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ال��ن��داوي مهدي  هاجر 

ظهر من سير التحقيق الذي قامت به الشعبة 
الجنائية ووفقًا العترافات مالك سيف ويهودا 

صديق أنهما تلقيا تعليمات وأوامر بواسطة رسائل 
سرية يرسلها زعيم الحركة الشيوعية يوسف 
سلمان )فهد( من سجنه مع عــوائل الــحزب 
وتــكتب بماء البصل أو أخبــار شفهيـــة كـــان 

يــــزود بهــا الــخارجين مـــــن السجن وإن جميع 
اإلضطرابات والمظاهرات التي أحدثها الحزب كانت 
على وفق أوامر تصدر منه يساعده في ذلك زكي 
بسيم، وفضاًل عن اعترافات لمالك سيف ويهودا 

صديــق، أثبتت ذلك الرسالــة التــي أظهرها يهودا 
صــديق والــمرسلة اليــه من فهد والمكتوبة بخط 
يد زكي بسيم، فضاًل عن اكتشاف دوره بالتشجيع 

على انتفاضة كانون الثاني 1948عن طريق 
تشجيعة للعناصر الشيوعية الموجودة خارج 
السجن المتواجدة على شكل تنظيمات، لذلك 

تم استدعاؤهم للتحقيق بعد نقلهم من سجن 
الكوت إلى أبو غريب في كانون األول 1948، وبعد 

تأليف نوري السعيد الوزارة العاشرة في السادس 
من كانون الثاني عام 1949 تم إعادة محاكمة فهد 

و رفاقه.

عقب اعرتافات يه�دا �س���ديق امل�س����ؤول الأول عن احلزب 
بعد فهد الذي �س���بق واعتقل يف 18 ت�س���رين الأول 1948 
ع���ن طري���ق مداهم���ة ال�س���رطة ل���داره ال�اقع���ة يف حمل���ة 
البتاوي���ن يف بغ���داد عق���ب ا�س���تمرار البح���ث ع���ن اأوكار 
احل���زب ال�س���ي�عي الع��راق���ي، وم��ال���ك �س���يف �س�����كرت�ري 
اللج��نة امل��ركزي���ة لل��حزب ال�س�����ي�عي ال��ع�راق��ي، ال�����ذي 
اعتقل يف 18 ت�س���رين الثاين 1948 من قبل ال�س���رطة يف 
كرك�ك، واللذين اعرتف���ا بتلقيهما تعليمات اأوامر من قبل 
ي��س���ف �سلمان ي��س���ف )فهد( وه� يف داخل ال�سجن وما 
اأثبت ذلك الر�س���الة التي اأظهرها يه�دا �س���ديق واملر�س���لة 
من فهد والتي كانت مكت�بة بخط زكي ب�س���يم، ووفق هذه 
الأدل���ة �سنحت حلك�مة ن����ري ال�سعيد العا�س���رة الق�ساء 
على ال�سي�عين، فاإعيدت حماكمة فهد ورفاقه يف 6 كان�ن 
الث���اين عام 1949 من قب���ل مديرية التحقيق���ات اجلنائية 
م�جهة اليهم تهمة قيادة احلزب من داخل ال�سجن، والتي 
كانت اأم���ام حمكمة ع�سكرية �سبه ميداني���ة برئا�سة بهجت 
العطي���ة الذي كان �سديق فه���د يف مدر�سة الرجاء ال�سالح 
يف الب�س���رة، اإل اأن فهد ورفاقه رف�س�ا هذه التهم ناكرين 

اأن يك�ن لهم ات�سال باحلزب من داخ��ل ال�سج�ن.
وبعده���ا انتقلت ق�سية حماكمته���م اإىل املجل�س الع�سكري 

ي����م 10 �سب���اط، ومت ت�جيه الته���م التي �سب���ق ووجهت 
اإليه���م من قبل اإل اأنهم رف�س�ها معللن انهم داخل ال�سجن 
ول ميك���ن اإدارة احلزب م���ن داخل ال�سج���ن، اإل اأن جميع 
الأدل���ة كان���ت تدينهم الأمر ال���ذي دفع املجل����س الع�سكري 
برئا�س���ة العقيد عبد الل���ه رفعت النع�س���اين يف 10 �سباط 
1949 اإىل اإ�س���دار حك���م الإع���دام �سنقًا بح���ق كل من فهد 

وزكي ب�سيم وح�سن حممد ال�سبيبي.
ث���اَر ال�سي�عي�ن بعد �سدور حكم الإعدام بحق فهد وزكي 
ب�سي���م وح�س���ن حمم���د ال�سبيب���ي وحاول����ا اإنقاذهم عن 
طري���ق املظاهرات واإ�س���دار البيان���ات لترتاجع احلك�مة 
ع���ن تنفيذ حكم الإع���دام اإل اأنه���م مل يجدوا اذان���ًا �ساغية 
اإذ كان���ت احلك�مة م�سرة عل���ى اإعدامهم فتم يف 14 �سباط 
عام 1949 قرابة الفج���ر اقتيد فهد من املعتقل لتنفيذ حكم 
الإع���دام بحقه وامَر اآمر املعتقل الري�س حمدون وكان اأحد 
�سب���اط احلر����س امللكي من اأه���ايل امل��س���ل اأن ي�ساأل فهد 
ع���ن اختياره ل�سخ����س ي���روم مقابلته قب���ل اإعدامه فطلب 
فه���د روؤية رفيقه املحك�من بالعدام )زكي ب�سيم وح�سن 
حمم���د ال�سبيب���ي( واأخيه املعتق���ل داوود، وار�سل اىل امه 
بر�سال���ة �سفهية مع اأخيه قائاًل )ان���ك �ستذهب اليها وبلغها 

ان ي��سف قد عذبك كثريًا واتعبك ال انه مل يكن ثمة طريق 
اخ���ر �س�ى هذا الطريق 000 طري���ق الن�سال ال�طني يف 
�سبي���ل التحرر من ال�ستعمار(،ث���م �سئل عن وجبة الطعام 

الذي ي�ستهيها فاأجاب اأي طعام متي�سر لديكم،
وجيء له برجل دين م�سيحي )ق�س( وطلب منه العرتاف 
فاأج���اب » مل ارتك���ِب م���ن اخلطايا ما يدع����ين لالعرتاف« 
وبعده���ا اقتيد فه���د لإعدامه يف �ساح���ة املتحف يف جانب 
الك���رخ وكان���ت ال�ساحة حماط���ة بالع�سكر، وق���ال فهد قبل 
اإعدام���ه »ال�سي�عي�����ة اأق������ى من امل�ت واأعل����ى من اأع�اد 
امل�سان���ق هي احلياة فكيف ميكن ان مت�ت » ونفذ به ح�كم 

الإع�دام.
ويف ي����م 14 �سب���اط ع���ام 1949 اأخ���رَج زك���ي ب�سيم من 
ال�سج���ن ويف اأثناء �سريه قال »اأودعك���م يا رفاقي واأنا يف 
طريقي للم�سنقة »، وبعدها اأعدم يف �ساحة التحرير)الباب 
ال�سرق���ي(،ويف 15 �سب���اط ع���ام 1949 مت اإع�����دام ح�س�ن 
حممد ال�سبيب���ي يف �ساحة ب����اب امل��عظ���م، وب��ع��د اإع����دام 
الث��الث�������ة ب��ق��ي���ت جث�����ثه�����م م��علق��������ة م�������دة م�����ن الزمن 
ب��سفهااإن���ذارًا مل���ن يزاول هذا العم���ل، وبعدها مت ت�سليم 
جثتي زكي ب�سيم وحممد ح�س���ن ال�سبيبي اإىل ذويهم اأما 

جث���ة فهد فقد دفنت من قبل ال�سلطات يف مكان جمه�ل من 
مقربة باب املعظم.

كان لإعدام فهد وزكي ب�سيم وح�سن حممد ال�سبيبي وقعًا 
�سديد على ال�سي�عين لأنهم فقدوا قادتهم اإذطالب بع�سهم 
باإع���دام مال���ك �سيف ب�سب���ب خيانت���ه للحزب وقادت���ه، اأما 
البع�سالآخ���ر فقد طالَب بقتل ن����ري ال�سعيد مع انتقادهم 
قيادة احلزبال�سي�عي يف تق�سريها يف اإنقاذ فهد ورفاقه.
وما بن ه���ذا وذاك ل ينفع النتقاد ب�س���يء فحياة ي��سف 
�سلمان ي��سف )فهد( قد انتهت، ليختم بذلك �سن�ات عمره 
بب�س���ع دقائق، وعلى الرغم م���ن م�ته اإل اأن فكره ظل حي 

لدى حمبيه ومن اآمَن به.
وم���ن امللف���ت للنظر اأن احلك�م���ة العراقي���ة ويف عهد عبد 
الك���رمي قا�س���م اأ�سدرت قرار يف 24 كان����ن الثاين 1959 
عدت في���ه الأعم���ال لفهد وح�س���ن حمم���د ال�سبيبي وزكي 
ب�سيم اأعماًل ت�ستحق تقدير ال�طن وفيما يلي ن�س القرار 
» اأ�س�����دَر امل�جل����س ال��ع��سك��ري الأول بب�غ�������داد بت����اري���خ 
10 و1949/2/12 ب����الإ�س�بارتي�����ن 54، 55-49 حكم���ًا 
يق�س���ي باإع���دام كل م���ن ي��س���ف �سلم���ان ي��س���ف و زكي 
ب�سي���م و ح�سن حمم���د ال�سبيب���ي �سنقًا حت���ى امل�ت وفق 
الفق���رة الثالث���ة من املادة الأوىل من ذي���ل ق. ع.ب�رقة 51 
ل�سن���ة 1938 بدلل���ة امل����اد 53، 54، 55، 68 من القان�ن 
املذك����ر ونف���ذ احلك���م فيه���م يف 13،14،15 / 2/ 1949، 
ول���دى التدقي���ق تقرر م���ا يليلما كان���ت الأفع���ال التي جلاأ 
اإليه���ا امل�اطن����ن ي��سف �سلم���ان ي��سف )فه���د( �سكرتري 
ع���ام احلزب ال�سي�ع���ي العراق���ي و زكي ب�سي���م و ح�سن 
حمم���د ال�سبيب���ي ابتغ���اء حترير ال�ط���ن واإ�س���الح نظام 
احلك���م والتي جرم�ا عنها يف العهد الفا�سد يف الق�سيتن 
54،55/ 49 والتي اأدت اإل���ى احلكم عليهم ب���الإعدام �سنقًا 

حتى امل�ت من اعمال الكفاح ال�طن�ي،
ل���ذا تق���رر بالتف���اق عف����ًا �سام���اًل وف���ق املادت���ن الأوىل 
والثانية من القان�ن رقم 23 ل�سنة 1958، و�سدور القرار 
بالتفاقف���ي 24 /1/ 1959، الع�س���� احلاك���م عبد الباقي 
املت����يل، الع�س���� امل�س���اور الع���ديل ب����زارة الدف���اع عبد 
اخلالق الدوري، الع�س� مدي���ر احلق�ق ب�زارة الداخلية 

اإبراهيم حم�دي، و املدعي العام عبد الأمري العكيلي ».
عن ر�سالة: يو�سف �سلمان يو�سف »فهد« ودوره ال�سيا�سي 
والفكري يف العراق 1949-1901

في ذكرى إعدامه عام 1949

هكذا أعدم يوسف سلمان )فهد(
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رح�������ي�������م ال����ح����ل����ي

نجُم ظهر في سماء االغنية العراقية في عقد 
السبعينات انه المطرب ستار جبار، المس 

شغاف القلوب بصوته القوي الممزوج بالشجن 
العراقي الموروث، وحزنه الخاص المعبر عن 

خصوصية حياته القاسية، وما فيها من حرمان 
وعدم االستقرار.

ول����د �ستار جب��ار يف مدينة النا�سرية عام 1946 من اأب 
م�سل���م واأم مندائي���ة، حي���ث كان اب�ه جب���ار وني�سه كما 
كان يكن���ى ن�سب���ة اىل ا�س���م ام���ه، لأنه فقد وال���ده مبكرًا، 
واأ�سبح برعاية اأمه، حيث اإ�ستهر يف تلك املدينة بغناءه 
وب�س�ت���ه اجلمي���ل، وم�ساركات���ه املعروف���ة يف الأفراح 
والح���زان، حم���ل الفنان الراح���ل �ستار جب���ار لقب اأبيه 
�ستار وني�سه لف���رتة ط�يلة ن�سبة اىل لقب والده وعرف 

يف مدينته النا�سرية.
منذ طف�لته كان ي�ستم���ع اىل �س�ت والده جبار وني�سة 
وه� يتغنى بط����ر مبتكر ه� ط�ر ال�سبي الذي ابتدعه 
وا�سبح ط�ره اخلا�س ولقد اجاد يف غناء اط�ار عديدة 
كط�ر احلي���اوي اجلديد ائنذاك والغافلي املتداول، وقد 
كان خري من يغني ط�ر ال�سطيت الذي ا�ستهر به املطرب 
خ�س���ري ح�س���ن نا�سري���ة )خ�س���ري مفط����رة( وحمي���ي 
ي��س���ف، ام���ا ط�ر ال�سب���ي الذي ابتك���ره وتخ�س�س به 
فق���د غناه الكثري م���ن املطربن يف تل���ك املدينة حتى غدا 
معروفًا اإعتمده كل من غنى الل�ن الريفي، وا�ستمع �ستار 
جبار اىل ا�س�ات جمم�عة من املطربن امل�سه�رين يف 
مدين���ة النا�سرية، منهم خ�س���ري ح�سن نا�سرية )خ�سري 
مفط����رة( �ساح���ب ط����ر ال�سطي���ت، والراح���ل ح�س���ن 
داوود، ومن بعدهم حممد قا�سم الأ�سمر، ه�ؤلء معلم�ه 
وه���ذه هي مدر�سته الغنائية الت���ي تعلم منها �ستار جبار 
حبه للغن���اء والطرب، و حفظ منهم الكث���ري من الأ�سعار 
والأحل���ان واط����ار الغناء وف���ن الأداء، وتاأث���ر ب�س�ت 
جدت���ه الت���ي كان���ت اأي�س���ًا ت����ؤدي الغن���اء والط���رب يف 

املنا�سبات، وكانت اأي�سا م عروفة يف املدينة.
طف�لت���ه كانت قا�سي���ه جدًا حيث دخل املدر�س���ة متاأخرًا، 
ومل ين���ل الهتم���ام م���ن ا�سرت���ه خا�س���ة بع���د اإنف�س���ال 
ال�الدي���ن، وزواج اأمه من رجل اآخ���ر ووالده من زوجة 
اأخرى، حيث عاد اىل ح�سن جدته من اأبيه، والتي ماتت 
وه���� لزال �سبيًا يف ظروف قا�سي���ة من ت�سرد و�سياع، 
ويف جمتم���ع قا�س���ي مل يح���رتم الغن���اء ب�سب���ب النظرة 
الجتماعي���ة املتخلفة امل�روثة رغم ح���ب النا�س للغناء، 
الذي كان يخفف عنهم احزانهم ويفرغ �سحنات المل من 
قل�بهم، �ستار جبار كان بلباًل مغردًا لكن لي�س يف ب�ستان 
يزه� با�سج���اره املثمرة بل يف حارة فق���رية بائ�سة بن 
فق���راء حمروم���ن يعان����ن �سظ���ف العي����س، يف ظروف 
الفق���ر ي�سب���ح الغن���اء تفريغًا للح���زن لكن الفق���راء وهم 
يتعر�س����ن للحرم���ان والظلم غ���ري قادرين عل���ى حماية 
بالبلهم من الحرتاق بنريان الع�ز والهمال والتكفري.

مل يتمك���ن �ستار جبار من اكم���ال درا�سته ب�سبب ظروف 
ا�سرت���ه امل�ستت���ة وث���م التح���ق يف اجلي����س حي���ث اأدى 
خدمت���ه يف املنطق���ة الغربية ويف و�س���ط ال�سحراء ومل 
يزر مدينت���ه النا�سرية ال قلي���اًل يف بع�س الجازات، و 

بع���د اإكم���ال خدمته الع�سكري���ة، وت�سريحه م���ن اجلي�س 
اأواخ���ر ال�ستينات ت�جه �ستار جبار اىل بغداد العا�سمة 
التي يتمركز فيها امللحن����ن وال�سعراء وو�سائل العالم 
من اذاع���ة وتلفزي����ن ومراك���ز النتاج الفن���ي ون�ادي 
و�س���الت الغن���اء، تق���دم اىل جلن���ة فح����س و اإختب���ار 
املطرب���ن يف امل�ؤ�س�س���ة مبجه����ده ال�سخ�س���ي، وه���ذه 

اللجن���ة الت���ي �سم���ت خ���رية م��سيقي���ي الع���راق، منهم 
روحي اخلما�س و�سمري بغ���دادي ومنري ب�سري، رف�ست 
اللجن���ة ت�سنيف���ه كمط���رب لت���دين ثقافت���ه ال�سخ�سي���ة 
وامل��سيقية، ولكن اللجنة اعتربت �س�ته واأداءه مميزًا 
ون�سحته بالن�سمام اىل فرق���ة الإن�ساد لتط�ير مقدرته 
امل��سيقي���ة ودرا�س���ة علم امل��سيقى والغن���اء وفن الأداء 

وان�سم اىل فرقة الإن�ساد يف امل�ؤ�س�سة.
قل���ت م�هبته الغنائية،  تط�رت مقدرت���ه امل��سيقية و�سُ
واإكت�سب خربة جيدة من زمالءه املن�سدين وامل��سيقين 
وامللحن���ن واملطرب���ن الذين ان�سد معه���م، و كان ينتظر 
الفر�سة ليغني منفردًا، ومن بن زمالءه الذين اأ�سبح�ا 
مطرب���ن فيم���ا بع���د الفن���ان فا�س���ل ع����اد ال���ذي اإ�ستهر 
باإغنيته امل�سه�رة لخ���رب، واملطرب �سعدون جابر الذي 
بداأ يلمع جنم���ه بعد اأغنية الطي����ر الطايرة التي حلنها 
املب���دع ك�كب حمزة وكتب كلماته���ا ال�ساعر املبدع زهري 

الدجيلي.
املطرب �ستار جبار جائته الفر�سة املنتظرة حن اإختاره 
امللح���ن املبدع حممد ج�اد اأم����ري �سدفًة اأثناء ت�سجيل 
اإحدى الأغنيات وبعد ان طلب منه الفنان �ستار جبار ان 
ي�سم���ح له باأداء الغنية، قرر امللحن حممد ج�اد ام�ري 
ان يعطي���ه اللحن، فانطلق �ستار جب���ار اىل عامل الذاعة 
ع���امل ال�سه���رة يف اغنية اأف���ز بالليل، من كلم���ات ال�ساعر 
عري���ان ال�سي���د خل���ف اإثره���ا اأُعتمد كمط���رب يف الذاعة 
والتلفزي����ن، واإ�ستم���ر يف اإحي���اء املنا�سبات واحلفالت 
داخ���ل وخارج امل�ؤ�س�س���ة و�سجل الكثري م���ن الأغاين له 
ولفرقة الن�س���اد، واإختاره امللحن ك�ك���ب حمزه بعد ان 
اأُعجب ب�س�ته ليغني بع�سًا من اأحلانه، واعطاه امللحن 

الراح���ل كمال ال�سي���د اغنية متر بية، واعط���اه ملحن�ن 
اخ���رون بع�س���ًا م���ن احلانه���م الت���ي كت���ب كلماته���ا كبار 
�سع���راء الغنية العراقي���ة، كال�ساعر الغائ���ب ذياب كزار 
اب���� �سرح���ان وال�ساعر الراح���ل كاظم الركاب���ي، اأ�سبح 
�ست���ار جبار مطرب���ًا معروف���ًا يف ف���رتة ال�سبعينات، وم 
ن اغاني���ه التي عرفها جمه�ر الغني���ة ا�سافة اىل اغنية 
اأف���ز بالليل كانت اغني���ة �سدات ال�رد واغني���ة ال�لد نام 
واغنية م�ساحمك واغنية ماجنك هذاك انتة واغنية على 
ج���ف العتاب وغنى باقتدار مب���دع واأداء �ساحر كثري من 

اأغاين الفنان ح�سريي اب� عزيز واأغاين اخرى.
يف دم�س���ق يف بداي���ة الثمانين���ات، ب���داأ الفن���ان كم���ال 
ال�سي���د اإكمال م�س����اره الفني عرب التلح���ن والت�سجيل 
لحلانه واهتم باملطربن ال�س�رين الذين يغن�ن الل�ن 
الفرات���ي، اتذكر كان هناك مطرب���ًا ا�سمه ح�سن حداوي 
م���ن منطقة اجلزيرة ال�س�رية ميتلك �س�تًا رخيمًا ي�سبه 
�س����ت املطرب �ست���ار جبار، درب���ه امللحن كم���ال ال�سيد 
عل���ى اداء اأغاين ح�س���ريي اب� عزيز وح���اول ان يدفعه 
يف عامل الغناء من خ���الل مترين �س�ته وتط�ير اداءه، 
لك���ن ظروف الفقر للملحن كم���ال ال�سيد واملطرب ح�سن 
ح���داوي مل ي�سمح لهذا الثنائ���ي بال�ستمرار، ا�سافة اىل 
ع�ائ���ق عديدة ب�سب���ب الغربة وعدم �سم���اح امل��سيقين 
يف البل���د امل�سيف مللحن من خارج ال��سط الفني املحلي 
ان يقتح���م ميدانه���م، رغ���م دع���م امل�س�ؤول���ن يف الذاعة 
والتلفزي����ن للفن���ان كمال ال�سيد، لكن���ه مل يقدر ان ي�سق 
طريق���ه يف هذه الزحم���ة والتدافع، وج���دُت الفنان كمال 
ال�سيد يح���اول ان يح�سر �س�ت الفن���ان �ستار جبار من 
خالل املطرب الفراتي ح�سن حداوي، هل ه� ا�ستح�سار 
للغناء ام ه� ا�ستح�سار للمكان ام كالهما؟ وحن �ساألته 
ذات مرة عن اجمل �س�ت عراقي اأجابني دون تردد بانه 
املط���رب �ست���ار جب���ار الذي ُظل���م كثريًا ب�سب���ب ك�نه من 

مدينة بعيدة عن العا�سمة ا�سافة اىل خجله.
كان���ت حي���اة �ستار جبار يف بغ���داد لي�ست عل���ى مايرام، 
ولتختل���ف عما عاناه يف طف�لت���ه و�سباه حيث الت�سرد 
وق�س���اوة احلي���اة، والدخل املح���دود وال�سك���ن الردىء، 
يتنف���ل بن الفنادق الرخي�سة ومطاعم الأر�سفة، ينخره 
الفق���ر واحلرم���ان، يف مدين���ة غري���ب فيه���ا، يعي�س على 
م�ساع���دات الأ�سدق���اء واملحب���ن، ومايح�س���ل عليه من 
م�ساركات���ه يف ت�سجي���الت بع�س الأغ���اين يف امل�ؤ�س�سه 
والت���ي لت�سب���ع رمقَا، وبالرغ���م كل هذه املعان���اة، كانت 
هذه هي حمطته الأهم حيث ا�ستطاع ان يحقق جزءًا من 
طم�حات���ه الفنية، وظل الق���در ال�سيء يالحقه حن اتيح 
له ان ي�سارك يف حفل مبا�سر من قاعة اخللد وكانت هذه 
الفر�سة التي انتظرها كثريًا ليحقق امنيته يف النت�سار 
والنج�مي���ة، لكن خجل���ه وارتباكه خيب���ا اأماله وتطلعه 
لل�سه���رة حي���ث ن�س���يَّ احدى مقاط���ع الغني���ة وجزء من 
مطلعها وخرج عن اليقاع قلي���اًل، اأُ�سيب باحباط �سديد 
اأ�سعره بان �س�ء القدر يالحقه اينما ذهب وانه لن ي�سل 

اىل �ساطيء النجاح املاأم�ل.
كان يعي����س يف بي���ت ق���دمي يف العا�سمة بغ���داد املهددة 
بالق�س���ف والدمار ومعان���اة احل�س���ار والرك�س لتدبري 
لقمة العي�س، بي���ت متهالك اأركانه مهدمة، يهتز مع حركة 
الطائ���رات يف ال�سم���اء، وم���ع ا�ستم���رار النقطاعات يف 
الكهرب���اء ويف ليل���ة كان فيه���ا الظالم دام�س���ًا يخيم على 
املدين���ة واأهله���ا، ليلة ب���اردة، يف تل���ك الليل���ة ويف بيته 
املت�ا�سع هذا، كان يخ���زن البنزين يف غرفة على �سطح 
داره، واأثن���اء اإح���دى ال�سربات اجل�ية عل���ى بغداد يف 
ح���رب اخللي���ج الثاني���ة، واإنقط���اع الكهرباء، ه�َ���ّم �ستار 
لأح�س���ار القليل من البنزين، وبيده نار م�ستعلة فان��س 
اأو لل��ه لي�سىء املكان، وما اأن فتح غطاء برميل البانزين 
حت���ى �س�َّبت الن���ريان لتحرق امل���كان، واإ�ستعل���ت لتلتهم 
ج�سده، رغم حماولته لإنق���اذ نف�سه، ولك�نه وحيدًا يف 
امل���كان مل ي�ستط���ع اأح��دًا من اإنق���اذه، وظل يعاين ب�سعة 
اأي�����ام يف اأح����د م�ست�سفي���ات بغداد حتى ممات���ه وحيدًا، 

راحاًل دون عزاء ودون ان تذكره و�سائل العالم.
*عن موقع احلوار املتمدن

ذكريات فنية
المطرب ستار جبار بلبُل في بستاٍن محترق
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ع���م���اد ك���ري���م ع��ك��وب

بعد استقالة وزارة مزاحم الباجة جي في 6 كانون 
الثاني 1949م, ُكلَف نوري السعيد بتأليف وزارته 
العاشرة في اليوم ذاته 6 كانون الثاني 1949م, 

وقد عدّت األوساط الوطنية وزارة نوري السعيد 
وزارة تصفية لما بقى من مكتسبات حققتها وثبة 

كانون الثاني عام 1948م, إذ عملت الوزارة على 
القضاء على الحريات العامة, فألغت امتياز عدد 

من الصحف, والمجالت, وحملت على المعارضة 
بشدة تحت شعار محاربة الشيوعية, السيما في 

صفوف الطالب, ورافق ذلك تجميد كل من "الحزب 
الوطني الديمقراطي", و"حزب األحرار" لنشاطهما, 

فحاول نوري السعيد إيجاد بدائل لألحزاب 
السياسية, فوضع ميثاقًا وطنيًا لجمع الصفوف, 

وتوحيد الكلمة. وقد دعي الميثاقبـ)الميثاق 
الدستوري(.

بع���ث ن����ري ال�سعيد ع���دة ن�سخ م���ن امليث���اق اإىل روؤ�ساء 
الأحزاب، وعدد من ال�سيا�سين ل�سيما "حزب ال�ستقالل" 
ال���ذي مازال ميار����س ن�ساطه بعد جتميد ن�س���اط الأحزاب 
الأخ���رى، لكن "حزب ال�ستقالل" رف����س امليثاق، واقرتح 
ميثاق���ًا جدي���دًا مل ي�اف���ق علي���ه ن����ري ال�سعي���د، فف�سلت 
مبادرة ن�ري ال�سعيد يف اأقناع حزب ال�ستقالل بامل�افقة.

 بعد ف�س���ل املفاو�سات ح�ل "امليث���اق الد�ست�ري"، �سعى 
ن����ري ال�سعي���د لتاأ�سي����س ح���زب �سيا�سي لإيج���اد دعامة 
حزبي���ة مل�ؤازرة ال��س���ع القائم حتت زعامت���ه، واحلد من 
ت�سرف���ات ال��س���ي عندم���ا تت�س���ادم تل���ك الت�سرف���ات مع 
�سيا�سة ن�ري ال�سعيد، ففاحت �سالح جرب، وقررا اأن يعمال 
�س�ية عل���ى تاأ�سي�س حزب �سيا�س���ي با�سم "حزب الحتاد 
الد�ست�ري"على اأن ي�سم بن �سف�فه ال�سي�خ، وال�سباب 
على حد �س�اء، لل�ق�ف ب�جه الأحزاب "الي�سارية"، وقد 
تقرر اأن تك�ن الهيئة امل�ؤ�س�سة للحزب من ثمانية اأ�سخا�س 
يختار ن�ري ال�سعيد ن�سفهم، ويختار �سالح جرب الن�سف 
الأخ���ر، كما تقرر اأن يك�ن �سالح جرب رئي�س احلزب، لأنه 
اأك���ر تفرغا من ن�ري ال�سعيد لأعمال احلزب، ون�ساطاته، 

لكن �سالح جرب مل ي�ستمر اإذ، ان�سحب معرت�سا على 
ا�س���رتاك �سخ�سيتن يف الهيئ���ة امل�ؤ�س�سة هما)حممد علي 
حمم�د وم��سى ال�سابندر(، وقد م�سى ن�ري ال�سعيد يف 
طلب تاأ�سي�س احلزب من دون �سالح جرب عادًا ا�سرتاكهما 

يف احلزب تزكية منهما ل�سيا�سته.
 بع���د اإن�س���اج فك���رة تاأ�سي�س احل���زب، ق���دم كل من ن�ري 
ال�سعي���د، وعب���د ال�هاب مرج���ان، وحممد عل���ي حمم�د، 
وم��س���ى ال�سابن���در، وجمي���ل الورفل���ه يل، و�سعد عمر، 
وعبد املجيد عبا�س، واحم���د العامر، وخليل كنه طلبا اإىل 
وزارة الداخلي���ة يف 22 ت�سرين الثاين 1949م، بتاأ�سي�س 
ح���زب �سيا�سي با�سم"حزب الحتاد الد�ست�ري"، ف�افقت 
ال����زارة على هذا الطل���ب بكتابها املرق���م 16316 يف 24 
ت�سري���ن الث���اين1949م، وبع���د اأج���ازة احل���زب اجتمعت 
الهيئ���ة امل�ؤ�س�سة للح���زب يف دار ن����ري ال�سعيد، وقررت 
انتخ���اب ب�س����رة م�ؤقتة ن����ري ال�سعيد رئي�س���ا للحزب، 
وم��س���ى ال�سابن���در حما�سب���ا، وخلي���ل كن���ه �سكرت���ريا، 
وذل���ك اإىل اأن يتم اجتماع امل�ؤمتر الع���ام للحزب، وقد اأعد 
حمم���د عل���ي حمم����د، وعب���د املجي���د عبا�س، وخلي���ل كنه 

بيان احلزب، وجاء في���ه اأن احلزب ي�سعى لتحقيق نه�سة 
جذري���ة �سامل���ة تكفل للب���الد وحدته���ا، وا�ستقاللها ورفاه 

اأبنائها، واأكد البيان حر�س احلزب على تعاونه مع
جمي���ع الهيئ���ات الق�مي���ة التي يتف���ق منهاجها م���ع منهاج 
احل���زب، واأن���ه �سيعم���ل خل���ري الأم���ة داعيا اجلمي���ع اإىل 

النتماء للحزب، وم�ؤازرته.
مت افتت���اح املق���ر العام للح���زب يف دار يف �س���ارع الر�سيد 
وذك���رت  1949م،  ع���ام  الأول  كان����ن  �سه���ر  ببغ���داد يف 
�سحيف���ة الحت���اد الد�ست����ري اأن ال���دار مت ا�ستاأجاره���ا 
مببل���غ األف دينار مل���دة عام يف 10 كان����ن الأول 1949م، 
لتك����ن مقر للحزب، واأخذت اللجن���ة املركزية للحزب على 
عاتقه���ا اإ�س���الح ال���دار وتاأثيثها، وذكر جمي���ل الورفه يل 
يف كتاب���ه اأن الهيئة الإدارية للحزب ا�ستاأجرت دار يا�سن 
اخل�سريي ليك����ن مقرًا للحزب، واأخ���ذت الهيئة الإدارية 
جتتم���ع بن احلن والأخ���ر يف هذه ال���دار برئا�سة ن�ري 
�سعيد اأو نائبه ملناق�سة بع�س املقرتحات املتعلقة باحلزب، 
اأو الرت�سيح���ات ال�زارية.عل���ى الأرج���ح اأن دار يا�س���ن 
اخل�سريي هي الدار التي حتدثت عن ا�ستاأجارها �سحيفة 

احلزب يف �سارع الر�سيد.

�سم احل���زب بن �سف�ف���ه جمي���ع الق�مي���ات، والأقليات، 
والأدي���ان، واملذاهب من وعرب، كرد، وتركمان، ف�سال عن 
ع���دد كبري م���ن "الإقطاعين وامل�ستثمري���ن والنتهازين" 
الذين عدوا اأنف�سهم لت�سلم املنا�سب الكبرية، وكان ه�ؤلء 
جميع���ا "ي�ؤي���دون ال�سيا�سة النكليزية تاأيي���دا تاما"، كما 
�سم احلزب عنا�سر �ساب���ة ون�سطة اعتمد عليهم يف اأدارة 

احلزب.

نهاية حزب االتحاد الدستوري:
 3 يف  ع�س���رة  الثاني���ة  وزارت���ه  ال�سعي���د  ن����ري  �س���كل 
اب1954م، بع���د اأن و�س���ع �سروطًا على الب���الط من اجل 
امل�افقة عل���ى ت�سكيل ال�زارة، منها ح���ل املجل�س النيابي 
اأخ���رى  ال���ذي انتخ���ب يف حزي���ران 1954م، و�سروط���ًا 
حدده���ا ن�ري �سعي���د تتعلق ب�سيا�س���ة الدولة يف الداخل، 

واخلارج.
كان ن����ري ال�سعيد يعلم علم اليقن ب���اأن البالد مقبلة على 
اأح���داث ج�سيم���ة و�سع���ت خط�طها يف لن���دن، وباري�س، 
ووا�سنطن، وكان ميني نف�سه بتعطيل الأحزاب ال�سيا�سية 
القائم���ة يف البالد ليت�سنى له حتقيق اأهدافه، فقرر قبل كل 

�سيء تعطي���ل حزب���ه ال�سيا�سي، بحجة اأج���راء انتخابات 
نيابي���ة ي�س�دها ج� م���ن احلرية التامة عل���ى وفق اأحكام 
القان����ن، لذا ن�س���ر بي���ان يف 3 اآب 1954م، اأعلن فيه حل 

حزب الحتاد الد�ست�ري.
مل يكتف ن�ري ال�سعيد بحل حزبه بل ا�سدر جمم�عة من 

املرا�سيم �سل فيها
احلي���اة الدميقراطي���ة ب�س���كل كام���ل، حي���ث كان املر�س�م 
الأول رق���م 16، يق�سي بتعديل قان�ن العق�بات البغدادي 
ل�سن���ة 1938م، ال���ذي ن����س عل���ى جت���رمي كل م���ن رّوج 
ملذه���ب يرمي لتغيري نظام احلكم، ومن���ح املر�س�م الثاين 
رق���م 17 ل�سن���ة 1954م، احل���ق ملجل����س ال����زراء اإ�سقاط 
اجلن�سي���ة ع���ن العراق���ي املحك����م وف���ق املر�س����م الأول، 
وخ����ل املر�س����م الثالث رق���م 18 ل�سن���ة 1954م، جمل�س 
ال����زراء غلق اأي نقابة بحجة خروجه���ا عن الأ�س�س التي 
اأ�س�س���ت و�سكلت من اجلها، ويف 22 اأيل�ل 1954م، �سدر 
مر�س����م اجلمعيات رق���م 19 ل�سن���ة 1954م، الذي يق�سي 
بغلق جميع الأحزاب ال�سيا�سية، والن�ادي، واجلمعيات، 

وال�سحف التابعة لها.
عن ر�سالة: حزب االحتاد الد�ستوري 1954-1949

 تأسيس حزب االتحاد الدستوري 
)حزب نوري السعيد( ونهايته
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اعداد: بدري نوئيل يوسف

قراءة في كتاب رحلة الياس الموصلي الى أمريكا 
الجنوبية، التي تعتبر اول رحلة شرقية الى العالم 

الجديد )1668 ـ 1683(.في عام 1905 بينما كان 
األب أنطوان رباط اليسوعي، يفتش في مكتبة 

مطرانيه السريان في حلب، عثر على مخطوطة 
عربية بعنوان )سياحة الخوري إلياس الموصلي(، 
وبعد قراءته للمخطوطة اكتشف أهميتها فهي 

تمثل رحلة أول سائح شرقي إلى أمريكا الجنوبية، 
فكتب دراسة عن المخطوطة ونشرها في العدد 

18 من مجلة )المشرق( الصادر في أيلول عام 
1905، مع تحقيق جزء من المخطوطة، ثم أكمل 
بقية التحقيق في أعداد أخرى من المجلة تحت 
عنوان )رحلة أول سائح شرقي إلى أمريكا(، وهو 

أول من نشرها في كتاب.

يف ع���ام 2001 �س���درت الرحل���ة بتحري���ر وتق���دمي ن�ري 
اجلراح عن دار ال�س�ي���دي، وامل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات 
والن�سر، حت���ت عن�ان )الذهب والعا�سف���ة(، رحلة اإليا�س 

امل��سلي اإىل اأمريكا.
ي�س���م هذا الكتاب )الذهب والعا�سفة( بن دفتيه اأقدم ن�ّس 
عربي ع���ن الق���ارة الأمريكي���ة اجلن�بية، و�سع���ه الرحالة 
العراق���ي اإليا����س حن���ا امل��سلي، ال���ذي انطلق م���ن بغداد 
�سن���ة 1668 م، يف رحل���ة اإىل )الع���امل اجلدي���د( ا�ستم���رت 
نح���� ع�سر �سن�ات، ليك�ن بذل���ك اأول رحالة �سرقي يغامر 
يف ال��س�ل اإىل اأم���ريكا ال��سطى اجلن�بية، يف الن�سف 

الثاين من القرن ال�سابع ع�سر.
ويعت���رب بحق وثيق���ة فريدة من ن�عها ع���ن اأو�ساع القارة 

الأمريكية اجلن�بية، يف فرتة �سهدت حّمى 
البح���ث ع���ن الذه���ب والف�س���ة، ف�س���اًل عن 

قيمته كاأثر اأدبي ل يخل� من طرافة.
الرحال���ة اإليا�س ابن الق�س حنا الألق��سي 
الكل���داين م���ن عائل���ة عم����دة، كان ق����س 
ويب���دو  كاث�ليك���ي  وقي���ل  ن�سط����ري 
اأن لعائلت���ه رواب���ط وثيق���ة بالفاتيكان 
والباب�ي���ة من���ذ الق���رن ال�ساد�س ع�سر 

امليالدي.
املعل�مات عن �سريت���ه قليلة فال نعلم 
تاريخ ميالده ول تاريخ وفاته، غري 
ان���ه ذكر ان له اب���ن اأخ ا�سمه ي�نان 
اكم���ل درا�ست���ه يف روم���ا ث���م رجع 

بعدها اإىل حلب عام 1670 م.
حن���ا  ب���ن  اإليا����س  رحل���ة  ب���داأت 
الكل���داين امل��سل���ي اإىل اأمريكا 
اإذ  م،   1668 ع���ام  ربي���ع  يف 
انطل���ق م���ن بغ���داد اإىل ال�سام 
قا�سدا بيت املقد�س، ثم ت�جه 
بعده���ا اإىل مدين���ة حلب التي 
مك���ث فيه���ا اأيام���ا ليغادره���ا 
الإ�سكندرون���ة،  مين���اء  اإىل 
بعدها ا�ستقل مركبا قا�سدا 

اأوروب���ا، واأم�سى 70 ي�ما من الإبحار، 

م���ر خالله���ا يف 
وكريت،  قرب�س 
و�س���ل  حت���ى 
البندقي���ة،  اإىل 
ومك���ث يف احلجر 
ال�سح���ي 40 ي�ما، 
وبعده���ا اأخذ يتنزه 
ث���م  مل���دة 20 ي�م���ا، 
غادر اإىل روما ومكث 
فيه���ا �ست���ة اأ�سه���ر، ثم 
فل�رن�سا  ع���رب  غادرها 
وليف�رن���ا وجن����ا اإىل 
م���ن  فت�ج���ه  فرن�س���ا، 
اأوبني����ن  اإىل  مر�سيلي���ا 
فلي����ن الت���ي فيه���ا التقى 
ال�سابق  الفرن�سي  القن�سل 
ويف  وبغ���داد،  حل���ب  يف 
ل�ي����س  املل���ك  زار  باري����س 

الراب���ع، ون���ال من���ه حف���اوة وتكرمي���ا، ث���م ق�س���د اإ�سبانيا 
وو�سل مدريد حام���ال ر�سائل من البابا اإكليم�ن�س التا�سع 
اإىل ملك���ة اإ�سباني���ا، ث���م م�س���ى بج����لت ب���ن املقاطع���ات 
الإيطالي���ة وجزائرها، ليع�د بعده���ا اإىل مدريد فا�ستقبلته 
امللك���ة ثانية، ومنها ت�جه اإىل الربتغال، ويف ل�سب�نة اأقام 
م���دة �سبعة اأ�سهر، ثم عاد اإىل مدري���د والتقى ملكة اإ�سبانيا 
الت���ي اأعطت���ه ت�سريحا يجيز له العب����ر اإىل اأمريكا اأو كما 

ي�سميها )بالد هند الغرب(.
يف �سباط عام 1675 بعد مرور �سبع �سن�ات على مغادرته 
بغداد، و�سل الرحالة اإليا�س الكلداين امل��سلي اإىل قاد�س، 
وفيها التقى دون نيقال�س ده ك�ردووا جرنال ال�سفن الذي 
خ�س�س له غرفة يف ال�سفينة امللكية التي تبحر اإىل اأمريكا 
مرة كل ثالث �سن�ات، ويف طريقه اإىل اأمريكا مر امل��سلي 
بج���زر الكناري لي�سل بع���د ذل���ك اإىل اأول مدينة يف العامل 
اجلدي���د وهي كراكا����س، فجزي���رة مرجريت���ا، فكرتاخينا، 
وب�رت�بيل���� يف فنزويال، ثم اإىل بنما، ومر خاللها بعديد 
من املدن والقرى واجلزر، وجت�ل يف البريو وك�اتيمال، 
وك�ل�مبي���ا، وت�سيلي وب�ليفيا، وو�س���ل اإىل مناطق خط 

ال�ست����اء، وزار مناج���م الف�س���ة والذه���ب والزئب���ق يف 
امل�ستعمرات، ويف طريق ع�دت���ه اإىل اأوروبا، بعد �سياحة 
دام���ت ثماين �سن����ات، زار املك�سي���ك اأو كم���ا ي�سميها بالد 

ينكي دنيا، واأمريكا ال��سطى، وت�قف يف جزيرة ك�با.
يف عام 1683 ركب �سفين���ة مت�جهة من ك�با اإىل اإ�سبانيا 
ث���م روم���ا، ويرجح اأنه عا����س بقية عم���ره يف روما، ومات 
ودفن فيها، ل�ج�د اإ�سارة اإىل كتاب طبع بالعربية يف روما 
عام 1692 على نفقة اإليا�س امل��سلي، حتدث امل��سلي يف 
رحلته ع���ن م�ساهدات���ه ويف بع�سها غراب���ة، ومن عناوين 
ف�س����ل رحلت���ه، جزي���رة ال�سالح���ف، خزنة املل���ك، النبات 
القات���ل، و�سف التم�س���اح قيمان، الق�س���ب ال�ساهق، مدينة 
الذه���ب، جبال من ذه���ب، اأر�س الزئبق، املي���اه املتحجرة، 

�سهام الهن�د ور�سا�س الإ�سبان، الزلزال.
�ساحب الّرحلة ق�ّس كاث�ليكي قام برحلته لأ�سباٍب ودوافَع 
غ���ري معروفة عل���ى وجه الدّق���ة، واإن كان م���ن املرّجح لدى 
معظ���م الباحث���ن، ول���دى كرات�س�ف�سكي �ساح���ب )الأدب 
اجلغرايف العربي( اأن���ه رمّبا قام مبهّمة حل�ساب الباب�ية، 
اأو الّت���اج الإ�سب���اين، اأو لكلْيهم���ا مع���ًا، ل �س���ّك اإذن اأن هذه 
الرحل���ة كان���ت لها اأه���داف وقد مّت���ت مبعرف���ة البابا، ويف 
ذل���ك يق�ل )فاأنعم عل���ّي البابا اإين��سين�سي���� احلادي ع�سر 
�ساح���ب الّذكر ال�سالح ب�ظائف )وظائف( مل اأكن اأهال لها، 
كما اأّن هذه الرحلة مّتت مب�افقة ملك اإ�سبانيا، اإذ كما يق�ل 
ه� نف�سه: )لأن���ه ل يقدر غريب اأن يج�ز اإىل بالد الهند اإن 
مل يكن معه اأمر من امللك، وكان يف ذلك الّزمان ر�س�ل البابا 
يف مدري���د ي�سّمى الكاردين���ال ماري�سك�تي وه���ذا املبارك 
�ساع���دين، كم���ا يف�س���ح امل��سل���ي ع���ن الغاي���ة التب�سريية 
لرحلت���ه فيق����ل: )ف�سبيلن���ا اأن نربهن ونب���ّن رج�ع هذه 

الط�ائف اإىل الإميان احلقيقي واحت�سانهم للكني�سة(.
ول �س���ّك اأن له���ذه الرحلة اأهمي���ة تاريخية مل���ا تت�سّمنه من 
اأخبار وق�س�س وحكاي���ات عن تلك البلدان النائية، خا�سة 
اأّن كّل م���ا مّت ت�سجيل���ه فيها كتبه امل��سل���ي بلغته الأ�سلية 
وه���ي العربي���ة، وقد عم���ل الرحال���ة على ترجم���ة الكلمات 
الإ�سباني���ة فيه���ا ورّدها اإىل اللغ���ة العربي���ة، والطريف اأّن 

بع�س الكلمات التي ظّنها اإ�سبانية هي من اأ�سل عربي!
ي�س���ف اخل����ري اليا����س العجائ���ب والغرائ���ب يف ه���ذه 
الرحلة الط�يلة، فالرحلة و�سيل���ة الإن�سان لك�سب املعرفة، 
والتع���رف عل���ى البيئ���ة والإن�سان ال���ذي يعي����س فيها منذ 
اأق���دم الع�س�ر، ولتزال الرحلة من اأجنح و�سائل الإن�سان 
يف احل�س����ل على املعرف���ة، ولهذا ال�سب���ب حظيت الرحلة 
باهتم���ام القدم���اء واملحدثن عل���ى حد �س����اء، كما احتفى 
العلم���اء مب���ا قدمت���ه الرحلة م���ن اإ�سهام���ات �ساع���دت على 
اكت�س���اف خمتلف البيئات، والتعرف عل���ى ن�ساط الإن�سان 
يف رحابه���ا، وم���ن ث���م ت�ساب���ق العلم���اء والباحث����ن على 
تق���دمي الأو�ساف اجلليلة، التي اأ�سبغ�ها بكرم �سديد على 

الرحلة.
الّرحلة �سياح���ة حافلة باملفاج���اآت والق�س�س واحلكايات، 
وهناك ج�انب عديدة فيها ت�ستحق التاأّمل اإذ اأن املعل�مات 
التي تت�سّمنها غزيرة ومتنّ�عة وقد يتقّبلها العقل اأو تناأى 
عن الت�سديق، ولكنها ل تخل� من طرافة. ول يرتك رحالنا 
�سغ���رية ول كب���رية اإل وي�فيها حّقها م���ن ال��سف، حيث 
نق���ل لنا خمتلف التقاليد والأو�س���اع، واحلي�ان والطي�ر 
وكيفي���ة  واملع���ادن  والبناي���ات،  والعم���ران  واجل����ارح 
ا�ستخراجه���ا وامل�ا�س���ي والزواحف وعملي���ات القر�سنة، 
ف�ساًل عن الطق�س واملبادلت التجارية واملقاي�سة وجتارة 
العبي���د وع���ادات الدفن وال���ّزواج، وال���زلزل، وغريها من 

الأخبار املثرية.
يف اخلت���ام تعت���رب رحلة امل��سل���ي الكل���داين، اأّول رّحالة 
اأو �سائ���ٍح كل���داين، واأّوَل �سّياح���ة �سرقية حافل���ة بالأخبار 
واملعل�م���ات، التي �سّجلها لنا هذا الرحال، وي�سف لنا تلك 
الّدي���ار البعيدة والأ�سقاع النائية. ول �سّك اأن لهذه الرحلة 
اأهمي���ة تاريخية ملا تت�سّمنه م���ن اأخبار وق�س�س وحكايات 
ع���ن تلك البلدان النائية، خا�س���ة اأّن كّل ما مّت ت�سجيله فيها 

كتبه امل��سلي بلغته الأ�سلية وهي العربية.

الذهب والعاصفة
أول رحالة شرقي إلى العالم الجديد كان عراقيا
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د. حميد حسون العكيلي

من أجل اإلجابة على سؤال مفاده: هل كان النظام 
السياسي الملكي خاضعًا لنفوذ عوائل متنفذة؟ 

فالبد أن نشير إلى, أن العهد الملكي في العراق قد 
شهد تشكيل )59( وزارة، تناوب على رئاستها )23( 
شخصًا فقط، اختلفت من حيث عدد أعضائها، إال 
ان دستور عام 1925، قد أكد على ان الحد األدنى 
ألعضاء الوزارة هو خمسة أشخاص, بضمنهم 

رئيس الوزارة. والمالحظ، في عقدي العشرينيات 
والثالثينيات، ان حجم الوزارات كان ما بين ستة 

إلى عشرة أعضاء، وقد تزايدت إلى حٍد ما في عقدي 
األربعينيات والخمسينيات لتصل من سبعة 

إلى سبعة عشر عضواً، نتيجة استحداث وزارات 
جديدة كالزراعة واألعمار لمواجهة المتطلبات التي 
شهدتها البالد، عالوة على ذلك، تولى رئيس الوزراء 

مهمة تعيين وزراء بال وزارات).

ف�س���اًل عن ذل���ك، فاإن ال�سم���ة الرئي�سة لل����زارات العراقية 
ه���ي اأن عمره���ا كان ق�سريًا، ف�سق����ط )59( وزارة، يظهر 
اأن مع���دل عمر ال����زارة قد تناق�س من ت�سع���ة اأ�سهر خالل 
عقد الع�سرينيات، اإىل خم�سة اأ�سهر يف عقد اخلم�سينيات، 
اأي اأن املعدل الإجمايل لعمر ال�زارة يف العهد امللكي، كان 
اأق���ل م���ن ثماني���ة ا�سهر، ويف ال�ق���ت ال���ذي كان فيه معدل 
تغي���ري ال�زارة ع���ايل، ف���اإن الدخ����ل للم�اق���ع ال�زارية 
ظ���ل حم���دودًا بحلقة �سغ���رية من النخ���ب ال�سيا�سي���ة. اإذ 
بلغت جمم����ع املنا�س���ب ال�زارية خالل امل���دة )1920– 
1958(،)780( من�سب���ًا، �سغله���ا )64( �سخ�س���ًا م���ن ذوي 
الأ�س����ل الع�سكرية، و)102( �سخ�سًا م���ن ذوي الأ�س�ل 
املدنية. بتعبري اآخر، كانت ن�سبة ذوي الأ�س�ل الع�سكرية 
)38.6%( من املجم����ع الكلي. يف حن، كانت ن�سبة ذوي 
الأ�س����ل املدني���ة )61.4%( م���ن املجم����ع الكل���ي، وطبقًا 
لذل���ك جن���د اأن )77( �سخ�سًا من النخب���ة ال�سيا�سية ت�ل�ا 
منا�س���ب رئي�س���ة ومنا�س���ب ثان�ي���ة مع���ًا، اأي م���ا ن�سبته 
)46.4%( كان م���ن بينه���م )47( �سخ�س من ذوي الأ�س�ل 
الع�سكري���ة و)30( �سخ�س من ذوي الأ�س����ل املدنية، اأما 
الذي���ن ت�سنم�ا منا�سب وزاري���ة ثان�ية فقط، كان عددهم 
)89( �سخ�س���ًا، )17( منهم من ا�س�ل ع�سكرية و)72( من 
ا�س�ل مدين���ة، الأمر الذي ي�ؤكد وم���ن دون �سك، اأن نظام 
احلكم امللكي يف العراق كان خا�سعًا لنف�ذ ع�ائل متنفذة، 
اإىل درجة ميكن و�سفه باأنه حكم الع�ائل املعروفة، وهذه 
الع�ائ���ل هي التي كان���ت متثل النخ���ب ال�سيا�سية، والتي 
غالب���ًا ما تك�ن مرتبطة بع�سها ببع�س، بحيث مت �سغل ما 
يق���ارب )337( من�سبًا وزاريًا من جمم�ع )625( من�سبًا، 
اأي م���ا ن�سبت���ه )62%( م���ن قب���ل اأ�سخا����س تربطه���م �سلة 
القراب���ة اأو امل�ساه���رة، وحتى نك����ن دقيق���ن اأكر نركن 
George. اإىل تقيي���م الكات���ب الأملاين ج����رج هار����س

مان�سه: قال  الذي   ،))Harris
"يق���ع عل���ى قم���ة الهي���كل املعا�س���ر لل�سلط���ة ال�سيا�سي���ة 
والجتماعي���ة للب���الد، افراد م���ن ع�سري���ن اأو ثالثن عائلة 
حكم���ت العراق فعلي���ًا، وحتالف�ا مع بع�سه���م البع�س من 
خالل امل�ساهرة وامل�سالح امل�سرتكة، وان عددهم املحدود 
يجعل من املمكن لهم ان يعمل�ا ب�حدة هدف اكرب مما ه� 

م�ج�د يف غالبية النخب الأخرى يف ال�سرق الأو�سط«.

مبعن���ى اآخ���ر، ان التعا�س���د ال�سيا�س���ي الق����ي م���ا ب���ن 
للمعار�س���ة  فع���ل  ردة  مبثاب���ة  كان  ال�سيا�سي���ة،  النخ���ب 
املتمثل���ة بالق�ى التقليدية القدمية الت���ي كانت ت�ستند يف 
ق�ته���ا على التاأيي���د الربيطاين، واللتف���اف ح�ل العر�س 
وتق�يت���ه، بغية ت�طيد مركزية ال�سلطة، والتي هي تق�ية 
لنف�ذه���م م���ن جانب، واإ�سع���اف م�اقع الق����ى التقليدية 
م���ن واحل���د م���ن تاأثريه���ا م���ن جان���ب اآخ���ر، لذل���ك عمدت 
النخب���ة ال�سيا�سية املتمثلة بالع�ائ���ل املعروفة اىل تعزيز 
ه���ذا التعا�س���د، ل�سيما واأنهم كان����ا متاآلف���ن فيما بينهم 
بحكم عم���ق التجربة التي عا�س�ه���ا يف العمل الع�سكري، 
�س����اء كان يف اجلي�س العثم���اين، اأم اجلي�س العربي يف 
�س�ريا، لذلك حقق�ا من خالل امل�ساهرات العائلية، اأبعادًا 
�سيا�سية كبرية، مثلت يف ال�قت نف�سه ق�ة ن�عية للحكم، 
وهك���ذا اأم�ست ع�ائل معظم ال�سب���اط متداخلة بالزيجات 

تارة فيما بينها، وتارة بن الق�ى التقليدية الأخرى.

م���ن ه���ذا املنطلق، مت اختي���ار عبد الرحم���ن النقيب، وه� 
ال���ذي ل ميل���ك اأي م�ؤهل علم���ي حديث، رئي�س���ًا للحك�مة 
امل�ؤقت���ة، وعل���ى مايب���دو، ان ه���ذا الختيار قد ج���اء وفق 
معاي���ري خا�س���ة، اإذ مل تك���ن الكفاءة ال�سيا�سي���ة من جاءت 
ب���ه اإىل ال�سلط���ة، ول قرب���ه م���ن الربيطاني���ن، فال�سيا�سة 
ابع���د ميدان ع���ن دائرة اهتمامات���ه، وه� ال�سي���خ الطاعن 
بال�س���ن، ويكف���ي الق�ل، اإن بع���د ت�سنم���ه للمن�سب،ارادت 
اإح���دى ال�سحفي���ات الإنكليزي���ات اأن جت���ري مع���ه لق���اًء 
�سحفيًا، فن�سحه���ًا باأن تتحدث بكل �سيء ع���دا ال�سيا�سة. 
مبعن���ى اآخ���ر، ان اختي���اره ق���د ج���اء مل���ا ت�اف���رت فيه من 
زعام���ة لطائفته وخلفي���ة لأ�سرته، ل�سيم���ا وانه من �ساللة 
عب���د الق���ادر الكي���الين ونقيب اأ�س���راف بغ���داد، وي�مذاك 
كان لنقاب���ة الأ�س���راف �س���اأن كبري يف احلي���اة الجتماعية 
العراقي���ة، وتلك هي النقطة التي �سخ�سها الإنكليز. ف�ساًل 
ع���ن، ان افتقاره للخ���ربة ال�سيا�سية قد ف�س���ح املجال امام 

بر�سي ك�ك�س ملمار�سة ال�سلطة الفعلية بدًل عنه.
�سلط���ة  لأول  رئي�س���ًا  النقي���ب  اختي���ار  اإن  ال�اق���ع،  ويف 
تنفيذي���ة يف العراق، قد اأث���ار ال�ستغ���راب والده�سة معًا، 
اإذ كيف ميكن تربير قب����ل �سيخ النهزامين عبد الرحمن 
النقي���ب املن�سب، وه���� اإبن الثامنة وال�سبع���ن من العمر 
وم�ساب بداء املفا�سل، وف�ق كل ذلك كان زاهدًا يف الدنيا 
ومنا�سبه���ا، وق���د اعت���اد على و�س���ف نف�س���ه بالدروي�س. 
ف�س���اًل ع���ن، ك�ن���ه يع���ُد ا�ست���الم املنا�سب يف ظ���ل احلكم 
الربيط���اين، مما يحط من مكانت���ه الدينية يف نظر اأتباعه 
املنت�سرين يف الع���امل. لنقراأ معًا التقرير الذي كتبته امل�س 

بيل عن عبد الرحمن النقيب:
»زرت عبد الرحم���ن النقيب يف منزله يف 6 �سباط 1919، 
وبع���د حديث ط�ي���ل معه وجه���ت اإليه ه���ذا ال�س����ؤال، اإذا 
اقت�س���ت ال�س���رورة لأ�سباب �سيا�سية ل ميك���ن التكهن بها 
مقدم���ًا، ان ُين�س���ب عل���ى راأ����س الدولة العراقي���ة اأمري من 
الأم���راء، فه���ل ي�سعكم قب����ل ه���ذه امل�س�ؤولي���ة مبع�نتنا 
وتع�سيدنا، لكي نتجنب انتخاب اأحد الأمراء من احلجاز؟ 
وكان ج�ابه م�سح����ب بتاأكيد �سديد: كيف ميكنك اإعطاء 
ه���ذا ال�س�ؤال علّي، اأن���ا دروي�س فال تع�سمن���ي عادتي، انا 
�سريورت���ي رئي�س���ًا �سيا�سي���ًا للدولة هي �س���د ا�سد مبادئ 
عقيدتي تاأ�ساًل، ففي اأي���ام جدي عبد القادر،اعتاد اخللفاء 
العبا�سي����ن ا�ست�سارته، كما تطلبن اأن���ت وزمالوؤك الآن، 
لكن���ه مل يكن ي�افق عل���ى ال�سرتاك يف ال�س����ؤون العامة، 
و�س�ف ل اأوافق اأنا ول اأي اأحد من احفادي على اأن نفعل 
ذل���ك، ه���ذا ج�ابي م���ن ال�جهة الديني���ة، لكن���ي �ساأعطيك 
ج�ابًا ي�ستند على اأ�سب���اب �سخ�سية، فاإين متقدم بال�سن، 
واأرغب يف اأن اأق�سي اخلم�س اأو ال�ست �سن�ات التي بقيت 
من حيات���ي يف الدر�س والتاأمل، حي���ث اأنهما م�سغ�لياتي 
امل�ستدمي���ة، وبعد �سك�ت قليل قال رافعًا �س�ته، �س�ف ل 
اتراج���ع عما قلته، حت���ى اإذا كان يف ذلك، اإنقاذ العراق من 

الدمار التام".
عن ر�سالة )امل�ساهرات االإجتماعية و�سالت القربى واأثرها 

ال�سيا�سي يف العراق امللكي 1958-1921(.

هل كان النظام السياسي الملكي
خاضعًا لنفوذ عوائل متنفذة؟
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الربيعي زام��ل  يعقوب 

عام 1961 كان لقائي به أول مرة. لم يمضي على 
ذلك اللقاء سوى أيام حتى تحول الى صداقة قوية 

وعمل مشترك. صحيح ان تلك العالقة لم تدم 
سوى خمس سنوات متواصلة اال انها شكلت 

جزءا هاما من أرشيف حياة شاعر وفنان وخطاط 
وممثل وصاحب صوت غنائي، ونموذج ألحد 

صعاليك الوسط الفني في العراق.

انه ج�دت ح�سن التميمي. الذي وافته املنية اأخريا بعد ان 
�سكلت حياته قبلها �سخ�سية م��س�عية امل�اهب والقدرات 
مل تك���ن جميعها ع�نا على تقدمي اأ�سباب احلياة الالئقة له، 
فم���ات كما عا����س اأ�سبه باأمثال���ه من �سعاليك الف���ن والأدب 
والن����ادر، يف بي���ت كان ق���د حفظ، اىل حد م���ا، �سيخ�خة 

وم�سري
ما �ستاأول اليه، اأمثالها حتما، اىل اأ�س�ء امليتات.

يف ذل���ك العام عرفته يف بيت من بي�ت���ات مدينة ال��سا�س 
ملتج���اأ بفي اأ�سرة م���ن اأولد عم�مت���ه واأقربائه املعروفن 
هن���اك، بعد هروب���ه من منطقة " امل�سي���ب " نتيجة حماولة 
�سلط���ة عب���د الكرمي قا�س���م اللق���اء القب�س علي���ه " لت�رطه 
" ح�س���ن ال���ركاع " غ���ري الر�سمية  اأح���داث حماكم���ة  " يف 
لبع����س امل�ستب���ه بهم م���ن البعثين والق�مي���ن بالتح�سري 
لتح���ركات ع�سكري���ة وحزبية �سد حك�مة ث����رة 14 مت�ز 
1958 ولت�سفي���ة بع�س ك����ادر احل���زب ال�سي�عي هناك. 
ولالي�ساح ح�ل ه���ذا اأحي�ل الأمر اىل كتاب " ال�سي�عي�ن 

على ال�سف�د ».
يف تل���ك الف���رتة كان ج����دت التميم���ي ال���ذي ن�س���ط م���ع 
�سي�عي���ي املنطقة يف كتابة ال�سعارات على الالفتات ونظم 
الق�سائ���د ال�سيا�سية التي كان ي�سارك�ن فيها يف امل�سريات 
اجلماهريي���ة والتجمع���ات املهني���ة خ���الل فرتة حك���م عبد 
الكرمي قا�سم. ومل���ا كنت وانا ال�ساب املتحم�س يف مثل تلك 
الفعاليات فقد ت�طدت عالقتي بال�ساعر من خالل اأحد اأبرز 
ال�سي�عي���ن يف ال��سا�س املدع� ي��س���ف اخلياط وامللقب 
باب���ي م�سدق، خ���ال اأبناء عم�مة ال�ساع���ر. ولك�ن ج�دت 
كان �سيفا غريدائ����م بن ه�ؤلء فقد اأزدادت �سيافتي له يف 
ف���رتات غري منتظمة، غري انها اأنتظمت بعد حادثة معروفة 

يف حينها.
كان ي�ما يف اأواخر عام 1961، م�سه�دا يف حياة عائلتي، 
�ساه���م ج�دت التميمي ب�سناعت���ه الأمر الذي جعله ي�سبح 
في���ه اأح���د افراده���ا، عندما كت���ب طلب���ا باأ�س���م والدتي اىل 

برنامج " �سندوق ال�سعادة »
كان مقدم���ه ان���ذاك فخري الزبيدي لال�س���رتاك فيه، ولك�ن 
الربنام���ج خم�س����س لرب���ات البي����ت خا�س���ة فق���د ظهرت 
والدتي على ال�سا�سة يف الربنامج املبث على اله�اء )ي�مها 
مل يكن الفيدي���� معروفا يف تلفزي�ن العراق( وبعد اأ�سئلة 
ب�سيط���ة فازت بالأجاب���ة عنها لتخري ب���ن ال�سناديق لعلها 
تع���ر على �سندوق " ال�سعادة " فكان بالفعل فتحا ل�سعادة 
غريمعه�دة حن اأختارت ال�سندوق رقم )5( لتح�سل على 
اجلائ���زة الأوىل والتي كانت عبارة ع���ن كي�س متن وتنكة 
دهن مقدمة م���ن وزير الزراعة انذاك. الرق���م ال�سعيد الذي 
فتحت���ه امل���راأة الريفية بغلفة ع���ن الزمن مل يقف���ل على تلك 
الهدية فقط. فعندما تهلل وجه الفائزة باحلب�ر طلب املقدم 
م���ن زوجها ان يح�سر ب�سي���ارة تاك�سي لي�ساعد زوجته يف 

حم���ل املت���اع ال�سعيد، ومل���ا اأخربت���ه باأنها اأرمل���ة تكدر ج� 
الربنام���ج قلي���ال لتاأتي منحة عب���د الكرمي قا�س���م بدارلتلك 
الأرمل���ة م���ع مائة دين���ار. الأمر ال���ذي اأثار �سهي���ة اأربع من 
امل�س���رتكات كن يرتدين اأردية ال�س�اد حتت عباءات وف�ط 
عراقية مازالت حلد الي�م معروفة، مبطالبة الزعيم بنف�س 
الأكرامية لك�نهن اأرامل وبدون معيل اأو دور �سكن خا�سة 
بع�ائلهن. اأت�سل عبد الكرمي �سريعا جميبا طلبهن وداعيا 
اللق���اء بهن يف الي�م التايل. كان الربنامج قد ت�ا�سل رغم 
اأنته���اء مدة عر�سه لتنهال هداي���ا الكرام على والدتي تباعا 
على �سكل نق�د او ار�س �سكنية من مدحت �سليمان وعديد 
من التح���ف والأجهزة الكهربائي���ة واملنزلية املختلفة حتى 
جتاوز وقت الربنامج عل���ى اله�اء لأكر من ثالث �ساعات 
مت�ا�سل���ة لأ�ستقبال الهدايا الت���ي كان ي�ستقبلها الربنامج 
بح�س�ر مدير الأذاعة والتلفزي����ن املقدم الع�سكري الذي 
دخ���ل على اله����اء ه���� الآخر. وت�ثيق���ا لالم���ر، كانت دار 
الزعي���م ل�الدتي عند اأ�ستقباله لهن قد خ�س�ست يف منطقة 
اأ�سكان غرب���ي بغداد لقربها من حمل �سكنانا يف ال��سا�س، 
اأ�ست����ىل عليها البعثي�ن بعد اأنق���الب �سباط الأ�س�د حتت 
حج���ة ان الدار كانت وكرا �سي�عي���ا، جاء ذلك بقرار �سادر 
م���ن حردان التكريتي عام 1964. اأما الأربع الأخريات فقد 

�سك���ن يف منطقة الأمن ببغ���داد يف بي�ت حك�مية مماثلة 
يف منطق���ة �سميت حينه���ا ببي�ت الأرامل تيمن���ا بالل�اتي 

حّزن على هدية الزعيم وما زالت حلد الي�م.
مل���ا كان ج�دت التميمي �سببا له���ذه املنحة الكبرية ولك�نه 
�سديقا �سابق يل ولعائلتي، فقد مت اأ�سافته لباقي اأفرادها. 
وم���ن خالله تعرف���ت بالعديد م���ن املطرب���ن وال�سعراء من 
كت���اب الأغنية يف مقدمته���م املطرب وامللح���ن الفنان قا�سم 
عبي���د الذي غن���ى للتميمي اأغنية "اين عن���دي كلب م�سكن 
وحن�ن " التي اأ�سته���رت ي�مها ملا حتمل من فرادة جديدة 
يف ع���امل الن�س الغنائي العراقي. وملا كان املطرب ميار�س 
خياط���ة الب���دلت الرجالي���ة يف حم���ل خا����س ب���ه يق���ع يف 
قي�سري���ة حت���ت نهاية ج�س���ر الأح���رار " ال�ساحلي���ة " من 
جه���ة الر�ساف���ة يف م�اجه���ة نهاية �س���ارع النه���ر، فقد كانا 
ان���ا والتميم���ي م���ن زواره الدائمين اللذي���ن حتملهم كرم 
نف�س ذلك الفن���ان الن�سان واملبدع ذو النزعة الي�سارية من 

غريجزع او �ساأم.
الفن���ي ع���الوة عل���ى مقهي���ن  ذل���ك املح���ل )املنت���دى(  يف 
م�سه�رين كانا يقع���ان يف ال�ساحلية قريبا من دار الأذاعة 
العراقية، تعرفت باملطربن وامللحنن وال�سعراء من كتاب 
الأغني���ة عالوةعلى مقدمي الربامج املن�ع���ة الأخرى اأذكر 

ممن كان���ت يل معهم �سالة �سداق���ة واأعجاب: املطرب عبد 
اجلب���ار الدراج���ي و�سهيد ك���رمي وجمي���د الفراتي وحممد 
قا�س���م الأ�سم���ر، ال���ذي تربطن���ا به عالق���ة قدمية ي����م كان 
�سائ�س���ا خلي����ل رج���ل ترك���ي ال����لدة ي�سكن ق���رب دارنا 
يدع���ى " ر�ستم " ح�ل جزء م���ن داره مرب�سا خلي�له. كما 
بالفنان امللح���ن املبدع حممد ن��سي الذي كان ميتهن نف�س 
مهن���ة الفنان قا�س���م عبيد يف حمل يقع داخ���ل زقاق �سغري 
م���ن اأزق���ة �س���ارع الر�سي���د يف منطق���ة ال�سنك ق���رب الربيد 
املرك���زي جماورا ملح���ل اخلطاط املع���روف ان���ذاك " خالد 
اخلال���دي " والذي ربطتني به �سداق���ة حميمة بعد تعريف 
علي���ه يف معتقل " الف�سيلية " اأثن���اء اأحداث مطالبتنا لعبد 
الك���رمي قا�سم ب�قف حربه م���ع الأكراد حتت �سعار " ال�سلم 
يف كرد�ست���ان ". كما كانت تربطني عالقات �سداقة خا�سة 
مبقدم برنام���ج ال�سعر ال�سعبي املعروف ب���� " اأب� �ساري" 
املرح�م �س���امل خال�س �سقي���ق الكات���ب وال�سيا�سي �سالح 
خال�س رئي�س حترير جملة الثقافة اجلديدة، يف تلك الأيام 
كانت لقاءتنا انا وج����دت التميمي باب� �ساري كثرية من 
خ���الل املقهي���ن اأو يف مدر�سة خديجة الك���ربى الأبتدائية 
يف �س����ق ال�سدرية املعروف، ي����م كان اب� �ساري مديرا 
للمدر�سة. ولكرم اأ�ستثنائي وروح اأريحية كان يتميز بهما 
ال�ساعر واملدير الراحل، خ�س �ساحبي بحبه، كان الراحل 
غالب���ا ما ي�سيفنا يف داره ال�اقعة انذاك يف منطقة اأ�سكان 
غرب���ي بغ���داد " دور ال�س����د ". ومل���ا كان ن�سي���ب ن�س��س 
التميم���ي للمطرب وامللحن الفنان ر�س���ا علي ت�سكل ح�سة 
الأ�سد ولك�ين انا وال�ساعر كنا �سن�ين ل نفرتق ال نادرا، 
فقد ت�ط���دت عالقتي اأنا الآخر باملط���رب الراحل الذي كان 
يزورنا يف دارنا يف الأ�سكان يف منا�سبات خا�سة كان يقع 
يف بع�سه���ا �سحي���ة مقالب وق�س����س غريحقيقية للتميمي 
للح�س����ل على بع����س الأعانات املالية الت���ي تذهب بنا انا 
والتميم���ي اىل حانة من حانات بغدد او ل�سراء ما نحتاجه 

من م�سروبات نحت�سيها يف البيت او بن الأ�سدقاء.
مل تك���ن �سداقت���ي بالتميمي وحدها قد ت�قف���ت على �سكنه 
مع���ي يف البي���ت، ب���ل تعدته���ا اىل عالق���ة حزبي���ة، فقد كنا 
ان���ا و�سديق���ي ع�س����ان يف خلية �سي�عية واح���دة ت�سمى 
اأ�سا�سية. اأمتدت ه���ذه العالقة قبل ان ينفرط عقدها ب�سكل 
مفاجىء. حن مت اأعتقايل يف كان�ن الثاين عام 1963 قبل 
انقالب �سباط ب�سهر، بعد خروجي من اأ�ستعالمات جمل�س 
ال�سي���ادة مع ثالثة اخرين مل نح�س���ى بلقاء رئي�س جمل�س 
ال�سيادة جني���ب الربيعي القائم باأعمال رئي�س اجلمه�رية 
اأن���ذاك ل�سف���ره اىل بريطانيا، لن�سلم���ه عرائ�س جماهريية 

تطالب فيها بانهاء القتال واأحالل ال�سلم يف كرد�ستان.
�سب���اط ب�سهري���ن  انق���الب  الف�سيلي���ة، وبع���د  يف معتق���ل 
و�سلتن���ي ر�سال���ة من ج����دت التميمي ب�ا�سط���ة �سقيقتي 
الت���ي اأناب���ت ع���ن والدت���ي لزيارت���ي ب�سب���ب هروبه���ا اىل 
الب�س���رة خ�ف���ا م���ن الأعتقال ه���ي الأخرى، كتبه���ا ب�سفرة 
ب�سيطة، كنا قد اأتفقنا قبل ذلك على فك رم�زها ن وذلك من 
خ���الل جتميع احل���روف الأوىل من بداي���ة كل �سطر. كانت 

الكلمات تق�ل " الث�رة قريبا جدا... ».
يف فرتة ال�ستيني���ات كانت اأج�ركلمات الأغنية املذاعة يف 
اأذاعة وتلفزي�ن اجلمه�رية العراقية ل تتعدى الدينارين 
مقابل الأربع���ة للملحن وثمانية للمغني. لذا كان على اأكر 
الفنان���ن العراقي���ن ان يعي�س�ا الع�ز والفاق���ة ان مل يكن 
له���م م�رد اآخ���ر. اأذكرعل���ى �سبيل املث���ال اأ�سط���رار الفنان 
الريف���ي عبد اأرويح اىل �سب���ط الأيقاع على زنب�رين، بدل 
زنب�ر واحد، كان ي�سدهما على خا�سرتيه لنيل اأ�ستح�سان 
م�س�ؤويل م�ؤ�س�سة الأذاعة والتلفزي�ن، فما كان من اأولئك 
ال ان يقطع����ا ن�س���ف اأج���ره لع���دم اأ�ستح�سانه���م لفذلك���ة 

امل�سكن.
كانت تل���ك الظروف وغريه���ا هي من �ساق���ت التميمي اىل 
�سل����ك �سبل غ���ري مر�سية اجتماعيا، ورمب���ا اىل بيع عرق 
جبين���ه او اأ�سط���راره بيع جمه����د فكره وقلب���ه على �سكل 

اأغاين باأ�سماء الغري
عن )احلوار املتمدن( لعام 2007

في ذكرى رحيله في 10 شباط 1990

جودت التميمي.. شاعرا وانسانا
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نيزك سعيد عبد الكريم

لم يستخدم البرق في والية بغداد في العهد 
العثماني إال في ستينيات القرن التاسع عشر، إذ 
سعت الدولة العثمانية منذ سنة 1857 الى عقد 
إتفاق مع بريطانيا من أجل إنشاء خطوط للبرق 

في إيالة بغداد.

ومتا�سيًا مع اأو�ساع التنظيمات الإ�سالحية التي قامت 
بها الدولة العثمانية، فق���د اأ�سدرت �سنة 1859 )قان�ن 
ال���ربق( الذي ن�س على �سرورة تاأ�سي�س خط�ط للربق 
بن جمي���ع الإي���الت التابع���ة للدول���ة العثمانية، حيث 
كان���ت ته���دف م���ن وراء ذل���ك ب�س���ط �سلطته���ا املركزي���ة 
املبا�س���رة عل���ى تل���ك الإي���الت وحماول���ة تاأم���ن الأمن 
والنظ���ام فيها. كما اأكد هذا القان�ن، على منح الأول�ية 
ملرا�سالت الدولة العثماني���ة التي تتم عن طريق الربق، 
، وم���ن ث���م مرا�س���الت ال���دول الأجنبي���ة، ث���م مرا�سالت 

التجار. واأكد على �سرية املخابرات.
وبعد عق���د الإتفاق العثماين الربيطاين الذي ن�س على 
اإن�ساء خط�ط للربق داخل اإيالة بغداد على نفقة الدولة 
العثماني���ة باإدارة مهند�س���ن بريطانين، مت العمل على 
وف���ق ما جاء ب���ه ذلك التف���اق، فاأن�س���ئ اأول خط للربق 
�سن���ة 1861 قادمًا من الهند عن طريق الب�سرة، ومن ثم 
اىل مدين���ة بغداد ممتدًا يف قاع نه���ر دجلة، ومن مدينة 

بغداد حتى العا�سمة ا�ستانب�ل.
ويف �سن���ة 1863 ج���رى عق���د اتف���اق اآخ���ر ب���ن الدولة 
العثماني���ة وبريطاني���ا من اأج���ل اإن�ساء خ���ط اآخر ميتد 
م���ن مدينة بغداد اىل منطقة الف���او يف الب�سرة. ويبدو 
م���ن ذلك اأن احلك�مة الربيطاني���ة كانت تهدف من وراء 
اإن�س���اء ذل���ك اخل���ط تعزي���ز م�ساحله���ا ب�س���كل اأكرب يف 
اإيال���ة بغداد. فت���م الإتفاق بن املقي���م الربيطاين كامبل 
وال����ايل حمم���د نام���ق با�سا عل���ى اإجراء عملي���ة م�سح 
لكاف���ة الأرا�سي ال�اقعة بن مدينت���ى بغداد والفاو، ملد 
ذل���ك اخلط. وقد واجه هذا العم���ل بع�س ال�سع�بات ل 
�سيما من قبل الع�سائر املتمردة على حك�مة الإيالة التي 
كانت تلج���اأ اىل تخريب هذا العمل كرد فعل عدائي �سد 
حك�مة الإيال���ة. اإل اأن هذا اخلط اأجنز ومت ا�ستخدامه 

�سنة 1865.
وعل���ى اأثر ذلك اأ�س�ست دائرة الربق يف اإيالة بغداد �سنة 
1865، وكان مقرها مدينة بغداد يف منطقة باب املعظم، 
م���ن اأج���ل اإدارة �س�ؤون ال���ربق يف الإيالة. كم���ا اأ�س�ست 
حك�مة الإيال���ة دائرة اأخرى يف مدين���ة الفاو، وجعلت 
جمي���ع م�ظفيها م���ن العثمانين على الرغ���م من اإجناز 
خ���ط بغ���داد- الف���او مب�ساع���دة بريطاني���ة. اإل اأنه بعد 
ذلك �سمح���ت احلك�مة العثمانية للمقيمي���ة الربيطانية 
يف بغ���داد بتاأ�سي����س بناي���ة للربق خا�س���ة بالإت�سالت 

الربيطاني���ة، اإىل جانب دائرة ال���ربق يف الفاو، على اأن 
تفتح بن البنايتن نافذة لتبادل املرا�سالت بينهما. وقد 
فر�س���ت الدائرة العثمانية رقابته���ا املبا�سرة على بناية 
ال���ربق الربيطاني���ة من خالل ع���دم ال�سماح له���ا باإتخاذ 
اأي اأج���راء اإداري وحماول���ة ت��سي���ع نط���اق عمله���ا اإل 

مب�افقتها.
وبع���د منت�سف �ستينيات الق���رن التا�سع ع�سر، اأ�سدرت 
الدول���ة العثمانية اأمرًا اىل حك�مة اإيال���ة بغداد بالعمل 
عل���ى م���د خط����ط لل���ربق داخ���ل الإيال���ة لرب���ط جميع 
مناطقها بخط�ط برقي���ة منتظمة مما ي�سهل عليها حكم 
تل���ك املناطق ب�سكل مبا�سر. فبداأت حك�مة الإيالة تعمل 
عل���ى حتقيق ذلك العمل فاأن�س���اأت خطًا للربق بن مدينة 
بغداد وم���دن كربالء والنجف، واأن�س���ات خطًا اآخر بن 
بغداد وخانقن من اأجل اإي�ساله اىل العا�سمة الإيرانية 

طهران.
اأم���ا عن اأج�ر الربق يف اإيال���ة بغداد، فقد كانت مرتفعة 
جدًا، حيث كان���ت حت�سب على امل�ساف���ة وعدد الكلمات، 
ف���كان �سعر الر�سالة الربقية الت���ي حتت�ي على ع�سرين 
كلمة، ع�سرة قرو�س. يف حن كان �سعر الر�سالة الربقية 
ب���ن اإيالة بغداد والإيالت الأخرى كامل��سل وديار بكر 
واطن���ة وحل���ب واأر�س���روم، خم�س���ة ع�س���ر قر�س���ًا لكل 
ع�سرين كلمة. اأم���ا الإيالت البعيدة كالب��سنة، فقد كان 
�سعر الر�سالة التي حت�ي ع�سرين كلمة، �سبعن قر�سًا.

عن ر�سالة: االإدارة العثمانية يف اإيالة بغداد«1831 – 
1869م«)درا�سة تاريخية(

كيف دخل التلغراف الى بغداد؟


