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: ذاك����رة ع��راق��ي��ة اع����داد 

ا�س���رك يف ح���رب القفقا�س، ث���م ار�س���ل اىل العراق، 
وهو انذاك الزعيم خليل بك، على راأ�س حملة ع�سكرية 
و�سل���ت املو�س���ل يف اواخر �سب���اط 1915 وحاربت 
الق���وات الرو�سية يف اورمي���ة وديلمان، ثم ان�سحبت 
اىل والي���ة وان يف ايار من ال�سنة نف�سها.ويف اواخر 
تل���ك ال�سنة نقل اىل �ساحة الكوت قائدًا للفيلق الثامن 
ع�س���ر بام���رة قوات الع���راق الزعي���م ن���ور الدين بك. 
ورف���ع اىل رتبة”مري لوا”وعني والي���ًا لبغداد وقائدًا 

جلي�س العراق يف 12 كانون الثاين 1916.
عق���دت علي���ه االم���ال وهن���اأه ال�ساع���ر عب���د الرحم���ن 

ابراهيم امل�سري قائاًل :
يا قائ��دًا جي�س العراق، لك الثن�ا

واحلمد وال�سكران واالطراء 
ب�ك ال بغريك ت�ست�رد ب�الدن��ا

وب�سيف عزمك متحق االعداء
توىل خليل با�سا قيادة اجلبهة العراقية، وكان اجلي�س 
الربيطاين قد تقدم من اجلنوب واحتل الكوت يف 28 
ايلول 1915  بعد معركة ال�سن التي دحر فيها اجلي�س 
الرك���ي وا�س���ر من���ه 1650 رج���اًل. وزحف���ت القوات 
الربيطاني���ة يف ت�سري���ن الث���اين حتى بلغ���ت �سلمان 
ب���اك، لك���ن اجلي����س الرك���ي �س���د هجماته���ا وكبدها 
خ�سائر ج�سيمة. وا�سط���ر القائد االنكليزي اجلرنال 
�سارل�س تاون�سند ان يرتد بقواته االنكليزية الهندية 
اىل الك���وت فبلغها يف 3 كان���ون االول وحت�سن بها. 
وطوقته���ا الق���وات الركية و�سددت احل�س���ار عليها، 
ودارت احل���رب �سجااًل بني الفريقني حولها. لكن نفاد 
امل���وؤن ارغم اجل���رنال تاون�سند عل���ى اال�ست�سالم بعد 
ان فق���د االمل يف اخلال�س، وحم���ل ا�سريًا مع 9250 
رج���اًل م���ن االنكليز والهن���ود يف 29 ني�س���ان 1916. 
وكان���ت املحاوالت الت���ي بذلها االنكلي���ز ال�سردادها 

يف اال�سابي���ع ال�سالف���ة ق���د كلفته���م فق���دان 24 ال���ف 
رجل. وق���د عر�ست احلكوم���ة الربيطانية �سرًا خليل 
با�س���ا مبلغ مليون باون ا�سرليني ذهبًا لفك احل�سار 
ع���ن الك���وت فابى. ق���ال يف ذلك �ستيف���ن لونغريغ يف 
1950”ماترجمته:”وق���د   – كتابه”الع���راق1900 
جل���اأ اىل حماول���ة يائ�س���ة ومنافي���ة للياق���ة يف �سبيل 

�سراء �سالم���ة احلاميةبالنقد من القائد الركي، لكنها 
قوبلت بالرف�س. فق���د اوفد )توما�س ادورد( لورن�س 
واوب���ري هرب���رت اىل العراق للقي���ام باملحاولة التي 
مل حت���ظ بقبول كوك�س )ال�سر بر�س���ي كوك�س رئي�س 

ال�سباط ال�سيا�سني”…
لكن جمرى احلرب تغري يف اواخر ال�سنة بعد تعزيز 
الق���وات الربيطانية وتعيني اجل���رنال ال�سر �ستانلي 
م���ود قائدًا عامًا. وكان خليل با�س���ا قد جاء اىل بغداد 
يف 11 اي���ار 1916 قادمًا من ميدان احلرب يف زورق 
بخ���اري م�سلح وت���وىل مقاليد الوالي���ة. وعرف لدى 
االهل���ني باملي���ل اىل العب���ث واللهو، وقد �س���ق �سارعًا 
رئي�سيًا يف بغداد �سمي”جادة خليل با�سا”، ثم اطلق 

عليه بعد ذلك ا�سم �سارع الر�سيد.
غادر خليل با�سا مدينة بغداد قبيل �سقوطها يف ايدي 
اجلي����س الربيط���اين يف 11 اذار 1917 وظ���ل يق���ود 
اجلي����س الركي املن�سح���ب اىل ال�سمال. وكان اللواء 
عل���ي اح�س���ان با�س���ا نائبًا ل���ه يف �ساح���ة املو�سل، ثم 
خلف���ه يف القيادة، فقام بت�سليم املدينة بعد الهدنة يف 

8 ت�سرين الثاين 1918.
واعتزل اخلدمة برتبة فريق اول. وحني اعلن قانون 
الق���اب اال�سر الركي���ة �سنة 1934 اتخ���ذ لنف�سه لقب 
)ك���وت( با�س���م املدينة العراقي���ة  الت���ي ا�ست�سلمت له 
خ���الل احل���رب العام���ة، فا�سبح يع���رف با�س���م خليل 

كوت.
وعا�س بعد ذل���ك يف ا�ستانبول حتى ق�سى نحبه فيها 
يف 21 اآب 1957. وكان اآخ���ر والة الدول���ة العثمانية 
يف عا�سم���ة العبا�سيني اختتمت ب���ه �سفحة تاريخية 

حافلة دامت نحوًا من اربعمائة �سنة.
 حممود �سبحي الدفري يتحدث خليل با�سا

 حدثنا املرحوم اال�ستاذ حممود �سبحي الدفري عن 
خليل با�س���ا، قال انه توىل والية بغداد وقيادة �ساحة 
الع���راق �ساب���ًا. وكان مرحًا متوا�سع���ا مرفوع الكلفة 
لطيف املعا�سرة بخالف �سلف���ه نورالدين با�سا القائد 

الوقور املتزمت.
قال الدفري : كن���ت يف ا�ستانبول حني عقدت الهدنة 
يف اأواخ���ر �سن���ة 1918 ودخل احللف���اء اىل عا�سمة 
اخلالفة فاحتني. وعلى االأثر فر زعماء احلكم املخذول 
اأن���ور با�سا وجمال با�سا وطلع���ت با�سا، وقب�س على 
الزعم���اء االآخري���ن كاالم���ري حممد �سعيد حلي���م با�سا 
وزج���وا يف ال�سجن، ث���م اأبع���دوا اىل مالطا. وذهبت 
اىل ال�سجن الزور �سديق���ًا يل من ال�سباط املعتقلني، 
فل���م اجده، وقي���ل يل انه نف���ي مع املنفي���ني، ولكنني 
وج���دت يف ال�سجن خليل با�سا، وايل بغداد ال�سابق، 
وكانت يل به معرفة فطفقت احادثه وا�ساله عن حاله. 
وق���د اأخربين انه قد اعتقل عند احتالل االآ�ستانة، ومل 
يك���ن ي�سكو �سيئًا يف �سجن���ه الن املوظفني واحلرا�س 
من اعوانه فيخدمونه ويحرمونه. ولكنه علم ان يف 
ني���ة احلكومة اجلدي���دة تقدمي���ه اىل املحاكمة بتهمة 

االختال�س، وذلك ما يغيظه ا�سد الغيظ. فقد قال خليل 
با�س���ا ان���ه خ�س���ر موقعة خط���رية و�سيع بغ���داد على 
الدولة،فهو يرحب بتقدميه اىل املحكمة بتلك التهمة، 
ام���ا ان يحقر مبحا�سبت���ه على �سرق���ة ارزاق اجلي�س 
او اأكيا����س طحني وعلف، فتل���ك اعظم اهانة ميكن ان 
حتي���ق به، فانه رف�س املالي���ني التي لوح بها لالخالل 
بواجب���ه، وهو قد كان يت�سرف يف اكيا�س الذهب من 
امل�ساري���ف ال�سرية فيمنحها ملن هّب ودّب، ومل ير�س 
ان ياأخذ لنف�سه �سيئًا منها. فكيف يقبل ان يكون هزاأة 
للنا����س يف حماكمة عن اختال����س موهوم؟. وقال انه 
اذا حتقق لديه مثل تلك اال�ساعة ف�سيعلم كيف يفر من 

�سجنه.
     ومل مت����س اأي���ام قليلة على ذلك احلديث حتى �ساع 
ام���ر فرارخلي���ل با�س���ا م���ن �سجن���ه بتدبري م���ن مدير 

ال�سجن الذي اآثر الفرار معه اىل االنا�سول.
 

 نزاهته وف�سل لورن�س با�ستمالته
حينم���ا حو�س���ر اجل���رنال تاون�سن���د يف الكوت كلف 
توما�س ادورد لورن�س )ال���ذي ا�ستهر فيما بعد با�سم 
لورن����س بالد العرب( مبهمة غريبة يف حرب العراق. 
كان اآن���ذاك برتب���ة كابنت يف اجلي����س الربيطاين يف 
القاه���رة، وعمره اليتجاوز الثامن���ة والع�سرين، وقد 
اأم���ر ان يت�س���ل بالقائد الركي خلي���ل با�سا يف اوائل 
�سن���ة 1916 ويعر�س عليه مبلغ مليون باون الطالق 
�س���راح القوات الربيطانية املحا�سرة. وكان التكليف 
�سادرًا م���ن رئي�س اركان اجلي����س االمرباطوري يف 
لندن ال�سر وليام روبرن�سن، لكن ال�سر بر�سي كوك�س 
رئي����س ال�سب���اط ال�سيا�سي���ني يف الع���راق رف����س ان 

ي�سارك يف هذا امل�سروع امل�سبوه.
 كان ع���دد الق���وة الربيطاني���ة املح�س���ورة يف الكوت 

ع�سرة االف رجل من الربيطانني والهنود.
و�سل الكابنت لورن�س اىل الب�سرة يف اآخر اآذار 1916 
وكان مع���ه اوب���ري هرب���رت م���ن دائ���رة ا�ستخبارات 
اجلي����س. ات�سل الرجالن بخليل با�س���ا وعر�سا عليه 
مليون باون، ثم مليون���ني، فرف�س الر�سوة ب�سخرية 
واباء. ث���م مل يلبث تاون�سن���د ان ا�ست�سلم بال قيد وال 
�س���رط بعد ان نف���دت ذخريته وطعام���ه وابتلي افراد 
جي�س���ه باملالري���ا والزح���ار. لك���ن لورن����س و�ساحبه 
لرتي���ب  ني�س���ان   29 يف  بخلي���ل  االت�س���ال  ع���اودا 
تفا�سيل اال�ست�سالم، وحاوال البحث يف م�سري اأهايل 
الكوت الذين رحبوا باالنكليز، غري ان القائد الركي 
ذكرهم���ا ان اال�ست�سالم كان بال �سرط. وقد اكتفى بعد 
ذلك باعدام ت�سعة اأ�سخا�س منهم اثنان من املختارين 

ومثلهما من ال�سيوخ.
كتب لورن�س تقريرًا عن مهمته اخلائبة. ومدح خليل 
با�سا فقال انه يف نحو اخلام�سة والثالثني من عمره، 
ق���وي البني���ة ن�سي���ط احلرك���ة. واليظه���ر ان���ه �سديد 
ال���ذكاء، لكن له ذاك���رة قوية وفكر يقظ م���ع �سخ�سية 

قوي���ة وادب ج���م و�سجاع���ة ا�سته���ر به���ا. وكان م���ع 
خلي���ل �سباط اركان عدده���م 12 احدهم املاين ح�سب 

الظاهر.

*  *   *
كان خليل با�سا جنديًا تركيًا حم�سًا الهم له يف االدارة 
وتدبري معي�سة االأهلني وابناء ال�سعب، وكان �سباطه 
بعد احتالل بغداد وانتقاله بجي�سه اىل �سمال العراق 
ي�سادرون احلبوب وامل���وؤن لتموين القوة الع�سكرية 
غ���ري مبالني بج���وع النا�س وتلفهم. وكان���وا يهدمون 
املب���اين والكنائ�س وي�ستولون على اأخ�سابها للتدفئة 

يف مو�سم الربد ال�سديد.

حول �سارع الر�سيد
  وكتب حمرر هذا املجموع )رفعة عبد الرزاق حممد( 

يف مبحث له عن �سارع الر�سيد :
 تع���ود فكرة فتح ال�سارع اىل عهد الوايل مدحت با�سا 
)1869 ����� 1870(، وبداأ العم���ل ب�سق ال�سارع يف عهد 
ناظ���م با�سا كم���ا قلنا يف مقالة �سابق���ة.ومل يبد الوالة 
الالحقون بعد ناظم با�سا اي همة جتاه امل�سروع وهم  
يو�سف اكاه با�سا، جمال بك، حممد زكي با�سا، جالل 
ب���ك، جاويد با�س���ا، �سليمان نظيف با�س���ا، نور الدين 
ب���ك(، ث���م اندلع���ت احل���رب العاملي���ة االوىل وا�سب���ح 
العراق احدى جبهات احل���رب، وملا توىل خليل با�سا 
والية بغداد وقيادة اجلي�س العثماين، انتهز الفر�سة 
واأم���ر با�ستكم���ال �سق ال�سارع ث���م افتتاحه يف �سيف 
1916، ف�سمي ب� )خليل با�سا جاده �سي(، وكانت تلك 
ت�سميته الثالثة، اذ �سماه املتزلفون لناظم با�سا با�سم 

)ناظم با�سا جاده �سي(، غري ان ناظم با�سا رف�س ذلك 
وام���ر ان ي�سم���ى ال�س���ارع با�سم )مدح���ت با�سا جاده 
�س���ي(، ولكن���ه ا�ستهر بني النا�س منذ عه���د ناظم با�سا 
با�سم )اجل���ادة العمومي���ة(. ويذكر امل���وؤرخ العراقي 
يعقوب �سركي�س ان قطع���ة و�سعت على قاعدة جامع 
ال�سيد �سلطان علي ت�س���ري اىل ان تاريخ فتح ال�سارع 
كان يف �سن���ة 1332ه����، وال اع���رف م���اذا ق�س���د بهذا 
التاري���خ، و�سركي�س عرف بتثبته وحتققه، ف�سال عن 

قرب بيته من اجلامع املذكور.
  وق���د �سور �ساعر بغدادي معان���اة النا�س جراء هدم 
بيوته���م ل�س���ق ال�سارع م���ن خالل �سكوى ام���راأة. فقد 
نظم عبد الرحمن البن���اء )ت 1955( ق�سيدة بعنوان 

)اأنة حتت الظالم يف دار ال�سالم(، مطلعها :
   وباكية يف الليل والليل مظلم    

    تود انتباه النا�س والنا�س نّوم
ومن املهم هن���ا ان االأب ان�ستا�س ماري الكرملي كتب 
تعليق���ا مفيدا عل���ى هذه الق�سيدة، ن�س���ره ال�ساعر يف 
مقدمة الق�سيدة املن�سورة يف ديوانه )ذكرى ا�ستقالل 

العراق( ال�سادر �سنة  1927، جاء فيه : 
كان االت���راك قد فتح���وا جادة كب���رية يف بغداد وهي 
اجلادة التي كانت يف خاطره���م منذ ع�سرات ال�سنني 
لكنه���م مل يجراأوا على فتحها ملا كان يكلفهم من املبالغ 
الطائلة، وملا كان من النا�س من مل يوافقهم البتة على 
راأيه���م هذا،ومل���ا اعلنت احل���رب وج���دوا ان الفر�سة 
منا�سب���ة لفتحه���ا اذ ال ي�ستطي���ع اح���د ان يعار�سه���م. 

ومل���ا �سرع���وا بفتحه���ا ظلمواكثريي���ن وج���اروا على 
ال�سعيف ومل يوؤدوا حقوق النا�سبوجه من الوجوه، 
والذي���ن ق���دروا ان ان ير�س���وا رئي����س البلدية ر�سوة 
)دهين���ة �سمينة( وجد لهم الف عذر لعدم قطع داره او 
التعر����س لها. واما امل�سكني الفقري فانه مل ي�ستطع اال 
الت�سرب عل���ى ماداهمه، و�سور �ساعرن���ا حالة احدى 
الن�س���اء التي مل يكن له���ا اال دار واحدة فاجاد و�سفا، 
وكان نظم���ه له���ا يف 9 رم�س���ان 1334 ي���وم احتف���ل 

بتد�سينها.
كتب نوري ثابت )حبزبوز( ان الذي ا�سرف على فتح 
ال�س���ارع هو امر اللواء العقيد حممد بك، وكان ي�سغل 
وظيف���ة مرك���ز قومن���دان يف قيادة اجلبه���ة )حبزبوز 

العدد164 يف 26 اذار 1935(.

ويذكر اال�ستاذ كامل اجلادرجي يف اوراقه املن�سورة 
ان اخ���اه روؤوف اجلادرج���ي رئي����س بلدي���ة بغ���داد 
يف اي���ام احل���رب العظمى غ���ادر العراق قبي���ل انتهاء 
احلرب اىل اال�ستانة ومنها اىل برلني بحجة االظالع 
عل���ى تنظيم���ات املدين���ة وتخل�س���ا من الو�س���ع الذي 
ن�س���اأ م���ن ج���راء فت���ح ال�سارع الع���ام وته���دمي الكثري 
من ال���دور واملن�ساأت دون تعوي����س ا�سحابها امواال 
نقدية بل اكتفت البلدي���ة باعظائهم �سندات بقيت اىل 
النهاي���ة دينا بذمتها، وق���د �سبب هذا العم���ل ا�ستياءا 
بالغ���ا ل���دى ا�سح���اب العالق���ة وغريه���م واعت���ربوا 
روؤوف اجلادرج���ي م�س���وؤوال عنها.)م���ن اوراق كامل 

اجلادرجي �س 50(.
  مل���ا جاء القائد االماين )ف���ون در غولدز با�سا( وتفقد 
بغ���داد وج���د �سوارعه���ا �سيق���ة فتفاو�س م���ع رئي�س 
البلدي���ة روؤوف اجلادرج���ي عل���ى فتح �س���ارع جديد. 
وملا اتفقا اح�سرا مهند�سي بغداد مدنيني وع�سكريني 

بينهم فوجيل و�سفاني�س وبكر بك وغريهم.
  �س���رع ب�س���ق ال�سارع من منطقة الب���اب ال�سرقي اوال 
فهدم���وا ج���دران القن�سلي���ة االنكليزية ي���وم 20 اذار 
1916 )16 جمادى االوىل 1334(، ويف اليوم نف�سه 
�س���رع الفعل���ة يهدمون �سوق ب���اب االغا غ���ري ان هذا 
اخل���رق كان �سببا يف اعوج���اج ال�سارع. وقد قال بكر 
بك عالنية الحد وجهاء املو�سل : اين احد اللذين عهد 
اليهم ام���ر ت�سوية اجلادة غري اين م���ا حرفت اخلرق 
يف بع�س ال���دور و�سوهت ا�ستقامتها لرجاء او هدية 
قارورة عرق..وب�سكاية املتنفذين اوقف الهدم بجانب 
جامع ال�سي���د �سلطان علي. ا�ستمر الوايل خليل با�سا 
يف التنفي���ذ بعد موت القائد االمل���اين لي�سمي ال�سارع 
با�سم���ه )تويف القائ���د االماين الف���ون درغولج يف 6 
ني�س���ان 1916(، وا�ستانف العمل ي���وم اخلمي�س 11 
اي���ار 1916 )21 �س���وال 1334(.ونق����س ا�س���م خليل 
با�سا على قاعدة منارة جامع ال�سيد �سلطان علي يوم 
اخلمي����س 19 ت�سري���ن االول 1916)22 ذي احلج���ة 

.)1334

60 عاما على وفاته )21 آب1957(

الوالي العثماني األخير خليل باشا
 كيف نسب اليه )شارع الرشيد(؟

يف مثل هذه االيام من عام 1957 تويف وايل بغداد 

االخري يف العهد العثامين خليل باشا الذي يقرتن 

تاريخه يف العراق بحادثني كبريين : االنتصار يف 

الكوت بعد حصارها الشهري، وافتتاح شارع خليل 

باشا الذي سمي فيام بعد بشارع الرشيد.

كتب عنه االستاذ مري برصي قائال :

وايل بغداد الرتيك االخري وقائد العراق امري اللواء 

خليل باشا، وهو ابن احمد وعم القائد الشهري انور 

باشا وزير الحربية )1881– 1922(..ولد خليل باشا سنة 

1881 وتخرج يف املدرسة العسكرية يف استانبول 

سنة 1904 برتبة يوزبايش ممتاز. حارب يف طرابلس 

الغرب والبلقان، واصبح سنة 1913 عقيد اركان 

حرب.

خليل با�صا يف ح�صار الكوت
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ال�سخ�سي���ة.”اأن الو�سي عبد االإله يك���ره نوري ال�سعيد 
ويخ�س���اه ويعتربه غرميا ومناف�سا له، فقد كان الرجالن 
يدين���ان مبركزهم���ا لربيطاني���ا وبخا�سة بع���د االحتالل 
الربيط���اين الثاين للع���راق يف اأعقاب اإخف���اق انتفا�سة 
ماي����س 1941. ولك���ن عبد االإل���ه يدرك ح���ق االإدراك باأن 
الربيطاني���ني كان���وا يعت���ربون ن���وري رجله���م املف�سل. 
ي���روي مزاح���م الباجه جي ان���ه يف احل���ادي والع�سرين 
م���ن اآذار 1951،”كان ال�سفري االأمريكي ي�ستقبل الزوار 
ويقدمه���م اإىل معاون وزير اخلارجية االمريكية، ومدير 
�سعب���ة ال�س���رق االو�س���ط وافريقيا امل�سر ج���ورج ماكي 
Maky، وحامل���ا و�س���ل �سالح ج���رب احت�سنه امل�سر  
ماكي، وان���زوى واإياه يف ركن بعيد يف الغرفة، وجل�سا 
يتحدث���ان وحدهم���ا اإىل اأن طلب اإلين���ا الذهاب اإىل غرفة 
الطع���ام، وبع���د االنتهاء م���ن الطع���ام، احت�س���ن امل�سر 
ماك���ي، �سالح جرب للمرة الثانية واأخذه اإىل نف�س املكان 
وانزوي���ا يتحدثان ملدة �ساعة، كان خاللها نوري ال�سعيد 
وتوفي���ق ال�سويدي و�ساك���ر الوادي يف حال���ة يرثى لها 
لالإغفال الذي اأ�سابهم على يد ماكي ولالهتمام )االأرعن( 
الذي ابداأه نحو �سالح جرب"، وت�ساءل الباجه جي فيما 
اإذا كان اللقاء قد حقق ما اأراده االأمريكي ماكي من �سالح 
ج���رب، وذكر انه تاأمل من و�سع نوري وهو رئي�س وزراء 
واىل زمالئه من الوزراء واعتربت ت�سرف ماكي ت�سرفا 
�سبياني���ا ينبغي اإظه���ار اال�سمئزاز من���ه. ومما جاء يف 
مذك���رات الباجه جي انه يف الثام���ن والع�سرين من اآذار 
1951 زاره علي حي���در �سليمان وق�س عليه ما دار بينه 
وب���ني ال�سكرت���ري االأول يف ال�سف���ارة االأمريكية، امل�سر 
األ���ن Alin يف الثاين والع�سرين م���ن اآذار1951، وهو 
اأن امل�س���ر األن اخرب علي حي���در ان االأمريكان اليجدون 
اأح���دا ب���ني رج���االت الع���راق غ���ري �سالح ج���رب ملعاجلة 
املوق���ف يف العراق وانهم يعتقدون اأن نوري ال�سعيد قد 

انهار �سحيا و�سيا�سيا وا�سبح عاجزا.
يف ال�سي���اق نف�سه يروي مزاح���م الباجه جي يف �سريته 
اأي�س���ا اأن م�ست�س���ار ال�سف���ارة االأمريكية امل�س���ر ايرالند 
Ireland ق���د زاره يف الث���اين ع�س���ر من اآذار 1952 
قب���ل الظه���ر وكان مهتم���ا مبا ق���د ت�سفر عن���ه االت�ساالت 
ب�س���اأن تاألي���ف حكومة االنتخابات،”مل�س���ت من كالمه اأن 
االأمري���كان يريدون انت�س���ار �سالح جرب يف االنتخابات 
وح�سوله على اأكرثية.. حذرت���ه من تبعة هذه ال�سيا�سة 

االأمريكية ولكن مع االأ�سف دون جدوى.”
اأم���ا اأحمد خمتار باب���ان فقد ذكر اأنه حني جاء اإىل رئا�سة 
الدي���وان امللك���ي، وج���د الو�س���ع يف عمل���ه عل���ى غري ما 
كان علي���ه. وحينما اأراد امللك في�س���ل الثاين تكليف اأحد 
االأ�سخا����س بال���وزارة بع���د ا�ستقالة ار�س���د العمري يف 
الثالث ع�سر من اآب 1954، اتفق مع �سالح جرب وفا�سل 
اجلمايل على اأن يوؤلف نوري ال�سعيد الوزارة اجلديدة. 
وكان �سال���ح جرب م�ستع���دا للتعاون مع ن���وري ال�سعيد 
ويدخ���ل معه ال���وزارة، مم���ا كان يعن���ي تاأيي���د اأن�ساره 
ل���ه، ف�سال عن ذل���ك اأن اأكرثي���ة اأع�ساء املجل����س اجلديد 
كان���وا يف اال�س���ل م���ن ح���زب ن���وري ال�سعي���د، االحتاد 

الد�ستوري. 

ولعل ما اأ�سار اليه اأحمد خمتار بابان باأن �سبب اخلالف 
ب���ني ن���وري ال�سعيد و�سالح ج���رب، يع���ود اإىل اأن نوري 
ال�سعي���د ق���د ارتكب خط���اأ يف تل���ك املرحل���ة حينما ورط 
روؤ�ساء الع�سائر باالنتماء لالأحزاب، االأمر الذي عمق من 
احل���زازات القائمة بينهم وحتول اإىل ع���داء بينهما، يف 
الوقت الذي كان فيه �سالح جرب م�ستعدا قبل ذلك لتاأليف 
ح���زب م�س���رك مع ن���وري ال�سعيد. وي�سي���ف بابان باأن 
العدي���د من روؤ�س���اء الع�سائر تهافتوا عل���ى حزبى نوري 
ال�سعيد و�سال���ح جرب. وج���اء يف مذكراته”انزعج مني 
املرح���وم نوري مرة اأخ���رى ب�سبب اخل���الف بينه وبني 
�سال���ح ج���رب، وقد بل���غ اخل���الف بينهما اإىل احل���د الذي 

�سكل كل منهما حزبه اخلا�س”. 
كان ن���وري ال�سعيد و�سالح جرب قد اتفق���ا على تاأ�سي�س 
ح���زب واح���د باأ�سم ح���زب االحت���اد الد�ست���وري، تكون 
هيئت���ه املوؤ�س�سة من ثمانية اأع�ساء يختار نوري ن�سفهم 
ويختار �سالح ن�سفهم االآخر. ويرى احمد خمتار بابان 
باأن ن�وري ال�سعي���د يعتقد اأنه �سديقا ل�سالح جرب، واأنه 
مييل اإىل �سالح اكرث من ال�سعيد. ومما جاء يف مذكراته 
بهذا ال�ساأن”كان �سالح جرب من رجال الدولة املعروفني، 
كان اأم���را طبيعيا اأن يكون على ات�سال مبا�سر بالعر�س، 
وب�سفتي رئي�سا للدي���وان امللكي من واجبي اأن ا�ستقبل 
العدي���د م���ن النا����س م���ن �ست���ى الطبق���ات واالجتاهات. 
ومل يك���ن ن���وري ليقتن���ع بحي���ادي. واأو�س���ح اأن هن���اك 
م���ن �سع���ى اإىل تو�سيع �سقة اخلالف بني ن���وري ال�سعيد 
و�سال���ح جرب لغايات �سخ�سية”، وكان معظم هوؤالء يف 

البداي���ة من اأ�سدق���اء �سالح جرب، ث���م ا�سبحوا بعد مدة 
م���ن اأ�سدقاء نوري ورمبا ا�ستغل���وا خالفات االثنني من 
اج���ل التقرب من ن���وري ال�سعي���د بحك���م دوره ومكانته 
الب���ارزة من بني ال�سا�سة العراقي���ني اآنذاك. وعلى الرغم 
م���ن اأن باب���ان مل يذكر ه���وؤالء لكن���ه اأ�سار بو�س���وح تام 
ب���اأن اأمث���ال هوؤالء قد جعل���وا منه حم���ورا يف املو�سوع 
للتق���رب من ن���وري ال�سعيد ال���ذي حملوه عل���ى االعتقاد 
باأن اإبعاده من البالط ي�سعف موقف �سالح جرب. ورمبا 
�سعى للتقرب بني ال�سخ�س���ني بت�سجيع من الو�سي عبد 
االله حتى اأن االأخري طلب منه اأن يجمع االثنني يف بيته 
وعات���ب اأحدهما االأخ���ر ب�سراحة عل���ى كل �سيء. وكان 
نوري ال�سعيد يرى اأن �سالح جرب واقع حتت تاأثري عبد 
امله���دي املنتفك���ي. وكان �سالح يرد على اته���ام نوري له 
به���ذه العبارة التي دونها بابان”يابا�سا اأين ل�ست واقعا 
حت���ت تاأث���ري اأحد ومل اأقع يوما ما حت���ت نفوذ اأحد فاأنت 
ه���و ذل���ك ال�سخ�س، ان���ك يف االأزم���ات �ستع���رف من هو 
�سديق���ك. اأين الزلت �سديقك.”وي�سيف بان اجلو �ساَده 
العت���ب والوئام لكنه مل ي�سفر عن نتيجة، الن قلب نوري 
كان م�سحون���ا �سد �سالح جرب، ب�سبب االأ�سخا�س الذين 
يحوم���ون حول���ه، ويعتق���د احم���د خمت���ار اأن خليل كنه 
يع���رف ه���وؤالء جيدا واأن كن���ه كان ي�سع���ى للخالف  بني 

نوري ال�سعيد و�سالح جرب. 
مل يك���ن منا�س���ا اإال اأن نقتب����س م���ارواه باب���ان يف ه���ذا 
ال�س���اأن اأي�س���ا حينم���ا قال”..ق�س���ة ارويه���ا كم���ا وقعت 
خدم���ة للتاري���خ، فقد كان �سال���ح جرب عن���دي يف البيت 

ذات م���رة كزائر، واإذا بن���وري ال�سعيد ي�س���ل اإىل داري 
فج���اأة زائرا اأي�سا. وكنت اآن���ذاك رئي�سا للديوان امللكي، 
وعندما �ساهد نوري �سال���ح جال�سا ارتبك، ولكن �سالح 
ق���د نه�س مبقدمه، اأم���ا نوري ال�سعيد فقد ع���اد فورا اإىل 
�سيارت���ه وفيم���ا كن���ت يف توديعه ق���ام �سال���ح مودعا اإذ 
اث���ر االن�سحاب ح���ني ذاك، فقد دخل ن���وري الذي عاتبته 
كث���ريا، وقلت له اأن ت�سرف���ك اليوم خمالف لعاداتك وهو 
عمل فيه غلو  كبري..". وقد رد عليه نوري بالقول،”اأنت 
التعرف، فهل تقب���ل اأن مي�سني �سالح حتى ف� )عر�سي(، 
وق���د ا�ستغرب���ت االأم���ر الأن �سالح جرب ال يب���در منه مثل 
ه���ذا الت�س���رف... قلت لن���وري اع���رف اأدب �سالح اجلم 
ور�سانت���ه واكدت له اأن �سالح يك���ن له االحرام والود. 
الداخلي���ة  ال�سيا�س���ة  اأنتم���ا ال تختلف���ان يف  ل���ه  وقل���ت 
واخلارجية، وامن���ا تختلفان عل���ى اأ�سخا�س معينني ثم 
ا�ستاأذنته اأن اأفاحت �سالح باملو�سوع فوافق".  وي�سيف 
بابان،”زرت �سالح وق���د وجدته متاأملا للغاية من موقف 
ن���وري،.. وحينما اأخ���ربت نوري باأن �سال���ح قد تعجب 
لالأم���ر ق���ال عندها ن���وري اأنا اعرف �ساحل���ا واعرف انه 
الميك���ن اأن ت�س���در منه ه���ذه االأق���وال فهو ارف���ع من اأن 
يتدن���ى اإىل ه���ذا امل�ستوى ولكن ماذا افع���ل اإذا كان الذي 
نق����ل يل الكالم �سخ�س اأثق ب���ه وكان ذلك اأثناء وجودي 
يف لبنان وقال���ه يف جمل�س حمرم”والوا�سح اأن هناك 

من اأراد الوقيعة بني االثنني.
تق���رر اأن يجم���ع الو�س���ي كال م���ن �سال���ح ون���وري يف 
داره وج���رى عتاب �سدي���د، وكان �سالح جرب يف منتهى 
الغ�س���ب عل���ى حد و�س���ف احمد خمت���ار باب���ان، واأ�سر 
ن���وري على ع���دم ذكر ا�س���م ال�سخ�س الذي و�س���ى، لكنه 
يف االأخ���ري اقتنع باأنه على خطاأ فقام وقبل �سالح، الذي 

قابله باملثل. 
يت�س���ح م���ن كل م���ا تق���دم اأن ه���ذه اخلالفات ق���د اأ�سرت 
باالثن���ني ومب�سلحة البالد، و�سجع���ت االآخرين للتدخل 
يف �سوؤونهم���ا، يف وق���ت ال يختل���ف االثن���ان ع���ن ر�س���م 
ال�سيا�س���ة اخلارجية وان اختلف���ا يف ال�سيا�سة الداخلية 
اإىل ح���د م���ا، وعل���ى ح���د و�س���ف الو�س���ي عب���د االل���ه، 
فاأن”القطب���ني كانا يف خندق واحد ل���و ا�ستطع حلب�ست 
كليهم���ا الأنهما خمتلفني عل���ى اأمور تافه���ة ومتفقني على 

اأمور اأ�سا�سية”.
مع كل ما تقدم يبقى نوري ال�سعيد رجل دولة من الطراز 
االأول ب���كل معن���ى الكلم���ة، وعل���ى ح���د و�س���ف ولدم���ار 
غلمن”اأن نوري ال�سعي���د يف ال�سنني االأخرية من حياته 
يعمل وحده، وي�سع ثقته يف اأ�سخا�س قليلني وي�ست�سري 
نف���را م���ن خا�سته. وكان كتوم���ا ويعتمد اعتم���ادا كبريا 
عل���ى ذاكرت���ه العجيب���ة.. وعلي���ه خطوط من اأث���ار حياة 
�ساقة حافل���ة بامل�سكالت وعيناه غامقتان منتبهتان دائما 
وذكيت���ان، وكان حمدثا ذا حيوية..". ويظل �سالح جرب 
ا�سغر �سنا واقرب اإىل روحية ال�سباب، وهو الدقيق يف 
مواعي���ده احلري����س على هندام���ه، الذي ي���زن خطواته 

مبيزان من ذهب، ال يعطي بقدر ما ي�ستطيع هو.

عن ر�صالة )�صالح جرب ودوره ال�صيا�صي(

فاطمة صادق السعدي

    يوؤك���د الدكت���ور جميد خ���دوري، بان ن���وري ال�سعيد، 
يعد بع���د اأن ا�سب���ح رئي�سا لل���وزراء منذ الع���ام 1930، 
الرجل ال���ذي ر�سم �سيا�سة ب���الده الداخلية واخلارجية، 
وت���وىل رئا�سة ال���وزراء اأربع ع�سرة م���رة، ثالث ع�سرة 
م���رة رئي�س وزراء للعراق وم���رة واحدة رئي�سا لالحتاد 
العربي الها�سمي )بني العراق واالأردن(، كما �سغل  مرات 
عدي���دة، من�سب وزير اخلارجي���ة، يف حكومات كان هو 
ال�سخ�سي���ة الرئي�سة فيها. اأن الع���راق بلد ع�سري حكمه، 
وقد تباينت وجهات النظر وتباعدت بالن�سبة للو�سائل، 
الت���ي يج���ب اإتباعه���ا لل�سيطرة عل���ى ال�سع���ب، فبع�سها 
نادى بالل���ني واملداهنة وبع�سها االأخر بالعنف وال�سدة. 
ويق���ول يف و�سف �سالح جرب باأن���ه اكرب موؤيدي نوري 
ال�سعي���د، اإال ان �سال���ح جرب عاد فاأن�س���اأ فيما بعد )حزب 
االأم���ة اال�سراكي( ملعار�س���ة نور ال�سعي���د، وذلك عندما 
اختل���ف الزعيمان حول ق�سية معاهدة بورت�سموث �سنة 

.1948
ال نعتق���د اأن ه���ذا ال�سب���ب كان وراء خ���الف الرجل���ني، 
فكالهم���ا كان موؤي���دا لعقده���ا. يق���ول الدكت���ور فا�س���ل 
ح�س���ني ع���ن ن���وري ال�سعي���د، اثبت ان���ه مث���ال الطغيان 
واجل���ربوت والغرور، حت���ى انه مل يحتم���ل وجود اأحد 
ع�س���ر نائبا معار�س���ا من بني مائ���ة وخم�سة وثالثني يف 
جمل����س الن���واب، فحل ذل���ك املجل�س بع���د اأن عقد جل�سة 
واحدة ع���ام 1954، وان املعار�س���ة اتهمته باأنه )�سوت 
�سي���ده( اأي الربيطانيني، وكان �ساحب مدر�سة �سيا�سية 
ت���رى م�سلحة العراق واالمة العربي���ة يف التعاون التام 
معه���م. كم���ا دون ال�سحف���ي العربي الب���ارز نا�سر الدين 
الن�سا�سيب���ي نقا�سا جرى يف جمل�س النواب، بني �سالح 
جرب، ال���ذي ي�سمي���ه زعي���م املعار�س���ة ون���وري ال�سعيد 
رئي�س احلكومة، قال فيه �سال���ح جرب”اأي�ستطيع ال�سيد 
ال�سعي���د اأن يف�س���ر يل ن���وع ه���ذا احلكم ال���ذي تدا�س به 
حرم���ة القانون، اإنني اعتقد انه ال ي�ستطيع اأن يف�سر ذلك 
بغري احلكم الدكتاتوري"، فرد عليه نوري ال�سعيد قائال 
لقد اتهمني ال�سيد �سالح جرب بالدكتاتورية، واأنا اأود اآن 
اأُ�سه���د الوزراء، الذين تعاونت معه���م : هل كنت يف يوم 
م���ن االأيام ديكتاتورا؟ وعلى كل ح���ال، اأنا ع�سو يف هذا 

املجل����س الذي ي�س���م رجاال اكرث مني خ���ربة ويف اليوم 
ال���ذي اأفكر فيه اإنن���ي اأنا الزعيم الوحي���د، يجب علي اأن 
اأتقاع���د". وي�سيف الن�سا�سيب���ي، الذي تربطه مع نوري 
ال�سعي���د و�سال���ح ج���رب �سداق���ة متينة، ب���اأن اجلدل بني 
االثن���ني قد ا�ستمر، وكان �سالح جرب قد تهكم على نوري 
ال�سعيد، وا�سفا اإياه باأنه كبري ال�سن وحالته ال�سحية ال 
ت�ساعده قائال”ولكنني ال اأوافق لو اأن ال�سيد ال�سعيد اأتى 
للحك���م بالطرق االعتيادي���ة : فقاطعه ال�سعيد          قائال: 
هل جئت بالزور.. او من ال�سطح او باالإرهاب.."، وكان 

اأبلى من �سالح ج���رب بكثري على حد تعبري الن�سا�سيبي. 
لكن �سال���ح جرب ا�ستمر على حد و�سف �ساحب الرواية 
بالقول،”اأرجو م���ن امل�سوؤولني اأن يحافظوا على رحابة 
�سدورهم، فرد عليه ن���وري ال�سعيد، تكلم كالما موزونا 
حت���ى ترحب �سدورنا، ف���رد �سالح ج���رب، الطريقة التي 
اأت���ى به���ا ال�سعي���د، تخال���ف كل املخالفة اأح���كام القانون 

االأ�سا�سي”الد�ستور”وهذا هو اعرا�سي".
ويب���دو اأن االثنني معا م���ن املح�سوبني على الو�سي عبد 
االإل���ه، واملخل�س���ني ل���ه وهم كان���وا جميعا داخ���ل اللعبة 

الربملاني���ة الهادف���ة اإىل ابت���زاز حق���وق االآخري���ن يف اأن 
يحكم نف�سه بنف�سه. 

ويرى مزاحم الباجه ج���ي اأن بني االثنني عالقات قدمية 
له���ا طابعها اخلا����س وان نوري ال�سعي���د عربي النزعة، 
يوؤم���ن بالوح���دة وكان يعم���ل يف ال�سيا�س���ة بوح���ي من 
مزاح���م  وكان  خاطئ���ة،  اأ�ساليب���ه  كان���ت  وان  عقيدت���ه، 
يحرمه اكرث م���ن بع�س ال�سا�س���ة االآخرين”مثل �سالح 
جرب ال���ذي كان يعتربه طائفيا خطرا وتوفيق ال�سويدي 
الذي يرى في���ه رجال حاقدا ح�سودا اليهتم اإال مب�ساحله 

بين نوري الس��عيد وصال��ح جبر.. 
تقارب وصراع

ظهر الخالف بني الويص عبد اإلله ونوري السعيد، يف وزارة 

األخري، التي تشكلت يف التاسع عرش من كانون األول 1943. ويف 

هذا الصدد أشار السفري الربيطاين السابق يف بغداد الرس موريس 

بيرتسنMaurice Peterson، يف تقرير رفعه إىل وزير الخارجية 

الربيطاين أيدن Eden، عن لقاء تم بينه وبني عبد اإلله عندما زار 

األخري لندن يف العارش من ترشين الثاين 1943، نوه فيه إىل الفتور 

الذي كان بني نوري السعيد وعبد اإلله، فذكر أن عبد اإلله فتح 

له صدره وصارحه بهمومه ومشاكله وأعرب عن اعتقاده برضورة 

إفساح املجال أمام الشباب لتويل املسؤوليات. ورمبا كان صالح 

جرب واحدا من بني هؤالء الشباب.

نوري ال�صعيد مع االمري عبد االله

�صالح جرب مع توفيق ال�صويدي واآخريننوري ال�صعيد يف ال�صفارة الربيطانية

نوري ال�صعيد و�صالح جرب يف اجتماعات معاهدة بورت�صموث
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الطائي ش��اك��ر  م��ؤي��د  د. 

بذلت رو�سي���ا ال�سوفيتية الكثري من اجلهود يف �سبيل 
ن�س���ر االف���كار املارك�سي���ة والتنظيم���ات ال�سيوعية يف 
دول ال�س���رق، وكان يف مقدم���ة ه���ذه اجله���ود ن�س���اط 
فعندم���ا  الثالثة”الكومن���رن".  ال�سيوعي���ة  االممي���ة 
عق���د االخ���ري اجتماع���ه االول يف اذار 1919، ف�س���ح 
قي���ام ال���دول اال�ستعمارية بدفع الع���رب مع غريهم من 
�سع���وب امل�ستعمرات ليكونو وقودًا ملا ا�سماه”احلرب 
االمربيالية"، ويف موؤمتره الثاين الذي عقد يف متوز 
1920، ا�سار ب�سكل وا�سح اىل الوحدة العربية،واىل 
اعادة توحيد الدول التي ق�سمت ب�سكل م�سطنع يتفق 
وم�سال���ح الربوليتاري���ا يف تلك ال���دول، كما ا�سار اىل 

ق�سية فل�سطني وما يخطط لتق�سيمها.
بعد موؤمتر الكومنرن الثاين، وجهت اللجنة التنفيذية 
ال�س���رق حل�س���ور  للكومن���رن دعوته���ا اىل �سع���وب 
موؤمت���ر باكو اخلا�س ب�سع���وب ال�س���رق. وقد اتخذت 
ه���ذه الدع���وى �سكل ن���داء موج���ه اىل فالح���ي وعمال 
اي���ران وارميني���ا وفالحي الع���راق وتركي���ا و�سورية 
واجلزيرة العربية، حتثهم على الثورة وحمل ال�سالح 
�س���د الوج���ود االجنب���ي، واىل �سرورة ح�س���ور هذا 
املوؤمتر،ف�سالعن تو�سيح اهداف االممية ال�سيوعية. 
ان اه���م ما جاء يف هذا البيان”يا فالحي وعمال ايران 
ان حكوم���ة طه���ران وعمالءه���ا تنهبكم. لق���د ا�ستوىل 
عمالء حكومة طهران على االر�س و�سيطروا عليها...

يا فالح���ي العراق لقد اعلن االنكلي���ز ا�ستقالل بالدكم، 
و)80( ال���ف جن���دي انكلي���زي ال زال���وا يعت���دون على 
ار�سكم وينهبون ويقتلون وي�ستبيحون االعرا�س... 
يافالح���ي االنا�س���ول ان الق�سطنطيني���ة ال تزال حتت 
مرم���ى ن���ريان احلكوم���ات االنكليزي���ة والربيطاني���ة 
والفرن�سي���ة... ياعمال وفالحي ارميني���ا انتم �سحايا 
الراأ�سمالية االجنبية منذ �سنوات... يا فالحي �سورية 
واجلزيرة العربية ان االنكليز والفرن�سيني قد وعدوكم 
باال�ستقالل ولك���ن جيو�سهم حتتل ارا�سيكم..يا عمال 
وفالحي ال�سرق االدنى وحدوا �سفوفكم اقيموا �سلطة 
العمال والفالحني،ت�سلحوا وانظموا اىل جي�س العمال 
والفالحني الرو����س. ويجب ان يلتقي ب�سالم يف باكو 
االف العمال والفالحني والعرب واالرمن وااليرانيني 

لتحرير ال�سرق االدنى"
  حتت �سعار”ياعمال العامل وايتها ال�سعوب امل�سطهدة 
باك���و،  يف  ال�س���رق  �سع���وب  موؤمت���ر  احتدوا”عق���د 
اجتماعات���ه للمدة م���ن )1-8( ايل���ول 1920،بح�سور 
)2050( مندوبًا من بينه���م �ستة من العرب. ان هوؤالء 
الع���رب كانوا من م�سر وفل�سطني و�سورية واجلزيرة 
العربي���ة. وقي���ل ان �سكي���ب ار�س���الن كان اح���د العرب 
الذي���ن ح�سروا املوؤمتر، وال يتوفر م���ا يثبت ذلك، الن 
حما�س���ر املوؤمتر مل ت�سر اىل ه���وؤالء العرب، ومل تذكر 
ان اح���دًا منهم تكلم يف املوؤمتر،ف�س���ال عن ان الدوائر 
ال�سوفيتي���ة نف�سه���ا مل ت�سر اىل ه���ذا املو�سوع وانهى 

املوؤمت���ر اعمال���ه با�سدار نداء اىل �سع���وب ال�سرق من 
عم���ال وفالحني حثه���م فيه على االن�س���واء حتت راية 
االممية ال�سيوعية الخ���راج اال�ستعمار الربيطاين من 
ارا�س���ي ال�س���رق والتخل�س م���ن عبودي���ة الراأ�سمالية 
واال�ستعمار، والق�ساء عل���ى بريطانيا،”اخر قرا�سنة 

االمربيالية”كما و�سفها النداء نف�سه.
 وق���د ا�سدر موؤمتر �سعوب ال�س���رق ثالث وثائق مهمة 
وهي”بيان املوؤمتر اىل �سعوب ال�سرق”و”مو�سوعات 
يف امل�ساأل���ة الزراعية”و"نداء موؤمت���ر �سعوب ال�سرق 
اىل عم���ال اورب���ا وامري���كا والياب���ان". كم���ا اتخذ يف 
الي���وم االخري م���ن املوؤمتر ع���ددا من الق���رارات املهمة 
ب�س���اأن اجتماعات موؤمت���ر �سعوب ال�س���رق، وتاأ�سي�س 
جمل����س الدعاي���ة والعم���ل ل�سع���وب ال�سرق م���ن )48( 
ع�سوا، وهو املجل�س الذي كان من املقرر له ان ي�سبح 
جلن���ة تنفيذية تتمت���ع ب�سالحيات وا�سع���ة خالل املدد 
التي تق���ع بني اجتماع���ات املوؤمتر نف�س���ه، مثل تنظيم 
العم���ل الدعائ���ي يف كل بلدان ال�س���رق، وا�سدار جملة 
وجري���دة، ف�س���اًل ع���ن  الكراري����س والبيان���ات وفت���ح 
بالعامل���ني يف  االجتماعي���ة خا�س���ة  للعل���وم  جامع���ة 
ال�س���رق، وتوحيد وم�ساعدة حركات التحرر يف بلدان 

ال�سرق. 
وق���د ا�سار الدكتور كمال مظهر احم���د يف درا�سته اىل 
مايثب���ت االهمي���ة التاريخي���ة ملوؤمت���ر �سع���وب ال�سرق 
وتاأث���ريه يف الع���راق وات�سال زعماء ث���ورة الع�سرين 
مث���ل ال�سي���خ اخلال�س���ي وحمم���د ال�س���در بع���د نفيهم 

اىل)اي���ران( باحلكومة ال�سوفيتي���ة ب�ساأن رفع �سكوى 
�سد املعاه���دة العراقية –الربيطاي���ة لعام 1922، اىل 
موؤمت���ر لوزان. وهو راأي جدير بالقبول والتقدير،وال 
�سيم���ا ب�س���اأن تاأث���ري ن���داءات ه���ذا املوؤمت���ر يف زعماء 
احلرك���ة الوطني���ة يف العراق.ينظ���ر : كم���ال مظه���ر 
احمد، حقائق عن موؤمتر �سعوب ال�سرق، �س92.ومن 
اجلدير بالذكر ان فكرة االأت�سال بال�سوفيت قد تولدت 
ل���دى زعم���اء احلرك���ة الوطني���ة قب���ل موؤمت���ر �سعوب 
ال�سرق، وحتديدا منذ ايام ثورة الع�سرين، فقد ن�سرت 
الث���ورة يف عدده���ا  باأ�س���م  جريدة”الفرات”الناطق���ة 
الثال���ث ال�س���ادر يف 21 اب 1920، مقااًل تخري الثوار 
فيه، بني الوقوف م���ع بريطانيا �سد ال�سوفيت بعد ان 
حت�سل من بريطانيا على وعود كافية لنيل االأ�ستقالل، 

او الوقوف اىل جانب ال�سوفيت �سد الربيطانيني
باك���و  موؤمت���ر  ا�سدره���ا  الت���ي  البيان���ات  ف�ساًلع���ن 
ايف���اد  يف  جه���ودًا  الكومن���رن  ب���ذل  والكومن���رن، 
املبعوثني ال�سيوعي���ني اىل دول ال�سرق لن�سر التعاليم 
املارك�سي���ة وتاأ�سي����س اخلاليا ال�سيوعي���ة.  ففي م�سر 
اأ�س�س”جوزي���ف  اال�سكندري���ة  مدين���ة  يف  وحتدي���دًا 
الكومنرن،الن���ادي  حل�س���اب  روزنتال"،العام���ل 
ال�سيوع���ي يف ع���ام 1920. ويف ع���ام 1921 اأ�س����س 
احلزب ال�سيوعي امل�س���ري باأ�سم”احلزب اال�سراكي 
امل�س���ري”. احتف���ظ احل���زب باأ�سم���ه ال���ذي حمله عند 
تاأ�سي�س���ه حت���ى 26 ت�سري���ن الث���اين 1922، اذ ق���رر 
تغي���ري ا�سمه اىل احل���زب ال�سيوعي امل�س���ري بداًل من 

اال�سم ال�ساب���ق ويف فل�سطني اأ�س�س”جوزيف برغل"، 
احل���زب  اول خالي���ا  ع���ام 1922  الكومن���رن  موف���د 
ال�سيوع���ي الفل�سطين���ي، وكانت ه���ذه اخلاليا مزيجا 
م���ن يهود وعرب اال ان الغالبي���ة القيادية فيه كانت من 

االوربيني.
ام���ا يف �سورية ولبنان فق���د ت�سكلت اول جلنة مركزية 
موؤقت���ه للحزب ال�سيوعي يف عام 1925،بقيادة ”فوؤاد 
"جوزي���ف  ال�سيوعي���ة  اىل  �سم���ه  ال�سم���ايل” ال���ذي 

روزنتال" بدعم من الكومنرن.
    ان ظه���ور التنظيمات ال�سيوعية يف البلدان العربية 
ج���اء نتيجة دع���م الكومنرن،ف�س���اًل عن ال���دور الذي 
ادته اجلاليات االجنبية يف ن�سر الفكر املارك�سي، مثل 
اجلالي���ات اليوناني���ة وااليطالية الت���ي كانت تقيم يف 
اال�سكندرية.كما قام اليهود ال�سيوعيون بدور يف ن�سر 
الفكر املارك�سي يف فل�سط���ني يف اطار هجرات اليهود 
اىل فل�سط���ني. مع مالحظة ان الفك���ر املارك�سي ما كان 
ليج���د له مكانًا يف الوطن العربي لوال تردي االو�ساع 
ال�سيا�سي���ة واالقت�سادي���ة واالجتماعي���ة والفكرية يف 

اغلب بلدانه انذاك.

ام���ا ب�ساأن انت�س���ار االفكار املارك�سي���ة يف العراق، فلم 
يالح���ظ م���ن امل�سادر الت���ي مت االطالع عليه���ا اي دور 
للكومن���رن يف ن�سره���ا، �سواء بتكلي���ف ا�سخا�س او 
ت�سجيعه���م او ا�سنادهم ماديا او معنويا. وعلى الرغم 
من ت�سدد �سلطات االنتداب الربيطاين على العراق يف 

ا�سترياد اي مطبوع يطبع يف االحتاد ال�سوفيتي، فقد 
تعددت طرق دخول االفكار املارك�سية اىل العراق.

ب���داأت  الت���ي  املارك�سي���ة  املطبوع���ات  مثل���ت  فق���د   
الق���رن  ع�سرين���ات  بداي���ة  الع���راق  اىل  تدخ���ل 
الع�سري���ن مثل جمل���ة احل���زب ال�سيوع���ي الربيطاين 
و�سحيفة”اللومانتيه”ل�س���ان ح���ال احلزب ال�سيوعي 
الفرن�سي،الت���ي كان���ت ت�س���ل اىل العراق م���ن �سورية 
ولبن���ان، ف�ساًل ع���ن املطبوعات امل�سري���ة ذات التوجه 
املج���الت  م���ن  مثل"املقتطف"وغريه���ا  اال�سراك���ي  
امل�سرية،رافدًا من روافد الفكر املارك�سي يف العراق. 

        وكان للمارك�سي���ني االجان���ب الذي���ن ا�ستقروا مدد 
خمتلفة يف الع���راق، اثر يف غر�س بذرة املارك�سية يف 
العراق مثل املعلمة االمريكية”امل�س�س كري”"، التي كان 
لها اثر يف توجيه طالباتها العتناق الفكر اال�سراكي. 
وكانت حتثهن على قراءة ال�سحف املحلية واالهتمام 
ب�سيا�سة البالد، وا�ستطاعت التاأثري يف افكار بع�سهن 
يف الروي���ج للفك���ر اال�سراكي.ا�ستقدم���ت )امل�س����س 
ك���ري( بن���اء على رغب���ة مديري���ة املع���ارف العراقية يف 
بداي���ة تاأ�سي����س اململك���ة العراقي���ة يف 23 اب1921، 
للتدري����س يف دار املعلم���ات، وه���ي تنحدر م���ن ا�سرة 
امريكي���ة ا�سته���رت مبيوله���ا اال�سراكية.عن���ت بن�سر 
كتاب”راأ�س املال”لكارل مارك�س. وملا �سمعت ال�سلطة 

بن�ساطها قررت اال�ستغناء عن خدماتها
اال�سل،ال���ذي  رايلي”اال�س���رايل  وعرف"امل�س���ر 
ع���ني موظف���ًا يف وزارة املع���ارف وعم���ل مدر�س���ا يف 
املو�س���ل وا�سبح بعدها مدي���رًا للمعارف يف املو�سل، 
مبحا�سرات���ه الت���ي القاه���ا يف مدر�س���ة الهند�س���ة يف 
املو�س���ل ب�س���اأن القانون امل���دين. وكان يركز فيها على 
افكار حزب العمال اال�سراكي اال�سرايل، وا�ستمر يف 

ن�سرهذه االفكار حتى مغادرته العراق عام 1926.
   م���ن جانب اخ���ر ا�سهم���ت املكتبات بن�سي���ب يف هذا 
املجال، ومنها”املكتبة الع�سري���ة”يف �سوق ال�سراي، 
ل�ساحبه���ا حمم���ود حلم���ي ال���ذي كانت تربط���ه عالقة 
طيب���ة مع ح�سني الرحال )موؤ�س�س اول حلقة مارك�سية 
يف العراق وحتدي���دا يف بغداد، الذي اقنعه با�سترياد 
الكت���ب واملجالت املارك�سية التي كان���ت ت�سدرها دور 
الن�س���ر اخلا�س���ة باحل���زب ال�سيوع���ي الفرن�س���ي ع���ن 
طري���ق وكالئه باخلارج. وقد جلب���ت املكتبة الع�سرية 
عددا من الكت���ب املارك�سية حل�سني الرحال، منها كتاب 
لينني"اال�ستعم���ار اعل���ى مراح���ل الراأ�سمالية”وكتاب 
والث���ورة” و�سحيفة”اللومانتي���ه” ل�س���ان  ”الدول���ة 
ح���ال احلزب ال�سيوع���ي الفرن�سي، كم���ا قامت”املكتبة  

العربية”ل�ساحبها نعمان االعظمي بدورمماثل.
   ام���ا الدور البارز يف جم���ال ن�سر الفكر املارك�سي يف 
العراق، فكان م���ن ن�سيب”مكتب���ة  مكنزي”ل�ساحبها 
كان  مكنزي”ال���ذي  اجلن�سية”دون���ون  الربيط���اين 
حري�س���ا عل���ى جل���ب الكت���ب االجنبي���ة الت���ي تناولت 
اال�سراكية وبخا�سة من�سورات دار الن�سر املارك�سية 
الربيطاني���ة. وق���د ح�سل ح�سني الرح���ال على عدد من 
املطبوع���ات املارك�سية من ه���ذه املكتبة. اأ�س�ست مكتبة 
مكن���زي يف ع���ام 1920، يف �س���وق ال�س���راي ببغداد، 
بق���رار من امل�ست�سار الربيطاين الثقايف. وكان ي�سرف 
عليها دونون مكنزي. ويف عام 1925 ا�سرى دونون 
واب���ن عمه ه���ذه املكتبة باالق�ساط. وق���د عرف دونون 
مكنزي حتى وفاته ع���ام 1946، بفكره املتحرر وحبه 
للعراقيني وبخا�س���ة املثقفني. فلم يكن يحرم اي منهم 
قراءة اي كتاب مهما كان نوعه، فكان ا�سكتلنديًا كارهًا 

ل�سيا�سة بريطانيا يف العراق.
وكان للبح���ارة االوربي���ني الذي���ن ج���اءوا اىل مين���اء 
الب�س���رة دور يف جلب املن�س���ورات والكتب املارك�سية 
اىل العراق، �ساأنهم يف ذلك �ساأن زوار العتبات املقد�سة، 
�س���واء كانوا من بالد فار�س )ايران( التي عرفت الفكر 
املارك�س���ي قب���ل الع���راق وا�سبحت قاع���دة لن�سره يف 
الب���الد املج���اورة،    وق���د اأ�س����س حيدر ام���واو غايل، 
احل���زب ال�سيوع���ي االيراين )ت���وده( قب���ل االحزاب 
ال�سيوعي���ة العربي���ة، بدعم م���ن رو�سي���ا ال�سوفيتيه 
لتكوي���ن ن���واة ح���زب �سيوع���ي يف ر�س���ت. وعق���د 
احلزب موؤمت���ره االول يف 22 حزي���ران 1920 يف 
مين���اء انزيل، واعلن برناجم���ه االول يف العبارات 
التالية”و�س���ع حد لال�ستعمار الربيطاين والنظام 
االقطاعي املت�سلط القامة نظام دميقراطي ت�سرك 
فيه جميع القوى الوطنية.”و�سارك احلزب بوفد 
م���ن )192( ع�سو يف موؤمت���ر �سعوب ال�سرق يف 
باك���و وق���ام حي���در 

ام���واو غ���ايل بدور مه���م في���ه. او الزوار الع���رب مثل 
امل�سلم���ني  ال���زوار  بقي���ة  ال�سوري���ني واللبناني���ني،او 

وبخا�سة من االحتاد ال�سوفيتي.
البد م���ن اال�س���ارة اي�س���ا اىل دور الط���الب العراقيني 
الدار�سني يف اخلارج ممن اطلعوا على الفكر املارك�سي 
وتاأث���روا ب���ه ونقل���وه اىل العراق بع���د عودتهم، و يف 
مقدمته���م ح�س���ني الرح���ال ال���ذي �سياأت���ي احلديث عن 
حلق���ة  اول  ان�س���اء  يف  دوره 

مارك�سية يف العراق.
ان م���ن املهم الق���ول ان االف���كار املارك�سية      
دخل���ت الع���راق متاأخ���ره قيا�س���ًا اىل م�س���ر و�سوري���ة 
ولبنان وفل�سطني وايران. ومن املرجح ان ذلك مرتبط 
بط���ول الهيمن���ة العثماني���ة وعمقه���ا يف الع���راق التي 
ولدت حاله من التخلف ال�سامل الذي �ساد البالد قرونًا 
من الزمن.غ���ريان حال الدول العربي���ة هذه وبخا�سة 
م�س���ر كان اف�س���ل بكث���ري م���ن الع���راق، اذ �سنحت لها 
الظ���روف لالحت���كاك بالغ���رب واالطالع عل���ى ثقافات 
اوربي���ة عدي���دة.ويف االح���وال كاف���ة، ظه���ر الفكر 
املارك�س���ي يف الع���راق ب�سكل او باخ���ر، من خالل 
وج���ود خاليا مارك�سية يف عدد من املدن العراقية، 

مار�ست ن�ساطًا فكريًا و�سيا�سيًا. 

موؤ�س�س اول خلية مارك�سية
 في بغداد 

يع���د ح�سني الرحال، رائد الفكر املارك�سي يف العراق، 
جله���وده يف ان�ساء اول خلية مارك�سية �سمت حممود 
احمد ال�سيد وحممد فا�سل البياتي وعوين بكر �سدقي 
وم�سطفى علي وحمم���د �سليم فتاح وعبد الله جدوع. 
وقب���ل التع���رف عل���ى افكار ه���ذه اجلماع���ة ون�ساطها، 
الب���د من اعطاء فكرة عن خلفيته���ا االجتماعية وكيفية 

ت�سكيل تلك اخللية.
    ان موؤ�س�س اخللية وحمورها الفعال هو ح�سني علي 
�سائ���ب الرح���ال، املول���ود يف بغداد ع���ام 1903،وهو 
ابن عائلة متو�سطة احل���ال، والده �سابًط يف اجلي�س 
كان حري�س���ا  م�ساغل���ه  م���ن  الرغ���م  العثماين.وعل���ى 
عل���ى اكم���ال تعليمه. فاأدخل���ه يف املدر�س���ة ال�سلطانية 
يف بغ���داد. وكان ابرزمعلمي���ه معل���م التاريخ”ار�سني 
كيدور”وذل���ك ع���ام 1914.و ار�س���ني كي���دور : ارمني 
اق���ام يف بغداد وعمل مدر�سًا ملادة التاريخ يف املدر�سة 
ال�سلطاني���ة. انتم���ى اىل اجلن���اح الي�س���اري حلزب 
اله�سن���اق االرمن���ي، وطاردت���ه ال�سلط���ات الركي���ة 
لكب���ار  اغتي���ال  بغ���داد بتهم���ة تدب���ري عملي���ات  يف 
امل�سوؤول���ني يف الدول���ة، فاأختب���اأ مدة م���ن الزمن يف 
النج���ف اال�سرف. ويف عام 1917 خ���رج من خمباأه 
وعم���ل مرجما للغ���ة الرو�سية يف �سف���وف اجلي�س 
الربيط���اين يف العراق، ثم غادر العراق اىل ارمينيا. 
ويف ع���ام 1920 عاد اىل العراق ب�سفة القن�سل العام 
لرو�سي���ا ال�سوفيتي���ة يف الع���راق. ويف الوق���ت نف�سه 
كان يدير حم���ل لبيع اخلمور يف منطق���ة راأ�س القرية 
وي�سري”حن���ا بطاط���و”اىل ان لكي���دور التاأثري الكبري 
يف ن�س���ر املارك�سي���ة يف العراق من خ���الل تاأثريه  يف 
ح�س���ني الرحال الذي قام فيم���ا بعد  بت�سكيل اول خلية 
مارك�سي���ة يف الع���راق. وحقيقة االمر ان���ه ومن خالل 
االط���الع على خمتلف امل�سادر مل جند اثرًا لكيدور يف 
تطوي���ر ون�سر الفكر املارك�س���ي يف العراق. وان تاأثري 
كي���دور يف الرحال كان �سعيفًا ف���ان االخري كان عمره 
)11( �سنة عندما كان طالبًا لدى كيدور، وهذا العمر قد 
يت�سن���ى فيه للرحال تلقي بع�س االفكار من كيدور مبا 
ينا�سب عمره،لكن لي�س بال�س���كل الذي ر�سمه بطاطو، 
من ان م�ستقب���ل احلركة ال�سيوعي���ة والفكر املارك�سي 

يف العراق تطور ب�سبب هذا التاأثري.      

عن ر�صالة )احلزب ال�صيوعي العراقي 1935 ـــ 1939(

 حقائ��ق ح��ول ب��دء دخ��ول االفكار 
الماركسية الى العراق  

ح�صني الرحال

مظاهرة امام جامع احليدرخانه �صنة 1937
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ع�����راق�����ي�����ة

ع��د���س��ة

الملك غازي يتفقد حطام احد الطائرات 
وي�ساهد على يمينه ر�سيد عالي الكيالني وبع�س 
الع�سكريين

�سوره قديمة لمدينة الكاظمية المقد�سة

�سارع الر�سيد قبل تبليطه

الملك 
في�سل 
الثانى 
يتفح�س 
احد 
اال�سلحة 
والى جانبه 
الفريق 
الركن رفيق 
عارف 
رئي�س 
اركان 
الجي�س

الملك غازي وال�سيد محمد ال�سدر في �سرفة �سباق الخيل

االأمير
 عبد االله 
في االردن
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د. سلمان درويش

ع����ل����ي أب�������و ال��ط��ح��ي��ن 

حت���دث املوؤل���ف عن ع���دد م���ن اال�س���ر اليهودي���ة البغدادية 
الكب���رية التي لعب���ت دورا فاع���ال يف احلي���اة االقت�سادية 
واالجتماعي���ة يف الع���راق، غري انها نالت �سه���رة عاملية ملا 
قدمته من اعمال جتاري���ة و�سناعية مبهرة خارج العراق، 
نلتق���ط منها ه���ذه ال�سذرات املهم���ة عن ثالث ا�س���ر، كثريا 
م���ا ي�س���ار اليها يف مكان���ة اليه���ود العراقي���ني يف املحافل 

الدولية.

عائلة ال�سيخ �سا�سون �سالح)1830-1750(
كان ال�سي���خ �سا�سون عميدًا)نا�س���ي( للطائفة اليهودية يف 
بغ���داد مدة 38 �سن���ة ورئي�س املحا�سبني)�س���راف با�سي( 
للحكوم���ة وتعر����س مل�سايقات ال���والة العثماني���ني الذين 
كان���وا يبتزون املال من اليهود االغنياء متى �ساءوا ويقال 
ان���ه منذ �سن���ة 1773 مل يج�سر ه���و وابن���ه داود )ولد يف 
بغ���داد �سنة 1792( على اخلروج م���ن دارهما وذلك خوفًا 
م���ن االره���اب ال���ذي كان م���ن املحتم���ل ان يتعر�س���ا له يف 

ال�سارع من قبل اتباع البا�سا احلاكم..
وف���ر داود من م�سقط راأ�سه بغ���داد اىل البو�سهر يف ايران 
و�سرعان ما التحق ب���ه والده ال�سيخ �سا�سون حيث وافته 

املنية فيها.
وق�س���د داود ال�سيخ �سا�سون الهند بعد وفاة والده وجعل 
من بومباي مركزًا يدير منها اعماله التجارية و�سرعان ما 
حالفه النجاح واأ�سبحت لعالقاته التجارية فروع منت�سرة 

يف �ستى انحاء العامل.
وقد قام بخدمات جلى للحكومة الربيطانية خالل الع�سيان 
الذي قام به الهنود �سنة 1859 وكذلك خالل حرب االفغان 
باال�س���راك مع �سديق���ه مال مو�سى بن ابراه���ام ناثان من 
اهايل م�سهد)ايران( ا�ستح�سنها حاكم بومباي العام ونال 

داود لقب ال�سرف)�سر( من اجلها.
واق���ام ال�سر داود �سا�س���ون م�ساريع خريي���ة لفائدة ابناء 
جلدت���ه اليه���ود وابناء الهن���د على حد �س���واء فبنى كني�سا 
يف بومب���اي)1861( وكني�س���ا مع م�ست�سف���ى يف بومباي 
وا�ستق���دم ل���ه اأ�ساتذة م���ن اوروب���ا وجهزه مبكتب���ة عامة 
وكذلك �سيد معه���دًا اآخر يف بومباي للخدمات االجتماعية 

املجانية.
وانتقل اىل رحمت���ه تعاىل يف بونا عن عمر يناهز االثنني 

وال�سبعني عامًا.
ويف �سن���ة 1874 اأن�س���اأت يف بغداد مدر�س���ة للبننب با�سم 
ول���ده ال�س���ر الب���ريت)1818-1896( واحلق���ت ادارته���ا 
جلمعي���ة االليان����س اال�سرائيلي���ة يف باري����س وحتت���وي 
وملحقاته���ا  الدرا�س���ة  �سف���وف  اىل  باال�ساف���ة  املدر�س���ة 
عل���ى كني�س خا����س بها يعترب من ا�سخ���م واأنف�س الكن�س 

احلديثة يف بغداد واأكرثها اأناقة وهيبة!
ونق���ل ال�س���ر البريت م���ع �سقيقت���ه اآرثر وروب���ني اعمالهم 
التجاري���ة اىل انكلرا حيث برزوا يف املجتمع الربيطاين 
وا�سب���ح ال�سقيقان من �سمن حا�سية املل���ك ادورد ال�سابع 

ومن املقربني اليه.
ام���ا �سولوم���ون داود ا�س���ون)1841-1894( فبق���ي يف 
ال�س���رق ي���ري االعم���ال التجاري���ة في���ه ت�ساع���ده عقيلت���ه 

فل���ورا)1859-1936( التي كانت على قدر كبري من العلم 
والثقاف���ة وكثريًا ما كانت ت�ستثار لتف�سري بع�س القوانني 
الديني���ة امل�ستع�سي���ة كما كان البنهم���ا ديفيد ولع يف جمع 
الكتب اليهودية الن���ادرة وال�سيما املخطوطات منها واألف 
كتابًا يف تاريخ يهود بغداد اأمته �سنة 1932 ون�سره ولده 
احلاخ���ام �سولوم���ون �سن���ة 1949 واالخ���ري م���ن مواليد 

1915 و�سكن اور�سليم- القد�س �سنة 1970.
وم���ن العائالت البغدادية الت���ي لها قرابة اىل عائلة ال�سيخ 
االدي���ب  �سا�س���ون، عائل���ة بيت))اب���و روب���ني(( وعائل���ة 
وال�ساع���ر اال�ست���اذ انور �س���اوؤل و�سقيقه �سلم���ان، وعائلة 
املحام���ي ح�سقيل ناجي واأبناوؤه نعمت)�سيديل كيماوي( 
وكامل)طبي���ب ا�سن���ان( ولطيف)مدر����س( وعائل���ة �سالح 
الي�س���اع واالبن���ان �سلي���م ومو�س���ي وعائلة �سلم���ان عزرا 

�سالح)كندا( وغريهم.

عزرا �سا�سون ا�سحيق)1950-1860(
غ���ادرا بغ���داد اىل انكل���را مع اف���راد العائل���ة �سنة 1923 
واخ���ذا على عاتقهما اال�ستمرار على ادارة ومتويل العمل 
اخل���ريي ال���ذي �سرع���ا يف ان�س���اه يف بغداد �سن���ة 1917 
وهو اقامة معه���د للخياطة والتطري���ز للفتيات من الطبقة 
املتو�سط���ة والفق���رية وذل���ك ليت�سنى له���ن احل�سول على 
مهنة �سريفة تنقذهم من العوز والفاقة وما قد يوؤديان اىل 

تدهور يف االخالق و�سقوط يف اح�سان الرذيلة..
ث���م ا�سريا دارين جماورين للمعه���د احلقتا به وقد ار�سال 
م���ن لندن اأثاثًا ع�سرية فاخرة مع االآالت واأدوات اخلياطة 

احلديثة املتطورة..
و�سرع���ان م���ا ت�سابق���ت الفتي���ات لاللتح���اق باملعه���د وبلغ 

عددهن حوايل االربعمائة فتاة...
وا�ستمر)حاك���ويل( على ادارة املعهد مدة 26 �سنة ب�سفته 
مدي���رًا ل���الدارة لق���اء رات���ب و�سم���ي املعه���د با�سمه)اتليه 

حاكويل( من قبل العوام خطاأ!
اأم���ا عائل���ة ا�سحي���ق فق���د ا�ستمرت عل���ى تغطي���ة النفقات 
املرتب���ة على املعه���د وكانت تر�س���ل من لن���دن 400 باون 

�سنويًا دون انقطاع..
واأخريا اأ�سيف اىل املعهد مدر�سة ابتدائية للبنات اللواتي 
يراوح عمره���ن بني اخلم�س والع�سر �سن���وات ليح�سلن 
على الدرا�سة االبتدائية بال اجرة وحتملت عائلة ا�سحيق، 

وهي يف لندن، النفقات الالزمة عن طيبة خاطر!
الوجيه يامني �سما�س

�سيد مع اأخويه يعقوب ويو�سف يف منطقة احليدرخانة- 
�سارع الر�سيد، بغداد- مدر�س���ة كبرية للدرا�سة املتو�سطة 
والثانوي���ة مع كني����س وا�سه ومهيب واقت�س���ى �سراء 17 

حانوتًا مع فندق و�سيدلية لذلك.
ت�سلمت الطائفة البناية �سنة 1928 بعد اأن قبلت باأن تكون 
درا�س���ة الت���وراة والدين �سمن الربام���ج الدرا�سية وكذلك 
درا�س���ة اللغ���ة االنكليزية ب�سورة مكثف���ة الجتياز امتحان 
املريكلي�س���ن ب�س���ورة اجباري���ة، باال�ساف���ة اىل تطبي���ق 
مناهج احلكومة الر�سمية للدرا�سة الثانوية)البكلوريا(..

فرنك عيني)1976-1894(
وال���ده يعق���وب عيني من م�ساهري جتار بغ���داد، ولد فرنك 

يف بغداد وتخرج من مدر�سة االليان�س اال�سرائيلية.
�ساف���ر اىل الهند وهو يف �سن ال�ساد�سة ع�سرة واأخذ يعنل 
يف التج���ارة فاأظه���ر قابلية ممتازة وحاز عل���ى ثقة الكثري 
من ا�سحاب وم���دراء ال�سركات التجاري���ة الهندية و�سرع 

يف الت�سدير بني الهند والعراق وايران.
ق�س���د برل���ني بعد احلرب العاملي���ة االوىل وهن���ا اأي�سًا قام 
بالت�سدي���ر اىل العراق وايران وال�س���رق االو�سط وانتقل 
اىل بلجي���كا واأ�س�س م�سنعًا لالأن�سج���ة وت�سبب يف ايجاد 
العم���ل لعدد غ���ري قليل م���ن العم���ال خا�سة عندم���ا ا�ساب 
العامل الركود االقت�سادي �سنة 1930. وتقديرًا ملجهوداته 
هذه منحت���ه احلكومة البلجيكية و�س���ام الربت االول كما 
ح�س���ل على و�س���ام ليوبولد الثال���ث بعد احل���رب العاملية 
الثاني���ة وذل���ك الر�ساله من اي���ران اىل العم���ال يف بلجيكا 
رزم االغذي���ة دون مقابل ولتربعه باالأموال الالزمة العادة 
ت�سغيله���م بعد ارجاع ق���درة معمل االن�سج���ة على االنتاج 

والت�سدير.
وعرف فرن���ك باأمانت���ه واخال�سه يف معامالت���ه التجارية 
واتقانها كم���ا عرف بحبه لالح�سان واالخ���ذ بيد ال�سعفاء 
به���دوء تام ودون اع���الن او تهريج واقرن فرنك بال�سيدة 
مزيل كرمية التاج���ر املعروف رحمني م�سري �سنة 1924 
يف بغداد وج���اء بها اىل بلجيكا ثم رافقته يف تنقالته بني 
خمتل���ف العوا�س���م مبا فيه���ا بغ���داد ونيوي���ورك وعرفت 
برجاحة العقل وم�ساهمتها يف م�ساريعه اخلريية واالخذ 

بيده اىل النجاح والتوفيق يف اعماله.
ترك فرنك عيني بغداد مع افراد عائلته �سنة 1948 و�سكن 
نيوي���ورك وا�ستم���ر على زي���ارة الع���راق كلم���ا �سنحت له 

الفر�سة.
وعندم���ا ق�سد بغداد �سن���ة 1941 بعد الفره���ود وعلم مبا 
يقا�سي���ه الطالب اليه���ود خا�سة ابناء الفق���راء واملعوزين 
من �سعوبة لقبوله���م يف املدار�س الر�سمية حيث الدرا�سة 
فيه���ا جمانية وكذلك مل���ا علم بعدم ق���درة الطائفة على فتح 
مدر�س���ة ثانوي���ة لهم نظرًا مل���ا تتطلبه املدار����س من نفقات 
واج���ور ال ق���درة للطائف���ة على انفاقه���ا تقدم فرن���ك عيني 
مب�سروع بن���اء مدر�سة ثانوية على نفقت���ه اخلا�سة النقاذ 
املوق���ف و�س���د الفراغ وعل���ى هذا فق���د اأجر حم���اًل وا�سعًا 
ليك���ون مدر�سة ب�سورة موؤقتة ودفع ايجار املحل وما لزم 
ل�س���راء االثاث وادوات املدر�سة وتعه���د اأي�سًا بدفع جميع 
العج���ز املتاأتي م���ن ا�ستيفاء اية اجور مهم���ا كانت �سئيلة 
من الطالب الفقراء وحم���دودي الدخل وافتتحت املدر�سة 

يف ت�سرين االول 1941 و�سميت با�سمه.
ثم ب���ادر فرنك عيني اىل �سراء ار�س منا�سبة �سيدت عليها 
املدر�سة حااًل وت�سلمتها الطائفة كاملة �سنة 1949 وحتتوي 
على اثني ع�سر �سف���ًا باال�سافة اىل عدة غرف موؤثثة منها 
للمديرية واخرى لالدارة ولل�سكرترية وغريها للمحا�سب 
وللمكتب���ة وللمطالع���ة وغرفتني ملختربين اثن���ني و�ساحة 
لالألع���اب الريا�سي���ة كالتن����س وك���رة ال�سل���ة وك���رة القدم 
والك���رة الطائ���رة وقاعة كبرية للمحا�س���رات واملوؤمترات 

وقاعة غريها خا�سة بامل�سرخ وال�سينما.
واأذت املدر�س���ة تطب���ق مناه���ج الدرا�س���ة الثانوي���ة ح�سب 
توجيه���ات احلكوم���ة وكان م�ست���وى الط���الب عالي���ًا يف 
االمتحان���ات العامة احلكومي���ة واخذ اأولي���اء الطالب من 
يه���ود وغريهم يت�سابق���ون ويو�سطون لت�سجي���ل ابنائهم 

يف املدر�سة.
وازداد ع���دد الطالب �سنة بعد اأخرى واأ�سبح عددهم 483 
�سن���ة 1949 ب���ني طال���ب وطالب���ة بع���د ان كان 186 �سن���ة 

.1942
�سن���ة 1950-1951 جمع���ت  الهج���رة اجلماعي���ة  وبع���د 
مدر�س���ة فرن���ك عين���ي جميع الط���الب الباقني م���ن خمتلف 
املدار�س بعد اغالقه���ا وا�سبحت املدر�سة الوحيدة لليهود 

جلميع درجات الدرا�سة وملختلف االعمار لكال اجلن�سني.
لقد عا�س اليهود مع اخوانهم امل�سلمني يف العراق ما يربو 
على االلف �سنة بكل اأمان واطمئنان واقتب�سوا الكثري من 
عاداته���م وتلكم���وا بلغتهم وكت���ب فال�سفته���م و�سعراوؤهم 
واداباوؤهم باللغ���ة العربي الف�سي���ح ومل ي�ستعملوا اللغة 

العربية للتخاطب وامنا لقراءة التوراة ولل�سالة فقط.

عن كتاب )كل �صيء هاديء يف العيادة(

ولد جون فان اأي�س يف الواليات املتحدة �سنة 1879. 
تعلم اللغ���ة العربية ملدة ثالث �سن���وات يف بالده  قبل 
قدومه اىل الب�سرة لتاأ�سي�س املدر�سة االأمريكية للبنني 
يف خريف �سنة 1902.  وخالل اأقامته اأكرث من اأربعني 
عامًا يف العراق، ومعا�سرته خم�سة عهود من االأنظمة 
ال�سيا�سي���ة، الركي الق���دمي، والركي الد�ستوري، ثم 
احلرب العظمى واالحتالل الربيطاين، وبعدها نظام 
االنتداب، واأخريًا احلكم الوطني، تراكم له كم معريف 
هائ���ل ع���ن الع���راق والعراقي���ني. اأما زوجت���ه دورثي 
فكانت قد قدمت اىل الب�سرة يف �سنة 1909، وتعرفت 
عل���ى جون حني كان���ت تتعل���م العربي���ة يف البحرين، 
وبعد زواجهم �سنة 1911، عادت اىل الب�سرة لتاأ�س�س 
املدر�سة االأمريكية للبن���ات. وكلتا املدر�ستني تابعتني 
جلمعي���ة تب�سريية اأمريكية. كان ثم���رة زواجهما، وّلد 
وبنت، ولد االإبن جون �سنة 1917، وبعد درا�سته يف 
الهن���د و �سوي�سرا والواليات املتحدة، عاد اىل م�سقط 
راأ�سه يف الب�س���رة، للتدري�س يف املدر�س���ة االأمريكية 
للبن���ني، وكان كم���ا يق���ول اأب���وه ق���د ان�سه���ر ال�س���رق 
والغ���رب يف ذاته، وتويف باملر�س يف عنفوان �سبابه 

�سنة 1943، ودفن يف الب�سرة. 
ول���ع جون ف���ان اأي�س بالع���رب وباللغ���ة العربية التي 
ي�سفها باملذهلة مقارنة بلغته االإنكليزية اخلليط التي 
تفتق���د ال�س���كل والن�سق والكم���ال كما يق���ول، وي�سري 

دومًا اىل اأنه تعلم من العرب الذين جاء ليعلمهم.
يف اآخ���ر زي���ارة للملك في�س���ل االأول اىل الب�سرة �سنة 
1932، اختلى امللك بال�سيد فان اأي�س، قال له امللك بعد 
اأن و�س���ع يده فوق يد ال�سيد ف���ان اأي�س : اأنك يا جون 
من القل���ة التي جاءت اىل هذه البالد لتعطي ال لتاأخذ، 
اأحلف���ك بحليب اأم���ك اأن تق���ول للعرب دائم���ًا احلقيقة 
ع���ن اأنف�سهم. يق���ول جون وعدته ذل���ك، لكن بعد طول 
ال�سن���ني وغي���اب في�سل م���ن ذاكرة النا����س اأ�سبح من 
ال�سع���ب التقيد بالوع���د، وبع���د اأن اأ�سبحت احلقيقة 

غري م�ست�ساغة وال مرغوبة. 
ي�س���ع جون فان اأي����س يف كتاباته ع���ن العراق الكثري 
م���ن االأحادي���ث واحل���وادث احلياتي���ة واالجتماعي���ة 
املليئ���ة بالطراف���ة والفكاه���ة والواقعي���ة. يف زي���ارة 
ل���ه اىل كربالء يف اأوائ���ل عهده يف الع���راق يف العهد 
العثم���اين، جتمع حوله العامة ملنعه من دخول املدينة 
املقد�س���ة، وحني اأبرز وثائق ال�سف���ر املوقعة من وايل 
احلاك���م  البا�س���ا  اىل  اقتي���د  اجلندرم���ة،  اىل  بغ���داد 
الرك���ي، الذي رحب به قائاُل ل���ه، نحن اأوربيون، وما 
ه���وؤالء العرب اإال وحو�س هم���ج. يقول جون كنت يف 

�سياف���ة البا�س���ا مل���دة اأ�سبوع، 
كال فيها الع���رب بكل ال�سفات 
والنعوت البذيئة، مبينًا حقده 
وعندم���ا  �سده���م.  ال�سغ���ني 
�ساألته مل���اذا اأذن يعي�س بينهم، 
ق���ال : لكن يا اأفن���دم لقد دفعت 
األف���ان ل���رية لوزي���ر الداخلية 
اأح�س���ل  ومل  املن�س���ب،  له���ذا 
حت���ى اليوم بعد �ست���ة �سهور، 
�س���وى ثالث اآالف ل���رية فقط. 
ويف اأحد االأي���ام، وبعد وجبة 
د�سم���ة من الرز والدجاج، كان 
البا�س���ا م�سرخي���ًا يف ثوب���ه 
الف�سفا�س، وقد و�سع الطاقية 
فوق راأ�سه، قال بح�سرة : اأراد 

الل���ه �سبحانه وتعاىل يومًا اأن يرى العامل الذي خلقه، 
فطاف حول االأر�س لريى، وحني و�سل بالد االإفرجن، 
�ساأل هل خلقت هذا، فاأجابه جربائيل نعم اأن الفرجنة 
اأهل علم ومعرفة، ف�سخ���روا اجلبال واملياه، وحرثوا 
ال�سه���ول والودي���ان، فجعلوه���ا كما ه���ي االآن. وحني 
و�س���ل اأمري���كا، قال الله م���ا هذا، اأج���اب جربائيل، اأن 
االأمري���كان اأه���ل عمل وج���د، فعمروا و�سي���دوا البالد 
وحولوا الب���ذور اىل زهور. وهكذا كان احلال يف كل 
م���كان مر به الل���ه حتى و�سل الع���راق، ف�ساح اخلالق 
اأعرف���ه ه���ذا العراق، كم���ا و�سعته مل يتغ���ري فيه �سئ. 
مل يتعل���م الع���رب ال م���ن اأ�س���رار الكون وال م���ن كنوز 
اأر�سه���م. يقول جون ذك���رت للبا�سا عظمة احل�سارات 
وازدهاره���ا يف اأر����س الرافدين، ف���اأردف : هذا يوؤكد 
ما ذهبت األي���ه، فالعرب ورثة تلك العهود تراهم اليوم 

عراة كاالأطفال. 
يف �سن���ة 1905، طلب مهند����س الري الربيطاين وليم 
ويلكوك�س من جون فان اأي�س م�ساعدته يف ا�ستك�ساف 
بع����س مناط���ق االأهوار الإكم���ال خرائط���ه التي يعدها 
مل�ساريع الري يف العراق حل�ساب احلكومة العثمانية 
ومل يك���ن ذلك ي�سريًا ل���ردي احلالة االأمنية. قام جون 
باملهمة مبرافقة خادمه �سليمان ودون �سالح باخراق 
االأهوار من النا�سرية اىل العمارة، يف وقت كان عرب 
االأه���وار يف نزاع مع احلكوم���ة. األتجاأ جون اىل اأحد 
الع�سائر يف االأهوار واأقنعهم باأنه طبيب بعد اأن عالج 
بع����س املر�سى، وا�ستطاع احل�س���ول على املعلومات 

املطلوبة عن املنطقة. 
 كان ال�سيخ فالح اأول املن�سمني األيه. يقول فان اأي�س: 

ح���ني اأخربته مرة ب���اأن اأح���د الطالب قد 
اأغم���ي علي���ه يف ال�سف ب�سب���ب اجلوع، 
اأنقدين ما قيمته مائة دوالر، قائاًل ال تدع 
ذلك يح�سل مرة اأخ���رى مادام فالح على 

قيد احلياة.   
كان جل���ون فان اأي����س �سداقات م���ع اأغلب 
ال�سا�س���ة العراقي���ني الكب���ار، يف اأح���د امل���رات، �ساأل���ه 
ن���وري ال�سعيد قائ���اًل : يا اأ�ستاذ، اأخ���ربين عن �سئ ال 
اأعرفه عن العراق. يقول جون اأجبته : يا با�سا �ساأقول 
ل���ك اأمري���ن ال تعرف عنهم���ا �سئ. االأول اأن���ك ال تعرف 
مب���اذا يفك���ر النا����س، واالأمر الث���اين ال تع���رف ماهي 
حاجته���م. وبرهان ذلك، عند وف���اة امللك في�سل االأول، 
خرج���ت مظاهرات التعزية متلئ ال�س���وارع لعدة اأيام 
متوا�سلة، �ساألت اأح���د املتظاهرين، ما اخلرب ما الذي 
يج���ري. ق���ال يل : والله ي���ا �ساحب )لق���ب كان يطلق 
عل���ى االأجان���ب يف العراق( يقول���ون اأن اأبن امللك راح 
يت���زوج. اأما عن حاجة النا�س فال اأظن اأنهم يحتاجون 
اىل ملعب اأوملبي. )يف اأ�سارة اىل بناء مدرجات ملعب 

الك�سافة(. 
تق���ول زوجت���ه دورث���ي يف ذكرياته���ا، كان���ت الدعاية 
اليهودي���ة ن�سطة وقوية يف الوالي���ات املتحدة بعك�س 
الع���رب فل���م يكن له���م �س���وت، فطلب االب���ن جون من 
ابيه ان يكت���ب ذكرياته عن العرب للق���ارئ االمريكي. 
فقام بعد وفاة ابنه، بو�سع ذكرياته عن العرب بكتاب 
اأ�سدقائ���ي  Meet the Arab،”اأق���ّدم  عنوان���ه 
العرب”الأعط���اء فك���رة ع���ن العرب وحياته���م ولغتهم، 
�س���م الكت���اب ف�سال ع���ن اللغ���ة العربي���ة بعنوان”لغة 
املالئكة”. اأهدى ج���ون ن�سخة من الكتاب اىل �سديقه 
رئي�س ال���وزراء ن���وري ال�سعيد، الذي اأق���رح ان تتم 
ترجم���ة الكتاب اىل اللغ���ة العربية. وهك���ذا قام جليل 
عم�س���و، من مدر�سي االر�سالية يف الب�سرة، بالتعاون 
م���ع جون باجناز الرجمة �سنة 1944. اال ان مديرية 
الرقاب���ة يف عهد وزارة حم���دي الباجه جي اعر�ست 
على الكتاب ومت م�سادرة جميع الن�سخ االنكليزية من 
املكتب���ات العراقية. تاأمل جون ف���ان اأي�س جدًا من ذلك، 
وخ�سو�س���ا ان املنع كان ال�سب���اب واهية، ومل ت�سدر 
الرجمة العربية للكت���اب حتى �سنة 1949 بعد عودة 

نوري ال�سعيد للوزارة. 
ت���ردت احلال���ة ال�سحية جلون ف���ان اأي�س بع���د وفاته 
اأبن���ه يف �سن���ة 1943، واأحيل عل���ى التقاعد يف مطلع 
�سن���ة 1949، وتهي���اأ للعودة مع زوجت���ه اىل الواليات 
املتح���دة، ومت تنظيم العديد م���ن احلفالت يف توديعه 
يف الب�س���رة، اال انه فارق احلي���اة يف يوم 26 ني�سان 
الرحل���ة، وه���و يف  م���ن موع���د  قب���ل يوم���ني   1949
ال�سبعني من عمره، فدفن يف الب�سرة بجانب ابنه كما 

كان يتمنى. 

في رحاب العراق:

المدرس جون فان أيس

صفحات من تاريخ يهود بغداد 

أسر اقتصادية كبيرة

مدر�صة الرجاء العايل �صنة 1925

جون فان اأي�س �صرافون يهود

اأ�صرة يهودية بغدادية

�صا�صون ح�صقيل يتو�صط 
املحفل اجل�صماين لليهود
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د.صالح عريبي العبيدي

ق�سة تاأ�سي�س معمل )فتاح با�سا( 
      يف ع���ام 1926 اقدم ن���وري فتاح با�سا ووالده على 
تاأ�سي����س اول معم���ل وطن���ي حدي���ث دخ���ل يف تاري���خ 
ال�سناع���ة العراقي���ة، وهو)معم���ل فت���اح با�س���ا للغ���زل 
والن�سي���ج(، وتعود ق�س���ة تاأ�سي�س ه���ذا املعمل اىل ان 
�سال���ح ابراهيم )�سهر فت���اح با�س���ا(، كان يعمل مديرا 
فنيا ملعم���ل ن�سيج اجلي����س العثماين)العباخانه(. وقد 
�سدرت الي���ه االأوامر عند ان�سح���اب اجلي�س العثماين 
م���ن بغداد ع���ام 1917 بتفكيك املعم���ل وتدمري مكائنه، 
غ���ري انه ق���ام بتفكيك املكائ���ن ومل يدمرها، ب���ل اأر�سلها 
اىل املو�س���ل، وح���اول خالل ال�سن���وات الالحقة اأيجاد 
املو�س���ل،  يف  تاأ�سي�س���ه  الع���ادة  الالزم���ني  املمول���ني 
لك���ن حماوالته ب���اآت بالف�س���ل، واأ�سبح���ت املكائن غري 
�ساحل���ة للعم���ل، غي����ر ان رغبت���ه يف تاأ�سي����س معم���ل 
للغ���زل والن�سيج بقيت �سديدة يف نف�س���ه، وما ان راى 
اال�ستق����رار ال�سيا�س���ي يف العراق بع���د ت�سكيل الدولة 
العراقي���ة، و�سيا�س���ة احلكوم�ة يف ت�سجي���ع ال�سناع�ة 
الوطني���ة، حت���ى توجه اىل ن���وري فتاح با�س���ا واأقنعه 
باأهمي���ة تاأ�سي����س م�س���روع وطن���ي للغ���زل والن�سيج، 
وال�سيما بعد تاأ�سي�س اجلي�س العراقي، وكانت اخلربة 
الت���ي ميلكها فتاح با�سا عن هك���ذا م�سروع، لكونه عمل 
مديرا ملعمل ن�سيج اجلي�س )الغباخانه( عام�ال م�ساعدا 

يف االأقدام على تاأ�سي�سه.
      مت اختي���ار منطق���ة الكاظمي���ة يف بغ���داد موقع���ا 
للمعم���ل، لكونها كان���ت مركزا مهما تتواج���د فيه اغلب 
معام���ل وم�ساغ���ل الن�سيج اليدوي، مم���ا �ساعد يف رفد 
املعمل اجلدي���د باالأيدي العاملة ذات اخل���ربة ال�سابقة 
بال�سناع���ة ال�سوفية، وبداأ املعم���ل ميار�س ن�ساطه يف 
عام 1926 حيث توىل نوري فتاح اإدارة االأعمال املالية 
والتجاري���ة واالإدارية، وت���وىل �سالح ابراهي���م اإدارة 
االأم���ور الفنية، وكان يف مرحلت���ه االأوىل يقوم باإنتاج 

الغ���زل ال�سويف فق���ط ويجهزها اىل م�ساغ���ل الن�سيج 
اليدوي���ة ال�سغرية، واىل م�سلحة ال�سجون التي كانت 
تق���وم باإنتاج بع����س املن�سوجات ال�سوفي���ة وال�سجاد 
اليدوي، وبلغ ع���دد العاملني فيه مع بداية العمل )65( 
عامال، ومع مرور الوقت ا�ستكمل املعمل معداته، حيث 
احت���وى على )40( نواال م�ستوردا م���ن بولندا، وجهز 
مبح���رك بخ���اري بق���وة )75( ح�سان���ا وجه���از لتوليد 

الكهرباء. 
     با�س���ر املعم���ل اإنتاجه، بال�سكل املخط���ط ل�ه، اأواخر 
ع���ام 1929، وا�س���رف علي���ه يف بداي���ة االم���ر فني���ون 
بولندي���ون، وو�س���ل ع���دد العامل���ني فيه زه���اء )300( 
عام���ل وعاملة، و)8( موظفني اإداريني، و)12( مالحظا 
ورئي����س عمل،وق���د تراوح���ت اأج���رة العم���ال بني )50 
�250( فل�س���ا يوميا ح�سب كمية العم���ل وقدرة العامل، 
وجت���در االإ�سارة اىل ان ن���وري فتاح اعتم���د يف اإدارة 
املعم���ل عل���ى زمالئه م���ن ال�سب���اط املتقاعدي���ن، وذلك 

ل�سبطهم االإداري، وحاجتهم اىل فر�س العمل. 
واالحرم���ة  والغ���زل  االأقم�س���ة  املعم���ل  انت���ج        
والبطاني���ات، وق���د تراوح���ت قيمة البطاني���ة الواحدة 
ب���ني )450�750( فل�س���ا، وامتازت منتجات���ه باجلودة 
وباالخ����س البطاني���ات الت���ي كان النا����س يف�سلونه���ا 
عل���ى االجنبي���ة، الن �سناعته���ا كانت متقن���ة و�سوفها 
خال����س، ونتيج���ة لهذه اجلودة �س���درت املنتجات اىل 
ال�س���ام وم�س���ر واقطار اخلليج العرب���ي وايران، حتى 
انها ح���ازت عل���ى جوائز دولي���ة جلودتها، كم���ا �سارك 
املعمل يف عدة معار����س حملية وعربية وعاملية، ومبا 
ان املعم���ل كان يعد معلما م���ن معامل النه�سة ال�سناعية 
يف الع���راق، فقد كان يزوره العديد من رجال ال�سيا�سة 
واالقت�س���اد الذي���ن ي���زورون الع���راق، وكان م���ن ب���ني 
زواره رائد االقت�س���اد امل�سري حممد طلعت حرب يف 
ني�س���ان 1936، وموؤ�س����س البنك العرب���ي عبد احلميد 

�سومان يف عام 1947.
ام���ا على امل�ست���وى احلكومي ف���ان امللك في�س���ل االأول 
)1921� 1932( نف�س���ه كان يهت���م باملعم���ل، ويو�س���ي 
با�ستم���رار بتقدمي الت�سهيالت ل���ه، وتلبية احتياجاته، 
ومنح���ه م�ساع���دات مالي���ة، وكانت احلكوم���ة بدورها 
ت�سعى اىل دع���م وت�سجيع ال�سناع���ات الوطنية ب�سكل 
عام، وقد حظي معمل )فتاح با�سا( ومعمل )عزيز مريزا 
يعق���وب و�سركاه( بدعم احلكومة فق���د ح�سل املعمالن 
عل���ى اإعفاءات م���ن ال�سرائب من جمل�س ال���وزراء عام 
1927، كما �سمل املعمالن بقانون ت�سجيع ال�سناعة رقم 
)14( ل�سن���ة 1929، وال���ذي ت�سمن تق���دمي الت�سهيالت 
ت  ا ع���د مل�س����������ا ا و

ال�سح���اب امل�سان���ع مب���ا فيه���ا اإعف���اء امل���واد الالزم���ة 
وامل�ستوردة من ر�سم الكمركي.

غرفة تجارة بغداد )1926�1945( :
بعد قيام احلكم الوطني يف العراق، اأ�سبحت ال�سرورة 
ملح���ة لتاأ�سي�س غرف التجارة، وقد �سدرت العديد من 
الدع���وات يف �سحف الب���الد املحلية تطال���ب احلكومة 
بتاأ�سي����س الغ���رف التجاري���ة، لذل���ك �سن���ت احلكوم���ة 
الن���واب  جمل�س���ي  موافق���ة  ح�س���ول  بع���د  العراقي���ة، 
واالأعي���ان، قانون غرف التج���ارة ذي الرقم )40( ل�سنة 
1926، ومبوج���ب ه���ذا القان���ون ج���رت يف 28 ايلول 
1926 انتخاب���ات اللجنة االإداري���ة لغرفة جتارة بغداد 
ع���ن طريق االق���راع ال�سري، وبنتيج���ة االنتخابات 
فاز )15( ع�سوا جرت االنتخابات يف رويال �سينما 
وح�سرها وزي���ر املالية �سبيح ن�س���اأت الذي دعا اىل 
ت�سكي���ل ادارة من )15( ع�سوا يك���ون اأحد امل�سارف 
ع�س���وا يف اأدارته���ا وث���الث �س���ركات اأجنبي���ة كبرية 
وخم�س���ة من التج���ار امل�سلمني على ان يك���ون اأحدهم 
اإيرانيا، وخم�سة من التجار اليهود وواحد من التجار 
امل�سيحي���ني، ورمب���ا كان يق���ف وراء دع���وة الوزي���ر 
�سغ���وط اأجنبية ويهودي���ة لل�سيطرة على غرفة جتارة 
بغداد. فاز يف االنتخابات اىل جانب نوري فتاح كل من 
 Wightحممود االطرقجي )ايراين،م�سلم(، وايت :
)بريطاين، م�سيحي(، قا�سم با�سا اخل�سريي )عراقي، 
م�سل���م(، بات���ي G.r.Battay )بريطاين، م�سيحي(، 
يعقوب يو�سف عاين)عراق���ي، يهودي(، يهودا ازلوف 
)عراق���ي، يه���ودي(، عب���د املجي���د حم���ودي )عراق���ي، 
م�سل���م(، خ�سوري �سما����س )عراقي، يه���ودي(، مريزا 
فرج )ايراين،م�سلم(، وين���ل داود �سا�سون )بريطاين، 
يه���ودي(، �سهيون عب���ودي )عراقي،يه���ودي(، كرجي 
عب���ودي )عراق���ي، يه���ودي(، الياهو الع���اين )عراقي، 

يه���ودي(، حممد احلاج خال���د )عراق���ي، م�سلم( ح�سل  
ن���وري فتاح، وال���ذي ح�سل عل���ى )29( �سوتا، ليكون 

بذلك من االأع�ساء املوؤ�س�سني لغرفة جتارة بغداد.
     �سعى نوري فتاح من خالل ع�سويته يف غرفة جتارة 
بغ���داد اىل العم���ل م���ع باق���ي اأع�س���اء الغرف���ة لتحقيق 
الغاي���ات التي اأ�س�س���ت من اجلها الغرف���ة واملتمثلة يف 
حتقي���ق النهو����س االقت�س���ادي يف الب���الد، وحماي���ة 
م�سال���ح التج���ارة والتج���ار، فكان ي�س���رك يف اللجان 
الت���ي ت�سكلها الغرف���ة، ويعرب عن اآرائ���ه يف املوا�سيع 
االقت�سادي���ة الت���ي تناق����س، وي�س���رك يف املوؤمت���رات 
االقت�سادي���ة الت���ي تعقد. ففيم���ا يتعلق باللج���ان كانت 
ل���ه م�ساركة يف ع���دد منها، فعلى �سبيل املث���ال كان اأحد 
اأع�ساء جلنة اأعداد نظ���ام الغرفة الداخلي عام 1928، 
واح���د اأع�ساء جلنة درا�سة الئح���ة قانون الكمارك عام 

.1928
      وللنظ���ر به���ذا املو�سوع عقدت غرف���ة جتارة بغداد 
ع���دة جل�سات متي���زت بحر����س االأع�ساء اليه���ود على 
جع���ل ي���وم االأحد يوم���ا للعطلة، وحر�س ن���وري فتاح 
عل���ى ان تك���ون العطل���ة التجاري���ة االأ�سبوعي���ة ي���وم 
اجلمع���ة وهو يوم العطلة الر�سمية، غري ان ما عر�سته 
الغرف���ة من اآراء حول عطلة ي���وم اجلمعة مل يوؤخذ به، 
ورمب���ا كان ذل���ك ب�سبب �سغ���ط اليهود وق���وة نفوذهم 
يف احلي���اة التجارية ان���ذاك، ويف العام نف�سه اختلفت 
دائ���رة الكمارك واملكو�س مع االآ�س���رة التجارية ب�سبب 
االختالف يف اأطوال القما�س امل�ستورد، فاقرح نوري 
فت���اح جل���ب ال���ة ذراع على غ���رار االآل���ة امل�ستخدمة يف 
امل�سان���ع وا�ستخدامها لتزول بذل���ك اأ�سباب االختالف 

يف ذراع املن�سوجات.
     ام���ا عن م�ساركته يف املوؤمترات االقت�سادية، فكانت 
ل���ه بع�س امل�س���اركات على امل�ست���وى املحلي والدويل، 
فعل���ى امل�ست���وى املحلي، �س���ارك يف اأول موؤمتر عقدته 
غ���رف التج���ارة العراقي���ة يف بغ���داد يف 23 حزي���ران 
1930،  وال���ذي عقد مب�ساركة الغرف التجارية الثالث 
يف بغداد واملو�سل والب�سرة، مثل غرف�ة جتارة بغداد 
ف�سال عن نوري فتاح كل من : قا�سم اخل�سريي )رئي�س 
الغرف���ة(، حمم���د جعفر اب���و التم���ن )نائ���ب الرئي�س(، 

الياه���و العاين )�سكرتري الغرفة( وبقية اأع�ساء اللجنة 
االإدارية،ام���ا ممثل���وا غرفة جتارة الب�س���رة فهم  : عبد 
الله جلب���ي )رئي�س الغرفة(، م�سطفى احلاج طه جلبي 
ال�سلم���ان )�سكرت���ري الغرف���ة(، يو�سف عبي���د )ع�سو(، 
ف�ي ح���ني مثل غرفة جت���ارة املو�سل حم���دي جلمريان 
)�سكرت���ري الغرف���ة(. انظ���ر: حما�س���ر جل�س���ات غرف���ة 
جت���ارة املو�سل  وكان العراق وقت انعقاد املوؤمتر مير 

بظروف مالية �سعبة ب�سبب االأزمة االقت�سادية العاملية 
)1929�1933( وتاأثريه���ا عل���ى االقت�س���اد العراق���ي، 
لذل���ك رك���ز اأع�س���اء املوؤمت���ر اهتمامهم ح���ول خماطرة 
ه���ذه االأزمة، وكيفية اأيجاد ال�سب���ل الكفيلة لتجاوزها، 
وق���د رفع املوؤمت���رون يف خت���ام جل�ساته���م تقريرا اىل 
رئي�س الوزراء نوري ال�سعيد )23اذار1930 � ت�سرين 

االول1930( ت�سمن تاأثري االأزمة وطرق معاجلتها.

وبعد نهاية احلرب العاملية االوىل و�سيطرت بريطانيا 
على الع���راق، كان لنوري فتاح با�سا ن�ساط يف احلركة 
الوطني���ة انذاك، وعلى الرغ�م من ع���دم اإ�سارة امل�سادر 
التاريخي�ة اىل طبيعة ه���ذا الن�ساط، اال ان ن�ساطه هذا 
دف���ع ب�سلطات االحتالل الربيط���اين اىل اعتقاله ونفيه 
م���ع جمموعة من اأقرانه الوطني���ني اىل جزيرة هنج�ام 
يف الهن���د، كان اىل جان���ب نوري فت���اح كل من : عارف 
ال�سوي���دي، احم����د خمت���ار احلاج فتح���ي، �سربي ابن 
قا�س���م، حمم���د م�سطفى اخللي���ل، امني افن����دي رئي�س 
بلدي����ة املعظ���م، ال�سي���خ �سال���ح احلل���ي. وق���د حاولت 
وزارة عب���د الرحمن النقي���ب )25 ت�سرين االول 1920 
� 22 اب 1921( ان جت����س نب����س �سلط���ات االنت���داب 
الربيطاني���ة يف اأمر اإرجاعهم، فاتخ���ذ جمل�س الوزراء 
يف 10 ت�سرين الثاين 1920 قرارا  باإرجاعهم، وار�سل 
الق���رار اىل تلك ال�سلطات الت���ي اأجابت بدورها يف 18 
ت�سري���ن الث���اين 1920 بع���دم ممانعته���ا لعودته���م اإذا 
اآخذت ال�سمان���ات الالزمة يف عدم عبثهم باالأمن. ويف 
22 ت�سرين الث���اين 1920 قرر جمل�س ال���وزراء اإعادة 
نوري فتاح وخم�سة من رفاقه، وا�سرطت عليهم كتابة 
تعهد خطي هذا ن�سه:”نحلف ان نخ�سع اىل احلكومة 
احلا�س���رة املوؤقت���ة، ونحلف ب�سرفن���ا ان نعمل بح�سب 
اأوامره���ا اىل ذل���ك الوقت ال���ذي ي�سدر ق���رار � كذا � من 
جمل�س االأم���ة فيما يخت����س بتعيني م�ستقب���ل العراق، 
ون�سم���ن اأنف�سنا ب���ان نبتعد بعد رجوعن���ا اىل العراق 

عن كل عمل �سيا�سي”. 
     الت����زم ن�وري فتاح مب���ا تعهد به، وابتعد عن احلياة 
ال�سيا�سي���ة، بع���د ان اخت���ار لنف�سه طريقا اأخ���ر ميكن�ه 
م���ن خدم����ة وطن����ه ب�س���كل ال يق����ل اأهمي���ة ع���ن العمل 
ال�سيا�سي، وهو طريق االقت�ساد اأو مبعنى اأدق طريق 
النهو����س بال�سناع����ة الوطني����ة، ولكن�ه ل����م يتخ�ل عن 
مواقف���ه الوطني���ة، فخالل ث���ورة ماي����س 1941 عقدت 
غرف���ة جتارة بغداد جل�س���ة ا�ستثنائية ملناق�سة م�سروع 
اإ�سع���اف اجلي����س، وتق���رر التربع مببلغ ق���درة )382( 
دينار، فكان نوري فتاح اكرث املتربعني �سخاء، اذ ا�سهم 
ب���� )100( دينار، يف حني توزع بقي���ة املبلغ على )16( 
ع�س���وا من اأع�ساء الغرف���ة، اأما عل���ى ال�سعيد القومي 
فنتيج���ة لتفاق���م االأو�ساع يف �سوريا عل���ى اثر �سيا�سة 
البط����س واالإره���اب التي اتبعته���ا ال�سلط����ة الفرن�سي�ة 
املنتدب����ة عل���ى �سوري���ا، وحاج����ة القط���ر ال�سقيق اىل 
االإعان���ات  والتربعات تقدم كل من نوري فتاح و�سعيد 
احلاج ثابت مع ع����دد م�ن النواب والوجهاء بطلب اىل 
وزارة الداخلية يف 17 �سباط 1936 لتاأليف جلنة عليا 
ف����ي بغداد تقوم بجمع االإعان���ات ملنكوبي �سوريا، وما 
ان وافق���ت الوزارة عل���ى الطلب حت�ى اجتم���ع اأع�ساء 
اللجن����ة العلي���ا وانتخب���وا حمم���د مهدي كب����ة  معتمدا 
ون���وري فت���اح اأمين�ا لل�سن���دوق، وق�د وجه���ت اللجن�ة 
ن����دا عاما اىل ال�سع���ب العراق�ي دعته با�س���م االإن�ساني�ة 
ان يب����ادر الإغاث����ة �سوري���ا املجاه���دة من اج���ل حريتها 
وا�ستقالله���ا، ويحثهم على تاأ�سي�س جل�ان فرعية جلمع 
االإعان����ات الإنق�اذ �سوريا م�ن نكبته���ا، ومتكنت اللجن�ة 
من جم�ع مبال�غ كبي����رة اأر�سلته�ا ال�ى دم�س�ق لتوزيعه�ا 

على عوائل املنكوبي�ن. 

  عن ر�سالة )الدور االقت�سادي
 للربجوازيني الوطنيني(     

صفحة مطوية من من تاريخ الصناعات العراقية

قصة تأسيس معمل)فتاح باشا( 
وتأسيس غرفة تجارة بغداد

  حظى العراق منذ مطلع القرن 

العرشين، مبجموعة من االقتصاديني 

الوطنيني الذين أدركوا أهمية االقتصاد 

يف تحقيق االستقالل الوطني. ومن 

املؤكد ان هؤالء الربجوازيني قد 

تلقوا تعليام حديثا واطلعوا عىل ما 

يشهده العامل من تطور من خالل 

عملهم يف استانبول وتنقلهم بني 

الواليات العثامنية، ومل يقترص نشاط 

هؤالء الربجوازيني عىل الجوانب 

االقتصادية بل كان لهـم نشـاط 

سيايس وثقافـي، وكـان نـوري فتاح 

باشا واحدا من ابرز الربجوازيني 

العراقييـن الذيـن تركـوا بصمـات 

واضحـة يف رصح االقتصاد الوطني 

العراقي.

بطانيات فتاح با�صا

نوري فتاح مع والده

معمل غزل ون�صيج قدمي
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د. عبد الستار شنين الجنابي

كان ت�سور الطبقة الواعية ب���اأن اجلهاد ال�سيا�سي مل ينته 
عه���ده، بل ا�سي���ف له واجب اخر ال يقل عن���ه اهمية، وهو 
اجله���اد لن�سر الثقافة والتعلي���م احلديث على وفق منظور 
وطني وقوم���ي. وكان من بني هوؤالء جمموعة عملت على 
تطبي���ق الفكرة عل���ى ار�س الواقع، خ�سو�س���ًا ان بع�سهم 
ق���د تخرج م���ن دار املعلم���ني العالي���ة فاأ�سبح لدي���ه القدرة 
والكف���اءة الر�سمية ما يوؤهله لب���دء م�سروع ثقايف يتم من 
خالله دعم التعليم احلديث على وفق الت�سورات الوطنية 
والعربي���ة. فكانت الفكرة التي دعا اليها ال�سيد �سعيد كمال 
الدي���ن، والتي طورت اىل ت�سكيل هي���اأة وو�سع منهاج ثم 
تقدمي طلبًا اىل وزارة املعارف وال�سحة العمومية لغر�س 
ان�س���اء معهد علمي حدي���ث باإ�سارة م���ن ال�سيد حممد علي 

كمال الدين.
با�س���رت الهيئة املوؤ�س�س���ة ملدر�سة الغ���ري ب�سعي ون�ساط 
لبدء العمل بامل�سروع قب���ل و�سول املوافقات الر�سمية. اذ 
مت ا�ستئج���ار دارًا يف حمل���ة امل�سراق تربع بدفع مبلغ بدل 
ايج���اره م���دة �سنتني احل���اج جا�سم ال جياد اح���د م�سايخ 
ال�سامية، كما مت جتميع بع�س االثاث ال�سروري من بيوت 
االع�س���اء، ثم بدَء بت�سجيل الطلب���ة امل�سائيني يف املدر�سة 
ومت البدء بال���دوام الفعلي يف نهاية �سهر  )�سباط 1922( 
اذ القي���ت اول حما�س���رة م���ن قبل حممد علي كم���ال الدين 
املتخرج حديثًا من دار املعلمني العالية والذي قدم خدماته 
متطوعًا، و تطوع للتدري�س اي�سًا ال�سيخ قوام الدين جنم 

الدين احد معلمي املدر�سة االمريية يف النجف.
بقي���ت الدرا�س���ة مقت�سرة عل���ى الق�سم امل�سائ���ي مدة �سهر 
تقريب���ًا حت���ى افتت���اح الق�س���م النه���اري ال���ذي مت يف )27 
رج���ب  1340ه���� / 26 اذار 1922م(، اذ �سب���ق ان تق���رر 
اقامة حفل افتتاح كبري يتم فيه دعوة خمتلف ال�سخ�سيات 
االأو�س���ط  والف���رات  النج���ف  ال�سي���وخ والوجه���اء يف  و 
وبع����س �سخ�سي���ات العا�سم���ة بغ���داد. ولغر����س ت�سهيل 

عملي���ة احل�سور، وجمع التربع���ات، مت ت�سكيل جلنة عليا 
لالحتف���ال م���ن بع�س اعي���ان النجف وه���م : ال�سيخ جواد 
اجلواه���ري، وال�سي���د حممد عل���ي بحر العل���وم، وال�سيخ 
عب���د الر�سا ال�سي���خ را�سي، والعالم���ة ال�سيخ عبد الكرمي 
اجلزائ���ري، واحلاج عبد املح�سن �سال����س، وال�سيد �سعيد 
كمال الدين، على ان تكون الدعوة لالحتفال با�سمائهم، اال 
انه مت االتفاق اخريًا على ان تكون الدعوة با�سم    )الهيئة 
العلمية( ملدر�س���ة الغري. ومتت الدعوة وح�سر عدد كبري 
من العنا�سر الوطنية يف الفرات االأو�سط، وبغداد، ف�ساًل 

ع���ن ال�سخ�سي���ات النجفي���ة. وج���رى االحتف���ال يف اليوم 
املح���دد ل���ه وهو ي���وم )27 رج���ب 1340 ه�( ال���ذي يوافق 
حل���ول موعد الزيارة اخلا�سة اىل النجف مبنا�سبة مبعث 
النبي حممد )�س( يف بناية املدر�سة وقد ح�سره مت�سرف 
ل���واء كربالء حميد خ���ان، وكان م���ن املتحدثني يف احلفل 
الدكت���ور حممد مهدي الب�س���ري الذي الق���ى خطبه م�سهبة 
دع���ا يف نهايتها املدعوين على الت���ربع لدعم هذا امل�سروع 
العلم���ي اجلديد. وق���د بلغ جمموع التربع���ات التي قدمت 

خالل احلفل )4000( روبية.

ذك���ر حممد علي كم���ال الدين يف مذكراته وال���ذي يوؤيد ما 
ذكرت���ه �سابقا ً، وهو ان املوافقة مل ترد من الوزارة على ما 
يتذك���ر، لذلك مت تذكري وزير املع���ارف وال�سحة العمومية 
ان���ذاك ال�سيد حممد مه���دي بحر العلوم ع���ن طريق بع�س 
املدعوين من بغداد، مما حدا به اىل ار�سال ر�سالة معنونة 
اىل ال�سي���د ح�سني كمال الدي���ن مدير املدر�س���ة يعلمه فيها 
ب�س���روره بافتت���اح املدر�سة، ويهنئه على ه���ذا النجاح يف 
�سبي���ل خدم���ة العلم واملعرف���ة، ويقدم ال�سكر ل���ه ولكل من 
ا�سه���م يف هذا امل�سروع النبيل الذي �سيخلد ذكرهم، وختم 
ر�سالته باأنه لن يتاأخر يف دعم هذا امل�سروع ماديا ً و ادبيا ً 
ال يف الوقت احلايل  وال يف امل�ستقبل. وكما يذكر �ساحب 
املذكرات بانه ال ميكن اعتبار هذه الر�سالة موافقة ر�سمية 
النه���ا مل تك���ن حتمل رقم���ا ً وال تاريخا ً وال ختم���ا ً، و انها 
و�سل���ت ب�س���ورة �سخ�سي���ة ولي�س ع���ن طري���ق الت�سل�سل 
ميك���ن  ال  لذل���ك  ر�سمي���ة.  خماطب���ات  مبوج���ب  االإداري 
اعتباره���ا اال ر�سال���ة �سخ�سية فقط. ولك���ن مع ذلك فقد مت 
اعتماده���ا من قبل الهيئة املوؤ�س�س���ة كوثيقة ر�سمية ُي�ستند 

اليها يف العمل.
وبع���د حفلة االفتت���اح مت املبا�سرة بالق�س���م النهاري، اذ مت 
القرار عل���ى فتح ثالثة �سف���وف اوىل يف الق�سم النهاري، 
و�س���ف واح���د يف الق�س���م امل�سائ���ي. ومت حتدي���د االجور 
بروبي���ة واح���دة للطلب���ة النهاري���ني و روبيت���ان للطلب���ة 
م���الك  اول  ال�سجالت،وتعي���ني  م�س���ك  ومت  امل�سائي���ني، 
للمدر�س���ة.. ام���ا امل���واد الدرا�سي���ة فق���د كان راأي الهيئ���ة 
التاأ�سي�سية ان تقوم بتدري�س املواد التي �سبق ان ذكرناها 
يف طل���ب التاأ�سي����س. وم���ن مالحظ���ة هذه امل���واد جند ان 
الهيئة قد قررت جعل م���ادة الن�سيد – الذي ادخلته وزارة 
املع���ارف يف مناهجه���ا اعتب���ارًا م���ن �سن���ة 1923- ومادة 
اخلطاب���ة درو����س م�ستقل���ة، وه���ذا �س���يء جدي���د مل تاألفه 
املدار����س الر�سمية ان���ذاك. وكان الدافع اىل ذلك كما ميكن 

ا�ستنتاج���ه من مذكرات حممد علي كم���ال الدين، هو جعل 
املدر�س���ة ت�سري عل���ى وفق املبادئ العربي���ة وجعلها مركزًا 
للربي���ة الوطني���ة والقومي���ة. وق���د بلغ االندف���اع يف هذا 
االجتاه ح���دًا اىل ان اال�ستاذ )يحي���ى ق افندي املو�سلي( 
الذي كان قوميًا متطرفًا متخرجًا من دار املعلمني العالية ، 
ث���م حتول الحقًا اىل �سيوعي متطرف، قد ترك عمله مديرًا 
ملدر�سة الكفل الر�سمية والتحق مبدر�سة الغري االأهلية ملا 
تاأكد لديه منهجها الوطني والقومي، فزاد املدر�سة حما�سًا 
باأعمال���ه وخطب���ه وخط���ب االأ�ساتذة والطلب���ة يف كل يوم 
وليلة، اإذ احدث ذلك انقالبًا يف املدر�سة وحولها. و ي�سجل 
لهذا االأ�ستاذ وملدر�سة الغ���ري االأهلية ال�سبق والف�سل يف 
ابت���كار الطريق���ة الهجائي���ة اإذ اعلن مديره���ا    )يحيى ق( 
باأن���ه ي�ستطيع تعليم االأميني  القراءة والكتابة خالل ثالثة 
ا�سهر بطريقة )االلف ب���اء( اأي الهجائية وهو بذلك ي�سبق 
�ساط���ع احل�سري يف ابتكاره له���ذه الطريقة التي و�سعها 
يف كت���اب القراءة لل�س���ف االول االبتدائ���ي، والذي اطلق 

عليه ا�سم )القراءة اخللدونية(.
ويف الع���ام الدرا�س���ي الث���اين )1922 / 1923( اوف���دت 
الهيئ���ة االإداري���ة املوؤ�س�س���ة رئي�سه���ا ال�سيد ح�س���ني كمال 
الدي���ن اىل بغداد ملقابلة امللك في�سل ، وجنح ال�سيد ح�سني 

يف مهمته وقابل امللك وعر�س عليه ثالثة امور هي :
1- جعل املدر�سة حتت رعاية امللك.

2- تخ�سي����س منح���ة ملكي���ة �سهري���ة للمدر�س���ة مقدارها 
)350( روبية من خزينة امللك اخلا�سة.

3- تو�سية امللك لوزارة املعارف بتقدمي منحة للمدر�سة.
    وق���د ا�ستج���اب املل���ك في�سل له���ذه املطالب وق���دم منحة 
�سهري���ة مقداره���ا )200( روبية، و قدم���ت وزارة املعارف 
بتو�سية من���ه منحة مقطوع���ة مقداره���ا )1000( روبية. 
ويف ه���ذه ال�سن���ة اي�س���ًا ا�ستطاع���ت املدر�س���ة ا�ستكم���ال 
املراح���ل الدرا�سية، فتم فت���ح ال�سف الرابع واخلام�س يف 
الق�سم النه���اري، و�ستة �سفوف يف الق�س���م امل�سائي، على 
ان تدر����س يف ال�سف ال�ساد�س بع�س مناهج ال�سف االول 
املتو�س���ط في�سمى هذا ال�سف ب�)ال�س���ف الراقي( )(. ومن 
االم���ور الطريف���ة ان النقمة عل���ى الربيطانيني يف النجف 
عل���ى اث���ر ف�سل ثورة �سن���ة        )1920( مازالت قائمة بني 
النا����س، وكان م���ن مظاه���ر ه���ذه النقم���ة ان ا�سرب طالب 
مدر�س���ة الغري عن تعلم اللغ���ة االنكليزية اعتقادًا منهم ان 

ذلك من دواعي ال�سعور الوطني. 
لقد اث���ار ن�ساط مدر�سة الغ���ري وهيئته���ا االإدارية وتبنى 
امللك في�سل لها ح�سد الكثريي���ن، وخ�سو�سًا بع�س رجال 
الدي���ن االأجان���ب، النه���ا ا�ستطاع���ت يف وق���ت ق�س���ري ان 
تث���ري االنتباه، وتكون مرك���زًا ثقافيًا و�سيا�سي���ًا للعنا�سر 
الوطنية والن�س���اط القومي العربي يف املدينة، ف�ساًل عما 
كان���ت تقوم به من ن�ساط تعليم���ي حديث، وتن�ساأة وطنية 
وعربي���ة للن�ساأ اجلديد، مل يكن يراد لها ان تنمو او تزدهر 
يف النج���ف. لذل���ك مت ا�ستفت���اء اح���د املراج���ع االإيرانيني 

يف ام���ر املدر�س���ة والدرا�سة فيها، فاأفت���ى بحرمة الدرا�سة 
احلديث���ة. وقد ا�سط���ر ذلك الهيئ���ة االإداري���ة اىل ا�ستفتاء 
ع���امل عربي وه���و ال�سيخ احمد كا�سف الغط���اء الذي افتي 
بحليتها، فتعار�ست الفتوتان واحبط �سعي”الرجعيني”. 
وحينما اآل االمر اىل هذه النتيجة قامت العنا�سر املحافظة 
م���ن رج���ال الدي���ن بتجني���د اخلطي���ب �سيد �سال���ح احللي 
ملحاربة املدر�سة، فكان يرتقي املنرب يف ال�سحن احليدري 
ال�سريف ويطعن باملدر�سة، والهيئة، والطالب، واملعلمني، 
يف حمل���ة قوية. اال ان الطلب���ة مل يدعوه ي�ستمر يف طعنه 
فردوا عليه علنًا وامام النا�س، ثم �سكته املدر�سة لل�سلطات 
املحلي���ة، فت���م اعتقاله ثم نف���ي اىل الفاو وبع���د انتهاء مدة 

نفيه وعودته اعتذر من �سلوكه وطلب ال�سفح.
�سعت الهيئة املوؤ�س�سة للمدر�سة اىل تثبيت اركان املدر�سة 
من خ���الل احل�س���ول على قطع���ة ار����س وان�س���اء بنايتها 
اخلا�س���ة عليها، فقدمت طلبًا اىل املراج���ع العليا بو�ساطة 
قائممق���ام النج���ف علي مظل���وم بتاريخ )9 مت���وز 1922( 
ا�س���ارت فيه اىل ك���ون مدر�سة الغري م���ن املعاهد العلمية 
احلديث���ة الت���ي يع���ول عليها االه���ايل يف تعلي���م وتهذيب 
نا�سئته���م وتثقي���ف ابنائه���م، وان ه���ذه املهم���ة تتطلب ان 
تك���ون للمدر�سة بناية الئقة به���ا ومبهمتها. لذلك ان الهيئة 
املوؤ�س�س���ة تطل���ب م���ن احلكوم���ة ان ت�سمح له���ا با�ستغالل 
قطعة االر����س اخلا�سة بالثكن���ة الع�سكري���ة )الق�سلة( مع 
االكمخانة )املخبز( التابع لها التي هي االن خربة خالية ال 

ي�ستفاد منها، ليتم ان�ساء عمارة املدر�سة عليها من تربعات 
االهليني.

وقد �سبق ان طلبت هيئة املدر�سة منحها الثكنة الع�سكرية 
وم���ا جاوره���ا م���ن اأرا�سي املخب���ز الإن�ساء بناي���ة لها، وملا 
كان���ت بناي���ة هذه الثكنة خرب���ة وال ي�ستفاد منه���ا �سيئًا، و 
ان وجود املب���اين الع�سكرية داخل املدينة خمالفًا للقواعد 
اجلاري���ة. وعلي���ه ي���رى املجل����س �س���رورة ت���رك الثكن���ة 
املذك���ورة ملدر�س���ة الغ���ري وم�ساعدتها عل���ى اعمارها مما 
يوافق امل�سلحة العامة وارتياح ال�سكان. وقد وقع املذكرة 
قائممق���ام النجف �سديق الدملوجي، و مدير املال، وكاتب 

التحرير، واربعة من االع�ساء.
انته���ى االمر عن���د جمل�س ال���وزراء العراقي ال���ذي عر�س 
املو�سوع بجل�سته املنعقدة يف )29 كانون االأول 1923( اذ 
�س���در القرار باملوافقة على ترك الثكنة الع�سكرية واملخبز 
الكائنني يف النجف اىل مدر�سة الغري وت�سجيلها با�سمها 
الإن�س���اء بناي���ة املدر�س���ة عليها. وهك���ذا ا�ستطاع���ت الهيئة 
املوؤ�س�سة ملدر�سة الغري االأهلية يف النجف احل�سول على 
قطعة االر�س اخلا�سة بها الإن�ساء بناية املدر�سة بعد ت�سع 
وع�سري���ن �سهرًا من االنتظ���ار وال�سرب.ويذكر حممد علي 
كمال الدين يف مذكراته، ان جمل�س الوزراء قد وافق على 
املو�س���وع بعد تو�س���ط امللك في�سل واحل���اح كل من كاطع 
العوادي، وعبد املح�سن �سال����س، وحممد مهدي الب�سري، 

و�سعد �سالح .

وبع���د ت�سجي���ل قطعة االر����س با�س���م مدر�س���ة الغري يف 
�سجالت طابو النجف با�سرت الهيئة االإدارية بالعمل على 
جمع املبلغ الكايف الإن�ساء عمارة املدر�سة عن طريق اطالق 
حمل���ة تربع���ات داخ���ل النجف وخارجه���ا. اذ قدم���ت طلبًا 
بذل���ك للقائممقام عبد الل���ه مظفر يف     )25 ماي�س 1925( 
باملو�س���وع راجني في���ه ان يكون على راأ����س اللجنة. وقد 
حب���ذ مت�سرف ل���واء كربالء عبد الله الدليم���ي بقيام حفلة 
جلم���ع التربع���ات اال انه رف����س ان تكون اللجن���ة برئا�سة 

القائممقام لكي ال تاأخذ �سكاًل ر�سميًا. 
و عن���د زي���ارة للملك في�س���ل مدين���ة النج���ف بتاريخ )11 
كان���ون االول 1923( قام���ت مدر�سة الغ���ري باإحياء حفلة 
ترحيبي���ة ل���ه يف املدر�سة القي���ت فيها العديد م���ن الكلمات 
والق�سائ���د ال�سعري���ة. وق���د ا�ستغل���ت هيئ���ة املدر�سة هذه 
املنا�سب���ة وطلبت من امللك ان ي�سع���ى لدى وزارة االأوقاف 
للت���ربع مببل���غ مع���ني للمدر�س���ة م���ع مبل���غ اخ���ر مقطوع 
مل�ساعدته���ا يف اإن�س���اء بنايته���ا. وق���د واف���ق املل���ك في�سل 
عل���ى ذلك وتعه���د بدعم جه���ود املدر�س���ة ورعايتها، وطلب 
من الهيئ���ة ار�سال من ميثلها اىل بغ���داد ملتابعة املو�سوع 
واق���راره. و بالفعل اوف���دت هيئة املدر�س���ة ال�سيد ح�سني 
كم���ال الدين ملراجع���ة وزير االأوق���اف �سالح با����س اعيان 
الإمت���ام عملي���ة التخ�سي�س. وبن���اء على توجيه���ات امللك 
في�سل فاحت وزير االأوقاف جمل�س الوزراء للموافقة على 
تخ�سي�س مبلغ �سهري ثابت مقداره )250( روبية كاإعانة 
دائم���ة تدفع من واردات دفنية النجف ابتدًء من )1 كانون 

الثاين 1924(.
وعن���د ذلك ب���داأت املبا�س���رة بالعمل الإن�ساء بناي���ة املدر�سة 
عل���ى االر����س الت���ي خ�س�س���ت لها م���ن احلكوم���ة. اال ان 
جمم���وع املبال���غ التي جمعت لهذا الغر����س مل تكِف الإمتام 
البن���اء. فجرت ت�سبث���ات جديدة، ومت تذك���ري امللك في�سل 
عن���د زيارت���ه اجلدي���دة للنج���ف يف )اأول ماي����س 1925( 
بوع���ده باإكمال البناية التي زاره���ا موقعيًا و�ساهد البناء 
الذي مل يكتمل فاأ�سار لل�سيد ح�سني كمال الدين مبراجعته 
يف بغ���داد بعد عودت���ه. وبالفعل مت���ت املراجعة، واقرح 
امللك في�سل تخ�سي����س مبلغ )ع�سرة االف روبية( لغر�س 
ل املبل���غ اىل النجف  اكم���ال البناي���ة. ومت ال�س���رف، وحوَّ
وبو�س���ر بالعم���ل من جديد، ومل يكتم���ل البناء اال يف �سهر 
)ني�سان 1926( حيث �سغلتها املدر�سة واقيمت حفلة كربى 

باملنا�سبة. وق�����د ارخها ال�سيخ حممد علي اليعقوبي :
مدر�سة الغري حني ازدهرت          

   معاهد للعلم بها كاالزه���ري
�سادوا بها مدر�سة اأهلي���ة        

     فاأ�س�ست هذا اأرخوا با�سم الغ�ري.

عن ر�سالة 
)التاريخ االجتماعي للنجف 1932 ��1968(

دور الملك فيصل االول 
في تاسيس مدرسة الغري

كيف تأسست اول مدرسة 
حديثة في مدينة النجف 
سنة 1922؟

حققت ردود الفعل اتجاه سياسة االحتالل 

الربيطاين انجازات فعلية لصالح التعليم 

الحديث يف النجف. اذ قادت القضية الوطنية 

اىل رضورة تأسيس مدرسة تكون مركزًا 

لنشاط الوطنيني والقوميني من الشباب 

النجفي الواعي، عوضًا من البيوت والدواوين 

وزوايا املدارس الدينية التي مل تعد تفي 

بالغرض بعد انتهاء ثورة عام )1920(، 

وتشكيل الحكومة العراقية سنة )1921(.

النجف القدمية

مدر�صة الغري يف ال�صبعينيات

النجف القدمية 
)الحظ �صورها 

القدمي(

جعفر اخلليلي جريدة النجف 1929
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ك����م����ال ل���ط���ي���ف س��ال��م

هذا احلوار اجريته قبل اكرث من 40 عاما مع املطربة 
الراحلة وحيدة خليل وفيه ت�سلط ال�سوء على لقائها 

االول بامللحن الكبري عبا�س جميل.
م����ا اجم����ل ان يتعان����ق ال�س����وت الريف����ي اجلميل مع 
اللح����ن الريف����ي ال�سميم����ي وال�سعر الغنائ����ي املعرب 
ومادمن����ا نتحدث ع����ن االغني����ة الريفية ف����ال باأ�س ان 
نح����اور املطرب����ة وحي����دة خلي����ل �ساحب����ة ال�س����وت 

الريفي املميز

هكذا كانت البداية..
تق����ول املطربة الريفية وحي����دة: اين اغني من �سميم 
قلب����ي، وب����كل عواطف����ي وجوارحي، ال اغن����ي كيفما 
كان.. او ب����ال ه����دف، االغنية الت����ي ال تعني �سيئا.. ال 
اغنيه����ا، لقد بداأت الغن����اء منذ الطفول����ة، وغنيت يف 
االذاع����ة والتلف����از منذ ع����ام 1951. مل ادر�س الغناء، 
لكن����ي ترددت كثريا على دور العر�س، مل�ساهدة افالم 

ال�سيدة ام كلثوم واملطربة ليلى مراد،
وقد حفظت الكثري من اغ����اين املطربتني، ان �سوتي 
ق����وي ب�سه����ادة االخري����ن، لقب����ت فيما م�س����ى بامرية 
الغن����اء الريف����ي، وال�س����ك ان املالم����ح اال�سا�سية التي 
يت�س����كل منه����ا �سوت����ي تكم����ن يف �سفائ����ه وان�سيابه 
وقدرته عل����ى التفاعل، مع الكلم����ة واللحن الريفيني. 
وه����ذا ال يعن����ي بال�سرورة، ع����دم ا�ستطاعت����ي تاأدية 

االغاين الع�سرية.

عبا�س جميل والقفزة الكبيرة..
وعن كيفية اكت�ساف �سوتها و�سعودها نحو النجاح 
قال����ت: لق����د كان اول من اكت�سف جوه����ر �سوتي، هو 
امللح����ن عبا�س جميل الذي عرفن����ي على امللحن ناظم  
نعي����م، حي����ث  قدمن����ي للجمه����ور باغني����ة )ياميه ذاك 
هواي(. ث����م جاء الفنان الراحل جميل ب�سري فقدمني 
باغنية )من و�سلج من دالج(.. كانت هذه اول مرحلة  
اخطوها. ث����م جاءت القفزة الكب����رية، على يد امللحن 
عبا�����س جمي����ل، الذي �س����اغ يل العديد م����ن االحلان، 
التي دفع����ت بقدرات �سوت����ي نحو املزيد م����ن التاألق 
والنجاح، منها )عني بعني، وجاوين اهلنا( وغريها، 
وللحقيق����ة اق����ول.. اين مازل����ت اتطل����ع اىل احل����ان 
بلهف����ة! كما تعاونت مع روح����ي اخلما�س، حممد عبد 

املح�سن.
تر�سيح اال�سوات الغنائية وبطاقات التو�سية!!

ومل����ا �ساألن����ا الفنانة وحي����دة خليل عن افتق����ار الغناء 
العراق����ي لال�س����وات الن�سائي����ة والرجالي����ة اجلديدة 

قالت:
 لقد كان اختي����ار ال�سوت الناجح، يتم بو�ساطة قرار 
ت�س����دره جلن����ة اختي����ار اال�س����وات، وكان ال�س����وت 
اجلدي����د، يخ�سع اىل اختيار �سعب جدا، اما اليوم.. 
اال�س����وات  تر�سي����ح  فيت����م  االمل:  واقوله����ا مبنته����ى 
الغنائية، مبوجب بطاقات تو�سية! فت�سبح فالنة او 
فالن بني ع�سية و�سحاها، مغنية او مغنيا، ولهذا قلما 
جتد بني اال�سوات اجلديدة، من هو جدير بالدخول 
اىل املوؤ�س�س����ة العامة لالذاعة والتلفزيون! لقد احلت 

نف�س����ي على التقاعد، وهو مو�س����وع يجب اال يحدث 
بالن�سب����ة للفنان مطلقا، والفن����ان احلقيقي،ال ير�سى 
باملوت ال�سريري، ويرحب به امام مكرب ال�سوت، او 
املذياع، او على خ�سب����ة امل�سرح، لكني وجدت نف�سي 
مرغم����ة.. بع����د عملي����ات املحارب����ة الت����ي جابهني بها 
البع�����س، كان يقال يل ان )اال�ستوديو( م�سغول.. او 
حمجوز.. لدين����ا �سيوف، وتكرث االع����ذار.. ويفوت 
موعد الت�سجيل ومن ناحية اخرى، كنت اجهز نف�سي 
الداء الواج����ب يف املنا�سب����ات الوطني����ة والقومي����ة، 
فتاأتي املنا�سبة وت����روح، وال احد ي�ستدعيني، مع ان 
الدع����وة وجهت للجميع، مبا فيه����م الغجر!!، وناحية 

ثالثة:
 كان����ت اح����دى املغني����ات، ت�سج����ل ارب����ع اغنيات يف 
ال�سهر، بينما ا�سجل انا واحدة كل �ستة اأ�سهر، وحتى 
ال�سف����رات، كانت تتم ب�س����ورة مزاجية، ح�سلت على 

�سفرة واح����دة، وكانت بناء عل����ى طلب من املغربني 
العراقيني يف )ديرويت( بامريكا.

له����ذه اال�سب����اب جمتمع����ة، اعل����ل فق����ر �ساح����ة الغناء 
العراق����ي، اىل اال�سوات اجلدي����دة، فال�سوت اجليد، 
ال ي�ستطي����ع الو�س����ول، لع����دم وج����ود جل����ان اختبار 
متخ�س�سة، واذا ت�سرب احد هذه اال�سوات، �سرعان 

ما تعلن احلرب �سده!

اعادة ت�سجيل االغاني..
ام����ا ع����ن اعادة ت�سجي����ل بع�����س اغانيه����ا الريفية فقد 

اجابت:
 ا�ستدعتن����ي قب����ل ب�سع����ة ا�سه����ر، املوؤ�س�س����ة العام����ة 
لالذاع����ة والتلفزيون، حيث طلب مني احد املخرجني 
اع����ادة ت�سوير ع�س����ر من اغنياتي، وذل����ك على �سبيل 
االحتف����اظ به����ا للذك����رى، واي�س����ا م����ن ب����اب الوف����اء 

ايّل كمطرب����ة ريفي����ة، وفج����اأة تخل����ى ه����ذا املخ����رج 
عني،واحالن����ي عل����ى خمرج اخ����ر، اظه����ر ا�ستعداده 
الخ����راج االغني����ات الع�س����ر، ث����م تركني عل����ى ا�سا�س 
االت�س����ال ب����ي هاتفي����ا!!، وحت����ى االن مل يت�سل بي، 
�ساأل����ت عن ال�سبب.. فقي����ل يل ان املدير العام او�سى 
بت�سجي����ل اغني����ات )الذك����رى والوف����اء(.. نق����ل اىل 
وظيف����ة اخرى. ولرمب����ا كان يف )ه����ذا( اعظم فر�سة 
للتن�س����ل. كم����ا علم����ت ان خمرج����ا ثالث����ا ح����ال دون 

الت�سجيل. بحجة ان االغاين قدمية!!!.

ومن ا�سهر االغاين التي حلنها عبا�س جميل لها

    * ال هو جرح ويطيب
    * عليمن ياقلب تعتب عليمن

    * حرت والله بزماين
    * ام�س واليوم

    * ارد اوقف بحي الولف
    * على بايل ابد

    * اقولك لو عواذلنا تقولك
    * ب�سكوت اون ب�سكوت

    * مية هنا
    * ماين �سحت

    * جان احلي حلو بعيني
    * ايّل يحفظج يامية

جملة االذاعة والتلفزيون 1976

عبا�س جميل وناظم الغزايل

وحيدة يف االربعينيات


