ن، ا�ستخ���دام جعف���ر الع�سك���ري كو�سيلة مهم���ة لتمرير 
املعاهدة، وهي مهمة احلكوم���ة الرئي�سة، عندما جعل منه 
رئي�س���ًا ملجل�ص النواب، اأما بقية املواقع، فذهبت اإىل ذوي 
االأ�سر املعروفة دينيًا وعلميًا، كما هو احلال بتويل جميل 
ال���راوي وزارة املوا�س���الت واالأ�سغ���ال، وذوي ال�سه���رة 
والنف���وذ كما هو احلال بوزي���ر العدلية جمال بابان، الذي 

ينتمي اإىل اأ�سرة عريقة ومتنفذة يف �سمال العراق.    
وم���ن املفارق���ات الغريبة يف هذه ال���وزارة، والت���ي توؤكد 
ب���دون اأدن���ى �س���ك، حج���م امل�سال���ح ال�سخ�سي���ة للنخب���ة 
ال�سيا�سية التي تدير دفة احلكم يف البالد، هو تويل جميل 
املدفع���ي وزارة الداخلي���ة، بالرغم م���ن اأن رئي�ص الوزراء 
ن���وري ال�سعيد، ق���د و�سفه باأنه "طبل ف���ارغ ال ي�سلح الأن 
يك���ون مدي���ر ناحي���ة"، ومل يكتف ن���وري ال�سعي���د بجعله 
وزي���رًا فح�سب، بل �سغل وزارة املالية اأي�سًا، قبل اأن يعود 

حلقيبة الداخلية مرة اأخرى.
اأما بقية ال���وزراء، اأمثال علي جودت االأيوبي، فقد اأ�سبح 

وزي���رًا للمالية، بع���د اأن اأ�سبح مت�سرفًا لع���دد من االألوية 
العراقي���ة، لكونه من ال�سباط ال�سريفيني ال�سابقيني، ومن 
املوال���ني للملك في�سل االأول، وعبد احل�سني اجللبي، الذي 
ينتم���ي اإىل اأ�س���رة معروفة بثقلها التج���اري واالأقت�سادي 
يف الب���الد، فال غراب���ة اأن يكون وزيرًا دائ���م الع�سوية يف 

جمل�ص الوزراء، اأغلب وزارات عهد االأنتداب.
ويف الواق���ع، اإن ال���وزارة ال�سعيدي���ة االوىل ق���د تكلل���ت 
جهوده���ا بالنج���اح عندم���ا ا�ستطاع���ت يف الثالث���ني م���ن 
م���ع  اجلدي���دة  املعاه���دة  توقي���ع   ،1930 ع���ام  حزي���ران 
بريطاني���ا، اأمدها )25( عامًا، تب���داأ بدخول العراق ع�سبة 
االمم، ولي����ص م���ن باب ال�سدف���ة، اأن يكون اإع���الن توقيع 
املعاه���دة م���ع بريطانيا يف يوم الثالثني م���ن حزيران عام 
1930، وامن���ا ج���اء مدرو�س���ًا ليخف���ف ع���ن الربيطانيني 
�سع���ور الهزمي���ة يف ث���ورة الع�سري���ن، والذي عان���وا منه 
طوي���اًل. ف�س���اًل ع���ن، رغبتهم يف جع���ل ي���وم الثالثني من 
حزي���ران، لي�ص رم���زًا للثورة على اال�ستعم���ار الربيطاين 
بقي���ادة املرجعي���ة الديني���ة، وامن���ا رم���زًا يدل عل���ى تبعة 

العراق لربيطانيا مبوجب املعاهدة املذكورة.    
باملقابل، ا�ستطاع ن���وري ال�سعيد اأن يتعامل مع املعار�سة 
القوية التي وقفت �س���د املعاهدة اجلديدة، حيث ا�ستطاع 
اأن يك�س���ب اإىل جانب���ه اأح���د اأبرز وج���وه املعار�سة، وهو 
مزاحم الباجه جي، وقد اأدت �سالت القربى دورًا حموريًا 
يف ه���ذا املو�س���وع، حي���ث متكن حم���دي الباج���ه جي من 
التاأث���ر عل���ى اإب���ن خال���ه مزاح���م      الباجه ج���ي، واقنعه 
برتك املعار�س���ة والتوجه �سوب التيار احلكومي بزعامة 
ن���وري ال�سعيد، عل���ى الرغم من كونه م���ن اأ�سد املعار�سني 
ل���ه وحلكومته، وقد و�س���ف املعاهدة باأنه���ا موؤامرة، لكنه 
�سرع���ان ما تغر موقف���ه، وبالتايل متكن ن���وري ال�سعيد، 
بوا�سط���ة حم���دي الباجه ج���ي، م���ن توجيه �سرب���ة قوية 
للمعار�س���ة، عن طريق ك�سبه ملعار�ٍص نوعي، وهو مزاحم 
الباج���ه جي، ومل يقف ن���وري ال�سعيد عند ه���ذا احلد، بل 
ق���رر اإدخاله اإىل وزارته، حيث ا�ستحدث له من�سب وزارة 
االقت�س���اد. ويبدو، ان ال�سبب الرئي����ص يف حتول مزاحم 
الباج���ه جي من معار����ص بارز اإىل موؤيد ق���وي للحكومة، 
ه���و �سكوك���ه يف ان اأقط���اب املعار�س���ة كان���ت لديهم رغبة 
الو�س���ول اإىل كر�س���ي الوزارة، وهذا م���ا �سخ�سه ال�ساعر 

ح�سن احمد اال�سدي،عندما حتدث �سعرًا فقال :

 اأي�����ا �س�ع�����ب ال ت�عجب لف�����ع�������ل مزاح�م ف��ك�ل�ه���������م ع�������ن�د 
ال�ك�را�س�����ي م�����زاح���������م  على اأية حال، �س���ارع الباجه جي 
ح بها ن���وري ال�سعي���د، دون اأن  الإغتن���ام الفر�س���ة التي لونّ
يع���رف اأن ق�س���د االأخ���ر هو توجي���ه �سرب���ة للمعار�سة. 
م���ع العل���م، ان دخ���ول مزاح���م الباج���ه ج���ي اإىل وزارة 
ن���وري ال�سعي���د االوىل، قد اأث���ار كثٌر من اللغ���ط، ال�سيما 
بع���د �سف���ر االأخر اىل تركي���ا، وت�سنم الباجه ج���ي رئا�سة 
ال���وزراء بالوكالة، االمر ال���ذي �سجع املعار�سة على النيل 
منه، من خ���الل حتريك ال�سارع، واخل���روج يف تظاهرات 
واإ�سرابات، �سملت معظم مناطق العراق، ظاهرها ب�سبب 
ر�سوم البلديات لع���ام 1931، غر ان حقيقتها، هو وجود 
�س���راع �سيا�س���ي خف���ي، تدي���ره جمموع���ة م���ن حم���رتيف 

ال�سيا�سة، لغايات �سخ�سية.
باملقاب���ل، كان للملك في�سل االول ي���د خفية، وراء ما حدث 
م���ن موقف مت�سدد جتاه مزاح���م الباجه جي، الذي و�سف 
باأنه معار�ص للمل���ك، ال�سيما بعد ق�سية الر�سائل ال�سرية، 
الت���ي كان فيه���ا هتك لالأعرا����ص، وم�ص للكرام���ات ال�سيما 
�سخ����ص املل���ك في�س���ل االأول. وم���ع ذلك، مل يتخ���ل نوري 
ال�سعي���د عن الباج���ه جي، ال�سيم���ا عندما تعر����ص النتقاد 
�سدي���د يف جمل�ص ال���وزراء، ورف�ص قب���ول ا�ستقالته التي 
قدمه���ا يف 13 ت�سري���ن االأول 1931. ف�س���اًل ع���ن، رغبت���ه 
يف حف���ظ ماء وج���ه زميله، بعدما تعر����ص الإحراج �سديد، 
نتيج���ة اإ�س���راب ر�سوم البلدي���ات، وما رافقه م���ن اأحداث 
ومالب�س���ات، لذل���ك قدم ا�ستقالة حكومت���ه اىل امللك يف 19 
ت�سري���ن االأول 1930، لي�سكل وزارة جديدة بدون مزاحم 
الباج���ه جي، حي���ث متنّ ت�سكيل ال���وزارة ال�سعيدية الثانية 
ت كل من ناجي �سوكت  يف 19 ت�سرين االأول 1931، و�سمنّ
وزيرًا للداخلية ور�ستم حيدر وزيرًا للمالية وجمال بابان 
وزيرًا للعدلي���ة، وجعفر الع�سكري وزيرًا للدفاع باالأ�سالة 
واخلارجي���ة بالوكال���ة، فيما �سغل حممد اأم���ني زكي وعبد 
احل�سني اجللبي، وزارت���ي االقت�ساد واالأ�سغال واملعارف 

على التوايل. 
وبع���د مترير املعاهدة، وا�ستقال���ة �سهر نوري ال�سعيد من 
رئا�س���ة جمل����ص النواب، ح���ل حمله جمي���ل املدفعي وزير 
الداخلي���ة، وبالت���ايل حدث���ت تغ���رات وزاري���ة �سغ���ل من 
خالله���ا مزاحم الباجه ج���ي وزارة الداخلية، يف اخلام�ص 
والع�سري���ن من ني�سان1931، واأدار نوري ال�سعيد وزارة 

االأقت�ساد واملوا�سالت بالوكالة.
ويف اإط���ار �سع���ي رئي�ص ال���وزراء نوري ال�سعي���د اىل اأن 
ي�سل���م من�س���ب وزارة اخلارجي���ة، وزي���رًا باالأ�سالة، بعد 
اأن بق���ي ه���ذا املن�س���ب ي���دار بالوكال���ة ملدة طويل���ة، حيث 
وق���ع االختيار عل���ى عبدالل���ه الدملوج���ي، يف 18 ت�سرين 
االأول1930، وه���و اخلب���ر بال�س���وؤون اخلارجية، نتيجة 
عمل���ه يف البالط امللكي ال�سع���ودي ملدة طويلة ، وال يخفى 
عل���ى اأحد، يف ان اأ�س���رة الدملوجي من االأ�س���ر ال�سيا�سية 
العريق���ة، واملعروف���ة بالوجاه���ة االجتماعي���ة، لي����ص يف 

املو�سل فقط، واإمنا يف اأنحاء العراق كافة.

عن كتاب )المصاهرات اإلجتماعية وصالت القربى 
وأثرها السياسي في العراق الملكي 1921(

عندما تولى نوري السعيد رئاسة الوزراء الول مرة

 مثة حقيقة تاريخية, وهي, إن إنتحار

 السعدون كان سيفاً ذا حدين كام يقال,

 فهناك بعض الساسة فقدوا بريقهم

 السيايس, وهناك بعض الساسة بدأ

 يسطع بريقهم السيايس, من ضمن

 هؤالء نوري السعيد، وهذا ما كان يتوق

 له امللك فيصل األول منذ وقت ليس

 بالقصري، ناهيك عن أن نوري السعيد مل

 يحض بتأييد امللك فقط، وأمنا تأييد واضح

 من قبل دار االعتامد الربيطاين، وبالنتيجة

 تسطيع القول، إن تأليف نوري السعيد

 لوزارته االوىل، كان استجابة لرغبة امللك

 فيصل الذي أراد أن يصبح ملكاً ورئيس

وزراء عىل حد تعبري السيد عيل الرشقي
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شكيب كاظم

لقد كنت اأقراأ م���ا يكتبه املوؤر�سف العراقي ال�سليع )وحيد 
ح�س���ن ال�ساهري(، يف جريدة )العراق( اأو يف جملة )األف 
باء(،فكنت اأعج���ب من هذه الذاكرة الوقادة، التي حتتفظ 
ب�س���ور وا�سح���ة ملع���امل بغدادي���ة، كرخية، ت���كاد تطم�ص 
م���ن الذاك���رة اأو البا�س���رة، غ���ر اأن وحي���دًا ال�ساه���ري، 
كان يقدمه���ا حي���ة وا�سحة قريب���ة من ذهن املتلق���ي، وَلَكم 
عجبت من ه���ذا االأر�سيف ال�سخم والفخ���م من املعلومات 
ع���ن االأف���الم العربية واالأجنبي���ة، التي كان���ت تعر�ص يف 
دور ال�سينم���ا، �سن���وات العقدي���ن اخلم�سين���ي وال�ستيني 
م���ن الق���رن الع�سري���ن، فيق���دم للق���ارىء بني ح���ني واآخر، 
حديثا ع���ن اأفالم بقيت يف الذاكرة، يلخ����ص ق�سة الفيلم، 
مقدم���ا اأ�سماء ممثلي���ه وممثالته، وال يكتف���ي بهذا ال�سرح 
والتلخي����ص، بل يقدم راأيا فنيا ذكي���ا عن جمريات الفيلم، 
ال ب���ل يف بع�ص االأحيان نقدا للفيلم م���ن ناحية الت�سوير 
اأو التمثي���ل اأو االإن���ارة، اأو املو�سيق���ا الت�سويري���ة، م���ع 
ال�س���ورة التخطيطية االأ�سلية الت���ي تعر�ص على واجهة 

دور ال�سينما.
مل يقت�س���ر جه���ده عل���ى احلدي���ث ع���ن االأف���الم العربي���ة، 
يتن���اول  كان  وقلتها-ب���ل  ندرته���ا  عل���ى  العراقي���ة-  اأو 
باأحاديث���ه تلك، اأفالم���ا اأجنبية؛ اأمريكي���ة اأو اإيطالية، وال 
�سيم���ا ماعرف���ت بال�سينم���ا اجلدي���دة، املتاأث���رة بح���ركات 
الي�س���ار بع���د احل���رب العاملي���ة الثانية،اأف���الم فيتوريا دي 
الدراج���ات(  )�س���ارق  مث���ل  واأف���الم  وكا�سم���ان،،  �سي���كا، 
و)�ساحمين���ي(، و)ال���رز امل���ر( ال���ذي اأدت دور البطول���ة 
فيه، فتاة ال�سا�س���ة االإيطالي���ة )�سيلفانامنكانا( اإىل جانب 
رال���ف فالون،ودوري����ص دولين���ك، وفيتوري���و كا�سم���ان، 
وفيل���م )�سباغ االأحذي���ة(، م�س���رًا اإىل اأن العراق يف تلك 
ال�سن���وات، كان مقاطعا لالأف���الم الفرن�سية، احتجاجا على 
ال�سيا�س���ة الفرن�سية املناوئة لتطلع���ات ال�سعب اجلزائري 

ال�سقيق، يف نيل احلرية واال�ستقالل.
كان ال�ساه���ري؛ وحي���د ح�س���ن، يعي���د لذاكرتن���ا ممثل���ني 
الد،ومونتكوم���ري  واالن  همفريب���وكارد،  وممث���الت: 
كلفت،وكريك���وري بي���ك،وكاري كوبر،وفكت���ور ماتي���ور، 
وفران���ك �سيناترا،وب���رت النك�سرت،وكل���ني فورد،وج���ون 
)ال�سي���خ  فيل���م  �ساح���ب  تري�س���ي  واين،و�سبن�س���ر 
كرنك���ر،  �ستيوارت،و�ستي���وارت  والبحر(،وجيم����ص 
وريت�سارد ويدمارك،وكرك دوكال�ص،بطل فيلم )القطار(، 
وه���ري فوندا،وروب���رت تايلور،وانتونيربكن�ص،بط���ل 
فيلم )�سايكو( اإخراج هت�سكوك،ويل.جي.كوب،ومارلون 
كران���ت،وكالرك  هد�س���ون،وكاري  بران���دو،روك 
كيبل،بط���ل )ذهب م���ع الريح(،وت���وين كرت�ص،وروبرت 
وج���وين  بارك���ر،  بالن�ص،وليك����ص  مت�سوم،وج���اك 

وي�سمولر، يف اأفالم طرزان.
وممث���الت رائعات:روزانا بود�ستا، وبرب���ارة �ستانويك، 
وزازا كابور،ومارلني مون���رو بطلة )اأحبه �ساخنا(!وكيم 
نوفاك،بطلة)الدوام���ة( اإخراج هت�سك���وك اأي�سًا، وفيفيان 

املكتنز،واليزابي���ث  ب�سدره���ا  مان�سفيل���د  يل،وج���ني 
لورين،بطل���ة  و�سوفي���ا  تايلور،ليز!،.وانكريدبركم���ان، 
)اإمراأتان(، وج���ني الي�سون،وريتا هيوارث،التي تزوجها 
االغا خان،واأجنبت منه )�سهر زاد(!وجني ر�سل،وكاترين 
هيب���ورن، واأودريهيبورن،وهاي���دي المار،واف���ا كاردنر، 
وكري�ص كيلي التي خطفها منا اأمر موناكو!وذات ال�سعر 
االأحم���ر ال�ساحر، التي تخطفها ال�سرطان الوبيل، �سوزان 
هي���وارد، وبطلة ال�سباحة العاملية، اإ�س���رت وليامز، وجينا 

لولو بريجيدا، وفرا مايلز،و،و.
اإن وحي���د ح�س���ن ال�ساه���ري، اأر�سيف���ي ماه���ر �سلي���ع من 
موؤر�سف���ي ال�سينما امل�سرية واالأجنبي���ة، ويكاد مع زميله 
الراحل )اأحم���د فيا�ص املفرجي(، ال���ذي كان جل اهتمامه 
من�سب���ا عل���ى امل�س���رح العراقي،والذي احتف���ظ باأر�سيف 
وا�س���ع عن���ه، يوؤلف���ان ثنائيا قلما يج���ود مبثلهم���ا الزمان 
العراق���ي، ف�س���ال ع���ن القا����ص واملوؤر�سف الب���ارع )�سامل 
العزاوي(ال���ذي تخطف���ه طائر امل���وت بغتة، ي���وم االإثنني 
21من حزيران 2010 املولود يف مدينة املو�سل يف �سهر 
ني�سان 1945، وكان قد تخرج �سامل )حممد علي(العزاوي 
يف كلي���ة العلوم بجامعة املو�سل، اإال اأن �سغفه بالفن دفعه 
اإىل االنغم���ار يف عامل االإذاعة والتلفزي���ون، ليقدم برامج 
ناجح���ة منها:)عد�سة األفن(م���ع االإذاعي���ة املتاألقة )خرية 
حبي���ب(، وبرنام���ج )ال�سينم���ا والنا�ص(،وق���دم اأخري���ات 
اأيام���ه عرو�س���ا رائع���ة لع���دد م���ن كال�سيكي���ات ال�سينم���ا 

االأمريكية.
ت���رى اإىل اأي���ن اآل ه���ذا االإرث االأر�سيفي الرائ���ع، ال االإرث 

املايل املادي، فاأ�سحاب العقول ال اإرث ماديا يخلفون، يف 
جمتمعات ال حترتم ما يقدمون،اإذ غالبًا ما ي�سيق اأبناوؤهم 
بهذه املخلفات، وغالبًا ال يكون االأبناء على �سر االآباء، مع 
اأن طبائع احلياة واملورثات واجلينات والكرمو�سومات، 
تفرت����ص اأن يك���ون االأبن���اء على �س���ر االآب���اء، وقدميا قال 

ال�ساعر يف مديح )عدي(جنل حامت الطائي.
باأبيه اإقتدى عدي يف الكرم

ومن �سابه اأبه فما ظلم
ف���اإذا ما رحل االأب عن احلياة، ت�سابق االأبناء اإىل التخفف 

من هذا العبء الثقيل فيفرقونه بددا!
وبعد:ال اأعرف تاريخ والدة املوؤر�سف ال�سينمائي ال�سليع 
)وحي���د ح�س���ن ال�ساهري(الكرخي االأ�سي���ل، لكنني قراأت 
نعي���ه عل���ى ع���دد جري���دة )الع���راق( ال�س���ادر يف الراب���ع 
والع�سري���ن م���ن �سهر ت�سري���ن الثاين 1998، لق���د غادرنا 
ال�ساهري وحيدًا، وما اأراه اإال ترك ار�سيفه وحيدا-كذلك-

يواجه م�سره القامت.

ذاكرة عراقية : كنا قد نشرنا قبل سنوات مقاال 
عن الشاهري كتبه صديقه الفنان الراحل يوسف 

العاني .. اليك نصه :
وحيد ال�ساهري.. الذاكرة التي انطفاأت..!

يو�سف العاين
يف اخلم�سيني���ات كان حما�سن���ا كب���رًا يف متابعة االفالم 
ال�سينمائي���ة اجلي���دة اوال، ث���م متابع���ة االف���الم االخ���رى 
اي���ًا كان م�ستواها. م���ن اجل ان نتعرف عل���ى كل �سياقات 
وم�سامني تلك االفالم ولتكتمل الروؤية ونكون املوقف من 

خالل تناولنا تلك االفالم بالنقد والتحليل.
كنا يف تلك الفرتة وم���ا قبلها.. نكاد نتالقى كل ا�سبوع او 
ب���ني ا�سب���وع واآخر.. يف الي���وم االول م���ن عر�ص االفالم 
اجليدة.. التي �سبقها اع���الم واعالن عنها.. تكاد الوجوه 
تتك���رر.. بل كانت تلك الوج���وه تتالقى بعد ذلك.. لتتبادل 
وجه���ات النظ���ر ب�ساأن ه���ذا الفيل���م او ذاك.. م���ن بني تلك 
الوجوه التي كانت تظه���ر بتوا�سع وبخجل احيانا �ساب 
ا�سمر الل���ون نحيف القوام، نراه ولكنن���ا مل نكن نعرفه.. 
والأق���ل مل اك���ن اع���رف ا�سم���ه.. وم���رت �سن���وات وكان���ت 
لقاءاتنا امل�سرحية.. خالل "التمرينات" او قبل العرو�ص 

تتكرر..
واذا بنا امام ذاك ال�ساب الذي ظل متوا�سعا خجوال.. لكن 
رغم ذلك كنت – انا بالذات – االحظ اهتمامه وحما�سته.. 
وف�سول���ه احيان���ا يف معرف���ة تفا�سيل حالة م���ا.. وا�سياء 

ذات عالقة بامل�سرحية.
قب���ل ا�سهر من نهاية عام 1998، راأيت ذاك الذي كان �سابًا 
كه���ال يدخل جملتن���ا "الف باء" ليق���دم اىل ق�سم "الفنون" 
عددًا من مقاالته.. راأيته يدخل بذاك الهدوء بل وباخلجل 
احيانًا ال يعلوا �سوته اال بقدر ا�سماعك ما يريد حول هذا 

املق���ال او ذاك.. بل ظ���ل لفرتة طويلة وه���و ين�سر مقاالته 
النقدي���ة او االر�سيفي���ة.. ظل مرتددًا يف طل���ب ن�سخة من 

املجلة التي ن�سرت فيها مقاالته.
ب���ني اخلم�سينيات وب���ني نهاية ع���ام 1998.. وقد فارق.. 
وال�سمت  اله���دوء  يعي����ص  ال�ساه���ري" احلي���اة  "وحي���د 
وبال �سجي���ج.. بني ه���ذه ال�سنوات الطويل���ة كانت بيني 
وبين���ه معرفة عميقة بداأت بعد �سن���وات من تعارفنا الذي 
ا�س���رت الي���ه.. وكان ذاك التع���ارف اجلدي���د عم���ر مقال���ة 
كتبته���ا يف 14 ت�سري���ن االول ع���ام 1977 بعن���وان "كيف 
الكي���ف؟" وفي���ه مفارق���ة بطاله���ا �سخ�سيت���ان يف مقه���ى 
"البروت���ي، ال�سهرة، فقد و�سلتني ر�سالة من "وحيد" 
ي�س���ر اىل ان اح���دى هات���ني ال�سخ�سيت���ني والت���ي تقدم 
ا�ستهر  الذي  "ابوه" ح�سن  هو  املقهى.  "القهوة" لزبائن 
وع���رف بقهوته التي يف�سله���ا كل زبائن املقهى.. ومل تكن 
الر�سال���ة تقدم هذه املعلومة ح�سب ب���ل راح وعرب ذاكرته 
الغني���ة املنق���دة ي�ستعي���د يل �سخ�سي���ات �س���وب الكرخ.. 
وحمالته���ا .. واطرافه���ا.. ومهتم���ا.. وخاناتها وحماميل 
تل���ك اخلان���ات و�سخ�سيات مقهى الب���روين.. وحمدة ام 
الكيم���ر و�سهاب ابو احلبال.. و�سي���د عزيز العر�سحاجي 
وكروم���ي العط���ار ودعبول الب���الم ومال عب���ود الكرخي، 
ث���م �سوق اجلديد وخ�سر اليا����ص واملختار �سالح العمرو 
بيت ر�سيد الهندي؟ وتوفي���ق احل�سن ودربونه املعا�سدة 
و.. و.. وكاأن���ه "خزن���ة" ل���كل من م���ر من هن���اك او عا�ص 
يف جان���ب الكرخ م���ن نهاية اجلعيفر وحت���ى ال�ساحلية.. 
�سفح���ات حتمل اال�سم���اء وال�سفات.. وفج���اأة ينتقل اىل 
مكتب���ة "عبا�ص الكتبي، ومكتب���ة "ذيبان املوىل" ومكتبة ، 
ر�س���اد ال�سامرائي التي يعاونه فيه���ا اخوه "ناجي" حيث 
كنا ن�سرتي من هذه املكتبة، ال�سباح دنيا الفن، م�سامرات 
وغره���ا  الكواك���ب..  اال�ستودي���و،  ال�سينم���ا،  اجلي���ب، 
وي�س���ر اىل انه يحتف���ظ مبجلة "الفن" فق���ط فقد �ساعت 
تل���ك املج���الت ل�سب���ب او الآخر ويع���ود ليذك���رين باالفالم 
ال�سينمائي���ة التي كن���ا ن�ساهدها فيذكر بع�س���ا من االفالم 

الهندية والعربية واالمركية بال ح�ساب.
حتى اغاين تلك االفالم وملحنيها وتواريخ عر�سها ودور 
ال�سينم���ا التي عر�سها و... و... وكان���ت ر�سالته تلك فتح 
ب���اب الدعوه ك���ي التقي به.. وان يدخل مي���دان الن�سر يف 
"الف باء" بعد ان ن�سر يف اكرث من �سحيفة.. من �سحفنا 
اليومي���ة.. وان جنل����ص بعد ه���ذه ال�سن���وات نتناق�ص يف 
�س���وؤون الفن.. وهو يوؤكد على اث���ر تلك ال�سنوات وي�سر 
اىل "املق���ام" حيث علمت انه يعمل "ببيت املقام العراقي" 
كم���ا اتذك���ر – وان لدي���ه خزين���ا م���ن املج���الت والكت���ب 
واملذك���رات والذكريات يف هذا املي���دان اي�سا.. ويحلم ان 
توج���ه اليه دع���وة، اللقاء حما�سرة يف عم���ان.. عن املقام 

العراقي؟
وحي���د ال�ساهري ب���داأ عمل���ه طباعا ماه���را لالوف�سيت يف 
مطبع���ة احلكومة ع���ام 1946.. وبعد �سنوات م�سرفا على 
ق�س���م الطب���ع يف مطبع���ة اجله���از املرك���زي لالح�ساء يف 
وزارة التخطي���ط وتقاع���د وظيفي���ا يف 1982/1/1 لك���ن 
ال���ذي بقي عن���ده ذاك اخلزين الكبر م���ن ار�سيف ظلت – 
رغ���م املجالت وال�سفح���ات املتجمعة عن���ده – اقول ظلت 
ذاكرت���ه معين���ا ال ين�س���ب يتاب���ع وي�سحح خط���ى الكثر 
من الكت���اب الذين يتناولون م���ا كان.. وي�سيف ويحلل.. 
ويتق���دم اىل كل �سحيف���ة ين�س���ر فيه���ا بتوا�س���ع وادب.. 
وب���ال ادع���اء اال بالقدر ال���ذي يعرف موؤكدا ذل���ك بالوثائق 

واحلجج.
ه���ذه الذاكرة انطف���اأت ومل نكن ندري اال م���ن خالل مربع 
�سغ���ر تقدم مقالة ل���ه يف جريدة الع���راق يف 24 ت�سرين 
الث���اين 1998 ث���م يف جري���دة املوعد يف 9 كان���ون االول 
1998 ف���كان عل���ينّ ان ا�سي���ف القلي���ل م���ن الكث���ر ال���ذي 
اعرفه عن وحي���د ال�ساهري الذاك���رة النظيفة عن �سنوات 
عم���ره من خالل النا�ص الطيبني الذين عرفهم يف "�سوب" 
الكرخ.. ب���كل ازقته، وحمالته ودرابين���ه مع االعتذار عن 

تاأخري يف الكتابة .. رحمة الله عليه.

قراءة في ذاكرة صحفي

ـــدًا.. غـــادرنـــا الــشــاهــري ـــي وح
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وكان ه���وؤالء ينقل���ون الربي���د م���ن مدين���ة بغ���داد اىل 
العا�سمة ا�ستانبول، وي�ستغرقون يف ذلك مدة ترتاوح 
م���ن اثن���ي ع�س���ر اىل ع�سري���ن يوم���ًا ماري���ن باثنت���ني 
واأربع���ني مدينة خ���الل �سفرهم، وكان���ت حكومة االإيالة 

متنح هوؤالء اأجورًا معينة لقاء عملهم هذا.
كما اأن حكومة االإيال���ة اعتمدت على هوؤالء التتارية يف 
نقل بريدها اىل حلب، وكذلك نقل بريدها اىل العا�سمة 
االإيراني���ة طهران. وكانت تلك اخلطوط خم�س�سة لنقل 
الربي���د اخلا����ص باحلكوم���ة العثماني���ة يف اإيالة بغداد 

فقط.
اأم���ا جتار اإيال���ة بغداد فقد كانوا يف�سل���ون نقل بريدهم 
عن طريق بريد الهجني ، اأو بريد اجلمال، التابع ل�سركة 
الهن���د ال�سرقي���ة الربيطانية حيث كان ه���ذا اخلط ينقل 
الربيد اخلا�ص باحلكومة الربيطانية ويعمل بني اإيالة 
بغداد وال�سام، ويتوىل اإدارة �سوؤونه املقيم الربيطاين 
يف اإيال���ة بغ���داد. كما يق���وم بحماية ه���ذا اخلط �سيوخ 
الع�سائ���ر العربية الذي���ن يتقا�سون اأج���ورًا معينة لقاء 
عمله���م ه���ذا. وكان لهذا الربيد منزلة كب���رة لدى جتار 
اإيال���ة بغ���داد، حي���ث كانوا يف�سل���ون نق���ل ر�سائلهم من 

خالل ذلك الربيد ب�سبب تنظيمه و�سمان و�سوله.
كما كان هناك بريد اآخر اأطلق عليه ) بريد اخليل(، تابع 
اأي�س���ًا ل�سرك���ة الهند ال�سرقي���ة الربيطاني���ة ، وقد توىل 
هذا اخلط نق���ل الربيد اخلا�ص باحلكوم���ة الربيطانية 
م���ن الب�سرة اىل مدينة بغداد، ثم اىل املو�سل وماردين 
ودي���ار بك���ر حت���ى ي�س���ل العا�سم���ة ا�ستانب���ول. اإال اأن 
احلكوم���ة الربيطاني���ة قام���ت �سن���ة 1841 باإلغ���اء تلك 
اخلط���وط لنقل الربي���د ، ال �سيما بع���د اأن جلبت باخرة 

خا�سة لنقل الربيد تعمل بني الب�سرة ومدينة بغداد .
اأم���ا �سكان بغداد، فقد كان���وا يف�سلون ا�ستخدام و�سيلة 
اأخرى لنق���ل بريدهم، وذلك من خ���الل امل�سافرين الذين 
كانوا ينزلون يف ) خانات( املدينة، فيعطوهم ر�سائلهم 
لك���ي يو�سلونه���ا اىل اجلهة الت���ي يق�سدونه���ا اأو التي 

جاءوا منها.

 البرق
 مل ي�ستخ���دم ال���ربق يف اإيال���ة بغ���داد اإال يف �ستيني���ات 
الق���رن التا�س���ع ع�س���ر، اإذ �سع���ت الدول���ة العثمانية منذ 
�سن���ة 1857 اىل عق���د اإتف���اق م���ع بريطاني���ا م���ن اأج���ل 
اإن�س���اء خطوط لل���ربق يف اإيالة بغ���داد.     ومتا�سيًا مع 
اأو�س���اع  التنظيمات االإ�سالحي���ة التي قامت بها الدولة 
العثماني���ة، فق���د اأ�س���درت �سنة 1859 ) قان���ون الربق( 
ال���ذي ن�ص عل���ى �س���رورة تاأ�سي�ص خط���وط للربق بني 
جمي���ع االإياالت التابع���ة للدولة العثماني���ة، حيث كانت 
تهدف م���ن وراء ذلك ب�س���ط �سلطتها املركزي���ة املبا�سرة 
على تلك االإي���االت وحماولة تاأمني االأمن والنظام فيها. 
كم���ا اأكد ه���ذا القان���ون، على من���ح االأولوي���ة ملرا�سالت 
الدول���ة العثمانية التي تتم ع���ن طريق الربق، ، ومن ثم 
مرا�سالت الدول االأجنبية، ث���م مرا�سالت التجار. واأكد 

على �سرية املخابرات.
وبعد عق���د االإتفاق العثماين الربيطاين الذي ن�ص على 

اإن�ساء خطوط للربق داخل اإيالة بغداد على نفقة الدولة 
العثماني���ة باإدارة مهند�س���ني بريطانيني، مت العمل على 
وف���ق ما جاء ب���ه ذلك االتف���اق، فاأن�س���ئ اأول خط للربق 
�سن���ة 1861 قادمًا من الهند عن طريق الب�سرة، ومن ثم 
اىل مدين���ة بغداد ممتدًا يف قاع نه���ر دجلة، ومن مدينة 

بغداد حتى العا�سمة ا�ستانبول.
ويف �سن���ة 1863 ج���رى عق���د اتف���اق اآخ���ر ب���ني الدولة 
العثماني���ة وبريطاني���ا من اأج���ل اإن�ساء خ���ط اآخر ميتد 
م���ن مدينة بغداد اىل منطقة الف���او يف الب�سرة. ويبدو 
م���ن ذلك اأن احلكومة الربيطاني���ة كانت تهدف من وراء 
اإن�س���اء ذل���ك اخل���ط تعزي���ز م�ساحله���ا ب�س���كل اأكرب يف 
اإيال���ة بغداد. فت���م االإتفاق بني املقي���م الربيطاين كامبل 
وال���وايل حمم���د نام���ق با�سا عل���ى اإجراء عملي���ة م�سح 
لكاف���ة االأرا�سي الواقعة بني مدينت���ى بغداد والفاو، ملد 
ذل���ك اخلط. وقد واجه هذا العم���ل بع�ص ال�سعوبات ال 
�سيما من قبل الع�سائر املتمردة على حكومة االإيالة التي 

كانت تلج���اأ اىل تخريب هذا العمل كرد فعل عدائي �سد 
حكومة االإيال���ة. اإال اأن هذا اخلط اأجنز ومت ا�ستخدامه 
�سن���ة 1865. وعل���ى اأثر ذل���ك اأ�س�ست دائ���رة الربق يف 
اإيال���ة بغداد �سنة 1865، وكان مقره���ا مدينة بغداد يف 
منطق���ة ب���اب املعظم، من اأج���ل اإدارة �س���وؤون الربق يف 
االإيال���ة. كم���ا اأ�س�ست حكوم���ة االإيالة دائ���رة اأخرى يف 
مدين���ة الفاو، وجعل���ت جميع موظفيها م���ن العثمانيني 
عل���ى الرغ���م م���ن اإجناز خ���ط بغ���داد- الف���او مب�ساعدة 
بريطاني���ة. اإال اأنه بعد ذل���ك �سمحت احلكومة العثمانية 
للمقيمي���ة الربيطاني���ة يف بغداد بتاأ�سي����ص بناية للربق 
خا�سة باالإت�ساالت الربيطانية، اإىل جانب دائرة الربق 
يف الف���او، عل���ى اأن تفت���ح ب���ني البنايتني ناف���ذة لتبادل 
املرا�س���الت بينهم���ا. وق���د فر�س���ت الدائ���رة العثماني���ة 
رقابتها املبا�سرة على بناية الربق الربيطانية من خالل 
ع���دم ال�سم���اح له���ا باإتخ���اذ اأي اأج���راء اإداري وحماولة 

تو�سيع نطاق عملها اإال مبوافقتها .
وبع���د منت�سف �ستينيات الق���رن التا�سع ع�سر، اأ�سدرت 
الدول���ة العثمانية اأمرًا اىل حكومة اإيال���ة بغداد بالعمل 
عل���ى م���د خط���وط لل���ربق داخ���ل االإيال���ة لرب���ط جميع 
مناطقها بخطوط برقي���ة منتظمة مما ي�سهل عليها حكم 
تل���ك املناطق ب�سكل مبا�سر. فبداأت حكومة االإيالة تعمل 
عل���ى حتقيق ذلك العمل فاأن�س���اأت خطًا للربق بني مدينة 
بغ���داد ومدن كربالء والنج���ف ، واأن�سات خطًا اآخر بني 
بغداد وخانقني من اأجل اإي�ساله اىل العا�سمة االإيرانية 

طهران.
اأم���ا عن اأجور الربق يف اإيال���ة بغداد، فقد كانت مرتفعة 
جدًا، حيث كان���ت حت�سب على امل�ساف���ة وعدد الكلمات، 
ف���كان �سعر الر�سالة الربقية الت���ي حتتوي على ع�سرين 
كلمة، ع�سرة قرو�ص. يف حني كان �سعر الر�سالة الربقية 
ب���ني اإيالة بغداد واالإياالت االأخرى كاملو�سل وديار بكر 
واطن���ة وحل���ب واأر�س���روم ، خم�س���ة ع�س���ر قر�س���ًا لكل 
ع�سرين كلمة. اأم���ا االإياالت البعيدة كالبو�سنة، فقد كان 
�سعر الر�سالة التي حتوي ع�سرين كلمة، �سبعني قر�سًا.

                                             
عن رسالة )اإلدارة العثمانية في إيالة بغداد"1831 
– 1869م")دراسة تاريخية( (

البريــد والبرق فــي العراق قبل مئتي ســنة

بواس��طة  تت��م  بغ��داد  والي��ة  يف  الخ��اص  الربي��د  نق��ل  عملي��ة  كان��ت  ع��رش،  التاس��ع  الق��رن  س��تينيات  قب��ل 

خاص��ة  دائ��رة  إنش��اء  اىل  تس��عى  مل  اإليال��ة  حكوم��ة  أن  ك��ام  عمله��ا،  بب��طء  اتس��مت  ج��داً  بدائي��ة  نق��ل  وس��ائل 

رج��ال  بواس��طة  نقل��ه  يت��م  بغ��داد  إيال��ة  يف  العثامني��ة  بالحكوم��ة  الخ��اص  الربي��د  كان  حي��ث  الربي��د،  ب��إدارة 

يتمتع��ون  كان��وا  لكونه��م  غريه��م،  دون  به��ا  بالقي��ام  وأنف��ردوا  املهن��ة  ه��ذه  احرتف��وا  التتاري��ة(   ( بإس��م  عرف��وا 

أي  آغ��ايس(  )تات��ار  يدع��ى  ش��خص  إرشاف  تح��ت  ه��ؤالء  وجعل��ت   . الس��فر  مش��اق  تحم��ل  ع��ىل  كب��رية  بق��درة 

املسؤول عن شؤون الربيد.
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 د. عدي حاتم المفرجي

التي���ارات  عل���ى  م�س���ر  عل���ى  الثالث���ي  الع���دوان  فر����ص 
ال�سيا�سيةالنجفي���ة الت�سامن،وامل�سارك���ة يف اتخ���اذ موقف 
اإزاء تلك التفاع���الت ال�سيا�سية، فقد اأيدوا خطوة تاأميم قناة 
ال�سوي����ص ، واأر�سلوا برقيتني اإىل الرئي����ص امل�سري)جمال 
عب���د النا�س���ر( االأوىل بقل���م ال�سي���خ )احم���د ب���ن ال�سيخ عبد 
الكرمي اجلزائ���ري( واالأخرى بقلم )احم���د احلبوبي( باركا 

فيهما خطوة التاأميم، واالإعالن عن  التاأييد ملثل هذا االأمر .
اأم���ا )التي���ار ال�سيوع���ي النجف���ي( فق���د عق���د م���ن اج���ل هذا 
االأم���ر ،اجتماع���ا" يف منت�س���ف اأيلول ع���ام 1956للنظر يف 
تداعيات  الع���دوان الثالثي على م�سر،�سم ك���وادر �سيا�سية 
م���ن الفرات االأو�سط ،ومن بغ���داد ال�سيوعي األنجفي)ح�سني 
احمد الر�سي( �سكرتر اللجن���ة املركزية )للحزب ال�سيوعي 
العراقي(ال���ذي حم���ل مع���ه من بغ���داد الوثيقة ال�س���ادرة من 
املوؤمت���ر ال�سيوع���ي لع���ام 1956، املت�سمن���ة �سع���ار )خطتنا 
ال�سيا�سي���ة يف �سبيل التحرر الوطن���ي والقومي( ، وناق�سها 
م���ع النجفي���ني ، وه���و دليل عل���ى اأهمي���ة )التي���ار ال�سيوعي 
النجف���ي( . كما جاء بالوثيقة البغدادي���ة �سعار )املعركة ذات 
طاب���ع �سلم���ي غال���ب( ، فاأعرت����ص النجفي���ون ال�سيوعي���ون 
علي���ه،واأردوا )اأ�سلوب الكفاح( ،وكان���ت وجهة نظرهم هذه 
ق���د متثلت ب�سرورة اأن يكون اأ�سلوب الكفاح هو اللجوء اإىل 
الق���وة ، ويبدو جلوءهم لهذا االأ�سلوب ، نابع من اإدراكهم ان 
احل���ل االأمث���ل يف التعامل م���ع ال�سلطة ه���و القوةً،وبخا�سة 
بعدم���ا و�سفتهم هذه ال�سلطة بالعن�س���ر اخلارجي ، وهو ما 
ول���د لديهم عقيدة )مقاومة ال�سلطة( . ف�ساًل عن ذلك  فقد كان 
لوجود التيار ال�سيني )املاوي���ة( ،املعروف باإتباعه )الكفاح 
امل�سل���ح( ، �سمن اخلط ال�سيوعي النجفي ،عامل اآخر ، اأ�سهم 

اإىل حد بعيد يف االإميان مببداأ القوة. 
 وك���رد فعل للعدوان الثالثي على م�سر ، تظاهر اأبناء مدينة 
النج���ف اال�سرف ، وخرج رج���ال الدين، والطلب���ة القوميني 
وال�سيوعيني ي���وم 23 ت�سرين الثاين 1956، احتجاجا على 
هذا الهجوم ، وكان الطلبة يتجمعون يف مدر�سة )اخلورنق( 
ث���م ينطلقون باجت���اه �ساحة املي���دان ،ومن ث���م الدخول اإىل 
ال�س���وق الكب���ر باجت���اه ال�سحن احلي���دري ال�سريف . ويف 
الي���وم الثاين اأدركت ال�سلط���ات احلكومية يف مدينة النجف 
اال�س���رف باأن ق���وة التظاهرات تاأتي م���ن الطلبة ، فحا�سرت 
مدار�سهم التي تغلي بطالبها الراغبني باخلروج والتظاهر، 
ورغ���م اإطالق النار عليهم وملدة ع�سرين دقيقة ، اال ان الطلبة 
كان���وا يردونه���م باحلجارة،والهتاف،مم���ا اأدى اإىل �سق���وط 
ال�سهيدي���ن هما)عب���د احل�س���ني حممد ج���واد �سي���خ را�سي( 
)متو�سط���ة اخلورن���ق( املنتم���ٍي) للتي���ار القوم���ي النجفي( 
كان  ال�سدير(ال���ذي  )متو�سط���ة  الدجيل���ي(  عل���ي  )احم���د  و 
�سديقا")للتيار ال�سيوعي النجفي( . وكان االعتداء باأ�سراف 
مع���اون ال�سرطة النجفية )حممود فهمي( الذي قاد �سرية من 
ال�سرطة ملنع الطلبة من اخل���روج ،ومن ابرز هتافات الطلبة 
)التمجي���د بحي���اة جمال عب���د النا�س���ر( واملطالب���ة بتوحيد 

اجليو�ص العربية، واإنقاذ م�سر.
 ازداد الهي���اج ال�سعب���ي اأكرث يف نفو�ص النجفي���ني بعد قيام 
ال�سهيدين،والطلب���ة  جثت���ي  باحتج���از  النجفي���ة  ال�سرط���ة 
املنتف�س���ني يف مدار�سه���م ، وبع���د ظه���ور التذم���ر ال�سري���ح 
،عم���دت ال�سلط���ات احلكومي���ة يف املدين���ة اإىل االإف���راج عن 

املحتجزين ليال".
يف �سب���اح ي���وم  25 ت�سري���ن الث���اين 1956 ، جت���دد خروج 
النا�ص املنزعجني من ت�سرف ال�سرطة النجفية يف مظاهرات 
ا�سرتك فيه���ا االطفال والن�ساء والرجال . وبعد �سالة الظهر 
خرج���ت مظاهرة ن�سائية وكن يحملن اخلناجر وال�سكاكني ، 
ويلوحن بها يف الهواء ويرددن )اخلاين �سعبه انك�ص ايده( 
ويف الوقت نف�سه اأغلق���ت املتاجر وا�سطربت احلياة العامة 
ب�سكل تام ، وتوحد اخلط���اب ال�سيا�سي للتيارات ال�سيا�سية 
النجفي���ة ، وعن���د ت�سيي���ع جثم���ان الطالب���ني حتول���ت تل���ك 
املرا�سي���م اإىل مظاهرات تندد باحلكوم���ة واأعمالها ال�سلبية ، 

وال�سيم���ا اإن الطالبني من العوائ���ل النجفية املعروفة فاالأول 
)حمم���د عبد احل�سني �سيخ را�سي( م���ن عائلة ال�سيخ را�سي 
املعروف���ة بعلمه���ا ،ووزنها االجتماع���ي يف املدينة ، والثاين 
)احم���د علي الدجيلي(من عائلة معروفة باملدينة، واالأهم من 

ذلك انه �سبط املرجع )ح�سني احلمامي(. 
وق���د متي���زت مظاه���رات ي���وم 25 ت�سري���ن الث���اين 1956، 
املحيط���ة  االأرياف،والق���رى  م���ن  متظاهري���ن  مب�سارك���ة 
مبدين���ة النجف اال�س���رف ) امل�سخاب واب���و �سخر وغما�ص 
وال�سامي���ة( وحتى م���ن الديوانية واحللة ، وه���و اأمر يرجع 
اىل دور)التيار ال�سيوعي النجف���ي( بتعبئة النا�ص ملناه�سة 
احلكوم���ة يف �س���وارع النج���ف اال�سرف،واأطلق���وا �سعارات 
جديدة )املوت ال�سرائي���ل( و)ال�سقوط لفرن�سا وبريطانيا( . 
وا�ستم���رت حتى الليل ،ثم جتمع���وا يف )ال�سحن احليدري( 
،مرددين الق�سم مبوا�سلة الكفاح حتى �سقوط وزارة )نوري 
ال�سعي���د( ، وه���ي الطريق���ة الت���ي اأثم���رت يف الي���وم التايل 
امل�س���ادف 26 ت�سرين الث���اين 1956.فقد خ���رج متظاهرون 
يحمل���ون ثياب ال�سب���اب املقتول���ني يف مدار�سه���م وامللطخة 
واالأخ���رى  للقومي���ني،  اأحدهم���ا  تظاهرت���ني  يف  بالدم���اء 
لل�سيوعي���ني التقيا يف منطق���ة امليدان، واق�س���م املتظاهرون 
اأم���ام مرق���د االإم���ام )علي بن اأب���ي طالب )عليه ال�س���الم( ، ثم 
اجتهوا اىل مدينة كربالء املقد�سة ليق�سموا باالإمام احل�سني 
ب���ن علي )علي���ه ال�سالم( بالق�س���اء على )ن���وري ال�سعيد( ثم 
تع���ززت بتظاهرة لالإ�سالمي���ني ال�سيا�سي���ني يتقدمها املرجع 
الك���رمي  ال�سيد)حم�س���ن احلكي���م( وال�سي���خ )عب���د  الدين���ي 

اجلزائري(.
االإ�سالمي���ني  العمارة(تظاه���رة  )منطق���ة  م���ن  وخرج���ت 
ال�سيا�سيني والتق���ت بتظاهرة العلماني���ني يف نهاية ال�سوق 
الكب���ر، فدخل���وا )ال�سح���ن احلي���دري ال�سري���ف( ، وعل���ى 
ه���ذا الرتتي���ب الث���وري ، يك���ون امل�سه���د ، قد تك���رر يوم 27 
ت�سري���ن الث���اين 1956 ، مم���ا دف���ع بال�سرط���ة النجفي���ة اإىل 
الت�س���دي ، واعتق���ال ع�س���رات املتظاهرين واإ�ساب���ة العديد 
منه���م ، ف�س���ال عن اإ�سابة اثنني من ال�سرط���ة بجروح ، وكان 
املتظاه���رون يهتف���ون بحي���اة الرئي�ص امل�س���ري )جمال عبد 
النا�س���ر( والرئي�ص ال�سوري )�سكري القوتلي( . وقد عزمت 
ال�سرط���ة على اإنهاء تلك التظاه���رات املتفاقمة بالقوة،فكانت 
ح�سيل���ة اال�سط���دام وقوع ع���دد من اجلرحى ب���ني الطرفني 
،وحم���ل ال�سيوعي���ون النجفي���ون االأ�سلح���ة البي�س���اء م���ن 
ال�سكاكني واخلناج���ر وال�سيوف )القامات( ولذلك فان اغلب 
املعتقل���ني كانوا من ال�سيوعيني الذي���ن طالب املرجع الديني 

ال�سيد)حم�سن احلكيم( ، باإخراجهم. 
كم���ا طالب )التيار ال�سيوعي النجف���ي( بااللتحاق اإىل جانب 
�سف���وف اجلي�ص امل�سري يف ت�سديه للهج���وم )االإ�سرائيلي 
الربيط���اين الفرن�سي( ، وحتى ال�سيوعي���ني املحتجزين يف 
�سج���ن )نق���رة ال�سلم���ان يف ال�سم���اوة( ، اأرادوا حتقيق هذا 

االأم���ر ومنه���م )حممد �سال���ح بحر العل���وم( ال���ذي ان�سد من 
�سجنه:- 

لبي���ك ي���ا م�سر فالدني���ا باأجمعها       لل�س���ر يف ركبك اجلبار 
تبتدر 

ه���ذي ال�سع���وب وحب ال�سلم رائده���ا    ب�سعبك العربي احلر 
تفتخر.

وب�سبب عجز ال�سرط���ة النجفية عن الت�سدي للمد ال�سيا�سي 
امل�سط���رب ، ف�س���ال ع���ن ازدياد نقم���ة النا�ص عل���ى احلكومة 
، والتظاه���رات اليومي���ة امل�ستم���رة ، فقد اأر�سل���ت احلكومة 
تعزي���زات ع�سكرية م���ن الديوانية واحللة ، حت���ى اأن بع�ص 
الطائ���رات الع�سكرية اأخذت جتوب �سم���اء املدينة ، ومتكنت 
الق���وة الع�سكري���ة يف النج���ف اال�س���رف م���ن فر����ص االأم���ن 
وا�ستتبابه،وفر�ص التهدئة ، واإعادة فتح املتاجر �سباح يوم 

27 ت�سري���ن الثاين 1956. وعلى الرغ���م من �سماع الهتافات 
املبا�س���رة من قب���ل النجفيني ،فاأن بع����ص ال�سباب راح يركب 
ال�سيارات الع�سكرية، ويهتف �سد احلكومة ، ويعلوا �سوته 
دون اأي رد م���ن قب���ل الع�سك���ر حت���ى م���ع م���رور العقيد)عبد 
الوه���اب ال�س���واف- ام���ر الفوج الثال���ث ل���واء14( ب�سيارته 
الع�سكرية،وم���ن تلك الهتافات ))�سيل جرودك مالك ملفه وي 

العربان ... ا�سمع ياخلاين...( 
والق���وات  النجفي���ة  ال�سرط���ة  م���ع  امل�سادم���ات  ا�ستم���رت 
الع�سكري���ة الواف���دة يف منطق���ة ال�س���وق الكب���ر يف )عق���د 
امل�ساب���ك( و)عق���د اليه���ودي( ، حتى �سق���ط اأربع���ة قتلى من 
املتظاهري���ن يف ي���وم 27 ت�سري���ن الث���اين 1956 وهم )عبد 
االمر نا�سر ال�سايغ( و )اأموري علي( و )عبد االمر نا�سر 
الفيخ���راين( والك���ويف )روؤوف �س���ادق الدجيل���ي( ، االأول 
�سقط قرب باب ال�سح���ن ال�سريف ، واالخرين بداية ال�سوق 
الكبر ق���رب مكتبة ابن احلل���و، وو�س���ع العلمانيون القتلى 
يف عرب���ات باجتاه بيت ال�سيد)حم�سن احلكيم(لزيادة اإثارة 
النا�ص، ال�سيما بع���د اإغالق احلياة االقت�سادية واالجتماعية 
فيه���ا ، فاأ�سبحت مدينة فارغة ، وحت���ى ال�سخ�ص الذي يريد 
ان يفتح متجره يغلقه العلمانيون بالقوة، واتفقت التيارات 
ال�سيا�سي���ة النجفي���ة بت�سكي���ل )جلن���ة اإدارة �س���وؤون البلدة 

وت�سير املظاهرات(  
  بقيادة ال�سيخ )عبد الكرمي اجلزائري( ومهمتها: 

اوال:احلفاظ على اأمن النا�ص واإدارة �سوؤونهم واحتياجاتهم.  
ثانيا:تنظيم ت�سير  املظاهرات. 

ثالثا:موا�سلة االت�سال باالإ�سالميني ال�سيا�سيني.
رابعا:ا�ستم���رار غلق املتاجر ما عدا اأف���ران اخلبز . ونتيجة 
ذل���ك ميك���ن الق���ول ،اأن تط���ور االأم���ور يف املدين���ة وال�سيما 
ت�سكي���ل ه���ذه اللجن���ة ، ه���و اأ�سبه م���ا يك���ون بانتفا�سة على 

احلكومة. 
ويف ي���وم 28 ت�سري���ن الث���اين 1956 خط���ب ال�سي���خ )علي 
حممد ر�سا كا�سف الغطاء( يف )ال�سحن احليدري ال�سريف( 
، ودع���ا اىل التظاه���ر، ون���دد يف خطبته ب�سيا�س���ة احلكومة 
ال�سلبي���ة م���ن الع���دوان عل���ى م�س���ر، ومل يقت�س���ر اأ�س���داء 
ه���ذا البيان عل���ى النجفيني فح�س���ب ، بل تع���داه اىل ع�سائر 
الف���رات االو�سط الذين ا�ستجاب���وا لندائه، علما ان التيارات 
العلماني���ة ق���د طبع���ت تلك اخلطب���ة ،ووزعتها عل���ى املجتمع 
النجف���ي واملناط���ق املج���اورة للمدينة ، واأثم���رت جهودهم ، 
وبل���غ احل�سد اجلماهري ع�سرون األف متظاهر يف ال�سحن 
احلي���دري ال�سريف وحوله ، ويف ع�سر ذلك اليوم ، خرجوا 
متظاهري���ن باجتاه ال�س���وق الكبر ثم املي���دان، وقد حاولت 
احلكوم���ة بو�ساط���ة بياناتها التهدئة وحتذي���ر املتظاهرين ، 
ف���كان هذا البي���ان احلكومي مبثابة ن�س���ر �سيا�سي للتيارات 
ال�سيا�سي���ة النجفية ، لداللته عل���ى �سعف ال�سلطة يف املدينة 
وعجزه���ا ، االأمر الذي �سج���ع االإ�سالمي���ني ال�سيا�سيني ، يف 
الي���وم التايل 29 ت�سرين الثاين 1956، على قيادة التيارات 

ال�سيا�سية النجفية يف تظاهرة كربى و�سط املدينة. 
خ���رج   ،  1956 الث���اين  ت�سري���ن   30 ي���وم  �سب���اح  ويف    
النجفي���ون بتظاه���رات م���ن )ال�سح���ن احلي���دري ال�سريف( 
، يقوده���ا ال�سيا�سي���ون عل���ى اخت���الف م�ساربه���م ، وقد رفع 
اأح���د ال�سيوعيني املتظاهري���ن �سورة )جمال عب���د النا�سر( 
عل���ى راأ�س���ه باجتاه ال�س���وق الكب���ر وحتى �ساح���ة امليدان، 
وا�سطدم���وا باجلي�ص املرابط يف منطق���ة امليدان الذي هدد 
باإط���الق الن���ار على املتظاهري���ن ، اإذا ما ا�ستم���رت املظاهرة 
، اإال اأنه���م مل يرتاجع���وا ، االأم���ر ال���ذي اج���رب اجلي����ص على 
القبول باالأمر الواقع والرتاجع، وا�ستمرت املظاهرة تدور، 
فرجع���ت اإىل ال�س���وق الكبر باجت���اه ال�سح���ن احليدري ثم 
منطق���ة املي���دان،ويف ع�سر ليوم نف�سه خرج���ت مظاهرة من 
الن�س���اء وخلفه���ن الرجال، رافعني �سع���ارات - تتعدى ق�سية 
م�س���ر - اإذ تطالب باإ�سقاط حكومة )نوري ال�سعيد( و )حلف 

بغداد(.

عن رسالة )االتجاهات السياسية في مدينة النجف 
المقدسة )دراسة تاريخية((

.. ف����ي ذك�����راه�����ا 

انتفاضة النجف في تشرين الثاني 1956
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صفاء كاظم عباس

�سهدت العالقة بني العراق وال�سركات النفطية منعطفا جديدًا 
بع����د ث����ورة 41 مت����وز 4591 ، اذ ان قيادة الث����ورة ارادت ان 
تظهر انتماءها اىل ال�سعب بتبني مطالبيه وذلك بالت�سلب مع 
ال�سركات التي تع����د واجهة من واجهات الغرب ، ويف الوقت 
نف�سه تعمدت احلكومة اجلديدة جتنب امل�ساكل مع ال�سركات 
خ�سي����ة وقوع مواجهة م����ع حكوماتها، وان رج����ال الثورة مل 
يربطوا ب����ني التحرر ال�سيا�سي واالقت�سادي ومل يكن عندهم 
ت�سور �سامل عما �ستوؤول اليه العالقة بينهم وبني ال�سركات، 
ولك����ن م�ساأل����ة النفط كانت دون �سك ت�س����كل هاج�سا لديهم، اذ 
انهم مل ين�س����وا اجماع القوى ال�سيا�سي����ة على اال�سرار التي 
احلقتها هذه ال�سركات بالعراق، بل انهم ربطوا بني ا�ستثمار 
ه����ذه امل����وارد ب�س����كل امثل وب����ني حتقي����ق التنمي����ة واالعمار 
االقت�سادي وحتقيق الرفاه االجتماعي يف البالد. وعلى هذا 
اال�سا�����ص، ا�س����در رئي�ص ال����وزراء عبد الك����رمي قا�سم  يف 14 
متوز بيانا اكد فيه حر�ص احلكومة على ا�ستمرار ا�ستخراج 
النف����ط والعمل عل����ى حماية امل�سالح القومي����ة العليا، كما اكد 
عل����ى اهمي����ة هذه امل����ادة لل�سناع����ة املحلية واح����رتام العراق 
للعق����ود ال�سابق����ة، ويف الوق����ت نف�س����ه حذر م����ن ان احلكومة 
اجلديدة ل����ن توافق على ا�ستمرار الغ����ن الذي حلق بالعراق 
ج����راء االمتيازات ال�سابق����ة، وحث ال�سركات عل����ى التجاوب 
م����ع احلكومة وا�ستثمار هذا املوق����ف ملنفعة االقت�ساد العراق 
وال����دويل معا، وذك����ر رئي�ص ال����وزراء عبد الك����رمي قا�سم يف 
ت�سري����ح �سحف����ي " همن����ا ان نزي����د �س����خ النف����ط والنتاج����ه 
ولت�سدي����ره اىل العامل على ا�سا�����ص جتاري مفيد لنا ولللدول 

التي تتعامل معنا".
وبن����اء على ذل����ك تقرر الدخ����ول يف مفاو�سات م����ع ال�سركات 
حول مطال����ب العراق و�سكلت جلنة من كب����ار موظفي وزارة 
االقت�س����اد الت����ي كان����ت تدير �س����وؤون النف����ط ان����ذاك لدرا�سة 
اح����كام االمتيازات وامل�ساكل الناجمة عن تطبيقها، وقد بينت 
اللجن����ة يف تقريره����ا ال����ذي رفعت����ه اىل ابراهي����م كب����ة  وزير 
االقت�س����اد، مو�سوع����ات اخل����الف التي ح�سلت خ����الل العهد 
امللكي،باال�ساف����ة اىل بع�ص املو�سوع����ات املهمة التي مل تكن 
حم����ل مفاو�س����ة قبل الث����ورة، مثل ا�سه����ام الع����راق براأ�سمال 
يتمتع����ون ب�سالحي����ات  ال�س����ركات وتعي����ني مدراءعراقي����ني 

تنفيذية يف ال�سركات وح�سابات كلفة االنتاج .
ب����داأت املفاو�س����ات بني العراق وال�س����ركات يف 20 اب 1958 
،وتبلورت مطالب اجلانب العراقي ب�سرورة تنازل ال�سركات 
ع����ن االرا�س����ي غ����ر امل�ستثمرة واع����ادة النظ����ر يف ح�سابات 
الكلف����ة عل����ى ان يتم االتفاق على  اال�سع����ار وحتديد التكاليف 
ون�سبه����ا وكيفي����ة ح�سابها وزيادة ن�سبة ح�س����ة احلكومة من 
االرب����اح على الن�سف وا�سهام العراق يف راأ�ص مال ال�سركات 
وت�سلي����م الغاز الطبيع����ي للعراق بدال من حرق����ه، واال�سرتاك 
يف ادارة ومتثي����ل الع����راق يف جمل�ص ادارته����ا متثيال ميكنه 
م����ن ممار�سة حق����ه يف اال�س����راف عل����ى ال�سركات،وتاأرجحت 
املفاو�سات بني احلكومة ووف����د ال�سركات مدة طويلة، فتارة 
كان����ت تتوق����ف عدة ا�سه����ر بذرائ����ع وحجج خمتلف����ة تختلقها 
ال�س����ركات، اذ انها مل تب����دي ا�ستعدادا لتق����دمي حلول مقبولة 
يف م����ا يخ�����ص الق�ساي����ا الرئي�سية،وتارة يقت�س����ر االمر على 
املرا�س����الت وتق����دمي املذكرات وجل����اأ العراق اخ����را اىل منع 
ال�س����ركات م����ن اال�ستم����رار يف عمليات التح����ري واحلفر يف 

االرا�سي غر امل�ستثمرة  .
انته����ت تل����ك املفاو�سات الت����ي امتدت اكرث من ث����الث �سنوات 
بالف�س����ل، فق����د ب����داأت يف 20 اب 1958 وت����وىل املفاو�سة يف 
بع�سه����ا عبد الكرمي قا�سم بنف�س����ه وقدم بو�سفه رئي�ص الوفد 
العراق����ي املفاو�ص ان����ذاره اىل رئي�ص وف����د ال�سركات يف 11 
ت�سري����ن االول 1961 جاء فيه: " نحن طالبنا مبطالب عديدة 
مرتابط����ة واللتن����از ع����ن الرا�سي غ����ر امل�ستثمرة ج����زء منها 
والنت����م مل ت�ستجيبوا للمطالب، لد ي اقرتاح نهائي تتنازلون 

مبوجبه عن 18 باملئة فورا لقاء تنازلنا عن حق امل�ساهمة يف 
البار احلالية ب�سرط زي����ادة ح�ستنا منها ثم ن�ساهم معكم يف 
باقي  10 باملئةبعد ا�ستثناء االبار احلالية على ا�س�ص جديدة 
للم�ساهم����ة واللعوائ����د هل ه����ذا مقبول،ولكن وف����د ال�سركات 
رف�����ص االق����رتاح، وبذل����ك اعت����ربت املفاو�س����ات منتهي����ة، اذ 
خاط����ب رئي�ص ال����وزراء رئي�ص وفد ال�س����ركات بالقول" لي�ص 
لدين����ا �سيء ال����ن ولنعترب املفاول�سات منقطع����ة ب�سبب تعنت 
ال�س����ركات يف وجلهات نظره����ا ولعدم موافقته����ا على اعطاء 
حق الع����راق، ولل ميكن لنا ان ن�سرب على �سياع حق العراق 
م����دة طويلة، انكم تريدولن كل املور يف �ساحلكم" وهدد باأن 
العراق �سيتخذ اخلطوات ال�سرعية الكفيلة ب�سمان م�سلحته 

وفق القوانني املرعية. 
�س����دور القانون رقم80 ل�سن����ة1961  ادى توقف املفاو�سات 
و�س����دور بي����ان انقطاعه����ا ال����ذي اك����د ع����زم احلكوم����ة عل����ى 
اخلط����وات ال�سرعي����ة الكفيل����ة ب�سم����ان حقوق الع����راق، اىل 
حتول مهم يف العالقات بني العراق و�سركات النفط، اذ تبنى 
الع����راق الول مرة يف تاريخه مبداأ تعدي����ل اتفاقيات االمتياز 
ع����ن طري����ق الت�سري����ع م����ن جان����ب واح����د، ولذلك �س����كل عبد 
الك����رمي قا�سم جلن����ة خا�سة عهد اليها درا�س����ة املوقف واعداد 
املقرتحات الالزمة ال�س����دار الت�سريع الالزم ويف اعقاب عدة 
اجتماعات  وا�ست�سارات فنية ملجموعة من اخلرباء والفنيني 
ب�س����اأن مفهوم املناطق املنتجة، وم����دى �سرورة بقاء احلقول 
املنتجة وحدة انتاجية كامل����ة بيد ال�سركات �ساحبة االمتياز 
او ام����كان جتزئتها واعطاء ال�سركات اجلزء املنتج من احلقل 
328  وا�ستقط����اع االج����زاء غ����ر املنتج����ة. وقد اي����د اخلرباء 
ام����كان تق�سيم احلقول بني منتجني متعددين كما هو جار يف 

عدد من الدول املنتجة للنفط .
يفه����م من طبيعة عم����ل اللجن����ة واال�ست�سارات ح����ول االتفاق 
عل����ى ال�سيغ����ة النهائية للقان����ون ان هناك اجتاه����ني احدهما 
ي����رى اعط����اء ال�س����ركات املناط����ق الت����ي اكت�سف فيه����ا النفط، 
ف�س����ال عن املناط����ق املنتجة، وكان يق����ف وراء هذه املجموعة 
حمم����د �سلمان وزير النفط وجهاز وزارته، اما االجتاه االخر 
ف�سم عدد من اخلرباء االقت�ساديني وهم كُل من (حممد حديد 
وعب����د اللطي����ف ال�سواف وطلع����ت ال�سيب����اين وها�سم جواد) 
فق����د قدموا عدة خيارات ل�سيغة القان����ون فيما يخ�ص حتديد 
ت�سرف ال�سركات باالرا�سي التي كانت م�سمولة بامتيازاتها، 
فاختار رئي�ص ال����وزراء ال�سيغة التي �سرع بها القانون، وقد 
ت�سمن����ت مذكراتهم التي قدمت يف وقتها خي����ارات اي�سا كما 
اي����دت اللجن����ة �س����رورة اخ����ذ راأى خب����ر قان����وين دويل يف 
حاالت تطبي����ق اأي من اخليارات املقدمة تالفيا للثغرات التي 
يحتم����ل ان تثرها ال�س����ركات ويف اثر اجتماعات اللجنة وما 
اب����داه اخل����رباء امل�سار اليهم م����ن ا�ست�س����ارات يف هذا املجال 

و�سع����ت الئحة القان����ون القا�س����ي بتحديد مناط����ق ا�ستثمار 
ال�س����ركات يف 11 كان����ون االول 1961 وذل����ك بع����د مناق�س����ة 
جمل�����ص ال����وزراء للقان����ون وبع����د ان ادخل عليه عب����د الكرمي 
قا�س����م امل����ادة الثالثة الت����ي ت�سمن����ت " حلكوم����ة اجلمهورية 
العراقية اذا ارتاأت تخ�سي�ص ارا�ص اخرى لتكون احتياطيا 
لل�س����ركات على ان ل تزي����د على م�ساحة املنطق����ة املحددة لكل 
�سرك����ة" ،اراد قا�س����م ان يجع����ل ا�ساف����ة ه����ذه امل����ادة عن�سرًا 
تكتيكيا ، فاذا جاءت ال�سركات وطلبت منحها امل�ساحات التي 
ت�سمنته����ا هذه املادة، فهذا يعني يف راأي����ه اعرتافها ال�سمني 
بالقان����ون، ف�ساًل عن انها �ستكون ورقة رابحة لفر�ص مطالب 

العراق يف امل�ساهمة يف ال�سركة وزيادة االرباح واالنتاج .
ال بد من اال�سارة اىل ان القانون قد انتزع من ال�سركات نحو 
99 ون�س����ف باملئة من االرا�سي العراقي����ة. وقد الزم القانون 
ال�س����ركات بتقدمي املعلومات الكاملة عن االرا�سي التي عادت 
اىل احلكوم����ة وق����د تباينت االراء حول����ه، اذ راأى البع�ص انه 
مل مي�ص م�سالح ال�سركات ب�سورة مبا�سرة، وان االحتياطي 
ال����ذي بقي لها كان كث����را وان الهدف من �س����دوره هو اعادة 
ثقة اجلماهر بال�سلطة،بل انه مل يحقق منفعة مادية مبا�سرة 
للع����راق، بينم����ا راأى البع�ص االخ����ر فيه، انه �سرب����ة قا�سمة 
لل�سركات،كم����ا انه م����زق الفر�سية التي روج����ت لها ال�سركات 

وه����ي قد�سي����ة امتي����ازات النف����ط وخروجها عل����ى نطاق حق 
ال�سي����ادة للدولة وع����دم امل�سا�ص به����ا اال مبوافق����ة ال�سركات، 
واىل جان����ب ذلك يعد ا�سدار القانون حدث����ا مهما يف �سناعة 
النف����ط العاملية بو�سفه اول عمل ناجح ينطوي على ا�سرتداد 
حق من حقوق الدول املنتجة بوا�سطة ت�سريع منفرد، وي�سع 
اخلط����وة االوىل يف طري����ق اخ�س����اع امتي����ازات النف����ط اىل 

متطلبات ال�سيادة الوطنية .
يع����د القان����ون رق����م 80 ل�سنة 1961 م����ن اهم االح����داث التي 
�سهدته����ا �سناع����ة النف����ط لي�����ص يف الع����راق فح�س����ب، بل يف 
منطق����ة ال�س����رق االو�س����ط، مما دف����ع البع�����ص اىل ان يقر باأن 
القان����ون u1610 يعادل يف اهميته وخطورته تاأميم �سناعة 
النف����ط يف اي����ران، اذ انه فتح املج����ال لعقد اتفاقي����ات جديدة 
يف االرا�س����ي الت����ي تخلت عنه����ا ال�سركات وب�س����روط اف�سل 
مم����ا ي����وؤدي اىل زي����ادة االنت����اج والعوائ����د، وال �س����ك يف ان 
القان����ون ار�سى اال�سا�ص ال�سحيح القامة �سناعة نفط وطنية 
با�سرتداده كثر من احلق����ول املكت�سفة، مما ميكن الدولة من 
ا�ستثمارها ب�سورة مبا�سرة ، كما انه اثبت �سلطة الدولة على 

ال�سركات العاملة لديها وحقها يف و�سع القوانني.

عن رسالة : تأميم النفط العراقي ،دراسة تاريخية

كيــف بــدأت مفاوضاته وكيــف صدر ؟
قانون رقم 80
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رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

www.almadasupplements.com
طبعت مبطابع موؤ�س�سة املدى لالإعالم والثقافة والفنون

رئيس التحريــر التنفيذي: علـي حســـين

سكرتير التحرير: رفعة عبد الرزاق

االخراج الفني: علي كاطع

يذكر الجواهري :
يف معر����ص ت�سجي���ل ذك���رى اليمة م���ن ذكرياتي م���ع الفقيد 
الزه���اوي عرف���ت قبل ايام �س���ورة "ا�سيل الين�س���ى"..! مع 
ال�سيد الزهاوي رحمه الله يف جمل�سه االثر لديه "يف مقهى 
ر�سي���د" ا�ستث���ارين فيه الفقي���د وا�سترثت���ه ووكان مو�سوع 
اال�ستثارة وحمموله���ا وكل عنا�سرها ال�سعر واالدب والنقد 

النزيه املجرد عن كل م�سا�ص بالكرامة. 
ويف ه���ذا احلق���ل اود ان اعر�ص باخت�س���ار �سورة �ساحكة 

عن "ا�سيل اخر الين�سى" ابدا ومن ناحية معاك�سة. 
كان ذلك يف يوم من �سل�سلة االيام املتالحقة من ذخرة �سنني 
عديدة كلها كانت �ساحكة، بريئة ، مع ال�سيد الزهاوي.. ومع 
غر الزهاوي..!! ولكن مع ال�سيد الزهاوي ب�سورة اخ�ص، 
وكان���ت كلها اي�س���ا ذات ا�سائ���ل جميلة، رفراف���ة بالعا�سفة 

واحلب والذوق والطالقة واالن�سجام.
كان مقهى ر�سيد موعدنا ع�سرا 

وكنا من �سابق اجال�سه 
جمل�ص زانه ال�سباب واخلى 

والرئا�سة "للزهاوي" �سدره 
كان هذا اال�سيل من ا�سائل ال�سيف..

ويف ع���ام 1929 – وتاري���خ ن�س���ر ق�سي���دة النزغ���ة يح���دد 
ذل���ك بال�سب���ط – وكن���ت ان���ذاك اب���ن ال�ساد�س���ة والع�سرين 
او ال�سابع���ة والع�سري���ن وكان ال�سي���خ اجللي���ل الزهاوي قد 

جتاوز ال�سبعني. 
انن���ي لن ان�سى )�ساعة( الزه���اوي احلبيبة الف�سية ابدا.. ال 
ان�ساه���ا حتى بدون هذه الذك���رى يف هذا اال�سيل احلبيب.. 

ال ان�ساه���ا لك���رثة ما كان يخرجها من جيب���ه وعيونه النفاذة 
تخيفني.. ووداعة االنك�سار تبني على وجهه املحبب ولطف 
املي���الن براأ�س���ه وبذقنه يزي���ده روعة.. كان يفع���ل ذلك وهو 
يح���دج من جمل�س���ه ليتلق���اين عاقب���ًا ولريني وه���و يحمل 

�ساعته بيده انني قد تخلفت عن املوعد خم�سة دقائق مثال.
ولكنن���ي ويف �س���دد هذه الذكرى بالذات وه���ي هذا اال�سيل 
نف�سه فان "�ساعة الزهاوي" لتعيد علي – اىل جانب �سمولها 
و�سخو�سه���ا – اك���رث من معن���ى عميق من مع���اين �سخ�سية 
الزه���اوي املتع���ددة، فبع���د دقائق مع���دودات م���ن ح�سوري 
وب�سبب من تداعي افكار وحوادث ومنا�سبات ابتداأ احلديث 
عنها ي���دور بيني وبينه اخ���ذ الزهاوي رحم���ه الله يحدثني 
وهو ي�ستعر�ص �سيخوخته الراهنة عن مدى قوته التي كان 

عليها وهو يف ريعان ال�سباب. 
وع���ن م���دى �سمعة كل لذات���ه واقران���ه يف كل مقايي�ص القوة 
وال�سح���ة وثبات القل���ب وحيويته، وكان م���ن تلك املقايي�ص 
م���دى �سرب الفرد على الغو�ص يف املاء وهو مبهور االنفا�ص 
مقطوعه���ا. كان الزه���اوي وه���و يحدثني عن ه���ذا كله وعن 
فوزه على اقرانه يف طول املدة التي يغو�ص فيها اكرث منهم 
يحرك �ساعته ب�سورة غر ارادية وكنت ال اعرف ال�سبب يف 
ذلك. و�سرعان ما عرفت فقد التفت ايل الزهاوي فجاأة ليقول 

يل وقد قطع حديثه. 
افندم نرتاهن؟!

على اي �سيء يا ا�ستاذ؟ 
- على ان اقطع نف�سي وتقطع نف�سك و)ال�ساعة( حكم بيننا! 
كنت ب���ني الده�سة وب���ني االنب�س���اط والف���رج وكان املجل�ص 

يف مقه���ى ر�سي���د عامرا وكان���ت العيون كله���ا ت�سخ�ص الينا 
بطبيع���ة احلال، و�سرعان ما وجدتن���ي وانا مغرور ب�سبابي 

وفتوين اقول لال�ستاذ الزهاوي: 
حا�سر ا�ستاذ.. بي راح اغلبك. 

- تغلبن���ي او اغلبك افندم هذا م���ا يهم املهم انك ال ت�سرق وال 
ا�سرق نف�سًا. 

- قول �سرف يا ا�ستاذ انني نف�سا. 
للق���اري العراقي الي���وم ان يت�س���ور هذه ال�س���ورة ت�سورا 
عميق���ا ال�سيخ الزه���اوي على وق���اره و�سيخوخته ومكانته، 
وكان ان���ذاك عين���ا يف جمل����ص االعي���ان، وان���ا ال�س���اب اب���ن 
من�س���دة  وعل���ى  حاف���ل  مقه���ى  ويف  والع�سري���ن  ال�سابع���ة 
تتو�سطن���ا ق���د و�سع���ت �ساعة م���دورة غر �سغ���رة وكالنا 
يبداأ با�سارة معين���ة ليقطع نف�سه ويعيده حنينا اىل �سدره، 
للقاريء العراقي ان يت�سور ه���ذه ال�سورة الرائعة العميقة 
وتربي���ر مراميه���ا اجلميل���ة.. وتطلع���ت العيون كله���ا الينا. 
وحب�س���ت االنفا�ص وانتفخ���ت االوداج والع���روق واحمرت 
الوجن���ات وجحظت العيون وابتداأت ثواين ال�ساعة تتحرك 
بالده�سة.. ان ال�ساب اب���ن ال�سابعة والع�سرين بكل حيويته 
وقوة قلبه ي�ست�سلم �ساغرا وياخذ النف�ص وهو يثب من على 

كر�سيه ويقول يا ا�ستاذ كفاية. 
لقد ك�سب الزهاوي ابن ال�سبعني الرهان.

من ذكريات الجواهري في مجلة االديب العراقي 
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