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ابن يو�سف غنيمة  ن�سر املحامي حارث 
غنيمة  يو�سف  وال��ده:  �سرية  يف  كتابا 
العراق  يف  العلمية  النه�سة  ارك��ان  من 
وكان   )1990 ببغداد،  )طبع  احل��دي��ث 
قد ن�سر اي�سا قبل ذلك "يوميات يو�سف 
غنيمة: رحلة اىل اوروبا 1929" )بغداد 

 .)1986 ،
لال�سرة  الأع���ل���ى  اجل���د  ان  ح���ارث  ذك���ر 
الق�س ي�سوع بن ال�سما�س غنيمة كان من 
الكهنة  عادة  ح�سب  متزوجا  الن�ساطرة 
ب��غ��داد يف  ال�����س��رق��ي��ن، وك���ان يقيم يف 
ع�سر.  ال�سابع  القرن  من  الأول  الن�سف 
ال�سما�س  ب��ن  عي�سى  حفيده  وان��ت��م��ي 
�سنة  الكاثوليكية  الكني�سة  اىل  غنيمة 
رزق  وه��و   ، يو�سف  وال���د  ام��ا   .1743
املكو�س  كتاب  رئي�س  فكان  غنيمة،  الله 
الثامنة والثالثن  يف بغداد وتويف يف 
من عمره. وملا ولد يو�سف �سمي يو�سف 
با�سمه  ع��رف  لكنه  قرياقوز  الله  نعمة 
الأول. وتويف والده وهو يف اخلام�سة 
عماه  ورع���اه  وال��دت��ه  فكفلته  عمره  م��ن 

�سكرالله ون�سر الله. 
البتدائية  الكلدانية  املدر�سة  يف  در�س 
اىل   1898 �سنة  اوائ����ل  يف  ان��ت��ق��ل  ث��م 
�سنة  فيها  وت��خ��رج  الل��ي��ان�����س  م��در���س��ة 
العربية  اللغات  فيها  تعلم  وقد   ،1902

من  و�سيئا  والن��ك��ل��ي��زي��ة  والفرن�سية 
العلوم  اىل  ا�سافة  والعربية  الرتكية 
والتاريخ.  واجلغرافية  والريا�سيات 
واأمل بعد ذلك باللغة ال�سريانية، ودر�س 
م��اري  ان�����س��ت��ا���س  الأب  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة 
حمال   1906 �سنة  واف��ت��ت��ح  ال��ك��رم��ل��ي. 
ل�سترياد  وك��الت  على  وح�سل  جتاريا 
وا�س�س  ال���خ..  وامل��ح��رك��ات  امل�سخات 
فندقا ع�سريا بعد الحتالل الربيطاين. 
وان�ساأ �سنة 1909 بال�سرتاك مع املعلم 

داود �سليوا جريدة "�سدى بابل". 
لواء  اإدارة  جمل�س  يف  ع�سوا  انتخب 
تدري�س  وتوىل   ،)1922 )�سباط  بغداد 
مدر�سة  يف  ال��ع��راق��ي��ة  امل�����دن  ت���اري���خ 
كانون  يف  املوؤ�س�سة  العالية  املعلمن 
الأول 1923. وانتخب نائبا يف املجل�س 
للجنة  مقررا  )1924( وكان  التاأ�سي�سي 
ت��دق��ي��ق لئ��ح��ة ال���ق���ان���ون الأ���س��ا���س��ي. 
اليومية  "ال�سيا�سة"  ج��ري��دة  وا���س��در 
اآذار 1925، اىل 3 متوز 1925،   3 يف 
وانتخب نائبا عن لواء بغداد )حزيران 

1925( ثم اوقف �سدور جريدته. 
 )29  -1928( للمالية  وزي���را  ا�سبح 
و1929 و 1934 – 35 و1935، ووزير 
املالية  – 46( ووزي��ر  التموين )1944 
التموين،  وزارة  وك��ال��ة  م��ع   )1946(

ووزير املالية )1947 – 48(. 
متوز  يف  مر�سية  باإجازة  العراق  غادر 
�سورية  فزار  ال�ست�سفاء  قا�سدا   1929
وايطالية  وم�����س��ر  وفل�سطن  ول��ب��ن��ان 
وف��رن�����س��ة وان��ك��ل��رتة وع���اد ع��ن طريق 
و�سورية  وت��رك��ي��ة  واي��ط��ال��ي��ة  فرن�سة 

ولبنان يف ت�سرين الول 1929. 
اع����اد ا����س���دار ج��ري��دة ال�����س��ي��ا���س��ة بعد 
تعطيل جريدة نداء ال�سعب لتكون ل�سان 
كانون   30( الوطني  الآخ��اء  حزب  حال 
ثم عطلتها احلكومة يف  الثاين 1931( 

24 اآذار 1931. 
ث���م ع���ن م���دي���را ع��ام��ا ل����ل����واردات )24 
كانون اول 1932( فمديرا عاما للمالية 
املالية  ف��وزي��ر   )1934 ح��زي��ران   16(
)كانون  ب��غ��داد  نائب   )1934 اآب   27(
وزير   .1935 ني�سان  اىل   )1934 اول 
منه.   16 اىل   )1935 اآذار   4( امل��ال��ي��ة 
الثانية  للمرة  للمالية  عاما  مديرا  عن 
مديرية  ت���وىل   )1935 ح��زي��ران   27(
العامة  الم��ريي��ة  والرا����س���ي  الم����الك 
عن  ثم   )1935 )مت��وز  بالوكالة  اي�سا 
مديرا عاما للم�سرف الزراعي ال�سناعي 
بالوكالة )اآذار 1936( ثم نقل من مدير 
للم�سرف  ع��ام��ا  م��دي��را  ال��ع��ام��ة  امل��ال��ي��ة 
ا�سالة )12 كانون اول 1936(. اىل 19 

ت�سرين ثاين 1941 حن نقل مديرا عاما 
للم�سرف  عاما  مديرا  بقائه  مع  لالثار 
توىل  ثم   .1942 اذار   17 اىل  بالوكالة 
مديرية امل�سرف بالوكالة اي�سا من 27 
ت�سرين اول 1943 اىل 18 ت�سرين ثاين 
1944 بال�سافة اىل مديرية الآثار وبعد 
قام  وق��د  العامة.  التموين  مديرية  ذل��ك 
امل�سرف بامداد الزراع بال�سلف والتدخل 
املحا�سيل  ا�سعار  ل��رف��ع  ال���س��واق  يف 
يف  وامل�ساهمة  ال��ك��ت��ان  وب���ذر  كالقطن 
ال�سمنت  ك�سركة  ال�سناعية  امل�ساريع 
الزيوت  ا�ستخراج  و�سركة  العراقية 
النباتية و�سركة جتارة وطحن احلبوب 
القطن  بن�سج  تتعلق  اخ��رى  وم�ساريع 
واهراء احلبوب ودباغة اجللود ر�سيد 

ال�سماك. 
ع��ن م��دي��رًا ع��ام��ا ل��الآث��ار ال��ق��دمي��ة )20 
نائب  وك�����ان   )1941 ث����اين  ت�����س��ري��ن 
ال�ست�سارية  ال��ت��م��وي��ن  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
اي�سا )ني�سان 1942( ونقل مديرا عاما 
وا�سبح   )1944 حزيران   25( للتموين 
وزير التموين )18 ت�سرين ثاين 1944 
ع�سوا  وع���ن   .1946 ���س��ب��اط   23 اىل 
مبجل�س العيان خلفا للبطريرك يو�سف 
ايار   14( امل�ستقيل  ال��ث��اين  عمانوئيل 
1945(. ودخل يف وزارة ار�سد العمري 
وزيرا للمالية ووزير التموين بالوكالة 
من  ا�ستقال  وق��د   .)1946 ح��زي��ران   1(
 .1946 مت��وز   31 يف  التموين  وك��ال��ة 
وا�ستمر يف املالية يف ا�ستقالة الوزارة 
وتقلد   .1946 ث���اين  ت�����س��ري��ن   20 يف 
�سالح  وزارة  يف  اي�سا  املالية  وزارة 
عهده  يف  وث��م   ،)1947 اآذار   29( جرب 
تاأ�سي�س البنك املركزي الذي عرف با�سم 
)ت�سرين  ال��ع��راق��ي  ال��وط��ن��ي  امل�����س��رف 
الوزارة  من  وا�ستقال   .)1947 الثاين 
ملعاهدة  املعار�سة  الوثبة  اح��داث  بعد 
الثاين  ك���ان���ون   27 يف  ب��ورت�����س��م��وث 

 .1948
كتابي  يف  وم��وؤل��ف��ات��ه  ادب���ه  ع��ن  تكلمت 
ذكرت  وق��د  الفكرية".  اليقظة  "اعالم 

 /  1929 �سنة  ن�����س��ره��ا  ال��ت��ي  م��ق��الت��ه 
يف  وال��ع��ام��ل  ال��ف��الح  "حقوق  ع��ن   30
اإنه  قال ها�سم جواد عنه  العراق". وقد 
�سبق ال�سحفين والتقدمين يف ميدان 
املطالبة بحقوق الفالح والعامل وا�سار 
العناية  �سرورة  اىل  وحما�س  قوة  بكل 
واملزارع.  املعامل  يف  العاملة  بالطبقة 
وذكر ما كتبه يو�سف غنيمة �سنة 1929 
ان من واجب العدل ومقت�سيات النظام 
كل  راحة  ت�سمن  ان  الراقي  الجتماعي 
مدى  طماأنينتهم  وت��ك��ف��ل  الأم����ة  اف����راد 
الهتمام  وج���وب  ع��ن  ف�سال  احل��ي��اة، 
باعالة ذويهم بعد موتهم، وذلك بتحديد 
ال�سحة  �سروط  وتوفري  العمل  �ساعات 
وامان  واعمالهم  �سكناهم  حم��الت  يف 
وغريهما  وع��ام��ل  ف��الح  ك��ل  وم�ستقبل 
ويفكر يف و�سائل معي�ستهم عند العجز 
باعالة  ويقام  العاهات،  وحلول  والهرم 

ايتامهم واراملهم بعد موتهم. 
وت�����س��اءل ه��ا���س��م ج���واد ه��ل ق���ال لورد 
ب��ي��ف��ريي��ج اك���ر مم��ا ق��ال��ه ه���ذا الرجل 

العراقي قبله ب�ستة ع�سر عاما؟ 
الفالح  مطالب  ان  غنيمة  يو�سف  وق��ال 
مالكة  احلكومة  ب��ق��اء  ت�سمل  ان  يجب 
الرا�سي  وت��ف��وي�����س  الر�����س،  ل��رق��ب��ة 
على  وترجيحه  بيده  والعامل  للفالح 
ال�سغرية  امللكية  وت�سجيع  �سواه،  من 
واحلد من م�ساحة الرا�سي التي ميلكها 
م�سرف  وت��األ��ي��ف  ال���واح���د،  ال�سخ�س 
وحماية  زراع���ي���ة،  ون��ق��اب��ات  زراع�����ي 
له،  ال�سواق  وايجاد  الزراعي  النتاج 

الخ. 
حتديد  يف  فلخ�سها  العمال  مطالب  اما 
والأج���رة  العمل  و���س��اع��ات  العمل  �سن 
ال��ع��م��ال يف حالة  ال�����س��غ��رى، و���س��م��ان 
املهنية  احل���وادث  وق��وع  وعتد  امل��ر���س 
ومعاونة   ، والعجز  ال�سيخوخة  وعند 
ومكافحة  ال��ع��ط��ل،  اي����ام  يف  ال��ع��م��ال 
م�ساكن  ايجاد  يف  وامل�ساعدة  البطالة، 
م�ستوى  ورف����ع  ورخ��ي�����س��ة،  ���س��ح��ي��ة 

التهذيب ، الخ. 

شيء عن يوسف غنيمة
الوزير البحاثة األديب يوسف رزق الله غنيمة ولد في بغداد في 9 آب 1885 وتوفي 

في لندن التي قصدها مستشفيا في 10 آب 1950. كان وزيرا للمالية والتموين 
وعضوا بمجلس األعيان ومديرا عامًا لآلثار الخ. 

من مؤلفاته: تجارة العراق قديما وحديثا، نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق، 
محاضرات في مدن العراق، الحيرة: المدينة والمملكة العربية الخ. 

اسهبت في ترجمته في "اعالم اليقظة الفكرية". 

 اعداد: عراقيون
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�ساقنا حب ال�ستطالع لن نعود اىل جمموعات احدى اجلرائد 
عام  جمموعة  نت�سفح  كنا  فبينما  �سفحاتها  لنقلب  البغدادية 
1929اذا بنا نعر على �سل�سلة من املقالت حول "حقوق العامل 
ا�ستلفت  وقد  غنيمة.  يو�سف  معايل  العراق" بقلم  يف  والفالح 
الخرى.  تلو  املقالة  نقراأ  فرحنا  اجل��ذاب  العنوان  هذا  نظرنا 
�سور  امامنا  ومتثلت  ال  جميعا  قراءتها  من  نفرغ  كدنا  وم��ا 
ايها  �سبقكم  لقد  جميعا،  تقول  وكاأنها  واحلا�سر.  املا�سي  من 
ال�سحفيون وايها التقدميون يف ميدان املطالبة بحقوق الفالح 
وا�سار  �سنوات عديدة،  منذ  البالد  اهل هذه  من  والعامل رجل 
بكل قوة وحما�س اىل �سرورة العناية بالطبقة العاملة ان كانت 
يف املعامل او املزارع. وي�سعب كثريا تلخي�س ماورد يف تلك 
والجتاهات  الراء  تلك  ولكن  واجت��اه��ات،  اآراء  من  امل��ق��الت 
�سيما  احلديث  التفكري  تطور  يتابع  ما  على  باخلافية  لي�ست 
فالكل  تولدت عن احلرب احلا�سرة..  التي  الونة الخرية  يف 
لكافة  وتعميمه  الجتماعي  ال�سمان  تاأ�سي�س  ب�سرورة  ينادي 
الطبقات الكادحة، وقد نال ال�سيد وليم بفريج �سخرته العاملية 

عندما ا�سدر تقريره عن "ال�سمان الجتماعي يف بريطانيا". 
ولكن معايل يو�سف غنمية يقول عام 1929: "من واجب العدل 
ومقت�سيات النظام الجتماعي الراقي ان ت�سمن راحة كل افرد 
الأمة، وتكفل طماأنينتهم مدى احلياة، كما يجب الهتمام باعالة 
ذويهم بعد موتهم، وذلك بتحديد �ساعات العمل وتوفري �سروط 
ال�سحة يف حمالت �سكناهم واعمالهم وامان وم�ستقبل كل فالح 
وعامل وغريهما ويفكر يف و�سائل معي�ستهم عند العجز والهرم 

وحلول العاهات ويقام باعالة ايتامهم واراملهم بعد موتهم". 
فهل قال بيفريج باتري اكر مما قيل من قبل رجل عراقي قبل 
�ستة ع�سر عاما؟ ان اجلواب على هذا ال�سوؤال لي�س باملهم ولكن 
املهم ان نعرف الدافع الذي حدا به اىل مطالبة احلكومة بهذه 
ال�سالحات ولي�س هذا بال�سعب فقد قال معاليه يف هذا ال�ساأن: 
"يوؤملني كل المل ان اكتب هذا الف�سل املحزن ل�سور بقلمي حال 
الفالح والعامل تلك احلال التي ل ترت�سيها الب�سرية املت�سامنة 

ول يقرها العقد الجتماعي بل ينفرها العقل ال�سليم. 
الداء  اعن  ان مل  ان  العمل  ما  ال�سعور احلي. ولكن  وي�سجبها 
وا�سف مظاهره ل امتكن من ايجاد الدواء ول ت�سميد القروح 
ل  التي  الم��ور  تلك  عن  انف�سنا  لن�سل  نقف  وهنا  واجلراح" 
بل  الجتماعي  العقد  يقرها  ول  املت�سامنة  الب�سرية  ترت�سيها 
يزودنا  وهنا  احلي؟  ال�سعور  وي�سجبها  ال�سليم  العقل  ينفرها 
الكاتب باجلواب فيقول "ان�سان عريان او يكاد يكون عريانا اذ 
ل ي�سرت ج�سمه ال ثوب ممزق او عباءة ممزقة، حايف الرجلن 
منهول القوى ي�ستغل منذ الفجر حتى �ساعة متاأخرة من الليل 
ال  البذور و�سقيها.. ل يتغذى  يف كرب الر�س وحرثها ويذر 
جاهال.  ومي��وت  جاهال  يولد  ارز،  او  ذرة  خبز  او  �سعري  خبز 
ت�سوقه  ما  ال  الدنيا وملذاتها  يعرف من  يكتب ول  يقراأ ول  ل 
اليه طبيعته". ولي�س العامل با�سعد حظا من الفالح ويف كلتا 
احلالتن ل جند �سوى "حقوقا م�ساعة وكرامة ممتهنة وحياة 
الفالح  ميلكها  ما  كل  تع�سة  و�سيخوخة  مبعرة  وق��وى  موؤملة 
احلقيقة  قلت  فلقد  الكاتب  ايها  الله  حياك  العراقي".  والعامل 
وو�سفتها ادق الو�سف ومل ترد بها لنف�سك �سوى ان نرى ابناء 
اعوام  منذ  القائل  انت  ال�ست  وطماأنينة.  �سعادة  يف  املجتمع 
اليوم  الدميقراطية  الكثريون من رجال المم  يقوله  ما  طويلة 
وان  اخلبز  مع  والدجاج  الزبدة  ياكل  ان  الفالح  لجل  "ا�سعى 
للعاطلن  رزقا  واطلب  لالجراء  رحمة  و"ان�سد  برفاه"  يعي�س 
النظام  على  ث���ورة  �سك  ول  الف��ك��ار  ه��ذه  ك��ان��ت  لقد  منهم". 
العراق حينذاك. ولرمبا  ال�سائد يف  – القت�سادي  الجتماعي 
ظن البع�س الن ان لي�س يف هذه املبادئ ، ول هذا الجتاه اي 
خطر او ثورة. ولي�س فيها اي جديد ولكن ذلك خطاأ وا�سح ان 
– فان وجدت  قررنا كذلك. فنحن امنا نقرن احلا�سر باملا�سي 
هذه الفكار قبول ورواجا يف هذه اليام. فلقد غمرت الفكار 
نكن  مل  ما  احل��رب  وعلمتنا  التعليم  وانت�سر  العراق  احلديثة 

نعلمه من قبل. ولكن تذكر ايها القارئ عام 1929 والعراق يف 
بكثري  منهم  واقل  جدا  قليل  فيه  املتعلمن  وعدد  نه�سته  اوائل 
عدد اولئك الذين كانوا يظنون ان للفالح والعامل حقوقا اكر 
فمن  ولذلك  البالية.  التقاليد  اياه  اعطته  اليام وما  مما وهبته 
احلق ان نقول ان معايل يو�سف غنيمة ان مل يكن الثائر الول 
فانه  العاملة،  الطبقات  الذي ل ين�سف  النظام الجتماعي  على 
التاخر ورفعوا علم  ول �سك من اوائل من اعلنوا احلرب على 
ان  ذل��ك  م��ن  رائ���ده  وك��ان  ال�سحيق  املا�سي  قيود  م��ن  التحرر 
النظم الجتماعية احلديثة  لتقبل  العراقي  العام  الراأي  يح�سر 
الفراد  بن  الجتماعي  الت�سامن  مبادئ  ن�سر  ت�ستهدف  التي 
خا�س  �سمان  جعل  ب�����س��رورة  مثال  طلب  فقد  ال�����س��واء.  على 
زهرة  "يق�سي  ال��ذي  الرجل  ان  ذل��ك  يف  وحجته  بال�سيخوخة 
يعاجلها  مبهنة  املجتمع  خدمة  يف  كهولته  اي��ام  ويفني  �سبابه 
او  بناء او جنارة  او  او او حياكة  و�سنعة يزاولها من فالحة 
حدادة او غريها من ال�سناعات يحق له يف ايام �سيخوخته ان 
يقوم املجتمع باعالته وتهتم حكومة البالد به ول ترتكه يعاين 
المرين بن انياب العوز والفقر املدفع" ومن حقهم "ان يطالبوا 
الت�سامن  با�سم  �سيخوختهم  يف  باعالتهم  واحلكومة  املجتمع 
الجتماعي ولي�س با�سم ال�سدقة." ففكرة الت�سامن الجتماعي 
وا�سحة جدا يف املطالبة بهذه املوؤ�س�سات التي يجب ان تكون 

جزءا من ماكنة الدولة ولي�س امورا عار�سة فيها. 
من  ان  بقوله  املنتجن  حقوق  حتقيق  مطالبته  يف  ويذهب 
اعالتهم ومداواتهم  لهم  يكفل  يطلبوا �سمانا  "ان  العمال  حق 
التي  النا�سئة عن مهنهم  يف حالة مر�سهم ول �سيما الحوال 
تعطلهم عن العمل والرت��زاق اىل اجل معن او دائم" وبهذا 
التي  ال���س��رار  عن  التعوي�س  نظام  ا�سا�س  و�سع  قد  يكون 
العمل عن ذلك ثم ذهب  العمل وم�سوؤولية �ساحب  حتدث عن 
الت�سمم  يحدث  وما  اخلطرة  العمال  فعدد  هذا  من  اكر  اىل 
منهم  لكل  وعن  والوقائية  ال�سحية  الوجهات  من  وعاجلها 

تعوي�سا ح�سب ما هو جار عند المم الراقية. 
وفكرة الت�سامن الجتماعي هي املبداأ الذي حدا مبعاليه اىل 
الداء  فعن  وا�سحة.  علمية  بطريقة  الق�سايا  ه��ذه  معاجلة 
وو�سف الدواء، فقد راأى يف تاأ�سي�س جمعيات ونقابات العمال 
ت�سامنا بن ا�سحاب املهن وهذه اخلطوة الوىل يف �سبيل 
بحقوقهم  املطالبة  عليهم  �سهلت  انها  اذ  الجتماعي  ال�سالح 
"ان ا�سحاب روؤو�س  اذ  ذلك  ورفهت عن حالتهم ول غرو يف 
الموال يتمكنون من خذل الجري املنفرد ايل ل تعاونه نقابة 
اىل  حمالة  ل  تف�سي  الطرفن  بن  مبا�سرة  فامل�ساومة  مهنية، 
تعلب الول على الثاين لن الجري املنفرد الذي ل ي�ستند اىل 
قوة نقابة ل ميكنه ال�سرب على العطالة زمنا طويال بل ي�سطر 
اىل العمل باجرة زهيدة فيغلب على امره" وعلى هذا فقد نادى 

الكاتب قائال:. 
لكم  لي�سمع  �سعثكم  ومل��وا  الج���راء  ايها  كلمتكم  "وحدوا 
�سوت". وقد نبه احلكومة اىل �سرورة و�سع ت�سريع خا�س 
العامل  حقوق  يعن  قانون  ب��دون  البالد  بقاء  ان  اذ  بالعمال 
النه�سة  على  وخطرا  اعراقي  الت�سريع  يف  كبريا  نق�سا  يعد 
ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية. كما انه بن ان ا�ستقالل 
البالد يعتمد بدرجة كبرية على نه�سة ورقي الكرية فيه من 
عمال وفالحن فقال ان من واجبنا" ان نن�سج قما�س ا�ستقاللنا 
يف مناول حياتنا ونفرغ دعامته يف قالب معاملنا ونكتب �سكه 
بل عن مطالب  يقف عند هذا احلد  م��زارع فالحينا" ومل  يف 

الفالحن والعامل. فقال يف مطالب الفالح . 
1- نبقي احلكومة مالكة رقبة الر�س 2- تفوي�س الرا�سي 
 -3 �سواء  كان  اي  على  وترجيحه  اول  بيده  والعامل  للفالح 
ت�سجيع امللكية ال�سغرى 4- و�سع ت�سريع يعن احلد العظم 
 -5 واحد  ل�سخ�س  زراعتها  تعهد  التي  الرا�سي  م�ساحة  من 
ا�سحاب  من  تطلب  التي  ا�سروط  على  ين�س  ت�سريع  و�سع 
م�سمى  اجل  اىل  تطبيقها  يف  اخفاقهم  وعند  الكربى  امللكيات 
زراعية  ونقابات  زراع��ي  م�سرف  تاليف   -6 منها  يحرمون 
البذور  بتقدمي  ال�سغرى  امللكيات  ذوي  الفالحن  ملعاونة 
الفني  الزراقي  والر�ساد  والدوات  وال�سماد  املالية  وال�سلفة 
عادل  تعيينا  امل���زارع  يف  ال�سركال  ح�سة  يعن  ت�سريع   -7
يرفع احليف احلا�سر عن كواهل الفالحن 8- ت�سريع ين�س 
والراأ�سمالين  للمالكن  والك�سب  للفائدة  العظم  احلد  على 
على  ين�س  ت�سريع   -9 وال�سلفات  امل�ساعدات  من  وال�سراكيل 
واجبات الروؤ�ساء وال�سيوخ من الهتمام ال�سحي والتهذيبي 
و�سمان العجز للفالحن من ع�سريتهم او قبيلتهم او فخذهم 
مطالب  اما  له.  ا�سواق  وايجاد  الزراعي  النتاج  حماية   -10

العمال فهي: 
1- حتديد �سن العمال 2- و�ساعات العمل 3- حتديد الجرة 
ال�سغرى 4- �سمانة يف حالة املر�س 5- وعند وقوع احلوادث 
ايام  يف  معاونة   -7 والعجز  ال�سيخوخة  وعند   -6 املهنية 
العطلة 8- معاونة ليجاد �سغل للعاطلن ومكافحة البطالة 9- 
معاونة ليجاد دور �سكني �سحية ورخي�سة 10- رفع م�ستوى 

التهذيب بن طبقات العمال. 
غنيمة  ال�ستاذ  معايل  مقالت  من  لعدد  �سريعة  خال�سة  هذه 
 – عليهما  يهناأ  وج��راأة  ب�سراحة  عاما  ع�سرة  �ستة  منذ  كتبها 
انواعا  يعاين  والفالح  العامل  ومازال  ال�سنن  مرت  قد  ولكن 
من اجلور والفاقة، ومازالت نه�سة البالد مفتقرة اىل ما نادى 
للتاريخ  بل  ل�سيء  ل  ه��ذا  ن�سجل  ونحن  ا�سالحات.  من  به 

ونذكر ع�سى ان تنفع الذكرى. 
جريدة السياسة 1947

هكذا قال معالي يوسف غنيمة عن حقوق العمال
 هاشم جواد 
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 مير بصري

وان��ت��خ��ب ن��ائ��ب��ا ع��ن ب��غ��داد يف جمل�س 
انتخابه  وج���در   ،  1925 �سنة  ال��ن��واب 

فيالدورة النيابية الثانية �سنة 1928. 
وع����ن وزي������را ل��ل��م��ال��ي��ة يف ال������وزارة 
الثاين  كانون   14( الثالثة  ال�سعدونية 
يف  وث��م   )1929 ني�سان   28  –  1928
ني�سان   28( ال�سويدي  توفيق  وزارة 
وا�سرتك   .  )1929 اأيلول   19 –  1929
�سنة  الوطني  الخ��اء  حزب  تاأ�سي�س  يف 
للواردات  ع��ام  م��دي��را  ع��ن  ث��م   ،  1930
عاما  فمديرا   )1932 الول  كانون   29(
نائبا  وانتخب  اآب 1934(.   16( للمالية 
عن بغداد )كانون الول 1934 – ني�سان 
1935(. واعيد تعيينه مدير عام للمالية 
الثار  فمدير   )1936 الأول  كانون   24(
 –  1941 ال��ث��اين  ت�����س��ري��ن   20( ال��ع��ام 

الوقت  يف  وت���وىل   ،)1944 ح��زي��ران 
نف�سه ادارة امل�سرف الزراعي ال�سناعي 
اىل   1941 الثاين  ت�سرين  من  بالوكالة 

اآذار 1942. 
للتموين  ع��ام��ا  م��دي��را  ذل���ك  ب��ع��د  وع���ن 
للتموين  ف���وزي���را   )1944 0ح���زي���ران 
)18 ت�سرين الثاين 1944 – 23 �سباط 
العيان  مبجل�س  ع�سوا  وعن   ،)1946
املالية  ايار 1945(. وتوىل وزارة   14(
حزيران  )اول  التموين  وزارة  ووكالة 
التموين  وك��ال��ة  ع��ن  تخلى  ث��م   ،)1946
اعباء  يحمل  وظ���ل   )1946 اآب  )اول 
الثاين  ت�سرين   21 اىل  امل��ال��ي��ة  وزارة 
وزارة  يف  للمالية  وزي��را  وع��اد   .1946
 27  –  1947 اذار   29( ج���رب  ���س��ال��ح 

كانون الثاين 1948(. 

الخرية  ايامه  يف  املر�س  عليه  وا�ستد 
بها  لندن م�ست�سفيا وق�سى نحبه  فق�سد 
فدفن  جثمانه  ونقل   ،1950 اآب   10 يف 

يف بغداد. 

البحاثة املحقق: 
املعية  �سخ�سية  غنيمة  ي��و���س��ف  ك���ان 
متعددة املزايا وال�سجايا برزت يف حقل 
التجارة والقت�ساد وال�سحافة والبحث 

وال�سيا�سة والدارة. 
النظر  امعان  يقت�سي  بن�ساته  الملام  ان 
الناه�س  ال��ب��غ��دادي  ال�سباب  ح��ال  يف 
على  هبت  فلقد   ،1900 �سنة  نحو  يف 
املائة  م�ستهل  يف  الراقدة  ال�سالم  مدينة 
الع�سرين ن�سمة احلياة، فتحفز نا�سئتها 
من  فمنهم  وامل��ع��ايل،  العلوم  طلب  اىل 

ان���خ���رط يف ال�����س��ل��ك ال��ع�����س��ك��ري ال���ذي 
من  عقود  منذ  العثمانية  الدولة  اتاحت 
فر�سا  البعيدة  ولياتها  لأبناء  ال�سنن 
�سد  من  ومنهم  اليه،  لالن�سمام  موؤاتية 
الرحال اىل ال�ستانة لينهل من معاهدها 
نف�س  يف  اك��ب  م��ن  ومنهم  وم��دار���س��ه��ا، 
بلدة على حت�سيل ما تي�سر له من العلوم 

القدمية او احلديثة.. 
وقد اغرتف فنانا من خري ثقافة ع�سرية 
فامل  حينذاكن  الرافدين  عا�سمة  هياأتها 
باللغات الفرن�سية والنكليزية والرتكية، 
الليل  اناء  الدر�س واملطالعة  وثابر على 
اىل  ن��زل  م��ا  اذا  حتى  النهار،  واط���راف 
ي��زاول  اخ���ذا  العملية،  احل��ي��اة  م��ع��رتك 
يف  ال�سهرية  املجالت  ويكاتب  التجارة 

خمتلف القطار العربية. 

جملة  يف  بالكتابة  غنيمة  يو�سف  �سرع 
"امل�سرق" البريونية �سنة 1904، وعمره 
وكان  ع�سرة،  التا�سعة  يتجاوز  ل  اآنئذ 
النكليزية  ع��ن  مرتجما  ل��ه  بحث  اول 
يتعلق مبواليد براهمة الهنود. ثم واىل 
الن�سر يف تلك املجلة �سنن طويلة، فكتب 
ع��ن ال��ره��ا واحل����رية وامل���ن���اذرة، وعن 
الكاتب،  عزرا  وقرب  الطبيب  يختي�سوع 
وعن  العامية،  والمثال  اخلرافات  وعن 
العراق..  يف  وال��زراع��ة  والتمر  النخل 
وكان معظم املقالت التي ن�سرها يف تلك 
ال�سيارة  ال�سحف  من  و�سواها  املجلة 
ن�����واة ل��ك��ت��ب ا����س���دره���ا ف��ي��م��ا ب��ع��د يف 

مو�سوع القت�ساد والتاريخ. 
داود  املعلم  ا�سدر   1909 اآب   13 ويف 
فكان  بابل"  "�سدى  ج��ري��دة  ���س��ل��ي��وا 

الوزير البحاثة األديب يوسف غنيمة ينتمي الى أسرة 
كلدانية قديمة، وهو ابن رزق الله بن يوسف الملقب 
بالشهبدر بن الشماس سمعان بطرس بن الياس بن 

الشماس عيسى بن غنيمة بن القس ايشوع بن غنيمة 
بن ايشوع.  ولد في بغداد في 9 آب 1885 ودرس في 
مدرسة االلياس )1898 – 1902( ثم واصل دراسته 

وتعلم اللغات التركية والفرنسية واالنكليزية اضافة الى 
العربية والكلدانية. وأخذ يمارس التجارة في سنة 1906 
، ولم تلهه اعماله عن البحث والكتابة، فنشر المقاالت في 
جريدة "صدى بابل" )13 آب 1909( ، وكتب في جريدة 

بغداد التي اصدرها مراد سليمان في العهد الدستوري 
ومجلة لغة العرب لألب انستاس الكرملي وغيرهما. 
وقد انتخب عضوا في مجلس ادارة لواء بغداد سنة 

1922، وعهد اليه بالقاء محاضرات في دار المعلمين 
العليا في السنة التالية. وانتخب في آذار 1924 نائبا عن 

بغداد في المجلس التاسيسي فكان مقررا للجنة القانون 
االساسي فيه. ثم اصدر جريدة "السياسة" اليومية في 3 

آذار 1925

غ��ن��ي��م��ة  ال����ل����ه  رزق  ي����وس����ف 

امللك في�سل الثاين ي�ستمع اىل مدير االثار القدمية يو�سف غنيمة
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عهد  اأول  يف  م��دي��ره��ا  غنيمة  ي��و���س��ف 
"لغة  فلمه يف جملة  اجال  ثم  �سدورها. 
ان�ستا�س  الأب  ان�����س��اأه��ا  ال��ت��ي  العرب" 
وبداأ  العظمى.  احل���رب  قبيل  الكرملي 
جملة  يف  بحوثه  بن�سر   1918 �سنة  يف 
املراأة  عن  فكتب  امل�سرية،  "املقتطف" 
ال��ورق ال��خ. ويف 3  ال��ع��راق ونقود  يف 
با�سم  يومية  جريدة  ا�سدر   1925 اذار 
"ال�سيا�سة" ، فلم تدم �سوى �ستة اأ�سهر. 
وقد و�سع موؤلفات متعددة، منها : ر�سالة 
 ،)1920( وال��ربدي�����س��ان��ي��ة  ب��ردي�����س��ان 
 )1922( قدميا وحديثا  العراق  وجتارة 
العلمي،  املعهد  يف  له  حما�سرات  وهي 
العراق  يهود  تاريخ  يف  امل�ستاق  ونزهة 
العراق  مدن  يف  وحما�سرات   ،)1924(
العليا  املعلمن  دار  يف  القاها   )1924(
ب��ح��ث حوا�سر  ف��ي��ه��ا  وت���ن���اول  ب��ب��غ��داد 
املدينة  واحل�����رية:  ال��ق��دمي��ة،  ال���ع���راق 
احاط  وق��د   ،)1936( العربية  واململكة 
هذا الكتاب ب�سوؤون اململكة العربية التي 
قامت حاجزا بن القيا�سرة والكا�سرة، 
باخلورنق  ف��اخ��رت  ال��ت��ي  اململكة  ت��ل��ك 
وال�سدير وويل اآمرها النعمان بن املنذر 

وان�سد يف ربوعها نابغة بني ذبيان. 
بابل"  "غادة  فت�سمل  الخ��رى  اآث��اره  اما 
وه���ي رواي����ة ت��اري��خ��ي��ة ن�����س��رت بع�س 
و"حقوق  العرب"  "لغة  يف  ف�سولها 
ف�سوله جريدة  والعامل" ن�سرت  الفالح 
الول  ت�سرين  من  البغدادية  "البالد" 
يف  بحث  وق��د   ،1930 اذار  اىل   1929
املجتمع  يف  وال��ع��ام��ل  ال��ف��الح  ح��ق��وق 
ال�سيوخ  واع���ال���ة  وال��ب��ط��ال��ة  ال��ع��راق��ي 
والنقابات  العمل  وع��وار���س  وامل��ر���س 
امل��ه��ن��ي��ة وق���وان���ن ال��ع��م��ال. ع��ال��ج هذه 
الطبقات  على  الغيور  ب��روح  املوا�سيع 
الأمم  م��ن  مبوقعها  ال�����س��اع��ر  ال��ع��ام��ل��ة، 
وم�ساحلها  حقوقها  عن  املدافع  احلية، 
بكرا  املباحث  امثال هذه  كانت  يف وقت 
كاتب  يطرقها  قلما  العربي  ال�سرق  يف 

اويغنى بها باحث. 
للجنة  املقرر  وافاد من ا�سطالعه مبهمة 
القانون الأ�سا�سي يف املجل�س التاأ�سي�سي 
فو�سع "�سرحا للقانون الأ�سا�سي، ن�سرت 
و"ال�سيا�سة"  ال�سعب"  "نداء  ج��ري��دة 
اآذار  اىل   1930 ال���ث���اين  ت�����س��ري��ن  م���ن 
باملناحي  تتعلق  م��ن��ه  ف�����س��ول   1931
وال�سنة  والتعهدات  كالقرو�س  املالية 

وتدقيق  واملرا�سيم  وامليزانية  املالية 
وال�سرف  وامل��خ�����س�����س��ات  احل�����س��اب��ات 
كتابا  ثم و�سع  الخ.  المريية  والم��وال 
العبا�سين"  عهد  يف  العراق  "مالية  يف 
جتارة  غرفة  جملة  يف  ف�سول  منه  ن�سر 
بغداد يف ال�سنوات 1941 – 43 تناولت 
وامل�سادرة  واجلهبذة  ال�سناعات  بحث 

والدواوين وتدبري الموال. 

الروائي الديب 
الق�سة  رواد  م��ن  غنيمة  ي��و���س��ف  ك���ان 
ق�سة   1910 ���س��ن��ة  ف��ن�����س��ر  ال��ط��وي��ل��ة، 
"خردلة  جملة  يف  "الوهام"  ب��ع��ن��وان 
ثم  عي�سى.  رزوق  ل�ساحبها  العلوم" 
والو�سف،  الر�سف  ح�سنة  رواي��ة  كتب 
احل����وادث.  مت�سل�سلة  احل��ب��ك،  جميلة 
لكنه تقلد مهام الوزارة بعد ن�سر ثمانية 
ف�سول منها، ف�سرفته م�ساغل العمل عن 

امتامها. 
وهي   ، بابل"  "غادة  ه��ي  ال��رواي��ة  تلك 
تاريخية  – رواية  نف�سه  ذكر هو  – كما 
اخالقية ت�سف احلياة يف بابل، وقد ن�سر 
ف�سولها يف جملة لغة العرب يف �سنتيها 

اخلام�سة وال�ساد�سة )1937 – 38(. 
القدمية،  بابل  يف  الق�سة  ح��وادث  تقع 
وبطلتها فتاة جميلة خلقا وخلقا، �سريفة 
 ، ���س��م��ريام  ا�سمها،  ف��ك��را،  ح��رة  ن�سبا، 
"�سم�سو" ،  هامت بحب قريب لها ا�سمه 
لكنه مل يكن يبادلها احلب، اذ كان يهوى 
يفتتح  "حرتاء".  ا�سمها  اخ���رى  ف��ت��اة 
الرواية،  بطلة  بفتاتنا  الول  الف�سل 
وهي مت�سي اىل الهيكل �ساهمة حزينة، 
يف  تقف  فلما   ، تنو  جاريتها،  ترافقها 
وتت�سرع  الم��ه��ا  تبثها  الل��ه��ة  ح�سرة 
الفتى  قلب  يف  ه��واه��ا  ت���زرع  ان  اليها 
الذي حتبه. ي�ساهدها الكاهن "بريو�س" 
فيكلمها ويحاول اغواءها. وحن يراها 
بجاريتها  ي�ستعن  منه  وتنفر  طلبه  ترد 
�سم�سو  ابعاد  اىل  ترمي  مكيدة  لتدبري 
ال�سم يف  ود���س  نائية  يف رحلة جتارية 

طعامه. 
حرتاء  مبمات  الرواية  ف�سول  وتنتهي 
حزنا على �سم�سو الذي اذيع نباأ وفاته، 
الق�سة  �سري  يف  املوؤلف  خطة  ندري  ول 
بعد ذلك وخامتتها، ول �سك لدينا انه كان 
ال��ذي مل  النائي  اع��ادة احلبيب  يفكر يف 
يذق الطعام امل�سموم، واجتماعه بالفتاة 

�سمريام وزواجه بها، وخيبة األ الكاهن 
ال�سرير والمة اخلائنة. 

لقد ابدع يو�سف غنيمة يف و�سف احلياة 
ريب  اخل��وايل. ول  القرون  البابلية يف 
انه طالع الكثري من موؤلفات علماء الثار 
الينا  ينقل  ان  ا�ستطاع  حتى  البابلية 
م�ساهد رائعة حقيقية من اعمال البابلين 
وعقائدهم واآرائهم و�سلوكهم يف جدهم 
الق�سة  طيات  يف  و�سفه  ومما  وعبثهم. 
بابل ومعابدها ودورها واملوكب  مدينة 
وت�سجيل  ال������زواج،  و����س���وق  امل��ل��ك��ي، 
العقود التجارية وال�سريفية يف الهيكل، 
وا�ستثئار الكهنة بخريات ال�سعب، و�سفر 
القوافل التجارية، والحتفال بعيد راأ�س 
ال�����س��ن��ة )اك��ي��ن��و(، وث����ورة ال��ف��ت��اة على 
عادات قومها ال�سقيمة، وحياة الفالحن 
والرعاة يف حقولهم، و�سعودة ال�سحرة 
و�سعائر معاجلة املر�سى، وو�سف املاآثم 
ودفن الأموات وغري ذلك من المور التي 
بثها ا�ستطرادا يف �سباق الق�سة بال كلفة 

ول ت�سنع. 
و���س��واء ك��ان��ت ت��ل��ك ال���رواي���ة ق�سة يف 
يف  تاأريخية  م�ساهد  او  تاريخي  اط��ار 
نهج  قد  غنيمة  يو�سف  فان  ق�سة،  �سياق 
دوما�س  وا�سكندر  �سكوت  وال��رت  خطة 
وجرجي زيدان يف رواياتهم التاأريخية، 
روايته  يف  احلركة  قلة  عليه  يوؤخذ  لكن 
احلياة  ب��و���س��ف  باهتمامه  قي�ست  اذا 
اوثق  اىل  ورج��وع��ه  ال��ق��دمي��ة  البابلية 
يكون  ما  اق��رب  و�سفه  ليجيئ  امل�سادر 
الع�سور  تلك  يف  والواقع  احلقيقة  اىل 

ال�سحيقة. 

ال�سيا�سي واملايل
البحاثة  ال�سحفي  غنيمة  يو�سف  ذلكم 
ال�سيا�سي  غنيمة  يو�سف  ام��ا  امل��وؤل��ف، 
بداأ  فقد  ب��الده،  خدمة  يف  العامل  امل��ايل 
ال�سيادة  من  العراق  حترير  بعد  ن�ساطه 
الوطنية.  احل��رك��ة  ون�����س��وء  العثمانية 
وتثقيف  ال�����س��ع��ب  بتعليم  ي��وؤم��ن  ك���ان 
ان�ساء  ال�سباب، فعمل يف �سبيل ذلك يف 
وامل�����س��ارك��ة يف  ال��ع��ام��ة  ال�����س��الم  مكتبة 
والقاء  املعارف  وجمل�س  العلمي  املعهد 
املحا�سرات يف دار املعلمن واملنتديات، 
فكان  وال����وزارة،  النيابة  باعباء  وق��ام 
معتدل يف اآرائه، جادا ن�سيطا يف اعماله 
ح��ق��وق وطنه  على  احل��ف��اظ  ق��وي��ا يف   ،

ذلك  يف  ق��ال  �سجيج،  ول  جلبة  غري  من 
يو�سف  من  �سمعت  "وقد  بطي:  رفائيل 
���س��الم��ة رئ��ي�����س ق��ل��م ال��رتج��م��ة يف دار 
املندوب ال�سامي يف بغداد، وكان يح�سر 
املذكرات للرتجمة بن الوفدين العراقي 
 1927 �سنة  معاهدة  حول  والربيطاين 
يف  ع�سو  وه��و  غنيمة،  ان  ومالحقها: 
وا�سدهم  املفاو�سن  ا�سلب  من  الوفد، 
ومناق�ساته  العراقية،  بامل�سلحة  مت�سكا 
انتباههم  ن�سرتعي  املفاو�سن  لالنكليز 
الطالع  اىل  وا�ستنادها  احلجة  بقوة 

الوا�سع.. 
ذل���ك يف  ب��ع��د  ي��و���س��ف غنيمة  وا���س��رتك 
برئا�سة  الوطني  الخ���اء  ح��زب  تاأليف 
وواظب   ،1930 �سنة  الها�سمي  يا�سن 
يف اعمال احلزب، كما �سهد بذلك رفائيل 
امل�سائل  درا���س��ة  يف  دقيقا  وك��ان  بطي، 
�سحيفة  يف  والكتابة  املذكرات  وو�سع 

احلزب. 
ثم هيئ له ان كان الرئي�س الول للم�سرف 
الزراعي ال�سناعي عند تاأ�سي�سه، فو�سع 
دفته  وادار  وطيدة  قواعد  على  دعائمه 
متتاليات. وان يف  اعوام  �ستة  اكر من 
من  لعجبا  امل�سرف  هذا  لدارة  اختياره 
بتاأ�سي�س  ن��ادى  فلقد  عجابا،  التقادير 
بنحو  التاأريخ  ذلك  قبل  زراع��ي  م�سرف 
ثالثني �سنة، فكتب يف جملة امل�سرق يف 
العراق  "تخل  عن  مقال   1907 حزيران 
حال  �سوء  اىل  بال�سارة  ومتره" ختمه 
مالكي الب�سرة، متمنيا" لو فتح م�سرف 
المالك  ا�سحاب  منه  ي�ستفيد  رزاع���ي 

فائدة تذكر"!. 
مديرية  ذل��ك  بعد  غنيمة  يو�سف  و�سغل 
التموين  فمديرية  العامة  القدمية  الآثار 
ال��ع��ام��ة ف�����وزارة ال��ت��م��وي��ن وع����اد اىل 
ع�سوا  وكان  املالية  وزارة  كر�سي  تبوء 
املنا�سب  ه���ذه  ان  الع���ي���ان.  مبجل�س 
النبعة،  املختلفة  الخت�سا�س،  املتباينة 
جميعا  باعبائها  ينه�س  ان  ا�ستطاع  قد 
وجلده  ون��زاه��ت��ه  ب��اخ��ال���س��ه  م���ت���زودا 
وخريته  بدرايته  م�ستعينا  العمل،  على 
وعززها  املرونة  �سحذتها  التي  وحنكته 
�ستى  يف  الوظيفة  م��ن  متخذا  امل����ران، 
مراتبها، كما اتخذ قبل ذلك من ال�سحافة 
والكتابة، و�سيلة خلدمة الوطن ورعاية 

امل�سلحة العامة. 
بالف�سل  غنيمة  يو�سف  ا�سم  اق��رتن  لقد 

وال���ن���زاه���ة وك����رم ال��ن��ف�����س وع��ف��ة اليد 
الرفيعة  املنا�سب  يف  ق�سى  والل�سان. 
اآله  دار  يف  ي�سكن  وه���و  ط��وي��ال  ع��ه��دا 
القدمية ول يقتني �سيارة، يف حن امتلك 
بلغوا  ول  �ساأوه  يدركوا  مل  ممن  الكثري 
وال�سيارات  ال�ساخمة  الق�سور  منزلته 
الفخمة والريا�س الباذخة. وقد �ساأله يف 
ذلك بع�س ا�سحابه، فاجاب: يخال يل ان 

راتبي ل "بركة" فيه!. 
التوا�سع، فمن نوادره  وكان موؤدبا جم 
وهو  ال��ن��واب،  جمل�س  يف  وق��ف  ان�سه 
وزير املالية �سنة 1928، يرد على خطب 
ممثلي الأمة يف مناق�سة ميزانية الدولة، 
ال�ساليب  اىل  م�����س��ريا  ك��الم��ه  فا�ستهل 
اللقاب  نبذ  اىل  داع��ي��ا  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
واملبالغة يف املجامالت حر�سا على وقت 
لندخل  والآن،  قال:  ثم  الثمن،  املجل�س 
ح�سرة  تف�سل  لقد  املو�سوع:  �سلب  يف 
فلم  با�سا..  ال��ن��ائ��ب..  الفخامة  �ساحب 
بال�سحك  �سج  ان  ال  املجل�س  من  يكن 

والت�سفيق. 
الكلمة، يف  ه��ذه  اختتم  وان��ا  ولب��د يل، 
يو�سف غنيمة ان ا�سري اىل ما اخت�سني 
ومودة  لطف  من  الخ��رية  �سنيه  يف  به 
التقدير  م��ن ع��واط��ف  ل��ه  اك��ن  وم��ا كنت 
غرفة  بناية  لتجاور  ك��ان  لقد  والك��ب��ار. 
جت�����ارة ب���غ���داد وامل�������س���رف ال���زراع���ي 
توثق  يف  احل��م��ي��د  الأث������ر  ال�����س��ن��اع��ي 
تعارفنا وات�سال تزاورنا، فكنا نتكلم يف 
علم  من  كالنا  بها  عنينا  التي  املوا�سيع 
ا�سغري  وادب وتاريخ واقت�ساد. وكنت 
وذكرياته  الطلية  اح��ادي��ث��ه  اىل  بلهفة 
املمتعة عن العهود التي �سهدها والرجال 
ال��ذي��ن ع��رف��ه��م. وك��ت��ب يف جم��ل��ة غرفة 
جت���ارة ب��غ��داد ال��ت��ي ك��ن��ت ا���س��رف على 
حتريرها ووا�سل الكتابة فيها �سنوات. 

الكرملي  ماري  ان�ستا�س  بالب  وعرفني 
نادي  اىل  وقدمني  الع���الم  م��ن  وغ��ريه 
ال��ق��ل��م. ومل���ا ع��زم��ت ع��ل��ى ن�����س��ر كتابي 
العراقي" �ساألته  القت�ساد  يف  "مباحث 
فكتب  ال���ق���راء،  اىل  ت��ق��دمي��ه  ي��ت��وىل  ان 
بالرغم من م�ساغله الكثرية، وهو انذاك 
واطراء  ثناء  كلها  مقدمة  املالية،  وزي��ر 
على عادته يف ت�سجيع ال�سباب واللطف 
بال�سحاب. ومل يكتف بذلك، بل بادر اىل 
تفي�س  ر�سالة  ايّل  فوجه  الكتاب  �سدور 

بالرعاية والكرام. 
مل اح�سب حن زرته مودعا قبيل �سفره 
الخري اىل انكلرتة ان ذلك �سيكون اآخر 
املر�س  ان  النبيل.  ال��رج��ل  بهذا  عهدي 
الذي امل به يف اعوامه الخرية مل يكن 
ون�ساطا،  ارهاقا  العقلية  قواه  ليزيد  ال 
�سراج  ينطفئ  ان  ال��ب��ال  على  يخط  فلم 
والفجاءة.  ال�سرعة  بتلك  الوهاج  حياته 
منه  فاخرت  ذل��ك،  غري  �ساء  قد  القدر  لكن 
جثمان  واع��ي��د  ال��غ��رب��ة  دي���ار  يف  املنية 
الذي  الوطن  ار���س  ال��رتاب يف  ليوارى 
�سبيله  يف  وع��م��ل  ل���ه  واخ��ل�����س  اح��ب��ه 

ب�سمت و�سكون. 
ولقد ابنته بهذه الكلمات: 

األ من هانئا مطمئنا، ايها الراحل الكرمي. 
لقد عملت ما و�سعك العمل، وحزت ر�ساء 
كالزارع  الراحة  لك  فحق  والنا�س،  الله 
اىل  العائد  وكامل�سافر  احلقل  م��ن  الأب 
وع��اريف  ا���س��دق��ائ��ك  ان  راأ���س��ه.  م�سقط 
كانوا  وق���د  ل��ف��ق��دك،  ل��ي��ج��زع��ون  ف�سلك 
ياأملون ان ميتد بك العمر ويت�سل �سجل 
ذكرك  التاأريخ  و�سيخلد  احلافل.  جهادك 
املباركة يف  العراقية  النه�سة  بن رجال 

الن�سف الول من املائة الع�سرين. 
عن )اعالم اليقظة الفكرية( مدير االثار القدمية يو�سف غنيمة واىل ي�ساره لويد امل�ساور الفني االنكليزي يف املتحف العراقي عام 1942
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ف���اأدب  ال��رح��الت  يعك�س  ���س��ورة  ملا 
يراها  الرحالة  قد لجندها فيمن يكتب 
الكتاب   ذاك  من  او  ه��ذا اجل��ان��ب   عن 
رزق  يو�سف   رحلة  وتقع  وامل��وؤل��ف��ن، 
الله  غنيمة  اىل ايران �سمن هذا النوع  

من الرحالت.
ت��ك��م��ن  ق��ي��م��ة )رح��ل��ت��ي اىل اي�����ران( 
ليو�سف غنيمة  ان �ساحبها  متكن  من 
ايران  عديدة يف  ام��ور   على  الط��الع 
يف وق��ت  كانت فيه الو���س��اع ماتزال 

م�سطربة يف هذا البلد، ب�سبب ماتركته 
اثار عليه،  العاملية الوىل  من  احلرب 
الو�سع   اي�����س��ا   ال��رح��ل��ة  ه���ذه  تعك�س 
امل���دن  والق�سبات  ك��ان��ت  عليه   ال��ذي 
العراقية  يف العقود الوىل  من القرن  

التجديد  اىل  دع��وة  وفيها   الع�سرين، 
وال�سالح يف البالد )العراق( بخا�سة 
و�سكانها.  املدينة  �سعة  لزدي��اد  بغداد 
ومل يكتف غنيمة مبا وقع  عليه ب�سره 
تاريخية   واث��ار، ومعلومات  م��دن   من 

اخ��رى، وامن��ا  كان يبدي راأي��ا يف تلك 
المور كقوله )اما انا فاأرجح(.

وغنيمة  من مواليد  بغداد عام 1885  
وقد  ك��ل��دان��ي��ة.  م�سيحية  ا����س���رة   م��ن 
اظهر  منذ نعومة اظفاره ذكاًء متميزا 
فا�سبح  ال��درا���س��ة،  اىل  �سديدا   وميال 
الواعية  العراقية   املثقفة   الفئة   من 
واكمل  ال��ع�����س��ري��ن.  ال��ق��رن  مطلع  يف 
درا�سته يف بغداد، وقد ن�ساأ ويف قلبه 
التجارية،  العمال  تعاطي  اىل  ن��زوع 
ل��ه حم���اًل جت��اري��ا يف منطقة   ف��اأ���س�����س 
التجاري  املن�سورعام 1906لكن عمله 
والدر�س  املطالعة  ح��ب  م��ن  مينعه  مل 
والتنقيب  وكتابة  البحاث التاريخية 
بارزة  منزلة  بلغ  حتى  والقت�سادية، 
يف  امل��وا���س��ي��ع  ب��ه��ذه  امل�ستغلن  ب��ن 
العراق ان مل نقل انه جاء يف طليعتهم 
ال�سيا�سة.  يف  ع��م��ل  ال��ت��ج��ارة  وق��ب��ل 
وجت��ارت��ه جت���اوزت ال��ع��راق اىل دول 

اوربا وامريكا.
يف عام 1921 �سافر اىل ايران لال�سراف 
على اعماله  التجارية  وم�سلحة  النقل 
م�سروعه   ان  ال  ه��ن��اك.  ا�س�سها  التي 
خ�سر  مبالغ لي�ستهان بها. وقد ن�سرت 
بها   قام  التي  الرحلة   املقتطف   جملة  
يو�سف  اىل اي��ران  من دون ان تن�سر  
ير�سلها  يو�سف   ك��ان   التي  الر�سائل  

اىل عائلته.
تتمتع  اي������ران   اىل  غ��ن��ي��م��ة   ورح���ل���ة 
لي�س لن �ساحبها  قد  باأهمية  كبرية  

 قحطان جاسم جواد

في ادب الرحالت 

ليوسف غنيمة

كتاب  )رحلة الى ايران( ليوسف رزق الله غنيمة عام 1921الصادر في عشرينات 

القرن  المنصرم، قام  بتحقيقه ودراسته كل من  أ. د طارق نافع الحمداني  و م. د  

بيداء  عالوي  شمخي. ويقع  الكتاب  في 83 صفحة من القطع الصغير. وصادر عن  دار 

ميزوبوتاميا  للطباعة  والنشر  والتوزيع.  وقد مثل  ادب  الرحالت مكانة بارزة في 

التاريخ االنساني على مر العصور، سواء اكان ذلك  في العصور  القديمة ام  االسالمية  

ام االوربية  الحديثة، واستمرت تلك المكانة  واضحة  حتى القرن العشرين.

رئي�س وزراء احلكومة البولندية يف املنفى ي�ستقبله يو�سف غنيمة مدير االثار القدمية عام 1943
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اعتلى  منا�سب  �سيا�سية  عليا،  ومكانة  
ادبية  وثقافية  بارزة، بل لنها  تنتمي 
لدب  الرحالت، الذي  مل يطرق ابوابه 
يف الع�سر  احلديث  اإل قلة قليلة  من 
حم�سن   فعل   مثلما   ال��ع��رب.  الرحالة 

ابو طبيخ وحممد ر�سا ال�سبيبي.
ولعل ابرز  مايلفت النتباه  يف منهجية  
ك����ان يعرف  ���س��اح��ب��ه��ا   ان  ال���رح���ل���ة  
ب��ال���س��م��اء  وال���س��ط��الح��ات  ال���واردة 
كلمة   ع��رف   املثال   �سبيل  فعلى   فيها. 
ا�سطالح   يف   تعني   التي  )الناظمية( 
)ال�سحنة(   ب���  الي���ران���ي���ة   احل��ك��وم��ة  
وذلك  عند تعرفه  على رئي�س  ناظمية  

كرمن�ساه. 
ك��م��ا ت���رج���م  ال���رح���ال���ة  يف ك��ث��ري  من 
املوا�سيع  للمدن  والق�سبات  العراقية  
كتب   على  ذل��ك   يف  معتمدا  اليرانية، 
البلدانين  العرب  امل�سلمن  مثل  ابن 
وامل�ستويل   احلموي،  وياقوت  ر�سته، 
ال��ق��زوي��ن��ي، واخ����رى  ح��دي��ث��ة  ككتاب  
بعقوبة   م��ع   عمله   وه���ذا  لي�سرتجن، 
واعمالها، واملدن  والق�سبات اليرانية  

التي مر بها، وا�سار  لها يف  املنت. 
عربية   بلغة   رحالته  غنيمة  كتب   وقد 
�سليمة، وم�ستوى  ادبي  رفيع، وكتب 
له��ل��ه ث��م��اين  ر���س��ائ��ل. ي��ق��ول غنيمة  
طريق   و�سلنا  عندما   ان��ه  رحلته   يف 
ال�سيارات  اح��دى  تعطلت   كرمن�ساه  
ثم  تت�ساقط  ال��ث��ل��وج   اج���واء  وك��ان��ت 
لها   ال��ت��ي  ق��رات��و  منطقة   اىل  ع��ربن��ا  
اقام   وقد  القدمي.  التاريخ   يف   منزلة 
بانيبال  ا�سور  من   كل  احل�سار   فيها  
و�سنحاريب  عندما  فتحوا  بالد عيالم. 
بالثار   املنطقة  غنية  وقد كانت  هذه  
القدمية  والعاديات ولو نقب الباحثون  
هناك لعروا على  دفائن تفيد العلم. ثم 
بلغنا  �سفح باي طاق الذي ي�سكل  حلقة  
الو�سل بن  بابل  واكبتانا  اي  همدان  
وبن  �سلوقية  وطي�سفون  واملنطقة مل 
يكن  فيها  نباتات  حتى يف  الودية  بل 
كانت  كثبا  حزينة. لكن  عندما  و�سلنا  
قمة طاق كره  التي تعلو  3820 قدمًا 
وكان فيها  منظر  جبال واودية  رائعة  
وه�ساب  م�سجاة بكفن الثلج. وو�سلنا  
اىل قرية  �سرخديزه وهي  مكان بارد 
ج��دا  واعلى  ب��رودة  من قرتو. وبتنا 
فيها  مبقهى  مبنية  بال�سخر  والطن  
الربد  من   وعانينا  بالبلوط   و�سقفها  
ك��ث��ريا. وح���ن  و���س��ل��ن��ا  ك��رن��د �سرنا 
وموقعها  ال��ب��دي��ع  م��ن��ظ��ره��ا   وج���دن���ا 
�ساهدنا   و���س��ول��ه��ا  وق��ب��ل  الن����ي����ق.. 
ط���ي���ورا  ع��ظ��ي��م��ة  ك��ال��ع��ق��اب  والن�سر  
واحل��ج��ل واحل��م��ام وال����دب  والذئب  
وهي منطقة  مل يذكرها  الرحالة  �سوى  
منحدر   يف  ابنيتها  وتقوم  امل�ستويف. 
جبل  زاكر�س وتتابع على �سكل مدرج  
من  اليها  وال�ساخ�س  طبقات،  طبقات  
حلف اجلبل  يراها  ذاهبة  يف الف�ساء  
ال�سماكن.  تناطح   وك��اأن��ه��ا   الو���س��ع  
ال��ط��رق  وتت�سرب   املياه يف  وجت��ري  
الفواكه.  ا�سجار   تنبت   البيوت   اىل 
الربيطانية   احل��ك��وم��ة   ك���ان���ت   وق���د 
جلي�سها   م�سيفا  ات��خ��ذت��ه��ا   امل��ح��ت��ل��ة  
ون�ساء  الع�ساكر  واقامت  فيها ال�سواق 
يزه  �سرخد  عك�س   وعلى  والح��ي��اء. 
ويبلغ   بالكهرباء.  منورة  ليلتنا  كانت  
عدد �سكان  كرند بحدود 3500 ن�سمة. 
ويدينون بالعلي  اللهية  ورمبا متاأتية  
اب��ي طالب  ول  بن  لعلي   الوهية   من 
ول  لدينهم   ا�سا�سا  ال��ق��راآن  يتخذون  
ولي�سلون   رم�سان   �سهر  ي�سومون 

ف��رو���س ال��ل��ه وي�����س��ت��ح��ل��ون اك���ل حلم 
جامع  ول  معبد  لها  ولي�س  اخلنزير  
ال�سنة   يف  اي����ام   ث��الث��ة  وي�����س��وم��ون 
عندهم  م��ع��روف��ة   ���س��ل��وات  وي�سلون 
وي��ت�����س��دق��ون ب�����س��دق��ات  ول��ه��م  كتاب  
دي��ن��ي  وق���د  ع��اجل��ت  احل�����س��ول على 
مبن�سودتي.  اظ��ف��ر  فلم  م��ن��ه   ن�سخة  
بيتا  اربعون   املنطقة  هناك  ه��ذه   يف 
اللغة   يتكلمون  الوطنين  اليهود   من 
الرامية  العامية،  ولهم  كني�سان وفيها  
ادارة  بريد وتلغراف ورئي�س مبذرقة.

ثم  و�سلنا  مدينة  قرم�سن  التي  يديرها 
الربن�س  امري  حمت�سم  الذي �سيفتنا  
واذكر  جل�سنا على الر�س  لناأكل  كما 
والت�سمية  ال�سرقية..  ال��ق��واع��د   ه��ي  
كرمن�ساه   لت�سبح  بعد   فيما  تطورت  
بناها ك�سرى ابرويز يف القرن  ال�سابع  
وفتحها  العرب  بقيادة  جريد بن عبد 
ال��ل��ه. وج���رت  على ا���س��واره��ا  حروب 
الف  ب�ستن   ���س��ك��ان��ه��ا   ي��ق��در  ك��ث��رية. 
وكذلك  ال�سيعة   م��ن  غالبيتهم  ن�سمة  
وامل�سيحيون   واليهود   ال�سنة   هناك  
حكومة   تعينه   واليها   والبهائيون. 
طهران  وي�سمونه  )حكومت( ولتوجد 
ان  يعني   م��ا  مدر�ستن   ���س��وى   فيها 
ال��ع��ل��م ك��ا���س��د ف��ي��ه��ا. ول��دي��ه��ا  مطبعة  
واح��دة  ت�سدر  عنها  جريدة  فار�سية  
لكنها  ال���س��ب��وع،  مل��رت��ن يف  ت�����س��در  
تتمتع  مبوقع جتاري  خطري. ولرجال  
الحكام   ال��راج��ح��ة  يف  الكلمة   ال��دي��ن 

وال�سيا�سة  والق�ساء واملجتمع.
وم���ن ع��ج��ائ��ب  ق��رم�����س��ن ه���ي اح���دى  
ع��ج��ائ��ب  ال��دن��ي��ا  ���س��ورة �سيديز  يف 
ق��ري��ة  خ��ات��ان  وك��ذل��ك ���س��ورة �سريين 
فر�سا   راكبا   ابرويز و�سوره   جارية  
ال��ت��اري��خ��ي  طاق  لبيقا. وف��ي��ه��ا  الث���ر 
تاريخية   م�ساهد  ثالثة   وفيه  ب�ستان 
نقرت  على ال�سخر  ال�سم  و�سورت  
ميثل  الول  امل�سهد  الب��ك��م.  باحلجر  
ي��ت��ع��اه��دان وحت���ت  ارجلهما   م��ل��ك��ن  
ع��دو  �سريع  على الر���س ووراءهما 
رج���ل اخ����ر. وي��ع��ت��ق��د ان���ه مي��ث��ل امللك 

ارد���س��ري  يقلد  اب��ن��ه  ���س��اب��ور  �سلطة 
امللك  ووراءهما  زراد�ست وعلى را�سه 

ال�سم�س.
وال���ث���اين  مي��ث��ل  ط����اق  م��ن��ح��وت  يف 
الثاين   ل�سابور   فيه  �سورتان  اجلبل  
و�سابور الثالث. ويف الثالث الذي يعد 
من امهات الثار  اخلالدات  وهو الطاق  
امل��ح��ف��ور  يف اجل��ب��ل  وع��ل��وه ثالثون 
قدما  وعمقه 22 قدما  وفيه نقو�س  ورد 
ك��ل  جانب.  م��الك  جمنح  من  يعلوها 
واحدى يدي كل من املالكن  مب�سوطة  
نحو الخر  يف ملتقى  اجتماع  الطاق 
وبها  اكليل ويف  و�سط القمة  �سورة 

تربز  النقو�س   ه��ذه   ويف   ال�سم�س. 
م�سحة  ال�سناعة  اليونانية.

وقد كنت  امني نف�سي  بذوبان  الثلوج 
حتى اوا�سل  رحلتي  يف اي��ران  لكن  
ال�سا�سة   غ��ي��وم   ول  ذاب���ت   الثلوج  ل 
تبددت  فقررت العودة اىل بغداد. التي  
اج��ده��ا  ان��ه��ا حت��اك��ي  يف اي���ام  عزها  
فيها  اليوم! كان  اورب��ا   اكرب عوا�سم  
24 الف �سارع ويف كل �سارع  م�سجد 
ق���وراء  وق�سور   دور   وح��م��ام  وفيها 
زهراء  تعد من طرف  الزمان. كان فيها  
وبلغ  ج�سرا   وخم�سون  وخم�سة   مئة 
ن�سمة   املليون  ورب��ع  مليونا  �سكانها  

الهاروين  واجلو�سقي   الق�سر   وفيها  
واجلعفري  ودار ال�سجرة  التي بناها  
املقتدر  بالله.  وا�ستهرت  مكتبتها  يف 
زمن  املاأمون  وبلغ عدد كتبها اكر  من 
مرا�سدها   �سيت   وذاع  كتاب   مليون 
م��ث��ل م��ر���س��د  امل���اأم���ون وم��ر���س��د بني 
بالع�سرات.  وم�ست�سفياتها   ���س��اك��ر. 

وهناك  تقدم يف الزراعة اي�سا.
وينتهي  الكتاب  باملالحق التي ن�سرت  
ذوي����ه وعددها  اىل  غ��ن��ي��م��ة   ر���س��ائ��ل  
ثماين ر�سائل ي�سف فيها  ماتعر�س  له 
يف  رحلته  اىل اي��ران  وكذلك  بع�س  

م�ساهداته اجلميلة.

مع اع�ساء جمل�س ادارة امل�سرف الزراعي ال�سناعي العراقي االول عام 1936
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والثقافية  التعليمية  امل�ساألة  ان  مبا 
الوطن،  بناء  يف  ب��ارزة  مكانة  حتتل 
بل انها �سرورة لكل امة تروم التقدم 
والتطور، اذ ان مقدار رقيها وتقدمها 
فيها.  التعليم  ت��ط��ور  مب��ق��دار  يقا�س 
منذ  غنيمة  يو�سف  به  اهتم  ما  وه��ذا 
يوؤمن  فكان  حياته،  من  مبكرة  حقبة 
باهمية التعليم والثقافة، وعلى �سوء 
ذلك �سعى منذ الول من ت�سرين الول 
مدر�سة  لن�ساء  حثيثا  �سعيا   1910
راقية اهلية للكلدان ذكرتها جرائد بغاد 
يف ذلك العهد. اإذ تداول بهمة مع عدد 
جلنة  جل�سات  احدى  يف  املثقفن  من 
التي  العثماين  الكاثوليكي  الحت��اد 
معاجلة  م�ساألة  داره  يف  تعقد  كانت 
يف  الكاثوليكية  امل��دار���س  ان��ح��ط��اط 
بغداد، وتو�سلوا اىل جمموعة افكار 
منها : فكرة تاأ�سي�س مدر�سة كاثوليكية 
الكاثلوكي  الحت���اد  )م��در���س��ة  با�سم 
العثماين وخطة درو�س املدر�سة التي 
جتمع بن اللغات والعلوم الع�سرية، 
وتقرر تق�سيم �سني الدرو�س اىل )3( 
�سنوات ابتدائية و)3( �سنوات ر�سدية 
وحتديد  اع����دادي����ة،  واح�����دة  و���س��ن��ة 
وقبول  امل��در���س��ة،  واردات  م�����س��ادر 
وكاد  وغريها.  جمانا،  الفقراء  اولد 
وقوف  ل��ول  امل�سروع  ه��ذا  تنفيذ  يتم 

عوائق يف �سبيل تطبيقه. 
)جمعية  بتاأليف   1912 ع��ام  واه��ت��م 
احتاد ال�سبيبة( الدبية يف بغداد باذن 
يومذاك،  بغداد  واىل  با�سا  جمال  من 
حتى  برئا�سته  حية  اجلمعية  وظلت 

اندلع احلرب العاملية الوىل. 
ومل يكن يف بغداد خزانة كتب عمومية 
ومل  والباحثون  ال��ق��راء  اليها  يرجع 
ام���راأ  مكتبة  بتاأ�سي�س  ال��ق��ي��ام  ي��ك��ن 
اىل  فوري�س  ال�سيدة  ف�سعت  �سهال، 
من  ن��ف��ر  مب�����وازرة  مكتبة  ت��اأ���س��ي�����س 
يف  ذل��ك  وك��ان  وادبائها  بغداد  اعيان 
24 ت�سرين الول 1919 حيث اجتمع 
من  لفيف  ف��وري�����س  ال�سيدة  دار  يف 
جلنة  وانتخبوا  والعلماء  الوجهاء 

للقيام ب�سوؤون التاأ�سي�س والدارة. 
�ساهمت  التي  ال�سخ�سيات  ابرز  ومن 
الذي  غنيمة،  يو�سف  اللجنة  هذه  يف 
معا�سدة  ف��وري�����س  ال�����س��ي��دة  ع��ا���س��د 
امل�سماة  الكتب  دار  اإن�ساء  يف  ك��ربى 
واحيانا  البغدادية(،  ال�سالم  )مكتبة 
دعيت يف بع�س ال�سحف مبكتبة )دار 
ال�سالم.  دار  ببغداد  تيمنا  ال�سالم( 
ركن �سغري جانبي  موقعها يف  وكان 
راأ�س  يف  اللالثن(  )كني�سة  بناية  يف 
ال��ق��ري��ة، ومت اف��ت��ت��اح��ه��ا ر���س��م��ي��ا يف 
التاريخ  وه����ذا   1920 ن��ي�����س��ان   16

املكتبة  لتاأ�سي�س  الوىل  البداية  بعد 
الوطنية. 

م��ن جمموعات  ال��ب��داي��ة  وت��األ��ف��ت يف 
وجمموعات  مبا�سرة  للمكتبة  اهديت 
منا�سبه  تربعات  جمع  بعد  ا�سرتيت 
اإدارت��ه��ا الأب  ل��ه��ا، وق��د ا���س��رف على 
ان�����س��ت��ا���س م����اري ال��ك��رم��ل��ي، وك���ان 
يو�سف غنيمة امينا ل�سندوقهان وقد 
جليلة  خ��دم��ات  اخل��زان��ة  ل��ه��ذه  اأدى 
و���س��ه��ر ع��ل��ى رق��ي��ه��ا، ح��ت��ى اح���رز يف 
عام  الداري��ة  جلنتها  انتخاب  جتديد 
اللجنة  يف  ال���س��وات  اكرية   1922
"ان  فيه:  بيان ج��اء  اجل��دي��دة، وق��دم 
اخلزانة  تاأ�سي�س  منذ  جمعت  اللجنة 
اىل اليوم ما ينيف على )4500( جملد 
والرتكية  العربية  التاأليف  من  نفي�س 
والفار�سية  والفرن�سية  والنكليزية 
وبينها كتب خطية ذات قيمة وقد بلغ 
ما انفقته على الكتب 15477 ربية و7 

اثاث". 
امل��ت��ك��ب��ة بحفالت  ق���ام���ت جل��ن��ة  ل��ق��د 
العربية  ال�سخ�سيات  بع�س  وكرمت 
كما حدث عندما زار الكاتب املعروف 
ام���ن ال��ري��ح��اين ب��غ��داد ع���ام 1922 
التربعات  وجلمع  لها  للدعوة  وذل��ك 
ت��ع��زي��ز جم��م��وع��ات املكتبة  م��ن اج���ل 
وكان  امورها،  ت�سيري  على  والنفاق 

هذه  يف  وا���س��ح  غنيمة  يو�سف  دور 
اإلقاء  يف  ي�ساهم  كان  انه  اإذ  احلفالت 
على  العراقي  ال�سعب  حل��ث  اخلطب 
اجلهود  وب�����ذل  ب��امل��ك��ت��ب��ة  الع���ت���ن���اء 

لتطويرها واملحافظة عليها. 
التي  اجل����ه����ود  م����ن  ال����رغ����م  وع���ل���ى 
عن  عجزت  فقد  املكتبة  جلنة  بذلتها 
اإي��ج��اد امل��ال ال��الزم لدارت��ه��ا ورفدها 
ب��امل��ط��ب��وع��ات وال��ك��ت��ب ل��ذل��ك ق���ررت 
والفت  املعارف  وزارة  اىل  اإه��داءه��ا 
جلنة كان يو�سف غنيمة احد اع�سائها 
لت�سليم حمتوياتها للمدر�سة املامونية 
ي�سهل  الو�ساطة  وبهذه  املعظم  بباب 
هذه  مطالعة  ال��ع��راق��ي  ال�سعب  على 

الكتب. 
ع�سوا  غنيمة  ي��و���س��ف  ك���ان  ع��ن��دم��ا 
انتدبته  فقد  بغداد  معارف  مل�س  يف 
الثاين  ت�سرين  يف  امل��ع��ارف  وزارة 
مدن  تاريخ  لتدري�س  مدر�سا   1923
العراق يف دار املعلمن العالية، الذي 
فكان  م�سائية،  فيه  ال��درا���س��ة  ك��ان��ت 
تاريخ  ع��ن  ع��دي��دة  حم��ا���س��رات  يلقي 
العراق القدمي على طلبة دار املعلمن 
 1923( الدرا�سية  ال�سنة  يف  العالية 
– 1924( فقام بهذه املهمة خري قيام 
قيم  كتاب  يف  حما�سراته  طبعت  وقد 

كما ذكرنا �سابقًا. 

���س��اه��م ي��و���س��ف غ��ن��ي��م��ة يف اإل���ق���اء 
املنتديات  يف  واخلطب  املحا�سرات 
خطبة  اول  فكانت  الثقافية،  واملعاهد 
القاها يف كني�سة الكلدان ببغداد م�ساء 
يوم الأحد يف 16 اآب 1908 يف حفلة 
من  ولفيف  اجلي�س  �سباط  ح�سرها 
العلماء والدباء من كل مذهب اإظهارا 
والد�ستور  احل��ري��ة  ب��اع��الن  ل��ل��ف��رح 
"اخوتي العثمانين،  العثماين قائاًل: 
وقد  خ��ط��اب��ي  اف��ت��ت��ح  مب���ا  ادري  ل 
ا�ستفزين الفرح واخذتني ن�ساأة املرح 
�سواحل  م��ن  احل��ري��ة  ن�سيم  بهبوب 
�سفاف  �سكن  من  واحيائه  الب�سفور 
دجلة والفرات وباتبعات ومي�س برق 
املدنية من حا�سرة الدولة العلية الذي 
بدد ظلمات اجلهل والرق ومزق رداء 
�ساحة  وفتح  والتحريات  اخل�سونة 
احل�سارة  ف��ر���س��ان  جل���ري  وا���س��ع��ة 
والتقدم، �سالم والف �سالم على ذوي 
حياتهم  ادوا  ال��ذي��ن  الب��ي��ة  النفو�س 
منار  لرفع  البطال  مكافحة  وكافحوا 

احلرية..". 
وم�����ن ���س��م��ن اه���ت���م���ام���ات���ه الدب���ي���ة 
حفالت  يف  م�����س��اه��م��ت��ه  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
لالمري  للدعاية  بغداد  يف  ال�ستفتاء 
العراق،  ملكا على  لكي ي�سبح  في�سل 
ال��ت��ي ���س��اه��م ف��ي��ه��ا م��ث��ق��ف��وا ب��غ��داد ، 

 بيداء عالوي الشويلي 

وم���ش���ارك���ات���ه ال��ث��ق��اف��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة

يوسف غنيمة 
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فاألقى يف 14 متوز 1921 خطبة عن 
تاريخ امل�ستن�سرية، واثنى فيها على 
اليوم  "اتيناك  قائال:  في�سل  الأم��ري 
لك  ن�سجت  وق��د  امل�ستن�سرية  ايتها 
يوما  و�سناأتيك  البلى،  كان  الدهر  يد 
وراء جاللة ملكنا في�سل املفدى وانت 
اآت  وكان  العز،  بطيل�سان  تتبخرتين 
ل  امللكي،  ال�سمو  �ساحب  ي��ا  ق��ري��ب، 
الطلل،  يبكيني  ول  امل��ا���س��ي  ان���دب 
ويف طليعة املة الأمري في�سل البطل، 
فالذي  الأم���ل،  امل�ستقبل  يف  يعقد  به 
حرر العرب ل يع�سر عليه اإحياء العلم 
العمران  اطالل  على  �سي�سيد  والدب، 
توافق  ج��دي��دة  ح�����س��ارة  ال��ع��ب��ا���س��ي 
ملكنا  �سين�سا  احلا�سر،  الع�سر  روح 
ع��ل��ى ا�س�س  ب��ل ج��ام��ع��ات  ج��ام��ع��ة ل 
حديث  طراز  على  ولكن  امل�ستن�سرية 
يف البناء واملنهج.. ان يف الأمري همة 
يعمالن  والم��ة  فالمري  امة،  ووراءه 
على رفع منار الوطان وتعزيز العلم 
والعرفان، حيا الله الأمري وحيا الأمة 

وحيا العلم". 
الهتاف  بن  خطبة  باأبقاء  �ساهم  كما 
اقامتها  التي  احلفلة  يف  والت�سفيق 
لتكرمي  ب��غ��داد  يف  ال��ك��ل��دان  كني�سة 
اجلماعة  ق��ب��ل  م���ن  ف��ي�����س��ل  الأم������ري 
احلفلة  ه��ذه  وام��ت��ازت  الكاتوليكية، 
كانت  ال��ت��ي  ب��ال��ب��الغ��ة وال��ف�����س��اح��ة 
الماجد  اخل��ط��ب��اء  ل�سان  على  ت��ب��دو 

واملو�سيقى والن�سيد اللطيف. 
م�ساهمة   1921 حزيران  يف  و�ساهم 
فعالة يف جلنة ا�ستقبال الأمري في�سل 
العراق لأول مرة ب�سفته  عند زيارته 
قيمة  جهودا  ب��ذل  حيث  فيها،  ع�سوًا 
الدائرة  وجتميل  وف��ر���س  اإع���داد  يف 
التي مت تخ�سي�سها لالأمري يف �سراي 

احلكومة. 
ان�سار  م��ن  غنيمة  يو�سف  ك��ان  لقد 
بغداد  يف  املوؤ�س�س  التهذيب  منتدى 
املنتدى  يف  �سارك  انه  اإذ   1922 عام 
مبناق�ساته وبالقاء بع�س املحا�سرات 
ا�سرتاكه  اه��م��ه��ا  وم����ن  واخل���ط���ب، 
التكرميية  احلفلة  يف  خطبة  بالقاء 
حزيران   10 يف  املنتدى  اقامها  التي 
الزهاوي  1923 لرتمي جميل �سدقي 
قائال: "هل غادر ال�سعراء من مرتدم؟ 
ال�ستاذ  حول  حاموا  قد  ال�سعراء  ان 
الزهاوي ومل يرتكوا �ساردة وواردة 
بها..  وتغنوا  اإل  وخلقه  �سعره  ع��ن 
اإذا افتخرت م�سر ب�سوقيها وحافظها 

فالعراق  مبطرانها  ال�سام  وافتخرت 
بفاخرها بجميله جميل ب�سعره ونره 
جميل ب�سعوره وخياله ، جميل بفكره 
بن  �سعره  يف  جمع  املعي  واخ��الق��ه 

جزالة القدمي ورقة احلديث". 
يف  ل��ي��ت��اخ��ر  غنيمة  ي��و���س��ف  ي��ك��ن  مل 
او  علمية  جتمعات  اي  يف  احل�سور 
ادبية تدعوه ، فقد ح�سر يف الجتماع 
الأول للمعهد العلمي يف بغداد عندما 
عجيبة  بحما�سة  م��ف��او���س��ات  دارت 
على  ملتهبة  بغرية  مناق�سات  وج��رت 
ح�سوره  خ��الل  وم��ن  العربية،  اللغة 
ه����ذا ���س��اه��م م���ع م���ن ���س��اه��م��وا يف 
على  اكد  حيث  دارت  التي  املناق�سات 
تاأليف جممع لغوي يف العراق وقال: 
يلتهب  اله�سيم  نار  ي�ساهي  "ن�ساطنا 

على حن غرة وبخمد م�سمحال". 
كما �سارك يف 14 حزيران 1928 بالقاء 
خطبة يف احلفلة التكرميية التذكارية 
ا�ستغل  بدء  على  عاما  خم�سن  مل��رور 
باللغة  الكرملي  ان�ستا�س ماري  الأب، 
احلفلة  تلك  فكانت  واداب��ه��ا،  العربية 
من  جمهرة  فيه  ا�سرتك  ذهبيا  يوبيال 
الباحثن والدباء وال�سعراء بخطاب 

او ق�سيدة او ر�سالة او برقية. 
خطبة  القى   1929 ح��زي��ران   25 يف 
يف حفلة توزيع ال�سهادات يف مدر�سة 
جمع  ح�سرها  ق��د  وك���ان  الم��ريك��ان، 
غ��ف��ري م��ن اله����ايل والج���ان���ب ويف 

الربيطاين  ال�سامي  املعتمد  مقدمتهم 
العزيز  عبد  وزميله  كاليتون  كلربت 
فقدمه  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزي����ر  ال��ق�����س��اب 
باللغة  اجلمهور  اىل  امل��در���س��ة  مدير 
رجل  دور  جاء  "اإذ  قائال:  النكليزية 
معروف من جميعكم ذلك الرجل الذي 
وهو  عديدة  �سنوات  منذ  ب��الده  خدم 
اليوم ي�سغل من�سب وزير املالية وقد 
اع��رب يف م��واق��ف ع��دي��دة ع��ن رغبته 
مل�ساعدة هذه املدر�سة وعلى الرغم من 
ا�سغاله الكثرية فقد ارت�سى ان ي�سرنا 
خطبة  وبالقائه  بح�سوره  وي�سجعنا 
ان  تعلمون  ولب��د  ذل��ك  ع��ن  فن�سكره 

اخلطيب هو يو�سف بك غنيمة". 
التاأبينية  املنا�سبات  يف  ���س��ارك  كما 
ومعارفه  الرجال  م�ساهري  من  لبع�س 
يف  القاها  التي  التاأبينية  الكلمة  مثل 
التي  النواب  جمل�س  جل�سات  اح��دى 
املح�سن  عبد  الفقيد  لتاأبن  خ�س�ست 
ال�سعدون اإذ يقول: "مايل ارى احلزن 
الأم���ة يف  ا���س��اه��د  ال��ب��الد ومل  �سامال 
م���اأمت ف���اأي داه��ي��ة ده��م��اء حلت حتى 
طلقات  ون�سمع  منك�سة  الع��الم  نرى 
املدافع املفجعة ونواب الأمة يقومون 
بواجب العراب عن احزانهم واحزان 
ال��ع��راق��ي��ن ق��اط��ب��ة ف���اأي ن��ك��ب��اء حلت 
�سدعت  ده��م��اء  وف��اج��ع��ت��ه  بال�سعب 
الرئي�س  م��ات  لقد  �سميمها  يف  الأم��ة 
املح�سن  عبد  النبيل  والزعيم  اجلليل 

التابينية  والكلمة  ال�سعدون..".  بك 
فوزي  �سديقه  وف��اة  عند  القاها  التي 

عي�سى املعلوف. 
القاه  ال�����ذي  ال��ت��اب��ي��ن��ي  واخل���ط���اب 
م���اري  ان�����س��ت��ا���س  الأب  وف�����اة  ع��ن��د 
الكرملي، و�ساهم يف جمعية ت�سجيع 
كانون   9 يف  الوطنية  امل�سنوعات 
املدر�سة  اقامتها  التي   1931 الأول 
باإلقاء  ب��غ��داد  يف  امل��رك��زي��ة  الثانوية 
يتعلق  م���و����س���وع  ع����ن  حم���ا����س���رة 
ب��ال��و���س��ع امل����ايل والق��ت�����س��ادي يف 
زار  عندما  الخ��رى،  وال��دول  العراق 
ال���ع���راق ���س��اع��ر ال��ه��ن��د راب��ن��دران��ات 
طاغور بدعوة وجهها اليه امللك في�سل 
اعالن  بعد  عام 1932  العراق  لزيارة 
فلبى  ل��الداب،  )نوبل(  بجائزة  ف��وزه 
فا�ستقبله  ال��ع��راق،  وو���س��ل  ال��دع��وة 
يو�سف غنيمة وال�ساعر جميل �سدقي 
و�سعراء  مثقفي  من  ورهط  الزهاوي 
�سرفه  على  واقيمت  ال��ع��راق،  وادب��اء 
ظلت  التي  وامل���اآدب  التكرمي  حفالت 
ت��ت��ح��دث عنها  ال��ع��راق��ي��ة  ال�����س��ح��اف��ة 
ح�سن  ال�سيخ  دعوة  ابرزها  ل�سابيع 
يف  متيم  بني  ع�سائر  رئي�س  ال�سهيل 
م�سيفه مبنطقة عكر كوف التي كانت 
ح�سرها  ال��ت��ي  احل��ف��الت  اروع  م��ن 
يف  وال�سيا�سة  والدب  الفكر  رج��ال 

العراق. 
 1933 الثاين  كانون   15 يف  و�سارك 
يف جممع اللغة العربية مب�سر ب�سفته 

ع�سوا للمرا�سلة فيه. 
وف�سال عن ما تقدم، فقد �ساهم يو�سف 
اقامتها جلنة  التي  الدعوة  غنيمة يف 
بوزارة  العراقية  الال�سلكية  الذاع��ة 
بالقاء   1936 حزيران   6 يف  املعارف 
ون�سر  بالتهذيب  تتعلق  حم��ا���س��رة 
امل��ج��ت��م��ع ح��ر���س��ا على  ال��ث��ق��اف��ة يف 
العام  م�ستواه  لرفع  العراق  م�سلحة 

ونهو�سه ليباري ارقى المم. 
املجال�س  ي��رت��اد  غنيمة  يو�سف  ك��ان 
مثل  القلم،  اهل  يعقدها  التي  الدبية 
ك���ان احد  اإذ  ال��ع��راق��ي،  ال��ق��ل��م  ن���ادي 
اجلمعة  وجمل�س  البارزين،  اع�ساءه 
ال��ذي ك��ان ي��رتدد عليه خ��الل �سنوات 

امتدت بن عام 1936 و 1946. 
ويف عام 1938 �ساهم يو�سف غنيمة 
يف اإع������داد ا���س��ئ��ل��ة م����ادة ع��ل��م امل���ال 
والثالثة  والثانية  الوىل  لل�سفوف 
لالمتحان النهائي لطلبة كلية احلقوق 

بجامعة بغداد. 
الحتفال  يف  غنيمة  يو�سف  و�سارك 

الذي اقيم يف املرقد القادري يف بغداد 
كانون الول 1944 مبنا�سبة  يف 15 
ال�سرق  الحتفاء مبرور رفات م�سلح 
الفغاين،  الدين  جمال  حممد  الكبري 
ينقل  وه��و  الخ��ري  ال���وداع  وتوديعه 

اىل البالد التي اجنبته.
له  ك���ان���ت  غ��ن��ي��م��ة  ي��و���س��ف  ان  ك��م��ا 
من  ع�����س��ره  م�ساهري  م��ع  م��را���س��الت 
رجال دين وعلماء وادب��اء يف كل من 
ب��غ��داد وامل��و���س��ل وب���ريوت ودم�سق 
القاهرة والقد�س وعمان وقد قال مري 
"كنت  اخل�سو�س  بهذا  عنه  ب�سري 
الطلبة  اح��ادي��ث��ه  اىل  بلهفة  ا���س��غ��ي 
الت  ال��ع��ه��ود  ع��ن  املمتعة  وذك��ري��ات��ه 
�سهدها والرجال الذين عرفهم، وكتب 
يف جملة غرفة جتارة بغداد التي كنت 
ا�سرف على حتريرها ووا�سل الكتابة 
فيها �سنوات وعرفني بالب ان�ستا�س 
م���اري ال��ك��رم��ل��ي وغ���ريه م��ن الع���الم 

وقدمني اىل نادي القلم.". 

عن رسالة )غنيمة، حياته وآثاره(

من ضمن اهتماماته االدبية 
والثقافية مساهمته في حفالت 

االستفتاء في بغداد للدعاية 
لالمير فيصل لكي يصبح ملكا 
على العراق، التي ساهم فيها 
مثقفوا بغداد ، فألقى في 14 

تموز 1921 خطبة عن تاريخ 
المستنصرية، واثنى فيها على 

األمير فيصل قائال: "اتيناك 
اليوم ايتها المستنصرية وقد 
نسجت لك يد الدهر كان البلى، 

وسنأتيك يوما وراء جاللة ملكنا 
فيصل المفدى وانت تتبخترين 

بطيلسان العز.

االمري عبد االله يف حفلة افتتاح جمل�س االمة عام 1944 ويبدو خلفه يو�سف غنيمة
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 ،)1885 /  6  /  9( ب��غ��داد يف  ول��د يف 
وتويف يف لندن يف )10 / 6 / 1950(، 
ووري  حيث  بغداد  اىل  جثمانه  ونقل 

لرى يف املقربة الكاثوليكية. 
)65( ام��ت��دت  ال��ت��ي  ح��ي��ات��ه  يف  �سغل 
عامًا، منا�سب كثرية وهامة ، بدءًا من 
الثالثة  ال�سعدون  املح�سن  عبد  وزارة 
ثم  للمالية،  كوزير   ،)1928( لعام   ،
وزارة   ، ال�����س��وي��دي  ت��وف��ي��ق  وزارة 
ب���وزارة جميل  علي ج���ودت، م���رورًا 
وزارة  ثم   ،)1935( الثالثة  املدفعي 
اأر�سد العمري ، و�سالح جرب، انتهاء 
ب����وزارة ح��م��دي ال��ب��اج��ي ال��ث��ان��ي��ة ) 

 .) 1944
من اأهم موؤلفاته املطبوعة نذكر: برد 
ي�سان والربدي�سانية ) 1920( وهي 
بدعة  يف  فل�سفية  ر�سالة  عن  عبارة 
ظهرت يف القرن الثاين للميالد فيما 
العراق  م��دن  تاريخ  النهرين،  بن 
قدميًا  ال���ع���راق  جت����ارة   )1922(
امل�ستاق  ونزهة   ،1924( وحديثًا 
 ،)1924( العراق  يهود  تاريخ  يف 
العربية  واململكة  املدينة  احل��رية: 

 .)1936(
عنده  �سنقف  ال����ذي  ك��ت��اب��ن��ا  اأم����ا 
تاريخ  امل�����س��ت��اق يف  )ن��زه��ة  ف��ه��و 
ي��ه��ود ال���ع���راق(، وه��و ك��ت��اب من 
املتو�سط، يقع يف / 352  القطع 
ال�سور  بع�س  وفيه  �سفحة،   /
لليهود،  ال��ن��ادرة  الفوتوغرافية 
املوؤلف  ح��ي��اة  ف���رتة  يف  ب��زي��ه��م 
م�سداقية  من  اأهميته  ويكت�سب 
جتربته،  لزخم  الكبرية،  موؤلفه 
حيث اأثنت عليه اأمهات ال�سحف، 
واملجالت، ومنها جريدة العراق 
يف العام 1924، وجملة املجمع 
بدم�سق،  ال��ع��رب��ي  احل��ك��وم��ي 
والعرفان  والهالل،  واملقتطف، 
الكتاب،  ه��ذا  ول��ن��درة  وغريها 
م�سى  اإذ  الإ�ساءة،  هذه  كانت 
ع��ام��ًا   )84( �����س����دوره  ع��ل��ى 

ونيف، والكتاب �سادر عن دار الوراق 
للن�سر بلندن. 

ي��ت��ن��اول امل��وؤل��ف ت��اري��خ ال��ي��ه��ود، منذ 
ن�ساأتهم يف العراق ، وحتى عام ) 1924( 

 ،

ب�سري  م��ري  بقلم  ملحق  ل��ه  واأ���س��ي��ف 
لليهود  الإداري����ة  اللجنة  رئي�س  وه��و 
العراقين ، ورئي�س الطائفة املو�سوية 
يف  اليهود  تاريخ  امللحق  هذا  ير�سد   ،
العراق ، حتى ت�سعينات القرن احلايل. 

التوراة  يف   ، مطول  بحث  البداية  يف 
وال���ع���راق ، ح��ي��ث ي��ذك��ر ل��ن��ا ع����ددًا من 
ل��ل��ي��ه��ود ، جرت  احل�����وادث اخل��ط��رية 
ما  واأه��م   ، واآ�سور   ، الرافدين  يف بالد 
عدن  جنة   (  ، البحث  ه��ذا  يف  ي���ورده 
لنا  وي�سوق  واأن��ه��اره��ا(، 
اآراء العلماء والأثرين، 
ال��ع��ل��م��اء  اخ���ت���ل���ف  اإذ 
املنوه  موقعها  بتحديد 
الثاين  ال��ف�����س��ل  يف  ب���ه 
م����ن ك���ت���اب ال���ت���ك���وي���ن، 
يف  اأي�����س��ًا  اختلفوا  كما 
ولكن  الأرب���ع���ة،  الأن���ه���ر 
اأن  امل��وؤل��ف  ي�سوق  وكما 
اأرجحية الآراء ت�سب باأن 
العراق،  يف  ع��دن(  )جنة 
ورف�����س ذل��ك ا���س��ت��ن��ادًا ملا 
يف  الأخ�سائيون  ي�سوقه 
التي  الآراء   ، امل��ج��ال  ه��ذا 
ا�سم  جمرد  اأنها  اىل  ذهبت 
العربيون  اخرتعه  رم��زي 
، ومن  ال�����س��رور  ب���ه  ي����راد 
هوؤلء العلماء الذين ذهبوا 
ب��ه��ذا الجت�����اه ) دمل�����ان( و 
ال�سري  وي��ذه��ب   ، )رو�����س( 
اأن  اىل  رول��ن�����س��ن  ه����ري 
كلمة  بتحريف  قامت  العامة 
)كند ون�س( اأو ) كردونيا�س( 
اأغلب  خ�����س��ي��ب  ق��ط��ر  وه����و 
من  بالقرب  يوجد  اأن��ه  الظن 
بابل ، واأف�سى هذا التحريف 
كلمة  اىل  ال���ق���رون  ب���ت���وايل 

)عدن(. . 
 ، للعلماء  ال���راج���ح  وال�����راأي 
القبول ، وهو  ويحلونه حمل 
الذي  )�ساي�س(  املعلم  مذهب 
تقع يف  ع��دن  ب��اأن جنة  يذهب 
م��وق��ع م��دي��ن��ة )اأري�����دو( وهي 
 ، احلالية  �سهرين  اأب���و  مدينة 
مياًل  بعد / 12 /  الواقعة على 

جنوب �سرقي اأطالل املقري . 

تاريخ  ���س��رد  اىل  ال��ك��ت��اب  ي��ت��ط��رق  ث��م 
اليهود ، يف عهد البابلين ، والآ�سورين 
لبد  كان  واإذا   ، والفر�س   ، واملاذين   ،
لنا اأن ن��ذك��ر اأه���م م��ا يف ه��ذا اجل���زء ، 
فهو بال اأدنى �سك ، ق�سة ال�سبي املتكرر 
واأ�سهرها   ، البابلين  يد  على   ، لليهود 
) نبوكد ن�سر  يد  الأخري على  ال�سبي   ،
لدينا  وال�سائع  الكتاب  يذكره  هكذا   )
 586  / �سنة  وذل��ك   -  ) ن�سر  نبوخذ   (
املثل  ب�ستاتهم  �سرب  حتى   ، م   . ق   /
من  امل��م��ي��زة  املعاملة  للنظر  وال��الف��ت 
من  لأ���س��راه��م  البابلين  ال�سكان  قبل 
اليهود اإذ مل يعدوهم عبيدًا يف منفاهم 
من  الذين لبد  كالغرباء  عاملوهم  بل   ،
جماملتهم - واأنا اأذهب مع هذه الفكرة 
بتمام يقيني ، لأن ال�سعب البابلي كان 
���س��ان��ع ح�����س��ارة و���س��اح��ب ت�����س��ري��ع ، 
لذلك �سما العوام على فكرة النتقام اأو 
اأ�سهر الأ�سرى  الإذلل لأ�سراهم - ومن 
الذين �ساقهم » نبوكد ن�سر « اإىل بالده 
، كان النبي » دانيال « ومايوؤكد مقولتي 
 ، ح�سارة  �سانع  البابلي  ال�سعب  ب��اأن 
 ، ال�سري  الرجل  ملكانة هذا  تقديره  هو 
حظوة  نال  باأنه  التاريخ  كتب  تذكر  اإذ 
بع�س  ج��ع��ل��ت   ، امل��ل��ك��ي  ال���ب���الط  يف 
الد�سائ�س  له  تكيد   ، ال�سعيفة  النفو�س 
ال�سروري  م��ن  واأج���د   ، وامل���وؤام���رات 
املتكرر  ال�سبي  ه��ذا  �سبب  ب���اأن  ال��ذك��ر 
عاملن  اإىل  براأيي  يعود  كان   ، لليهود 
البابلين  لطموح  يعود  الأول بال�سك   :
للتو�سع ، فالفكرة ال�سائدة بذاك الزمان 
الأرا�سي  من  اململكة  رقعة  زي��ادة  اأن   ،
التي يتم ال�سيطرة عليها ، من �ساأنه اأن 
يزيد من التمازج احل�ساري بن �سعب 
امل�ستعمرة  وال�����س��ع��وب  امل��م��ل��ك��ة  ه���ذه 
،وعلو  رفعة  �سك  اأدن���ى  ب��ال  ذل��ك  ،ويف 
الأهم  ،وهو  الثاين  ،وال�سبب  لها  �ساأن 
بها  يقوم  كان  غ��زوة  ،وبكل  اليهود  اأن 
البابليون ،تنتهي بانت�سارهم ،وتوقيع 
بها  ينكثوا  اأن  اليهود  ،ليلبث  معاهدة 
،ويتحالفوا مع اأحد �سدهم ،لذلك نكلوا 

 محمود العبد الله 

نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق

في البداية ، إنها ليست دراسة لهذا الكتاب، ولكنها محاولة لتسليط 
الضوء عليه لتحفيز القارىء على تناوله، ولمن لم يستطع ذلك قمنا 
بسوق بعض المعلومات واألخبار التي أرى أنها قليلة التداول، برغم 

صحتها، وحتى نستطيع اإللمام بما يحتويه هذا الكتاب، فيتسنى لنا 
الدخول السلس لمكنوناته البد لنا من تعريف بكاتبه، الذي يعتبر 

من القلة المثقفة في العراق في بدايات هذا القرن )يوسف رزق الله 
غنيمة(، السياسي، واألديب، والمؤرخ، والصحفي، الذي تقلد وظائف 

مرموقة، ومناصب رفيعة في الدولة، يتقن باإلضافة الى اللغة العربية 
كاًل من الفرنسية، واإلنكليزية، والتركية، والعبرية، والسريانية 

الكلدانية، أسس مع مجموعة من المثقفين العراقيين مكتبة السالم 
التي أصبحت فيما بعد، نواة المكتبة الوطنية العراقية. 
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بهم ،و�سردوهم ،و�ساقوهم اأ�سرى اىل 
بابل . 

اأبواب  يلي من  فيما  املوؤلف  ي�ستفي�س 
،واآدابها  العربية  باللغة  البحث  ،يف 
اليهود  ب��اأن  لنا  يذكر  ،حيث  بابل  يف 
لديهم  ،وب��رز  الدينية  املدار�س  اأقاموا 
الوقادة  قرائحهم  ،اأنتجت  اأفذاذ  اأعالم 
وعال  �سيتها  ،ذاع  نفي�سة  م��وؤل��ف��ات 
يعترب  ال��ذي  كتاب»التلموذ«  ،ل�سيما 
كنزًا اأدبيًا ،واجتماعيًا ،ودينيًا ،ولي�س 
اللغة  ب��اأن  املوؤلف  يذهب  كما  �سحيحًا 
العربية قد ت�ستت متنها ،نتيجة للغزو 
،لأن  متامًا  العك�س  على  ،بل  ،وال�سبي 
من  ،ك��ان��وا  ب��اب��ل  اىل  املنفين  معظم 
الدين  ،ورج��ال  ،والعلماء  القوم  �سادة 
،واأرباب الفتاوى ،الذين حملوا اأ�سرار 
اللغة املقد�سة ،وزبدة اآدابها ،وخال�سة 
يف  ب��ق��وا  ال��ذي��ن  ،بعك�س  م��اأث��ورات��ه��ا 
الدخيل  لغتهم  يف  دب  اإذ   » »اأور�سليم 

والغريب من الألفاظ واملعاين. 
لن اأ�ست�سلم ملتعة �سرد كل ماجاء يف هذا 
الكتاب ،حتى لاأ�سادر متعة قراءته من 
اأمكن  ما  الهروب  ،و�ساأحاول  القارئ 
املخل�س  ال�سرد  ف��خ  يف  ال��وق��وع  ،م��ن 
ال�سريع  الت�سفح  نكمل  ،لذلك  للكتاب 
ف�ساًل  يفرد  املوؤلف  ،ف��رى  ملحتوياته 
،واأخبارهم  العرب  بعهد  تاريخهم  عن 
الأتراك  ،ولح��ق��ًا  والترت  املغول  بعهد 
يذكر  حيث  القانوين«  »�سليمان  ،بعهد 
عاملهم  ال��ت��ي  احل�����س��ن��ة  امل��ع��ام��ل��ة  ل��ن��ا 
بالر�سد  امل��ع��روف  ال�سلطان  ه��ذا  بها 
املعروف  اأحدهم  اأن  ،لدرجة  واحلكمة 
اىل  بر�سالة  ،ب��ع��ث  زرق���اين  باإ�سحق 
اىل  فيها  يدعوهم  واملجر  اأملانية  يهود 
الهجرة اىل بالد الأت��راك ،وهو ليعلم 
اليهود  �سي�سيئون معاملة  التراك  باأن 
اأخبارهم  الكتاب  ،ويتابع  اأيامهم  اآخر 
العراقية  العربية  احلكومة  عهد  يف 
،واأب��رز حدثن مهمن يف هذه احلقبة 

هما: 
وزارة  ح�سقيل«  »���س��ا���س��ون  تقلد   -1
لحقًا  /0291/وت��ع��ي��ي��ن��ه  ع��ام  املالية 
امللك  ت��ب��ووؤ  عقبت  ال��ت��ي  ب���ال���وزارات 
ف��ي�����س��ل ل��ع��ر���س ال����ع����راق ح��ت��ى ع��ام 

 . /1923/
اليهود  اأق��ام��ه��ا  ال��ت��ي  احلفلة  ذك��ر   -2
،قبل  احل�سن  ابن  لفي�سل  العراقيون 
ف��ي��ه��م عن  ي��ت��وج م��ل��ك��ًا ،وخ��ط��ب��ت��ه  اأن 
اختالف  ،على  العراقين  امل�ساواة بن 
طوائفهم ،ومذاهبهم ،ويف هذه احلفلة 
بالتوراة ،مكتوبة على درج  له  جاوؤوا 
ذهب  م��ن  ب��غ��الف  ،م�سونًا  ال��رق��ة  م��ن 

،وقدموها لالأمري في�سل فلثمها 
ويذكر لنا اأي�سًا عدد اليهود يف العراق 
الذي  الح�ساء  ح�سب   /1920/ ع��ام 
النكليزي  الح��ت��الل  حكومة  ن�سرته 
يذكر  كما   /87487/ ع��دده��م  بلغ  ،اإذ 
عدد التالميذ عن �سنتي /1921/ حتى 
/1922/ باملدار�س البتدائية الر�سمية 
و/4445/   /4316/ ب��ن  والأه��ل��ي��ة 
تلميذًا.ويفرد الف�سل الأخري يف كتابه 
اليهودية يف  املزارات  تاريخ  ،بتدوين 

بالد الرافدين ، 
هذا غي�س من في�س مما ورد يف هذا 
اأدعي  اأ  ،ولي�سعني  النفي�س  الكتاب 
الحاطة بكل مافيه ،فل�ست مبو�سوعية 
املوؤلف ولحتى اأكاد ،هذا من جهة ،اأما 
فج  انتهاك  ذل��ك  ،ففي  اأخ��رى  جهة  من 
قارئ  لكل  ال��ذات��ي  والت�سنيف  للفرز 
جميع  داعيًا  ذل��ك  عن  بنف�سي  ،واأن���وء 
،والعلم  وت�سفحه  ل��ق��راءت��ه  املهتمن 

واملعرفة من وراء الق�سد . 

وال�������ده م��و���س��ل��ي وم�����ن ا����س���رة 
م��و���س��ل��ي��ة ك��ل��دان��ي��ة ق��دمي��ة وهو 
امللقب  يو�سف  ب��ن  الله  رزق  اب��ن 
�سمعان  ال�سما�س  بن  بال�سهبندر 
ال�سما�س  ب��ن  اليا�س  ب��ن  بطر�س 
اي�سوع  الق�س  بن  غنيمه  عي�سى 
يف  در����س  اي�سوع  ب��ن  غنيمة  ب��ن 
 1902-1898 الليان�س  مدر�سة 
الرتكية  وتعلم  درا���س��ت��ه  وا���س��ل 
ف�ساًل  والنكليزية  والفرن�سية 
والكلدانية،مار�س  العربية  ع��ن 
التجارة عام1906. ون�سر مقالت 
العربية  وامل��ج��الت  ال�سحف  يف 
���س��ل��ي��وا يف  داود  م���ع  وا����س���رتك 
ا���س��دار ج��ري��دة ���س��دى ب��اب��ل يف 
جريدة  يف  وكتب   .1909/8/13
بغداد التي ا�سدرها مراد �سليمان 
وجملة  ال��ع��ث��م��اين  الن���ق���الب  يف 
وغريهما.  للكرملي  ال��ع��رب  لغة 
جمل�س  يف  ع�������س���وًا  وان���ت���خ���ب 
 1922 �سنة  ب��غ��داد  ل���واء  ادارة 
يف  حما�سرات  بالقاء  اليه  وعهد 
 1923 �سنة  العالية  املعلمن  دار 
نائبًا   1924 اأذار  يف  وان��ت��خ��ب 
التاأ�سي�سي  عن بغداد يف املجل�س 
القانون  ل��ل��ج��ن��ة  م���ق���ررًا  وك�����ان 
جريدة  اأ����س���در  ف��ي��ه  ال���س��ا���س��ي 
ع���ام1925  اليومية  )ال�سيا�سة( 
جمل�س  يف  ن����ائ����ب����ًا  وان����ت����خ����ب 
العامنف�سه  يف  بغداد  عن  النواب 
ّعن  ع����ام1928.  انتخابه  وج��دد 
الثالثة  ال�سعدونية  للمالية  وزيرًا 
 1929 /4 /28 -1928 /1 /14
ال�سويدي  توفيق  وزارة  يف  ث��م 

 .1929 /9 /19 -1929 /4 /28
وا�سرتك يف تاأ�سي�س حزب الخاء 
الوطني �سنة 1930، وعن مديرًا 
عام1932ومديرًا  للواردات  عامًا 
ع���ام���ًا ل��ل��م��ال��ي��ة 1934ووزي���������رًا 
اليوبية  ال������وزارة  يف  ل��ل��م��ال��ي��ة 
1934/8/27وال�����������������وزارة  يف 
املدفعية التي تلتها 1935/3/4-

نائبًا  وان��ت��خ��ب   .1935/3/15
ع���ن ب���غ���داد ع����������ام1935-1934 
واأع����ي����د ت��ع��ي��ي��ن��ه م����دي����رًا ع���ام���ًا 
1935/7/24ون���ق���ل  يف  للمالية 
الزراعي  للم�سرف  ع��ام��ًا  م��دي��رًا 
فمديرًا  ع�������ام1936  ال�����س��ن��اع��ي 
العام1941-1944 وتوىل  لالآثار 
امل�سرف  ادارة  نف�سه  الوقت  يف 
الزراعي ال�سناعي وكالة 1941-
للتموين  م���دي���رًا  وّع����ن   1942
للتموين  ووزي�������رًا  ع�������ام1944 
 ،1946/2/23-1944/11/18
ف��ع�����س��وًا يف جم��ل�����س الع���ي���ان 
وزارة  وت�������وىل  ع�������������ام1945. 
التموين  وزارة  ووك��ال��ة  امل��ال��ي��ة 
وكالة  عن  تخلى  ثم   1946/6/1
ثم  �سهرين  بعد  التموين  وزارة 
وزارة  يف  ل��ل��م��ال��ي��ة  وزي�����رًا  ع���اد 
-1947/3/29 ج����رب  ����س���ال���ح 

1948/1/27. وا�ستد عليه املر�س 
يف اأيامه الأخرية وذهب اىل لندن 
ليدفن  جثمانه  ونقل  لال�ست�سفاء 
يف بغداد يف 1950/8/10. برز 
التجارة  حقل  يف  غنيمة  يو�سف 
وال�سيا�سة  والبحث  وال�سحافة 
الكتابة  يف  غنيمة  �سرع  والدارة 

�سنة  اللبنانية  امل�����س��رق  مبجلة 
اأول  1904 وعمره 19�سنة وكان 
ما ن�سر بحثًا مرتجمًا عن براهمة 
ملدة  فيها  الن�سر  وواىل  ال��ه��ن��ود 
���س��ن��ة ك��ت��ب ع���ن ال���ره���ا واحل���رية 
الطبيب  وبختي�سوع  وامل��ن��اذرة 
واخلرافات  ال��ك��ات��ب  غ���زرا  وق��رب 
والم����ث����ال. وال��ن��ح��ل وال���زراع���ة 
املقالت  ه��ذه  جمع  ال��ع��راق،  يف 
القت�ساد  يف  ا���س��دره��ا  كتب  يف 
ن�����س��ر يف  وال���ت���اري���خ وب���ع���د ان 
ج��ري��دة ���س��دى ب��اب��ل ع����ام1909 
عام1918  بداأ  العرب  لغة  وجملة 
املقتطف  جملة  يف  بحوثه  ين�سر 
ج��ري��دت��ه  ت�����دم  ومل  امل�������س���ري���ة. 
)ال�سيا�سة(1925غري  اليومية 

�ستة اأ�سهر.
م���ن م��وؤل��ف��ات��ه:- 1-ر����س���ال���ة برد 
 1920 ي�سانية  وال����ربد  ي�����س��ان 
وحديثًا  قدميًا  العراق  2-جت��ارة 
1922 وهي حما�سرات القاها يف 
امل�ستاق  3-ن��زه��ة  العلمي  املعهد 
ال��ع��راق 1924  ي��ه��ود  ت��اري��خ  يف 
العراق  م���دن  يف  4-حم��ا���س��رات 
بابل  5-غ������ادة   1936 ال��ق��دمي��ة 
ن�سرها  ت��اري��خ��ي��ة  رواي����ة   1929
م�سل�سة  ال���ع���رب  ل��غ��ة  جم��ل��ة  يف 
 1929 والعامل  الفالح  6-حقوق 
البالد  جريدة  يف  ف�سولها  ن�سرت 
للقانون  7-�����س����رح  ال���ب���غ���دادي���ة 
ن�سرها   1931-1930 ال�سا�سي 
يف جريدة نداء ال�سعب وال�سيا�سة 
على �سكل ف�سول 8-مالية العراق 
-1941 ال��ع��ب��ا���س��ي��ن،  ع��ه��د  يف 

جملة  يف  ف�����س��وًل  ن�����س��ره   1943
جت���ارة ب��غ��داد 9-الوه�����ام ق�سة 
جملة  يف  م�سل�سلة  ن�سرها   1910
اأول  يكون  العلوم.وبهذا  خردلة 
بان  ذكر  كما  ولي�س  عراقي  قا�س 
حممود احمد ال�سيد هو اول قا�س 
عراقي عام1921. وقد اقرتن ا�سم 
والنزاهة  بالف�سل  غنيمة  يو�سف 
وكرم النف�س والعفة وق�سى �سني 
القدمية  اأه��ل��ه  دار  ي�سكن  حياته 
ومل يقنت الريا�س ول ال�سيارة يف 
اأق��ل منه  ال��ذي ملك من هم  الوقت 
موؤدبًا  وك��ان  ال��وف��ري.  امل��ال  �ساأنًا 
جم التوا�سع. دخل يو�سف غنيمة 
دور املوؤرخ او املفكر يف اروقتها 
احلر  احل���زب  بتاأ�سي�س  وا���س��ه��م 
احل��زب  ان  ال   1922 ال��ع��راق��ي 
ف�سل لأنه اأريد له ان يكون واجهة 
الربيطانية  العراقية  للمعاهدة 
بزعامة  الخ��اء  حزب  اىل  فانتمى 
وف�سل   1930 الها�سمي  يا�سن 
اأي�سًا لتبعر احلزب. ولعب دورًا 
دوراته  يف  الربملان  يف  �سيا�سيًا 
ثم  واخلام�سة  والثانية  الأوىل 
العيان  جمل�س  يف  عينًا  اأ�سبح 
وهو اول وزير مي�سي يف وزارة 
-1928 ���س��ن��وات  ���س��ب��ع  امل��ال��ي��ة 
وطنية  عملة  اأ���س�����س  1946ف���ق���د 
وطنيًا  وم�سرفًا  عادلة  وميزانية 
ومواثيق  التموين  وزارة  وادار 
ال��ت��ج��ارة م��ع ال��ع��امل دخ��ل غنيمة 
به  تع�سف  منها  وخ��رج  وزارات 

حاجة احلياة.
عن مو�سوعة اعالم املو�سل 

 د. عمر الطالب 

يوسف رزق الله غنيمة 1950-1885

مع ابن عمه الق�س يو�سف عبد الواحد انطوان 



12

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )2810( 

السنة العاشرة 

الخميس )30( 

ايار 2013

حتقيقا لرغبة املرحوم والدي – يو�سف 
�سرية  ك��ت��اب��ة  يف   – غنيمة  ال��ل��ه  رزق 
درا�سة  باعداد  �سرعت  حلياته  حتليلية 
�سخ�سيته  من  متعددة  جوانب  تتناول 
ال�سيا�سة  ميادين  يف  البارزة  ومواقفه 
وغريها  والدب  والتاريخ  وال�سحافة 
العام  ه��ذا  لن�سرها  امل��ع��رف��ة  ف��ن��ون  م��ن 
مع  مل��ي��الده.  املئوية  ال��ذك��رى  مبنا�سبة 
ايام  يف  مر�س  داهمني  ال�سديد  ال�سف 
اكمال  وبن  بيني  فحال  املا�سي  الربيع 
عملي يف املوعد املخطط له لذلك ارتاأيت 
ان ا�ستعي�س عن ذلك يف الوقت احلا�سر 
اوربة  اىل  رحلته  م��ن  خم��ت��ارات  بطبع 

عام 1929. 
الثاين عام 1928 عندما  كانون  يف 14 
وزارت���ه  ال�����س��ع��دون  املح�سن  ع��ب��د  ال���ف 
مبن�سب  غنيمة  يو�سف  اىل  عهد  الثالثة 
العام  ايلول من  املالية، ويف 30  وزارة 
تاليف  ال�����وزراء  جمل�س  ق���رر  امل���ذك���ور 
جلنة وزارية من وزير املالية – يو�سف 
غنيمة – وزير الدفاع – نوري ال�سعيد 
ال�سويدي  توفيق   – املعارف  وزير   –
ل����درا�����س����ة امل����ق����رتح����ات ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
والع�سكرية  املالية  التفاقيتن  لتعديل 
ولكن  الربيطاين  الوفد  مع  والتفاو�س 
الربيطانية  امل�سالح  لت�سارب  بالنظر 
ف��ق��د توقفت  ال��ع��راق��ي��ة  امل��ط��ال��ي��ب  م���ع 
الوزراء  رئي�س  وا�ستدعي  املفاو�سات 

اقطاب   – ال�سعدون  املح�سن  عبد   –
فايدوه  املوقف  على  واعلنهم  املعار�سة 
فلن  امل�سوؤولية  ه��و  ت��رك  ان  وع��اه��دوه 
وزارة  ت�سكيل  ع��ل��ى  م��ن��ه��م  اح���د  ي��ق��دم 
 20 ب��ت��اري��خ  ا�ستقالته  رف��ع  ث��م  ج��دي��دة 
بال  البالد  وظلت   1929 الثاين  كانون 
الثالثة  على  تربو  مدة  م�سوؤولة  وزارة 
ال�سويدي  توفيق  �سكلها  ان  اىل  ا�سهر 
بتاريخ 24 ني�سان 1924 وعن يو�سف 
غنيمة وزيرا للمالية ف�سغل هذا املن�سب 

للمرة الثانية على التوايل. 
ت�سلم  على  ق�سرية  ف��رتة  ال  مت�سي  مل 
ن�سبت  حتى  احلكم  ال�سويدية  ال��وزارة 
ورئي�س  في�سل  امل��ل��ك  ب��ن  ح���ادة  ازم���ة 
وزرائه وملا اعلن امللك رغبته يف ا�ستقالة 
املح�سن  عبد  قبل  من  لت�سكيلها  ال��وزارة 
تلبية  عن  ال�سويدي  امتنع  ال�سعدون. 
رغ��ب��ة امل��ل��ك. دام���ت ه��ذه الزم���ة اىل ان 
 25 ب��ت��اري��خ  ا�ستقالته  ال�سويدي  رف��ع 
�سوؤون  تدير  ال��وزارة  اآب 1929 وظلت 
الوزارة  تاليف  مت  ان  اىل  وكالة  الدولة 
ال�سنة  من  ايلول   19 بتاريخ  اجل��دي��دة 

املذكورة. 
يف 24 كانون الول 1928 انتابت غنيمة 
ازمة مر�سية حادة وذلك بعد عودته من 
يف  للنظر  جمل�س  وت��راأ���س��ه  ال�����وزارة 
�سم  عراقية  وعملة  اهلي  بنك  تا�سي�س 
املالية  ووزراء  الوزارات  روؤ�ساء  بع�س 

املالية  وزارة  وم�����س��ت�����س��ار  ال�����س��اب��ق��ن 
ومدراء البنوك والتجار. 

والقلب  امل��ع��دة  يف  ت�سنجات  ا�سابته 
العراق عن �سفائه  وملا عجز الطباء يف 
قرر ال�سفر اىل اوربة بناء على م�سورة 

اطبائه لال�ست�سفاء. 
يو�سف  �سافر   1929 متوز   25 يوم  يف 
غنيمة مع فكتورية زوجته واولده خالد 
اىل  بغداد  من  و�سعاد  وا�ستيال  وحارث 
ال�سام فلبنان )�سوق الغرب( حيث مكثت 
�سفرته  ه��و  وت��اب��ع  لال�سطياف  عائلته 
فريتدزي  فالقاهرة  حيفا  اىل  مب��ف��رده 
فرومة فباري�س فلندن وعاد اىل باري�س 
فحلب  فا�سطنبول  )البندقية(  ففني�سيا  
فلبنان وا�سطحب عائلته وعاد اىل بغداد 
عن طريق بريوت وال�سام وو�سلها يوم 

3 ت�سرين الول 1929. 
بالرغم من توعك �سحته فقد لقى غنيمة 
له  واقيمت  ح��ف��اوة  ك��ل  ال�سفر  ه��ذا  يف 
ب��ع�����س احل��وا���س��ر وحظى  امل�����اآدب يف 
ع�سر  احل����ادي  ب��ب��و���س  ال��ب��اب��ا  مبقابلة 
وقابل عبد املح�سن ال�سعدون يف برماتا 
هناك  ال�سيف  وق��ت  يق�سي  ك��ان  حيث 
لت�سكيل  ب��غ��داد  اىل  ب��ال��رج��وع  وح��ادث��ه 
وقع  الذي  للخالف  نظرا  جديدة  وزارة 
كما  وزرائ���ه  ورئي�س  في�سل  امل��ل��ك  ب��ن 
امل��ح��ن��ا ال��ي��ه��ا اع����اله، ه���ذا وق���د ن�سرت 
التي  ال���ب���الد  يف  وامل���ج���الت  ال�����س��ح��ف 

زارها اخبار �سفرته والت�سريحات التي 
ادىل بها ملرا�سلي ال�سحافة ل �سيما يف 

القاهرة وروما وباري�س ولندن. 
دون غنيمة اخبار �سفرته هذه ووقائعها 
�سفحاتها  حجم  �سغريين  دفرتين  يف 
الدفرت  يف  كتب  تقريبا،  �سم   14  ×  9
الول يوميات �سفرته من يوم مغادرته 
بغداد يف 24 متوز 1929 اىل يوم 16 
كتابة  وتابع  �سفحة   71 م�ستعمال  اآب 
ي��وم��ي��ات��ه يف ال��دف��رت ال��ث��اين م��ن يوم 
 2 يف  بغداد  اىل  عودته  وحتى  اآب   17
 109 م�ستعمال   1929 الول  ت�سرين 
يف  امل�ستعملة  ال�سفحات  عدا  �سفحات 
وعناوين  امل�ساريف  لتدوين  الدفرتين 
اىل  وا�سافة  املعلومات.  من  ذلك  وغري 
و�سف  يف  ا�سهب  فقد  الدفرتين  هتن 
م�ساهداته وانطباعاته يف الر�سائل التي 
بعث بها اىل زوجته التي كانت يف لبنان 

واىل والدته التي كانت يف بغداد. 
وبلغ عدد ر�سائله اىل زوجته 32 ر�سالة 

واىل والدته 15 ر�سالة. 
مبا ان هذه اليوميات والر�سائل ت�سمنت 
فال  عائلية  وق�سايا  �سخ�سية  �سوؤونا 
اخرتت  لذلك  بحذافريها،  ن�سرها  ي�سح 
زبدة ما جاء فيها فنقلت جميع ما يخ�س 
حافظت  كما  دونها  كما  العامة  ال�سوؤون 
من  انتباهه  ي�سرتعي  ك��ان  م��ا  ك��ل  على 
احلديثة  املبتكرات  �سيما  ل  م�ساهدات 

ال��ت��ي مل ي��ع��رف��ه��ا ال���ع���راق ي��وم��ئ��ذ مثل 
الكهربائي  وامل�سعد  الناطقة  ال�سينما 
وال���ع���اب م��دي��ن��ة الل���ع���اب ك��م��ا اخ��رتت 
���س��ادف��ه وك����ان مو�سع  ����س���ذرات مم���ا 
املختلطة  ال�����س��ب��اح��ة  م��ث��ل  اه��ت��م��ام��ه 
يف  العراة  وم�ساهد  والن�ساء(  )الرجال 
بو�سفه  خا�سة  عناية  واوليت  امل�سارح 
على  حتتوي  التي  ول�سيما  للمتاحف 
كنوز بالدنا الثرية التي ا�ستوىل عليها 
وا�سافة  بالدهم  اىل  ونقلوها  الجانب 
اىل ذلك فلم اغفل عن نقل ما دبجه يراعه 
وهو  وافكاره  �سعوره  عن  التعبري  يف 
بيته  اهل  الغربة جتاه  بالد  مري�س يف 
الن�سانية  اجل��وان��ب  ه��ذه  لن  ووط��ن��ه 
احلياة  اىل  ب�سلة  مت��ت  ل  ك��ان��ت  وان 
العامة ال انه تربز مالمح جوهرية من 

�سخ�سيته. 
احل���وادث  بع�س  على  علقت  وق��د  ه��ذا 
وال���س��خ��ا���س ال����وارد ذك��ره��م يف هذه 
ال�سحف  ذكرته  ما  ون�سرت  اليوميات 
التي  والت�سريحات  ه��ذه  �سفرته  ع��ن 
ن�سرته  م��ا  برتجمة  قمت  كما  بها  ادىل 
تربيون"  "�سيكاغو  ج��ري��دت��ي  م��ن  ك��ل 
اللغة  م���ن  غادريان"  و"مان�س�سرت 
بهذا  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  اىل  الن��ك��ل��ي��زي��ة 
اخل�سو�س وقد �سدرت هذه املختارات 
ب��رتج��م��ة خم��ت�����س��رة حل��ي��اة امل��رح��وم 

والدي..

 حارث يوسف غنيمة 

ي��وس��ف غ��ن��ي��م��ة ورح��ل��ت��ه ال���ى اورب���ا 
مع اأر�سد العمري واالأمري زيد وحممد امني زكي واآخرين
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فيكتورية عقيلة يو�سف غنيمة

على فرا�س املوت يف لندن



14

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )2810( 

السنة العاشرة 

الخميس )30( 

ايار 2013

وا�سحة  ���س��ورة  وابحاثه  كتابته  يف 
له  ي�سيق  ل  ال���ذي  وف��ك��ره  لقريحته 
يف  الهمة  كبري  الن���اة  ط��وي��ل  ف�����س��اء، 
مو�سوع  م��ع��اجل��ة  اراد  اذا  ال��ب��ح��ث، 
تاريخي ل يهدا له بال حتى يفت�س عنه 
يف اآخر ما ت�سل اليه يده من املوؤلفات 
يف  يتعنت  ل  يعرفها،  التي  اللغات  يف 
تراه  بل  املعقد  املع�سل  لياأتي  ان�سائه 
ي�سرت�سل فيه ا�سرت�سال �سهال، فيجيء 
الذي  ال��وا���س��ح  املن�سجم  ب��ال���س��ل��وب 
حكم  عند  وينزل  ال��ق��راآء  عامة  به  يلتذ 

اخلا�سة من جهابذة العلماء. 
الق�سبة،  تلك  �سق  من  الريح  يق�سد  ل 
على  مطبوعة.  نف�س  ار�ساء  غايته  بل 
باطايب  الدر�س والبحث والتمتع  حب 
باملقل  لي�س  فهو  ذل��ك  وم��ع  الدب  ثمار 
ول باملكر اىل حد الفراط يف كتابته، 
يعاجلها  التي  ابحاثه  ل�سعوبة  ولعل 
اعرفه  الكثار، لين  ميله عن  دخال يف 

يكتب  اخلاطر  �سريع  البديهة  حا�سر 
ب�سرعة  ف��ك��ره  يف  النا�سج  امل��و���س��وع 

تامة من غري ما توقف او اعنات فكر. 
ه��و ت��اج��ر وادي�����ب، ي��رغ��ب يف خدمة 
والدارة  ال�سيا�سة  ميادين  يف  ب��الده 
والدب،  العلم  جمايل  يف  يخدمها  كما 
قومه  يف  وجاهته  ذل��ك  ل��ه  مهدت  وق��د 
كما رفعته منزلته الدبية فا�سبح بحق 
من اركان النه�سة العلمية العاملن يف 
العراق ولعل امل�ستقبل قد خباأ له �سهرة 
ا�سمى اذا قام مبا ت�سبو اليه نف�سه من 

اخلدم العلمية والجتماعية. 
 ***

ا�سرة غنيمة من اقدم ال�سر الن�سرانية 
ن�سبها  ي��رت��ق��ي  ال��ع��راق  يف  امل��ع��روف��ة 
املدون اىل ثالثة قرون، وكان اباء هذه 
عهدهم  من  التجارة  يتعاطون  ال�سرة 
املوؤلفات  باقتناء  �سغف  ول��ه��م  الول 
لديهم  م��ن��ه��ا  اج��ت��م��ع  ال��ن��ف��ي�����س��ة ح��ت��ى 

الباحثون  ي��ع��ر  ف��ق��د  ك����ربى،  خ��زان��ة 
اآخر  املخطوطات من وقت اىل  وغ��واة 
اىل  تنتمي  ال��ت��ي  ال��ك��ت��ب  بع�س  ع��ل��ى 
"خزانة اآل غنيمة" اخلالية. وعند الأب 
موؤرخ  البغدادي،  �سائغيان  نر�سي�س 
العراق  دي���ار  يف  ال��ن�����س��ران��ي��ة  ال���س��ر 
بتلك  خا�سا  موؤلفا  ع�سر  خم�سة  نحو 
اخلزانة. وقد ا�ستغل هذا الب الفا�سل 
بتاأليف تاريخ مطول لهذه ال�سرة وهو 
دعاه  رح��م  ب�سلة  ام��ه  م��ن  اليها  مي��ت 
"الدرة اليتيمة يف تاريخ ا�سرة غنيمة" 
اوائل  يف  تقر�س  غنيمة  ا�سرة  وكادت 
القرن التا�سع ع�سر بالوباء الذي انت�سر 
فتكا  باهلها  وفتك  العراقية  البالد  يف 
الوبيل  ال��داء  لو مل ينج من هذا  ذريعا 
�سبي منها يدعى "يو�سف غنيمة" وهو 
ج�سد املرتجم ف�سار حفظ ال�سرة على 
يد واخذ بعد ان �سب يكاد ويجهد ليعيد 

ال�سرة اىل ما كانت عليه. 

الله غنيمة،  اما والد املرتجم فهو رزق 
الثامن  جماوز  غري  �سابا  ق�سى  فا�سل 
وال���ث���الث���ن رب���ي���ع���ا، خم��ل��ف��ا امل��رتج��م 
الوقاد  بالذكاء  عرف  وقد  له،  و�سقيقة 
والن�ساط وح�سن ال�سرية، توىل رئا�سة 
بغداد  يف  املكو�س  م�سلحة  يف  الكتاب 
ورق���ي ب��ع��ده��ا اىل م��دي��ر امل��ك��و���س يف 
الب�سرة، غري ان حلول منيتة حال دون 

قيامه باعباء تلك الوظيفة. 
 ***

بغداد  غنيمة يف  الله  رزق  يو�سف  ولد 
�سنة 1885م وملا ترعرع دخل "املدر�سة 
�سنة 1898  فيها حتى  الكلدانية" فظل 
"الحتاد  م��در���س��ة  وول�����ج  ف���غ���ادره���ا 
عا�سمة  يف  ال��ث��ان��وي��ة  ال�سرائيلي" 
املدر�سة  ه���ذه  ي��ج��د يف  واخ���ذ  ال��ع��را، 
مكبا على الدر�س واملطالعة حتى كانت 
النهائية  �سهادتها  فاحرز   1903 �سنة 
مدار�س  يف  ال��درو���س  بع�س  واجن���ز 

خا�سة وعند معلمن خ�سو�سين وهو 
وابيه  امه  لغة  غري  اللغات  من  يح�سن 
وله  والرتكية  والنكليزية  الفرن�سية 

املام بالآرامية. 
نزوع  قلبه  ويف  الرتجمة  �ساحب  ن�سا 
فا�س�س  التجارية،  العمال  اىل معاطاة 
املن�سور  مدينة  يف  جت��اري��ا  حم��ال  ل��ه 
بالتجارة مل  ا�ستغاله  لكن  �سنة 1906، 
حب  م��ن  عليه  فطر  عما  لي�سرفه  يكن 
وكتابة  والتنقيب  وال��در���س  املطالعة 
لهذه  احت�سب  ف��ق��د  امل��ف��ي��دة،  امل��ق��الت 
فراغه  و�ساعات  راحته  اوق��ات  الم��ور 
وب����رز يف ال��ك��ت��اب��ة ب��وج��ه خ��ا���س يف 
التاريخية والقت�سادية حتى  البحاث 
بهذه  امل�ستغلن  ب��ن  علية  منزلة  بلغ 
املوا�سيع يف القطر العراقي ان مل نقل 

انه جاء يف طليعتهم.
�سرع يف الكتابة وهو يافع �سنة 1903 
الد�ستور  اع����الن  اث����ر  ع��ل��ى  ل���ه  وع����ن 

 رفائيل بطي

يوسف رزق الله غنيمة

األدب  اخ���وان 
كاتب مفكر، ومؤرخ بحاثة، ورجل عامل، تنظر اليه فترى الذكاءيلوح في عينيه، والنشاط يتدفق من وجهه، وتتخيل ان 

وراء هذه النظرات المتقدة والهمة المجسمة قريحة فاضة وفكرا نابها، وإذا جلست اليه تجلى لك فكره بما تسمعه منه 
من الحديث الذي يتضمن احيانا نكتا من المعاني الرائعة تحليها دماثة في طبعه وسعة في خلقه، تبادهه بامر فيجيبك 
على الفور بعبارة مسكتة، يجلس في مجلس حافل فال يكثر من القول لكنه حين يريد الكالم يتكمل بما يرفعه في نظر 

جلسائه. واذا اشرفت عليه في مكتبه الفينة ينقب ويبحث في تاريخ بالده واحوالها السالفة والحاضرة. 

امللك علي نائب امللك في�سل االول واىل ي�ساره  يو�سف غنيمة )اوا�سط الع�سرينات(
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رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

نائب رئيس التحرير: علي حسين

االخراج الفني: نصير سليم

لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة  

رئيس التحرير التنفيذي 

عدنان حسين

WWW. almadasupplements.com

فاتفق  بال�سحافة  ي�ستغل  ان  العثماين 
مع املرحوم للعلم داود �سليوا املو�سلي 
�سنة  بابل"  "�سدى  ج��ري��دة  فان�سئا 
اجلريدة  ���س��وؤون  ع��ن  تخلى  ث��م   1909
ال��ع��ا���س��ر و�سار  ع���دده���ا  ب��ع��د ����س���دور 

يوا�سلها باملقالت بن الفينة والفينة. 
ومل ي�سرف املرتجم همه اىل العمل يف 
قام  بل  فح�سب  والتجارة  الدب  �سوقي 
�سنة  ف�سعى  عدة  عمرانية  مب�سروعات 
للكلدان  اهلية  ان�ساآء مدر�سة  1910 يف 
ذكرتها جرائد بغداد يف ذلك العهد وكاد 
يتم العمل لول وقوف حوائل يف �سبيل 
امل�سروع، واهتم �سنة 1912 يف تاأليف 
يف  الدب��ي��ة  ال�سبيبة"  "احتاد  جمعية 
بغداد  با�سا وايل  باذن من جمال  بغداد 
برئا�سته  حية  اجلمعية  وظلت  يومئذ 
الكونية  احل��رب  ن��ريان  ا�ستعلت  حتى 

الكربى �سنة 1914. 
ويف �سنة 1919 عا�سد ال�سيدة فورب�س 
ان�ساء  يف  ك��ربى  معا�سدة  النكليزية 
ال�سالم"  "مكتبة  امل�سماة  الكتب  دار 
البغدادية  وبقي امن �سندوقها ال�سرقي 
اخلزانة  ل��ه��ذه  ادى  وق���د  ال���ي���وم.  اىل 
خ��دم��ات ج��ل��ى و���س��ه��ر ع��ل��ى رق��ي��ه��ا مما 
احرز  انه  حتى  وال��داين  القا�سي  عرفه 
الدارية  جلنتها  النتخابات  جتديد  يف 
�سنة 1922 اكرية ال�سوات يف اللجنة 

اجلديدة. 
القطر  اط������راف  اىل  ب���رح���الت  وق�����ام 
ال��ع��راق��ي وف��ار���س وك��ت��ب ع��ن رحالته 
مذكرات ثمينة منها ما ن�سر ومنها ما مل 
يزل رهن كنا�سته. وقد جمل له ا�ستغاله 
و�سلوكه  والدبية  العمرانية  بال�سوؤون 
احل�سن يف خدمة البالد مركزا يف قلوب 
ونحلهم  نزعاتهم  اختالف  على  وطنييه 
واملقدمن  ال��وج��وه  ل���دى  واح���رتام���ا   ،
الن�سارى يف  فندبه  كلها،  الطوائف  من 
بغداد �سنة 1918 لال�سرتاك يف البحث 
عن م�ستقبل العراق مع القوة النكليزية 
يف  العربي  العهد  يف  وانتخب  املحتلة 

���س��ه��ر ���س��ب��اط ���س��ن��ة 1922 ع�����س��وا يف 
املجل�س الداري البغدادي وكذلك ع�سوا 
يف جمل�س املعارف، مندوبا عن املجل�س 

الداري يف �سهر متوز �سنة 1922. 
فكره  يف  الدميقراطية  اىل  ينزع  وه��و 
معا�سدته  م��ن  ذل���ك  ع��ل��ى  ادل  ول��ي�����س 
للق�سم القروي من الطائفة الكلدانية يف 
اخلالف الذي ان�سعب بينه وبن الكلدان 

البغدادين �سنة 1913. 
 ***

وملا كان الديب غنيمة ولوعا بالبحاث 
وباخلا�سة  والق��ت�����س��ادي��ة  التاريخية 
فقد  الديار  ه��ذه  اىل  عائدا  منها  ك��ان  ما 
خطرية  كثرية  ابحاث  بتدوين  ا�ستغل 
يف هذا الباب، فاجتمع لديه من ابحاثه 
وك��ت��اب��ات��ه امل��ن�����س��ورة وامل��خ��ط��وط��ة يف 
موؤلفات  ب�سعة  امل��و���س��وع��ات  خمتلف 

منها: 
نزهة امل�ستاق يف تاريخ يهود العراق.

بحث جليل يف تاريخ ال�سرائيلين يف 
وادي الفراتن من اقدم الع�سور اىل هذا 
الفوائد املمتعة والنقول  اليوم، فيه من 
كبريًا  عناًء  تاليفه  يف  عانى  ما  الثمينة 
وت�سفح كتبا عديدة يف اللغات ال�سرقية 

والغربية وقد طبع يف بغداد. 
مباحث عراقية

هو جمموع املقالت التي دبجتها براعة 
ار�س  ت��اري��خ  يف  البحاثة  الكاتب  ه��ذا 
الرافدين وجغرافيتها واحوالها العلمية 
والعمرانية والقت�سادية، والكتاب معد 
 450 ال���  �سفحاته  وتبلغ  ك��ذل��ك  للطبع 

بقطع الثمن. 
جتارة العراق قدميا وحديثًا 

املو�سوع  ه��ذا  يف  ممتعة  حم��ا���س��رات 
العلمي يف بغداد �سنة  القاها يف املعهد 
العراق  جريدة  بع�سها  ون�سرت   1922

وطبع يف بغداد. 
انظار اقت�سادية 

التي  الق��ت�����س��ادي��ة  امل��ب��اح��ث  يت�سمن 
كبريًا  ق�سما  وخ�����س  ال��ك��ات��ب  ع��اجل��ه��ا 

)معد  القت�سادية  العراق  ب�سوؤون  منها 
للطبع(. 

ازهار واثمار 
ادبية  فل�سفية  جمموعة مقالت وكلمات 
بديع  وان�سجام  طلي  با�سلوب  مكتوبة 
من�سور  وب��ع�����س��ه��ا  خم��ط��وط  بع�سها 

)معدة للطبع(. 
بردي�سان والربدي�سانية 

"امل�سرق"  جملة  يف  اول  ظهرت  ر�سالة 
على  مطبعتها  يف  طبعت  ثم  البريوتية 

التاريخي  البحث  تت�سمن  وه��ي  ح��دة 
وزعيمها  الربدي�سانية  ع��ن  الفل�سفي 

واقوال موؤرخي ال�سرق والغرب فيها. 
املوا�سيع  يف  املقالت  من  ذلك  غري  وله 
م��ع��ظ��م��ه��ا يف جمالت  ن�����س��ر  امل��ت��ن��وع��ة 
م�سر  يف  و"الهالل"  "املقتطف" 
وامل���ج���الت  ب�����ريوت  يف  و"امل�سرق" 

وكربيات ال�سحف العراقية.

مجلة الحرية 1925 

يو�سف غنيمة مع والدته وزوجته، واخته

الوزارة املدفعية الثالثة ويف ال�سف الثاين يو�سف غنيمة
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الوزير الكلداني يوسف غنيمة لسبع 
حكومات عراقية؟؟  1950-1885

 سيزار ميخا هرمز

م��ع ن�سيم ال��رب��ي��ع ال��ق��ادم م��ن ار����س الب���اء 
ال��ورد وابتداءا من  العراق وعطر  والج��داد 
ترتيب بيت املجل�س القومي الكلداين وبيان 
بادراج  الكلدانية  الكني�سة  ا�ساقفة  جمل�س 
اقليم  د�ستور  يف  م�ستقلة  كقومية  الكلدان 
للتنظيمات  العليا  الهيئة  وت�سكيل  كرد�ستان 
�سيء  واق���دم  ابحث  ان  يل  .ف��ك��ان  الكلدانية 
ب�سيط لعلم من اعالم العراق والكلدان  فكان 
لت�سليط  امل�سادر  على  اعتمد  ان  علي  لزاما 
الكلداين  واجل��ب��ل  العلم  ه��ذا  على  ال�����س��وء 

ال�سامخ.
كلداين  ،م�سيحي  غنيمة  الله   رزق  يو�سف 
 1885 اب   9 يف  ب��غ��داد  يف  ،ول��د  كاثوليكي 
ونقل   1950 اب   10 يف  ل��ن��دن  يف  وت���ويف 
املقربة  يف  ال��رى  ووري  بغداد  اىل  جثمانة 
اب   19 يف  ال�����س��رق  ال��ب��اب  يف  الكاثوليكية 

.1950
تلقى درو�سه البتدائية يف املدر�سة الكلدانية  
الل��ي��ان�����س وتخرج  م��در���س��ة  اىل  ان��ت��ق��ل  ث��م 
العربية  اللغات  تعلم  وق��د   1902 �سنة  منها 
الرتكية  من  و�سيئا  والنكليزية  والفرن�سية 
والعربية بال�سافة اىل الريا�سيات والعلوم 
باللغة  ذلك  بعد  ،وامل  والتاريخ  واجلغرافيا 
على  العربية  ودر���س  الكلدانية  ال�سرييانية 
اللغوي الب ان�ستا�س ماري الكرملي وافتتح 
�سنة 1906 حمال جتاريا وا�س�س �سنة 1919 
مع فريق من املعنن بالثقافة )مكتبة ال�سالم( 
حاليا  ال��وط��ن��ي��ة  للمكتبة  ن���واة  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
.انتخب ع�سوا يف جمل�س ادارة لواء بغداد 
لتدري�س  حما�سرا  وعن   ) )�سباط1922  يف 
املعلمن  مدر�سة  يف  العراقية  امل��دن  ت��اري��خ 
وانتخب   )1923 الول  )كانون  يف  العالية 
نائبا يف املجل�س التا�سي�سي عام 1924 وكان 
مقررا للجنة تدقيق لئحة القانون ال�سا�سي 
،وكما انتخب نائبا عن لواء بغداد �سنة 1925 
للمرة  انتخب  ثم  �سنة 1928  انتخابه  واعيد 

الثالثة �سنة 1934 .
لقد كان يو�سف غنيمة من القلة املثقفة الواعية 
الع�سرين ومن  القرن  م�ستهل  العراق يف  يف 
وطرقوه  الء  ب��اب��ا  ي��رتك��وا  مل  ال��ذي��ن  ال��ئ��ك 
يف  يجمع  فكان  وبحثوه  ال  مو�سوعا  ول 
وامل����وؤرخ  والدي�����ب  ال�����س��ي��ا���س��ي  �سخ�سيته 
وظائف  لتقلد  موؤهالته  ،واهلته  وال�سحفي 

الدولة املرموقة واملنا�سب الرفيعة.
يف جمال العمل احلزبي ا�سرتك يف تا�سي�س 
وانتمى   1933 �سنة  العراقي  احل��ر  احل��زب 
اىل حزب  التقدم  ثم �ساهم يف تا�سي�س حزب 

الخاء الوطني املعر�س ملعهدة 1930.
اما يف جمال ال�سحفي فقد ان�ساء �سنة 1909 
)�سدى  جريدة  �سليوا  داود  مع  بال�سرتاك 

و)جريدة   1925 اذار   3 يف  وا���س��در  بابل( 
اع���اد  ث���م   1925 مت���وز   3 اىل  ال�����س��ي��ا���س��ة( 
ال�سعب(  )نداء  جريدة  تعطيل  بعد  ا�سدارها 
يف  الوطني  الخ��اء  حزب  حال  ل�سان  لتكون 
يف  احلكومة  عطلتها  ثم  الثاين(  كانون   30(

)24 اذار 1931(.

الوزارات
ا�سبح وزيرا للمالية يف وزارة عبد املح�سن 
توفيق  ووزارة   1928 ع����ام  ال�����س��ع��دون 
عام )1929( ووزارة علي  الوىل  ال�سويدي 
جودت اليوبي الوىل عام )1934( ووزارة 
ووزارة   )1935( عام  الثالثة  املدفعي  جميل 
ووزارة   )1946( عام  الوىل  العمري  ار�سد 
وزيرا  ا�سبح  كما   )1947( عام  جرب  �سالح 

حمدي الباجي الثانية عام )1944(.
)كانون  يف  ل����ل����وراردات  ع��ام��ا  م��دي��را  ع��ن 
الول 1932( وللمالية يف حزيران )1934( 
وللم�سرف   )1935( ح��زي��ران  يف  وللمالية 
ورئي�سا  وكالة  العراقي  وال�سناعي  الزراعي 
ملجل�س ادارته يف )اذار 1936( ثم ا�سالة يف 
عام  القدمية  ولالثار   )1936 الول  )كانون 

)1941( وللتموين )1944(.
اللجنة  يف   1928 اي��ل��ول   20 يف  ا���س��رتك 
الوزارية ملفاو�سة النكليز لتعديل التفاقيتن 
املالية والع�سكرية وعن يف 15 ت�سرين الول 
1935 ويف جلنة لئحة التفاقية انقل ملكية 
ال�سك�سك احلديد العراقية من بريطانيا واىل 
الدرجة  من  الرافدين  و�سام  ومنح  ال��ع��راق  

الثانية من النوع املدين عام )1934(.
مار�س املوؤلف منذ فجر �سبابه تد بيج الكلمة 
)اكليل  له يف جملة  ن�سرت  مقالة  اول  فكانت 
ن�سف  م��دى  ولزم���ه   1903 �سنة  ال����ورود( 
ق���رن ف��ك��ت��ب م��ئ��ات م��ن ال��ب��ح��وث وامل��ق��الت 
ون�سر الكتب املدرجة ادناه ومل يفارقه املداد 
ل��ه ون�سر  وال��ق��رط��ا���س ح��ت��ى ان اخ���ر ب��ح��ث 
�سنة   9 )جملد  )�سومر(  جملة  يف  وف��ات  بعد 

)1953

مؤلفاته المطبوعة
1- بردي�سان والربدي�سانية )1920(

2- تاريخ مدن العراق )1922(
3- جتارة العراق قدميا وحديثا )1924(

العراق  يهود  ت��اري��خ  يف  امل�ستاق  نزهة   -4
)1924(

5- احلرية املدينة واململكة العربية )1936(
امل�سادر

العراقي  الكبري  للكداين  الذاتية  ال�سرية   .
نزهة  ك��ت��اب  م��ن  غنيمة  ال��ل��ه  رزق  ي��و���س��ف 

امل�ستاق يف تاريخ يهود العرق.


