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العدد )4036(
السنة الخامسة عشرة

االثنين )9( تشرين األول 2017

ع����ب����دال����ق����ادر ال����ب����راك

 وما �أق�س����ده بالدع�ة �ىل تقييم �آثار ه�ؤالء مبا ال ي�س����يء 
�أليهم فقد ال يقرتن �لثناء �لعاطفي على �أحدهم – و�ن كان 
بحق – بت�سديق �لقارئ، وقد ال يربزه لدى بع�س �لنا�س 
على حقيقته �لت����ي يعرفها، �أو �أن تك�ن �ملز�يا و�مل�ؤهالت 
�لتي تن�س����ب �أليه ي�سح ن�سبتها �ىل غريه، وبذلك ال تظهر 

»خ�س��سية”�لرجل �ملخ�س��س بالثناء و�لتخليد.
وم����ا كن����ت الأه����دف �ىل »�لتجدي����د« يف �أ�سل�����ب تخلي����د 
ذكرى بع�����س �لر�حلني �الأفذ�ذ من �دبائنا �س����عر�ئنا ل� ال 
م����ا الحظت م����ن �ن �لكثريين ممن كتب�� عن )�لر�س����ايف( 
– م����ن �لناحي����ة �ل�سيا�س����ية – قد �أكتف������ بالرج�ع �ىل 
�آث����اره �ملطب�عة ال�س����تخال�س م��قفه، ومل يفح�س������ ما 
ميكن ور�ء ق�س����ائد �ملد�ئ����ح و�لهجاء و�لرثاء و�ملقا�س����د 
�الأخ����رى من ب��عث وع��مل ت����رتك �لقارئ يف متاهة من 
�أمره الن ��سدقاء �لر�سايف مل ي�سرح�� »خلفيات”�لكثري 

من ق�سائده ذ�ت �لداللة على بع�س �أحد�ث ع�سره.
ذل����ك �ن �لكثري من �جيالنا �لطالعة ال يعرف �ن �لر�س����ايف 
بالرغم من ق�س����ائده وم�قفه �س����د �الو�س����اع �ل�سيا�س����ية 
يف �لع����ر�ق و�س����د �حلك�مات �ملتعاقبة كان �س����ديقًا لعدد 
كبري م����ن رجال �حلكم و�أ�س����حاب �لقر�ر، وكان بع�س����هم 
ي�س����اركه يف بع�س مباذله �خلا�سة، و�ن �سخ�سيته �لفذة 
يف �لرتفع و�الآباء و�ال�س����تعالء و�ملجاه����رة باحلقائق قد 
جعلت����ه مره�����ب �جلانب خمط�����ب �ل�����د وكان حتى يف 
�لف����رت�ت �لتاع�س����ة م����ن حيات����ه يف �الربعينات م��س�����ل 
�لعالقة بعدد من �ل�سا�س����ة �حلاكمني �لذين كان ب��س����عهم 
رفع �مل�س����ايقات عنه ل� مل يك�ن������ مغل�بني على �أمرهم. 

ولديَّ �لكثري من �حل��دث �لتي ت�ؤكد هذه �حلقيقة!.

�ن ن�س����اأة �لر�س����ايف و�س����ط عائلة فقرية، و��سطر�ره يف 
م�س����تهل �أيامه للعمل ببع�س �ل�ظائف �ل�س����غرية ل�سمان 
عي�س �لكفاف و�س����ع�ره باأنه �أجدر من غريه يف �ن يك�ن 
عل����ى �أح�س����ن مما ه� علي����ه، �ن كل ذل����ك �ألهب �س����اعريته، 
و�سقل م��هبه و�س����اعف من جده ود�أبه على طلب �لعلم 
و�الأدب، و�ال�س����تمر�ر يف مقاوم����ة �حلك����م �ال�س����تبد�دي 

�ل�س����ديدة يف  �ل�سيا�س����ية  لق�س����ائده  �حلمي����دي ون�س����ره 
مقاوم����ة �لطغ����اة يف �ملجالت �لعربية �لك����ربى �لتي كانت 
ت�س����در يف م�س����ر كانت ملفت����ة لنظر �حلاكم����ني �ليه، وقد 
كان �مثال����ه م����ن �س����عر�ء �ل�س����ام ولبن����ان يت�س�����رون �ن 
)�لر�سايف( ��س����م م�ستعار ل�ساعر ال يجروؤ على ذكر �أ�سمه 
�حلقيق����ي، الأن �ملعه�����د يف �مث����ال ه�����ؤالء �ل�س����عر�ء �أنهم 

كان�� ين�س����رون ق�س����ائدهم بت��قيع م�س����تعارة كب�س����ارة 
�خل�����ري �ل����ذي كان ي�ق����ع بت�قي����ع )�الأخطل �ل�س����غري( 
خمافة بط�س �ل�الة �لعثمانيني يف �ل�اليات �لعربية، وقد 
كان �لر�س����ايف يف طليعة م�ؤيدي �النقالب �لعثماين �سد 
�ل�س����لطان عبد�حلميد وم�ؤي����دً� لالحتاديني �لذين �أطاح�� 
بحكمه و�أعادو� �لعمل بالد�س����ت�ر �ملعطل، وي�م �أ�ستدعى 
�لر�س����ايف �ىل ��س����تانب�ل للعم����ل كم�س����حح يف �أح����دى 
�جلر�ئد، مل يكن يت�س�����ر �أنه �س����ينال ما نال من �حلفاوة 
و�لتك����رمي و�ن تقدم له ع�س�����ية جمل�س )�ملبع�ثان( على 
طبق من �لف�س����ة! فلقد ت�قف �لعمل يف ��س����د�ر �جلريدة 
�لتي ��س����تقدم لت�س����حيحها و�س����اءت �ملقادي����ر �ن يختاره 
�أحد وجهاء �لعر�ق �ملقيمني يف ��س����تانب�ل لتدري�س �للغة 
�لعربي����ة ل����� )طلعت با�س����ا( وزي����ر �لد�خلية، ولق����د �أعجب 
�ل�زي����ر �الحت����ادي ب�س����عة �طالع �لر�س����ايف عل����ى �الآد�ب 
�لعربي����ة و�لرتكية فر�س����حه للنياب����ة عن ل������ء )�لعمارة( 
و�أب����رز م����ن �مل��هب و�ملق����درة ما حم����ل �مل�س�����ؤولني بعد 
�س����نتني على �عادة تعيينه نائب����ًا لل��ء )�ملنتفك( وبتكليفه 
بعدد من �ل�ظائف كانت تدر عليه كثريً� من �ملال حتى �أين 
الأذكر �أنه قال جلل�سائه ذ�ت ي�م �ن �ول مرة يقب�س )مائة 
ل����رية( كان����ت ي�م كلف بتنظيم ما ي�س����مى )خ����رج ر�ه( �أو 
)قائمة �ل�سفر( عن جميئه من بغد�د �ىل ��ستانب�ل كع�س� 
يف جمل�����س �ملبع�ثان مع �أنه �أنتخب يف ��س����تانب�ل، وما 

كان جميئه لها ب�سبب ع�س�يته يف هذ� �ملجل�س!.
وق����د �س����اهم �لر�س����ايف يف جمل�����س �ملبع�ثان م����ع بع�س 
زمالئ����ه �الع�س����اء �لع����رب يف �ملطالب����ة ببع�����س �حلق�ق 
�لق�مية البناء �القطار �لعربية �لتي كانت مبتالة باحلكم 

�لعثم����اين و�ألق����ى بع�����س �لق�س����ائد �لق�مي����ة يف بع�����س 
�جلمعي����ات �لعربي����ة �ال �ن جن�����ح بع�س رجال �لق�س����ية 
�لعربي����ة �ىل �ال�س����تعانة بالدول �لغربي����ة لالنتفا�س على 
�لدولة �لعثمانية حمله على �ل�ق�ف �سدهم �أعنف ما يك�ن 
�ل�ق�ف، ويعزو �لر�سايف م��قفه هذه �ىل ك�نه ال يحبذ 
�ال�س����تعانة بالدول �لغربية على �الطاحة بخالفة ��سالمية 
دون �س����مانات ب����ان يك�����ن م�س����تقبل �لع����رب بع����د جناح 
�لث�رة �أح�س����ن من و�س����عهم قب����ل جناحها، ولك����ن زعماء 
�حل����ركات �لق�مية كان�� يرجع�ن م��قف �لر�س����ايف �ىل 
ك�ن����ه كان يجد من )�الحتاديني( ��س����نادً� وعطفًا ال يت�قع 
ح�س�لهما من قيام حكم وطني ق�مي، و�لق�ل �لف�سل يف 
هذ� �خلالف مرتوك للم�ؤرخني �ملن�س����فني �لذين يركن�ن 
�ىل �ل�قائع �ل�سحيحة، وي�س����تعين�ن ب�سربهم لالأحد�ث 

يف �ل��س�ل �ىل �حلقيقة.
لق����د �ثارت م��قف �لر�س����ايف هذه رج����ال �لث�رة �لعربية 
ويف مقدمتهم »�ل�س����ريف في�سل« �لذي ز�مل �لر�سايف يف 
جمل�س �ملبع�ثان فحمل�� عليه حمالت �س����ع��ء وحفظ�� 
له �ل�س����غينة، فلما �س����قطت �لدولة �لعثماني����ة و�ألتف عدد 
كب����ري من رجال �لق�س����ية �لعربية من ع�س����كريني ومدنيني 
ح�ل �مللك في�س����ل ت�هم �لر�سايف �ن �اليام قد م�سحت ما 
بينه وبينهم فق�س����د �ل�س����ام ومع �ن �مللك �سفح عن �لكثري 
من �مثال �لر�سايف �لذين وقف�� م�قف �ملناوئ من ث�رة 
9�سعبان، �ال �نه مل ي�ستطع �ز�لة غ�سب �مللك ف�ىل وجهه 

�ىل فل�سطني للتدري�س فيها!.

وبعد �ن ق��س �مل�س����تعمرون �لفرن�سي�ن )عر�س في�سل( 
يف �ل�س����ام و�حت����ل �لربيطاني�ن �لع����ر�ق وبذلت �جله�د 
القام����ة �حلكم �ل�طني كلف )�ل�س����يد طال����ب �لنقيب( �أول 
وزير للد�خلية يف �أول حك�مة عر�قية )حكمت �س����ليمان( 
بان ي�س����تدعى �لر�س����ايف من )فل�س����طني( ليت�����ىل حترير 
جري����دة تدع����� �ىل )�لع����ر�ق للعر�قيني( حي����ث كان يطمع 
)�لنقي����ب( بت�����يل عر�����س �لع����ر�ق، وق����د ق����ال يل حكم����ت 
�س����ليمان �ن����ه رف�س �ن ي�س����تدعيه النه ال ميلك �ن ي�س����من 
له �لعي�س �ذ� ف�س����ل �مل�س����روع �ملطل�ب منه �ال�سطالع به، 
فاأ�ستدعته �حلك�مة بربقية، وعاد �ىل بغد�د بباخرة �أقلته 
ه� و)�ل�سري بر�س����ي ك�ك�س( و�ل�سا�س����ة �لذين ��سرتك�� 
يف م�ؤمتر �لقاهرة و�قرو� تن�سيب �مللك في�سل ملكًا على 
�لعر�ق )و�ال�ستاذ فهمي �ملدر�س( �لكاتب �ملعروف. وقبل 
�ن تتم �ملفاو�س����ات بني �لر�س����ايف و�ل�س����يد طالب �لنقيب 
ح�����ل �س����دور �جلري����دة، �س����رف �لربيطاني�����ن �لنظ����ر 
ع����ن ه����ذ� �مل�س����روع و�عتقل�� �ل�س����يد طالب �لنقي����ب فلجاأ 
�لر�س����ايف �ىل �س����ديقه )حكمت �س����ليمان( معاتبًا له على 
��س����تدعائه للعر�ق حيث �مل�ستقبل �ملجه�ل، وبذل حكمت 
م�ساعيه لدى �ل�سلطة ف�جد منها تقباًل لتعيينه يف وظيفة 
ذ�ت ر�تب كبري يف وز�رة �ملعارف، وه� ر�تب كان كفياًل 
ب����اأن ي�س����من ل����ه �أعل����ى م�س����ت�يات �لعي�س ل�����ال »�زدو�ج 
�سخ�سية �لر�س����ايف« هذ� �الزدو�ج �لذي يقبل �ن يحتفظ 
ب�سخ�سية �ل�ساعر �ملعار�س و�مل�ظف �ملتنفذ �لذي ت�ؤدي 
ل����ه �ل�س����لطة �مل�����رد �ملايل �ملج����زي، ومن �لطبيع����ي �نه ال 
ميكن �ال�س����تمر�ر يف ذلك ف�س�����يَق �لر�س����ايف فا�س����تقال، 
و��س����تعان ب�س����ديقه )عبد�للطي����ف �ملندي����ل( لي�س����من ل����ه 
�ن  �ال  �ل�س����ع�د(  )�آل  �ىل  ملتجئ����ًا  )جن����د(  �ىل  �لهج����رة 
�مللك في�س����ل �أوع����ز �ىل مت�س����رف �لب�س����رة )علي ج�دت 
�الأي�بي( و�ىل �س����ديق �لر�سايف )خريي �لهند�وي( بان 
يح�ال دون هذه �لهجرة، فعاد �لر�سايف �ىل بغد�د ليكلفه 
�س����ديقه وزميله يف �ملبع�ثان )عبد�ملح�س����ن �ل�س����عدون( 
با�س����د�ر جريدة )�الأمل( �لتي تق�����م بالدعاية النتخابات 
�ملجل�����س �لتاأ�سي�س����ي، وبالرغ����م م����ن �ن �ل�س����عدون كان 
�مل�س�ؤول عن �نتقاء �ع�ساء هذ� �ملجل�س فانه مل ي�فق �ىل 
�س����م �لر�سايف �ليه مع عظم ما بذله من جه�د يف �لدعاية 

لهذه �النتخابات!.
وقد ك�س����فت بع�س �لر�س����ائل �خلا�س����ة للر�س����ايف و�لتي 
ن�س����رها �ال�س����تاذ عبد�حلميد �لر�س�دي يف جملة )�مل�رد( 
�لغر�ء عن ر�س����الة بعث بها �لر�سايف �ىل )�ل�سيخ ي��سف 
�ل�س�����يدي( �أحد �لزعم����اء �لنافذين ي�م����ذ�ك يعاتبه على 
قيام����ه مبناه�س����ة تر�س����يحه لالنتخابات لن��ل ع�س�����ية 
�ملجل�س �لتاأ�سي�س����ي ب�س����بب �ر�ئه يف حترير �ملر�أة مع �ن 
�ر�ءه ال ميكن �ن تنه�س �س����ببًا ملقاومة �نتخابه لع�س�ية 

جمل�س تاأ�سي�سي!.
ومما �أذكره من �حاديث �ل�سيد حكمت �سليمان �نه يعجب 

م����ن معابثة �لزمان للر�س����ايف، فاأنه قبل �لعمل مع �ل�س����يد 
طالب �لنقيب مع �نه ال مييل �ليه، وعمل مع عبد�ملح�س����ن 
�ل�س����عدون وه� من �أحب �لنا�س �ليه ولكنه مل ي�ستطع �ن 
يحقق ماأمله يف ن��ل ع�س�ية �ملجل�س �لتاأ�سي�سي. ولكن 
�ل�س����عدون مل يق�سر يف مد �لر�س����ايف بكل ما ب��سعه من 
�مل����ال ل�س����مان �لعي�����س �لك����رمي �لر�فه له �ىل �ن ��س����تطاع 
�عادت����ه �ىل وظيفته يف وز�رة �ملعارف، ولكن �لر�س����ايف 
مل يقبل �ن ي�ستمر يف تقدمي حما�سر�ته �لقيمة يف �الأدب 
�لعربي على طالب د�ر �ملعلمني �لعالية و��س����تمر يف ن�سر 

�لق�سائد �ملناه�سة للحكم فا�ستقال!.
ومْن يت�س����فح دي��ن �لر�س����ايف يج����د �نه ي�جه ق�س����ائد 
�ملدح ال�س����دقائه )عبد�ملح�سن �ل�س����عدون( و)عبد�للطيف 
�ملندي����ل( و)فخ����ري �آل جميل( و)مظهر �ل�س����اوي( ولي�س 
هنالك ق�سائد مديح ملقامات �سيا�سية عليا، و�نه يجد فيها 
ق�سائد رثاء ال�س����تاذه �لعالمة )حمم�د �سكري �الل��سي( 
و)عب����د �ل�ه����اب �لنائ����ب( و)�ل�س����يخ مه����دي �خلال�س����ي( 
�لريح����اين(  ب�)�أم����ني  �لرتحي����ب  يف  وق�س����ائد  وغريه����م 
وبالرغم من ك�ن هذه �لق�سائد قد كر�ست لل�فاء بع��طف 
�ل�س����اعر جتاه من قال ق�س����ائده فيهم فانها جميعًا ال تخل� 
م����ن �لتعري�����س باملقامات �لعليا، وكان ح�س����اد �لر�س����ايف 

ي�س�رون للبالط �نه ه� �ملق�س�د بهذه �لتعري�سات!.
ويق�ل �لدكت�ر حممد مهدي �لب�سري يف �س��نحه �ن ن�سر 
�لر�س����ايف لق�س����يدته �مل�جهة �ىل عبد�ملح�س����ن �ل�سعدون 
ي�سك� فيها و�سعه �القت�سادي قد تناقلتها معظم �ل�سحف 
�لعربية فاأثارت �سخط �ملقامات �لعليا، وكان رد �ل�سعدون 
على هذه �لق�س����يدة �ن �أر�سل له بكامل ر�تبه �لذي ال ميلك 

م�����ردً� غريه وبكميات كبرية م����ن �ملالب�س �جلديدة �لتي 
تتكفل باأن تظهر �لر�س����ايف باملظهر �لذي يليق به ك�س����اعر 

كبري!.
وق����د حفظ �لر�س����ايف لل�س����عدون ه����ذه �مل��ق����ف مقرونة 
باحلمد �مل�س����تدمي �لذي جت�س����ده �أكرث من ق�س����يدة نظمها 

يف حياة �ل�سعدون وبعد وفاته.
وم����ع ��س����تمر�ر �لر�س����ايف يف )�س����لبيته( �لت����ي عرب عنها 

بق�له يف �لق�سيدة �مل�سه�رة �لتي يق�ل يف مطلعها:
�أحب �سر�حتي ق�اًل وفعال

و�كره �أن �أميل �ىل �لرياء

ف����اأن )ن�����ري �ل�س����عيد( �ل����ذي كان حري�س����ًا عل����ى م�����دة 
�لر�سايف ب�س����فة ك�نهما من )�لقرغ�ل( �ملحلة �مل�سه�رة 
يف بغ����د�د ولل�س����الت �لت����ي جتمعهما باملجم����ع �لبغد�دي 
ر�سح �لر�سايف للنيابة عن ل��ء )�لعمارة( يف �النتخابات 
�لتي �أجر�ها البر�م معاهدة 30حزير�ن1930، وقد جنح 
يف م�س����عاه، ودخ����ل �لر�س����ايف �لربملان ليق����اوم �ملعاهدة 
باأعن����ف خطاب معزز باالأدلة �ملنطقي����ة و�لعلمية وعار�س 
ع����ددً� م����ن م�س����اريع �ل�����ز�رة �ل�س����عيدية، وي�م ��س����تقال 
�قطاب �ملعار�س����ة للمعاهدة )يا�س����ني �لها�س����مي( و)ر�سيد 
ع����ايل �لكيالين( و)علي ج�دت �الأي�ب����ي( �حتجاجًا على 
�سيا�سة �ل�ز�رة هاجمهم �لر�سايف بخطاب �سديد �للهجة، 
وقد �سلك مثل هذ� �ل�سل�ك يف تعليقه على ��ستقالة )ناجي 
�ل�س�يدي( �أحد معار�سي �ملعاهدة حيث قال �لر�سايف �ن 
)�ل�س�����يدي ��ستقال من �ملعار�سة ومل ي�ستقل من �لنيابة( 
ويربر �لر�سايف هذ� »�لتناق�س« يف م��قفه باأنه يعار�س 

�ل�سيا�س����ة، وال يعار�����س منتق����دي ه����ذه �ل�سيا�س����ة الأنه����م 
ي�س����طلع�ن مبه����ام �أخرى ل�س����الح �ل�س����عب... وه� بهذ� 

يقنع نف�سه باأنه يرد �جلميل الأ�سدقائه!.
ولق����د �أ�س����اءت �لق�س����يدة �لتي نظمه����ا يف تهنئ����ة )ن�ري 
�ل�سعيد( بن��ل و�سام �لر�فدين �ىل �سمعته �ل�سيا�سية فلم 
يكرتث لذلك يف ظاهر �حلال. و�أنا ال �أ�سدق ذلك الأين كنت 
�أج����د �لر�س����ايف يف �أخر �يامه ي�س����يق بالنقد، وب�س�����رة 

خا�سة فيما يتعلق بال�سل�ك �لعام!.
وكان مم����ا كلفت����ه هذه �لق�س����يدة م����ن متاعب �ن �س����ديقه 
�ملرح�م )كامل �جلادرجي( وكان ي�م ذ�ك �ملدير �مل�س�ؤول 
جلريدة )�ل�س����عب( �لناطقة بل�س����ان �حلزب �لذي يرت�أ�سه 
)يا�س����ني �لها�س����مي( ملا قدم �ىل �ملحكمة لن�س����ره ق�س����يدة 
�عتربت ما�س����ة بالذ�ت �مللكية �س����األت �ملحكمة )كاماًل( عما 
�ذ� كان ير�س����ى ب�)�لر�سايف( حكمًا فاأجاب بالرف�س وقال 
�ن �لر�سايف حم�س�ب على �حلك�مة و�أنها �ساعدته باملال 
لطبع دي��نه وم����ن غري �ملعق�ل وه� منتفع من �حلك�مة 

�أن يعطي حكمًا �سدها!.
وكانت �مل�س����اعدة �لتي قدمت للر�س����ايف مبلغ 300 دينار 
لطب����ع دي��نه على �أن ت�س����رتد منه لقاء ن�س����خ من �لدي��ن 
و��س����تقطاع �ق�س����اط من خم�س�س����اته �لنيابي����ة، وبعد �ن 
حرم �لر�س����ايف من ع�س�����ية �ملجل�س �لنياب����ي، عجز عن 
�د�ء �الق�س����اط �ملتبقي����ة عليه وهي ال تزيد عن )�لع�س����رين 
دينارً�( �قرتح �ل�س����يخ حممد ر�س����ا �ل�سبيبي وكان وزيرً� 
�ن   1935 ع����ام  �لها�س����مي  يا�س����ني  وز�رة  يف  للمع����ارف 
ت�س����طب م����ن خزين����ة �لدول����ة باعتباره����ا م����ن �ملبالغ غري 
�لقابل����ة للتح�س����يل! وكانت �ل�س����لطة ي�مذ�ك قد �س����طبت 
دي�نًا مرتتبة بذمة عدد كبري من �الأثرياء �ملح�س�بني على 
�ل�س����لطة مبثل �حلجة �لتي �أحتج بها �ل�س����بيبي لت�س����طب 

�لدين �ملرتتب بذمة �لر�سايف!.
وما يقال عن م��قف �لر�س����ايف �ل�سيا�س����ية �ل�سابقة يقال 
على ما تالها فقد قابل �لر�سايف �نقالب بكر �سدقي بتجهم 
و�نفعال وب�س�ء �لظن و�حلذر وبق�سيدة �أتهم �ال�ستعمار 
باأنه كان ور�ء �النقالب ورثى �س����ديقه )جعفر �لع�سكري( 
وزي����ر �لدف����اع �لذي قت����ل يف ذل����ك �النقالب بق�س����يدة من 
�أحا�س����ن �س����عره، ولكنه رحب باالنقالب ملا �أ�سندت رئا�سة 
�ل�ز�رة �ىل �سديقه )حكمت �سليمان( وكان من �ع�سائها 
بع�س ��سدقائه مثل )كامل �جلادرجي( ود�فع عن �ل�ز�رة 
يف �لربملان يف �أكرث من م�قف، وقد هاجم �ل�زر�ء �لذين 
��ستقال�� من وز�رة حكمت �سليمان بق�سد �حر�جه وكان 
منهم )كامل �جلادرجي( بخطاب عنيف ال هدف من ور�ئه 

�ال دعم حكم �سديقه )حكمت �سليمان(.
عل����ى �ن نقم����ة )ن�����ري �ل�س����عيد( ق����د تعاظمت �س����ده بعد 
تاأييده النقالب بكر �س����دقي �لذي �أدى �ىل م�سرع �سهره 
)جعف����ر �لع�س����كري( و�ىل هجرته �ىل م�س����ر، فلم يخرجه 
نائب����ًا يف �النتخابات �لتي �أجر�ه����ا يف �الربعينات، فكان 
م����ن �أثر ذلك �ن �ندفع �لر�س����ايف يف �ملعار�س����ة �ل�س����فهية 
للحك����م حتى �ذ� م����ا �ندلعت ث�رة ماي�����س �ل�طنية بقيادة 
�ل�س����يد ر�س����يد عايل �لكيالين �أندفع بتاأييدها مع �سبق ما 

ذكرناه من �أنه ال مييل �ىل �ل�سيد �لكيالين!.
وقد �عتز �لكيالين بهذ� �لتاأييد، فكان بالرغم من م�س����اغله 
يف �د�رة دف����ة �لث�����رة ي����زور �لر�س����ايف يف د�ر �س����ديقه 
)�ل�س����يد خ����ريي �لهند�وي( �لت����ي �آوى �إليها بع����د �ن هدم 
�النكليز د�ر �سكناه يف �لفل�جة، ومن �لغريب �ن �لكيالين 
كان يزور د�ر �ل�س����يد خريي �لهند�وي مع علمه باأنه �أ�ساء 
�لي����ه يف �حالت����ه للتقاعد مع علمه حلاجة ه����ذ� �لرجل �ىل 

م�رده من وظيفته!.
وم����ن �حل����ق �ن نذكر �ن ف����رتة �قامة )�لر�س����ايف( يف د�ر 
�س����ديقه )�لهن����د�وي( كان����ت من �أخ�س����ب ف����رت�ت �النتاج 
للر�سايف فقد هياأ له جنل �سديقه �ال�ستاذ مالك �لهند�وي 
ع�س� حمكمة متييز �لعر�ق معظم �لكتب �لتي كتب عليها 
ه��م�سه �لتي ��ستخل�ست منها )ر�سائل �لتعليقات( وهي 

�لتي تعترب من �أهم م�ؤلفات �لر�سايف.
وبع����د ف����اأن �للج�����ء �ىل �آثار �لر�س����ايف ال يكف����ي العطاء 
�النطب����اع عنه، ب����ل يجب �لرج�����ع �ىل مْن عا�س����روه �أو 
عرف�ه، �أو �أمل�� ببع�س ج��نب حياته فاأن هذه �مل�س����ادر 
ه����ي �لتي تعط����ي �لدر��س����ات �ملجدية �لت����ي ال تغني عنها 

�لدر��سات �ملعتمدة على ما ه� مدون يف �لقر�طي�س.
وبع����د فهذ� بع�س ما ��س����ت�عبته �لذ�كرة م����ن �أحاديث عن 
�لر�س����ايف وهي )غي�س من في�س( ورحم �لله �لر�س����ايف 

فاأنه رجل ال ينتهي �حلديث عنه.

في ذكرى رحيله 16 آذار 1945

هكذا عرفُت الرصافي واتصلت به
تح��ل هذه االي��ام ذكرى وفاة الش��اعر 

الضلي��ع  اللغ��وي  واألدي��ب  الكب��ر 

وامل��ؤرخ املحق��ق يف تاري��خ العرب 

واإلس��ام واألدب واملأثور الش��عبي، 

وصاحب املواق��ف الجريئة يف الدفاع 

ع��ن الطبق��ات املظلومة ع��ى مختلف 

الس��يايس يف  واملكاف��ح  املس��تويات 

الذود عن حقوق وطنه وشعبه والرجل 

الذي وصفه صديقه )عبداملسيح وزير( 

بأنه )جميل بني الرجال(!.

وق��د آن اآلوان ان نتح��دث يف مث��ل 

ه��ذه املناس��بات بغر األس��اليب التي 

اعتدناه��ا، فق��د دأبنا عى خلع أس��مى 

األلقاب وأجل النعوت عى مْن نستذكر 

م��ن أمث��ال )الرص��ايف( ولك��ن ذلك ال 

يضيف بعد ان ب��ارح الحياة، وال يقدم 

للقارئ صورة جديدة تختلف عن الصور 

التقليدية املستوحاة من العواطف ومن 

تقاليد الثناء عى الراحلني..

الر�صايف يف م�صر 1936

يلقي ق�صيدته يف مدر�صة التفي�ض

الر�صايف يجل�ض خلف جنازة الزهاوي

الر�صايف مع عدد من ال�صخ�صيات الفنية يف بيت نوري ال�صعيد 1933
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ال�ّدك�ت�ور ص�ب�اح ال�ّن�اص�ري

غ�ل�ي��م �أن�ط���ن �أول�ي�ف�ي�ي�ه ورح�ل�ت�ه �إىل �ل��ّس�رق :
ول����د غ. �أ. �أول�ي�ف�ي�ي����ه يف ج�ن��ب ف�رن��س����ا �س����ن�ة 1756. 
وب�ع�د �أن �أك�م�ل در��س�ت�ه يف ك�ل�ي�ة �ل�ّط�ب �س�اف�ر �إىل م�دي�ن�ة 
باري�����س ل�ي�ع�م�ل ف�ي�ه����ا، ول�ي�در����س �ل�ع�ل�����م �ل�ّط�ب�ي�ع�ي�ة 
م�تخ��س��س�ًا يف در��س�ة �ل�ح��س�ر�ت �ّل�تي �أّل�ف ع�ن�ه�ا د�ئ�رة 
م�ع����ارف ب�اأرب�ع�ة �أج����ز�ء. وق�د ت�ك�ّف����ل ب�ح�م�اي�ت�ه ب�ع��س 

وج�ه�اء �ل�ع�ه�د �ل�م�ل�كي ح�ّتى �ع�ت�لى ب�ع��س �ل�م�ن�ا�س�ب.
وب�ع����د �ن����دالع �ل�ّث��رة �ل�ف�رن��س����ي�ة يف 1789 ل����م ُي�خ�ِف 
�أول�ي�ف�ي�ي����ه ع����د�ءه ل�روب��س����ب�ي�ي�ر ورف�اق����ه. ورغ����م ذل�ك 
�خ�ت�ارت����ه ح�ك��م����ة �ل�ج�م�ه��ري����ة �ل�ج�دي����دة يف 1792، 
ب�ع�د �س�����ق��ط �ل�م�ل�ك�ي�ة، م�ب�ع��ث�ًا �إىل �ل�ّدول�ة �ل�ع�ث�مان�ي�ة 
ب��س�ح�ب�ة ع�ال�م ط�ب�ي�ع�ي�ات �آخ�ر : ج�ان غ�ل�ي��م ب�روغ�ي�ي�ر.  
وك����ان ه����دف �ل�ب�ع�ث����ة ج�م����ع م�ع�ل��م����ات ع�ن �الأر��س���ي 
�ل�ع�ث�مان�ي�ة وم�ا ي�ج�اوره�ا وع�ن �م�كان�ي�ة ت�ن�م�ي�ة ع�الق�ات 

ت�ج�اري�ة م�ع�ه�ا.
�إىل  وو�س����ال  �ل�ب�ح����ر  وب�روغ�ي�ي����ر  �أول�ي�ف�ي�ي����ه  وع�ب����ر 
�ل�ق��س����طن�ط�ي�ن�ي�ة )�إ�س����ط�ن�ب��ل( يف �أّي����ار 1793، وب�ق�ي�ا 
ف�ي�ه�ا �س����ّت�ة �أ�س����ه�ر ي�ن�ت�ظ����ر�ن ت�ع�ل�ي�م����ات ت�اأت�ي�ه�م�ا م�ن 
ب�اري�����س وم�ب�ال�غ م�ن �ل�م����ال ل�ي�ك�م����ال رح�ل�ت�ه�م�ا، ول�ك�ّن 
ب�اري�����س ك�ان����ت ت�ع�ي�����س �آن����ذ�ك ف�ت����رة رع����ب و�إره����اب 
ت��س����اق�ط�ت ف�ي�ه�ا �س����ف�ر�ت �ل�م�ق�ا�س����ل ع�لى �ل�ّرق�اب، ول�م 

ي�ن�ج م�نه�ا ح�ّتى �ل�م�ل�ك �ل�م�خ�ل��ع.
�إىل  ج�دي����د  ف�رن��س����ي  �س����ف�ي�ر  و�س����ل  وع�ن�دم����ا 
�ل�ق��س�ط�ن�ط�ي�ن�ي�ة رف��س�ت �الإد�رة �ل�ع�ث�م�ان�ي�ة �أن ت�ع�ت�رف 
ب�ه، وط�ب�ع�ًا ل�م ي��س����ت�ط�ع �أن ي�ح��س����ل ل�ه�م�ا ع�لى �س�����م�اح 

ل�ل�ّذه�اب �إىل ب�غ�د�د وم�ن�ه�ا �إىل ب�الد ف�ار�س.
وب�ع�د ه�ذ� �ل�ف��س����ل �ل�ج�زئي ل�م�ه�م�ت�ه�م�ا، ق�رر �أول�ي�ف�ي�ي�ه 
وب�روغ�ي�ي����ر �ل�ع�ب��ر �إىل �ل�ج����زر �ل�ي��ن�ان�ي����ة و�ل�ّت�ن�ق�ل 
ب�ي�ن�ه�ا. وب�ع�د �س����ن�ة ق��س����ي�اه�ا يف ه�ذه �ل�ج�زر، و�س����ال 

�إىل �الإ�س��ك�ن�دري�ة يف ك�ان��ن �الأّول م�ن ع�ام 1794. 
و�أق�ام����ا يف م��س����ر �س����ّت�ة �أ�س����ه�ر، ح�ّت���ى ��س����ت�دع�اه�م�ا 
�ل��ّس����ف�ي�ر �ل�ف�رن��س����ي �ّل����ذي �ع�ت����رف ب����ه �ل�ع�ث�م�ان�ي�����ن 
�أخ�ي�رً�، وو�س����ال �إىل �ل�ق��س����ط�ن�ط�ي�ن�ي�ة يف رب�ي�ع 1795. 
وم�ن�ه�ا ت��ّج�ه�ا ن�ح�� ب�الد ف�ار�س،�ّل�تي ك�ان ق�د ��س����ت��ىل 
ع�لى �ل�ح�ك�م ف�ي�ه�ا �أغ�ا م�ح�ّم�د خ�ان، �أح�د خ��س�ي�ان �ل��ّس�اه 
�ل�ّر�ح�ل، ل�ي�ب�د�أ �س����الل�ة ح�ّك�ام ج�دي�دة.ورك�ب �أول�ي�ف�ي�ي�ه 
وب�روغ�ي�ي����ر �ل�ب�ح�ر، وو�س����ال �إىل ب�ي�روت يف ت��س����ري�ن 
�الأّول ع����ام 1795. وم�ن�ه����ا ��س����ت�م�ر� يف �س����ي�ره�م�ا �إىل 

�س��ر و�س�ي�د� ث�ّم �إىل �ل�الذق�ي�ة.
وع�ن�دم�ا ب�ل�غ�ا ح�ل�ب، ل�م ي�ج�د� ق�اف�ل�ة ي��س���اح�ب�ان�ه�ا ع�ب�ر 

���ح�ر�ء �إىل ب�غ����د�د، ف�ل����م ي�ب�ق ل�ه�م����ا �إاّل �أن ي��س����ل�ك�ا  �ل��سّ
�ل�ّط�ري����ق �ل��ّس����مال�ي�ة، ف�ع�ب����ر� �ل�ف����ر�ت �إىل ب�ي�رج����ك يف 
ويف  )�ل�ّره����ا(.  �أورف����ة  �إىل  وو�س����ال   ،1796 �س����ب�اط 
�أورف�ة ��س�����ت�ري�ا ق�ط����ع ن�ق��د م�ن ك�ّل �ل�ف�ت����ر�ت �ل�ق�دي�م�ة 
وخ�ت�م�ي����ن �أ�س����ط���ن�ي�ي�ن �إع�ت�ق�د �أول�ي�ف�ي�ي����ه �أّن�ه�م�ا ك�ان�ا 
م����ن �ل�ف�ت����رة �ل�ف�ارث�ي����ة، ون�ع����رف �الآن �أّن �أح�ده�م����ا م�ن 
�ل�ف�ت�رة �الأك�ّدي�ة )ح������يل 2300 ق�ب�ل �ل�م�ي�الد( و�ل�ّث�اين 
م����ن �ل�ف�ت�رة �ل�ب�اب�ل�ي����ة �ل�ق�دي�م����ة )1800 ق.م(.وم�ا ز�ل 
ه����ذ�ن �ل�خ�ت�م�ان �الأ�س����ط���ن�ي�ان يف دي������ن �ل�م�د�ل�ي�ات 
ب�اري��س.وذه�ب����ا  يف   Cabinet des Médailles
م�ن �أورف�ة �إىل ن��س�ي�ب�ي�ن ف�ال�م���س�ل �ّل�تي ك�ان�ت م�ن �أه�ّم 
�ل�م�دن �ل�ّت�ج�اري�ة يف �ل��ّس����رق.ويف �ل�ك�ت�اب �ّل�ذي ن��س�ره 
ب�ع����د ذل�ك ع�ن رح�ل�ت�ه �إىل �ل��ّس����رق ب��س����ّت�ة �أج�ز�ء ي�ت�ك�ّل�م 
ع�ن و�س�����ل�ه �إىل �ل�م���س����ل يف ن�ه�اي�ة �ل�ف��س�ل �ل�ّت�ا�س�ع 

م�ن �ل�ج�زء �ل�ّث�ال�ث.
وخ��س��س �ل�ف��س�ل �ل�ع�ا�س�ر ل���س�ف �ل�م���س�ل و�ل�ك�الم ع�ن 

�س�ّك�ان�ه�ا وق���ت�ه�ا �ل�ع��س�ك�ري�ة وم���رده�ا وم�ن�ت��ج�ات�ه�ا. 
وه�� ي�ذك����ر :”ون�ج�د ب�ك�ث�رة يف �ل�م���س����ل، ك�م�ا ن�ج�ده 
يف ب�غ�د�د،”�ل�َم����ن و�ل��ّس����ل��ى”�ّل�تي ي��س����ن�ع��ن م�ن�ه����ا 
ق�ط�ع ح�ل��ى �س����غ�ي�رة ب�ي��س����اء :”َم�ن �ل��ّس�م�ا”�ّل�تي ل�ه�ا 
�س����ك�ل ع�ج�ي�ن�ة �ل�ل��ز ول�ه�ا ط�ع�م�ه�ا ول�ك�ن �أ�س����ّد ح�الوة، 
����ف�اء �ل�م�خ�ل��ط  �أو �س����ك�ل ع��س����ل �ل�ّن�ح����ل �ل��ّس����دي�د �ل��سّ
ب�”�ل�ّط�ح�ي�ن�ي�ة”، وه�� م�ات��س��رن�اه يف �ل�ب�د�ي�ة ع�ن�دم�ا 
ذق�ن�اه�ا”.وت�ك�ّل����م ع����ن ت�ج����ارة �ل�م���س����ل، وع����ن ح�ك�م 
�ل�ب�ا�س����ا ل�ه�ا، ث�ّم ع�ن م�غ�ادرت�ه ل�ه�ا.وو�س���ف يف �ل�ف��س�ل 
�ل�ح�ادي ع��س����ر �س����ف�رت�ه ع�لى ك�ل�ك.وك�ت�ب ق�ب�ل و�س�����ل�ه 
�إىل �أرب�ي����ل م�الح�ظ����ات ع����ن �ل�م�ك����ان �ّل����ذي ج����رت ف�ي�ه 
�ل�م�ع�رك�ة ب�ي�ن �الإ�س�ك�ن�در �ل�م�ق�دوين و�ل�م�ل�ك �الأخ�م�ي�ني 
د�ري�ا يف 331 ق�ب�ل �ل�م�ي�الد. ث�ّم ت�ك�ّل�م ع�ن �أرب�ي�ل و�أل�ت��ن 
ك���ب�ري وك�رك��ك … وع�ن و�س��ل�ه �إىل ب�غ�د�د يف ف�ت�رة 
ف�ي��س����ان دج�ل����ة �ّل�تي �أج�ب����رت �ل�ق�اف�ل�ة �ّل�تي �س����اح�ب�ه�ا 
ع�ل���ى �الإب�ت�ع�اد ع�ن �ل�ّط�ري����ق �ل�م�ح�اذي����ة ل�ل�ّن�ه�ر ق�ب�ل �أن 

ت�دخ�ل �ل�م�دي�ن�ة، م�م�ا �أط�ال م�ّدة �ل��ّس�ف�رة.
�أول�ي�ف�ي�ي�ه يف ب�غ�د�د :

و�س�ل �أول�ي�ف�ي�ي�ه وب�روغ�ي�ي�ر �إىل ب�غ�د�د يف �آخ�ر ن�ي��س�ان 
�أّي����ار. 1796، و�أق�ام����ا ف�ي�ه����ا م����ن 26 ن�ي��س����ان �إىل 18 

وو�س����ف �أول�ي�ف�ي�ي�ه م�دي�ن����ة ب�غ�د�د يف �ل�ف��س����ل �ل�ّث�اين 
ع��س����ر م�ن �ل�ج����زء �ل�ّث�ال�ث م�ن ك�ت�اب�ه وذك����ر ك�ي�ف ك�ان�ت 
م�زده�رة ت�م�ت�د ع�لى �س�ف�ت�ي دج�ل�ة يف زم�ن �ل�ع�ب�ا�س�ي�ي�ن، 
وك�ي�ف خ�ّرب�ه����ا �ل�ّت�ت�ار ح�ّتى ت�ق�ل��س����ت وت�ق��ق�ع�ت ع�لى 

ن�ف��س�ه�ا يف ج�زء م�ن �ل�ج�ان�ب �ل��ّس�رقي :
“ك����ان ل�ب�غ����د�د يف �ل�م�ا�س���ي �أرب�ع����ة �أب������ب م�ن ج�ه�ة 
�ل�ّري�ف ول�م ي�ب�ق م�ن�ه�ا �إاّل ث�الث�ة )ب�ع�د �أن �أم�ر �ل��ّس����ل�ط�ان 
�ل�ع�ث�م�اين م����ر�د ب�رق�م �ل�ّر�ب�ع ب�ال�ّط�اب�����ق( … �أّم�ا م�ن 
ج�ه�ة دج�ل�ة ف�ل�ي��س ل�ه�ا �إاّل ب�اب و�ح�د ي�ف��س���ي �إىل ج��س�ر 
ق���رب ال ي��س����ح�ب م�ن �ل�ّن�ه�ر �إاّل يف ف�ت�ر�ت �ل�ف�ي��س�ان�ات 
�ل�م�دم����رة. وي�رت�ك�ز �ل�ج��س����ر ع�لى ث�الث�ي����ن ق�ارب ُت�رب�ط 
ب�ي�ن�ه�ا ب��س�ل��س����ل�ة م�ت�ي�ن�ة. وك�ّل�م�ا �رت�ف�ع م��س�ت��ى �ل�م�اء 
ك�ّل�م�ا �أ�س����ي�ف�ت �إل�ي�ه ق���رب �أخ�رى. ول�ك�ن الأّن �ل�ق���رب 
ت�ط�ف�� م�ن غ�ي�ر �أن ي�رب�ط�ه�ا”�أن�ك�ر”وال ِم�ر�س�اة ف�ال�ج��س�ر 
ي�ت�ح�ّط����م وت�ت�ن�اث�ر ق���رب�ه ت�ج�رف�ه�ا �ل�م�ي�اه �إذ� م�ا ف�ا�س 
�ل�ّن�ه�ر ف�ج�اأة �أو ه�ب�ت ري�اح ع�ات�ي�ة م�ن ج�ه�ة �ل��ّس����م�ال �أو 

�س�م�ال �ل��ّس�رق.
ل�ل�ن�ه����ر  �ل�م�ق�اب����ل  �ل�ج�ان����ب  �ّل�ت���ي يف  ����اح�ي�ة  �ل��سّ �أّم����ا 
ف�ل�ي�����س ح��ل�ه�ا �أ�س������ر ب����ل ح�ائ�ط ف�ق����ط ح��ل�ه خ�ن�دق 
م����اء ي�ك�ف���ي ل�ي����رّد ع�ن�ه����ا ه�ج�م����ات �الإع�ر�ب”.وت�ك�ّل����م 
ع����ن م��س����اك�ن�ه�ا :”وم�ن����ازل ب�غ����د�د ق�ل�ي�ل����ة �ل�ه�ي�ب����ة �إذ� 
ر�أي�ن�اه����ا م����ن �ل�خ����ارج. وه���ي ق�ل�ي����ة �ل�ّن���ف����ذ، ول�ي��س 
ل�ه����ا �إاّل ط�اب�ق�ي����ن ب�ال�ك�اد. ويف و�س����ط�ه�ا ك�ّل�ه����ا ت�ق�ري�ب�ًا 
ح������س م�رب����ع ت�ن�ب�ت ف�ي����ه �س����ج�رة ن�ب����ق �أو �ث�ن�ت�ان �أو 
ن�خ�ل�ت����ان �أو ث�الث. وم�ن�ازل �الأغ�ن�ي����اء م�ن�ه�م ل�ه�ا ح���س 
�آخ����ر ي����زرع ك�ح�دي�ق����ة ح��ل����ه غ����رف �أخ�رى ت�خ��س�����س 
ل�ل�ّن��س�اء. وه�ذ� م�ك�ان”ح�ري�م�ه�م”، وف�ي�ه ت�ق�ي�م �ل�ّن��س�اء، 
وال ي�دخ�ل����ه رج�ل”.ث����ّم ت�ك�ّل����م ع����ن ع����اد�ت �أه�ل�ه�ا  وع�ن 
�س�ك�ان�ه�ا ودرج�ات �ل�ح�ر�رة ف�ي�ه�ا ون�ق�اء ه���ئ�ه�ا.ووج�د 
�أول�ي�ف�ي�ي�ه �أّن ع�دد �س����ّك�ان �ل�م�دي�ن�ة، �ّل�تي ك�ان�ت ع�ا�س�م�ة 
�ل�ّدن�ي�ا، ق����د �ن�خ�ف��س �إىل �أق�ل م�ن م�ائ�ة �أل�ف. وك�ت�ب ع�ن 

ذل�ك :
�أك�ث�ر  �إىل  م�دي�ن�ت�ه����م  �س����ك�ان  ب�غ����د�د ع�دد  �أه�ل  “ي�رف����ع 
م����ن م�ائ����ة �أل����ف، غ�ي����ر �أّن رو�س�����، وك�ي����ل �ل�ع�الق����ات 
�ل�ّت�ج�اري����ة ول�ي�����ين، رج����ل �الأع�م����ال �الإي�ط���ايل �ّل����ذي 
ي��س����ك�ن �ل�م�دي�ن�ة م�ن�ذ �أك�ث�ر م�ن �أرب�ع�ي�ن �س�ن�ة، ورئ�ي��س 

دي����ر �ل�ك�رم�ل�ي�ي����ن �أخ�ب�رون�ا ب�اأّن�ه�م ال ي�ق�درون �س����ك�ان�ه�ا 
ب�اأك�ث����ر م�ن ث�م�ان�ي�ن �أل�ف�ًا : 50000 �أل�ف ع�ربي و 20000  
ت�ركي ب�م�ا ف�ي�ه�م �الإن�ك��س�اري�ة وح�ر�س �ل�ب�ا�س�ا، وح���يل 
1000 ك�ردي، و500 م��س�ي�حي ك�ل�د�ين و�أرم�ني، و2500 
ي�ه��دي”.وه�� ي�ذك�ر �أّن �ل�ي�ه��د و�الأرم�ن �س����ك�ن��� ف�ي�ه�ا 
و�ل�ه�ن����د،  ت�رك�ي����ا  م����ع  ف�ي�ه����ا  �ل�م�ت�اج����رة  :”الإم�ك�ان�ي����ة 

ف�ال�ب�ا�س�ا ي�ب�ذل ك�ّل م�ا يف و�س�ع�ه ل�ت��س�ج�ي�ع �ل�ّت�ج�ارة”.
ورغ�م �أّن ب�غ����د�د ك�ان�ت ق�د ف�ق�دت م�ك�ان�ت�ه����ا �ل�ع�ل�ي�ا ب�ي�ن 
�ل�م�دن ف�اإّن �أول�ي�ف�ي�ي�ه وج�د �أّن�ه�ا ق�د �ح�ت�ف�ظ�ت يف ع�اد�ت 
�أه�ل�ه�ا وت��س�رف�ات�ه�م :”ب�ب�ق�اي�ا م�ن ه�ذه �ل�ل�ّط�اف�ة �ل�م�دن�ي�ة 
وه����ذ� �ل�ّذوق وه�ذ� �ل�م�ي�ل �إىل �ل�م�ت�ع و�ل�م��س����ّر�ت �ّل�ذي 
ت�ت�م�ي�ز ب�ه �ل�ع����س����م �ل�ك�ب�رى. و�أه�ل ب�غ�د�د �أك�ث�ر رّق�ة، 
����ب �ل�ّدي�ن���ي ب�ي�ن�ه�م  وت�ّج�اره�م �أك�ث�ر ن��س����اط�ًا، و�ل�ّت�ع��سّ
�أق�ّل ت��س����ددً�، و�ل�ح��س�د �أق�ّل ت�ف��س����ي�ًا و�أق�ّل �س�ر��س�ة”م�ن 
غ�ي�ره����م م�ن �ل��ّس����رق�ي�ي�ن.والح�ظ �أّن �ل�ّط�ق��س يف ب�غ�د�د 
�أك�ث����ر �س����ح�ّي�ًا م�ن����ه يف م��س����ر، ف�ال�ل�ي�ايل �أق����ّل ح�ر�رة، 
و�ل�ّن�ا�س ي��س����ع�دون �إىل �س����ط��ح �ل�م�ن�ازل ب�ع�د �ل�ع��س�اء 
وي�ق��س��ن �ل�ل�ي�ل ع�ل�ي�ه�ا. �أّم�ا يف �ل�ّن�ه�ار، ف�ه�م ي�ح�ت�م��ن 
م�ن �ل�ح�ر�رة ب�ال�ّن�زول �إىل �ل��ّس�ر�دي�ب. و�أع�ج�ب ب�م�ه�ارة 
ب�ن�ائ�ي�ه����ا يف �ب�ت�ك�ار”�ل�م�الق����ف”�أي م��س����ال�ك ل�ت�ج�دي����د 

�ل�ه���ء ف�ي�ه�ا.
ث����ّم ت�ك�ّل����م ع�ن �أ�س������ق ب�غ����د�د، وع����ن ت�اري����خ �ل�م�دي�ن�ة 
م�ن�ذ ت�اأ�س�ي��س����ه�ا.وق�د خ��س��س ب�ع�د ذل�ك م�ق�اط�ع ط��ي�ل�ة 
�ّل�ت���ي و�س����ف�ه�ا ب�ك�ث�ي����ر م����ن  ل�م�الب�����س ن��س����اء ب�غ����د�د 
�ه ر�س��م دق�ي�ق الث�ن�ي�ن م�ن�ه�م�ا  �ل�ّت�ف�ا�س�ي�ل، و�س�اح�ب ن��سّ
ن����رى يف �الأّول م�ن�ه�م����ا ث��ب����ًا ع�ادي����ًا ك�ان����ت �ل�ب�غ�د�دي�ة 
ت�ل�ب��س����ه يف �ل�ب�ي�ت، ب�ي�ن�م�ا ت�ل�ب��س �ل�ّث�اين ع�ن�دم�ا ك�ان�ت 
ت�خ�رج ل�ل�زي�ارة �أو يف �ل�م�ن�ا�س����ب�ات. وخ��س��س م�ق�اط�ع 
ط��ي�ل����ة �أخ����رى ل�ل�م��س����اح�ي�ق و�ل�م�ر�ه����م �ّل�ت���ي ك�ان����ت 
ت��س�ت�ع�م�ل�ه�ا �ل�ّن��س�اء ل�ل�زي�ن�ة، و�س�ّج�ل �ل���س�ف�ة  �ّل�تي ُك�ّن 
ي�ح��س�رّن ب�ه�ا �ل�م��س����اح�ي�ق �ّل�تي ي�ط�ل�ي�ن �أظ�اف�ره�ّن ب�ه�ا 
ب�ال��ّس���د وي���س����ب�غ�ن ب�ه�ا �س����ع��ره�ّن، و�ل���س�ف�ة �ّل�تي 

ي�ع�ددن ب�ه�ا �ل�ح�ّن�اء �ّل�تي ي�زي�ّن ب�ه�ا �أك�ف�ه�ّن و�أق�د�م�ه�ّن.
ع����ن  ع��س����ر  �ل�ّث�ال����ث  �ل�ف��س����ل  يف  �أول�ي�ف�ي�ي����ه  وت�ك�ّل����م 
والي����ة ب�غ�د�د : ع�ن �س����ع�ت�ه�ا وق��ت�ه�ا �ل�ع��س����ك�ري�ة  وع�ن 
م���رده����ا. وذك����ر ح��س����ار �ل�ب��س����رة وم�ر����س �ل������يل 
�ل  �س����ل�ي�م�ان ب�ا�س����ا وك�ي�ف �س����ف�اه �أط�ّب�اءه م�ن�ه. ك�م�ا ف��سّ
�ل�ق��ل يف ك�اه�ي�ت�ه Kiaya ود�ّس�ه وم��ؤ�م�ر�ت�ه �ّل�تي �أّدت 
�إىل م��ت�ه.و�أل�قى يف �ل�ف��س�ل �ل�ّر�ب�ع ع��س�ر”ن�ظ�رة”ع�لى 
ب�الد م�ا ب�ي�ن �ل�ّن�ه�ري�ن، ت�ق��س�ي�م�ه�ا �ل�ج�غ�ر�يف وط�ق��س�ه�ا 
وم�ن�ت��ج�ات�ه����ا وت�اري�خ�ه����ا �ل�ّط�ب�ي�عي. �أّم�ا يف �ل�ف��س����ل 
�ل�خ�ام�����س ع��س����ر ف�ق����د و�س����ف �ل�م�ن�ط�ق����ة �ل�م�ح�ي�ط����ة 
ب�ب�غ�د�د.وق�د �ل�ت�ق���ى �أول�ي�ف�ي�ي�ه وب�روغ�ي�ي�ر ب�ال�ق�ن��س����ل 
�ل�ف�رن��س���ي يف ب�غ����د�د ج�ان ف�رن��س������ رو�س����� �ّل�ذي ك�ان 

م�ه�ت�م�ًا ب�االآث�ار �ل�ق�دي�م�ة.
وت�ك�ّل����م �أول�ي�ف�ي�ي����ه يف �ل�ف��س����ل �ل�خ�ام�����س ع��س����ر ع����ن 
ذه�اب����ه �إىل م��ق�ع ع�ق�رق��ف، وو�س����ف”�ل�ب�ن�اء �ل�م�رب�ع 
ب�ق�اي����ا  م�ع�ب����دً�، و�أّن  ي�ك�����ن  �أن  رّج����ح  �ل�م�ت�ي�ن”�ّل����ذي 

�الأب�ن�ي�ة ح��ل�ه ك�ان�ت م�ن�ازل �ل�ك�ّه�ان.
وذه����ب �أول�ي�ف�ي�ي����ه وب�روغ�ي�ي�ر �أي��س����ًا �إىل ط�ي��س����ف��ن، 
�إي������ن  �أو   Tak- Kesré ك��س����رى  ط����اق  وو�س����ف 
�أن  ق�ب����ل  ب�ج�ن�اح�ي����ه،   Aiouan-Kesré ك��س����رى 
�أو ع����ام 1888.   ي�ن�ه����دم ج�ن�اح����ه �الأي�م����ن ع����ام 1887 
وك�ت�ب �أّن�ه ك�ان م�ن ب�ق�اي�ا ق��س����ر م����ن �ل�ف�ت�رة �ل�ف�ارث�ي�ة. 
ون�ح����ن ن�ع����رف �الآن �أّن�ه ي�ع�����د �إىل ف�ت�رة ح�ك�م �س����اب��ر 
�الأّول م��ؤ�س�����س �ل��ّس�الل�ة �ل��ّس�ا�س����ان�ي�ة. ول�م ي��س�ت�ط�ي�ع�ا 
ع�ب��ر دج�ل�ة ل�زي�ارة �آث�ار م�دي�ن�ة”�س����ل��ق�ي�ة دج�ل�ة”.ك�م�ا 
ز�ر� م��ق�ع”ب�اب�ل”�ّل����ذي ذك�ر �أول�ي�ف�ي�ي����ه �أّن�ه ج�ل�ب م�ن�ه 
ط�اب��ق����ة م�ح�ّدب�ة �ل�ج�ان�ب�ي�ن ع�ل�ي�ه�ا �س����ب�ع�ة �أ�س����ط�ر م�ن 
�ل�ح�روف، وهي يف �ل�ح�ق�ي�ق�ة �س�ب�ع�ة �أ�س�ط�ر م�ن �ل�ّرم��ز 
�ل�م��س����م�اري�ة. ون�ذّك�ر �ل�ق�ارئ ه�ن�ا �أّن �ل�م��س�م�اري�ة ك�ان�ت 

�آن�ذ�ك ك�ت�اب�ة غ�ام��س�ة ل�م ي�ك��س�ف ع�ن �أ�س�ر�ره�ا ب�ع�د.
وز�ر� م��ق����ع ب��ر�س����ي�ب�ا )ب�ي�ر����س ن�م����رود(. وق����د ز�ر� 
�أي��س����ًا �ل�ّن�ج�ف �ّل�تي �أ�س����م�اه�ا �أول�ي�ف�ي�ي�ه :”م��س�ه�د ع�لي 
Mesched Ali”�أو”�إم�ام ع�لي Iman Ali”:”ع�لى 
ب�ع����د ف�ر�س����خ�ي�ن ج�ن�����ب غ�رب”خ�ر�ئ����ب �ل�ك��ف����ة”، و 
 Mesched ك�رب����الء �ّل�تي �أ�س�م�اه�ا”م��س����ه�د ح��س����ي�ن

�ل�ّن�ج�ف. م�ن  �أك�ب�ر  وج�ده�ا  Hossein”و�ّل�تي 
و�أن�ه���ى ك�الم�ه ع�ن ب�غ�د�د يف �ل�ف��س����ل �ل��ّس����اد�س ع��س����ر 
ب�ذك����ر �ل�م�ن�ت��ج����ات �ل�غ�ذ�ئ�ي����ة ل�ل�م�ن�ط�ق����ة �ل�م�ح�ي�ط����ة 

ب�ال�م�دي�ن����ة، و�ل��ق�����د �ل�م��س����ت�ع�م�ل ف�ي�ه�ا وع�ن �أ�س����غ�ال 
�أه�ل�ه����ا، وع�ن �ل�ّت�ج�ارة ب�ي�ن ت�رك�ي�ا و�ل�ه�ن�د وب�الد ف�ار�س 
�ّل�ت���ي ت�م����ّر ب�ب�غ����د�د و�ل�ب��س����رة و�ل�خ�ل�ي����ج.ويف �أّي����ار 
1796، ت�رك �أول�ي�ف�ي�ي�ه وب�روغ�ي�ي�ر ب�غ�د�د م�ّت�ج�ه�ي�ن �إىل 

ب�الد ف�ار�س.
وب�ع�د �أن ع�ب�ر� ن�ه�ر دي�اىل :”�ّل�ذي ك�ان ب�ن�ف��س �س��ع�ة ن�ه�ر 
�ل��ّس����ي�ن يف ه�ذ� �ل�ف��س�ل م�ن �ل��ّس����ن�ة، وب�ن�ف��س ج�ري�ان�ه 
�ل�ه�ادئ”،”�س����رن�ا ب�م�ح�اذ�ة �ل�ّن�ه�ر رب�ع �س����اع�ة ت�ق�ري�ب�ًا، 
وو�س�ل�ن�ا �إىل ق�ري�ة �س�غ�ي�رة ��س�م�ه�ا ب�ع�ق��ب�ة، ت�ح�ي�ط�ه�ا 
�ل�ّن�خ�ي�ل و�أ�س����ج�ار �ل�ل�ي�م��ن و�ل�ّرم�ان و�أ�س����ج�ار ف���ك�ه 
�أخ�رى”.  والي�ذك�ر �س����ي�ئ�ًا �آخ����ر �إاّل �أّن�ه�م �رت�اح��� ط�ي�ل�ة 
�ل�ّن�ه�ار م�ن ع�ن�اء �ل��ّس����ف�ر يف خ�ان و�س����ط �ل�ق�ري�ة.وب�ع�د 
�أن ب�ل�غ����ا ب����الد ف�ار�س، ج�اال ف�ي�ه����ا ط��ي����اًل، ون�ذك�ر ه�ن�ا 
�أّن �أول�ي�ف�ي�ي�ه يف و�س����ف�ه ل�ب����الد ف�ار�س ذك�ر �ل�ع�ر�ق ع�ّدة 
م����ّر�ت، ف�ف���ي ح�دي�ث�ه ع����ن �أح�د �أن������ع �ل�ع�ق����ارب م�ثاًل، 
ك�ت�ب:”وب�غ����د�د ي�ن�ت��س����ر ف�ي�ه����ا م�ث����ل ه����ذ� �ل�ّن�����ع م�ن 
�ل�ع�ق����ارب �أك�ث�ر م�ما يف ب�الد ف�ار����س، ورغ�م �أّن�ه�ا ت�ت�م�ي�ز 
ب�درج����ات ح�ر�رة �أع�لى ك�ث�ي����رً�، ف�اإّن�ه ال ي�ح����دث �أب�دً� م�ا 

ي�ع�ر����س ح�ي�اة �ل�ّن�ا����س ل�ل�خ�ط�ر: ف�ه����م ي�ّت�ق��ن�ه�ا بال�ّن��م 
ع�لى �أ�س����ّرة ع�ال�ي����ة باأك�ث�ر م�ن ق�دم، ت���س���ع يف ك�ّل ل�ي�ل�ة 
ع�ل���ى �ل��ّس����ط��ح، ي��س����ن�ع��ن�ه�ا م����ن �س����ع�ف �ل�ّن�خ�ي�ل”.

وذك�ر يف م���سع �آخ�ر :”يف �ل�م���س�ل، م�ث�ل�ما يف ب�ع��س 
م����دن ب�الد ف�ار�س، �أك�ل�نا خ�ب�زً� رق�ي�ق�ًا رّق�ة �ل��ّس����م�ع �ّل�ذي 
ت��س����رب ع�ل�ي�ه �الأخ�ت����ام، ي�خ�ب�ز ع�لى رق����اق م�ن ن�ح�ا�س 

ت��س�ّخ�ن ف��ق ن�ار �ل�ح�ط�ب”.
وع�ن�دم�ا ي�ت�ك�ّل�م ع�ن ت�ج�ارة �ل�ف�ر�س ي�ذك�ر :”�ل�ّت�ب�غ �ّل�ذي 
ي��س�درون�ه �إىل ب�غ�د�د وح�ل�ب و�ل�ق��س�ط�ن�ط�ي�ن�ي�ة، وح�ري�ر 
ج�ي����الن �إىل ب�غ�د�د وح�ل�ب ودم��س����ق، وج�����ز �ل�ع�ن�ف��س 
�إىل ب�غ����د�د و�ل�ب��س����رة”،”وي�م�ّر ب�ب�غ�د�د �أي��س����ًا ب�ع��س 

ح��س�ر�ن �الأ�س�ل، ت��س�ن�ع يف ج�ي�الن وم�زن�در�ن”.
ووي�ذك����ر �أن ب����الد ف�ار�س ل�م ت�ك�ن ت��س�����ت��رد م����ن ت�رك�ي�ا 
:”�إاّل ب�ع�����س ت�م�ر ب�غ�د�د وق�ل�ي�اًل م�ن �ل�ّرز ل�ك�رم�ان �س����اه 
وه�م����د�ن، وب�ع��س �ل��ّس����ل�ع �الأورب�ي�ة �ّل�ت���ي ت�اأت�ي�ه�ا ع�ن 
ط�ري����ق ح�ل�ب”.ويف ح�دي�ث�ه ع����ن �ل�ق�ار، �ّل�ذي ي��س����م�ي�ه 
باالأ�س����ف�ل�ت ي����روي ك�ي�ف �أّن :”�ل�ق�ار �الأ�س�����د ي�ح�رق يف 
ب�ع�����س �الأم�اك����ن ك�م����ا يف ب�غ����د�د وك�رك��ك”.وب�ع����د �أن 

ز�ر �أول�ي�ف�ي�ي����ه وب�روغ�ي�ي����ر م�دن����ًا ع�دي����دة يف م�ن�اط����ق 
م�خ�ت�ل�ف����ة م����ن ب����الد �ل�ف�ر����س، ع����اد� م�ن�ه����ا ع����ن ط�ري�ق 
�أ�س����ف�ه�ان. ول�ت�ده��ر �س���ح�ة ب�روغ�ي�ي�ر ل�م ي��س����ت�ط�ي�ع�ا 
�ل�م����رور ب�م�ن�ط�ق�ة �ل�خ�ل�ي�ج ك�م����ا ك�ان�ا ي�ن��ي�ان، ف�رج�ع�ا، 
ع�ن ط�ري�ق ك�رم�ان��س�اه، �إىل ب�غ�د�د �ّل�تي و�س�اله�ا يف 25 

ك�ان��ن �الأّول 1796.
وق��س����ي�ا يف ب�غ����د�د �أك�ث�رم����ن �أرب�ع�ة �أ�س����ه�ر، �إىل ب�د�ية 
�س����ه�ر �أّي�ار ع�ام 1797. وت�رك�اه�ا ب��س�ح�ب�ة ق�اف�ل�ة �س�ّم�ت 
�أك�ث����ر م����ن �أل�ف���ي ج�م�ل �س���ع�دت ن�ح����� ح�ل�ب. و�س����ل�ك�ت 
�ل�ق�اف�ل����ة ط�ري�ق�ًا ت�ح�اذي �ل�ف�ر�ت �ّل����ذي ع�ب�رت�ه يف ع�ان�ة 
م�ت�ج�ه�ة ن�ح�� ب�ادي�ة �ل��ّس����ام. وذك����ر �أول�ي�ف�ي�ي�ه �أّن ع�ب��ر 
�ل�ق�اف�ل�ة ل�ن�ه�ر �ل�ف�ر�ت �ق�ت��سى ع��س�رة �أّي�ام ل�ك�ث�رة رج�ال 
�ل�ق�اف�ل�ة وح�ي���ن�ات�ه�ا و�الأم�ت�ع�ة و�ل��ّس�ل�ع �ّل�تي ت�ن�ق�ل�ه�ا.

وق����د �غ�ت�ن����م �أول�ي�ف�ي�ي�ه ه����ذه �الأّي�ام �ل�ع��س����رة ل�ي�ت�ج�ّ�ل 
يف �ل�م�ن�طق����ة ول�ي�ت�ف�ّح��س �ل�ف�روق ب�ني م�الب��س ن��س����اء 
���ح��ن  ع�ان����ة وم�الب��س ن��س����اء ه�ي����ت، وي�الح�ظ �أّن �ل��سّ
�ّل�تي ي�م�ت�ري�ن ب�ه�ا �ل�م�اء �س�ن�ع�ت م�ن �ل�خ���س �أو�الأ�س�ل 
وط�ل�ي����ت ب�ال�ق�ار.ك�م����ا �ك�ت��س����ف يف م����ز�رع �ل�م�ن�ط�ق����ة 
ن��ع�ًا م�ن �س�ج�ر �ل�ح��ر ل�م ي�ر م�ث�ل�ه م�ن ق�ب�ل ول�م ت�ذك�ره 
�ل�ك�ت�ب، ون��ع�ًا م�ن �ل��ّس����ب�ان�خ �ل�ب�ري�ة �أخ�ذ م�ن�ه ح�ب��ب�ًا 

ن�ب�ت�ت يف ب�اري��س وم�از�ل�ت يف ح�د�ئ�ق ن�ب�ات�ات�ه�ا.
ويف ت�م��ز ع�ام 1797، و�س�ل�ت �ل�ق�اف�ل�ة �إىل ح�ل�ب. و�أك�م�ل 
�أول�ي�ف�ي�ي�ه وب�روغ�ن�ي�ي�ر ط�ري�ق�ه�م�ا �إىل �ل�ق��س�ط�ن�ط�ي�ن�ي�ة، 
ث�ّم �إىل ب�اري��س �ّل�تي ب�ل�غ�اه�ا يف ن�ه�اي�ة �ل��ّس�ن�ة.ويف ع�ام 
1801 ن��س����ر �أول�ي�ف�ي�ي����ه يف ب�اري�����س �ل�ج����زء �الأّول م�ن 
ك�ت�اب�ه :”رح�الت يف �أر��سي �ل�ّدول�ة �ل�ع�ث�م�ان�ي�ة وم��س�ر 
وب�الد �ل�ف�ر�س”. ب��س����ّت�ة �أج�ز�ء. ون��س�ر �ل�ج�زء �ل��ّس�اد�س 
م�نه يف ع�ام 1807، �س�ب�ع �س�ن���ت ق�ب�ل وف�ات�ه يف م�دي�ن�ة 
ل�ي�����ن، يف ف�رن��س����ا.و�أن�هي ه����ذ� �ل�م�ق����ال ب�ال�ّت�ل�خ�ي�����س 
�ّل����ذي ك�ت�ب����ه �أول�ي�ف�ي�ي����ه يف م�ق�دم����ة ك�ت�اب�ه ع����ن ج�زئي 
�ل�ع����ر�ق ك�م�ا ك�ان ي�ق��ّس����م�ه �ل�ك�ّت����اب �ل�غ�رب�ي��ن يف ذل�ك 
�ل�ّزم�ن:ب����الد م�ا ب�ي����ن �ل�ن�ه�ري�ن يف �س����م�ال ب�غ�د�د وب�الد 

ب�اب�ل يف ج�ن��ب�ه�ا:
�ل�ّن�ه�ري����ن  ب�ي����ن  م����ا  ب����الد  م����ن  �الأع�ل���ى  “و�ل�ج����زء 
م�ع�ت����دل  �ل�خ��س�����ب�ة  �س����دي�د    Mésopotamie
�ل�ّط�ق�����س، �أّم�ا ج�زءه����ا �الآخ�ر ف�ق�اح�ل �س����دي�د �ل�ح�ر�رة. 
و�س����ف�اف �ل�ف����ر�ت ودج�ل�ة �ّل�ت���ي ك�ان�ت ت�ع�ّج ب�ال��ّس����ك�ان 
يف �ل�م�ا�س���ي خ�ل�ت م�ن�ه�م �الآن ت�ق�ري�ب�ًا، وال ت�رت�اده�ا يف 
�أّي�ام�ن����ا ه����ذه �إاّل ع��س����ائ�ر �الأع�ر�ب �ل�ّرع����اة … ول�ك�ن ال 
ي�ن�ب�غ���ي �ل�خ�ل�ط ب�ي�ن�ه�م وب�ي�ن ج�م�اع�ات �ل�ّرّح�ل �ل�ق�ل�ي�ل�ة 
�الأع����د�د �ّل�ت���ي ت�ه�اج����م ب����ال ه������دة، ت��س����رق �ل�ق�ط�ع�ان 
 La وت�ن�ه�ب �ل�م��س����اف�ري�ن.وال �س����ّك يف �أّن م�ن�ط�ق�ة ب�اب�ل
Babylonie �ل�م�ّت��س����ل�ة �ل��ّس����ه��ل �ل�ع�م�ي�ق�ة �ل�ّت�رب�ة 
ك�ان�ت يف �ل�م�ا�سي خ�ز�ئ�ن م�م�ت�ل�ئ�ة ب�ال�ح�ب��ب، ي��س�ك�ن�ه�ا 
����ّن�اع و�ل����ّزّر�ع. وال ع�ج����ب  ����ر م����ن �ل��سّ �س����ع�ب م�ت�ح��سّ
�أن ن��س����اأ ع�ل����م �ل�ف�ل�ك ف�ي�ه�ا، ف��س����م�اءه�ا م��س����ي�ئ�ة د�ئ�م�ة 
����ف�اء ت�غ����ري �الإن��س����ان ب�ت�اأّم�ل �ل�ك���ك����ب وم�ت�اب�ع�ة  �ل��سّ
م��س�ي�ره�ا.و�س����ّدة �ل�ح����ر�رة يف �أّي�ام�ن�ا ه����ذه و�ّل�تي ز�د 
م�ن�ه����ا �إه�م�ال �ل�ّن�ا�س ل�ه�ا ح�ّتى ق�ح�ل�ت �أر��س����ي�ه�ا ت�ج�ب�ر 
����ي�ف ع�لى ق��س�اء ن�ه�اره ت�ح�ت �الأر�س،  �الإن��س�ان يف �ل��سّ
ول�ي�ل����ه يف �ل�ح�ق��ل �أو ع�لى �س����ط��ح �ل�م�ن����ازل. وي�رك�د 
ف�ي�ه����ا �أح�ي�ان����ًا ه���ء خ�ان����ق، وت�ه�اج�م �أ�س����ر�ب �ل�ج�ر�د 
يف ك�ث�ي�ر م����ن �الأح�ي�ان ح��س����اد �ل�م�ز�رع�ي�ن م�ن غ�ي�ر �أن 
ي�ح�اول �ل�م��س����ل�م �ل�غ�بي �ل�م��س�ت��س����ل�م ل�ل�ق����در �أن ي�ف�ع�ل 

�س�ي�ئ�ًا ل�ي�ت�ح�ا�س�اه�ا”.
وه�ك����ذ� ف�رغ����م ث�ق�اف�ت����ه �ل�ع�ل�م�ي����ة و�س����ف�ر�ت�ه �ل�ّط��ي�ل�ة 
ب�ق���ي  م�م����ا  ي�ت�خ�ّل�����س  �أن  �أول�ي�ف�ي�ي����ه  ي��س����ت�ط�ع  ل����م 
و�ح�ت�ق�اري����ة  ��س����ت�ع�الئ�ي�ة  �أف�ك����ار  م����ن  �أع�م�اق����ه  يف 
و�ّل����ذي  ل�ل�ق����در،  �ل�م��س�ت��س����ل�م  ع�ن”�ل�م��س�ل�م”�ل��ّس����رقي 
ي�ظ�ّل �س����اك�ن�ًا ال ي�ت�ح�رك ي�ر�س���ى ب�م��س����ي�ئ�ة �لل���ه ب�ي�ن�م�ا 

ي�ق��س�م �ل�ج�ر�د م�زروع�ات�ه!

�������������������������������
نـ�صــــر الـّدكـتـور يـو�صــــف حـبي تـرجـمـة لـرحـلـة اأولـيـفـيـه اإىل بـغـداد 
يف مـجـّلــــة الـمــــورد، م. 11 ع. 4، 1982. وقــــد اأعـيـد نـ�صــــرهـا يف 
كـتــــاب :”بـغــــداد بـاأقـالم رّحـالـة”اّلـذي �صــــدر دار الــــوّراق، لـنـدن  
2007. وقـد تـرجـمـت الـمـقـاطـع اّلـتي ا�صـتـعـمـلـتـهـا يف هـذا الـمـقـال 

مـبـا�صـرة عـن نـ�ّض الـّرحـلـة الأ�صـلي بـالـلـغـة الـفـرنـ�صـيـة.

* عن مدونة الدكتور النا�صري )بني دجلة والفرات(

رح�ل���ة ع�ال���م ط�ب�ي�ع�ي���ات م���ن زم�ن 
ال�ّث�ورة ال�ف�رن�س�ي�ة إلى ال�ع�راق

ك�ن�ت أن�وي ع�ن�دم�ا ق�رأت ق�ب�ل ع�ّدة س���ن�وات س�رد رح�ل�ة غ�ل�ي�وم أن�ط�وان 

أول�ي�ف�ي�ي���ه إىل ال�ع���راق يف ن�ّص�ه األص���ي أن أك�ت�ب ع�ن�ه م�ق���ااًل ق�ص�ي�رًا، 

ول�ك�ّن م�ش���اغ�ي يف ذل�ك ال�ح�ي�ن أع�اق�ت�ني ع�ن ت�ن�ف�ي�ذ م�ش���روعي. وك�ن�ت 

ق�د أخ�ذت م�اح�ظ�ات ك�ث�ي�رة وت�رج�م�ت م�ق�اط�ع ت�ه�م�ني م�ن ه�ذه ال�ّرح�ل�ة 

اّل�تي ق�ام ب�ه�ا أول�ي�ف�ي�ي�ه يف ن�ه�اي�ة ال�ق�رن ال�ّث�ام�ن ع�ش���ر، واّل�تي ب�دأه�ا يف 

ف�ت�رة اإلره�اب اّل�تي اج�ت�اح�ت ف�رن�س���ا ع�ق�ب ان�دالع ال�ّث�ورة ال�ف�رن�س���ي�ة، 

وأن�ه�اه�ا ع�ائ���دًا إىل ب�اري�س ق�ب�ل أن ي�ق�وم ن�اب�ل�ي���ون ب�ون�اب�رت ب�ح�م�ل�ت�ه 

ع�ى م�ص�ر.
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العدد )4036(
السنة الخامسة عشرة

االثنين )9( تشرين األول 2017

أ. د. عماد عبدالسالم رؤوف

ولق����د وَقْفن����ا عن����د بحثن����ا يف وثائ����ق تل����ك �حِلقب����ة عل����ى 
وثيقتني فريدتني، با�س����م جمعية �سرية عرفت ب�: )جمعية 
�لدف����اع �ملقد�����س(، يب����دو �أنها كان����ت تعمل يف بغ����د�د منذ 
�أو�خ����ر �لعهد �لعثماين، و��س����تمرَّت يف عملها حتى بد�ية 

عهد �الحتالل.
 

ق جد�ري، مكت�ب بخط  و�ل�ثيقة �الأوىل عبارة عن ُمل�سَ
�ليد بعناية ظاهرة، وتاريخه ه� 29 �آذ�ر �سنة 1917؛ �أي 
بع����د 18 ي�ًما فقط من �حت����الل �لربيطانيني بغد�د، �لذين 
دخل�ها يف 11 �آذ�ر �سنة 1917، �أما �ل�ثيقة �لثانية فهي 
ا، منق�لة عن مل�سق جد�ري �آخر،  ن�س����خٌة بخط �ليد �أي�سً
وتاريخه �لي�م �ل�س����اد�س من حزير�ن �سنة 1917، وبهذ� 
تك�����ُن ه����ذه �جلمعية ه����ي �أوَل جمعية �س����رية لها ن�س����اط 
يف �لع����ر�ق بعد �حل����رب �لعاملي����ة �الأوىل، و�حتالل بغد�د 

مبا�سرة.
 

وُيفَهم من �ل�ثيقة �ملذك�رة - يف �أ�سطرها �الأوىل - �أنه قد 
م�س����ت على تاأ�سي�س �جلمعية �آنذ�ك خم�س �سنني، فيك�ن 
تاريخ �إن�سائها �إًذ� ه� �سنة 1912؛ �أي يف مدة ُحكم و�يل 
بغ����د�د جم����ال ب����ك )26 �آب 1911 - 17 �آب 1912م(، �أو 
خلفه حممد زكي با�س����ا )13 ت�س����رين �لث����اين 1912 - 22 
�آي����ار 1913م، وكان هدفه����ا �آن����ذ�ك -عل����ى ح����د تعبريها- 
ه�”تقلي�س ظلِّ �حلك�مة �لرتكية عدوِة �لتمدُّن و�الإخاء 
م����ن هذه �الأ�س����قاع �لعربية، و�ال�ستعا�س����ة عنها بحك�مة 

ر�قية تخلِّ�س �لبالَد من ذلك �ال�ستبد�د �الأ�س�د".
 

وت�سري �جلمعية �إىل �أنها مار�ست �لعمَل �مل�سلح يف �لعهد 
�لعثماين؛ حيث كان لديها خمزن عامر بالقنابل، وتن�ُسب 
�إىل نف�سها م�س�ؤولية �إحر�ق خمزن �لذخرية )�جَلَبه خانه( 
يف تل����ك �الأيام، وكان هذ� �ملخزن يقع يف قلعة بغد�د، و�إذ 

مل نعرُثْ على ما يفيد حدوَث مثل ذلك �الإحر�ق يف �ل�سنني 
�ملذك�رة، فلي�س من �س����بيل للتاأكد من �س����حة هذ� �الدعاء، 
نا على م����ا يدل على حدوِث ع����دِة حر�ئق  و�إن كن����ا ق����د عرَثْ
خط����رية ببغد�د �س����نة 1912، �أحدها يف معمل ع�س����كري، 
ف����اإن هذه �حلر�ئ����ق مل يك����ن �أيٌّ منها يف �لقلعة، ولي�س����ت 
لها �س����لة ما مبخ����زون �لذخرية فيها، و�أه����م تلك �الأحد�ث 
ه����� �حلري����ُق �لهائ����ل �لذي ن�س����ب يف خان �لنف����ط �ل��قع 
يف حمل����ة �لُع�ينة، ود�م �أ�س����ب�ًعا كاماًل، بل����غ ما �لتهمته 
في����ه �لن����ار ما يزيد عل����ى )13.000( �س����ندوق من �لنفط، 
و)250( �سندوًقا من مادة )�ل�سربت�(، و)200( �سندوق 
من �لبانزين، وكان هذ� �أعظَم حريق عَرفته بغد�د، على ما 

ذكر �ملعا�سرون يف عهد �لدولة �لعثمانية.
 

ومل تَك����ْد مت�س����ي م����دة قليل����ة، حت����ى ن�س����ب حري����ق هائل 
�آخر يف معمل )�لعبَّخانة( �لع�س����كري، �ملخ�س�����س الإنتاج 
�الأقم�س����ة و�الألب�سة �لع�س����كرية، فاحرتقت جميع �الأقم�سة 
رت �الأ�سر�ر �لتي جنمت من جر�ء هذ�  �ملخزونة فيه، وُقدِّ

�حلادث بنح� )5000( لرية عثمانية.
 

ويف �ل�قت �لذي ت�س����ُكُت فيه �مل�سادر عن بيان �سبب هذه 
�حلر�ئ����ق �ملتالحق����ة، فاإننا نالح����ظ باأنها حَدث����ت كلُّها يف 
وق����ت و�ح����د، وه� �لتاريخ �ل����ذي زعمت �ل�ثيقت����ان باأنه 

تاريُخ تاأ�س����ي�س �جلمعية �ملذك�رة، و�أن �حلر�ئَق �أ�سرت 
مب��دَّ ذ�ِت �سفة ع�سكرية مهمة.

 
وف�س����اًل عن �أ�س����ل�ب �لعنف �لذي ُتذَكر به )جمعية �لدفاع 
�ملقد�س(، فاإنها ت�س����ري �إىل �سل�كها �أ�سل�ًبا �آخر يف �لعمل 
�ل�سيا�سي، ه� ن�سر �ملبادئ �لق�مية و�ل�سيا�سية �لعربية، 
عل����ى حد تعبريه����ا، �لذي تعت����ربه و�ج����َب كل جمعية يف 
�لع����امل؛ ولهذ� فاإننا جنُدها ت��س����ي - يف بع�س مطالبيها 
)بي����ان 29 �آذ�ر 1917( - ب�س����رورِة م�س����اركة �لع����رب من 
�أبن����اء �لع����ر�ق يف م�س����الح �حلك�مة �الأهلي����ة، وب�ج�ب 
َجْعل �للغة �لعربية لغة ر�سمية يف �لعر�ق، و�عتبار �الأمة 

�لعربية”كاأمة ر�قية ذ�ت مقام كما ه� حقيقتها".
 

����ة �ملظهر، فاإن يف  وعل����ى �لرغم م����ن �أن هذه �ملطالَب وطنيَّ
�ل�ثيقتني جملَة �أم�ر، من �ساأنها �إثارة �لريب ح�ل ن�ساأة 
�جلمعي����ة و�أهد�فها؛ فاجلمعي����ة ال ُتخفي يف �أول بيان لها 
ر�أَيها باأن”حك�مة بريطانيا هي �لبديل �ملرغ�ب حلك�مة 
�لرتك �لد�ب����رة،”و�أن �أع�س����اَءها كان�� ين�س����رون �الأفكار 
����دة لربيطانيا حتى قبل �الحت����الل، وجميع مطاليب  �مل�ؤيِّ
�جلمعي����ة ال ي�س����ل �إىل طلب ��س����تقالل �لب����الد، و�إمنا هي 
تق�����م على �عتب����ار �الحتالل �أم����ًر� و�قًع����ا ال منا�س منه؛ 
وله����ذ� فهي تدع����� �إىل �أم�����ر م����ن َقبيل”معامل����ة �الأهلني 
للمطب�ع����ات"،  باحل�س����نى"، و"�إعط����اء بع�����س �حلري����ة 
و"حف����ظ �الأمن �لع����ام"، و"مالحظة �الأ�س����عار �لغذ�ئية"، 

وم�ساركة بع�س �الأهايل يف �س�ؤون �حلك�مة.
 

وه����ذه �ملطالب -رغم طابعها �لعمل����ي- فاإنها ال تخرج يف 
�إطاِرها �لعام عما وَعد به �لربيطاني�ن �أنف�ُسهم يف �لبيان 
�لذي �أذ�عه �جلرن�ل م�د قائد جي�س �الحتالل بتاريخ 19 
�آذ�ر �س����نة 1917، و�س����نجد �أن بيان وليم مار�سال - �لذي 

خَلف����ه يف قي����ادة �جلي�����س، يف 11 ت�س����رين �لث����اين �س����نة 
1918. ُي�س����اِبُه يف بع�س بن�ده �ملطاليب �لتي دعت �إليها 
�جلمعي����ة قبل����ه يف بيانها �ملذك�����ر بنح� ثمانية �س����ه�ر، 
فمطالب����ة �جلمعية باعتبار �الأم����ة �لعربية”�أمة ر�قية ذ�ت 
مق����ام"، للرد على ما يبثُّه رج����اُل جمعية �الحتاد و�لرتقي 
بغ����د�د  يف  �لع����رب  يعامل�����ن  �س�����ف  �الإنكلي����ز  م����ن”�أن 
معاملته����م للطبقة �ملنحطة من �لهن�د"، تكرر - يف �ل��قع 
- م����ا زعمه م�د يف بيانه م����ن �أن ماأم�ل بريطانيا و�الأمم 
�ملتحالف����ة معه����ا”�أن ت�س����مَ� �الأم����ة �لعربي����ة م����رة �أخرى 
يًتا، و�أن ت�س����عى كتلة و�حدة ور�ء هذه �لغايِة  عَظمة و�سِ

باالحتاد و�ل�ئام".
 

�أما مطالبة �جلمعية”مب�س����اركة �لعرب م����ن �أبناء �لعر�ق 
�لناه�سني مب�سالح �حلك�مة �الأهلية"، فهي ال تخرج عما 
دع����ا �إليه م�د، حني �أر�د م�س����اركة عدد م����ن �لعر�قيني يف 
ا ز�ئًفا، فقال:”�إين  �حُلكم؛ الإك�س����ابه مظهًر� �س����رعيًّا وطنيًّ
ماأم�����ر بدع�تك����م ب���س����طة �أ�س����ر�ِفكم، و�ملتقدم����ني فيكم 
م�س����احلكم  �إد�رة  يف  �ال�س����رت�ك  �إىل  وممثليك����م  ا،  �س����نًّ
�مللكية؛ ملعا�س����دة ممثلي بريطانيا �ل�سيا�س����يني �ملر�فقني 
للجي�����س، كي تنا�س����ل�� م����ع ذوي قرباكم �س����مااًل وجن�ًبا 

و�سرًقا وغرًبا يف حتقيق �أطماحكم �ملرت�مية!".
 

وتطال����ب �جلمعية يف بيانها �الأول بع����د �الحتالل باإعفاء 
�جلن�����ِد �لع����رب �لذين �ن�س����حب�� م����ع �لق������ت �لعثمانية 
�الأخ����رى م����ن و�س����ط �لع����ر�ق، م����ن ح�س����ر �أ�س����مائهم يف 
�سجالت �ل�س����لطة �ملحتلة”مِلا فيه من �خلطر يف �مل�ستقبل 
و� كاأ�س����رى حرب"، وق����د ن�س بيان مار�س����ال على  �إذ� ُع����دُّ
حتقي����ق ذل����ك حني”�س����مح الأ�س����رى �حل����رب �ملعتقلني يف 
�لهن����د بالرج�����ع �إىل �أوطانهم، ما ع����د� �لذين من �جلي�س 
�لرتكي )�أي �لعرب فقط(، �أما �ملطالبة”مبالحظة �الأ�سعار 
�لغذ�ئي����ة �ملت�ق����ف عليها حال����ة �لفقري و�ل�س����عيف"، فهي 
ا بق�له:”ي�زع  ما �أ�س����ار �إليه بيان مار�س����ال �ملذك�ر �أي�سً
طعام و�ألب�س����ة على فقر�ء بغد�د و�ملدن �الأخرى، وتخفف 
ا بني كل  �لق��ن����ني �حلالية بع�����س �لتخفيف"، ول����� و�زنَّ
�لفق����ر�ت �ل��ردة يف بيان �جلمعي����ة �الأول، وبني بيانات 
�الحتالل �ل�س����ادرة قبله وبعده، ل�جدنا �أنهما ُكِتبا بُروح 
و�ح����دة تقريًب����ا، هذ� رغم زعم �جلمعية باأنها �س����تلجاأ �إىل 

�لعنف”�إذ� مل يلتفت �إىل مطاليبها �الإ�سالحية".

 
وي�ؤك����د بيان �جلمعية �لثاين )6 حزير�ن 1917( على �أن 
�جلمعي����ة ال حتمل ع����د�ًء لربيطانيا، و�أنها”�أول �س����ديقة 
�سادقة لدولة بريطانيا، ب�س����رط �أال يك�ن لها غري �لن��يا 
�حل�سنة نح� �لعر�قيني"، و�أنها ت�ؤيد �ل�سيا�سة �لربيطانية 
طامل����ا و�فقت هذه �ل�سيا�س����ة حق�َق �ل�س����عب �الأ�سا�س����ية، 
دون �أن تب����ني م����ا تعنيه به����ذه �حلق�ق، وعل����ى �لرغم من 
ت�س����ريح �جلمعية جمدًد� باأن جل�ءها �إىل �س����بيل �لعنف 
غري بعيد، و�أن �أع�س����اءها م�س����تعدُّون للت�سحية باأنف�سهم 
يف �س����بيل”تاأييد حق�ق �الأمة وو�جباته����ا”- فاإن �لبيان 
ا عن �أي تلميح �إىل �ال�ستقالل، هذ�  �لثاين ي�سكت ه� �أي�سً
مع �أن بيانات �الحتالل نف�سها مل تَر حرًجا من �لتل�يح به 

يف بع�س �الأحيان.
 

����ا مب�س����األة م�س����اركة  ويهت����م �لبيان �ملذك�ر �هتماًما خا�سًّ
بع�س �ل�سخ�س����يات �لكب����رية من �أهل �لبالد يف”مت�س����ية 
للع����دل  م��فق����ٍة  ب�س�����رة  �ملحلي����ة  �حلك�م����ة  �أم�����ر 
و�ال�س����تقامة"، وه� ير�س����ح ع�َس����رة من تلك �ل�سخ�سيات 
باأ�س����مائها، م�ؤك����ًد� على ع����دِم وج�د �أدنى �س����لة للجمعية 

لطة �لعثمانية. بهم، �س�ى ما تعرفه عن كفاِحهم �سد �ل�سُّ
 

و�لناظر �إىل �الأ�س����ماء �ملر�س����حة يالحظ �أنها ت�سم خليًطا 
عجيًبا من �سخ�س����يات، بع�س����ها معروف متاًما وله تر�ثه 
�ل�طني و�لثقايف �لكبري، و�لبع�س �الآخر مغم�ر لي�س له 
ما�ٍس يعرف به �أ�س����اًل، وال يجمع بينهم �س�ى �أن �أكرثهم 
كان����ت ل����ه م��ق����ُف مناوئة لل�س����لطة �لعثماني����ة يف �أو�خر 

عهدها يف �لعر�ق، و�أن بع�س����هم لقي عنًتا �س����ديًد� من تلك 
�ل�سلطة، بلغ حد �أمرها بنفيه و�إبعاده.

 
ا منهم ُعِر�ست  و�إذ� تتبعنا تر�جم �ملر�سحني جند �أن بع�سً
عليه منا�س����ب مهمة فعاًل يف �ل�سلطة �ملحلية �لتي �أقامتها 
ق��ت �الحتالل وَقِبَلها، و�لبع�س �الآخر �أبى �مل�ساركة فيما 
ُدعي �إليه باأية �س�����رة من �ل�س�����ر، مما ي�ؤكد عدم وج�د 
�سلة ما بينه وبني تر�سيح �جلمعية له يف بيانها �ملذك�ر، 
حني كان�� ينتم�ن �إىل �لديانات  وو��س����ح �أن �أولئك �ملر�سَّ
�لثالث جميًعا: �الإ�سالمية، و�لن�سر�نية، و�ليه�دية، على 

�لن�سب �الآتية:
م�س����لم�ن، ينتم�����ن جميًع����ا �إىل �أُ�َس����ر مهم����ة �أدت �أدو�ًر� 
م�ؤثِّرة يف تاريخ �لعر�ق �حلديث، ثالثة منهم من �لعلماء 
�لذين ت�ل�� منا�س����ب �س����رعية و�إد�ري����ة وجتارية بارزة، 

هم:
1- حمم�د �سكري �الآل��سي )عامل ومدر�س.
2- عبد�ملجيد بك �ل�ساوي )�أديب و�إد�ري(.

)ع����امل  جمي����ل  م�س����طفى  ب����ن  �أفن����دي  عبد�لرحم����ن   -3
ومدر�س(.

4- �ل�سيد م��سى �لكيالين )عامل ومن �ملالكني(.
ووجي����ه(،  )تاج����ر  ج����ي  �لباج����ه  �أفن����دي  حم����دي   -5

وعبد�للطيف ثنيان )�سحفي(.
 

�ل�ثيق����ة  �أن  نالح����ظ  �أن  ولن����ا 
����ب �ل�س����يد حمم�د �س����كري  تلقِّ
)�س����يادة(،  با�س����م  �الآل��س����ي 
وه����� ��س����م مل يك����ن ُيع����َرف به 
و�إمن����ا  �مل�س����لم�ن،  �لعلم����اء 
كان������ يعرف�ن با�س����م )�س����يخ( 
مطلًقا، بينما كان ��سم )�سيادة( 
دون  �ملطارن����ة  ب����ه  يخت�����س 
غريه����م، فيعرف �أحدهم با�س����م 
)�س����يدنا( متيي����ًز� له عن �س����ائر 

�لدرجات �لكهن�تية.
 

ميكننا �لق�ُل �إًذ� - بناًء على ما 
تقدم - باأن �جلمعيَة كانت:

�أيِّ ��س����تقالل  1- ال متي����ل �إىل 
�سريع عن بريطانيا.

 
2- تريد ت�س����كيل حك�مة حملية من �الأهايل - �أو ي�س����ارك 
فيه����ا �الأه����ايل - تت�����ىل تنفي����ذ �الإ�س����الحات �لت����ي تر�ها 
�سرورية، ورمبا كان ذلك حتت �إ�سر�ف بريطانيا نف�سها.

 
و�إذ� طرحنا جانًبا �أن تك�ن �ل�ثيقتان من �إ�س����د�ر �سلطة 
�الحتالل، �أر�دت بهما �إظهار �سيا�س����تها وكاأنها ��س����تجابة 
ملطالب �س����عبية عامة، و�فرت�س����نا وج�د �جلمعية على ما 
�أعلنت هي عنه، و�أنها �مل�س�ؤولة فعاًل عن �إحد�ث �حلر�ئق 
ان �لعه����د �لعثماين: فاإن  يف �ملن�س����اآت �حلي�ي����ة ببغد�د �إبَّ
�جلمعية - كما ن�س����تنتج من كل ما عر�س����ناه - كانت ت�سم 
بع�س �لفئات �لتي �س����عرت باأن م�س����احلها مرتبطة - بعد 
�نق�س����اء �حُلك����م �لعثم����اين يف �الأقل - با�س����تمر�ر وج�د 
ن�����ع من �الإ�س����ر�ف �لربيط����اين على �حُلك����م يف �لعر�ق، 
ول� �إىل حني، ومن ناحية �أخرى فاإن ��سم �جلمعية نف�سه 
ال يقع يف �س����من �س����ياق �أ�س����ماء �جلمعيات �ل�طنية �لتي 
�أ�س�سها �لعرب �مل�س����لم�ن عهد ذ�ك، ال �سيما باإ�سافة �سفة 
)�ملقد�س( بعد ��س����مها �الأول )�لدفاع(، ولعل �الأيام تك�سف 
لنا عن حقيقة هذه �جلمعية، مما ُيلقي �س�����ًء� جديًد� على 

تاريخ �جلمعيات �ل�سرية يف �لعر�ق.

صفحة مطوية من تاريخ العراق في عهد االحتالل البريطاني 1917

جمعية سرية معارضة غير معروفة
للجمعي��اِت واألح��زاب السياس��ية العراقي��ة 

تاريٌخ حافل، ابت��دأت فصوله باحتال القوات 

الربيطاني��ة الغازي��ة الع��راق إب��ان الح��رب 

دت املدن العراقية  العاملية األوىل؛ فقد ش��هِ

تكويَن عدٍد من املنظامت، اس��تهدفت مقاومَة 

الع��راق،  يف  الدخي��ل  الربيط��اين  الوج��ود 

وإنشاء السلطة الوطنية العربية عى أراضيه، 

فتأسست يف النجف سنة 1918 جمعية )النهضة 

دت لثورة املدينة  اإلسامية( الرسية، التي مهَّ

عى الُحك��م الربيطاين س��نة 1919، ثم أعقبها 

تأس��يس الف��رع العراق��ي لجمعي��ة )العه��د( 

الش��هرة، يف كان��ون الث��اين من س��نة 1919، 

و)جمعية حرس االستقال( يف نهاية شباط من 

الس��نة نفس��ها، وكان لكلٍّ من هذه الجمعيات 

دوُره املع��روف يف النضال الوطني التحرري 

يف العراق آنذاك، وال نستبعد أن تكون هناك 

جمعياٌت أخرى - عِمل��ت يف هذا املجال إبان 

يتها  تلك السنوات - ضاعت أخباُرها بسبب رسِّ

الش��ديدة، أو بس��بب الش��كوك التي أحاطت 

بعملها، ولِقَص عمرها الزمني.

مقهى بغدادي يف ايام الحتالل

اجلي�ض الربيطاين يوؤ�ص�ض ج�صرا على دجلة

اجلنود الربيطانيون يف اأزقة بغداد

اعمال ال�صخرة لدى النكليز

الأب الكرملي �صاحب املخطوط

�صابط انكليزي 
على فر�صه



العدد )4036(
السنة الخامسة عشرة
9االثنين )9( تشرين األول 2017 8

…
@µ0Y
yz

åèb
X

…
@µ0Y
yz

åèb
X

العدد )4036(
السنة الخامسة عشرة

االثنين )9( تشرين األول 2017

ع�����راق�����ي�����ة

ع��د���س��ة

بداية �سوق الهرج من جهة الق�سلة

تمثال ال�سعدون 
في مدخل �سارعه 

قبل نقله الى 
�ساحة الن�سر

محالت قنبر اغا في �سارع الر�سيد

�ساحة الطيران في اوائل ال�ستينات

ن�ساء يمالأن الماء

�سوق ال�سفافير

بغداد في العهد 
العثماني

الملك في�سل الثاني

مقهى بغدادي

الميدان وجامع االحمدية

مقهى بغدادي قبل عام 1920
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الواعظ ابراهيم  مصطفى 

و�س���ع �ل�س���نه�ري – وه� يف بغ���د�د – �للبنة �الوىل يف 
كيان )�لقان�ن �ملدين( �إذ – مب�س���اندة من يا�سني �لها�سمي 
�لقان�ن ثم ركنت لغاية �س���نة 1943 حني  – �ع���د الئحة 
ت�س���كلت جلنة م�سروع �لقان�ن �ملدين برئا�سة �ل�سنه�ري 
ون����ري �لقا�س���ي نائبا للرئي�س وع�س����ية حممد ح�س���ن 
كبه وح�سن �س���امي ناتار و�نط��ن �س���ما�س وعبد �جلبار 
�لتكريل ومنري �لقا�س���ي و�ملحامي ن�ساأت �ل�سن�ي، �متت 
�مل�س���روع بعد �س���ن��ت ثالث و�س���در �لقان����ين �ملدين – 
بعد م�س���ادقة جمل����س �العيان و�لن��ب برقم )40( ل�س���نة 
)1951( و�ق���رتن باالر�دة �مللكي���ة يف 15 حزير�ن 1951 
يف عه���د وز�رة )ن����ري �ل�س���عيد �حلادية ع�س���رة( ووزير 

�لعدلية ح�سن �سامي �لتاتار. 
عرف �ل�س���نه�ري با�س���ل�به �لت�س���ريعي.. ��س���ل�ب �ملقنن 
�مل�س���رع ومل يع���رف �ن ل���ه ��س���ل�با �دبي���ا رفيع���ا �إال حني 
طالعتن���ا جملة )روز �لي��س���ف( يف �حدى �عد�دها ل�س���نة 
1952 بر�س���الة لل�س���نه�ري يخاط���ب فيه���ا �حد �ل�س���باب 
ق�س���ده يف �مر من �م�ر حياته فجاءت �لر�س���الة، م�س���رفة 
�ال�س���ل�ب، رقيقة رفيعة يف �لت�جيه و�لن�سح ي�س�ر فيها 
ما كان عليه �ل�سنه�ري وجيله حني و�جه �حلياة وه� يف 

مرحلة �ل�سباب وهذه مقتطفات منها: 
)ول���دي.. حتيات���ي �إليك، �زك���ي فيها �س���بابك و�يامك �لتي 
قذف���ت بها �لري���ح ونرثتها على �ال�س�����ك فخرجت وحدك 
– ولدي – جتمعها وحتاول �ن جتعل منها ك�نًا، ولبثت 
يف كفاحك ب�سع �س���نني دمي خاللها قدمك وقلبك، فابطاأت 

�خلطى والن�سيك �للطيف �خلبري. ول�ست �ذري �ية ق�س�ة 
تلك �لتي طغت علي م�س���اعرك فجعلتك قلبا ي�سكن �سدري 
لعلها ترجيع �ل�س���دى لتك �ال�س��ت �جلافة �خل�سنة �لتي 
م���الذ� �ذين عنك حني كنت وزير� للمعارف فنالك مني ذلك 
�ل���ذي �ملني وي�ؤملني. عل���ى �ين �ت�قع قريبًا �ر�ك فيه على 

نح� ير�سيني.! 
يف مث���ل �س���نك – ي���ا ولدي – كان���ت لنا يف كل ي����م حياة 
نخلقه���ا.. م���ن كت���اب نق���ر�أه – ون�س���تمدها من م��س����ع 

ندر�سه، ومن�سيها يف حق لنا نق�سيه. 
كنا ن�س���تقبل �لي�م قبل م�لده، فن�سرع ظلمة �لليل ب�س�ء 
خفيف، وعزم �س���ليب وال يهمنا من �حلياة �إال �ن ي�ستقيلم 
لنا م�جهًا، وتلني بفعل �س���ربنا قناتها.. و�ق�سم لك بقلبي 
�نن���ا يف �س���بابنا ما ع�س���ينا �لل���ه بق�ل �و عم���ل و�ملئ�ية 

و�لرحمة لل�ساعر �لعربي �لذي قال: 
�ألف �لكتابة وه� بع�س حروفها 

ملا ��ستقام على �حلروف تقدمًا 
غري �إين �أن�س���حك بال�س���رب عل���ى ما قد �أ�س���ابك يف وحدة 
�لن�س���اأة، ووحدة �حلي���اة، فتطهر �س���بابك و�أيامك، وتنقي 
�أعمال���ك و�أمال���ك، وتبن���ي بيت���ك وح�س���نك و�إذ� مت لك ذلك 

فحينئد تزوج!
�سالته بالعر�ق 

ظل �ل�س���نه�ري مت�سال بالعر�ق يتابع تط�ره يف خمتلف 
�مليادين من خالل �س���الته برجال �لق�س���اء و�ملحاماة �لتي 
ت�طدت يف �طار �الخالء �لنبيل، يق�س���دونه �ذ� ما �سمهم 

رحاب م�س���ري، وير��س���ل�نه و�ذ� به �الخ �لكبري و�ملر�س���د 
�لنا�س���ح وكان �بر�هي���م �ل��ع���ظ )1893 – 1958( م���ن 
رج���ال �لقان����ن �لذي �رتب���ط بال�س���نه�ري �رتباط �خ�ة 
ووفاء وجاءت ي�ميات �ل��عظ يف م�سر �سجال �سيقًا لهذه 
�ل�س���لة �لطيبة وها ه� ي�سجل �حد لقائاته مع �ل�سنه�ري 
)ي�م �جلمعة 1958/1/28(... )بناء على دع�ة �لدكت�ر 
عبد �لرز�ق �ل�س���نه�ري على �لغد�ء ق�س���دت حل��ن وكان 
بانتظاري يف �س���رفة منزله و�س���الني عن �سبب ح�س�ري 
مع �لعائلة �ىل م�س���ر وق�س�ست عليه ق�سة �لعمليات �لتي 
�جريت لزوجت يف بغد�د ولندن وح�س���رت لعر�سها على 
�طب���اء م�س���ر و�ين �عم���ل ه���ذ� ال النه���ا زوجتي فح�س���ب 
ولكنن���ي �رتبط بها �رتباطا �كرث من ر�بطة �لزوجية النها 
�بنة عم���ي ورفيقة حيات���ي �كرث من �ربعني �س���نة وو�لدة 
�أوالدي وعنده���ا �غرورق���ت عين���اي بالدم����ع ف�س���اركني 
�ل�س���نه�ري دم�عي فيالله ه���ذ� �لقلب �لعظيم، �لعظيم يف 

رقته، �لعظيم يف خلقه وعمله. 
وتطرقنا �ىل �حلالة �ل�سيا�سية و�الجتماعية و�القت�سادية 
يف �لعر�ق ثم تطرقت �ىل مقابلتي لن�ري �ل�سعيد )رئي�س 
�ل����زر�ء( وعر�س���ت عليه فك���رة �نتد�ب �ل�س���نه�ري �ىل 

�لعر�ق و�ن �ل�س���عيد رحب بالفكرة و�ت�س���ل ف�ر� ب�ز�رة 
�خلارجي���ة وطل���ب �ليه���ا �الب���ر�ق �ىل �ل�س���فارة �لعر�قية 
بالقاه���رة و�الت�س���ال بال�س���نه�ري و�خ���ذ م��فقت���ه ث���م 
�الت�س���ال باحلك�مة �مل�سرية و�خذ م��فقتها و�ن �ل�سعيد 
ترك لل�س���نه�ري – عند ح�س����ره بغد�د – �ملن�س���ب �لذي 
يخت���اره و�ملرت���ب �لذي يقدره، وقد �س���كرين �ل�س���نه�ري 
و�س���األني ع���ن �ملن�س���ب �ل���ذي �قرتح���ه فاجبت���ه �ن يك�ن 
�ملن�س���ب )�مل�ست�س���ار يف جمل�س �ل����زر�ء( وثانيا – �لقاء 
حما�س���ر�ت يف �لقان����ن �مل���دين على طلب���ة كلية �حلق�ق 
وثالث���ا – ت�س���كيل جلن���ة برئا�س���ته وم���ن رج���ال �لقان�ن 
يختاره���م ه���� ل�س���رح �لقان����ن �مل���دين ور�بع���ا – �لق���اء 
حما�س���ر�ت يف م���س���يع قان�ني���ة يخت���اره عل���ى رجال 
�لق�س���اء و�ملحاماة وق���د رحب �ل�س���نه�ري بالفكرة!! ومل 
يذك���ر �ل��ع���ظ �ال�س���باب �لت���ي �دت �ىل ع���دم حتقيق هذ� 
�لرت�سيح و�عزو �ىل ذلك ��ستفحال �خلالف �ل�سيا�سي بني 
رج���ال �لث�رة يف م�س���ر ورجال �حلك���م يف �لعر�ق ح�ل 
)حلف بغ���د�د( �لذي �برم يف �س���باط 1954 بني بريطانيا 
وتركي���ا و�ير�ن وباك�س���تان و�لع���ر�ق، �إذ هاجمه �لرئي�س 
�لر�ح���ل )جم���ال عبد �لنا�س���ر( باعتب���اره حلفا يقف �س���د 

�ماين �المة �لعربية. 
ومن �س���الت �ل�س���نه�ري �سلته بجيل من �س���باب �لق�ساء 
و�ملحاماة ومنهم �ال�س���تاذ )�سياء �س���يت / رئي�س حمكمة 
�لتمييز �ال�سبق( وقد تف�س���ل �ال�ستاذ �سياء و�طلعنا على 
بع����س من ر�س���ائل �ل�س���نه�ري �لي���ه �قتطف من ر�س���الته 
�مل�ؤرخة )�ال�س���كندرية 1967/8/1( يعلق فيها على بحث 
)مب���ادئ �لتنظي���م �لق�س���ائي يف �لفق���ه �ال�س���المي( �ل���ذي 
ن�س���ره �ال�ستاذ �سياء يف �لعدد �الول من جمل�س )�لقان�ن 
�ملقارن( يق�ل �ل�س���نه�ري )نظ���رت فيما �عتمدمت عليه من 
�ملر�جع يف هذ� �لبحث �ل�س���اق بانكم قد �لفتم �لرج�ع يف 
�لفقه �ال�س���المي �ىل مر�جعه �لقدمية  ومل تقت�سر� بالنقل 
ع���ن فقها – �ل�س���ريعة �ملحدثني وهذ� ر�س���يد لكم كبري يف 

در��سة �لفقه �ال�سالمي فاأهنئكم بهذ� �لبحث �لنفي�س!. 
ح��ر مع �ل�سنه�ري 

�س���جلت يف ي�ميات���ي )�س���ت�رة / لبن���ان 1949/7/28( 
)�لتقيت يف فندق )�وريان باال�س( بدم�س���ق بال�س���نه�ري 
فقي���ه م�س���ر �لعظي���م وو��س���ع �لق��ن���ني �مل���دين �لعر�قي 
و�ل�س����ري، قدمني �ليه �س���يد – �ل��لد فكان من )�لبا�سا( 

لطف  �مل�س���ري 
وعطف، �س���األني ع���ن در��س���تي )كنت 

ق���د �نتقلت �ىل �ل�س���نة �لثالث���ة يف كلية �حلق����ق ببغد�د( 
و�نطباعات���ي عن ��س���اتذة �حلق�ق فقلت ل���ه )�ين معجب 
بر�س���ل �لثقافة �لع�س���رية حيث �لعقلية �لنا�س���جة و�لعلم 
�ل�س���حيح و�ل�سخ�سية �ملمتازة( ثم �س���األني عن �ال�ساتذة 
�لعر�قي���ني، م���ا وجهة نظ���ري يف �لدكت�ر )�س���الح �لدين 
�لناهي(؟ فاأجبته )�ن �مل�س���ت�ى �لتدري�سي و�لعملي و�حد 
عن���د �ال�س���اتذة �لعر�قيني ولك���ن �علمهم و�فقهه���م �لعميد 

�ال�ستاذ )منري �لقا�سي(. 
�ما )�لناهي( فال ��س���تطيع �ن �بدي ر�أيا فيه قبل �ن �تلقى 
در�س���ا و�ح���دً� من���ه )�لناه���ي كان يلق���ي حما�س���ر�ته يف 

�لقان�ن �لتجاري على �ل�سنة �لثالثة(. 
فد�عبني �لفقيه �لكبري بق�له )�س���اأق�ل للناهي �نك معجب 
به حتى ت�سمن لك درجة ممتازة يف درو�سه بامل�ستقبل(. 

ثم كانت يل جل�سة يف فندق )م�سابكي( ب�ست�رة يف لبنان، 
ظم �لر�ئد و�ل�سنه�ري و�سامي �لعظم – من رجال �لق�ساء 
يف �س����ريا – وتطرق بنا �حلديث �ىل ماأ�س���اة )فل�سطني( 

وع���ن دور �جلي�����س �لعربية 
وتاأثري �سا�س���ة �لعرب على هذ� �لدور مما �سلت حركة 

�جلي��س ومنعتها عن �د�ء دورها �لع�سكري. 
�خل���الف بني م�س���ر و�لعر�ق و�س����ريا.. ع���ن وجهة نظر 
�ل�س���باب �لعر�ق���ي يف ه���ذ� �خل���الف �ل���ذي �ث���اره ن�ري 
�ل�سعيد؟ فاجبته ب�سر�حة”�ن �ل�سباب �لعر�قي ال يعرتف 
مب���ا تث”"حك�مة �ل�س���عيد”�ن �لعر�ق يتجه نح� م�س���ر 
�جت���اه ح���ب و�خال����س، فال غن���ى للع���ر�ق عن م�س���ر كما 

الغنى مل�سر عن �لعر�ق". 
كانت لل�س���نه�ري م��قف م�س���ه�دة يف ت�س���ديه لل�س���لطة 
�لتنفيذية وعلى �الخ�س يف ق�سايا �لفكر وحمايته حلرية 
�ل�س���حافة، ومن �برز هذه �مل��قف م�قف �سهدته و�نا يف 
�لقاهرة مقيم )1951 �ذ �سدرت جريدة”م�سر �لفتاة”ل�سان 
حال”�حلزب �ال�سرت�كي”ويف �سفحتها �ل��سطى بكاملها 
مقال �س���امت ال يحمل �ال عن��ن���ا باخلط �الحمر”رعاياك 
يا م�الي”وثم �س�ر� ملظاهر �لب�ؤ�س يف �لريف و�ملجتمع 
�مل�س���ري وذيل���ت �ل�س���فحة بت�قي���ع )�ملخل����س / �حم���د 
ح�س���ني( وه���� رئي����س �لتحري���ر ورئي�س �حل���زب. وبعد 
�س���اعات �نت�سرت ق��ت �ل�س���رطة وجمعت �عد�د �جلريدة 
من �ملكتبات وباعة �ل�سحف و�عتقل”�حمد ح�سني”وعقد 
جمل����س �ل�زر�ء جل�س���ة ��س���تثنائية برئا�س���ة )م�س���طفى 
�لنحا�س با�س���ا( و��س���در ق���ر�ر� بالغاء �متي���از �جلريدة، 
ورفع )�حمد ح�سني( طعنا لدى حمكمة �ال�سئنناف يطالب 
في���ه �الف���ر�ج عنه فق���ررت �ملحكم���ة �الف���ر�ج عن���ه بكفالة 
)ع�س���رة جنيه���ات( كم���ا رفع طعنا ل���دى حمكمة )�لق�س���اء 
�الد�ري يف جمل����س �لدول���ة( ت�س���من ع���دم �س���رعية قر�ر 
جمل�س �ل�زر�ء فا�س���درت �ملحكمة برئا�س���ة )عبد �لرز�ق 
�ل�س���نه�ري( قر�رً� ت�س���من )�ن �ملادة 15 من �لد�س���ت�ر ال 
جتيز لالد�رة م�س���ادرة �ل�سحف قبل �سدور ت�سريع ينظم 
هذه �مل�س���ادرة �الد�رية ومن مل يك�ن �لقر�ر �ملطع�ن فيه 
باطال ملخالفته للد�س���ت�ر ولهذه �ال�س���باب حكمت �ملحكمة 
برف����س �لدف���ع بعدم �الخت�س���ا�س ويف �مل��س����ع بالغاء 
�لقر�ر �ل�س���ادر من جمل�س �ل�زر�ء يف 28/مت�ز/1951 
بالغاء جريدة )م�سر �لفتاة(، وقد كان لهذ� �لقر�ر دويه يف 
�و�ساط )�لق�سر �مللكي( و)�ل�ز�رة( كاد �ن ي�ؤدي �ىل عزل 

)�ل�سنه�ري( 
حزب���ي  ل����ن  ذو  �ن���ه  بذريع���ة 
)�حل���زب  �قط���اب  م���ن  ويعت���رب 
�ل�سعدي( وي�س���ت�زر يف وز�رته 

وال يج����ز لرج���ل �لق�س���اء مل�ست�س���اري حمكم���ة �لنق����س 
وجمل����س �لدول���ة يف م�ؤ�زرة”�ل�س���نه�ري”�ثره �لكب���ري 
يف �لع���دول ع���ن �قالته �ذ و�س���ع�� حتت ت�س���رفه �نتقالة 

جماعية يف حالة �قالته. 
وما �ن رحل”�ل�سنه�ري”�ىل �لرفيق �العلى حتى تبارت 
�الف���الم يف �حياء ذك���ر�ه و�ال�س���ادة بعبقريت���ه �لقان�نية 
وم��قفه �لق�س���ائية فقد و�س���فه �س���ديقه �ال�ستاذ”�س���ياء 
�س���يت/ رئي�س حمكمة �لتمييز �ال�سبق”بالقان�ين �لبارع 
و�لفقيه �ملجتهد و�مل�س���رع �لفذ و�لقا�سي �لالمع و�ال�ستاذ 

�جلامعي �ساحب �لعقل �لعلمي. 
�م���ا تلمي���ذه )عب���د �ل�ه���اب �الزرق رئي����س �د�رة ق�س���ايا 
�حلك�مة بدم�س���ق( فقد �س����ره بعبار�ت بليغة بانه )�مام 
�حلق�قي���ني �ملعا�س���رين، ل���ه ��س���ل�ب �لعامل �لثق���ة �لثبت 
�ملت���زن، �لط�يل �لنف�س �خلبري بطرق �لعر�س و��س���اليب 
�لتمحي����س وو�س���ائل �لبح���ث و�ال�ستق�س���اء، ويحدثن���ا 
كلي���ة  �ال�س���تاذ يف  �لبا�س���ط �جلميع���ي(  )عب���د  �لدكت����ر 
�حلق�ق بجامعة عني �س���م�س بالقاهرة: )كان �ل�س���نه�ري 
�ول م���ن فكر ب��س���ع قان�ن مدين جديد يف م�س���ر 1936 
يف مقال له ��ستجابت على �ثره �حلك�مة �مل�سرية وعهدت 
�ليه �ملهمة و�ختبار �ع�ساء �للجنة 1938 و�سدر �لقان�ن 
1948. وقد �سارك يف و�سع �لد�ست�ر �مل�سري 1954 )يف 
عهد �لث�رة( �ما كتاب )�ل��سيط يف �سرح �لقان�ن �ملدين( 
فيعد ��سخم عمل قان�ين ��ستغرق يف تاأليفه ع�سرين عامًا، 
ونح���ن �ذ نذكر”�ل�س���نه�ري”يف هذه �للمحات �مل�س���رقة 
ويف ذك���رى رحيله �ىل رح���اب �لل���ه يف 30/حزير�ن عام 
1971 �من���ا ه���� يذكر على مد�ر �اليام يف رحاب �لق�س���اء 
�خلالد”�لقان����ن  ل�س���رحه  تطبي���ق  كل  م���ع  و�ملحام���اة 
�ملدين”يف �لعر�ق و�س����ريا وم�سر وعلى �متد�د �ل�طني 

�لعربي �لكبري.
ج/ الحتاد 1988

عندما اصبح السنهوري اول عميد لكلية الحقوق في العراق سنة 1936 

صفح��ات مطوية في مراس��الته 
مع عراقيين

ال نتعد الحقيقة اذ نقول ان العامة عبد الرزاق السنهوري القانوين والدستوري 

الظلي��ع كان احد بناة النظام الرتبوي والقضايئ يف العراق يف الثاثينيات. ففي 

هذه الفرتة وما بعدها، وفدت إىل العراق من ارض الكنانة )رسل ثقافة( ضمت 

نخب��ة من عاملقة القانون واألدب والعلم – أس��همت أس��هامًا كرميًا- إىل جانب 

البناة العراقيني يف بناء الصح الثقايف والعلمي يف الدولة الوليدة، وقد متيزت 

ش��خصية الفقيه العريب )عبد الرزاق السنهوري( بدوره الجامعي والترشيعي – 

عى قص املدة التي أمضاها يف ربوع العراق – إذ وفد منتدبا لكلية الحقوق يف 

الفرتة الدراسية 1935 – 1936 يف عقد وزارة املرحوم )ياسني الهاشمي( وعهدت 

إليه )رئاسة( كلية الحقوق فكان لها نعم الراعي، إذ شاد لها كيانا رصينا وصاغ لها 

نظاما استبدل فيه اس��م )رئيس الكلية( اىل )عميد( فكان أول عميد لها، واعتمد 

النظام للدراسة س��نينا اربع واختار من اوائل الكلية اول بعثة إىل كلية الحقوق 

يف جامع��ة ف��ؤاد األول / جامعة القاهرة حاليا ونال  البع��ض منهم الدكتوراه 

وعاد اىل الوطن واشغل مركزه التدرييس يف الكلية االم.

ال�صنهوريالقا�صي �صياء �صيت خطاب
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المفرجي ح��ات��م  د.ع���دي   

 م���ا �إن �أعل���ن )جم���ال عبد �لنا�س���ر( تاأميم قناة �ل�س����ي�س 
�خت���الف  �لنجفي�ن،وعل���ى  مت�ز1956،�س���اند   26 يف 
تيار�تهم هذ� �خلط�ة ي�م 16 �آب 1956.تعر�س���ت م�سر 
مل�قفه���ا ه���ذ� �ىل هج����م ع�س���كري يف 29ت�س���رين �الأول 
من �لعام نف�س���ه، من قبل)بريطانيا وفرن�س���ا و�إ�س���ر�ئيل( 
فخ���رج ي�م 12 ت�س���رين �لثاين 1956 ع�س���ر�ت �لنجفيني 
من �لن�س���اء و�لرجال، ال�س���يما بعد �س���ماعهم م���ن �إذ�عتي 
تت���زود  �لربيطاني���ة  �لطائ���ر�ت  ودم�س���ق(باأن  )�لقاه���رة 
بال�ق����د من قاعدت���ي �ل�س���عيبة و�حلبانية،وجتمع�� يف 
)�ل�س���حن �حليدري �ل�سريف( تلبية لدع�ة �ملرجع �لديني 
�ل�سيد)حم�س���ن �حلكي���م( و�ل�س���الة ظه���ر�"، ث���م �لدع���اء 
�جلماع���ي، و�البتهال �إىل �لله تعاىل لين�س���ر م�س���ر،وردد 
�حد �خلطباء دعاء �لن�سر و�لفرج، من على منرب)�ل�سحن 
�حليدري �ل�س���ريف( حتى هاجت م�ساعر �لنا�س. و�مل�قف 
�الآخ���ر برقي���ة �ل�س���يخ )حمم���د ر�س���ا �ملظفر( يف ت�س���رين 
�لثاين 1956 �إىل �سيخ �الأزهر وفيها :))ب�سم �لله �لرحمن 
�لرحيم حمافل �لنجف �ال�س���رف تعج �س���ارخة �إليه تعاىل 
بدعائه���ا الإنق���اذ م�س���ر �مل�س���لمة، وتبته���ل �إلي���ه �ن ياأخ���ذ 
بنا�سركم ويرفع ل��ءكم، فالقل�ب تقطر دما”من �العتد�ء 
�ل�سارخ �لذي تق�م به وح�سية �أعد�ء �ل�سالم و�الإن�سانية، 

و�مل�سلم�ن يف جميع �لبالد يد و�حدة يف �سد �أزركم((.
وعل���ى �لرغ���م م���ن �زدي���اد �نت�س���ار عي����ن �ل�س���لطة يف 
�ملجتم���ع �لنجف���ي، و�لتمك���ن م���ن �إنهاء مظاهرت���ي ي�مي 
�لتا�س���ع و�ل�س���ابع ع�س���ر م���ن ت�س���رين �لث���اين 1956، �إال 
�إن ه���ذ� �حل���دث فر�س على �لتي���ار�ت �ل�سيا�س���ية�لنجفية 
�لت�سامن،و�مل�س���اركة يف �تخاذ م�قف �إز�ء تلك �لتفاعالت 

�ل�سيا�س���ية، فق���د �أي���دو� خط����ة تاأمي���م قن���اة �ل�س����ي�س، 
عب���د  �مل�س���ري)جمال  �لرئي����س  �إىل  برقيت���ني  و�أر�س���ل�� 
�لنا�سر( �الأوىل بقلم �ل�سيخ )�حمد بن �ل�سيخ عبد �لكرمي 
�جلز�ئري( و�الأخرى بقلم )�حم���د �حلب�بي( باركا فيهما 

خط�ة �لتاأميم، و�الإعالن عن  �لتاأييد ملثل هذ� �الأمر.
�أم���ا )�لتي���ار �ل�س���ي�عي �لنجف���ي( فق���د عقد م���ن �جل هذ� 
�الأمر،�جتماعا”يف منت�س���ف �أيل�ل ع���ام 1956للنظر يف 
تد�عيات  �لعدو�ن �لثالثي على م�سر،�سم ك��در �سيا�سية 
من �لفر�ت �الأو�سط،ومن بغد�د �ل�سي�عي �ألنجفي)ح�سني 
�حمد �لر�سي( �سكرتري �للجنة �ملركزية )للحزب �ل�سي�عي 
�لعر�قي(�ل���ذي حمل معه من بغد�د �ل�ثيقة �ل�س���ادرة من 
�مل�ؤمتر �ل�س���ي�عي لعام 1956، �ملت�س���منة �سعار )خطتنا 
�ل�سيا�سية يف �سبيل �لتحرر �ل�طني و�لق�مي(، وناق�سها 
م���ع �لنجفيني، وه���� دليل عل���ى �أهمية )�لتيار �ل�س���ي�عي 
�لنجف���ي(. كم���ا ج���اء بال�ثيق���ة �لبغد�دية �س���عار )�ملعركة 
ذ�ت طابع �سلمي غالب(، فاأعرت�س �لنجفي�ن �ل�سي�عي�ن 
عليه،و�أر�دو� )�أ�سل�ب �لكفاح(،وكانت وجهة نظرهم هذه 
قد متثلت ب�سرورة �أن يك�ن �أ�سل�ب �لكفاح ه� �للج�ء �إىل 
�لق�ة، ويبدو جل�ءهم لهذ� �الأ�سل�ب، نابع من �إدر�كهم �ن 
�حلل �الأمثل يف �لتعامل مع �ل�س���لطة ه� �لق�ةً،وبخا�سة 
بعدما و�سفتهم هذه �ل�سلطة بالعن�سر �خلارجي، وه� ما 
ول���د لديهم عقيدة )مقاومة �ل�س���لطة(. ف�س���اًل عن ذلك  فقد 
كان ل�ج����د �لتيار �ل�س���يني )�ملاوية(،�ملع���روف باإتباعه 
)�لكفاح �مل�س���لح(، �س���من �خلط �ل�س���ي�عي �لنجفي،عامل 

�آخر، �أ�سهم �إىل حد بعيد يف �الإميان مببد�أ �لق�ة. 
 وال �س���ك يف �إن ب��در �ال�ستقاللية جنحت بفر�س �إر�دتها 

على �أ�سل�ب �ل�سي�عية يف �لعر�ق و�إتباع طريق )�لكفاح( 
مم���ا يتيح �لق����ل، بانتق���ال �ل�س���ي�عية كثق���ل وحركة من 
�لعا�سمة بغد�د، �ىل مدينة �لنجف �ال�سرف، ب�سبب �سط�ة 
�ل�س���لطة يف �لعا�س���مة، وعدم وج�د تن�سيق �سيا�سي بني 
�لتيار�ت �ل�سيا�سية �لبغد�دية مثلما ه� م�ج�د يف مدينة 
�لنجف �ال�س���رف، �ىل جانب �تخاذ �س���ي�عيي بغد�د مبد�أ 
�ل�س���الم يف حر�كه���م �ل�سيا�س���ي، على عك�س �ل�س���ي�عيني 
�لنجفيني، �لذين ��ستطاع�� ت�سيري مظاهر�ت م�سرتكة مع 

�ال�سالميني �ل�سيا�سيني و�لق�ميني . 
وكرد فعل للعدو�ن �لثالثي على م�سر، تظاهر �أبناء مدينة 
�لنجف �ال�س���رف، وخرج رجال �لدين، و�لطلبة �لق�مي�ن 
و�ل�س���ي�عي�ن ي�م 23 ت�س���رين �لثاين 1956، �حتجاجا 
عل���ى ه���ذ� �لهج����م، وكان �لطلب���ة يتجمع�ن يف مدر�س���ة 
)�خل�رن���ق( ثم ينطلق����ن باجتاه �س���احة �مليد�ن،ومن ثم 
�لدخ����ل �إىل �ل�س����ق �لكب���ري باجتاه �ل�س���حن �حليدري 
�ل�س���ريف. ويف �لي�م �لثاين �أدركت �ل�س���لطات �حلك�مية 
يف مدين���ة �لنج���ف �ال�س���رف باأن ق����ة �لتظاه���ر�ت تاأتي 
م���ن �لطلب���ة، فحا�س���رت مد�ر�س���هم �لت���ي تغل���ي بطالبها 
�لر�غبني باخل���روج و�لتظاهر، ورغم �إط���الق �لنار عليهم 
يردونه���م  كان�����  �لطلب���ة  �ن  �ال  دقيق���ة،  ومل���دة ع�س���رين 
باحلجارة،و�لهتاف،مما �أدى �إىل �س���ق�ط �ل�سهيدين)عبد 
�حل�س���ني حممد ج��د �سيخ ر��سي( )مت��سطة �خل�رنق( 
�ملنتمٍي)للتيار �لق�مي �لنجف���ي( و )�حمد علي �لدجيلي( 
)مت��س���طة �ل�س���دير(�لذي كان �س���ديقا")للتيار �ل�سي�عي 
�ل�س���رطة  مع���اون  باأ�س���ر�ف  �العت���د�ء  وكان  �لنجف���ي(. 
�لنجفية )حمم�د فهمي( �لذي قاد �س���رية من �ل�سرطة ملنع 

�لطلبة م���ن �خلروج،ومن �برز هتاف���ات �لطلبة )�لتمجيد 
بحي���اة جمال عبد �لنا�س���ر( و�ملطالب���ة بت�حيد �جلي��س 

�لعربية، و�إنقاذ م�سر.
 �زد�د �لهياج �ل�س���عبي �أكرث يف نف��س �لنجفيني بعد قيام 
�ل�س���رطة �لنجفي���ة باحتج���از جثت���ي �ل�س���هيدين،و�لطلبة 
�لتذم���ر  ظه����ر  وبع���د  مد�ر�س���هم،  يف  �ملنتف�س���ني 
�إىل  �ملدين���ة  يف  �حلك�مي���ة  �ل�س���لطات  �ل�س���ريح،عمدت 

�الإفر�ج عن �ملحتجزين ليال".
ويبدو و��سحًا، �إن هج�م �ل�سرطة �لنجفية على �ملد�ر�س، 
وقت���ل طلبتها و�حتجازهم، قد ولد �متعا�س���ًا و�س���رخًا يف 
نف��س �لنجفيني ب�س���كل عام، �الأمر �ل���ذي دفع �إىل ت�حيد 
�لتيار�ت �ل�سيا�س���ية يف تلك �ملدينة، الأن �لق�س���ية حت�لت 
من م�قف تيار �سيا�سي وفكر ومبد�أ، �إىل ق�سية �جتماعية 
ته���م �ملجتم���ع �لنجف���ي. فتح����ل هيجانه���م م���ن �لتندي���د 
بالعدو�ن �لثالثي �ىل معار�س���ة �حلك�مة و�سجب �أعمالها 
�لالن�س���انية، و�أ�س���بحت ق�س���ية خا�س���ة مبدين���ة �لنجف 
�ال�س���رف. فف���ي �س���باح ي�م  25 ت�س���رين �لث���اين 1956، 
جت���دد خ���روج �لنا����س �ملنزعج���ني من ت�س���رف �ل�س���رطة 
�لنجفي���ة يف مظاه���ر�ت ��س���رتك فيه���ا �الطفال و�لن�س���اء 
و�لرج���ال. وبعد �س���الة �لظه���ر خرجت مظاهرة ن�س���ائية 
وكن يحملن �خلناجر و�ل�سكاكني، ويل�حن بها يف �له��ء 
وي���رددن )�خلاين �س���عبه �نك�س �يده( ويف �ل�قت نف�س���ه 
�أغلق���ت �ملتاج���ر و��س���طربت �حلي���اة �لعام���ة ب�س���كل تام، 
وت�حد �خلطاب �ل�سيا�س���ي للتيار�ت �ل�سيا�سية �لنجفية، 
وعند ت�س���ييع جثم���ان �لطالبني حت�لت تلك �ملر��س���يم �إىل 
مظاهر�ت تندد باحلك�مة و�أعمالها �ل�س���لبية، وال�سيما �إن 
�لطالبني من �لع��ئل �لنجفية �ملعروفة فاالأول )حممد عبد 
�حل�س���ني �سيخ ر��سي( من عائلة �ل�س���يخ ر��سي �ملعروفة 
بعلمها،ووزنه���ا �الجتماع���ي يف �ملدينة، و�لث���اين )�حمد 
علي �لدجيلي(م���ن عائلة معروفة باملدينة، و�الأهم من ذلك 

�نه �سبط �ملرجع )ح�سني �حلمامي(. 
  وم���ن جه���ة �أخ���رى، ف���ان )�لتي���ار �الإ�س���المي �ل�سيا�س���ي 
�لنجف���ي(، ر�ح يت�س���دد بع���د تط����ر �الإح���د�ث يف مدين���ة 
�لنج���ف �ال�سرف،ال�س���يما و�ن �الإ�س���الميني �ل�سيا�س���يني 
من �ل�سباب قام�� باإي�س���ال)تط�ر�ت �الإحد�ث �ل�سيا�سية 
و�مل�ق���ف �ل�سيا�س���ي( �ىل �ملرجع �لديني �ل�سيد)حم�س���ن 
�حلكيم( و�ل�سيد )حمم�د �ل�س���اهرودي( و�ل�سيد )ح�سني 
�حلمام���ي( و�ل�س���يخ )عب���د �لك���رمي �جلز�ئ���ري( وه�الء 

بدورهم ��س���رب�� عن �إعمالهم �لدينية �لي�مية، كاالمتناع 
ع���ن �أد�ء �س���الة �جلماع���ة يف م�س���اجد �لنج���ف �ال�س���رف 
مب���ا فيها )�ل�س���حن �حليدري �ل�س���ريف(، ليك�ن �إ�س���ر�بًا 
ُفاأغلق���ت �ملح���ال �لتجاري���ة  �س���اماًل للحي���اة يف �ملدين���ة، 
وعطلت �لدرو�س �حل�زوي���ة، و�لنظم �لتعليمية �ملرتبطة 
به���ا كمنتدى �لن�س���ر، و�برق����� �إىل �مللك )في�س���ل �لثاين( 
برقيات �س���جبت �أعمال �لقتل و�لتنكيل فقد جاء يف برقية 
�ل�سيد)حم�س���ن �حلكيم( : ))ب�س���م �لله �لرحمن �لرحيم،�إن 
�إر�قة �لدماء �لربيئة ب�س���كلها �ل�ح�س���ي �لف�سيع يف بلدنا 
�ملقد����س لتدع����� �ىل �لقل���ق و�ال�س���تنكار �لعظيمني، ومن 
�مل�ؤ�س���ف �إغ�س���اء �حلك�مة عن ذلك كله، و�س���ل�كها طريق 
�الرهاب لعم�م �لطبقات(( �أما برقية �ل�س���يخ )عبد �لكرمي 
�جلز�ئري( فجاء فيها : ))ب�سم �لله �لرحمن �لرحيم، جاللة 
�ملل���ك �ملعظم، حالة �لنجف م�س���طربة الإر�قة دماء �الأطفال 
د�خ���ل مد�ر�س���هم وهت���ك حرماته���ا، وال ته���د�أ �إال باإن���ز�ل 
�لعق�ب���ات �ل�س���ديدة باملعتدي���ن، عاجل�� �ل��س���ع باحلل 
�ل�س���ريع قب���ل �ن يتفاق���م �الأم���ر((. يف حني �أطلق �ل�س���يد 
)ح�سني بحر �لعل�م( ق�سيدة بعن��ن )كب�س �لفد�ء( �حتج 
فيها على �العتد�ء على �لطلبة وقتلهم، وهي من �لق�س���ائد 

�لتي �ألهبت �مل�ساعر �لنجفية،  جاء فيها :-
يا طفل يا كب�س �لفد�ء  
للمجد يف �س�ح �الباء

يا نربة �لناي �لطروب  
ته�سمت بفم �لرثاء.

وق���د متيزت مظاه���ر�ت ي�م 25 ت�س���رين �لث���اين 1956، 
�ملحيط���ة  �الأرياف،و�لق���رى  م���ن  متظاهري���ن  مب�س���اركة 
مبدينة �لنجف �ال�س���رف )�مل�سخاب و�ب� �سخري وغما�س 
و�ل�س���امية( وحت���ى م���ن �لدي��ني���ة و�حلل���ة، وه���� �أم���ر 
يرج���ع �ىل دور)�لتيار �ل�س���ي�عي �لنجفي( بتعبئة �لنا�س 
ملناه�سة �حلك�مة يف �س�����رع �لنجف �ال�سرف،و�أطلق�� 
�س���عار�ت جديدة )�مل�ت ال�س���ر�ئيل( و)�ل�س���ق�ط لفرن�سا 
يف  جتمع�����  �لليل،ث���م  حت���ى  و��س���تمرت  وبريطاني���ا(. 
)�ل�س���حن �حليدري(،مرددي���ن �لق�س���م مب���س���لة �لكفاح 
حت���ى �س���ق�ط وز�رة )ن����ري �ل�س���عيد(، وه���ي �لطريق���ة 
�لتي �أثمرت يف �لي�م �لتايل �مل�س���ادف 26 ت�سرين �لثاين 
1956.فق���د خ���رج متظاه���رون يحمل����ن ثي���اب �ل�س���باب 
�ملقت�ل���ني يف مد�ر�س���هم و�مللطخة بالدم���اء يف تظاهرتني 
�أحدهما للق�ميني، و�الأخرى لل�سي�عيني �لتقيا يف منطقة 
�مليد�ن، و�ق�سم �ملتظاهرون �أمام مرقد �الإمام )علي بن �أبي 
طالب )عليه �ل�سالم(، ثم �جته�� �ىل مدينة كربالء �ملقد�سة 
ليق�سم�� باالإمام �حل�سني بن علي )عليه �ل�سالم( بالق�ساء 
عل���ى )ن�ري �ل�س���عيد( ثم تع���ززت بتظاهرة لالإ�س���الميني 
�ل�سيد)حم�س���ن  �لدين���ي  �ملرج���ع  يتقدمه���ا  �ل�سيا�س���يني 

�حلكيم( و�ل�سيخ )عبد �لكرمي �جلز�ئري(.
�الإ�س���الميني  �لعمارة(تظاه���رة  )منطق���ة  م���ن  وخرج���ت   
�ل�سيا�سيني و�لتقت بتظاهرة �لعلمانيني يف نهاية �ل�س�ق 
�لكبري، فدخل�� )�ل�س���حن �حليدري �ل�سريف(، وعلى هذ� 
�لرتتيب �لث�ري، يك�ن �مل�س���هد، قد تكرر ي�م 27 ت�سرين 
�لثاين 1956، مما دفع بال�س���رطة �لنجفية �إىل �لت�س���دي، 
و�عتقال ع�سر�ت �ملتظاهرين و�إ�سابة �لعديد منهم، ف�سال 
عن �إ�س���ابة �ثنني من �ل�سرطة بجروح، وكان �ملتظاهرون 
يهتف����ن بحي���اة �لرئي����س �مل�س���ري )جمال عبد �لنا�س���ر( 
و�لرئي�س �ل�س�ري )�سكري �لق�تلي(. وقد عزمت �ل�سرطة 
على �إنهاء تلك �لتظاهر�ت �ملتفاقمة بالق�ة،فكانت ح�سيلة 
�ال�س���طد�م وق�ع ع���دد من �جلرحى ب���ني �لطرفني،وحمل 
�ل�س���ي�عي�ن �لنجفي�ن �الأ�سلحة �لبي�س���اء من �ل�سكاكني 
�غل���ب  ف���ان  ولذل���ك  )�لقام���ات(  و�ل�س���ي�ف  و�خلناج���ر 
�ملعتقلني كان�� من �ل�سي�عيني �لذين طالب �ملرجع �لديني 

�ل�سيد)حم�سن �حلكيم(، باإخر�جهم. 
   ويف هذه �الإثناء �سارع)�لتيار �لق�مي �لنجفي(،باإر�سال 
برقي���ة �إىل �ملل���ك )في�س���ل �لثاين(، و�س���فت باأنه���ا مط�لة 
مدين���ة  يف  �جلاري���ة  �الإح���د�ث  ��ستعر��س���ها  ب�س���بب 
ومم���ا  �ل�س���رطة  ممار�س���ات  �ال�سرف،وال�س���يما  �لنج���ف 
ج���اء فيها:))روع���ت مدين���ة �لنج���ف �ال�س���رف بالع���دو�ن 
�ل�س���ارخ �ل���ذي ح���دث �س���باح �أم����س �الأول ح���ني �أطلقت 
�ل�س���رطة نري�نها على �لط���الب �الأبرياء يف د�خل �ملد�ر�س 
و�ل�س���ف�ف، و�ن �الأرو�ح �لربيئة �لتي ر�حت �سحية هذ� 
�لعم���ل �ملته����ر، يدع�نا �ن ن�س���تنجد بجاللتك���م بالتدخل 
ملحا�س���بة �مل�س����ؤولني �لذين �أهان�� دور �لعلم،و ��ستهان�� 
بالقيم �الأخالقية، و�يقاع �لعق�بات �لر�دعة،و�سفاء لغليل 
�أمه���ات و�إب���اء �ل�س���هد�ء،وتطييبا خل��ط���ر نف�����س ه���ذه 

�ملدينة �ملنتهكة((.
كما طالب )�لتيار �ل�سي�عي �لنجفي( بااللتحاق �إىل جانب 
�سف�ف �جلي�س �مل�سري يف ت�سديه للهج�م )�الإ�سر�ئيلي 
�لربيطاين �لفرن�س���ي(، وحتى �ل�سي�عيني �ملحتجزين يف 
�س���جن )نقرة �ل�سلمان يف �ل�س���ماوة(، �أر�دو� حتقيق هذ� 
�الأم���ر ومنهم )حممد �س���الح بحر �لعل�م( �لذي �ن�س���د من 

�سجنه:- 
  لبيك يا م�سر فالدنيا باأجمعها     

  لل�سري يف ركبك �جلبار تبتدر 
  هذي �ل�سع�ب وحب �ل�سلم ر�ئدها    

ب�سعبك �لعربي �حلر تفتخر.

للم���د  �لت�س���دي  ع���ن  �لنجفي���ة  �ل�س���رطة  وب�س���بب عج���ز 
�ل�سيا�سي �مل�س���طرب، ف�س���ال عن �زدياد نقمة �لنا�س على 
�حلك�م���ة، و�لتظاهر�ت �لي�مية �مل�س���تمرة، فقد �أر�س���لت 
�حلك�مة تعزيز�ت ع�س���كرية من �لدي��نية و�حللة، حتى 
�أن بع�س �لطائر�ت �لع�سكرية �أخذت جت�ب �سماء �ملدينة، 
ومتكنت �لق�ة �لع�س���كرية يف �لنجف �ال�س���رف من فر�س 
�الأم���ن و��س���تتبابه،وفر�س �لتهدئة، و�إع���ادة فتح �ملتاجر 
�س���باح ي�م 27 ت�س���رين �لث���اين 1956. وعل���ى �لرغم من 
�س���ماع �لهتافات �ملبا�س���رة من قب���ل �لنجفيني،ف���اأن بع�س 
�ل�س���باب ر�ح يركب �ل�س���يار�ت �لع�س���كرية، ويهتف �س���د 
�حلك�م���ة، ويعل����� �س����ته دون �أي رد م���ن قبل �لع�س���كر 

حت���ى م���ع م���رور �لعقيد)عب���د �ل�ه���اب �ل�س�����ف- �م���ر 
�لف����ج �لثال���ث ل�����ء14( ب�س���يارته �لع�س���كرية،ومن تلك 
�لهتافات ))�س���يل جرودك مالك ملفه وي �لعربان... ��سمع 
ياخلاين...( ويرى �لباحث �ملق�س����د بال�سعار �لعامي ه� 
)ال مكان لك مع �لناقمني �سد �حلك�مة( ولعل �سك�ت)عبد 
�ل�هاب �ل�س��ف(، على هذه �لهتافات دليل على �نه ق�مي 
ناقم على حك�مة )ن�ري �ل�س���عيد( ومتعاطف مع �لق�سية 

�مل�سرية، �أذ� مل يكن متاأثر�”باملد �لنا�سري. 
 ف�سال عن فقد كانت هناك مر��سالت جتري بني �ل�سيخ )علي 
كا�س���ف �لغط���اء( و )عبد �لرحمن �لب���ز�ز( يف بغد�د، بغية 
جمع �لتربعات و�إر�س���الها �ىل م�س���ر ب��س���اطة )�مل�سرف 
�لعربي( حتت ��س���م )�للجنة �لعليا جلمع �لتربعات مل�س���ر 
�ل�س���قيقة( ويب���دو �أنها من ن�س���اطات �لق�مي���ني يف بغد�د 

�ملتعاونني مع �ل�سيخ �لنجفي. 
��س���تمرت �مل�س���ادمات م���ع �ل�س���رطة �لنجفي���ة و�لق�����ت 
�لع�س���كرية �ل��ف���دة يف منطق���ة �ل�س����ق �لكب���ري يف )عقد 
�مل�س���ابك( و)عق���د �ليه�دي(، حتى �س���قط �أربع���ة قتلى من 
�ملتظاهري���ن يف ي�م 27 ت�س���رين �لثاين 1956 وهم )عبد 
�المري نا�س���ر �ل�س���ايغ( و )�أم����ري عل���ي( و )عبد �المري 
نا�س���ر �لفيخر�ين( و�لك�يف )روؤوف �س���ادق �لدجيلي(، 
�الأول �س���قط ق���رب ب���اب �ل�س���حن �ل�س���ريف، و�الخري���ن 
بد�ي���ة �ل�س����ق �لكب���ري ق���رب مكتبة �ب���ن �حلل�، وو�س���ع 
�لعلماني�ن �لقتلى يف عربات باجتاه بيت �ل�سيد)حم�س���ن 
�حلكيم(لزي���ادة �إثارة �لنا�س، ال�س���يما بع���د �إغالق �حلياة 
�القت�س���ادية و�الجتماعية فيها، فاأ�س���بحت مدينة فارغة، 
وحت���ى �ل�س���خ�س �ل���ذي يري���د �ن يفت���ح متج���ره يغلق���ه 
�لعلماني�ن بالق�ة، و�تفقت �لتيار�ت �ل�سيا�س���ية �لنجفية 
بت�سكيل )جلنة �إد�رة �س����ؤون �لبلدة وت�سيري �ملظاهر�ت(   

بقيادة �ل�سيخ )عبد �لكرمي �جلز�ئري( ومهمتها: 
�س����ؤونهم  و�إد�رة  �لنا����س  �أم���ن  عل���ى  �وال:�حلف���اظ 

و�حتياجاتهم.  
ثانيا:تنظيم ت�سيري  �ملظاهر�ت. 

ثالثا:م���سلة �الت�سال باالإ�سالميني �ل�سيا�سيني.
ر�بعا:��س���تمر�ر غلق �ملتاجر ما عد� �أفر�ن �خلبز. ونتيجة 
ذل���ك ميكن �لق����ل،�أن تط�ر �الأم����ر يف �ملدينة وال�س���يما 
ت�س���كيل ه���ذه �للجنة، ه� �أ�س���به ما يك�ن بانتفا�س���ة على 

�حلك�مة. 
    ويف ي����م 28 ت�س���رين �لث���اين 1956 خط���ب �ل�س���يخ 
)علي حممد ر�س���ا كا�س���ف �لغطاء( يف )�ل�سحن �حليدري 
�ل�س���ريف(، ودعا �ىل �لتظاهر، وندد يف خطبته ب�سيا�س���ة 
�حلك�م���ة �ل�س���لبية من �لعدو�ن على م�س���ر، ومل يقت�س���ر 
�أ�س���د�ء هذ� �لبيان على �لنجفيني فح�س���ب، بل تعد�ه �ىل 
ع�سائر �لفر�ت �الو�س���ط �لذين ��ستجاب�� لند�ئه، علما �ن 
�لتي���ار�ت �لعلمانية قد طبعت تل���ك �خلطبة،ووزعتها على 
�ملجتم���ع �لنجف���ي و�ملناطق �ملج���اورة للمدين���ة، و�أثمرت 
جه�دهم، وبلغ �حل�س���د �جلماهريي ع�سرين �ألف متظاهر 
يف �ل�س���حن �حليدري �ل�س���ريف وح�له، ويف ع�س���ر ذلك 
�لي����م، خرج����� متظاهري���ن باجت���اه �ل�س����ق �لكب���ري ثم 
�مليد�ن، وق���د حاولت �حلك�مة ب��س���اطة بياناتها �لتهدئة 
وحتذي���ر �ملتظاهرين، فكان هذ� �لبي���ان �حلك�مي مبثابة 
ن�سر �سيا�س���ي للتيار�ت �ل�سيا�س���ية �لنجفية، لداللته على 
�س���عف �ل�س���لطة يف �ملدينة وعجزه���ا، �الأمر �لذي �س���جع 
�الإ�س���الميني �ل�سيا�س���يني، يف �لي����م �لت���ايل 29 ت�س���رين 
�لثاين 1956، على قيادة �لتيار�ت �ل�سيا�سية �لنجفية يف 

تظاهرة كربى و�سط �ملدينة. 
خ���رج  �لث���اين 1956،  ت�س���رين  ي����م 30    ويف �س���باح 
�لنجفي�ن بتظاهر�ت من )�ل�س���حن �حليدري �ل�س���ريف(، 
يق�ده���ا �ل�سيا�س���ي�ن على �خت���الف م�س���اربهم، وقد رفع 
�أحد �ل�س���ي�عيني �ملتظاهرين �س�رة )جمال عبد �لنا�سر( 
على ر�أ�س���ه باجتاه �ل�س����ق �لكبري وحتى �س���احة �مليد�ن، 
و��سطدم�� باجلي�س �ملر�بط يف منطقة �مليد�ن �لذي هدد 
باإطالق �لنار على �ملتظاهرين، �إذ� ما ��س���تمرت �ملظاهرة، 
�إال �أنه���م مل يرت�جع�����، �الأم���ر �ل���ذي �ج���رب �جلي����س على 
�لقب����ل باالأم���ر �ل��قع و�لرت�ج���ع، و��س���تمرت �ملظاهرة 
�لكب���ري باجت���اه �ل�س���حن  �ل�س����ق  �إىل  ت���دور، فرجع���ت 
�حليدري ثم منطقة �مليد�ن،ويف ع�سر لي�م نف�سه خرجت 
مظاهرة من �لن�س���اء وخلفهن �لرجال، ر�فعني �س���عار�ت - 
تتعدى ق�س���ية م�س���ر - �إذ تطالب باإ�سقاط حك�مة )ن�ري 

�ل�سعيد( و )حلف بغد�د(.

عن ر�صالة )الجتاهات ال�صيا�صية يف مدينة النجف املقد�صة(

موقف الحركة الوطنية من العدوان الثالثي

انتفاضة النجف سنة 1956

وزير الداخلية �صعيد قزاز

امللك في�صل الثاين يزور النجف 1956
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العدد )4036(
السنة الخامسة عشرة

االثنين )9( تشرين األول 2017

أي�������اد ي����ون����س ع��ري��ب��ي

فكان���ت هذه �ملجال����س على �ختالف �ن��عها و��س���كالها 
مكان���ًا يجتم���ع فيه كب���ار �لعلم���اء و�ل�س���عر�ء و�الدباء 
و�ل�س���حفيني ورج���ال �ل�سيا�س���ة و��س���حاب �الم�����ل 
ليتذ�ك���رو� ويتناظرو� يف خمتل���ف �لعل�م، ويختلف�ن 
ويتقا�س����ن فيها، وتعقد هذه �ملجال����س يف بي�تهم �و 
يف �جل��م���ع و�مل�س���اجد �و يف �ملقاه���ي �و يف مقر�ت 
�ل�س���حف، وغالبًا ما يح�س���رها جم���ع غفري من خمتلف 
�س���ر�ئح �ملجتم���ع �ذ� م���ا ��س���تثنينا �ملجال����س �الدبي���ة 
�لت���ي كان يح�س���رها �خلا�س���ة من �هل �ل�س���عر و�الدب 

و�ل�سيا�سة و�ل�سحافة. 
 لذلك ��س���بح �لق�ل بان �ملجال�س مد�ر�س حقيقة الغبار 
عليها كان ملجال�س بغد�د دورً� كبريً� وم�ؤثرً� يف �ملجتمع 
من خالل معاجلتها مل��س�عات وق�سايا تخ�س �ملجتمع 
ومل تتخلىعن دورها �الن�ساين يف م�ساعدة �ملحتاجني 
و�ملنك�بني من �هايل بغد�د ب�س���بب تعر�س���هم لظروف 
قا�س���ية فقد جادو� عليهم مبا ��س���تطاع�� على �لرغم من 
ت���س���ع �مكانياتهم �ملادية و�ملعا�س���ية، �ثار م��س����ع 
�ملجال����س وكرثتها يف بغد�د قلق �لدولة و�سا�س���تها فقد 
كانت تخ�س���اها النها غالبًا ماتهتم بالكثري من �لق�س���ايا 
�لتي تخ����س �ملجتمع وقد يت��س���ع �لنقا����س و�حلديث 
يف تلك �لق�سايا �لتي تزعج �لدولة، لذلك كانت �الخرية 
غالب���ًا م���ا تلج���اأ �ىل حتذي���ر �أ�س���حاب تل���ك �ملجال����س 
و�نذ�ره���م ويف �حيان كثرية يتع���دى �الأمر ذلك وتق�م 

باإغالق �ملجل�س ومنع �نعقاده.
والأهمية هذه �ملجال�س وتاأثريها يف �ملجتمع �لبغد�دي 

�س����ف نق�م بعر�س �ملجال�س �لبارزة منها نظرً� لكرثة 
�أعد�ده���ا، لك���ي نتع���رف عل���ى دوره���ا يف حي���اة بغد�د 

�لثقافية خالل �ملدة فرتة �لدر��سة.
وم���ن ه���ذه �ملجال����س جمل����س �لعالم���ة �حم���د �فن���دي 
يا�س���ني �لكي���الين وه���� م���ن �عي���ان �ال�س���رة �لكيالنية 
وقد ورث جمل�س �س���لفه �ل�س���الح عبد �لق���ادر �لكيالين 
�بن �ل�س���يد م���ر�د �لنقي���ب، وكان ه���ذ� �ملجل�س جمل�س 
علم و�دب و�ر�س���اد ويعقد يف �حل�س���رة �لكيالنية ويف 
د�ره وتبحث فيه �س���تى �لق�س���ايا من �لعل����م و�لفن�ن 
ت�يف �ل�س���يد �حمد �فن���دي �لكيالين يف ع���ام )1944( 
ودفن يف �حل�س���رة �لكيالنية، وبقي جمل�س���ه م�س���تمرً� 
يديره �البناء و�الحفاد، وجمل�س �ل�س���يد ح�سني نا�سر 
�لكي���الين، �لذي كان عامرً� بح�س����ر �لعلم���اء و�الدباء 
يتبادل����ن فيه �حلدي���ث يف خمتلف �لق�س���ايا �لتي تهم 
�ملجتمع، عقد يف بد�ية �المر يف �حل�س���رة �لكيالنية ثم 

نقله �ىل بيته يف حملة باب �ل�سيخ. 
ومن �ملجال�س �الخرى �ي�س���ًا جمل�س عا�س���م �لكيالين  
ويعق���د ه���ذ� �ملجل����س ع�س���ر كل ي����م يف )�لدي�خانة( 
�مل�ج����دة مقاب���ل �حل�س���رة �لقادرية ويح�س���ره كبار 
�لعلم���اء و�الدباء و�ل�س���عر�ء و�ل�سا�س���ة وم���ع هذ� فقد 
�خت����س �ملجل����س يف جم���ايل �لعل���م و�الدب، وجمل�س 
�لعالمة �ل�سيخ عبد �مللك �ل�س��ف  ويح�سر هذ� �ملجل�س 
�ه���ل �لعل���م و�الدب ملكانة �س���احبه �لرفيعة، ف�س���اًل عن 
�لظرفاء �لذين كان�� فاكهة �ملجل�س ومنهم �ل�س���يخ عبد 
�لرحيم مدر�س �جلزيرة و�ل�س���يخ �س���هاب �لدين �لفارغ 

و�ل�س���يخ �س���هاب �لدي���ن �ملح�س���ى حي���ث كان لال�س���تاذ 
�ل�س�����ف معهم م��قف كثرية م�س���حكة فقد كان يطرح 
عليهم م�س���األة علمية �ونكتة �دبية تك�ن �سببًا للخ�سام 
و�ملجادلة ويتعاىل �س���ر�خهم، ثم يق�م �ل�س�����ف بدور 
�مل�س���لح بينهم ويكرث �ل�س���حك بني �حلا�سرين، ت�يف 
�ل�س���يخ �ل�س�����ف رحمه �لله يف �لثالث من �س���باط عام 
)1953( ودف���ن يف مق���ربة �ل�س���يخ مع���روف �لكرخ���ي 

وخلفه يف جمل�سه �والده �لنجباء. 
وهناك جمل�س متميز �خر من جمال�س بغد�د ه� جمل�س 
�ل�س���يخ ع���ارف �ل��س���س���ي، ويعق���د يف جامع خ�س���ر 
�ليا����س يف منطقة �لكرخ، وكان جمل�س���ًا علمي���ًا و�دبيًا 
يت��جد فيه �فا�سل �لبلد يتذ�كرون فيه خمتلف �لق�سايا 
�ملهم���ة، ت�يف �ل�س���يخ عارف �ل��س���س���ي ع���ام 1953 
ودف���ن يف مقربة �ل�س���يخ مع���روف �لكرخ���ي، وجمل�س 
�لعالم���ة �حل���اج حمدي �العظم���ي  �لذي تعترب ��س���رته 
من �ال�س���ر �لعريقة �لتي ت�سكن منطقة �العظمية، حيث 
يعق���د هذ� �ملجل����س يف د�ره مبحلة �حل���ارة باالعظمية 
ويح�س���ره �ه���ل �لعل���م و�ملعرفة و�الدب وط���الب �لعلم 
و�لفق���ه وكل من يع�س���ق �لبحث و�لتنقيب، ��س���تمر هذ� 
�ملجل����س لغاية وفاة �س���احبه يف ع���ام)1971( ثم �غلق 

لعدم �هتمام �بناء �حلاج حمدي �العظمي به. 
وم���ن �ملجال����س �لبغد�دي���ة �الخ���رى �ملتمي���زة جمل����س 
�لدكت�ر )ناجي �ال�س���يل( �لذي كان يح�سره عدد كبري 
م���ن �لعلم���اء و�لباحثني و�الدب���اء من �لع���ر�ق و�لدول 
�لعربية و�ال�سالمية، ف�ساًل عن �مل�ست�سرقني و�ملخت�سني 

باالث���ار �لقدمي���ة، وغالبا ما تطرح في���ه خمتلف �الم�ر 
و�الح���د�ث �لتي تهم �لنا�س،   وهناك �ي�س���ًا جمل�س �ل 
�الورفه يل، تلك �ال�س���رة �لعريقة �لتي ت�سكن بغد�د منذ 
�كرث من قرنني ون�س���ف، وت�س���نمت منا�سب رفيعة يف 
�لدولة، وكان جمل�س���ًا حافاًل عامرً� يعقد على نهر دجلة 
يف منطقة �لباب �ل�سرقي ويق�سده خمتلف �ل�سخ�سيات 
�ملهمة، ويديره �ل�سيد مكي �الورفه يل �بن عبد �لرحمن 
جلب���ي �الورفه يل حتى وفاته ع���ام )1957(، وجمل�س 
�لعالم���ة �جللي���ل )يحي���ى ب���ن �ل�س���يد قا�س���م �ل�تري( 
�ل���ذي كان يعق���د يف جام���ع �خللفاء �ل��قع يف )�س����ق 
�لغزل( حيث يجتمع فيه �هل �لعلم و�لف�س���ل و�ل�سيادة 
و�لزعامة، ويديره ولده �لعالمة �ل�سيد حمم�د �ل�تري 
�ىل �أن ت�يف يف عام )1947( فخلفه �سقيقه �الخر �سيخ 

�الطباء �لدكت�ر ها�سم �ل�سيد يحيى �ل�تري. 
و�ملجل����س �الخر ه���� )جمل�س ناجي �ل�س����يدي( �لذي 
كان يعق���د يف د�ره مبحل���ة خ�س���ر �ليا����س وبح�س���رة 
كب���ار رجال �ل�سيا�س���ة و�ل����زر�ء و�لن�����ب و�العيان ، 
ويناق����س في���ه �م�ر وم�س���اكل عديدة وغالب���ًا ما تطغى 
�الم�ر �ل�سيا�سية على هذه �ملناق�سات لذلك كان ح�س�ر 
�ملجل����س غاية يتمناها وي�س���عى �ليها كث���ري من �لنا�س، 
وكذلك )جمل�س حمم�د �س���بحي �لدف���رتي( �لذي يعقد 
يف �س���باح كل ي�م جمعة يف د�ره �ملطلة على نهر دجلة 
يف حملة �ل�س�����كة بجانب �لكرخ، حتى ��س���بح يعرف 
ب )�س���ال�ن �جلمع���ة( ويح�س���ره �لكث���ري �ل�سيا�س���يني 

و�ل�سحفيني و�ل�سعر�ء و�الدباء. 
وم���ن �ملجال����س �الخ���رى �ملتمي���زة بني �الدب و�ل�س���عر 
جمل�س �ل�س���اعر �لكبري )معروف �لر�سايف(، �لذي كان 
يعقد يف �ماكن متعددة يف بغد�د و�لفل�جة، حيث عرف 
له �لبغد�دي�ن جمل�سًا عامرً� كان يعقده يف مقهى �ل�سط 
)�مل�سبغة( يح�س���ره رجال �لعلم و�الدباء و�ل�سحفيني 
ويتب���ارى في���ه �خلطباء وتدور ��س���ئلة �الدب و�ل�س���عر 
وللر�س���ايف �لق����ل �لف�س���ل فيه���ا، وبع���د ع�دت���ه م���ن 
��س���تانب�ل �خ���ذ يعق���د جمل�س���ه يف د�ره �لتي ي�س���كنها 
ويف �ملقاه���ي �لتي يرتاده���ا منها مقهى عارف يف جملة 
�حليدر خانة ومقهى �مني و�لتي �سميت فيما بعد مقهى 
�لزه���اوي ويف مقه���ى �لر�س���يد �ل��ق���ع على نه���ر دجلة 
يف �لب���اب �ل�س���رقي، ثم عق���د جمل�س���ه يف د�ره مبدينة 
�لفل�ج���ة، ملا عاد �ىل بغ���د�د �خذ يعقد جمل�س���ه يف د�ر 
�س���ديقه خريي �لفهد�وي ثم يف د�ره �لتي ��س���تاأجرها 
�ال  اليخرج����ن  جمل�س���ه  رو�د  وكان  �العظمي���ة،  يف 
و�لفرحة و�لن�س����ة عل���ى وج�ههم ملا تخلل���ه من نكات 

وظ��هر، ��ستمر جمل�سه حتى وفاته عام )1945(..
وهن���اك جمل�س )كمال �لدي���ن �لطائي( * وكان يعقد يف 
جام���ع �ملر�دية يف منطق���ة باب �ملعظم ويح�س���ره عدد 
كبري من �ل�سخ�س���يات �ملهمة وعلماء �لدين و�ل�س���عر�ء 
و�الدباء وبقي جمل�س���ه عامرً� ومت���س���اًل حتى وفاته 
ع���ام )1977( ودف���ن يف مق���ربة �ل�س���يخ عب���د �لق���ادر 

�لكيالين، 
ومن �ملجال�س �لتي ��س���تهرت به���ا منطقة �العظمية ه� 

جمل�س �ل�س���يخ قا�س���م �لقي�س���ي مفتي بغد�د يف منطقة 
�العظمي���ة وه���� جمل����س ديني �دب���ي يح�س���ره رجال 
�لدين و�الدباء و�ل�س���عر�ء، ��س���تمر ه���ذ� �ملجل�س لغاية 
ع���ام )1955( حي���ث �نتهى �ملجل�س ب�فاة �س���احبه يف 
ذلك �لعام، وجمل�س �ال�ستاذ )�إ�سماعيل �لغامن �ملحامي( 
و�ل���ذي كان يعق���د م�س���اء كل ي����م يف د�ره باالعظمية، 

وبقي هذ��ملجل�س حلني وفاة �ساحبه
 عام )1982”( حيث �غلق لعدم وج�د من يحل حمله.

ومن �ملجال�س �الخرى �لتي ��ستهرت يف بغد�د )جمل�س 
حممد ر�س���ا �ل�س���بيبي( �لذي خلف و�لده �ل�سيخ ج��د 
�ل�سبيبي يف �د�رة �ملجل�س حيث يعقد يف د�ره �ل��قعة 
مبحلة �لزوية يف �لكر�دة �ل�سرقية وكان جمل�سًا عامرً� 
يح�س���ره عل���ى �ل���دو�م نخب���ة م���ن �ل����زر�ء و�لعلم���اء 
و�الدب���اء و�ل�س���عر�ء يتد�ول����ن في���ه �س���تى �لق�س���ايا 
�لعلمي���ة و�ل�سيا�س���ية و�الدبي���ة، و��س���تمر حت���ى وفاة 
�ساحبه يف �ل�ساد�س و�لع�سرين من ت�سرين �لثاين عام  
)1965( حيث �غلق �ملجل�س. و)جمل�س �آل �خل�سريي( 
�ل���ذي يديره �ل�س���يد يا�س���ني جلب���ي �خل�س���ريي  وكان 
له���ذ� �ملجل����س �ل���ذي يرجع تاريخ���ه �ىل  ع���ام)1802( 
زمن �حلاج زكريا �خل�س���ريي، دور و��س���ح يف �حلياة 
�الجتماعي���ة �لبغد�دي���ة وذل���ك لطبيعة �لق�س���ايا �ملهمة 
�لتي يناق�سها �حلا�سرون و�لذين كان جلهم من �الدباء 
و�لعلم���اء و�لتج���ار كذل���ك يح�س���ره �لفقر�ء م���ن عامة 

�لنا�س، وحتل �مل�ساكل خالل جل�سات �ملجل�س. 
كم���ا عرفت بغ���د�د جمال����س �خ���رى �وجدت له���ا مكانة 

متميزة بني �لنا�س، منها:
)جمل�س �حمد ن�سيم �س��سة( وه� من �ملجال�س �لر�قية 

�لتي كان يح�سرها �مل�ؤرخ�ن و�ملهند�س�ن و�لباحث�ن 
و�الدب���اء و�ملفكري���ن وذلك ملكانت���ه �لعلمي���ة و�لثقافية 
�لعالية، ت�يف �ساحبه �حمد �س��سة عام 1982 فانتهى 
مع���ه جمل�س���ه  ، وجمل����س �س���بحي عثم���ان �حلديث���ي 
�ل���ذي يعقد يف د�ره باالعظمية ويح�س���ره رجال �لعلم 
و�الد�ره و�لقان����ن و�الدب وم�ع���ده �س���باح كل ي����م 

ثالثاء حتى �ل��حدة ظهرً�، 
و)جمل����س جمال �لدين �الل��س���ي( يف د�ره باالعظمية 

�سباح كل ي�م جمعة. 
وهن���اك �ي�س���ًا جمل����س �آل �لفكيكي �لذي يديره �ل�س���يد 
)ت�في���ق �لفكيك���ي( ويعق���ده يف د�ره بجان���ب �لك���رخ 
ويح�س���ره �لعلم���اء و�الدب���اء و�ل�س���عر�ء وتبح���ث فيه 
م�س���اكل يف �لفقه و�لقان�ن و�الجتماع و�الدب،  ت�يف 
�ل�س���يد ت�في���ق �لفكيكي ع���ام )1969(. وم���ن �ملجال�س 
�لتي كان لها �سدى كبري يف �ملجتمع �لبغد�دي )جمل�س 
�ملال عب�د �لكرخ���ي( ويعقده يف د�ره حيث يجتمع فيه 
�الدب���اء و�ل�س���حفي�ن، وكان جمل�س���ًا �دبي���ًا يلق���ي فيه 
�ل�س���عر�ء ق�س���ائدهم �لتي غالبًا ماتتن���اول حياة بغد�د 
�الجتماعي���ة، ف�س���اًل ع���ن �الج�����ء �ملالئم���ة �لت���ي كان 
�ملجل����س يهيئه���ا للذين يرتددون عليه ب�س���بب ��س���اعته 
�لنكت���ة و�لظر�ف���ه وهذه هي �س���فة �ملالعب����د �لكرخي 
ونق���ده لكث���ري م���ن �لظ��ه���ر �لت���ي تظه���ر يف �ملجتمع 
وي�سخ�س���ها ب�سعره �ل�س���عبي �لظريف،   وجمل�س �الب 
�أن�س���تا�س �لكرملي �لذي يع���رف مبجل�س �جلمعة حيث 
يعق���ده يف دير �الباء �لكرمليني يف حملة �س����ق �لغزل 

ويق�س���دة �ه���ل �لعل���م و�الدب وكب���ار رج���االت �الم���ة 
و�عي���ان �لبلد، وكان هذ� �ملجل�س مبثابة مدر�س���ة �أدبية 
وتاريخية كبرية، وبقي جمل�س���ه عامرً� حتى وفاته يف 

�ل�سابع من كان�ن �لثاين عام  )1947(. 
ومن �ملجال�س �ملهم���ة �الخرى �لتي مل يذكرها �لدوربي 
وال �ل�س���امر�ئي يف كتابهم���ا عل���ى �لرغم م���ن مكانتهما 

�الجتماعية وال نعلم �ل�سبب يف ذلك، ه� 
)جمل�س �ل�سيخ كمر( �لذي كان يعقده يف حملة �لف�سل 
و)جمل����س بي���ت �لناي���ف( �ل���ذي يدي���ره عب���د �ل�هاب 
�لناي���ف، و)جمل����س بيت �خلطي���ب( �لذي كان جمل�س���ًا 
�دبيًا يجتمع فيه �ل�سعر�ء ليتبارو� فيما بينهم، وجمل�س 
جريدة �لعر�ق �لذي كان يعقد يف مقر �جلريدة ، وتقدم 
يف ه���ذه �ملجال�س للحا�س���رين �أم�ر �ل�س���يافة وتطرح 
فيها �لكثري من �لق�س���ايا �ملختلف���ة �لتي تهم �لنا�س ليتم 
�لتباح���ث فيها، وغالبًا ما تك�ن ه���ذه �ملجال�س وغريها 

مفت�حة �مام �جلميع لال�ستئنا�س فيها. 
وبرزت يف بغد�د جمال�س ذ�ع �س���يتها مثل )جمل�س �آل 

ع��د( �لذي تر�أ�سه
 )ك�ركي����س ع��د وميخائيل ع�����د( حيث كانا يعقد�نه 
يف د�رهما �ل��قعة يف منطقة كر�دة مرمي، وحظي هذ� 
�ملجل����س باهتم���ام �لطبقة �ملثقفة يف بغ���د�د من �لعلماء 
و�الدباء و�ل�س���عر�ء،   وجمل�س يعق�ب �س���ركي�س �لذي 
كان يعق���ده يف د�ره مبحل���ة �ملربع���ة عل���ى نه���ر دجل���ة 
ويق�س���ده �لعلم���اء و�الدب���اء و�ل�س���حفي�ن و�لكت���اب 
و�مل�س���تغل�ن يف �لتاليف و�لت�سنيف حيث يجدون فيه 
�سالتهم �ملن�س�دة بالتباحث يف �ستى �مل�سائل و�مل�ساكل 

و�ل�قائع �لغام�سة �لتي يك�سف عنها �لغطاء. 
و�ملجل����س �الخر ه���� جمل�س �آل �ل�س���در �لذي ير�أ�س���ه 
�ل�س���يد )حمم���د �ل�س���در( ويعق���ده يف �لكاظمي���ة وكان 
مبثاب���ه مدر�س���ة علمي���ة كب���رية وجممع �دب���ي وحمفل 
�لكب���ار و�ل�س���غار ورج���ال  �سيا�س���ي عام���ر يح�س���ره 
�لبلد �ملهمني، وتبحث فيه م�س���اكل �لق�س���اء و�لت�س���ريع 
وم�س���ائل �لعل���م و�الدب و�ل�سيا�س���ة وتاري���خ �لع���رب 
و�ال�س���ر و�خبار �ل�س���لف و�عم���ال �خللف، ت����يف عام 
1955 ودفن يف �لكاظمية بج��ر و�لده ح�س���ن �ل�سدر، 
وخلف���ه يف جمل�س���ه �ل�س���يد حممد �س���ادق �ل�س���در �بن 

�سقيقه.
 وجمل�س �ل�س���يخ )جالل �حلنف���ي( �لذي كان يعقده يف 
جامع �خللفاء كل ي�م �ثنني حتى بات يعرف ب� )جمل�س 
ي�م �الثنني( ويح�سره علماء �لدين و�الدباء و�ملثقفني 
ويبح���ث ق�س���ايا خمتلفة يف تف�س���ري �لق���ر�آن و�لرت�ث 

و�الحد�ث �ملهمة. 
كم���ا ظهرت يف بغ���د�د عدد من �ملجال����س �ليه�دية �لتي 
كان لها دور �ي�سًا يف حياة بغد�د �لثقافية ومن ��سهرها 
)جمل����س مناحي���م د�ني���ل(، �ل���ذي كان يعق���ده يف بيته 
مبحلة ر�أ�س �لقرية على نهر دجلة حيث ي�ستقبل زو�ره 
م���ن خمتل���ف رج���ال �ملجتم���ع وغالب���ًا ما يك����ن حديث 
مناحيم د�نيل �لذي بقي حتى وفاته عام 1952، وهناك 
�ي�س���ًا جمل�س مري ب�سري، �لذي يح�سره كبار �ملثقفني 
و�لتجار و��س���حاب �الم��ل،وال يختل���ف هذ� �ملجل�س 
ع���ن جمال�س �ليه�د �الخ���رى و�لتي �خت�س���ت جميعها 
تقريب���ًا يف �أن تك����ن جمال����س جتارية عل���ى �لرغم من 
ع���دم �همالها للق�س���ايا �الجتماعية و�الدبي���ة و�لثقافية 
و�لقان�ني���ة، ومنه���ا جمل����س روب���ني بط���اط، وجمل�س 

�سالح قحطان، و جمل�س ي��سف �لكبري وغريها.
�ل�����ردة، عل���ى �نت�س���ار �ملجال����س  ت�س���ري �ملعل�م���ات 
�ملختلفة يف بغد�د خالل هذه �ملدة، قد �ساعد على تنامي 
�حلي���اة �لثقافية ل���دى �ملجتمع �لبغ���د�دي نتيجة تز�يد 
�عد�دها وكرثة رود�ها م���ن �لعلماء و�ملثقفني و�الدباء 
وعام���ة �لنا����س كما �س���اهمت ه���ذه �ملجال����س يف زيادة 
م���د�رك �لنا����س وتب�س���ريهم بق�س���ايا وطنه���م و�متهم 
ف�س���اًل عن ف�سحها �ملجال لهم للتعبري عن �ر�ئهم بحرية 
تامة جتاه �لق�س���ايا �لهامة ، وبذلك تك�ن هذه �ملجال�س 
�حدى �لدو�فع �ال�سا�س���ية �لتي ��س���همت يف دفع عجلة 

�لثقافة وتط�رها.  

عن ر�صالة )اجلمعيات الجتماعية والدينية
 والفنية 1933 ــ 1958(    

مجالس بغ��داد الثقافية  
واالجتماعية في الجيل الماضي

تعد املجالس عن��د كافة الناس مدارس 

فكري��ة وادبي��ة واجتامعية وسياس��ية، 

بل هي كامل��دارس العليا او الجامعات 

والش��عراء،  العل��امء  منه��ا  يتخ��رج 

ويقصدها كل ذي حاجة  ومثلام شهدت 

بغداد ه��ذه املدينة العظيم��ة صنوفًا 

متعددة من املعاهد واملدارس التي مل 

تكن لها اماكن خاصة فاتخذت املساجد 

والجوام��ع لتك��ون دور عل��م وثقافة، 

فقد ش��هدت نهوض مجال��س العلامء 

حي��ث  الس��لطات،  وذوي  والوجه��اء 

اخذت هذه املجال��س عى عاتقها ببث 

علم العل��امء ونوادر الش��عراء واخبار 

السياس��ة والدولة واملجتم��ع والنكات 

االدبية واالخبار الفكاهية وغر ذلك. 

جمل�ض عبد العزيز الق�صاب

جمل�ض ناجي جواد ال�صاعاتي

د. احمد �صو�صة

جمل�ض بغدادي كبري...



 لك����ن )�لن�س���يد �مل��س���لي( م���ن تلح���ني �ل��ل���د، حنا 
بطر����س، وحي���ث مل تت�ف���ر ب���ني �أور�قه �لت���ي �أحتفظ 
به���ا يف مكتبتي، ما ي�ثِّق هذ� �لن�س���يد، �س����ى �خلرب 
�ملن�س����ر يف �ل�س���حف �آن���ذ�ك عن تكرمي �مللك في�س���ل 
�الأول لل��ل���د ب�س���اعًة ذهبية. وبعد �أْن قمُت بت�س���جيل 
تي )مرتا بطر�س(،  مقطع ي�سري من �لن�سيد ب�س�ت عمَّ
وبح�س���ب ما �أ�س���عفتها ذ�كرتها قبيل وفاتها ب�س���نتني، 
فا�س���تذكرت منها ما كنت �أ�سمعه يف �سغري من �ل��لد 

�مللحن.
ل���ديَّ  �مل�س���األة، فاج�تمع���ت  ��ستق�س���اء  تابع���ت  هك���ذ� 

�ملعل�مات �لكافية ع�ن �لن�سيد:
* �لكالم لل�س���اعر �ل�سيخ �إ�س���ماعيل �أحمد فرج �لكبري، 

مدر�س �للغة �لعربية و�لدين يف �إعد�دية �مل��سل.
كيف يل �أْن �أح�س���ل على �لن�س �لكامل للن�سيد؟ طرقُت 
�أك���رث من ب���اب، و�أجريُت ع���ددً� من �الت�س���االت، حتى 
ت�فر يل ��س���م جنل �ل�س���اعر �ملذك�ر، وه���� عبد �ملنعم 
م طيار متقاعد، فات�س���لُت به م�س���تعلمًا  �إ�س���ماعيل مقدَّ
منه �سيئًا، فاأفادين م�سك�رً� ب�ثيقة مهمة جدً� تت�سمن 
ها  معل�مة خمت�س���رة لكنها و�فية عن �لن�سيد ؛ هذ� ن�سَّ

�لكام�ل :
* �لن�سيد �مل��سلي:

 * نظم / �إ�سماعيل �أحمد فرج 
* حلن / حنا بطر�س

*�لتاريخ :1925/1/5.
*هذ� �لن�س���يد يعرب عن  ر�أي �مل��سليني يف �ن�سمامهم 
�إىل �لع���ر�ق بع���د معاه���دة ل����ز�ن، ولغاي���ة �الآن يع���د 
�مل��س���لي�ن م���ن �أ�س���د �ملد�فع���ني ع���ن وح���دة �لعر�ق 
و��س���تقالله. كم���ا �أنهم �غن����� �لعر�ق بذخائ���ر �ملعرفة 
و�لعل���م و�الأدب و�لثقاف���ة م���ن �سخ�س���يات ونتاج���ات 

كثرية.
� ن�س �لن�سيد �

ل �إاّل د�َر ع��زٍّ وكر�مْه ل�سِت يا م��سُ
�أنِت فردو�ُس �لعر�ق حبَّذ� فيِك �الإقامة

�أنِت منه خ�ري جزٍء خاَب َمن ر�َم �نق�سامْه

وعماد �ملج�ِد �أنِت فيِه بِك �أق�ى دعامة
�أنِت روٌح ه� ج�سٌم �أن���ِت تاُج ه� هامة
�أنِت �سم�ٌس ه� بدٌر منِك قد القى متامه

�إنَّ َمْن يدن� ِحماِك فلقد �أدن����ى ِحمامة
كيف يدن�ِك و�أنِت غاُب �أبطال �ل�سهامة

دونِك �سعٌب غي�ٌر باذٌل فيِك �إهتمامة
�أقعَد �لك�َن قدي���مًا بالق�����نا متَّ �إقامة

كم �أبى فيِك حّبًا قد ن�سى �لِع�سُب ح�سامة
يلتقي �مل�َت بِب�سٍر و�سروٍر و�بت�سامة

نحن �س��ُس �حلرب ُقُدمًا ولنا فيها �لزعامة
كيف ن�يل َمن �أتاِك طامعًا غرِي �لند�ما

ها ي�سلي عظاما ر�مًا حرُّ �س�ف ُن�سليها �سِ
وي�سح �لدُم منهم مثل ما �سحت غمامه

بلدي �مل��سل دومي يف �آماٍن و�س��المه

لن يناَل �لغ�رُي منِك قّط، ِمن ِظفٍر قالمة
*ويخت���م عبد �ملنعم �إ�س���ماعيل هذه �ل�ثيق���ة بعبارة( 
َم �ل�س���اعر ب���� )100( ُربيَّة ذهب من قب���ل �ملغف�ر له  ُك���رِّ
َم �مللحن ب�  �مللك في�س���ل �الأول لنظمه هذ� �ل�س���عر وُك���رِّ

�ساعة ذهبية(
�أما �آن �الأو�ن �أن يع�د �لن�سيد؟

�أجل!
* �س���رية �مل��س���يقار �لر�ح���ل حن���ا بطر����س )�مل��س���ل 

1896 � 1958 ميالدية(
ول���د �لفنان �مل��س���يقار حن���ا بطر�س يف �مل��س���ل عام 
1896 م وتخ���رج يف �ملدر�س���ة �الإعد�دي���ة عام 1914، 
وبد�أ در��س���ة �مل��س���يقى عل���ى يد �س���ابط عثماين ملدة 
�أربع �سن��ت، ويف عام 1918 دخل م��سيقى �جلي�س 
ع �إىل رتبة رئي����س عرفاء لنب�غه يف  �لعثماين، ث���م ُرفِّ

ح من  �مل��س���يقى. ويف 11 ت�س���رين ث���اين 1918 �ُس���رِّ
�جلي�س �لعثماين وُعنيِّ معلمًا، ويف عام 1921 �أقيمت 
�أول دورة ك�س���افية تر�أ�س���ها جمي���ل �ل���ر�وي فُعنيِّ حنا 
بطر�س مر�قبًا للك�س���افة ومدرّبًا مل��س���يقاها يف مدينة 

�مل��سل.
ويف ع���ام 1924 ُكلِّ���ف بتاأ�س���ي�س م��س���يقى �جلي����س 
�لعر�قي يف �مل��س���ل، وبعدها �نتق���ل �إىل د�ر �ملعلمني 
�البتد�ئي���ة كمدر����س للم��س���يقى، فعكف على در��س���ة 
�مل��س���يقى و�أد�ئه���ا من �ملر��س���الت �لدولي���ة يف لندن 
حيث �جت���از �المتحان وتخرج بدرجة – بروفي�س����ر 
–، ويف عام 1936 كلف بتاأ�سي�س معهد �مل��سيقى يف 
بغد�د قبل جميء�ل�س���ريف حمي �لدين– ثم ُعنَيِ مديرً�ُ 

الإد�رته ومعاونا للعميد فيه.
�ألَّ���ف كثريً� من �لقطع �مل��س���يقية، كم���ا حلن جمم�عة 
من �الأنا�س���يد �ل�طنية، وطبع �جل���زء �الأول من م�ؤلَّفه 
�لباقية.  �أكمل �الأجز�ء  –، كما  – نظريات �مل��س���يقى 
وله م�ؤلفان �آخر�ن هما: )حياة �مل��س���يقيني �لعامليني( 
و )تاأم���الت يف �حلي���اة( يف خم����س �أنغ���ام عر�قي���ة، 
وم�ؤلف���ات للكمان و�لبيان� ُعزفت يف �إذ�عات وحفالت 
م��س���يقية عاملي���ة، و�س���غل وظيفة مع���اون عميد معهد 
�مل��س���يقى ثم معاونًا ملعهد �لفن����ن �جلميلة – بغد�د، 
وق���ام بتدري����س �مل��س���يقى �له��ئية و�خل�س���بية فيه. 

ت�يف يف خريف 1958.
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حنا بطرس والنشيد الموصلي

www.almadasupplements.com

ب�����اس�����م ح����ن����ا ب���ط���رس

فرقة مو�صيقى ك�صافة املو�صل

عائلة با�صم حنا بطر�ض


