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العدد )4359( 
السنة السادسة عشرة

اإلثنين )28( كانون الثاني  2019

رائ������د راش������د ال��ح��ي��ان��ي

ان��������وار ن���اص���ر ح��س��ن

       ثم اأهدى الزهاوي ديوانه اإىل احلنفي ووقع عليه ذاكرا 
ً يف الأهداء"اإىل ال�شاعر احلنفي"وفرح احلنفي وقال هذا 
اللقب"و�ش���ام منحه يل �ش���اعر املحيط باأ�ش���مه و�شعره"، 
ويف مقه���ى الزهاوي عر�ض احلنفي على اأ�شدقائه ديوان 
الزه���اوي وفي���ه الأه���داء قائ���ا ً بفخر ل يخل���و من غرور 
كب���ر"ول اأح�شبني جديرا ً مبثل هذه ال�شفة التي ل ميلك 
اأ�شتحقاقها ال اأ�شحاب املعلقات ال�شبع اأو من حاكاهم من 
�شع���راء العرب الأفذاذ". وه���ذه اأ�شارة اأخرى يف مذكراته 
اخلطي���ة تع���ر بو�شوح ل يقب���ل اجلدل وال�ش���ك على تلك 
الدرج���ة العالي���ة م���ن الغ���رور ال�شخ�ش���ي. ول��ع����ل روح 
ال�شباب والأندفاع ال�شخ�شي ي�شجعانه على التعبر مبثل 
هذه اللغة ع���ن جوهر غروره واأفتخاره ولكن مع ذلك فاأن 
ه���ذا الغرور �شيبق���ى قائما ً ووا�شحا ً ج���دا ً يف موا�شيع 
كثرة م�����ن اأحاديث���ه وارائُهوعلى م�شتوي���ات وموا�شيع 

متعددة ويف مراحل زمنية خمتلفة.
       وكان م���ن اأب���رز رواد جمل�ض الزهاوي نخبة من رجال 
الثقاف���ة وال�شيا�ش���ة يف الع���راق املعا�ش���ر م���ن بينهم علي 
حمم���ود ال�شي���خ عل���ي وال�شي���خ به���اء الدي���ن النق�شبندي 
وجمي���ل املدفعي وطه الراوي وموف���ق الآلو�شي وروؤوف 
حام���د  واأحم���د  الدف���ري  �شبح���ي  وحمم���ود  الكبي�ش���ي 
ال�ش���راف وطه الها�شمي وعلي ممت���از الدفري وعبد الله 
ال�شواف وعطا ال���خطي���ب وت���وفيق ال����شمعاين وغرهم 

من املثقفني.
        لق���د اأ�ش���اد الزه���اوي باحلنف���ي بع���د اأن ك�شف الأخر 
ع���ن خلفي���ة ثقافي���ة وا�شع���ة يف ال�شع���ر والأوزان وحفظ  
ل���ق�شائد �شع���راء العرب القدامى. وكان الزهاوي يو�شيه 
بال���ردد علي���ه كل اأ�شب���وع ولفرط اأعج���اب احلنفي ب�شعر 
الزه���اوي اأخذ يح�شر جمل�شه كل اأ�شب���وع حاما ً ق�شيدة 

جديدة يقراأها اأمامه فيجرى ب�شاأنها احلوار واجلدل. 
        وبل���غ تاأث���ر احلنفي بالزه���اوي درجة كبرة حتى اأنه 
قل���ده يف حركات���ه واإمياءاته ولكنه وج���د فيما بعد اأن ذلك 
اأم���را ً غ���ر م�شتحب وغر طبيعي لف���ارق العمر بني �شيخ 
كب���ر ذاع �شيته يف الآفاق و�شاب يتلم�ض خطواته ببطء، 
ففط���ن اإىل نف�ش���ه اأو اأن اأحدا ً وهو الأغل���ب نبهه اإل��ى هذا 

الأمر فاأقلع عن تقليده.
        يق���ول احلنف���ي يف مذكراته"اأنه عندما و�شع العمامة 
عل���ى راأ�ش���ه ع���ام )1933( كان ما�شي���ا ً بج���وار املدر�ش���ة 
الأعدادي���ة م���رت به عرب���ة حتمل الزهاوي م���ن املقهى اإىل 
بيت���ه فما اأن راآه حتى األتفت الي���ه ونه�ض بع�ض النهو�ض 

يحيي���ه بيده"وق���د اأ�ش���ار احلنف���ي اإىل رهبة ه���ذا املوقف 
الذي بات عظيم���ا ً يف نف�شه ومعلًا ذلك املوقف قائا ً بعد 
اأك���ر م���ن خم�شني �شن���ة على �ش���وء علم النف����ض احلديث 
اأن الزه���اوي كان يح���ن اإىل اأيام عمامت���ه حني كان يدر�ض 
الفل�شف���ة الأ�شامية يف باد اليمن"ولع���ل الزهاوي"اأعتم 
بالعمام���ة وه���و �شاب يف مث���ل �شني ف���اأن الأ�ش���ر العلمية 

القدمية كانت تفر�ض ذلك على اأبنائها منذ عهد ال�شغر".
       وتطرق احلنفي اإىل لقب الزهاوي حيث قال"لقد عرف 
الزه���اوي بالفيل�ش���وف من خ���ال تدري�شه م���ادة الفل�شفة 
الأ�شامية وقوي هذا بع���د ن�شره مقالت يف الطبيعة وما 
وراء الطبيع���ة ث�م قوي اأكر حني ع���رف عنه الأنفات من 

بع�ض التعاليم الدينية.

        وعندم���ا ذه���ب احلنفي اإىل القاه���رة يف بعثة درا�شية 
اإىل الأزه���ر يف ثاثين���ات الق���رن املا�شي �ُشئ���ل كثرا ً من 
قب���ل بع�ض املفكرين ه�ناك عن مكانة الزهاوي وعن �شحة 
املعلومات فيما اأتهم به بالأحل�اد. ومن �شمن الذين �شاألوه 
)حممد فريد وجدي( الأ�شتاذ يف مو�شوع الأديان فقال له 
احلنف���ي"اأن الأحلاد مهم���ا كان غليظ احلب���ل ثقيل احلمل 
ف�اأن����ه م�ه�زوز اأب���دا ً لدى ذوي املا�شي ال���ذي كان مت�شبعا ً 

بالقيم الدينية.
        وكت���ب احلنف���ي اأ�شياء كث���رة يف ذكر الزهاوي حيث 
ق���ال عن���ه اأنه"ذو جروت �شع���ري رهي���ب". وو�شفه باأنه 
كان يحب املدح والذكر باألفاظ الأجال والأعجاب كما كان 

ي�شره ت�شفيق اجلمهور له اأذا األقى ق�شيدة من ق�شائده.
        ومهم���ا يك���ن من اأمر فاأن تاأث���رات الزهاوي ومن قبل 
الأب اأن�شتا����ض ماري الكرملي فيه مل تك���ن بال�شيء القليل 
فقد وجد منهما الرعاية والت�شجيع كما وجد يف جمل�شهما 
م�شاح���ة وا�شع���ة لاأطاع والتعل���م ومعرفة م���ا هو جديد 
يف ع���امل اللغ���ة والأدب والثقاف���ة عموما ً مم���ا �شي�شكل له 
يف امل�شتق���ل معين���ا ً معرفيا ً �شيتم توظيف���ه يف معاجلاته 

املتنوعة وال����متعددة ف�ي ال���ش��ن��وات ال�اح��ق�ة.

عن ر�سالة )جالل الدين احلنفي واثره الثقايف(

بحك����م وج����ود ر�شي����د اخلوج����ة عل����ى را�����ض 
ق����ام باع����داد الج����راءات  مت�شرفي����ة بغ����داد 
املنا�شبة ل�شتقبال المر في�شل بن احل�شني، 
عندم����ا كان يف طريقه اىل بغ����داد ليتوج ملكًا 
عل����ى الع����راق، وال����ذي و�ش����ل اىل الب�ش����رة 
على ظه����ر الباخرة الريطاني����ة نورث بروك  
الثالث والع�شرين  North Brock ، يف 
من حزيران 1921.   �شارك ناجي ال�شويدي 
ال����ذي و�شف بانه من اك����ر املوؤيدين لفي�شل 
ر�شي����د اخلوج����ة بالأع����داد حلف����ل ا�شتقب����ال 
الأم����ر يف بغ����داد حي����ث و�شله����ا يف ال�شابع 
والع�شري����ن من حزي����ران 1921، وقد ح�شر 
احلف����ل نح����و خم�ض مئ����ة �شخ�ض م����ن جميع 
بالأم����ر  رحب����وا  الذي����ن  املجتم����ع  �شرائ����ح 
وع����روا ل����ه ع����ن اعتزازه����م                بالعائلة 
الها�شمي����ة، يف حني تباينت ردود الفعال يف 

بقية اللوي�ة   الأخرى.
كان����ت بريطاني����ا ت�شيطر على جمي����ع �شوؤون 
الع����راق وتديره عن طريق املندوب ال�شامي، 
ومل����ا كان الم����ر في�ش����ل يحظ����ى بدعمها فقد 
بغ����داد  يف  ال����وزراء((  ))جمل�����ض  اجتم����ع 
بجل�شت����ه املنعقدة يف احلادي ع�شر من متوز 
1921، ون����ادى بالأم����ر في�شل مل����كًا وبقيام 
حكوم����ة دميقراطي����ة د�شتوري����ة، وعن����د رفع 
املجل�����ض الق����رار املذكور اىل بر�ش����ي كوك�ض 
للم�شادق����ة عليه رف�شه ب�شب����ب اإ�شراره على 
اخ����ذ موافق����ة ال�شع����ب عل����ى تتوي����ج في�ش����ل 
ملكًا على الع����راق. ملنع قيام معار�شة �شعبية 
�شده، لذلك فقد او�شى جمل�ض الوزراء اتخاذ 

وزارة الداخلية ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.
اأر�شلت وزارة الداخلية اىل جميع املت�شرفني 
ا�شتفت����اء  لأج����راء  العراقي����ة  الألوي����ة  يف 
للت�شوي����ت عل����ى ملوكي����ة في�ش����ل، وذلك من 
خ����ال م�شابط خا�ش����ة اعدت له����ذا الغر�ض،  
وقد دع����ا ر�شيد اخلوجة م����ن جهته خمتاري 
املحات يف مت�شرفيته و�شدد عليهم �شرورة 
اتخاذ الإجراءات املنا�شبة لأجراء الت�شويت 
يف العا�شم����ة بطريق����ة قانوني����ة و�شرعي����ة، 

عل����ى ان يكون ه����ذا الت�شويت ي����وم اجلمعة 
التا�شع والع�شرين من متوز عام 1921، وقد 
ق����ام بتوزي����ع بطاق����ات الدعوة عل����ى اأ�شراف 
ووجهاء العا�شمة للح�شور اىل ردهة �شينما 
رويال  لأطاعهم على نتائج الت�شويت العام 
ولا�شتماع اىل قرار جمل�ض الوزراء املتعلق 
باملن����اداة بالم����ر في�ش����ل ملكًا عل����ى العراق 
والوق����وف على اراء النا�����ض واملدعوين على 

هذا القرار.
الق����ى ر�شي����د اخلوج����ة يف �شباح ذل����ك اليوم 
خطابًا او�شح فيه ))�شعادة المة وابتهاجها 
بق����دوم الم����ر في�ش����ل(( اىل الع����راق وب����ني 
في����ه الحتف����ات الت����ي اقيمت له م����ا كانت ال 
تعبرًا عاليًا عن تقدير ))المة لرجالها الذين 
جاهدوا يف �شبيل الق�شية العربية(( واأمالها 

القومية.
باط����اع احلا�شري����ن  ق����ام ر�شي����د اخلوج����ة 
عل����ى ق����رار جمل�ض ال����وزراء اخلا�����ض بجعل 
في�ش����ل ملكًا د�شتوري����ًا على الع����راق ثم �شاأل 
احلا�شري����ن ع����ن راأيهم ان كان����وا موؤيدين ام 
معار�ش����ني حفاظ����ًا عل����ى �شام����ة الإجراءات 
وليتي����ح الفر�شة ل����كل �شخ�����ض بالتعبر عن 

راأيه.
كان لر�شي����د اخلوج����ة دور وا�ش����ح ومع����ر 
�ش����رورة  م����ن  نف�ش����ه،  يف  ي����دور  كان  عم����ا 
تعبر املقرع����ني عن اآرائه����م دون اأي �شغط 
او �ش����روط، لذلك فقد علت بع�����ض الأ�شوات 
تق����رح اإ�شافة بع�ض ال�شروط او التحفظات 
على �شيغة البيعة)ن�ش����ت �شيغة البيعة قبل 
التعدي����ل على املن����اداة ب�شمو الم����ر في�شل 
ملكًا عل����ى العراق ب�ش����رط ان تكون حكومته 
حكوم����ة د�شتورية نيابي����ة دميقراطية مقيده 
بالقانون(،لك����ي ميكنهم ذل����ك القبول بالأمر 
في�شل ملكًا على العراق مبوجب تلك البيعة.

هنا ويف و�شط هذا املوقف احلا�شم من تاريخ 
الع����راق، مل يكن من ر�شيد اخلوجة األ رف�ض 
الن�شي����اع اإىل طل����ب احلكوم����ة بالت�شوي����ت 
دون اأي �ش����رط، فخاط����َب احلا�شري����ن بقوله 

:- ))ان امل�شاب����ط بايديكم ف�شع����وا عليها ما 
ت�ش����اوؤون م����ن    ال�شروط((و ا�ش����ارت بع�ض 
امل�ش����ادر ان �شبب موق����ف ر�شيد اخلوجة من 
البيع����ة ه����و �شداقته لطال����ب النقي����ب )الذي 
كان احد املر�شحني للعر�����ض العراقي(،وعدم 
رغبته مبلوكية في�شابدى امل�شوتون تفاوؤًل 
مبا قال����ه ر�شيد اخلوجة فو�شع����وا ال�شروط 

الت����ي راأوه����ا منا�شبة لهم والت����ي كانت تعر 
عن طموحاته����م وامالهم وت�شم����ن حقوقهم. 
وبعد ان انهى احلا�ش����رون الت�شويت عملت 
جلن����ة ال�شتفت����اء عل����ى تلخي�����ض املقرحات 
والراء الت����ي ادخل����ت عل����ى الن�����ض ال�شلي 
فق����ام ر�شي����د اخلوجة بق����راءة الن�����ض املعدل 
يات����ي:-  م����ا  عل����ى  وكان  احلا�شري����ن  عل����ى 

))اجتمعن����ا ف�شوتن����ا باأجم����اع ال����راأي العام 
على تتوي����ج المر في�شل مل����كًا على العراق 
مل����كًا  يك����ون  ان  عل����ى  الطبيعي����ة،  بح����دوده 
د�شتوريًا ويراأ�ض حكوم����ة د�شتورية  نيابية 
دميقراطي����ة م�شتقل����ة وجم����ردة م����ن كل قيد، 
ومنقطعة ع����ن �شلطة الغ����ر، ولبد ان يكون 
اول عم����ل تقوم به هو ت�شكيل وجمع املوؤمتر 
الذي ي�شن القوانني والد�شتور يف مدة ثاثة 

�شهور ل�شتام زمام الأمور((.
من خال العر�ض ال�شابق يظهر الدور البارز 
لر�شي����د اخلوجة بالأخذ مبقرح����ات ال�شعب 
بغ�����ض النظر عم����ا حت����ددُه �شلط����ة النتداب 
الريط����اين يف �شيغة البيع����ة، وكان يطالب 
باحلري����ة الكامل����ة لل�شع����ب يف اختي����ار م����ن 
يراأ�ش����ه وبال�ش����روط الت����ي تواف����ق وحتق����ق 
امل�شلح����ة العامة، ول نن�ش����ى تاأثر ال�شداقة 
العميق����ة التي كان����ت تربط اخلوج����ة بطالب 
النقي����ب وما كان لها م����ن دور يف اتخاذه لهذا 

املوقف. 
امتع�شت ال�شلطات الريطانية لل�شروط التي 
و�شع����ت عل����ى �شيغة البيع����ة يف املت�شرفية، 
ل�شيم����ا ال�شرط اخلا�ض بع����دم قبول ملوكية 
في�ش����ل ال يف حال����ة ان يك����ون بعي����دًا ع����ن 
اية �شلط����ة اجنبي����ة، وا�شف����ًة العنا�شر التي 
حر�ش����ت عل����ى و�شع هذه ال�ش����روط وغرها 

بانها عنا�شر متطرفة.
يظه����ر ان املوقف الذي وقف����ه ر�شيد اخلوجة 
من بيع����ة امللك في�ش����ل قد اغ�ش����ب ال�شلطات 
الريطاني����ة، لذل����ك اأجمعت امل�ش����ادر على ان 
�شبب ا�شتقالة ر�شيد اخلوجة من من�شبه يف 
الثالث ع�شر م����ن ايلول 1921  ب�شبب موقفه 
من ال�شتفتاء الذي ح�شل على ملوكية في�شل 
يف العراق، �شيما قيامه مبخالفة امر احلكومة 
بع����دم ا�شاف����ة اية �ش����روط او مقرحات على 
�شيغة البيع����ة التي اأعدت ا�شا�شًا ببطاقات ل 

تقبل التعديل او القراع.

عن ر�سالة )ر�سيد اخلوجة ودوره...(

عندما وصل فيصل االول الى بغداد سنة 1921بين الزهاوي والشيخ جالل الحنفي

من الشخصيات الكبرية التي كانت لها 

بصامت واضحة وتأثري كبري يف الشيخ 

جالل الحنفي البغدادي ومسريته 

التعليمية الشاعر )الفيلسوف( جميل 

صدقي الزهاوي، والسيام يف مجال 

الشعر وأوزانه.

        وكان أول ما قرأه الحنفي أمام 

الزهاوي رباعيات شعرية من نظمه 

كانت من بحر )املجتث( وهو من 

البحور الشعرية املعروفة. وعرف 

عن الزهاوي أنه أخص رباعياته بهذا 

البحر الشعري. فـأعجب وأنبهر 

الـــزهاوي بــشعر هذا الشاب وهكذا 

بدأ الحوار بــيــنــهــمــا أذ قــــال 

لــــه الـــزهـــاوي كام يذكر الحنفي 

نفسه"شعرك جزل فخم فأقرض به ما 

شئت"، فكانت هذه الكلامت مؤثرة يف 

نفس الحنفي فقال له"أيها الفيلسوف 

أنت منحتني دفء الحياة". وال يخفى 

جانب الغرور واألعتزاز بالنفس عند 

الحنفي من خالل هذا الحوار الذي أن 

دل عل يشء فأمنا يدل عىل كرب هـــذا 

الـغـرور وعـــمقه فــي نـفـسـه والـذي 

عـبـر عـنـه فـي كـثـيـر مــن األشــارات 

يف مذكراته الخطية.

أسندت ))وزارة الداخلية((، يف 

الحكومة العراقية املؤقتة، اىل رشيد 

الخوجة منصـب متصـرفيـة بغـداد 

فـي العـارش مـن كانـون االول عـــام 

1920.وكان لطالب النقيب، وزير 

الداخلية  والصديق الحميم لرشيد 

الخوجة،  دور يف إسناد مترصفية 

بغداد للخوجة عىل الرغم من ان 

اختيار االشخاص للمناصب اإلدارية 

انذاك مل يكن مرهونًا مبوافقة وزارة 

الداخلية او مجلس الوزراء فحسب، 

بل كان ال بد من مصادقة املندوب 

السـامي الربيـطاين. 
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أس��ام��ة م��ه��دي اب��راه��ي��م

ع��ل��ي ك���ام���ل ال��س��رح��ان

واأ�شاف"ونظرًا ملا م�شهود عن حميتكم للقومية وغرتكم 
عل���ى الدي���ن احلنيف فاأين اأ�ش���األ الل���ه اأن يوفقني للقيام 
باملهام التي ت�شرفت بالعمل لتحقيقها يف هذه الباد التي 
تعز علينا كثرًا". وقد رد الأمام يحيى مرحبًا وداعيًا اإىل 
التعاون وقال:"اأننا نعتز بحلف الأخوة ومن الواجب اأن 
ننتبه اإىل تاأكي���د عاقات املودة ونعم���ل لا�شتفادة ماديًا 

من عواطف الباد". 
وخ���ال املقابلة ج���رى ا�شتعرا����ض �شام���ل للعاقات بني 
البلدي���ن والأو�ش���اع العربية واحللف العرب���ي، واأهمية 
الن�ش���ال امل�ش���رك للع���رب والق�شي���ة الفل�شطيني���ة واأكد 
الأمام ثقته بامل�لك غازي ومبواقفه القومية وانه �شيكون 
رهن اإ�شارت���ه لتحقيق الهداف العربية العليا وا�شتعادة 
مكان���ة الم���ة العربي���ة يف الع���امل وقال:"انن���ا يج���ب ان 
نتاف���ى م���ا فات ومن ال�ش���روري ان ي���درك العرب معنى 
التع���اون فق���د امرن���ا به �شرط���ا وعقًا"، وم���ن املوا�شيع 

التي تناولها المام يحيى مع ثابت عبد النور:
1- قل���ق الإمام يحيى على ما ياقي���ه العرب يف فل�شطني 
من ع�ش���ف وتدمر، وقال اننا ن�شاأل الله ان يعيننا لإنقاذ 

القد�ض.
2- ا�شتف�ش���ر الم���ام ع���ن اهمية نف���ط الع���راق، وقال ان 
بع�ض اجليولوجيني الذين ك�شفوا اليمن قالوا انه يوؤمل 
وج���ود نفط في���ه واخرين عن الماكن الت���ي ا�شر اإليها 

واىل ال�شخور والأحجار الزيتية املوجودة يف اليمن.
3- تكل���م الم���ام عن ح���ذره ال�شدي���د من الجان���ب الذين 
يدخلون اليمن بحجة المتيازات و�شاأل عن كيفية تاأليف 
�ش���ركات النفط يف العراق، وع���ن الكميات التي اكت�شفت 

فيه.
4- �ش���األ الم���ام ع���ن درج���ة تق���دم امليكاني���ك يف العراق 

وكيفية تطور الزراعة على نهر دجلة والفرات.
5- ا�شتعلم عن القر العراقي وعن درجة ا�شتفادة العراق 
من���ه يف تعبيد الطرق. وكذل���ك اأعرب عن �شروره العظيم 
لراجع النكليز عن �شيا�شة البط�ض بالعرب ويكرر"بارك 

الله فيك"واأعرب اإنه"ليطلع على اخبار الراديو". 
داأب ثاب���ت عل���ى ار�ش���ال الكت���ب والتقاري���ر اىل وزارة 
اخلارجي���ة العراقية عن احوال اليم���ن وعن طبيعة عمله 
يف اليم���ن وعن حالة اليم���ن القت�شادية والعلمية ومنها 
حال���ة المام ال�شحي���ة والق�شي���ة الفل�شطيني���ة ورد فعل 
الم���ام ح���ول جلن���ة التقييم وموق���ف احلكوم���ة اليمنية 
منه���ا، وانت�شار الأمرا�ض يف اليمن ومنها مر�ض املاريا 
وا�شبحت بع����ض القرى خالية م���ن ال�شكان"ولاأ�شف ل 
ادري كي���ف ميكن ت�شخي�ض الأمرا�ض اذ كان ليوجد يف 
كل اليم���ن �شوى خم�ش���ة اأطباء اأجانب اأربع���ة ايطاليون 

وواحد انكليزي".

واجلدي���ر بالذك���ر بانه لتوجد يف اليم���ن �شوى �شيدلية 
واح���د يف �شنع���اء وم�شت�شف���ى واح���د، واأي�ش���ًا عم���ل 
الطب���اء العراقي���ني هن���اك، وو�شف���ه بانه"اأق���ل انتظاما 
م���ن م�شت�شفي���ات احليوان���ات يف العراق"وقل���ة الدوية 
وانت�ش���ار الأمرا����ض وحت���ى اأن اأع���داد املوت���ى ي���راوح 
يومي���ا )8-40( �شخ����ض يف قري���ة �شغ���رة مث���ل بل���دة 
)حب�ض( واهم المرا�ض املاريا والراخوما والتيفوئيد 
وغرها. والبعث���ات العلمية يف اليمن قليلة �شوى �شبعة 
طاب اأر�شلهم اىل اخل���ارج ليدر�شوا الطب، والتمري�ض 
يف اليم���ن �شب���ه منعدم فف���ي كل اليمن توج���د ممر�شتان 

فقط.
توط���دت عاق���ة المام مع ثاب���ت عبد النور ال���ذي ا�شبح 

ي�شت�ش���ره يف الم���ور املهم���ة ودعا حكومت���ه اىل تاأليف 
جلنة لو�شع ال�ش�ض العلمية لتنفيذ املعاهدة مع العراق، 
وطل���ب من العراق اياء احلل���ف العربي اهتماما اكر ملا 
في���ه م�شلحة البلدين، وقد ابلغ ثابت عبد النوراحلكومة 
العراقي���ة عن جه���وده يف اليم���ن، وقال:"اليمن بلد فقر 
ول�شعب���ه ذكاء وقاد و�شر عجيب وجد ي�شتوجب الفخر 

جلميع الب�شر".
اق���رح ثاب���ت عبد النور عل���ى المام يحي���ى تاأليف جلنة 
ل�ش���وؤون ال�ش���اح القت�ش���ادي، وفع���ًا مت تاألي���ف هذه 
اللجنة التي �شمت اأ�شخا�شًا يعتمد عليهم الإمام و�شميت 
هذه اللجنة"باللجنة امللكية"واأ�شبح �شيف الإ�شام علي 
ب���ن الإمام يحي���ى رئي�شًا له���ا، وعد ثابت عب���د النور ثقة 

كهذه يف ب���اد اليمن التي ا�شته���ر رجالها باحلر�ض على 
اإبق���اء كل اأمر"ط���ي الكتمان نعمة ك���رى"، وقد اجتمعت 
اللجن���ة ومعه���م ثاب���ت عب���د الن���ور وتذاك���روا يف اأم���ر 
اإيجاد عمل���ة وطنية واإنقاذ اليمن م���ن العملة النم�شاوية 
)كان���ت متداول���ة يف ذلك الوقت( الت���ي تق�شي على ثروة 
اململك���ة ق�شاءًا مرم���ًا وكذلك مو�ش���وع امليزانية وحجم 
ال�ش���ادرات وال���واردات و�شعوب���ة الو�ش���ول اىل تل���ك 

املعلومات التقريبية عنها.
اأ�شتط���اع ثاب���ت عبد الن���ور اإقن���اع المام يحي���ى باإبدال 
العمل���ة النم�شاوي���ة بعملة وطنية مماثل���ة اأو موحدة مع 
العمل���ة العراقية من كل الوج���وه واأ�شهم ثابت عبد النور 
يف اإن�ش���اء غرف التج���ارة يف اليمن التي �ش���در قانونها 

و�شرع يف تنفيذه يف بداية ني�شان 1939.
انته���ت مهم���ة ثاب���ت عب���د الن���ور يف امل�شاع���دة وتق���دمي 
امل�ش���ورة لليم���ن، فاأر�ش���ل الإم���ام برقية اىل املل���ك غازي 
يرجو فيها متديد مدة اإيفاد ثابت يف اليمن للم�شاعدة يف 
درا�شة امل�شروعات الازمة لاإعمار والتنمية القت�شادية 
الداري���ة وقد اأ�شتج���اب امللك غازي لرغب���ة الإمام واأبرق 

اىل ثابت يف البقاء يف اليمن ملدة �شهر.
وعن���د انتهاء ال�شهر طلبت اليمن جم���ددًا متديد خدماته، 
واأب���رق المام مرة اأخرى يطل���ب منه، امل�شاعدة يف ابقاء 
ثاب���ت عبد النور يف اليمن للم�شاهمة يف تقدمي امل�شاعدة 
وامل�ش���ورة لتنفي���ذ بع����ض امل�شاري���ع ال�شاحي���ة الت���ي 
اقرحه���ا وب���داأت بتنفيذها لأنه ليوجد م���ن ي�شتطيع اأن 
ي�ش���رف عليها من اليمني���ني، فوافق���ت احلكومةالعراقية 
على ابقائه ملدة موؤقت���ه، وطلبت من احلكومة اليمنية اأن 

اأرادت بقائه ب�شورة دائمة اأخبارها بذلك.
واأعلنت احلكومة اليمني���ة عن رغبتها يف بقاء ثابت عبد 
الن���ور موؤقت���ًا نتيج���ة خلدماته الت���ي نالت ر�ش���ا و�شكر 
احلكومة اليمنية وعلى راأ�شها المام يحيى، كما اأخرت 
حكومة اليمن احلكومة العراقية باأنها ل متانع يف عودته 
اىل مق���ر عمله يف جدة على ان يعود ثاني���ة اليها، لإمتام 

مهمته يف م�شاعدة اليمن.
ع���اد ثاب���ت عب���د الن���ور اىل مدين���ة ج���دة منت�ش���ف ع���ام 
1939 ملمار�ش���ة عمله يف املفو�شي���ة العراقية، وبعد مدة 
وجيزة مر�ض فق���دم طلبا اىل احلكومة العراقية لل�شماح 
ل���ه بال�شف���ر اىل املانيا للع���اج هناك، وعل���ى اثر احلرب 
العاملي���ة الثانية1939طلبت حكوم���ة العراق من رعاياها 
بالعودة اىل العراق، ال ان ثابت عبد النور رف�ض العودة 
وبق���ي يف املاني���ا الم���ر ال���ذي ادى بحكومة الع���راق ان 
ت�ش���در ارادة ملكية بتنحيته من من�شبه من �شلك اخلدمة 

اخلارجية.
عن ر�سالة )ثابت عبد النور ودوره الفكري(

     كان���ت اللغ���ة الفرن�شي���ة ه���ي لغة التدري����ض الأ�شا�شية 
يف مدار����ض الحت���اد يف ب���ادئ الأم���ر، وم���ن ث���م اأدخلت 
تدري�ض اللغ���ات العربية والعرية والركية والنكليزية 
اإىل مناهجه���ا، اإىل جان���ب مواد درا�شية اأخ���رى كالنحو 
وال�ش���رف والإن�ش���اء واجلغرافية والتاري���خ واحل�شاب 

وعلم الفيزياء والكيمياء.
الحت���اد  مدار����ض  يف  التدري����ض  هيئ���ة  و�شم���ت       
الإ�شرائيل���ي )الليان����ض( عددًا من املدر�ش���ني الفرن�شيني 
اللغت���ني  بتدري����ض  يقوم���ون  كان���وا  الذي���ن  والنكلي���ز 
الفرن�شي���ة والنكليزية والعلوم احلديث���ة لطلبة مدار�ض 
الحت���اد، وا�شتعانت جمعية الحت���اد الإ�شرائيلي باأبناء 
الباد م���ن الأقلية اليهودية يف تدري����ض اللغتني العربية 
والعري���ة والفرن�شي���ة يف بع����ض الأحي���ان، ف�ش���ًا ع���ن 
ا�شتعانته���ا باأبناء الباد من امل�شلم���ني يف تدري�ض املواد 
الجتماعية م���ن تاريخ وجغرافية واللغ���ة العربية، على 
اأن اأدارة املدر�ش���ة كان���ت تن���اط ب�ش���ورة م�شتم���رة باأحد 
الفرن�شيني الذي كان يعني من قبل 

املركز العام جلمعية الحتاد الإ�شرائيلي يف باري�ض.
     ويف اأط���ار اخلط���ة الت���ي اأعدته���ا جمعي���ة الحت���اد 
الإ�شرائيل���ي يف عملي���ة اإن�شاء املدار����ض يف العراق، فقد 
اأخذت على عاتقها دف���ع جميع م�شاريف التاأ�شي�ض، ومن 
ثم اتخاذ التدابر الازمة لإ�شراك اأبناء الأقلية اليهودية 
املحلية بتلك امل�شاريف والنفقات ب�شورة تدريجية.ومل 
تك���ن الدرا�شة جمانية يف مدار�ض الحتاد، اإل اأن الطاب 
الذي���ن ل يتمكنون من دفع اأج���ور الدرا�شة كانوا يعفون 
منه���ا ملدة معين���ة، يف حني ياأخذ من الطلب���ة الآخرين من 

ذوات الدخل املرتفع )الأغنياء( �شعف الأجر املعتاد.
     وق���د اأن�شاأت جمعية الحت���اد الإ�شرائيلي وفق خطتها 
جمموع���ة من املدار�ض يف بع�ض امل���دن العراقية الكرى 
والرئي�شي���ة مث���ل بغ���داد واملو�ش���ل والب�ش���رة واحلل���ة 
وغرها م���ن املدن العراقي���ة الأخرى، فف���ي مدينة احللة 
اأ�ش�شت جمعية الحت���اد الإ�شرائيلي مدر�شتها البتدائية 
احلديث���ة �شن���ة 1907، ومت فت���ح املدر�ش���ة ع���ن طري���ق 
الدكت���ور )ويغ���رام A.WIGRAM( اح���د اأع�ش���اء 
البعثة التب�شرية التي اأر�شلها رئي�ض اأ�شاقفة )كنر 

ب���ري( يف لندن اإىل الأ�شوري���ني يف العراق حيث �شمت 
البعث���ة خم�ش���ة ق�شاو�شة، وق���د ن�شح )ويغ���رام( جمعية 
الحتاد الإ�شرائيلي بتاأ�شي�ض مدر�شة لها يف مدينة احللة 
مل���ا حتمله املدينة م���ن ت�شامح دين���ي، وكان اأول مدير لها 
م�شي���و )نهامه(، وقد بلغ ع���دد طابها �شنة 1910 )175( 
طالب���ًا، وقد اأنخرط للدرا�شة فيها الكثر من اأبناء الأقلية 

اليهودية، والبع�ض من اأبناء احللة امل�شلمني.
     وكان���ت تدي���ر تل���ك املدر�شة احلديث���ة يف مدينة احللة 
نخب���ة مثقفة م���ن اأبن���اء الأقلي���ة اليهودية، وم���ن طابها 
الذي���ن �شطع جنمه���م على ال�شاح���ة الثقافي���ة يف العراق 
)اأحمد ن�شي���م �شو�شة واأنور �ش���اوؤول(، وكان يطلق على 
املدر�شة اأ�شم )ال�شك���ول(، واأ�شهر مدرائها )ن�شيم ملول( 
وه���و اح���د اب���رز اأقط���اب احلرك���ة ال�شهيوني���ة العاملية، 
اأح�شرت���ه جمعي���ة الحت���اد الإ�شرائيلي م���ن القد�ض اإىل 
احلل���ة لتن�شي���ط احلرك���ة ال�شهيوني���ة يف املدين���ة �شن���ة 
1927، ولك���ن اأقي���ل بعد �شنة ون�شف م���ن ذلك لف�شله يف 
ا�شتقط���اب اكر عدد ممك���ن من يهود احلل���ة اإىل احلركة 
الإ�شرائيل���ي  الحت���اد  جمعي���ة  وقام���ت  ال�شهيوني���ة. 
بتاأ�شي����ض مدر�ش���ة ابتدائي���ة لتعلي���م الفتي���ات يف مدينة 
احللة �شنة 1911، وقد انتظمت بها الكثر من 

بنات الأقلية اليهودية.
     عن���د ان���دلع ن���ران احلرب العاملي���ة الأوىل 
اأخت���ل ال���دوام يف جمي���ع املدار����ض الر�شمي���ة 
والأهلي���ة، وعن���د الحتال الريط���اين للعراق 
ومدار����ض  الر�شمي���ة  املدار����ض  جمي���ع  اأغلق���ت 
جمعي���ة الحت���اد الإ�شرائيل���ي )الليان����ض( يف 
مدين���ة احلل���ة، وا�شتم���ر الإغ���اق حت���ى انته���اء 
احل���رب العاملي���ة الأوىل �شن���ة 1918، وبعد ذلك 
مت تاأ�شي�ض جلنة م���ن كبار ال�شخ�شيات اليهودية 
لاإ�ش���راف على اإدارة مدار����ض الحتاد من جديد.
ويف اأعق���اب النت���داب الريط���اين عل���ى الع���راق 
تاألف���ت جلنة للمدار����ض التابعة لاأقلي���ة اليهودية، 
مهمتها الإ�شراف على مدار�ض الأقلية، وقد تطورت 
بع���د ذل���ك �شاحي���ات وواجب���ات جلن���ة املدار����ض 
بحي���ث اأخذت عل���ى عاتقه���ا اأدارة مدار����ض الأقلية، 
ولذل���ك حت���ول اأ�شمها من جلن���ة )م�شارف���ة املدار�ض 
الإ�شرائيلية( اإىل )جلن���ة املدار�ض الإ�شرائيلية( بعد 

اإعان النتداب على العراق �شنة 1920.
     كان املعلم���ون اليه���ود يف مدر�ش���ة )ال�شكول( يف 
ل���واء احلل���ة يقدم���ون خدماته���م ل�شلط���ات النتداب 
الريط���اين، م���ن خ���ال تعليم بع����ض رجاله���م اللغة 

العربي���ة م���ن اج���ل ت�شهيل مهم���ة رجال �شلط���ة النتداب 
الريط���اين يف كيفية التعامل مع اأبناء ال�شعب العراقي، 
وق���د كتب لنا بهذا ال�شدد )�شن���د ر�شن با�شا( يف مذكراته 
باأن���ه تعل���م واأتق���ن اللغ���ة العربية عل���ى يد معل���م يهودي 
م���ن اأه���ل احلل���ة، وبف�ش���ل ذل���ك املعل���م اليه���ودي اأجتاز 
)�شندر�ش���ن با�شا( اأختبار يف اللغ���ة العربية الذي اأجرته 
�شلط���ات النت���داب الريط���اين، وح�ش���ل عل���ى مكاف���اأة 
مالية قدره���ا )مائة وخم�ش���ون روبية( م���ن اإدارة �شلطة 
النت���داب الريط���اين لأجادت���ه اللغ���ة العربي���ة ب�شورة 

جيدة و�شريعة(.
     اأم���ا اأه���م ال���واردات املالية التي تعتم���د عليها مدار�ض 
جمعي���ة الحت���اد الإ�شرائيل���ي )الليان����ض( يف ت�شي���ر 
اأمورها الدرا�شية: هي خم�ش�ش���ات املجل�ض اجل�شماين  
وواردات  الدرا�شي���ة،  الأج���ور  وواردات  الإ�شرائيل���ي، 
اأوق���اف املدار����ض من حمات جتارية واأ�ش���واق وخانات 
واأرا�ش���ي زراعي���ة، ف�شًا ع���ن املعون���ة ال�شنوية لوزارة 

املعارف العراقية ملدار�ض الطوائف واملدار�ض الأهلية.
     اأن م���ورد الأج���ور الدرا�شي���ة يف مدار����ض جمعي���ة 
الحت���اد الإ�شرائيل���ي )الأليان����ض( كان ب�شيط���ًا بالقيا�ض 
اإىل خم�ش�ش���ات املجل����ض اجل�شم���اين الإ�شرائيلي التي 
كان���ت ت�شكل امل���ورد الرئي�شي الذي تعتم���د عليه مدار�ض 

اجلمعية يف ت�شير اأمورها الدرا�شية.
     وتعد �شنة 1942 نقطة حتول �شلبي يف م�شار مدار�ض 
تل���ك اجلمعية، اإذ وقف �شندوق الطائفة اليهودية عاجزًا 
ع���ن دفع املخ�ش�ش���ات الازمة لتم�شية الأم���ور الدرا�شية 
ب�شب���ب النق����ض احلا�ش���ل يف واردات ال�شن���دوق ف�شًا 
عن مظاهر الأزمة الغذائية التي حدثت يف اأعقاب اندلع 
ذل���ك  واأدى   ،)1945-1939( الثاني���ة  العاملي���ة  احل���رب 
العج���ز اإىل ارتباك كبر يف ت�شي���ر الأمور الدرا�شية يف 
جمي���ع مدار�ض جمعية الحت���اد الإ�شرائيلي )الأليان�ض(، 
اإذ تراكم���ت للمعلم���ني روات���ب من ثاثة اإىل �شت���ة اأ�شهر، 
وق���د متت معاجلة ذلك العجز من خال الزيادات املتتالية 
التي فر�شتها مدار�ض اجلمعي���ة على الأجور واخلدمات 
املدر�شي���ة التي فر�شت على الطلبة، ففي ال�شنة الدرا�شية 
)1944-1945( فر�ش���ت اجلمعي���ة مبل���غ ن�ش���ف دين���ار 
�شنوي���ًا يف املدار����ض البتدائي���ة وثاث���ة اأرب���اع الدينار 
يف املتو�شط���ة ودينار يف الإعدادية كاأج���ور اأ�شافية، ثم 
اأدخل���ت تعديات على تل���ك املبالغ حت���ى اأ�شبحت دينارًا 

واحدًا يف الثانوية وخم�شة دنانر يف البتدائية.

عن ر�سالة)الأقلية اليهودية يف لواء احللة )1952-1921(

في الثالثينيات 

ايفاد عراقي لتطوير اليمن 
وتقديم النصائح لحاكمها

في العهد العثماني االخير

مدارس االليانس االهلية في مدينة الحلة

تقع اليمن جنــوب رشق البحر األحمر وعاصمتها صنعاء، وقد حكم اليمن الزيديون 

يف القرن الثالث الهجري حيث هاجر يحيى بن الحســن الريس من العراق إىل اليمن 

وأخذ يدعو الناس اىل املذهب الزيدي وأقام يف )صعده( وكانت اليمن تشمل عامن 

حرضموت حتى الحجاز وعسري وقسم من تهامة.

اســتمرت العالقات بن العراق واليمن حثيثة يف مختلف املجاالت، فأوفد ثابت عبد 

النور إىل اليمن يف 26 ترشين الثاين عام 1938 كمستشار لالمام يحيى للمساهمة يف 

تطويــر اليمن وتقديم املشــورة لها، وخالل مقابلته لألمــام يحيى أبلغه أن حكومة 

العراق وعىل رأســها امللك غازي قد أنتدبه يف تقويــة صالت األخوة وتأييد الحلف 

الذي رفع به العرب رأسهم بن شعوب األرايض املتمدنة

     اضطلعت جمعية االتحاد اإلرسائييل يف باريس 

و)الجمعية اليهودية يف لندن( و)اللجنة اليهودية يف بغداد( 

مبهمة تأسيس مدارس االتحاد اإلرسائييل )األليانس( وإدارتها 

واإلرشاف عليها، وقد اعتمدت مدارس االتحاد يف مناهجها 

الدراسية أول األمر عىل املناهج الحديثة للمدارس االبتدائية 

األوربية. ويف سنة 1864 أتخذ التعليم الخاص بيهود العراق 

منعطفًا جديدًا متثل بقيام )جمعية االتحاد اإلرسائييل( 

املسامة بـ )االليانس( بفتح مدارس حديثة يف واليات ومدن 

العراق ومنها مدينة الحلة
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ح����س����ي����ن االع����ظ����م����ي

السعدي صادق  فاطمة  د. 

ويروي اأي�ش���ا اأنه ات�شل هاتفي���ا ب�شالح جر بطلب من 
الأم���ر عب���د الإله ال���ذي ام���ر اأن يح�شر �شال���ح جر اىل 
ق�ش���ر الرح���اب، وق���ال ل�شالح ج���ر".. رمب���ا انك حت�ض 
بالتع���ب نوعا م���ا، فاأذا اأمك���ن ارجو ح�ش���ورك اىل ق�شر 
الرحاب، مل يفاجاأ املرحوم �شالح جر باخلر، وهو فهم 
م�شمون الر�شالة حال فكان رده ذاهب اىل ق�شر الرحاب 
مبا�ش���رة.. قدم �شالح جر كت���اب ا�شتقالته الذي انطوى 
عل���ى نوع م���ن النتق���اد والتاأنيب الر�ش���ني. يف احلقيقة 
يف الع���راق امللكي، كانت اآداب التعام���ل ال�شيا�شي راقية 
بكل معنى الكلمة وكانت لغة املخاطبة رفيعة.."وي�شيف 
باب���ان اأن الأمر عبد الإله تلقى ال�شتقالة من �شالح جر 
بطريقة حنونة للغاية، حتى اأنه احت�شنه بحرارة وقبله، 
ونظ���رت يف ه���ذه اللحظ���ة اىل عي���ون الأم���ر فوجدتها 
ج���ر  �شال���ح  املرح���وم  رد  وكان  بالدم���وع.  مغرورق���ة 
بامل�شت���وى نف�ش���ه، فقد اأك���د لاأمر ا�شتع���داده الدائم لأن 
يت�ش���رف ح�شب اأوامر العر�ض وبه���ذا ا�شدل ال�شتار على 

وزارة �شالح جر وفرة حكمه احلافلة بالأحداث".  
وي�شف احمد خمتار بابان الو�شع بقوله"مل يفهم اجلميع 
ه���ذه الأمور، كم���ا يجب، ومل يقدروها ب�ش���ورة واقعية، 

وال�شع���ب العراق���ي عاطف���ي بطبيعت���ه، فهياج���ه �شري���ع 
وحبه �شريع وبغ�شه �شريع. فخال دقائق معدودات بداأ 
اجلمي���ع يهتفون بحياة الأمر عب���د الإله عندما اأعلن عن 
اإلغ���اء معاهدة بورت�شموث يف عه���د وزارة ال�شيد حممد 
ال�شدر.."ومع اعتقادي باأن���ه لي�ض من م�شلحة اأية دولة 
اأن ت�ش���ر بعقلي���ة غوغائي���ة وبتاأثر ال�ش���ارع ولكن كان 
يج���ب )مما�شاة( �شعور النا�ض عل���ى قدر الإمكان، فيجب 
دائما اأن يح�شب ح�شابا دقيقا للراأي العام وعدم امل�شا�ض 
ب�شع���وره وتقري���ر مبادئ���ه". وق���د ا�شط���ر الو�شي عبد 
الل���ه اىل ا�ش���دار ارادة ملكية بحل ال���وزارة يف التا�شع 

والع�شرين من كانون الثاين 1948. 
بع���د تقدمي ال�شتقال���ة �شافر �شالح ج���ر اىل الها�شمية، 
حي���ث يقي���م اأ�شه���اره م���ن اآل اجلري���ان، ث���م اىل الأردن 
فاإنكل���را. تعددت الرواي���ات حول ه���روب �شالح جر، 
فتجد اأحدهم يقول"هرب �شالح جراىل ناحية ال�شامية 
بل���واء الديواني���ة ليتخل�ض م���ن بط�ض ال�شع���ب ومن ثم 
�شاف���ر اىل الأردن فاإنكل���را بعد اأن �شك���ره عبد الإله على 
كت���اب ال�شتقال���ة"، بينما يذك���ر اخر"اإن ه���روب �شالح 
جر وجلوئ���ه اىل اأ�شهاره من اآل جري���ان يف الها�شمية 
عل���ى �شاطئ نه���ر الفرات يف احلل���ة، اث���ر ال�شطدامات 
الدامي���ة"، ويف ه���ذا ال�ش���دد يقول جرال���د دي غوري، 
ه���رب �شالح جر ناجيًا بنف�ش���ه والتجاأ اإىل داره الوىل 
يف ادن���ى منطق���ة الف���رات يف الوق���ت الذي كان���ت ت�شر 

مئات الآهلني وراء جنائز ال�شهداء. 

كان من الطبيعي واحلال���ة هذه اأن تف�شل املعاهدة، التي 
حكم عليها الراأي العام العراقي، منذ البدايه، كونها اأدت 
اىل ت�شدي���د تبعية العراق اىل بريطانيا، واإنها اأ�شواأ من 

�شابقتها.
كتب���ت ال�شحاف���ة الكث���ر ع���ن الوثب���ة، فق���د كت���ب كامل 
اجلادرج���ي، مق���ال األق���ى بالائمة عل���ى احلاكمني الذين 
اأعمته���م ب�شرتهم وطغت على نفو�شه���م، مفا�شد  احلكم 
وو�ش���ف ن�ش���ال ال�شع���ب بقوله"انقل���ب ه���ذا ال�شع���ب 
الك���رمي اله���ادئ ال���ذي ح�شب���ه احل���كام بح���را ميت���ا بني 
ع�شي���ة و�شحاه���ا اإىل اأم���واج متاطم���ة ت�شاع���دت اإىل 
عن���ان ال�شم���اء"، وحت���دث اجلادرج���ي ع���ن �شالح جر 
بقوله"الطبي���ب اجلاه���ل واحلاك���م اجلاهل �ش���واء ذاك 
يق���ود املري�ض اإىل املوت وهذا يق���ود الأمة اإىل الهاك".
كم���ا ت�ش���ر اإح���دى الر�شائل العلمي���ة اإىل ذه���اب ال�شيخ 
حمم���د ح�ش���ني اآل كا�شف الغطاء، �شخ�شي���ا اإىل الو�شي 
عب���د الإل���ه، لإباغ���ه �شخ�شي���ا بطل���ب علم���اء الدين يف 
النجف باإبعاد �شالح جر واإيقاف املجازر واعادة الأمن 

وال�شتقرار.
مهم����ا يكن من امر فان وزارة ال�شيد حممد ح�شن ال�شدر 
الت����ي اعقب����ت وزارة �شالح ج����ر قررت الغ����اء املعاهدة 
بع����د مناق�شات يف جمل�ض ال����وزراء ا�شتمرت ثاثة ايام 
)31 كانون الثاين – 2 �شباط 1948( لكن وزارة ال�شيد 
ال�ش����در مل تتمكن من احداث تغي����ر يف م�شار العاقات 
مع بريطانيا التي بق����ي نفوذها ال�شيا�شي والقت�شادي 
قويًا يف العراق. ومع مرور الوقت، فقد اأ�شتمر خ�شوع 
العاق����ة ال�شيا�شية بني الطرف����ني، لاأ�ش�ض التي حددتها 
معاه����دة 1930، اإل ان م�شاأل����ة التعديل بقيت قائمة ومل 
تتجاهل احلكومات التي ج����اءت بعد العام 1949، هذه 
امل�شال����ة. وقد اأع����ادت بريطانيا النظ����ر يف �شيا�شتها يف 
ال�ش����رق الأو�شط، فيما بعد،اعرافها بع����دم قدرتها على 

العمل لوحدها يف الدفاع عنه. 
ميك����ن الق����ول اأن معاه����دة بورت�شموث اجلائ����رة، التي 
اأرادت الإبق����اء على ت�شلط الريطانيني، قد ولدت ميتة، 
وق����د كان ال�شع����ب عن����وان الطليعة وا�شبح����ت ال�شهادة 
اب����رز عن����وان مع����ر عن ه����ذا الإله����ام الوطن����ي الكبر. 
وان اك����ر عيب يوؤاخ����ذ على �شالح جر، ان����ه كان ينفذ 
م����ا يوؤمر به دون تريث، وهذا م����ا جره اىل تلك النتيجة 
التي ل يح�شد عليها، ويبقى �شانعو ال�شيا�شة ومكرها، 
املع����ر عن املغزى احلقيقي ب����ني اأروقة ودهاليز احلكم، 
وباأ�شخا�����ض بع����دد اأ�شابع الي����د، ومل يبق م����ن اأ�شدقاء 
�شالح جر املقربني اليه، من يزجي له الن�شيحة، لعيب 

فيه اأم لقوة يتمناها له.
والوثب����ة بحد ذاتها اأتاحت الفر�ش����ة للو�شي عبد الإله، 
الظهور مبظهر الوطني عل����ى م�شلحة بلده، على الرغم 
من انه يتحمل م�شوؤولية كبرة ب�شاأن املعاهدة وظروف 
عقدها، وكان يوؤيد اإج����راءات �شالح جر التي اأدت اىل 
رف�شها م����ن قبل الراأي العام العراقي اىل �شقوط وزارة 
�شال����ح ج����ر ومل يعد بعده����ا رئي�شا لل����وزراء. فهل كان 
�شال����ح جر حق����ا يكيد خل�شوم����ه، وهل ع����رف باملكائد 
واملوؤام����رات وبق����ي خمل�ش����ا ل�شي����د واح����د فق����ط. وهل 
كان ممل����وء بالق�شوة وامل�شاوئ حت����ى رددت اجلماهر 

الغا�شبة بحقه الأهازيج ال�شعبية.مثل :
كتلوه�ا اأطفالن��ا  ع�رب        يا  واكر  "الله 

 ما�شار هذا بكل بل�د      نوري وجر �شووها"
وه����ل اأن اأراء العراقي����ني اأجمع����ت حق����ا ب����اأن املعاه����دة 
لحتق����ق الأم����اين للباد ولي�ش����ت اأداة �شاحل����ة لتوطيد 
دعائ����م ال�شداق����ة بني البلدي����ن، على ح�د تعب����ر بع�شهم 
م����ن اأن"مل يجتم����ع راأي الأمة يف يوم م����ن اأيام تاأريخها 

احلديث، كما اجتمع يف اأيام الوثبة اخلالدة.."

عن ر�سالة )�سالح جرب ودوره ... (

لطاملا ا�شتمتعت بذكري���ات فنيه ع�شتها مع ال�شيدة مائده 
نزه���ت وقد �شمتنا فرقة الراث املو�شيقي العراقي التي 
ا�ش�شها املو�شيقار الراحل منر ب�شر مطلع ال�شبعينات.. 
يلُفُّنا يوم وظيفي دائم طيلة اكر من اثنتي ع�شرة �شنة، 
ل نح����ض بثقل يف دقائقة ول غ�شا�شه من حلظاته، فقد 
كن���ا اع�ش���اء الفرق���ة جميع���ًا متاآلفني حمب���ني لبع�شنا، 
واذك���ر ان عاقت���ي بال�شي���دة مائ���دة كان���ت قوي���ة جدًا 
ورمبا اقوى من عاقة زمائي الفنانني بها من اع�شاء 
الفرقة، وكانت تاأن�ض ملجال�شتي خا�شة ونحن نتحدث 
عن �ش���وؤون املقام العراقي... فانت مع ان�شانة مبعنى 
الكلمة، تنبئك ابتداًء بنبلها و�شمو مرتبتها و اخاقها 
اجلمة.. تبادلت الخاء معها فاأثمر عن تعلمها ملجموعة 
م���ن املقام���ات العراقي���ة قارب���ت الع�ش���رة مقام���ات.. 
اج���ادت بتف���وق يف تلقفها و ا�شتيعابه���ا كاي مطرب 
مقام���ي وعى من���ذ نعومة اظافره عل���ى �شماع وتعلم 
هذا الفن، مل اأعان يف تعليمها.. فمنذ الوهله الوىل 
تتلقى ال�شول التقليدية لغناء املقامات لتتفاعل يف 
مكنوناته���ا العميقة، وقد با�ش���رت يف ت�شجيلها يف 

الذاع���ة والتلفزيون كما غنتها يف املهرجانات الدولية من 
خال م�شاركات الفرقة الكثرة خارج العراق.

اأجدين عندما اذكر حقائق، ا�شت�شعر راحة كبرة، فمن هذه 
احلقائق تنجلي واخرى مغبونة من�شية.. ومن احلقائق 
ان هذه املغنية الكبرة غنت املقامات با�شولها التاريخية 
الغنائية،  التقاليد  لهذه  اح��رام��ًا  ذل��ك  عن  اخل��روج  دون 
حمفوف  تراثي  فن  لي  القوالب  عن  اخل��روج  ك��ان  ومل��ا 
غالبية  ا�شتنكره  فقد  حدين..  ذو  �شاح  فهو  باملخاطر، 
التقليدية.. وهو  املقاميني بحجة املحافظة على ال�شول 
راأي متيل اليه الكرة، مع ان البع�ض حاول التمل�ض من 
هذه ال�شرنقة العتيقة.. اما ال�شافة فهي تناظر اخلروج 
عن التقاليد بل هي من نتائجه.. وملا كانت مطربتنا قدمية 
عهد بالغناء، فقد اتاح لها عمرها الفني ان ت�شول وجتول 
الفن  يف  غاية  ابداعية  ادائية  جماليات  وت�شيف  لتخرج 
املقامات  غنت  مقامية  مغنية  اول  فهي  وعليه  والتقان.. 
 )Form( با�شولها التقليدية، اي انها ادت ال�شكل املقامي
بغدادية..  عراقية  مقامية  غنائية  مب�شامني  عنه  وعرت 
العودة اىل  ال�شهولة  فمن  ال�شت�شهاد  ا�شطررنا اىل  ولو 
ال��ذي  امل��ق��ام  ه��ذا  احل��وي��زاوي..  مقام  وليكن  مقاماتها، 
من  الكثر  غ��ن��اه  ان  �شبق 

ولكن  املقاميني،  املغنني 
التقليد  وك���ان  ل��ل��روت��ني،  ت�شتكن  مل  فقط  القلة 

املهيب يف الغناء املقامي، مينع ان يوؤدى مقامًا معينًا ال 
التقليد  التام.. واول واهم مراكز  التقليد  وقد انطلق من 
هي ان تكون الق�شيدة املغناة ذاتها التي �شبق ان غناها 
فمقام  امل��ع��ني.  امل��ق��ام  نف�ض  ويف  امل�شاهر  املغنني  اح��د 
احلويزاوي الذي غناه املغني التاريخي حممد القبنجي، 
ومبا لهذا املغني الكبر من �شطوة هائلة على اجلماهر 
فقد كان مقامه احلويزاوي له �شطوه اخرى على م�شامع 
عام  اذاع��ي��ًا  �شجله  ان  منذ  واجلماهر  املغنني  واذواق 
1956 ح�شب ما قيل يل، واعاد غنائه عام 1964 يف موؤمتر 
ومهرجان املو�شيقى العربية الثاين الذي انعقد يف بغداد، 
وهذه املرة �شجل تلفزيونيًا بحيث مل يجراأ اي من املغنني 
الخرين ان يغنوا مقام احلويزاوي بعد هذا التاريخ ال 
ا�شتاذنا حممد  اداه  الذي  الداء  نف�ض  و  الق�شيدة  بنف�ض 
القبنجي، والق�شيدة ماأخوذة من كتاب الف ليلة و ليلة. 
كطائر  القبنجي  ك��ان  الخ��رى  كمقاماته  املقام  ه��ذا  ففي 
الهائلني  جناحيه  يب�شط  القدمية  الع�شور  من  تاريخي 
�شوب امل�شرق و املغرب، والكل حتت خيمته.. فمن يجروؤ 

على جمرد طرح راأي ولو كان ب�شيطًا..!!
نى القبنجي مقام احلويزاوي، فغزى القلوب 

قائلها  كان  لو  ق�شيدة  يف  امل�شاعر  والهب  والفكار 
حي يرزق لقدم الولء وال�شكر والعرفان لهذا الفنان لنه 
بريقها  واظهر  عنها  الزمن  غبار  نف�ض  اذ  بالفعل،  خلدها 

الوهاج.. وتقول الق�شيدة..
ملا اناخوا قبيل ال�شبح عي�شهم        

      فحملوها و �شارت بالهوى البل
اتى بعد الفنان املبدع القباجني يف مقامه هذا وبالق�شيدة 
الت���ي اعترها املوؤرخ���ون من الق�شائ���د الواحدة، مغنون 
كثرون، غنوا هذا املقام )احلويزاوي(.. وبذات الق�شيدة 
مب���ا فيهم املغنون الكبار، فت�شاقطوا يف هذا املقام كاأوراق 
اخلريف رغم جودتهم وعلوَّ كعبهم ما خا اثنني من املغنني 
الذي���ن مل ت�شعه���م اجلماه���ر املقامية �شم���ن قائمة مغني 
املق���ام العراقي..!! وهو امر لي�ض ع���ادًل... لن اجلماهر 
تنظ���ر اليهما عل���ى انهما مغني���ان لاغني���ة احلديثة، فكان 
اولهم���ا فنان الق���رن الع�شرين ناظم الغ���زايل الذي جتاوز 
التقاليد فابدع يف الغناء احلديث والغناء املقامي ب�شورة 
فنية مل ي�شبق اليها مثيل فكان اول مطرب عراقي ا�شتطاع 
بفن���ه ان ين�شر املقام العراقي والغني���ة القدمية )الب�شته( 
اىل كل ارجاء الوطن العربي وخارجه، دون العتماد على 
عكازات من تعابر ادائية غنائية تعود لبيئات اخرى غر 
عراقي���ة... ومل ياأت بعده ال وا�شتن���د على تعابر من هنا 
وهن���اك لي�شل بفنه اىل اخل���ارج... فمن �شعر البهاء زهر 
غن���ى ناظم الغزال مقام احلويزاوي، وهو اول حويزاوي 
يخرج عن التقاليد الت���ي اعتاد بها املغنون ان يوؤدوا مقام 
احلوي���زاوي، نف����ض حوي���زاوي القباجن���ي ن�ش���ًا �شعريًا 
وحلن���ًا دون زي���ادة او نق�ش���ان، ولك���ن الغزايل ق���د فعلها 
وغنى هذا املقام بق�شيدة اخرى وم�شارات حلنية بتعابر 
مغايرة ملا جاء يف م�شامني تعابر القباجني وبهذا يكون 
الغ���زايل يف هذا املق���ام قد اجن���ز ابداعًا اخ���ر يف �شل�شلة 
ابداعات���ه الكثرة ولن�شتم���ع اليه يف هذا املق���ام بق�شيدة 

البهاء زهر : 
 وقائلة ملا اردت وداعها     

  حبيبي اأحقًا انت بالبني فاجعي 

ام���ا التجربة الثانية فهي للمطربة 
ال�شه���رة مائ���دة نزه���ت، حيث غن���ت هي الخ���رى مقام 
احلوي���زاوي با�شلوب فني مغاي���ر متامًا ل�شلوب مطرب 
الجي���ال حمم���د القبنجي و مغاي���ر اي�ش���ًا ل�شلوب فنان 
القرن الع�شرين ناظ���م الغزايل، ومل يكن ذلك ملرة واحدة 
ب���ل كررت ذلك مرت���ني و بق�شيدت���ني جديدتني خمتلفتني 
امل���رة الوىل غن���ت الفنان���ة مائ���دة نزه���ت مق���ام  فف���ي 

احلويزاوي بق�شيدة عبد املجيد املا.
 

يا من هواه اعزه و اأذلني       
   كيف ال�شبيل اىل و�شالك دلني

ويف �ش���دد اغني���ة – تاليهه وياك – اذك���ر اين كنت مرة 
خ���ال ال���دوام الوظيفي اليوم���ي لفرقتنا ونح���ن نتمرن 
عل���ى بع�ض العمال الغنائي���ة املقامية وابداء ماحظاتي 
املقامي���ة للفنان���ة مائدة نزه���ت وقد كن���ا يف ح�شرة مقام 
احلكيم���ي وهو من �شلم مقام اله���زام.. ويف هذه الثناء 
م���ال حديثنا اىل اغني���ة – تاليهه وي���اك- وهي من نف�ض 
ال�شل���م حت���ى اخذت تغن���ي ببع�ض مقاطعه���ا التي ابديت 
اعجاب���ي ببنائه���ا املو�شيق���ي وادائه���ا املتق���ن اجلمي���ل 
ف�شاألته���ا عن ظ���روف ه���ذه الغنية... فكان���ت ان اجابت 
ب�شراح���ة وج���راءة فقال���ت )يف ه���ذه الف���رة كن���ت على 
عاق���ة حب طاهر نقي مع الفنان وديع خونده، وكان ذلك 
قب���ل زواجنا طبعًا، كن���ت كمراهقة غ���رة، ل يهمها كتمان 
م�شاعره���ا وكان قد حلن يل هذه الغني���ة فعند ت�شجيلها 
يف �شتودي���و الذاع���ة كان ودي���ع موج���ود يف كونرول 
ال�شتوديو جال�شًا مع املخرج وكنت انا يف ذروة مزاجي 
الغنائ���ي وم�شاع���ري اجليا�ش���ة مم���ا جعلن���ي اغني بكل 
ال�ش���دق واجلودة ف���كان ان جنحت ه���ذه الغنية جناحًا 
كبرًا لي�ض فقط جلمالها بل مل�شتواها الراقي يف الكلمات 
والبناء اللحني والداء الغنائي(. وبذلك ميكننا ان نقول 
م���ن جانب اخر ان ه���ذه الغنية �شجلت قب���ل عام 1958 

وهو عام زواجهما.

في ذكرى وثبة 1948

كيف اسقطت الوثبة وزارة صالح جبر؟
مع الفنان��ة مائ��دة نزهت.. 

ذكريات وانطباعات
مل يتحقق لرئيس 

الوزراء صالح جرب، 

ماكان يصبوا إليه وقد 

بلغت وثبة كانون الثاين 

1948 ذروتها، وطالب 

الرأي العام واملتظاهرون 

من البالط املليك، استقالته 

ومحاكمته. وقد اعترب يوم 

السابع والعرشين من كانون 

الثاين، يوم الوثبة الوطنية 

الخالدة.

لقد كان اعتقاد صالح جرب يف 

السيطرة عىل املوقف يف غري 

محله، فقد انتهى كل يشء 

عمليا، ويذكر رئيس الديوان 

املليك احمد مختار بابان"أن 

األمري عبد اإلله قد تخاذل 

يف اللحظات األخرية او رمبا 

ضعف بتأثري والدته وإخوانه 

وبقية أفراد العائلة املالكة 

الذين كانوا مرتبكن جدا بسبب 

األحداث التي تناقلتها األلسن 

مع قدر من املبالغات يف مثل 

هذه الحاالت".
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خ���������ال���������د ج����ب����ر

قبل القاء ال�ش���وء على املطرب  داخل 
ح�ش���ن لب���د ان ترج���ع بن���ا الذاك���رة 
قلي���ا للخل���ف فق���د كان هن���اك مطرب 
يدع���ى  كاظ���م ح�ش���ن وه���و ال�شقي���ق 
الكر لداخل ح�شن وكان هذا املطرب 
ميتل���ك �شوت���ًا عذب���ًا  �شجي���ًا يف���وق 
كل ال�ش���وات وم���ن �شمنه���م  �شوت 
اخي���ه ال�شغر داخ���ل، فقامت �شركات  
ال�شطوانات اآنذاك بت�شجيل اكر من 

)100( اغنية
 وكانت تبث هذه الغنيات من الذاعة 
العراقية ويف احدى املرات عانى هذا 
املط���رب الرائ���ع م���ن الم يف �ش���دره 
وبع���د وق���ت ق�شر توف���ى وظلت امه 
تبكي عليه ليا ونهارًا ويزداد بكاوؤها 
املًا وحرقة عندما ت�شتمع ل�شوته عر 
اث���ر الذاع���ة  فهو يغن���ي وهي تبكي 

مل  و
تط���ق �شماع �شوت���ه فذهبت 

اىل املل���ك غازي وال���ذي كان امل�شوؤول 
املبا�شر عن الذاع���ة العراقية وطلبت 
من���ه راجي���ة ان مينع ب���ث ت�شجيات 
اغاين ولدها )كاظ���م( وحكت له ق�شة 
معاناتها اليومي���ة وحزنها عند �شماع 

�شوت���ه، 
وفع���ًا امر امللك غ���ازي بايقاف 

ب���ث ال�شطوانات ومل تكت���ف ال�شيدة 
به���ذا الم���ر ب���ل طلبت من���ه ان يحرق 
كل ال�شطوانات ام���ام عينيها ونزول 
عن���د رغبته���ا كان لها م���ا ارادت حيث 
امامه���ا،  ال�شطوان���ات  كل  ح���رق  مت 
وخرج���ت وه���ي تدعو للمل���ك باخلر 

والعز والتوفيق.
ام����ا ابنها الثاين داخ����ل ح�شن والذي 
كان يطل����ق علي����ه )اب����و كاظ����م( تيمنا 
با�شم اخيه، فقد ولد يف النا�شرية يف 
منطقة ال�شطرة عام 1902 وعمل يف 
�شب����اه يف ت�شليح الزوارق ويف عام 
1927 تقدم للعم����ل يف �شلك ال�شرطة 
لي�شب����ح �شرطي����ًا ف�ش����ا عن ان����ه كان 
مياأ املدينة غناًء ب�شوته العذب وكان 
يجي����د اداء كل الطوار الغنائية ويف 
ع����ام 1936 ترك �شل����ك ال�شرطة لياتي 
اىل بغداد حي����ث دار الذاعة العراقية 
وكان����ت �شهرته �شبقت����ه اليها، وقامت 
�شركات ال�شطوان����ات بت�شجيل اكر 
م����ن 137 ا�شطوان����ة له وعن����د ذهابه 
للقاهرة يف بداية اخلم�شينيات التقى 
بال�شيدة ام كلث����وم واعجبت ب�شوته 
كث����را ونادرا ما تطرب ام كلثوم على 
�ش����وت غر �شوته����ا و�شوت املطرب 
حممد قنديل، وتوالت عليه الدعوات 
الفنية م����ن كل انح����اء الوطن العربي 
وفع����ا كان �شف����ر الغني����ة الريفي����ة 
وللعلم انه كان امي����ًا ليقراأ ول يكتب 
ولكن����ه كان يق����وم بتاألي����ف وتلح����ني 

كان����ت تدخ����ل يف  الت����ي  اغاني����ه   كل 
العم����اق اما عن طفولته فكان يجل�ض 
بق����رب النه����ر لي�شتم����ع اىل ا�ش����وات 
قدوره����ن،  اللوات����ي مي����اأن  الن�ش����اء 
وان م�شاح����ة �شوته الكبرة �شاعدته 
على اداء الطوار كافة ل�شيما الطور 
ال�شط����راوي مع زميل����ه ح�شري ابو 
عزيز وتاأثر با�شت����اذه )حمبوب( بعد 
ان بل����غ �شن الر�ش����د وا�شته����ر �شوته 
يف قريت����ه التي ولد فيه����ا وهي )قرية 
اىل  بالذه����اب  ب����داأ  ث����م  ال�ش����ط(  دار 
الق����رى الخ����رى ليج����رب �شوت����ه يف 
احلفات والعرا�����ض التي كانت تقام 
اآن����ذاك وكان متفوق����ا ب�شوت����ه عل����ى 
املطربني الخري����ن وخا�شة يف قرية 
)ال�شط����رة(  وق�ش����اء  )ال�شواح����ب( 
وبع����د ذل����ك �ش����كل ثنائي����ًا ناجح����ا مع 
ح�شري ابو عزي����ز وكانا يت�شاركان 
ل�شل����ك  غنائي����ة  �شه����رات  تق����دمي  يف 
ال�شرط����ة ووزارة الداخلية وحفاتها 

اخلا�شة والعامة.
وقامت �شركة )نعيم( و�شركة)�شودا( 
و�شرك����ة  )كولومبي����ا(  و�شرك����ة 
ا�شطوان����ات  )جقماقج����ي( بت�شجي����ل 
اغنيات����ه والتي كانت تبث من الذاعة 
العراقية والذاعات العربية، وا�شتمر 
ابو كاظ����م بالغناء بع����د انطاق البث 
التلفزي����وين ولكنه مل يتخ����ل عن زيه 
الر�شمي وخا�شة امل�شبحة التي كانت 
تداع����ب ا�شابعه عند الغن����اء، و�شكل 
بع����د ذلك ثنائي����ًا مع  املطرب����ة حمدية 
�شال����ح، ويف ع����ام 1978 احي����ل اىل 
التقاعد ليع����ود اىل مدينته النا�شرية 
/ ق�ش����اء ال�شطرة ليمك����ث فيها بع�ض 
الوق����ت وانتق����ل اىل رحم����ة الل����ه عام 
1985 بع����د ان ار�ش����ى قواع����د الف����ن 
الريفي وا�شبح جنما كبرا ومازالت 
اغنيات����ه حلد يومنا ه����ذا اغنياته عر 
الذاعة والتلفزيون وله جمهور كبر 

من املعجبني.

في ذكرى رحيله 30 كانون الثاني 1985


