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ري�������اض ف����خ����ري ال��ب��ي��ات��ي

ع���رف توفي���ق عبد الق����در اخل�ل���دي بت�أييده 
وق���د   , الع���راق  يف  الربيط�ني���ة  لل�سي��س���ة 
ا�س���رك  يف ت�أ�سي�س )احلزب احلر العراقي( 
, وذل���ك بدف���ع م���ن الربيط�نيني وت�س���جيعهم 
ل���ه, ثم ع���ني مت�سرف���ً� ملدين���ة بغ���داد , بعده� 
�سغ���ل من�سب وزير الداخلي���ة يف وزارة عبد 
الرحمن النقيب الث�نية للمدة من ني�س�ن حتى 

اآب 1922م.
وعل���ى الرغ���م م���ن اإن وزارة عب���د الرحم���ن 
النقيب الث�نية ق���د ت�ألفت يف اأيلول 1921م , 
لكن املل���ك في�سل الأول   اعر�س على اإ�سغ�ل 
توفي���ق عبد الق����در اخل�ل���دي ملن�س���ب وزير 
الداخلية يف تلك احلكومة وك�ن ذلك �سببً� يف 
ت�أخر ا�ستالمه مه�م من�سبه كوزير للداخلية .

وك�ن �سب���ب اعرا�س امللك في�سل الأول على 
ت���ويل توفيق عب���د الق����در اخل�ل���دي ملن�سب 
وزارة الداخلي���ة هو توجه�ت الأخري الداعية 
لإق�م���ة نظ����م جمه���وري يف الع���راق , والتي 
ك�ن���ت تن�زع���ه منذ اأي����م درا�ست���ِه يف اأمل�ني� , 
وتع�طف���ه م���ع احلرك���ة الكم��لي���ة, يف تركي���� 

واجت�ه�ته� اجلمهورية , 
والتي ك�نت مث�ر اهتم����م ال�سح�فة العراقية 
واملح�ف���ل ال�سي��سي���ة يف بغ���داد. ف�س���اًل عن 
كل ذل���ك ان توفي���ق عبد الق����در اخل�لدي ك�ن 
يتمت���ع بثقة دار العتم����د الربيط�ين, مم� قد 
يجعل���ه ي�ستغل تلك الثق���ة والعالقة ب�جل�نب 
الربيط����ين لط���رح توجه�ت���ه اجلمهورية يف 
مرحل���ة مل تثب���ت الدول���ة العراقي���ة احلديث���ة 
اأرك�نه���� الأ�س��سي���ة بع���د وب�ملق�ب���ل فقد وجه 
توفي���ق عب���د الق�در اخل�ل���دي نق���دًا خفيً� اإىل 
املل���ك في�س���ل الأول ح���ني ق���دم ا�ستق�لت���ه من 

الوزارة يف �سهر اآب 1922م.
ا�سب���ح توفي���ق عبد الق����در اخل�ل���دي وزيرًا 
للعدلي���ة يف حكوم���ة عب���د الرحم���ن النقي���ب 
الث�لث���ة التي ت�ألف���ت يوم30 اأيل���ول 1922م, 
وا�ستم���رت حت���ى ي���وم 16 ت�سري���ن الث����ين 

1922م.
الت�أ�سي�س���ي  املجل����س  انتخ�ب����ت  وخ���الل 

العراق���ي ع����م 1924م, ا�ستم���ر توفي���ق عبد 
النظ����م  فك���رة  ط���رح  يف  اخل�ل���دي  الق����در 
اجلمهوري واأف�سليته وبخ��سة يف جم�ل�سه 
اخل��سة, ب���ل ان بع�س امل�س����در اأ�س�رت اإىل 
ان���ه ك�ن ينوي ط���رح فكرة اجلمهوري���ة اأم�م 

املجل�س الت�أ�سي�سي.
وعل���ى الرغ���م م���ن تلقي���ه ر�س�ئ���ل ودي���ة م���ن 
وج���ود  م���ن  ب�حل���ذر  ين�سح���ون  اأ�سخ�����س 
تدابري لت�سفيته نتيج���ة  لأفك�ره الداعية اإىل 
اإق�مة نظ�م حكم جمهوري يف العراق, والتي 
لقت رواج���ً� يف ع����م 1924م, بعدم� ظهرت 

فكرة النظ�م اجلمهوري ث�نيً�.
ك�ن توفيق عبد الق�در اخل�لدي ميتلك مزرعة 
يف منطقة ال���دورة ا�سمه���� )العك�بية( جعله� 
مك�نً� للراحة وال�ستجم�م, ولإق�مة الدعوات 

ومع�رف���ه   , لأ�سدق�ئ���ه  اخل��س���ة  والولئ���م 
وك�ن املن���دوب ال�س�م���ي الربيط����ين )هرني 
دوب�س( اح���د الأ�سخ��س الذي���ن يتم دعوتهم 
اإىل مزرعت���ه, وتق�م له���م الولئم, مم� زاد من 
قوة اخلالف ب���ني توفيق عبد الق�در اخل�لدي 
وامللك في�سل الول ان���ه ك�ن ي�ستقل ال�سي�رة 
يف  ويطوف����ن  دوب����س(  )ه���رني  ب�سحب���ة 

�سوارع بغداد )2(.
كم���� ك�ن لن���وري ال�سعيد ه���و الآخر خم�وف 
م���ن تن�م���ي دور توفيق عبد الق����در اخل�لدي 
ونفوذه لدى الربيط�نيني اذ راأى فيه املن�ف�س 
ال���ذي يخ�س���ى ان يتح���ول اىل بدي���ل عنه يف 

عالق�ته مع الربيط�نيني.
وبينم�  ك�نت انتخ�ب����ت املجل�س الت�أ�سي�سي 
جعف���ر  وزارة  عه���د  يف  جت���ري  العراق���ي 

الع�سك���ري الأوىل املوؤلف���ة ي���وم 26 ت�سري���ن 
الث�ين 1923م, افتتحت تلك الوزارة اأعم�له� 
ب�ملب��س���رة لنتخ�ب����ت املجل����س الت�أ�سي�س���ي 

العراقي.
يف تل���ك الأثن�ء مت اغتي����ل  توفيق عبد الق�در 
اخل�ل���دي ي���وم 22 �سب����ط, وذل���ك ح���ني ك�ن 
توفي���ق عبد الق����در اخل�لدي ذاهب���ً� اإىل داره 
يف حمل���ة جدي���د ح�س���ن ب��س���� )مق�ب���ل مبنى 
ي���وم  م�س����ء  يف  احل����يل(  بغ���داد  حم�فظ���ة 
اجلمع���ة امل�س����دف 22 �سب����ط 1924م, بعد 
ان تعر����س اإىل اإط���الق عي�رات ن�ري���ة اأردته 
قتي���اًل ل�س�عت���ه, وق���د ه���رب اجل����ين ح����ًل, 
واأ�سرع���ت ال�سرطة بعد الواقع���ة بدق�ئق اىل 
مك�ن احل����دث ووجدته قد ف�رق احلي�ة, وان 

اجل�ين قد هرب.
ب���ني الك�سف الطبي اأن العي����رات الن�رية هي 
من م�سد�س ن���وع )برونيك( وان الر�س��س�ت 
ق���د اجت����زت م���ن ظه���ره اإىل قلب���ه وق���د اأدت 
اىل وف�ت���ه يف احل����ل و�سج���ل احل����دث �سد 
جمه���ول, وقد ا�ستغ���ل اجل�ين فر�س���ة عودة 
توفي���ق عبد الق�در اخل�لدي م���ن زي�رته لعبد 

الرحمن النقيب ليقوم ب�غتي�له.
�سبّب اغتي�ل توفيق عبد الق�در اخل�لدي لغطً� 
كب���ريًا يف الأو�س����ط ال�سي��سي���ة وال�سعبي���ة 
وح�م���ت ال�سبه����ت ح���ول اغتي�له, فق���د اتهم 
امللك في�سل الأول ب�أن���ه هو من قرر التخل�س 
م���ن توفيق عبد الق����در اخل�ل���دي, وت�سفيته 
قب���ل ا�ستفح����ل خط���ره اإذ ك�ن���ت طروح�ت���ه 
ح���ول النظ�م اجلمه���وري وعالق�ته الوطيدة 
ب�لربيط�ني���ني مو�سع قلق ل���دى امللك في�سل 
الأول, وانه ات�فق م���ع نوري ال�سعيد وجعفر 

الع�سكري.
عل���ى وجوب التخل�س م���ن توفيق عبد الق�در 
اخل�ل���دي, وبخ��س���ة ان توفي���ق عب���د الق�در 
اخل�لدي اراد قي����م نظ�م حكم جمهوري على 
راأ�سه �سخ�س من بيت عراقي, وابع�د الع�ئلة 
امل�لك���ة, وكذل���ك ابع����د ال�سب����ط ال�سريفيني, 
الذي���ن ك�ن���وا ب�أم���رة الع�ئل���ة ال�سريفية, من 
الذي���ن ك�ن���وا ب�أم���رة اولد ال�سري���ف ح�س���ني 
بن عل���ي �سريف مكة, وبخ��س���ة الذين ك�نوا 
ب�أم���رة امللك في�سل بن احل�سني حني ك�ن ملكً� 
عل���ى �سوري� قبل توليه عر����س العراق, ف�سال 

عن احلك�م الداريني الذين ك�نوا ب�أمرته.

ق����م  ال�سعي���د  ن���وري  اأن  الأخب����ر   وتذك���ر 
الل���ه  القرةغ���ويل وعب���د  ب�لت�س����ل ب�س�ك���ر 
�سري���ة وطلب منهم���� القي����م بتل���ك املهمة اذا 
اوج���د لهم� مالذًا اآمنً� بع���د تنفيذ املهمة وهي 
دار عب���د احلمي���د كنة القريبة م���ن دار توفيق 
عبد الق�در اخل�ل���دي, وبعد قدوم توفيق عبد 
الق����در اخل�ل���دي اإىل داره لياًل, ق����م عبد الله 
�سري���ة ب�إطالق العي����رات الن�ري���ة عليه, فيم� 
ق�م �س�كر القرةغويل مبراقبة املك�ن يف راأ�س 
الزق����ق ال���ذي يقع فيه دار توفي���ق عبد الق�در 

اخل�لدي.
وت�س���ري الأخب����ر اإىل اأن املل���ك في�س���ل الأول 
وجعف���ر الع�سك���ري ك�ن لهم���� دور كب���ري يف 
عملية اغتي�ل توفيق عبد الق�در اخل�لدي, يف 
حني ق�ل البع�س اأن امللك في�سل الأول مل تكن 
له دراية يف عملي���ة اغتي�ل توفيق عبد الق�در 
اخل�لدي وان نوري ال�سعيد هو من اأطلق تلك 
الدع�ي���ة ليبعد ال�سبهة عنه وانه قد ح�سر ا�سم 
امللك في�س���ل الأول من اجل طم�س ا�سم املدبر 

احلقيقي لالغتي�ل.
واأف����دت �س�ئع���ة اأخ���رى اأن عملي���ة الغتي����ل 
تل���ك مت تنفيذه���� بن����ًء عل���ى رغب���ة جمعي���ة 
ت�سم���ى : )التفي����س ال�سري���ة( , وهي جمعية 
ك�ن هدفه���� التنكيل ب�ملوال���ني لربيط�ني� وقد 
ظهرت ه���ذه الرواية يف اأعق����ب ثورة م�ي�س 
1941م,, ح���ني �سّمت املعتق���الت التي اأق�مه� 
الربيط�نيون يف الع���راق �سخ�سي�ت عراقية 
منه���� عبد الل���ه �سرية ال���ذي ك�ن ممن اعتقلوا 
يف معتقل العم����رة مع عبد الرزاق احل�سني, 
موؤلف كت����ب ت�ري���خ ال���وزارات العراقية, اإذ 
�سمع الأخري ع���ن عبد الله �سري���ة قي�مه بقتل 
ب�ل�س���راك  اخل�ل���دي  الق����در  عب���د  توفي���ق 
ك�ن ع�س���وًا  وان���ه  القرةغ���ويل,  �س�ك���ر  م���ع 
يف جمعي���ة �سري���ة هدفه���� الفتك مب���ن ي�س�يع 
بريط�ني����, وان توفي���ق عبد الق����در اخل�لدي 

ك�ن احد امل�س�يعني.
وقد ع���د البع�س م���ن املوؤرخ���ني وال�سي��سني 
مقت���ل توفيق عبد الق����در اخل�ل���دي على انه� 
اأول عملية قت���ل ميكن عده� اغتي����ًل �سي��سيً� 

يف ت�ريخ العراق احلديث واملع��سر.

عن ر�سالة )ظاهرة االغتيال ال�سيا�سي يف العهد 
امللكي يف العراق(

اغتيال الوزير توفيق الخالدي سنة 1924

فكرة الجمهورية.. هل أنهت حياة وزير الداخلية السابق؟

قدم توفيق عبد القادر الخالدي إلى العراق بعد الحرب 
العالمية األولى , وكان من الدعاة الختيار شخص عراقي 

لحكم العراق , وطرح توفيق عبد القادر الخالدي اسم طالب 
النقيب  ليكون أول رئيس للجمهورية , إذ كان كل من 

توفيق الخالدي وطالب النقيب من دعاة قيام نظام جمهوري 
في العراق , لكن تلك الدعوة باءت بالفشل بعد نفي طالب 

النقيب إلى خارج العراق  عام 1921م  حين كان يتولى منصب 
وزير الداخلية في وزارة عبد الرحمن النقيب األولى.
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الصائغ ال��واح��د  عبد  د.ع��ل��ي   

تعود العالقات الدبلوماسية بي 
ن العراق وفرنسا إلى مراحل 
متقدمة في التاريخ الحديث 

عندما كان العراق جزء
من الدولة العثمانية، ذلك أن 

أول تمثيل دبلوماس ي قنصلي 
لفرنسا كان في مدينة البصرة 

عام 1٦2٣، وقد فوض
السفير الفرنسي في األستانة 

رئيس الكراملة في البصرة عام 
1٦٣٨،القيام بالمهام القنصلية 

و تسهيل أمور التجار

.)الفرن�سي���ني ف�س���اًل ع���ن واجب�ت���ه الديني���ة 
و�سه���د ع����م 1٧39 نقل���ة نوعي���ة يف تط���ور 
التمثي���ل الدبلوم��س���ي الفرن�س���ي يف العراق 
عل���ى  الفرن�سي���ة  اخل�رجي���ة  اعتم���دت  اذ 
املن��س���ب  ل�سغ���ل  مهني���ني  ن  دبلوم��سي���ي 
الدبلوم��سي���ة والقن�سلية يف الع���راق, اإذ مت 
 )Pierre De Martinvill( تعني ب���ريدي
م�رتنفي���ل وقد ح���ددت اخل�رجي���ة الفرن�سية 
الفرن�سي���ة  امل�س�ل���ح  عل���ى  ب�حلف����ظ  مه����م 

املتمثل���ة بت�أم���ني الت�س�ل بني الهن���د واأورب� 
اأوًل, ومراع�ة امل�س�لح)التج�رية ث�ني�.

اأ�سبح���ت يف ع����م 1٧٥٥ املقيمي���ة الفرن�سية 
يف الب�س���رة موؤ�س�سة دائمة, وعني له� قن�سل 

فرن�سي, وا�ستهدفت هذه
الهولن���دي  الن�س����ط  م���ن  احل���د  املب����درة 
عين���ت  فق���د  بغ���داد  يف  اأم����  والربيط����ين). 
له����  قن�س���اًل  ع����م  يف  الفرن�سي���ة  احلكوم���ة 
بيلي���ه  ب���ريي  امل�سي���و   )Perrie Bielee(
4 حت���ى وف�ت���ه يف ع����م 1٧٧3. وق���د وف���رت 
الالزم���ة  احلم�ي���ة  الفرن�سي���ة  احلكوم���ة 
لقن��سله���� يف الع���راق ليت�سن���ى له���م القي����م 
بواجب�ته���م بعيدًا ع���ن م�س�يق����ت ال�سلط�ت 

العثم�نية.
الفرن�س���ي  الدبلوم��س���ي  التمثي���ل  تراج���ع 
يف الع���راق يف الق���رن الت��س���ع ع�س���ر ب�سبب 
الأح���داث الداخلي���ة الت���ي م���رت فيه���� فرن�س� 
وطبيعة الظروف الدولي���ة التي ك�نت حتيط 
به���� اآنذاك نتيج���ة لأحداث الث���ورة الفرن�سية 
وغ���زو ن�بليون مل�س���ر. ال اأن تل���ك امل�س�عب 
مل تك���ن تعني انع���دام الن�س����ط الدبلوم��سي 
الفرن�س���ي يف الع���راق ب���ل ا�ستم���ر حتى بعد 
العثم�ني���ة,  الدول���ة  م���ن  الع���راق  تخل����س 
ووقوعه حتت الحتالل الربيط�ين يف العقد 
الث�ين من الق���رن الع�سرين.ح�ولت بريط�ني� 
بعد ت�أ�سي����س الدولة العراقي���ة وتتويج امللك 
في�س���ل الأول يف ع�م 1921 ملكً� على العراق 
النف���راد ب�لع���راق واإبع�د اأي نف���وذ �سي��سي 

اأجنبي عنه, وعلى نحو خ��س فرن�س�.
ال�سي��س���ي  الق���رار  �س�نع���و  ك�ن  ب�ملق�ب���ل 
الفرن�س���ي ومربجم���و ال�سي��س���ة اخل�رجي���ة 

الفرن�سية يرون �سرورة اإق�مة وتطور

م���ع  والقن�سلي���ة  الدبلوم��سي���ة  العالق����ت 
الع���راق, ب�لرغ���م م���ن ع���دم اع���راف فرن�س���� 

بفي�سل ملكً� على العراق. و�سمن هذه
م�يك���ره  امل�سي���و  تعي���ني  مت  النظ���رة   
بغ���داد  يف  دائم���ً�  قن�س���اًل   M.Mikrah(
ب���دل م���ن القن�س���ل املوؤق���ت امل�سي���و �سوداف 
)M. Sudiev( .ومم���� يث���ري ال�ستغراب اأن 
ال�سلط����ت الربيط�نية �سجع���ت تلك اخلطوة 
الت���ي ل تتواف���ق م���ع �سي��سته���� الع�م���ة يف 
العراقي���ة  احلكوم���ة  م���ن  العراق,وطلب���ت 
املوافق���ة وعدم اتخ����ذ اأي اإجراء يق���ف ع�ئقً� 
اأم����م تلك اخلط���وة لكي ل ينعك����س ذلك �سلبً� 
عل���ى طبيعة العالق����ت بني البلدي���ن. وطلبت 
�سلط�ت النتداب م���ن ال�سحف العراقية عدم 
منطق���ة  لفرن�س���� و�سي��س�ته���� يف  التعر����س 
ال�س���رق الأو�سط.وب�لرغم من تل���ك ال�سي��سة 
النت���داب  �سلط����ت  اتبعته����  الت���ي  املرن���ة 
الربيط�ني���ة واحلكوم���ة العراقي���ة مع� جت�ه 
فرن�س�, ف�إن الأخ���رية مل تعرف ب�مللك في�سل 
مل���ك� على العراق وا�ستمر احل����ل كذلك حتى 
ع����م 192٥ عندم���� اعرف���ت ب�س���كل ر�سم���ي 
بحك���م املل���ك في�س���ل يف الع���راق, كم���� عينت 
قن�س���ال له� يف املو�س���ل هو امل�سي���و بوي�س. 

.)M.Buiche(
ويف ع����م 192٧ عين���ت احلكوم���ة الفرن�سية 
امل�سي���و )Augie.N.Muriee( اأوجي���ه.ن 

مورية قن�سال له� يف
املو�س���ل الأم���ر ال���ذي دل عل���ى م���دى اهتم�م 
احلكوم���ة الفرن�سية بولي���ة امل و�سل ب�سبب 

وجود النفط يف كركوك
ووج���ود اأقلي���ة م�سيحي���ة فيه���� ورمب���� هن�ك 
اعتب����رات اأخرى تع���ود اإىل اتف�قية �س�يك�س 

بيكو والحتالل الفرن�سي ل�سوري�
وعالقته� ب�أقرب املن�طق العراقية اإليه�.

ا�ستمرت العالق����ت الدبلوم��سية بني العراق 
وفرن�س���� ب�لط���راد والتق���دم ول�سيم���� بع���د 

ا�ستقرار الأو�س�ع ال�سي��سية
يف العراق و�سوري� ولبن����ن, ففي ع�م 1929 
ب���ول  امل�سي���و  الفرن�سي���ة  احلكوم���ة  عين���ت 
لبي���ري لب�سيه قن�ساًل ع�مً� له���� يف بغداد خلفً� 
للم�سي���و م� يك���ره اإل اإن احلكوم���ة ال عراقية 
رف�س���ت العراف ب���ه وط�لب���ت اأن يكون له� 
و�سع���ً� مم�ث���اًل مل���� لفرن�س���� يف الع���راق اأي 
اإن�س�ء قن�سلية ع�مة عراقية يف بريوت الأمر 
ال���ذي رف�سته فرن�س� كلي���ً� وف�سرت احلكومة 
العراقية هذا املوقف برف�س فرن�س� العراف 
ب�لع���راق كدولة م�ستقل���ة وان اعرافه� ب�مللك 
بريط�ني����  تع���د  اإنه����  و  �سكلي���ً�  ك�ن  في�س���ل 
ال�سلط���ة الرئي�سي���ة الوحي���دة يف الع���راق.و 
بع���د م���رور م���دة لي�س���ت ب�لق�س���رية ق�م���ت 
خالله���� الدبلوم��سي���ة الفرن�سي���ة ب�لعديد من 
الت�س�لت لت�سوية تلك امل�س�ألة اإذ زار امل�سيو 
لب�سيه يف م�ي����س 1930 م نوري �سعيد وزير 
اخل�رجية وطل���ب منه اع���راف احلكومة به 
ل�سيم� بعد موافقة احلكوم���ة الفرن�سية على 
اقراح احلكومة الربيط�نية بتعيني �سكرتري 
عراق���ي يف )ب���ريوت يكون �سم���ن م�سوؤولية 
القن�س���ل الربيط����ين الع����م.األ اإن احلكومة 
العراقية اأ�سرت عل���ى ت�أ�سي�س قن�سلية ع�مة 
عراقية يف بريوت, وعند ذلك �سوف ل مت�نع 
احلكوم���ة العراقي���ة يف اإ�س���دار اع���را فه���� 

ب�لقن�سل الفرن�سي يف بغداد.
ت�بعت ال�سح�فة العراقي���ة تلك امل�س�ألة بكثري 
م���ن الهتم�م,وع���دت م�س�أل���ة فت���ح قن�سلي���ة 

عراقية يف بريوت تعبري عن
مراع����ة فرن�س���� لالأ�س���ول الدبلوم��سي���ة يف 
املع�مل���ة ب�ملث���ل م���ن جه���ة وب�سب���ب وج���ود 

امل�س�لح العراقية هن�لك من جهة
اأخرى, وحثت احلكوم���ة الفرن�سية للموافقة 
على ذلك وخ��سة بع���د ت�أخر اعراف العراق 

ب�لقن�سل الفرن�سي يف
.)بغ���داد. واأم�م هذا الوقف املت�سدد للحكومة 

اإىل  بغ���داد  لب�سي���ه  امل�سي���و  غ����در  العراقي���ة 
ب���ريوت ملق�بل���ة املفو����س ال�س�م���ي الفرن�سي 
هن�ل���ك والت�س����ور مع���ه فيم���� يخ����س موقف 
احلكوم���ة العراقية ودار العتم�د الربيط�نية 
من تلك امل�س�ألة وحث احلكومة الفرن�سية على 
فت���ح قن�سلية عراقية يف ب���ريوت. ويف واقع 
الأم���ر اأن ال���ردد الفرن�سي يف قب���ول مقرح 
احلكوم���ة العراقي���ة يع���زى اإىل اإن احلكومة 
الفرن�سية ك�نت تخ�س���ى اأن يتخذ ال�سوريون 
تلك امل�س�ألة للمط�لبة ب�ملثل واإن�س�ء قن�سلي�ت 

�سورية يف العراق وغريه. 
وافق���ت احلكوم���ة الفرن�سي���ة عل���ى املق���رح 
العراق���ي بفت���ح قن�سلية ع�مة ل���ه يف لبن�ن اإذ 

مت تعيني ر�سيد اخلوجة اأول
قن�س���ل للعراق يف �سوري� ولبن�ن وك�ن مقره 
يف بريوت بعد اأن تعهدت بريط�ني� ب�أن تكون 
تل���ك القن�سلية حت���ت اإ�سرافه�. )م���ن الن�حية 
الواقعي���ة. وقد فتحت اخلطوة الفرن�سية تلك 
اأب���واب التط���ور الدبلوم��س���ي ب���ني الطرفني 
العراقي والفرن�سي فيم� بعد, ففي ع�م 1930 
رفعت فرن�س� متثيله� الدبلوم��سي يف العراق 
اأ�سب���ح  ب�لأعم�ل,وبذل���ك  )ق�ئ���م  درج���ة  اإىل 
امل�سي���و لب�سي���ه اأول ق�ئ���م ب�لأعم����ل لفرن�س���� 
 Lousis �يف العراق,كم���� عينت »لوي�س لوك

Lwca قن�سال له� يف املو�سل.
وق���د �سجعت اخلط���وة الفرن�سي���ة اآنفة الذكر 
احلكوم���ة العراقي���ة عل���ى التفك���ري يف فت���ح 

قن�سلية عراقية يف ب�ري�س اإذ
ف�حت���ت فرن�سي����س همفريز املعتم���د ال�س�مي 
اخل�سو����س  بذل���ك  الع���راق  يف  الربيط����ين 
ال���ذي ك�ن يرى �س���رورة اأن ل يكون التمثيل 
الدبلوم��س���ي اأح�دي اجل�نب ب���ل يكون على 
نح���و متب�دل ب���ني الدولتني الع���راق وفرن�س� 
وعلى ق���دم امل�س����واة وعلي���ه اأج���رى املعتمد 
ال�س�م���ي ع���دة ات�س����لت بذل���ك اخل�سو����س 
وتكلل���ت جهوده ب�لنج����ح, اإذ عني حن� خي�ط 

ممثال للعراق يف ب�ري�س.
م���ع  للع���راق  الدبلوما�س���ية  العالق���ات   ( بح���ث  ع���ن 
اجلمهورية الفرن�س���ية)١٩٣٩ – ١٩٢١( م. القاد�سية 

يف االداب والعلوم الرتبوية 2007.

من بدايات العالقات 
الدبلوماسية بين العراق
 وفرنسا
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ال���ع���ت���اب���ي ح���م���ي���د  هللا  ع����ب����د  د. 

يمكن القول إن قرار المجلس األعلى لإلصالح في 
الدولة العثمانية بتشكيل لجنة تقوم بإعداد دراسات 

عن أنظمة البلديات وأصول تشكيلها في الدول األوربية 
عام 11٨45 البواكير األولى لتأسيس دوائر البلديات في

واليات الدولة العثمانية، ومهما يكن األمر، فقد 
تأسست أول بلدية في بغداد عام 14٨4

بج�ن���ب الر�س�ف���ة, بع���د �س���دور جمموع���ة الأح���ك�م اخل��س���ة 
بق�ن���ون البلدية (بلدية نظ�من�مه)وتوىل رئ��سة البلدية اإبراهيم 
الدفري, وه���و اجلد الأكرب لالأ�ست�ذ حمم���ود �سبحي الدفري, 
وعل���ى عهده زار ال�س����ه الإيراين ن��سر الدي���ن العتب�ت املقد�سة 
يف بغ���داد والنجف وكربالء, ف�حتفت به بغ���داد احتف�ءًا كبريًا. 
وق���د ُزين���ت املدينة وم���� حوله� ب�س���كل مميز. وا�ستم���ر اإبراهيم 
الدف���ري يف من�سبه  حتى تويف ع����م 18٧6 ثم عني بعده ث�بت 

ب��س� لرئ��سة بلدية بغداد وك�لة.

ك�ن تعي���ني مدح���ت ب��س���� والي���ً� على بغ���داد نقطة نح���ول مهمة 
يف ت�ريخه���� عل���ى طري���ق الإ�س���الح, ف�لأخ���ري ق����م ب�إ�سالح�ت 
عدي���دة, اأبرزه���� اإدخ�ل التنظيم����ت الإداري���ة احلديثة, واقرح 
اإن�س����ء جم�ل�س ال���ولة و جم�ل�س البلدي����ت واملج�ل�س اخل��سة 
ب�ملت�سرفي����ت, ت�أ�سي�س���� على م� تقدم, ت�س���كل اأول جمل�س بلدي 
ع����م 1481 وك�ن اأخي����ره عن طري���ق النتخ�ب�ت, وعه���د اإدارة 
البلدي���ة اإىل رئي����س البلدية وجمل�سه� الذي يتك���ون على الأغلب 
م���ن اإحدى العوائ���ل املعروفة يف بغداد او موظف���ً� حكوميً�.  لقد 
وا�سل���ت الدول���ة العثم�ني���ة يف ثم�نيني����ت القرن قب���ل امل��سي, 
اهتم�مه� بتطوي���ر اخلدم�ت البلدية من خ���الل ا�سدار جملة من 
القوان���ني والنظمة, اذ ا�سدرت ع�م 18٧0 نظ�م ادارة الولي�ت 
العمومي���ة, وال���ذي ن�س عل���ى ت�سكي���ل املج�ل����س البلدية يف كل 
مدين���ة م���ع بي�ن طبيع���ة اأعم�ل.( موظف���ي البلدي���ة وواجب�تهم, 
ف�سال عن موارد البلدية ويف ال�سي�ق نف�سه, �سدر ق�نون بلدي�ت 
الولي�ت اجلدي���د اآنذاك يف اخل�م�س م���ن ت�سرين الأول 1488, 
ال���ذي اأكد ت�سكي���ل املج�ل����س البلدية, وتو�سيع خدم����ت الدوائر 
البلدي���ة ومهم�ته� وتق�سيم البلدي�ت يف املدن الكربى اإىل ب�سعة 
اأق�س�م على اإل يقل عدد ال�سك�ن يف كل ق�سم عن  81  األف ن�سمة.

ون�س الق�نون على ت�أليف املجل�س البلدي من اثني ع�سر ع�سوا. 
ينتخبهم املواطنون ملدة اأربع �سنوات, ويخرج ن�سفهم كل ع�مني 
. وم���ن اجلدير ب�لذك���ر, ت�ألفت اأول بلدية يف الع���راق من رئي�س 
وخم�سة اأع�س�ء مع مهند�س و مفت�س �سحي وطبيب,والرتب�ط 
ب�لدائ���رة قلم خ��س, ت�ألف من عدد من الكت�ب,و م�أمور املحالت, 
ومفت�سني, ونبطية البلدية, ف�س���ال عن احلرا�س الليليني وعم�ل 

التنظيف, وارتبط بدائرة البلدية اأي�س� اإدارة م�ست�سفى الغرب�ء 
التط���ور  ال�سن�ئع.ولغر����س مواكب���ة  ب�لك���رخ واإدارة مدر�س���ة 
احل��سل يف مدينة بغداد, و ُبغية تقدمي اأف�سل اخلدم�ت لأه�يل 
بغ���داد, ت�أ�س�ست دائرة بلدية ث�نية يف الع�م 18٧8 وك�ن موقعه� 
يف راأ����س القرية, وك�ن مالكه���� الإداري يتكون من رئي�س و�ستة 

اأع�س����ء وحم��س���ب زد عل���ى ذلك, عدد م���ن املوظف���ني والع�ملني 
م���ن احلرا�س الليل���ني وعم�ل التنظيف, تاله���� ويف الع�م نف�سه, 
ت�أ�سي����س بلدي���ة اأخ���رى يف �س���وب الك���رخ, �سم���ت يف ثن�ي�ه���� 
رئي����س وخم�س���ة اأع�س����ء وقلم البلدي���ة الذي يتك���ون من رئي�س 
القل���م ومع�ونه واملح��سب واأمني ال�سن���دوق وعدد من املراقبني 

بلدية بغداد في العهد العثماني
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ع����ب����د ال����س����ت����ار ال���ب���ي���ض���ان���ي

في نهاية العام 19٨٨، اجريت حوارا طويال 
مع الشخصية العسكرية المعروفة 
الفريق سعيد حمو ضمن باب جديد 

اقترحته لمجلة )الف باء( بعنوان 
)عراقيون(، ولم اتمكن من نشره وذلك 
لصدور توجيهات التسمح بنشر اي حوار 

مع العسكريين إال بعد موافقة دائرة 
التوجيه السياسي، وأرسلت المجلة 

الحوار لدائرة التوجيه السياسي لكنها لم 
تعده وفقدته لألبد، ولسوء الحظ انني لم 

احتفظ بمسودته.!

امت���د احل���وار على ث���الث جل�س����ت يف بي���ت املرحوم 
حم���و. وك�ن البع����س يتداول���ون )ا�س�ط���ري( عن هذا 
الق�ئ���د اجلبلي املخ�سرم, طرحت علي���ه اغلبه�, ومنه� 
انه ك�ن اثن�ء ال�ستب�ك�ت ليختبيء, بل يقف على علو 
مبواجه���ة الر�س�����س املب��سر. طبع� نف���ى هذه احل�لة 
نفي� ق�طع����, وا�س�ر اىل ان م�سدر احلك�ية هي معركة 
)كل���ي علي بيك( التي ا�ستهر به� حمو انذاك. واأو�سح 
)�سحي���ح انن���ي �س�ركت ب�ملعركة �سخ�سي���� لكني كنت 
احت�س���ن خل���ف دب�ب���ة واحي�ن� خل���ف �سخ���رة..( ثم 
ا�ست���درك )ليوجد ان�س�ن يف ليختبيء من الر�س��س 
اثن�ء املع�رك مهم� ك�ن �سج�ع�..لكني �س�هدت �سخ�س� 
واح���دا يف حي�ت���ي مل يختب���يء وواج���ه الر�س�����س 

ب�لوقوف على اعلى منطقة ف�أربك العدو(.

�س�ألت���ه: من هو؟..اج�ب بعد ت���ردد: عبد الكرمي ق��سم. 
قلت له ب�مك�نك �سرد الق�سة واأعدك ب�أنني لن ان�سره�. 
وا�ست�أن���ف حديث���ه ق�ئ���ال: يف الع����م 1948 واثن����ء 
احلرب العربية ال�سرائيلية, كنت �س�بط ا�ستخب�رات 
اح���د الف���واج برتبة م���الزم اأول, وك�ن فوجن� منت�سر 
اىل ج�ن���ب الف���وج الذي يق���وده املرح���وم عبدالكرمي 
ق��س���م, وفج�أة �س�هدت الف���وج يتقدم ب�جت�ه )جنني(, 
واغ���رب م���� اأذهلني ه���و ان عبدالك���رمي ق��سم ك�ن يف 
املقدم���ة يواج���ه ر�س�����س ال�سرائيلي���ني م���ن دون ان 
ينحن���ي او يختبيء بل يقف على طول���ه ويطلق الن�ر 
عليه���م م� اربكهم و�سجع فوجه ب�لندف�ع خلفه �سريع� 

ويحرر املدينة.
ه���ذه احلك�ي���ة تتط�ب���ق مت�م� م���ع م���� رواه يل اللواء 
املرح���وم عبداجلب����ر عبدالك���رمي احد اع�س����ء تنظيم 
ال�سب����ط الحرار, وك�ن �سديق���� مقرب� للزعيم قبل ان 
ينقل���ب علي���ه بع���د 14 مت���وز لأنتم�ئ���ه اىل القوميني, 
وكث���ريا م����ك�ن يع���رب يل ع���ن ندمه عل���ى موقف���ه هذا 
بقوله )ق�سمرن���� عبدالن��سر(..وق���د عرفني على لواء 
عبداجلب����ر )اب���و �س���الح(, الن�قد واملرج���م املرحوم 
يو�سف عبدامل�سيح ث���روت, عندم� طلب مني ذات يوم 
مرافقته اىل مدينة الطب لزي�رة �سديق له من ال�سب�ط 
الح���رار, وحدثني ثروت اثن�ء الطريق ب�لرغم من ان 
ه���ذا ال�س�بط غري م�سهور اعالمي���� لكنه الوحيد الذي 
يع���رف �س���ر ث���ورة 14متوز!, حي���ث يعتقد ث���روت ان 
لثورة متوز �س���ر مل تك�سفه جميع الكت�ب�ت واملذكرات 
التي �سدرت عنه� لنهم ليعرفونه!!. ك�ن ذلك يف الع�م 
1983 عل���ى م� اتذك���ر. بعد ان دخلن���� الردهة و�سلمن� 
علي���ه ق����ل له ثروت )ان���� اعرف انك كتب���ت مذكراتك.. 
انطيني�ه� قبل م�متوت..(, يف البداية نفى عبداجلب�ر 
المر, ومن ثم ق�ل انه� موجوده عند ابنه الذي يعي�س 
يف بولوني����, بعده� غري قوله ب�نه كتبه� لكنه حرقه�!. 
لحق� متتن���ت عالقتي بهذا ال�س�بط, حيث كنت اجلب 
ل���ه حبوب �سغط من وحدت���ي الع�سكرية يف الب�سرة, 

وعل���ى اثره� راح ي���ردد على مقهى الربمل����ن وتعرف 
عليه الكثري من الدب�ء.

وم���ن ب���ني الق�س�س الت���ي رواه���� يل ع���ن عبدالكرمي 
وتنظي���م ال�سب�ط هي معركة حتري���ر )جنني(, ق�ل ان� 
كنت يف فوج عبدالكرمي ق��سم برتبة مالزم اول وكنت 
مقرب من���ه كثريا بحكم ان�سم�مي اىل تنظيم ال�سب�ط 
الحرار الذي بدا به الزعي���م هن�ك يف فل�سطني..ويف 
اح���د اي����م ا�ستداد مع�رك ح���رب 48 تلقين���� برقية من 
رئي����س ارك�ن الق���وات العراقي���ة غ����زي الداغ�ست�ين, 
تطل���ب من���� التح���رك اىل منطق���ة...,وك�ن الو�س���ول 
اىل تل���ك املنطق���ة يتطلب ع���دة اي�م لوج���ود عدة مدن 
حمتل���ة تف�سل ب���ني مك�نن� وتلك املنطق���ة ومنه� مدينة 
)جن���ني( الت���ي نتح�سد عل���ى مداخله�, فج����أة طلب من� 
ق��س���م ال�ستع���داد لقتح����م )جن���ني(, وب���داأ الهج���وم 
وك�ن عبدالك���رمي ق��س���م يف املقدم���ة يق�ت���ل ببندقي���ة, 
وكن���ت ا�س�ه���ده يق���ف على اعل���ى �سخ���رة او مرتفع, 
فيطل���ق ال�سرائيليون عدة ر�س��س����ت وعندم� يرونه 
ل يختبيء مث���ل الخرين يهربون ام�م���ه, فيتقدم اىل 
م���ك�ن اخر ومع���ه ت�سكيالت الفوج, وتك���رر المر عدة 
م���رات )ك�ن يق���ف له���م مثل اجلن���ي.. ويج���وز عب�لهم 
جن���ي فهرب���وا..(.. وبعد ع���دة خطوات ه���رب جميع 
ال�سرائيل���ني.. وطل���ب عبدالك���رمي م���ن رت���ل الف���وج 
التوغ���ل يف املدينة وك�ن هو واقف���� يف مقدمة �سي�رة 
جي���ب ك�سف مم�س���ك� بندقي���ة تتق���دم الرت���ل, وعندم� 
طلب���ت من���ه ان ليبقى واقف���� يف مقدمة ال�سي����رة ق�ل 
يل )م���� علي���ك اليهود جبن����ء بعد م�يك���درون ي�سوون 
�سي..(. وفع���ال كن� نخرق �سوارع )جن���ني( واليهود 
على اجل�نب���ني يتفرجون علين� مذهولني بعد ان القوا 
ا�سلحته���م.. و�سلن���� املنطقة بع���د 8 �س�ع����ت, وهن�ك 
خرج اللواء غ����زي الداغ�ست�ين وق�ل للزعيم )ه� ولك 
ا�س�جبك..عب����يل بعد اربعة اي����م م�تو�سل(..ف�ج�ب 

الزعيم )�سيدي ذول جبن�ء).
عن �سفحة الكاتب 

وعم����ل التنظيف, وقد و�سح���ت دائرة البلدي���ة الأخرية بكونه� 
اأك���ر البلدي����ت تقدمي���ً� للخدم�ت, فق���د اأجنزت اإ�س����ءة �سوارع 

الكرخ ع�م 18٧8.
ك�ن اإ�سم�عي���ل الدف���ري رئي�سً� لبلدية الر�س�ف���ة – الق�سم الأول 
- للم���دة م���ن 1880 ����� 188٥, وم�سطف���ى جميل للم���دة 1891 �� 
1892, وال�سي���خ  عبد ال���رزاق افندي رئي�س���ً� لبلدية منطقة ب�ب 
ال�سي���خ – الق�سم الث�ين – وعب���د الله جلبي رئي�سً� لبلدية الكرخ 
– وك�ن لكل بلدية ميزانية خ��سة به�, اإل اأنه�  – الق�سم الث�لث 
�سرع����ن م� واجهت �س�ئقة م�لية ا�سطرته���� يف النه�ية اىل دمج 
البلدي����ت الثالث حت���ت ا�سم بلدية بغداد ع����م 190٧, وك�ن عبد 
الرحم���ن  احلي���دري رئي�س���� لبلدية بغ���داد ب�لوك�لة يت���م اختي�ر 
رئي����س البلدية من ج�ن���ب اأع�س�ء املجل�س البل���دي, ول تتج�وز 
م���دة رئ��سة البلدية اأربع �سنوات, ومن واجب�ت املجل�س البلدي 
تعي���ني املوظفني واملراقب���ني, وابرز ال�سخ�سي����ت التي تن�وبت 

على رئ��سة بلدية بغداد  خالل املدة  1911�� 1916:
-1 ا�سم�عيل ب�سيم

-2 مظهر بك
-3 عزت الف�ر�سي

-4 رفعت اجل�درجي
-٥ �سليم�ن ف�ئق

واعتمدت البلدية يف متويله� على عدد من الواردات التي متثلت 
ب�لآتي:

1.الغرام�ت امل�لية 
2.مبيع�ت البلدية 

3. ا لر�سوم املختلفة التي جتبيه� ال�سلط�ت البلدية 
4.الكتت�ب�ت والهب�ت 

ن�ستخل����س مم� تقدم, ع�ن���ت بلدية بغداد خ���الل العهد العثم�ين 
وم�زال���ت العدي���د م���ن امل�س���كالت, اإْذ كث���ري م���� ا�ستك���ى املواطن 
البغدادي م���ن �سعف اأدائه� وعدم قدرته� على مع�جلة م�سكالته� 
وتلبي���ة احتي�ج�ته���� وتقدمي اخلدم����ت اجلديدة له���� ولعل ذلك 
يرج���ع يف بع����س الأ�سب����ب اإىل القوان���ني يف العه���د العثم�ين, 
التي مل تكن تن�سجم مع واقع بغداد, ومع خ�س�ئ�سه, اإذ مل توفر 
الإدارة العثم�ني���ة فر�س���ة ف�علة للمواطن���ني يف ت�سيري ال�سوؤون 

البلدية واإدارته� وامل�س�ركة يف اإعم�له� وخدم�ته�.
وك�ن الحت���الل الربيط�ين اإىل بغ���داد يف احل�دي ع�سر من اآذار 
191٧, اإيذانً� ببدء مرحلة جديدة يف اإدارة بلدية بغداد, ل�سيم� 
الو�س���ع امل���زري الذي ك�ن���ت تعي�س���ه املدين���ة ب�سب���ب ان�سح�ب 
املوظفني العثم�نيني م���ع القوات العثم�نية, ومل تكن للبغداديني 
خ���ربة يف �س���وؤون الإدارة ب�سب���ب �سي��س���ة التري���ك التي ك�نت 
مي�ر�سه� الحت�ديون بتف�سيلهم الأتراك على العرب, لذا ح�ولت 
�سلط����ت الحت���الل الربيط����ين اإيج����د اأ�سل���وب جدي���د ل���الإدارة 
وتنظي���م الأم���ور نت���ج عن���ه اإدارة ع�سكري���ة للبلدي���ة يف الراب���ع 
م���ن ني�س����ن 191٧ برئ��سة ق�ئ���د حملة احتالل بغ���داد. اجلرنال 
�ست�نل���ي م���ود Stanly Maude ي�س�ع���ده احل�كم الع�سكري 
لبغ���داد اجلرنال هوك���ر Hawker, ون�ئ���ب احل�كم الع�سكري 
ل�سرق بغداد الر�س�فة امليجر كوردن Gorden ون�ئب احل�كم 
الع�سك���ري لغ���رب بغ���داد الك���رخ امليج���ر اوليف���ر Oliver. يف 
ح���ني توىل الك�ب���ن م�ر�س�ل Marshal الإ�س���راف على مدينة 
الك�ظمية, وي�سف املوؤرخ العراقي املع��سر قي�س جواد الغريري 
�سدة تع�مل البلدية مع املواطنني البغداديني وق�سوته�, ب�لقول: 
ك�ن���ت تع�ق���ب ب�س���رب الأ�سخ�����س الذي���ن يخ�لف���ون ال�سري يف 
ال�سوارع ول�سيم� اجل�س���ور و فك�ن املفرو�س عبور اجل�سر من 

اجلهة اليمنى,  ف�إذا عرب من اجلهة الي�سرى يع�قب ب�ل�سرب .
جملة الرتاث العلمي العربي.  العدد الثاين ٢0١7 
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د.م����ح����م����د ع����ب����ود ال����س����اع����دي

 ان تأسيس كلية اآلداب سنة 1949 جاء قبل 
تأسيس الجامعة فقد حدد موقعها في منطقة 
باب المعظم وتحديداً في بناية مدرسة الفنون 

المنزلية مقابل كلية الملكة عالية في الباب 
المعظم , وذلـك وفق مـا ذكــــر فــــي الكتــاب 

التعريفي لكلية اآلداب. وذكر الطلبة الذين دخلوا 
الكلية خالل تلك المدة ان بناية الكلية السابقة هي 
االن » ملحق المعهد الطبي التقني » في منطقة 

باب المعظم, ومع بداية تأسيس كلية اآلداب كانت 
اقسامها الثالث مجتمعة في مبنى واحد وهي 

بناية صغيرة وبسيطة على حد وصف صالح احمد 
العلي, احد اساتذة الكلية عند تأسيسها عام 1949.

وت�سفه���� ط�لبة يف ق�سم اللغة العربي���ة اآنذاك التي دخلت 
الكلي���ة ع����م 19٥0 , ان بن�ي���ة الكلية ك�ن���ت يف ح�لة غري 
لئق���ة ف�جلدران بع�سه� حمطمة واملرافق ال�سحية ب�ئ�سة 
وه���ي تتكون من ط�بق ار�سي وط�بق علوي واحد, وبعد 
افتت����ح الق�س����م الخ���رى يف الع����م الدرا�س���ي الث�ين مل 
تكن البن�ية تكفي لكليت���ي الآداب والعلوم, لذلك ا�سطرت 
وزارة املع����رف وادارة الكليت���ني اىل نقل كلية العلوم اىل 
بن�ي���ة اخ���رى يف منطق���ة العظمي���ة وبقيت كلي���ة الآداب 

ت�سغل وحده� البن�ية املوجودة يف ب�ب املعظم.
على الرغ���م من توا�سع بن�ية كلي���ة الآداب عند ت�أ�سي�سه�, 
ك�ن���ت ك�في���ة ب�لن�سبة لع���دد الطالب املقبول���ني, اذ يقت�سر 
كل ق�س���م م���ن اق�س�مه���� عل���ى �سعبة واح���دة ل���كل مرحلة, 
ال ان البن�ي���ة ك�ن فيه���� ق�س���ور م���ن حي���ث امل�ستلزم����ت 
اللوج�ستي���ة ك�ملختربات واملكتبة وق�ع���ة الندوات ون�دي 
الكلية وال�س�ح�ت اخل�سراء, وك�ن ذلك طبعً� يف ال�سنوات 
الوىل م���ن ت�أ�سي�سه����, لك���ن م���ع ا�ستم���رار ادارة الكلي���ة 
ب�فتت�ح الق�س����م العلمية الواحدة تل���و الخرى ا�سبحت 
بن�ية كلية الآداب غري ق�بلة ل�ستيع�ب جميع الق�س�م, مم� 
ا�سط���ر ادارة الكلي���ة اىل ا�ستئج����ر دور قريبة من الكلية, 
ف��سب���ح ق�س���م اللغ���ة النكليزي���ة مع���زوًل يف م���ك�ن اخر 
وحتدي���دًا يف من���زل ك�ن موؤجرا للق�سم ق���رب كلية العلوم 

يف العظمية.
ويو�سح لن� التقرير الذي اعدته » جلنة ا�س�تذة اجل�مع�ت 
الربيط�ني���ة » بع����س تف��سيل بن�ي���ة الكلية حني ك�نت يف 
منطق���ة ب�ب املعظ���م عندم� زاروا الع���راق يف ع�م 19٥3, 
ج����ء فيه:« ان بن�ي���ة كلية الآداب ل ميك���ن اعتب�ره� بن�ية 
دائمي���ه للكلي���ة, لن املب����ين الت���ي ت�سغله���� غ���ري من��سبة 
لالأق�س����م واحتي�ج�ته����, وا�س����ر التقرير اي�س���ً� اىل:« ان 
ق�س���م اجلغرافي���ة والث����ر اللذي���ن يعتم���دان اإىل حد كبري 
عل���ى اخلرائ���ط وامل�س�ع���دات الب�سرية والفني���ة, وبع�س 
املواد املختربية الثمينة اخل��سة بدرا�سة ق�سم اجلغرافية 
والث����ر ل تتوفر له تل���ك امل�س�حة والبن�ي����ت التي جتعل 

الدرا�سة فيه ب�سكل اف�سل ومريح للط�لب.
ويف ال�سي����ق نف�س���ه, بين���ت اللجنة ان ع���دد الق�ع�ت قليل 
ج���دًا وهي �سغرية بحيث ل ميكن عقد الندوات, او ام�كن 
خ��س���ة لالت�س�ل الفردي �سواء ب���ني املوظفني او الطالب, 
الت���ي تعد �سروري���ة للحي����ة الك�دميية, ل���ذا راأت اللجنة 
�س���رورة تغيري موقع الكلي���ة فيم� بعد وان يك���ون موقعً� 
مركزي���ً� كي يت�سن���ى له� مم�ر�سة ان�سطته���� الك�دميية يف 

الق�س�م ك�فة.
ولعل اجمل م� يف املو�سوع قي�م طلبة الكلية وعلى راأ�سهم 
ا�ست�ذ الر�سم ح�فظ الدروبي, بجهود م�سنية لإقن�ع ادارة 

الكلية بتحويل مب�ين املرافق الع�مة املوجودة يف حديقة 
الكلي���ة املهمل���ة منذ م���دة طويل���ة اىل مر�س���م وتخ�سي�س 
مبلغ من امل����ل من ميزانية الكلية لذل���ك الغر�س, وب�لفعل 
ا�ستط�ع���وا اجن�ز ذل���ك املو�س���وع وان�س����ء املر�سم حتت 

ادارة ال�ست�ذ ح�فظ الدروبي. 
يالح���ظ ان ذل���ك املر�سم اول مر�سم يوؤ�س����س على م�ستوى 
كلي����ت العراق وهي ب�درة ات�سمت به���� كلية الآداب, وهو 
موق���ف بليغ ومعرب عن روح التع����ون بني ا�س�تذة وطلبة 
الكلي���ة وعن مدى الفق الوا�سع والثق�ف���ة التي تتمتع به� 

كلية الآداب. 
مهم� يكن من امر, ك�نت بن�ية كلية الآداب تع�ين من بع�س 
الهم�ل عند زي�رة جلنة ال�س�تذة الربيط�نيني له�, ولذلك 
ا�س�ر التقري���ر اىل �سرورة تعيني موظف ي�سمى« امل�سرف 
على املب�ين« لالإ�سراف على �سي�نة البن�ية ب�سكل ك�مل من 
توفري مع���دات بديلة وا�سالح املك�ت���ب وتنظيف النوافذ, 
وان ع���دم �سي�نة تل���ك البن�ية يع���د اهدارًا مل���وارد الكلية, 
كم���� ان وجهة نظر اللجنة الربيط�ني���ة ك�نت يف حمله� اذ 

ا�سبح���ت بن�ي���ة الكلية ت�سيق ع�م� بعد اخ���ر نظرا لزي�دة 
عدد الطلبة وال�س�تذة. اإثر ذلك, وجهت عم�دة كلية الآداب 
كت�ب���ً� اىل »جمل�س التعليم الع�يل« يف الثالثني من ني�س�ن 
19٥3 , طلب���ت فيه نقل مقر الكلي���ة اىل بن�ية دار املعلمني 
البتدائي���ة, ال ان هذا الطلب مت �سحبه من العم�دة نف�سه� 

بعد اي�������������������م 
عدة دون ذكر ال�سب�ب, فوافق املجل�س على الغ�ء الطلب.

 يب���دو مم� تقدم, ان اخف�ق جمل����س التعليم الع�يل, ف�ساًل 
ع���ن ع���دم �سرعيت���ه ق�نوني����, وف�سل���ه يف تطوي���ر البنية 
املن��سب���ة لكلي���ة الآداب والعلوم, وحم�ول���ة املجل�س �سم 
دار املعلمني الع�لية اىل الكلية, اث�ر حفيظة كثريين ب�س�أن 

املجل�س مم� ادى اىل الغ�ئه يف حزيران 19٥3.
يف ع�م 19٥6 , مت نقل بن�ية كلية الآداب والق�س�م الت�بعة 
له� من موقعه� يف منطقة ب�ب املعظم اىل منطقة العظمية 
وحتديدًا خلف املجمع العلمي العراقي وهي بن�ية موؤجرة 
م���ن احلكومةلتتمرك���ز جمي���ع اق�س����م الكلي���ة وملحق�ته� 
يف تل���ك البن�ية التي ت�سغله���� كلي���ة الق�نون)ح�ليً�(. وقد 

ا�ستوعب���ت تل���ك البن�ي���ة معظ���م الق�س����م الت�بع���ة لكلي���ة 
الآداب, ال ان هن����ك وثيقة �س�درة م���ن وكيل عميد الكلية 
ع�م 19٥6 , اأو�سح فيه� ان بن�ية كلية الآداب مق�سمة على 
ث���الث بن�ي�ت, اثنت���ني منه� يف العظمية وج���زء منه� يف 
منطق���ة ب����ب املعظم. يب���دو ان تلك البن�ي����ت ك�نت اثنت�ن 
منه� لكلية العلوم والث�لثة لكلية الآداب اذ اجتمعت معظم 
الق�س����م كم� ذكر ذلك عدد من الطلبة م�سبقً�. وذكر الط�لب 
بدري حممد فهد الع�ين الذي مت قبوله يف الكلية يف الع�م 
ال���ذي نقلت فيه وه���و الع�م الدرا�س���ي 19٥6-19٥٧ , ان 
بن�ي���ة الكلية اجلديدة ك�نت ا�سب���ه مبدر�سة ث�نوية كبرية 
ل تلي���ق مب�ست���وى ا�سم كلي���ة الآداب الوىل على م�ستوى 
الع���راق, لكنه���� يف الوق���ت نف�سه ك�نت تف���ي ب�لغر�س يف 
حينه�, ومت نق���ل بع�س الق�س�م منه� ب�سب���ب زي�دة اعداد 
الطلب���ة بعد �سنوات عدة وحتدي���دًا بعد ثورة الرابع ع�سر 
م���ن مت���وز 19٥8 , مت و�س���ع ن�س���ب ت���ذك�ري يف حديقة 
الكلي���ة لل�س�ع���ر الكبري مع���روف الر�س�يف, ال���ذي ا�ستهر 

بق�س�ئده الوطنية واملع�ر�سة للحكم امللكي اآنذاك.
هن����ك حقيقة ث�بتة ات�سحت لن���� ادت اىل نقل كلية الآداب 
يف ع����م 19٥6 , ه���ي ان���ه مل يك���ن ال�سب���ب الرئي����س لنقل 
بن�ي���ة الكلية اىل موقع اخر م���ن اجل احل�سول على بن�ية 
جي���دة تت�س���ع لكلي���ة الآداب او كم� قررت جلن���ة ال�س�تذة 
الربيط�ني���ني قبل ذل���ك ب�سرورة نق���ل الكلي���ة, وامن� ك�ن 
ال�سب���ب املب��س���ر ال���ذي جع���ل احلكوم���ة تقرر نق���ل بن�ية 
الكلي���ة اىل موقع اخر ب�سبب ن�س����ط طلبته� ال�سي��سي من 
تظ�هرات وا�سراب����ت كثرية ك�نوا يط�لبون فيه� حت�سني 
واقعه���م الجتم�عي او لأ�سب�ب �سي��سية حملية او عربية, 
حت���ى ا�سبح���ت الكلية مرك���زًا لتمركز بقية طلب���ة الكلي�ت 
وجعله� نقطة انطالق للن�س�ط�ت ال�سي��سية والجتم�عية, 
وذل���ك م� اك���ده تقرير �س�در من مديري���ة المن, ف�ساًل عم� 

ذكره طلبة كلية الآداب املع��سرون لتلك املرحلة.
احت���وت البن�ية اجلديدة لكلي���ة الآداب يف الوزيرية, على 
ق�ع���ة كب���رية ا�ستخدمت ن�دي���ً� طالبيً� ويف الوق���ت نف�سه 
ملم�ر�س���ة الن�سط���ة الجتم�عي���ة يف املن��سب����ت اخل��س���ة 
ب�لكلي���ة. كم� احتوت البن�ية على ق�عة �سغرية ا�ستخدمت 
مر�سمً� لكلي���ة الآداب, ف�ساًل عن مكتب���ة الكلية اخل��سة اذ 
�سمت كتب���ً� مبختلف املو�سوع����ت وك�ن يق�سده� الطلبة 
احلدائ���ق  البحوث)وبع����س  وكت�ب���ة  الق���راءة  لغر����س 

املوجودة فيه�. 
ويف الواق���ع, مل ت�سهد ابنية كلية الآداب خالل مدة م� قبل 
ت�أ�سي�س اجل�معة وحتى خالل �سدور ق�نون ج�معة بغداد 
ع����م 19٥6 اي تطور ي�ستحق الذكر. ام� بعد ثورة الرابع 
ع�س���ر من متوز 19٥8 , فقد حظي التعليم الع�يل ب�هتم�م 
خ��س ت�سكلت اإثره جلنة لإع�دة النظر يف ق�نون اجل�معة 
ف�س���در الق�نون رقم )28( لع�م 19٥8, الذي الغى الق�نون 
ال�س�ب���ق, وان اه���م م���� حقق���ه الق�نون اجلدي���د العراف 
بقي����م اجل�معة و�سم جميع الكلي�ت الق�ئمة اليه� مب� فيه� 

كلية الآداب. 
عل���ى اي���ة ح����ل, ك�نت م�س�ح���ة بن�ي���ة الكلي���ة الواقعة يف 
منطق���ة الوزيري���ة تبل���غ 2٧42 م���رًا مربع���ً�, وذلك وفق 
درا�س���ة اك�دميي���ة تتعلق ج�مع���ة بغداد وا�سيف���ت ق�عت�ن 
درا�سيت�ن لبن�ية الكلي���ة بعد ع�م 1962 ). ثم بداأت حركة 
دوؤوب���ة لزي����دة وتو�سيع بن�ي����ت الكلية, اذ ا�س����ر العميد 
ن�ج���ي معروف يف كت����ب موجه اىل رئ��س���ة اجل�معة يف 
�سه���ر ت�سرين الث����ين 1964, اىل اأن العمل ق�ئم يف الكلية 
لبن����ء جن�ح للدرا�سة يتكون من �ست ع�سرة ق�عة وم�سجد 
للطلب���ة, ف�س���اًل ع���ن العم����ل الن�س�ئي���ة الخ���رى, وج�ء 
ذل���ك التو�س���ع نتيجة للزي����دة يف اعداد الطلب���ة املتقدمني 
واملقبول���ني يف الكلي���ة, ف�س���اًل ع���ن فت���ح بع����س الق�س�م 

الخرى, اذ بينت درا�سة يف ع�م 196٥. 

عن ر�سالة: كلية االآداب والعلوم ١٩4٩ – ١٩68 درا�سة تاريخية » 

كلية اآلداب في جامعة بغداد في سنواتها األولى

كيف ُأختير موقع الكلية؟
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ل�������ي�������ث ع�������ب�������د ع����ل����ي

يعد قانون اإلصالح الزراعي من جملة 
انجازات الحكومة العراقية في 14 تموز 

195٨ ,تم من خالله تفتيت الملكية 
الزراعية الكبيرة , اعتمد على قوانين 
اإلصالح الزراعي المصري والهندي 
, لكنه لم يحقق اهدافه المطلوبة 

بسبب اإلهمال وسوء التطبيق و تمديد 
مدة االستيالءعلى األراضي الخاضعة 

لإلصالح الزراعي , ولم يأخذ بالحسبان 
التطور الزراعي , وكذلك لم ُيمّيزبين 
المالكين العشائريين واإلقطاعيين 
والمالكين المدنيين ,مما أدى الى 

اإلضرارباإلنتاج والحيلولة دون تنفيذ 
قانون االصالح الزراعي في حين ان 
المالكين المدنيين كانون يقدمون 

خدمة لإلنتاج الزراعي عن طريق مكائن 
الماء واآلالت الزراعية والطرق الحديثة 
للزراعة , في حين لم يقّدم المالكون 
العشائريون ذلك.كما ان القانون اقر 
مبدأ التعويض للمالكين في جميع 
األراضي المستولى عليها وأهمل 

القانون مشكلة زيادة اإلنتاج الزراعي , 
لذا لم يحقق.( ما كتب في وقته َوعّد 

قانونًا. 

مل  ميك����ن حتقي����ق اأهداف ق�ن����ون الإ�سالح 
ك�لق�س�����ء  �سريع����ة  ب�س����ورة  الزراع����ي 
عل����ى الإقط�����ع وزي�����دة الإنت�����ج,اإذ ان�سغل 
الفالح����ون بتقلي�����س نف����وذ كب�����ر املالك����ني 
و�سي����وخ الع�س�ئ����ر اكر م����ن تركيزهم على 
زي�����دة الإنت�ج,وتب�ط�����أت الدول����ة بتجري����د 

الفالحني التي تزيد على املدد املقررة , ادى 
اىل انخف������س الإنت�����ج( ا�ست����رياد احلنطة 
ب����دل من ت�سديره�����(  ومل ين�س����ف الق�نون 
الكري����ة املطلق����ة من الفالح����ني يف الواقع 
,كم����� انه لو طبق ل�سم����ل 11 % منهم وتبقى 
الن�سب����ة الكرب من الفالحني بال ار�س. وان 
معظم الرا�سي التي �سمله� الق�نون بن�سبة 
11 % , ام� الرا�سي اململوكة ملكً� �سرفً� فال 
ت�سكل �س����وى %22,1 من جمموع الرا�سي 
اخل��سع����ة للق�نون  وه����ذا لي�ستحق اث�رة 
حول عملي�ت ال�ستيالء على الرا�سي وان 
معظم الرا�سي امل�ستوىل عليه� قد عو�ست 

ببدل جمز له�.
�س����رع ق�ن����ون ال�س����الح الزراع����ي ومت����ت 
من�ق�ست����ه يف جمل�س ال����وزراء فلم يعر�س 
عليه اح����د �سوى العقيد عب����د ال�سالم ع�رف 
ح����ول م�س�ح����ة الر�����س الزراعي����ة , ط�ل����ب 
ب�����ن تكون م�س�حة ملكي����ة الر�س 11 دومن 
لالرا�س����ي املروي����ة ومب�س�ح����ة  ٥11 دومن 
لالرا�سي الت����ي تعتمد على المط�ر, لكن مل 
يوؤخ����ذ براأيه. و قدعَد الق�نون ثمرة حقيقية 
م����ن ثم�����ر ث����ورة 14 مت����وز 19٥8 اإذ ك�ن 
يه����دف للق�س�ء على القط�����ع وازالة النفوذ 
ال�سي��سي لالإقط�عي����ني لمتالكهم م�س�ح�ت 
زراعية وا�سعة , وك�نوا ي�ستغلون نفوذهم 

مل�سلحتهم ل�سيم�م�س�لح ال�ستعم�ر.
وم����ن خالل و�س����ع الق�ن����ون ك�ن امل�سرعون 
ل����ه ي�سبون اىل حتقيق ام�����ين ال�سعب على 
�سعيد النواحي الجتم�عي����ة والقت�س�دية 
الجتم�عي����ة  الن�حي����ة  فم����ن  وال�سي��سي����ة  
الر�����س  توزي����ع  يف  امل�س�����واة  حتقي����ق 
الريف����ي,  املجتم����ع  فئ�����ت  ب����ني  وال����روة 
والق�س�����ء عل����ى النظ����م القبلي����ة والأح����ك�م 
الع�س�ئرية واإلغ�ء ال�سخرة , والتخل�س من 
العالق�����ت الحتك�ري����ة والظل����م الجتم�عي 
و�س����وء توزي����ع الدخ����ل. ام����� م����ن الن�حي����ة 
القت�س�دي����ة ف����ك�ن يه����دف اىل ا�سع�ف فئة 

املالك����ني الكب�����ر الذي����ن ي�سع����ون لمت����الك 
املزي����د م����ن الرا�س����ي الزراعي����ة وتفتي����ت 
راأ�����س امل�����ل م����ن خ����الل جتزئ����ة ممتلك�تهم 
وتوزيعه����� عل����ى م�ستحقيه����� م����ن الفالحني 
والذي ي����وؤدي ب����دوره اىل تطوي����ر الإنت�ج 
ورفع القدرة ال�سرائية والدخ�ر للفالحني. 
اأم����� من الن�حية ال�سي��سي����ة فيهدف الق�نون 
اىل جتري����د القط�ع من نف����وذه الوا�سع يف 
ال�سلطة, من خ����الل تقلي�س امك�ن�ته امل�دية 
والق�س�����ء على ال�سراع�ت الطبقية الن�جمة 
من العالق�ت ال�ستغاللية التي تدعم انظمة 
احلك����م , فه����و يدع����و اىل تعبئ����ة الفالح����ني 
جم�هريي����ً� وتوحي����د قواه����م ال�سي��سية من 

خالل جمعي�ت او نق�ب�ت. 

اي�����ر    ٥ يف  مط�لبه����م  الفالح����ون  حق����ق 
19٥9ب�سدور اأول ق�نون لحت�د اجلمعي�ت 
الفالحي����ة, وال����ذي �سم����ح للهيئ����ة املوؤ�س�سة 
له اج�����زة اجلمعي�����ت الفالحي����ة, وت�سكلت 
والي�س�ري����ني  ال�سيوعي����ني  م����ن  الهيئ����ة 
واحلزب الوطني الدميقراطي وك�ن الهدف 
من����ه تنظيم اجلمعي�ت الزراعي����ة التع�ونية 
وتوفري احتي�ج�ت  الفالح ..و ب�سبب �سوء 
ت�سرف�����ت اع�س�ء الحت�����د الع�م للجمعي�ت 
الفالحي����ة م����ع وف����د جمعي�����ت غ����ري جم�زة 
وم����ن خ����الل ع����راك الزك����م ع�س����و احل����زب 
اع�س�����ء  واج����رب  الدميقراط����ي  الوطن����ي 
الهيئ����ة الت�أ�سي�سية لحت�����د اجلمعي�ت للق�ء 
امل�سوؤول����ني يف ادى اىل وق����وع معرك����ة بني 

وف����ود الفالح����ني وال�سيوعيني ام�����م وزارة 
الدف�����ع حت����ت انظ�����ر وم�سمع الزعي����م عبد 
الكرمي ق��سم اإذ هتفت الوفود(لاحزاب ول 

حزبية احن�  نريد جمعي�ت فالحية(.
يف 13 حزي����ران 19٥9 توج����ه وف����د �س����م 
جم�ميع من الفالحني ملق�بلة رئي�س الوزراء 
وعر�����س مط�لبهم املعتدل����ة وت�سريع ق�نون 
اجلمعي�����ت الفالحي����ة , واثن�����ء و�سوله����م 
اىل مق����ر وزارة الدف�����ع اعر�سه����م اع�س�ء 
احل����زب ال�سيوع����ي ومنعه����م م����ن الدخ����ول 
وانه�����ل عليه����م ب�ل�س����رب وب����دد جمعه����م , 
وع����د ه����ذا العم����ل اإره�����ب للفالحني.اأرب����ك 
ق�نون ال�س����الح الزراعي الزراعة يف البلد 
واث����ر �سلبي� على الزراعة,كم����� وّلد خالف�ت 
ب����ني الفالحني وم�لك����ي الرا�سي من جهة , 
وبني اع�س�ء احل����زب الوطني الدميقراطي 
واحلزب ال�سيوعي من جهة اخرى ,ك�ن من 
نتيجته� ح�سول نزاع�ت م�سلحة وحوادث 
قت����ل بني املالك والفالح����ني, وكنموذج لذلك 
م� ح��سل يف 1٥ حزيران19٥9 بني حممد 
الن�سراوي والذي اطل����ق الن�ر على خم�سة 
م����ن فالحي����ه وقتلهم, ويف ن�حي����ة ال�سالح 
بل����واء الن��سري����ة واثن�����ء الت�سيي����ع هت����ف 
تع�����ل  بغداد(ي�زعيمن�����  يف  املتظ�ه����رون 
و�سوف فالحن����� يقتل ع�ملك�س����وف )وط�لب 
زعيم قبيلة ال�سمر بر�س�لة للزعيم بتعديل.( 
املنطق����ة  الزراع����ي.ويف  ال�س����الح  ق�ن����ون 
اجلنوبي����ة ه�ج����م الفالحون بي����وت م�لكي 
الرا�س����ي و�سلبوا ونهب����وا وحرقوا م�فيه� 
ول �سيم����� يف لوائي العم�����رة والكوت , ام� 

احداث القتل فك�نت قليلة بني الطرفني.
مل يخ����ل الق�نون من اوجه املع�ر�سة والنقد 
, فقد ع�ر�سه املرج����ع العلى ال�سيد حم�سن 
احلكي����م , ول �سيم����� بع����د ف�س����ل الجراءت 
يف تطبيق����ه , وانظ����م الي����ه جمموع����ة م����ن 
العلم�����ء الذي����ن ع�ر�سو الق�ن����ون وحكومة 
الثورة على الرغم م����ن اجراء التعديل عليه 
احل�����ل  وا�ستم����ر   .19٥9 حزي����ران   3 يف 
القط�عي����ون  فق����د   1963 �سب�����ط   8 حت����ى 
واملواق����ع  الع�س�ئرالمتي�����زات  و�سي����وخ 
الجتم�عي����ة وال�سي��سية الت����ي امت�زوا به� 
ط����وال امل����دة التي �سبق����ت ا�س����دار الق�نون 
, وه����وؤلء ك�ن����وا يرفدون احل����وزة الدينية 
والهب�����ت  ال�سرعي����ة  واحلق����وق  ب�لأم����وال 
والهداي�,وب�سب����ب الق�ن����ون انقطع����ت هذه 
الم����وال بع����د �س����رب م�س�حله����م, فوقف����وا 
ذل����ك  �س����كل  لهوللحكومة,وق����د  مع�ر�س����ني 
نقط����ة اخلالف بني رج�����ل الدين يف النجف 
ال�سرف وعبد الك����رمي ق��سم وحكومته يف 
بغ����داد اإذ بداأت احل����وزة الدينية يف النجف 
توج����ه النتق�����دات اىل الزعيم عب����د الكرمي 
ق��س����م و�سي��ست����ه وتع�ر�سه�����, وزاد �سق����ة 
اخل����الف عندم����� عّد املرج����ع العل����ى ال�سيد 
حم�س����ن احلكي����م الرا�سي الت����ي اخذت من 
مالكيه� ب�لقوة ار�س مغت�سبة غري  �سرعية 
ليج����وز ال�س����الة فيه�����, ان الرا�س����ي التي 
اخذت من املالكني ب�لقوة ادت اىل انخف��س 
النت�ج الزراع����ي وبدوره� قل�ست الموال 
الت����ي تدفع كفري�سة الزك�ة على احل��سالت 
الزراعي����ة وال����روة احليوانية مم� ادى اىل 

انخف��س ايرادته�.

عن بحث )موقف النجف االأ�س���رف م���ن اإعالن ثورة 
١4 متوز ١٩58(، جملة كلية الرتبية للبنات ٢0١4

كيف صدر قانون االصالح الزراعي سنة 1958؟

وكيف جرت معارضته ?
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رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

www .almadasupplements .comطبعت بمطابع مؤسسة  لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس التحري��ر التنفيذي: عل�ي حس���ين

سكرتير التحرير: رفعة عبد الرزاق

ف�����������������������������������الح ال���������������خ���������������ي���������������اط

صوت منسي صوت جميل ترددت اغانيه لنصف قرن في اذاعة 
بغداد وخاصة اغنيته المشهورة ))اني عندي كلب مسكين وحنون(( 

.

املط���رب ق��سم عبيد م���ن مواليد193٥ولد يف بغداد منطق���ة العوينة وهي منطقة 
�سعبي���ة ك�ن م���ن �سم���ن جمموع���ة م���ن ال�سدق����ء جمعته���م مهنة اخلي�ط���ة وهم 
))املطرب �سعيد العجالوي وامللحن حممد نو�سي واملطرب ح�سن داوود واملطرب 
حم���دان ال�س�حر ((. و ك�ن معظمه���م يغني ب�لفطرة وبال درا�سة.وكتب  له ال�س�عر 
))احمد  الدليم���ي (( اول اغنية هي ))اغنية رجعن� للهوى ودكين� ب�بة((وهي من 
تلح���ني الفن����ن �سعيد العج���الوي. ام� ث�ين اغني���ة فهي من كلم����ت ال�س�عر حممد 
ح�س���ن الكرخ���ي ))حبيبي �سل���ون تهجرنة((. كم���� كتب وحلن اغني���ة ))كلهة منك 
زاد هم���ي وكر(( وغن�ه� بعد ذل���ك املطرب �سعدي احللي.كذلك كتب وحلن لنف�سه 
اغنية ))تريد احن ل م� احن ل ل بعده الكلب منك يون((. كم� كتب للمطرب �سعيد 
العج���الوي اغني���ة ))عيني �سلملي على البنية((.وحل���ن للفن�ن مك�سد احللي عدة 
اغ����ن وهي اخر اعم�له. ك�ن مي�ر����س خي�طة البدلت الرج�لية يف حمل خ��س به 
يق���ع يف نه�ية ج�سر الحرار من جهة الر�س�ف���ة مق�بل نه�ية �س�رع النهر.وقد ك�ن 

يجتمع يف حمله ال�سعراء وامللحنني واملطربني.
 ت���رك الغن����ء م���ع بداية احل���رب العراقي���ة اليرانية بعد وف����ة ابن���ه الكبري وك�ن 
�س�بط���� يف اجلي�س العرق���ي. واثرذلك على نف�سيته ف�أبتع���د وانزوى. لكن بع�س 
ال�سدق����ء م���ن الفن�نني اقنع���وه ب�لعودة اىل الف���ن, وظهر بعد ذلك م���ع املج�ميع 
الن�س�دي���ة وخلف املطربني �سمن الكور�س .ثم ت���رك كل ذلك وافتتح حمال خ��س� 
به لبي���ع املالب�س اجل�هزة يف نف�س املنطقة التي ك�ن ي�سكن فيه� ))حي الغدير((.

لكن ح�لته ال�سحية تدهورت, ليجل�س على كر�سي متحرك بقية حي�ته.
 ويف اح���دى اللق����ءات ال�سحفية �س�ألوه ع���ن راأيه ب�ملطربني ال�سب����ب فق�ل هن�ك 
ا�سوات تعجبني من ال�سب�ب منهم املطرب حممد عبد اجلب�ر واملطرب ر�س� العبد 

الله.ولكن الكر لي�سوا مطربني .
ق��س���م عبي���د تزوج من خ����رج الو�سط الفني وق����ل قبل ان يتوف���ى ان الدولة غري 
مهتم���ة بك�فة الفنون وخ��سة الفن�نني.رحل ب�سم���ت واهم�ل من قبل الدولة �سنة 

2013 عن عمر ين�هز ٧8 ع�م�. ومن اغ�نيه امل�سهورة :
1:احب�ب العمر

2:اين عندي كلب م�سكني حنون
3:يبيعني نوبة ونوبة ي�سريني

4:واعدين
٥:حبيبي �سبيك متغري

6:حبيبي �سلون تهجرنة
٧:رجعنة للهوى

8:عذراء
9:عربي ان�
10:علمودك

11:م� اكول انت حبيبي
12:حمبوب الكلب الله يخلي
13:وين الريد الغريب لهله

14:ي�ن��س من حبيتة انة
1٥: وين انت م� تدري وين

16: تريد احن

لنتذكر الفنان قاسم عبيد


