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اواًل: االحوال الشخصية 
الكرخ(  )جانب  ببغداد  ولد   -1

 .1925 –
يف  لي�سان�س   – ال�����س��ه��ادة   -2
عام  واالق���ت�������س���اد  ال�����س��ي��ا���س��ة 

 .1952
ثانيا: الوظائف التي شغلها:

1- وظيفته احلالية. 
)اأ( االمني العام للمركز الوطني 
الثقافة  ب�������وزارة   – ل��ل��وث��ائ��ق 

واالعالم. 
)ب( االمني العام للفرع االقليمي 
ال����ع����رب����ي ل��ل��م��ج��ل�����س ال������دويل 

للوثائق. 
2- معاون مدير االآثار العام – 

 .1963
3- م��ع��اون م��دي��ر ع���ام االذاع���ة 
وال��ت��ل��ف��زي��ون وم���دي���ر االذاع�����ة 

وكالة 1964-1963. 
والرتجمة  ال��ت��األ��ي��ف  م��دي��ر   -4
والن�سر بوزارة الثقافة واالعالم 

 .1968-1964
العامة  ال�����س��ي��اح��ة  م���دي���ر   -5

 .1969-1968
بوزارة  العام  الثقافة  مدير   -6
-1969 واالع���������الم  ال���ث���ق���اف���ة 

 .1972
الوثائقيني  م��ع��ه��د  ع��م��ي��د   -7
 ،1978-1977 وك��ال��ة  ال��ع��رب 

 .1981-1980

ثالثا: شغل في عالم 
الصحافة الوظائف التالية: 

1- رئا�سة حترير جملة الوثائق 
الفرع  ي�سدرها  ال��ت��ي  العربية 
منذ  للوثائق  ال��ع��رب��ي  االقليمي 

عام 1975. 
ا�سدار  يف  امل�ساهمني  م��ن   -2
ت�سدرها  التي  "املورد"  جملة 
واحد  واالع���الم  الثقافة  وزارة 
اع�����س��اء ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��رف��ة على 

التحرير عام 1972. 
�سكرتارية  وظ��ي��ف��ة  ���س��غ��ل   -3
"�سومر" االثارية  جملة  حترير 

 .1963-1958
جملة  حت����ري����ر  ����س���ك���رت���ر   -4
-1966 الفولكلورية  )العراق( 

.1968

رابعا: مؤلفات ودراسات 
السيد سالم عبود اآللوسي 

أ- في التراجم وسير الشخصيات: 

)�سرة  اال����س���ي���ل  ن���اج���ي   -1
�سخ�سية( بغداد- 1964. 

 – ج���واد  م�سطفى  ذك���رى   -2
بغداد – 1970. 

– ذكرى  العالمة  ال��راه��ب   -3
الكرملي  ماري  ان�ستا�سي  االب 

 .1970 – – بغداد 
ب- في التاريخ واالثار: 

"خمت�سر  ك��ت��اب  م��راج��ع��ة   -4
التاريخ" البن الكازروين الذي 

جواد  م�سطفى  الدكتور  حققه 
وو�سع  ط��ب��ع��ه  ع��ل��ى  وا����س���رف 

فهار�سه1971. 
الكوفة،  اآث���ار  دل��ي��ل  م��وج��ز   -5

بغداد – 1965. 
6- موجز دليل اآثار �سامراء – 

بغداد – 1965. 
7- انقذوا اآثار النوبة – كرا�س 
الدولية  احلملة  مبنا�سبة  �سدر 
– بغداد  ال��ن��وب��ة  اآث�����ار  الن���ق���اذ 

 .1966
البحوث  م�����ن  ع���������س����رات   -8
واملقاالت املن�سورة يف ال�سحف 

واملجالت التالية: 
1. جملة �سومر. 

2. جملة )العاملون يف النفط(. 
3. جريدة الثورة البغدادية. 

4. جملة الف باء. 
5. جملة )الورود( اللبنانية. 

6. جريدة الوثيقة العربية. 
7. جملة الطوابع. 

8. جملة بغداد – التي ت�سدرها 
واالر������س�����اد  ال���ث���ق���اف���ة  وزارة 

العراقية. 
ج- في الوثائق واالرشيف: 

ال���دويل  9- د���س��ت��ور امل��ج��ل�����س 
)ترجمة  )ل��ل��وث��ائ��ق(  لالر�سيف 

عن االنكليزية( – 1973. 
العربي  االق��ل��ي��م��ي  ال��ف��رع   -10
للوثائق – الطبعة االوىل بغداد 
1974 والطبعة الثانية بغداد – 

 .1977
11- الدبلوماتيك – علم درا�سة 
ون���ق���د ال���وث���ائ���ق – ب����غ����داد – 

 .1974
12- الدبلوماتيك – علم حتقيق 

الوثائق – ط2 بغداد -1977. 
 – – تاريخه  االر���س��ي��ف   -13
)بامل�ساركة(  – ادارت��ه  ا�سنافه 

 .1979 – – بغداد 
14- معهد الوثائقيني العرب – 

)باالنكليزية( بغداد – 1980. 
االقليمي  الفرع  منجزات   -15
 –  1975 ل���ل���وث���ائ���ق  ال���ع���رب���ي 
واالنكليزية(  )بالعربية   ،1980

بغداد 1982. 
م���ن���ج���زات  ع�����ن  ت���ق���ري���ر   -16
للوثائق  العربي  االقليمي  الفرع 
العربية  )باللغتني   1977 ل��ع��ام 

واالنكليزية( 1982. 
ال����وث����ائ����ق����ي  امل�����ج�����م�����ع   -17
العربية  باللغتني   – )بالرونيو( 
واالنكليزية – بغداد – 1979. 
خ���ام�������س���ًا: و�����س����ع درا�����س����ات 
واملطبوعات  للكتب  وم��ق��دم��ات 

التالية: 
 – التاريخ  خمت�سر  كتاب   -1
ل��ظ��ه��ر ال���دي���ن ب���ن ال���ك���ازروين 
حتقيق الدكتور م�سطفى جواد 

.1971 – بغداد 
2- ت��اري��خ ال��ع��رب وال��ي��ه��ود – 
للدكتور احمد �سو�سة – الطبعة 

االوىل بغداد 1971. 
الدكتور  ب��ق��ل��م  ����س���رارات،   -3
مو�سى ال�سابندر وزير خارجية 
ترجمة  م����ع   1941 ال�����ع�����راق 
– بغداد  امل���وؤل���ف  ل�����س��خ�����س��ي��ة 

 .1967
4- تاريخ بعقوبة لال�ستاذ احمد 
اجلزء   – احل�سيني  الرجيبي 

االول – بغداد 1972. 
 – – امل��ي��ك��روف��ي��ل��م  5- ك��ت��اب 
 – للدكتور ال�سيد �سعيد �سلبي 

بغداد 1982. 

6- التوثيق – تاريخه وادواته 
عابدين  املجيد  لال�ستاذعبد   –

بغداد 1982. 
للفرع  اال���س��ا���س��ي  ال��ن��ظ��ام   -7
االقليمي العربي للمجل�س الدويل 

للوثائق بغداد – 1981. 
8- نظام معهد الوثائقيني العرب 

 .1981 – بغداد 
لالمانة  ال��داخ��ل��ي  ال��ن��ظ��ام   -9
العربي  االقليمي  للفرع  العامة 

للوثائق – بغداد 1981. 
سادسا: نشاطات اخرى

واحل���ل���ق���ات  امل�������وؤمت�������رات  اأ- 
الدرا�سية: 

املوؤمترات  م��ن  ع��دد  ���س��ارك يف 
العربية والدولية: 

1. املوؤمتر االول للوزراء العرب 

امل�����س��وؤول��ني ع��ن ال��ث��ق��اف��ة عمان 
)دي�سمرب 1976(. 

لدول  الثقافة  وزراء  موؤمتر   .2
اخل���ل���ي���ج ال���ع���رب���ي )����س���ب���اط – 

فرباير 1980(. 
املنعقد  الثالث  االث��ار  موؤمتر   .3
عام  )امل��غ��رب( خريف  فا�س  يف 

 .1959
4. احللقة الدرا�سية عن م�ستقبل 
 – العربية  واحل�����س��ارة  الثقافة 
 1980 �سيف  )اليمن(  �سنعاء 
اليون�سكو  م��ن��ظ��م��ة  ب���ا����س���راف 
واملنظمة العربية للرتبية والثقافة 
العربية  ال��دول  بجامعة  والعلوم 
مم���ث���ال ع����ن امل���ج���ل�������س ال�����دويل 

للوثائق. 
5. احللقة الدرا�سية عن الوثائق 
للقرون  املن�سورة  غ��ر  العربية 
15-18 التي عقدت يف الكوليح 

دي فران�س )ربيع 1974( وقدم 
بحثا باالنكليزية )مطبوع(. 

الدرا�سية عن �سيانة  6. احللقة 
بوت�سدام  واملخطوطات  الوثائق 
– املانيا الدميقراطية – خريف 

 .1975
7. احللقة الدرا�سية التي عقدتها 
مراكز الدرا�سات القطار اخلليج 
الب�سرة خريف  العربي بجامعة 

عام 1976. 
الدرا�سية عن �سيانة  8. احللقة 
الوثائق واملخطوطات يف جامعة 
االحتادية(  امل��ان��ي��ا   – )ب��رمي��ن 

�سيف عام 1979. 
التي  ال���درا����س���ي���ة  احل���ل���ق���ة   .9
منظمة  ب���اري�������س  يف  ع��ق��دت��ه��ا 
اليون�سكو بالتعاون مع املجل�س 
التن�سيق  حول  للوثائق  ال��دويل 
الوثائقيني  ت��دري��ب  م��ن��اه��ج  يف 

)خريف  الثالث  العامل  دول  يف 
1979( وقدم بحثا )مطبوع(. 

حول  ال��درا���س��ي��ة  احل��ل��ق��ة   .10
االمكانيات املتوفرة يف االقطار 
الوثائقيني  ل���ت���دري���ب  ال��ع��رب��ي��ة 
العرب )اخلرطوم – ال�سودان( 
معهد  م�������س���ت���ق���ب���ل  ودرا��������س�������ة 
�سباط  يف  ال��ع��رب  ال��وث��ائ��ق��ي��ني 

)فرباير( 1978. 
التا�سع  ال���ع���ام  امل����وؤمت����ر   .11
)لندن  للوثائق  الدويل  للمجل�س 
خريف  امل���ت���ح���دة(  امل��م��ل��ك��ة   –

 .1980
للفرع  ال����ث����اين  امل����وؤمت����ر   .12
االقليمي العربي للوثائق )بغداد 

 .1973 خريف  – العراق( 
للفرع  ال���ث���ال���ث  امل����وؤمت����ر   .13
للوثائق  ال���ع���رب���ي  االق���ل���ي���م���ي 
طرابل�س )ليبيا( خريف 1975. 
للفرع  الرابع  املوؤمتر   .14
االق��ل��ي��م��ي ال��ع��رب��ي ل��ل��وث��ائ��ق – 

عمان )االردن( 1980. 
ب- التدريس والمحاضرات: 

الفنون  م��ع��ه��د  يف  ح��ا���س��ر   .1
يف   1967-  1960 اجل��م��ي��ل��ة 
وتاريخ  اال�سالمية  الفنون  مادة 

اخلط العربي. 
الوثائقيني  م��ع��ه��د  ا���س�����س   .2
العرب وحا�سر فيه منذ تاأ�سي�سه 

 .1977
3. حا�سر يف عدد من الدورات 
ال��دول��ة يف  دوائ���ر  نظمتها  التي 
ل��ه��ا عالقة  ال��ت��ي  امل��و���س��وع��ات 

باالدارة والوثائق. 
ج- في االذاعة والتلفزيون: 

وتقدمي  اع����داد  يف  ���س��ارك   -1
الربامج التالية: 

– الربنامج  الثقافية  الندوة   .1
بغداد  تلفزيون  من  اال�سبوعي 

من 1960 -1972. 
من  واآث���اري���ة  ثقافية  ب��رام��ج   .2
ب���غ���داد واذاع������ة �سوت  اذاع�����ة 

اجلماهر. 
3. احاديث من اذاعة بغداد. 

سالم عبود اآللوسي
سيرة حياة حافلة

يف املغرب مع جمموعة من املوؤرخني والوثائقينيمع الدكتور ناجي االأ�سيل، مدير االآثار العامة مع جمموعة من االآثاريني
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علي ناصر الكناني 

وهي  الوطنية..  الوحدة  رمز  هي  بغداد 
للتوحد والت�ألق بني كل  االمثل  النموذج 

االطي�ف العراقية 

اال�ست�ذ  ال��رائ��د  وال��ب���ح��ث  امل����وؤرخ  يعد 
الفكرية  ال�سخ�سي�ت  من  االلو�سي  �س�مل 
ف�عل  وب�سكل  �س�همت  التي  واملعرفية 
الثق�فية  احل���رك���ة  اغ���ن����ء  يف  وك���ب���ر 
العراقية عرب م� حققه من منجز ابداعي 
والرتاثية  العلمية  املج�الت  �ستى  يف  ثر 

واالث�رية .
عن  واع���رب  االلو�سي  التقين�  اي���م  قبل 
�سع�دته وفرحه الغ�مر بهذه الزي�رة التي 
ورائعة  طيبة  فر�سة  لن�  ب�لن�سبة  ك�نت 
لنتعرف من خالله� على بع�ض م� تكتنزه 
ذاك��رت��ه م��ن اح���داث وذك��ري���ت مهمة مع 
رموز  م��ن  ب���رزي��ن  واع���الم  �سخ�سي�ت 
زاملهم  الذين  ال�س�خمة  وق�م�ته  العراق 
وم�  ك�نوا  ممن  بع�سهم  يد  على  وتتلمذ 

زالوا حمط فخر واعتزاز اجلميع .

البدايات االولى:
اواًل  يحدثن�  ان  االلو�سي  اال�ست�ذ  �س�ألت 
العلمية  مل�سرته  االأوىل  ال��ب��داي���ت  ع��ن 
كب�حث وموؤرخ عرفته بغداد فق�ل: ولدت 
يف بغداد ع�م 1925 يف ا�سرة تنحدر من 
ال�ساللة االلو�سية -احل�سينية- العلوية، 
القدمية،  البغدادية  املحالت  احدى  ويف 
ح���م����دة يف منطقة  ���س��وق  وه���ي حم��ل��ة 
حي�تي  بداية  يف  التعليم  وتلقيت  الكرخ 
ع��ن ط��ري��ق )ال��ك��ت���ت��ي��ب( وع��ل��ى ي��د املال 
ع���واد اجل��ب��وري )رح��م��ه ال��ل��ه( وختمت 

قبويل  مت  وبعده�  عنده  الكرمي  ال��ق��راآن 
الكرخ  م��در���س��ة  يف  ال��ث���ين  ال�����س��ف  يف 
القراءة  اج��ي��د  كنت  ل��ك��وين  االب��ت��دائ��ي��ة 
الكت�تيب  يف  تعلمي  بف�سل  وال��ك��ت���ب��ة 
لالآلو�سي(  و)احل���دي���ث  اذك����ر  والزل����ت 
الفرتة  تلك  يف  يل  اه��دي  كت�ب  اول  ان 
االبتدائية  ال��درا���س��ة  م��رح��ل��ة  خ���الل  اي 
ك�ن  ب�متي�ز،  وجن�حي  لتفوقي  تقديرًا 
اال���س��ت���ذ حمدي  املعلمني وه��و  اح��د  م��ن 
الن��سري وك�ن عنوانه )جم�ين  قدوري 
من  وه��و  �سيخو(  لوي�ض  ل���الأب  االدب، 
وم�  وال��ل��غ��ة  االدب  يف  امل��ع��ت��ربة  الكتب 
الف�سل  ول��ه  االآن  حل��د  ب��ه  احتفظ  زل��ت 
العربية..واليفوتني  للغة  درا�ستن�  يف 
ومنهم  اال�س�تذة  هوؤالء  بجهود  ا�سيد  ان 
الكرخي  �س�لح  اال�ست�ذ  مدر�ستي  مدير 
م�زلت  اللذين  اخلوجه  ع��زت  واال�ست�ذ 
انتقلت  ثم  ب�لف�سل والعرف�ن.  لهم�  اأدين 
اىل الدرا�سة املتو�سطة واكملته� يف بداية 
االعدادية/  دخ��ويل  وبعد  االربعيني�ت 
الفرع العلمي، واكملته� بنج�ح ب�هر كنت 
اأنوي دخول كلية الطب او الهند�سة ولكن 
ظرويف املعي�سية ال�سعبة ح�لت دون ذلك 
مم� دفعني للبحث عن وظيفة وترك اكم�ل 
ف��ق��راأت حينه�  ال��درا���س��ة يف اجل���م��ع��ة، 
ك�ن  ال��ت��ي  )ال��ب��الد(  �سحيفة  يف  اع��الن��ً� 
وفحواه  بطي  روف�ئيل  املرحوم  يديره� 
ان دائرة االث�ر تطلب تعيني دليل متحف. 
وبهد تقدميي له� وجن�حي يف االمتح�ن 
اخل������ض ب��ه��� م��ن ب��ني اك���ر م��ن اربعني 
املتحف  دائ����رة  يف  تعييني  مت  م��ت��ق��دم��ً� 
امل�أمون  �س�رع  يف  ك�نت  التي  العراقي 

ح�ليً�،  البغدادي(  املتحف  )بن�ية  �سمن 
وك�نت ت�سمى مديرية االث�ر القدمية وقد 
ا�ستبدل ا�سمه� العالمة الراحل م�سطفى 
البد  وهن�  االآث�����ر(.  )مديرية  اىل  ج��واد 
ان اذكر انني ت�سرفت ان اكون فيم� بعد 
اىل  ا�س�فة  ج��واد  العالمة  ت��الم��ذة  اح��د 
كوين ام�سيت اكر من ع�سرين ع�مً� يف 
اأ�س�ض   1945 ع���م  ويف  االث����ر.  مديرية 
مدير االث�ر الع�م حينذاك الدكتور ن�جي 
اال���س��ي��ل جملة )���س��وم��ر( وك���ن��ت دائ��رة 
ك�ن  حيث  العلمي،  ب�ملجمع  ا�سبه  االث���ر 
العلم�ء  م��ن  خ���رة  نخبة  فيه�  يجتمع 
ب�قر وفوؤاد  العالمة طه  بينهم  الكب�ر من 
�سفر وم�سطفى جواد وا�س�تذة معروفني 
عواد  وكوركي�ض  النق�سبندي  ن��سر  مثل 
وب�سر فرن�سي�ض وفرج ب�سمچي. وك�ن 
وتر�سيخ  ت�أ�سي�ض  يف  الف�سل  ل��ه��وؤالء 
ك�نت  التي  العراقية  االث���ري��ة  املدر�سة 
االآث�ر  يخ�ض  م�  يف  االج�نب  على  حكرًا 
يف  االآلو�سي  والتنقيب�ت..وي�سرت�سل 
مهمة  وم�س�ألة  ق�سية  ق�ئاًل:وهذه  حديثه 
رمبل مل يلتفت اليه� احد �س�بقً� وان ك�ن 
قد بداأه� اال�ست�ذ �س�طع احل�سري ولكن 
فبداأت  اجلم�عة  ه��ذه  ي��د  على  تو�سعت 
على اأثر ذلك احلفري�ت ت�أخذ من االت�س�ع 
من�طق  معظم  يف  اآخ��ر  �سكاًل  واالهتم�م 
واالخي�سر  املو�سل  يف  ومنه�  ال��ع��راق 
ك�نت  �سواء  وغره�  ووا�سط  و�س�مراء 
كل  يف  وكن�  ا�سالمية.  غر  او  ا�سالمية 
املت�حف،  يوم )خمي�ض( وهو يوم عطلة 
ب�ملتحف  اخل��سة  املكتبة  اىل  نذهب  كن� 
التي ك�نت تعد من املكتب�ت املهمة الع�مرة 

الت�ريخية  وم�س�دره�  بكتبه�  والغنية 
واالثرية التي ك�ن يتوىل ادارته� املرحوم 
الوقت  ذات  يف  وه���ي  ع���واد  ك��ورك��ي�����ض 
االدب�ء  اىل  ومث�بة  وملج�أً  موئاًل  ك�نت 
وال�����س��ع��راء وامل���وؤرخ���ني وال��ب���ح��ث��ني يف 
الت�ريخ. كم� ك�ن من بني الذين يرتددون 
عليه� ف�ساًل عن الذين ذكرتهم اال�س�تذة: 
يعقوب �سركي�ض و�س�دق كمونة وعب��ض 
العزاوي وال�سيخ بهجت االثري وال�سيج 
جالل احلنفي وفوؤاد عب��ض واحمد ح�مد 
ال�سراف واآخرون غرهم، فكن� ن�ستمتع 
وطروح�ت  نق��س�ت  م��ن  ي���دور  ك���ن  مل��� 

فكرية رائعة يف هذه املج�ل�ض.

العودة الى االعدادية الكمال 
الدراسة الجامعية

االلو�سي حديثه  �س�مل  اال�ست�ذ  ويوا�سل 
موا�سلة  ع��ل��ى  ا�����س����راره  ع���ن  ال�����س��ي��ق 
املعي�سية  ظ��روف��ه  حت�سن  بعد  ال��درا���س��ة 
لتحقيق حلمه يف احل�سول على ال�سه�دة 
اجل�معية حيث يقول:خالل وجودي يف 
يف  امل�س�ئية  الدرا�سة  افتت�ح  مت  املتحف 
امل  اوراقي على  ف�أكملت  الكلي�ت  بع�ض 
قبويل يف كلية احلقوق التي ك�ن عميده� 
انذاك ال�سيد منر الق��سي وك�ن ذلك ع�م 
الفرع  خ��ري��ج  ول��ك��وين   1949-1948
ا�ساًل،  االع��دادي��ة  لدرا�سة  ا  يف  العلمي 
ان  فقررت  )احل��ق��وق(  يف  قبويل  يتم  مل 
االع��دادي��ة جم��ددًا من  الدرا�سة  اوا���س��ل 
خالل الفرع االدبي ولكن من ح�سن احلظ 
ان يتم فتح كلية جديدة اخرى هي كلية 
وتخرجت  فقبلت  وال��ت��ج���رة  االقت�س�د 

يكن  مل  ذل��ك  من  ب�لرغم   1952 ع���م  فيه� 
لالآث�ر  وحبي  رغبتي  م��ع  يتم��سى  ه��ذا 
والرتاث اال انه قد نفعني بتعديل راتبي 

الوظيفي. 
م�سوار االذاعة والتلفزيون 

* وم�ذا بعد..؟
- بعد ان ام�سيت يف االآث�ر فرتة طويلة 
للعمل  بعده�  انتقلت  العقدين  جت���وزت 
الثق�فية  ال���ربام���ج  ع��ل��ى  ع����م  ك��م�����س��رف 
واالدبية يف االذاعة بدرجة مع�ون مدير 
انني عملت  ع��الوة على  االث����ر  م��ن  ع���م 
عليه�  واال�سراف  �سومر  ملجلة  ك�سكرتر 
يف املطبعة ومت�بعته� قبل ن�سره�.. مم� 
منحني اخلربة ب�الطالع على املعلوم�ت 
م�سطفى  ال��ع��الم��ت���ن  يكتبه�  ك����ن  ال��ت��ي 
جواد وظه ب�قر يف م� يخ�ض املعلوم�ت 
واالكدية  ال�سومرية  العراقية  االأث���ري��ة 
بعده�  ج���ء  وم���  واال���س��وري��ة  والب�بلية 
من ع�سور ت�ريخية م� قبل اال�سالم وم� 
بعده. مم� اف�دين يف متكني من الكت�بة 
ع����م 1964- امل���ج����الت..ويف  ه���ذه  يف 

1965 ت�أ�س�ست مديرية الثق�فة الع�مة يف 
وزارة الثق�فة واالر�س�د فطلبوا نقلي من 
االذاعة اىل هذه الدائرة التي ك�ن مديره� 
ال���ع����م ان�����ذاك اال���س��ت���ذ امل���رح���وم خ�لد 
الدرا�سة  يف  زميلي  ك���ن  ال��ذي  ال�سواف 
 1968 ع�م  ويف  معه،  فعملت  االبتدائية 
ال�سي�حة،  دائ��رة  يف  العمل  اىل  انتقلت 
ثم عدت اىل دائرة الثق�فة الأتوىل ادارته� 
ف���أ���س��درن��� ال��ع��دي��د م��ن امل��ج��الت ومنه�: 
)املورد والرتاث ال�سعبي( وغره� الكثر 
املهرج�ن�ت  ع��ن  ف�ساًل  امل��ط��ب��وع���ت  م��ن 
بينه�  ومن  عليه�  ا�سرفن�  التي  الثق�فية 
وقد  الب�سرة  يف  االأول  املربد  مهرج�ن 
خ�ل�ض  اال���س��ت���ذ  االخ  ذل��ك  يف  ع���ون��ن��ي 
عزمي. واذكر من بني الذين تولوا رئ��سة 
ع��ب��د احلميد  امل���رح���وم  امل�����ورد  حت��ري��ر 
ا�ست�ذن�  م��ن  ط��ل��ب��ت  ال��ع��ل��وچ��ي..وه��ن��� 
االلو�سي ان يحدثني عن املركز الوطني 
له  ع�مً�  امينً�  ك�ن  ال��ذي  الوث�ئق  حلفظ 
اىل  الع�مة(  )الثق�فة  م��ن  فق�ل:انتقلت 
تهتم  دائ����رة  ت�أ�سي�ض  خ���الل  م��ن  امل��رك��ز 
بهذه اجلوانب املهمة واملب��سرة ب�عم�له� 
ب�سكل منتطم والفكرة تعود اىل اال�ست�ذ 
�س�لح  وال��دك��ت��ور  ال���دوري  العزيز  عبد 
�سوكت  ابراهيم  والدكتور  العلي  احمد 
ان  كم�  ال��ك��رمي،  عبد  ي��سني  واال���س��ت���ذ 
لهوؤالء الف�سل يف اقن�ع الدولة بت�أ�سي�ض 
ذلك  ك�ن  الوث�ئق  حلفظ  الوطني  املركز 
انه  االأم��ر  يف  والغريب  ال�ستيني�ت،  يف 
ك�ن هن�ك ق�نون قد �سدر يف االربعيني�ت 
ب�تالف االوراق القدمية مم� �سيع علين� 
احل�سول واالحتف�ظ ب�لكثر من الوث�ئق 
املهمة، التي تعر�ض ق�سم منه اىل ال�سرقة 
بعد  ج��رت  التي  االح���داث  يف  والتدمر 
�سجالت  فعملن�  ال�س�بق.  النظ�م  �سقوط 
امللكي  والعهد  العثم�ين  ب�لعهد  خ��سة 
فرتة  طوال  وعملت  اجلمهوري.  والعهد 
)8( ا�سهر بعد تفرغي يف جمل�ض �سورى 
الدولة وو�سعن� ق�نونً�َ جديدًا اطلق عليه 
فك�ن  االلو�سي(   �س�مل  )ق���ن��ون  البع�ض 
الدولة  ق���ن��ون  ه��و  ه��ذا  ب���ن  عليهم  ردي 
ال�سبق  ق�سب  ل��ه  ال��ع��راق  الن  العراقية 

ت�ريخيً�، ف�أول من اأن�س�أ الوث�ئق من العهد 
ال�سومري واالكدي والعهد اال�سوري هم 
العراقيون ولهم الفخر يف كونهم هم اأول 
من ان�س�أ هذا العلم، فمكتبة ا�سور ب�نيب�ل 
مل تكن مكتبة وامن� ك�نت مبث�بة ار�سيف 
عن  كتبت  وقد  اال�سورية  لالمرباطورية 
هذا املو�سوع ب�سكل وا�سع. فعملت بهذا 
احي�ء  على  الت�أكيد  خ��الل  م��ن  االجت����ه 
الرتاث العراقي القدمي يف ميدان الوث�ئق 
وقد حققن� جن�ح�ت كبرة جدًا يف هذا 
القدمي  الق�نون  �سيغة  املج�ل..فبدلن� 
من اتالف االوراق الر�سمية القدمية اىل 
القدمية. كم� قمت  الوث�ئق  احلف�ظ على 
اخل�سو�ض  بهذا  كثرة  درا�س�ت  بو�سع 
واكر  كت�بً�  ع�سرين  من  اك��ر  ف�جنرت 
وك���ن  ال��وث���ئ��ق  يف  ب��ح��ث��ً�   )150( م��ن 
املكتبة  لعلم  جديدة  ا�س�فة  مبث�بة  ذل��ك 
تكن  مل  اذ  واالر�سيف  الوث�ئق  علم  هي 
هن�لك اجت�ه�ت �س�بقة عن ذلك ثم �سعين� 
بت�أ�سي�ض  قي�من�  ه��ي  اخ���رى،  بخطوة 
والذي  للوث�ئق  العربي  االقليمي  الفرع 
للوث�ئق  ال��دويل  املجل�ض  من  فرعً�  يعد 
اورب�  يف  اخلم�سيني�ت  يف  ا�س�ض  الذي 
افتت�ح  مت  ث��م  ب�ري�ض  يف  م��رك��زه  وك���ن 
�سرق  جنوب  يف  مثاًل  له  اقليمية  ف��روع 
ا�سي� وفرع يف و�سط افريقي� ويف غرب 
العراق   ام���  الالتينية  وام��رك���  افريقي� 
فك�ن الفرع الرابع وقد اأ�س�ض يف املوؤمتر 
 1972 ع�م  مو�سكو  يف  عقد  ال��ذي  الع�م 
الذي اقر بوجوب ت�أ�سي�ض فرع يف العراق 
تعييني  ومت  للوث�ئق  ال��دويل  للمجل�ض 
يومه� امينً� ع�مً� للفرع وعقدن� يف وقته� 
موؤمترًا برع�ية رئي�ض اجلمهورية وك�ن 
ذلك ع�م 1973 واأ�س�سن� جملة )الوث�ئق( 
التي ك�نت ت�سدر ب�أربع لغ�ت وك�نت من 
اكر  ا�سدار  ف�ساًل عن  املتميزة  املجالت 
من )20( كت�بً� و�سعن� فيه علم الوث�ئق 
واالر�سيف.ويوا�سل االلو�سي حديثه عن 
اأعتز  ق�ئاًل:  واهميته  الوث�ئقي  اجل�نب 
وافتخر بكوين و�سعت ا�س��سً� للدرا�سة 
خربة  واكت�سبت  ال��ع��راق��ي��ة  الوث�ئقية 
كبرة من خالل عملي ال�س�بق ا�س�فة اىل 
اخلربة الدولية التي اكت�سبته� من خالل 
ح�����س��وري وم�����س���رك��ت��ي يف امل��وؤمت��رات 
ع�م  وب�ري�ض  لندن  موؤمتر  مثل  الدولية 
ال��وث���ئ��ق واالر���س��ي��ف. ويف  1980 ع��ن 
الوث�ئق  جلنة  يف  ع�سوًا  انتخبت  لندن 
ب�لقرنني  تتعلق  وال��ت��ي  املن�سورة  غ��ر 
ان  كم�  ع�سر،  واخل���م�����ض  ع�سر  ال��راب��ع 
املوؤمترات التي عقدت يف الدول العربية 
بداأن�  حيث  م��وؤمت��رات.  خم�سة  وعدده� 
ثم  عربية  دول   )7( يف  ف��روع  بت�أ�سي�ض 
و�سل عدده� اىل )21( دولة ك�ع�س�ء يف 

املجل�ض الدويل حلفظ الوث�ئق..

االلوسي والتلفزيون..
وهن� قلت لال�ست�ذ االلو�سي عرفك الكثر 
من الن��ض بعد ظهورك يف التلفزيون مع 
العالمة م�سطفى جواد من خالل برن�مج 
ال�ستيني�ت  ب��داي��ة  يف  يقدم  ك���ن  ثق�يف 
ف���م����ذا ع���ن ذك��ري���ت��ك��م ع���ن ت��ل��ك الفرتة 
فق�ل: يف ع�م 1960 ات�سل بي املرحوم 
العالمة م�سطفى جواد اذ �س�فرن� معً� يف 
ع�م 1959 اىل الهند مع ثالثة وزراء من 
ثق�فية  �سفرة  مبث�بة  وك�نت  الفرتة  تلك 
ال��وزراء ك�ن  اذكر ان احد  وك�ن على م� 
اال�ست�ذ في�سل ال�س�مر. وبعد عودتن� من 
اللق�ء  من  التوا�سل  من  انقطع  مل  الهند 
عندن�  حينه�:  يل  فق�ل  ج��واد  ب�لعالمة 
برن�مج يديره اال�ست�ذ ح�سني امني وانت 
الت�س�رك  َفِلَم  ب�الآث�ر  جيدة  خربة  متتلك 
اال�سبوع(  )ثق�فة  نقدم  فبداأن�  فيه  معن� 
وك������ن ال��ت��ل��ف��زي��ون ي��وم��ه��� ب���ال���س��ود 

 )30( للربن�مج  خ�س�ض  وقد  واالبي�ض 
دق��ي��ق��ة وع��ل��ى ال���ه���واء م��ب������س��رة، وبعد 
الق�هرة  اىل  ام��ني  ح�سني  اال�ست�ذ  �سفر 
بداأت  الدكتوراه  �سه�دة  على  للح�سول 
حينه� ب�دارة الربن�مج ومت االتف�ق على 
توا�سل  وق��د  الثق�فية  ب�لندوة  ت�سميته 
ع��ر���س��ه مل���دة ع�سر ���س��ن��وات. والب���د يل 
بغداد  م��ن خ��دم  اعظم  ب���ن  اذك��ر هن�  ان 
ج���واد،  م�سطفى  ال��دك��ت��ور  ه��و  اط��الق��ً� 
بغداد يف  تن�ولوا  الكثرون ممن  فهن�ك 
والت�أريخية  الرتاثية  اجلوانب  خمتلف 
ولكن م�سطفى جواد تن�وله� من الن�حية 
احمد  ال��دك��ت��ور  ع��ل��ى  ع���الوة  اخلططية 
�سو�سة حيث و�سع االثن�ن دليل خ�رطة 
بغداد الذي يعد من اأعظم واهم امل�س�در. 
د.ع�لية  املرحومة  بي�بنته  ات�سلت  وقد 
�سو�سة الكر من مرة الع�دة طبع الدليل 
واال�سراف على طبعه ولكنه� رحلت عن� 
اإثر ح�دث تفجر اأنهى حي�ته�.. وتوقف 

تنفيذ الفكرة!!. 

المال عبود الكرخي والگاري..! 
وع��ن��دم��� ط��ل��ب��ت م��ن ال��ب���ح��ث وامل����وؤرخ 
عن  ذكري�ته  ع��ن  يحدثني  ان  االلو�سي 
الالذع  النقد  بغداد وكرخه� و�س�عر  اي�م 
الكرخي،  عبود  مال  امل��رح��وم  وال�س�خر 
كمن  ابت�س�مة  وجهه  لتعلو  قلياًل  توقف 
اأثرن� يف نف�سه �سدى تلك االي�م امل��سية 
ق�ئاًل:  ف��ب���درين  الن�سي�ن  ط��واه���  ال��ت��ي 
ك�ن اديبن� و�س�عرن� املعروف املال عبود 
بكرخ  �سكن  ال��ل��ه مم��ن  رح��م��ه  ال��ك��رخ��ي 
ا�سله  ان  رغ��م  به�  ا�سمه  واق��رتن  بغداد 
من مدينة )احللة( فهو من ع�سرة )البو 
جريدة  حينذاك  ا���س��در  وق��د  �سلط�ن(. 
من  ابي�تً�  م��رة  فيه�  ذك��ر  التي  )ال��ك��رخ( 
ال�سعر انتقد فيه� ال�سلطة احل�كمة انذاك 
الع��سمة  ام��ني  ع��زل  على  اأقدمت  عندم� 
الذي  العمري  ار�سد  املرحوم  به  ويق�سد 
الوقت.وي�ستطرد  ذلك  يف  له�  امينً�  ك�ن 
االلو�سي يف حديثه عن )الرتامواي( اأو 
عربة )الك�ري( واملال عبود فيقول:ك�نت 
بغداد  يف  امل��ع��روف��ة  النقل  و�س�ئط  م��ن 
ك�نت  التي  )ال��ك���ري(  عربة  زم���ن  اي���م 

ب�سكة  اأ���س��ب��ه  خ������س��ة  �سكة  ع��ل��ى  ت�سر 
القط�ر وك�نت ت�ستخدم لنقل االه�يل من 
منطقة �سوق اجلديد يف الكرخ اىل مدينة 
الوقت  ذلك  ذه�بً� واي�بً�. ويف  الك�ظمية 
الدرا�سة  مرحلة  يف  ط�لبً�  ازال  م�  كنت 
الكرخي  عبود  املالآ  نرى  فكن�  االبتدائية 
مقدمة  يف  يجل�ض  م���  غ���ل��ب��ً�  ك���ن  ال���ذي 
ا�سدق�وؤه  يلحظه  وع��ن��دم���  )ال���ك����ري( 
التي  املق�هي  يف  اجل�ل�سون  وحم��ب��وه 
اىل  طريقه  يف  وه��و  ال��ك���ري  عليه�  مير 
بدوره  وه��و  حتية  له  يقفون  الك�ظمية 
يرد عليهم وهو يومئ لهم ب�سدارته التي 
ك�ن يعتمره� براأ�سه وخالل وجودي يف 
متو�سطة الكرخ ات�سلت بحفيده اال�ست�ذ 
لتتوثق  الكرخي  ح���مت  ح�سني  امل��رح��وم 
كن�  عندم�  الفرتة  تلك  خ��الل  به  عالقتي 
قرب ج�مع  �سوية  املدر�سية  كتبن�  نط�لع 
واحي�نً�  دجلة  نهر  على  املطل  القمرية 
ن���ذه���ب ل��ل��م��ط���ل��ع��ة يف ب��ي��ت امل���رح���وم 
ال�س�حلية  الذي يقع يف  الكرخي  ح�سني 
ك�ن  وعندم�  والتلفزيون  االذاع��ة  مق�بل 
لن�  يقول  الكرخي  عبود  امل��ال  علين�  مير 
بلهجته ال�سعبية املعروفة.. )عفية ولدي 
ب�لقراءة  منهمكني  ويق�سد  دتچ�ل�سون( 
الله فيكم( وك�ن  الله فيكم.. ب�رك  )ب�رك 
اجلميع  وتقدير  اعج�ب  حمط  الكرخي 
واحرتامهم مل� متيز به من مك�نة عندهم. 
م��ن جوانب  ج���ن��ب��ً�  ال��ك��رخ��ي  ي���دع  ومل 
من  وثقه  اإاّل  ال�سعبية  البغدادية  احلي�ة 
بنكهته�  االدب��ي��ة  وكت�ب�ته  �سعره  خ��الل 
االلو�سي  لن�  وذك���ر  امل��ع��روف��ة  ال�سعبية 
ان ل��ه ذك���ري����ت ك��ث��رة م��ع ال��ع��دي��د من 
والفنية  واالدبية  الفكرية  ال�سخ�سي�ت 
من  ان  ق����ل:  حيث  ب��غ��داد  عرفته�  ال��ت��ي 
بني هوؤالء ا�سق�ئي احل�ج ك�مل واحل�ج 
ف��سل وكذلك احل�ج جنم الدين الواعظ 
وامل��ال ع���رف الو�سوا�ض ويف االآث���ر طه 
ب�قر وكوركي�ض عواد ون��سر النق�سبندي 
واملح�مي  اال�سيل  ون�جي  �سفر  وف��وؤاد  

عب��ض العزاوي.

قس يعيد لوحة أثارية نادرة الى 
المتحف

وذك���ر ل��ن��� اال���س��ت���ذ ���س���مل االل��و���س��ي يف 
م���ع���ر����ض ح���دي���ث���ه ع����ن اه�����م االح������داث 
الين�س�ه�:  التي  به  مرت  التي  واملواقف 
م���رة ���س���ل��ت اال���س��ت���ذ ك��ورك��ي�����ض ع��واد 
ع��ن اال����س���دارات اجل��دي��دة م��ن املجالت 
امل��ت��خ�����س�����س��ة ال��ت��ي ت�����س��در يف خ����رج 
املتحف،  مكتبة  اىل  ت�سل  التي  ال��ع��راق 
امل��ج��الت وم�زلت  تلك  اح��دى  ف���أع��ط���ين 
مبعنى  )ادف��ن��ت�����س��ت(  ا�سمه�  ان  ات��ذك��ر 
ا�سدارات  من  وهي  املكت�سف  او  املغ�مر 
وفوجئت  ال�سبتية  امل�سيحية  الط�ئفة 
مق�ل  بوجود  ل�سفح�ته�  مط�لعتي  اثن�ء 
او مو�سوع يحتوي على جدول ب��سم�ء 
امل��ل��وك اال���س��وري��ني خ��الل ف��رتة حكمهم 
املقدمة  يف  ويت�سمن  الثالثة،  ب�دوراه� 
ان  وم��ف���ده���  وخ��ط��رة  مهمة  معلوم�ت 
بغداد  يف  ك�نوا  الذين  الق��سو�سة  اح��د 
اق�ربه وهو يف طريقه  له احد  قد اهدى 
اث���ري��ة بقي��ض  ل��وح��ة  ال��ع��راق  مل��غ���درة 
اجل�نبني  م��ن  كتبت  وق���د  40×20�سم 
من  وه��ي  ج���دًا  وا���س��ح  م�سم�ري  بخط 
م�دة الطني املفخور، فعكف على درا�سته� 
�سمن  احتوته�  التي  املعلوم�ت  ون�سر 
بدوري  ان���  فكتبت  املن�سور  امل��و���س��وع 
املهمة  املعلوم�ت  ه��ذه  تت�سمن  م��ذك��رة 
املرحوم  وا�ست�ذي  مديري  اىل  وقدمته� 
اال�ست�ذ  ب��دوره اىل  نقله�  ال��ذي  ب�قر  طه 
عن  يتحقق  عب�رة  فكتب  اال�سيل  ن�جي 
القلب  مبث�بة  املتحف  ادارة  وتعد  ذل��ك. 
العلمي لدائرة االث�ر المتالكه� لل�سجالت 
واالآث���ر  املقتني�ت  ت�سم  التي  وال�سور 
املهمة التي ي�سمه� املتحف، كم� ان لدين� 
املوافقة  �سجالت  ت�سمى  اخرى  �سجالت 
اىل  منحه�  يتم  التي  االآث���ر  ت�سدير  عى 
ب�جراء  ت��ق��وم  ال��ت��ي  االث���ري��ة  البعث�ت 
وح�سب  العراق  يف  االث�رية  التنقيب�ت 
االتف�ق معه� تثمينً� جلهوده� يف عملي�ت 
التنقيب واالكت�س�ف وذلك ح�سب ق�نون 
االآث�ر وبعد قي�مي بجرد هذه ال�سجالت 
مل اجد اأية ا�س�رة او موافقة لت�سدير تلك 
ذاك خ�طبن�  دول��ة وعند  اأي��ة  اى  اللوحة 
الق�ض بر�س�لة من املتحف وط�لبن� ب�ع�دة 
اللوحة وهذا االثر املهم، ف�أعرب م�سكورًا 

عن موافقته مع ر�س�لة اعتذار �سديد عن 
املق�سود وبذلك  ح�سول هذا اخلط�أ غر 
اال�سوري  االث���ر  ه���ذا  اع�����دة  م��ن  متكن� 
املتحف  م��ق��ت��ن��ي���ت  ج���ن��ب  اىل  لين�سم 

االخرى. 

مجلس الكرملي في بغداد

ك�نت  التي  الثق�فية  املج�ل�ض  عن  وم���ذا 
ونق�سد  الفرتة  تلك  يف  بغداد  به�  تزخر 
الثق�فية  املجل�ض  من  االربعيني�ت؟  يف 
بغداد  ع��سمتن�  يف  ك�نت  التي  املتميزة 
ال���ت ت��ع��د م��ن اوائ����ل امل��ج���ل�����ض االدبية 
والعلمية التي كنت اح�سره� هي جمل�ض 
يعقد  ك�ن  الذي  الكرملي  ان�ست�ن�ض  االب 
يف كني�سة الالتني يف كل يوم جمعة وك�ن 
ذلك ع�م 1944 حني كنت يف ذلك الوقت 
خالل  م��ن  الوظيفية  حي�تي  ب��داي��ة  يف 
عب��ض  الف��سلني  لال�ست�ذين  مرافقتي 
العزاوي وكوركي�ض عواد وقد متيز هذا 
احل��سرين  م��ن  اطي�فه  بتعدد  املجل�ض 
وقومي�تهم  دي���ن���ت��ه��م  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
وتوجه�تهم الفكرةي والعق�ئدية. واذكر 
اي�سً� ان هن�ك جم�ل�ض اخرى التقل �س�أنً� 
ال�سيخ  جمل�ض  منه�:  املجل�ض  ه��ذا  ع��ن 
عبد  الدكتور  وجمل�ض  ال�سبيبي  را�س� 
الرزاق حمي الدين وجمل�ض حممد جواد 
اىل  ا�س�فة  ب�ف  ال�سعر  وجمل�ض  الغب�ن 
انن� كن� نتوا�سل ب�سكل دائم مع جمل�ض 
منتدى بغداد يف الك�ظمية والذي ت�سرف 
هن�ك  ان  كم�  ب��غ��داد.  ام�نة  ادارت���ه  على 
برواده�  متيزت  ىاخرى  جم�ل�ض  اي�سً�َ 
الق�س�ب  املجيد  عبد  كمجل�ض  ومثقفيه� 
وجم��ل�����ض اال���س��ت���ذ ن���ج��ي ط���ل��ب ال��ذي 

توقف ب�سبب الو�سع ال�سحي ل�س�حبه.
االآلو�سي وبغداد االآن..

به  ا�ستمتعن�  ال���ذي  لق�ئن�  خ��ت���م  ويف 
الكبر  وامل����وؤرخ  الب�حث  ه��ذا  ب�سحبة 
االآن  بغداد  االآلو�سي  ي��رى  كيف  �س�ألته 
ف���ج���ب ق���ئ��اًل: ب��غ��داد ه��ي رم��ز الوحدة 
العراقية  الوحدة  رمز  وهي  الوطنية.. 
والت�ألق  للتوحد  االمثل  النموذج  وه��ي 

بني كل االطي�ف العراقية.

في رحلة استذكار في ذاكرة المؤرخ والباحث سالم االلوسي: 

يف املدر�سة امل�ستن�سرية ببغداد
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تكرمي  على  احلية  االأمم  درج��ت  لقد 
وقد  ابن�ئهم  من  واملبدعني  الن�بغني 
وتنوعت  ال��ت��ك��رمي  ط��رائ��ق  اختلفت 
على  ا���س��م���ءه��م  يطلقون  م��ن  فمنهم 
او  ال��ع���م��ة  امل��ي���دي��ن  او  ال�������س���وارع 
احلدائق ومنهم من يطلقه� على ق�ع�ت 
املع�هد  او  وامل��ح������س��رات  ال���در����ض 
الطرائق  ه���ذه  ك���ن��ت  واي����  العلمية 
النه�ئية تدل  ف�ن املح�سلة  والو�س�ئل 
على ان االمة داعية ولن تن�سى ف�سل 
الزمن  بهم  ط�ل  ابن�ئه�  من  الف��سلني 

او ق�سر. 
لذا ف�ين ي�سعدين بقدر م� ي�سرفني ان 
وانتم  الكرمية  هذه  ندوتكم  ا�س�ركم 
البهيج  ال�����س��ب���ح  ه���ذا  يف  جت��م��ع��ون 
لالعالم  امل��دى  موؤ�س�سة  دع��وة  ملبني 
من  علم  لتكرمي  وال��ف��ن��ون  وال��ث��ق���ف��ة 
من  فيه  اجتمعت  ال��ذي  الثق�فة  اع��الم 
االخالقية  والف�س�ئل  الكرمية  اخلالل 
واملزاي� االن�س�نية من يندد اجتم�عه� 
اال�ست�ذ  ذال���ك���م  واح����د  ���س��خ�����ض  يف 
الذي  االلو�سي  �س�مل  ال�سيد  الب�حثة 
الدر�ض  وادب  النف�ض  ادب  بني  جمع 
م� يعرفه الن��ض ك�فة من خالل الن�فذة 
الثق�فية التي منه� من �س��سة تلفزيون 
املن�سرم  ال��ق��رن  �ستيني�ت  يف  ب��غ��داد 
وهو ي�سيِّف النخبة النرة من اعالم 
والت�ريخ  واالدب  الفكر  يف  ال��ع��راق 
واالجتم�ع ك�لعالمة الدكتور م�سطفى 
ب�قر  اال�ست�ذ طه  االث���ر  ج��واد وع���مل 
اال�ست�ذ  احل��دي��ث  ال���ع���راق  وم�����وؤرخ 
ال�سيد عبد الرزاق احل�سني واملهند�ض 
املوؤرخ الدكتور احمد �سو�سة واالديب 
املجل�سي اال�ست�ذ فوؤاد عب��ض وال�س�عر 
ح�فظ جميل والدكتور �سف�ء خلو�سي 
والدكتور  ام���ني  ح�����س��ني  وال��دك��ت��ور 

علي  ح�سني  والدكتور  ال���وردي  علي 
االلو�سي  ج��م���ل  وال�����س��ي��د  حم��ف��وظ 
الراحلني  الله  رح��م  الكثر  وغ��ره��م 
منهم ومدَّ يف اعم�ر املنتظرين �سمعت 
ب�ال�ست�ذ االآلو�سي قبل ان ا�سعد بلق�ئه 
على  تربي  حقبة  ب�سبحته  وات�سرف 

اربعة عقود ول�س�ن ح�يل ين�سد: 
وا�ستعظم االخب�ر قبل لق�ئه 

فلم التقين� كذب اخلرَب اخُلرْب 
لقد  م���ئ��ن  ح���ت��ب وال  غ���ر  وا���س��ه��د 
وجدت يف �سخ�سه الكرمي اخ� حجم� 
حقه  لل�سديق  يحفظ  كرمي�  و�سديق� 
ومغيب  م�سهد  يف  كرامته  وي�سون 
ف�ملعرفة عنده ذمة يجب ان ت�س�ن فهو 
الطيب  ابي  �سرعه  على  هذه  واحل�لة 

املتنبي: 
وبين� لو علمت اليوم معرفة 

ان املع�رف يف اهل النهى ذمم 
وهذا اخللق الر�سي ا�سبح يف زم�نن� 

ن�درًا بل اندر من الكرمية االحمر. 
النه�  وال��رواب��ط  امل���ودات  ف�سدت  فقد 
مل ت��ن ع��ل��ى االخ��ال���ض وال���وف����ء بل 
ال�سداقة  دام��ت  فم�  نفعية  ا�سبحت 
قدر �سهدا ولبن� فهم ا�سدق�ء او خب�ء 
والدهر  االح���وال  ب�لرجل  تبدل  ف���ذا 
ح���ول ق��ل��ب ان��ف�����س��وا م��ن ح��ول��ه ومل 
يعربوه حتى ال�سوؤال ولو على �سبيل 
لزمن �س�رت  الذاتي�  والري�  امل�س�نعة 
تعقد  التي  هي  وامل�س�لح  املغ�من  فيه 
تلك  زوال  عند  وتنق�سه�  ال�سداق�ت 

املن�فع حتى �سح فيهم قول املتنبي: 
غ��ض الوف�ء فم� تلق�ه يف عدة 

واعوز ال�سدق يف االخب�ر والق�سم 
يقول  كم�   – واع��ت��ق���دي  ملتي  ويف 
ال�سقيق  ال�����س��دي��ق  ان  امل��ع��ر،  حكيم 
اعد  ال�سب�ب  ذلك  ال�سقيق  االخ  يف�سل 
تخت�ره  ف���ل�����س��دي��ق  اع����دوا  وال  م��ن��ه 

وفق�  ارادت��ك  وك�مل  حريتك  مبح�ض 
ان  حني  على  طبعك  وموافقة  ملزاجك 
االخ ال�سقيق معرو�ض عليك ال راأي لك 
قبول  من  لك  من��ض  وال  اختب�ره  يف 
واقرته  الطبيعة  عليك  فر�سته  فقد 
ال�سريعة فال يقبل منك عنه �سرف وال 
عدل وانت ملزم به فعليك ان حتتمله 
وفجوره  ب�سالحه  و���س��روره  بخره 
����س���الء، على  ك���ن��ت  م��ن��ك وان  ف��ي��دك 
ال�سديق  ترتك  ان  ت�ستطيع  انك  حني 
تك�سف عن خالئق  اذا  وت�ستغني عنه 
ك�سفته�  ثم  عليك  خ�فية  ك�نت  �سيئة 

االي�م واالحداث: 
ومن العداوة م� ين�لك نفه 

ومن ال�سداقة م� ي�سر ويوؤمل 
وث���م���ة خ�����س��ل��ة م���ن خ�����س���ل اخل��ر 
اال�ست�ذ  �سخ�ض  يف  اكت�سفته�  التي 
االلو�سي هو امي�نه ب�لوحدة الوطنية 
�سداق�ت  ال��ن������ض  او����س���ع  ك�����ن  ل����ذا 
ومع�رف من جميع امللل والنحل على 
م�س�ربهم  وتب�ين  مذاهبهم  اختالف 
واملالذ  امللج�  فيه  اجلميع  وج��د  فقد 
االي����م  تنكر  ع��ن��د  ي��ق�����س��دون��ه  االآم����ن 
�سهده�  ال���ت���ي  االح�������وال  وت��ق��ل��ب���ت 
القرن  من  الث�ين  الن�سف  يف  العراق 
او  اولئك  من  االحي�ء  ولعل  املن�سرم 
ذويهم يذكرون ذلك ال�سيغ وتلك اليد 
بعد  اليهم االمن واالم���ن  ا�سدت  التي 
خوف وقلق مم� ك�نت ت�سببه اع��سر 

ال�سي��سة الهوج�ء. 
وكم� وهب الله تع�ىل لهذا الرجل علم� 
وحلمً� فقد من عليه مبزاج معتدل فهو 
�سريع  الغ�سب  ب��ط��يء  االن����ة  ط��وي��ل 
ق�لة  ويجعل  اال���س���دة  يتغمد  الر�س� 
ال�سووؤ دبر اذنيه خ��سة اذا بدرت من 
�سديق ح�سن النية �سليم الطوية حتى 
لي�سح فيه قول امية بن ابي ال�سلت: 

خليل اليغره �سب�ح 
عن اخللق امليل والم�س�ء
اذا اثنى عليك املرء يوم� 

كف�ه من تعر�سه الثن�ء 
و�سج�ي�ه  ال��رج��ل  ه���ذا  م��زاي���  وم���ن 
احل�����س���ن ال��ت��ي ت��ك���د الحت�����س��ى وال 
بحث  ع��ل��ى  ع���زم  اذا  ان���ه  ت�ستق�سى 
م�س�دره  لذلك  بعد  ف�نه  م�  مو�سوع 
ذوي  ي�������س����ف���ه  وم�����������وارده ورمب�������� 
يف  منه  رغ��ب��ة  ذل��ك  ك��ل  االخت�س��ض 
اىل  والو�سل  وال��زل��ل  اخل��ط���أ  جتنب 
ا�سح النت�ئج وا�سدقه� وهذا هو �س�أن 
ال��ع���مل ودي��دن��ه ال���ذي ي��ح��رتم كرامة 

العلم ويقد�ض �سرف الكلمة. 
طراز  من  حم��دث  االلو�سي  واال�ست�ذ 
عجيب حمبب اىل ال�س�معني ت�سهد له 
التي  وال��ن��دوات  االدب  جم�ل�ض  بذلك 
الراوية  االدي��ب  كمجل�ض  يوؤمه�  ك���ن 
ال�سيد مكي ال�سيد ج��سم – رحمه الله 
وجمل�ض االديب ال�س�عر اال�ست�ذ حممد 

جواد الغب�ن، مد الله يف عمره. 
كم� ان اال�ست�ذ االلو�سي يتمتع بذوق 
ذاكرته  يف  يحتجن  فهو  رفيع  ادب��ي 
وعيونه�  اال����س���ع����ر  غ����رر  ال���ع����م���رة 
موارده�  يف  ي��ورده���  ال��ك��م  ون��واب��غ 
ومن��سب�ته� فيكون بذلك احق به� من 
ن�ظميه� ون��سجي برده� وال�سيد كم� 

يف االمث�ل ملن قن�سه ال ملن نفره.
�سم�ئل  م���ن  ف��ي�����ض  م���ن  غ��ي�����ض  ه����ذا 
وف�س�ئل اال�ست�ذ االلو�سي، ولعل خر 
املتوا�سعة  ه��ذه  كلمتي  ب��ه  اخ��ت��م  م��� 

قول الر�س�يف: 
ت� الله لو بلغت زهر النجوم يدي 

من كل جنم ب�سدر االفق موؤتلق 
نظمته� حني كل الن��ض تقروؤه� 

�سطرا مبدحك مكتوب� على االفق 
عبد احلميد الر�سودي

ب�سم الله الرحمن الرحيم 
حتية اخوية زكية 

جلهود اال�ست�ذ �س�مل االلو�سي يف جم�ل 
ال�سوؤون الق�نونية 

ايته� ال�سيدات واالن�س�ت املكرم�ت 
ايه� ال�س�دة االك�رم 

نعترب الدولة واملجتمع�ت الط�حمة اىل 
ت�ستذكر  حني  والرقي،  التقدم  موا�سلة 
الع�ملني  ابن�ئه�  جهود  واالطراء  ب�لثن�ء 
مرحلة  خت�م  يف  املخل�سني،  الع�ملني 
النبيه،  واالداء  النزيه  ب�لعط�ء  ح�فلة 
لالمة،  احل�س�ري  االنطالق  م�سم�ر  يف 
ط�ق�ت  واالعتب�ر  ب�ال�ستذك�ر  لتقتب�ض 
عظمى، تنطلق به� من مدارج تقدم ارقى 

ومع�رج رقي ا�سمى. 
وي�سعد املرء حني تت�ح له فر�سة �س�نحة 
حري  كرمي  �سديق  تكرمي  يف  لال�سه�م 
ب�لتكرمي مل� قدم من اجلد االثر واجلهد 
واملجتمع  الدولة  حي�ة  بن�ء  يف  الكبر 
وامن�ء حيوي�ت الدولة واملجتمع. وانني 
اال�سه�م  �س�نحة  يل  تت�ح  ان  لي�سعدين 
يف تكرمي ال�سديق الكرمي اال�ست�ذ �س�مل 
من  قدم  مل�  ب�لتكرمي،  احلري  االلو�سي، 
ن�فع �سميم يف  وا�سع حميم وجهد  جد 
الدولة  اجل  من  واالمن���ء  البن�ء  ميدان 
واهتم�م�  للم��سي  اك��رام���  واملجتمع، 

وال  للم�ستقبل،  واح���رتام����  ب���حل������س��ر 
وامين�  للرئي�ض  ن�ئب�  بو�سفه  �سيم� 
للمجل�ض  ال��ع��زي  االقليمي  للفرع  ع�م� 
الدويل للوث�ئق. وان تراث االمة ليزكي 
هذا االمر الذي احكم الراأي يف احلكيم 
ال��ع��رب��ي ال��ق��دمي زه���ر ب��ن اب���ي �سلمى 
بف�سله  يبخل  من  ب�ن  حتم  حني  امل��زين 
على قومه يكن م�ستحق التذميم، حمتم 
�س�أن  قومه  على  بف�سله  ب�ن من اليبخل 
وقد  التكرمي.  م�ستحق  يكن  به  املحتفى 
ت��زك��ى م��ث��ل ه���ذا ال����رتاث مب��� ام��رن��� به 
ب�ن  الزمن�  حني  احل�كمني،  احكم  الله، 
نذكر الف�سل بينن� ونبتدر الف�سل بينن� 
احلكيم:  كت�به  يف  م���ن��ع  ج���م��ع  بحكم 
كذلك  بينكم".  ال��ف�����س��ل  "والتن�سوا 
ب�لقراآن  وجهن�  قد  وع��ال،  جل  الله  ف���ن 
الر�س�الت  امثل  ان  اىل  ونبهن�  الكرمي 
اال�سل  يكون  التي  تلك  العق�ئد  وانبل 
االن�س�ن،  وتقييم  االن�س�ن  تكرمي  فيه� 
وب�لبي�ن  ب�لوجدان  االن�س�ن،  وتقومي 
اعظم  وان  ال�سلط�ن،  قبل  وب���ل��ربه���ن 
تكرمي لالن�س�ن ك�ئن يف التعليم، تعليم 
يعلم،  م� ال  ب�لقلم  االن�س�ن  االن�س�ن  رب 
وان االن�س�ن ليطغى اذا ا�ستغنى عن ذلك 

افدح الطغي�ن. 
ايه� احلفل الكرمي .. 

مثل هذا النهج االمثل من تكرمي وتقييم 
وتعليم وتقومي، يكون اال�سلح يف بن�ء 

االن�س�ن واالجنح يف تقدمه واالفلح يف 
�سلح  ومتى  ب���المي���ن.  �سفع  متى  رقيه 
بن�ء االن�س�ء بن�ء كل كي�ن و�سلح بن�ء 
ال�سلط�ن، و�سلح به كل بني�ن وعمران، 
فم�ذا بعد ال�سالح اال الف�س�د، وان ربك 
لب�ملع�س�د،  لل�سالح  وان��ه  لب�ملر�س�د  له 

لذلك ك�ن حق� تكرمي ال�س�حلني. 
االجمد،  النبي  االع��ظ��م،  الر�سول  وان 
اآله  وع��ل��ى  عليه  احل��ق  ���س��ل��وات  حممد 
ك�ن  ال��ن������س��ري��ن،  و�سحبه  ال��ظ���ه��ري��ن 
ب�لتنويه ب�س�أن  ب�لتكرمي،  يوؤثر اخوانه 
كل جهد لهم ف �سلم اوح��رب، يف اعاله 
فيذكرهم  الر�س�لة،  وام��ة  الر�س�لة  �س�أن 
ب��خ��ر وي���دع���و ل��ه��م ب���خ���ر، اع���رتاف���� 
ب�مة  لربهم  وان�س�ف�  للر�س�لة  بخرهم 
لل�س�بقني  متييزا  ذل��ك  ليكون  الر�س�لة، 
املجدين  تكرمي  الن  لالحقني،  وحتفيزًا 
واملجتهدين، امن� ي�ستقيم وي�ستدمي ح� 
للمقتدين  وحثل  املك�رم  على  للمهتدين 
اىل العزائم. ولن� يف ر�سول الله ا�سوة 

ح�سنة. 
ايته� ال�سيدات ايه� ال�س�دة.. 

الت�سريع�ت  وطنه  يف  �سهد  �سعب  يف 
ال��ق���ن��ون��ي��ة ي�����س��غ��ف ك���ل م���واط���ن فيه 
متى  ب�لق�نون،  �سغف�  ويزداد  ب�لق�نون، 
ويكون  الق�نون،  وفنون  �سوؤون  در���ض 
ذلك،  اىل  جمع  من  ب�لق�نون  �سغف�  ا�سد 
العمل يف ميدان االث�ر والرتاث بخ��سة 
وميدان الثق�فة بع�مة، �س�أن املحتفى به، 
واذا ك�ن اظهر جهوده واكربه� يف جم�ل 
قد  ف�نه  الوث�ئقية،  الق�نونية  ال�سوؤون 
�سبق له جهد ق�نوين ظ�هر يف اال�سه�م 
ب�عداد م�سروع لق�نون تعليمي ا�س��سي 
االلزامي"  االم��ي��ة  حم��و  "ق�نون  ه��و 
اعالمي  ل��ق���ن��ون  م�����س��روع  اع����داد  ويف 
ال�سي�حة  م�سلحة  ق�نون  هو  ا�س��سي 
الع�مة  للموؤ�س�سة  ال�سلف  واال�سطي�ف، 
اعداد  اال�سه�م يف  لل�سي�حة، وكذلك يف 
نظ�م  هو  فني  ل�س�ن  الق�نوين  النظ�م 

معهد الدرا�س�ت النغمية. 
جمتمعن�  اىل  العمل  وح��دة  �سي�ق  ويف 
التدوين  دي���وان  مه�م  نط�ق  يف  �سوي� 
ال��ق���ن��وين وجم��ل�����ض ���س��ورى ال��دول��ة، 
�����س�����رك م�������س����رك���ة ف���ع����ل���ة يف اع����م���ل 
منهم�.  ك��ل  يف  املتخ�س�سة  ال��ه��ي��ئ���ت 
الوطني  للمركز  االعلى  املجل�ض  ومه�م 
ل��ل��وث���ئ��ق ال���ذي ت���وىل رئ������س��ت��ه ل�سنني 
لب�سع  بع�سويته  معتزًا  وكنت  مديدة، 
يف  الب�رزة  جهوده  على  تعرفت  �سنني، 
الوث�ئقية  الق�نونية  الت�سريع�ت  جم�ل 
ذات  يف  ع��م��ل��ه  م���زاي����  اىل  وت�����س��وق��ت 

املج�ل. 
فمن مزاي� عمله يف ال�سوؤون الق�نونية 
متى  ان��ه  ذل��ك  وال��ت��ح���ور،  والت�س�ور 
و�سع اخلطوط اال�س��سية مل�سروع اي 
ق�نون  من  الوث�ئقية  الت�سريع�ت  من 
او  اعده�  التي  تعليم�ت  او  نظ�م  او 
ا�سهم يف اعداده� ق�سد اىل الت�س�ور 
ت�����س���ورًا ج�����دًا،  م��ع ذوي اخل����ربة 
ومتى ا�ستوفى ا�سب�ب الت�س�ور عمد 
اىل التح�ور واي�هم حت�ورًا مقنع�، 
وحم�ض  فح�ض  ق��د  ي��ك��ون  ان  بعد 

الت�س�ور  �سمله�  التي  اال�س��سي�ت  تلك 
فيم�  وق��رب  النظر  وجه�ت  وا�ستوعب 

بينه�. 
امل�س�برة  ذل���ك  يف  ع��م��ل��ه  م��زاي���  وم���ن 
امل�س�در  �س�ئر  حت�سر  يف  وامل��ث���ب��رة 
يف  واملث�برة  التقنيني  للعمل  ال��الزم��ة 
�س�ئر  وابتذار  ب�ملن�ق�س�ت  االجتم�ع�ت 
العمل  ذات  الجن���ز  املالئمة  اخل��ط��وات 
دون ملل او كلل. ومع عزمه على االجن�ز 
املبكر ف�نه يج�هد �سغط اال�ستعج�ل من 
اجل االدق واالوثق، الأن اال�ستزادة من 
فيه،  الفن  ومبقت�سي�ت  امر  ب�ي  العمل 
ت�أتلف مع اال�ستعج�ل فيه، وم�سداق  ال 
ب�لقراآن  تعجل  "وال   : تع�ىل  قوله  ذل��ك 
من قبل ان يق�سي اليك وحيه، وقل ربي 

زدين علم�". 
وم���ن م���زاي���� ع��م��ل��ه يف ذل����ك، امل���وازن���ة 
الت�سريعية  امل���ب����دئ  ب���ني  وامل���ق����رن���ة 
واال����س�������ض ال��ق���ن��ون��ي��ة امل�����راد اب��ت��دار 
لت�سريعه�  اال����س���ول���ي���ة  اخل����ط����وات 
امل��ب���دئ واال�س�ض  ب��ني ه��ذه  وامل��ق���رن��ة 
الت�سريعية  واالح���ك����م  اال���س�����ض  وب���ني 
مراع�ة  على  ذلك  يف  واحلر�ض  املرعية 
ال��واق��ع وم��راع���ة ال��ط��م��وح م��ع��ً�. كذلك 
ال�سوؤون  جم�ل  يف  عمله  مزاي�  من  ف�ن 
الق�نونية ن�سدان الكم�ل ون�سدان املث�ل، 
فحني اكرمن� الله عز وجل ب�كم�ل الدين 
من  ان  علمن�  ب��ه.  علين�  النعمة  وامت���م 
قول  كل  الكم�ل يف  ن�سدان  النعمة  مت�م 
وف��ع��ل، ل��ذل��ك ك����ن ن�����س��دان��ه ال��ك��م���ل يف 
الوث�ئقية  الق�نونية  الت�سريع�ت  اع��داد 
و�سيغة،  ومو�سوع�  وتعريف�  هيكال 
امرًا جلي�، وكل ن�سدانه املث�ل ب�ن يكون 

الت�سريع الوطني مث�ال للت�سريع القومي 
هدف� حيويً�. "ولله املثل االأعلى". 

ال�سوؤون  يف  عمله  ملزاي�  موجز  ملح  ذلك 
ي��ت��ل��وه مل��ح م��رك��ز جلهوده  ال��ق���ن��ون��ي��ة 
على  الوث�ئقية  الت�سريع�ت  جم���ل  يف 

اال�سعدة الوطنية والقومية والدولية.
 فعلى ال�سعيد الوطني ك�ن له الف�سل يف 
الوطني  للمركز  االول  الق�نون  توحيد 
 1963 ل�����س��ن��ة   )142( رق����م  ل��ل��وث���ئ��ق 
رقم  الر�سمية  االوراق  ات��الف  وق���ن��ون 
)141( ل�سنة 1972، ويف اعتم�د عنوان 
احلف�ظ  "ق�نون  وه��و  املوحد  الق�نون 
على الوث�ئق رقم )70( ل�سنة 1983، الأن 
اال�س��سي يف الوث�ئق حفظه� و�سي�نته� 

ولي�ض ا�ستبع�ده� واتالفه�. 
اعداد  يف  االف��ع��ل  الف�سل  ل��ه  ك���ن  كذلك 
م�سروع النظ�م الق�نوين اجلديد للمركز 
التعليم�ت  واع����داد  للوث�ئق  ال��وط��ن��ي 
بذلك  م�ستكمال  ل��ه،  واالداري�����ة  الفنية 

وث�ئقه الت�سريعية اال�س��سية. 
ك�نت  العربي  القومي  ال�سعيد  وعلى 
لد�ستور  اعده�  التي  العربية  الرتجمة 
مو�سع  ل��ل��وث���ئ��ق  ال������دويل  امل��ج��ل�����ض 
م�سروع  اع��داد  يف  واال�ستن�د  االعتم�د 
النظ�م اال�س��سي للفرع االقليمي العربي 
امل�ستفي�سة،  مبن�ق�س�ته  اغتنى  ال��ذي 
واال�ستن�د  االعتم�د  مو�سع  ك�نت  كذلك 
جهوده يف اعداد النظ�م الداخلي للفرع 

ونظ�م معهد الوث�ئقيني العرب. 
الرتجمة  ك�نت  ال��دويل  ال�سعيد  وعلى 
د�ستور  م��ن  لكل  اع��ده���  ال��ت��ي  العربية 
والنظ�م  ل��ل��وث���ئ��ق  ال�����دويل  امل��ج��ل�����ض 
ال���داخ���ل���ي مل��ك��ت��ب امل��ج��ل�����ض وال��ن��ظ���م 
والنظ�م  له،  التنفيذية  للجنة  الداخلي 

للط�ولة  ال����دويل  ل��ل��م��وؤمت��ر  ال��داخ��ل��ي 
امل�ستديرة )�سرتا( من اجلهود الق�نونية 
الوث�ئقي  الت�سريع  ميد  م�  بكل  الغنية 
وفنية،  حية  مب���دة  والقومي  الوطني 
مع اهتم�مه يف كل ذلك ب�سالمة الرتجمة 
ودقة امل�سطلح الق�نوين، ي�س�ف اىل كل 
هذا مراجعته لرتجمة عدد من القوانني 
والت�سريع�ت الوث�ئقية االجنبية وابداء 

املالح�ت القيمة حوله�. 
حتظى  كينونة  اية  الوثيقة  ك�نت  واذا 
تبي�ن  ت�����س��دي��ه يف  مل����  االن�����س���ن  ب��ث��ق��ة 
تهديه  وم���  االن�س�ن  وجت����رب  م��واه��ب 
اليه من خر وبر، ف�نه� ذاكرة االن�س�ن 
امل�هرة الب�هرة، النه اذا ك�نت افة العلم 

الن�سي�ن ف�ية العلم الذكران. 
الوثيقة  ب���ني  ال��و���س��ي��ج��ة  ك���ن��ت  ل��ذل��ك 
وك�نت  م�سدوقة  و�سيجة  واحلقيقة 
وبني  واحلقيقة  الوثيقة  بني  الو�سيجة 
الق�نون و�سيحة موثوقة الن الق�نون له 
�سفة الوثيقة و�سمة احلقيقة . فمن خدم 
الق�نون  خ��دم  وم��ن  ب�لق�نون  الوثيقة 
ب�لوثيقة فقد خدم احلقيقة. وهل اعظم 
واج����دى م��ن خ��دم��ة احل��ق��ي��ق��ة؟ ك��ي��ف ال 
وان حكم الق�س�ء ب�لعدل قد و�سف بنه 
عنوان احلقيقة، ذلك مل� للق�نون عليه من 

�سلط�ن. 
امل�س�عي  وجت����ددت  ت����أك���دت  ذل���ك  ل��ك��ل 
يف  ب��ه  للمحتفى  وال�����س��دي��دة  ال��ع��دي��دة 
الوث�ئقية،  الق�نونية  ال�����س��وؤون  جم���ل 
ل��ي��ف�����س��ح ع���ن اجل������دوى احل�����س���ري��ة 
�سرورة  وليو�سح  الوث�ئقي  للتنظيم 
الع�سرية  االجن���������زات  ل�����س���ئ��ر  ذل����ك 
والفنية  الق�نونية  املف�هيم  ولي�سحح 
او  اع��ده  م�  �س�ئر  ال�سبيل، يف  ه��ذا  يف 
ا���س��ه��م ف��ي��ه م��ن ال��ه��ي��ئ���ت وامل���وؤمت���رات 
وال�����ن�����دوات واحل���ل���ق����ت ال���درا����س���ي���ة 
واملجالت،  واملح��سرات  واالجتم�ع�ت 
وث�ئقية  موؤلف�ت  ا�سدره من  م�  بج�نب 
على  قبله  م��ن  امل��در���ض  موؤلفة  اخ�سه� 
"الت�سريع�ت  �سعيد ج�معي املو�سوم ب� 
االول  اجل��زء  و�سع  ال��ذي  الوث�ئقية" 
منه عن الت�سريع�ت الوث�ئقية يف م�سر 
واملغرب  والعراق  و�سوري�  وال�سودان 
وتون�ض  ول��ب��ن���ن  واالردن  واجل��زائ��ر 
وال�سعودية وعم�ن وليبي�، مبين� يف كل 
اولئك اهداف الت�سريع ال�س�ملة ومعين� 
املتك�ملة،  ال�سبل واال�س�ليب والو�س�ئل 
ن�ه�س� من خالل كل ذلك ب�مله�م الر�سمية 
والعلمية والتعليمية واالعالمية لتوطيد 
والرع�ية  للوث�ئق  الق�نونية  احلم�ية 

الفنية له�. 
ب��ع��د هذه  ق��د غ���دا  واذا ك����ن االل��و���س��ي 
م��ت��ق���ع��دا يف مظهر  امل�����س��رة احل���ف��ل��ة 
يف  متق�عدا  يغدو  فلن  الر�سمي،  العمل 
جوهر العمل القومي، النه �س�أن االم�ض 
او  ال��ع��د، جهدا  ال��ي��وم ويف  ل��ن يدخر   ،
الق�نونية  احلقيقة  م�س�ندة  يف  م�سعى 
جم�ل  يف  الفنية،  الوثيقة  ومع��سدة 
وال���رتاث  اع���م، واالث����ر  ب��وج��ه  الثق�فة 
ب��وج��ه ع����م، وال��ق���ن��ون ب��وج��ه خ��ض 
والوث�ئق بوجه اخ�ض، مم� يجعله اهال 
الأن يكون م�ست�س�را يف �سووؤن الوث�ئق 
ت�ستوجبه  وم�  تن�سيق  من  تتطلبه  وم� 
التحية  بخت�م  ل��ه  م��وؤم��اًل  ت��وث��ي��ق،  م��ن 

الوافية، دوام الع�فية ومت�م التوفيق. 
كت�به  مبحكم  العظيم  الله  �سدق  ولقد 
وللب�سر  ل��ل��م��وؤم��ن��ني،  ع��ه��ده  ال���ك���رمي، 
اجمعني: "اين ال ا�سيع عمل ع�مل منكم 
بع�ض".  م��ن  بع�سكم  وان��ث��ى  ذك��ر  م��ن 
"ومن  الله"،  من  بعهده  اوف��ى  "ومن 

ا�سدق من الله قيال". 
وال�سالم عليكم ورحمة الله وبرك�ته. 

بشير الخالدي 

عبد الحميد الرشودي

كرموهم أحياء كلمة االستاذ القانوني محمد بشير الخالدي
االستاذ سالم االلوسي الباحث المجدد

تكرميه االخر يف نادي ال�سيد العراقي

االلو�سي يف اخلم�سنيات

الثناء على االلو�سي بخط ال�سيخ االأثري
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سالم االلوسي
تكرمي  على  ال��ع��ه��ود  اق���دم  منذ  االمم  درج���ت 
وذلك  ذك��راه��م،  وتخليد  ابن�ئه�  من  الن�بهني 
ب�جلميل  واع���رتاف����  ال�����س��ك��ر  لف�سيلة  وف�����ًء 
ين�سطوا  لكي  االجي�ل  من  لغرهم  وت�سجيع� 
متخذين  الع�مة،  اخلدمة  �سبيل  يف  ويجدوا 
من امث�ل اولئك الرج�ل قدوة �س�حلة وا�سوة 

ح�سنة. 
فمنهم من عمد  التكرمي،  اختلفت و�س�ئل  وقد 
اجلدارية،  واالل���واح  التذك�رية  الن�سب  اىل 
ابن�ئهم  من  الن�بغني  ا�سم�ء  اطلق  من  ومنهم 
العلمية  واملع�هد  الثق�فية  املوؤ�س�س�ت  على 
الع�مة.  واحل��دائ��ق  وامل��ي���دي��ن  ال�س�ح�ت  او 
الغ�ية  ف�ن  والو�س�ئل  ال�سبل  اختلفت  ومهم� 
الن�بهني  ه���وؤالء  ا���س��م���ء  جعل  وه��ي  واح���دة 
نبيل واه��داف جليلة  ملع�ن  رم��وزًا  والن�بغني 
واال�ست�ذ  الط�لعة  االجي�ل  بهديه�  ت�ستهدي 
�س�مل االلو�سي الذي جنتمع اليوم لالحتف�ء به 
وتكرميه هو من اولئك الرج�ل القالئل الذين 
عملوا يف خدمة الوطن ب�سمت واخال�ض مدة 
والي��زال  خالله�  ك���ن  �سنة،  االرب��ع��ني  تن�هز 
مث�ل املواطن ال�س�لح. ونحن اذ نكرمه اليوم، 
امن� نكرم يف �سخ�سه االداري احل�زم والرائد 

لعلوم االر�سيف والوث�ئق يف هذه البالد. 
من  العديد  االلو�سي  �س�مل  اال�ست�ذ  �سغل  لقد 
نذكر  والفنية،  الثق�فية  واملن��سب  الوظ�ئف 
الع�مة واملتحف  االآث�ر  منه� عمله يف مديرية 
 1964 – العراقي قرابة ع�سرين ع�م� 1944 

حيث �سغل عدة من��سب منه�: 
الن�سر والت�سوير و�سكرتر حترير  1- مدير 

جملة "�سومر" االآث�رية. 
2- مع�ون مدير ع�م االث�ر. 

يف  االث���ر  عن  التنقيب  اعم�ل  يف  �س�رك   -3
حيث  وب���ب��ل،  واخل�سر  حرمل  وت��ل  الكوفة 
توىل ت�سجيل االث�ر ور�سم اخلرائط االثرية. 
4- و�سع عددًا من املوؤلف�ت وكتب بحوث� يف 

االث�ر والت�ريخ. 
توىل تنظيم عر�ض االث�ر يف متحف املو�سل 

ومتحف ب�بل. 

خت�م� نتمنى للمحتفى به حي�ة �سعيدة وعمرا 
مديدا وال�سالم 

الدكتورة بهيجة خليل ا�سم�عيل 
مديرة املتحف العراقي �س�بق�

اآللوسي باحثا

لنحتفي بااللوسي الباحث 
واالنسان

�سيدي! 
امل�س�ركة  اىل  بدعوتي   – الله  كرمكم   – كرمتموين 
يق�م تكرمي� الأخي و�سديقي االعز  الذي  يف االحتف�ل 

اال�ست�ذ الن�به – �س�مل االلو�سي.!
العظيمة،  ال��راف��دي��ن  ب��الد  متيزه�  حميدة  �سنة  ان��ه��� 
من  نفو�سن�  يف  ذكره�  يثر  مب�  قلوبن�،  اىل  احلبيبة 
والفن،  العلم،  م�ئدة  بغداد  ك�نت  يوم  املجد،  تذك�رات 

والثق�فة، واحل�س�رة، واملدنبة!.. 
الن�بهني  اب��ن���ئ��ه���  ت��ك��رمي  ال��راف��دي��ن يف  ب���الد  و���س��ن��ة 
النه�  اخل�لدة،  التحية  اجله�  من  ت�ستحق  املخل�سني. 
تعرتف ب�عم�لهم املخل�سة التي م�ر�سوه� ب�سمت، بال 

من، وبغر ازده�ء!.. 
فيهم  فعرفت  ال��ع��راق،  ابن�ء  من  الكثرين  عرفت  لقد 
هذا  يف  النقية،  ال�سداقة  و�سرف  واالريحية،  ال�سمم، 

الزمن الغ�ئم. ومن بني ا�سدق�ئي الكر، الذين لهم يف 
)�س�مل  به  املحتفى  االآعز  اال�ست�ذ  �س�مية،  نف�سي منزلة 
االآلو�سي( االمني الع�م للمركز الوطني للوث�ئق، الذي 
اربعني  ب�سرف  بلده  خ��دم  ان  بعد  امل��رك��ز،  ه��ذا  ي��ودع 
ع�م�، ب�سدق انتم�ء. انه عمر ي�ستحق انحن�ءة تكرمي. 
فال عجب اذا اقيلم له هذا االحتف�ل، الأنه ي�ستحقه من 
للمجل�ض  االقليمي  وال��ف��رع  ال��ع��رب،  امل��وؤرخ��ني  احت���د 
ال�سريفة  ب��ع��د خ��دم��ت��ه  ب��غ��داد،  ل��ل��وث���ئ��ق يف  ال����دويل 

النظيفة. 
اال�ست�ذ  �سديقي  يلقى  ان  افرحني  الب��ل  �سرين،  لقد 
)���س���مل االآل��و���س��ي( ه��ذا االع����رتاف ح��ق���، اين �سعرت 
العلم�ء  املمت�زة من  النخبة  ا�سم�ء  اقراأ  ب�عتزاز، وان� 
االثب�ت،  ال��ن���ب��ه��ني، وامل���وؤرخ���ني  االج����الء، واالدب�����ء 
يكرمون  وهم  الفن،  ورج�ل  االخي�ر،  الق�نون  ورج�ل 

�سديقي االعز، اعرتافً� مب� له من ف�سل يف خدمة بالده 
العزيزة العظيمة. 

�س�ركوا  الذين  ولكل  )�س�مل(  اال�ست�ذ  الأخ��ي  فتحيتي 
االمر  له  الذي  الله  اأ�س�ل  مزاي�ه:  تكرميه، وتقدير  يف 
والكرامة  والعزة  والع�فية،  ب�ل�سحة  ميتعه  ان  كله، 
الغر  ابن�ءه  ويحمي  العظيم،  العرب  ع��راق  ويحر�ض 

املي�مني، من كل مكروه، انه �سميع الدع�ء. 

روك�ض بن زائد العزيزي 
ع�سو جممع اللغة العربية يف االردن 

القيت يف حفل تكرمي الب�حث �س�مل االلو�سي

عرفت اال�ست�ذ �س�مل االآلو�سي منذ ع�م 1973 عندم� ا�سرتكت 
يف املوؤمتر الث�ين للوث�ئقيني العرب الذي ا�ست�س�فته وزارة 
بغداد  مدينة  يف  عقد  وال��ذي  العراقية،  واالع���الم  الثق�فة 
وا�ستمر نحو ع�سرة اي�م، ويف ذلك االجتم�ع الذي ح�سرته 
وفود عن معظم الدول العربية اختربت بغداد مقرًا لالم�نة 
االقليمي  ب�لفرع  املعروف  العرب  الوث�ئقيني  الع�مة الحت�د 
العربي للمجل�ض الدويل للوث�ئق )عربيك�( واختر اال�ست�ذ 
االآلو�سي امين� ع�م� للفرع ويعود اختي�ر بغداد مقرًا لالحت�د 
التربع  واىل  املقر  ب��ست�س�فة  ال��ع��راق  حكومة  ت��ربع  اىل 
ب�ن�س�ء معهد لتدري�ض وت�أهيل اولئك الطالب الذين تولدهم 
التوثيق  ال�س�ليب  العلمية  املعرفة  على  للح�سول  اقط�رهم 
وحفظ الوث�ئق. وقد عينت وزارة االعالم العراقية اال�ست�ذ 
اىل  ب�ال�س�فة  ال��ع��رب،  الوث�ئقيني  ملعهد  عميدا  االآلو�سي 
واملحفوظ�ت  للوث�ئق  الوطني  للمركز  ع�م�  مديرًا  تعيينه 

يف العراق. 
والتقيت ب�ال�ست�ذ االآلو�سي بعد ذلك مرات ومرات يف بغداد 
وازدادت  وعم�ن،  والكويت  واخلرطوم  الغرب  وطرابل�ض 
معرفتي به من خالل تلك اللق�ءات وثوق� و�سميمية. واقول 

احلق انني كنت ازداد اعج�ب� ب�سج�ي�ه الرفيعة يف كل مرة 
الذي  اخل�ل�ض  ب�لذهب  يكون  م�  ا�سبه  جم��ددا،  فيه�  تلتقي 
يزداد توهج� وملع�ن� كلم� اخترته وزادت �سلة ومعرفة به. 
العمل،  لق�ءات  خالل  من  كثب  عن  االآلو�سي  اال�ست�ذ  عرفت 
حميمة،  �سداقة  اوا�سر  بينن�  انعقدت  الزمن  م�سي  وم��ع 
واذا  يل.  ب�لن�سبة  واعتزاز  �سع�دة  م�سدر  تزال  وم�  ك�نت 
عددت اال�سدق�ء الذين اتيح يل ان متتع ب�سحبتهم ف�ن اخي 

اب� عب�د ي�أتي يف طليعتهم. 
عمق  االآلو�سي  ب�ال�ست�ذ  اعج�بي  اث�رت  التي  ال�سف�ت  من 
ومن  الواجب  ب���داء  اهتم�مه  و�سدة  ب�مل�سوؤولية  �سعوره 
كل  نه�ية  يف  تتخذ  التي  التو�سي�ت  تنفيذ  يت�بع  ك�ن  هن� 
والتذكر  احلث  كتب  ار�س�ل  يف  ميل  او  يكل  وال  اجتم�ع، 
على الرغم من �سخ�مة م�سوؤولي�ته يف ادارة مركز الوث�ئق 
العربية  الوث�ئق  جملة  حترير  ورئ��سة  الوث�ئقيني  ومعهد 
م�سرة  على  وا�سحة  ب�سم�ت  كله  ذلك  خالل  من  ترك  وقد 
خدم�ته  ان  خمل�س�  واق����ول  ال��ع��رب.  ال��وث���ئ��ق��ي��ني  احت����د 
تذكر  ان  جديرة  والتوثيق  الوث�ئق  جم���ل  يف  وموؤلف�ته 
دائم� بكل احرتام وتقدير. وهن�ك ح�دثة معينة ال ا�ستطيع 
يف  عقد  الث�ين  العرب  الوث�ئقيني  موؤمتر  ان  اذ  ن�سي�نه�، 
مدينة طرابل�ض الغرب ع�م 1975، وكم� يحدث ع�دة تقرر 
يف اجلل�سة اخلت�مية ان يتم اعداد حم�سر اجلل�س�ت وكت�بة 
تكليف  مت  ب�لذات  امل��رة  تلك  ويف  والتو�سي�ت،  ال��ق��رارات 
الفقر  والعبد  ال��ع���م(  االم��ني  )ب�سفته  االآل��و���س��ي  اال�ست�ذ 
)ب�سفتي ن�ئب الرئي�ض( ب�لقي�م بهذه املهمة. وتقرر تقدمي 
ذلك يف م�س�ء اليوم الت�يل، وهو اليوم الذي خ�س�ض لقي�م 
الت�ريخية، فم�ذا فعل  اآث�ر مدينة )لبدة(  املوؤمترين بزي�رة 

ان� معه عن  االآلو�سي قرر ان يتخلف هو واتخلف  �سديقن� 
القي�م بتلك الرحلة من اجل كت�بة التقرير والتو�سي�ت. ومل 
اجد مفرا من االمتث�ل، و�س�عت علّي وعليه فر�سة مل تتكرر 
منذ ذلك احلني، وم� تزال يف نف�سي ح�سرة على تلك الفر�سة 
ال�س�ئعة. م� �سم�ئل اال�ست�ذ االآلو�سي و�سج�ي�ه فحدث عنه� 
والحرج، فهو مث�ل الوف�ء، ونعم الرفيق وهو الرجل الراجح 
امل�سي�ف،  الكرمي  ال�سدر،  الوا�سع  امل��زاج،  املعتدل  ال��راأي، 
احلفي بخالنه واحب�ئه، وهو احلدث املثقف اللبق �س�حب 
املخزون الذي الين�سب من النوادر والطرائف بحيث ا�سبح 

جنم� المع� يف كل جل�سة يح�سره�. 
اال�ست�ذ  يهن�أ  ان  جدير  من��سبة  التق�عد  على  االح���ل��ة  ان 
ان  االن�����س���ن  وج���ود  يف  ال��غ���ي���ت  فغ�ية  عليه�،  االل��و���س��ي 
يزيد جمتمعه ثراء، بعلمه وعمله وف�سله، وال ا�سك يف ان 
اال�ست�ذ االآلو�سي خليق ان ي�سعر ب�لر�سى مل� قدم من خالل 
املن��سب التي تواله� من خدم�ت ن�فعة ومفيدة. انه من ذلك 
وقد  ي�خذون،  مم�  اكر  يعطون  الذين  الن��ض  من  الطراز 
عرفت االلو�سي وهو يعطي من ذات نف�سه لوطنه وجمتمعه 
 – ب�سداقته  احلظ  ا�سعدهم  الذين  وللن��ض  مع  وللع�ملني 
ان  جدير  املتجدد،  االآلو�سي  �س�مل  �سب�ب  وان  منهم،  وان��� 
ي�سق له دروب� جديدة يف حي�ة البذل والعط�ء، حيث املج�ل 
مت�ح  الوطن  اجل  العمل من  الع�مة وا�سع، وحيث  للخدمة 

وخ�رج حدود امل�سوؤولي�ت الر�سمية. 
االلو�سي،  �س�مل  اال�ست�ذ  العزيز  �سديقي  ي��دي  على  ا�سد 
مب�رك� مهنئ�، بعد ان ان�سم – مثلي – اىل ركب املتق�عدين 
واخلدمة  العمل  عن  يعيقهم  ان  التق�عد  الي�ستطيع  الذين 

والبن�ء. 

المؤرخ االردني االستاذ سليمان موسى
سليمان موسى 

المؤرخ االردني الراحل

سالم االلوسي

سالم االلوسي
سالم االلوسي كما يراه

سي
اللو

م ا
سال
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ان متجيد اية امة من االمم ملفكريه� 
وجه�بذته� من االعالم الذين ان�روا 
مظ�هر  م��ن  مظهرا  يعترب  دروب��ه��� 
ي��ق��ظ��ت��ه��� وت��ق��دم��ه��� ، م��ت��م��ث��ل��ة يف 
بذ  التي  االع��رتاف بف�سل جهودهم 
تخليد  وان  رقيه�  �سبيل  يف  لوه� 
ال��راح��ل��ني م��ن��ه��م واالح���ي����ء ميثل 
واجب� اخالقي� يجب االخذ به ومن 

هوؤالء ..
والتحقيق  البحث  اأع���الم  م��ن  علم 
والثق�فة ، خبر يف االث�ر والت�ريخ 
ه��و اال���س��ت���ذ اجل��ل��ي��ل ���س���مل عبود 
حمت�ج  لكل  النجدة  اخو  االلو�سي 
اخللق  �س�حب  يعرفه  مل  ل��و  حتى 
ال��ك��رمي وال���وف����ء ال��ن���در ق����ل عنه 
ك�ن   (  �: ق������س��م اخل��ط���ط  اال���س��ت���ذ 
اىل  ين�سرف  حني  �سيء  كل  ين�سى 
عمله وحتى �سحته وراحة اهل بيته 
امل��وث��ق االدي���ب وه��و اظرف  ، فهو 
واحفظ  والطرفة  النكتة  يروي  من 
العربي(  ال�سعر  لعيون  عرفت  من 
الوطن  يف  الثق�يف  الوعي  )ادخ��ل 
م�  الوث�ئقية  للمكتبة  وقدم  العربي 

عجز عنه االخرون (. 
يقول  كم�  خ�س�له  اب��رز  من  وا�سع 
العالمة حممد بهجت االثري :�) هذه 
املواد الربيئة لالخي�ر كم� هو مث�ل 
(..ولد  الفطن  الع�مل  للرجل  ح�سن 
على  وح�سل   1925 ب��غ��داد  ب��ك��رخ 
ع���م1952  االقت�س�د  يف  لي�س�ن�ض 
املهمة  الوظ�ئف  من  الكثر  ت�سلم   ،
الع�مه  االث���ر  مع�ونية  ا�سغل   ، فقد 
لالذاعة  الع�مة  املديرية  ومع�وينة 
الرتجمة  وم��دي��ري��ة  وال��ت��ل��ف��زي��ون 
وال��ت���ل��ي��ف ك��م��� ك����ن م���دي���را ع�م� 
يف  للثق�فة  ع�م�  ومديرا  لل�سي�حة 
.فعميدا  واالع���الم  الثق�فة  وزارة 
واملدير   ، ال��ع��رب��ي  مل��ع��ه��دال��وث���ئ��ق 
وزارة  يف  الوطني  للمركز  ال��ع���م 
رئي�س�  انتخب  واالع���الم..  الثق�فة 
لك  وك��ذ  لل�سي�حة  العربي  لالحت�د 
الفرع  ال��رئ��ي�����ض وم��ع���ون��ي��ه  ن���ئ��ب��� 
الدويل  للمجل�ض  العربي  االقليمي 
للوث�ئق لفرتتني ثم امين� ع�م� للفرع 
الدويل  للمجل�ض  العربي  االقليمي 
القومية  اللجنة  ..ع�سو  للوث�ئق 
، ع�سو  الت�ريخية  للوث�ئق  الهندية 
الوث�ئق  لن�سر  ال��دول��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
العربيةغر املن�سورة يف ب�ري�ض.. 
اال�ست�ذ  يذكر  كم�  عملة  م��زاي���  م��ن 
الت�س�ور   (�: اخل�لدي  ب�سر  حممد 
املث�برة  و  امل�س�برة  و  والتح�ور 
املزاي�  وامل��ق���رن��ة(ه��ذه  امل��وازن��ة  و 
التي يفتخر به� االن�س�ن يف حي�ته 
اال�ست�ذ  مظهر  والعملية  العلميه 
االلو�سي كم� يقول اال�ست�ذ خ�ل�ض 
ح�سر  م�  واذا  خمربه   ( هو  عزمي 
اوط��راف��ه  ت���ري��خ  او  ادب  جمل�ض 
ف��ه��وامل��ن���دم وال�����س��م��ر(. ع�سو يف 
املوؤلفني  واحت�����د  ال�����رواد  ملتقى 
وال���ك���ت����ب وال���وث����ئ���ق ، وه���ويف 
ك��ل امل���ج����الت ك����ن م��ي���ال اىل اهل 
ح�سن  االدب  والف�سل،وافر  العلم 
اال�ست�ذ  راي  يف  وهو   .) املعرفة.. 
بركة  ن��داء   (  �: ال���رزاق  عبد  �سعد  ا 
تو�سع  ان  يجدر  وا�ستق�مة  وخلق 
ع��ل��ى ج��ب��ي��ن��ه ق��ب��ل��ة االج���ي����ل التي 

ال�سدق وال�سداقة(. وال�سيد  عمله� 
االلو�سي ب�ال�س�فة اىل كل م� �سبق 
احد املربزين يف ع�مل ال�سح�فة فقد 
جملة  حترير  رئ��سة  الية  ا�سندت 
ي�سدره�  ال��ت��ي  العربية  ال��وث���ئ��ق 
للوث�ئق  ال��ع��رب��ي  االقليمي  ال��ف��رع 
املورد  جملة  موؤ�س�سي  م��ن  وه��و   .
جملة  حترير  �سكرت�رية  عن  ف�سال 
الكتب  بدار   ...) والوثيقة  )الكت�ب 
و�سكرترحتريرجملة  وال��وث���ئ��ق 
حترير  .و�سكرتر  االث�رية  �سومر 

جملة العراق .
�س�هم يف ت�أ�سي�ض :-

العلمي  ال�������رتاث  اح����ي�����ء  م���رك���ز 
ب�لتع�ون مع ي��سني خليل.

م��ع��ه��د ال����درا�����س�����ت ال��ن��غ��م��ي��ة مع 
اال�س�تذة العراقيني .

من �سف�ته التي هي مث�ر االعج�ب 
اال�ست�ذ  االردين  امل��وؤرخ  يقول  كم� 
ال�سعور  )عمق   �: مو�سى  �سليم�ن 
ب���داء  اهتم�مة  و���س��دة  ب�مل�سوؤلية 
الواجب ، حيث ترك خالاًل وا�سحة 
مل�سرة احت�د الوث�ئقيني العرب(.. 

الدكتور  ال��ع��الم��ة  امل���رح���وم  ق�����ل 
م�سطفى جواد عنه �سعرًا:

ب�هله�  يوم�  الو�ض  افتخرت  اذا   ((

... ف�ن له� كنز املف�خر �س�مل� ((. 
ف��سال  النف�ض  �س�مي  فتى علوي�   ((
ع�مل�  البحث  ب���رع  امل��زاي���  علي   ...

.))
 ... ت�رك�  ولل�سر  تواق�  ))وللخر 
ق�ئم�  وب���حل��ق  ق����واال  وب���ل�����س��دق 
ال�سديق  ع��ون  اىل  �سريع�   ((  .))
ليدفع  مظلوم  كل  اىل   ... وح��سرا 
ب�لرع�ية  ال��ه��ي  ح��م���ة   ((  .)) ظ���مل��� 
امل�س�ويء  كل  من  وابق�ة   ... دائم� 

�س�مل� ((..
�س�رك اال�ست�ذ االلو�سي يف كثر من 
املوؤمترات واحللق�ت الدرا�سية يف 

)) العراق ، ليبي� ، تون�ض ، اليمن ، 
فرن�س� ، واململكة املتحدة ((.

املح��سرات  الق�ئه  اىل  ب�ال�س�فة 
التي  اال�سالمية  الفنون  م����دة  يف 
ل��ه��� ع���الق���ة ب���������الدارة وال���وث����ئ���ق 
الفنون  معهد  يف  اخل���ط  وت���ري��خ 
والرتاث  الت�ريخ  ومعهد  اجلميلة 
والب�سرة  بغداد  وج�مع�ت  العربي 

وامل�ستن�سريه ...
له من املوؤلف�ت والدرا�س�ت ب�للغتني 
على  يربوا  م�  واالنكليزية  العربية 
الرتاجم  �سملت  م��وؤل��ف���   )  16 ال) 
يف  والت�ريخ  وال�سخ�سي�ت  و�سر 
ع�سرات  ف�سال عن  والوث�ئق  االث�ر 
ن�سرت  ال��ت��ي  وامل���ق����الت  ال��ب��ح��وث 
العراقية  وامل��ج��الت  ال�سحف  يف 

والعربية واالجنبية منه�: 
ادوات الري وال�سقي 

ومع�مل  ال��رتاث  كتب  يف  الن�رجيل 
اللغة

احلبنرتي
العلم العراقي بني ثالثة �سعراء

ومن   . اللقب  ه��ذا  معنى   . االفندي 
 / الت�ريخ  يف  القفة   : خمطوط�ته 
اللغة واال�سطالح /  الب�ذجن�ن يف 
احل���زورات ) االل��غ���ز واالح���ج��ي ( 
/ الفواكه واالزه���ر يف كتب االدب 
يف  احلم�م�ت   / ال�سعر  ودواوي���ن 

كتب الرتاث .
كم� و�سع درا�س�ت ومقدم�ت الثني 
واالدب�ء  الكت�ب  لكب�ر  كت�ب�  ع�سر 
، اق����م ل��ه احت����د امل��وؤرخ��ني العرب 
بذلك  كرا�سً�  وا�سدار  تكرمي�  حفال 
العلم�ء  م��ن  كبر  ع��دد  فيه  ���س���رك 
واالدب�ء وال�سعراءعراقيني و عرب 
ال�س�عر علي  لق�سيدة  ابي�ت  ، ومن 

احليدري القيت يف من��سبة:� 
كل  يف  ال��ن��ج��م  ���س��م��و  ���س��م��وت   ((
كربي�ء  يف  ت��ب��وات��ة  م��ن�����س��ب.... 

وفطنتي ((.
))فعلمك يف االث�ر يف كل رقعة .... 

كعلمك ب�لت�ريخ يف كل بقعة ((.
ثروه  الوث�ئق  خ��ر  لن�  جمعت   ((
ت�ستت  بعد  التوثيق  واوليته�   ....

.))
 ... معهد  اول  لالجي�ل  وا�س�ست   ((

اع�د لن� امل��سي ب�ن�سع �سفحه ((.
و�سفوه القول ان اال�ست�ذ االلو�سي 
بذلك  ت�سهد  ي��ع��رف  ان  م��ن  ا���س��ه��ر 
اجلوائز التقديريه واالو�سمة التي 

منحت له بجداره وا�ستحق�ق ...
فقد منح �سه�ده الدكتوراه الفخريه 
م��ن ق��ب��ل احت����د امل���وؤرخ���ني العرب 
ج�معتي  من  التقريريه  وال�سه�دات 
وو�س�م  امل�ستن�سريه   ، املو�سل   (

املوؤرخ العربي (...
دم�سق  يف  تكرميي  حفله  ل��ه  اق��ي��م 
للوث�ئق  ال���دويل  املجل�ض  قبل  م��ن 
ال���ف���رع ال���ع���رب���ي ب���مل�����س���رك��ه مع 
املنظمه الع�مليه والعلوم والثق�فه ) 

اليون�سكو ( ع�م 1999 ...
وجه�  ال�����س��غ��ره  ال�س��سه  ع��رف��ت��ه 
جميدا  وحم����ورا  رائع�  تلفزيوني� 

يف فنه مع املرحومني 
) الدكتور م�سطفى جواد ، واال�ست�ذ 
علم�ء  من  وجمهرة   .) عب��ض  ف��وؤاد 

العرب والعراقيني واالج�نب 

سالم االلوسي الباحث التراثي
رفعت مرهون الصفار

خالص عزمي 

أديب وكاتب عراقي

سالم اآللوسي
العمل الثقافي الدؤوب 
والوفاء الخلقي االصيل

الي��ق��رتب ام���روؤ م��ن ال��ع��الآّم��ة االل��و���س��ي االوي���زداد 
جم  نبيال  اأن�س�ن�مثقف�  وب�سخ�سيته  اأع��ج���ب���ب��ه 
املثقفني  م��ن  ل��ون���  ي�سكل  ه��و  اأذ  وال��ع��ط���ء  االدب 
والتنوير  االف��سة  ي�ستطيعون  الذين  الكب�رالذين 
يف مو�سوع�ت متعددة تبدو احي�ن� خمتلفة ولكنه� 
تنتمي اىل �سي�ق ينتمي اىل �سلب العملية الثق�فية 
فم� الذي يجمع الكت�بة عن فن التوثيق  واالر�سيف 
ب�حلديث عن اخل�رطة ثم مب�سطفى جواد وتوينبي 
واملت�حف  احلبنرتي  وت�سمية  العراقية  واالآث����ر 
واهميته� وتواريخه� ا�س�فة اىل الرتاجم يف �ستى 
املو�سوع�ت ؟ذاك هوااللو�سي ومنه الكثر احل�فل 

الذي التت�سع له مق�لة
للندوة  كم�س�هد  ب��داي��ة  االآل��و���س��ي  �س�مل  عرفت     
بغداد  ت��ل��ف��زي��ون  يف  يقدمه�  ك����ن  ال��ت��ي  الثق�فية 
جواد  م�سطفى   بينهم  االع��الم  من  عدد  مب�س�ركة  
وف����وؤاد ع��ب������ض وط���ه ب���ق��ر وع��ب��د ال��ه���دي الت�زي 
وح�سني اأمني وخ�لد ال�سواف و�سواهم ثم ا�سعفني 
االآلو�سي  على  �سخ�سي�  للتعرف  ه��ذا  بعد  احل��ظ 
به  اعج�ب�  ف����زددت  امل��سي  ال��ق��رن  �سبعين�ت  يف 
 : زال  وم���  به�  يتمتع  ال��ت��ي  امل��زاي���  م��ن  ملجموعة 
ثق�فة ع�مة حتتذى  وعمق يف تف��سيل اال�سخ��ض 

واالم�كن واالحداث
وك�����ن يل ���س��رف.ال��ع��م��ل م��ع��ه يف جم��ل��ة ال���رتاث 
ال�سعبي بني 1994-1996 عندم��س�رك يف الهيئة 
حمموعة  ت�سم  ك�نت  التي  للمجلة  اال�ست�س�رية 
بينهم  وال��ع��رب  العراقيني  الب�حثني  من  حمرتمة 
ال��ن��ج���ر واح��م��د مر�سي  ال��دك���ت��رة : حممد رج��ب 
الرف�عي  وح�����س��ة  ال�����س��ذر  وط��ي��ب��ة  ���س��ّل��وم  وداود 

واال�س�تذة : االألو�سي وي��سني الن�سر وك�ظم �سعد 
التكريتي  الرحمن  وعبد  اخل��وري  ولطفي   الدين 
الهيئة  ه���ذه   �سخ�سي�ت  ت��غ��رت  وق��د   ، وغ��ره��م 
مرارا ال�سب�ب متعددة ولكن عالقة االآلو�سي ب�ملجلة 

وحتريره� ظلت مت�سلة وتتمتع ب�لتع�ون املت�سل 
�س�أن االألو�سي يف عالقته  ب�ملجالت االخرى   

يف  �سوية  عملن�  عند  وتوثقت  عالقتن�  ازدادت    
االلو�سي  ك���ن  1991ف��ق��د  منذع�م   ال���رواد  ملتقى 

برئ��سة  عملت  االداري��ةال��ت��ي  هيئته�  يف  ع�سوا 
املرحوم الدكتور راجي عب��ض التكريتي ثم الدكتور 
ح�سني اأمني ) بعد ا�ست�سه�دالتكريتي( وكنت مقرر 

الهيئة االدارية معهم� .
 عند تويل الدكتور كم� ل ال�س�مرائي رئ��سةملتقى 
و  به�  اخل��سة  الف�سلية  املجلة  ت�أ�س�ست  ال���رواد 
للتحرير   رئي�س�  ا�سم�عيل  ال��دي��ن  حميي  اخ��ت��ر 
وك�نت  للتحرير  ال�سطور�سكرترا  ه��ذه  وك���ت��ب 
والدكتورعلي  االلو�سي  موؤلفةمن  التحرير  هيئة 
جواد الط�هر وحممد مب�رك وحميد الهيتي وحميد 
وثوق�  عالقتن�  اأزدادت  وبذلك  وغرهم    املطبعي 
لعملن� امل�سرتك يف) الرتاث ال�سعبي( �س�بق�-والتي 

ظل يرفده� مبق�الته – وب)الرواد( بعد ذلك 
اأ�سرتن�  م��ن  اأك���رب  جليل  �سديق�  االآل��و���س��ي  ك���ن   
الرّباك  الق�در  عبد  اال�ست�ذ  من  مقّرب  فهو�سدبق 
وهوابن  و�س�حبه�   ) )البلد  جريدة  حترير  رئي�ض 
خ�لة والدي ووالدتي وزوج خ�لتي �سعدية الرباك 
ال��رباك واالثن�ن  اخل���ل ط�لب  ) رح( وهو �سديق 
اجي�ل  م�ستودع  االلو�سي  ولكن  ي�سبقني  جيل  من 
ا�سرا  ت�سم  التي  حم�دة  �سوق  ابن  وهو  وجت���رب 
و�سعراء  ادب�����ء  م��ن  الم��ع��ة  و�سخ�سي�ت  ع��ري��ق��ة 
الكثر  يعرف  �سي��سةوااللو�سي  ورج���ل  ومثقفني 
منهم كم� يعرف �سيوخ الو�سط واجلنوب ويرتبط 
بع�سهم  جعلت  التي  االوا���س��ر  من  ب�لكثر  معهم 

يعهد اليه مبذكراته  مثل ال�سيخ عبود الهيم�ض .
 االل��و���س��ي خ��زان��ة ادب وع��ل��م وث��ق���ف��ة واخ���الق 
وعالق�ت وطيدة مت�سلة برج�ل ع�سره ومن عرف 

ف�سله

عن سالم اآللوسي باحثا وصديقا
باسم عبد الحميد حمودي

احت�د  اق�مه  ال��ذي  التكرميي  احلفل  يف  "الق�ه� 
االمني  االآل��و���س��ي  �س�مل  لال�ست�ذ  ال��ع��رب  امل��وؤرخ��ني 
ال�سبت  يوم  م�س�ء  العرب  الوث�ئقيني  الحت�د  الع�م 

1986/10/13 ملن��سبة انته�ء مه�م عمله" 
من اآث�ر وبق�ي� ق�سور اخلالفة العب��سية يف الكرخ 
اردك معنى جالل احل�س�رة االن�س�نية. ومن حمالت 
�سوق اجلديد و�ست نفي�سة و�سوق حم�دة ومق�هي 
ال�����س��ع��ب��ي، وم���ن م�ء  ال����رتاث  م��ف��ه��وم  عكيل ع���رف 
احلديث  عذوبة  من  �سرب  الي��ض  خ�سر  يف  دجلة 
االآلو�سية  املعرفة  ت��راث  دقة  ومن  اخل��الب،  ال�سهي 
ومو�سوعيته� على يدي جهبذه� الع�مل الفذ حممود 
احوال  يف  االأدب  بلوغ  �س�حب  االآلو�سي،  �سكري 
العرب، رو�ض النف�ض الي�فعة على ال�سدق يف العمل 
وفني  ومثبط�ته،  ع��رات��ه  وجت����وز  فيه  وال��ت���أم��ل 
الالمع  الدري  الوف�ء  بنجم  تعلق  ال�سالم  دار  �سم�ء 
�س�مل  نف�سه  االث��رة اىل  املعرفة  ابن  فيه�.  هذا هو 

االآلو�سي
دني�  يف  احلقيقية  االن��ط��الق��ة  ه��ي  ع��ن��ده  ال��ه��واي��ة 
الثق�فة، ام� االحرتاف الوظيفي فهو و�سيلة للعط�ء 
منح  اج��ل  من  ال���دوؤوب  العمل  مع  للتوا�سل  ودرب 

الوطن ط�قة ابدعية ا�س�فية. 
�س�مل االآل��و���س��ي: ان��ه ب��ني ه��ذه وت��ل��ك: ب��ني حم�فظ 
الثق�فة وربوعه� الزاهية، و�سموخ االآث�ر احل�س�رية 
العراقية، وقمم قراطي�ض الوث�ئق االمينة، وجم�ل�ض 
انه بني هذه  ال�س�دقة:  االأدب املعطر بعرى االخوة 
م��ت��الح��م ومط�حمة  ن��ف�����س��ه،  م���ع  م���ت���وازن  وت���ل���ك، 

امل�سروعة ، متم��سك مع ام�نيه املتع�فية الواقعية. 
���س��م���ت رج�ل  م��ن  �سمة  ت��وا���س��ع��ه اجل���م  ت���رى يف 
االن�س�ن  �سدق  العمل  يف  وقته  ويف  الع�مل،  احبوا 
ملع�ن  وف���ئ��ه  ويف  احل���ي،  ال��وج��دان  ي�سره  ال���ذي 
ال�سعبي  ب�ملوروث  اعتزازه  اجلوهر اال�سيل. ويف 
او احل�س�ري، التزام املتم�سك بقيم وادي الرافدين 
والتدفق  ال�����س��م��و واخل����ر  م��ع���ين  ت��ت��م��ث��ل  ح��ي��ث 

االن�س�ين. 
�س�مل االآلو�سي: مل يكن بني مع�رفه وا�سدق�ئه اكر 
جمرد ع�بر �سبيل، او مزاجي النزعة االآنية ت�سره 
نزوة ع�برة او رغبة م�دية، بل ك�ن ومل يزل، ان�س�نً� 
له  اليهداأ  وال�سداقة،  االخ��وة  فلك  حركة  يف  موؤثرًا 
التوا�سل.  فر�سة  ذاته�  لل�سداقة  ادى  اذا  اإال  ب���ل 
وف�وؤه مع االحي�ء متع�دل الكفة مع وف�ئه ملن رحل 

احلي�ة  منحوا  الذين  اولئك  بخ��سة  اال�سفي�ء،  من 
الثق�فية واحل�س�رية جهدهم ثم )تواروا خلف �سرت 

من الزم�ن رقيق(. 
اال�سيل،  ون�جي  ج��واد،  م�سطفى  يذكر  ان  الميكن 
اخلط�ط،  وه��سم  جميل،  وح�فظ  �سو�سة  واحمد 
ال���دي���ن، وي��و���س��ف يعقوب  ال������رزاق حم���ي  وع��ب��د 
وعبد  ال�سبلي  وح��ق��ي  ع��ب������ض  وف����وؤاد  م�����س��ك��وين، 
الرزاق الهاليل، وغرهم ع�سرات من �سمو�ض الفكر 
االطراء  من  بكثر  �س�مل  االآلو�سي  وذكر  اإال  اللم�ح 
ح�سورًا  والت�أبني  والذكرى  ال��وداع  يف  وف�ئه  على 
مكنون�ت  لتربز  الفخر  ابواب  بفتح  رقيق�  حرفً�  او 

م� ابدع اولئك الرواد االفذاذ. 
�س�مل االآلو�سي: مظهره هو خمربه، طويته تت�س�بق 
واللمح�ت اجللية على ق�سم�ت وجهه، اذا م� ح�سر 
جمل�ض ادب وت�ريخ وطرافة، فهو املن�دم وال�سمر: 
تظهر نف�سه ال�سخية م� عنده� من ود وتق�رب وت�ألف 
يف اط�ر م��سي من املواهب املتعددة يو�سحه� خزين 
وخمت�رات  االدب،  و���س��ذرات  ال��ت���ري��خ  حك�ي�  م��ن 
الظل  خفيف  اجلر�ض  عذب  ب��سلوب  ال�سعر،  عيون 

ن�سيح التعبر. 
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اعالم  من  ب�لع�سرات  االآلو�سي  �س�مل  اال�ست�ذ  ارتبط 
على  واثنوا  وكتبوا  والعراقيني  العرب  من  العلم�ء 
جهوده وعلميته يف خمتلف مي�دين العلوم واملع�رف 

نذكر من اقوالهم. 
ق�ل العالمة اال�ست�ذ ال�سيخ حممد بهجة االثري: ع�سو 
املج�مع العلمية – العربية "ان اال�ست�ذ �س�مل االآلو�سي 
ان�س�ن".. حتلى ب�خللق النبيل طبع� التطبعً�، ورزق 
القلب ال�سليم والفعل احل�سن. ومن ابرز �سف�ته هذه 
املوادة الربيئة لالخي�ر، وهذا التوا�سل الدائم يوثق 
به االوا�سر، ويني عواطف احلب واملواالة والت�أزر، 
فيه�  وه��و  قليل،  النبيلة  اخل�سلة  ه��ذه  يف  ونظره 
الع�مل  للرجل  كذلك  ح�سن  مث�ل  هو  كم�  ح�سن،  مث�ل 
وب�جلهد  ال�س�دق  اجل�د  ب�لعمل  علمه  يزكي  الفطن، 
م�  االح�س�ن  يف  ومع�  اخلر  ا�سب�ب  به  ميد  املت�سل 

ع��ض اخال�س� ونزاهة وبراءة. 
املجتمع وهم كرة  بهذا وذاك ا�سح�به يف  له  ي�سهد 
الدلوة  له مبثله زم��الوؤه يف دواوي��ن  ك�ثرة، وي�سهد 
يف  ع���م���  ارب��ع��ني  ام��ت��داد  على  واالداري�����ة  الثق�فية 
خمتلفة  من��سب  فيه�  �سغل  وق��د  ال��ع���م��ة..  اخل��دم��ة 
من  الر  ب�لعط�ء  وزك�ه�  واالخال�ض،  ب�جلد  جمله� 
املت�سل  ب�جلهد  واحكمه�  وخلقه،  وقلبه  وعقله  علمه 

غر وان ال مق�سر ف��ستحق ال�سكر والثن�ء. 
– ع�سو  �سو�سة  احمد  الدكتور  اال�ست�ذ  العالمة  ق�ل 
"العرب  كت�به  مقدمة  يف  العراقي  العلمي  املجمع 

"والبد   1972 ع���م  ال�س�در  الت�ريخ"  يف  واليهود 
والبحث  العلم  اه��ل  من  الزمالء  بف�سل  التنويه  من 
الكت�ب  م�����س��ودات  م��راج��ع��ة  م�سقة  ت��ك��ب��دوا  ال��ذي��ن 
انوه  ان  واود  القيمة،  مالحظ�تهم  واب��داء  الطويلة 
بوجه خ��ض بف�سل ثالثة من العلم�ء االف��سل الذين 
جت�سموا هذه املهمة ال�س�قة، والذين ك�ن ملالحظ�تهم 

واقرتاح�تهم اكرب الف�ئدة واعني به�: 
املعروف  االآث����ر  وع���مل  – خبر  ب�قر  طه�  اال���س��ت���ذ 
اللغوي   – ال�سربتي  ح�مد  احمد  الب�حثة  واال�ست�ذ 
االآلو�سي  �س�مل  اال�ست�ذ  الب�حثة  واالدي��ب  املعروف 
ابدى  الذي  االعالم،  بوزارة  الع�م  الثق�فة  مدير   –
طبعه،  على  وا�سرف  مقدمته  وكتب  ب�لكت�ب  اهتم�ه 
فقد ك�ن حري�س� كل احلر�ض على ان يكون يف اح�سن 
ح�لة ممكنة من االتق�ن مظهرا ومو�سوع�، ف�سال عن 
مراجعته للم�سودات وابدائه مالحظ�ت مهمة وقيمة، 

ف�ين مدين لهم ب�ل�سكر واالمتن�ن والتقدير." 
ك�نون الث�ين 1972 . 

– رئي�ض  ال��راوي  الدكتور ن�جح حممد خليل  وق���ل 
كت�ب  ���س��دور  مبن��سبة  ال��ع��راق��ي،  العلمي  املجتمع 
 "1997 –  1947 ع�مً�  خم�سني  يف  العلمي  "املجمع 
االلو�سي  �س�مل  اال�ست�ذ  العلمي  املجمع  ".. وقد كلف 
مل� عرف عنه من مقدرة كبرة وام�نة توثيقية ونزاهة 
وخربة  واع��ي��ة  ودراي����ة  حميدة  واخ���الق  م�سهودة 
ب�لت�ريخ  واه��ت��م���م  ع�مة  وثق�فة  وا�سعة  جممعية 

يف  العلمي  املجمع  عن  كت�ب  و�سع  مبهمة  يقوم  ان 
اعم�ق  يف  وغ������ض  التكليف  فحمد  ع���م���،  خم�سني 
ومطبوع�ته،  وا���س���ب��ره  وث�ئقه  يتفح�ض  املجمع 
املعلوم�ت  ليجمع  بعمله  دراي���ة  ل��ه  مب��ن  ويجتمع 
وي�ست�سف االخب�ر، وبذل يف �سبيل هذه املهمة جهدًا 
فك�نت  دقيقة  ومت�بعة  عظيمة  مع�ن�ة  وتكبد  كبرا 
املجمع  الع�س�ء  �سجال  ك���ن  ال��ذي  الكت�ب  ذل��ك  ثمرة 
لقوانينه  وم��دون��ة  وذك��ري���ت��ه،  ون�س�ط�ته  وجل���ن��ه 
من  ق��رن  ن�سف  خ��الل  اعم�له  حكمت  التي  وانظمته 
وامن�  والتوثيق  الت�سجيل  عند  يقف  ومل  ال��زم��ن.. 
ح�ول ان يجتهد ويقّوم عمل املجمع عرب حقب زمنية 
ال�سكر والتقدير مل� بذل من  من عمره ف��ستحق بذلك 

جهد علمي وث�ئقي لهذه املوؤ�س�سة العلمية". 
من مقدمة الكت�ب 

�ض5-3 
يقول املدّون الق�نوين اال�ست�ذ حممد ب�سر اخل�لدي 
�سعب  "يف  الدولة،  �سورى  جمل�ض  يف  الع�سو   –
كل  ب�سغف  الق�نونية،  الت�سريع�ت  وطنه  يف  �سهد 
وفنون  ���س��وؤون  در���ض  متى  ب�لق�نون،  فيه  م��واط��ن 
اىل  جمع  من  ب�لق�نون  �سغف�  ا�سد  ويكون  الق�نون، 
ذلك العمل يف ميدان االث�ر والرتاث بخ��سة وميدان 
الثق�فة بع�مة �س�أن اال�ست�ذ �س�مل االآلو�سي، واذا ك�ن 
الق�نونية  ال�سوؤون  جم�ل  يف  واكربه�  جهوده  اظهر 
يف  ظ�هر  ق�نوين  جهد  له  �سبق  قد  ف�نه  الوث�ئقية، 

اال�سه�م ب�عداد م�سروع لق�نون تعليمي ا�س��سي هو 
اال�سه�م  يف  وكذلك  االلزامي"،  االمية  حمو  "ق�نون 
يف اع���داد ع��دد م��ن ال��ق��وان��ني واالن��ظ��م��ة مثل: فعلى 
الق�نون  توحيد  يف  الف�سل  له  ك�ن  الوطني  ال�سعيد 
ل�سنة   )142( رق��م  للوث�ئق  الوطني  للمركز  االول 
1963، وق�نون اتالف االوراق الر�سمية رقم )141( 
ل�سنة 1972 ويف اعتم�د عنوان الق�نون املوحد وهو 
"ق�نون احلف�ظ على الوث�ئق رقم )70( ل�سنة 1983 
ولي�ض  و�سي�نته�  حفظه�  الوث�ئق  يف  اال�س��ض  الن 

ا�ستبع�ده� واتالفه�. 
للمركز  الق�نوين  النظ�م  اع��داد  يف  الف�سل  له  وك���ن 
واع���داد   1985 ل�سنة   )8( رق���م  ل��ل��وث���ئ��ق  ال��وط��ن��ي 

التعليم�ت الفنية واالدارية لت�سهيل اعم�ل املركز. 
ام� على ال�سعيد القومي العربي واالقليمي والدويل 
لالر�سيف  ال��دويل  املجل�ض  لد�ستور  ترجمته  فك�نت 
للفرع  اال�س��سي  النظ�م  واع���داد  االنكليزية(  )ع��ن 
 ،1973 للوث�ئق  ال��دويل  للمجل�ض  العربي  االقليمي 
والت�سريع�ت الوث�ئقية الوطنية واالقليمية والدولية 
)ب��ث��الث��ة اج����زاء( وت��ع��ري��ب ال��ن��ظ���م ال��داخ��ل��ي ملكتب 
ملوؤمتر  الداخلي  والنظ�م  للوث�ئق،  ال��دويل  املجل�ض 
امل�����س��ت��دي��رة، والنظ�م  ل��ل��ط���ول��ة  ال����دويل  االر���س��ي��ف 
الداخلي للجنة التنفيذية للمجل�ض الدويل لالر�سيف، 
من  ذلك  وغر  العرب  الوث�ئقني  معهد  نظ�م  واع��داد 

االعم�ل. 

ألسنة الحق بأقالم الخلق

واقوم  روح��ك��م  اثمن  ف���ين  وبعد  م��ب���رك��ة..  حتية 
احل�سنة  امل��ب���درة  لهذه  وزمالئكم  انتم  اريحيتكم 
يف تكرمي وتوديع زميلكم واين ارجو ان تدرجوا 
حفلكم  يف  لكم  م�س�ركة  ه��ذه  كلمتي  منه�جكم  يف 

التكرميي. 
ال�س�دة الكرام.. 

الن��ض  ب��ني  ال�سالم  ي��ك��ون  م��� اج��م��ل احل��ي���ة ح��ني 
ويف  ابن�ئهم،  بني  متب�دلة  املحبة  وتكون  �س�ئدا 
ومن  �سدقة"  اخيك  وجه  يف  "ابت�س�متك  احلديث 
ال�سالم،  واف�����س���ء  ال��ط��ع���م  اط��ع���م  اال���س��الم  �سنة 
وامل�س�فحة اوكد للمحبة، ويف القراآن الكرمي مثل 
يف  وفرعه�  ث�بت  ا�سله�  طيبة  ك�سجرة  طيبة  كلمة 

ال�سم�ء توؤتي اكله� كل حينه ب�ذن الله" ولوال هذا 
بينهم  ال��رتاح��م  ه��ذا  ول��وال  الن��ض  ب��ني  التوا�سل 
من�خه�  يت�س�عد  ثقيلة  بغي�سة  احلي�ة  الح�س�ست 
ويتنف�ض ب�لكراهية والبغ�س�ء وب�لقت�ل واحلروب 
واالن�نية والتدابر والتق�طع واالنعزالية والتح��سد 
و�سوء الظن، �س�أن النفو�ض االنعزالية االن�نية التي 

من  هو  ه��ذا  التكرميي  وحفلكم  نف�سه�،  اال  الجت��د 
هذا الب�ب الوا�سع اخلر ب�ب التوا�سل والتع�رف 
ب�ب الوف�ء وااليق�ر، واملحتفى به قيبي و�سديقي 
زمالئه  قبل  م��ن  ب�لتكرمي  ج��دي��ر  االل��و���س��ي  ���س���مل 
�سف�ته  وخربوا  خالله  وعرفوا  معه،  عملوا  الذين 
ي�س�ركوا  ان  ب��سدق�ئه  حرى  هو  كم�  واخال�سه، 
املحتفلني ب�لتكرمي، عرفت �س�مل االلو�سي وخربته 
كبر  ع��دد  يف  �س�ركت  التي  الثق�فية  ال��ن��دوات  يف 
والعلم�ء  االدب���ء  من  نخبة  مع  اداره���  والتي  منه� 
والب�حثني، وم� ك�ن دوره التقدمي، وادارة الندوة 
فح�سب بل ك�ن م�س�رك� يف املو�سوع�ت الت�ريخية 
الوقت  على  ملتزم� حري�س�  واالجتم�عية واالدبية 
على  وامل�ستمعني،  امل�س�هدين  نفع  يف  وجمتهدا 
التي  الثق�فية  الندوة  ك�نت  لذلك  ثق�ف�تهم  تف�وت 
ظل يقدمه� ال�سيد �س�مل ت�سد امل�ستمعني وامل�س�هدين 
التي  ال���ن���دوات  اجن���ح  م��ن  وك���ن��ت  �سم�عه�،  اىل 
ق��دم��ه��� ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��ع��راق��ي اىل ج���ن��ب ذل���ك ف�ن 
ويزورهم  يتفقدهم  ال�سدق�ئه  ويف  االلو�سي  �س�مل 
م�س�حم�  ك�ن  زمالئه  ومع  م�سلحتهم  يف  ومي�سي 
م�مل ت�سر امل�س�حمة يف امل�سلحة الع�مة، يع�ي�سهم 
وحفلكم  واالخ�����ء،  ب�ملحبة  وي��دي��ره��م  ب�حل�سنى 
الذي  ال�سف�ء  فلوال  ق��ويل  على  وا���س��ح  دليل  ه��ذا 
ك�ن �س�ئدا بينكم مل� ك�ن هذا التكرمي ولوال املنزلة 
الرفيعة التي يحتله� �س�مل – ولكل من ا�سمه ن�سيب 
يف  ي�س�ركونكم  الذين  االف��سل  امل��الء  هذا  ك�ن  مل� 

تكرمي االلو�سي. 
ورحم الله ح�فظ ابراهيم اذ يقول: 

اين لتطريني اخلالل كرمية   
طرب القريب ب�وبة وتالق 

وتهزين ذكرى املروؤة والندى 
بني ال�سم�ئل هزة امل�ست�ق 

وت�سليم�تي اليكم مع ال�سكر واملحبة... 
جم�ل الدين االلو�سي

المربي االستاذ جمال الدين االلوسي 
اآللوسي كما يراه

1ـ عندما زار الشاعر القروي بغداد
من دفتر مذكراتي

قد  واالع����الم  الثق�فة  وزارة  ك���ن��ت 
القومي  ال�س�عر  اىل  الدعوة  وجهت 
ال��ك��ب��ر ر���س��ي��د ���س��ل��ي��م اخل�����وري، 
امل���ع���روف يف امل�����س���در وامل���راج���ع 
االدبية ب��سم "ال�س�عر القروي" وقد 
ني�س�ن  �سهر  مطلع  يف  بغداد  و�سل 

من ع�م 1971. 
يف ال����ي����وم ال����ت�����يل م����ن و���س��ول��ه 
وزير  ال�سيد  اىل  طلب   1971/4/5
مديرا  ب�عتب�ره  واالع���الم  الثق�فة 
ع�م� للثق�فة الذه�ب اىل مك�ن اق�مة 
بغداد  ف��ن��دق  يف  ال��ك��ب��ر  ال�����س���ع��ر 
منه�ج  واع����داد  م��ق��دم��ة،  للرتحيب 
ل��زي���رت��ه وت����أم���ني ط��ل��ب���ت��ه، وعند 
ب�نتظ�ري  وجدته  الفندق  و�سويل 
ك�ن  كم�   – �سهره  ي�سحبه  وك����ن 
احل�يك  قي�سر  اال���س��ت���ذ   – ي�سفه 
وه����و م���ن ال�����س��ح���ف��ي��ني م���ن ذوي 
ب�سدد  ك����ن  ال��ي�����س���ري��ة،  ال��ن��زع���ت 
م�س�عدة  ع��ل��ى  للح�سول  امل�����س��ع��ى 
تن��سر  ب��روت  يف  جريدة  ال�سدار 
حركة التحرر العربية ويف مقدمته� 
الق�سية الفل�سطينية التي ك�ن مندفع� 
التقيت  ك��م���  مل�����س���ن��دت��ه���،  ب��ح��م������ض 
الزين،  ن��زار  اال�ست�ذ  �سديقن�  معه 
اللبن�نية.  )العرف�ن(  جملة  �س�حب 
الرتحيب،  ع���ب����رات  ت���ب����دل  وب��ع��د 
ق�ل: انني كنت مقررا احل�سور اىل 
وزارة الثق�فة واالعالم لل�سالم على 

الدعوة  على  و�سكره  الوزير  ال�سيد 
اال�ست�ذ  �سيدي  ي���  عفوا  ف�ج�بته: 
الواجب يق�سي ان نب�دركم ب�لتحية 
وال�سالم عمال ب�لقول العربي امل�أثور 
قراأ�  هل  �س�ألني،  ثم  يزار"..  "الق�دم 
عني �سيئً�؟ قلت له وهل واحد يجهل 
منزلتك ك�س�عر قومي كبر ون�س�لك 
ووحدتهم؟  العرب  حترر  �سبيل  يف 
اىل  ات��ع��رف  ان  ج��دا  �سعيد  وان��ن��ي 
اللحظة  ه����ذه  ال���ك���رمي  ���س��خ�����س��ك��م 
احلب  ل��ك��م  اك���ن  ولكنني  ال�سعيدة 
ول�س�ن  ال�سب�ب  اي���م  منذ  والتقدير 

ح�لن� يقول: 
احببتكم من قبل روؤي�كم 

حل�سن و�سف عنكم قد جرى 
وهكذا اجلنة مع�سوقة 

حل�سنه� من غر ان تب�سرا 
ق�ئال:  ب��ح��رارة  وع���ن��ق��ن��ي  ف�سحك 
ارجو ان ال تخ�طبني بعد االن بكلمة 
اكر  الن��ه  ال��ع��م،  بلفظة  ب��ل  اال�ست�ذ 
كن�  وه��ك��ذا  مو�سقة!  واج��م��ل  دالل���ة 
يخ�طب احدن� االخر.. )ي�عم( طيلة 

اق�مته ببغداد. 
ط�لبني  حوله  املدعوون  حتلق  وقد 
بعده�  ال��وط��ن��ي،  �سعره  م��ن  امل��زي��د 
ذه�����ب ل��ل��ج��ل�����س��و ج������وار ع�����دد من 
ان��ت��ه���ء احلفل  امل�����س��وؤول��ني وب��ع��د 
ا���س��ت���أذن ل��ل��ع��ودة اىل ال��ف��ن��دق، الن 
النهو�ض  ي�ستدعي  له  املعد  املنه�ج 

م��ب��ك��رًا وك�����ن امل���ق���رر ال���ذه����ب اىل 
الفلوجة املدينة التي اخت�ره �سديقه 
الر�س�يف  معروف  الوطني  ال�س�عر 
يوم �س�قت به �سبل العي�ض: لل�سكن 
ع�م  رب���ي���ع  ذل����ك يف  وك������ن   ، ف��ي��ه��� 

 .1933
و���س��ل��ن��� ال��ف��ل��وج��ة ���س��ح��ى وك����ن 
ب�سحبتن� كل من اال�ست�ذ نزار الزين 
اللبن�نية  ال��ع��رف���ن  جم��ل��ة  ���س���ح��ب 
قي�سر  واال�ست�ذ  حتريره�،  ورئي�ض 
القروي  ال�س�عر  ك���ن  ال��ذي  احل�يك 
ي��ن���دي��ه ب���)���س��ه��ري ال��ع��زي��ز( وقد 
على  بطل  مقهى  على  اختي�ره  وق��ع 
���س���ط��يء ال��ف��رات ق���ئ��اًل: ان��ه منظر 
اخ�ن�  قبلن�  ا�ستهوى  ج��دا،  جميل 
ايّل  التفت  ثم  فلنجل�ض:  الر�س�يف 
ا�سم  الفظ  كنت  �س�مل:  عم  ي�  ق�ئال: 
 .!! – ف�لوغ�-  املدينة اجلميلة  هذه 
وقد �سرحت له معنى الفلوجة، وانه� 

قدمية العهد. 
الر�س�يف  معروف  عن  حديثن�  دار 
ف�سل  وك���ي���ف  ال���وط���ن���ي  و����س���ع���ره 
واعتم�ر  العربي  اللب��ض  الر�س�يف 
اللب��ض  ع��ل��ى  وال��ك��وف��ي��ة  احل���ق����ل 
االف��رجن��ي. وهن� ���س���أل ال��ق��روي م� 

هي ا�سب�ب ذلك؟ 
ق��ل��ت: ان��ه��� ال��ن��زع��ة ال��ب��دوي��ة وهذه 
يرتدي  ال��ت��ي  االوىل  امل���رة  لي�ست 
الر�س�يف فيه� اللب��ض العربي، وكم� 

اجلبة  ي��رت��دي  ك���ن  ع��م  ي���  تعلمون 
وال��ع��م���م��ة، ي���وم ك����ن ط���ل��ب علم، 
عند  االف��رجن��ي  اللب��ض  ارت���دى  ث��م 
تتذركون  انكم  والبد  موظف�،  عيينه 
االدي��ب  ال��رح���ل��ة  �سديقكم  م�كتبه 
اال���س��ت���ذ ام���ني ال��ري��ح���ين يف احد 
كتبه، ان الر�س�يف اذا مل يكن بدوي 
 – املولد فهو ب��دوي االر����ض، وان��ه 
مبعروف  اجتمع   – ال��ري��ح���ين  اي 
الر�س�يف الول مرة ع�م 1910 يوم 
ويلقي  والعق�ل،  العب�ءة  يلب�ض  ك�ن 
ثم  ���س���ح��رة،  ب��دوي��ة  بلهجة  �سعره 
يف  وث�لثة   1922 ع�م  ث�نية  التق�ه 

�سنة 1932. 
�سكن  ع����ن  ب���ع���ده����  احل����دي����ث  دار 
الر�س�يف يف دار تطل على �س�طيء 
ال��ف��رات ت��ع��ود الح���د ا���س��دق���ئ��ه من 
ق�ل  ب���)اآل ع��رمي(..  املعروفة  الع�ئلة 
التعرف  ب���الم��ك���ن  وه���ل  ال���ق���روي، 
على هذا الرجل الذي ك�ن الر�س�يف 
ب��سم  ل��ه  ال�سكر  لتقدمي  ب�سي�فته، 
وقبل  والوطنيني..  ال�سرف�ء  جميع 
كهل  رج��ل  نه�ض  املقهى  ن��غ���در   ان 
اجلم�عة  ه��ل  �س�ئال  نحون�  وت��ق��دم 
م��ن اخ��وان��ن��� ال��ع��رب؟ قلت ل��ه: نعم 
من لبن�ن.. ح�سروا لزي�رة الفلوجة 
املدينة التي احبه� الر�س�يف. فرحب 
دعوته  بقبول  متو�سال  ب�ل�سيوف 
مبقدمهم،/  واحتف�ء  تكرمي�  للغداء 

ف�سكره ال�س�عر القروي، و�س�أله، هل 
التقيت اخ�ن� الر�س�يف؟ 

بينن�  اق�مته  نعد  وكن�  نعم،  اج�به: 
نعمة وك�سب� اله�يل الفلوجة و�سرف� 

له�، الي�ض هو الق�ئل: 
ايه� االنكليز لن نتن��سى 

بغيكم يف م�س�كن الفلوجة 
هو خطب ابكى )العراقيني( وال�س�م 

وركن )البنية( املحججوجة 
فثن�ء )للرافدين( و�سكرا 

و�سالم� عليك ي� فلوجة 
اجلي�ض  اح��ت��ل��ه���  ي�����وم  ذل�����ك  ق������ل 
الربيط�ين اال�ستعم�ري بعد الثورة 
م�ي�ض   2 بثورة  املعروفة  القومية 
اىل  ال���ر����س����يف  ع�����د  وق����د   ،1941
االنكليز  فظ�ئع  �س�هد  ان  بعد  بغداد 
وجرائمهم التي ارتكبوه� بحق هذه 

املدينة الب��سلة. 
و�سحبه  ال��ق��روي  ال�س�عر  ف�عجب 
ان  م��ن��ه  وط��ل��ب  ال��ك��ه��ل  ه���ذا  بثق�فة 
املقهى  غ�درن�  ثم  بعنوانه..  ي��زوده 
لزي�رته�  احلب�نية  اىل  متوجهني 
وبعد  فيه�.  ال��غ��داء  ط��ع���م  وت��ن���ول 
ايّل  ال��ت��ف��ت  ب���غ���داد،  اىل  ع��ودت��ن��� 
لقد  ���س���مل  ع��م  ي���  ال��ق��روي:  ال�س�عر 
ف��ي��ه��� ا�سم  ال��ت��ي  ال���ورق���ة  ا���س��ع��ت 
الرجل وعنوانه يف احلب�نية، فكيف 
ال�سبيل اىل هذا الرجل الكرمي؟ انه� 

اآفة الن�سي�ن لعنه� الله؟! 

سالم االلوسي 

�سامل االلو�سي ميار�س ريا�سة التجديف يف نهر دجلة عام 1954
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التصحيح اللغوي: عبد الرزاق سعود

بـــواكـــيـــر الـــجـــهـــود فـــي تــأســيــســه!

يعود الف�سل االول يف ت�أ�سي�ض متحف 
اال�سيل  ن�جي  الدكتور  اىل  املو�سل 
الع�م  االث���ر  مدير   )1963 –  1895(
العلمي  املن�سب  ه���ذا  يف  ع��ني  ال���ذي 
وقد   1944/7/15 بت�ريخ  الثق�يف 
�سعى �سعي� حثيث� لتحقيق هذه الفكرة 
دون  وق��ف��ت  جمة  �سعوب�ت  ان  غ��ر 
احلرب  ظروف  مقدمته�:  يف  تنفيذه� 
الع�ملية الث�نية وقلة االمك�ني�ت امل�دية 
اعم�ل  وتوقف  امليزانية  وحم��دودي��ة 

التنقيب�ت االث�رية ب�سبب احلرب. 

متحف حضاري
ح�س�ري  متحف  اق�مة  فكرة  ان  غر 
مع  ويتن��سب  املو�سل  مبدينة  يليق 
اجلغرافية  ومك�نته�  العريق  ت�ريخه� 
الفكرة  ه��ذه  والثق�فية  واالقت�س�دية 
بدائرة  امل�سوؤولني  اذه�ن  تراود  ظلت 
اه�يل  رغب�ت  ذل��ك  اىل  ي�س�ف  االث���ر 
النرة  الفئة  مقدمتهم  ويف  املو�سل 
من  املو�سل  مدينة  وتعد  منهم  املثقفة 
ب�ث�ره� ومع�مله�  املدن وا�سهره�  ابرز 
واال�سالمية  منه�  القدمية  الت�ريخية 
اىل  يرتقي  م���  ال��ق��دمي��ة  اث���ره���  فمن 
م�  كع�سور  القدم  يف  موغلة  ع�سور 
امليالد  قبل  م�  وع�سور  الت�ريخ  قبل 
وهي م�سهورة بكونه� ت�سم بق�ي� اربع 
نينوى  ا�سور،  هي:  ا�سروية  عوا�سم 
وخر�سب�د  ال��ق��دمي��ة(  )ك���ل��خ  من���رود 
وق��د  ال���ق���دمي���ة(  ����س���روك���ني   – )دور 

املو�سل  منطقة  يف  احلي�ة  ا�ستمرت 
م��ن��ذ اق���دم االزم��ن��ة ح��ت��ى ي��وم��ن��� هذا 
ت�ستحق  اال   .. املخل�سون  تن�دى  وقد 
وتراثه�  اث�ره�  ب�سم  متحف�  املو�سل 
احل�������س����ري؟ وك��ت��ب ك���ث���رون حول 
ه���ذا امل��و���س��وع يف ال�����س��ح��ف او يف 
اال�ست�ذ  منهم  نذكر  اخل��سة  ر�س�ئلهم 
الب�رع  واالدي����ب  االداري  ال��ق���ن��وين 
 )1958  –  1894( ال��واع��ظ  ابراهيم 
رحمه الله الذي ك�نت تربطه ب�لدكتور 
وحينم�  وثيقة  �سالة  اال�سيل  ن�جي 
رئ��سة  من�سب  الواعظ  اال�ست�ذ  توىل 
املو�سل ك�ن  ا�ستئن�ف منطقة  حمكمة 
لواء  يف  االث���ر  لزي�رة  الفر�ض  ينتهز 
وبقدر  واال�سالمية  القدمية  املو�سل 
مل�  ي��ت���أمل  ك���ن  به�  واف��ت��خ���ره  اعج�به 
هي عليه من االهم�ل وقلة العن�ية به� 

وبعرته�. 

االثار والمباني العربية 
وب���داف���ع ح��ب��ه ل��الث���ر وح��ر���س��ه على 
�سديقه  اىل  كتب  و�سي�نته�  حفظه� 
قد  ك�ن  ال��ذي  اال�سيل  ن�جي  الدكتور 
الع�م  االث�ر  مدير  تلقد حديث من�سب 
ر�س�لة يطلب فيه� اليه االهتم�م ب�الث�ر 
واحد(  )حمل  يف  وجمعه�  وحم�يته� 
للموؤرخ  ر���س���ل��ت��ه مب��وؤل��ف  ع���زز  وق���د 
ال�سويف  اح��م��د  اال���س��ت���ذ  امل��و���س��ل��ي 
العربية  وامل��ب���ين  ب���)االث���ر  املو�سوم 
املطبوع  امل���و����س���ل(  يف  اال����س���المي���ة 

ع�م  املو�سل   – الربيعني  ام  مبطبعة 
الت�لية  ب���الب��ي���ت  وو���س��ح��ه   1940
االث�ر  بل�س�ن   1945/3/10 وبت�ريخ 

م�ستنجدة: 
ا�سكر اليك تبع�سي وتبعري 
فبد البلى وبد اال�س�فل تلعب 

انت اال�سيل فنجني من غ�در 
ف�لدهر ب�غ واحلوادث قلب 

ب�در ف�دركني النك ح�زم 
واجمع �ست�تي ان فعلك طيب 

االصيل في الموصل 
وق���د اه��ت��ز ال��دك��ت��ور اال���س��ي��ل طري� 
ل���ه���ذه االب����ي�����ت وع�����زم ع��ل��ى زي�����رة 
املو�سل وتفقد اث�ره� ودرا�سة ال�سبل 
هذه  بتحقيق  ال��ك��ف��ي��ل��ة  وال��و���س���ئ��ل 
 1945/4/15 وب��ت���ري��خ  االم������ين. 
مدينة  اىل  اال���س��ي��ل  ال��دك��ت��ور  و���س��ل 
امل�ستقبلني  مقدمة  يف  وك���ن  املو�سل 
الواعظ  واال�ست�ذ  املو�سل  مت�سرف 
ومدير مع�رف اللواء وعدد من رج�ل 
االدارة والثق�فة ويف فندق املحطة – 
اي حمطة قط�ر املو�سل – اق�م اال�ست�ذ 
الواعظ حفلة �س�ي دع� اليه� جمع� من 
�سخ�سي�ت املو�سل ووجه�ئه� وادب�ئه� 
والقى كلمة ترحيبية وان�سد بيتني من 
ال�سعر جواب� على االبي�ت م�رة الذكر 

)على ل�س�ن الدكتور اال�سيل(: 
لبيك ه� اين اتيتك منجدا 

وخمل�س� ممن يجور وين�سب 

�س�أفيك �سر حوادث ونوازل 
واذود من يبقى الهوان ويلعب 

وقد وعد الدكتور اال�سيل احل��سرين 
ب���ن��ه م���درك الأه��م��ي��ة امل��و���س��وع وانه 
ب��ك��ل ط���ق��ت��ه ع��ل��ى حتقيق  ���س��ي��ع��م��ل 
تتوفر  حينم�  املو�سل(  )متحف  اق�مة 

االمك�ني�ت لذلك. 
الواعظ  ابراهيم  اال�ست�ذ  زار  وعندم� 
ال��دك��ت��ور اال�سيل  ب��ه  ب��غ��داد اح��ت��ف��ى 
ف���ق���م ل��ه دع���وة غ��دا – ي��وم اجلمعة 
متحف  ح��دي��ق��ة  يف   1945/5/18
ح�سره�  ب��ب��غ��داد  ال��ع��ب������س��ي  ال��ق�����س��ر 
يف  وي�س�هد  االث����ر  موظفي  م��ن  ع��دد 

ال�سورة )من اليومني(. 
واىل  اال�سيل  ال��دك��ت��ور  اجل�ل�سون: 
ابراهيم  اال���س��ت���ذ  ب��ه  املتحفى  ميينه 
الواعظ، امل�سرت �سبتون لويد امل�ست�س�ر 
الفني يف دائرة االث�ر، اال�ست�ذ ح�سني 

عوين عط� مع�ون مدير االث�ر الع�م. 
انكليزي،  اث����ري  ع���مل  ي�س�ره  واىل 
)املالحظ  ج���واد  م�سطفى  ال��دك��ت��ور 
الذويبي  �سربي  الواقفون:  الفني(، 
ن��سر  اال�ست�ذ  الفني(،  املخترب  )م��ن 
فوؤاد  امل�سكوك�ت(،  )مدير  النق�سبندي 
�سفر )مدير التنقيب�ت(، طه ب�قر )امني 
)مدير  فرن�سي�ض  ب�����س��ر  امل��ت��ح��ف(، 
امني  )مع�ون  الوي  �سليم  التفتي�ض(، 
ال�سق�ر  ���س���م��ي  ال��دك��ت��ور  امل��ت��ح��ف(، 
مراقب  العزاوي  ح�سن  االث�ر،  مفت�ض 

متحف الق�سر العب��سي. 

3ـ متحف الموصل 

ك�نت هن�ك ق�سية من الق�س�ي� التي 
مبهمة  ا�سطالعه  خ��الل  واج��ه��ت��ه 
تعليم امللك في�سل الث�ين عندم� ك�ن 
طفال و�سببت له احلرج عندم� ك�ن 
ي�س�ل كثرا عن ا�سب�ب انقط�عه عن 
تعليم امللك في�سل وعدم ا�ستمراره 
كم�  ال�سعبة.  ال�س�قة  املهمة  بهذه 
بقيت  الله. وقد  ي�سفه� رحمه  ك�ن 
الكثرين،  الق�سية خ�فية عن  هذه 
ع���دد من  ان��ظ���ر  لفتت  ان��ه���  ح��ت��ى 
اليه،  املقربني  وزم��الئ��ه  ا�سدق�ئه 
من  الكثر  ب�هتم�م  ا�ست�أثرت  كم� 
نه�سوا  الذين  والكت�ب  املوؤرخني 
وجهوده  ���س��رت��ه  ت��دوي��ن  مبهمة 

واث�ره. 
ا�سب�ب  حول  ت��دور  اال�سئلة  ك�نت 
هذا االنقط�ع، هل ك�ن رغبة منه او 

ا�ستبع�دا له وا�ستغن�ء عنه؟ 
وك������ن اع����ت����ذار ال���دك���ت���ور ج���واد 
وبي�ن  الت�سريح  ع��ن  وام��ت��ن���ع��ه 
اال�سب�ب يعده� من االمور املحرجة 
لكونه� تت�سل ب�ال�سرة امللكية وهي 
البوح  يجوز  ال  التي  اجله�ت  من 
احواله�  عن  والك�سف  ب��سراره� 
اال�سول  تقت�سي  كم�  وخف�ي�ه� 

والتق�ليد وال�سعور ب�مل�سوؤولية. 

املرونة  اىل  يلج�أ  ك���ن  م���  وك��ث��را 
واملراوغة يف اج�ب�ته، او يعزوه� 
اىل ظروفه الع�ئلية ال�سعبة احي�ن� 
جاللته  ت��ع��ل��ي��م  ان  اىل  واح��ي���ن��� 
والدر�ض  البحث  عن  ي�سرفه  ك���ن 
والت�أليف. وهي من االآف�ت الق�تلة، 
كم� يحلو له ان ي�سفه� عندم� ي�س�ر 

املو�سوع! 
ول���ك���ن االم�����ر ك�����ن الي��خ��ف��ى على 
وزمالئه  ا�سدق�ئه  م��ن  الكثرين 
مم���ن ك����ن���وا وث��ي��ق��ي ال�����س��ل��ة به، 
�سكوته  ان  ي���رج���ح���ون  ف���ك����ن���وا 
وت��ع��ل��ي��الت��ه وع����دم االف�����س���ح عن 
خطرا  ام��را  يخفي  ك���ن  احلقيقة 
عنه  الك�سف  العالمة جواد  ي�س�أ  مل 
قد  نف�سه،  يف  ي�سمره�  ال���س��ب���ب 

تكون رهبة الرغبة!! 
ام�سين� يف �سي�فته اكر من �س�عة 
االح�ديث  خمتلف  خالله�  دارت 
تعليم  بينه� االخب�ر حول  ك�ن من 
اوالد اخللف�ء وال�سالطني وامللوك 
اال�سالمية،  العربية  الع�سور  يف 
املوؤدبني  اختي�ر  يتم  ك���ن  وكيف 
وامل��ع��ل��م��ني م��ن ال��ع��ل��م���ء واالدب�����ء 
واالكف�ء من ذوي االخالق احلميدة 

وال�سمعة احل�سنة. 

الفر�سة  ال��ت���زي  الدكتور  وانتهز 
ا�سب�ب  عن  ج��واد  الدكتور  ف�س�أل 
في�سل  امل��ل��ك  تعليم  ع��ن  انقط�عه 

الث�ين؟ 
كنت  ق�ئال:  ج��واد  الدكتور  اج���ب 
كتمت ا�سب�ب ذلك مدة طويلة خالل 
ب�سنوات،  بعده  وم�  امللكي  العهد 
مقت�سي�ت  على  وحف�ظ�  ال��ت��زام��� 
ال��ت��ق���ل��ي��د ال��ر���س��م��ي��ة، ول��ك��ن كرة 
�سرورة  على  واالحل����ح  اال�سئلة 
للت�ريخ،  خ��دم��ة  اال���س��ب���ب  ب��ي���ن 
ت�سطرين اىل االف�س�ح عن بع�سه� 
والك�سف عنه�، وكنت قبل هذا اعلل 
ذلك االنقط�ع اىل ظرويف الع�ئلية 
واىل  ت�رة  ال�سخ�سية  والتزام�تي 
�سفر جاللة امللك في�سل الث�ين اىل 

بريط�ني� للدرا�سة ت�رة اخرى. 
العالمة  م�سكن  ن��غ���در  ان  وق��ب��ل 
الدورة،  منطقة  يف  الك�ئنة  ج��واد 
ح�مال  وع�����د  مكتبته  اىل  ن��ه�����ض 
من  مطبوعة  )ملزمة(  ف��رزة  بيده 
)�سعراء  ك��ت���ب  م��ن  االول  اجل���زء 
الع�سرين(  ال���ق���رن  يف  ال���ع���راق 
املطبوع ببغداد �سنة 1969، ملوؤلفه 
الدكتور يو�سف عز الدين �سكرتر 
املجمع العلمي العراقي، ويف هذه 

�سرته  جواد  العالمة  دون  الفرزة 
وق�����ل يل: هذه  ب��ق��ل��م��ه.  وح��ي���ت��ه 
فيه�  زينب،  اب�  ي�  اليك  مني  هدية 
امل�ستقبل،  يف  ت��ف��ي��دك  م��ع��ل��وام��ت 
واثن�ء عودتن� اىل بغداد عر�سته� 
قراأه�  ال��ذي  الت�زي  �سديقن�  على 
ا�ستن�س�خه�  ورج�����ين  ب���ه��ت��م���م 
فيه�  ال����واردة  املعلوم�ت  الهمية 
وعلى االخ�ض تعليق�ت وا�س�ف�ت 
بقلمه على �سفح�ت  الدكتور جود 
ه����ذه ال���ف���رزة ال���ت���ي اح��ت��ف��ظ به� 
التي  االدب��ي��ة  الوث�ئق  من  وعده� 
ا�ست�ذن�  ���س��رة  م��ن  ج�نب�  ت���وؤرخ 
التي  ج����واد،  م�سطفى  ال��دك��ت��ور 

ي�سرن� ن�سره� اول مرة. 
على ال�سفحة ذات الرقم )169( من 
بخطه  جواد  الدكتور  دون  الفرزة 

املعلوم�ت الت�لية: 
امللك  لتعليم  دعيت   1942 نة  »يف 
اللغة  ال���ث����ين،  ف��ي�����س��ل  ال�����س��غ��ر 
اخللدونية،  ال��ق��راءة  من  العربية 
العربية  تعليمه  اه��م��ل  ق��د  وك����ن 
من  بتعليمه  فبداأت  واح��دة،  �سنة 
وعلمته  عمره  من  ال�س�بعة  ال�سنة 

القراءة والكت�بة. 
ومل� قرر اهلوه درا�سته يف انكلرتا 

اليه�  ب��ست�سح�بي  والدته  امرت 
ف��ل��م ا���س��ت��ط��ع االب������ء وك��ن��ت اود 
يف  ي�سبه  ملك�  اجعله  ان  ج���ه��دا 
قراأت  ال��ذي��ن  امل��ل��وك  �سغ�ر  االق��ل 
�سرهم يف الت�ريخ اال�سالمي، اإال 
ذلك  يف  يل  يف�سحوا  مل  اهلية  ان 
حتى  عليه  تظهر  امل�سكنة  فك�نت 
املدر�سية. وك�ن  يف طلب ح�ج�ته 
ي�سكو من ذلك. فقلت له ذات مرة: 
انت ملك: فقل لهم ه�توا كذا وكذا.. 
ق�ل  فلم�  رف�س�،  ي�ستطيعون  فال 
لهم بلهجة االمر، ه�توا كذا وكذا. 
كالمك.  ا�سلوب  ه��ذا  لي�ض  ق���ل��وا 
الطلب؟  ن  النوعم  هذا  علمك  فمن 
يف  اال�ستقالل  ملكة  ل�سعف  فهو 
ذلك،  علمني  ال��ذي  لهم:  ق�ل  نف�سه 
علي  فحقدوه�  ج���واد،  م�سطفى 
يف  ال���ت���دري�������ض  اىل  واع���������دوين 
خوف�  ال�سنة  اآخر  يف  العلي�  ال��دار 
يف  اال�ستقالل  روح  تربيتي  م��ن 

نف�سه(. 
بخطه  املدونة  ال�سطور  هذه  ويف 
امل���ذك���ورة ك�سف  ال�����س��ف��ح��ة  ع��ل��ى 
حقيقة  ج���واد  م�سطفى  ال��ع��الم��ة 
املقربني  اق��رب  على  خ�فية  ك�نت 

اليه مدة تزيد على ثالثني ع�م�. 

2ـ د. مصطفى جواد يشكف سرًا ظل خفيًا! 

االلو�سي مع م�سطفى جواد



هالل ناجي 
في الذاكرة

االلو�سي مع م�سطفى جواد يف برنامج ندوة ثقافية 


