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مهيمن إبراهيم الجزراوي
جامعة بغداد-كلية الفنون الجميلة

المقدمة
طلب مني الدكتور الفاضل صالح احمد الفهداوي رئيس قسم الفنموا الموسمي يي كمي كليمي
الفنموا المميلممي – مامعممي دامداد أا أكممار كممي الممرتمر العلمممي اللمماما للكليمي ,وعلمما المرغ
ممما قصممر الفت مرن الفمنيممي ك ممد لملمممف أككمماري والتممرف الكتادممي عمما احممد الفنممانيا الع مراقييا
المنسمييا الم ي قممد للتمراو الموسمي ي والانممائي الدامدادي الكميو الكليممر ,ولمو الفنماا صممالح
الكممويتي رواد مراف دور كممي الموسممي ا والانمماو الداممدادي ,وآمممل أا أكمموا قممد وك ممف كممي التيممار
ل ا الموضوع.
م مما ومه ممي نا ممر الداح ممو يعم مد الفن مماا ص ممالح الك ممويتي م مما رواد الموس ممي ييا والملحن مميا
العمراقييا الدممارفيا الم ي تممر دصممماتل الفنيممي علمما مسمميرن الحركممي الفنيممي العراقيممي من م أوائممل
ال را العكريا ولاايي العا  1591إ تكتف أعمالل وكادف أا تندلر له ا كإا ل ا الدحو
لو محاولي مادن لدراسي حيان ل ا الفناا المنسي ونتامل.
يتكمموا الدحممو ممما أردعممي كصممول ,تنمماول الداحممو كممي الفصممل احول منممل منهميممي الدحممو
والدراساف الساد ي ,أما كي الفصل اللاني ك د تناول الداحو حيان صالح الكويتي وكنل ,وكي
الفصل اللالو ما الدحمو ك مد تنماول الداحمو الفنماا صمالح الكمويتي وألمر كمي الحركمي الفنيمي
العراقيي .وألي ار ألتت الداحو الفصل الرادع داالستنتاماف والتوصياف كضالً عما المصمادر
والم ارمممع العلميممي التممي اعتمممد عليهمما الداحممو وملحممل واحممد اقتدسممل الداحممو لضممرورتل ممما
المممفو الل ماما لكتمماب اتمماريو الممو افراف العراقيممي للمممررا الع ارقممي المرحممو السمميد عدممد الممرفال
الحسني كي طدعتل السادعي الموسعي والمفيدن ما إصداراف دار الكروا الل اكيي العامي.
ويأم ممل الداح ممو م مما المك مماركيا احكاض ممل ك ممي لم م ا الم ممرتمر إد ممداو آرائهم م ومالحا مماته
واقت ارحمماته حممول موضمموع الدحممو لدمممي للمسمميرن الفنيممي كممي عراقنمما العفيممف وممما ا العفيممف

ال دير نستمد العف والتوكيل.
الفصل األول :منهجية البحث والدراسات السابقة
مشكلة البحث:
انتكرف كي دامداد كمي عكمرينياف ال مرا العكمريا العديمد مما ال والمب واحكمكال الانائيمي
الملتلفممي والمتنوعممي ولصوصماً دعممد اهممور مهمماف الكرامفوااالحمماكي وتسممميل االسممطواناف
ممما قدممل العديممد ممما المانمميا وق مراو الم مما والمطردمماف كممي تل م الفت مرن ,وممما تل م ال والممب

واحك ممكال الانائي ممي الملتلف ممي والمتنوع ممي الم ام مماف العراقي ممي واحغ مماني المراك ممي لهااالدس ممتاف
كضالً عا أالغاني التي كانف تانا دككل مست ل عا الم اماف العراقيي.
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وقد اهر كي تل الفترن دعض الملحنيا  ,وكاا ما أدمرفل الفنماا صمالح الكمويتي الم ي

تميف عا أقرانل ما الملحنيا دأسلودل كي التلحيا  ,ودمستوى ركيع وعال كمي العمفع علما

آلي الكماا.

وما ل ا المنطلل تككلف لدى الداحمو تسمارالف عديمدن منها..لمل لنما دور لهم ا الفنماا

كي مسميرن الموسمي ا والانماو كمي العمرال دكمكل عما ودامداد دكمكل لما
ولل لنا دراسي تناولف ل ا الموضوع دكيو ما التفصيل؟ .

كمي تلم الفتمرن؟..

احمر ال ي دعا الداحو إلا الدحو عما يميب لل عما تسمارالتل غيمر انمل لم يعلمر علما

دراسي ساد ي كي ل ا الممال  ..ل ا ك د تدلورف لدى الداحو ال ناعي داا لنا حاممي ماسمي
إلمراو دراسي علميي عا دور الفناا صالح الكويتي كي الموسي ا والاناو الدادادي.
أهمية البحث والحاجة إليه:
أ -تعد ل الد ارسمي مما الد ارسماف ال ارئمدن دمالنار لعمد وممود د ارسماف سماد ي علما المسمتوى
المامعي كوا ل الدراسي لي احولا عا الفناا صالح الكويتي ,علا حد عل الداحو.

ب -يمكا اإلكادن ما ل ا الدحو مما قدمل الملتصميا كمي مممال الموسمي ا والانماو دكمكل
عمما  ,ودصممورن لاصممي المهتممميا دالموسممي ا والانمماو الداممدادي ,وطلدممي الد ارسمماف العليمما,

والمرسساف ,والدوائر ,والكلياف ,والمعالد ,والمدارس اف العالقي.

ج -الحفاا علا ترالنا الموسي ي والانائي الدادادي روال او الضوو علما ادمرف مما أسمه كمي
إغناو ل ا التراو دنتاماته الموسي يي والانائيي.
هدف البحث:
يهممدع ل م ا الدحممو إلمما الككممع عمما دور الفنمماا صممالح الكممويتي كممي الموسممي ا والانمماو

الدادادي.
حدود البحث:
أ-الحدود المكانية -:مديني داداد داعتدارلا المديني التي استوطنها الفناا صمالح الكمويتي,
وقد كيها معا نتامل الفني.

ب-الحدددددددددددددددود الزمانيددددددددددددددة -:يتح م م م م م ممدد الدح م م م م م ممو د م م م م م ممالفترن الفمني م م م م م ممي الواقع م م م م م ممي د م م م م م مميا
عكرينياف ال را العكريا و عا  1591إ لامر اليهود العراقيوا إلا كلسطيا و ل دعد

إس م اط المنسمميي العراقيممي عممنه اسممتنادا إلمما ق مرار الممو افرن السممويديي اللاللممي التممي أقممرف مدممدأ
إكسمما الممممال أممما ممما يرغممب ممما اليهممود الع مراقييا كممي لم مرن الع مرال لم مرن كممرعيي,ا,1
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191؛ ملح ممل رقم م  , -1-ول ممي الفتم مرن الفمني ممي الت ممي اس ممتوطا كيه مما الفن مماا ص ممالح

الكويتي العرال.
منهج البحث:
ل د اتدع الداحو المنهج التاريلي كي التوصل إلا تح يل ألداع دحلل.
تحديد المصطلحات:
أ-الدددور -:يممرى مممالل الحنفممي إا كلمممي دور تعنممي العمممل ,وي ممال لعممب دو اًر كديم اًر ,أي إا
دور كممي العمممل كمماا دممار اًف.ا,2

حيو كاا أو إلا ما كاا عليل.ا,3

 , 4الممدورمممع ادوارم الحركممي ولممو عممود الكمميو إلمما
. 222

ب-الفندددددان -:ص م مماحب ك م مما م م مما الفن م مموا ,المد م ممدع ك م ممي كن م ممل واحت م ممي دعمائ م ممب احم م ممور.
ا,3

. 951

جدددد-الموسددديقى -:ك مما الان مماو والتطري ممب ا,3

 , 775علم م يع ممرع من ممل ال ممنا واإلي مماع

وأحوالها وكيفيي تأليع اللحوا واتلا اآلالف الموسي يي.ا,4

د-الغنددداء  -:م مما الص مموفم م مما ط ممرب د ممل ا,3

. 237

 , 911ألح مماا مرلف ممي ,رك ممع الص مموف

ومواالتم ممل  ,مم مما طم ممرب دم ممل مم مما الصم مموف  ,صم مموف طيم ممب مم مموفوا مفهم ممو المعنم مما محم ممر

لل لب.ا,4

كيما يل

. 211

الدراسات السابقة
الدراساف الساد ي ومما لمالل تتدمع الداحمو لد ارسمتل ,والت صمي كمي المكتدماف

العراقيي واستلدا الكمدكي المعلوماتيمي ااالنترنمف  ,لم يحصمل الداحمو علما د ارسمي أكاديميمي
ومنهميممي علميممي تتنمماول دور الفنمماا صممالح الكممويتي كممي الموسممي ا والانمماو الداممدادي ,عممدا

ومود دعض الكتب والمرلفاف التي تطرقف كي دعض مواندها إلا موضوع الدحمو وقمد أكماد

الداح ممو م مما تلم م المص ممادر ك ممي اإلط ممار النا ممري للدح ممو وتم ممف اإلك ممارن إليه مما ك ممي قائم ممي
المصادر.
الفصل الثاني :الفنان صالح الكويتي حياته وفنه
الفنمماا صممالح الكممويتي ممما اليهممود الع مراقييا ال م يا أس م طف عممنه المنسمميي العراقيممي عمما
 1591ولممامروا إلمما كلسممطيا ,واسمممل الكامممل لممو صممالح دمما عممفرن دمما يع مموب والمل ممب
دالكويتي دسدب كهرتل الفنيي والموسي يي التي كانف ددايتها كي الكويف  ,ولد أدو عفرن كمي

إيراا وماو إلا داداد كأستوطنها .وكي دامداد ولمد صمالح عما  1511لم سماكر ممع عائلتمل
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إلا الكويمف و لم قدمل انمدالع الحمرب العالميمي احولما ,حيمو يعممل والمد كمي التممارن .ا,9
. 21-75

ددأف لوايي صالح كي تعل العفع علا آلي الكماا كي سا العاكرن ما عمر ويراك ل كمي
ل ألو داود علا آلي العود ,وأول ما اكتكع مولدتل وعكم ل للموسمي ا لالمل الم ي كماا

تمام اًر مما تممار الكويمف الرحمل الم يا كممانوا يتن لموا دميا الكويمف روايمراا ودميا العمرال والهنممد
وقد احضر لل آلي كماا وحليل داود آلي عمود كهديمي لهم  ,وتكمميعاً منمل لميموله الموسمي يي
عند قدومل ما أحدى رحالتل التماريي إلا الهند .وكاا تعلمهما للعمفع عما طريمل السممع,

إ كممانوا يسممتمعوا إلمما االسممطواناف ال ديمممي ويحمماولوا تعلم وعممفع ممما يسممتمعوا إليممل ,وقممد
ساعد كي تعلمه للعفع مولدته  ,واندكاعه  ,وعك ه الكدير للموسي ا ,وقد اكلحا كي ل

معتمممديا علمما قممدراته ال اتيممي لعممد ومممود معل م للموسممي ا كممي فمانهممما كممي الكويممف.ا,1
. 115

ومما إا تممماوف اللامسممي عكممر مما عمممر حتمما اسممتطاع صمالح ولممو كتمما أا يكممتر مممع
ألي ممل داود الم م ي ك مماا يع ممفع و يان ممي أالغ مماني الكويتي ممي الت ممي كان ممف ك ممائعي ك ممي الكوي ممف
والمفيرن العرديي واللليج العردي كمي لم الوقمف مما إحيماو العديمد مما الحفمالف التمي كانمف
ت مما كممي قصممور الكمميوا ,وديمموف احكممادر ,والومهمماو ممما ألممالي الكويممف ,وسممرعاا ممما ككممر

صممالح وألممو داود دتلحمميا أغمماا مديممدن وقممد حالفهممما التوكيممل حميا حمماوال لم  ,وكانممف أول

أغنيمي قمدمالا لمي أغنيمي ايعالمدني مما نام المهاركما ولمي قصميدن للكماعر الدهماو فليمر,
ت ول كلماتهام-

يعاهدني ال خانني ثم ينكث
وذلك دأبي ال يزال ودأبده

وأحلف ال كلمته ثم أحددددنث
فيا معشر الناس اسمعوا وتحدثوا

وقد أعيد تسميلها دصوف المطردي سليمي مراد كي ما دعد كي العرال علما وفا المورمينمي
ودأسمملوب وروحيممي عراقيممي ,وقممد م م دف ل م احغنيممي انتدمما مت م وقي ل م ا اللمموا ممما الانمماو

رواعماده مما كمع احلويا علا تلحيا أغماا مديمدن ألمرى نالمف إعمماب المسمتمعيا مما
الكويتييا وغير الكويتييا ال يا كانوا يفوروا الكويف و لاصمي العمراقييا مما سمكاا الفديمر
كي الدصرن ,ولك ا انتكرف و اعف أغانيه وطلدف كي العرال قدل وصوله إليل.ا7

وي كر يوسع كرحاا دولمي كمي كتادمل ااحغنيمي الكويتيمي أا صمالح ,وداود الكمويتي كانما

ما رواد المدرسمي اللانيمي كمي الانماو والموسمي ا الكويتيمي والتمي كانمف أدان لالدتكمار وافدلمار
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الصمموف وانتكممار ممما دلممد حلممر ليسممود منط ممي الللمميج دأكملهمما ,و ل م كنتيمممي لت مفاور كدممار
الفنانيا ومناارته لكتا أنواع الاناو المتصل دالتراو العردي ال دي .

وي ول محمود الكويتي ال ي يعد ما رواد المدرسي اللانيي كمي الكويمف "...وكنما لاللمي أنما,

وعدممد اللطيممع الكممويتي ,وعدممد ا الفضممالي واهممر كممي أيامنمما داود وصممالح الكممويتي وكانمما
يعفكمماا علمما ال ممانوا والكماا...وكممانوا ممما العممافكيا المهرن...وصممالح وداود الكممويتي ,أدنمماو

عممفرن اليهممودي  ,عممافع ال ممانوا المكممهور غممادر كممي ددايممي اللاللينمماف ,حمممور سياسمميي."...

ا ,2

 , 394-391وال يتفممل الداحممو لنمما مممع ممما ممماو كممي قممول محمممود الكممويتي حا

داود كمماا يعممفع علمما آلممي العممود ولمميس آلممي ال ممانوا ,وممما ناحيممي ألممرى ل م تكمما ماممادرته

للكويممف دسممدب أمممور سياسمميي دممل دسممدب إعممماب الع مراقييا دممما ي دمانممل ممما كمما ودعوتهم ما
للعمل والعيش كي العرال كفنانيا عراقييا.

كممي عمما  1527عممرض علمما صممالح وداود الكممويتي أا يتركمما الكويممف واا ينممت ال إلمما

العرال ودعد تفكير طويل رحمل الفنانماا إلما العمرال حيمو المممال الفنمي الحمر الم ي يلتلمع
عا الكويف وت اليدلا التي كانف متألرن دت اليد المفيرن العرديي.ا7

حممل احل مواا صممالح  ,وداود مدينممي الدص مرن  ,وعمل موا كممي مسممارحها ,وديوتهمما ,ودعممد مممدن

تمماوفف العمما رحممل الفنانمماا إلمما مدينممي العممارن إلحيمماو دعممض الحفممالف  ,لم دعممدلا اتمهمما
إلمما داممداد حيممو تعركمما علمما عممفوري لمماروااعفوري الع مواد ال م ي أعمممب دهممما وعممرض

عليهما ال يا دحفالف موسي يي غنائيي عدن د يادتل ,وكي داداد تل ا احلواا عروضاً ألرى

كليرن للعمل كي مسارحها.ا,1

. 114

مما داممداد عماد صممالح  ,وداود إلما الدصمرن ودعمد كممهور مما العمممل المتواصمل دعيمما إلمما

الموصمل للعممل كمي مسمارحها ولنما تمألرف الحانهمما دالم امماف الكرديمي التمي كانمف كممائعي

كي غناو مديني الموصل كي ل الوقف.ا7

كم ممي أوائم ممل اللاللينيم مماف عم مماد صم ممالح  ,وداود إلم مما دام ممداد وال م م صم ممالح يوسم ممع معلوماتم ممل

الموسممي يي و لم داتصممالل دموسممي يي الم اممماف العراقيممي ممما عممافكيا وق مراو م مما وغيممرل  ,إ
ك مماا م مما الم ممألوع منم م أوال ممر عكم مرينياف ال ممرا العكم مريا وم مما دع ممدلا أا ي ممفور المانم موا

والعافكوا المصريوا والسوريوا داداد للعممل كمي مسمارحها وقمد عممل صمالح وداود الكمويتي

مممع عممدد ممما ل مرالو ملممل محيممي الممديا دعيمموا اال م ي كمماا ممما ادممرع عممافكي الطندممور كممي

فمانل  ,وفكي مراداوالد الفناني المعروكي ليلما ممراد  ,والمطردمي دلينمي محممد ,ورمماو عدمد ,
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ومماري مدمراا  ,وقمد تعممدف كمهرن صممالح ,وداود العمرال ككمماا الموسمي يوا المصمريوا الم يا

يمفوروا العمرال يفورونهممما ويتدمادلوا معهمما اآلراو الموسممي يي دوصمفهما ممما ادممرف موسممي يي

الع مرال ,وممما أملممال ل مرالو الموسممي ييا محمممد عدممد الولمماب ,وسممامي الك موا ,ومحمممد الع مماد,
ومحمم م م م م م م م م م م م م م م م م م ممد ال صم م م م م م م م م م م م م م م م م م ممدمي ,وريم م م م م م م م م م م م م م م م م م مماض السم م م م م م م م م م م م م م م م م م ممنداطي وغيم م م م م م م م م م م م م م م م م م ممرل .

ا,1

. 115

دتمماريو  1531/9/29كممتح صممالح  ,وداود معهممداً ألليمما متواضممعاً لتعلممي الموسممي ا كممي

مسكنهما كي داداد أسمو االمعهد احللي للموسي ا ال ي يعد ما أوائل المعالد الموسي يي
احللي ممي ك ممي العم مرال  ,مس ممتاليا امكاناتهمم ما الفني ممي  ,وق ممر ار آنم م ا أا ي وم مما دكتاد ممي النوت ممي
الموس ممي يي حطم موار االدو ي ممي العمادهم مما وتم م وقهما لم م ا الل مموا م مما الان مماو ويمتلك مماا معرك ممي

حطموار معتمممديا دم ل علمما الكمماعر والمطممرب الريفممي عدممد احميممر الطويرممماوي وكممل ممما
حض مميري أد ممو عفي ممف ودال ممل حس مما  ,داإلض مماكي إل مما مح مماولته ت ممدويا الم ام مماف العراقي ممي

موسي ياً إال أنه مودهوا دمعوقاف عديدن منعته ما ل  ,وقد د يف أدواب المعهد مفتوحمي
لطلدممي الموسممي ا كممي داممداد لاايممي كممهر تك مريا اللمماني ممما عمما  1537إ ان طممع احلممواا

عا التدريس لكلرن أعمالهما وانكاالهما دعد تأسيس اال اعي العراقيي والتيار صالح الكويتي

رئيساً للمول وداود الكويتي عضواً كيل.ا,5

. 24

كممي أوالممر عمما  1532فارف المطردممي أ كللممو الع مرال حول م مرن وغنممف إحممدى أغمماني

المطردممي سممليمي م مراد داللهمممي العراقيممي دعممد قيمما صممالح الكممويتي وسممليمي م مراد ممما تحفياهمما
نطممل الفمماا الكممال داللهمممي العراقيممي والتممي أعمدممف دهمما ولممي أغنيممي اكلد م صمملر ملمممود

ول ممي م مما ألح مماا ص ممالح الك ممويتي ونام م عد ممد الكم مري الع ممالع  ,والت ممي ت ممول كلماته مماا,1
 121م

كلبك صخددددر جلمدود ماحدددددددددن عليده

وأنت أبطدرب وابكيدددف

والبيه بيددددددددددده

كولولدددده ما بيه لولده

كولولده مدا بيدده لولدده

بددددددس الخزر بالعين

صددددددايرلددده سوله

اوكمي كمهر آب مما عمما  2114اسمتمع الداحمو إلمما ل ماو إ اعمي مممع الفنماا وعمافع آلممي

ال انوا كراف حسيا قمدوري كمي إ اعمي العمرال الحمر مما دمراد تحمدو كيهما الفنماا كمراف عما

إقامتممل لحفممل موسممي ي كممي ألمانيمما وممما ضممما منهمماج الحفلممي قممد عممفع موسممي ي علمما آلممي
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ال ممانوا حغنيممي -كلد م صمملر ملمممود -وي م كر كممي الل مماو أا الممهممور احلممماني تممألر مممدا
دلحا ل احغنيمي ممما أدى إلما دكماو الكليمر مما الحضمور كمي تلم الحفلمي لتمألرل العميمل

دلحا احغنيي .

ولالل مكولهما كي داداد كي ل الفترن قد كل ما احلويا صالح وداود ألحانما مديمدن

وأغاني للمطردي سليمي مراد القف نماحاً من طع الناير وكي رحلتها إلما دمالد الكما ولدنماا

راك ها احلواا إلحياو حفالتها كي حلب وديروف.ا7

ويم م كر الع ممالع ك ممي كتاد ممل االط ممرب عن ممد الع ممرب إا الم م يا اك ممتهروا ك ممي الع ممفع عل مما

الكمنمي كي أوالر اللاللينياف الناا ال لالو لهما ,احول ,اسامي الكوا  ,ول ا كمي مصمر,
واللاني صالح الكويتي كي العرال ال ي كاا ما أعا العافكيا االصولو علا آلمي الكمماا

كي عصر .ا,11

. 121

كممي أوائممل احردعينيماف ممما ال ممرا العكمريا سمماكر الكويتيمماا إلمما المنمموب اإلي ارنممي إلقامممي

حفالف عدن لنا حيو عمرض علميه الممهمور العردمي -اإلي ارنمي كمي عردسمتاا مما الم يا
يحسنوا اللاي العرديي ويت وقوا أالغاني العراقيي الد ماو للعممل كمي إيمراا لكنهمما علما المرغ

ممما كممل العممروض الماريممي تل م قممر ار العممودن إلمما داممداد ,حيممو كمماا التلممف الك مرقي امممول

اإل اعممي ال م ي أسسممل صممالح ي ممو دمراك ممي العديممد ممما المط مرديا والمطردمماف وق مراو الم مما

ومانممي الريممع واحطموار االدو يممي والمكمماركي مممع العديممد ممما الفممرل والعممافكيا وكممي تسممميل
االسطواناف وتلحيا ملتلع أالغاني وال طمع الموسمي يي والت اسمي ..الو..لاايي عما 1591

إ ل ممام ار إل مما كلس ممطيا دع ممد إسم م اط المنس مميي العراقي ممي عنهمم ما...وك ممي كلس ممطيا ق ممل نك مماط

احلويا مما اضطرلما إلا اتلا مهني ألرى اكتسماداً للمرفل ,غيمر إا روحيهمما الموسمي يي
ل م تلممب إ اسممتم ار كممي العممفع والانمماو والتلحمميا وحض مور الحفممالف اللاصممي التممي يممدعول

محد ول إلا إحيائها ويانوا ويعفكوا كي درامج إ اعيمي لاصمي واسمتمر احلمواا كمي ت مدي

أالغاني واحلحاا المديدن التي لحنف كي كلسطيا داإلضاكي إلا أالغاني ال ديمي التي سدل

إا لحنممف كممي الع مرال حيممو قمماموا دإعممادن تسممميلها مميعهمما دصمموف داود الكممويتي لإل اعممي
لنا للحفاا عليها كمفو ما الفولكلور العراقي إ ت در دأكلر ما عكريا أغنيي ما ألحاا
داود الكويتي وأكلر ما مائي وأردعيا أغنيي ما ألحاا صالح الكويتي والتي تعد دحمل اليمو

ما احعمال الموسي يي اللالدن كي ضمير وومداا الكعب العراقي.ا7
الفصل الثالث :الفنان صالح الكويتي وأثره في الحركة الفنية العراقية

مجلة كلية التربية األساسية

324

العدد الثامن واألربعــون0226/

الفنان صالح الكويتي ودوره في الموسيقى والغناء البغدادي ........مهيمن الجزراوي
مم ممع افديم مماد عم ممدد المانم مميا والمانيم مماف وافديم مماد اإلقدم ممال علم مما الماللم ممي لام ممرض سم ممماع

الموسي ا والاناو ,دعف الحاممي إلما التمديمد وتلحميا أغماا مديمدن ممما دكمع عمفوري العمواد
إلا تلحميا أول أغانيمل كمي أوالمر عكمرينياف ال مرا العكمريا ,وسمرعاا مما دمرف اسم صمالح
الكمويتي دصممفتل الموسممي ي احول كمي العمرال حيممو تفمول علمما مميممع أق ارنمل ممما الموسممي ييا

الموموديا كي داداد سواو ما حيو العفع أو التلحميا ودمدأ دتلحميا أالغماني لسمليمي ممراد,

وألتهمما رمينممل ,وفكيممي مممورج االتممي لحمما لهمما معا م أغانيهمما  ,ومني مرن الهمموفوف ,وسمملطانل
يوس ممع ,وددري ممي أن ممور ,ومليل ممي أ س ممامي ,وراوي ممي ,وفل ممور حس مميا ,ومعام م م مما غن ممف كرق ممي
اإلنكمماد العراقيممي ممما أالغمماني ال ديمممي كممما وضممع الكليممر ممما الم ممدماف والل مواف الموسممي يي
لالغمماني المراك ممي للم مما الع ارقممي االدسممتاف والكليممر ممما أالغمماني الريفيممي وأط موار االدو يممي

للم طرديا دالل حسا وحضيري أدو عفيف داإلضاكي إلا ألحانل التمي قمدمها إلما أليمل داود
ال م ي سمممل اسممطواناف عممدن دصمموتل .ول م يتللممع ك م ل داود عمما أليممل صممالح كأل م لممو

احل ممر يلح مما أالغ مماني لنفس ممل و لماني مماف لم م العه ممد مل ممل س ممليمي مم مراد ,وعفيف ممي اس ممكندر,
وأنطوانيف اسكندر ,ونايمي إدرالي  ,ونرمس كوقي ,وأميرن ممال ,وفكيي مورج وكي الواقع
ل تدل مانيي ما مانياف داداد كي ل الوقف إال وغنف ما ألحانه  ,وسمع العراقيوا ما

احلم ممويا ألوانم مما مديم ممدن مم مما أالغم مماني روالحانم مما ع دم ممي ل م م يم ممألفوا سم ممماعها مم مما غيم ممرل مم مما

الموسي ييا.ا,1

. 114

عنممد تأسمميس اإل اعممي العراقيممي عمما  1531وقممع االلتيممار علمما الفنمماا صممالح الكممويتي

لتكممكيل أول مممول موسممي ي لمما

داإل اعممي و لم دممدعون ممما وفيممر المعممارع آنم ا الكمميو

محمد رضا الكديدي ,وكاا ل ا المول يتألع ما العافكيام-
 -1صالح الكويتي (عازف آلة الكمان) رئيساً للجوق.
 -2داود الكويتي (عازف آلة العود).

 -3يوسف زعرور (عازف آلة القانون).
 -4إبراهيم طقو (عازف آلة الجلو).

 -5يعقوب ألعماري (عازف آلة الناي).
 -1حسين عبد اهلل (عازف آلة اإليقاع).
ود ل يكوا صالح الكويتي قد ادلل التيا مديدتيا إلا المول الموسي ي كي العمرال لم

يسدل استعمالهما كيل ولما آلي الملو ,وآلي الناي.
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ولدى اكتتا اإل اعي قد المول أول اكتتاحيي موسي يي ما ألحاا صالح الكويتي كانمف

دملادي تحيي لمل العرال غافي احول ارحمل ا .ا,5

. 24

كاا ل ا المول يا ليرن الموسي ييا المعمروكيا كمي العمرال آنم ا  ,ولم ل كماا أكضمل

مول كي الع ارل وراكل ليرن المطرديا والمطرداف مما لمالل المكماركي كمي الحفمالف العاممي
واللاصي إضاكي إلما الحفمالف اإل اعيمي التمي كانمف تدمو مداكمرن عدمر أليمر اإل اعمي .وكماا

أول مول لادف نوعاً مما كمي العمرال ,كعلما المرغ مما إا االرتدماط دميا أعضماو لم ا الممول
ماو كي الددايي عما طريمل كمونه مميعماً مموافيا حكمومييا إال أنهم علما ممر المفما كمانوا

يعفكوا لارج اإل اعي أيضا كي الحفالف العاممي واللاصمي داسم اممول اإل اعمي  .وقمد د مي
تركيممب المممول لادتماً لمممدن طويلممي نسممدياً الا تاييممر لم يكمما منوطماً دكممل

معمميا اكممما لممو

الحال كي الماللي حيو أا صاحب الملها لو ال ي يتحك كي كل كيو دل كاا منوطاً

دمهاف اإل اعي الحكومي.

كعر صمالح الكمويتي إلنماو عململ كمي اإل اعمي دحاممي ماسمي إلما تلحميا معفوكماف وقطمع

موسممي يي مديممدن ,إ أا عممفع ال طممع المصمريي والتركيممي مم ار اًر وتكم ار اًر الم يدعممو الملممل دمميا

نفوس المستمعيا ,وكاا لمو السمدال أيضما كمي لم ا المضممار ,وقما دتلحميا عمدد كديمر مما

المعفوكمماف الموسممي يي منهمما عممدد ممما السممماعياف التممي ألفهمما دروحيممي عراقيممي وأطلممل عليهمما

أسماو مستمدن مما الم امماف العراقيمي ململ اسمماعي الممي  ,اسمماعي دنمكما ..المو .ا,1
. 113

كمماا صممالح الكممويتي كممي م دمممي الموسممي ييا ال م يا كممعروا دالحامممي إلمما تعل م الم اممماف

العراقيممي ,و ل م الضممطرار مممول اإل اعممي إلمما مراك ممي العديممد ممما ق مراو الم مما الع ارقممي ,مممما

معل ما صالح الكويتي وأعضاو موقل أا يدرسموا الم امماف العراقيمي وكماا لوممود ال ماريو
ولديممر الم مما ركمميد ال نممدرمي ودمماقي ق مراو الم مما كممي دار اإل اعممي الممدور الكديممر كممي توليممل

العالقي ديا أكراد مول اإل اعي ولرالو الموسي ييا.
كاا المل غافي احول ارحمل ا

قد اكتتح إ اعي السلكيي كي قصر حيمو كماا يمديرلا

ويكرع عليها دنفسل أطلمل عليهما اإ اعمي قصمر الفلمور وغالدماً مما كماا يمدعو إليهما صمالح

وداود الك ممويتي إلحي مماو حفل ممي ك ممي قص ممر أو لتد ممو مداكم مرن م مما ل ممالل لم م اإل اع ممي ولكلم مرن
إعماد م م م ممل دهم م م م مما أل م م م ممدى لهم م م م مما س م م م مماعتيا لديت م م م مميا ملت م م م ممومتيا دلتم م م م ممل ت م م م ممدي اًر لهم م م م مما.

ا,1

 , 121إ إا الموسي ا واحغاني الكويتيي والعراقيمي التمي كانمف تدلهما إ اعمي قصمر
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الفل ممور ل ممي لتك ممويل الك ممويتييا والعم مراقييا لس ممماعها الم م ا ك ممي الا ممالر وداطنه مما تحم مريض

الكويتييا دهدع ضمه إلما العمرال ,ا...كماا الملم قمد انكمأ إ اعمي قصمر الفلمور منم عما

 1531لتكوا إ اعي تمريديي تعمل دملادي احتيماط إل اعمي دامداد الرئيسميي ,وقمد أنكمألا كمي
دار مالصل ل صر الفلور ,وأطلل عليها اس اإ اعي قصر الفلمور إ كماا لمل ولمع روالمما

دأعمممال الالسمملكي ,وقممد دممدأف تلم اإل اعممي دمحطممي واحممدن دسمميطي نصممدف كممي  19حفي مراا

 1537وتناولمف دممو أالغمماني واحلدممار والروايماف العالميممي والمحاضمراف العسممكريي رواعممادن
دو دعض الف راف التي ت يعها إ اعمي دامداد .وقمد المت الملم دتطويرلما وتحسمينها ,كدعمد أا

ومممدلا غيممر كاكيممي لإل اعممي كممي مميممع احوقمماف أصممدر أمممر دنصممب محطممي لانيممي كممي 21
كانوا احول  , 1537ل مرى نصب محطي لاللي كي  21نيساا  1532د ون تعادل قون
المحطت مميا الس مماد تيا  ,لم م حص ممل له مما عل مما موم ممي دولي ممي م مما اتح مماد الد ممو الالس مملكي ك ممي

سويسمرا ,كأصممدحف مرسممالتها أقمموى ممما مرسممالف إ اعممي داممداد آنم ا  ,وغممدف مسممموعي كممي

كلير ما احقطار المماورن ولصوصا كي أوائل عا  1535عندما أصمدح لإل اعمي لممس
محطاف...وكاا المل يكرع دنفسل علا درامج اإل اعي وي يع دعض اححياا دصوتل دوا
كر اسمل  ,وقد لصصف اإل اعي ممفوا مهمما مما نكماطها لتأييمد المدعون الراميمي إلما ضم

الكويف إلا العرال...وقد كسح المل غافي الممال أما دعض العناصر الكويتيي لالسمتفادن

ما إ اعتل اللاصي كي ترويج إعالمه السياسي...وكي العا  1541ت أمر السميد محممد
صممديل كنكممل دصممفتل مممدير الدعايممي الع مما دن ممل اإ اعممي قصممر الفلممور روالحاقهمما دإ اع ممي

دا م ممداد ,دع م ممد أا ألمل م ممف عل م مما أل م ممر مص م ممرع الملم م م غ م ممافي ارحم م ممل ا

 . ... 1535/4/3ا,11

. 222-212

ك م ممي ليل م ممي ي م ممو

كممي أوائممل أردعينيمماف ال ممرا العكمريا كمماا صممالح الكممويتي الملحمما احول الم ي وقممع عليممل

االلتيار لتلحيا الموسي ا التصمويريي وأغماني أول كلم ع ارقمي ولمو كلم اعليما وعصما وقمد

غنف أالغاني كيل المطردي سليمي مراد.

كضمالً عمما عملهم ما كممي اإل اعممي العراقيممي والحفممالف العامممي واللاصممي عمممل احلممواا كممي

العديممد ممما المسممار والماللممي كممي داممداد وكمماا ألمهمما املهمما ألممع ليلممي وليلممي ال م ي كمماا

صاحدل ومدير عافع ال انوا يوسع فعرور.

مميا
تممر احلممواا العمممل كممي اال اعممي العراقيممي كممي العمما  , 1544وأسسمما ملهماً مديممداً سم ه

املهمما أدممو نمراس دممإدارن صممالح الكممويتي إضمماكي لكونممل رئيسماً للمممول الموسممي ي كيممل ,وكمماا
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ل ا الملها ي ع كي منط ي الداب الكرقي ممدلل كمارع الكفما لم انت مل دعمد لم إلما كمارع
أد ممي نم مراس ك ممي دا ممداد ,ودعم موا للعم ممل كي ممل ليم مرن الع ممافكيا والمان مميا والماني مماف العراقي مماف

والعردياف كي ل الوقف.

وم م م مما ال ط م م ممع الموس م م ممي يي الت م م ممي ألفه م م مما ص م م ممالح الك م م ممويتي امالق م م مماف الحديب ,الونك م م مما

نهاونم ممد ,ارق

ماري ,ادكم ممرع ارسم ممف ومم مما الت اسم ممي انا م م العم ,انا م م الديم مماف ,انا

الالمي ,ات سممي منصمموري -صدا ,االت سممي الكممويتي -توكمميح وممما أالغمماني التممي لحنهمما
اكلد صلر ملمود ,اياندعي الريحاا ,اانل ياناس ,اياحمما ياحمما ,ادمحاسمن ودهما ,
اان ممل م مما اك ممولا آ ,اك ممكول عل مما حا ممي ان ممل لدنيل ,إض مماكي إل مما العكم مراف م مما أالغ مماني

احلرى ,أما داود الكويتي كما أالغاني التي لحنها وغنالا دصوتل افر ما تحب ,اسادتي
رق م م م م م م موا ل لم م م م م م ممب ,اكي لم م م م م م مموى د م م م م م م ممدري وفيني ,اياليل م م م م م م مي دانم م م م م م ممي ,امل الا ار ,ال م م م م م م مماي

النهايممي ,اتمما يني ,ا وب و تفطممر ,اما دعممد ممما ضمماع ,او حممل إلممي علممي سمملط ,احديدممي

ليدممف ,ام م قلممب ل موعا ,االممدنيا ممما تحممارب المممرد ,ادلانمما دممالهوى مملممي ,ايالماك مي ا
ويا ,ايعالدني ,انض م م ممف عنه م م مما ال مي

,ادالعكم م م م حس م م ممدوني اللل ,اس م م مممر س م م مممار

ياسم مممر ,اعند عي م موا متالم ممل ,اتعب كم ممر تعم ممب كم ممدر ,اا مم مما ولم ممل الناس ,ايم مماكلدي

ارتا ,ااكرب كأس ,اياولفي ما ماني احمل .ا12
الفصل الرابع :االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات:
أ -كمماا الفنمماا صممالح الكممويتي كنانمما عصمماميا ا تعل م العممفع دممالفطرن من م أا كمماا
صدياً كي العاكرن ما عمر معتمدا علا مولدتل وقدراتل ال اتيمي ومهمود الكلصميي,
وال مستم اًر كي عملل إلا ألر يو كي حياتل.
كمماا الفنمماا صممالح الكممويتي ممما امهممر العممافكيا علمما آلممي الكممماا لمميس علمما
ب-
مستوى العرال كحسب روانما علا نطال الوطا العردي والدول المماورن للعرال و ل
دكهادن الكلير ما كناني عصر .
مم م -كمماا للفنمماا صممالح الكممويتي دور دممارف كممي نكممر الل اكممي الموسممي يي كممي الع مرال
ممما لممالل اكتتاحممل لمعهممد موسممي ي يع مد ممما أوائممل المعالممد الموسممي يي كممي الع مرال
لتدريس الموسي ا والعفع علا اآلالف الموسي يي.
د -قا الفناا صمالح الكمويتي دتلحميا أالغماني لمعام المانميا والمانيماف الم يا اهمروا
كي عصر .
ل م -للفنمماا صممالح الكمويتي دور كديممر كممي وضممع الم مدماف واللمواف الموسممي يي حغلممب
أالغ مماني المراك ممي للم مما العراقياالدس ممتاف ومعله مما أغ مماني مس ممت لي يمك مما غنارل مما
دمعفل عا الم ا .
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و -لمكانممي الفنمماا صممالح الكممويتي الفنيممي ت م التيممار ممما قدممل الحكومممي العراقيممي عنممد
اكتتا اإل اعي العراقيي لي مو دتأسميس ممول لما

داإل اعمي ويكموا رئيسماً لمل ,وقمد

اركممل لم م ا المممول معام م المط مرديا والمطرد مماف وق مراو الم مما كممي الحف ممالف العام ممي
واللاصي والحفالف اإل اعيي التي كانمف تدمو علما الهمواو مداكمرن مما إ اعمي دامداد

روا اعي قصر الفلور ,وكاا يراك ه كي تسميل االسطواناف.
ف -عند تأسيس مول اإل اعي ما قدل الفناا صالح الكويتي يكوا لو أول ما ادلل
آلي الملو والناي كي مراك ي آالف التلف الكرقي.
ح م -لمكانممي الفنمماا صممالح الكممويتي وتميممف الفنممي ألممدى لممل الملم غممافي احول ارحمممل
ا مل العرال ساعي لديي ملتومي دلتمل اللا ت دي اًر لمهود .
ط -لتمي ممف أس مملوب الفن مماا ص ممالح الك ممويتي ك ممي التلح مميا تم م التي ممار لتلح مميا موس ممي ا
وأغاني أول كل عراقي اعليا وعصا .
ي -كاا الفناا صالح الكمويتي مما أوائمل الموسمي ييا الم يا حماولوا التمدويا الموسمي ي
ممم ما وامه ممل م مما
للم مما الع ارق ممي وحطم موار االدو ي ممي والدس ممتاف العراقي ممي عل مما ال ممرغ ه
صعوداف وانت اداف ما قدل المعارضيا لل كي ل ا الممال.
 قمما الفنمماا صممالح الكممويتي دتممأليع وتلحمميا العديممد ممما ال طممع الموسممي يي الملتلفمميكالسمماعياف والدكمارع واللونكمماف والت اسمي  ,والتمي اسممتله معامهما مما الم اممماف
العراقيي.
ل -كاا الفناا صالح الكويتي ي و دتكميع الفنانيا الميديا والمولموديا ودعمهم ماديما
ومعنويا و ل ما لالل توكير كر

عليل.

العمل كي ملها اأدو نراس ال ي كماا يكمرع

 كمماا الفنمماا صممالح الكممويتي متنوعماً ومتمممدداً دئمماً كممي أسمملوب تلحينممل لالغمماني ممماناحيي التيار للنا والنمو ج اإلي اعي  ,كلحما أغماني علما أناما وم امماف ملتلفمي
ومتنوع م م م م م م م م م م م م م ممي مل م م م م م م م م م م م م م ممل م م م م م م م م م م م م م م مما االدياف,الصدا,الرس م م م م م م م م م م م م م ممف,العم ,الحماف

ديواا,النهاوند,السيكا ,المنصوري,الدكف,المهاركا ,الالمي,الكرد ,المستعار..,الو

وك ل أناا وم اماف ل تكما كمائعي كمي العمرال كمي تلم الفتمرن ململ م ما االدسمتل
نيك م ممار ك م ممي أغني م ممياكلد ص م مملر ملم م ممود لس م ممليمي مم م مراد ,وم م مما االفنكم م مراا ك م ممي

لدنيمل لفكيمي ممورج ,أمما مما ناحيمي النممو ج اإلي ماعي
أغنيياككول علا حاي انل ه
ك ممد اسممتلد كممي أغانيممل نممما ج إي اعيممي عديممدن ومتنوعممي وكمماا ممما رواد الملحنمميا
ال م م يا ادلل م موا كم ممي أغم ممانيه نمم ممو ميا لإلي م مماع كم ممي احغنيم ممي الواح م مدن ملم ممل أغنيم ممي
ادمحاسن ودها  ,وأغنيي اما غير أمل ولي ما أغاني فكيي مورج ,حيو تددأ
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لاتاا احغنيتا ا دم دمي موسي يي علا إي اع الوحدن لم يتايمر إلما إي ماع المورمينمي
عند دلول المطردي كي الاناو ,كتحولف احغنيي علما يديمل مما أغنيمي أحاديمي المنا

واإلي اع إلا أغنيي متعددن احناا واإلي اعاف.

ا -وما ادتكاراف الفناا صالح الكويتي كي احغنيي العراقيي انمل أول مما ادلمل الانماو
اللنممائي اال مدويتو دمميا مطممرب ومطردممي ,كممما نممرى ل م كممي أغمماني عديممدن للمطردممي

فكيي مورج و صالح الكويتي ملل أغنيمي اكلدمي للم

 ,وأغنيمي اويما اريمح ويما ,

وأغنيي اتا يني وغيرلا ما أالغاني التي ياهر كيها صوف الفناا صمالح الكمويتي

مانياً إضاكي لكونل ملحناً وعافكاً كي الوقف نفسل.

س -ما لالل تتدع الداحو لمسميرن حيمان الفنماا صمالح الكمويتي يمرى دأنمل كماا يتحلما
دألالل عاليي رواحسماس مرلمع ورو موسمي يي ركيعمي تدمرلا عليهما عالقتمل احلويمي

المرتدطمي دأواصمر المحدمي والفما والتمخلي والتسمامح ممع أليمل داود الكمويتي كممالمتتدع

لتاريلهما الفني الطويل يمد انل ال ي كر اس احدلما إال وي كر معل اس أليل كمي
أيي مناسدي أو عمل كني ,حيو دمدأف لم العالقمي منم والدتهمما ولاايمي وكمان الفنماا
داود الكممويتي ,كف ممد الفنمماا صممالح الكمويتي اعممف كممل

ك د دصر ل وكاتل.

علمما قلدممل والم ي أدى إلمما

ش -إا العمل المتواصل للفنماا صمالح الكمويتي كمي ممالمل الفنمي وكلمرن السمفر والتن مل
والتمموال واإلطممالع علمما ملتلممع ال والممب واحكممكال الموسممي يي والانائيممي كممي العمرال
والدول المماورن لل قد ساعد كي فيادن لدرتل وتوسميع معلوماتمل ول اكتمل الموسمي يي
 ,كفي الكويف كانف الددايمي حيمو اطلمع علما كمل مما يلم

الموسمي ا والانماو كمي

اللل مميج العرد ممي والمفيم مرن العردي ممي ,كالان مماو الك ممويتي ينحص ممر ك ممي لالل ممي أنم مواع ل ممي

احغنيي العرديي ال ديمي االصوف  ,وأغاني عرب الداديي االسامري  ,وأغاني الدحمر

والدحارن االنهمي  ,وكي الدصرن تعرع علما أغماني الهيمون  ,واللكمادي  ,التمي تتميمف
دإي اعاتهمما الملتلفممي  ,وكممي العم ممارن اطلممع علمما أغ مماني منمموب الع مرال  ,واحطم موار
الريفيممي  ,واالدو يمماف  ,وكممي داممداد اطلممع علمما الم اممماف العراقيممي واحغمماني المراك ممي
لهمما االدسممتاف  ,والموكممحاف ,والمردعمماف ,والم مواالف ,وكممي الموصممل تعممرع علمما
أالغ مماني الموص ممليي ,والس ممويحلي ,والم ام مماف واحغ مماني وال ممددكاف الكردي ممي  ,وكم مي

سوريا اطلع علا ال دود الحلديي ,وكي لدناا تعرع علا الميمني  ,وكمي إيمراا علما
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الم اماف واحغاني الفارسيي ,كضالً عما مما كماا يسمتمع إليمل الفنماا مما اسمطواناف
موسممي يي وغنائيممي تركيممي ومص مريي  ,واالحتكمما دالموسممي ييا والمط مرديا والمطردمماف
م مما منس ممياف ملتلف ممي ك ممل لم م أدى إل مما في ممادن مدارك ممل الموس ممي يي وتف ممتح قريحت ممل

روادداعل كي التلحيا والتأليع الموسي ي.
التوصيات:
ك ممي ض مموو م مما أس ممفر عن ممل الدح ممو م مما اس ممتنتاماف يوص ممي الداح ممو دضم مرورن مم ممع ك ممل
النتاماف الموسمي يي للفنماا صمالح الكمويتي والحفماا عليهما مما االنمدلار والضمياع و لم مما
لالل إنكاو مكتدي لاصمي تضم كمل مما يتعلمل دهم ا الفنماا مما تسمميالف صموتيي موسمي يي
وصور كوتوغراكيي أو درامج إ اعيي أو تلففيونيي مسملي  ,إضاكي إلا كمل مما نكمر عنمل مما
كتب ودراساف ودحوو أو م االف  ,لتكموا كمي متنماول يمد الدماحليا والدارسميا  ,لكونمل مما
ادرف الرواد الموسي ييا والملحنيا كي العرال.
المصادر والمراجع
 -1الحسمني ,عدممد المرفال .تمماريو المو افراف العراقيممي ,م م ,2ط ,7و افرن الل اكممي واإلعممال ,
داداد ,دار الكروا الل اكيي العامي. 1522 ,
 -2كراس ياسيا ماس  .محمد ال دانمي دور وألر كي الم ما الع ارقمي ,رسمالي مامسمتير
غير منكورن ,مامعمي دامداد  ,كليمي الفنموا المميلمي ,قسم الفنموا الموسمي يي ,دامداد,
. 2112
 -3لويس معلوع .المنمد كي اللاي واحعال  ,ط ,24ديروف ,دار المكرل. 1521 ,
 -4حسمميا علممي محف مموا .قمماموس الموسممي ا العردي ممي  ,داممداد  ,دار الحريممي للطداع ممي
المحدودن . 1527 ,
 -9الحنفممي  ,مممالل .المانمموا الداممداديوا والم مما الع ارقممي  ,و افرن اإلركمماد  ,السلسمملي
الل اكيي اللانيي  ,داداد  ,مطدعي الحكومي . 1514 ,
 -1ي .قومماا.الموسي ا الفنيي المعاصرن كمي العمرال  ,أصمدرتل اكمف للتمرام العرديمي
 ,ط ,1لندا  ,طدع كي دريطانيا العاما . 1572 ,
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 -7ك مريط مسمممل كممي سممدعينياف ال ممرا العك مريا  ,سمممل عليممل حل ممي إ اعيممي لاصممي
دمناس ممدي م ممرور ع مما عل مما وك ممان الفن مماا داود الك ممويتي – تس ممميالف أنا مما التم مراو
لصاحدها السيد سمير اللالدي – داداد – قرب تملال الرصاكي.
 -2يوسع كرحاا دولي .احغنيي الكويتيي  ,ط ,1قطر ,المطدعي احلليي. 1524 ,
 -5العامري ,لامرعدد الحسا .الاناو العراقي ,ط ,1داداد ,دار الكروا الل اكيي العاممي
. 1522 ,
 -11العالع ,عدد الكري .الطرب عند العرب ,ط ,2داداد ,مطدعي اسعد. 1513 ,
 -11لطفممي معفممر كممرج .الملم غممافي ودور كممي سياسممي العمرال كممي المممماليا الممداللي
واللم ممارمي  ,1535-1533دام ممداد  ,منكم مموراف مكتدم ممي الي ام ممي العرديم ممي ,مطدعم ممي
سومر. 1527 ,
 -12رامع الموقع اآلتي علا الكدكي المعلوماتيي ااالنترنف م-
www.zeryab.com
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ملحق رقم ()1
ا...ولك ا أقرف الو افرن السويديي اللاللي مددأ كسح المممال أمما مما يرغمب كمي لممرن العمرال
لمرن كرعيي كت مدمف إلما مملمس النمواب كمي اللماني مما آ ار عما  1591دالئحمي قانونيمي
ل ا نصهام
المادة األولى -لمملس الوفراو أا ي رر إس اط المنسيي العراقيي عا اليهودي العراقي الم ي
يرغب دالتيار منل ,تر العرال نهائيا دعد توقيعل علا استمارن لاصي أمما الموامع الم ي
يعينل وفير الدالليي.
المادة الثانية -اليهودي الع ارقمي الم ي يامادر العمرال ,أو يحماول ماادرتمل دصمورن مكمروعي,
تس ط عنل المنسيي العراقيي د رار ما مملس الوفراو.
المادة الثالثة -اليهودي العراقي الم ي سمدل إا غمادر العمرال دصمورن غيمر مكمروعي ,يعتدمر
كأنل تمر العمرال نهائيما ,إ ا لم يعمد إليمل لمالل مهلمي كمهريا مما نفما لم ا ال مانوا ,وتسم ط
عنل المنسيي العراقيي ما تاريو انتهاو المهلي.
المادة الرابعة -علا وفيمر الدالليمي أا يمأمر دإدعماد كمل مما أسم طف عنمل المنسميي العراقيمي
دمومممب المممادتيام احولمما واللانيممي ,ممما ل م ي تنممع ,دنمماو علمما أسممداب كاكيممي ,دمماا د مماو كممي
العرال مرقتا أمر تستدعيل ضرورن قضائيي أو قانونيي أو حفا ح ول الاير مول ي رسميا.
المادة الخامسة -يد ا ل ا ال انوا ناك ا لمدن سني ما تاريو نفا  ,ويموف إنهاو حكمل كي
أي وقف لالل ل المدن دإرادن ملكيي تنكر كي المريدن الرسميي.
المادن السادسي -ينف ل ا ال انوا ما تاريو نكر كي المريدن الرسميي.
المادن السادعي -علا وفير الدالليي تنفي ل ا ال انوا.
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