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عباس غالم حسين

متي����ز الو�س����ع ال�سيا�س����ي يف الع����راق قبيل احل����رب العاملية 
الثاني����ة بالقل����ق ال�س����ديد بع����د وف����اة املل����ك غ����ازي يف حادثة 
ال�سيارة اإذ اتهم الراأي العام العراقي بريطانيا بتدبري اأغتيال 
املل����ك غ����ازي الذي اأث����ارت مواقفِه ب�س����اأن الكويت وفل�س����طني 
غ�س����ب الربيطاني����ني. اأ�سبح عب����د االله بن عل����ي و�سيًا على 
املل����ك في�سل الثاين بع����د وفاة امللك غازي وذل����ك يف 4ني�سان 
1939 وتزام����ن ذل����ك مع تط����ور االأح����داث العاملي����ة اذ اأعلنت 
بريطانيا احلرب عل����ى اأملانيا يف 3اأيلول 1939 مما اأدى اىل 
ا�سطراب احلياة ال�سيا�سية واالقت�سادية يف مناطق خمتلفة 
م����ن العامل ، ففي العراق اأ�سبحت االأو�ساع التجارية واملالية 
غري م�ستق����رة مع احتكار للم����واد الغذائية، وج����اء اأعالن من 

احلكومة بان املوقف العاملي خطري جدًا  .
اإزاء ذل����ك اأعلَن العراق قطع عالقاته مع اأملانيا وت�سفري جميع 
رعاياه����ا م����ن الع����راق ، وتبادل الو�س����ي مع لن����دن الربقيات 
موؤك����دًا االلتزام مبعاه����دة عام 1930، ويف ه����ذه االأثناء كان 
ن����وري ال�سعيد على راأ�س الوزارة الثالثة يف 6ني�سان 1939 
الت����ي اأجرت تعدي����اًل يف الد�ست����ور ، فقام بت�سفي����ة العنا�سر 
الت����ي مل يكن مرتاح����ًا اليها على راأ�س اجلي�����س واأعاَد ت�سكيل 
ال����وزارة يف 22 �سب����اط 1940 ، ولك����ن �سرع����ان م����ا �سقط����ت 
نتيج����ة للخالفات بني اع�سائه����ا ، اذ كان التناحر وا�سحًا بني 
تيارين االأول يدعو اىل الوقوف اىل جانب احلليفة بريطانيا 
يف احل����رب وقطف ثمار جناحها املتوق����ع والثاين هو التيار 
القومي الذي دعا للوقوف على احلياد بانتظار نتائج احلرب.

اخت����رَي ر�سي����د عايل الكي����الين لتاألي����ف ال����وزارة يف 31 اآذار 
1940 وق����اَم باأعم����ال جي����دة يف بداية حكمه فاألغ����ى االحكام 
العرفي����ة واطلق �سراح عدد من ال�سجناء  ال�سيا�سيني واأ�سدر 
تعليمات����ه اىل الدوائ����ر يحثه����م عل����ى العمل خلدم����ة ال�سعب ، 
وتق����دم العم����ل يف م�س����روع احلباني����ة ، واعاد انت����اج النفط 
اىل حالت����ِه الطبيعي����ة منذ ان تعط����ل �سه����رًا يف اأيلول 1939 
، ف�س����اًل ع����ن ت�سجي����ع الزراعة ، واأك����د اأي�سًا اأن نه����ج وزارته 
قوم����ي عندم����ا �س����رح اأم����ام املجل�����س النياب����ي يف 21 كانون 
االأول 1940 باأن حكومته �ست�ستمر يف اأداء الر�سالة القومية 
الت����ي �س����ار عليه����ا الع����راق ف�س����اًل ع����ن الوقوف عل����ى احلياد 
وع����دم االجنرار نحو احلرب وانتظ����ار نتائجها، وقد اأ�سارت 
احلكوم����ة الربيطانية على الو�سي باإقال����ة الوزارة الكيالنية 
خوف����ًا من ا�ست����داد االأزمة بني البلدي����ن ، وذلك عندما الحظت 
بريطاني����ا اأن االأمور ت�سري لغ����ري �ساحلها وال�سيما من جانب 
احلكوم����ة العراقي����ة التي متي����زت بالطابع القوم����ي ، فاأر�سل 
الو�س����ي اإ�س����ارة اىل رئي�س ال����وزراء ب����اأن اأ�ستقالتُه مرغوب 
فيه����ا بعد ان دب اخلالف بني وزي����ر اخلارجية نوري ال�سعيد 

ووزير العدل ناجي �سوكت.
اأراَد الكيالين حل املجل�س النيابي وطلب اىل الو�سي اإ�سدار 
االإرادة امللكية بحلِه اال اأن هروب الو�سي اىل الديوانية حال 
دون ذل����ك مم����ا حم����ل الكيالين اىل تق����دمي ا�ستقال����ة وزارته ، 
واِني����ط اىل ط����ه الها�سم����ي ت�سكيل الوزارة اجلدي����دة التي مل 
ت�ستم����ر هي االأخ����رى حتى ُحملت عل����ى اال�ستقال����ة يف نهاية 
اآذار 1941 ، فت�سكل����ت على اإثر الف����راغ ال�سيا�سي يف العراق 
حكوم����ة الدفاع الوطن����ي برئا�س����ة ر�سيد عايل الكي����الين اإثر 
انق����الب ع�سك����ري ق����ادُه العق����داء االأربع����ة اإن �س����ح التعب����ري 
ومتخ�����س ع����ن ه����روب الو�س����ي اىل الب�سرة حل�س����د التاأييد 
الإ�سق����اط حكومة ر�سيد عايل الكيالين التي اختارت ال�سريف 

�سرف و�سيًا على عر�س العراق بداًل من عبد االأله.
اأزاء ه����ذِه التط����ورات مل يتخذ التي����ار الديقراطي االإ�سالحي 
موقف����ًا �سلبيًا من قي����ام حكومة الدفاع الوطن����ي وما حلق بها 
م����ن تط����ورات ، ف����كان املوقف يف الغال����ب م�سايرًا م����ع بوادر 
الرتحي����ب والتاأييد لهذِه احلركة وظه����ر ذلك املوقف جليًا يف  
�سحفه����م اأمثال جمل����ة املجلة ، ف�ساًل عن جري����دة الراأي العام 
الت����ي كان����ت حم�سوب����ة على ذلك التي����ار وهي الت����ي ي�سدرها 
اجلواهري كما هو معلوم التي عدت “وثبة اجلي�س انت�سارًا 
لالأم����ة” ن�سرت جريدة الراأي العام برقي����ات التاأييد للحكومة 
الكيالني����ة م����ن جميع اأنح����اء البالد وم����ن ه����ذا ن�ستك�سف ان 
اجلواهري قد �ساند احلركة ورحب بها وتعاطف مع مواقفها 
والدلي����ل عل����ى ذلك اأن����ه بع����د اأن قامت العملي����ات احلربية يف 
2ماي�����س 1941 ، وقي����ام الق����وة اجلوي����ة الربيطانية بق�سف 

الق����وات العراقية جوار احلبانية هرب اجلواهري اىل اإيران 
بعد اأن تاأكد له اأن بغداد �ستخ�سع لقوات االحتالل الربيطاين 
واأن حكوم����ة الكيالين بحك����م املنتهية  وكانت مغادرة العراق 
بعد هروب����ه اواًل اىل النجف ، لذا عزا الكثريون هذا الهروب 

اىل تاأييد اجلواهري للحركة .
وم����ع كل ه����ذا ي�س����ح الق����ول اأن موق����ف اجلواه����ري قد تغري 
قب����ل هروب����ه املذك����ور ح����ال �سع����ورِه ان حكوم����ة الكي����الين 
انحازت �س����وب املانيا واتخذت موقفًا معادي����ًا للحلفاء ،وّعَد 
اجلواه����ري ذل����ك انت�س����ارًا للنازي����ة وخروج����ًا ع����ن احلي����اد  
وك����ذا االأم����ر بالن�سب����ة الإيطالي����ا الفا�سي����ة اإذ كان اجلواهري 
يكن ل����كال احلركتني النازي����ة والفا�سية كرهًا عميق����ًا لكونهما 
متثالِن اأع����داء للب�سرية ، وهذه االأ�سب����اب وغريها جعلت من 

اجلواهري يف نهاية االأمر ان ياأخذ موقفًا �سلبيًا .
 وبع����د انته����اء العملي����ات الع�سكري����ة يف الع����راق و�سيط����رة 
بريطاني����ا على العراق واحتالله����ا ثانية ، عاَد اجلواهري اىل 
الع����راق وقد تلقى عدة انتقادات وم�سايقات اإثر ف�سل احلركة 
بع����د تاأييدِه ال�سابق لها  وبعد اأن �سكل جميل املدفعي وزارته 
اجلدي����دة يف 2حزي����ران 1941 وط����ردت فل����ول حركة ماي�س 

وال�سب����اط القوميني ، كان اجلواه����ري كعادته من بني الذين 
كانت تطاردهم �سلطات احلكومة اجلديدة ، وبهذا ال�سدد ذكر 
اجلواهري ان التهمة التي وجهت اليه انُه كتب ق�سيدة يحث 
فيها ال�سعب العراقي على موا�سلة ال�سمود �سد احللفاء وقد 
اذاعها يون�س بحري من اذاعة برلني الق�سم العربي وبعد ذلك 
تبني اأن ه����ذه الق�سيدة  هي الق�سيدة التي القاها اجلواهري 

�سابقًا يف ذكرى ثورة الع�سرين.
وم���ن اجلدير بالذكر اأنه حال عودة الراأي العام لل�سدور اإثر 
انتكا�س���ة احلركة كتَب اجلواهري مقااًل داعيًا فيه اىل وحدة 
العنا�سر الدميقراطية يف جبهة �سيا�سية موحدة ، ومكافحة 

النازية” مكافحة �سارمة . “اأعوان 
لي����س هناك �س���ك من ان ه���ذِه املتغريات الك���ربى يف العراق 
وخارج���ه واأثر انتكا�س���ة احلركة اأ�سب���ح موقف اجلواهري 
وا�سح���ًا يف ال�س���اق الته���م به���ا والكي���ل منه���ا، وابع���اد اأي 
اته���ام وجه اإلي���ه بتاأييد هذِه احلركة ودفع ذل���ك قدر االإمكان 
ع���ن �سخ�س���ِه ، وله���ذا ب���داأ يوؤكد رف�س���ه لتاأيي���د ر�سيد عايل 
ل�سلت���ِه بالنازية ، ورف����س تاأييد حكومة موالي���ة لربيطانيا 
بعد احتاللها العراق فيق���ول يف مذكراته مان�سه “القادمون 

عل���ى اأنقا�س الكيالين كانوا ي�سع���ون ورائي وي�سايقونني  
مبث���ل ما �سايقني الكي���الين ، ومل يكن ثمة ب���ّد من االإفالت ، 
الكي���الين اراد يّف قري�س���ًا وغرماوؤه يري���دون جريدة الراأي 
الع���ام، ذاك اأرادين اأن اأب���ارك على نحو غ���ري مبا�سر النازية 
م�ستغاًل غ�سبي على بريطانيا وهذا يريدين مادحًا له يف ظل 

احلراب الربيطانية م�ستغاًل كرهي للنازية.
لي����س غريب���ًا بعد جت���ارب كثرية يف اي���ام الثالثين���ات املّرة 
واكتوائ���ه بانق���الب بك���ر �سدق���ي اأن يعم���د اجلواه���ري اىل 
توخ���ي احل���ذر متجنبًا “حي���اة املقارع���ة” وذلك رغ���م تاأييد 
غ���ريِه م���ن ال�سع���راء له���ذِه احلرك���ة واعتباره���ا ث���ورة على 
اال�ستعم���ار فل���م يكت���ب اجلواه���ري ال�ساعر رغ���م احلريات 
ال�سيا�سي���ة املذكورة يف وقت ما بع���د احلرب العاملية الثانية 
اأي ق�سي���دة ال لربيطاني���ا وال للحك���م العراق���ي املوايل حتى 
نهاي���ة ع���ام 1945 اذ وج���َد طريق���ة جدي���دة لكتاب���ة ال�سع���ر 
التقدمي وجتنيب م�سايقات احلكومة وال�سفارة الربيطانية 
يف الوق���ت نف�سه . ففي اواخر ع���ام 1941 بعد �سمت طويل  
ب���داأ بكتاب���ة “الق�سائد لالحت���اد ال�سوفيت���ي “ومبعنى اآخر 
ال�سع���وب  بط���والت  متجي���د  ال�سوفيتي���ة” يف  “الق�سائ���د 
ال�سوفياتي���ة يف مقاوم���ة النازي���ة واأ�ساف اليه���ا ق�سائد يف 
الر�س���ايف واملع���ري واالأفغ���اين ويافا بحي���ث جتمعت لديه 
حت���ى ع���ام 1945 جمموع���ة م���ن الق�سائ���د يف مو�سوع���ات 
تقدمي���ة اأو وطني���ة عام���ة تنال ر�س���ا اجلماه���ري واالأحزاب 
املعار�س���ة بحيث التغ�سب النظام وال�سف���ارة كما ُذكَر �سابقًا 
، فيم���ا يتحدث التكريتي يف كتاب���ة “حكايات مع ادباء” عن 
كتاب���ة اجلواه���ري ق�سيدت���ه “ي���راع املج���د” اأوىل ق�سائده 
ال�سوفيتي���ة فيذك���ر يف مطلعه���ا كان االأ�س���ل “َج���َدع امل�سرق 
اأن���ف املغ���رب ... واأ�سطل���ى الطاغ���ي بن���ريان االأب���ي” لكن 
قب���ل املبا�س���رة بطباع���ة الق�سي���دة ، وثب اجلواه���ري نحو 
احل���روف امل�سفوف���ة ، فاأبدل ال�سطر االأول م���ن البيت االأول 
بقول���ه: “َجَدَع اجلبار اأنف املعج���ب” هتف به التكريتي عن 
فعلت���ِه م�س���ريًا اإليه ب���اأن البيت يف منتهى ال�سع���ف فرَد عليه 
اجلواه���ري “لي����س �سغلك ان���ه �سغلي اأنا” وق���ال له وما هو 
�سغل���ك فرد عليه اجلواهري “اأخ�س���ى اأن ينزعج احللفاء من 
كلمت���ي “امل�س���رق واملغرب” فيق���ول مل اأع���رف ال�سبب ولكن 
اأرجع ذلك ااىل انتهازيتِه وتذبذبِه ، ورمبا خوفه من ان متتد 
ي���د ال�سف���ارة الربيطانية فتعط���ل �سحيفتِه . له���ذِه االأ�سباب 
وغريه���ا جعل���ت م���ن اجلواه���ري يوا�س���ل عمل���ه ال�سحفي 
عل���ى هذِه ال�ساكلة ، ومل يت���وارى حتى كانت له مواقف في 

نواحي اأخرى منها اجتماعية واقت�سادية وتعليمية.

عن رسالة )محمد مهدي الجواهري ودورُه 
السياسي في العراق(

الشاعر الجواهري واحداث مايس 1941
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سعاد عبد الجبار كاظم علي

و�س���ف مو�س���ى ال�سابن���در حال���ة املل���ك في�س���ل االول يف 
تل���ك الليل���ة : “ كان القل���ق واالنفع���ال ظاهر عل���ى وجهه، 
ومتيزت ت�سريحاته ب�سدة اللهجة وكان ي�سرب بيده على 
الطاول���ة بقوة، وه���و يتحدث مع ال�سحفي���ني، فقد كان قد 
تلق���ى �سياًل من التهديدات من احلكومة الربيطانية ب�سبب 
قم���ع احلكومة العراقية ونائ���ب امللك ]االأمري غازي[ لتمرد 
االآثوري���ني. طلبت احلكومة الربيطاني���ة منه العودة فورًا 
اإىل بغ���داد واالأخذ بزمام االأمور بيده واإاّل �سوف يتعر�س 
لنتائ���ج وخيمة، كان ذلك اإنذارًا م���ن قبل وزارة اخلارجية 
الربيطاني���ة اإليه، كما اأحدث اإ�سرار احلكومة على موقفها 
وع���دم اإ�سغائه���ا الأوامر جاللت���ه تاأثريًا �سيئًا ل���دى الراأي 
الع���ام الربيط���اين وغريهم ال�سّيم���ا بعد تهدي���د احلكومة 
الربيطانية باإعادة النظر يف عالقاتها العهدية مع العراق، 
وقد ق�سى امللك ثالثة اأيام على تلك احلال وهو يزداد تعبًا 
وت���زداد �سحت���ُه �سوءًا، وبعده���ا �ساءت االأق���دار اأن يكون 
مو�س���ى ال�سابن���در اأحد �سهود وفاة املل���ك في�سل الذي ذكر 
يف كتابِه: “حيث اأفاق من نومه مذعورًا عند وفاة امللك اإذا 
بامِل�ْس ِرِيْد تطرق الباب بقوة وتكلمه من وراء الباب  قم يا 
م�سرت �سابندر، نوري با�سا يريدك، �سحة امللك غري ح�سنة 
فنه����س مو�س���ى ال�سابن���در من �سري���ره منده�س���ًا – دخل 
احلم���ام غ�سل وجه���ه ولب�س مالب�سه وامِل����ْس ِرِيْد تزيد من 

طرق الباب بقوة وهي تقول: اأ�سرع امللك يتوفى«.
اأ�سرع مو�سى ال�سابندر اإىل غرفة امللك فوجد كل من ر�ستم 
حيدر يتم�سى يف الكلي���دور �سامتًا ويف الغرفة امللك علي 
يبك���ي عليه وي�س���رب على راأ�سه قائ���اًل: “ اأنظر يا مو�سى 

... اأنظر اإىل في�سل.
راأى مو�س���ى ال�سابن���در ورجال���ه ن���وري ال�سعي���د ور�ستم 

حي���در، وامللك عل���ي، وحت�سني ق���دوري، واالأم���ري �سكيب 
اأر�س���الن، واإح�س���ان اجلاب���ري، واالأم���ري ع���ادل اأر�س���الن  
املخل�س���ني حائرين ينظر بع�سهم اإىل بع�س غري م�سدقني 
مب���ا وقع “ث���م راأيتهم يبك���ون كاالأطف���ال اإذ فق���دوا اأعز ما 
لديه���م” وي�سبه مو�س���ى ال�سابن���در امللك في�س���ل “ ب�سقٍر 
جميل يحلق مبف���رده، يرى من ارتفاعه ال�سامخ كل كبرية 
و�سغ���رية من دون اأن مي�س اأفقه الو�سيع �سيق تلك الدنيا 
و�سغائره���ا”. مو�سحًا اأنه راآُه عظيمًا ومهيبًا على فرا�س 
موته يف اإحدى غرف فندق بللفو، كما كان فوق عر�سه يف 
بغ���داد. وكان مو�س���ى مع امللك في�س���ل وزمالئه قبل وفاته 
بيوم واحد وكان في�س���ل يتحدث مع االأمري عادل اأر�سالن 
فن���ادى في�سل مو�س���ى وقال له “ اأبا �س���رارة قل احلق من 
اأكرب اأنا اأم عادل؟ “ وقبل اأن يجيب ذكر في�سل “ كان عادل 
مبعوث���ًا عندما كنت مل اأزْل اأدر�س يف ا�ستانبول “ فوجده 
مو�سى كمن يطلب املعونة على ادعاء االأمري عادل، فاأجابُه 
دون اأي ت���ردد “ جاللتك اأكرب واإن كان االأمري عادل قد ولد 
قبل���ك “ فقال في�سل وهو يطبط���ب على كتفِه : “ بارك الله 

فيك يا اأبا �سرارة، لقد قلت حقًا.
ذك���ر مو�سى ال�سابندر “ ملا مات في�سل يف فندق بللفو عام 
1933 كان ر�ست���م حيدر تلك الليل���ة يتم�سى معي يف املمر 
اأم���ام غرفة امللك في�سل ويخاطبني من حني الآخر قائاًل : “ 
ه���ذا من �سوء حظ العرب، وبع���د وفاة امللك اقرتح مو�سى 
ال�سابن���در عل���ى ر�ستم حي���در كتابة و�سي���ة مت�سمنة اآخر 
كلم���ات امللك الراحل ،عندما ف���احَت مو�سى ال�سابندر ر�ستم 
حي���در حبذ راأي���ه ورتبها معه عل���ى �سكل برقي���ة مت�سمنة 
و�سي���ة امللك في�سل املوؤكدة لوج���وب احتاد كلمة وتوحيد 
ال�سف���وف وعر����س االأم���ر عل���ى وزي���ر اخلارجي���ة نوري 
ال�سعيد فواف���ق ومت اإر�سالها، وهكذا كان���ت اأ�سل الربقية 
الت���ي ن�س���رت يف ال�سحف، ومت التعلي���ق عليها وتناولتها 
�سح���ف الع���امل العربي، وكان���ت بعنوان اآخر م���ا تفوه به 

املل���ك الراحل “ اأنا مرت���اح، قمت بواجبي وخدمة امة بكل 
قواي، لي�سر ال�سعب بعدي بقوة واحتاد.

يف ذلك داللة على وطنية وحب واإخال�س مو�سى ال�سابندر 
لبل���ده الذي مل ين�َس العراق حتى يف ذلك الظرف الع�سيب 
، ف�ساًل عن رغبت���ه بتما�سك اأبناء الوطن الواحد من خالل 
تذك���ري ال�سع���ب العراق���ي وعل���ى ل�س���ان املغف���ور ل���ه امللك 
في�سل بالق���وة واالحتاد.  يذكر مو�س���ى “ عندما اأتى اإليه 
نوري ال�سعيد وذه���ب معه اإىل غرفة مكتبه واأخذنا نر�سل 
الربقيات اإىل بغداد ولن���دن وات�سل بجعفر الع�سكري يف 
لن���دن واأخربه بالنباأ املفجع بينم���ا كان اجلميع م�سغولني 

باإر�سال الربقيات واملحادثات . 
اأر�س���ل نوري ال�سعي���د وزير اخلارجي���ة الربقيات واتخاذ 
االإج���راءات الالزم���ة يف تلك املواق���ف، مث���ل اإر�سالها اإىل 
ال�سوي�سري���ة،  الر�سمي���ة  باجله���ات  واالت�س���ال  بغ���داد، 
لرتتي���ب اإجراء نق���ل اجلثم���ان وكل االأمور ب���دت طبيعية 
با�ستثناء مهم���ة واحدة اأ�سر نوري ال�سعيد على تنفيذها، 
وه���ي اإيفاد اأح���د اأع�ساء الوفد املراف���ق اإىل دار املفو�سية 
الربيطانية الإبالغها بوفاة املل���ك يف ال�ساعة الواحدة بعد 
منت�س���ف الليل، وقد اختري مو�س���ى ال�سابندر لتلك املهمة، 
ومل تفل���ح جه���ود البع�س من اأع�ساء الوف���د باإقناع نوري 
ال�سعي���د بتاأجي���ل املهمة اإىل ال�سب���اح، ومل يكن هنا �سوى 
حترك مو�سى ال�سابندر �سوب دار املفو�سية الربيطانية، 
وعن���د و�سول���ه اإليه���ا وبع���د انتظ���ار طوي���ل خ���رج رجل 
خمم���ور جه���د مو�سى ال�سابن���در يف اإفهام���ه طبيعة املهمة 
الت���ي جاء ب�سببها يف ذلك الوقت املتاأخر من الليل، واأخرب 
ال�سابندر اأن الوزير الربيطاين يف ذلك الوقت ي�سكن فيال 
خ���ارج املدينة واأن���ه بو�سعه يف تلك اللحظ���ة ال ي�ستطيع 
اإخب���ار مو�س���ى ال�سابن���در عن ا�س���م ال�س���ارع اأو رقم الدار 
واأنه يعرف فقط الطريق املو�سل اإليه ومل يكن بيد مو�سى 
ال�سابن���در �سوى ال�سري يف الطريق الذي اأ�سار اإليه الرجل 

املخم���ور يف حماول���ة لبلوغ �سكن الوزي���ر الربيطاين يف 
ذلك الوق���ت، وبعد طول عناء ا�ستط���اع معرفة الفيال ويف 
ال�ساع���ة املبكرة من النهار ال�ساع���ة الرابعة �سباحًا وحني 
قرع الباب اأطّلت امراأة و�ساألت من القادم وما هي حاجته، 
�س���اح ال�سابن���در لقد م���ات املل���ك .. وهنا  �سرخ���ت املراأة 
باأعل���ى �سوته���ا ونزل���ت مهرول���ة وحدث ه���رج ومرج يف 
ال���دار حيث ان���ربت االأ�سواء وخرج من به���ا اإىل اخلارج، 
وملا اأخربهم مو�سى ال�سابندر اأن املق�سود هو امللك في�سل 
االأول قالت املراأة “اآ�سفة كنت اأظنه امللك جورج اخلام�س ، 
وبعدها قابل مو�سى ال�سابندر الوزير الربيطاين واعتذر 
ل���ه عن االإزعاج الذي �سّببه يف مثل تل���ك ال�ساعة واأبلغه “ 
اأن ذل���ك كان نتيج���ة اإ�سرار ن���وري ال�سعيد عل���ى �سرورة 

اإبالغه خرب وفاة امللك في�سل.
رج���ع مو�سى ال�سابندر اإىل الفن���دق وهو ال يدري ما وراء 
تل���ك املهمة الغام�سة التي اأ�س���ّر نوري ال�سعيد على القيام 
به���ا، وم���ن جهة اأخ���رى ا�ستغ���رب مو�س���ى ال�سابن���در من 
ت�سرف���ات ن���وري ال�سعي���د اإذ اأو�س���ح يف تقري���ر املفو�س 
الربيطاين يف برن باأن جثة امللك في�سل قد حنطت ب�سرعة 
مريب���ة باإ�سراف ن���وري �سعي���د ونقلها اإىل الع���راق برفقة 
املل���ك علي ويذك���ر مو�سى ال�سابندر “ كان ن���وري ال�سعيد 
ق���د ا�ستف�سر من الوكيل املفو����س الربيطاين يف برن فيما 
اإذا كانت ال�سف���ن احلربية جاهزة لنقل اجلثمان اإىل م�سر 
اأو فل�سط���ني واأن نوري �سعيد م�ستع���د التخاذ ما يلزم من 
االإج���راءات لنقل اجلثم���ان ليلة احلادث عل���ى ظهر �سفينة 
جتارية ويبدو اإ�سراره على حتنيط اجلثة ب�سرعة ونقلها 
كان���ت يف حماولة منه الإخفاء �سيء م���ا ميكن اأن يو�سحه 

اأي فح�س طبي للجثة.

عن رسالة
)   موسى الشابندر ودوره الثقافي والسياسي (

هل كان يعرف سر وفاته ؟

موسى الشابندر ووفاة الملك فيصل األول المفاجئة

كان الملك فيصل مريضاً بعد جهاد مستمر لمدة عشرين سنة مرَّ خاللها بأنواع 
المحن والمصائب وذاق أثناءها شتى المرارات، وحوداث وأمور أخرى مثلها أنهكت 
قواه، فبعد أن مّر بكل ذلك دخل العراق عصبة األمم عام 1932، وظن الملك 
أنه وصل أول مرحلة من مراحل الحكم الحقيقي واستقالل البالد، وبعد زيارة 
الملك لبريطانيا عام 1933 على اساس المساواة بين الملوك جاء إلى برن ليرتاح 
ويستشفى وكان بحاجة شديدة إلى الراحة والتداوي، وذكر موسى الشابندر “ 
بعد وصول الملك إلى العاصمة السويسرية برن طلباً لالستشفاء، وكان اإلعياء 
بادياً عليه، حيث نزل في فندق بللفو المطل على نهر )االر(، وهناك بدا الملك على 
الرغم من وضعه الصحي، يستقبل مراسلي الصحف والعديد من األصدقاء يبدو 
بتصريحاته محاوالً الرد على الدعايات المظللة ضده وضد العراق وحكومته على اثر 
األحداث التي رافقت القضية اآلثورية .
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البغدادي���ون، بتحب���ب،  عليه���ا( كان  )ال���ذي ا�سبغه���ا 
معروف���ا ومت���داوال يف االو�س���اط املجتمعي���ة العدي���دة 
واملختلف���ة. على ان دوره���ا املوؤثر واحلا�سم يف اختيار 
االم���ري في�س���ل ليك���ون ملكا عل���ى العراق اجلدي���د، كان 
مبثاب���ة حلظة الفتة، وهي اي�سا حلظة �سارة يف تاريخ 
ه���ذا البلد ال���ذي ندرت في���ه موؤخرًا حلظ���ات امل�سرة او 
االبتهاج! معلوم ان كرثًا من الباحثني والدار�سني كتبوا 

عنها وعن �سريتها الفري���دة وهي، بال �سك، ت�ستحق كل 
ه���ذا االهتم���ام والعناية، نظ���را للدور )ل���الدوار( التى 
ا�سطلع���ت بها يف ال�ساأن العراقي وجواره. ويقال  بان 
“م����س بيل” ا�سطحبت االمري في�سل بعد عدة ايام من 
و�سول���ه الول م���رة  اىل بغ���داد يف 29 حزيران 1921، 
ا�سطحبته اىل موقع املدائن، جنوب بغداد حيث اطالل 
طي�سف���ون وط���اق ك�س���رى )242 -272 م. او 540م.( 
ال�سهري، وقراأت عليه، ع���ن ظهر قلب، �سطور من واقعة 
فت���ح العراق، م�ستلة من كت���اب “تاريخ االمم وامللوك” 
للط���ربي، وه���ي واقف���ة  عند فتح���ة خلف ج���دار الطاق 
االآج���ري، تنظ���ر اىل املل���ك امل�ستقبل���ي ال���ذي كان داخل 
ف�س���اء الط���اق، مثارًا مبا ي�سمع، ومنفع���اًل  مع االجواء 

التى وجد نف�سه فيها!
فحينم���ا نزل���ت ق���وات االحت���الل الربيط���اين، اىل الرب 
عن���د الف���او، مل تك���ن تع���رف تل���ك الق���وات، عل���ى وجه 
“ا�س���م” ه���ذة االرا�س���ي الت���ى نزل���ت به���ا  التحدي���د، 
والت���ى �ستحتله���ا تباع���ا و�س���وال اىل تخ���وم املو�سل، 
ودعته���ا، يف من�سوراته���ا االوىل، ب� “مي�س���و بوتاميا« 
، عل���ى ت�سمي���ة اغريقية قدمية    Mesopotamia
تعني بالد ما بني النهرين. بيد ان االمر ما لبث ان تغري 
عندم���ا قبلت بريطانيا يف �سي���ف 1920 ان تكون دولة 
االنت���داب على تلك االرا�سي، الت���ى كانت �سابقا توؤلف، 
وفق���ا للت�سمي���ات العثماني���ة والي���ات الب�س���رة وبغداد 
واملو�س���ل. وبع���د ان انهت “م�س بي���ل” تقريرها الذي  
ذكرن���اه، راأت، الحق���ًا، ب���ان م���ن املنا�س���ب ان ت�ستب���دل 
الت�سمي���ة االغريقية القدمية، بواح���دة م�ستلة من تراث 
املنطق���ة، ويق���ال، وا�ستنادًا لبع�س امل�س���ادر، بانها هي 
الت���ى اقرتحت ا�س���م “الع���راق” ليكون بدي���ال مالئمًا ل� 
تاريخيا  “ع���راق” معروفة  وكلمة  “مي�سوبوتامي���ا”. 
وادبي���ا  كت�سمي���ة جغرافي���ة له���ذة املناط���ق. وق���د وجد 
م���ن   M. Gibson جب�س���ون«  “ماكواي���ر  االث���اري 
بعث���ة جامعة �سيكاغو ، يف تنقيباته مبدينة نيبور �سنة 
1972، ج���رة تعود للقرن الثالث امليالدي، حتتوي على 
ن�سو����س يرد فيها الول مرة ذك���ر كلمة “العراق”. ومت 
ن�س���ر ذل���ك يف كتاب �س���در من قبل اجلامع���ة يف 1975 
)����س. 151(. وعربيا فان كلمة عراق تعني يف لغة اهل 
احلجاز “ال�ساط���ئ” او “�سفوح اجلبل”. يف حني يرد 
“العراق” يف )معجم العني( للفراهيدي، مبعني �ساطئ 
البح���ر. و�سمى عراق���ًا النه على �ساط���ئ دجلة والفرات 
حت���ي يت�سل بالبح���ر. وثمة درا�سات ترج���ع هذا اال�سم 
اىل ت���راث لغوي ق���دمي ا�سل���ه �سومري. لكن م���ا يهمنا 
يف كل ذل���ك ان كلمة “مي�سوبوتامي���ا” منذ االنتهاء من 
ذل���ك التقرير،  بداأت بال���زوال يف الوثائ���ق الربيطانية 
وا�ستبدلت بكلمة “الع���راق”، مكتوبة وفق ما اختارته 
اللغات  IRAQكثري من  “اخلات���ون” بهذة ال�سيغ���ة 
االوربي���ة تكتب ا�سم العراق هك���ذا IRAK وعندما حّل 
موعد التتويج ع���ام 1921، اأم�ست كلمة “العراق” هي 
الت�سمية ال�سائعة )ورمبا الوحيدة!( املعربة عن بالد ما 

بني النهرين!
كان���ت “غريت���رود بي���ل”، ام���راأة عالي���ة الثقاف���ة، ولها 
اهتمام���ات معرفية متع���ددة، وقد ولعت باث���ار وتاريخ 
منطقتن���ا وجاب���ت يف بداية القرن املا�س���ي، ولوحدها، 
بوادي ال�سام وجن���د والعراق و�سحاريها، يف حماولة 
انطباعاته���ا  وت�سجي���ل  املنطق���ة  اث���ار  لدرا�س���ة  منه���ا 
“م�س���ورة  لكونه���ا  باال�ساف���ة  االإنرثوبولوجي���ة. 
فوتوغرافي���ة” بارع���ة، حفظ���ت لن���ا ذاك���رة ب�سرية يف 
غاية االهمية للعديد م���ن االمكنة ومناظر خمتلف املدن 
يف منطقتن���ا اإب���ان تل���ك الف���رتة، التى مل يهت���م احد يف 
ت�سجي���ل معاملها كما فعلت هذة االم���راأة االر�ستقراطية. 
واذك���ر باين �ساهدت لها �سورة تع���ود اىل بداية القرن 
املا�س���ي، وه���ي مبعية “عماله���ا” وم�ساعديه���ا  ما�سكة 
“ح�سن  ميدانية يف جدار  قيا�سات  “املثقب”، الجراء 
االخي�س���ر”! كم���ا يحف���ظ ار�سيفها الغن���ي املوجود يف 
مكتب���ة جامع���ة “نيو كا�س���ل” بربيطانيا عل���ى جماميع 
ل�س���ور م���دن عراقي���ة عدي���دة، ب�سمنها �س���ور مدينتي 
ال�سغ���رية  “ال�سوي���رة”، الت���ى ال تث���ري �سورها حتى 
االن �س���وى اهتم���ام بع����س اهاليه���ا، لكنه���ا م���رت به���ا 
تلك  لنا حالته���ا يف  “اخلات���ون” و�سورته���ا ووثق���ت 
الف���رتة القدمي���ة.  وكان ن�ساطها ه���ذا وعملها املحفوف 
باملخاطر، يثري دومًا ده�ستي واعجابي، اذ كيف ت�سنى 
لهذة “االمراأة” االنكليزية املنحدرة من طبقة راقية، ان 
تخت���رب وتتحمل بنف�سه���ا �سظف العي����س و�سيقه الذي 
ال يحتم���ل وان تتعاي����س  طويال م���ع “بيئات” ال متتلك 
اطالق���ا، وحلني الوق���ت احلا�س���ر، اية مقوم���ات للبنى 
التحتي���ة ومفرداتها، فما بالك يف ذلك الزمن ال�سحيق؟!  
كي���ف كانت تتن���اول طعامها وكيف يت���م حت�سريه؟ اين 
كان���ت تغت�سل يف تل���ك الب���وادي املقفرة؟ واي���ن تغ�سل 

مالب�سه���ا و”تن�سره���ا”؛ بل كيف واي���ن كانت “تق�سي 
حاجته���ا” وغريها من االم���ور االخرى، التى كان عليها 
ان تق���وم بها،  وه���ي حتت انظار “عي���ون” متل�سل�سة 

و”ب�سر” م�ساعديها الكرث؟!
واي�سًا يف حفلة تن�سيب امللك في�سل بالق�سلة يف 23 اآب 
�سنة 1921، �سجلت  “امل�س بيل” فوتوغرافيًا مرا�سيم 
ذلك احل���دث اال�ستثنائي يف تاريخ هذا البلد. كما كانت 
العاملني يف  الربيطانيني  املثقفني  من  “�سديقة” لكرث 
الع���راق، ب�سمنهم معم���اري املف�س���ل: “امليجر  جيم�س 
ويل�سون” )1887-  1965(، م�سمم ا�سهر املباين التى 
ال ت���زال ُتقّيم بكونها فخر الع���راق املعماري! ثمة �سور 
جتمعه���ا وجتمع���ه مع���ا مع اخري���ن ب�سمنه���م امللك  يف 
“نزهات” Picnics  ورحالت خارج العا�سمة. كانت 
ت�سك���ن يف حمل���ة ال�سنك غري بعيد عن مق���ر “املقيمية” 
الربيطاني���ة يف بغ���داد، وكان بيتها ذا “طارمة” امامية 
حممول���ة ببع�س “دل���كات” خ�سبية، يط���ل على حديقة 
مزه���رة مغرو�سة، كما ه���ي باحات بي���وت البغداديني، 
با�سج���ار الن���ارجن والنخي���ل. وفي���ه يف ه���ذا البي���ت، 
وجدت خادمتها االرمنية ماري “غريترود بيل” خامدة 
االنفا����س �سباح يوم 12 متوز/ يولي���و 1926، ب�سبب 
تناوله���ا جرع���ة زائ���دة م���ن ال���دواء، وال يع���رف احدًا، 
ه���ل ق�س���دت االنتح���ار ام ال؟! )كان عمره���ا وقتذاك 58 
�سن���ة، ه���ي املول���ودة يف 14 مت���وز 1868، يف مقاطعة 
درم  County Durham �سم���ال �س���رق انكلرتا(. 
ومت ت�سي���ع جثمانها ت�سييعًا مهيباُ بامر من امللك في�سل 
و�س���ارك فيه امللك علي )�سقيق امللك في�سل، وكان ينوب 
عن���ه � اذ كان االخ���ري خ���ارج البالد(، ورج���االت العراق 
ا�ساف���ة اىل الر�سميني الربيطاني���ني وا�سدقائها الكرث. 

ودفنت يف بغداد.

مس بيل ومئة سنة على تأسيس العراق

الحديث عن “مس بيل”، عن )المس 
بيل، كما يدعوها العراقيون(؛ عن 
“غيرترود مارغريت لوثيان بيل  ، 

، كما يقال! انها  ال َيِكلُّ َوال َيَملُّ
الشخصية االبرز ضمن كثر من 

شخصيات بريطانيين اخرين، ارتبطت 
اسمائهم بحدث  تأسيس العراق 

الحديث ودولته الى ظهرت من جديد 
عام 1921بالتزامن مع تنصيب الملك 

فيصل االول )1883 -1933( بالقشلة 
ببغداد  ملكاً على العراق في 23 آب 
1921؛ والذي نحتفل هذا العام بمرور 

قرن على تأسيسه. ان اسمها وصيتها 
ولقبها “الخاتون” 
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د . ص��الح عريبي العبيدي   

ومبوج���ب ه���ذا القان���ون ج���رت يف 28 ايل���ول 1926 
انتخاب���ات اللجن���ة االإداري���ة لغرف���ة جت���ارة بغ���داد عن 
طريق االقرتاع ال�سري، وبنتيجة االنتخابات فاز )15( 
ع�سوا. جرت االنتخاب���ات يف رويال �سينما وح�سرها 
وزي���ر املالية �سبيح ن�ساأت الذي دع���ا اىل ت�سكيل ادارة 
من )15( ع�سوا يكون اأحد امل�سارف ع�سوا يف اأدارتها 
وث���الث �س���ركات اأجنبي���ة كب���رية وخم�س���ة م���ن التجار 
امل�سلم���ني على ان يك���ون اأحدهم اإيراني���ا ، وخم�سة من 
التج���ار اليه���ود وواحد من التج���ار امل�سيحيني ، ورمبا 
كان يقف وراء دعوة الوزي���ر �سغوط اأجنبية ويهودية 
لل�سيط���رة على غرفة جتارة بغ���داد. فاز يف االنتخابات 
 ، ح كل م���ن : حمم���ود االطرقج���ي )اي���راين ،م�سل���م( 
واي���تWight )بريط���اين ، م�سيح���ي( ، قا�س���م با�سا 
 G.r.Battay اخل�س���ريي )عراق���ي ، م�سلم( ، بات���ي
)بريط���اين ، م�سيحي( ، ن���وري فتاح ) عراق���ي م�سلم (

يعق���وب يو�سف عاين)عراقي ، يهودي( ، يهودا ازلوف 
)عراق���ي ، يه���ودي( ، عب���د املجي���د حم���ودي )عراق���ي ، 
م�سل���م( ، خ�س���وري �سما�س )عراقي ، يه���ودي( ، �سرزا 
ف���رج )ايراين ،م�سلم( ، وين���ل داود �سا�سون )بريطاين 
، يه���ودي( ، �سهيون عبودي )عراقي ،يهودي( ، كرجي 
عب���ودي )عراقي ، يه���ودي( ، الياهو الع���اين )عراقي ، 

يهودي( ، حممد احلاج خالد )عراقي ، م�سلم( .
اىل  كتاب���ا  الداخلي���ة  وزارة  اأر�سل���ت   1936 ع���ام  يف 
الغرفة ي�سري اىل اختالف مواعيد العطالت االأ�سبوعية 
املتبع���ة ل���دى املح���الت التجاري���ة ، االأم���ر ال���ذي يوؤدي 
اىل ع���دم التن�سي���ق ، وعرقل���ة املعام���الت التجاري���ة ، 
ويو�س���ح �س���رورة القي���ام بت�سري���ع موح���د يع���ني فيه 
ي���وم الغل���ق االأ�سبوعي اأ�س���وة بال���دول الغربية ، ويف 
الوق���ت نف�س���ه طلب���ت وزارة املالي���ة من الغرف���ة حتديد 
ي���وم العطلة االأ�سبوعي���ة ، و�ساعات العم���ل مل�ستخدمي 
املح���ال التجارية ، وللنظر به���ذا املو�سوع عقدت غرفة 
جت���ارة بغ���داد عدة جل�س���ات متيزت بحر����س االأع�ساء 
اليه���ود على جع���ل يوم االأح���د يوما للعطل���ة ، وحر�س 
ن���وري  ع�س���و الغرق���ة ال�سناع���ي والتاج���ر العراق���ي 
فت���اح على ان تك���ون العطلة التجاري���ة االأ�سبوعية يوم 
اجلمع���ة وهو يوم العطلة الر�سمية ، غري ان ما عر�سته 
الغرف���ة م���ن اآراء حول عطل���ة يوم اجلمع���ة مل يوؤخذ به 
، ورمب���ا كان ذلك ب�سب���ب �سغط اليهود وق���وة نفوذهم 
يف احلي���اة التجارية ان���ذاك ، ويف العام نف�سه اختلفت 
دائ���رة الكم���ارك واملكو�س مع االآ�س���رة التجارية ب�سبب 

االختالف يف اأطوال القما�س امل�ستورد ، فاقرتح نوري 
فت���اح جلب ال���ة ذراع عل���ى غ���رار االآل���ة امل�ستخدمة يف 
امل�سانع وا�ستخدامها لتزول بذلك اأ�سباب االختالف يف 

ذراع املن�سوجات .
اأول موؤمت���ر عقدت���ه غ���رف التجارة العراقي���ة يف بغداد 
يف 23 حزي���ران 1930 ،  وال���ذي عقد مب�ساركة الغرف 
والب�س���رة  واملو�س���ل  بغ���داد  يف  الث���الث  التجاري���ة 
ومث���ل غرف����ة جتارة بغداد ن���وري فتاح كل م���ن : قا�سم 
اخل�س���ريي )رئي�س الغرف���ة( ، حممد جعف���ر ابو التمن 
)نائ���ب الرئي����س( ، الياه���و الع���اين )�سكرت���ري الغرفة( 
وبقي���ة اأع�س���اء اللجن���ة االإداري���ة ،ام���ا ممثل���وا غرف���ة 
جت���ارة الب�سرة فه���م  : عبد الله جلب���ي )رئي�س الغرفة( 

، م�سطف���ى احلاج طه جلبي ال�سلمان )�سكرتري الغرفة( 
، يو�س���ف عبي���د )ع�س���و( ، ف�ي ح���ني مثل غرف���ة جتارة 
املو�س���ل حمدي جلمريان )�سكرتري الغرفة( . ا( ، وكان 
الع���راق وقت انعقاد املوؤمتر مي���ر بظروف مالية �سعبة 
 )1933�1929( العاملي���ة  االقت�سادي���ة  االأزم���ة  ب�سب���ب 
وتاأثريه���ا عل���ى االقت�س���اد العراقي ، لذلك رك���ز اأع�ساء 
املوؤمت���ر اهتمامهم حول خماطرة ه���ذه االأزمة ، وكيفية 
اأيج���اد ال�سبل الكفيلة لتجاوزها ، وق���د رفع املوؤمترون 
يف خت���ام جل�ساته���م تقريرا اىل رئي�س ال���وزراء نوري 
ال�سعي���د )23اذار1930 � ت�سري���ن االول1930( ت�سمن 

تاأثري االأزمة وطرق معاجلتها   . 
وعق���دت يف املوؤمتر االقت�س���ادي الثاين لغرف التجارة 

العراقي���ة الذي عق���د يف 5 ت�سرين الثاين 1941 يف ظل 
ظ���روف احلرب العاملي���ة الثانية التي عانى م���ن اآثارها 
الع���راق كثريا منذ الن�سف الثاين من عام 1941 ب�سبب 
املتغ���ريات الدولي���ة الت���ي نت���ج عنه���ا ظاهرت���ا ارتف���اع 
االأ�سع���ار ، و�سح���ة امل���واد امل�ستوردة.     ب���داأ االجتماع 
بح�س���ور رئي�س واأع�ساء غرف���ة جتارة بغداد ، وح�سر 
االجتم���اع حممد فريد اجلادر ع���ن غرفة جتارة املو�سل 
، وحمم���د �سلمان العقيل عن غرفة جتارة الب�سرة ، وقد 
افتت���ح االجتماع حمم���د كامل اخل�س���ريي رئي�س غرفة 
جت���ارة بغداد ، ثم حتدث اجلادر ب�س���اأن اأ�سعار احلنطة 
، واأ�س���ار اىل حتديد االأ�سع���ار يف املو�سل اأثناء احلرب 
العاملي���ة االأوىل ، وكي���ف اأدى ذل���ك اىل خ���الف الغاي���ة 
املق�سودة ، فاختفت كمي���ات احلنطة وجرى البيع �سرا 
باأ�سع���اف ال�سعر املق���رر ، وارت���اأى ان تن�سئ احلكومة 
خمابز كافية لتجهيز االأهايل باخلبز ، وقد ايده يف ذلك 
ال�سكرت���ري عزرا الع���اين ، لكنه عار�س فك���رة التو�سية 
بتحدي���د اأ�سع���ار احلنط���ة اال اذا وجدت �س���رورة لذلك 
، وا�س���ار من���دوب غرف���ة جت���ارة الب�سرة اىل م���ا تقوم 
بن�س���رة ال�سح���ف من املعلوم���ات غري الدقيق���ة واملبالغ 
فيها عن املو�سوع االأمر الذي احدث ت�سوي�سا يف الراي 
الع���ام العراق���ي ، وبع���د ع���دة مناق�س���ات يف املو�سوع 
ط���رح نوري فت���اح م�ساألة االتف���اق مع بريطاني���ا ب�ساأن 
تاأم���ني حاجات اال�سته���الك املحلي للع���راق ، وت�سجيعا 
للمطاح���ن الوطني���ة عار�س ن���وري ما اأو�س���ت اللجنة 
الفرعي���ة امل�سكلة واملت�سمن اإلغاء ر�سم الوارد الكمركي 
عل���ى الطحني ، لكن رد عليه اب���و التمن قائال :” ان راي 
اللجن���ة الفرعية هو وجوب الت�سحية مب�سالح عدد من 
املطاح���ن يف �سبي���ل تي�سري اأ�سباب العي����س ال�سرورية 
، وتخفي����س اأ�سع���ار الطح���ني ، الن الطح���ني امل�ستورد 
ارخ�س كلفة من الطحني املحلي  ، ويف ختام االجتماع 
ق���دم املجتمعون تقري���را اىل وزارة االقت�س���اد يت�سمن 

ال�سبل الكفيلة مبعاجلة ظاهرة ارتفاع االأ�سعار .
ام���ا على امل�ستوى ال���دويل ، فقد تراأ�س نوري فتاح وفد 
غرفة جتارة بغداد امل�سارك يف املوؤمتر الدويل للتجارة 
، الذي عقد يف مدينة اتالنتيك االمريكية للفرتة من 10 � 
8 ت�سرين الثاين 1944  ، وكان جدول االأعمال يت�سمن 
مناق�سة امور عديدة منها : �سيا�سة العامل التجارية بعد 
احل���رب ، والت�سب���ث الف���ردي يف التج���ارة ، والعالقات 
النقدية ب���ني االأمم ، و�سيا�سة النق���ل اجلوي والبحري 

، وت�سجيع ا�ستثمار النقود.

عن رسالة :الدور االقتصادي للبرجوازيين 
الوطنيين في المشرق العربي حتى ستينات القرن 
العشرين .  

غرفة تجارة بغداد في عهدها األول في العشرينيات

بعد قيام الحكم الوطني في العراق ، أصبحت الضرورة ملحة لتأسيس غرف التجارة ، وقد صدرت العديد من 
الدعوات في صحف البالد المحلية تطالب الحكومة بتأسيس الغرف التجارية، لذلك سنت الحكومة العراقية ، بعد 
حصول موافقة مجلسي النواب واألعيان ، قانون غرف التجارة ذي الرقم )40( لسنة 1926 حيث أعدت وزارة العدل 
مسودة الئحة هذا القانون في عهد حكومة عبد المحسن السعدون )26حزيران 1925 ـ تشرين الثاني 1926( ، وقد 
عرضت على مجلس النواب الذي استغرق بدراستها عدة جلسات في دورته االنتخابية األولى وعرضت بعدها على 

مجلس األعيان في دورته األولى في الجلسة )28( في حزيران 1926 ليخرج بعدها بصيغته النهائية  ، 
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مع حلول عام 1935 توصل العديد 
من علماء الدين في مدينة النجف 

حيث مركز الدراسة الدينية 
التقليدية الى انه من المستحيل 

القيام بمحاولة الستبدال 
المدرسة القديمة التي اصبحت 

ضعيفة في تقديم حلول المشاكل 
الدينية والسياسية واالجتماعية 

، فكان من الضروري تأسيس 
مدرسة دينية من طراز جديد 
، تستطيع تلبية حاجات الناس 

المتطورة ، واريد لهذه المدرسة 
ان تكون من نوع مختلف عن 
المدرسة القديمة والمدارس 
الحديثة الرسمية ، سواء على 

صعيد التنظيم المالي او في نظام 
االمتحانات الدورية لتقييم اداء 
الطلبة ، كما ان هذه المدرسة 

تدفع رواتب شهرية للمدرسين 
، واالهم ان مناهجها تجمع بين 
الدين ودراسة العلوم الحديثة 
، وان يكون االهتمام ليس على 

عدد الطلبة بل على النوعية 
للطلبة الخريجين ، وكان الهدف 

من هذه المدرسة اعداد جيل 
من المجتهدين يلبون الحاجات 

الملحة للمجتمع والتطورات 
الحاصلة في العصر.

د .اياد يونس عريبي

يف 16 اي���ار ع���ام 1935 وافق���ت وزارة الداخلي���ة عل���ى 
تاأ�سي����س هذا امل�سروع ون����س القان���ون اال�سا�سي ملنتدى 
الن�سر عل���ى ان تكون مقا�س���ده تعميم الثقاف���ة اال�سالمية 
والعملي���ة بوا�سطة الن�س���ر والتاأليف وغريه���ا من ال�سبل 
ويعن���ي   ، االدارة  جمل����س  ي�سنه���ا  والت���ي   ، امل�سروع���ة 
املنت���دى عناي���ة خا�س���ة باللغ���ة العربي���ة الف�سيحة.كانت 
جمعية منت���دى الن�سر تتاألف هيئته���ا االدارية من ا�ساتذة 
وطلب���ة احل���وزة العلمي���ة يف النجف ، وه���ي التي ت�سرف 
عل���ى مدر�سة منتدى الن�سر ، والت���ي كان يعود الف�سل يف 

تاأ�سي�سها لل�سيخ امل�سلح “حممد ر�سا املظفر.
كانت مدار�س منتدى الن�سر مبثابة العمل الرائد يف جمال 
التجديد واال�سالح وقد حققت جناحًا ملحوظًا يف تطوير 
الدرا�س���ة ، بع���د ان مزجت ب���ني التعليم الدين���ي والتعليم 
احلدي���ث ، وبالفع���ل فق���د تخرج من ه���ذه املدار����س اعداد 
كب���رية من الطلب���ة، الذين جمع���وا بني التعليم���ني ، وكان 
طم���وح ال�سيخ حممد ر�س���ا املظفر يتواف���ق مع طموحات 
هوؤالء الطلبة يف اكمال درا�ستهم واحل�سول على �سهادات 
علي���ا ، ومعارف وعلوم او�سع ، كم���ا ان هناك رغبة كبرية 
عند املظفر لتحقيق جتديد يف الدرا�سات الدينية التي كان 
له���ا م���كان اأكرب يف الرتكيب���ة احلوزوية ، ف���كان م�سروعه 
التجديدي املنبثق كثمرة اكرث ن�سوجًا من جمعية منتدى 

الن�سر حني ا�س�س كلية الفقه.
يف اواخ���ر ع���ام 1944 اتف���ق مرت�سى الع�سك���ري واحمد 
ام���ني موؤل���ف كت���اب “التكام���ل يف اال�س���الم” م���ع ال�سيخ 
حممد ر�سا املظفر املعتمد العام جلمعية منتدى الن�سر يف 
النجف عل���ى افتتاح مدر�سة ابتدائي���ة دينية يف الكاظمية 

با�س���م “مدر�سة منتدى الن�سر” ومت تاأ�سي�س هذه املدر�سة 
ونال���ت اجلمعي���ة على اج���ازة ر�سمية م���ن وزارة املعارف 
بافتتاح هذه املدر�سة ، وغدا للمدر�سة مالك براتب �سهري 
وقد جنح هذا الفرع جناحا باهرا ، وكان يح�سر ن�ساطات 
ه���ذه املدر�س���ة رج���االت الدولة وقت���ذاك امث���ال جعفر ابو 

التمن وحممد ر�سا ال�سبيبي وال�سيد عبد املهدي املنتفكي 
، وكان يق���ال ان الف���رع زاد عل���ى اال�سل، وله���ذه املدر�سة 

ق�سمان نهاري وم�سائي وكل منهما فيه �ستة �سفوف.
اظه���رت نتائ���ج االمتحان���ات العام���ة )البكالوري���ا( للع���ام 
الدرا�س���ي 1948-1949 ان خريجي ال�سف ال�ساد�س من 
ه���ذه املدر�س���ة ، نال���وا املرتب���ة االوىل عل���ى اقرانهم طلبة 
مدار����س العراق قاطبة) (، ويروي مرت�سى الع�سكري عن 
دور هذه املدر�سة وتاأثريها فيقول : “ كنت اركز على ثالثة 
م���ن التالميذ الذين الحظت فيهم نبوغ���ا وعنيت برتبيتهم 
�سخ�سي���ا والثالث منهم  فكان القمة بني اقرانه يف النبوغ 
وكان ا�سمه “حممد باقر ال�سدر” الذي انتقل بعد الدرا�سة 
اىل النج���ف اال�س���رف ب�سحب���ة اخي���ه ال�سي���د ا�سماعي���ل 
ال�سدر، ومن مظاهر نبوغه در�س منهاج املرحلتني االوىل 
والثاني���ة يف عام واحدة ودر�س منه���اج املرحلتني الثالثة 
والرابع���ة يف الع���ام الثاني���ة ثم غادر املدر�س���ة واجته اىل 
الدرو����س احلوزوي���ة عند اخي���ه ال�سيد ا�سماعي���ل ال�سدر 
ويف عام 1948 فتحت مدر�سة منتدى الن�سر يف الكاظمية 
ابوابها للطالب و�سرعت بال���دوام للعام الدرا�سي اجلديد 
باأقبال كبري من ابناء مدينة الكاظمية بعد ان اظهر طلبتها 
تفوق���ا يف العام الدرا�س���ي 1947-1948 كم���ا اثبتت ذلك 

نتائج االمتحانات.
ق���ررت اجلمعي���ة يف النج���ف بع���د اجتماع جمل����س ادارة 
اجلمعي���ة يف 7 ت�سرين الث���اين 1949 ا�سناد ادارة الق�سم 
النه���اري وامل�سائي اىل اال�ستاذ عب���د ال�ساحب عبد االمري 
املعت���وك بالوكالة ، وكان ال�سيد مرت�س���ى الع�سكري طلب 
م���ن مديرية مع���ارف بغداد تدوي���ن اج���ازة املدر�سة با�سم 
منتدى  م���ن جمعية  اال�سالمية” بدال  الثقافي���ة  “جمعي���ة 
الن�س���ر يف 3 ايل���ول 1949 ، وقد اكدت مع���ارف بغداد ان 
جمعي���ة منت���دى الن�س���ر يف النجف اال�سرف ه���ي امل�سرفة 
على املدر�سة االبتدائية النهارية وامل�سائية يف الكاظمية ، 
وامل�سوؤول عنهما امام الوزارة هو معتمد اجلمعية ال�سيخ 

حممد ر�سا املظفر  . 
م���ن ن�ساط���ات املدر�س���ة االخ���رى انه���ا ا�س���درت ن�س���رات 
جداري���ة منها ن�سرة   “ال�س���روق” اأ�سدرها تالميذ ال�سف 
الراب���ع امل�سائ���ي ، ون�س���رة “االأن���وار” ا�سدره���ا تالمي���ذ 
ال�سف اخلام�س امل�سائي ، والن�سرتان كانتا حتت ا�سراف 
اال�ست���اذ عل���ي الدجيل���ي ، اما ال�س���ف اخلام����س النهاري 
فا�سدر ن�س���رة بعنوان “التوجي���ه الديني” حتت ا�سراف 
اال�ست���اذ حمم���د احليدري ، ق���ام الق�س���م النه���اري ب�سفرة 
مدر�سية اىل الفلوجة واحلبانية والرمادي كما قام الق�سم 
امل�سائ���ي ب�سفرة مدر�سية اىل احللة واثارها يف بابل ومت 
تعي���ني ح�سني علي حمفوظ مديرا للق�سم امل�سائي وم�سرفًا 
على الق�سم النه���اري وتعيني احلاج الوجيه �سادق �سيفي 

مراقبا عاما على املدر�سة.
ام���ا بالن�سب���ة ل�سحاف���ة اجلمعي���ة ، فه���ي ا�سدارها جملة 
“النج���ف” وهي جملة علمية ادبية �سهرية ناطقة باللغة 
العربي���ة ان�ساأه���ا العامل واالدي���ب وال�ساع���ر ال�سيد هادي 
ب���ن ح�س���ني فيا����س النجف���ي )1910-1991( وه���و احد 
املوؤ�س�سني البارزين جلمعية منتدى الن�سر ، ولذلك تن�سب 
املجلة تارة اليه ، مبا�سرة وتارة اىل اجلمعية ، وقد �سدر 
العدد االول منها عام )1957( وا�ستمرت خلم�سة اعوام ثم 
توقفت وكانت تتوىل اقامة املهرجانات الثقافية واملوا�سم 
االدبي���ة واملو�سوع���ات العلمي���ة والديني���ة واالجتماعي���ة 
وال�سيم���ا نتاجات جمعية منتدى الن�سر، وكانت ترد اعداد 

هذه اجلمعية اىل بغداد.

عن رسالة : الجمعيات االجتماعية والدينية والفنية 
واثرها الثقافي في بغداد 1958-1933 .

من تاريخ اإلصالح التعليمي القديم

مدرسة جمعية منتدى النشر 
في الكاظمية
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د . مؤيد شاكر الطائي

فو�سل���ت انب���اء الث���ورة اىل اقطار الوط���ن العربي ب�سكل 
خا����س ومنهم ابناء ال�سع���ب العراقي ،ع���ن طريق الزوار 
والط���الب االيراني���ني الوافدي���ن اىل الع���راق ، وامل�سلمني 
القاطن���ني يف رو�سيا الذين هربوا بع���د الثورة لي�ستقروا 
يف امل���دن املقد�سة مث���ل النجف وكرب���الء وغريها.وكذلك 
عن طريق ا�س���رى اجلي�س العثماين الذين اطلق البال�سفة 
�سراحه���م و ن�سط���وا يف كرد�ست���ان لن�س���ر انب���اء الثورة . 
وظه���رت يف كوي�سنج���ق ق���رب اربي���ل جماع���ة اخرى من 
اال�س���رى االكراد العائدي���ن من رو�سيا عرف���وا بني النا�س 
باأ�سم” البال�سفة “ النهم كانوا يروجون الدعوة للحكومة 

الرو�سية البل�سفية.
يق���ول “عب���د الق���ادر ا�سماعي���ل”:” �سمع���ت باال�سرتاكية 
والبل�سفي���ة اول م���رة اثناء احل���رب العاملي���ة االوىل ويف 
نهايته���ا حتدي���دا .. حني دخل والدي ذات م���رة اىل البيت 
وه���و م�سغ���ول ب�س���يء كب���ري فق���ال : لق���د هج���م الفق���راء 
عل���ى االغني���اء يف رو�سي���ا،ومل يب���ق فق���ري،وان احل���رب 
�ستنتهي،وال���ذي عم���ل ذل���ك ه���م البول�سفي���ك” . ويذك���ر 
“ال�سخ�سية ال�سيا�سية العراقية املعروفة  “ح�سني جميل 
، ان الث���ورة البل�سفية يف رو�سيا كان لها �سدى يف عائلته 
الت���ي كانت م�سبعة ب���روح العداء لرو�سي���ا بعد ان �سمعت 
عن  ق�سوة الرو�س ايام احلكم القي�سري وقتلهم امل�سلمني 
وامل�سلمات،وانه���ا فرح���ت بهذه الث���ورة. وكان يف كربالء 
ع���ام 1918، حمال يدعى “ احلاج ن���ور “ يحمل ع�سر كل 
ي���وم علم احمر وبيده ب���وق ويقف يف املناط���ق املزدحمة 

بالنا�س، وي�سيح “حتيا البل�سفية ويحيا البال�سفة. 
  مل تخ���ل ال�سح���ف املحلي���ة من اخب���ار الث���ورة البل�سفية 
يف رو�سي���ا و�سيا�ستها املتبعة ال �سيم���ا ن�سرها االتفاقيات 
“االوق���ات  جري���دة  �سع���ت  .اذ  ال�سري���ة  اال�ستعماري���ة 
الب�سري���ة” املوؤي���دة لالحت���الل الربيط���اين، اىل ت�سوي���ه 
�س���ورة البال�سف���ة. فكتبت عن خطر البل�سفي���ة على العامل 
وم���ا حتمل���ه من مب���ادئ هدام���ة، وان نهاي���ة البال�سفة يف 
رو�سي���ا بات���ت حتمي���ة وقريب���ة. وحاولت اث���ارة املجتمع 
العراقي املحاف���ظ، على البل�سفية بالتطرق اىل تاأثريالفكر 
ال�سريع���ة  ال�سماوي���ة وبخا�س���ة  ال�سرائ���ع  البل�سف���ي يف 
اال�سالمي���ة، واكدت ان البل�سفية �س���د اوامر الله ور�سوله 
الأنه���ا تاأم���ر ب�سف���ك الدم���اء والك���ذب واالعتداء عل���ى مال 
الغري.  اما جريدة “العراق” املوالية لالحتالل الربيطاين 
اي�س���ا، فقد هاجم���ت البل�سفية مبق���االت حتدثت عن خطر 
البال�سف���ة وادراك �سع���وب ال�س���رق ه���ذا اخلط���ر، بدلي���ل 
ع���دم تقربها للقوات البل�سفية خلوفه���ا على م�ستقبلها.كما 
انتق���دت البال�سفة الفراطهم يف امل�سائل االجتماعية ب�سكل 
ال يتالئم م���ع املجتمعات ال�سرقية، وف�سلت الدميقراطية- 

على الرغم من م�ساوئها -على البل�سفية .
 يف الوق���ت نف�س���ه مل ت�ستطع جري���دة “ العراق “ اهمال 
اآراء الكث���ري م���ن املتعاطفني م���ع ال�سيوعي���ني البال�سفة. 
فق���د ا�س���ادت بالبال�سف���ة وثباته���م يف احل���رب االهلي���ة 
الرو�سية وقالت:” لقد اثبتت التجارب ان قوة البال�سفة 
ال ت�سع���ف باحل���رب مهم���ا طال���ت، الأن عدده���م اكرث من 
خما�سميه���م واالمل���ان ه���م املدرب���ون جليو�سه���م “ . اما 
جري���دة “اال�ستق���الل” الت���ي �س���درت يف النج���ف اثناء 
ث���ورة الع�سري���ن ، فق���د اهتمت بنق���ل اخب���ار البال�سفة، 
فكتب���ت نقال عن �سحيفة “الربق” ال�سورية، عن انت�سار 
االفكار املارك�سية ال�سيوعية يف �سورية بف�سل الر�سائل 
الت���ي كتبها لين���ني ودون فيها اعرتاف���ه با�ستقالل البالد 
العربي���ة ،الت���ي انت�سرت يف جميع انح���اء �سورية  . كما 

ن�سرت جريدة “اال�ستقالل” خرب اجتماع ممثلي �سعوب 
ال�س���رق يف باك���و) عا�سمة اأذربيج���ان ال�سوفياتية ( يف 
ايل���ول 1920  بدع���وة م���ن حكومة رو�سي���ا ال�سوفيتية، 
وا�س���رتاك مندوب���ني ع���ن االقط���ار العربية،وم���ا اتخ���ذ 
البل�سفي���ة يف  ق���رار بوج���وب تو�سي���ع احل���ركات  م���ن 
الب���الد العربي���ة. ويف مقال اخ���ر بعن���وان “ انت�سارات 
البول�سفيك “ او�سحت ان للرو�س خططًا حربية خا�سة 
ال توج���د عند غريهم من االمم ، اذ انهم يجعلون الرجعة 
واالن�سحاب من اهم الو�سائل لنيل الظفر وهزمية العدو 
يف اغلب االوقات وانهم قد هزموا جي�س نابليون االأول 
ع���ام 1812 به���ذه الطريقة،وان من يتفق���د حالة احللفاء 
ام���ام رو�سي���ا �سيالح���ظ انه���م جتنب���وا مقاتلته���م وجهًا 

لوجه. 
اما جريدة  “الفرات” التي �سدرت اثناء ثورة الع�سرين 
اي�س���ا، فقد كتبت يف عددها االول ع���ن امكانية االعتماد 

عل���ى البال�سفة واحل�سول على امل�ساع���دة منهم ملواجهة 
الوج���ود الربيط���اين يف الع���راق ،منوه���ة اىل ال�سكوك 
الت���ي تخام���ر ال���راأي الع���ام العراق���ي ب�س���اأن حقيقة امر 
البال�سفة وم���دى اخال�سهم،واىل وج���وب االطالع على 
مقا�سده���م احلقيقية بعد ان منع���وا حكومات اذربيجان 
وارميني���ا والقوقا�س م���ن حق التمثي���ل اخلارجي الذي 
يوؤك���د اال�ستق���الل الت���ام . واعلن���ت ع���ن حتفظه���ا ب�ساأن 
التواف���ق ب���ني املب���ادئ الديني���ة والبل�سفي���ة.  وتناول���ت 
يف مق���ال “مفه���وم البل�سفي���ة واق�سامه���ا”  مبين���ه: “ ان 
البل�سفية لي�ست رو�سي���ة بال�سرورة ، اذ ال بد ان تتكيف 
يف البل���دان االخ���رى م���ع اخ���الق ال�سع���وب واحواله���م 
البل�سفي���ة  ق�سم���ان،  البل�سفي���ة  ،وان  واالأدبي���ة  املادي���ة 
الرو�سي���ة والبل�سفي���ة االوربي���ة.االوىل تعن���ي نفي كل 
نظ���ام وخراب كل �سلطة ونق�س ل���كل دين وهدفها تنفيذ 
القواع���د الت���ي و�سعه���ا كارل مارك����س، اال ان القائم���ني 

عليها مل يراعوا ال�سعف املادي واالنحطاط االدبي الذي 
تع���اين منه البالد. اما الثانية الت���ي تت�سريف اوربا فهي 
لي�س���ت الرو�سي���ة بال�س���رورة امنا قد تك���ون  ناجتة عن 
التفاع���ل مع االفكار البل�سفي���ة الرو�سية “، وا�سار املقال 
اىل و�س���ف بع�س الكت���اب، للبل�سفية باأنه���ا” مكروب ال 
يعدي �سوى االمم املقهورة “ . ويبدو من ذلك عدم الفهم 
الوا�سح الفكار البال�سف���ة املارك�سية ال�سيوعية وحتديد 
هويته���م اىل درج���ة انه���ا مزج���ت م���ا ب���ني ه���ذه االفكار 
واالف���كار اال�سرتاكية املنت�سرة يف اورب���ا ،فاأطلقت على 
االوىل اأ�س���م” البل�سفي���ة الرو�سي���ة “ بينم���ا اطلقت على 

الثانية اأ�سم “ البل�سفية االوربية » . 
  ووردت اخب���ار ث���ورة اكتوب���ر وتاأث���ري البال�سف���ة يف 
الو�س���ع الداخلي يف العراق بتقارير ومذكرات ال�سباط 
الربيطاني���ني يف الع���راق اثن���اء االحت���الل الربيط���اين 
للع���راق وبع���ده. وعل���ى الرغ���م م���ن ان ه���ذه التقاري���ر 
عك�س���ت بطبيعتها وجهات النظ���ر الربيطانية،وخماوف 
الربيطانيني من املد البل�سفي يف البلدان ال�سرقية ومنها 
الع���راق. وعل���ى الرغم من انها مل تخل م���ن فكرة املبالغة 
يف االأم���ر، اال انه ي�سعب اهماله���ا وينبغي اال�سارة اىل 
عدد منه���ا. فقد ذكر وكيل احلاكم امل���دين العام “ ارنولد 
ول�س���ن “  ان البال�سفة وج���دوا لهم مكانًا يف كربالء عام 
1917 ،وطالبوا بتحرير القوميات امل�سطهدة والق�ساء 
على االقط���اع وطبقات املجتم���ع ذات االمتيازات اي�سا.

وذك���ر حاك���م ال�سليماني���ة “امليج���ر �س���ون”:” ان ا�س���م 
معروف���ه  ا�سبح���ت  وتعاليمه���ا   1918 ع���ام  البل�سفي���ة 
للنا�س.وان للبال�سف���ة جوا�سي�س لهم يد يف ا�سطرابات 
الع���راق قب���ل ث���ورة الع�سري���ن.     وقال���ت ال�سكرت���رية 
ال�سرقي���ة ل���دار االعتم���اد الربيطاين “امل�س بي���ل  :” ان 
هن���اك ادلة وبراهني على وجود جمعي���ة متاآمرة ا�س�ست 
�سمال الع���راق من البل�سفك مع الوطنيني االتراك وكانت 
منذ م���دة طويلة تت�سل باجلمعي���ات ال�سيا�سية املتطرفة 
ال�ستغالل الرابطة الدينية امل�سرتكة بني االتراك والعرب 
واحراج و�سع الربيطانيني يف ال�سرق االأو�سط. وقالت 
امل�س بيل اي�سا، ان املريزا حممد ر�سا، جنل ال�سريازي، 
اح���د امل�ستغلني للبال�سفة يف كرب���الء، وان احداث ثورة 
الع�سري���ن يف كرب���الء ق���د مت���ت بت�سجي���ع وا�سن���اد من 
البال�سفة.وا�س���ارت تقاري���ر بريطاني���ة اخ���رى ال تخلو 
م���ن املبالغ���ة اىل ان االحداث اجلاري���ة يف رو�سيا بداأت 
تناق����س يف العتب���ات املقد�س���ة، وانه���ا تلق���ى الكثري من 
الرئي�س���ي حلدي���ث  التعاطف،حت���ى ا�سب���ح املو�س���وع 
النا�س هو دخول الق���وات الرو�سية نهاية ني�سان 1920 
اىل باكو واحتاللها يف ايار 1920 ميناء انزيل ، وذكرت 
اي�س���ا ان املجتهد االكرب االمام ال�سريازي ، ا�سدر فتوى 
ن�س���ت على ان البال�سف���ة من ا�سدقاء اال�س���الم  ، لكن مل 
يع���رث على ما يدع���م وج���ود اي �سلة بني امل���ريزا حممد 
ر�سا والبال�سفة  ، وال حقيقة للفتوى ال�سادرة من االمام 
ال�س���ريازي التي حتدثت عنها التقارير الربيطانية . ومل 
يعرث على ما يوؤكد ان ثورة الع�سرين متت مب�ساعدة من 
البال�سف���ة. فاملع���روف ان اح���داث هذه الث���ورة قد جرت 
وانته���ت باإخفاق ع�سكري دون ادنى ع���ون بل�سفي، وان 
�سحيفة ثورة الع�سرين”الفرات” اعلنت مرارا ت�سككها 
بالني���ة احلقيقية لث���ورة البال�سف���ة، وم���دى اخال�سهم. 
وانه���ا حت���ى االي���ام االخرية م���ن الثورة كان���ت تخاطب 
الث���وار وحت���دد له���م م�ستقبل الب���الد بالوق���وف اما اىل 

جانب الربيطانيني او البال�سفة . 
    

عن رسالة
) الحزب الشيوعي العراقي 1935�� 1949 (

كيف عرف العراقيون بثورة اكتوبر 1917 ؟
حرص قادة ثورة اكتوبر1917 على نشر المراسيم االولى للحكومة السوفيتية الجديدة في معظم الدول الشرقية ومنها 
العربية بشكل واسع،كما فضح امر اتفاقية “سايكس- بيكو” والوثائق السرية االخرى لدول الوفاق بشأن تقسيم الدول 

العربية.وان كان هذا االعالن لم يؤثر كثيراً في المشاريع االستعمارية في الوطن العربي اال انه لفت انظار العرب الى تلك 
الثورة التي أعلنت ان هدفها هو مقاومة الطغيان الداخلي والوقوف بوجه االستبداد الذي تمارسه القوى االستعمارية 

الدولية في وقت مبكر وفي ظرف دقيق كانت خالله الدول االستعمارية تعد العدة لتنفيذ اتفاقياتها السرية القتسام 
الوطن العربي . 
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االخراج الفني: علي كاطع

في تاريخ الفن الموسيقي العراقي في النصف األول من القرن الماضي ، 
الكثير من األسماء التي كانت مليء العين والسمع ، ثم شملها نظام النسيان 

والعقوق الذي امتاز به الفكر العراقي الحديث ، وأصبحت نسيا منسيا 
وتفرقت اخبارها هنا وهناك ، والسيما في التاريخ الفني ، والموسيقي على 
وجه الخصوص العتبارات اجتماعية غير خافية . هل نذكر جليلة ام سامي 

وبدرية انوروبديعة الطي و اختها خانم الطي وروزة نومة واختها ليلو نومة و  
هيلة ورحلو جرادة و طيرة المصرية وغيرهن ؟.

 اعداد : ذاكرة عراقية

لنتذكر اليوم فنانة عراقية تدعة جليلة ام �سامي ، اأ�سار اليها 
جمي���ع من كتب عن تاريخ الفن الغنائي البغدادي يف اجليل 
املا�س���ي اإ�س���ارات �سريعة مل تقدم �س���ورة وا�سحة عن هذه 

الفنانة الرائدة ..
كتب االأ�ستاذ عبد الكرمي العالف يف كتابه الفذ ) قيان بغداد 
( ب���داأت الغناء يف مقهى زكي بن عزاوي واأخريا اطلق عليه 
ا�س���م اوتي���ل املن���ري وذلك يف �سن���ة 1921 وبقي���ت اىل �سنة 
1932 . يق���ال لها يف املث���ل ال�سائر : يوج���د يف اال�سقاط ما 
ال يوج���د يف اال�سف���اط ، ومن العج���ب ان يعرث على جوهرة 
الغن���اء العراقي القدمي يف بع�س املواخ���ري املكت�سة باللهو 

والعبث .
جليل���ة ام �سام���ي مغنية الغن���اء العراقي الق���دمي من ف�سيلة 
ال���رتاث ال�سعبي وه���ي يف ح�سنه���ا الباهر �سبيه���ة بالغزال 
يف نظ���ر فاتن ، و�سر كامن تغني فتح���رك يف كل قلب �ساكن 
. التحق���ت بامللهى بع���د ان نبذت خلفها املا�س���ي االأ�سود نبذ 
الن���واة وجل�ست على كر�سي امللهى ب���كل جدارة وا�ستحقاق 
، وراح���ت نغني الغناء الريفي الذي ابعد عن م�سامع النا�س 
كالنابل والتطويح والنعي ، وبهذا �ساع �سيتها وملع جنمها 
فتلقتها ايدي �سركات الت�سجيل و�سجلت لها بع�س االأغاين .

الم �سامي ما�س يزخر باالثام ال ينفك يقرعها وينغ�س عي�سها 
، ولي����س لديها جتاهه �سيء جتاهه �سوى الدموع وال�سرب ، 
وجت���ا �سربه���ا وبكائه���ا ، حباها الل���ه من عف���وه واح�سانه 
موجة عنيفة من التوبة ، واجتاحت اثامها فاخل�ست لربها ، 
وانربت تعي�س يف كن���ف زوج �سريف اخل�س لها واخل�ست 
ل���ه واقامه���ا يف بي���ت منعزل ع���ن �سو�س���اء بغ���داد ، وبهذا 
ح�سل���ت ام �سام���ي على طابع جديد يف بيته���ا اجلديد ، وبه 
الزمت احل�سم���ة والوقار يف كل متطلبات حياتها ، فاتخذها 
زوجه���ا املخل�س ندمية له و�سمرية لياليه فكانت خري ندمية 
واح�سن �سمري . وقد حجبها زوجها عن النا�س فلزمت بيتها 
عاكف���ة على طاعة زوجها وكانت فيه التقي���ة املوؤمنة باحكام 
الق���در ، واذا م���ا خرج���ت م���ن دارها ل�س���راء بع����س اللوازم 
حتج���ب فتنتها التي عرف���ت بها و ترجع ب�س���الم اىل بيتها . 
وا�ستمرت هكذا طيل���ة حياتها را�سية مر�سية ، �ساكرة ربها 
عل���ى ما انع���م عليها بالعف���و والغف���ران حتى وافاه���ا اجلها 
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