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أوال : ابن الماء والطين والرستة 
العراقية البيضاء

1. مقدمة: شخصيته ستبقى 
حية

�سرية  ع��ن  درا���س��ي��ة  ف�سلة  كتبت  ق��د  كنت 
عبد  اجلبار  عبد  الدكتور  العالمة  الأ�ستاذ 
ابرز  اح��د  ك��ان  اإذ   ، خلت  �سنوات  منذ  الله 
التي  العراقية  النخبة  �سمن  ال�سخ�سيات 
ذاكرة   : زعماء ومثقفون   « بها يف  اعتنيت 
، �ستمر علينا  العام 2011  . ويف   « م��وؤرخ 
الذكرى املئوية مليالد هذا الرجل ، وواجبنا 
اأن نحتفي بها احتفاء يليق مبكانته العلمية 
اإب���ان القرن  وال��وط��ن��ي��ة يف ح��ي��اة ال��ع��راق 
ومل  ك��ان  ا�سمه  وان  خ�سو�سا   ، الع�سرين 
يزل ، يثري اأ�سئلة عدة ف�سال عن انطباعات 
مده�سة عن هذا الرجل الذي يعتربه كل من 
عرفه معرفة حقيقية ، انه ال�ستثناء يف علمه 
املتح�سر  واأ�سلوبه  وخلقه  وثقافته  واأدب��ه 
يف احلياة . دعوين اأقف اليوم وقفة مطولة 
واإبداعاته  الله  عبد  اجلبار  عبد  �سرية  عند 
البع�ض  اتفق  ..و�سواء  وخ�ساله  ون�ساله 
ال�سرورة  من  ف��ان   ، عنه  اختلفوا  اأو  معه 
اأن يكون املرء حياديا ومن�سفا يف   ، اليوم 
تقييم الرموز العراقية من العلماء والأدباء 
، واحرتام خ�سو�سيات  والزعماء  والقادة 
كل واحد منه وخياراته الفكرية وال�سيا�سية 
، ناهيكم عن دينه اأو عرقه اأو مذهبه .. ذلك 
بالتنوعات والألوان  اأمام بنية تزدحم  اإننا 
ولقد   . والأ���س��ك��ال  امل�سامني  فيها  وتتعدد 
عبد  اجل��ب��ار  عبد  ع��ن  كتابتي  يف  اعتمدت 
 ، ومقالت  وذكريات  كتابات  عدة  على  الله 
واأحب اأن اذكر منها كتاب ال�سديق الدكتور 
العراقي  العالمة  العبودي عن  �ستار نوري 
العبودي  ل��الأخ  اأن    . الله  عبد  اجلبار  عبد 
جهده الوا�سح يف تقدمي معلومات جديدة 
العراق  تاريخ  يف  العراقي  الرمز  هذا  عن 
اإبان القرن الع�سرين . وكانت جملة الثقافة 
 261 املرقم  بعددها  ن�سرت  قد   ، اجل��دي��دة 
حتت  م��و���س��وع��ا    1995  –  1994 ل�سنة 
عنوان » م�ساهمات  د. عبد اجلبار عبدالله 
الذي  النعي  ن�ض  ع��ن  مرتجما   « العلمية 
ال�سادرة  الأمريكية  الأنواء  جمعية  ن�سرته 
 ، يف �سهر نوفمرب / ت�سرين الثاين 1969 
العلماء  من  اثنان  عنها  نيابة  الن�ض  وكتب 
الأمريكيني املعروفني يف حقل علم الأنواء 
ال��ذي كان  اجل��وي��ة الأول  )اأه���وروت���وزا ( 
نيويورك  ولي���ة  جامعة  يف  معه  اأ���س��ت��اذا 
براين  جيم�ض   ( هو  والثاين   ، اآلباين  يف 
ال��دك��ت��وراه وق��د غدا  (  تلميذه يف درا���س��ة 
نرى  دعونا   .. فلوريدا  جامعة  يف  اأ�ستاذا 
العراقي  العالمة  عن  ه��ذه  مقالتنا  يف  هنا 
تاريخيا  من��وذج��ا   ، ال��ل��ه  عبد  اجل��ب��ار  عبد 
العلمية  ال��ع��راق  من���اذج  م��ن  وم��ري��را  حيا 
يف  الباهظة  الأثمان  دفعوا  الذين  البارزة 
حياتهم ، �سواء يف تكوينه وتاألقه واإبداعه 
.. وانعدام الوفاء اإزاءه يف بلده ومن قبل 
اأنف�سهم ، لي�سجن وي�ستم ويهان  العراقيني 
اإىل  البحار لريحل  اإىل ما وراء  ثم ي�سرد   ،
بارئه هناك ، ولكنه ياأبى اإل اأن يدفن ج�سده 
يف تراب العراق . دعونا نتوقف عند جتربة 

هذا العراقي املندائي الأ�سيل ابن ماء دجلة 
بّية  ال�سُ الر�ستة  وابن  اجلنوب  طني  وابن 

البي�ساء .

2.  المراحل االولى 
ولد الدكتور عبد اجلبار عبد الله يف مدينة 
قلعة �سالح ) لواء العمارة( بولية الب�سرة 
معروف   بيت  يف   ،1911 ع��ام  العثمانية 
ال�سابئية  ل��ل��ط��ائ��ف��ة  ال��دي��ن��ي��ة  ب��رئ��ا���س��ت��ه 
ابن  ال��ل��ه  ع��ب��د  ال�سيخ  ف��وال��ده  امل��ن��دائ��ي��ة، 
ال�سيخ �سام ، كان الرئي�ض الروحاين الأعلى 
للطائفة يف العراق والعامل. وكانت والدته 

من  وه��ي  النا�سئ(  روم��ي  )ن��وف��ه  ال�سيدة 
اأبناء طائفتها، و�سقيقها  عائلة معروفة بني 
وال�سيا�سي  امل��ث��ق��ف  ال���روم���ي،  غ�����س��ب��ان 
)ق�سمة  ال�سيدة  فهي  زوج��ه  اأم��ا  امل��ع��روف، 
اأحد  ووال��ده��ا   ، الفيا�ض(  عني�ض  ال�سيخ 
يل  كتب   . امل�سهورين  العراقيني  ال�ساغة 
قائال   ، اخلمي�سي  عربي  الأ�ستاذ  ال�سديق 
» عرفته   : الله  الراحل عبد اجلبار عبد  عن 
عن قرب وعائلته الكرمية ووالده املرحوم 
�سام  ال�سيخ  ع��ب��دال��ل��ه  ال�سيخ  ال��ك��ن��زب��ري 
رئي�ض الطائفة ال�سابئية املندائية يف حملة 
ال�سابئة املندائيني يف مدينة قلعة �سالح ، 

تلك املدينة التي ولدت اأنا يف اأريافها ، ومن 
ثم انتقلت اإليها من الريف ، وبذات مدر�ستها 
حيث  البتدائية  درا�ستي  اأنهيت  البتدائية 
كانت تلك  املحلة توؤلف اكرب حمالت جتمع 
ب�سري بتلك املدينة ، ومن ثم  حملة اليهود 
والزمان  امل��ك��ان  وبحكم   . ال��وق��ت  ذل��ك  يف 
تعاي�سنا مع اجلميع وتعاي�سوا معنا بوئام 
ويهود  اإ���س��الم  من  واأقليات  اأدي���ان  و�سالم 

و�سابئة مندائيني وقلة من امل�سيحيني » . 
الله  عبد  اجل��ب��ار  عبد  مرتجمنا  ك��ان  واإذا 
�سليل هكذا بيت له مكانة عليا عند ال�سابئة 
امل��ن��دائ��ي��ني ، ف��ال�����س��وؤال : مل���اذا ع��ا���ض عبد 

اأ�سرة فقرية، كانت تعاين  اجلبار يف كنف 
تلك  انعك�ست  ومل��اذا  ؟   العي�ض  �سظف  من 
املعاناة املبّكرة على �سباه ؟ وهو يتذكرها 
يف  ال�سيفية  الثياب  ارت��دي  كنت  بالقول: 
ال�����س��ت��اء، وال��ت��ج��وال ح���ايف ال��ق��دم��ني يف 
�سنوات طفولتي الأوىل. �ساألت هذا ال�سوؤال 
، فاأجابني عليه  الأ�ستاذ اخلمي�سي قائال : » 
اآنذاك �سعيفا جدا  كان الو�سع القت�سادي 
على  وخمت�سره  م��ت��وف��رة  غ��ري  والأع���م���ال 
وبع�ض  النخيل  وزراع���ة  احل��ب��وب  زراع���ة 
ال�سمك  و�سيد  املحيطة  الأه��وار  حما�سيل 
الله  عبد  وال�سيخ   .. امل��ه��اج��رة  وال��ط��ي��ور 
ال�سيخ �سام كان يعي�ض مثل غريه يف حالة 
الكفاف رغم تراأ�سه الطائفة ، واأحيانا يحل 
حمل خمتار املحلة عند فقدانه . وكان رجال 
وال�سلطة  القائممقام  قبل  من  جدا  حمرتما 
اآن��ذاك . واجل��واب على ت�ساوؤلكم عن  عامه 
رجل  اأن  هو  ال�سبب   : لل�سيخ  الفقر  حالة 
خلدمة  باملطلق   متفرغ  امل��ن��دائ��ي   ال��دي��ن 
 ، عو�ض  ب��دون  الله  لوجه  الطائفة  اأب��ن��اء 
وخ�سو�سا   ، جدا  ب�سيطة  كانت  واملعي�سة 
يف  و�سبور  قنوع  املندائي  ال�سابئي  اأن 
اأكل ال�سمك  طبيعته ، يكتفي مبعي�سته على 
وعلى  اللحوم   ع��ن  تعوي�سا  كبري  ب�سكل 
الإنتاج احليواين مثل اللنب واحلليب وعلى 
الإنتاج النباتي .. والتمر خا�سة ، وكل هذه 
متوفرة لدى �ساحب الدار )البقرة وب�ستان 
من  وال�سمك   ) الأخ���رى  والث��م��ار  النخيل 
ياأكلون  وقلما   ، بخ�ض  ب�سعر  الأ����س���واق 
فقط  اخل��روف  الغنم  حلم  وحتديدا  اللحم 
عليهم  حترم  التي  ال�سرعية  اأحكامهم  وفق 
فقد   ، لل�سيخ  العائلية  امل�سروفات  اأما  ذلك  
كانت تعتمد على بع�ض التربعات الب�سيطة 
من  الح���ك���ام   تقت�سي  ك��م��ا  املعلنة  وغ���ري 
بع�ض الوجهاء ، ولهذا واىل حد هذا اليوم 
 ، ماليا  املندائي  �سعيف  الدين  فان رجل   ،
وهو  را�ض عن حياته قناعه تامة  .. �سيدي 
اأنا �سخ�سيا تربيت بكنف عائلة فقرية اأي�سا 
الله  عبد  اجلبار  عبد  املرحوم  رواه  وما    ،
انتهى   (  « طرحه  يف  �سادقا  ك��ان  حاله  عن 

الن�ض ( . 
يبدو يل اأن طفولة عبد اجلبار اإبان احلرب 
العاملية الأوىل كانت قا�سية بحكم الظروف 
ال�سعبة التي مّرت بالعراق ، اإذ وعى بنف�سه 
الدولة  وان   ، البالد  يحتلون  والنكليز   ،
تت�سّكل وهو يف العا�سرة من عمره . وكان 
قد اأنهى درا�سته البتدائية يف مدر�سة قلعة 
ابتدائية  م��در���س��ة  اأول  تعد  ال��ت��ي  ���س��ال��ح، 
ال���ع���م���ارة. دخ���ل هذه  ل����واء  ت��وؤ���س�����ض يف 
املدر�سة عام 1918 وتخرج فيها عام 1925 
اإىل  يغادر  ثم   ، ع�سرة  الرابعة  يف  وه��و   ،
بغداد ليكمل درا�سته الإعدادية يف الثانوية 
املركزية بقلب بغداد عام 1930 ، وهو يف 
التا�سعة ع�سرة عند نهاية مرحلة مراهقته ، 
متفوقًا بنتائجه على زمالئه يف المتحانات 
، وت�سري بطاقة درجاته المتحانية اإىل ميله 
يف  وخا�سة   ، العلمية  للدرو�ض  الوا�سح  
و�سيتفوق   ، والفيزياء  الريا�سيات  مادتي 
فيهما لحقا . ويبدو وا�سحا اأن عبد اجلبار 
ب�سنة  قا�سم  الكرمي  عبد  �سبق  قد  الله  عبد 
بالثانوية  درا�ستهما  يف  �سنتني  اأو  واحدة 
املركزية التي كانت قد تاأ�س�ست ببغداد عام 
1918 لتدري�ض العلوم املدنية ، وان الثنني 

�سهدا  ق��د  اآن����ذاك  املتميزين  زمالئهما  م��ع 
زيارات امللك في�سل الأول للثانوية ، اإذ يقال 
انه كان يزورها يوميا وي�سجل ا�سمه بلقب 
املعلم الأول ويراقب التدري�سات والأن�سطة 
ويتابع  املدر�سني  اإىل  ويتحدث   ، الطالبية 
�سوؤون الطلبة ، ويراقب ميولهم وتطلعاتهم 

، وهم ي�ستمعون اإليه واىل توجيهاته .

3. دراسته الجامعية وحياته 
الوظيفية األولى

لقد عرف عن عبد اجلبار بتفوقه بني  نعم، 
زمالئه يف الثانوية املركزية، ولعل ذلك كان 
�سببًا وراء تر�سيحه اإىل بعثة درا�سية خارج 
العراق. وقد �سملت البعثات �ستة وع�سرين 
اإىل  الله  عبد  اجلبار  عبد  بينهم  من  طالبًا، 
اجلامعة الأمريكية يف بريوت عام 1930، 
الفيزياء  علم  وخ�سو�سا   ، العلوم  لدرا�سة 
ل��ه وب��ال��ذات  ب����ريوت  م��ث��ل��ت  اأن  ف��ك��ان��ت   ،
حقيقية  ان��ع��ط��اف��ة   ، الأم��ري��ك��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
، وحم��ط��ة ج��دي��دة وم��ه��م��ة يف ح��ي��ات��ه، اإذ 
اأ�سهمت ب�سورة فاعلة يف بلورة �سخ�سيته 
بو�سوح  ت�سّكلت  التي  والعلمية  الثقافية 
مع   ، اجلامعة  تلك  اأروق��ة  يف  تخرجه  بعد 
كفاءة عالية بالنكليزية ، وخربة يف املنهج 
اجلامعة  اإىل  الر�سمية  الطلبة  بعثات  اإن   .
مل   ، العهد  ذل��ك  على  ب��ريوت  يف  الأمريكية 
يكن ر�سيدها اإل موؤهالت الطلبة الذين يتم 
اختيارهم دون اأية اعتبارات اأخرى ما دام 

كلهم من العراقيني . 
لقد قام لفيف من الطلبة العراقيني بتاأ�سي�ض 
العراق  خ��ارج  عراقية  طالبية  جمعية  اأول 
عبد  م��ن  ّك��ل  و�سمت   ..  1930 ال��ع��ام  يف 
حيدر  وعلي  حديد  وحممد  اإبراهيم  الفتاح 
 ، الله  عبد  اجلبار  عبد  جانب  اإىل  �سليمان 
كبري  �ساأن  ه��وؤلء  من  واح��د  لكّل  و�سيكون 
اجلمعية  ه��ذه  وكانت   . ال��ع��راق  تطور  يف 
التي  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ل��ل��راب��ط��ة  الأوىل  ال���ن���واة 
اأ�سدت  ت�سكلت يف بغداد، فيما بعد، والتي 
عقد  خالل  ودميقراطيًا  وطنيًا  ثقافيًا  دورًا 
الأرب��ع��ي��ن��ي��ات م��ن ال��ق��رن امل��ا���س��ي ، لتقف 
قومية  ذات اجتاهات  اأخرى  اإزاء جمعيات 
التي  )الرابطة(  اأ�سمها  جملة  واأ���س��درت   .
م�سوؤولية  الله  عبد  اجلبار  عبد  فيها  �سغل 
)���س��ك��رت��ري ال��ت��ح��ري��ر( م��ن��ذ ���س��دور عددها 

الأول عام 1944 .

4. شغفه باالدب العربي 
والتراث العراقي

 كان عبد اجلبار عبد الله ميال منذ �سغره 
للموروث الثقايف لديانته ال�سبية املندائية 
، وكان حري�سا على حفظ ن�سو�ض عدة من 
ما  بكل  لها  املقد�ض  الكتاب  ، وهو  الكنزبرا 
وكان   ، تعاليم  من  الن�سو�ض  تلك  احتوت 
�سبوته  م��ن��ذ  وع�����س��ق  ك��م��ا   . دوم���ا  يرتلها 
الأيام  ت��وايل  مع  و�سغف   ، العربي  الأدب 
ب�سورة  العربي  لل�سعر  بقراءات  وال�سنني 
بال�سعر  �سغوفًا  ك��ان  ان��ه  وي��ق��ال  خ��ا���س��ة، 
ازداد   ، م��دارك��ه  ات�سعت  وح��ني  اجلاهلي. 
واملعرفة  املتنوعة  بالكتب  و�سغفه  تعلقه 
العامة ، فقراأ الفل�سفة والتاريخ اإىل جانب 
كتب علمية خمتلفة ل �سيما تلك التي تتعلق 
باخت�سا�سه العلمي. وقيل انه كان يو�سي 
املعري،  العالء  اأبي  �سعر  بقراءة  اأ�سدقاءه 
واملتنبي، واأبي متام، واأبي نوا�ض، على اأن 
حممد  الكبري  ال�ساعر  كان  املف�سل  �ساعره 
�سدفة  تكن  مل  ول��ذل��ك  اجل��واه��ري.  مهدي 
فيزيائي  عامل  مكتبة  مقتنيات  بني  جند  اأن 
كبري كتبًا يف الأدب العربي، اأو معاجم للغة 
وزمالوؤه  اأ���س��دق��اوؤه  ي��روي  كما   . العربية 
واأب���ن���اء ع��ائ��ل��ت��ه، ال���ذي���ن اأك�����دوا ان���ه كان 
ومثقفًا   ، اجلميلة  للكلمة  ي�ستاأن�ض  �ساعرًا 
يوؤكد  ومما  العربي،  الرتاث  باأهمية  واعيًا 

عام  ب�سكل  للتاريخ  امل�ستمرة  قراءته  ذلك، 
والتاريخ الإ�سالمي ب�سكل خا�ض. 

اليومية  املفكرات  من  واح��دة  يف  ج��اء  لقد 
للعام 1943 ، والتي تركها والدي القا�سي 
الأ�ستاذ كوكب علي اجلميل بعد رحيله عام 
1968 ، اإذ كان يدون ما ي�سادفه من اأحداث 
و���س��خ��و���ض ل�����س��ن��وات ط����وال ، ف��ج��اء يف 
مفكرة 1943 ، انه تّعرف ببغداد على اأ�ستاذ 
عبد  ا�سمه  العالية  املعلمني  دار  يف  قدير 
، وتوثقت عرى معرفتهما  الله  اجلبار عبد 
الفداغ )  من خالل �سديقهما امل�سرتك داوؤد 
اأ�سبح طبيبا �سهريا ( وهو من الب�سرة ، اإذ 
ح�سرا يف احد اأيام كانون الأول/ دي�سمرب 
1943 حفل افتتاح منتدى الرابطة الثقافية 
يف بغداد ، وكان اجلميل يف �سنته الأخرية 
�سنته  يف  ال��ف��داغ  وك���ان   ، احل��ق��وق  بكلية 
الرابعة يف كلية الطب .. وجاء اأي�سا : اإن 
 ، هادئا  طبعا  ميتلك  الله  عبد  اجلبار  عبد 
ويحفظ اأ�سعارا رائعة من الع�سر العبا�سي 
، وم���ن خ�����س��ال��ه ان���ه ���س��ري��ع احل��ف��ظ اإىل 
، حفظها  �سعر  اأبيات  اأمامه  قيلت  اإن  درجة 
عالية من  درجة  على  قارئ  ، وهو  مبا�سرة 
الثقافة اكت�سبها من قراءاته وتعدد وتنوع 
ف�ساًل  والإن�سانية،  العلمية  ثقافته  م�سادر 
اللغات غري العربية.  عن حر�سه على تعلم 
ويبدو للموؤرخ ان الرجل كان وا�سع الطالع 
ب�ساأن  ال�����س��دي��دة  م��الح��ظ��ات��ه  جن��د  بحيث 
املندائيني يف هوام�ض ترجمة كتاب عنوانه 
» العراق يف القرن ال�سابع ع�سر لتافرينييه 
» وقد قدم له املرتجمان �سكرهما على جهده 
تاريخ  على  اأي�سا  مالحظاته  له  اأن  كما   ..
من  كونه  عن  ف�سال   .. القت�سادي  العراق 
العراقية  املوؤرخة  ن�سحوا  الذين  الأ�ساتذة 
تاريخ  يف  تتخ�س�ض  كي  جويدة  الربتني 
ال�سديق  حدّثني  وق��د   . احل��دي��ث  ال��ع��راق 
ول���ده ال��دك��ت��ور ث��اب��ت نقال ع��ن وال��دت��ه اأن 
زوجها عبد اجلبار عبد الله طلب منها وهو 
اأن  اأيامه الأخ��رية راق��دا يف امل�ست�سفى  يف 
تاأتيه بديوان اجلواهري ، وقد وّدع احلياة 

والديوان بيديه يقراأ اأ�سعاره . 
الرجل كان وا�سع  اأن  فاإنني اعتقد   ، وعليه 
 ، ا�ستثنائية  مواهب  وله  الثقافية،  امل��دارك 
وذكاء قوي الدرجة ، وكان �ساحب عالقات 
بتاريخ  ، وي��ع��ت��ز  الآخ���ري���ن  م��ع  اإن�����س��ان��ي��ة 
العراق الثقايف ، مما اأهّله ذلك كله لتكوين 
تفكري  م��ع  وا�سعة  ومعرفة  واإدراك  وع��ي 
ذلك  مع  تناغمت  وق��د   ، نظر  وبعد  خ�سب 
كله ، وطنية عميقة وحب للعراق وتوا�سع 
علمية  مبكانة  جميعها  اأحلقها   .. العلماء 
دولية بقي يحافظ عليها حتى رحيله املبكر 
اإىل بارئه يف الوليات املتحدة الأمريكية .. 
ومعارفه  طلبته  به  يعتز  علميا  اإرث��ا  وت��رك 

وكل من تلقى العلم على يديه .. 

5. دوره في تأسيس منتدى 
)الرابطة( الثقافي

الله،  عبد  اجل��ب��ار  عبد  اأن  �سابقا  حتدّثنا 
الذين  العراقيني  املثقفني  م��ن  واح���دا  ك��ان 
 « الثقافية  ال��راب��ط��ة   « ب��ت��اأ���س��ي�����ض    ق��ام��وا 
التجمعات  م��ن  ال��ع��راق. وه��ي واح���دة  يف 
بها  العراق  التي حفل  وال�سيا�سية  الثقافية 
القرن  من  والأربعينيات  الثالثينيات  اإبان 
. وهي حمطة و�سيئة يف �سرية  الع�سرين 
يوؤمنون  كانوا  حقيقيني  عراقيني  مثقفني 
ليرباليني  ك��ان��وا  ���س��واء  اجلمعي  بالعمل 
فكرة  وكانت   .. قوميني  اأم  راديكاليني  اأم 
ال���راب���ط���ة ق���د ان��ب��ث��ق��ت يف ���س��ن��ي احل���رب 
ياأملون  املوؤ�س�سون  وكان  الثانية،  العاملية 
انت�سار  على  الأي���ام  تلك  منذ  ويتطلعون 
العراق دميقراطيا ، وهم يحملون همومهم 
ال�سيا�سية والجتماعية �سمن نزعة وطنية 
يف  وتطلعات  باأهداف  ويحلمون   ، عراقية 
كان  ح��ني  يف   .. للعراق  وال��ت��ق��دم  التطور 

اآخرون يعملون يف نواد وجمعيات اأخرى 
قوميا  العراق  انت�سار  على  يتطلعون  وهم 
يحلمون  وك��ان��وا  ال��ع��رب  برو�سيا  كونه   ،
وجدت  لقد   .. ال��ع��رب  توحيد  يف  ب���دوره 
من خالل قراءتي تاريخ املثقفني العراقيني 
املعا�سرين ) كتابي : انتلجين�سيا العراق : 
  ) الع�سرين  القرن  يف  العراقيون  املثقفون 
اأن املثقفني العراقيني ، كانوا منق�سمني اإىل 
اجتاهني وطنيني اثنني اإبان الن�سف الأول 
راديكايل  اأوله��م��ا   ، الع�سرين  ال��ق��رن  م��ن 
النزعة ، ويعمل دميقراطيا من اجل العراق 
، ويعمل قوميا  النزعة  ليربايل  . وثانيهما 
الثنان  ا�سطدم  وق��د   .. ال��ع��راق  اج��ل  م��ن 
لحقا ! يف مثل هذا اخل�سم ، كان الدكتور 
عبد اجلبار عبد الله قد اختار املحطة الأوىل 
يف حني اختار الدكتور عبد العزيز الدوري 
افرتقا  قد  كانا  واإذا   ، الثانية  املحطة  مثال 
فكريا منذ البداية �سمن اجتاهني خمتلفني ، 
فلقد افرتقا  اأكادمييا يف نهاية املطاف . هذا 
العراقية  الثقافة  انق�سام  على  �سارخ  مثل 

منذ بدء تكوينها املعا�سر وحتى اليوم .
اإطار املحطة الأوىل ، ففي  دعونا نبقى يف 
ف�سحة  فيه  كانت  ال��ذي  امل��ن��اخ  ذاك  خ�سم 
فكر    ، والفكرية  ال�سيا�سية  احل��ري��ات  من 
الرابطة  تاأ�سي�ض  يف  اإبراهيم  الفتاح  عبد 
املثقفني  من  العديد  اإليها  �سينتمي  التي   ،
لقد   . العراقيني  والليرباليني  الراديكاليني 
كانون   / دي�سمرب  يف  تاأ�سي�سها  عن  اأعلن 
املوؤ�س�سني  قائمة  و�سمت   ،1943 الأول 
اإىل جانب املوؤ�س�ض عبد الفتاح اإبراهيم ّكل 
من الأ�ساتذة : خ��دوري خ��دوري، وخملف 
العبيدي، وجمال عمر نظمي، وحازم نامق، 
وجميل عبد الله، ف�ساًل عن عبد اجلبار عبد 
ال��ل��ه، ون��اظ��م ال��زه��اوي ، وحم��م��د توفيق 
قزاجني.  وكامل  ح�سني  وفا�سل  ح�سني، 

وعبد القادر اإ�سماعيل الب�ستاين.

6. أنشطة الرابطة 
ل��ق��د ال��ت��ح��ق ب��ال��راب��ط��ة اأي�����س��ا ال��ع��دي��د من 
ال�سباب املثقفني العراقيني ، اأذكر منهم على 
 : الأ�ساتذة  من  ّكال  احل�سر  ل  املثال  �سبيل 
ح�سني جميل ، وطه باقر، وكوركي�ض عواد، 
 . وغريهم  جواد..  وها�سم  �سريف،  وعزيز 
وكان اأن ترك هذا املحور اجلمعي ب�سماته 
 ، والثقافية  ال�سيا�سية  العراق  حياة  على 
وّعرب عنه جيل م�سبع باحليوية والوطنية 
امللك  ع��ه��د  ظ��ل  يف  مم��ت��ازا  تكوينه  ك���ان   ،
احلرب  اث���ر  اأك��ل��ه  ل��ي��وؤت��ي   ، الأول  في�سل 
العاملية الثانية .. ويوؤثر تاأثريا كبريا على 
العراق  و�سيكون   .. بالعراق  املحيط  دول 
عقدي  يف  يق�سدها  نه�سوية  اإ�سعاع  بوؤرة 
الطلبة  مئات   ، وال�ستينيات  اخلم�سينيات 
عطاء  م��ن  لينهلوا   ، ال��ع��رب  وال��دار���س��ني 
عبد  ان�سرف  لقد   . واإبداعاتهم  العراقيني 
مذ   ، الرابطة  �سوؤون  اإىل  الله  عبد  اجلبار 
جملة  حترير  �سكرتارية  مهمة  اإليه  اأوكلت 
فكرية  ���س��وؤون  يف  يكتب  وبقي   ، الرابطة 
اطلّعت  وق���د  اج��ت��م��اع��ي��ة..  وم��و���س��وع��ات 
اأفكار  من  كتبه  ما  بع�ض  على  �سنوات  منذ 
بوعي  خم�سبة  وهي   ، زمنها  على  متقدمة 
وم�سحة   ، دمي��ق��راط��ي  وت��وج��ه   ، وط��ن��ي 
لدنه  من  حلول  يّقدم  مل  لكنه   .. ا�سرتاكية 
مل�سكالت كان يعاين منها اغلب العراقيني .. 
وجنده يف هذا املجال ، يختلف مع الأفكار 
الذي  اإب��راه��ي��م  ال��ف��ت��اح  عبد  يحملها  ال��ت��ي 
املثقفة   « اجلماعة   « تلك  راأ����ض  على  وق��ف 
عبد  اجلبار  عبد  وبقي   ، ال�سابة  العراقية 
الله يحرتم ذكرى زمالئه ويحرتم الرابطة 
التي اأ�س�سوها ، وظل وفيًا لتلك اجلماعة ، 

وغري بعيد عنها. 
خالل  من  كبرية  الرابطة  اأن�سطة  كانت  لقد 
جلان  وت�سكيل  وامل��ح��ا���س��رات  املناق�سات 
خا�سة  مكتبة  وتاأ�سي�ض  والن�سر،  التاأليف 

�سميت  للطباعة  �سركة  تاأ�سي�ض  ث��م  ب��ه��ا، 
بعد  ما  يف  غدت  التي  الرابطة(.   ( با�سمها 
 / �سباط   8 يف  النقالبيني  �سيطرة  حت��ت 
الدولة  اإىل  ملكياتها  فاآلت   ،1963 فرباير 
ل��ل��ط��ب��اع��ة .  لح��ق��ا ب��ا���س��م دار اجل��م��اه��ري 
الرابطة  اأع�����س��اء  ت��وج��ه��ات  اأن  �سحيح 
املوؤ�س�سني الفكرية وال�سيا�سية، قد تباينت 
اأهدافا  اأن  اإل   ، وي�سار  وو�سط  ميني  بني 
اأي  دون  م��ن  جمعتهم  ق��د  م�سرتكة  وطنية 
اأو   ، دينية  اخ��ت��الف��ات  اأو   ، طبقية  اأب��ع��اد 
تبلور  كما  �سوفينية  اأو   ، طائفية  مفارقات 
ذلك يف بنية املجتمع العراقي لحقا ! كانوا 
واحلريات  بالدميقراطية  يوؤمنون  جميعا 
والثقافة العليا وبالتغيري الجتماعي نحو 
بال�سبل  وتطويره  العراق  وبناء  الأف�سل 
ال��ل��ه من  ك��ان عبد اجل��ب��ار عبد   . اجل��دي��دة 
ال�سهرية  ال��راب��ط��ة  ت��ل��ك  اأع�����س��اء  اأن�����س��ط 
واملهمة ، و�سعى من اجل اإ�ساعة توجهاتها 
كان  اإذ   ، تقدمي  باأ�سلوب  ولكن   ، الثقافية 
الرجل مييل اإىل الي�سار ، ومل تكن لديه اأية 
من  غ��ريه  خ��الف  على  �سيا�سية  طموحات 
اجتاهاتهم  تنوعت  الذين  الرابطة  اأع�ساء 
اإبراهيم  الفتاح  فلقد دخل عبد   ، وتياراتهم 
ال�سيا�سية موؤ�س�سا حزب  ال�ساحة  اإىل  مثال 
الحت���اد ال��وط��ن��ي لح��ق��ا ع��ام 1946 ، كي 
يلعب لعبته الربملانية  ولكن بقيت تطلعاته 
ذات احللقة  تدور يف  واأهدافه   وتوجهاته 

الفكرية .

7. وظائفه ومناصبه
اأن يعود عبد اجلبار عبد   ، ومن امل�ستغرب 
اجلامعة  يف  تخرجه  بعد  وطنه  اإىل  الله 
للغة  مدر�سًا  ليعني   1934 ع��ام  الأمريكية 
ببغداد،  ال�سرقية  املتو�سطة  يف  النكليزية 
بعيدًا عن اخت�سا�سه الذي �سغف به ، فقرر 
والعمل   ، ثانية  العمارة  مدينة  اإىل  العودة 
يف ثانويتها كمدر�ض للريا�سيات والفيزياء  
وظيفة  اإىل  ينتقل  اإذ   ،1938 ع���ام  ح��ت��ى 
الب�سرة  الأنواء اجلوية مبطار  جديدة يف 
اأبعدته  اأن وظيفته هذه  .  وعلى الرغم من 

عن زمالئه من الرموز اجلديدة التي جاءت 
ال�سيا�سي  والفكر  الثقافة  يف  جديدة  باآراء 
الوطني ، اإل انه كان مقتنعا كما يبدو باأي 
وظيفة ت�سبع رغبته يف ممار�سة التخ�س�ض 
الذي يع�سقه .. كان ذلك اإبان عهد امللك غازي 
1933- 1939 الذي ات�ّسم بت�ساعد النزعة 
ن�ساطات  فانح�سرت   ، العراق  يف  القومية 
عبد اجلبار الثقافية العامة، لكنه عاد ثانيًة 
)التفي�ض(  جملة  يف  العلمية  مقالته  لن�سر 
حتت  الأوىل  مقالته  ن�سر  فقد  البغدادية، 
من  الن�سبية  ال��ن��ظ��ري��ة  م��ب��ادئ   « ع��ن��وان 
انه  وي��ب��دو   . اين�ستاين«  اإىل  بطليمو�ض 
وغريها  بريطانية  جمعيات  يرا�سل  ك��ان 
كما  ل  ح�سّ وقد  اجلوية  بالأنواء  خمت�سة 
النكليزية  اجلمعية  ع�سوية  على  ي��ق��ال 

لالأنواء اجلوية. 
ويف العام 1939 ، كان م�سرع امللك غازي 
وكانت   ، الثانية  العاملية  احلرب  ون�سبت   ،
العراق  تاريخ  من  م�سطربة  مرحلة  هناك 
يف اأثنائها ، اإذ غدا العراق مركز ثقل كبري 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط يف جتاذبات كل 
العراقيون  وانق�سم   ، واملحور  احللفاء  من 
التطورات  تلك  بتاأثري  �سيا�سيا  ق�سمني  اإىل 
املخيفة ،  و�سمن حمالت التعبئة الع�سكرية 
التي اأقدمت عليها احلكومة اآنذاك، ينخرط 
الحتياط  خدمة  يف  الله  عبد  اجلبار  عبد 
ك�سابط يف اجلي�ض، ويعود بعدها اإىل مطار 
الب�سرة حتى عام 1941 الذي �سهد اأحداثا 
ثقيلة يف العراق ، وبعد اأن هداأت احلال اثر 
 ، الكيالين  عايل  ر�سيد  حركة  على  الق�ساء 
ينتقل الرجل بعد ت�سريحه من اجلي�ض اإىل 
بغداد للتدري�ض يف الثانوية املركزية التي 
ويبقى   ، الع�سرينيات  اإبان  فيها  طالبا  كان 
ملادة  اأ���س��ت��اذا   ،  1943 اأي��ل��ول  لغاية  فيها 
رفقة  الثانوي  اخلام�ض  لل�سف  الفيزياء 
احل�سني.  ها�سم  الأ�ستاذ   و�سديقه  زميله 
م�سرفا  عنّي  قد  الله  عبد  اجلبار  عبد  وك��ان 
على امتحانات الباكالوريا لل�سف اخلام�ض 
الثانوي عام 1942 يف مدينة املو�سل التي 
اأح�سن  بذلك  فقام   ، الغاية  لهذه  اإليها  ق��دم 
من  ا�سمه  ويلمع   ، الأي��ام  مت�سي   .. القيام 
واإخال�سه  عمله  و�سبط  اأن�سطته  خ��الل 
اأن  له جمددًا  الفر�سة  فت�سنح    ، ملوؤ�س�سته  
يتمتع ببعثة درا�سية على ح�ساب احلكومة 
ال��دك��ت��وراه يف  ���س��ه��ادة  لنيل   ، ال��ع��راق��ي��ة 
 ،  1944 ع��ام  املتحدة  ال��ولي��ات  جامعات 
اجناز  من  العالية  موهبته  بف�سل  ومتكن 
العراق  اإىل  ف��ي��ع��ود   ،  1946 ع���ام  امل��ه��م��ة 
املعلمني  دار  يف  اخ��ت�����س��ا���س��ه  ل��ت��دري�����ض 

العالية. 

8. في دار المعلمين العالية 
وكانت تلك » الدار » تعد من اأمهات املدار�ض 
اإبان  كله  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  الأك��ادمي��ي��ة 
نظرا  الع�سرين  القرن  من  الأول  الن�سف 
اأ�ساتذتها  وث��ق��ل   ، العلمية  مكانتها  ل��ق��وة 
 .. الرائعني  طلبتها  واإب��داع��ات   ، الالمعني 
الدكتور  امل��وؤرخ  ال�سديق  عن  ننقل  دعونا 
ذكريات  من  �سجله  ما  احمد  خليل  اإبراهيم 
الرتبوي  الأ���س��ت��اذ  وه���و  خريجيها  اأح���د 
واأورد   «  : قائال   ، املختار  ن��زار  املخ�سرم 
الأ�ساتذة  من  عدد  اأ�سماء  املختار  الأ�ستاذ 
الدكتور  وم��ن��ه��م  در����س���وه  ال��ذي��ن  ال��ع��رب 
حلمي �ساكر �سمارة ) فل�سطيني ( وجورج 
 ( حقي  واإ�سماعيل   ) لبناين   ( ال��ب��ارودي 
 ) لبناين   ( �سومط  جرب  واإم��ي��ل   ) م�سري 
م�سري   ( النحا�ض  كامل  حممد  والدكتور 
 ..  ) لبناين   ( ع�سريان  �سريف  والدكتور   )
داوؤد  ال��دك��ت��ور  العراقيني  الأ���س��ات��ذة  وم��ن 
ن�����س��ري وب��ه��ج��ت ال��ن��ق��ي��ب و���س��ع��ي��د �سفو 
عبوديا  ال��ل��ه  وع��ب��د  يو�سف  ال��دي��ن  وحم��ي 
و�سعدي الدبوين والدكتور حممود كنونه 
�سليم  والدكتور  ال�سكري  جابر  والدكتور 

عبد الجبار عبد الله .. عالمة مندائية وضيئة 

إنني اعتقد أن الرجل كان 
واسع المدارك الثقافية، وله 

مواهب استثنائية ، وذكاء قوي 
الدرجة ، وكان صاحب عالقات 
إنسانية مع اآلخرين ، ويعتز 
بتاريخ العراق الثقافي ، مما 
أهّله ذلك كله لتكوين وعي 
وإدراك ومعرفة واسعة مع 

تفكير خصب وبعد نظر ، وقد 
تناغمت مع ذلك كله ، وطنية 
عميقة وحب للعراق وتواضع 

العلماء ..

ولد الدكتور عبد الجبار عبد الله في مدينة قلعة 
صالح ) لواء العمارة( بوالية البصرة العثمانية عام 
1911، في بيت معروف  برئاسته الدينية للطائفة 

الصابئية المندائية، فوالده الشيخ عبد الله ابن 
الشيخ سام ، كان الرئيس الروحاني األعلى للطائفة 

في العراق والعالم. 

أ.د. سّيار الجميل 
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والدكتور  عمر  جابر  والدكتور  النعيمي 
ح�سن  والدكتور  يا�سني  اآل  ح�سني  حممد 
وممن   .. جعفر  نوري  والدكتور  الدجيلي 
مل يدر�سه الدكتور خالد الها�سمي والدكتور 
عبد  اح��م��د  وال��دك��ت��ور  ك��اظ��م  احلميد  عبد 
العزيز  عبد  وال��دك��ت��ور  اجل���واري  ال�ستار 
اخللف  حممد  جا�سم  وال��دك��ت��ور  ال���دوري 
وال���دك���ت���ور زك���ي ���س��ال��ح وال���دك���ت���ور عبد 
اجلبار عبد الله والأ�ستاذ خ�سر عبد الغفور 
هوؤلء  وجميع  �سوكت  اإبراهيم  والدكتور 
الأ�ساتذة كانوا م�سهورين ومتميزين لي�ض 
على �سعيد العراق بل على ال�سعيد العربي 
كذلك ب�سبب موؤلفاتهم ون�ساطاتهم العلمية » 
اإنها كوكبة رائعة   ، . نعم   ) ) انتهى الن�ض 
تخّرج  التي  الأكادميية  الأ�سماء  اب��رز  من 
العراقيني  املبدعني  من  العديد  يديها  على 
وال���ع���رب ال���ذي���ن در����س���وا يف ت��ل��ك ال����دار 
تاأ�سي�ض  قبل  ال�سهرية  العراقية  الأكادميية 

جامعة بغداد . 

9. رأي احد طلبته فيه : ما 
قاله الدكتور عدنان الظاهر 

كتب ال�سديق الدكتور عدنان الظاهر اأ�ستاذ 
كلمة خمت�سرة وموؤثرة   ، املعروف  العلوم 
عبد  اجلبار  عبد  الدكتور  اأ�ستاذه  عن  جدا 
الله ، ويلخ�ض فيها من يكون هذا الإن�سان 
الآخر  املندائي  هو  من   «  : قائال  العراقي 
الربوف�سور  اإن��ه  ؟  العالية  املعلمني  دار  يف 
الأ�سهر الدكتور عبد اجلبار عبد الله . كان 
الأعلى  املثل  م�سرب  اجلبار  عبد  الأ�ستاذ 
طلبته  ك��ان   . وم�سلكه  واأخ��الق��ه  علمه  يف 
اأ�سدقائي  بع�ض  كان   . تقدي�سًا  يقد�سونه 
يحكون  طلبته  م��ن  وغ��ريه��م  احل���الوي���ني 
علي  منهم  اأت���ذك���ر  الأع��اج��ي��ب.  علمه  ع��ن 
ال�سهيد  عبد  ال��وه��اب  وعبد  وت��وت  ح�سني 
وال�سديق  ف��رج��و  ح��ك��م��ت  وامل�������س���الوي 
ثورة  بعد   . ال�����س��اع��ور  ح��ّن��ا  اأدور  النبيل 
اأ�سبح   1958 ع��ام  مت��وز  من  ع�سر  ال��راب��ع 
بغداد  جلامعة  رئي�سًا  اجلبار  عبد  الدكتور 
الدكتور  وبني  بينه  م�سهورة  مناف�سة  بعد 
الكرمي  عبد  ح�سمها  ال���دوري  العزيز  عبد 
 . اجلبار  عبد  الأ�ستاذ  كفة  برتجيح  قا�سم 
ما زلت اأتذكره كيف كان حري�سًا على اأداء 
�سباب  وتربية  ال�سامية  التعليمية  ر�سالته 
جامعة  رئا�سة  مهمات  متنعه  مل  اإذ  العراق 
بكل  التدري�ض  موا�سلة  من  املعقدة  بغداد 
العالية  املعلمني  دار  ياأتي  اأراه  كنت   . دقة 
تعففًا  بنف�سه  ب��غ��داد  جامعة  �سيارة  يقود 
 . بقيادتها  املكلف  ال�سائق  يقودها  اأن  من 
ماركة  اأمريكية  �سالون  فورد  �سيارة  كانت 
فورد �سماوية اللون حتمل عالمة ) رئا�سة 
تهمه  كانت  ما   .  ) رقم واح��د  بغداد  جامعة 

املظاهر اأبدًا ، فكان ياأتي �سيفًا وهو رئي�ض 
ل  اأبي�ض وبنطرون  بقمي�ض  بغداد  جامعة 
. عرف  . ل بدلة كاملة ول ربطة عنق  غري 
ال��ع��راق��ي��ون م��ا ج��رى ل��ه��ذا ال��ع��امل اجلليل 
فرباير   / �سباط  م��ن  ال��ث��ام��ن  اإن��ق��الب  اإث���ر 
واإبعاد  و�سجن  اإع��ت��داءات  من   1963 ع��ام 
العراق  مغادرة  اإىل  فاأُ�سطر  الوظيفة  من 
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  وال��ع��ي�����ض  وال��ع��م��ل 
وترحيب  تقدير  مو�سع  كان  اإذ  الأمريكية 
عاليني من قبل بع�ض اجلامعات الأمريكية 
اأو�سى  اإنه  اأمريكا واأظن  الدنيا يف  . غادر 
اأن يدفن حتت تربة العراق ، وطنه ووطن 
اأننا طالب تلكم  اأجداده الأقدمني . ي�سرفنا 
اجلبار  عبد  الربوف�سور  يرعى  اأن  املرحلة 
 1959 ع��ام  �سيف  تخرجنا  حفل  الله  عبد 
الكبرية  املحلية  الإدارة  ملعب  �ساحة  يف 
الواقعة يف حي املن�سور من بغداد . خطب 
اإىل  يقف  قا�سم  الكرمي  عبد  احلفل  هذا  يف 
جامعة  رئي�ض  اجلبار  عبد  املرحوم  جانبه 

بغداد » . 

ثانيا : من األمانة والرزانة إلى 
االهانة والزنزانة 

حياته الكادميية ورئا�سته جامعة بغداد 

1. بدايات الحياة االكاديمية 
التمتع  يف  جم��ددًا  للرجل  الفر�سة  ت�سنح 
يف  الدكتوراه  �سهادة  لنيل  درا�سية  ببعثة 
ج��ام��ع��ات ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ع���ام 1944 
اجلبار  عبد  وح�سل   ، هناك  اإىل  ف��غ��ادر   ،
العلوم  الدكتوراه يف  �سهادة  الله على  عبد 
الطبيعية ) الفيزياء ( من معهد م�سات�سو�ست 
للتكنولوجيا   MIT يف الوليات املتحدة 
العلمية  املعاهد  اأه��م  من  وهو   ، الأمريكية 
يف العامل .. ومتكن بف�سل موهبته العلمية 
ق�سري  وق��ت  يف  مهمته  اجن��از  من  العالية 
ورجع عائدا اإىل وطنه ع��ام1946   حامال 
يف  تخ�س�سه  ليمار�ض   ، الدكتوراه  �سهادة 
دار املعلمني العالية التي كانت تعد يف تلك 
املرحلة من اأهم املعاهد العلمية يف ال�سرق 
عبد اجلبار ع�سوية  . و�سغل  كله  الأو�سط 
تاأ�سي�سها،  بداية  منذ  بغداد  جامعة  جمل�ض 
ون�سيطًا  فاعاًل  املجل�ض  يف  وج��وده  وك��ان 
على عهد موؤ�س�سها ورئي�سها العامل العراقي 
اأول  وك��ان  عقراوي  متي  الدكتور  ال�سهري 
مبعيته  ا�ستغل  اأن  فكان   ، للجامعة  رئي�ض 
وكيال له رفقة الدكتور عبد العزيز الدوري 
ث���ورة 14 مت��وز / يوليو  . وع��ن��د ح���دوث 
ع��ق��راوي على  الأ���س��ت��اذ متي  اأح��ي��ل   1958
اإىل  اجل��ب��ار  عبد  وكيله  فتحول   ، التقاعد 
من�سب الرئا�سة من الناحية الفعلية. واأمني 
 1959 فرباير   / �سباط  �سهر  حتى  لها  عام 

مهمة  باإناطة  جمهوري  مر�سوم  �سدر  اإذ   ،
الرئا�سة اإليه، بعد تناف�ض �سديد مع الدكتور 
عبد العزيز الدوري ، وهو �سخ�سية علمية 
عقراوي  م��ت��ى  ان  وي��ق��ال   . اأخ����رى  لم��ع��ة 
ار�سل تربيكاته لزميله عبد اجلبار عبد الله 
من خارج العراق الذي تركه بعد 14 متوز 
اأين   «  : ، قائال يف ر�سالته  / يوليو 1958 
ا�سعر باطمئنان �سديد ، فاجلامعة ا�سبحت 
ال��ر���س��ال��ة بحوزة  ن�����ض   (  « اآم��ن��ة  ب��اي��دي 

الدكتور ثابت عبد الله ( . 

2/ مشكلة رئاسة جامعة 
بغداد وحسمها :

ن��ع��م ، ل��ق��د ت�����س��ل��م ع��ب��د اجل���ب���ار ع��ب��د الله 
�سيا�سية  اأو�ساع  يف  اجلامعة،  م�سوؤولية 
عراقيني  �سيا�سيني  تيارين  ب��ني  حمتدمة 
متعار�سني متاما ، تيار ميثله الزعيم الركن 
ال�سيوعيني  من  قا�سم وحلفائه  الكرمي  عبد 
ميثله  وتيار   ، والتقدميني  والدميقراطيني 
وحلفائه  ع��ارف  ال�سالم  عبد  الركن  العقيد 
 ، والبعثيني  والنا�سريني  القوميني  م��ن 
علميتني  �سخ�سيتني  على  ذل��ك  فانعك�ض 
اثنتني ، وجدت كل واحدة �سالتها عند هذا 
التيار اأو ذاك باحتدام اجلدال والنقا�ض يف 
الأو�ساط ال�سيا�سية والعلمية حول املر�سح 
الطرائف  وم��ن  اآن����ذاك.  اجلامعة  لرئا�سة 
ح�سني  اإبراهيم  خليل  امل��وؤرخ  رواه��ا  التي 
يف واحد من كتبه اأن الفريق الركن جنيب 
ال�سيادة بعد متوز  الربيعي رئي�ض جمل�ض 
تر�سيح  على  اع��رت���ض   ،  1958 يوليو   /
الدكتور عبد اجلبار عبد الله رئي�سا جلامعة 
 ، املندائيني  ال�سبة  اإىل  ينتمي  كونه  بغداد 
فرّد عليه احمد حممد يحي وزير الداخلية 
قائال : » نريد اإماما للجامعة، ل اإماما جلامع 

يوؤم امل�سلني » !
هذا  ح��ول  اخلمي�سي  الأ���س��ت��اذ  يل  ويكتب 
اأن  اأري����د   «  : ق��ائ��ال  ب��ال��ذات   « امل��و���س��وع   «
مهمة حول  اأراه��ا  نقطه  �سيدي  لكم  اأو�سح 
ت�سمية هذا العامل كرئي�ض جامعة بغداد بعد 
التقاعد  على  عقراوي  متي  الدكتور  اإحالة 
بعد ث���ورة 14 مت��وز وك��ن��ت ح��ي��ن��ذاك  عن 
كان  ومن  الكيفية  حول  اط��الع  وعلى  قرب 
اأي�سا  كتبه  وكما   .. وامل��ع��رت���ض  املناف�ض 
نقابة  رئي�ض  الدين  حميي  جنيب  الدكتور 

املعلمني اآنذاك الق�سة كالآتي :

3/ قصة الرئاسة 
من  احلكومة  طلبت   «  : اخلمي�سي  ي��ق��ول 
عمداء  ي�سم  ك��ان  ال���ذي  اجل��ام��ع��ة  جمل�ض 
ن��ظ��ام اجلامعة  وف���ق  واآخ���ري���ن  ال��ك��ل��ي��ات 
املعمول به اآنذاك  لرت�سيح ثالثة من اأ�ساتذة 
هذه اجلامعة ، فرت�سح كل من الدكتور عبد 

العزيز  عبد  وال��دك��ت��ور   ، الله  عبد  اجل��ب��ار 
الدوري ودكتور اآخر ) مل نتو�سل اإىل ذكر 
ا�سمه يف البداية ، ولكن بعد ن�سر املقال يف 
ايالف ، ات�سل بي ال�سديق ال�ستاذ الكبري 
ال�سخ�ض  ب��اأن  واعلمني  ال��ب��ل��داوي  حممد 
الثالث املر�ّسح كان الدكتور �سادق اخلياط 
اخو  وه��و   ، وق��ت��ذاك  البيطرة  كلية  عميد 
املرتجم  خ��ي��اط  جعفر  امل��ع��روف  ال���س��ت��اذ 
العراقي املعروف (  وقام جمل�ض اجلامعة  
باإر�سال ملفاتهم اإىل جمل�ض الوزراء ، وبعد 
درا�سة م�ستفي�سة مللفات املر�سحني من قبل 
لت�سويت  الأ�سماء  طرحت  الوزراء  جمل�ض 
الفريق  احلا�سرين  م��ن  وك���ان   . املجل�ض 
ال���رك���ن جن��ي��ب ال��رب��ي��ع��ي رئ��ي�����ض جمل�ض 
غ��ري معني  ان��ه  رغ��م  ال��ي��وم  ل��ذل��ك  ال�سيادة 
من  يكن  ول��ن  ن���ادرا  اإل  يح�سر  ومل   ، بها  
الأمر  لأن  العرتا�ض  اأو  الت�سويت  مهماته 
يخ�ض رئا�سة الوزراء ، وبعد الفرز تبني اأن 
اأكرثية الأ�سوات حازها عبد اجلبار ويليه 
الثالث  اأما   .. الدوري  العزيز  عبد  الدكتور 
 ، الأ���س��ا���ض  ه��ذا  وعلى  �سوت  اأي  ينل  فلم 
والزعيم  ج��رى  ه��ذا  كل   .. النتيجة  اأعلنت 
يتكلم  ومل  �سامتا  ك��ان  قا�سم  ال��ك��رمي  عبد 
اأبدا اإل الربيعي اأبدى اعرتا�سه بحجة اأن 
املنتخب من اأبناء ال�سابئة املندائيني ، ول 
ميكن اأن يتوىل اجلامعة من غري امل�سلمني 
فرد عليه وزير الداخلية احمد حممد يحيى 
جامعه   رئي�ض  ن��ري��د  اإح��ن��ا  �سيدي   ( ق��ائ��ال 
وهكذا  اجلميع  ف�سكت   ) جامع  اإم���ام   م��و 
بطريقه  الله  عبد  اجلبار  عبد  انتخاب  مت 
ف��ر���ض من  دمي��ق��راط��ي��ه ولي�ض ع��ن ط��ري��ق 
الزعيم عبد الكرمي قا�سم اأو غريه ملوؤهالته 
الذي  الن�ض  انتهى   (  « الكبرية دون منازع 

كتبه يل الأخ عربي اخلمي�سي ( . 
فقد   ، اخليون  ر�سيد  الدكتور  ال�سديق  اأما 
الدوري  العزيز  عبد  عن  له  مقال  يف  اأورد 
الدكتور �سالح احمد  » قال   : التايل  الن�ض 
العلي مو�سحًا حيثيات تويل عامل الفيزياء 
ب��دًل عن   ) الله )ت 1969  عبد  عبد اجلبار 
لرئا�سة جامعة بغداد،  الدوري  العزيز  عبد 
اأن الأخري كانت له خربة تاأ�سي�ض كلية  مع 
القانون  »ك��ان  ل�سنوات:  واإدارت��ه��ا  الآداب 
اأ�سماء  اجلامعة  جمل�ض  ير�سح  اأن  يق�سي 
لرئا�سة  اأحدهم  العليا  اجلهة  تختار  ثالثة 
اأكرث  ال��دوري  الدكتور  حاز  وقد  اجلامعة، 
الدكتور عبد اجلبار عبد  الأ�سوات، وتاله 
لتكميل  ا�سمه  و�سع  ثالث  مر�سح  ثم  الله، 
العدد... ولكن عبد الكرمي قا�سم اختار عبد 
التباعد  فتو�سع  للرئا�سة،  الله  عبد  اجلبار 
اجلديد  )جملة  اجلبار«  وعبد  ال��دوري  بني 
وانق�سم   . وامل��ك��ت��ب��ات(  ال��ك��ت��ب  ع���امل  يف 
العاملني  اإزاء  والأكادميي  العلمي  اجلمهور 

مع  وق��وم��ي��ني  ال��ل��ه  عبد  م��ع  ي�ساريني  اإىل 
�سباط  حتى  عليه  احل���ال  وظ��ل  ال����دوري، 
الله  عبد  اجلبار  عبد  اعتقل  يومها   ،1963
لأنه كان حم�سوبًا على الي�سار وعبد الكرمي 
الدوري  ويق�سد   � موؤرخنا  لي�سبح  قا�سم، 
اأج��واء ملبدة  للجامعة لكن و�سط  �  رئي�سًا 

وحرجة جدًا » .

4. الزعيم عبد الكريم قاسم 
يحسم االمر

باأن  ت��ق��ول  اأخ���رى  تاريخية  رواي���ة  ول��ك��ن 
العزيز  ع��ب��د  اخ��ت��ار  ق��د  ال�����وزراء  جمل�ض 
الوزراء  رئي�ض  ولكن   ، بالإجماع  ال��دوري 
اأن  على  ��ر  اأ���سّ قا�سم  ال��ك��رمي  عبد  ال��زع��ي��م 
جلامعة  رئي�سا  الله  عبد  اجلبار  عبد  يكون 
على  الختيار  م�ساألة  ح�سم  انه  اإذ   ، بغداد 
اإزاء  الله  عبد  اجلبار  عبد  تقدمية  اأ�سا�ض 
عن  ناهيكم  ال����دوري  ال��ع��زي��ز  عبد  قومية 
الأكيدة بكفاءة عبد اجلبار  منطلق معرفته 
حني  ال��ن��ادرة،  وموهبته  العلمي  ومنجزه 
اإن الثورة ل تفرق بني مذهب،  رد بالقول: 
ومذهب، ودين واآخر، بل جاءت لو�سع كل 
اإن�سان عراقي مهما اختلف دينه وقوميته، 
العديد  وي��رى  املنا�سب.  املحل  يف  و�سكله 
عبد  اجلبار  عبد  �سمعة  اإن   ، العارفني  من 
العلمية،  وك��ف��اءت��ه  العاملية،  العلمية  الله 
تفكريه،  وا�ستقاللية  الأخالقية،  و�سفاته 
كلها  كانت  والدقيقة  ال�سارمة  ومنهجيته 
عوامل اأهلته لن يحتل هذا املوقع بجدارة 
امل�سوؤولية،  هذه  توليه  وخالل  واإخال�ض. 
ق���دم ال��ك��ث��ري م��ن اأج���ل ب��ن��اء وت��ط��وي��ر هذا 
ال�سرح العلمي، على الرغم من ق�سر الفرتة 
كتب  لقد  اجلامعة.  رئا�سة  فيها  ت�سّنم  التي 
املخل�ض  و�سديقه  وزميله  اأول   تلميذه 
الأ�ستاذ  اخل�سريي  ال��ك��رمي  عبد  الدكتور 
حتت  مو�سوعا  لح��ق��ا  ب��غ��داد  جامعة  يف 
عنوان  ) عبقري اجليل ( ي�سرد اخل�سريي 
والإ�سهاب  بالتف�سيل  املذكورة   مقالته  يف 
عبد  د  مع  قربه  بحكم  وذل��ك  الكثري  ال�سيء 
اأمريكا   يف  درا�سته  اأثناء  الله  عبد  اجلبار 
ومن ثم العمل �سوية ورفقته الطويلة معه 
عن  يكتب   ال�سخ�سية  العائلية  وعالقته 
يف  وتدري�سية  درا�سته  تفا�سيل  ال��راح��ل 
اجلامعات الأمريكية واجنازاته ونظرياته 
اجلوية  الأن����واء  علوم  جم��ال  يف  العلمية 
د عبد اجلبار  ثم يو�سح جليا روؤي��ة   ومن 
ذلك  يف  للعراق  العلمي  بالواقع  للنهو�ض 
اإدارت��ه  كيفية  وع��ن  امل�ستقبل  ويف  الوقت 
كما  رئا�ستها  توليه  ح��ني  ب��غ��داد  جلامعة 
يتطرق بع�ض �سيء عن منط حياته وحتى 

الأيام الأخرية منها.

5.خدمات الرجل لجامعة 
بغداد

مقالته  يف  اخل�سريي  الدكتور  قاله  ومما   
واقتب�ض  بغداد  جامعة  رئا�سة  توليه  خالل 
اجلبار  عبد  الدكتور  –كان   : يلي  ما  منها 
عبد الله  ي�سابق الزمن للنهو�ض مب�سروع 
العراقيني  الأ�ساتذة  �سجع  ولذلك  اجلامعة 
لي�سغلوا  ال��وط��ن  اإىل  للعودة  اخل���ارج  يف 
ذات  ويف  الوليدة  اجلامعة  يف  مواقعهم 
الوقت ن�سط  حركة اإر�سال البعثات العلمية  
الوزراء  جمل�ض  مع  بالتعاون  اخل��ارج  اإىل 
وم��دي��ري��ة ال��ب��ع��ث��ات.. وم���ن الأم����ور التي 
�سغلت باله كثريا م�ساألة الكادر الو�سطي اأو 
الفني .كان يرى الزيادة يف حملة ال�سهادات 
عدد  يف  الهرم  قلب  اإىل  �ستوؤدي  اجلامعية 
بتو�سع  الزيادة  هذه  تقرتن  مل  اإذا  املثقفني 
مقابل يف اأعداد الكادر الو�سطي من  حملة 
الدبلوم واعترب اأن معاجلة امل�سالة مهمة من 
مهمات اجلامعة لذلك اأن�ساأ عددا من املعاهد 
الثانوية  الدرا�سة  اأكمل  من  بها  يلتحق   ..
 ، ال��ل��غ��ات  معهد  مثل  �سنتني  بها  ليم�سي 

 ، الغابات  ومعهد   ، العامة  الإدارة  ومعهد 
ومعهد التمري�ض .. وان�سرف يف اجلانب 
واإع���داد  ال��ه��رم  بقمة  العناية  اإىل  امل��ق��اب��ل 
وقرن    .. والدكتوراه  املاج�ستري  درا�سات 
العلمي  البحث  لتن�سيط  بالعمل  املهمة  هذه 
وكان يرى اأن تن�سيط البحث العلمي .وكان 
العليا  والدرا�سات  للبحث  ين�ساأ  معهد  اأول 
، ليجري  القاحلة  هو معهد بحوث املناطق 
املقاومة  العراقية  النباتات  يف  البحوث 
للجفاف وامللوحة ،ولدرا�سة الرتبة واإيجاد 
احللول مل�سكلة امللوحة التي تهدد م�ستقبل 
من  عدد  قبل  وقد  البيئة  ،ودرا�سة  الزراعة 
،وتولت  فيه  املاج�ستري  ل��درا���س��ة  الطلبة 
اجلامعة الإنفاق عليه وعني الدكتور ر�سول 
كمال الدين مديرا له وقد اأ�سبح هذا املعهد 
 ) العلمي  البحث  ن��واة ل ) جمل�ض  من بعد 
ولأول مره اأي�سا تفتح كلية الزراعة يف اأبي 
غريب اأبوابها لطلبة املاج�ستري  عام 1960 
– 1961  غري اأن هوؤلء الطلبة اأرغموا بعد 
�سباط / فرباير  1963  على ترك درا�ستهم 
درا�سته  اإكمال  يف  بع�سهم  وافلح  العلمية 
الله  عبد  اجلبار  عبد  كان  باخلارج.  العليا 
تكون  اأن  ينبغي  اجلامعة  باأن  متاما  يوؤمن 
حمايدة �سيا�سيا ، ومل يقبل اأن يتدخل اأحد 
ت�سرفات  م��ن  ينزعج  وك���ان   .. ب�سوؤونها 
بع�ض القوى ال�سيا�سية يف داخل اجلامعة 

، ويرف�ض ممار�ساتها كلها . 

العالم الفيزيائي : عين 
االعصار 

اأن  مطلك  طالب  املهند�ض  �سديقي  حدثني 
ثانوية  يف  در�ض  قد  كان  �ّسالل  جليل  خاله 
القرن  من  الثالثينيات  نهاية  اإب��ان  العمارة 
عبد  الأ���س��ت��اذ  م��دي��ره��ا  وك���ان   ، الع�سرين 
يدّر�ض  ك��ان  ال��ذي  ال�سام  الله  عبد  اجل��ب��ار 
الطلبة  اإن  قائال  وا�ستطرد   .. الريا�سيات 
كانوا يتعجبون عندما يرون اأ�ستاذهم ياأتي 
والدنيا  مظلة  ب��ي��ده  يحمل  وه��و  �سباحا 
م�سم�سة ، فيقولون له : اأ�ستاذنا الدنيا اليوم 
م�سم�سة ، فلماذا حتمل ال�سم�سية ؟  فيقول 
الدنيا  بيتي �ستكون  اإىل  اأعود  : عندما  لهم 
حتى  اليوم  ع�سر  ياأتي  اأن  وم��ا   ، ممطرة 
تتلبد ال�سماء بالغيوم لتنهمر مياه الأمطار 
، فيم�سي الأ�ستاذ عبد اجلبار اإىل بيته وقد 
يعجبون  فكانوا   ، املطر  تقيه  مظلته  حمل 
و�سغفه  ه��واي��ت��ه  اأن  وي��ب��دو   ! ل��ت��ن��ب��وؤات��ه 
الرياح  بحركة  ومعرفته  اجلوية  بالأنواء 
قد متكّنت منه قبل اأن يذهب للتخ�س�ض يف 

هذا املجال . 
ق��د عمل يف  ال��ل��ه  ك��ان عبد اجل��ب��ار عبد  مل��ا 
�ض  الأنواء اجلوية ، فلقد �ساع انه قد تخ�سّ
بالأنواء  ع��الق��ة  ل��ه  لي�ض  ب���اأن  علما   ، فيها 

اجلوية ، وان تخ�س�سه ومعظم اأبحاثه مبا 
فيها ر�سالة الدكتوراه كانت حول ديناميكا 
ال�سغط  مناطق  من  الهوائية  الكتل  حركة 
الواطئ،  ال�سغط  مناطق  ب��اجت��اه  ال��ع��ايل 
الهوائية  باملوجات  ي�سمى  مب��ا  وعالقتها 
الأعا�سري  ح��ول  ا�ستغل  كما   ، ال�سدمية 
اأ�سباب  دار�سا   ، والزوابع  القوية  والرياح 
ال��ت��ي ت�ساعد  ت��وّل��ده��ا وال��ع��وام��ل  وط���رق 
النهائية. كان  اأ�سكالها  على منوها واأخذها 
وعالقات  املتباينة،  الهواء  بطبقات  خبريا 
تلك الطبقات مع بع�سها البع�ض. ودرجات 
بع�سها  ع��ن  اختالفها  واأ���س��ب��اب  ح��رارت��ه��ا، 
درا�سته  اإىل  اإ�سافة  بينها،  ال�سغط  وف��رق 
تلعب دورًا  التي كانت  العوامل واملوؤثرات 
الزوابع  وتكامل  ومن��و  ح���دوث  يف  مهمًا 
والأع���ا����س���ري. ول��ق��د خ�����س�����ض ق�����س��م��ًا من 
يدعى  الذي  الإع�سار  قلب  لدرا�سة  اأبحاثه 
الريا�سية  معادلته  وله   ، الإع�سار(  )عني 
وكيفية  الأع���ا����س���ري  ب�����س��دد  وت���ن���ب���وؤات���ه 
الرب  يف  لتحدياتها  وال�ستجابة  مواجهتها 
والبحر .. واملدن . لقد عالج يف اأطروحته  
مثل  طاقة  وتزايد  اجلوية  الأم��واج  نظرية 
 . الأم��واج بوا�سطة �سرعة جمموعتها  هذه 
ومن اأعماله الأخرى اأي�سا : درا�سة التاأثري 
امليكانيكي ملوجة الهواء البارد على حدوث 
وتاأثرياتها  املدارية  احللزونية  الأعا�سري 
اأ�سلوب  م�ستخدما   ، ال��زواب��ع  وح���دوث   ،
على  اللوغاريتمات  يف  البيانية  الأع����داد 
ق�سايا الأنواء اجلوية، ومعاجلة ق�ساياها 
املنفردة  اجل��وي��ة  امل��وج��ات  ودر����ض  كما   ،
امل��وج��ات يف  ه��ذه  واحتمالت وج��ود مثل 
ال��ه��واء اجل��وي. واأث��ب��ت وج��ود ذل��ك فعاًل، 
املوجات  مثل هذه  اإمكانية حدوث  كما بني 
توؤدي  قد  اإنها  وكيف  اجل��وي،  ال��ه��واء  يف 
ب���دوره  ي�سبب  ان��ت��ق��ايل  ن�����س��اط  خ��ل��ق  اإىل 
ُقمع(.  ���س��ك��ل  ُق��م��ع��ي)ع��ل��ى  اإع�����س��ار  ن�����س��وؤ 
احلقل  طليعة  ال�ساأن  بهذا  درا�سته  باتت 
اخل��ا���ض م��ن ال��ع��ل��وم ال���ذي اأ���س��ب��ح ُيعرف 
وال���ذي   Mesometeorology ب 
الأن��واء  علم  من  مهمًا  فرعًا  وغ��دا  اأزده���ر، 
فيزيائيا  اجل��ب��ار  عبد  ك��ان  ”.وملا  اجل��وي��ة 
، فلقد در�ض �سكل احلزم احللزونية  ماهرا 

لالإع�سار وكيفية تكّونها. ف�سال عن  �سرعة 
الرياح ، واأ�ستطاع  تو�سيح �سكل و�سلوك 
�سواء  الإع�����س��ار  يف  احل��ل��زون��ي��ة  احل����زم 
وبني  املجتمعة.  اأو  منها  املنفردة  احل��زم 
اأي�سًا اأن تو�سيح طبيعة احلزم احللزونية 
ي�ساعد على اإعطاء معلومات مهمة عن طاقة 
الإع�سار. اإ�سافة اإىل ذلك األف الرجل وترجم 
عدة كتب مهمة منها، كتاب )ال�سوت( لطلبة 
الفيزياء يف اجلامعة، فكان خري مرجع لهم 
ولأ�ساتذتهم. كما ترجم، مع زميل له، كتاب 
والذرية(  ال��ن��ووي��ة  الفيزياء  يف  )م��ق��دم��ة 
اأفادت  ، وهي ترجمة  ملوؤلفه هرني �سيمات 
واأ�ساتذة.  طلبة  الفيزيائيني،  م��ن  اأج��ي��اًل 
بعمل  ق���ام  العلمية  اأب��ح��اث��ه  اإىل  اإ���س��اف��ة 
ت��دري�����س��ي وت��رب��وي ك��ب��ري. ف��ق��د دّر�����ض يف 
جامعة بغداد ويف كليات ومعاهد ومدار�ض 
اأكرث  الله يف  عبد  .عرّب عبد اجلبار  اأخ��رى 
من منا�سبة عن اآراء واأفكار قيمة عن كيفية 
النهو�ض بالبحث العلمي ومبجمل العملية 
يف  اآمل  العراق.  يف  والرتبوية  التعليمية 

اإمكانية التطرق اإىل ذلك يف وقت اآخر. 

آراؤه التربوية وفلسفته
ال��ل��ه على  ع��ب��د  اجل��ب��ار  ع��ب��د  فل�سفة  ت��ق��وم 
املعرفة مرتكزا اأ�سا�سيا للمجتمع ، والإميان 
الإن�سان  ح��ي��اة  ت��ط��وي��ر  يف  ال��ع��ل��م  ب����دور 
بالإنتاج والإبداع  اميانًا مطلقًا، كما يوؤمن 
، وان خري مقيا�ض عنده من اجل  الب�سري 
تقدير تقدم املجتمع، هو مقدار ما ينتج فيه 
من بحوث علمية ، واإبداعات معرفية . وهو 
يوؤكد هذه النزعة يف حديثه عن العالقة بني 
العلم واملجتمع ، بقوله: » البلد املتاأخر هو 
الطرق  جميع  هي  والثقافة  متاأخرة،  ثقافة 
يف  النا�ض  تعّلمها  التي  التفكري  اأو  للعمل 
املجتمع  ولأن  بالتطور.  احلافل  تاريخهم 
مبعزل  يعي�ض  اأن  ميكن  ل  جمتمع(  )اأي 
علمية  ت��ط��ورات  من  حوله  من  يجري  عما 
من  له  فالبد  احل��ي��اة.  �سنوف  خمتلف  يف 
حوله  من  جت��ري  التي  التطورات  مواكبة 
باعتبارها  اجلامعة  اأن  ال��رج��ل  وي��رى   .  «
ان  لها  ميكن   ، الأوىل  العلمية  املوؤ�س�سة 
تاأخذ بيد املجتمع يف التقدم بعد اأن عرفت 

عبد  اجلبار  عبد  ويقرتح  نحوه.  واجباتها 
لتحقيق  وح�ساريا  تنمويًا  م�سروعًا  الله 
ه���ذا ال��غ��ر���ض ال����ذي ي�����س��ع اجل��ام��ع��ة يف 
الواجب  بهذا  تقوم  ولكي   ، املجتمع  خدمة 
لها  تن�سئ  اأن  لها  فالبد  الكبري.  الجتماعي 
كيانًا وتقاليد خا�سة بها متيزها عن �سواها 
  ، عنها  احلياد  ميكن  ل  وثوابت  مبرتكزات 
وياأتي يف مقدمة تلك الثوابت واملرتكزات : 
خلق العرف اجلامعي واحرتامه ، وتفعيل 
دور اجلامعة يف املجتمع ، الإميان بقدرات 
الأكادميية  احل��ري��ة   ، اجل��دي��دة  الأج���ي���ال 
اجلامعة  ا�ستقاللية  واأخ����ريا   ، ال��ف��ك��ري��ة 
ال�سرطني  واأكد   . معرفية  �سلطة  باعتبارها 
 : بقوله  منا�سبة.  م��ن  اأك��رث  يف  الأخ��ريي��ن 
بالرغبة  ت��اأت��ي  ل  الأك��ادمي��ي��ة  اإن احل��ري��ة   «
املجردة، ول تتحقق بالنية وحدها، بل لبد 
التو�سل  من  ولب��د   ، دوم��ا  ممار�ستها  من 
اأما   .« الطويلة  امل�سنية  بالتجربة  اإليها 
ا�ستقاللية اجلامعة كونها �سلطة معرفية ل 
متاأ�سلة يف  فكانت   ، ب�ساأنها  التدخل  ميكن 
فكر الرجل ، وظل يعمل من اجلها، بتحديد 
تكون  لكي  تطبيقها،  واأ�ساليب  م�سامينها 
يف  وم�ستقرًا   ، العراقية  حياتنا  من  ج��زءًا 
دواخلنا ، ادراكًا منه بالرتابط الوثيق بني 
اجلامعة.  وا�ستقالل  الوطني  ال�ستقالل 

والإقرار بحتميتهما يف احلياة . 
وينتبه الدكتور �ستار العبودي يف كتابه عن 
الفال�سفة  اأق��وال  ا�ستعاراته  كرثة   ، الرجل 
وكبار رجال الفكر، يف اأحاديثه ونقا�ساته. 
ال�سيني  الفيل�سوف  بحكمة  ي�ستعني  اإذ 
 ، )غاليلو(  وط��روح��ات  )كونفو�سيو�ض(، 
العودة  اأو  )بيكون(،  الفيل�سوف  وكتابات 
الثقايف  وامل�����وروث  ال��ق��دمي��ة،  ل��الأ���س��اط��ري 
العربي والإ�سالمي، وتاريخ العراق القدمي 
ق�س�ض  ا�ستخدام  وحماولته  واحل��دي��ث. 
�سعة  اإىل  ت�سري  وجميعها  العلمي.  اخليال 
اطالعه ، وفي�ض قراءاته ، وثقافته العامة، 
بروؤية  متتعه  ع��ن  ف�ساًل   ، تفكريه  وعمق 

ثاقبة لالإدارة الرتبوية الناجحة.

مواصفاته وخصاله العراقية
كان عبد اجلبار عبد الله كما روى ال�سديق 

رائع  مقال  يف  اخلمي�سي  عربي  الأ���س��ت��اذ 
مذ  الثنني  بني  العالقة  توثقت  وقد  عنه  له 
مبنطقة  متقابلني  داري��ن  يف  الثنان  �سكن 
وبحكم   ،  1959 ع���ام  ب��ب��غ��داد  ال��ع��ل��وي��ة 
فذكر   ، منه  قريبا  �سار  العائلي  ال��رتاب��ط 
الله �ساحب  اأن عبد اجلبار عبد  اخلمي�سي 
كلمة نافذة ، ويهتم بال�ساأن العام ، ويّقد�ض 
احلياة العراقية ، ويهتم باجلوانب املدنية ل 
الع�سكرية .. اأنيقا على الدوام ، اإذ كان دائم 
العتناء بقيافته منتظما ، ويقّد�ض املواعيد 
ل  بحيث   ، اليد  نظيف  ونزيها   ، وال��زم��ن 
ي�ستخدم ال�سيارة احلكومية اإل كي تو�سله 
�سخ�سيا اإىل مقر عمله وترجعه اإىل بيته ، 
اإذ قد ّحرم ا�ستخدامها �سخ�سيا لبيته علما 
باأن �سيارة متوا�سعة خا�سة كان ميتلكها ، 
وهي �سغرية من نوع فولك�سواكن بيتلز  . 
كان متوا�سعا جدا ، ل يتقبل الطراء عليه 
من الخرين ، ول يقبل اأن يفتح له احد باب 
 .. يعظّمها  ول  نف�سه  يّفخم  فال   ، ال�سيارة 
النهار  من  ط��وال  ل�ساعات  ون�سيطا  عامال 
والليل ، وقد ينتهي الدوام الر�سمي ، لكنه 
اأعماله . كان  اإكمال  اإىل حني  ياأبى املغادرة 
يقّد�ض حياته العائلية ويرعى بيته واأطفاله 
ومر�سدا   موجها  كبري  بلطف  معاملتهم  مع 
يف  معلمة  تعمل  كانت  التي  زوجته  رفقة 
لديه  مكان  اأهم  بيته  كان   . املدار�ض  اإح��دى 
وقراءات  دائ��ب  عمل  يف  وقته  يق�سي  اإذ   ،
هادئا  ك���ان   . ع���دي���دة  واأب���ح���اث  م��ت��ن��وع��ة 
ومن�سجما مع نف�سه والآخرين . وي�ستطرد 
هذا  اإن   «  : عنه  قائال  اخلمي�سي  الأ���س��ت��اذ 
ولن  مل   ، النف�ض  نزيه  اأب��ي َ اإن�سان  الرجل 
الإداري  ومركزه  الر�سمية  وظيفته  ي�ستغل 
 ! ال�سخ�سية  لأغرا�سه   .. جامعة  كرئي�ض 
فهو مل يطلب دارا اأو�سع ، اأو �سيارة خا�سة 
، اأو �سعيا لنقل زوجته ملدر�سة اقرب ، ومل 
لأي  و�ساطة  اأو  حم��اب��اة  موقف  اأي  يتخذ 
طيلة  باملطلق  غ��ريه��م  اأو  عائلته  م��ن  ف��رد 
توليه مهام وظيفته حتى يوم النقالب ... 
ذلك  اأراد  لو  عليه  احل�سول  باإمكانه  وك��ان 
ال��ك��رمي قا�سم  ال��زع��ي��م عبد  امل��رح��وم  وم��ن 
ال��ت��ح��دث معه ل  اأه���اب  م��ب��ا���س��رة.... كنت 
ويخال   ، وورع��ه  ل��وق��اره  ولكن  منه  خوفا 
يل بت�سوفه وزهده وقناعته التي ل حدود 
يفر�ض  فهو   ، مت�سوفا  مندائيا  راهبا   ، لها 
احرتامه على من يتحدث معه دون اأن ي�سعر 
به املقابل بال نرج�سيه اأو تع�سب ، يحرتم 

راأي املقابل وي�سغي اإليه باهتمام» !

 عمله في مجال الطاقة الذرية
الله  عبد  اجلبار  عبد  الدكتور  حر�ض  لقد 
الطاقة  م�����س��ادر  ال���ع���راق  مي��ت��ل��ك  اأن  ع��ل��ى 
التي  الفرتة  يف  ال�سلمية  لالأغرا�ض  الذرية 
�سغل فيها من�سب نائب رئي�ض جلنة الطاقة 
للفرتة من 1958 � 1963، وتعد تلك املدة من 
اأهم واأغنى املراحل التاريخية يف احل�سول 
على املعلومات املهمة يف جمالت ا�ستخدام 
الطاقة يف خمتلف الفروع العلمية. وينبغي 
القول اأن اهتمام العراق يف هذا املجال قد 
تاأخر عن موعده بع�ض ال�سيء . لقد اأتيحت 
وجتارب  فر�ض  ع��دة  اجلبار  عبد  للدكتور 
�سابقة اإبان مرحلة درا�سته اأن يتّعرف على 
ويبدو   . ال��ذري��ة  الطاقة  اأ���س��رار  م��ن  كثري 
لنا جميعا وبعد مرور ن�سف قرن  وا�سحا 
على بدء امل�سروع واأفكاره يف العراق ، اإن 
ابرز  من  واح��دا  ك��ان  الله  عبد  اجلبار  عبد 
الذين عملوا بجد  للم�سروع من  املوؤ�س�سني 
ملجال  يوؤ�س�ض  ك��ي   ، واإخ��ال���ض  وم��ث��اب��رة 
ال���ع���راق ، وق���دم عدة  ال���ذري���ة يف  ال��ط��اق��ة 
، كما وترجم  اإ�سهامات وبحوث ودرا�سات 
دوره  عن  ف�ساًل   ، ال�ساأن  بهذا  م�سادر  عدة 
الفرن  لبناء  املنا�سب  امل��وق��ع  اخ��ت��ي��ار  يف 

الذري للبحوث يف بغداد.
اعتقاله واهانته عقب انقالب 8 �سباط

لقد عالج في أطروحته  نظرية األمواج الجوية 
وتزايد طاقة مثل هذه األمواج بواسطة سرعة 
مجموعتها . ومن أعماله األخرى أيضا : دراسة 

التأثير الميكانيكي لموجة الهواء البارد على حدوث 
األعاصير الحلزونية المدارية وتأثيراتها،

 وحدوث الزوابع<

مع املهداوي ويبدو يف ال�صورة وزير العدل الراحل م�صطفى علي

عبد الكرمي قا�صم يجتمع با�صاتذة جامعة بغداد ويبدو عبد اجلبار عبد الله يجل�س قبالته
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يف  الله  عبد  اجلبار  عبد  الدكتور  لد  •و 
قلعة �سالح – لواء العمارة عام 1911

عام  بغداد  يف  العدادية  درا�ستة  •اكمل 
1930

العلوم  يف  البكلوريو�ض  �سهادة  •نال 
عام  ب���ريوت  يف  المريكية  اجلامعة  م��ن 

1934
يف  ال���دك���ت���وراه  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى  •ح�سل 
معهد  من   ) الفيزياء   ( الطبيعية  العلوم 
يف     MIT للتكنولوجيا   م�سات�سو�ست 
. و معهد  امل��ت��ح��دة الم��ري��ك��ي��ة  ال��ولي��ات 
ارقي  يعترب  للتكنولوجيا  م�سات�سو�ست 
جامعة علمية يف العامل على الطالق حيث 

كان و ما يزال .
الفيزياء  لق�سم  ورئي�سا  ا���س��ت��اذا  •عني 
من  ب��غ��داد  يف  ال��ع��ال��ي��ة  املعلمني  دار  يف 
خالل  يف  و   ،  1958 اىل    1949 ���س��ن��ة 
هذهالفرتة ر�سح ا�ستاذا باحثا يف جامعة 
و   1952 �سنتي  بني  المريكية  نيويورك 

. 1955
• يف العام 1958 عني امينا عاما جلامعة 
ا�ستمر  و  لرئي�ض اجلامعة  بغداد و وكيال 

يف هذين املن�سبني حتى العام 1959.
جلامعة  رئي�سا  ع��ني   1959 ال��ع��ام  •يف 

بغداد.
التي  العلمية  البحوث  من  العديد  له   •
العلمية  امل����ج����الت  ارق������ى  يف  ن�������س���رت 

المريكية و الوربية.
• ع�سو يف العديد من اجلمعيات العلمية 

يف امريكا و اوربا.
بغداد  جامعة  رئي�ض  مبن�سب  ا�ستمر   •
الدموي حيث  �سباط  انقالب 8  قيام  حتى 

اقيل من من�سبة .
عند  مهينة  معاملة  ع��وم��ل  و  اعتقل   •
���س��ب��اط 1063  ان���ق���الب 8  ب��ع��د  اع��ت��ق��ال��ه 

الدموي.
ان  يف  يفتخر  ع��راق��ي  ك��ل  ان  احلقيقة  و 
تكون بالد مابني النهرين قد اجنبت عاملا 
عبقريا و وطنيا و ابا مربيا مثل الدكتور 
الزعيم  مل�ض  ق��د  و  ال��ل��ه  عبد  اجل��ب��ار  عبد 
عبد الكرمي قا�سم منه هذه املكانة العلمية 
الخال�ض  و  الوطنية  و  العالية  العاملية 
لرتبة العراق و ثورة 14 متوز ، فقرر ان 
علمية  منزلة  الفتية  بغداد  جلامعة  تكون 
�سخ�سية  ت��روؤ���ض  خ��الل  من  عالية  عاملية 
رئا�سة  الله  عبد  اجلبار  عبد  الدكتور  مثل 

جامعة بغداد.
عبد  ال��دك��ت��ور  ل�سرية  ا�سيف  ان  اح��ب  و 
لكي  التاليتني  الق�ستني  الله  عبد  اجلبار 
بني  الكبري  ال��ف��ارق  ال��ك��رمي  ال��ق��ارئ  يقدر 
عهد الزعيم عبد الكرمي قا�سم و العهد الذي 
تالة و ت�سيف اليه و �سمة عار اخرى كان 

الكثريون غافلني عنها.

الق�سة الوىل:
عراقيا  ك��ان  قا�سم  الكرمي  عبد  الزعيم  ان 
لي  اخ��ر  و  عراقي  بني  يفرق  ل  و  �سرفا 
م�سلحة  يلتم�ض  دائ��م��ا  وك��ان  ك��ان  �سبب 

العراق و ابنائه يف كل خطوة و قرار من 
قراراته.

الزعيم  ، جامعة فتية خطط  جامعة بغداد 
عبد الكرمي قا�سم لها م�ستقبال كبريا لتخدم 
عموم احلركة العلمية و الثقافية يف عراق 
بقعة  اروع  اختار  فقد  وعليه   . متوز   14
�سبة جزيرة  وه��ي  ب��غ��داد  ار����ض يف  م��ن 
اخلالد  دجلة  مياه  حتيط  التي  اجل��ادري��ة 
بها من ثالثة جوانب، و هذه املنطقة تتميز 
كما   . منظرها  ج��م��ال  و  هوائها  ب���ربودة 
�سبكة  خالل  من  برا  اليها  الو�سول  ميكن 
طرق حديثة و من خالل نهر دجلة بوا�سطة 
اناط  كما  الغر�ض.  لهذا  تخ�س�ض  زوارق 
معماري  مهند�ض  با�سهر  ت�ساميمها  اعداد 
 ( لوكوربزية  املهند�ض  ه��و  و  ال��ع��امل  يف 
قع  الوقت و  بنف�ض  و   ) املتحدة  الوليات 
اختياره على الدكتور عبد اجلبار عبدالله 
الدكتور  الفتية.و  اجلامعة  لهذه  رئي�سا 
اىل  ينتمي  ع��راق��ي  الله  عبد  اجل��ب��ار  عبد 
طائفة ال�سابئة املندائيني . و مل يعني هذا 

بالن�سبة للزعيم اخلالد  اي حمدد.  فاأول و 
اخرا هو عراقي و هو يفتخر بكل عراقي.

ط���رح ال��زع��ي��م ع��ب��د ال���ك���رمي ق��ا���س��م ا�سم 
كمر�سح  ال��ل��ه  عبد  اجل��ب��ار  عبد  ال��دك��ت��ور 
جملي  اىل  الفتية  ب��غ��داد  جامعة  لرئا�سة 
العاملية  العلمية  كفاءته  مبينا  ال����وزراء 
العالية و ما �سيقدمة هذا الرجل للجامعة 
اع�ساء  من  عدد   . علمية  دولية  مكانة  من 
جمل�ض الوزراء مدعومون من قبل الفريق 
ال��رك��ن جن��ي��ب ال��رب��ي��ع��ي رئ��ي�����ض جمل�ض 
العزيز  عبد  ال��دك��ت��ور  ر���س��ح��وا  ال�����س��ي��ادة 
عبد  الزعيم   . اخرى  �سخ�سية  و  ال��دوري 
م��ن طرح  ال��دواف��ع  ي��ع��رف  قا�سم  ال��ك��رمي 
ا���س��م ال��دك��ت��ور ال����دوري و ال���س��م الخر 
كمر�سحني لهذا املن�سب و التي اهمها كون 
الدكتور عبد اجلبار عبد الله غري م�سلم . 
و بنف�ض الوقت فالزعيم  يعرف ارتباطات 
الدوري باملخابرات الربيطانية. انها املرة 
الوحيدة و الوىل التي ي�سر فيها الزعيم 
ع��ب��د ال��ك��رمي ق��ا���س��م ع��ل��ى م��وق��ف��ه ويجرب 

جمل�ض الوزراء على تبني هذا املوقف.
حاول الفريق الركن حممد جنيب الربيعي 
 . امل��و���س��وع  ب��ه��ذا  املماطلة  و  الت�سويف 
ا���س��ب��وع��ي ملجل�ض  اج��ت��م��اع  ك��ل  و خ���الل 
قا�سم  الكرمي  عبد  الزعيم  يذكره  ال��وزراء 
مبلف رئي�ض جامعة بغداد،  و يدعي انه قد 
ن�ساه يف البيت. ا�ستمر هذا احلال حوايل 
ال�سهرين و املو�سوع بالن�سبة للزعيم مهم 

و ملح لن خطوات مهمة �ستبنى عليه.
ففي احد الجتماعات عندما طالب الزعيم 
ادعى   ، ب��غ��داد   جامعة  رئي�ض  ملف  بفتح 
جنيب  ال�سيد  ال�����س��ي��ادة  جمل�ض  رئ��ي�����ض 
ال��رب��ي��ع��ي  ع���دم و ج���ود امل��ل��ف  م��ع��ه قال 
الزعيم يف الجتماع " انني و بحكم كوين 
امل�سلحة  الوطنية  للقوات  ال��ع��ام  القائد 
�سوف اقوم بحل جمل�ض ال�سيادة و ن�سكل 
 ،" تتعرقل   الم���ور  م��ن  الكثري  غ��ريه لن 
عندها ابرز الربيعي امللف و وقع اجلميع 
عليه موافقني تروؤ�ض الدكتور عبد اجلبار 

عبد الله جامعة بغداد.

ال��ق�����س��ة ال��ث��ان��ي��ة.ح��دث��ن��ي ا����س���ت���اذي يف 
الفا�سل  ال�ستاذ  اجلامعة  يف  الريا�سيات 
لندن  جامعة  خريج   ( علي  حممود  طالب 
كان  و   ،) الريا�سيات  يف  ال�سرف  مبرتبة 
اثناء  اعتقلوا  الذين  اح��د  طالب  ال�ستاذ 
قد  و   ، ال��دم��وي   1963 �سباط   8 ان��ق��الب 
ح�سر يف احدى الزنزانات ال�سغرية التي 

ملئت باملعتقلني من �ستى امل�ستويات .
 عرفت الدكتور عبد اجلبار عبد الله كاحد 
يف  ك��ن��ا  و  ال��زن��زان��ة.  ه���ذه  يف  املعتقلني 
�سهورنا  و  الخر  بجانب  واحد  الزنزانة 
م�ستندة اىل احلائط و بهذه الو�سعية كنا 
ننام يوميا و ل جمال للحركة فيها نهائيا.

يقول ال�ستاذ طالب " كنت ل ا�ستطيع ان 
ارفع عيني يف مواجهة عني الدكتور عبد 
و  علمية  مكانة  من  له  ملا  الله  عبد  اجلبار 
النظرات  اختل�ض  كنت  و  عاملية  �سهرة 
ثم  عميق  تفكري  يف  ي��غ��و���ض  وا���س��اه��ده 
اليام  احد  ، يف  عينيه  الدموع من  تنهمر 
و  املياه  ل��دورة  اخراجنا  ف��رتة  ا�ستغليت 
و  التحية  عليه  القيت   . بجانبه  جل�ست 
كلمة  ك��ل  م��ن  اخجل  وان��ا  بنف�سي  عرفتة 
احتدث بها اليه . بعد ان تو�سدت ال�سداقة 
، بيننا �سالته يوما عن �سبب انهما الدموع 
الفيزياء  ق�سم  يف  ك��ان   " ق��ال  عينيه  م��ن 
الذي ادر�ض به طالب فا�سل ، حاولت عدة 
م�ستواة  من  يعدل  لكي  م�ساعدته  م��رات 
ع��اون��ت��ه. يف يوم  ذل��ك  م��ع  و  يتعدل  و مل 
ج��اءت جمموعة من   ، 14 رم�سان 1963 
احلر�ض القومي لعتقايل من بيتي، ميزت 
طلبت  و   ، ب�سهولة  الفا�سل  طالبي  منهم 
منهم امهايل عدة دقائق لكي ابدل مالب�سي 
و اذهب معهم و انا اعرف انه لي�ض لدي ما 

احا�سب عليه . 
وفجاأة   ، لهم  خ��رج��ت  و  مالب�سي  ب��دل��ت 
افقدين  ق��وي  را���س��دي  تلميذي  �سربني 
ت���وازين، و ك��دت ا�سقط على الر���ض مع 
يكتفي  مل  " و  �سز  دم���اغ  " اط��ل��ع  ع��ب��ارة 
تلميذي و هو الن احلار�ض القومي بهذا 
و امنا مد يدة بجيب �سرتتي و اخذ من قلم 
احلرب الذي اعتز به و مل يفارقني ابدا. هذا 
القلم احلرب هو من الياقوت الحمر هدية 
 ، ان�ستاين  ال���ربت  امل�سهور  العالمة  م��ن 
ا�ستخدمه لتوقيع �سهادات الدكتوراه فقط 
.و هذا هو �سبب حزين و انهمار دموعي 

كلما اتذكر هذا احلادث.
عبد  الدكتور  ان  ال��ق��ارئ  ع��زي��زي  ت�سور 
اجلبار عبد الله و يف بلده ي�سرب را�سدي 
قوي و يقال له ) اطلع دماغ �سز ( و اكرب 
تدو�ض  ان  تتمنى  ال��ع��امل  يف  اجل��ام��ع��ات 
�سبعة  ب��ع��د  و  ال��ي��وم  و  ح��رم��ه��ا.  ق��دم��اه 
احلادث  ه��ذا  ن�ستغرب  ل  �سنة  وارب��ع��ني 
العلماء و  البعثي عامل جميع  النظام  لن 
املفكرين العراقيني بهذه الطريقة و هو ما 
او�سلنا لهذه احلالة التي فيها العراق الن 
البعث  لنظام  امتداد  احلايل  الو�سع  ان   .
الطبيب هو  املهند�ض و  العامل و  ان  حيث 

امل�ستهدف الول للقتل املربمج 

ال��ط��راز.  ب��غ��دادي  ب��ي��ت  ذات ���س��ب��اح يف 
القرن  الزمن رمبا نهاية اخلم�سينيات من 
وقت  احلديث  تتداولن  اإمراأتان  املا�سي. 
اأم�����س��ى هزيع  الإف��ط��ار ع��ن رج��ل عجيب 
وير�سد  الريح  يعانق  منه  و�سطرًا  الليل 
�سيفًا  الوقت  ك��ان  هل  الطبيعة.  عنا�سر 
اأم هو  ال�سماء متطر  كانت  ؟ هل  �ستاء  اأم 
ال�سحراء  زف��ري  يحمل  ه��وائ��ي  اج��ت��ي��اح 
ورمالها ؟ الذاكرة ل ت�سعف على اجلواب. 
ولكن بالتاأكيد كانت ليلة عا�سفة هوجاء. 
با�ستغراب  مت�سائلة  الأوىل  امل���راأة  قالت 
يف  ال�سطح  يعتلي  وه���و  ال��ل��ي��ل  ط���وال   �
 � الثانية مو�سحة  فعقبت   � الهواء  عا�سف 

هذه عادته اإنه يتابع الريح ويدر�سها... 
واأم��ا  وال��دت��ي  فكانت  الأوىل  امل����راأة  اأم���ا 
نعمان  الدكتور  اخلال  زوجة  فهي  الثانية 
الذي  العجيب  ال��رج��ل  واأم���ا  اجل���ادر  عبد 
فهو  العا�سفة  الليلة  يف  ال��ري��ح  ي��ع��ان��ق 

الدكتور عبد اجلبار عبد الله رحمهم الله.
ولعل هذه الذكرى الفريدة عن ذلك احلوار 
هي  الليل  عا�سفة  اأعقب  ال��ذي  ال�سباحي 
اأنها  من ح�سنات ذاكرتي النكدة ال�سعيفة 
غرائبي  ه��و  م��ا  اأح��ي��ان��اآ  وتر�سح  تختزن 
بالأ�سئلة  املفعمة  امل�ساهد  من  وا�ستثنائي 
اأو  بالتف�سري  حتظى  ل  التي  والت�ساوؤلت 
الرجل  الذكرى عن  الإجابة فقد ظلت هذه 
ال�ستثنائي العجيب الذي ميار�ض طقو�سه 
الغريبة مع الريح العا�سفة ثابتة يف ذاكرة 
الطفولة. كنا يف زيارة من النا�سرية اإىل 
الله  عبد  الدكتور  ع��ادة  م��ن  وك��ان  ب��غ��داد 
معاودة �سديقه وزميله واأبن عمه الدكتور 
وما  اأحيانًا  عندهم  واملبيت  اجل��ادر  عبد 
ل  اأخ��رى  قليلة  وم�ساهد  امل�سهد  ه��ذا  ع��دا 
ذلك  عن  يذكر  اخر  �سيئًا  ذاكرتي  ت�ستعيد 

الزمن البغدادي الغابر.
حطت   1969 ع��ام  ويف  ون��ي��ف  عقد  وم��ر 
حاملة  ب��غ��داد  م��ط��ار  يف  اأمريكية  ط��ائ��رة 
اجلثمان الطاهر للدكتور العامل بناء على 
و�سيته اأن يوارى الرثى يف اأر�ض الوطن. 
واأب����دى امل��ن��دائ��ي��ون ح��م��ا���س��اآ واإ����س���رارًا 
من  للنع�ض  الإغ��الق  املحكم  الغطاء  لرفع 
واإجراء  فيه  امل�سجى  اجل�سد  اإخراج  اأجل 
التكفني  يف  ال��الزم��ة  ال��ق��دمي��ة  �سعائرهم 
والدفن. وبعد جهد جهيد اأفلحوا يف فتح 
ورود  ب�سعة  �سوى  ي�ساهدوا  مل  الغطاء. 
اأر�ض  م��ن  رافقته  ال��راأ���ض  حتيط  حزينة 
الغربة . وبدل من النع�ض اخل�سبي املحكم 
�سدات  من  رافدينياآ  طق�سياآ  نع�ساآ  �سيدوا 
من  املفتولة  واحل��ب��ال  وال���ربدي  الق�سب 
معلومة  بح�سابات  الأخ�سر  النخل  �سعف 
حمفوظة  وت��رات��ي��ل  مفهومة  ومقايي�ض 
كذاك  م��دي��دة مت��ام��ًا  ق���رون  ع��رب  خمتومة 
النع�ض الق�سبي الذي اأ�سار اإليه طيب الله 
يف  الر�سي  ال�سريف  الإم��ام  الطاهر  ثراه 
الأقدم  اجلد  ال�سابي  اإ�سحق  لأب��ي  رثائه 

للعامل عبد اجلبار اإذ قال :
اأراأيَت   ... الأعواِد  اأعلمَت من حملوا على 

كيف خبا �سياُء النادي
جبٌل هوى لو خرَّ يف البحِر اغتدى ... من 

وقعِه متتابِع الإزباِد
اأنَّ   ... ى  ال��رثَّ َك يف  قبَل حطَّ اأعلُم  كنُت  ما 

الرثى يعلو على الأطواِد
م��ن �سحيفة  ع���دد  ���س��در  ال��ع��ام  ذل���ك  يف 
للدكتور عبد  ا�سبوعية خم�س�ض  بغدادية 
له  العائلية  ال�سور  بع�ض  ت�سمن  اجلبار 
ور�سالة  واإجن��ازات��ه  حياته  عن  ومقالت 
لأخيه و�سديقه الدكتور عبد اجلادر يعرب 
جلل�ساتهم  وافتقاده  ا�ستياقه  عن  فيها  له 
املمتعة يف حديقة دارهم ونيته يف العودة 
اإىل اأر�ض الوطن لعدم رغبته يف اإ�سرتاك 
على  الأم��ري��ك��ي��ة  احل���رب  يف  �سنان  جنله 
اأ�سدقائه  ذكريات  العدد  وت�سمن  فيتنام. 
وقدراته  اأملعيته  يف  وراأيهم  عنه  وزمالئه 

زميله  اإىل  وجه  �سوؤال  ذلك  ومن  العلمية 
و�سديقه الدكتور العالمة مهدي املخزومي 
�سفيان  قاله  م��ا  عنه  اأق���ول   � ج��واب��ه  فكان 
يوزن  رج��ل  اأن��ه  الفراهيدي  ع��ن  ال��ث��وري 

بالذهب وامل�سك...
احلوار  ذلك  ذاكرتي  ا�ستح�سرت  وقتذاك 
العا�سفة  الليلة  اأع��ق��ب  ال���ذي  ال�سباحي 
�سطرًا  ق�سى  ال���ذي  العجيب  ال��رج��ل  ع��ن 
ل  العا�سفة.  ويعانق  الريح  ير�سد  منها 
بالذهب  النا�ض  الأفذاذ من  اأن مقارنة  �سك 
وامل�سك هو ت�سبيه على درجة من الروعة 
ثقة  اأزداد  زل���ت  م��ا  اأين  غ��ري  واجل���م���ال 
كان  املخزومي  العالمة  مق�سد  اأن  وقناعة 
اأعمق معنى واأبعد مرمى من جمرد ظاهر 
الت�سبيه ومل تكن اإجابته على �سوؤال �سائله 
حم�ض جماملة عابرة يف ذكرى �سديق له 
وزميل يف نف�ض اجلامعة حني قارنه على 
وجه التخ�سي�ض بعبقرية كربى كاخلليل 
بن اأحمد الفراهيدي اأول فيل�سوف بنيوي 
اأ�س�ض  ووا�سع  مديدة  بقرون  اورب��ا  قبل 

علمي ال�سوت والعرو�ض.
املخزومي  الدكتور مهدي  اأن  احلقيقة هي 
مقارنة  لإطروحة  عري�ساآ  عنواناآ  اأ�سر  قد 
الأ�سلوب  وميكانزم  عمل  اأ�س�ض  يف  كاملة 
اجلديل الالم�سروط الذي تعمل به العقول 
والنف�سية  الذهنية  والقدرات  امللكات  ذات 
العالية امل�ستوى اإىل درجة اخلارقية حني 
الله  عبد  اجلبار  وعبد  الفراهيدي  و�سع 

على كفتي ميزان واحد من العبقرية.
اإىل  وينظر  ب��احل��ي��اة  مفعماآ  ك��ان  كالهما 

م��ظ��اه��ره��ا وظ���واه���ره���ا ك��ك��ائ��ن��ات حية 
برهافة  وا�ستدراجها  حماورتها  ي�ستطيع 
اأحا�سي�سه فاإذا تقربت منه اأو اأعطته عنانها 
اأ�سرارها وخوابيها  له عن بع�ض  وك�سفت 
عاد اإىل قواعده العقلية واملنطقية ليحول 
ما منحته ووهبته من اأ�سرار وجواهر اإىل 
ريا�سية  وقوالب  ر�سينة  علمية  معادلت 

حمكمة ت�سع بال�سوء والك�سف.
كالهما كان ميتلك حا�سة �سديدة ال�سفافية 
يف الإ�سغاء اإىل وقع الأ�سياء ومو�سيقاها 
واأحلان  اأنغام  خم��ارج  الفراهيدي  فحّول 
ال��ط��ب��ب��ي��ع��ة والإن�������س���ان واحل����ي����وان اإىل 
عبد  وح���ّول  وق��وال��ب  واأوزان  تفعيالت 
الريح  اأ���س��وات  خم��ارج  الله  عبد  اجل��ب��ار 
باأمزجتها  ال��ه��واء  وت��ي��ارات  والعوا�سف 
طبقاتها  وترا�سف  ودوران��ه��ا  واأخالطها 
اإىل  وهياجها  واإن�سيابيتها  ت�سادمها  اأو 
م��ع��ادلت ري��ا���س��ي��ة م��ف��ي��دة ل���درء خماطر 
ال���زواب���ع والأع��ا���س��ري وم���ا ي��راف��ق��ه��ا من 
طوفان وخراب للحرث والن�سل والعمران. 
حني  اأمريكا  علماء  من  زم��الءه  اأده�ض  لقد 
اأعا�سري  ب��ه  ب��اح��ت  ���س��ر  ل��ه��م ع��ن  ك�����س��ف 
اأخربهم  حني  املرهفة  اأذن��ه  يف  التورنادو 
اأنها ت�سدر طنيناآ كطنني الذباب معرباآ عن 
ر�سد  من  مكنتهم  ريا�سية  مبعادلت  ذل��ك 
ت�سميته  يحق  ال��ذي  الغول  ه��ذا  حتركات 

بخمبابا اأمريكا.
كالهما كان ميتلك توازناآ وتكافالآ يف ميزان 
وال�سايكولوجية  الذهنية  وقدراته  ملكاته 
مما خلق فيهما قدرة م�ساعفة وديناميكية 

يف جمع ما يبدو ظاهراآ من النقائ�ض.
من  العامل  اإىل  ويتطلع  يطل  ك��ان  كالهما 
قلبه.  يف  جمل�ساآ  له  ويتخذ  العامل  داخ��ل 
ال�سحراء  خيمة  يف  كالبدوي  الفراهيدي 
فلك  كاأوتونب�ستم يف  عبدالله  وعبداجلبار 

الطوفان.
اإبراهيم  الدكتور  ي�سف  عل�مي  وباإ�سلوب 
طريقة  له  قيمة  مقالة  يف  اخلمي�سي  ميزر 
احلية  و�سلته  عبداجلبار  الدكتور  عمل 

وامللمو�سة مبوا�سيع اأبحاثه قائالآ :
الأعا�سري  ح���ول  ك��ان��ت  اأب��ح��اث��ه  )م��ع��ظ��م 
اأ�سباب  در�ض   . والزوابع  القوية  والرياح 
ال��ت��ي ت�ساعد  وط���رق ت��وّل��ده��ا وال��ع��وام��ل 
النهائية.  اأ�سكالها  واأخ��ذه��ا  منوها  على 
يخيل  حتى  مذهل  ب�سكل  ذل��ك  ي�سف  ك��ان 
كان  التي  املوجات  تلك  مع  راكب  اأنه  اإليك 
التيارات املتالطمة  يبحث فيها، مندفع مع 
امللتوية،  ط��رق��ه��ا  يف  ���س��ائ��ر  وال�������دوارة، 
واحللزونية  وال��ه��اب��ط��ة  منها  ال�����س��اع��دة 
ب��اإم��ع��ان وو�سوح  ي��ب��نّي  ك���ان  وغ���ريه���ا. 
الأقّل  ال��ب��اردة،  املتباينة،  ال��ه��واء  طبقات 
ب����رودة، ال��داف��ئ��ة والأك����رث دف��ئ��ًا، وكذلك 
البع�ض.  بع�سها  مع  الطبقات  تلك  عالقات 
كما بنّي درجات حرارتها، اأ�سباب اختالفها 
اإ�سافة  بينها،  ال�سغط  فرق  و  بع�سها  عن 
اإىل درا�سته العوامل واملوؤثرات التي كانت 
تلعب دورًا مهمًا يف حدوث ومنو وتكامل 
ق�سمًا  خ�س�ض  ولقد  والأعا�سري.  الزوابع 
الذي  الأع�����س��ار  قلب  لدرا�سة  اأبحاثه  م��ن 

يدعى )عني الأع�سار( .

هو  اأعماله  به  متيزت  ال��ذي  املهم  ال�سيء 
ريا�سية،  مبعادلت  يحدث  كان  ملا  و�سفه 
ي�ستطيع الباحث بوا�سطتها التنبوؤ بحالت 
يتم  الأ�سا�ض  هذا  وعلى  الأع�سار.  هبوب 
التهيوؤ وال�ستعداد ملواجهة ذلك، حيث يتم 
عباب  متخر  التي  والبواخر  ال�سفن  اإنقاذ 
الأحتياطات  واأخ���ذ  واملحيطات،  البحار 

الالزمة يف املدن(
العا�سفه  قلب  يدخل  عبداجلبار  كان  هكذا 
بفلكه الريا�سي لي�سف م�ساراتها وم�ساقط 
لفها  يف  وتياراتها  كتلها  واأمزجة  واأبعاد 
ودورانها وهبوطها وجي�سانها واإحتمالت 
اأهوالها وطوفانها وهكذا قبله ب�ستة الف 
ميكن  ما  لينقذ  فلكه  اأوتونب�ستم  �سيد  عام 
وادي  ح�����س��ارة  وم���ن  الب�سر  م��ن  اإن���ق���اذه 
الرافدين. واإذا ما اأزحنا الق�سرة الالهوتية 
اوتونب�ستم  لغة  ع��ن  وامل�سللة  ال��رخ��وة 
الرتجمة  ت�سفيه  ما  احل�ساب  يف  اخذين 
من التبا�سات وحجب على معاين ودللت 
تلم�ض  اإىل  �سن�سل  ال��ق��دمي��ة  الن�سو�ض 
اللغة  لتلك  العلمية  ال�سفرة  من  ومقاربة 
اأوتونب�ستم  ي�ستخدمها  ال��ت��ي  ال��رم��زي��ة 
وهو  الهائجة  الطبيعة  لقوى  و�سفه  يف 
قلب  يف  العائم  فلكه  ن��اف��ذة  م��ن  ير�سدها 
العجيب  الرجل  اأ�سبهه بذاك  الطوفان وما 
يرقب  وه��و  الطفويل  اإنتباهي  �سد  ال��ذي 
يف  يتوغل  وه��و  اأو  البغدادية  العا�سفة 
يف  ليفككها  ال��ت��ورن��ادو  اأع��ا���س��ري  اأع��م��اق 
معادلت ريا�سية ت�سد اإنتباه علماء اأمريكا 
على  ال�سيطرة  يف  جديد  لعلم  وتوؤ�س�ض 

الزوابع والأعا�سري وتاليف خماطرها ..
وحل اأجل املوعد املعني 

مطرا  بالعا�سفة  امل��وك��ل  ان��زل  الليل  ويف 
مهلكا

مكفهرا  ف��ك��ان  اجل���و  ح��ال��ة  اىل  وت��ط��ل��ع��ت 
خميفا للنظر

فوجلت يف ال�سفينة واأغلقت بابي
وملا ظهرت اأنوار ال�سحر

اأ�س�ض ال�سماء  ، من  البعيد  علت من الأ فق 
، غمامة ظلماء

ويف داخلها اأرعد الله � اأدد �
وكان ي�سري اأمامه � �سالت � و � خاني�ض �

وه��م��ا ي���ن���ذران اأم���ام���ه يف اجل���ب���ال ويف 
ال�سهول

ونزع ال له � نريكال � العمدة
ثم اأعقبه الله � ننورتا � الذي اأطلق الرعود 

وفتق ال�سدود
ورفع ال � انوناكي � امل�ساعل

وجعلوا الر�ض تلتهب باأنوارها
ولكن بلغت رعود الله � اأدد � عنان ال�سماء

فاأحالت كل نور اىل ظلمة
 ، يتحطم   ، كما  الف�سيحة  الر�ض  وحطمت 

الكوز
يوما  تهب  اجلنوبية  الريح  زواب��ع  وظلت 

كامال
وازدادت �سدة يف مهبها حتى غطت اجلبال

وفتكت بالنا�ض كاأنها احلرب العوان
الفراهيدي  اأحمد  بن  اخلليل  و�سل  وكما 
باأوتادها  خيمته  مفككاآ  املعرفة  ذرى  اإىل 
وحبالها واأ�سبابها عائداآ بجواهر ابتكاراته 
وقوالب  واأوزان  �سوتية  مقاطع  لري�سفها 
من  عبدالله  عبداجلبار  اآب  وكما  �سعرية 
ق��ل��ب الإع�����س��ار حم��م��الآ ب��اأ���س��رار زجمرته 
م��ف��ازات��ه وودي��ان��ه وجماهيل  وغ��وام�����ض 
معادلت  لينظمها  وط��رق��ات��ه  م�����س��ارات��ه 
بدهور  قبلهم  ك��ان  كذلك  م�سرقة  ريا�سية 
بفلكه  و�سل  حني  ال�سومري  اأوتونب�ستم 

اإىل بر النجاة ومرفاأ احلياة واملعرفة ..
ثم هداأ اليم و�سكنت العا�سفة وغي�ض عباب 

الطوفان
وتطلعت اإىل اجلو ، فراأيت ال�سكون عاما

ف��ت��ح��ت ك���وة ط��اق��ت��ي ف�����س��ق��ط ال���ن���ور على 
وجهي

الدكت��ور عبد الجب��ار عبد الله
من شخصيات عهد الزعيم عبد الكريم قاسم

صباح عبد الستار الجنابيرئيس جامعة بغداد

 عبدالجبار عبدالله والفراهيدي
مثنى حميد مجيد
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العالم عبد الجبار عبد الله يوم التقيته
عربي الخميسي 

ذكريات  هناك  كان  وان   ، وال�سنون  الي��ام  مت�سي 
تن�سى  ل��ن  العظام  ف��ذك��رى  الغابر  ال��زم��ن  ذل��ك  م��ن 
ام���ورا حياتية  خ  ً ي�����وؤٍرٍ ال��ت��اري��خ  ان  وامل��ع��روف   !
معني  وفعل  معينة  واقعة  عن  يتحدث  فهو  كثرية، 

ظاهرة   ، عيد   ، حرب   ، ماآثرها  لها  �سخ�سية  او 
اقت�سادي  ، و�سع  او اجتماعية  طبيعية 

�سخ�ض  ولدة   ، مثال  �سيا�سي  او 
انعطافة  او   ، وف��ات��ه  او  عظيم 

هذه  كل  ثوريهة  او  اجتماعية 
وغريها من امور كثرية ، قام 
ب��ت��دوي��ن��ه��ا امل���وؤرخ���ون ومن 
اوكتاب  الخ��ت�����س��ا���ض  ذوي 
ال�سري والق�س�ض والروايات 

نقال ام تعاي�سا وهكذا .. 
الكرمي  امل��ت��ل��ق��ي  اي��ه��ا  ن��ع��م 

ال��ك��ل��م��ات  ب����ه����ذه  اردت   ،
رمز  اىل  ا���س��ري  ان  الب�سيطة 

عامة  العراقيني  رموز  من  مهم 
الوقع  ذات   ، خا�سة  واملندائيني 

تاريخهم  ويف  قلوبهم  يف  املميز 
املعا�سر ، ي�ستحق منا جميعا 

ا����س���ت���ذك���اره 

واح����ي����اء ���س��ريت��ه وع���ر����ض م��ن��ج��زات��ه ت��ل��ك هي 
الدكتور  العامل  الفذة  املندائية  العراقية  ال�سخ�سية 
عبد اجلبار عبد الله .. وهذه �سهادتي العيانية مما 

تبقى من خزين الذاكرة لأيام زمان 
هذا  بعظمة  ي�سيد  من  وح��دي  ان��ا  ل�ست 
ال���رج���ل ب���ل ، ك���ل رف���اق���ه من 
العلماء وزمالئه وتالميذه 
اختلط  وم��ن  ومعارفه 
عليه  ت���ع���رف  او  ب���ه 
و�ستغل معه وغريهم 
م��ن ال��ن��ا���ض ، يف كل 
العلمية  امل����ج����الت 
العالقات  وخ���الل 
الج����ت����م����اع����ي����ة 
والداري��������������������������ة 
والن�ساطات الخرى 
 .. والدب��ي��ه  الثقافية 
للمندائيني  وبالن�سبة 
بحاجة  ل��ي�����س��وا  ف��ه��م 
به  يعرفهم  من 

والوجه  العلى  واملثل  ال��دال  ال�ساخ�ض  باعتباره 
العلمية  ال�سخو�ض  لأم��ت��دادات  وامل�سئ  ال�ساطع 
هذا  ، وبعد  منهم حاليا  �سابقا واملحدثني  املندائية 
كله اطرح ال�سوؤال التي ترى اما يحق للمندائيني 
ب���ل ال��ع��راق��ي��ني ع��م��وم��ا ان ي���وؤرخ���وا م��ول��د هذه 
ت�ساوؤل  جم��رد  وه��و  ؟  رحيلها  ي��وم  او  ال�سخ�سية 

م�سروع ....؟

وهنا �ساحتدث لكم كيف ومتى التقيته 
ال�سف  طلبة  اح��د  كنت   1943  /  1942 �سنة  يف 
بغداد  يف  املركزية  الثانوية  يف  العلمي  اخلام�ض 
قبل ان ت�سبح اعدادية ، وكانت الدرا�سة بها �سنتني 
ولي�ست ثالثة ، وكان مديرها اآنذاك ال�ستاذ ر�سيد 
عبد  ام��ا   ، الري�ض  ع��الء  ال�ستاذ  ويعاونه  �سلبي 
الله فقد كان بها مدر�سا يقوم بتدر�ض  اجلبار عبد 
هذا  وان   ، العلمي  اخلام�ض  لل�سف  الفيزياء  مادة 
ال�سف كان ي�سم �ست �سعب ومل يكن من ن�سيبي 
ال�ستاذ  مدر�سنا  ك��ان  فقد   ، طالبه  اح��د  اك��ون  ان 
املرحوم ال�سيد ها�سم احل�سني ، والثالث الخريات 
من ال�سفوف لال�ستاذ عبد اجلبار عبد الله ، وكانت 
كتب الفيزياء التدري�سية ملادتي ال�سوت واخرى ل 
اتذكرها من تاليفه هو وال�ستاذ ال�سيد ها�سم 
املدر�سة  وكانت   ، م�سرتكا  احل�سني 
طالبا  ال�����س��ت��م��ائ��ة  ح����وايل  ت�����س��م 

لل�سفني الرابع واخلام�ض.. 
ا�سعر  كنت   ، اقولها  وللحقيقه 
من  وب�سيء  غريب  باح�سا�ض 
الزهو والفخر ل اعرف كنهه 
هذا  ا�سم  يرد  كان  ما  عند   ،
الطلبة  ب��اح��ادي��ث  ال��رج��ل 
وال����س���ات���ذة الخ���ري���ن ؟ 
ه���ذه  مت���ج���د  وك���ل���ه���ا   ..
وقدراتها  ال�����س��خ�����س��ي��ة 

العلمية..؟ 
وان�����ت�����ه�����ت ال�������س���ن���ة 
الدرا�سيه ، وذهب كل 
منا اىل حال �سبيله ، 

فال�ستاذ �سافر اىل اخلارج للدرا�سة ح�سب علمي ، 
وانا ذهبت للتعليم وعينت معلما لحدى املدار�ض 
الخبار  تناقل  خ��الل  وم��ن   ، بغداد  يف  الأبتدائية 
كنت ا�سمع عنه وعن عبقريته وتفوقه يف درا�سته 
ولديهما  وزوج��ت��ه  هو  رزق  وكيف  امريكا،..  يف 
التواأمني كل من ال�ستاذين املوقرين �سنان وهيثم 
عبد اجلبار عبد الله ال�سام ، خالل ما كانا على ظهر 
للوليات  طريقهما  يف  فيها  ابحرا  التي  الباخرة 

المريكية املتحدة .... 
بالكلية  قبويل  مت  التالية  الدرا�سية  ال�سنة  ويف 

الع�سكرية ، فا�سبحت �سابطا
يف  م���الزم  ب��رت��ب��ة  ال��ع��راق��ي  باجلي�ض  وا�ستغلت 
املنا�سب  الع�سكرية ومبختلف  الوحدات  كثري من 
من  عوتي  بعد  و  الع�سكرية  بالرتبة  وت��درج��ت   ،
دخلت  اجلي�ض  ح�ساب  على  انكلرتا  يف  الدرا�سة 
بهذا  يلتحق  مندائي  كاأول �سابئي   ، الرك��ان  كلية 
اجل  من  انا�سل  وكنت   ، العايل  الع�سكري  املعهد 
رغم  ابتغيه  م��ا  على  وللح�سول  ال��وج��ود  اث��ب��ات 
ال�سعاب التي كانت تواجهني ، وكنت اتذكر دوما 
عبد  اخلالدين  الع��الم  املعا�سرين  الكبار  رجالنا 
بدوي  ونعيم  روم��ي  وغ�سبان  الله  عبد  اجل��ب��ار 
امام عيني  ا�سعهم  .. كنت  الأج��الء  املربني  هوؤلء 
ان احذو حذوهم  ، واح��اول  عليا يل  كقدوة  دوما 
وا�سق طريقي باحلياة دون عون او رعايه من احد 
، حيث ل احد من عائلتي اومن املندائيني كانت له 
كانت  كما   ، حينه  يف  امل�ساعدة  اب��داء  على  القدرة 
ت�سري المور اآنذاك ... ومع ذلك ك�سبت ود ور�سا 
القادة الع�سكرين الذين ا�ستغلت معهم او مبعيتهم 
جميعهم ، حتى جاءت ثورة 14 / متوز �سنة 1958 
و�سدر امر تعيني على الفور مبوقع الب�سرة بعد 
فيه  قمت  ح�سا�ض  من�سب  ويف   ، مبا�سرة  الثورة 
وامانة  اخال�ض  بكل  يل  املوكلة  الواجبات  بتاأدية 
ميكن  ما  وباح�سن  خال�ض  عراقي  وطني  وبح�ض 
، ال ان المر لن ير�سي كل الطراف يف ال�سراع 
، والذي  ال�سر واخل��ري  ق��وى  ك��ان قائما بني  ال��ذي 
اخذ طابع احلدية بينهما اآنذاك ، لأ�سباب لي�ست من 
�سلب مو�سوعنا هذا .. ويف الآخر حدث ما حدث 

عراقي  �سابط  اول  اك��ون  ان  ح�سدته  ما  وك��ان   ،
زالت  التقاعد وثورة متوز ل  باجلي�ض يحال على 

طرية ندية ...!
وهكذا رجعنا اىل بغداد من حيث اتينا ، ولنبداأ من 
�سنان  ابي  واملرحوم  ق�ستي  اكمل  وهنا   ، ال�سفر 

عبد اجلبار عبد الله .. 
وملا مل اكن املك دارا �سكنية يف بغداد ، �سار علي 
الخت  ومب�ساعدة   ، واح��دة  لأ�ستئجار  افت�ض  ان 
طيبة  الأن�سانة  عني�سي  بلقي�ض  ال�سيدة  املرحومة 
الذكر زوجة ابن العم املرحوم غريب جابر خميطر 
الله ح�سلت على  ابو معتز عديل عبد اجلبار عبد 
الدار  ه��ذه  تكون  ان  ال�سدف  ..و���س��اءت   ، واح��دة 
مبقابل دار ابي �سنان متاما ، ول تبعد عنها �سوى 
يف   ، بيننا  الفا�سل  ال�سارع  بعر�ض  امتار  ب�سع 
حملة العلوية – بغداد قرب اجلامعة التكنولوجية 
عن  ا�ساهده  ان  الفر�ض  يل  �سنحت  وهنا   . حاليا 
قرب ، واتبادل التحية واحلديث احيانا مع رئي�ض 

جامعة بغداد الدكتور عبد اجلبار عبد الله .. 
لدار  مال�سقة  وعائلته  �سنان  ابي  �سكن  دار  كانت 
قد  ك��ان   ) ت��ون   ( بالنكليزية  ي�سمى  ومب��ا  عديلة 
ا�سرف على بنائهما املرحوم املهند�ض غريب جابر 
مب�ساحة 300 مرت مربع لكل دار وعلى منط واحد 
ومن   ، لكليهما  متاما  مت�سابهة  قليله  ومب�ستمالت 
خ��الل ت��واج��دي ب��ه��ذه ال���دار امل�����س��ت��اأج��رة وبحكم 
الفر�ض  يل  �سنحت   ، بيننا  ال���س��ري��ة  ال��راب��ط��ة 
والعائلية  ال�سخ�سية  الأم��ور  بع�ض  على  الأط��الع 
لهذه ال�سرة املندائية الكرمية ، وت�سرفات الراحل 
لأول���ده  تربيته  ، وا���س��ل��وب  م��ا  اخل��ا���س��ة اىل ح��د 
وتعامله مع زوجته وعيال بيته و موقفه من املراأة 
ب�سكل عام ، وهنا اعتقد ان هذا اجلانب ال�سخ�سي 
والن�ساين من حياته ، �سي�سلط ال�سوء على منط 
دائرته  خ��ارح  من  الغري  مع  واملمار�سات  التعامل 
ال�سيقة اىل العامة ، وعليه ل غرو ان ابني جانب 
مهم من جوانب حياة املرحوم ، هذا اجلانب الذي 
ال�سخ�سية  الم���ور  م��ن  يعترب  لأن��ه  اح��د  يعرفه  ل 

البحتة .. 
ففي كل �سباح كنت ا�ساهده ، واقفا امام باب داره 
وهو جاهز بكامل قيافته ينتظر ال�سيارة احلكومية 
من  وما  اجلامعة،  مبنى  اىل  تنقله  التي  اخلا�سة 
على  الباب  جر�ض  وق��رع  ال�سيارة  �سائق  اتى  يوم 
حقيبته  حامال  متهيئ  حا�سرا  فهو   !.... الط��الق 
ال�سغرية التي ل تفارقه ابدا، وبعد التحية و�سوؤال 
هو  يقوم  ال�سخ�سيه  وام��وره  احواله  عن  ال�سائق 
ومل   ، داخلها  للولوج  ال�سيارة  ب��اب  بفتح  نف�سه 
يدع ال�سائق بفتح الباب ابدا ، ويف ال�ساعه الثالثة 
�سنان  اب��و  يعود  ي��وم  كل  م�ساء  الرابعة  واحيانا 
منذ  انتهى  قد  كان  الر�سمي  ال��دوام  ان  رغم  لبيته 
�سائقها  ياأمر  ال�سيارة  من  نزوله  وح��ال   ، �ساعات 
اأب���دا ان تلك  اذك���ر  ، ومل  ات��ى  م��ن حيث  ب��ال��ع��ودة 
 .. مثال  عائلته  لنقل  �سخ�سيه  لأغرا�ض  ال�سيارة 
التي اقربها  ! او جلب حاجة معينة من ال�سواق 
تبعد عن داره بحوايل الكيلومرت والن�سف ، كما 
مل ار على الطالق ان زوجته ام �سنان ا�ستخدمت 
ال�سيارة يوم ما لأي�سالها اىل مدر�ستها التي  تلك 
كانت تعمل بها كمعلمة ، وحتى الولد ال�سغار مل 

يركبوها يوما .. 
رعاية  يتوىل   ، م�ساء  اجلامعة  من  عودته  وبعد 
اطفاله ال�سغار ويعاملهم بكل لطف ورقة وحنان 
كان ابا مثاليا بكل معنى الكلمة ، فكان ي�سطحبهم 
حديقة  نحو  معهم  بجولة  وي��ق��وم  البيت  خ��ارج 
�سغرية كانت قريبة ن�سبيا من الدار باجتاه بارك 
البيت  لربة  الكايف  الوقت  وليعطي   ، ال�سعدون 
الخرى  امورالعائله  وتو�سيب  الطعام  لتهيئة 
ال��دوام هي  ، ولأن ربة البيت كانت قد ع��ادت من 

الخرى .. 
وبعد هذه اجلوله الق�سريه ويف حالة عدم رجوعه 
اراه  ، كنت  كاأمر عادي ونادر  ثانية اىل اجلامعه 
جال�سا يف احد غرف الدار التي اتخذها مكتبا له ، 
وهو منهمكا بالقراءة او الكتابه حتى وقت متاخر 
 ، املنارة  ال�سوية  خالل  من  ا�ساهده   ، الليل  من 
من  زواره  بع�ض  با�ستقبال  م�ساء  يقوم  واحيانا 

ال�ساتذة كما يرتاآى يل ....
وان�سجام  بهدوء  وعائلته  يعي�ض  كان  الرجل  هذا 

او  ا�سمع  مل   ، �سوي  ان�سان  اي  �ساأن  �ساأنه   ، ت��ام 
اىل  تدعو  او  النتباه  جتلب  واقعة  او  حدثا  ارى 
مكوثنا  مدة  طيلة  وذلك   ، ال�ستغراب  او  الت�ساوؤل 
املطمئنه  الهادئة  الكرمية  العائلة  هذه  دار  مقابل 

امل�ستقرة ..
باحد  معه  عابر  حديث  اثناء  ���س��وؤايل  خ��الل  وم��ن 

اليام ، عن �سبب تاخره بعد انتهاء الدوام الر�سمي 
 ... معناه  مبا  ولكن  ن�سا  لي�ض  قائال  اجابني  ..؟ 
قبل  واخ��الق  �سمري  م�ساألة  رغيد  ابو  يا  الوظيفة 
ان تكون م�سوؤولية قانونية خا�سة ما يتعلق منها 
البت  تاخري  او  اهمالها  يجوز  فال  النا�ض  ب�سوؤون 
التحدث  اه��اب  كنت  غد  ي��وم  اىل  اوتاأجيلها  فيها 
معه ل خوفا منه ولكن لوقاره وورعه، ويخال يل 
بت�سوفه وزهده وقناعته التي ل حدود لها، راهبا 
من  على  احرتامه  يفر�ض  فهو   ، مت�سوفا  مندائيا 
يتحدث معه دون ان ي�سعر به املقابل بال نرج�سية او 
تع�سب ، يحرتم راأي املقابل وي�سغي اليه باهتمام 
،�سالني ابو �سنان يوما قائال )ملاذا دخلت الع�سكرية 
وهي بال�سد من معتقدك وتوجهاتك ولي�ض لك من 
يحميك باجلي�ض كما كان �سائدا ايام احلكم امللكي 
بها وا�ساف  يقتنع  انه مل  ال   ، با�سبابها  فاجبته   )
قائال ميكنك الن اكمال درا�ستك اجلامعية حيث ل 
زلَت يف مقتبل العمر ..! وكانت ن�سيحة ثمينة لن 
ان�ساها ابدا ، فاخذت بها وقد غريت جمرى حياتي 
حيث  امل�ستن�سرية  باجلامعة  والتحقت  بعد  فيما 

اأنهيت درا�ستي اجلامعية.
تعر�ض هذا العامل اجلليل اىل الأ�ساءة يوم النقالب 
ال�سود يف 8 / �سباط / 1963 مع ال�سف ال�سديد 
واإداوؤه   ، الرفيعة  العلمية  منزلته  له  ت�سفع  ومل   ،
بقلوب  ال�سود  احلقد  حل  حني   ، املميز  الوظيفي 
اجلهالء ، وعمت البغ�ساء ، واكت�سحت الثام البالد 
با�سرها ، و�سوهت كل ما هو خري ، وخربت كل ما 
هو جميل ، واباحت القيم والخالق وزهقت ارواح 
�سحاياها  احد  الراحل  وكان   ، ذنب  دون  البرياء 
وتع�سف  وا�سطهاد  قهر  من  ا�ساب  ما  ا�سابه  وقد 
والمل  اللوعة  له  �سببت   ، وبعلمه  به  وال�ستهزاء 
وخيبة  الحباط  حد  اىل  و�سلت  نف�سه  اأعماق  يف 
المل ، فزج به داخل املعتقل ، وتعر�ض اىل الهانه 
النقالبيني  �سجون  يف  وب��ق��ى  امل��ع��ام��ل��ة،  و���س��وء 
حوايل �ستة �سهور دون �سبب مربرا وتوجيه تهمه 
املحلي  العام  الراأي  تاثري �سغوط  ، وحتت  معينة 
والعاملي اخلي �سبيله ، ومل مت�ض مدة طويلة على 
ورحل   ، وعائلته  رحاله  �سد  املعتقل  من  خروجه 
من  دع��وة  تلقيه  على  بناء  املتحده  ال��ولي��ات  اىل 
العلمية  التي كانت تعرفه وتقدر منزلته  جامعاتها 
جيدا ، ال ان فرتة اعتقاله الرهيبة �سببت له �سدمة 
نف�سية وح�سرة وا�سف على ما حل بالعراق ومزيدا 
كانت  انها  قيل   ، لأح��د  به  يبح  ومل  كتمه  الأمل  من 
�سببا مبا�سرا ملر�سه امل�ستع�سي ووفاته من جرائها 

لحقا ..
�سافر ابو �سنان اىل امريكا وخالل ا�ستقراره هناك 
اىل  ير�سلها  ك��ان  التي  ر�سائله  بع�ض  اق��راأ  كنت   ،
يف  ال�سائغ  �سام  وهام  ابراهيم  املرحوم  عمه  ابن 
�سارع النهر، والتي يوؤكد فيها حبه للعراق ونب�سه 
الوطني وذكرياته لأهله وا�سدقائه ومعارفه ، ولن 

ين�سى البيت واحلديقة واجلريان ونخلة الربحي ، 
وخالل مكوثه يف امل�ست�سفى كان يقول ان زائريه 
او  يعرفهم  مل  بع�سهم  ان  يفرحه  وم��ا   ، ك��ث��ريون 
يلتقي بهم من قبل وهذا ما يخفف عنه الم مر�سه 

 !،،،
رحل عبد اجلبار عبد الله واىل البد ولكن عطاءه 
بجثمانه  وج��ي��اأ   ، خ��ال��دا  و�سيبقى  بقي  العلمي 
تنفيذا   ، العراق  ادمي  طيات  بني  ليدفن  بغداد  اىل 
و�سدق  للعراق  حبه  بالغ  تعربعن  التي  لو�سيته 
و�سعبه  الوطن  بار�ض  تعلقه  وم��دى   ، له  عواطفه 

وقيمه و�سعادة اهله وم�ستقبلهم.
باكاليل  املغطى  الراحل  جثمان  ت�سييع  ي��وم  ك��ان 
الزهور من دار والده ال�سيخ اجلليل الكنزفرا عبد 
ال�سابئةاملندائيني  طائفة  رئي�ض  �سام  ال�سيخ  الله 
ال�سفارة  ق���رب  ال��ك��رمي��ات  حم��ل��ة  يف  ال��واق��ع��ة   ،
ح�سر   ، مهيب  م�سهودا  يوما  القدمية  الربيطانية 
هذا الت�سيع جمهور غفري �سم بنات وابناء الطائفة 
ورجال دينهم ، ووفدا حكوميا ر�سميا كان رئي�ض 
خلف  �سيد  جا�سم  ال�سيد  الدكتور  ب��غ��داد  جامعة 
وتدري�سيون  ا�ساتذة  ي�سحبه   ، الوفد  راأ���ض  على 
من اجلامعة ومن خارجها وكنت �سخ�سيا م�سرتكا 

بهذا الت�سييع الليم لهذا الرجل اخلالد ...
على  الله  عبد  اجلبار  عبد  الدكتور  الن�سان  العامل 
من  با�سقة  ب��رح��ي  نخلة   ، ال�سخ�سي  امل�ستوى 
املوقرة يف  املندائية  �سام  اآل  عائلة  ب�ستان  نخالت 
كثرية  الثمر،  طيبة  �سجرة   ، �سالح  قلعة  مدينة 
وعلمه  فكره  ع�سارة  والعامل  للوطن  قدم  العطاء، 
وخربته وبحوثه العلمية، رجل دميقراطي مبعنى 
الكلمة ، قليل الكالم ، ي�سمع اكرث مما يتكلم .. وان 
تكلم اوف��ى واوج��ز مبا هو اح��ق واأ���س��وب، ثاقب 
الروؤى ، رزن ، متزن ، هادئ الطبع ، قوي احلجة 
واثق منها ، لطيف التعامل مع الغري ، �سديق كل 
النا�ض ، متاأين بت�سرفاته وممار�ساته ال�سخ�سيا ، 
ان�سان �سوى ب�سيط متوا�سع ، ميال لعمل اخلري ، 
، همه �سعادة  الكره والبغ�ساء  وذو قلب ل يعرف 
بح�ض  يتمتع   ، واملعرفة  العلم  طريق  عن  الن�سان 
احد  به  ينازعه  ل  وا�سيل  خال�ض  وطني  عراقي 
ويح�سى   ، احلب  تبادله  وعائلته  عائلته  يحب   ...
ق�سمة  الفا�سلة  ال�سيدة  زوجته  وتقدير  باحرتام 
ال�سرة  اف��راد  وباقي  واولده،  الفيا�ض  عني�سي 
تعرف  او  عرفه  من  كل  ويحبه   ، الكبرية  املندائية 

عليه من بني الب�سر ..!
اجلبار  عبد  الدكتور  العامل  ال��راح��ل  عرفت  هكذا 
عبد الله ان�سانا وابا و�سديقا خمل�سا امينا عراقيا 

مندائيا م�ساملا 
�سنان  لأب��ي  اخللود  كل  واخللود  الطيبة  الذكرى 
العامل الدكتور املرحوم عبد اجلبار عبد الله ال�سام

اجلميلة  اطيافه  بكل  البي  و�سعبه  العراق  يعي�ض 
منبعا للعلم والعلماء اخلالدين

سافر ابو سنان الى امريكا 
وخالل استقراره هناك ، 

كنت اقرأ بعض رسائله التي 
كان يرسلها الى ابن عمه 

المرحوم ابراهيم وهام سام 
الصائغ في شارع النهر، والتي 

يؤكد فيها حبه للعراق 
ونبضه الوطني وذكرياته 

ألهله واصدقائه ومعارفه ، 
ولن ينسى البيت والحديقة 
والجيران ونخلة البرحي ، 

وخالل مكوثه في المستشفى 
كان يقول ان زائريه كثيرون 
، وما يفرحه ان بعضهم لم 
يعرفهم او يلتقي بهم من 

قبل وهذا ما يخفف عنه االم 
مرضه ,,,! 

لست انا وحدي من يشيد بعظمة هذا الرجل 
بل ، كل رفاقه من العلماء وزمالئه وتالميذه 

ومعارفه ومن اختلط به او تعرف عليه وشتغل 
معه وغيرهم من الناس ، في كل المجاالت 

العلمية وخالل العالقات االجتماعية واالدارية 
والنشاطات االخرى الثقافية واالدبية .. 

كلمة القيت بمناسبة 
االحتفال بالعالم الراحل 

في استراليا

عبد اجلبار عبد الله اثناء اقامته يف امريكا
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والأبحاث  الأع��م��ال  على  يطلع  م��ن  اإن 
اجلبار  د.ع��ب��د  ب��ه��ا  ق���ام  ال��ت��ي  العلمية 
وترجماته  كتبه  على  وكذلك   ، الله  عبد 
ومقالته العامة ونتاجه واآرائه واأفكاره 
يدرك  والرتبوية  التعليمية  العملية  يف 
مرموق  كعامل  ملكانته  احلقيقية  القيمة 
ويعرف  اجل���وي���ة،  الأن�����واء  جم���ال  يف 
اأن��ه ري��ادي يف بع�ض ف��روع ه��ذا العلم 
قَلّ  وت��رب��وي  وم���رب  جامعي  واأ���س��ت��اذ 
مثيله. عندئذ يفهم املرء مقدار اخل�سارة 
عبد  فقدانه  لدى  العراق  بها  مني  التي 
باحلزن  املرء  وي�سعر  الله.  عبد  اجلبار 
اإثر  ب��ه  اأمَلّ  م��ا  ي��ع��رف  ع��ن��دم��ا  العميق 
النقالب الدموي يف �سباط 1963 حيث 
اجلليل  والأ�ستاذ  الكبري  العامل  ذلك  اإن 
املتوا�سع  والأن�سان  الفا�سل  واملربي 
واأُهني  رب  �سُ قد  و�سعبه  لوطنه  املحب 

واأُلقي به يف ال�سجن.
وم��ع الأ���س��ف ف��اإن ذل��ك احل��زن م��ا يزال 
العراق  يفقد  اإذ  العراقيني  على  خميمًا 
املئات من العلماء والأطباء واملهند�سني 
والفنانني واملبدعني يف خمتلف املجالت 
وفقدانهم  مهاجر.  اأو  قتيل  بني  يفقدهم 
فهم  تعوي�سها  لميكن  خ�سارة  يعترب 
التجارب  اخل���رباء وامل��ه��رة واأ���س��ح��اب 
واخت�سا�ساتهم.  اأعمالهم  يف  الكبرية 
وما اأ�سد احلاجة اإليهم اليوم حيث يريد 

بلدنا اأن ينه�ض من جديد!
لقد ُحرم العراق من الكفاءات واخلربات 

ل��رائ��د ع��ل��م الأن�����واء اجلوية  امل��ت��م��ي��زة 
ال��ع��راق احل��دي��ث عبد اجل��ب��ار عبد  يف 
امريكا.  اإىل  للهجرة  ا�سطر  عندما  الله 
العلمية  اأب��ح��اث��ه  معظم  ن�سر  وه��ن��اك 
اأو  �سواء اثناء درا�سته لنيل الدكتوراه 
مقالته  وت��دل  ثانية.  اإليها  عودته  بعد 
اجلبهة  قلب  يف  ك��ان  ان��ه  على  العلمية 
ذلك  يف  اجلوية  الأن���واء  لعلم  الأمامية 
خيال  اإىل  ت�سري  اأب��ح��اث��ه  اإن  ال��وق��ت. 
لهذا  خ�سب واأفق وا�سع واإط��الع وفري 
العامل اجلليل يف جمال تخ�س�سه. كان 
معتادًا  بحوثه  من  بحث  كل  بداية  يف 
اإليه الباحثون  اأن يوجز اأهم ما تو�سل 
الآخرون، ومن ثم يبنّي اأهمية املو�سوع 
اجلديد  النموذج  اأو  هو  يتناوله  ال��ذي 
�سلب  يف  ذلك  بعد  يدخل  ي�سعه،  ال��ذي 
البحث نف�سه، لي�سل اأخريًا اإىل النتائج 
العملية  بالنتائج  اإياها  مقارنًا  النهائية 

املتوفرة.
العا�سري  ح��ول  ك��ان��ت  اأب��ح��اث��ه  معظم 
والرياح القوية والزوابع. در�ض اأ�سباب 
ت�ساعد  التي  والعوامل  توّلدها  وط��رق 
النهائية.  اأ�سكالها  واأخذها  منوها  على 
كان ي�سف ذلك ب�سكل مذهل حتى يخيل 
التي  امل��وج��ات  تلك  مع  راك��ب  اأن��ه  اإليك 
التيارات  م��ع  مندفع  فيها،  يبحث  ك��ان 
طرقها  يف  �سائر  وال����دوارة،  املتالطمة 
والهابطة  م��ن��ه��ا  ال�����س��اع��دة  امل��ل��ت��وي��ة، 
واحللزونية وغريها. كان يبنّي باإمعان 

املتباينة،  ال���ه���واء  ط��ب��ق��ات  وو����س���وح 
والأكرث  الدافئة  ب��رودة،  الأق��ّل  الباردة، 
الطبقات  ت��ل��ك  ع��الق��ات  وك��ذل��ك  دف���ئ���ًا، 
درجات  ب��نّي  كما  البع�ض.  بع�سها  م��ع 
حرارتها، اأ�سباب اختالفها عن بع�سها و 
فرق ال�سغط بينها، اإ�سافة اإىل درا�سته 
تلعب  كانت  التي  وامل��وؤث��رات  العوامل 
وتكامل  ومن��و  ح���دوث  يف  مهمًا  دورًا 
ال��زواب��ع والع��ا���س��ري. ول��ق��د خ�س�ض 
ق�سمًا من اأبحاثه لدرا�سة قلب الع�سار 

الذي يدعى )عني الأع�سار( ]1[.
ال�سيء املهم الذي متيزت به اأعماله هو 
و�سفه ملا كان يحدث مبعادلت ريا�سية، 
التنبوؤ  بوا�سطتها  ال��ب��اح��ث  ي�ستطيع 
ب��ح��الت ه��ب��وب الأع�����س��ار. وع��ل��ى هذا 
الأ�سا�ض يتم التهيوؤ والأ�ستعداد ملواجهة 
والبواخر  ال�سفن  اإنقاذ  يتم  حيث  ذلك، 
التي متر عرب البحار واملحيطات، واأخذ 

الحتياطات الالزمة يف املدن.
اإطروحة  كانت  العلمية  اأعماله  باكورة 
الدكتوراه حيث )عاجلت نظرية الأمواج 
اجلوية وتزايد طاقة مثل هذه الأمواج 

بوا�سطة �سرعة جمموعتها( ]2[.
من بني اأعماله، على �سبيل املثال، بحث 
لدرا�سة التاأثري امليكانيكي ملوجة الهواء 
البارد على حدوث الأعا�سري احللزونية 
تناول  نظري  بحث  وهو   .]3[ املدارية 
والتخلخالت  وال�سطرابات  التاأثريات 
درج��ات  يف  والخ��ت��الف��ات  ال�سغطية، 

تتحرك  حينما  حت���دث  ال��ت��ي  احل����رارة 
الأع���ل���ى،  اإىل  ال���ب���ارد  ال���ه���واء  ط��ب��ق��ات 
تف�سلها  ال��ت��ي  امل��وج��ة  جبهة  خم��رتق��ة 
ع��ن ط��ب��ق��ات ال���ه���واء ال��ت��ي ت��ق��ع فوقها 
وال��ت��ي ه��ي ادف���اأ منها. وه���ذا ب���دوره، 
عديدة،  ت��ف��ا���س��ي��ل  يف  اخل��و���ض  دون 
يوؤدي  ال��ذي  امليكانيكي  اجلانب  ي�سكل 
من  واأ�ساراثنان  ال��زواب��ع.  ح��دوث  اإىل 
علوم  يف  البارزين  الأمريكيني  العلماء 
الأنواء اجلوية هما هورتز و اوبراين 
يدل  ال��ع��م��ل)لأن��ه  ه���ذا  اه��م��ي��ة  اىل   ]2[
الأعداد  لأ�سلوب  الأ�سيل  التطبيق  على 
ق�سايا  على  اللوغاريتمات  يف  البيانية 
�سنوات  ب�سع  ويف  اجل��وي��ة.  الأن����واء 
فقط حذت اأبحاث عديدة حذو ما تو�سل 
هذه  وا�ستخدمت  اجلبار.  عبد  د.  اإليه 
الأداة اجلبارة يف حل معادلت تفا�سلية 
يف  املقطع  زائ��دي��ة  خطية  غ��ري  ج��زئ��ي��ًا 

معاجلة الق�سايا اجلوية(.
عبد  د.  در����ض   ]4[ اأخ����رى  م��ق��ال��ة  ويف 
اجل���ب���ار ح����دوث ومن����و وت��ك��ام��ل عني 
كدوامة  ي��ب��داأ  والع�����س��ار  الع�����س��ار. 
�سغرية، ثم تكرب وتنمو عني الع�سار، 
فتكون �سيقة، دافئة، وا�سحة و حتّدها 
ريح قوية وفرق بال�سغط �سديد الكثافة. 
يوؤدي  مما  م�ستقرة،  غري  احلالة  وهذه 
اإىل تغيري �سكل العني، فتاأخذ بالتو�سع، 
وق���د ت��ك��ون غ��ري داف��ئ��ة، غ��ري وا�سحة 
وبا�ستخدام  ال�سغط.  فرق  كثافة  وتقل 

مب�سطة  ري��ا���س��ي��ة  م���ودي���الت)من���اذج( 
مثل  العوامل  بع�ض  اإه��م��ال  طريق  عن 
الأر����ض  ودوران  الح��ت��ك��اك  ت��اأث��ريات 
د.  ا�ستطاع  اجل��وي��ة،  التحركات  على 
عبد اجلبار تو�سيح بع�ض اخل�سائ�ض 
التنبوؤ  وامكانية  الع�سار  لهذا  املهمة 
ب��ح��دوث��ه. ول���ه درا����س���ات اخ���رى حول 
عني الع�سار )انظر، على �سبيل املثال، 

املراجع 11 و 12 يف ]2[(.
بحوثه]5-7[اإىل  بع�ض  خ�س�ض  وق��د 
العا�سفة.  خ��ط��وط  خ�سائ�ض  درا���س��ة 
التي  ت��ل��ك اخل��ط��وط،  اأن  ي��الح��ظ  ك���ان 
للعا�سفة  الباردة  اجلبهة  مقدمة  ت�سكل 
معني،يجري  بتعجيل  ت��ن��دف��ع  وال��ت��ي 
منّوها طوليا. قام د. عبد اجلبار بو�سع 
خطوط  �سفات  لتو�سيح   ]6[ حماولة 
خطوط  اأي�سًا  ُت��دع��ى  وال��ت��ي  العا�سفة 
معادلة  ل�ستنتاج  وكذلك  ال�سغط  قفز 
ريا�سية ُي�ستطاع من خاللها التنبوؤ بذلك 
اعتمد يف موديله)منوذجه(  لقد  النمو. 
م�ستوى  اإن  منها:  فر�سيات  ع��دة  على 
اأية  م��ن  وخ���ال  اف��ق��ي  العا�سفة  ه��ب��وب 
الباردة  اجلبهة  تعجيل  واإن  ارتفاعات، 
ث��اب��ت ك��م��ا اإن ت��ل��ك اجل��ب��ه��ة ال���ب���اردة ل 
اإثناء  جانبية  ���س��رع  اي��ة  على  حت��ت��وي 
الفر�سيات  هذه  على  اعتمادًا  جريانها. 
ريا�سية  معادلة  ا�ستقاق  من  ا�ستطاع 
ت�سكل  كيفية  درا���س��ة  بوا�سطتها  ميكن 
الزوبعة  او  العا�سفة  خ��ط��وط  ومن��و 

وكذلك التكهن بوقوعها.
در�ض د.عبد اجلبار يف اأعمال اخرى له 
كان   .]9-8[ املنفردة  اجلوية  املوجات 
ُيعرف بوجود موجة منفردة يف املياه 
ال�سحلة، وهي عبارة عن ارتفاع منفرد 
يغري  اأن  دون  ي�سري،  امل��اء،  �سطح  على 
�سكله، اإىل م�سافات بعيدة. بحث د. عبد 
هذه  مثل  وج��ود  احتمالت  يف  اجلبار 
ال��ه��واء اجل���وي. واأثبت  امل��وج��ات يف 
ارتفاع  وج���ود  اأي  ف��ع��اًل،  ذل���ك  وج���ود 
من  لطبقة  العلوي  ال�سطح  يف  منفرد 
ذلك  على  كبرية  مل�سافة  ينتقل  ال��ه��واء، 
ال�سطح. ويكون ذلك على �سكل ارتفاع 
مل�ساهد  بالن�سبة  منتقاًل  ي�سري  �سغري 
حدوث  اإمكانية  بني  كما  الأر���ض.  على 
اجلوي،  الهواء  يف  املوجات  هذه  مثل 
ن�ساط  خلق  اإىل  ت��وؤدي  قد  اإنها  وكيف 
اإع�سار  ن�سوء  ب��دوره  ي�سبب  انتقايل 
درا�سته  باتت  ُقمع(.  �سكل  ُقمعي)على 
من  اخلا�ض  احلقل  ال�ساأن)طليعة  بهذا 
العلوم الذي اأ�سبح والذي ازدهر، وغدا 
اجلوية(  الأن����واء  علم  م��ن  مهمًا  ف��رع��ًا 
 ”Mesometeorology”.]2[

ُيعرف ب
اأحيان  يف  والباحثون  العلماء  يلجاأ 
التي  امل�����س��األ��ة  ت��ب�����س��ي��ط  اإىل  ك���ث���رية 
اإغفال  اأو  باإهمال  وذل��ك  فيها  يبحثون 
امل�ساألة  يف  توؤثر  التي  العوامل  بع�ض 
جميع  اإدخ���ال  فعند  البحث.  مو�سوع 
معادلت  على  يح�سلون  ق��د  العوامل 
ت��ك��ام��الت غري  اأو  ل��ل��ح��ل،  ق��اب��ل��ة  غ���ري 
معقدة  ري��ا���س��ي��ة  اأ���س��ك��ال  اأو  قيا�سية 
اخرى. وغالبًا ما يتوقفون عن البحث 
ليغرقوا  اأيديهم  بني  ال��ذي  الفيزيائي 
لذلك يقوم  يف عمل ريا�سي قد يطول. 
جانبا  العوامل  بع�ض  برتك  الباحثون 
ليح�سلوا على نتائج لأعمالهم يف �سكل 
تعبري ريا�سي منا�سب ميكن ال�ستفادة 
منه يف التطبيقات العملية. اأما العوامل 
الأخرى فيجري تركها للم�ستقبل. فهي 
اإم���ا ت��وؤخ��ذ يف اأب��ح��اث ق��ادم��ة اأو حني 
الريا�سيات  اإمكانيات جديدة يف  توفر 
ت�سمح بحل ما ي�سادفهم من �سعوبات.

اأن  اإىل  ه���ن���ا  الأ�������س������ارة  وي���ن���ب���غ���ي 
بع�ض  اغفال  او  اهمال  التقريبات)اأي 
الباحثون  ب��ه��ا  ي��ق��وم  ال��ع��وام��ل(ال��ت��ي 
رئي�سية  ولي�ست  ثانوية  عوامل  ت�سمل 
اأو مبعنى اآخر ت�سمل عوامل اأقّل تاأثريًا 
التي  الرئي�سية  العوامل  اأو  العامل  من 
يجري اإدخالها يف �سلب البحث. ولذلك 
فاإن التقريبات التي يلجاأ اليها العلماء ل 
توؤثر على ال�سكل العام واملهم للنتائج، 
ويبقى دورها حم�سورًا يف زيادة الدقة 

لنتائج البحوث.
الطريقة  بتلك  يعمل  اجلبار  د.عبد  كان 
اأي�������س���ًا. وك�����ان ي�����ورد ب��ك��ل و���س��وح 
العوامل التي يرتكها جانبا يف البحث 
 ]10[ اأعماله  اأحد  ففي  يديه.  بني  الذي 
در�ض �سكل احلزم احللزونية لالع�سار 
التقريبات  وم����ن  ت��ك��ون��ه��ا.  وك��ي��ف��ي��ة 
اأن  هي  امل�ساألة  لتب�سيط  فر�سها  التي 
الع�سار يتكون من منطقتني متميزتني 
ب�سكل وا�سح وهما عني الأع�سار وهي 
اخلارجية  واملنطقة  ال�سكل،  دائ��ري��ة 
كما  العني.  ح��ول  متماثلة  تكون  التي 
يدور  ال��ع��ني  منطقة  داخ���ل  ال��ه��واء  اأن 
�سلد.  كج�سم  الهند�سي  حم��وره  ح��ول 
اأما �سرعة الرياح يف املنطقة اخلارجية 
فهي تتناق�ض مع امل�سافة ح�سب قانون 
التنا�سب العك�سي، اإ�سافة اىل ذلك فاإن 
الرتفاع.  على  تعتمد  ل  الرياح  �سرعة 
ا�ستنادًا اإىل كل ما تقدم ا�ستطاع د.عبد 
احلزم  و�سلوك  �سكل  تو�سيح  اجلبار 

احلزم  �سواء  الأع�سار  يف  احللزونية 
املنفردة منها اأو املجتمعة. وبني اأي�سًا 
احللزونية  احل��زم  طبيعة  تو�سيح  اأن 
اإعطاء معلومات مهمة عن  ي�ساعد على 

طاقة الأع�سار.
عبد  اجلبار  لعبد  اأخ��رى  اأعمال  هنالك 
منها يف  ق�سم  على  الطالع  الله، ميكن 
عدة  وترجم  األ��ف  ذلك  اىل  اإ�سافة   .]2[
كتب مهمة منها، على �سبيل املثال، كتاب 
)ال�سوت( لطلبة الفيزياء يف اجلامعة، 
لهم ولأ�ساتذتهم. كما  فكان خري مرجع 
ترجم، مع زميل له، ترجمة رائعة كتاب 
)مقدمة يف الفيزياء النووية والذرية( 
مل��وؤل��ف��ه ه���رني ���س��ي��م��ات. اأف�����ادت تلك 
طلبة  الفيزيائيني،  من  اأجياًل  الرتجمة 
العلمية  اأبحاثه  اإىل  اإ�سافة  واأ�ساتذة. 
قام بعمل تدري�سي وتربوي كبري. فقد 
كليات  ويف  ب��غ��داد  ج��ام��ع��ة  يف  دّر�����ض 
دّر�ض  كما  اخ���رى.  وم��دار���ض  ومعاهد 
يف جامعات ومعاهد اأمريكية مرموقة ، 
منها جامعة نيويورك وجامعة بو�سطن 
األبني  يف  ال��ف�����س��اء  اأب���ح���اث  وم��ع��ه��د 

)نيويورك( ويف كولورادو )بودلر(.
اأك��رث من  الله يف  عبد  عبد اجلبار  عرّب 
منا�سبة عن اآراء واأفكار قيمة عن كيفية 
ومبجمل  العلمي  بالبحث  النهو�ض 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال���رتب���وي���ة يف 
اإىل  التطرق  امكانية  يف  اآم��ل  العراق. 

ذلك يف وقت اآخر.
بعد ثورة 14 متوز ُعنّي د. عبد اجلبار 
ومن  ب��غ��داد.  جلامعة  رئي�سًا  الله  عبد 
موقعه هذا قّدم اإىل بلده خدمات جّلى. 
لقد اهتم باملناهج التعليمية والرتبوية 
جهودًا  بذل  كما  التدري�سي،  وبالكادر 
البحث  اأ�س�ض  باإر�ساء  لالأهتمام  كبرية 
تاأ�سي�ض  يف  مهمًا  دورًا  ولعب  العلمي. 
بغداد  يف  واملعاهد  الكليات  من  العديد 
الرئي�سية.  العراقية  املدن  من  وغريها 
الريا�سية  ال��ع��ل��وم  ج��م��ع��ي��ة  اأ���س�����ض 
والفيزيائية. واأ�سدر، �سوية مع زمالئه 
علمية  جملة  اأول  الآخ��ري��ن،  الأ�ساتذة 
حدد  )وق��د  لتحريرها.  رئي�سًا  هو  كان 
يف  الن�سر  اأ�س�ض  اجلبار  عبد  الدكتور 
املجلة وا�سرتط اأن ما ُين�سر فيها يجب 
اأن يكون على امل�ستوى العلمي العاملي، 
واأكد اأن يح�سل املقال على تاأييد اإثنني 
من ثالثة خرباء من خارج العراق قبل 

ن�سره ]11[(. 
ك��م��ا ع��م��ل ج���اه���دًا ع��ل��ى ع��ق��د املوؤمتر 
العلمي الأول جلامعة بغداد حيث كان 
بحق اأول ت�ساهرة علمية كبرية ومهمة 

يف بالدنا.
اجلبار  عبد  الدكتور  ال��ع��راق  فقد  لقد 
عبد الله، عامل الأنواء اجلوية، الأ�ستاذ 
يزل  ملا  وهو  الكبري،  واملربي  الفا�سل 
والتعليمي  العلمي  ن�ساطه  ذروة  يف 
اأوج حما�سه لتحقيق  والرتبوي، ويف 
بالدنا،  يف  ال��ع��ل��م  خ��دم��ة  يف  اه��داف��ه 
اأفكاره  وملعان  الفكري  تاألقه  قمة  ويف 

اجلديدة يف جمال تخ�س�سه. 
العلم  تفيد  اأن  الأفكار  لتلك  ميكن  كان 
التي  ال���ق���ادم���ة  واأج���ي���ال���ن���ا  وال���ن���ا����ض 
�ستذكره وتقدره اأجمل تقدير، وتعظمه 

مبا ي�ستحق.
ق�سة  م��ن  ح��ت��م��ًا  اأج��ي��ال��ن��ا  �ست�ستفيد 
حياة وك��ف��اح وت��األ��ق عبد اجل��ب��ار عبد 
علمه،  يف  الكبري  الأن�����س��ان  ذل��ك  ال��ل��ه، 
املخل�ض واملتفاين يف عمله، املتوا�سع 
الأن�سان  ذلك  و�سلوكه.....  حياته  يف 
الذي انتقل بكل اإ�سرار وت�سميم وجد 
العمارة  ومثابرة من مدار�ض حمافظة 
العلم  ذرى  اإىل  ال���ع���راق  ج��ن��وب  يف 

ال�سامقة.

الريادة في علم األنواء الجوية * 

قراءة في كتاب”سيرة الدكتور
عبد الجبار عبد الله”

الب�سر  تتعقب  التي  اخل��وف  و�سلطات  ال��رق��اب��ة  تغيب  عندما 
وال��ك��ل��م��ات والأج�����س��اد امل�����س��ادة مل�����س��ارات ه��ذه ال��رق��اب��ة وتلك 
ال�سلطات.. فان زمن احلرية ياأذن بالدخول حتما.. وان تقاليد 

اخلوف ت�سقط وتتهاوى.. 
املغيبة  رم��وزه  عن  والكتابة  الوطني  التاأريخ  بتوثيق  ونبداأ 
من  يتوافر  مبا  العلمية  واملو�سوعية  التاأريخية  الأمانة  بروح 
اأدلة ووثائق وخمطوطات.. وتنتفي عند ذاك مربرات التزوير 
واخلداع والتزويق.. لأن احلكم �سيكون يف هذه امل�ساألة للتاأريخ 
والتاأريخ وحده.. وذلك لعدم وجود �سلطة موؤدجلة نخ�ساها.. 
مبن  والأوىل  بر�ساه..  نطمع  او  اليه  نتزلف  متجرب  حاكم  او 
يلتزم  العراقيةان  الوطنية  رموزنا  وتوثيق  لتاأريخ  يت�سدى 
بقواعد النزاهة والأمانة التاأريخية وخا�سة اإذا كان هذا الرمز 
وتلك ال�سخ�سية ذات ح�سور وطني واإجناز علمي باهر كما هو 
الله”..  عبد  اجلبار  “عبد  املندائي  العراقي  العامل  عند  احل��ال 
مواقفه  م��ع  مواهبه  ون��ب��وغ  العلمية  اإجن��ازات��ه  اق��رتن��ت  ال��ذي 
التي  املواقف  هذه  العراقية.  واأمته  �سعبه  ق�سايا  من  الوطنية 

�سكلت وم�سات من التاألق يف �سريته البي�ساء اخلالدة.. 
ومل يكن رف�سه للمغريات التي تقدمت بها اجلامعات الأمريكية 
يكن  ومل  امل�سرفة..  املواقف  هذه  من  واح��دًا  اإل  فيها  للتدري�ض 
اإحياء م�سروع جامعة بغداد واإظهاره اىل الوجود اإل موقفا اآخر 

من املواقف التي ل تعّد ول حت�سى. 
العراق  وطنه  الله” خارج  عبد  اجلبار  “عبد  العامل  يذهب  ومل 
البعثيني  قبل  من  امل�سعورة  احلمالت  ا�ستداد  عند  مرغما  اإل 
الأ�ساتذة  م��ن  للنيل  القومي  احل��ر���ض  رع��اع  م��ن  وامل��اأج��وري��ن 
والرموز الوطنية والإبداعية والتي �سملت بالطبع عاملا وطنيا 
فذا كعبد اجلبار عبد الله.. الذي غادر العراق وهو يحمل على 
القومي  احل��ر���ض  جل���الدي  التعذيب  ب�سمات  النحيل  ج�سده 
اغت�سابها  عند  البعث  �سلطة  جبني  على  تاأريخية  عار  كو�سمة 
�سرية  يف  تفنيدها  ميكن  ل  حقائق  وهذه  العراق.  لدولة  املبكر 

العامل “عبد اجلبار عبد الله” ووثائق اأ�سرته تدل على هذا. 
لبد  اأنها  اأعتقد  التي  والتنويهات  املالحظات  بتلك  ذك��رين  ما 
التاأريخ  كتابة  ب��اإع��ادة  ال�سروع  ف��رتة  يف  بديهية  تكون  ان  من 
اأ�سا�ض  اأ�س�ض الأمانة والنزاهة والعلمية ل على  من جديد على 
“م�سطرة �سدام ح�سني املعروفة” من الأكاذيب والوقائع املزورة 
والبطولت املفتعلة. ما ذكرين بذلك هو قراءاتي لكتاب “�سرية 
الدكتور عبد اجلبار عبد الله” ملوؤلفه “د. �ستار نوري العبودي” 
امل�سني  اجلهد  فرغم  املوؤلف”،  ح�ساب  على  خا�سة  “طبعة 
والبحث التاأريخي يف �سرية رمز من الرموز العلمية والوطنية 
“عبد اجلبار عبد  العراقية وهي �سرية العامل العراقي املندائي 
الله” فان املوؤلف وقع يف مغالطة كبرية و�سوء فهم وتقدير ملوقف 
هذا العامل اجلليل من ال�سلطات البعثية التي طاردته واعتقلته 
وعذبته.. وا�سطرته للهرب وهو الذي كان يحلم بالت�سبث بهذه 
الأر�ض التي عا�ض عليها اأجداده واملوت على ثراها.. ومل اأعرف 
�سورة  بتجميل  الغريب  املوقف  ه��ذا  امل��وؤل��ف  وق��وف  م��ربرات 
لع�سابات  الأوىل  الدموية  حقبتها  يف  �سواء  البعثية  ال�سلطة 
احلر�ض القومي او يف حقبتها ال�سدامية الكابو�سية.. فماأ�ساة 
عبد اجلبار عبد الله وحمنته احلقيقية ابتداأت مبجيء ع�سابات 
احلر�ض القومي والإنقالب الفا�سي على ثورة 14 متوز اخلالدة 
وزعيمها الراحل عبد الكرمي قا�سم، كما تثبت �سهادة  ال�سهود من 
الأحياء من اأولد عبد اجلبار عبد الله اأو اأقاربه.. اأو مما حتتفظ 
به الوثائق وال�سجالت الر�سمية.. لهذه احلقبة ال�سوداء.. �سواء 
لرموز  ال�سرية  او يف مدونات  “املنحرفون“ ال�سهري  كتاب  يف 

وطنية �سهدوا على هذه الفرتة املظلمة من تاأريخ العراق. 
لف�سل  اهتمام  اأي  البعثية  القومي  احلر�ض  ع�سابات  تعر  فلم 
العامل العراقي عبد اجلبار عبد الله يف تاأ�سي�سه ل�سرح العراق 
الكبري يف جامعة بغداد كما مل يردعها عن اعتقاله ما قدمه هذا 
العامل من اأبحاث وموؤلفات وخدمات للوطن كانت مو�سع �سرف 

واإعتزاز لالأو�ساط العاملية قبل الأو�ساط املحلية العراقية. 
الل�سو�ض  من  والعابثني  الطرق  وقطاع  اجلهلة  حفنة  ان  اإل 
الذين ا�ستولوا على ال�سلطة يف عام 1963 كيف لهم اأن يقدروا 

مكانة هذه الرموز العلمية وكيف يقابلون ف�سلها.. 
بادرت ال�سلطة باعتقال العامل العراقي عبد اجلبار عبد الله وقد 

تعر�ض لأ�سناف التعذيب اجل�سدي والنف�سي يف مكاتب التحقيق 
للحر�ض القومي �سيئة ال�سيت . وترتب على ذلك تعر�ض الأ�ستاذ 
الراحل عبد اجلبار عبد الله اىل �سل�سلة من الأمرا�ض التي كانت 

ال�سبب يف نهايته عام 1969 يف اأر�ض الغربة. 
“د. �ستار العبودي” عند هذه اجلرمية النكراء  مل يقف املوؤلف 
واقعة  وعر�ض  ال�ساخمة..  الوطنية  العلمية  الرموز  اأحد  بحق 
ومل  العراقيني  من  للكثري  ح�سل  طبيعي  اأم��ر  وكاأنها  اعتقاله 

ت�ستهدف الدكتور عبد اجلبار عبد الله عاملا ووطنيا.. 
التعذيب  لوقائع  املرعبة  التفا�سيل  عن  النظر  بغ�ض  يكتف  ومل 
البعثية مبظهر الرحمة  اأظهر �سلطة الإجرام  للعامل العراقي بل 
عندما ت�ستجيب هذه الطغمة لر�سالة ترّحم تقدمها زوجة العامل 
الوطني اىل هوؤلء الأوبا�ض.. ان القراءة املن�سفة لواقعة تعذيب 
عامل عراقي فذ كعبد اجلبار عبد الله ل ميكن ان نفهمها الآن وبعد 
واحلروب  والإب����ادات  ال��ك��وارث  من  التاأريخية  املح�سلة  ه��ذه 
للفكر  العداء  يف  اإل  الأ���س��ود..  البعث  حكم  ف��رتات  من  لفرتتني 
والعلماء ورموزالعلم والثقافة والتي ابتداأت بالعامل عبد اجلبار 
ال�سدر وما  باقر  الإ�سالمي حممد  املفكر  تنته عند  الله ومل  عبد 

بينهما من الع�سرات من مواكب العلماء والأدباء والفنانني.. 
تنطق  حية  �سهادة  وه��و  ال�سهر�ستاين  ح�سني  العامل  هو  وه��ا 
العلم  بحق  التاأريخية  البعث  �سلطة  جرائم  من  بواحدة  بيننا 
والعلماء واملبدعني.. ومل اأعرف مربرا واحدا ملوؤّرخ يف عراقنا 
اجلديد للت�سرت على جرائم هذه الطغمة اإل ملجانفة طريق احلق 

والإبتعاد عن معايري النزاهة والأمانة التاأريخية.. 
عبد  العامل  تعاطف  يعر�ض  عندما  ذل��ك..  يف  املوؤلف  ويتمادى 
اجلبار عبد الله مع الثلة التاأ�سي�سية الأوىل ملا ي�سمى ب� )الحتاد 
الوطني لطلبة العراق( وهم ثلة من الطلبة الفا�سلني الذين جاءوا 
من ع�سابات الطرقات املجهولة.. لغر�ض الت�سوي�ض وعرقلة املد 
اأجواء  يف  العراقية  اجلامعات  تعي�سه  كانت  الذي  الدميقراطي 

ومناخات الدميقراطية لثورة 14 متوز املباركة. 
لعبد  ن�سب  عندما  مغالطاته..  ذروة  الكتاب  ه��ذا  موؤلف  وبلغ 
اجلبار عبد الله تهمة “التعاطف” مع هذه التنظيمات الطالبية 
يف  والق�سوة  التعذيب  مالكات  منها  تخرجت  التي  امل�سبوهة.. 
حكم البعث الثاين بعد 1968، اأمثال اجلالد ناظم كزار الذي كان 
طالبا يف املعهد التعاوين الهند�سي.. وغريه من الذين ابتلعتهم 

موؤامرات املنظمة ال�سرية للبعث.. 
التي  التاأريخية  املغالطة  بتلك  الكتاب  ه��ذا  موؤلف  يكتف  ومل 
عبد  الدكتور  واأ���س��دق��اء  اأق��رب��اء  من  ال�سهود  �سهادة  تف�سحها 
يف  نف�سه  الباحث  يكلف  مل  التي  ور�سائله  ال��ل��ه..  عبد  اجلبار 
تثبيتها لأمر يف نف�سه.. وتعدى ذلك اىل الت�سوي�ض على اأ�سباب 
رحلته الإ�سطرارية الأخرية للوليات املتحدة.. بعد ان ّفر هاربًا 
النحيل  ج�سده  على  ليحمل  اجلمهوري  احلر�ض  معتقالت  من 
هذه  تاأريخ  يف  ع��ار  كو�سمة  البعث  جل��الدي  االق�سوة  خارطة 
ال�سلطة اجلاهلة.. يذكر املوؤلف باأن التعذيب وب�سمات الهمجية 
وامل الكبري قد ا�ستجاب للدعوة التي وجهتها اإليه �سلطة البعث 

الثانية وفرح بها اإل ان حالته املر�سية حالت دون ذلك.. 
وهذا ما يخالف احلقيقة والوجدان وال�سمري الوطني.. فلم تكن 
اأ�سباب رف�ض عودة عبد اجلبار عبد الله اىل العراق عام 1968 
اجلبار  عبد  ان  بل  املر�سية..  الأ�سباب  من  املوؤلف  ذكره  ما  هو 
وب�سريته  العلميتني   وروؤي��ت��ه  بنباهته  معروفا  ك��ان  الله  عبد 
حمل  ال��ذي  الأم��ري��ك��ي  القطار  ان  بهما  اأدرك  التي  ال�سفافة.. 
متوز  ث��ورة  لإغت�ساب  العراق  اىل  القومي  احلر�ض  ع�سابات 
الأوىل.. هو نف�سه الذي جاء بهذه الع�سابات لتحكم العراق من 
جديد.. وهو ل ميكن ان يعود لوطنه وهو مازال يحتفظ على 
تعذيبهم..  واآثار  معتقالتهم  جراح  ذاكرته  اأ‘عماق  ويف  ج�سده 
الله  عبد  اجلبار  عبد  اخلالد  العامل  من  تنبيه  ر�سالة  هي  كما 
للعلماء الآخرين.. باأن ل يقرتبوا من خدمة �سلطة غا�سمة تعترب 
احلرب �سد الرموز والكفاءات العلمية واحدة من اأبرز مهماتها 
ودقة  �سحة  ال�سلطة..  لهذه  الدموي  التاأريخ  واأثبت  الكربى.. 
التاأريخ  اأثبت  كما  الله  عبد  اجلبار  عبد  الراحل  العامل  فر�سية 

فرو�ض و�سحة نظرياته العلمية الفيزيائية. 
الرحمة واخللود للعامل العراقي الراحل املندائي عبد اجلبار عبد 

الله.. والهداية والغفران ملوؤرخي �سرية رموز العراق.

توفيق التميمي

ابراهيم ميزر الخميسي

عبد الجبار عبد الله 



12

العدد )2011( 
السنة الثامنة 
الخميس )13( 

كانون الثاني 2011

13

العدد )2011( 
السنة الثامنة 
الخميس )13( 

كانون الثاني 2011

ين�سر �سنويا يف بريطانيا 2000 كتاب 
ج��دي��د ل��ك��ل م��ل��ي��ون ب��ري��ط��اين يف حني 
ين�سر يف العامل العربي �سنويا 17 كتابا 
فاإن  وب��ذل��ك  ع��رب��ي  مليون  لكل  ج��دي��دا 
بلداننا تتميز باأنها بلدان معادية للثقافة 
يقراأ  ال��ذي  اأم��ا  املفكرة،  للعقول  ط��اردة 
�سرية حياة العامل العراقي “عبد اجلبار 
عبد الله” ف�سيتيقن اأن بلداننا ت�سهد بني 
حني واآخر�سيادة اأنظمة طاردة لالأخالق 

واملثل العليا اأي�سا. 
الله اىل وطنه  حني عاد عبد اجلبارعبد 
بغداد،  جامعة  جمل�ض  ع�سوية  �ساغال 
كان همه ال�ساغل تاأ�سي�ض جامعة متقدمة 
متمتعة بال�ستقاللية واحلرمة ، مكافحا 
م���ن اأج����ل ت��وف��رياحل��ري��ة الأك���ادمي���ي���ة 
الفكرية ليبداأ مرحلة تفعيل دوراجلامعة 
يف املجتمع وبناء الأجيال اجلديدة بناء 
م�ستندا على تنمية قدراتهم وا�ستثمارها 
وقت  ويف  الإجتماعي.  التقدم  لتحقيق 
عندما  الله  اجلبارعبد  عبد  رف��ع  مبكر 
من  م��ذك��رة  ب��غ��داد  جلامعة  رئي�سا  ك��ان 
�سبع نقاط يطالب فيها الأ�سراع بت�سكيل 
املجل�ض الأعلى للبحوث العلمية لغر�ض 
يف  ال�سريع  وال��ت��ط��ور  التقدم  مواكبة 
فهو  والتقنية  العلمية  البحوث  جم��ال 
العلمي  البحث  �سوؤون  مبنهجة  الكفيل 
البالد  ت�سع  التي  الوجهة  وتوجيهها 
العلمي،وكان حر�سه  التطور  على عتبة 
مل�سادر  ال���ع���راق  اإم���ت���الك  ع��ل��ى  ب��ال��غ��ا 
حني  ال�سلمية  لالغرا�ض  الذرية  الطاقة 
 �  1958 بني  الواقعة  الفرتة  يف  اإ�سغاله 
1963من�سب نائب رئي�ض جلنة الطاقة 

يف بغداد 
ال���ه���ادف���ة  ه�����ذه اجل����ه����ود  ويف خ�����س��م 
تنت�سل  علمية  نه�سة  باجتاه  لالإنطالق 
يفاجاأ  التخلف،  م�ستنقع  م��ن  ال��ع��راق 
“عبد اجلبار عبد الله” باإنقالب ع�سكري 
دم����وي ي��ط��ي��ح ب��ك��ل م��اخ��ط��ط ل��ه وليت 

الإنقالب اكتفى بذلك.

تاأريخ  م��ن  م�سينة  بائ�سة  حلظة  ففي 
العراق، اأهينت خاللها احلياة الأكادميية 
اجلبار  “عبد  يعتقل  بكاملها  العراقية 
الله” من قبل ع�سابة من ع�سابات  عبد 
الفا�سلني  طالبه  اأح��د  يقودها  النقالب 
النتقام  وبدافع  حمددة  تهمة  اأية  بدون 
الوطني والأكادميي ونزاهته  من دوره 
العلمية لي�ض ال ، ويعامل معاملة لتليق 
حتى مبجرم اأثبتت تهمة الإجرام عليه . 

ها هو “عبد اجلبار عبد الله” الآن يكابد 

وهو  بروحه  ع�سف  ال��ذي  املم�ض  الأمل 
ال���ذي ج��اه��د يف هند�سته  ال��ب��ن��اء  ي��رى 
يتهاوى اأمام عينيه ، عندها قد ليتوقع 
اأن  ال  ل��ه وط��ن��ه،  تنكر  ع���امل  م��ن  امل���رء 
ي�سيح بنظره عنه وين�سرف اىل البحث 
له  يوفره  والإف���ادة مما  بديل  عن وط��ن 
ه���ذا ال��وط��ن اجل��دي��د م��ن م��وق��ع علمي 

واإمتيازات. 
يقول املثل ال�سيني كلما كربت ال�سنبلة 
توا�سع  ال��ع��امل  تعمق  وك��ل��م��ا  ان��ح��ن��ت 
الله”  عبد  اجل��ب��ار  “عبد  ك��ان  وه��ك��ذا   ،

توا�سعه  ب��ه  ف����اأدى  ت��وا���س��ع  ك��رب  كلما 
وين�سى  ذات��ه  يتجاوز  لأن  وطنه  اأزاء 
دن�ست  حني  معه  بالده  �سلطات  مافعلته 
ح��رم��ة اجل��ام��ع��ة ال��ت��ي ي��راأ���س��ه��ا فكبلت 
و�سلبته  عليهما  ت�سد  اأن  من  ب��دل  يديه 
�سبل  له  تي�سر  اأن  من  بدل  اأعزممتلكاته 

العي�ض والبداع .
ماميكن  اأق��ل  اىل  ال��ذات  �سوت  ت�ساءل 
اأع��ل��ى  ال���وط���ن اىل  ،وت����ع����اىل ����س���وت 
اجلبارعبد  ع��ب��د  ف��اإ���س��ت��ج��اب  م��امي��ك��ن 
املنطلق  للنداء  قالئل  �سنوات  بعد  الله 

م��ن اأع���م���اق روح����ه امل��ج��ب��ول��ة م��ن طني 
دجلة  مباء  وامل�سربة  العراقي  اجلنوب 
اىل  املهاجرالعودة  طائرالعراق  وق��رر 
التقديرالعايل والمتيازات  العراق رغم 
اأمريكا  يف  بها  يتمتع  كان  التي  الكبرية 
لبحوث  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  وم��ك��ان��ت��ه يف 
الأن�����واء اجل��وي��ة يف ك���ول���ورادو، لكن 
املوت كان اأ�سرع من خطى هذا الإن�سان 
ال��ك��ب��ريف��ف��ارق احل��ي��اة يف ال��غ��رب��ة يف 

التا�سع من متوز 1969. 
مر  ق��د  �سيكون   2011 ع��ام  ح��ل��ول  عند 
اجلوية  الفيزياء  ع��امل  ولدة  على  ق��رن 
عام  الله”  عبد  اجل��ب��ار  “عبد  ال��ع��راق��ي 
)حمافظة  �سالح  قلعة  بلدة  يف   1911

مي�سان( . 
للربهنة  املنا�سبة  اللحظة  الآن  اإن��ه��ا 
واللحظة  لأهله،  عاد  قد  العراق  اأن  على 
العراقية  احلكومة  دعم  لإعالن  املنا�سبة 
للعلم والفكر والعلماء يف بلد ل يحتاج 

لكي يزدهر ال لدعم العلم والعلماء. 
اإق��ن��اع  اىل  ت��ه��دف  حملتنا  ف����اإن  ل��ذل��ك 

احلكومة العراقية لتنفيذ الآتي :
الطبيعية  العلوم  تاأ�سي�ض معهد لأبحاث 
عبد  “معهد  با�سم  مي�سان  حمافظة  يف 
اجلبار عبد الله” وهو اأن�سب مايتوافق 
مع هدف عبد اجلبار عبد الله يف حياته 
ب���الده ع��ل��ى طريق  ال��رام��ي اىل و���س��ع 

التقدم العلمي .
اإعادة  مبداأ  تكري�ض  اىل  املطلب  ويرمي 
وك�سر  ال���ع���راق  مل��ح��اف��ظ��ات  الع��ت��ب��ار 
املهمة يف  املوؤ�س�سات  قاعدة تكدي�ض كل 
الهتمام  لتوجيه  �سيمهد  مما  العا�سمة 
وت�سجيع   ، واإع��م��اره��ا  الأخ���رى  للمدن 
ط��الب��ه��ا امل��ت��م��ي��زي��ن ع��ل��ى ال��ب��ق��اء فيها 
اليها  خارجها  من  الباحثني  واج��ت��ذاب 
علماء  على  يطبق  اأن  مايتوجب  وه��ذا 

واأعالم كافة املحافظات العراقية.
الأمريكية  واجل��ام��ع��ات  املعاهد  اإب���الغ 
اجلبار  “عبد  ال���ع���امل  ب��ه��ا  ع��م��ل  ال��ت��ي 

التاأ�سي�ض  مب�سروع  ر�سميا  الله”  عبد 
وامل�ساركة  ال��دع��م  ا�ستح�سال  لغر�ض 
بني  لحقا  والتن�سيق  املعهد  تطوير  يف 
جمال  يف  الأمريكية  واجلامعات  املعهد 

البحوث العلمية:
اجلامعات  يف  علمية  م��وؤمت��رات  تنظيم 
اجلبار  “عبد  مبئوية  احتفاء  العراقية 

عبد الله”
وكتب  اأب���ح���اث  ج��م��ع  عملية  ت�سجيع 

الدكتور “عبد اجلبار عبد الله”
العامل  لتوثيق حياة واإجنازات  التوجه 
عبد الله عن طريق مقابالت مع جمايليه 

وزمالئه وعائلته
اإن تكرمي العامل “عبد اجلبار عبد الله” 
هو تكرمي للقيم الوطنية لعامل عمل من 
اأج���ل وط��ن��ه يف ك��اف��ة ال��ظ��روف وجعل 
للبيع  يعر�سه  مل  ال��ذي  موطنه  ال��ع��راق 
رغم �ستى الإغراءات وبهذا فاإن التكرمي 
ه���و ن�����داء ال���وط���ن ل��ك��ل ع����امل مغرتب 
من  عقود  خربته  وط��ن  ببناء  لالإ�سهام 

ال�ستبداد والتجهيل والتخريب.
عبد  اجل��ب��ار  “عبد  ال��ع��امل  ت��ك��رمي  اإن 
ترميم  ط��ري��ق  ع��ل��ى  خ��ط��وة  الله” ه��و 
التقاذفات  �سدعته  الذي  العراقي  البيت 

الطائفية واملناطقية .
ان تكرمي العامل “عبد اجلبار عبد الله” 
للعامل  ال��ع��راق��ي��ون  يبعثها  ر���س��ال��ة  ه��و 
يف  بع�سهم  مع  التعاي�ض  على  بقدرتهم 

وطن دميقراطي للجميع .
على  تعمل  التي  احلكومة  اإن  واأخ���ريا 
تكرمي عامل من اأمثال “ عبد اجلبار عبد 
التاريخ  �سجل  معه  ت��دخ��ل  اإمن���ا  الله” 

النا�سع. 

إنجازات “عبد الجبار عبد 
الله “ العلمية 

جتاوزت ابحاث ونظريات “عبد اجلبار 
عبد الله” العلمية الثالثني نظرية يف:

نظرية الأمواج اجلوية 
م���������س����ك����ل����ة ت�������ك�������ون الأع������ا�������س������ري 

احللزونيةاملدارية 
التاثري امليكانيكي لأندفاع هواء بارد يف 

تكون الأع�ساراحللزوين 1949
ح�������دوث ومن������و وت����ك����ام����ل ال����زواب����ع 

والأعا�سري1954 

و�سكلت هذه النظريات اأ�سا�ض مااأ�سبح 
الفيزياء  ه��ن��د���س��ة  ب��ع��ل��م  الأن  ي��ع��رف 

اجلوية 
مت��ي��ز ع��ب��د ال���ل���ه ب���ال���ق���درة ع��ل��ى خلق 
متهيدا  م��ب�����س��ط��ة  ري��ا���س��ي��ة  م���ودي���الت 

لدرا�سة حالت معقدة
الريا�سية  العلوم  جمعية  موؤ�س�سي  من 

والفيزياوية
ا����س���رف ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن ال��درا���س��ات 
غريها  اأو  اأمريكا  يف  العليا  الأكادميية 

من البلدان حتى اآخر اأيام حياته. 
1947 1962 و�سع وترجم خم�سة كتب 
يف ال��ف��ي��زي��اء وع��ل��م الأن����واء اجل��وي��ة ) 
ال�سوت لطلبة الفيزياء وترجم مع زميل 
النووية  الفيزياء  يف  مقدمة  كتاب  ل��ه 

والذرية (
الأن����������واء  ع����ل����م  ع�����ن  ب����ح����ث   1955
 Dynamic( الديناميكي  اجل��وي��ة 
جملة  يف  ن�سر   )Meteorology

النواء اجلوية
والأع���ا����س���ري  ال����زواب����ع  ب��ح��ث   1956
ال��ن��ا���س��ج��ة ن�������س���ريف جم���ل���ة ال��ن��ي��زك 

 . )meteor(
1956 بحث ن�سر يف جملة املانية ق�سم 
فيزياء اجلو- بعنوان منوذج للعوا�سف 

الرتابية ال�سديدة يف العراق
ال��ك��ب��ح اجل��وي  ب��ع��ن��وان  ب��ح��ث   1957

 The atmospheries(
اجلمعية  يف  األ���ق���اه   )  breakers

العلمية العراقية
الن����واء  جم��ل��ة  يف  ن�����س��ر  ب��ح��ث   1966
)النغمة  ع��ن��وان��ه  الم��ري��ك��ي��ة  اجل��وي��ة 
وهذ  الأع�سار(  من  املنبعثة  املو�سيقية 
الب�سيطة  النغمات  عن  يتحدث  البحث 
وعن الأعا�سري العمالقة ذات ال�سو�ساء 
يف  الطفرة  ح��ول  اخ��ر  ،وبحث  العالية 

خطوط ال�سغط اجلوي 
“طبقات  ب��ع��ن��وان  ن�سر  ب��ح��ث   1967
ال��ك��ث��اف��ة يف اجلو  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال�����س��ح��ب 
اجلو  جم��ل��ة  ن�����س��رت��ه  وق����د  امل�ستقر” 
البحث هذا يف  اج��رى  وقد   ، المريكية 

جامعة نيويورك .
الطاقة  ن��ق��ل  )م���ع���دل  ب���ع���ن���وان  ب��ح��ث 
الناجتة  املوجات  بوا�سطة  امليكانيكية 
املوؤمتر  يف  القاه   ) الغربية  الرياح  عن 

العلمي الول جلامعة بغداد 
قبل وفاته قام بدرا�سة – فيزياء ال�سباب 
وقدم اأخر بحثني له حول طبقات ال�سحب 
وال�سباب وقد ا�ستخدم يف بحوثه علم 
)الهايدروداينمك�ض(  املتحركة  املوائع 

ا�سا�سا ريا�سيا وميكانيكيا .
النكليزية  اجلمعية  ع�سوية  اكت�سب 
اح��دى  منحته  ك��م��ا  اجل���وي���ة،  ل���الن���واء 
يف  عليا  �سهادة  النكليزية  اجلامعات 

النواء اجلوية عن طريق املرا�سلة.
العلوم اجلوية يف  ا�ستاذ  �سغل من�سب 
جامعة نيويورك ، خمت�سا يف الفيزياء 
اجل���وي���ة يف ع��ل��م )الن��������واء اجل��وي��ة 
الأعا�سري  درا���س��ة  اأي   ) الديناميكي 
واحلركة  املختلفة  بدرجاتها  والزوابع 

الدورانية ذات الطاقة العالية .
 � ب��ني 1958  ال��واق��ع��ة  ال��ف��رتة  �سغل يف 
1963من�سب نائب رئي�ض جلنة الطاقة 
امتالك  على  خاللها  ح��ر���ض  ب��غ��داد  يف 
العراق مل�سادر الطاقة الذرية لالغرا�ض 
املخطوطات  اح���دى  وت�سري  ال�سلمية 
امل��ح��ف��وظ��ة ل����دى ع��ائ��ل��ة ع��ب��د ال���ل���ه ان 
قلده  ترومان  هاري  الأمريكي  الرئي�ض 
جلهوده  تقديرًا  العلم(  )مفتاح  و���س��ام 
وكان  املجال.  هذا  يف  املتميزة  العلمية 
العلماء  ك��ب��ار  اإىل  مينح  ال��و���س��ام  ه��ذا 

املتميزين يف عطاءاتهم العلمية. 
جامعة  يف  الر���س��اد  ق�سم  على  اأ���س��رف 

نيويورك – المريكية عام 1965 .
جلامعة  رئ��ي�����ض  اأول   1963  -1959

بغداد يف العهد اجلمهوري
“ع�سوية  الله  عبد  اجلبار  “عبد  �سغل 
جم��ل�����ض ج���ام���ع���ة ب����غ����داد م���ن���ذ ب���داي���ة 
املجل�ض  يف  وج���وده  وك��ان  تاأ�سي�سها، 
الدكتور  احيل  اأن  وبعد  ون�سيطًا  فاعاًل 
للجامعة على  رئي�ض  اول  متي عقراوي 
حتول   1958 متوز  ثورة  عقب  التقاعد 
الرئا�سة  من�سب  اإىل  اجلبار  عبد  وكيله 
من الناحية الفعلية وامني عام لها حتى 
مر�سوم  ���س��در  اإذ   1959 �سباط  �سهر 
اإليه،  الرئا�سة  مهمة  باناطة  جمهوري 
علمية  �سخ�سية  مع  �سديد  تناف�ض  بعد 

اأخرى هي الدكتور عبد العزيز الدوري
م�ساهري  ب��ني  الطبيعية  مكانته  اإح��ت��ل 
ال��ع��ل��م��اء امل��رم��وق��ني يف ال��ع��امل ودخ��ل 
ا�سمه اأكرب املعاجم العلمية . ا�ستطاع ان 
اجلو  علوم  يف  جديدا  تخ�س�سا  يدخل 
 Meso( سمي بعلم امليزوميرتولوجيا�
ا�سبح  وال���ذي   )meteoriology
الن���واء  ع��ل��م  يف  مهما  ف��رع��ا  ب��ع��د  فيما 
يف  وبحوثه  ا�سمه  كتب  وق��د   ، اجلوية 
والتي  ه��و(  )م��ن  امل��ع��روف��ة  املو�سوعة 
املخرتعني  للعلماء  ال�سماء  ا�سهر  ت�سم 

يف العامل . 

رغم مرور قرابة الن�سف قرن على ا�ست�سهاد رئي�ض جامعة 
بغداد ال�سهيدالعامل تلميذ العبقري اين�ستاين الربوفي�سور 
الدكتور عبداجلبار عبد الله هذا العامل املغدور ايام �سباط 
ال�سود 1963 هذا العامل الذي كان يحمل معه )ال�سم�سية( 
و�سط ذهول ا�سدقائه وطالبه وزمالء التدري�ض معه ايام 
منه  وي�سحك  �ستمطر  اليوم  ليخربهمان  امل�سم�ض  ال�ستاء 
النواء  بتوقعات  املطر  ويهطل  �ساعات  ولتمر  اجلهالء 
املذهلة للعامل ال�سهيد عبداجلبار عبد الله رغم مروركل هذه 
ال�سنني وتاكد اجلميع انه ظلم وعذب وقتل بب�ساعة وحلدا 
العراق  وحكومات  ال��ع��راق  و�سعب  ال��ع��راق  يكرم  مل  لن 
ال�سائع  العراقي  الع��الم  وجتاهله  العامل  ه��ذا  املتعاقبة 
ال�سقيمة  وال��ربام��ج  التافهة  الخبار  عن  والباحث  ا�سال 
العلم  يد مفكر  تتلمذ على  الذي  العامل  مل يذكره احد وهو 
وعبثوا  القتله  �سرقه  جميال  قلما  اهداه  والذي  اين�ستاين 
به قلما مل يكن يوقع به ال �سهادات الدكتوراه يف جامعة 

بغداد !!!!
العامل  ه��ذا  تكرم  ان  ال�سيا�سيني  ال�سجناء  جمعية  ادع��و 
بغداد  جامعة  مدخل  ينور  متثال  وي�سيدله  ذك��ره  ومتجد 
ومتثال اخر عن ال�سهادة يف النادي الوليمبي بالعظمية 
ل�سمه  ويردالعتبار  وعائلته  هو  حقوقه  ي�ستعيد  وان 
الذي يزخز  املقال ال�سايف  لقراءة هذا  وحياته وادعوهم 
نا�سل  لقد   ،،، ال�سهيد  ال��ع��امل  عنهذا  امل��وؤمل��ة  باملعلومات 
الن�سال  يكن  ومل  ال��غ��در  �سدانظمة  جميعا  ال��ع��راق��ي��ون 
ال�سيا�سيني  ال�سجناء  جمعية  وعلى  بعينها  لح��زاب  فقط 
يكرم  ان  النائم  العراقي  الع��الم  وعلى  اجلميع  انتن�سف 
هذا العامل ويعيد ذكراه ان ا�ستطاعوا تقدمي حلقة جميلة 

عنه ؟؟؟؟
واليكم املقال التايل

لم .. َو عاِلـَمـين .. في الذاكرة 
داود الرحماين 

الكرام  املندائيني  اخواننا  مواقع  اأحد  اأت�سفح  كنت  بينما 
على النرتنيت ا�ستوقفتني مقالة موؤثرة جدًا بقلم املهند�ض 

�سباح عبدال�ستار اجلنابي يقول فيها :- 
علي  حممود  د.ط��ال��ب  الريا�سيات  يف  اأ���س��ت��اذي  حدثني 
)خريج جامعة لندن( والذي كان احد الذين اعتقلوا اثناء 
انقالب 8 �سباط 1963 الدموي وكان قد ُح�سر يف احدى 
ت باملعتقلني من �ستى  الزنزانات ال�سغرية املعتمة التي غ�سّ
اجلبار  عبد  الدكتور  عرفت   -: قائاًل  امل�ستويات...حدثني 
و  فيها  رُتُ  ُح�سِ التي  الزنزانة  املعتقلني يف  كاأحد  الله  عبد 
كان كل منا بجانب الخر وظهورنا ي�سندها احلائط وبهذه 
الو�سعية كنا ننام يوميا ول جمال للحركة فيها...كنت ل 
اجلبار  الدكتورعبد  عيني  على  نظري  ارك�ّ�ز  ان  ا�ستطيع 
من  بالرغم  عاملية  �سهرة  و  علمية  ومكانة  مهابة  من  له  ملا 
تبا�سطه املعهود..كنت اختل�ض النظراليه وا�ساهده اأحيانًا 
يغو�ض يف تفكرٍيعميٍق وتنهمر الدموع من عينيه...! ويف 
املياه..جل�ست  لدورة  اخراجنا  فر�سة  انتهزت  اليام  احد 
بنف�سي.. وعرفته  التحية  عليه  القيت  ان  بعد  جانبه  اىل 

وبعد ان توطدت العالقة بيننا �ساألته يوما عن �سبب انهمار 
الدموع من عينيه كلما غا�ض يف التفكري والتاأمل فاأجاب:- 
فا�سل... فيه( طالب  اأحا�سر  )الذي  الفيزياء  ق�سم  كان يف 

اأفلح  فلم  م�ستواه  من  يرفع  كي  م�ساعدته  طوياًل  حاولت 
ومع ذلك مل انقطع عن تقدمي العون له. 

احلر�ض  من  جمموعة  جاءت   1963 14رم�سان  يوم  ويف 
تلميذي  بينهم  م��ن  بيتي...مّيزت  م��ن  لعتقايل  القومي 
لأغرّي  دق��ائ��ق  مهلة  منهم  ب�سهولة...طلبت  ه��ذا  الفا�سل 
اركتب  مل  اين  م��ن  واث���ق  واأن���ا  معهم  اذه���ب  ث��م  مالب�سي 
اإليهم جاهزًا  اأحا�َسب عليه..غرّيت مالب�سي وخرجت  ذنبًا 

وفج�اأًةً �سفعني هذا التلميذ الفا�سل نف�سه ) را�سدي ( قوي 
افقدين توازين و كدت ا�سقط على الر�ض ونهرين قائاًل "ل 
�ز!" و مل يكتفي تلميذي احلار�ض القومي  تعط�ّ�لنه دماغ �سِ
بهذا فقط واإمنا د�ّض يده يف جيب �سرتتي و انتزع منه قلم 
اأمّي��ا اعتزاز وال��ذي مل يفارقني  الذي كنت اعتز به  احلرب 
ع بالياقوت الدقيق الحمر كان هدية  ابدًا..ذلك القلم املر�سّ
من العامل امل�سهور) اآين�ستاين( وكنت ا�ستعمله يف التوقيع 
تلك  واأ�ستعيد  اأتذكر  فقط..وكلما  الدكتوراه  �سهادات  على 
!.انتهى  الدموع  انهمار  درجة  اىل  كثريًا  اأح��زن  اللحظات 

حديث د.طالب بقلم املهند�ض �سباح. 
فوجئت  امل��رع��ب��ة  امل��ق��ال��ة  تلك  ق���راءة  م��ن  انتهيت  اأن  بعد 
بذاكرتي املتخمة وهي تعتق�لني عائدة بي اىل قرابة ن�سف 
قرن..مهرولة اىل ما وراء الوراء لأرى ما جبلت عليه ُروؤى 
الورى ..و�سافلة ال�سالف ِمن )�سوالف ( ال�َسلف واخللف...

ِمن  ما ج��رى  النهى ولأج��رت  اأه��ل  نهايات  اليه  انتهت  وم��ا 
وعلى َمن جرى على �سفاف الرافدين و روافدهما..عادت 
ولن  ل..ل ومل  ال��ذي  اليوم احلزين  ذل��ك  اىل  ال��ذاك��رة  بي 
 )1963 11�سباط  الأثنني  وهو)يوم  األ  حييت  ما  اأن�ساه 
اأقاربي امل�سوؤول يف احلر�ض  اأحد  حيث ا�سطررت لزيارة 
القومي كي ي�سعى بالفراج عن قريب يل وله..وهو تلميذ 
بالتهمة  لّتهامه  اعتقل  قد  كان  الحتياط  �سباط  كلية  يف 
الوحيدة )�سي������وعي !( حيث مل تكن هنالك غريها من التهم 
يف تلكم احلقبة )حقبة اجلاهلية الثانية( وحيث ان ال�سالم 
لأخرى  اإ�سالمية؟ ول  لتهمٍة  اإذن  فال وجود  َبْع�ُد مل يظهر! 
الدعامتني  يتكاأ على هاتني  البعث حينذاك كان  قومية لأن 

يف مناه�سة الت�ّيارالي�ساري والعلماين والدميقراطي. 
خريًا  وع��دين  اأن  بعد  امل�سوؤول  قريبي  عرين  من  خرجت 
وقبل  ي��وم��ني(.  خ��الل  م�سكورًا  ب��وع��ده  حق�ًا  وف��ى  )وق���د 
ا�ستوقفني �سوت جهَوري  الرئي�سة  البوابة  اىل  و�سويل 
و  بتهكم  رفاقه  �ْر(  ُي�َب�سِّ  ( وهو  القومي  احلر�ض  من  ل�ساب 
جبار  هذا   -: حييت  ما  اأن�ساها  لن  بجملة  ناطقًا  �سخرية 
الب��ول...اإنتو  ت��ن�ك�ة  �سّي�لناه  اجلامعه  رئي�ض  عبدالله 

َم�ِت�ْدرون هذا �سلون �سيوعي!! 
�ل منظرالعامِل اجلليل وهو يحمل!.. كنت  ِع�قت واأنا اأتخيَّ �سُ
على علم م�سبق ان الدكتور عبداجلبار قد اعتقل يف النادي 
عنرت(  �ساحة  لح��ق�����ًا-  الأعظمية  )مركز�سباب  الأومل��ب��ي 
وموقعه قريب جدًا من املكان الذي �سمعت فيه تلك املعلومة 
الآن  وي�سغله  )املو..غريبة(  ..العجيبة  الرهيبة..املعيبة 
املقراملوقر)باب  بوابة  اجتزت  البلدي.  الأعظمية  جمل�ض 
النظام( ..جرجرت بدين اخلايل من الذهن واجتهت ي�سارًا 
�سوب �ساحة عنرت فلي �سديق قدمي له حمل هناك ..جل�ست 
على  �ساعدين  كر�سيٍّ  متهالكًا..على  النا�سية..متكئا ً على 
التدخني )الثخي����ن(..�سخ�ست عيناي على جدران النادي 
العامل  ان  رهيب..هل  ب�سمت  مت�سائاًل  ال�سخمة  ال�ساهقة 
اأو  ؟ وم��اذا جرى  اأم حتتها  يزال خلفها  النحيل ل  اجلليل 

يجري ل�ه؟ اأولغي����ره؟...الآن! 
تلك هي حكايتان من اآلف )احلكاوي( املحكاة التي تتحدث 
حدث  عّم�ا  و  وال�سيا�سي  الجتماعي  النحطاط  مدى  عن 
املبتلى  البلد  لهذا  اأو  ما �سوف يحدث يف  اأو  اأو ما يحدث 
بالكثري من اأهله غري النجباء..فمن املقاومة ال�سعبية التي 
حر�ض  ال��ذي  القومي  احلر�ض  ال�سعب..اىل  اإّل  تقاوم  مل 
ال�سعبي  اجلي�ض  للق���وم..اىل  حرا�سته  من  ب��دًل  ال�سلطة 
اليوم  جيو�ض  وعنوة..اىل  ح�سرًا  فيه  ُح��سرال�سعب  الذي 
قا�سمًا  ورم���وزه  وال���س��الم  وال��دي��ن  الله  م��ن  جعلت  التي 
م�سرتكًا لعناوينها. األ ت�ّبْت يدا كل �سيا�سّي اأنايّن مَت�سلفٍن 
بوطنيٍة زائف�ة اأو مت�سرّتب�ديٍن وطائفة.اأومتمرت�ٍض بقوميٍة 
األ   -: اأقول  �سالفة..َو  بائدٍة  مت�سرنٍق مببادٍئ  متطّرفة.اأو 
موظٍف  ح�سيْف...وكل  حكيٍم  نزيٍه  �سيا�سّي  كل  يدا  ثبت 

عفيْف..و كل عامٍل نظيْف .. وكل اإن�س����اٍن �سريْف.

عام العالم العراقي 
عبد الجبار عبد الله - بمناسبة ذكراه المئوية 

تمجد األمم الحية رواد العلم والثقافة والفكر من مواطنيها بتخليد أسمائهم عن طريق تخصيص جوائز، وتأسيس مدن ،ومعاهد وجامعات 
باسمائهم، في حين تعامل بلداننا العظماء من مواطنيها بسجنهم في دورات المياه وسلب ممتلكاتهم وتشريدهم لتسهل مهمة الدول الغربية 

في استقطابهم وإعادة توطينهم واستثمار المعارف التي اكتسبوها ضمن ظاهرة مفزعة تسمى”هجرة األدمغة”.
وفي حين يبلغ نصيب الفرد من ميزانية البحث العلمي 680 دوالرا في أميركا، و601 دوالر في اليابان، و410 دوالرات في ألمانيا، يبلغ نصيب 
الفرد العربي من ميزانية البحث 2 دوالرين فقط ال غير، ويخصص في بلداننا العربية %0.02 فقط ال غير من الناتج المحلي للبحث والتطوير.

علي بداي 

د. اكرم الحمداني

البروفيسور الدكتور
عبد الجبار عبد الله 

قرب الراحل
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العدد )2011( 
السنة الثامنة 
الخميس )13( 

كانون الثاني 2011

املتقدمة  الدرا�سات  برنامج  يف  ا�ستقدم 
يف  اجل��وي��ة  ل��الب��ح��اث  ال��وط��ن��ي  للمركز 
كا�ستاذ  ثم  وم��ن   �� ك��ول��ورادو(   �� )ب��ول��در 
جامعي متميز �سملت ابحاث الدكتور عبد 
العا�سري  تولد  وكيفية  ا�سباب  اجلبار 
والعوامل  وال���زواب���ع  ال��ق��وي��ة  وال��ري��اح 
التي ت�ساعد على منوها. وكان ي�سف تلك 
ويلم�سها  يراها  وكاأنه  با�سهاب  الظواهر 
ريا�سية  مب��ع��ادلت  ذل��ك  ك��ل  يبني  وك���ان 
ويقول  العبقري  العامل  بحذق  م�سرت�سال 
ن�سر  اخلمي�ض  ابراهيم  الدكتور  ذلك  يف 
كان  عندما  مقالته  معظم  اجلبار  عبد  د. 
يرى  اعماله  علي  يطلع  ومن  امريكا،  يف 
لعلوم  المامية  اجلبهة  قلب  يف  كان  انه 
النواء اجلوية، يف ذلك الوقت، وان املرء 
ثانوية يف  ا�ستطاع مدر�ض  ليعجب كيف 
انه متخلف ايل هذا  فيه  يقال  ما  اقل  بلد 
يعترب  بلد  ويف  الرفيع  العلمي  امل�ستوى 
وتطورا  علميا  تفوقا  ال��ب��ل��دان  اك��رث  م��ن 

تكنولوجيا.
بذكاء  يتمتع  اجل��ب��ار  عبد  ال��دك��ت��ور  ك��ان 
ال�سعاب  ع��ل��ى حت���دي  وا����س���رار  خ���ارق 
والعلماء  العلم  موكب  يف  قدما  وامل�سي 
والفذاذ وكان يتمتع بخيال خ�سب وافق 
وا�سع واطالع وفري يف جمال تخ�س�سه 
قليل  وط��ب��اع��ه  م�سيته  يف  ه��ادئ��ا  وك���ان 
باحلكمة.  نطق  تكلم  اذا  ولكنه  ال��ك��الم 
هكذا و�سفه �سديقه الدكتور العامل )عبد 
غيورا  وطنيا  وك��ان  اخل�سريي(  الكرمي 
كان  بلده،  وتقاليد  قيمه  على  وحري�سا 
متوا�سعا ل يعرف الكربياء رغم انه بلغ 
قمة الجناز العلمي والكادميي مقنعا يف 

مناق�ساته مبنطق �سليم وراأي �سديد.
عام 1969  العربي مبوته  العامل  فقد  لقد 
احد ابرز رجالت العلم واملعرفة وهو مل 
يزل يف ذروة الن�ساط العلمي والتعليمي 
والرتبوي بالرغم من ذكرى الذلل الذي 
فذلوه،  ال��ع��زة  لهم  اراد  ان��ا���ض  م��ن  لق��اه 
لتحقيق  حما�سه  اوج  يف  حينئذ  وك���ان 
مات  ال��ع��راق  يف  العلم  �ساأن  برفع  حلمه 
وهو  بلده  على  تغ�سه  واحل�سرة  الرجل 
الفكر مبجال مل  الب��داع وملعان  على قمة 

يقتحمه بعده غريه يف العراق.
وال���ي���وم وب��ع��د ارب��ع��ة ع��ق��ود م��ن اذلل 
وخا�سة  ال���ع���راق  يف  وال��ع��ل��م��اء  ال��ع��ل��م 
بالعلم  اط��ي��ح  حيث  الخ���ري  العقد  خ��الل 
ل��ي�����س��ب��ح هزيال  وط��ال��ب��ي��ه م���ن ع��ل��ي��ائ��ه 
الهواء  بح�سب  وم�سريا  مطواعا  �سقيما 
ال�سيقة  والعن�سرية  والطائفية  احلزبية 
العلماء  ي�سدر  بلد  م��ن  ال��ع��راق  ولي�سل 
فعال يف ال�سبعينيات اىل لفظ لهم اليوم 
العراقية  املدر�سة  اخالق  �سمو  وليتحول 
للر�سوة  ب���وؤرة  اىل  عنا�سرها  ون��زاه��ة 

وحتى الدعارة.
ميكن ان يالحظ ذوو اللباب اليوم كم هو 
الفارق يف امل�ستوي العلمي بني طبيب او 
م��ه��ن��د���ض اك���م���ل درا����س���ت���ه يف ال���ع���راق 
ال�ستينيات  يف  اك��م��ل  م��ن  وب���ني  ال��ي��وم 
وال�سبعينيات ان الفرق �سا�سع ول ميكن 
العراق  التعليمية يف  املنظومة  تقارن  ان 
اليوم مع املا�سي القريب وكان الجدر ان 

يكون عامل الزمن ل�ساحلها.
تردنا ر�سائل من الهل يف العراق اليوم 
خريج  ق���درة  ع��دم  ه��و  نظرنا  يلفت  وم��ا 
او  منطقية  ر�سالة  كتابة  على  اجلامعة 
عن  ناهيك  بالنكليزية،  العنوان  كتابة 
وهذا  ال�سطور.  بني  نلم�سه  ال��ذي  الذعر 
ل  العلم  نبات  ان  من  متيقنني  يجعلنا  ما 
ميكن له ان ينمو ال يف ار�ض خالية من 
اخل��وف والره��اب واحل��روب والت�سلط 
للعلم  الق�سري  والت�سيي�ض  الرقاب  على 
الله  عبد  اجلبار  عبد  الله  رحم  والعلماء. 

الذي بنى ا�سا�سا هدمه الطغاة

كل  من  )يونيو(  حزيران  �سهر  يف  متر 
اجلبار  عبد  الدكتور  رحيل  ذك��رى  ع��ام 
يف  والتنوير  الفكر  اعالم  احد  الله  عبد 
الذين ارتبطت  القالئل  العراق وهو من 
با�سمهم عبقرية الجناز العلمي وبالغة 

املجهود اخلا�ض.
ان��ه خ��وارزم��ي وث��اب��ت وب��ت��اين القرن 
ول���دوا  ه����وؤلء  ك���ون  ع���دا  م��ا  الع�سرين 
هذا  ولد  بينما  ح�ساري  �سمو  كنف  يف 
تخلف  حالة  كنف  يف  الب�سيط  ال��رج��ل 
من  ليجعل  مبكرا،  املوت  غيبة  يف  تامة 
ذات  منا�سبة  ب��ذك��راه  الج��ح��اف  ذك��رى 
دللت تلزمنا للوقوف علي حال البداع 
و�سع  امكانية  وم��دى  عموما  العراقي 
للمحافظة على  اآليات �سارمة م�ستقبلية 

كنوزها من ادران المية املقيتة.
ولد عبد اجلبار عبد الله يف قلعة �سالح 
عام  ال��ع��راق  جنوب  العمارة  مبحافظة 
الله  عبد  ال�سيخ  وال���ده  وك���ان   ،1911
املندائيني والتي  ال�سابئة  رئي�ض طائفة 
فلفت  البتدائية  املدر�سة  ايل  فيها  دخل 
ب�سبب  الوىل  اليام  منذ  انتباه معلميه 
والدراك.  احلفظ  يف  الكبرية  قابلياته 
الغريبة  ب��ا���س��ئ��ل��ت��ه  اه��ت��م��ام��ه��م  واث�����ار 
وامل���ح���رية. وظ��ه��ر ن��ب��وغ��ه ال��ع��ل��م��ي يف 

مرحلتي املتو�سطة والعدادية.
ومع �سغفه بالعلوم كان حبه للغة العربية 
اىل  بال�سافة  عظيما،  والدب  وال�سعر 
الريا�سية  وامل���ع���ادلت  ل��الرق��ام  حفظه 
فطري  ميل  ع��ن��ده  وك���ان  م��ذه��ل  ب�سكل 
الطبيعية..  الظواهر  ا�سرار  لكت�ساف 
ال�ساكنة  الم��واج  حركة  نظره  لفتت  اذ 
واطارت  اخرى،  احيانا  والهائجة  حينا 

وهو  تهب  كانت  التي  ال��ري��اح  اهتمامه 
العراق اجلميلة وجلب  بيئة جنوب  يف 
فاخذت  واملطر،  والرعد  الربق  انتباهه 
ان يحل  ف���ح���اول  ل��ب��ه  ال��ظ��واه��ر  ه���ذه 
العلمية  الكتب  من  ينهل  ف��راح  رموزها 
التي داأب على اقتنائها كل ما متكن ايل 

ذلك �سبيال.
احب عبد اجلبار العلماء الذين اجنبتهم 
احل�����س��ارة ال���س��الم��ي��ة اي���ام ازده��اره��ا 
وموؤلفاتهم  كتبهم  در����ض  ع��ل��ى  ف��ان��ك��ب 
واجتذبته  روحيا،  ارتباطا  بهم  فارتبط 
علومهم وفل�سفتهم حتى اطلق ا�سماءهم 
علي  ي�سري  ان  ال  واب���ى  اولده.  على 
اقرانه  على  الول  ك��ان  ول��ذل��ك  نهجهم، 
مبعوثا  فار�سل  الثانوية،  املرحلة  يف 
رغبته  على  بناء  ب��ريوت  ايل  للدرا�سة 
ليكون قريبا من اهله ووطنه بدل ال�سفر 
له يف كتاب  امريكا، كما كان مقررا  اىل 

البعثة العلمية.
دخ���ل اجل��ام��ع��ة الم��ري��ك��ي��ة يف بريوت 
ودر�ض الريا�سيات وا�سافة اىل درا�سته 
النكليزية  اللغتني  الفرتة  تلك  يف  اتقن 
الملانية  بعد  فيما  تعلم  ثم  والفرن�سية 
الوطن  ع��ودت��ه اىل  وال��رو���س��ي��ة. وع��ن��د 
فكان  ال��ع��م��ارة  ثانوية  يف  مدر�سا  ع��ني 
مثال لال�ستاذ الناجح حمبوبا وحمرتما 
م��ن ط��الب��ه وزم��الئ��ه غ��ري ان امل��ه��ن��ة مل 
تتفق مع  او  تلب طموحاته  له ومل  ترق 
النواء  فالتحق مبديرية  العلمية  ميوله 
وجد  حيث  الب�سرة  مطار  يف  اجل��وي��ة 
مكانه املنا�سب يف تطبيق رغباته ومكث 
اع��وام )1937  اع��وام خالل  اربعة  فيها 
عجيب  بن�ساط  خاللها  متيز   )1941  ����

فا�ستهر  ودق��ت��ه��ا..  معلوماته  وب��غ��زارة 
العديدة  ب��ح��وث��ه  ب��ع��د  م��ت��م��ر���ض  ك��ع��امل 
حل�سابه  ون�سرها  و�سعها  التي  والكتب 

اخلا�ض.
نقل  امل��الأ  على  موهبته  ذاع��ت  م��ا  وبعد 
ليعني  بغداد  يف  املركزية  العدادية  اىل 
والريا�سيات  الفيزياء  مل��ادت��ي  مدر�سا 
�سنوات  طيلة  ه��ذه  وظيفته  يف  وظ��ل 

احلرب العاملية الثانية.. 
وب�����س��ب��ب ط��م��وح��ه ال��ك��ب��ري ���س��اف��ر ايل 
ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ل��ي��ك��م��ل درا���س��ت��ه 
)معهد  ويف   )MIT( ج���ام���ع���ة  يف 
ا�سهر  م���ن  وه����و  م��ا���س��ات�����س��و���س��ت�����ض( 
املعاهد العلمية يف امريكا والعامل ونال 
عالج  ولقد  قيا�سي،  وقت  يف  الدكتوراه 
المواج  نظرية  ال�سهرية  اطروحته  يف 
اجل��وي��ة وب��ع��د ع��ودت��ه م��ن ام��ري��ك��ا اىل 
املعلمني  دار  يف  م��در���س��ا  ع���ني  ب���غ���داد 
املهمة  اب��ح��اث��ه  ن�سر  ف��وا���س��ل  ال��ع��ال��ي��ة، 
رابطة  لي��ج��اد  ذات��ه  ال��وق��ت  و�سعى يف 
ت�سم العلماء العراقيني فا�س�ض )جمعية 
وكانت  والفيزيائية(  الريا�سية  العلوم 
كل  فا�ستقطبت  العراق  يف  فريدا  حدثا 
حتقيق  يف  وجن��ح��ت  بالعلم  املهتمني 
اجلمعية  داخل  ومن  املر�سومة  اهدافها 
انبثقت لديه فكرة ا�سدار املجلة العلمية 
امل�ستميتة  جل��ه��وده  ونتيجة  العراقية 
حتقق له هذا الجناز الرائد يف بلد يئن 

من التخلف.
ث��ورة متوز  قيام  العام 1958 واث��ر  يف 
يد  على  بغداد  جامعة  ا�س�ست  )يوليو( 
الزعيم قا�سم وبرغبة من اجلميع انتخب 
الدكتور عبد اجلبار عبد الله ليكون اول 

ال�ساتذة  من  العديد  بني  من  لها  رئي�ض 
النظام  ي�سع  ان  ل��ه  فت�سنى  ال��ك��ب��ار. 
والرتبوية  العلمية  للمنظومة  املنهجي 
ال�سادقة  ال��ن��ي��ة  خ���الل  م��ن  ال��ع��راق  يف 
املحك  علي  والتجربة  ال�سليم  واملنطق 
امل�ستقبلية  البلد  حاجات  به  توحي  مبا 
فدعي اىل تاأ�سي�ض اجلامعة التكنولوجية 
واملعاهد الو�سطية )الفنية( والثانويات 
الدرا�سات  ف��ر���ض  وات���اح  املتخ�س�سة 
الكفاءة  بح�سب  ل��ل��خ��ارج  للمبعوثني 
تخطيط  مع  للطالب  العلمية  واملفا�سلة 
للعراق  ي�����س��م��ن  ال����ذي  وال���ك���م  ل��ل��ك��ي��ف 
بدون  واملتخ�سني  العلماء  م��ن  اكتفاء 
او  امل���والة  او  بالنحياز  �سلوع  ادن��ى 
ا�سبحت  التي  املن�سوبية  او  املحاباة 
للعلن  طفحت  �سيمة  و  �سمة  بعد  فيما 
وبدون ادنى خجل عندما ُميز الدار�سون 
والقليمية  الطائفية  انتماءاتهم  بح�سب 

واحلزبية.
 وق���د دع���ى ك��ل ذل���ك ال��زع��ي��م ق��ا���س��م ان 
ردا  املباهاة عندما خطب  �سيف  ميت�سق 
على خطاب ال�سفري ال�سوفياتي الرمني 
مبقولته امل�سهورة )�سوف ي�سدر العراق 
ذلك  ك��ان  وق��د  �سنني(.  ع�سر  بعد  علماء 
ل�سورى  فيها  ا�ستند  ح��ق  بكلمة  نطقا 
من  ريا�سية  مبعادلت  موثقة  وتعاليم 

لدن هذا الرجل العبقري.
ولقد جنح يف مهمته العلمية بجهد جبار 
التي واجهته  ال�سعاب  تذليل  وا�ستطاع 
ومتثلت يف جمع �سمل الكليات املتفرقة 
ويف اختيار كادر يت�سم بالكفاءة العلمية 
والداري��ة. ويف اثناء تلك الفرتة �سعى 
الول  العلمي  امل��وؤمت��ر  عقد  اىل  جاهدا 

جلامعة بغداد وكان له ذلك وكانه عري�ض 
بالتدري�ض  ك��ذل��ك  وق���ام  اروق��ت��ه��ا.  يف 
ومعاهد  ك��ل��ي��ات  ويف  اجل���ام���ع���ة  يف 
ومدار�ض كثرية اخرى. ون�سط يف القاء 
المور  اع��ق��د  يف  العلمية  امل��ح��ا���س��رات 
العلمية فكان قدوة ح�سنة لكل من در�ض 

خالل تلك الفرتة.
وح���ني ح��دث��ت ال��ن��ك��ب��ة ال��ع��راق��ي��ة بعد 
انقالب 8 �سباط )فرباير( 1963وانقلب 
فيها  للعلم  فكان  على احل�سارة  التخلف 
ولرجالته  طالع  و�سوء  ومهانة  م�ساب 
البخت العاثر الذي لقوه خالل التقتيل 
الع�سري  واحل�ساب  واحلب�ض  والتعذيب 
اجلليل  ال��رج��ل  ه��ذا  راأ�سهم  علي  وك��ان 
ال��ذي ك��ان التنكيل ب��ه م��ن اك��رث م��ا ميز 
ال�سلطة  اكدت  والتي  الفرتة  تلك  وطبع 
احل�ساري  انتمائها  خالله  من  اجلديدة 
ال�سجن  غياهب  اودع  فقد  وعيها  ومدى 
اع���وام ون��ي��ف لق��ى فيها احليف  ث��الث��ة 
اط����راف  ت��دخ��ل��ت  وع���ن���دم���ا  والذلل 
مبا�سرة  رحل  �سراحه  لط��الق  خارجية 
ايل الوليات املتحدة المريكية وان�سم 
اىل مركز ابحاث الف�ساء يف كولورادو 
وعني بعدها ا�ستاذا يف جامعة نيويورك 
املعاناة  بعد  ح��ال��ه  اع��ت��الل  م��ن  ب��ال��رغ��م 

اجل�سدية والنف�سية.
اهمية  الم��ري��ك��ي��ون  العلماء  ادرك  لقد 
فاحت�سنوه  وفائدته  اجلليل  العامل  هذا 
دراية  على  اكرامه. وكانوا  وبالغوا يف 
مب�����س��اه��م��ات��ه امل��ه��م��ة يف ع��ل��م الن����واء 
ومطلع  الربعينيات  نهاية  منذ  اجلوية 
اول،   MIT جامعة  يف  اخلم�سينيات 
ويف جامعة نيويورك من بعد.. وكعامل 

استذكار وجوه عراقية:عالم الفيزياء العراقي عبد الجبار عبد الله: 
 الدكتور عبد الجبار عبد اللهان������ط������ف������اء وه����������ج ال������ع������ط������اء م����ب����ك����را 

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 

فخري كريم

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة المدى 
لإلعالم والثقافة والفنون

15

مدير التحرير: علي حسين

التصميم: نصير سليم

الغالف برؤية: عالء كاظم

التصحيح اللغوي: عبد الرزاق سعود

 .. املبدعني  م��ن  العراقيني  يجمع  ال��ذي  يف  ه��و  �سريك 
الن�سيان..اإذ ل من كتاب يتحدث عنه و ل من كاتب يربق 

له ذكرى تذكار.
زمن  يف  عنقها  بان  التي  امل�ساواة  من  النفحة  تلك  اإل   
املبدع  ه��ذا  يتوىل  اأن  على  الأخ��ري  ه��ذا  اأ�سر   ، الزعيم 
بداية  لي�ست  ه��ذه  اأن  احلقيقة  و  بغداد  جامعة  رئا�سة 
اجلنوب. اأه��وار  من  القادم  الطني  و  امل��اء  لإب��ن  التميز 
الولع  ه���ذا  ل��دي��ه  ت��ول��د  ك��ي��ف  ي��ع��رف  اأح���د  ل  بال�سبط 
ال�سديد بالطبيعة و العلوم الفيزيائية حتى اأنهى درا�سة 
 1930 ع��ام  الأم��ريك��ي��ة  ب���ريوت  جامعة  املاج�سترييف 
يف  �سالح  قلعة  مدينة  يف  الله  عبد  اجلبار  عبد  ول��د   ،
ال�سيدة  والدته  و  املندائية  للطائفة  دينية  رئا�سة  بيت 
وال�سيا�سي  املثقف  ال��روم��ي،  غ�سبان  �سقيقة  )ن��وف��ه( 
املكانة والوجاهة الجتماعيتني  املعروف، وبالرغم من 
اأن عبد اجلبار الطفل ن�ساأ يتلمظ �سظف العي�ض يف  اإل 
املركزية  الثانوية  اىل  ارحتل  ثم  الفقراء  من  بيئة جلها 
على  متفوقًا   ،1924 ع��ام  ال��درا���س��ة  لإك��م��ال  ب��غ��داد  يف 
العراق باأكمله يف هذا اإىل جانب ذلك اظهر عبد اجلبار 
عبد الله مياًل اآخر للموروث الثقايف لديانته و برع يف 
املقال اللغوي املندائي و الرتاث ال�سعري العربي وكان 
ازداد  مداركه  ات�سعت  وحني  اجلاهلي.  بال�سعر  �سغوفًا 
تعلقه و�سغفه بالكتاب واملعرفة، فقراأ الفل�سفة والتاريخ 
اأن  العجيب  و   ، الفيزيائية  العلمية  امل�سادر  جانب  اإىل 
ل من �سجالت توثق جهوده الأكادميية اإل اأن ع�سويته 

يف املجامع العلمية و املراكز البحثية الأمريكية كانت 
ونظرياته  ابحاثه  وجت��اوزت  مماته.  حني  اىل  قائمة 
الثالثني نظرية، كماا�سرف على العديد من الدرا�سات 

الأكادميية العليا يف اأمريكا حتى اآخر اأيام حياته. 
واحتل  ال��ع��امل.  يف  العلمية  املعاجم  اأك��رب  ا�سمه  دخ��ل 
يف  املرموقني  العلماء  م�ساهري  بني  الطبيعية  مكانته 
العامل.ويف عام 1930 اأ�س�ض النواة الأوىل جلمعية 
بعد،  فيما  بغداد،  يف  ت�سكلت  التي  الثقافية  الرابطة 

عددها  �سدور  منذ  حتريرها  رئا�سة  جملة  وا���س��درت 
اجلبار  عبد  بغداد.عاد  و  بريوت  يف   1944 عام  الأول 
لوطنه بعد تخرجه يف اجلامعة عام 1934 ليعني مدر�سًا 
بعيدًا  ببغداد،  ال�سرقية  املتو�سطة  يف  النكليزية  للغة 
مدينة  اإىل  العودة  فقرر  به  �سغف  الذي  اخت�سا�سه  عن 
العمارة ثانية والعمل يف ثانويتها كمدر�ض للريا�سيات 

والفيزياء .
 حتى عام 1938، اإذ ينتقل اإىل وظيفة جديدة يف النواء 

املدة  ه��ذه  خ��الل  واكت�سب  الب�سرة  مبطار  اجلوية 
ع�سوية اجلمعية النكليزية لالنواء اجلوية، 

كما منحته احدى اجلامعات النكليزية 
اجل��وي��ة. الن���واء  يف  عليا  �سهادة 

وت�����س��ن��ح ال��ف��ر���س��ة ل���ه جم����ددًا 
درا�سية  ببعثة  ال��ت��م��ت��ع  يف 

يف  الدكتوراه  �سهادة  لنيل 
جامعات الوليات املتحدة 

ومت���ك���ن   1944 ع�������ام 
العالية  موهبته  بف�سل 
عام  املهمة  اجن���از  م��ن 
اإىل  ف��ي��ع��ود   .1946
ال�����ع�����راق ل���ت���دري�������ض 
دار  يف  اخ��ت�����س��ا���س��ه 
املعلمني العالية . �سغل 
ع�سوية  اجل��ب��ار  عبد 
بغداد  جامعة  جمل�ض 

مر�سوم  �سدر   1959 ع��ام  ويف  تاأ�سي�سها  ب��داي��ة  منذ 
الله  عبد  اإليه.وليقرتح  الرئا�سة  مهمة  باناطة  جمهوري 
ثوابت  عرب  العلمية  النه�سة  لتحقيق  تنمويًا  م�سروعًا 
دور  وتفعيل  اجلامعي  العرف  خلق  مقدمتها:  يف  ياأتي 
واحلرية  اجلديدة  الجيال  بقدرات  والمي��ان  اجلامعة 

الأكادميية الفكرية واأخريا ا�ستقاللية اجلامعة.
 كما تراأ�ض جلنة الطاقة النووية لالأغرا�ض ال�سلمية يف 
فرتة تعد الأغنى يف احل�سول على املعلومات املهمة يف 
جمالت ا�ستخدام الطاقة عرب �سالت علمية مع الإحتاد 
هاري  الأمريكي  الرئي�ض  لياأتي  ثم  ال�سابق  ال�سوفيتي 
جلهوده  تقديرًا  العلم(  )مفتاح  و�سام  يقلده  و  ترومان 
العلمية  املكتبة  يف  له  املجال.  هذا  يف  املتميزة  العلمية 
: مبادئ النظرية الن�سبية من بطليمو�ض اإىل ان�ستاين.. 
العامة  الطاقة  مبادئ  النووية-  الفيزياء  ب��ريوت1938 
 / اأك��ادمي��ي  ...بحث  الطاقة  -بدائل   1960. ..ب��ريوت 
�سندوق  يف  ب��غ��داد  اىل  .ع��اد   1950  .. ب��غ��داد  جامعة 
خ�سبي بعد اأن غادرها عام 1963 هاربًا من بط�ض الغزاة 

املحليي

قيس قاسم العجرش

علي ثويني يف احتفالية اقامتها جامعة بغداد يف ال�صتينيات

اثناء فرتة  اخلدمة الع�صكرية
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مقالة نادرة للراحل نشرتها مجلة 
الرابطة سنة 1944


