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د. ابراهيم خليل العالف

ول����َد في�س����ل ج����ري م����ري ال�سامر يف 
مدين����ة الب�س����رة ع����ام 1925 واأكم����ل 
درا�ست����ه االبتدائي����ة واملتو�سطة فيها 
لينتق����ل اىل كلي����ة امللك في�س����ل االول 
الت����ي تاأ�س�س����ت يف مدين����ة االعظمية 
ببغ����داد للطلب����ة املتفوق����ن واجتازها 
بتف����وق اأي�س����ا، ث����م �ساف����ر اىل م�س����ر 
وح�س����ل على الدكت����وراه يف التاريخ 
احلديث الع����ام 1935... عن مدر�سا 
)كلي����ة  العالي����ة  املعلم����ن  دار  يف 
الرتبي����ة( وبع����د عام واح����د ف�سل من 
حلل����ف  املناوئ����ة  ملواقف����ه  الوظيف����ة 
ال�سب����اط  دورة  يف  واحل����ق  بغ����داد، 
االحتي����اط العا�س����رة الت����ي خ�س�ست 
الع����ام  ال�سيا�سي����ن  للمف�سول����ن 
1955، بع����د ت�سريحه ا�سط����ر لل�سفر 
اإىل الكوي����ت للتدري�����س يف معاهدها 

التعليمية اأوائل عام 1958.

ن�ساطه ال�سيا�سي
الن�ساط����ات  يف  ال�سام����ر  �س����ارك 
ال�سيا�سية، وكان ليرباليا ي�ساريا ومل 
يتحزب يوما وكان �سد النظام امللكي 
فاتهموه بال�سيوعية الأنهم ال مييزون 
بن الي�سارية وال�سيوعية، ويف العام 
1954 اأعلن تاأيي����ده للجبهة الوطنية 
االنتخابي����ة ور�سح عن الدميقراطين 
فيها وتعاون ب�س����كل كبري مع احلزب 
الوطن����ي الدميقراط����ي، برئا�سة كامل 
اجلادرج����ي، ويف الع����ام 1955 ف�سل 
م����ن الوظيفة، ومنذ وق����ت مبكر ن�سط 
يف حركة املعلمن والدعوة لتاأ�سي�س 
نقابة خا�سة باملعلمن والتي تاأ�س�ست 
بعد ث����ورة 14 مت����وز 1958 واأ�سبح 
اأول رئي�����س للمعلمن، ويف 17 متوز 
1959 اأج����رى الزعي����م عب����د الك����رمي 
قا�س����م تعدي����ا وزاري����ا عل����ى وزارته 
باإدخال وزراء ذوي توجه دميقراطي 
تقدمي، وهم : في�سل ال�سامر - وزيرا 
لاإر�س����اد، وع����وين يو�س����ف - وزيرا 
لاأ�سغ����ال واالإ�س����كان، وعب����د اللطيف 
ال�س����واف - وزيرا للتج����ارة، ونزيهة 
ويف  للبلدي����ات،  وزي����رة   - الدليم����ي 
عهد في�س����ل ال�سامر، تط����ورت وزارة 

االإر�ساد، وتو�سع����ت فقد اأن�ساأ الوزير 
ال�سامر وكالة االأنباء العراقية )واع(، 
كم����ا مت تاأ�سي�س الفرق����ة ال�سيمفونية 
 1961 الع����ام  اأي����ار  ويف  العراقي����ة، 
ا�ستق����ال ال�سام����ر م����ن ال����وزارة فعن 
وزيرا مفو�سا للعراق يف اندوني�سيا 
وماليزي����ا عل����ى الت����وايل... زمل����ا عاد 
في�سل ال�سام����ر ليعن مدر�سا يف كلية 
الرتبي����ة بجامع����ة بغ����داد، كان علمي����ا 
الدكت����ور  اأن  لدرج����ة  ومو�سوعي����ا 
ح�س����ن حمف����وظ ق����ال: كان الدكت����ور 
في�س����ل ال�سام����ر اح����د اأع�س����اء جلن����ة 
مناق�سة طالب دكت����وراه يف التاريخ، 
ح����زب  اأع�س����اء  م����ن  الطال����ب  وه����ذا 
ال�سلط����ة، وق����د اأبلغت جلن����ة املناق�سة 
ر�سمي����ا، مبن����ح ه����ذا الطال����ب درج����ة 
ال�سام����ر  الدكت����ور  اأن  اإال  االمتي����از، 
رف�س منح الطال����ب تلك الدرجة لعدم 
ا�ستحقاق هذا الطال����ب لها، ومنذ بدء 
م�سايقة النظ����ام ال�سابق لل�سيوعين 
والدميقراطي����ن ثاني����ة من����ذ اأوا�سط 
عل����ى  الت�سدي����د  ج����رى  ال�سبعيني����ات 
الدكت����ور ال�سامر وم�س����ادرة موؤلفاته 
)ث����ورة  ال�س����وق ال�سيم����ا كت����اب  م����ن 
ال����زجن( متهم����ن اإي����اه بال�سيوعي����ة!! 
وعندم����ا ب����داأت الدعوة الإع����ادة كتابة 
التاريخ والتي ر�سد لها �سدام ماين 
الدوالرات و�سخ����ر لها كل االإمكانيات 
رف�����س ال�سام����ر ب�س����دة اإع����ادة كتاب����ة 
التاري����خ، وقال ب�س����كل علني: »يف كل 
العهود وع����رب التاريخ يلغ����ي احلكام 
تاريخ من �سبقهم وين�سبون اجنازات 
الغ����ري اإليهم، لذا التاريخ م�سو�س ومل 
يعج����ب كام ال�سام����ر ه����ذا خ����ري الله 
طلف����اح خال �س����دام، وال����ذي كان يعد 
نف�س����ه موؤرخ����ا ليخ����رج ع����رب �سا�س����ة 
تلفزيون بغداد معلنا: )انا ال اتفق مع 

راأي ال�سامر(!!

املهمات الرتبوية 
والتعليمية

باأهمي����ة  ال�سام����ر  الدكت����ور  يعتق����د 
يف  الع����راق  يف  والتعلي����م  الرتبي����ة 
عملي����ة البن����اء فالرتبي����ة عم����ل معق����د 

ومهمته����ا اإزاء املواه����ب التي منحتها 
للحي����اة  وتهيئت����ه  للطف����ل  الطبيع����ة 
االجتماعية، وهي تعمل على تزويده 
مب����ا ميكن م����ن ت����راث املا�س����ي وعلى 
توجي����ه عقل����ه نحو امل�ستقب����ل وكل ما 
في����ه من جدي����د وتعمل الرتبي����ة اي�سا 
على ان يحب الطالب احلياة الروحية 
له، لكنها تعلمه يف نف�س الوقت تقدير 
عبقري����ة االقوام االخ����رى وتنمي فيه 
الطم����وح اىل ح�س����ارة عالية ان�سانية 
ي�سه����م فيها جميع ال�سعوب كا ح�سب 
قابليت����ه... وطبيعي����ا ف����ان كل �سع����ب 
يتبن����ى نظاما تربوي����ا يعك�س تاريخه 
وبناءه االجتماعي ومطاحمه واآماله 
يف امل�ستقب����ل... ه����ذه ه����ي الرتبي����ة 
مبفهومها احلديث، وهي فوق كل ذلك 
ته����دف اىل تدري����ب نخب����ة يف االدارة 
والتج����ارة  وال�سناع����ة  واجلي�����س 
والزراع����ة وجمي����ع جم����االت الن�ساط 
ذات  املراك����ز  لت����ويل  االجتماع����ي 
امل�سوؤولي����ة... وطبيعي����ا ان الرتبي����ة 
اختي����ار  اىل  ته����دف  الدميقراطي����ة 
النخب����ة من جميع ابن����اء ال�سعب دون 
متييز... ويف �سبيل �سيا�سة تعليمية 
جدي����دة يج����ب ان ناح����ظ ان اله����دف 
االول لبلدنا هو حمو االمية لكي يتاح 
ل����كل مواطن ان يتمت����ع بنعمة التعليم 
وي�ستطي����ع يف االقل ان يق����راأ ويكتب 
لي�سه����م بن�سي����ب يف االم����ور العام����ة 

التي تقرر م�س����ريه، ويجب ان ت�سري 
ه����ذه العملية م����ع العملي����ة التعليمية 
تو�سي����ع  عملي����ة  يف  قدم����ا  ون�س����ري 
التعلي����م الثان����وي واجلامعي، بحيث 
يجب ان تكون خطتنا حترير ال�سبي 
م����ن حاج����ات املعي�س����ة املادي����ة ليتعلم 
تعليم����ا ابتدائيا فثانوي����ا فجامعيا... 
وه����ذا لي�����س اآخ����ر املط����اف يف خدمة 
التعلي����م الت����ي نطمح اليه����ا يف املدى 
البعي����د ان التعلي����م يج����ب ان يك����ون 
جمانيا يف جمي����ع مراحله اىل جانب 
اعط����اء فر�سة التعليم بجميع مراحله 
جلمي����ع الراغب����ن وذل����ك ع����ن طري����ق 
تا�سي�����س املدار�س واملعاه����د الكافية، 
ومن����ح  االأكف����اء  املدر�س����ن  وتهيئ����ة 
االإعان����ات املالي����ة للفق����راء املعدومن 
الذي����ن ال متكنه����م ظروفه����م املعي�سية 

القا�سية من اكمال درا�ستهم..

املبادئ.. ثروته يف 
احلياة والوفاء

تق����ول د. �سو�سن ابنة الدكتور في�سل 
ال�سام����ر: »ب�سبب مبادئ����ه كان طريقه 
حمفوف����ا باملخاطر، فق����د ر�سح والدي 
ع����دة مرات ملن�سب عمي����د كلية االداب 
كذل����ك رئي�سا جلامع����ة بغ����داد، اال انه 
اعتذر واثر التفرغ العلمي واالإ�سراف 
على طلبة الدرا�س����ات العليا.. مل تكن 
الوظيفي����ة  او  املادي����ة  الطموح����ات 

ت�س����كل هم����ا له، ب����ل كان يطم����ح لفعل 
كل م����ا ي�ستطيعه خلدمة بلده وعائلته 
فق����ط«، وت�سي����ف د. �سو�س����ن ال�سامر 
وب����كل  املقايي�����س  ب����كل  مث����ايل  »ان����ه 
معن����ى الكلم����ة رمب����ا تك����ون ال����روة 
الوحيدة التي تركه����ا ال�سامر الوالده 
ه����ي املب����ادئ فعندم����ا ا�سب����ح �سفريا 
مثا كان ي�س����د النق�س يف امل�ساريف 
واالأث����اث م����ن ح�سابه اخلا�����س تاركا 
كل �سيء لل�سف����ارة بعد ان تنتهي مدة 
�سفارت����ه وح�سابه بالبن����ك بعد وفاته 
مل يتع����د الع�سرة دنان����ري«.. وت�سيف 
ابنته بح�س����رة و�سخرية »تعلمون ان 
طريق املبادئ حمف����وف باملخاطر لقد 
تعر�سن����ا للكثري م����ن ال�سغوط خال 
حك����م النظام ال�سابق، ال����ذي مل يتقبل 
كلم����ة ان وال����دي »م�ستق����ل« والغريب 
اأن النا�س ي�سفون املبدئي باملتع�سب 
امل�سمي����ات،  م����ن  واملتعن����ت وغريه����ا 
وه����ذا م����ا قال����ه النا�����س ع����ن وال����دي، 
عندم����ا تخلى من كل املغريات يف باد 
الغربة، حي����ث كان ا�ستاذا يف جامعة 
براغ بت�سيكو�سلوفاكيا ويت�سلم راتب 
وزير، لكنه ا�س����ر على العودة للوطن 
فعان����ى الكثري يف بل����ده حتى حتولت 
معانات����ه اىل مر�����س نهاي����ة املط����اف، 
وبعد �س����راع مع املر�س تويف في�سل 
ال�سام����ر يف الث����اين ع�سر م����ن كانون 

االول العام 1982 يف لندن.

م���وؤرخ، ومرب عراقي، اأ�ست���اذ جامعي، و�سيا�سي، 
وباح���ث متمي���ز، كان ل���ه، رحم���ه الل���ه، ح�س���ورًا 
متمي���زًا على ال�ساحة الثقافي���ة العراقية املعا�سرة.

الدر����س  كم���ا كان ال�سهامات���ه يف جم���ال تطوي���ر 
والفك���ر التاريخي���ن يف العراق من���ذ اخلم�سينات 
من القرن املا�سي اث���ر كبري يف رفعة �ساأن املدر�سة 
التاريخي���ة العراقي���ة املعا�س���رة، عرفت���ه عن كثب 
حينم���ا كان اأ�ست���اذًا ورئي�سًا لق�س���م التاريخ بكلية 
االآداب / جامعة بغداد مطلع ال�سبعينات من القرن 
الع�سرين.. وق���د حظي بحب طلبته وزمائه، فكان 
بحق َعَلم���ًا من اأع���ام العراق املعا�س���ر، و�ساحب 
منه���ج وا�سح يف كتابة التاريخ، تتلمذت على يديه 
اأجي���ال كث���رية، وتعلمت منه ال�س���دق، والت�سامح، 
فع���ل  والب�ساطة،وح���ب  والتوا�س���ع،  واملحبب���ة، 
اخل���ري مع م���ن ي�ستحق وم���ن ال ي�ستح���ق.. اأتذكر 

باأنني كتبت عر�سًا لكتابه املو�سوم: 
“االأ�سول التاريخية للح�سارة العربية اال�سامية 
يف ال�س���رق االأق�سى"والذي �س���در يف اأواخر �سنة 
1977 يف جري���دة اجلمهوري���ة )9 كان���ون االأول 
1977(، وعندم���ا ق���راأه حر�س على تق���دمي ال�سكر 
يل، وحثن���ي عل���ى موا�سلة هذا النه���ج يف الكتابة 
واتف���ق مع���ه حين���ذاك اأ�ست���اذي االآخ���ر املرح���وم 

الدكتور عبد القادر اأحمد اليو�سف. 
ولد الدكتور في�سل جرئ ال�سامر يف الب�سرة �سنة 
1925، واأكمل درا�سته االبتدائية واملتو�سطة فيها، 
وعندما اأحرز درجات عالية يف امتحان )البكالوريا( 
قب���ل يف كلي���ة املل���ك في�س���ل ببغداد،وكان���ت اآنذاك 
)مدر�س���ة ثانوي���ة خا�سة للمتفوق���ن واملوهوبن( 
وبع���د تخرج���ه اأوف���د اإىل م�سر فانت�س���ب اإىل كلية 
االآداب بجامعة القاهرة وح�سل منها على �سهادتي 
ر�سالت���ه  وكان���ت  )املاج�ست���ري(  و  )اللي�سان����س( 
للماج�ستري بعنوان"حركة الزجن"وقد طبعت اأكر 
من مرة اأولها ببغداد �سنة 1954 واآخرها ببريوت 
�سن���ة  ويف  الطبع���ات(  )وتوال���ت   .1971 �سن���ة 
1953اأكم���ل الدكتوراه من اجلامع���ة ذاتها وكانت 
ر�سالته بعن���وان :"الدولة احلمداني���ة يف املو�سل 
وحل���ب"، وق�د طبعت مرتن االأوىل يف بغ�داد �سنة 

1953 والثاني����ة يف القاه���رة �سن���ة 1970. ويق���ع 
الكتاب يف جزاأين 

عم���ل الدكت���ور في�س���ل ال�سام���ر بع���د ح�سوله على 
اللي�سان����س واملاج�ست���ري مدر�س���ًا يف دار املعلم���ن 
االبتدائية، ويف ثانوية الب�سرة، ثم انتقل لي�سبح 
مدر�س���ًا مل���ادة التاري���خ اال�سام���ي يف دار املعلمن 

العالية )كلية الرتبية حاليًا( ببغداد.
اجت���ه اإىل العمل ال�سيا�س���ي وكان ي�ساريًا وتقدميًا 
يف تفكريه وتوجهه،ولي�س ثمة دالئل على انتماءه 
اإىل احل����زب ال�سيوع���ي، كم���ا اأ�سي����ع لك���ن مواقف�ه 
املناوئ���ة للحك�م امللك���ي والرتباطات ق���ادة العراق 
اآن���ذاك ومنهم ن���وري ال�سعيد بالغ���رب وم�ساريعه 
م���ن اخلدم���ة  اأن يف�س���ل  اإىل  اأّدت  بغ���داد  كحل���ف 
احلكومي���ة مع عدد م���ن زمائه ومل يكت���ِف النظام 
ال�سيا�س���ي ال�سائد اآنذاك بف�سل�ه بل اأحلقه وزمائه 
باخلدم�ة الع�سكرية االلزامية واأدخ�ل دورة �سباط 
االحتي���اط العا�س���رة الت���ي خ�س�س���ت للمف�سولن 
�سن���ة 1955، وبع���د ت�سريح���ه ا�سط���ر لل�سف���ر اإىل 
الكويت وق���ام هناك بالتدري�س يف بع�س معاهدها 
التعليمية ومل يعد اإىل العراق اإاّل بعد انفجار ثورة 
14 مت���وز 1958 الت���ي قام به���ا ال�سب���اط االأحرار 
مب���وؤازرة االأح���زاب ال�سيا�سي���ة حتت راي���ة ما كان 
ي�سم���ى ب� )جبهة االحت���اد الوطني( الت���ي تاأ�س�ست 
�سن���ة 1957، وق���د اأ�سبح الدكت���ور ال�سامر، رحمه 
الل���ه، من رجاالت )العهد اجلدي���د( فت�سنم منا�سب 
عديدة منها )مدير التعليم العام( يف وزارة الرتبية 
الزعي���م  اخت���اره   1959 �سن���ة  ويف  )املع����ارف(، 
)العمي���د( الرك���ن عب���د الكرمي قا�س���م القائ���د العام 
للق���وات امل�سلحة رئي����س الوزراء وزي���رًا لار�ساد 
يذك���ر  وعندم���ا  )االع���ام(.. 

ال�سامر، يتذكر النا����س يف العراق دوره يف اإن�ساء 
وكال���ة االأنباء العراقي���ة، ودوره يف تاأ�سي�س نقابة 
للمعلم���ن، وق���د اأ�سب���ح اأول رئي�س له���ذه النقابة. 
وبعد �سقوط النظام القا�سمي يوم 8 �سباط 1963 
ترك ال�سامر العراق وذه���ب اإىل )جيكو�سلوفاكيا( 
ال�سابق���ة حيث عمل اأ�ستاذًا يف اأكادميية العلوم يف 
براغ وبعدها عّن �سف���ريًا للعراق يف اندونو�سيا. 
ويف متوز 1968 عاد اإىل العراق والتحق باأع�ساء 
هيئ���ة التدري�س بكلي���ة الرتبية، ثم اأعي���د اإىل ق�سم 
التاري���خ بكلية االآداب ليعمل اأ�ست���اذًا، وقد انتخبه 
زم���اوؤه رئي�س���ًا للق�سم، وبق���ي كذلك �سن���وات، ثم 
تفرغ للبح���ث العلمي والتدري����س واال�سراف على 

طلبة الدرا�سات العليا. 
لي��س من ال�سهولة اإح�ساء ما كتبه وترجمه وحقق�ه 
ال�سام���ر م���ن كت���ب ودرا�س���ات وبح���وث باللغت���ن 
العربية واالنكليزي���ة، فانتاجه العلمي كبري، �سكًا 
وم�سمون���ًا، لك���ن التوثي���ق يقت�سي مّن���ا اأن ن�سري 
اإىل اأن م���ن ا�س���دارات ال�سام���ر كت���اب ن�س���ر �سن���ة 
1948 بعنوان :"�س�وت التاري���خ". و�س�مَّ الكتاب 
مو�سوع�ات عن اأثين�ا والدميوقراطية، واال�سام، 
واحلرك���ة الربوت�ستانتي���ة، والث���ورة الفرن�سي���ة. 

وف�سًا عن ر�سالتيه للماج�ستري 
  ثورة الزجن( وللدكت���وراه )الدولة احلمدانية يف 

املو�سل وحلب(، له من الكتب(
 )االأ�سول التاريخية للح�سارة العربية اال�سامية 

يف ال�سرق االأق�سى )بغداد، 1977
)العرب واحل�سارة العربية )بغداد، 1977 

)ابن االأثري )بغداد، 1983 
ومن بحوثه املن�سورة:

)موقفنا من املدنية الغربية )الكويت، 1959
  )ال�سف���ارات العربي���ة اإىل ال�س���ن يف الع�س���ور 

الو�سطى االإ�سامية )بغداد،1971
واأهميته���ا  واملكايي���ل  االأوزان  يف  )ماحظ���ات 

)بغداد، 1971
  )الت�سامح الديني والعن�سري يف التاريخ العربي 

اال�سامي )بغداد، 1972
)الفك���ر العربي يف مواجهة الفك���ر الغربي )بغداد، 

 1972
)حرك���ة التجديد الديني والعلم���اين يف اندون�سيا 

)بغداد، 1972 

)خواطر وذكريات عن طه ح�سن )بغداد، 1974 
للمكايي���ل  واالقت�سادي���ة  االجتماعي���ة  )االأهمي���ة 

واالأوزان اال�سامية )باري�س،1975 
)جوان���ب جدي���دة م���ن حي���اة املل���ك في�س���ل االأول 

)باري�س، 1976 
)بغ���داد،  تاريخي���ة  ملح���ات  العراقي���ون،  )اليه���ود 

 1977
)مواد الكتابة عند العرب )تون�س، 1979 

)الع�راق )اك�سرت، 1981 
)نه�س���ة التج���ارة العربي���ة يف الع�س���ور الو�سطى 

)بغداد، 1981
)احلي���اة احلزبي���ة يف الوطن العرب���ي بعد احلرب 

العاملية الثانية )بغداد،1978
كم���ا ان�سرف لتحقيق بع�س كتب الرتاث منها على 
�سبيل املثال كت���اب )عيون التواريخ، البن ع�ساكر، 
ثاث���ة اأجزاء( وطب���ع ببغداد بن �سنت���ي 1977 و 

1984
ول���ه ترجمات عن اللغت���ن الفرن�سي���ة واالنكليزية 
منه���ا عل���ى �سبيل املث���ال كت���اب )اأزم���ة احل�سارة( 
جلوزي���ف اأ. كاميلري�س )بغ���داد، 1984(، وكت�اب 
)النظم اال�سامية( تاأليف موري�س، غ. دميومبن.

مو�سوعت���ه  يف  املطبع���ي  حمي���د  االأ�ست���اذ  كت���ب 
)اعام العراق يف الق���رن الع�سرين( اجلزء الثاين 
اأنه"ع���امل  وق���ال  ال�سام���ر،  في�س���ل  الدكت���ور  ع���ن 
وطنية"وقد"اأ�سه���م  له"مواق���ف  بالتاريخ"كان���ت 
يف احلي���اة الثقافية ا�سهام���ًا المعًا"ونقل عنه راأيه 
يف  امل���وؤرخ،  وق���ال"اأن  واملوؤرخ���ن  التاري���خ  يف 
راأي الدكت���ور ال�سامر، ال يكون جم���رد راوية اأمن 
الأح���داث املا�س���ي فقط، فه���ذا واجب م���ن واجباته 
فح�س���ب، اأن الواج���ب االأك���ر اأهمي���ة واأ�سالة يف 
اأن يك���ون امل���وؤرخ طرفًا ن�سيط���ًا يف تف�سري اأحداث 
ع�سره تف�س���ريًا واعيًا". ويف راأي���ه اأي�سًا"اإذا كان 
م���ن واجب امل���وؤرخ اأن يك���ون بن الق���وى املنظمة 
للحياة احلا�سرة وامل�ساعدة على دفعها اإىل االأمام، 
ف���اإن موؤرخين���ا مدع���وون اإىل اأن ي�سلط���وا ال�سوء 
عل���ى احللق���ات امل�سيئ���ة والعام���ات الدال���ة عل���ى 
حيوية احل�سارة العربية كي جنعل التاريخ حافزًا 

من حوافز ن�سالنا ونهو�سنا احلديث".
لقد كان هم ال�سامر ه���و اأن يطلع القا�سي والداين 
حق���ول  يف  وامل�سلم���ن  الع���رب  منج���زات  عل���ى 
احل�سارة والثقاف���ة واالآداب والفنون، وكثريًا من 
هذه املنجزات ذات عاقة مبا�سرة بحمية امل�سلمن 
يف ن�س���ر دينهم يف كل بقع���ة ي�ستطيعون الو�سول 
اإليه���ا باعتب���ار ذل���ك ج���زءًا م���ن ر�سال���ة االإ�س���ام.

كم���ا اأن تل���ك املنج���زات، ب���راأي الدكت���ور ال�سامر، 
ارتبط���ت بهدٍف ثاٍن هو الن�س���اط االقت�سادي الذي 
راف���ق تو�سع الدول���ة العربية اال�سامي���ة، وامتداد 
ي�سع���ى  كان  العرب���ي  التاج���ر  اأن  فم���ع  اأقاليمه���ا، 
للح�س���ول على الربح، اإاّل اأن���ه مل ياأُل ُجهدًا يف نقل 
عقيدت���ه واإي�ساله���ا اإىل جمي���ع اأولئ���ك الذين يقدر 
ل���ه اأن يتع���رف عليهم يف رحات���ه يف االأقاليم التي 

يذهب اإليها.
ت���ويف، رحم���ه الله، �سب���اح يوم 14 كان���ون االأول 
�سنة 1982، وترك بيننا ثروة علمية تعطي الدليل 
عل���ى اأن���ه كان موؤرخ���ًا �سجاع���ًا ومن�سف���ًا و�سادقًا 
اإىل جان���ب كون���ه ان�سانًا وطنيًا منا�س���ًا اأفاد بلده 

والعامل اأجمع.

فيصل السامر.. درس في كلية الملك 
فيص��ل األول وأس��س وكال��ة األنب��اء 

العراقية والفرقة السمفونية

الدكتور فيصل السامر 1982-1925 

ودوره الفاع��ل ف��ي تطوير المدرس��ة 
التاريخية العراقية المعاصرة



4

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

5

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )4093( 
السنة الخامسة 
عشرة - الخميس 

)21( كانون األول 
2017

العدد )4093( 
السنة الخامسة 
عشرة - الخميس 

)21( كانون األول 
2017

م�����ح�����س�����ن ح���س���ي���ن

ت��������وم��������ا ش����م����ان����ي

يف ال�سهر املا�سي ذك���رت يف مو�سوع ن�سر على 
الفي�سبوك مبنا�سبة ذكرى تا�سي�س وكالة االنباء 
العراقي���ة )واع( دور ال�سامر يف تا�سي�سها عندما 
كان وزي���را لار�ساد يف عهد الزعي���م عبد الكرمي 
قا�س���م ابت���داء م���ن اختي���ار ال�سحفي���ن االوائل 
فيه���ا اىل اع���داد قانونه���ا ونظامها وكن���ت قريبا 
من���ه طوال اك���ر من عامن ق�ساهم���ا يف من�سبه 

الوزاري ابتداء من عام 1959 اىل عام 1961
وا�ساف���ة اىل واع فق���د عمل د في�س���ل ال�سامر يف 
تطوي���ر اإذاع���ة و تلفزي���ون جمهوري���ة الع���راق، 
وتاأ�سي�س الفرقة ال�سمفونية العراقية، و م�سروع 

دار االأوبرا.
لكن االهم من املن�سب الوزاري �سخ�سية املوؤرخ 
والباحث واملفكر واال�ست���اذ اجلامعي واملنا�سل 
)ث���ورة  ويكفي���ه فخ���را ان ر�سالت���ه املاج�ست���ري 
ال���زجن( ور�سال���ة الدكتوراه )الدول���ة احلمدانية 
يف املو�سل وحل���ب( تعدان من الكتب التاريخية 
املهم���ة ا�ساف���ة اىل 16 كتاب���ا وع���دد م���ن الكت���ب 

املرتجمة.
لاحاط���ة بتفا�سي���ل ه���ذه ال�سخ�سي���ة املرموق���ة 
اجري���ت ات�س���االت ببنات���ه الث���اث يف الع���راق 

واالمارات وكندا.
كنت اعرف كربى بناته د. �سو�سن ال�سامر عميدة 
كلي���ة اللغ���ات يف جامعة بغداد وكان���ت زميلة لنا 
يف وكال���ة االنباء العراقي���ة يف �سبعينيات القرن 
املا�س���ي ومنها علم���ت موؤخرا بان ابنت���ه الثانية 
يا�سم���ن مهند�س���ة معمارية يف اأب���و ظبي ولبنى 
خريجة جامعة برايت���ون الربيطانية مقيمة االن 
يف كن���دا ومن ال�سي���دات الفا�سات ح�سلت على 
�س���ور ن���ادرة تن�س���ر الول م���رة للدكت���ور في�سل 

ال�سامر ا�سافة ملا موجود عندي.
د  م���ع  وخا�س���ة  معه���ن  م���رات  ع���دة  وحتدث���ت 
�سو�سن اللقاء ال�سوء على حياة هذه ال�سخ�سية 

الوطنية. 
كان الزعي���م عبد الك���رمي قا�سم قد اخت���ار في�سل 
ال�سامر ع���ام 1959 ليكون وزي���را لار�ساد خلفا 
للوزي���ر �سديق �سن�سل ال���ذي ا�ستقال مع عدد من 
ال���وزراء يف اوائ���ل ذلك الع���ام لك���ن ال�سامر قدم 
ا�ستقالت���ه بعد اق���ل من 3 �سن���وات اثر اخلافات 

ال�سيا�سي���ة ب���ن الكت���ل واالح���زاب وامل�سادمات 
الدموية.

تق���ول د �سو�س���ن كان الوالد يرغ���ب االبتعاد عن 
امل�سهد ال�سيا�سي و العودة اىل مهامه االكادميية. 
اال ان الزعيم عبد الكرمي قا�سم كان �سديد التم�سك 

ببقائه و اال�ستمرار معه لثقته الكبرية به.
وتذكر ان الزعيم كان ي�سر على مرافقة الوالد له 

حتى يف جوالته يف بغداد.
ت�سيف د �سو�سن ما يحز يف نف�سي هو عقوق من 
بيده الق���درة و ال�سلطة على اإحي���اء ذكرى رموز 
عراقي���ة وطنية اأ�سيلة و كفاءات علمية ي�سهد لها 
القا�س���ي والداين..فرغم الوعود منذ عام 2003 
على اإحياء ذكرى والدي بتمثال يليق به او قاعة 
ك���ربى او ت�سمية �سارع رئي�س���ي وووغريها من 
الوع���ود لتكون يف العا�سمة بغداد او يف م�سقط 
راأ����س وال���دي يف الب�س���رة...مل نر اأي���ا من هذه 

الوعود قد حتققت.
�سالتها كيف ت�سفن في�سل ال�سامر باخت�سار

ردت: كي���ف يل اأن اخت�س���ر يف ب�سع���ة �سط���ور 
م�ساعري جتاه اب عظيم و ان�سان نقي..مثايل..
مبدئي...كان )رحمه الل���ه( مربيا فا�سا، مبدئيا 
و �سديقا �سدوقا و اإن�سانا نبيا مت�ساحما زاهدا 
و اأ�ستاذا متفانيا كف���وءا متميزا و عاملا اأ�سيا و 
موؤرخ���ا �سجاعا جريئ���ا واعي���ا و�سيا�سيا تقدميا 
نقي���ا منا�س���ا ووطني���ا خمل�سا اأ�سي���ا و مفكرا 
ر�سينا...اإن�سان���ا ملتزم���ا على كاف���ة االأ�سعدة و 
بكل املقايي�س...مل يحيد يوما عن املثل و املبادئ 

و القيم العليا التي مت�سك بها..
جم���ع الفقي���د الغ���ايل خ�س���ال اخلل���ق الرفي���ع و 
و  التوا�س���ع  و  ال�س���دق  و  النزاه���ة  و  االمان���ة 
الت�سام���ح والنبل و دماثة االأخ���اق مع ال�سابة 
بتم�سكه باملبادئ واجل���راأة وال�سجاعة باملواقف 
الوطنية االأ�سيلة النزيهة..فكان مبعث احرتام و 
تقدير حمبيه و معار�سيه...كان وجها م�سرقا من 
وجوه العل���م العراقي و الثقاف���ة العربية و عقا 
نريا م���ن عقول ابناء ه���ذا البلد العري���ق و نف�سا 
زكية نقية من نفو�س اأبناء هذا الوطن الغايل..و 
منا�سا اآمن ب�سعبه و دافع عن حرية هذا ال�سعب 
و  بالدميقراطي���ة  حقوقه..متم�س���كا  و  العري���ق 

حرية الراأي و الفكر �سبا ال غنى عنها النقاذ هذه 
االمة من الظلم و التخلف و الف�ساد...و لو�سعها 

على طريق التقدم واالزدهار
و خرج هذا املنا�سل ال�سريف من جميع الزعازع 
طاه���ر الذيل...نق���ي الثوب..�سحيفت���ه بي�س���اء 
نا�سع���ة عرب العهود و تغرياتها..مل ي�سبه �سعف 
اأو ت���ردد اأو خن���وع...ومل ي���رتدد يوم���ا يف قول 

احلق.
اكادمي���ي  باح���ث  و  جامع���ي  ا�ست���اذ  و  م���وؤرخ 
متمي���ز اأ�سيل له ح�س���ور على ال�ساح���ة الثقافية 
و االأكادميي���ة العراقية والعربي���ة والعاملية. كان 
بحق علما من اأعام املدر�سة التاريخية املعا�سرة 
و �ساح���ب منهج وا�س���ح عمي���ق واع ر�سن يف 
كتاب���ة التاريخ..تتلم���ذت على يدي���ه اأجيال زرع 
فيه���ا منهجيته و تعلمت من���ه ال�سدق واالأمانة و 

الر�سانة العلمية
ويف ا�ستعرا����س م���ع د �سو�س���ن حلي���اة والده���ا 
د في�س���ل ال�سام���ر فانه م���ن موالي���د الب�سرة عام 
1924 وت���ويف يف 14 كان���ون االول عام 1982 

يف لندن. 
كان بع���د نيله �سهادة الدكت���وراه اأنتخب مر�سحا 
عن اجلبهة الوطني���ة االنتخابية يف الب�سرة اىل 
الربمل���ان عام 1954 ليكون م���ع مر�سحي اجلبهة 
االآخري���ن كتل���ة برملاني���ة للم���رة االأوىل يف تل���ك 
االنتخابات املبا�سرة يف تاريخ الربملان العراقي 
و يف اأيل���ول من العام نف�سه ف�سل من اخلدمة مع 
م���ن ف�سل م���ن االأ�سات���ذة و املعلم���ن و املوظفن 
التقدمين ب�سبب مواقفه���م املناوئة حللف بغداد 

و النظام امللكي. 
ويف ذل���ك الع���ام اأ�سه���م اإ�سهام���ا فع���اال يف حركة 
ال�سام التي تاأ�س�س���ت و ح�سر موؤمترها ال�سري 
االول.فل���م يكتف���ي النظ���ام امللك���ي بف�سل���ه م���ن 
الوظيف���ة فاحلق���ه و زماءه باخلدم���ة الع�سكرية 
و ادخ���ل دورة ال�سباط االحتي���اط العا�سرة التي 

خ�س�ست للمف�سولن عام 1955.
و بع���د قيام ثورة 14 مت���وز 1958 ا�سهم ا�سهاما 
فع���اال يف احلياة الثقافي���ة و ال�سيا�سية و تعاون 
ب�سكل فعال مع احل���زب الوطني الدميقراطي، و 
كان مو�س���ع ثقة موؤ�س�سه كامل الچادرچي اال انه 

بقي طوال حياته م�ستقا �سيا�سيا.
منذ بداية اخلم�سينات من القرن الع�سرين اأ�سهم 
يف حرك���ة املعلمن و الدع���وة اإىل تاأ�سي�س نقابة 
له���م و انتخب اول رئي�س له���ا بعد قيام ثورة 14 
مت���وز. ث���م عن مدي���را عام���ا للتعلي���م يف وزارة 

الرتبية و من ثم ت�سنم من�سب وزير االر�ساد.
تق���دم بطلب انه���اء تكليفه بال���وزارة فعن وزيرا 
ع���ام  العراقي���ة  اخلارجي���ة  وزارة  يف  مفو�س���ا 
1961. ويف العام نف�س���ه عن �سفريا للعراق يف 

اندوني�سيا و ماليزيا.
بع���د انقاب 8�س���اط 1963 ا�ستقال م���ن من�سبه 
يف11 �سب���اط و اخت���ار اللج���وء ال�سيا�س���ي يف 
جمهوري���ة ت�سيكو�سلوفاكيا )�سابقا(. و ا�سقطت 
عائلت���ه  اف���راد  عن���ه وع���ن  العراقي���ة  احلكوم���ة 
اجلن�سي���ة العراقي���ة..و عر�س���ت علي���ه خمتل���ف 
اجلن�سي���ات اإال اأن���ه اب���ى و رف����س اأن يحمل غري 

جن�سيته العراقية. 
و يف ب���راغ �س���كل م���ع ال�سيا�سي���ن املعار�س���ن 
لنظ���ام احلك���م يف العراق اآن���ذاك حكومة مناوئة 
يف املنف���ى. و عم���ل ا�ست���اذا يف جامع���ة ب���راغ و 
يف اأكادميي���ة العلوم و يف جامعة 17 نوفمرب. و 
اأ�س�س جمل���ة الغد الفكري���ة ال�سيا�سية و ما زالت 

ت�سدر يف بريطانيا. 
اأعيدت له و الأفراد عائلته اجلن�سية العراقية عام 
1968 و ع���اد اإىل الوط���ن ع���ام 1969 و التح���ق 
بهيئ���ة التدري����س يف كلي���ة الرتبي���ة / اب���ن ر�سد 
ث���م يف كلية االداب )جامع���ة بغداد(..ورف�س اأي 
منا�سب عر�ست عليه. و خال حملة اعادة كتابة 
التاريخ يف عهد �سدام ح�سن كان في�سل ال�سامر 

املوؤرخ و التدري�سي الوحيد الذي رف�سها علنا. 
تعتب عائلة ال�سامر وهي حمقة فرغم كل ما قدمه 
للوط���ن عرب �سنوات حيات���ه مل يلتفت احد له وال 
حت���ى جامعته -جامع���ة بغ���داد بتكرميه يف يوم 
العل���م يف اأي من ال�سنوات حت���ى يومنا هذا رغم 

تر�سيحه عدة مرات!
لك���ن احت���اد املوؤرخ���ن الع���رب التاب���ع جلامع���ة 
ال���دول العربي���ة منحه عام 2014 و�س���ام املوؤرخ 
العربي"تقدي���را لدوره املتميز واملبدع يف خدمة 

تاريخ وتراث االمة عرب تاريخها املجيد«.

الذي���ن عاجلوا مو�سوع ثورة ال���زجن يف التاريخ 
العرب���ي كث���ريون منه���م جرجي زي���دان، وبطر�س 
الب�ست���اين وفيلي���ب حتي وعب���د العزي���ز الدوري 
وغريهم، غري ان ماج���اء يف كتاب الدكتور في�سل 
ال�سام���ر )ث���ورة ال���زجن( كان اكر دقة م���ن اي من 
االآخري���ن. ذل���ك الن درا�سة الدكت���ور ال�سامر كانت 
جمردة دون اي اعتبار تاريخي او ديني او عرقي 
فهو كما عرفته يف الب�سرة اذ كنت يف نف�س ال�سف 
ال���ذي كان في���ه اخي���ه عب���د ال�سم���د. كان الدكتور 
ال�سام���ر تقدمي الفكر لهذا جائت درا�سته عن ثورة 
ال���زجن ر�سينة ال انحي���از فيها وال عب���ث. اختاره 
عب���د الك���رمي قا�سم وزي���را لاعام ولكن���ه لا�سف 
م���ات يف وقت مبكر من حيات���ه. لكنه خلف درا�سة 
مو�سوعي���ة ر�سين���ة عن ث���ورة ال���زجن تذكرنا به. 
كثريون من امل�ست�سرقن كتبوا وحللوا ثورة الزجن 
بتجرد مو�سوع���ي ومنهم على االخ�س )نولدكه(. 
للح���دث  املعا�س���رون  القدام���ى  املوؤرخ���ون  ام���ا 
الذي���ن �سجلوا وقائع ثورة ال���زجن فمنهم الطربي 
وامل�سع���ودي واجلاحظ يف )كت���اب فخر ال�سودان 
عل���ى البي�س���ان(. يف القرن الثال���ث الهجري كانت 
الدول���ة العبا�سي���ة يف اعلى قوته���ا وكانت جتارة 
العبي���د يف اوج عزه���ا، كان���ت ع�ساب���ات ممتهن���ه 
تغري عل���ى اوط���ان ال�س���ود يف البل���دان االفريقية 
وخا�س���ة ال�س���ودان ويا�س���رون الرج���ال والن�ساء 
ليبيعونه���م يف ا�سواق النخا�سة. وكانت جتارتهم 
ت���در ذهب���ا فانت�سر ال���زجن يف احلق���ول كعمال با 
اجر وكان���وا ي�سدونه���م بالزناجي���ل وي�سوقونهم 
م�سيًا بال�سياط يف قوافل اىل الب�سرة وغريها من 
االقط���ار واالم�س���ار. وكانت هذه التج���ارة ت�سكل 
حجما كب���ريا ملداخيل الع�ساب���ات القائمة يف ذاك 
الزم���ان. واجلدي���ر بالذك���ر ان امت���اك العبيد كان 
�سائ���دا يف الب�س���رة يوم كن���ت يف االبتدائية، فقد 
كان اآل ال�سع���دون وبا�س اعيان والنقيب اليزالون 
يحتفظ���ون بالعبي���د يف ق�سوره���م وبع����س ابناء 
ال�سي���د طال���ب النقيب كان���وا من ام �س���وداء. ويف 
الب�س���رة القدمي���ة كان���ت تق���وم حمل���ة ي�سمونه���ا 
حمل���ة العبيد وهم بقايا عهد العبيد وكان بيننا يف 
االبتدائي���ة الكثري من اوالدهم ولكنهم حترروا مع 
الزم���ن. واتذكر ي���وم كنت �سغريا كن���ا نذهب اىل 
�ساحة كانت نحوطها بي���وت تعلوها ال�سنا�سيات 
ال�ساح���ة  يف  يجتمع���ون  الرج���ال  الزن���وج  وكان 
ويقيم���ون )الهي���وة( الت���ي تت�سمن ال�س���رب على 
الدناب���ك والغن���اء والرق����س وكان بع�سهم يندمج 
يف )الهي���وة( بتفاع���ل حت���ى ي�سق���ط كالدراوي�س. 
كان ال�سعودي���ون قبي���ل عه���د النف���ط ميار�س���ون 
امت���اك العبي���د ولكن النف���ط وال���دوالرات جاءت 
نعم���ة على الزجن فاخ���ذوا ميل�س���ون وي�ستقلون. 
وكانوا يف نلك العهود اليتقا�سون اجرا بل جمرد 
اال�س���كان واطعامهم ف�س���ات ال�سادة م���ن الطعام 
واخللق���ان م���ن املاب����س. قامت ث���ورة الزجن زمن 
العبا�سي���ن على ار����س ال�سواد وه���ي من لواحق 
الب�س���رة بن غاب���ات النخيل يف )جيك���ور(، قرية 
ال�ساع���ر ب���در �ساكر ال�سي���اب وحيث متت���د غابات 
النخي���ل حت���ى )ابي اخل�سي���ب( ثم )الف���او( الذي 
توىل �س���دام املهوو�س قط���ع روؤو�سها يف احلرب 
ال�س���وداء بن اجلريان. كانت )جيكور( ت�سمى يف 
التاري���خ )املختارة( العا�سمة التي قامت بها ثورة 
ال���زجن براآ�سة علي بن حمم���د �ساحب الزجن حتى 
املوؤرخ���ن املعا�سري���ن لانتفا�سة كان���وا ي�سمون 

قائده���م ب�ساحب الزجن ولي����س رئي�س الزجن وان 
كان���ت الكلم���ة دائ���رة يف بع����س االحي���ان اال انها 
ج���اءت منا�سب���ة الن الزجن���ي ال ميك���ن ان يك���ون 
رئي�سا ب���ل مملوكا او عبدا. وم���ن روؤ�سائهم اي�سا 
�سليم���ان بن جام���ع موىل بن���ي حنظل���ة واآخرون 
قام���وا �س���د الدول���ة العبا�سي���ة يف عه���د  اخلليف���ة 
املعتمد واخيه املوفق ب�سبب الظلم الذي كان قائما 
نحوهم. قاموا بانتفا�سات ومعارك طحنت جنوب 
ال�س���واد لع�سري���ن عاما دوخ���ت الدول���ة العبا�سية 
اذ فج���رت انتفا�س���ات اخ���ري يف املناطق االخرى 
مبنطلق���ات فكري���ة و�سيا�سي���ة خمتلف���ة وخا�س���ة 
ثورات الها�سمين، فقد ث���ارت الكوفة وطرب�ستان 
اذ امتدت اىل جرجان ثم ثارت الري وثارت قزوين 
وكان اأخطره���ا كان الث���ورة الت���ي قام به���ا رئي�س 
ال���زجن عل���ي بن حمم���د ال���ذي كان �ساع���رًا وعاملًا، 
ميار����س تعليم اخلط والنح���و والنجوم ثم �سجن 
الن���ه كان قريب���ا من اخلليف���ة املنت�س���ر بالله الذي 
�سمم���ه اجلندرمة االأتراك ثم ح���دث مترد من فرقة 
)اجلن���د ال�ساكري���ة( يف بغداد، �س���ارك فيه العامة، 
فاقتحم���وا ال�سجون فاأطلقوا �سراح علي بن حممد 
فتيمم �سط���ر الب�سرة. وكان ال���زجن يتولون ا�سق 
االعم���ال يف الب�سرة املليئة بالرقي���ق يعملون يف 
االر�س ال�سباخ ويجمعون امللح ويقومون بالعمل  
ال�س���اق يف ظ���روف قا�سي���ة غ���ري ان�ساني���ة، حتت 
ا�س���راف وكاء غاظ  ق�ساة، حل�ساب ماك االأر�س 
من اأ�سراف الع���رب ودهاقنة الفر�س وكان بع�سهم 
م���ن فق���راء الع���رب الذي���ن ي�سمونه���م )الفراتن(. 
يذك���ر الطربي )اأن �ساحب ال���زجن ادعي اأنه عرف 
م���ا يف �سمائر اأ�سحابه وم���ا يفعله كل واحد منهم 
واأن���ه �ساأل ربه بها اآية اأن يعل���م حقيقة اأمره فراأى 
كتابا يكتب له وهو ينظر اإليه على حائط وال يرى 
�سخ����س كاتبه( وبع���د اأن ا�ستقر �سن���ة واحدة يف 
مدين���ة ال�سام توج���ه للب�سرة م���رة اأخرى، يدعي 
ح�سن االأمن اإن البطر والب���ذخ الزائد الذي عا�سه 
اأه���ل الب�س���رة كان �سبب���ا يف ظهور ه���ذه احلركة. 

ويب���دو اأن االأم���ة الت���ي اعتادت على ت���رف احلكام 
وظلمه���م اأ�سحب���ت ه���ي االأخ���رى تعاين م���ن هذه 
احلاالت، وعلى اأ�سا�س ذلك يبدو اأن ثورة الزنوج 
كانت ثورة عل���ى و�سع االأمة الفا�سد قبل اأن تكون 
على احلكام الظاملن. تنا�س���ي اال�ستاذ االمن انها 
ثورة قام بها الزجن من اجل ازالة التفرقة العرقية 
واللوني���ة الت���ي كان���ت �سائ���دة اآن���ذاك وال ميك���ن 
اعتبارها �سيا�سية وان كان قد ا�سرتك فيها املوايل 
الفر����س وان�س���ار اآل البي���ت وكان العبا�سيون يف 
اأوج تدهورهم بتحكم الع�سكر املغول واخل�سيان 
فا�سبح قائ���د اجلي�س هو اخلليف���ة وعندما حاول 
اخلليف���ة املعتمد اله���روب من �سام���راء اىل م�سر، 
األق���وا القب����س عليه واأع���ادوه اىل ق�س���ر اخلافة 

�سجينا قرقوزا.
 يدع���ي  �سي���د اأمري علي يف كتاب���ه خمت�سر تاريخ 
الع���رب اأن �ساحب الزجن اأباح الأتباعه اأرذل اأنواع 
اخلاعة والفجور فا�سمي �ساحب الزجن باخلبيث. 
انه النفاق والك���ذب على التاريخ، ويقول متبجحا 
ان���ه ان�سم حتت لوائ���ه العبيد من خمتل���ف اأنحاء 
الباد فق���وي بهم �ساعده واأعل���ن نف�سه �سيدا على 
كل���دة واالأحواز. وم���ن االنحيازيات يف الت�سجيل 
الت���ي ذكرها ال�سيوط���ي يف كتابه تاري���خ اخللفاء 
ان �ساح���ب الزجن قتل 300 األ���ف �سخ�س يف يوم 
واحد بالب�سرة، وهذا امر غري معقول ففي ع�سره 
مل تك���ن هناك ا�سلحة الدم���ار ال�سامل التي مار�سها 
�سدام عل���ى االك���راد والعرب، وي�سي���ف قائا انه 
دخ���ل الب�س���رة واأحرقه���ا وقت���ل اأهلها كم���ا ماقال 
الط���ربي. فاأت���اه مواليه���م وبذلوا له عل���ى كل عبد 
خم�سة دنان���ري لي�سلم اإليه عبده فبط���ح اأ�سحابهم 
واأم���ر كل من عنده من العبيد ف�سربوا مواليهم اأو 

ووكيلهم وكل �سيد خم�سمائة �سوط ثم اأطلقهم. 
وم���ن ي���رى او�س���اع الزنوج قب���ل الث���ورة انهم مل 
يكون���وا ناقم���ن عل���ى مالكيه���م فقط ب���ل بالدرجة 
مي�سك���ون  كان���وا  الذي���ن  اولئ���ك  عل���ى  االوىل 
بال�سي���اط الق�س���اة الذي���ن ي�سربونه���م دون رحمة 

وال���والة املر�سل���ن م���ن اخلليف���ة الذي���ن كانوا من 
الع�سك���ر الذين مل يعرف���وا غري ال�سرا�س���ة والقتل 
وواح���د منه���م احلجاج ب���ن يو�سف الثقف���ي الذي 
وىل الع���راق يف فرتة حرجة م���ن التاريخ. ويرى 
ح�س���ن االأمن ب���اأن ترف اأه���ل الب�سرة اآن���ذاك كان 
اأح���د اأ�سب���اب ه���ذه احلرك���ة حي���ث قي���ل ان ت���رف 
الب�سرين كان اأه���م االأ�سباب حلركة الزجن اإذ كان 
كل غني من الب�سرين ميتلك الع�سرات من الزنوج 
والزجني���ات وكان عم���ل اأولئ���ك الزن���وج ا�سف���اء 
الفخفخ���ة مل�ستعبديه���م كحم���ل ال�سي���وف املذهب���ة 
ورك���وب اخليل وامل�س���ي وراء �سادتهم. وا�ستوىل 
والب�س���رة  البحري���ن  عل���ى  مترده���م  يف  ال���زجن 
واالأبلة واالأح���واز والقاد�سية  ووا�سط وباذاورد 
والبطيح���ة  ورامهرم���ز  وجرجراي���ا  والنعماني���ة 
وخوز�ست���ان وعبادان واأغلب �س���واد العراق. وقد 
كانت اأط���ول الثورات �س���د العبا�س���ي واأخطرها. 
وكان���ت نهايته���م يف حملة يقودها لوؤل���وؤ غام ابن 
طول���ون، خان �سي���ده والتح���ق باملوف���ق اخلليفة 
)املخت���ارة(  لعا�سمته���م  ح�س���ارا  يف  العبا�س���ي، 
ا�ستمر اأربع �سنوات وامنحت �سطوتهم عام )883 
م( حي���ث ا�ستمرت ثورتهم 20 عامًا وقيل عنهم يف 

عزهم انهم اقت�سموا الدنيا.  

فيصل الس��امر... خواطر وذكريات

يف تاري��خ الع��راق الحدي��ث ويف كل االنظم��ة املتعاقبة برزت 

ش��خصيات عراقية وطني��ة أصيلة و كف��اءات يف العلم والثقافة 

واالقتصاد لكن االنقالبات واالنظمة غطت عىل هذه الشخصيات 

املتميزة ومنها د فيصل السامر الوزير والباحث واملؤرخ.

السامر وأول انتفاضة للزنج في العالم
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ت����وف����ي����ق ال��ت��م��ي��م��ي

الدكت���ور في�سل ج���ري ال�سامر م���ن مواليد بطائح 
الب�سرة 1924/1/12م، والده جري مري ال�سامر 
�سي���خ ع�س���رية ال�سيام���رة م���ن قبيل���ة بن���ي متيم، 
اكم���ل يف مدينت���ه الب�س���رة املرحلت���ن االبتدائية 
واملتو�سط���ة وم���ن ث���م انت�س���ب اىل ثانوي���ة املل���ك 
في�س���ل االول )كلي���ة بغداد الحقا(،وه���ي الثانوية 
التي تاأ�س�ست لت�ستقبل الطلبة املتفوقن من جميع 
انح���اء العراق،وبع���د تخرج���ه م���ن تل���ك الثانوية 
ورغم تفوقه اال انه ا�سر على موا�سلة درا�سته يف 
التاري���خ بدال من درا�سة الط���ب والهند�سة كما هو 
�سائع، فق�سد م�س���ر يف �سنة 1947 بعد ان الغيت 
بعثته االوىل اىل بريطاني���ا ب�سبب اندالع احلرب 
العاملي���ة الثاني���ة فتحولت البعث���ة اىل جامعة امللك 
ف���وؤاد االول يف القاه���رة )جامعة القاه���رة الحقا( 
لين���ال منه���ا �سه���ادة اللي�سان�س ث���م املاج�ستريعن 
اطروحت���ه املهم���ة )حرك���ة ال���زجن( ع���ام 1950 م 
واخ���ريا الدكت���وراه 1953 بتخ�س����س التاري���خ 

اال�سامي.
م�سوار التدري�س

بع���د عودت���ه م���ن القاه���رة دّر����س م���ادة التاري���خ 
اال�سامي يف دار املعلمن العالية بالعا�سمة بغداد 
كم���ا در�س يف ثانوي���ة الب�سرة قب���ل ح�سوله على 
بعثة الدكتوراه،وعن بع���د ح�سوله عليها مدر�سا 
للتاري���خ يف دار املعلم���ن العالي���ة )كلي���ة الرتبية 
الحق���ا( ولكن���ه ف�سل منه���ا بعد عام واح���د مع من 
ف�سل من اال�سات���ذة واملدر�سن واملعلمن والطلبة 
واملوظف���ن ب�سبب مواقفهم املناوئ���ة حللف بغداد 
و�سلوكي���ات النظ���ام امللك���ي اآن���ذاك وانتمائ���ه اىل 
منظمة ال�سلم العاملية املناه�سة للحروب واالنظمة 

الفا�سية.
بعد ان انهى دورة ال�سباط االحتياط العا�سرة التي 
خ�س�ست للموظف���ن املف�سولن عام 1955انتدب 
للتدري�س يف احد املعاهد العالية يف دولة الكويت 
وظ���ل هناك حتى ع���اد اىل العراق بعد جناح ثورة 
14 مت���وز 1958 م لي�سهم يف احلياة اجلديدة يف 
حقولها الثقافي���ة واالكادميي���ة وال�سيا�سية ب�سكل 
فع���ال وي�سغل منا�س���ب عديدة منها مدي���ر التعليم 

نقاب���ة  اول  املعارف،ورئا�س���ة  وزارة  يف  الع���ام 
للمعلمن يف تاريخ العراق.

ال�سامر وزيرا
لنجاح���ه يف املهمات الت���ي اأنيطت ب���ه واجنازاته 
وب�سمات���ه يف الوظائ���ف الت���ي تقلده���ا ول�سريته 
العلمي���ة واالخاقي���ة املرموق���ة و�سهرت���ه املبك���رة 
كم���وؤرخ ب���ارع اخت���اره الزعي���م عبدالك���رمي قا�سم 
بع���د   ،1959-7-13 بتاري���خ  لاإر�س���اد  وزي���را 
ا�ستقال���ة وزيره���ا اال�سبق القوم���ي حممد �سديق 
�سن�سل،وق���ام خ���ال ه���ذه املرحلة م���ن ا�ستيزاره 
ب�سل�سل���ة م���ن االجن���ازات والب�سم���ات امل�سه���ودة 
حي���ث �سهد عهد وزارته تطوي���ر برامج وتلفزيون 
االنب���اء  وكال���ة  وتاأ�سي����س  الع���راق،  جمهوري���ة 
العراقي���ة، وكذلك تاأ�سي�س الفرقة ال�سمفونية ودار 
االوبرا.وق���دم ا�ستقالت���ه م���ن ال���وزارة يف الثالث 

ع�سر من ماي�س �سنة 1961م.
بعد انقالب �سباط اال�سود

�سب���اح  اال�س���ود  �سب���اط  انق���اب  ح�س���ول  عن���د 
الثام���ن م���ن �سب���اط 1963 كان الدكت���ور ال�سام���ر 
وزي���را مفو�س���ا يف وزارة اخلارجي���ة العراقي���ة 
يف اندوني�سي���ا وماليزيا،ومل���ا تناه���ت اليه اخبار 
القم���ع والقت���ل املج���اين لف�سائل الي�س���ار واركان 
احلكوم���ة القا�سمي���ة وف�سوله���ا املروع���ة من قبل 
ع�سابات احلر����س القومي، اختار ال�سامر اللجوء 
ال�سيا�سي يف عا�سمة جيكو�سلوفاكيا براغ وعمل 
هن���اك ا�ست���اذا يف جامعته���ا وح�س���ل هن���اك على 
ع���دة او�سمة تقديرية لكفاءت���ه العلمية، و�سكل مع 
جمموع���ة م���ن النا�سط���ن ال�سيا�سي���ن واملثقف���ن 
العراقين جلن���ة الدفاع عن ال�سع���ب العراقي �سد 
الفا�س�ست من حكوم���ة احلر�س القومي وكان معه 
يف تلك اللجنة جمموعة من ال�سخ�سيات العراقية 
منه���ا ال�ساعر اجلواه���ري والوزيرة االوىل نزيهة 

الدليمي والفنان حممود �سربي وغريهم.
العودة اىل العراق

الي���ه  اأعي���دت  ان  بع���د  ع���ام 1969  للع���راق  ع���اد 
اجلن�سي���ة العراقي���ة الت���ي ا�سقطتها عن���ه حكومة 
احلر����س القومي،وع���ن ا�ستاذا يف كلي���ة الرتبية 

بجامع���ة بغداد وح���ن دجمت كلي���ة الرتبية بكلية 
االآداب ا�سبح رئي�سا لق�سم التاريخ يف كلية االآداب 
جامعة بغداد، ثم م�سرفا على ر�سائل الدكتوراه ثم 
تف���رغ للتاألي���ف حيث اجن���ز �سل�سلة م���ن املوؤلفات 
القيم���ة والت���ي �س���در البع�س منها بع���د وفاته يف 
اح���د م�ست�سفيات لن���دن متاأثرا مبر����س ال�سرطان 

اخلبيث يف �سباح 12/14/ 1982.

ا�سواء على موؤلفاته ح�سب تاريخ ا�سدارها :
1- �س���وت التاريخ :ه���و اول ا�س���دارات اال�ستاذ 
الدكتور في�سل ال�سامر توىل طبعه ون�سره ال�سيد 
كاظم احليدري الكتبي يف مطبعة االعتماد ببغداد 
1948م وق���دم للكتاب مبقدم���ة �سغلت �سبع ع�سرة 
�سفح���ة م���ن جمم���وع �سفح���ات الكت���اب البالغ���ة 

)128( �سفحة من القطع املتو�سط.
2- حركة الزجن :وهي يف اال�سل الر�سالة العلمية 
الت���ي نال بها ال�سامر درج���ة املاج�ستري من جامعة 
القاهرة والتي حتمل عنوان )حركة الزجن واثرها 
يف تاري���خ الدول���ة العبا�سي���ة( وق���د طبعته���ا )دار 

الق���ارئ( �سمن �سل�سل���ة من�سوراتها بعنوان ثورة 
الزجن /مطبعة العاين – بغداد 1954 يف طبعتها 

االوىل.
3 –)الدولة احلمدانية يف املو�سل وحلب( والتي 
ن���ال عنها �سه���ادة الدكت���وراه من جامع���ة القاهرة 
ع���ام 1953م،وطبع هذا الكتاب بجزئن و�ساعدت 
جامع���ة بغداد عل���ى ن�سره ومت طب���ع اجلزء االول 
من���ه يف مطبع���ة االمي���ان ببغ���داد 1970م وطب���ع 
اجل���زء الثاين منه يف مطبعة اجلامعة ببغداد عام 

1973م.
العربي���ة  للح�س���ارة  التاريخي���ة  –اال�س���ول   4
الكت���اب  االق�سى،وه���ذا  ال�س���رق  يف  اال�سامي���ة 
ا�سدرته وزارة االعام العراقية يف طبعته االوىل 
ع���ام 1977م.والكتاب يق���ع يف )150(�سفحة(من 

القطع الكبري
5- العرب واحل�سارة االوربية وهو من ا�سدارات 
�سل�سل���ة املو�سوعة ال�سغرية التي ت�سدرها وزارة 

االعام العراقية عام 1977م.
6- ابن االثري،وهو كتاب���ه االخري الذي �سدر بعد 
وفاته بعام من دار الر�سي���د للن�سر التابعة لوزارة 
الثقافة واالعام العراقية وجاء الكتاب يف )176( 

�سفحة.

ويف حقل الرتجمة :
1- م�سرحية اال�سلح���ة والرجال مب�ساركة قرين 
رفيق الدوغرجمي لربناد�سو عام 1947 وطبعت 

يف م�سر.
2- ازمة احل�س���ارة جلوزي���ف كاميلريي طبعته 

وزارة الثقافة واالعام عام 1984م.
كان ل���ه ا�سه���ام فاع���ل يف تاأ�سي����س حرك���ة ال�سلم 
والت�سام���ن الت���ي تاأ�س�س���ت بداي���ة اخلم�سينات 

وح�سر موؤمترها االول يف القاهرة عام 1954.
بانه���ا  التاري���خ  كتاب���ة  يف  منهجيت���ه  تتلخ����س 
املنهجية الواقعي���ة التاريخية املادي���ة التحليلية 
النزع���ة  ت�سوده���ا  كان���ت  اال�ستقرائية،ول���ذا 
التحليلية املادية التاريخي���ة على جميع موؤلفاته 
يف التاريخ ومنها ومن �سريته ال�سيا�سية جاءت 

�سبه���ة انتمائ���ه اىل ال�سيوعي���ن العراقين وهو 
يف احلقيق���ة كان م�ستقا عن جمي���ع االنتماءات 
احلزبي���ة ولكنه كان ميي���ل اىل االفكار الليربالية 

والي�سارية التقدمية بو�سوح
التدري�س واال�سراف على طلبة الدرا�سات العليا

خ���ال حقب���ة البع���ث الثاني���ة وبع���د عودت���ه اىل 
الدني���ا  م���ن  رحيل���ه  1969وقب���ل  ع���ام  الع���راق 
ان�س���رف الدكت���ور ال�سامر اىل هم���وم التدري�س 
اجلامع���ي والتاألي���ف وتعت���رب ه���ذه املرحل���ة من 
اخ�س���ب ف���رتات حيات���ه املعرفي���ة حي���ث اجن���ز 
وطبع اغل���ب اعماله واطروحات���ه يف الدكتوراه 
واملاج�ستري،كما ن�سط يف اال�سراف على اأطاريح 
ور�سائ���ل الدكتوراه واملاج�ست���ري لطلبة التاريخ 
يف كلي���ة االآداب :ويف كلم���ة تاأبيني���ه القاها احد 
طلبت���ه اأ.د عب���د االمري دك�سن يف اإحي���اء الذكرى 
25 للراح���ل في�س���ل ال�سامر و�س���ف فيها خ�سال 
ومزاي���ا ال�سامر املربي واال�ست���اذ واالب العلمي 
به���ذه الكلم���ات )لق���د عرفن���ا ا�ستاذن���ا املرح���وم 
الدكتور في�سل ال�سامر حن كنا طابا يف املرحلة 
الثاني���ة يف ق�سم التاريخ بكلية الرتبية يف در�س 
واح���د فقط وق���د ترك ه���ذا اللقاء اث���ر فينا حيث 
ن�سحن���ا ن�سائح ابوية اأكد لنا فيه���ا اهمية العلم 
وان نرك���ز عليه وال نن�س���اق اىل االفكار املختلفة 
املطروح���ة يف ال�ساحة اآن���ذاك الن كل �سيء زائل 

�سوى العلم.
كان ا�ستاذن���ا الراح���ل عاملا مفك���را ودودا وطيب 
القلب رحيما دمث االخ���اق واديبا فا�سا،رقيقا 

مت�ساحما حتى مع خ�سومه وهم قلة.
كانت اف���كاره مث���ار نقا�س وجدل �سغل���ت النا�س 
وكان ل���ه ف�س���ل الري���ادة فيها وقد لقي���ت مقاومة 
يف بع�س االو�س���اط العلمية جلراأتها وخمالفتها 
منهجيت���ه  يف  اآنذاك،وخا�س���ة  ال�سائ���د  للفك���ر 
لث���ورة الزجن �س���د الدولة العبا�سي���ة يف ر�سالته 
للماج�ست���ري،ومل ياأب���ه لكل ما اثري ح���ول افكاره 
م���ن معار�سيه بل ثبت على راأيه ودافع عنه �ساأنه 
�س���اأن كل املفكرين يف العامل الذين عانوا مقاومة 
الفك���ر احلر ولكن بعد ذلك اعرتف النا�س ب�سحة 

افكارهم وف�سلهم بالريادة.
ومل نر اال�ستاذ املرح���وم الدكتور في�سل ال�سامر 
ث���ار عل���ى معار�سي���ه او جادله���م االم���رة واحدة 
وجدن���اه منفعا،وق���ال باحل���رف الواح���د :ماذا 
نفع���ل غري كلمة حق بحق احل���ركات االجتماعية 
الثوري���ة املظلومة يف التاري���خ ونحن مل نقل اال 

هذه الكلمة احلقة(
في�سل ال�سامر �سيا�سيا

مل يع���رف ع���ن الدكت���ور في�س���ل ال�سام���ر انتماوؤه 
الأي ح���زب م���ن االح���زاب الي�ساري���ة او اليميني���ة 
طيل���ة م�سريته املهنية �س���واء كان ا�ستاذا او مديرا 
عاما او وزي���را او باحثا وعاملا،ف���كان يقدم العامل 
واملوؤرخ على ال�سيا�سي ومنا�سبه وامتيازاته،لكن 
ذلك ال مينع من ان افكاره ومرجعياته كانت تنتهي 
الأفكار الي�س���ار والليربالية واحلزب الوحيد الذي 
كان ميي���ل اليه ه���و احلزب الوطن���ي الدميقراطي 
ودع���اه موؤ�س�س���ه كام���ل اجلادرج���ي اىل االنتم���اء 
لكن���ه رف�س،وبرغ���م ان حكوم���ة البع���ث الثاني���ة 
يف 1968م اع���ادت الي���ه اجلن�سي���ة العراقية التي 
ا�سقطتها حكومتهم االوىل واعادوه اىل التدري�س 
يف اجلامع���ة لكن���ه رف����س ت�سل���م اي من�س���ب يف 

حكومة البعث واآثر ان يتفرغ للبحث العلمي..
وعا����س حمن���ة املفك���ر احل���ر يف نظ���ام وظ���ف كل 
امكانات���ه وادواته االكادميي���ة واالعامية لتزوير 
التاريخ ويّل حقائقه باجتاهه وكان موقفه م�سرفا 
برف�س االنخراط يف م�سروع اعادة كتابة التاريخ 
وف���ق املنه���ج البعث���ي.. وكان ذل���ك موقف���ا �سجاعا 
ي�س���اف اىل �سل�سل���ة مواقف���ه الوطني���ة والعلمي���ة 

امل�سرفة.
حمنته كموؤرخ وحمنته كا�ستاذ وباحث يف زمن ال 
يق���در مكانة امثاله من العلم���اء ا�سفرت يف النهاية 
ع���ن ا�ستنزاف قدرات���ه وا�ستفح���ال املر�س اللعن 
يف ج�س���ده لينهي حياته يف لن���دن �سباح يوم 14 

/1982/12م.

األخ األستاذ فاضل ثامر المحترم

حتياتي و متنياتي الطيبة لكم و لزمائكم يف االحتاد املحرتم..
وبعد...علم���ت مببادرتكم الطيب���ة باإقامتكم احلفل اال�ست���ذكاري لفقيد 
الوط���ن و الثقافة و الدميوقراطي���ة يف العراق املرحوم الدكتور في�سل 
ال�سام���ر يف ذكرى وفاته ال�سنوي���ة اخلام�سة و الع�سرين، اأ�سد اأ�سفي و 
اأمل���ي ان ال اكون بينك���م يف هذه املنا�سب���ة اجلليلة م�س���اركا او حا�سرا 
م�ستمعًا فيه���ا، اال اأين اأرجو ان ال تفوتني الفر�سة يف م�ساركتكم بهذه 
املب���ادرة ع���رب ما اأ�سجل���ه يف هذه الكلمة ع���ن ّارائي و تقدي���ري لفقيدنا 
الراحل، كما عرفته عن قرب اخًا و زميًا و�سديقًا ّامًا ان ت�سكل ا�سهامًا 
متوا�سعًا اىل جانب جهودكم الكبرية الطيبة، كما ّامل ان جتد لها جمااًل 
للن�س���ر، عرب ما ترتاأون، على �سفحات بع�س ال�سحف و املجات ع�سى 
ان يتعرف بوا�سطتها جيل اأبناء هذا الزمان باأعام الثقافة و الوطن، و 

الع�سر، وتوثيقها لديكم ان راأيتم فيها ما ي�ستحق ذلك.

اأج���د لزاما على اأن اأحيي فيكم تقديرك���م ووفاءكم ال�ستذكاركم الإبن بار 
م���ن اأبناء وطنن���ا العراق، فنذر نف�سه له و للثقاف���ة و اليموقراطية فيه، 

فكان رمزًا من رموزه النا�سفة.
لق���د ارتبط���ت ب���ه فكري���ًا و �سيا�س���ًا و �سخ�سي���ًا على مدى ثاث���ة عقود 
تقريب���ًا، مل نفرتق خاله���ا اال لب�سع �سنوات فر�سته���ا الغربة عليه بعد 
انق���اب 8 �سب���اط الدموي املعروف، فعرفت���ه حقًا... ان�سان���ًا بان�سانية 
عذب���ة �سامية ووطني���ًا خمل�سا غي���ورًا، حيث تتجل���ى وطنيته يف حبه 
للمواطن���ن و احرتامه لهم. ومثقف���ًا عاملًا يف جمال خت�سا�سه ومتميزًا 
ب�سفات العلماء وتوا�سعهم، مع جراأة يف فهم الرتاث وقدرة عالية على 
االنفت���اح و التعام���ل بوعي مع املرحل���ة التي عا�س خاله���ا فا�ستوعبها 
ف���كان من ال���رواد الذين مل يخذلوا الفكر ومل يخذل���وا الرتاث، و يتمثل 
ذلك يف كتابه امل�سهور ))ثورة الزجن(( اواًل ثم يف كل كتاباته االخرى، 
حيث جتلى فيها اميانه بكل جوانب الفكر الدميوقراطي وما يبغي اليه 
هذا الفكر وما يت�سف به، من توجه لتحقيق العدالة االجتماعية و�سعى 

وراء احلقيقة وحترر فكري بعيدًا من كل اأنواع االنفاق والتع�سب.
لق���د عرفته به���ذه ال�سفات وبغريها م���ن ال�سفات العلمي���ة و االن�سانية 
اجلليل���ة الت���ي يحملها من���ذ ب���دء تعارفن���ا يف اأوائل عق���د اخلم�سينات 
املا�س���ي ع���رب لقاءاتنا يف جملة ))الثقافة اجلدي���دة(( ثم ما كان من اأمر 
ف�سلن���ا م���ن اخلدمة الوظيفية يف ع���ام 1954 الأ�سب���اب �سيا�سية تتعلق 
مبوقفن���ا الراف����س و املعار�س ل�سيا�س���ة احلكم امللكي، ث���م موا�سلتنا، 
مع زم���اء و ا�سدق���اء ّاخرين، االهتم���ام ب�سوؤون الوط���ن والثقافة يف 
الع���راق بالعمل �سم���ن اطار جبهة االحت���اد الوطني الت���ي ت�سكلت عام 
1957 م���ن جميع االحزاب ال�سيا�سية الوطنية القائمة ّانذاك، باال�سافة 
اىل ن�ساطن���ا للدع���وة لتاأ�سي����س نقاب���ة املعلمن. وحن قام���ت ثورة14 
مت���وز ع���ام 1958 وقع االختي���ار عليه ليك���ون مديرًا عام���ًا للتعليم يف 
وزارة املع���ارف )الرتبي���ة( و اخت���ارين ه���و الأعمل معه مدي���رًا للتعليم 
االبتدائ���ي فعرفت خ���ال عملنا امل�سرتك مدى اخا�س���ه وا�ستقامته يف 
العم���ل وبفك���ره التنويري يف جم���ال مناهج الرتبي���ة و التعليم وطرق 
التدري����س. واىل جانب ذلك وا�سلنا الدعوة والعم���ل من اجل تاأ�سي�س 
نقاب���ة مركزي���ة للمعلم���ن مع زم���اء اخري���ن يوؤمن���ون باأهمي���ة العمل 
النقاب���ي نظ���رًا الأهمي���ة دور املعل���م يف اع���داد املواط���ن ال�سال���ح ويف 
حتقي���ق النتائ���ج املرجوة من العملية التعلمي���ة و الرتبوية وما يرتتب 
على ذلك من توفري الظروف املنا�سبة الأداء مهامه اجتماعيا واقت�ساديًا 
و�سمان حقوق���ه الوظيفية و حمايته من االجراءات االدارية التع�سفية 
التي ق���د يتعر�س لها، ف���كان املرحوم في�س���ل نا�سطًا متمي���زًا وا�سفرت 
اجله���ود ع���ن تاأ�سي�س النقابة و انتخب���ه املوؤمتر االول نقيب���ًا للمعلمن 
باالجم���اع وا�ستطاع���ت خال ف���رتة توليه هذا املن�س���ب حتقيق الكثري 
م���ن االجن���ازات و املكا�س���ب التي حتم���ي حق���وق املعلم���ن وترفع من 
م�ستوياته���ًم و قدراته���م. ومل مت����س اال ب�سع���ة �سهور حت���ى اإختارته 
قي���ادة الث���ورة ليكون وزيرًا لار�س���اد )الثقافة واالع���ام( فعمل جاهدًا 
لتاأ�سي����س الفرقة ال�سمفوني���ة الوطنية وفرقة االورك�س���رتا للمو�سيقى 

ال�سرقية ووكالة االنب���اء العراقية وتطوير برامج االذاعة و التلفزيون 
بكاف���ة لغات القومبات املكونة لل�سع���ب العراقي ومنها مد �ساعات البث 
االذاعي باللغات الكردية والرتكمانية التي كانت حمدده بب�سع �ساعات 
فقط. وخال ف���رتة جلوئه اىل"جكو�سلوفاكيا"بعد انقاب 8 �سباط مت 
تعيين���ه ا�ستاذًا يف ق�س���م الدرا�سات ال�سرقي���ة بجامعة"يراغ"وهي من 
اأقدم و ا�سهر اجلامع���ات االوربية، نظرًا ل�سمعته ومكانته العلمية لدى 
االأو�س���اط االكادميية التي تعنى بدرا�س���ة التاريخ العربي و اال�سامي 
وح���ن عاد اىل الوط���ن يف اأوائل ال�سبعينات املا�سي���ات ا�سبح ا�ستاذًا 
للتاري���خ اال�سام���ي بكلي���ة االداب � جامعة بغداد فاأ�س���رف على عدد من 
الدرا�س���ات املتميزة لني���ل �سهادات الدكت���وراه و املاج�ستري. وي�سهد له 
كل زم���اوؤه وطاب���ه، وه���م كثريون، مبدى غ���زارة علم���ه و�سمو خلقه 
وحر�س���ه على م�ساعدتهم وافادتهم حت���ى وافته املنية بعد �سراع مرير 
م���ع املر�س الذي حتمل ّاالمه ب�سرب جميل و اأب���اء عال. كنت ازداد حبًا 
وتقديرًا له، وثقة واعجابًا به كلما كانت متر االيام فازداد قربًا منه، لقد 

تعلمت منه الكثري وكان قدوة يل يف كثري من املواقف.
الرحمة و الر�سوان لروح���ه الطاهره و�ستظل ّاراوؤه و مواقفه مو�سع 
التقدير و االعتزاز لدى املثقفن و الغيارى من اهلنا يف العراق، ويبقى 
في�س���ل ال�سام���ر علمًا ثقافي���ًا ومعلم���ًا وا�ستاذًا ب���ارزًا وان�سان���ًا فا�سًا 

و�سيا�سيًا وطنيًا ودميوقراطيًا حقًا.
واذ احيى مرة اخ���رى مبادرتكم النبيلة باقامة هذا احلفل اال�ستذكاري 
لتك���رمي املرح���وم الدكتور في�س���ل ال�سامر وهو احد اأه���ل العلم و رواد 
التق���دم يف بادنا، اأمتنى عليكم موا�سلة اهتمامكم با�ستذكار من كانوا 
قام���ات عالي���ة يف �ستى جم���االت الثقافة و الفن���ون يف عراقن���ا فاأغنوا 
مبعرفته���م و�سلوكهم جيلهم ومن جاء بعدهم فمه���دوا للكثريين طريق 
االبداع وع�س���ى ان ينتفع اأبناء هذا الزمان مب���ا خلفه الرواد والقامات 

الثقافية من اأّثار و ابداعات... 
ماحظة:

اأرجواب���اغ الدكت���وره �سو�سن ال�سامر بر�سالتي ه���ذه )ان امكنكم( مع 
حتياتي لكم و لها.

ودمتم بخري و�سام مع خال�س ودي وتقديري 

المخلص
نجيب محي الدين

نقيب المعلمين األسبق

في الذكرى الخامسة والثالثين لرحيله 

العال��م الم��ؤرخ والوزي��ر النزي��ه 
فيصل السامر

في رسالة حميمة الى االستاذ فاضل تامر 

نجي��ب محيي الدي��ن يتحدث 
عن السامر
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محمد سهيل احمد 

دالء يف البئر
ادىل عدد كبري من املوؤرخن والدار�سن بدالئهم 
يف بئ���ر ه���ذا احل���دث ال�سائك املت�سع���ب ت�سعب 
غاب���ات نخي���ل الب�س���رة، باأبع���اده االجتماعي���ة 
والعقائدية.وم���ن  واالقت�سادي���ة  وال�سيا�سي���ة 
الطبيع���ي ان تتباين اآراوؤهم � لتباين منطلقاتهم 
الفكري���ة � بن النظرة الذاتية واالإكتفاء بالر�سد 
العي���اين الت�سجيل���ي او الرتكي���ز عل���ى جان���ب 
واهمال جوانب اأخرى ال تقل اأهمية عن خطوط 
احل���دث العري�سة. لقد قاد �ساح���ب الزجن اآالفا 
موؤلف���ة من العبي���د االأقنان اىل ات���ون معارك مل 
تب���ِق ومل ت���ذر خمّلف���ة �سدعا خط���ريا يف جدار 
الدول���ة العبا�سي���ة نفذ ع���ربه � فيما بع���د � اعداء 
وخ�س���وم م���ن �ست���ى االجتاه���ات واملنطلق���ات 

الفكرية وال�سيا�سية. 
من املعروف ان الطربي وامل�سعودي يعّدان من 
اهم امل�س���ادر الرئي�س���ة التي ر�س���دت اخبار ما 
حدث، بحكم االهتم���ام الفائق بايراد التفا�سيل 
�سب���ه اليومي���ة. كان الط���ربي مبثاب���ة الناط���ق 
الر�سمي او املرا�سل ال�سحف���ي املدون للتقارير 
الر�سمي���ة عن �سري املع���ارك التي طحنت جنوب 
ال�س���واد عل���ى امتداد ال�سن���وات االأرب���ع ع�سرة 
)869 م � 883 م(، والبن الرومي مطولة �سعرية 
يف رثاء الب�سرة تربو على الثاثمائة بيتا. كما 
ان للجاحظ ر�سال���ة يعر�س فيها للزجن عنوانها 

)كتاب فخر ال�سودان على البي�سان(. )1( 
ام���ا يف ع�سورنا احلديثة، فق���د كتب الكثريون 
يف هذا املو�سوع، فمن املعا�سرين كتب جرجي 
لل�ساع���ر  ان  الب�ستاين،كم���ا  بطر����س  زي���دان، 
الفل�سطين���ي مع���ن ب�سي�س���و م�سرحي���ة حتم���ل 
عنوان )ث���ورة الزجن(،كما كتب اآخ���رون امثال 
عب���د العزي���ز ال���دوري، فيلي���ب حت���ي والقائمة 
تط���ول. بيد ان درا�سة د. في�س���ل ال�سامر والتي 
ظهرت يف كتاب حمل عنوان )ثورة الزجن( )2( 
كانت الدرا�سة االأبرز واالأكر تاأ�سيا ور�سانة 
م���ن حيث جدة الطرح و�سموليته مما جعلها يف 
طليع���ة الدرا�سات التي ت�س���دت لهذا احلدث. ال 
مين���ع ذلك من التنوية بدرا�سات اأخرى كدرا�سة 
الدكت���ور حمم���د عمارة-ليبي���ا- وكت���اب )ثورة 

ال���زجن وقائده���ا علي ب���ن حممد( الأحم���د علبي 
-لبنان-. )3( 

اما فيم���ا يتعل���ق بالدرا�سات امل�سرقي���ة، فلرمبا 
كان )نولدك���ه( الوحي���د م���ن ب���ن امل�ست�سرق���ن 
مم���ن كر�سوا درا�سة م�ستقل���ة الطابع عن حركة 
ال���زجن يف اأواخ���ر الق���رن التا�سع ع�س���ر، وفيه 
ق���ام امل�ست�س���رق االأملاين بدرا�س���ة طوبوغرافية 
معارك الزجن. وال جدال يف ان طبيعة اجلنوب 
العراق���ي، مبا فيها من ت�ساب���ك وتعقيد، ا�سهمت 
اىل ح���د كب���ري يف اطال���ة ام���د املواجه���ة الت���ي 
ا�ستم���رت مل���ا يناه���ز العق���د ون�س���ف العقد من 

ال�سنن. 

 االأ�سئلة واملقرتبات 
����س : يف �سوء الت�سمي���ة وامل�سطلح هل كان ما 

حدث ثورة ام انتفا�سة ام انقابا؟
مق���رتب : يف )املنجد( : )ثار( مبعنى هاج ومنه 
)ث���ارت الفتن���ة بينه���م( والثورة ه���ي الهيجان. 
ام���ا )قَل���َب( فتعن���ي ح���ّول ال�سئ ع���ن وجهه او 
حالت���ه او جع���ل اع���اه ا�سفل���ه او جع���ل باطنه 
ظاه���ره. ام���ا مف���ردة )االإنتفا�س���ة( ففعلها يراد 
به )ح���رك ال�سئ لي�سق���ط ما علي���ه( و )نف�سته( 
احلم���ى )ارعدت���ه( و )انتف����س الك���رم( = ن�سر 
ورُقه.ولع���ل مفردة )االإنتفا�س���ة( جديدة قيا�سا 
بتاري���خ ا�ستعماله���ا اذ اقرتنت بن�س���ال الفتيان 
يف ار�س فل�سطن. ويبدو انها اميل الأن توحي 
باالرتع���اد نتيجة حمف���ز �سايكولوجي مباغت. 
ام���ا اذا ا�ستخدمن���ا م�سطل���ح )ث���ورة ال���زجن( 
مثلم���ا ا�ستعمله���ا الدكت���ور ال�سام���ر فنج���د انها 
اق���رب للدقة م���ن م�سطل���ح )انتفا�س���ة الزجن(، 
ل���و افرت�سن���ا ج���واز ا�ستخدامه���ا، الأن االأخ���ري 
رد فع���ل ف�سيولوج���ي اعتي���ادي. وحتتمل كلمة 
ث���ورة وج���ود برنام���ج عقائ���دي مق���رتن به���ا. 
عل���ى اننا نرى امل���وؤرخ الروائ���ي جرجي زيدان 
يحب���ذ ا�ستخ���دام مف���ردة االنقاب كم���ا جاء يف 
روايت���ه التاريخي���ة )االنقاب العثم���اين( اأخذا 
بنظ���ر االعتبار االنقاب احل���ادث يف كل مرافق 
الدولة العثمانية جملة وتف�سيا. واذا ما عددنا 
حرك���ة ال���زجن بقي���ادة عل���ي بن حمم���د )حركة( 

�سوحب���ت بربنامج عقائ���دي � �سيا�سي ؛ فيمكن 
هنا ا�ستخدام م�سطلح )انقاب علي بن حممد( 
لك���ن امل�سطلح قد ي�ساب بن���وع من الوهن لدى 
اقرتانه بالزجن فعلي بن حممد تو�سل بربنامج 
ايديولوجي كان يرم���ي اىل االطاحة مبنظومة 
احلك���م العبا�س���ي املرتك���زة على نظ���ام اخلافة 
واالإ�ستعا�س���ة عنه���ا مبنظوم���ة عقائدية اأخرى 
جعلت���ه، وهو ال���ذي ن���ادى بفك���رة انت�سابه الآل 
البي���ت، يتخذ من الفك���رة القائلة بحق اآل البيت 
يف ت�سن���م �س���دة اخلاف���ة حم���ورا للممار�س���ة 
ال�سيا�سي���ة. اما دوافع ال���زجن فلم تكن مقرونة، 
اال باأدنى الدرجات، باملنهج الذي طرحه فكر علي 
بن حممد، اذ كان���ت دوافعهم للثورة انعكا�سات 
حلرمانه���م من اب�س���ط حقوقهم احل�ّسي���ة: نداء 
املعدة، ن���داء اجل�س���د، ونداء االنتم���اء للجذور 
)نو�ستاجليا املنبت(، قبل نداء الفكر والعقيدة.

�س: اأي منهج واية طريقة؟ 
مق���رتب : ونح���ن يف االألفي���ة الثالث���ة ال جن���د 
منا�سا م���ن ان ننظر الأحداث التاريخ مبج�سات 
معا�سرة اذ ال فرار من تبني املو�سوعية منهجا 
يف تن���اول �سفحة �سديدة االي���ام من �سفحات 

تاريخنا امل�سرقي ب�سّقيه العربي واالإ�سامي.
�س: ما مدى الت�ساق الباحث ببيئة احلدث؟

مقرتب: كلما كان الدار�س ل�سيقا باأجواء البيئة 
الت���ي �سهدت احداث الث���ورة، اقرتب بتحلياته 
من ال�سدق، وه���ذا ما ينطبق على )نولدكه( يف 
تركي���زه عل���ى طوبوغرافي���ة الب�س���رة ودورها 
احلا�س���م يف حتدي���د نتائ���ج املع���ارك. ال�سك ان 
انتم���اء في�س���ل ال�سام���ر لبيئ���ة اجلن���وب مولدا 
ومعاي�سة اأث���رى احلدث فتفوق -ع���رب تناوله- 
عل���ى كل الدرا�سات الت���ي ظهرت تباع���ا ولغاية 
ال�ساعة،"لك���ي تع���رف ماذا ي���دور يف اجلنوب، 
كان ينبغ���ي ان تك���ون هن���اك" فوك���ر � رواي���ة 

)اب�سالوم! اب�سالوم!(
�س: يف �سوء اية حمركات كربى للتاريخ ميكن 
لث���ورة كث���ورة ال���زجن ان جت���د �سبيله���ا لتقييم 

علمي �سائب؟
مقرتب :

انها تتلخ�س عموما يف اخلبز، الدين، االأر�س، 

امل���ال واجلن�س. ه���ذه املحركات ال يت���م تناولها 
يف مع���زل ع���ن الظواه���ر ال�سايكولوجي���ة الأية 
حركة والتي تع���د مبثابة املراي���ا العاك�سة لهذه 
املحركات ؛ مبعن���ى انها انعكا�سات طبيعية لها، 

ايجابية كانت او �سلبية.
�س: ملاذا املنظور ال�سايكولوجي؟

مق���رتب: ه���و املح�سل���ة الطبيعي���ة لل�سلوكي���ة 
ال�سيا�سي���ة  االإقت�سادي���ة  االإجتماعي���ة، 
والطوباوية، وذلك بر�س���د وحتليل املمار�سات 
الت���ي افرزه���ا الوعي الف���ردي واجلمعي اللذان 
�ساحبا احلركة. من املوؤكد مثا، بل من البديهي 
ادراك ان الدواف���ع النف�سية الت���ي دعت علي بن 
حمم���د الأن يحر�س ال���زجن تختلف عن نظريتها 
لدى قائدهم امليداين االأ�سود �سليمان بن جامع. 
نحن بحاجة اكر من معيار نف�سي للتو�سل اىل 
االأ�سباب التي جعلت �سرارة احلركة تنطلق من 
اأو�ساط جمففي البطائ���ح )االهوار( او جامعي 
ال�سورج )امللح( ويف وقت اأبكر من اندالعها يف 
او�ساط الدّبا�سن )م�ستخل�سي ع�سل التمر( او 

)التّمارين( او بن خدم االأ�سر الرية. 
قوا�س���م  اأخ���رى  وث���ورة  ث���ورة  كل  ب���ن  ����س: 
ُم كل  م�سرتكة ويف الوقت نف�سه خ�سو�سية َت�سِ
ث���ورة ومتيزها عن غريها، �س���واء كان ذلك عن 
طريق االأحداث ام ع���ن طريق اآثارها اجلانبية.

هل من امثلة؟ 
مقرتب :على �سعيد احلقائق املو�سوعية تت�سم 
حرك���ة ال���زجن باأنها مل تك���ن ث���ورة لاأ�سود �سد 
االأبي����س وان كان���ت كذل���ك يف بع����س ف�سولها 
امللطخ���ة بالدم ب���ل كانت يف املق���ام االأول ثورة 
�سد التمايز الطبقي والظلم االجتماعي املتمثل 
يف حرمان كائن ب�سري كل ذنبه انه ولد خمتلف 
الب�س���رة او ارغم على االنتقال اىل بيئة خمتلفة 

لونيا! 
لعل ما يثري اال�ستغراب ان )املوفق( اأخا اخلليفة 
وقائد اجلي�س العبا�سي ا�ستخدم جلي�سه � الذي 
ح�سده الإخماد التم���رد � �سرايا موؤلفة من ال�سود 
اأنف�سه���م مث���ل القائد )لوؤلوؤ( ال���ذي ن�سبه مواله 
)احم���د بن طول���ون( حاكم م�س���ر اآن���ذاك واليا 
على ال�سام فخرج علي���ه وا�ستوىل على اخلراج 

ث���م ان�سم اىل املوف���ق مع جن���ده الذين كان يف 
عدادهم ال�س���ودان ا�سا، وهن���ا تكمن املفارقة. 
وكان قدوم لوؤلوؤ خري معن على ت�سديد ال�سربة 
القا�سية جليوب التمرد، ثم ان املحرك الروحي 
للث���وار )علي بن حممد( مل يك���ن زجنيا بل كان 
ابي����س خال�سا ومل يك���ن عربيا، يف االأغلب، بل 

كان فار�سيا.. 
����س: اأ�سهم التاج���ر العربي يف ا�ستق���دام اأعداد 
هائل���ة من زن���وج �سرقي افريقيا منتزع���ًا اإياهم 
من جذورهم اإىل بيئة خمتلفة. االأمر ذاته حدث 
على ال�سواح���ل الغربية للق���ارة ال�سوداء حيث 
اقتي���د االألوف اإىل االأر�س االأمريكية، هل ت�سحُّ 

املقارنة بن املحنتن؟ 
مقرتب: مم���ا تفردت ب���ه ظاه���رة تواجد الزجن 
عل���ى اأر����س امل�س���رق العرب���ي ع���ن �سواه���ا من 
حركات التم���رد والع�سي���ان ان ا�سطهاد الزجن 
ه���م يف اإعم���ال �سخ���رة مل يك���ن نابع���ًا م���ن  وزجِّ
فك���رة عن�سري���ة كم���ا ه���ي احل���ال م���ع العبي���د 
الذي���ن انتزعوا م���ن اأر�سهم االإفريقي���ة انتزاعًا 
وح�س���ي الطابع اإىل الق���ارة االمريكية )وهو ما 
�سوره م�سل�س���ل اجلذور الذائ���ع ال�سيت الذي 
ظه���ر يف اأوا�س���ط ال�سبعيني���ات عل���ى ال�سا�س���ة 
ال�سغ���رية( ذلك ان التجار الع���رب الذين جلبوا 
ال�س���ود من اأحرا�س القرن االإفريقي واأعايل نهر 
)الروفيج���ي( كان���وا على دراي���ة واإدراك تامن 
ب���اأركان االإ�سام وت�سديده عل���ى اأنه ال فرق بن 
عربي واأعجم���ي اإال بالتقوى، كما اأن االأحاديث 
اإىل  الروحاني���ة تطرق���ت  النبوي���ة واالأدبي���ات 
مو�سوع���ة العدال���ة االجتماعي���ة واأك���دت عل���ى 
امتاك الف���رد لكامل حريته نذكر يف هذا ال�ساأن 
ب���ن اخلط���اب: )مت���ى  �سرخ���ة اخلليف���ة عم���ر 
ا�ستعب���دمت النا�س وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحرارًا( 
مم���ا حّد واإْن قليا من وط���اأة التجربة العربية.

وبغ����س النظر ع���ن االآراء الديني���ة يف ا�سكالية 
ال���رق، ف���اأن الواقع ال���ذي �سبق ان���دالع الثورة 
يذه���ب اإىل ان تنام���ي �سريحة م���ن املرتفن من 
اأ�سحاب االإقطاعيات والتجار واأ�سحاب النفوذ 
واأثري���اء احل���روب متي���زت بج�سعه���ا وغاظة 
اكبادها،اأح���ال ا�ستخدام اخل���دم باحل�سنى اإىل 
ظاه���رة جتل���ت يف ظهور ممار�س���ات اجتماعية 
�سايكولوجي���ة �سلبية بداأت بال���رق اأو النخا�سة 
ومتظه���رت ب�ست���ى اإ�سكالها الب�سع���ة من متايز 
طبق���ي وحرمان غذائ���ي )حي���ث كان غذاء زجن 
البطائ���ح يقت�سر عل���ى وجبة ال�سوي���ق التي مل 
تك���ن تغن���ي اأو ت�سمن من ج���وع( ا�سافة اىل ما 
�ساح���ب الظل���م االجتماع���ي م���ن كب���ت جن�سي 
وا�ست���اب، و�سل اىل حد االإخ�س���اء يف بع�س 
باط���ات املل���وك واخللف���اء واالمراء.ثم ان لكل 
ث���ورة جتاوزاته���ا فق���د مار�س بع����س الثائرين 
مدين���ة  ابن���اء  بح���ق  ال�سناع���ات  م���ن  ا�س���كاال 
الب�س���رة من قتل و�سل���ب واغت�ساب.لكن الفعل 
الثوري ه���و يف االأ�سا�س ممار�سة ب�سرية ذاتية 
االندفاعات حتتمل االإنفات واجلي�سان ولي�ست 

ردة فعل ذات قوانن فيزياوية طبيعية. 
�س: كيف ميكن ان ينظر اىل علي بن حممد؟ 

مق���رتب : لق���د ادعى �ساح���ب الزجن ب���اأن ن�سبه 
يرج���ع اىل اآل البيت. كما انه طرح نف�سه نتيجة 
لذل���ك كرمز ديني قب���ل ان يطرح نف�سه كممار�س 
للفع���ل ال�سيا�سي، لكن – �سمن مفاهيم اال�سام 
- ناح���ظ تا�س���ي احل���د الفا�سل ب���ن االإدائن 
الدين���ي وال�سيا�سي عربت عنها االآيات القراآنية 
الت���ي جاءت زاخرة باحلث على اجلهاد )انفروا 
خفاف���ًا وثق���ااًل وجاه���دوا باأموالك���م واأنف�سك���م 
يف �سبي���ل الله ذلكم خري لك���م اإن كنتم تعلمون( 

–التوبة-41.
يقال والعهدة على امل���وؤرخ الراوي ان )علي بن 
حمم���د( قد وع���د اأتباعه مبغ���امن معنوية كجنة 
اخللد ومادي���ة كاإقطاعه���م االإقطاعيات يف حال 
االإنت�س���ار. لع���ل واح���دًا م���ن الت�س���اوؤالت التي 
تط���رح نف�سها ب�سدد �سخ�سي���ة الرجل: علي بن 
حممد... اأي النموذجن كان االأبرز خال �سني 
التمرد... علي بن حمم���د الرمز الديني التوجه 
اأم علي بن حممد ال�سيا�سي؟ ثمة من �سيعرت�س 
على مث���ل الت�ساوؤل عطفًا على م���اورد قبل قليل 
من عدم وجود حد فا�س���ل بن الف�سائن �سمن 

املفهوم الديني االإ�سامي. 
����س: هل اثر تن���ازع الفر�س وال���رتك على اإدارة 

دفة الدولة العبا�سية وهياأ للتمرد؟ 
مقرتب: ثورة الزجن، ب�سكل عام، ح�سلت بحكم 
وج���ود اأكر من خلل يف اآلي���ات اأداء العبا�سين 
على جمي���ع االأ�سعدة. تلك هي متطلبات كر�سي 
ال�سلط���ة وا�سنحقاقاته الدنيوي���ة وهي ظاهرة 
التقت�س���ر عل���ى العبا�سي���ن وحده���م. نحن هنا 
ل�سن���ا ب�سدد ح�س���ر اأو حتديد تل���ك االإختاالت 
الأن نزوع���ا كه���ذا �سيف�س���ي بن���ا اىل ك���م هائ���ل 
م���ن املعلوم���ات واالآراء التي حتت���اج اىل وقت 
لتمحي�سه���ا وحتليله���ا �سم���ن منظ���ور معا�سر 
للتاري���خ. ينبغ���ي هن���ا التعام���ل بدق���ة �سدي���دة 
الفر����س  ت�ن���ازع  م�ساأل���ة  ح���ول  ومو�سوعي���ة 
والرتك عل���ى اإدارة الدولة العبا�سية.لقد وقعت 
اح���داث الث���ورة والدول���ة العربي���ة العبا�سي���ة 
يف ع���ّز فتوته���ا. هذه املاحظ���ة ال تغفل بداهة، 
ال���دور االيجابي، الذي لعب���ه التفاعل العربي- 
الفار�سي عل���ى �سعيد اجلهود العلمية والعقلية 
لتفاع���ل  االيجاب���ي  ال���دور  وال  واحل�ساري���ة 
احل�سارت���ن العربي���ة والرتكي���ة، لكنن���ا الجند 
منا�س���ا م���ن الق���ول باأنن���ا نتح���دث ح�س���رًا عن 

االإرها�سات ال�سيا�سية الأوجه ال�سراع. 

�س: الدولة العبا�سية.. االإمرباطورية العبا�سية 
كي���ف ميكن تقييم ادائها ع���رب القرون يف �سوء 

مفاهيم ابن خلدون؟ 
مق���رتب: مبج�س���ات االألفية الثالث���ة ومن خال 
اآخ���ر م�ستجداته���ا، ميك���ن للدار����س ان يتبن���ى 
م���ا ميك���ن ان نطل���ق عليه جت���اوزًا )قو����س ابن 
خل���دون( وه���و اأن االأمم تنه����س وتزدهر وهي 
حتمل يف ثناياها ب���ذور فنائها ح�سب املتوالية 

التالية: 
اأ�سفل القو�س –البواكري وال�سعود 

اأعلى القو�س- الرقي واالزدهار 
اأ�سف���ل القو����س- االنحدار ومن ث���م املوت الذي 
ه���ذه  االأوىل.  الن�س���اأة  ب���ذور  ب���دوره  يحم���ل 
)امل���دّورة( اخلال���دة يوجزه���ا اب���ن خلدون يف 
مقدمت���ه ال�سه���رية ).. م���ن الغل���ط اخلف���ي يف 
ل االأح���وال يف االأمم  التاري���خ الذهول ع���ن تبدِّ
واالأجي���ال تبدل االإع�سار وه���و داء دوّي �سديد 
اخلف���اء اإذ ال يق���ع اإال بعد اأحق���اب متطاولة، فا 
يتفطن ل���ه اإال االآحاد من اأه���ل اخلليقة... وذلك 
اأن اأحوال الع���امل واالأمم وعوائدهم ونحلهم ال 
تدوم على وترية واحدة ومنهاج م�ستقر.. اإمنا 
هو اختاف على االأيام واالأزمنة... وانتقال من 
حال اإىل ح���ال.. وكما يكون ذلك يف االأ�سخا�س 
والهوام����س واالأم�س���ار، فكذلك يق���ع يف االآفاق 
واالأقطار والدول: �سّنة الله قد خلت يف عباده(

)4(
�س: املنهج... كيف؟ 

مق���رتب:ال باأ�س يف تنوع مناه���ج البحث. غري 
انه من ال�س���روري ان يكون ل���كل منهج ثوابت 
ال يحي���د عنها ومتح���والت تتيح ل���ه )املناورة( 
والتق���دمي والتاأخ���ري، ح�س���ب احلال���ة. ان اأي���ة 
درا�س���ة ت�سع���ى نح���و املو�سوعي���ة وال�سم���ول 
تظ���ل ناق�س���ة م���ا مل تع���زز مبنهج يواك���ب اآخر 
منه���ج  ل���كل  ان  الطبيع���ي  وم���ن  امل�ستج���دات. 
ا�سكاليات���ه فه���و �س���اح ذو حدي���ن. ان منهج���ًا 
متع�سف���ًا ق���د يطي���ح باأه���داف الدرا�س���ة. فعلى 
�سبي���ل املث���ال ال احل�سر جند ان ل���كا املنهجن 
ومنحنيات���ه  خ�سائ�س���ه  واملارك�س���ي  الدين���ي 
ومنابع قوت���ه، وهنا يكمن اخل���وف من طغيان 
املنهج املعتمد، اإىل احلد الذي يعمي فيه اأب�سار 
الباح���ث عن روؤية اأي���ة زوايا ثانوي���ة قد تتمرد 
على املنهج املركزي نف�سه مبعنى احال الثابت 
م���كان املتحول والعك����س �سحيح وهو ما يجب 

ان ينظر اإليه بكل عناية ومتحي�س. 
الفولكلوري���ة  املوروث���ات  ع���ن  م���اذا  ����س: 
والطقو�سية الت���ي ا�سطحبها الزجن معهم وهم 

يقتعدون عتبات الدولة العبا�سية؟ 
مق���رتب: احتف���ظ زجن الب�س���رة، حت���ى فرتات 
قريب���ة، بكث���ري م���ن الع���ادات والطقو����س التي 
مث���ل  االأ�سلي���ة  م���ن مواطنه���م  نقلوه���ا معه���م 
تل���ك الت���ي ت�ساحب اداءه���م للرق����س واملقاطع 
والكلم���ات والهمهمات والعب���ارات ذات االأ�سل 
االإفريق���ي، وكان���وا عادة ي���وؤدون رق�ساتهم يف 
�ساح���ة م�سورة تدع���ى )املكيد( مازال���ت له اآثار 
يف احي���اء الب�سرة القدمية ومدينة الزبري، هي 
مورثات جدي���رة بالبحث واحلف���ظ والتحليل، 
فه���ي توثق خل�س���ال �سنف من الب�س���ر قدم يف 
ظ���روف حياتي���ة اف�س���ل رم���وزا و�سخ�سي���ات 
م���ن امثال حممد عل���ي كاي، مانديل���ا، الطيب 
�سال���ح، ليوبولد �سنغ���ور واآخرين ا�سهموا يف 

تقدم الب�سرية وحت�سن ظروفها. 
����س: ه���ل م���ن درو����س اأو ع���رب اأفرزته���ا ثورة 

الزجن؟ 
مقرتب: حتدث الوقائع وت���رتك اآثارها البليغة 
دون ان توؤخ���ذ منها الدرو����س والعرب، وهذا ما 
فعله خلفاء الدولة العبا�سية فقد وا�سلوا لهوهم 
واإيداع مقدرات الدولة يف اأيدي من هب ودب- 
عربا او من غري العرب- وهو ما اأدى اإىل تراكم 
ال�سدع اأثر ال�سدع يف ج�سد الدولة، على جميع 
ال�سع���د، وما �سق���وط بغداد على اأي���دي املغول 
�سن���ة 1258م اإال حم�سل���ة طبيعي���ة الأخط���اء مل 
ينظر اإليها بجدية. نحُن، �سراحة، ً ال نتعلم من 
درو�س التاري���خ ومن هنا تكرر اأحداث التاريخ 

نف�سها يف معظم االأحيان! 
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مع الدكتور فيصل السامر وكتابه عن ثورة الزنج

ثورة الزنج : األسئلة والمقتربات
 * الزم��ان هو الق��رن الثالث الهج��ري حيث الدولة 

العباس��ية يف اوج فتوتها واملكان هو ارض الس��واد 

جنوبا وبال��ذات يف تخوم البرصة ومن ثم يف قلب 

غابات النخيل حيث )املختارة( العاصمة التي مترتس 

بها الثائرون والتي س��تقوم )جيك��ور( فيام بعد عىل 

اطالله��ا قرية صغرية من قرى ايب الخصيب. صفحة 

دامي��ة خ��اض غامرها عيل بن محم��د صاحب الزنج 

وس��ليامن بن جامع موىل بني حنظل��ة وآخرون ضد 

الدولة العباس��ية متمثلة يف الخليفة املعتمد واخيه 

املوفق، واألخري هو من سيتم عىل يديه اخامد آخر 

رقص��ة لهب وآخر ج��ذاذات جمر تح��ت الرماد يف 

محرقة اربع عرشة سنة من معارك طاحنة.



10

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

11

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )4093( 
السنة الخامسة 
عشرة - الخميس 

)21( كانون األول 
2017

العدد )4093( 
السنة الخامسة 
عشرة - الخميس 

)21( كانون األول 
2017

على عجيل منهل

د. حسين علي محفوظ

في�سل ال�سامر-- ارتبط ا�سمه -- بثورة الزجن-- 
فعندما يذكر-- ا�س���مه-- تذكر معه --ثورة الزجن 
--وعندم���ا تذك���ر ث���ورة ال���زجن - يذك���ر كتاب-- 
في�س���ل ال�س���امر - كونه اأهم م�س���در كتب عن هذه 
الثورة وبرغم مرور- �س���تة وخم�س���ن عامًا -على 
�س���دوره -اإال ان���ه الكت���اب االأول يف درا�س���ة هذه 
العراقي���ن  الباحث���ن  جمي���ع  باع���رتاف  الث���ورة 

والعرب وامل�ست�سرقن
التاريخي���ة  املدر�س���ة  اأع���ام  م���ن  -عل���م  وه���و 
املعا�س���رة،-- و�ساح���ب منه���ج وا�س���ح يف كتابة 
التاأري���خ.- تتلم���ذ عل���ى يدي���ه اأجي���ال كث���رية --، 
فتعلمت منه ال�سدق والت�سامح واملحبة والتوا�سع 

والب�ساطة وحب العلم والوطن واخلري.
م���وؤرخ الم���ع الأن���ه – يف م���ا كت���ب – كان �سجاع���ًا 
من�سف���ا �سادق���ا، ولي�س���ت ه���ذه ال�سف���ات بغريبة 
ع���ن منا�س���ل وطني كان ي���رى نف�سه لي����س راوية 
لاأحداث، بل طرف ن�سي���ط يف تف�سريها وبوعي، 
الأن امل���وؤرخ املو�سوع���ي – ح�س���ب راأي���ه – ف�سا 
ع���ن واجب���ه اأن يكون م���ن القوى املنظم���ة للحياة 
احلا�سرة وم�ساعدًا على دفعها اىل االإمام، فاأنه – 
اأي املوؤرخ – مدعو اأن ي�سلط ال�سوء على احللقات 
والعامات الدالة يف احل�سارة، كي يكون التاريخ 

حافزًا من حوافز ن�سالنا ونهو�سنا اجلديد.
كتاب���ه - ث���ورة الزجن- مرج���ع راق عل���ى ال�سعيد 
العامل���ي، حت���ى ا�ستلهمت من���ه اأعم���ال اأدبية عدة، 
من اأ�سهرها م�سرحي���ة بالعنوان-- نف�سه -- ملعن 

ب�سي�سو.
والكتاب ه���و الدرا�سة االكر ر�سانة وتاأ�سيا من 
حي���ث دقة امل�سطلح -- ال�سيم���ا العنوان --، ومن 
حيث ج���دة الطرح و�سموليته ع���ن الثورة، بل هو 
الدرا�س���ة الوحي���دة عنه���ا حت���ى وق���ت �سدورها. 

وه���و روؤية للثورة م���ن زاوية جدي���دة، كما يقول 
امل�ست�سرق اليوغ�سايف األك�سندر بوبوفت�س...

الدكت���ور في�سل ال�سام���ر - واحد من الذين وظفوا 
ج���ل اهتمامه���م وتفكريه���م-- يف خدم���ة ق�ساي���ا 
به���ذه  --التاري���خ--  اإىل  نظ���ر  --وق���د  �سعبه���م 
الكيفي���ة العلمي���ة يف - ثورة ال���زجن- و-- تاريخ 
الدول���ة احلمداني���ة- واح�س���ب اأن���ه ميتل���ك نظرة 
نقدي���ة اىل التاريخ ---كالنظرة النقدية ---التي 
يراه���ا --الدكتور طه ح�س���ن --ورمبا قد تزاما 

ردحًا من الزمن.
الدكت���ور في�س���ل ال�سامر هو الذي اأن�س���اأ-- نقابة 

املعلمن --وكان - اأول رئي�س فخري لها.
والدكتور في�سل ال�سام���ر ميكن اعتباره مثقفا من 

طراز -غرار كرام�سي
وفي�س���ل ال�سام���ر هو االأدي���ب والباح���ث واملثقف 
املو�سوع���ي الذي رف���د املكتبة العربي���ة والعراقية 
بع�س���رات البح���وث واأبرزها )ثورة ال���زجن(. هذا 
الكت���اب الذي فتح الباب اأمام الدار�سن والباحثن 
يف احل�س���ارة العربي���ة واالإ�سامي���ة عل���ى اأ�سا�س 

املنهج العلمي.. -..

ثورة الزجن -والدكتور في�سل ال�سامر

مو�س���وع --ثورة ال���زجن --يف التاري���خ العربي 
عاجل���ه -كثريون منهم جرجي زي���دان،- وبطر�س 
الب�ستاين -وفيليب حتي-- وعبد العزيز الدوري 
--وغريه���م وكلهم كانوا غري عامل���ن او متنا�سن 
احلقائق، غري ان ماج���اء يف كتاب الدكتور في�سل 
ال�سام���ر - ث���ورة الزجن- - كان االك���ر دقة من اي 
من االآخرين. ذلك الن درا�سة الدكتور ال�سامر كانت 
جمردة دون اي اعتبار تاريخي او ديني او عرقي-

وامنا الرتكيز على احلقائق التاريخية -. 
كان الدكت���ور ال�سام���ر تقدم���ي الفك���ر له���ذا جائت 
درا�سته عن ثورة الزجن ر�سينة ال انحياز فيها وال 
عب���ث.- اخت���اره عبد الكرمي قا�س���م وزيرا لاعام 
-م���ات يف وق���ت مبك���ر م���ن حيات���ه. لكن���ه -خلف 
درا�س���ة مو�سوعي���ة --ر�سينة عن ث���ورة الزجن - 

تذكرنا به. 
كث���ريون م���ن امل�ست�سرق���ن كتب���وا وحلل���وا ثورة 
ال���زجن بتج���رد مو�سوع���ي ومنه���م عل���ى االخ�س 
--نولدك���ه- اما املوؤرخ���ون القدام���ى املعا�سرون 
للح���دث الذي���ن �سجل���وا وقائع ث���ورة ال���زجن فهم 
---الطربي -وامل�سعودي --واجلاحظ --والذي 
قيل عنه ان���ه كان ا�سودا يف - كتاب فخر ال�سودان 

على البي�سان-. 
يف الق���رن الثالث الهجري كان���ت الدولة العبا�سية 
يف اعل���ى قوته���ا وكان���ت جت���ارة العبي���د يف اوج 
عزه���ا، كانت ع�ساب���ات ممتهنه تغ���ري على اوطان 
ال�س���ود يف البل���دان االفريقية وخا�س���ة ال�سودان 
ويا�سرون الرجال والن�ساء ليبيعونهم يف ا�سواق 

النخا�سة. 

وكان���ت جتارته���م ت���در ذهب���ا فانت�س���ر ال���زجن يف 
ي�سدونه���م  وكان���وا  اج���ر  ب���ا  كعم���ال  احلق���ول 
بالزناجيل وي�سوقونهم م�سينا بال�سياط يف قوافل 
اىل الب�س���رة وغريه���ا م���ن االقط���ار واالم�س���ار. 
وكان���ت هذه التجارة ت�س���كل حجما كبريا ملداخيل 

الع�سابات القائمة يف ذاك الزمان. 
واجلدير بالذك���ر ان ---امتاك العبيد كان �سائدا 
يف الب�س���رة -- حتى الع�س���ر احلديث فى العراق 
- -فق���د كان --اآل ال�سع���دون -وبا����س اعي���ان - 
والنقي���ب-- - يحتفظ���ون بالعبي���د يف ق�سوره���م 
وبع����س-- ابناء ال�سيد طالب النقيب-- كانوا من 

ام �سوداء. 
حمل���ة  تق���وم  كان���ت  القدمي���ة  الب�س���رة  ويف 
ي�سمونها-- حملة العبيد --وهم بقايا عهد العبيد 

والرق�س- 
كان الكويتي���ون وال�سعودي���ون قبي���ل عه���د النفط 

ميار�سون امتاك العبييد. 
وكانوا يف نلك العهود اليتقا�سون اجرا بل جمرد 
اال�س���كان واطعامهم ف�س���ات ال�سادة م���ن الطعام 
واخللق���ان م���ن املاب����س. قامت ث���ورة الزجن زمن 
العبا�سي���ن على ار����س ال�سواد وه���ي من لواحق 
الب�س���رة بن غابات النخي���ل يف - جيكور-، قرية 
ال�ساع���ر ب���در �ساكر ال�سي���اب وحيث متت���د غابات 
النخيل حتى--ابي اخل�سيب- ثم --الفاو- الذي 
توىل �س���دام املهوو�س قط���ع روؤو�سها يف احلرب 

ال�سوداء مع ايران -. 
كان���ت - جيكور- ت�سمى يف التاريخ --)املختارة( 
----العا�سم���ة الت���ي قام���ت ب���ه--ا ث���ورة الزجن 
--براآ�س���ة --عل���ي بن حممد �ساح���ب الزجن حتى 
املوؤرخ���ن املعا�سري���ن لانتفا�سة كان���وا ي�سمون 
قائدهم --ب�ساحب الزجن-- ولي�س رئي�س الزجن، 
الكلم���ة كان���ت دائرة غ���ري منا�سب���ة الن الزجني ال 
ميك���ن ان يك���ون رئي�س���ا ب���ل ممل���وكا او عبدا يف 

التاريخ. 
وم���ن روؤ�سائهم اي�سا --�سليم���ان بن جامع موىل 
الدول���ة  �س���د  قام���وا  واآخ���رون  حنظل���ة  --بن���ي 
العبا�سي���ة يف عهد اخلليفة املعتم���د واخيه املوفق 
ب�سب���ب الظل���م ال���ذي كان قائم���ا نحوه���م. قام���وا 
ال�س���واد  جن���وب  طحن���ت  ومع���ارك  بانتفا�س���ات 
لع�سري���ن عاما دوخ���ت الدولة العبا�سي���ة --- كما 
فج���رت انتفا�س���ات اخ���ري يف املناط���ق االخ���رى 
مبنطلق���ات فكري���ة و�سيا�سي���ة خمتلف���ة وخا�س���ة 
ثورات الها�سمين، فقد ث���ارت الكوفة وطرب�ستان 
وامت���دت اىل جرج���ان ث���م ث���ارت ال���ري - وثارت 

قزوين. 
وكان اأخطره���ا الث���ورة الت���ي ق���ام به���ا-- رئي�س 
ال���زجن علي بن حممد الذي كان �ساع���رًا وعاملًا،-- 
ميار����س تعليم اخلط والنح���و والنجوم ثم �سجن 
الن���ه كان قريب���ا من اخلليف���ة املنت�س���ر بالله الذي 
�سمم���ه اجلندرمة االأتراك ثم حدث مترد من فرقة- 
اجلن���د ال�ساكرية- يف بغ���داد، �سارك في���ه العامة، 
فاقتحم���وا ال�سجون فاأطلقوا �سراح علي بن حممد 
فيم���م �سطر الب�سرة. وكان الزجن --يتولون ا�سق 
االعم���ال يف الب�سرة املليئة بالرقي���ق يعملون يف 
االر�س ال�سباخ ويجمعون امللح ويقومون بالعمل 
ال�س���اق يف ظ���روف قا�سي���ة غ���ري ان�ساني���ة، حتت 
ا�سراف وكاء غ���اظ ق�ساة، حل�ساب ماك االأر�س 

الرواد االوائل، ه���م ال�سابقون االولون، 
هم االباء، كانوا جب���اال للمعرفة، وابحر 
العل���م، كان���وا اركان دور العلم، واأ�سا�س 
بيوت احلكمة، كانوا عماد املعرفة، وعمد 
التعلم والتعليم، ق���ل فيهم ما ت�ساء، وهم 
اب���دا دائما زينة ما يق���ول فيهم القائلون، 
رو�س���ا  كان���وا  م���درارا،  �سم���اء  كان���وا 
معط���اء، كان���وا �سراج���ا وهاج���ا، كانوا 
�سمو�س���ا �سارق���ات، وال�سم����س ت�ستغني 
ع���ن التعري���ف، وال يحت���اج النه���ار اىل 
دليل، كل �سيء عندن���ا من عندهم، تلقينا 
منه���م ما عندنا من معارف وعلوم واآداب 
ه���ذه  و�سناع���ات.   و�سنائ���ع  وفن���ون، 
الكلم���ات وا�سح���ات، جن���د فيه���ا الوفاء 
والعرف���ان والتحي���ة، جن���د فيه���ا املديح 
العايل الولئ���ك الكبار الذين كان لهم دور 
مب���ارك يف امل�س���رية املبارك���ة، ان���ه يذكر 
به���وؤالء كما هو ديدنه دائما، الذين بداأوا 
امل�سرية وانطلق���وا يف الفيايف يبحثون 
ويج���دون ويجتهدون، منا�س���دا بالوفاء 

لهم واحرتام ذكراهم.

   كان االخ املرح���وم في�س���ل ال�سامر، من 
الط���راز االول، من اجلي���ل الراحل، الذي 
مل يبق منه اال ح�سن علي حمفوظ وعدة 
قليل���ة، ال يجاوز تعداده���م اال�سابع، فئة 
قليل���ة حتم���ل اثق���ال ال�سنن، ه���ذا قعيد 
البي���ت، وذاك جلي�س ال���دار، وذاك ا�سري 
العج���ز واملر����س والك���رب وال�سيخوخة 
وال�سع���ف وامل�سي���ب. رحل���وا، و�س���وف 
النراهم، اولئك هم دعاة احلكمة، وحفظة 

العلم، و�سدنة الرتاث.
  

ب���ه  تعت���ز  ب���ارزا،  موؤرخ���ا  في�س���ل  كان 
الع���راق، ويعت���ز  ب���ه  الب�س���رة، ويعت���ز 
به املواط���ن العرب���ي، ويعتز ب���ه العامل، 
كان ا�ست���اذا خمل�سا، ب���را بالطلبة، وفى 
لاخت�سا����س، دار�س���ا ومدر�س���ا وعاملل 
ومعلم���ا، كان يف ق�س���م التاري���خ بكلي���ة 

االداب طال���ب اجنب���ي، ُاعجبن���ا جميع���ا 
بر�سالت���ه ال�سخمة، الت���ي زينها بال�سور 
والوثائ���ق املهم���ة، من���ا مني���ل ان مين���ح 
درج���ة االمتياز، اال ال�سامر، �ساألته رحمه 
الل���ه – فق���ال: ان االمتياز مين���ح لر�سالة 
تخل���و من امي���ا نق�س، وال يق���ال فيها لو 
زي���د ول���و نق�س ول���و بدل، وكن���ت انبهه 
على ا�سياء ايام وزارته، كان ي�ستمع لها، 
كان ال�سامر –رحمة الله عليه – امنوذج 
وال�سب���ط،  واالتق���ان  وااللت���زام  الدق���ة 
ونظرة اىل ا�سحابه ومعارفه وا�سدقائه 
تو�سح �سروبا م���ن اآفاقه واعراقه، هذا، 
يف  ابت���داأت  اين  هن���ا  ا�س���ري  ان  والب���د 
ع���ام 1950م باقرتاح الذكري���ات االلفية 
واملئوي���ة واليوبيلية، وقدمت يف 1960 
اقرتاح )تق���ومي اخلالدين( من امل�ساهري 
الل���ه  رحم���ه  اهت���م  والكب���ار،  واالع���ام 
باالق���رتاه، واواله مزي���د العناية ولكن، 
كان يف ال���وزارة، من ما نريد ومن يجهل 

هذه اال�سياء. 

وتع���ددت  التاري���خ،  مناه���ج  تنوع���ت   
الكت���ب  واختلف���ت  املوؤرخ���ن،  مدار����س 
واملدون���ات، وظلت عبارة )مراآة الزمان( 
التعري���ف االقرب للتاري���خ، وبقيت كتب 
التاري���خ ت���دور ح���ول املل���وك واالم���راء 
والقادة، وظلت االمم وال�سعوب والنا�س 
حت���ت ظال احل���كام، عل���ى ان يف بع�س 
التواري���خ ا�س���ارات خفيف���ة احيان���ا اىل 
هوؤالء واىل العام���ة يف بع�س االحاين، 
كان املرحوم ال�سامر من القلة التي اهتمت 
بالنا�س يف التاريخ، ويف اطروحته التي 
عاجلت الزجن من احوال املجتمع ما يعد 
التفاتا اىل النا����س وخروجا على املقلدة 
م���ن املوؤرخ���ن، واذا خالفن���ا ال�سامر يف 
بع����س ما ذهب الي���ه، واذا م���ا عار�سناه 
يف بع����س مااأتى به، ف���اأن االختاف كان 
ي�سحبه وفاق واعتناق و�سداقة وحمبة 

ومودة واحرتام.

من اأ�سراف الع���رب ودهاقنة الفر�س وكان بع�سهم 
من فقراء العرب الذين ي�سمونهم - -الفراتن--. 

يذكر الط���ربي - اأن �ساحب الزجن ادعي اأنه عرف 
م���ا يف �سمائر اأ�سحابه وم���ا يفعله كل واحد منهم 
واأن���ه �ساأل ربه بها اآية اأن يعل���م حقيقة اأمره فراأى 
كتابا يكتب له وهو ينظر اإليه على حائط وال يرى 
�سخ����س كاتب���ه- -- وبعد اأن ا�ستق���ر �سنة واحدة 
يف مدين���ة ال�س���ام توج���ه للب�س���رة م���رة اأخرى، 
يدعي-- ح�سن االأم���ن --اإن البطر والبذخ الزائد 
-- ال���ذي عا�سه اأهل الب�س���رة كان �سببا يف ظهور 

هذه احلركة. 
ويب���دو اأن االأم���ة الت���ي اعتادت على ت���رف احلكام 
وظلمه���م اأ�سحب���ت ه���ي االأخ���رى تعاين م���ن هذه 
احلاالت، وعلى اأ�سا�س ذلك يبدو اأن ثورة الزنوج 
كان���ت ثورة عل���ى-- و�سع االأمة الفا�س���د- قبل اأن 

تكون على احلكام الظاملن. 
انها ثورة قام به���ا الزجن من اجل --ازالة التفرقة 
العرقي���ة واللونية التي كانت �سائ���دة اآنذاك -وان 
كان ق���د ا�س���رتك فيها امل���وايل الفر����س وان�سار اآل 
البيت وكان العبا�سيون يف اأوج تدهورهم بتحكم 
الع�سك���ر املغول واخل�سي���ان فا�سبح قائد اجلي�س 
ه���و اخلليف���ة وعندم���ا ح���اول اخلليف���ة املعتم���د 
اله���روب من �سامراء اىل م�سر، األقوا القب�س عليه 
واأع���ادوه اىل ق�س���ر اخلاف���ة �سجينا-حت���ى قيل 
)خليف���ة يف قف�س بن و�سيف وبغ���ا يقول ما قاال 

له كما تقول الببغا(. 
يدع���ي �سي���د اأمري عل���ي يف كتابه خمت�س���ر تاريخ 
اأرذل  الأتباع���ه  اأب���اح  ال���زجن  اأن �ساح���ب  الع���رب 
اأنواع اخلاع���ة والفجور فا�سم���ي �ساحب الزجن 
باخلبي���ث. ان���ه النف���اق والك���ذب عل���ى التاري���خ، 
ويق���ول متبجح���ا اأن �ساح���ب ال���زجن ان�سم حتت 
لوائه العبي���د من خمتلف اأنحاء الب���اد فقوي بهم 

�ساعده واأعلن نف�سه �سيدا على كلدة واالأحواز. 
نفت يف  . ال يخل���و التاري���خ من اإن�س���اف، حيث �سُ
مر ودوره���م احل�ساري ع���دة كتب منها  �س���اأن ال�سُّ
ودان واحلب�س( البن  )تنوير الغب�س يف ف�سل ال�سُّ
اجلوزي و )اأزه���ار العرو�س يف اأخبار احلُبو�س( 
جل���ال الدي���ن ال�سيوطي و )الط���راز املنقو�س يف 
حما�س���ن احُلبو����س( ملحم���د عبد الباق���ي الُبخاري 

وغريها.  
قي���ل ان اجلاح���ظ الب�س���ري كان ا�س���ودا وه���و ما 
رواه اب���ن اخته )كان جد اجلاحظ اأ�سود( كما ورد 
نف  يف )تاري���خ بغداد(، وجتده معرتف���ًا عندما �سَ

ر�سالته -- ف�سل ال�سودان على البي
هكذا كان يرى د. في�سل ال�سامر واجبات املوؤرخ. 

-
ويف راأي���ه اأي�سًا ان���ه -اذا كان م���ن واجب املوؤرخ 
اأن يك���ون ب���ن القوى املنظم���ة للحي���اة احلا�سرة 
وامل�ساع���دة على دفعه���ا اىل االمام، ف���اأن موؤرخينا 
مدع���وون اىل ان ي�سلط���وا ال�سوء عل���ى احللقات 
امل�سيئة والعامات الدال���ة على حيوية احل�سارة 
العربي���ة، ك���ي جنع���ل التاأري���خ حافزًا م���ن حوافز 

ن�سالنا ونهو�سنا احلديث«.
كان ي���رى -عل���ى املوؤرخ���ن ان - تبق���ى احلقيق���ة 
نا�سع���ة وال مت���ر التواريخ بلحظات زي���ف.. فاأي 
نب���ع ب�سري حمل لنا هذا الوطني من اق�سى النبل 

والوفاء ل�سعبه وتاريخه. 
كان د.ال�سام���ر م���ن العام���ات الفارق���ة يف ع���امل 
البحث، فم�سرية تنطلق من"ث���ورة الزجن"مرورا 
والدرا�س���ات  والتحقيق���ات  البح���وث  بع�س���رات 

والرتجم���ات، يبدو من ال�سروري الوقوف عندها 
واع���ادة طبعها، خا�س���ة وان النظام املقبور �سادر 

العديد منها ابان حكمه املباد.
طريقت���ه  يثب���ت  ومقوالت���ه  مبنج���زه  ال�سام���ر  د. 
العلمية يف البحث. فحن يدعو املوؤرخن اىل عدم 
االكتف���اء برواية املا�س���ي، فامنا يدفعه���م للتغيري 
حت���ى يكونوا الط���رف الن�سيط يف ه���ذه املعادلة، 
اإميان���ا من���ه ب���ان املثق���ف ال يك���ون مثقف���ا ع�سويا 
مبنج���زه، امن���ا با�ستغال���ه و�س���ط االأح���داث التي 

يدفعها بادواته اىل اأمام.
كان ال�سامر وطنيا ح���را �سجاعا، حاربته االنظمة 
الت���ي تعاقب���ت على حكم الع���راق بدءا م���ن امللكية 
الفا�س���دة، - بع���د قي���ام ث���ورة 14 مت���وز 1958، 
حي���ث �سغ���ل ال�سام���ر ع���ام 1959 من�س���ب- وزير 
االإر�س���اد.-- بعدها توا�سلت رحلته مع اال�سطهاد 
غداة انقاب �سباط اال�سود 1963، ليغادر العراق 
ويح���ط الرح���ال يف ت�سيكو�سلوفاكي���ا، وي�سب���ح 
ع�سوا فعاال يف"اللجن���ة العليا للدفاع عن ال�سعب 
العراقي"التي تراأ�سها اجلواهري. وقد ا�سقط عنه 
االنقابي���ون-- اجلن�سي���ة العراقي���ة لغاية --عام 

1969، حن عاد اإىل اىل بلدة 

لد يف الب�سرة )12 / 1 / 1924(.
البكالوريو�س  القاهرة على  م���ن جامعة  • ح�سل 
الدكت���وراه   ،)1950( املاج�ست���ري   ،)1947(

.)1953(
• اأح���د موؤ�س�س���ي جملة"الثقاف���ة اجلديدة"الت���ي 

�سدر عددها االول يف ت�سرين االول 1953.
املا�سي  الق���رن  م���ن  اأوائ���ل اخلم�سين���ات  • من���ذ 
اأ�سه���م يف ح���ركات املعلم���ن وا�سراباته���م، وهو 
م���ن الداع���ن لتاأ�سي����س نقاب���ة له���م. ومل���ا ت�سكلت 
اأول نقاب���ة بعد ثورة 14 مت���وز 1958، �سار اأول 

رئي�س لها.
اأ�سهم بفعالية   � اأي�س���ا   � • يف بداي���ة اخلم�سينات 
يف حرك���ة ال�سل���م الت���ي انطلق���ت اآن���ذاك، وح�سر 

موؤمترها ال�سري االأول عام 1954.
• ع���ام 1954 اأ�سب���ح مر�س���ح اجلبه���ة الوطني���ة 

االنتخابية عن الب�سرة اىل الربملان.
• اأيل���ول 1954 ف�س���ل من اخلدم���ة مع االأ�ساتذة 
واملعلم���ن واملوظفن التقدمي���ن، ب�سبب مواقفهم 

املناوئة حللف بغداد والنظام امللكي.
• ت�سنم من�سب وزير االر�ساد )الثقافة واالإعام( 

يف 13 / 7 / 1959.
العرقية،  االأنباء  اأ�س�س وكالة  ا�ستي���زاره،  • ابان 

والفرقة ال�سمفونية، ودار االأوبرا.
لاإقامة مع  انقاب 8 �سباط 1963 ا�سطر  • بعد 

اأفراد اأ�سرته يف براغ.
اأكادميية  ب���راغ، ويف  اأ�ستاذا يف جامعة  • عم���ل 
اأو�سم���ة تقديري���ة  علومه���ا. وح�س���ل عل���ى ع���دة 

لكفاءته العلمية.
اجلن�سي���ة  �سب���اط  انق���اب  حكوم���ة  • اأ�سقط���ت 

واجلواز عنه وعن اأفراد اأ�سرته.
له  الت�سيكية جن�سيتها  عليه احلكوم���ة  • عر�ست 

والأ�سرته، فاعتذر عن قبولها.
الوطن. اىل  اأ�سرته  مع  عاد   1969 • عام 

والتدري����س  العلم���ي  للبح���ث  التف���رغ  اآث���ر   •
واالإ�سراف على طلبة الدرا�سات العليا.

اأ�ستاذ   � م���ا بع���د االأ�ستاذي���ة  • ح�س���ل عل���ى لقب 
كر�سي.

.)1982  /  12  /  14( لندن  يف  • تويف 

الم��ؤرخ و المناضل  فيصل الس��امر 
فى ذكراه

ك��ل��م��ة ف���ي ال��س��ام��ر
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ال����دب����اغ ض�����رغ�����ام  د. 

وت����دور مناق�س����ات، رمبا �ساخب����ة يف بع�س االأحيان 
ب����ن العلم����اء واملوؤرخ����ن والكت����اب يف حتدي����د هذه 
ال�سم����ات والظواه����ر اأو تل����ك، اأو ا�ست�سغار دور هذا 
العن�سر اأو ذاك، كما اإننا ندرك ونتفهم عندما يحاول 
بع�����س الباحث����ن ا�ستخ����دام مناه����ج حتلي����ل معينة، 
وو�سع احل����ركات والث����ورات حتت جمه����ر الفح�س 
والتدقيق وه����ذا اأمر ياحظه القارئ اللبيب ب�سرعة، 
وه����و بح����د ذاته لي�����س خط����اأً ج�سيمًا، ولك����ن اخلطل 
واال�ستب����اه يب����داأ عندما يتجاه����ل اأي باحث احلقائق 
املادية اأو ينكر وجوده����ا، اأو عندما يعمد اإىل مبالغة 
غ����ري مقبول����ة يف عر�س فق����رات بحثه بق�س����د اإ�سفاء 
اأهمي����ة مزعوم����ة، والتهوي����ل يف دور عنا�سر معينة 
واإن����كار اأهمية اأخرى، وهكذا ن�سبح يف النهاية اأمام 
بحث يفتقر اإىل الدقة واالت�ساق، يحفل بالتناق�سات، 
رمب����ا ير�سي �سنف من القراء، ولكنه لن ي�سكل قطعًا 
اإ�سه����ام على طري����ق خدمة العل����م والثقاف����ة والرتاث 

العربي االإ�سامي. 

وال����زجن وقائد ثورته����م علي بن حمم����د، هي واحدة 
م����ن اأكر املو�سوعات الت����ي طاملا اأثارت اخلاف بن 
املوؤرخ����ن والباحث����ن. ويزي����د يف �سعوب����ة البحث 
والتق�س����ي، اأن الث����ورة وقادته����ا مل يرتك����وا ورائهم 
وثائ����ق اأو اأدب �سيا�س����ي، اأو دالئ����ل عل����ى منجزاتهم 
�س����وى قطعت����ن نق����د معدنية ترق����د واح����دة منها يف 
متحف لندن واالأخرى يف باري�س، وكثري من الدماء، 

دماوؤهم ودماء اأعدائهم، وال�سقاء والدموع. 

ومن اأبرز ق�سايا اخلاف و�سعوبات البحث : � 
� الطاب����ع االجتماعي للحركة ب�سرف النظر عن درجة 

ن�سج هذا الطابع.
� انع����دام املراج����ع الت����ي خلفتها احلرك����ة وعنا�سرها 

الرئي�سية.

املوؤرخ����ن  وروؤي����ة  موق����ف  يف  الكب����ري  التف����اوت   �
للحركة.

وحل�س����ن احل����ظ، فان اأعم����ال معا�س����رة حديثة قامت 
بتجميع اأخبار الزجن وثورتهم املتناثرة يف ع�سرات 
م����ن امل�س����ادر واملخطوط����ات القدمي����ة، اهتدين����ا اإىل 
بع�س الرئي�سية منه����ا، ال خاف حول دقة املعلومات 
ال����واردة فيها، مع تفاوت يف حتلي����ل تلك املعلومات، 
هو خ����اف ال ي�س����ر بعملية البحث العلم����ي، بل على 
العك�����س، ه����و يف الواقع مفي����د و�س����روري يزيد يف 
عم����ق الروؤي����ة ويتي����ح فح�����س املو�س����وع م����ن زوايا 

عديدة تقود يف النهاية اإىل �سعة وثراء الفكر.

ومن تلك امل�سادر، بدرجة ممتازة :�
* ث����ورة ال����زجن : وه����ي اأطروح����ة دكت����وراه ممتازة 
للدكت����ور في�س����ل ال�سام����ر مقدم����ة اإىل جامع����ة ف����وؤاد 

االأول)القاهرة(.

* �سل�سل����ة اأعم����ال الدكت����ور فاروق ف����وزي عمر وهو 
خبري واأخ�سائي يف تاريخ الدولة العبا�سية.

وق����د ب����دا يل اأن كا االأ�ستاذي����ن الفا�سل����ن مل تفتهما 
اأي ماحظ����ة مهم����ا كانت �سغ����رية عن تاري����خ الزجن 
وثورته����م، مع تق����ارب �سدي����د يكون متماث����ل يف دقة 

املعطيات واملعلومات واجلدول الزمني لاأحداث.

وب����ادئ ذي بدء، يبدو يل �سرورة التميز بن كلمتن 
طاملا ت�ستخدم بطريقة خاطئة يف البحوث واملقاالت، 
وه����ي الزنوج، والعبي����د. فالزنوج هي كلم����ة اأطلقت 
عل����ى ال�سود من �س����كان اأفريقي����ا، اأم����ا العبودية فهي 
حالة فق����دان كافة احلقوق الإن�سان ما، ودخوله �سمن 
ممتل����كات �سخ�����س اآخر)�سي����ده(، واأ�سكاله����ا املبكرة 

كان����ت يف ال�س����رق واليون����ان وروم����ا. وق����د تكاثفت 
ممار�س����ة ال����رق كعملي����ة جتاري����ة وا�سع����ة النط����اق، 
ال�سيم����ا بعد اكت�س����اف اأمريكا ع����ام 1492 م حيث مت 
نق����ل اأعداد كبرية جدًا م����ن العبيد اإىل �سمال وجنوب 

اأمريكا. 

والزن����وج مو�س����وع درا�ستن����ا، هم �سحاي����ا عمليات 
�سي����د وخطف وجتارة رق واأ�سرى، دارت على نطاق 
وا�سع، حدثت خال قرون عديدة قبل االإ�سام وبعده، 
جلب����وا م����ن �سواح����ل اأفريقي����ا ال�سرقي����ة املطل����ة على 
املحيط الهندي، وم����ن ال�سومال واحلب�سة وزجنبار 
ومن داخ����ل اأفريقيا اأي�سًا. وقد اأطلقت ت�سمية العبيد 
عل����ى كل م����ن فقد حريت����ه واأرادت����ه ال�سخ�سية احلرة 
ودخ����ل يف عبودي����ة م����ن ميتلك����ه �سمن نظ����ام كان له 
تقالي����د واأع����راف. اأم����ا العب����د الزجن����ي فق����د اأطلق����ت 
عل����ى العبيد م����ن ذوي الب�سرة ال�س����وداء، وبيع العبد 
الزجني ب�سعر يقل كثريًا عن العبد االأبي�س، 30-35 
دين����ار، فيما كان العبد االأبي�س يباع ب�سعر ي�سل اإىل 
اأالف الدنان����ري، وقد اأت�سف العبد ال�س����ود بالب�ساطة 
وال�سذاجة، ولك����ن بال�سجاعة واجللد وال�سرب وقوة 

التحمل يف االأعمال ال�ساقة.

وهك����ذا ف����ان العبيد الذي����ن فق����دوا حريته����م اأواًل، ثم 
اعت����ربوا من اأم����اك ال�سادة، ا�ستخدم����وا يف ظروف 
�ساق����ة كخ����دم والعمل يف االأر�����س، وق����د ا�ستخدموا 
اأخ����رى،  اأي�س����ًا يف اجليو�����س لغ����زو وفت����ح بلدان����ًا 
وهكذا كانت احل����روب والغزوات تغ����ذي نف�سها، بل 
اأن قيا�س����رة روما ا�ستخدموهم كم����ادة للمتعة عندما 
كانوا يقذفون بهم اإىل حلبات ال�سراع مع احليوانات 
املفرت�سة، اأو لتدريبه����م وزجهم يف حلبات امل�سارعة 

والقتال حتى املوت. 

وحي����ال اأو�ساع وظروف كهذه، مل يعد لهوؤالء العبيد 
البائ�س����ن م����ا يفقدون����ه اأو يغام����رون ب����ه اإن ث����اروا، 
م����ن اج����ل ولو بارق����ة اأم����ل ب�سيطة يف حتطي����م قيود 
عبوديتهم ولينعموا باحلرية ولو الأجل ق�سري. ويف 
ه����ذا االإطار عرف ما اأطلق علي����ه يف التاريخ بثورات 

العبيد يف اأرجاء خمتلفة من العامل.

فف����ي اإيطالي����ا و�سقلية اللت����ان كانتا تغ�س����ان باآالف 
العبيد الذين كان����وا يعانون اأ�سق �سنوف اال�سطهاد 
اجل�سدي واالمته����ان املعنوي، حيث قام العبيد بعدة 
ث����ورات اأهمها ثورة �سقلية ع����ام 135 ق.م وجنحوا 
يف ت�سكي����ل دول����ة وجمل�����س قي����ادي. وث����ورة العبيد 
الثالث����ة وا�ست����وىل فيه����ا عل����ى جن����وب اإيطالي����ا، بيد 
ان����ه واج����ه م�سريه هو االآخ����ر بالقتل عل����ى يد جنود 

القي�سر.

وكان الع����رب ق����د عرف����وا ال����رق قب����ل االإ�س����ام، وق����د 
اأر�سيت قواعد عرفية للتعامل مع العبيد �سواء كانوا 
من ال�س����ود اأو البي�س. وكان����ت مكانتهم يف املجتمع 
اجلاهل����ي منحط����ة، اإذ مل يك����ن للعب����د اأن يقات����ل م����ع 
الرج����ال، كما مل تكن له دي����ة االإن�سان احلر. و�ساحب 
العبد حر الت�سرف بعب����ده كاأي متاع. واالإ�سام واإن 
مل يلغ الرق، اإال اأنه وفر مكانة لهم وحقوقًا لهم �سمن 
املجتمع يف مقدمتها حق العمل ال�سيا�سي. كما رف�س 
االإ�س����ام التمي����ز العن�س����ري اإذ تو�س����ل عبي����د نال����وا 
حريتهم بف�سل التحامهم بالعمل واجلهاد االإ�سامي، 
اإىل مواقع قيادية مهمة بن الزعامات االإ�سامية مثل: 
ب����ال احلب�سي، �سلم����ان الفار�سي، �سهي����ب الرومي، 
زيد ب����ن ثابت)عربي(، واعتربت ال�سريعة االإ�سامية 

حترير العبد تقوى للم�سلم تقربه اإىل الله.

بي����د اأن ه����ذه النظرة ال�سمح����اء لل�سريع����ة االإ�سامية 
مل تك����ن لتنه����ي ال����رق وجت����ارة العبيد.فم����ع توا�سل 
ح����روب التحري����ر والفتوحات، فق����د توا�سلت عملية 
�سخ املزيد م����ن االأ�سرى اإىل حال����ة العبودية، وبذلك 
ا�ستمرت القاع����دة �سارية املفعول : احلروب كم�سدر 
رئي�س����ي للعبودي����ة، ومن اأ�سب����اب قيام ال����رق. وكان 
النخا�سون)جت����ار الرقي����ق( يرافق����ون اجليو�س يف 
احل����روب كما اأزداد ث����راء النا�����س وت�ساعد م�ستوى 

املعي�س����ة ب�سف����ة عامة، فكان �سبب����ًا يف ازدهار جتارة 
العبي����د، فق����د اأعت����رب ا�ستخ����دام العبي����د يف البي����وت 
كخدم، واجل����واري كمحظيات ومن مظاهر الوجاهة 
االجتماعي����ة، وكان العبي����د ب�سف����ة عام����ة يف مراحل 
التاري����خ عن�سرًا اقت�ساديا مهم����ًا، كقوة عمل زهيدة. 
ولك����ن العرب وب�سبب �سماح����ة االأفكار االإ�سامية يف 
الع����دل وامل�س����اواة وع����دم التميز ب����ن امل�سلمن، نال 
الكثري م����ن العبيد حريتهم بل وتو�س����ل العديد منهم 
وج����واري  والع�سكري����ة،  ال�سيا�سي����ة  القي����ادات  اإىل 

اأ�سبحن اأمهات ولد خللفاء واأمراء وقادة.

عل����ى اأن املرحلة الاحق����ة للفتوحات، طرحت مواقف 
وم�ستلزمات جديدة. ففي العراق على وجه التحديد، 
اأ�ستدعى العم����ل ال�ساق يف الريف، ال�سيما يف الق�سم 
االأدن����ى م����ن الع����راق، حي����ث متت����از بطبيع����ة قا�سية 
لوجود البطائ����ح )االأهوار( وامل�ستنقع����ات، واأرا�ٍس 

�سبخة ف�سهدت فئتن من العبيد: 

* االأوىل : ه����م العبي����د ال����زجن الذي����ن ج����يء بهم من 
ال�سواح����ل ال�سرقية الأفريقيا كما اأ�سلفنا وا�ستخدموا 
يف ه����ذه االأعم����ال ال�ساقة، وكانت تل����ك عملية جمزية 
اقت�سادي����ًا، فاأ�سعار العبيد الزجن متدني����ة قيا�سًا اإىل 
العبيد البي�س، ثم اأن العبد ال يتناول اأجرًا لقاء عمله 
ال�س����اق ه����ذا، وال يحتاج االأم����ر اإال اإىل تغذية ب�سيطة 
جدًا )�سويق، طحن � متر( فاأ�سحاب االأرا�سي كانوا 
ي�ستخدمونه����م بكت����ل كب����رية 5000 - 500 عبد، يف 
ظروف عمل بالغة ال�سوء. وكان الزنوج قد جلبوا اإىل 
الع����راق منذ القرن الهج����ري االأول، بدليل اأن ثورتهم 
االأوىل يف الب�س����رة اندلعت عندم����ا كانت حتت حكم 
م�سع����ب بن الزب����ري، وكان عددهم قلي����ًا، لذلك قمعت 
حركتهم ب�سهوله و�سرعة، بيد اأنهم ما لبثوا اأن ثاروا 
مرة اأخرى ع����ام 785H/758 بقي����ادة زجني يدعى 
رباح، ولكن احلجاج متكن من قمع هذه احلركة مرة 
اأخ����رى بع����د فرتة ق�س����رية م����ن اندالعهاوكذلك ثورة 
اندلع����ت يف عه����د املن�س����ور141H/758M ق�س����ى 

عليها ب�سهولة.

* الثاني����ة : وهم عبي����د الزط، وقد جلب����وا من الهند، 
اإال اأنه����م كان����وا اأقل ع����دداأ لذلك كان مترده����م ق�سريًا 
ومتكنت ال�سلط����ة العبا�سية يف ع�سرها الو�سيط من 

ت�ستيت احلركة والق�ساء عليها.

وق����د ثبت هنا م����رة اأخ����رى، اأن التط����ور االقت�سادي 
وحتمياته اأقوى تاأثريًا من العنا�سر االأخرى، فعندما 
بلغت الدول����ة العبا�سي����ة االإ�سامية مرحل����ة تبلورت 
اأ�سب����اب ومعطي����ات اقت�سادي����ة / اجتماعي����ة،  فيه����ا 
ال�سيما على �سعيد االأر�س، اأفرزت اأمناط وت�سكيات 
جديدة. فاملجتمع العبا�سي عرف اأ�سناف جديدة من 
متل����ك االأر�س قادته����ا ال�س����رورات ال�سيا�سية بدرجة 
رئي�سي����ة باالإ�ساف����ة اإىل عوام����ل اجتماعي����ة واإدارية 

وتلك االأ�سناف كانت :
* اأقطاع التمليك : وت�سمى اأي�سًا اأحياء املوات، وهي 

اإ�ساح االأرا�سي غري 
للزراعة،  ال�ساحل����ة 

وهي من االأ�سناف التي ال تورث.
* اإقط����اع اال�ستغ����ال: ومتنح لق����ادة اجلي�س وهي ال 

تورث اأي�سًا.
ع����ن  ب����داًل  للموظف����ن  ومتن����ح   : م����دين  اإقط����اع   *

الرواتب.
* اإقط����اع خا�����س : ومتن����ح اإىل االأفراد لق����اء خدمات 

معينة.
* اإقط����اع ع�سك����ري : ومتن����ح لاأم����راء والقادة)لق����اء 

رواتب اجلند(.
* اإقطاع اخلليفة : وهي اأماك اخلليفة من االأرا�سي 

وال�سياع.

اإذن ووفق هذه املعطيات، الحظ ب�سفة خا�سة اإقطاع 
التمليك واإحياء املوات )ا�ست�ساح االأرا�سي(، اإقطاع 
التمليك واأحياء املوات )ا�ست�ساح االأرا�سي(، وهي 
حتتاج ب�سفة خا�سة اإىل وفرة يف االأيدي العاملة يف 
عم����ل �ساق الإزالة ملوحة االأرا�سي وكذلك االقطاعات 
الع�سكرية واملدنية وهي جميعًا بحاجة اإىل قوة عمل 
بخ�س����ة، وهذا ما يف�س����ر ا�ستمرار جل����ب الزنوج اإىل 
الع����راق برغم املخاطر التي اأث����ريت والتي يحتمل اأن 
تثار. ولكن االأغ����راء الذي متثله قوة العمل الزهيدة، 
واالأرباح التي ميكن اأن جتنى من هذه العملية، كانت 
اأق����وى من هاج�����س االأمن حت����ى اندالع ث����ورة الزجن 
مو�سوع����ة درا�ستن����ا ه����ذه، وله����ذه املعطي����ات اأي�سًا 
ن�سط����ت حرك����ة جت����ارة الرقي����ق االأ�سود ع����رب البحر 
احلمر واملحي����ط الهندي واخلليج العرب����ي اإىل �سبه 
اجلزي����رة العربية والعراق وم�س����ر وعرب ال�سحراء 

الكربى اإىل �سمال اأفريقيا. 

ب�سف����ة  التناق�س����ات  احتدم����ت  حي����ث  الع����راق  ويف 
ح����ادة، فم����ن جه����ة ف�س����اد يف قم����ة ال�سلط����ة ال خاف 
اأو ج����دال حول����ه، و�س����راع ي����دور يف ال�س����ر والعلن 
ب����ن اخللف����اء العاجزين ع����ن و�سع حل����ول مل�سكات 
اأخ����ذت تتفاق����م، ومن تل����ك �سراع يدور ب����ن اخللفاء 
وموؤ�س�سة اخلاف����ة من جهة وبن القادة املرتزقة من 
جه����ة اأخرى، وكذل����ك مع القوى الع�سكري����ة االأجنبية 
واقع����ًا  فر�س����ت  والت����ي  وال�ساجق����ة(  )البويهي����ن 
�سيا�سي����ًا متي����ز باالنح����ال والف�ساد و�سي����وع الظلم 
واال�ستغال باالإ�ساف����ة اإىل �سوء املوقف االقت�سادي 

واالجتماعي.

وهك����ذا توف����رت ال�س����روط واملقدم����ات املو�سوعي����ة 
والذاتي����ة الن����دالع ث����ورة قوامه����ا اأع����داد غف����رية من 
الزنوج الذين يعي�س����ون حياة بائ�سة، ومتثل الثورة 
بالن�سبة لهم بارقة االأمل للخا�س من بوؤ�سهم واملوت 
وال�سيف يف اأيديه����م اأف�سل من املوت حتت ال�سياط، 
وو�سع نهاية لعذاب بدا ال نهاية له، وباملقابل الدولة 
بف�س����اد اأجهزته����ا وعنا�سره����ا القيادية الت����ي مل يكن 
بو�سعه����ا و�س����ع ح����د لتدهور نظ����ام احلك����م و�سلطة 

الدولة.

وي�سبه امل�ست�س����رق الفرن�سي كلود كاهن ثورة الزجن 
يف الع����راق بث����ورة �سبارتكو�س لكن بف����ارق ال يبدو 
ب�سيطًا، ذلك اأن �سبارتكو�س قائد ثورة الزجن الثالثة 
كان عبدًا م����ن تراقيا )من رعايا الدول����ة البيزنطية، 
وتراقي����ا الي����وم ه����ي منطق����ة مق�سم����ة ب����ن تركي����ا 
واليونان( يف حن مل يكن علي بن حممد قائد ثورة 
ال����زجن عبدًا، بل ومل يكن حت����ى ذو ب�سرة �سمراء اأو 
�سوداء ولكن هناك خاف كبري يف املعطيات االأخرى 
عن �سرية حيات����ه وانحداره الطبقي والعرقي. ولكن 
عل����ى االأرج����ح، ف����اأن علي بن حمم����د الذي غ����دا اأ�سمه 
فيم����ا بعد �ساحب الزجن يتمت����ع بقدر كبري من الذكاء 
والطموح ال�سيا�سي الوا�سع وال�سجاعة، كافية لتثري 
في����ه نزعة املغامرة مع مق����درة قيادية واإدراك لطبيعة 
الظروف ال�سيا�سية واالجتماعية التي متر بها الباد 
وموؤ�س�س����ة اخلافة، فاأق����دم على قي����ادة تلك اجلموع 
البائ�س����ة الت����ي مل يكن لديها ما تخ�س����ره والتي كانت 

م�ستعدة للعمل حتت قيادته للخا�س من واقعها.

و�ساح����ب ال����زجن علي بن حممد هو م����ن مواليد باد 
فار�����س م����ن اأب عرب����ي، ورمب����ا اأن والدته م����ن �سكان 

اأوا�س����ط باد فار�����س، ولكن ال�سك����وك الكثرية حتوم 
ح����ول ادعائ����ه الن�س����ب العل����وي، مم����ا يحم����ل معظم 
املوؤرخ����ن عل����ى االعتقاد اأن قائ����د الث����ورة اأدعى هذا 

الن�سب من اأجل ك�سب دعائي �سيا�سي / ديني. 

فالثورة هي اأذن ثورة عبيد، وهي واحدة من ثورات 
العبيد العديدة يف العراق وال�سائعة يف التاريخ كما 
اأ�سلفن����ا )واالأ�س����ح ت�سميتها بانتفا�س����ة ولي�س ثورة 
الأن �س����روط وقوان����ن الث����ورة اأعق����د م����ن اأن تنطبق 
عل����ى ثورة الزجن، ولكن دعنا جناري الت�سمية!( وقد 
وجدت الثورة، ولرمبا اأن ذلك حدث يف اأماكن اأخرى 
اأي�س����ًا، وجدت م����ن يوؤيدها ويدعمها، ب����ل ولرمبا اأن 
يقات����ل يف �سفوفه����ا م����ن الذين يج����دون م�سلحة يف 
مناه�س����ة ال�سلطة، اأو من فئات م�سحوقة واإن مل تكن 
�سمن حال����ة العبودي����ة، فتلتف حول الث����ورة لت�سكل 
احل����زام اجلماهريي ال����ذي يحيط بها ويق����دم الدعم 
املعن����وي واملادي لها وليتح����ول الدعم يف مرحلة من 
مراحل����ه اإىل امل�ساهم����ة يف الن�س����ال، كم����ا حدث ذلك 
يف ث����ورة ال����زجن، اإذ �ساه����م اأف����راد ورمب����ا جماعات 
م����ن عنا�سر البدو والفاح����ن ال�ساخطن يف العمال 

القتالية لثورة الزجن.

ويف ه����ذا االإطار"�ساعد بع�����س االأعراب ثورة الزجن 
يف الهج����وم على الب�سرة"  وه����ذه املعلومة توؤكد اأن 
الث����ورة قد اكت�سب����ت يف بع�س مراحله����ا �سفة حركة 
ال�ساخطن عل����ى الظلم وف�ساد الدول����ة، ولي�س ثورة 
عبيد ح�سرًا، ولكن قيادة الثورة اأخفقت يف ا�ستغال 
ه����ذه امل�سالة ب�س����ورة دقيق����ة، اأي اأنه����ا مل تنجح يف 
تو�سي����ع اإطار الث����ورة و�سعاراته����ا ومنحها م�سامن 
اجتماعي����ة عام����ة ذات اأبع����اد عميق����ة وحتويله����ا من 
ثورة عبيد تهدف اإىل االنعتاق والعودة اإىل اوطانهم 
االأ�سلي����ة، اأو حت�سن ظروف حياته����م ومعي�ستهم)اإذ 
مل يك����ن ا�ست����ام ال�سلط����ة من ب����ن اأهدافه����م( وقيادة 
الث����ورة مل تخط����و تلك اخلط����وة الكب����رية احلا�سمة، 
التح����ول اإىل ثورة عام����ة، ذلك ل�سعف وع����ي القيادة 
بقوان����ن الثورة من جه����ة ولتباط����وؤ ردود الفعل من 

جهة اأخرى.

وبتقديرن����ا، كان له����ذه الفقرة اآثاره����ا، باالإ�سافة اإىل 
�سل�سل����ة من االأخطاء منه����ا اأن الو�سط الذي هبت منه 
رياح الث����ورة كان يحفل باجتاهات وتيارات خمتلفة 
)الب�س����رة والعراق االأدنى(، وكان الزجن ميثلون فيه 
ب����وؤرة الثورة اجلاهزة لالتهاب مع اأول �سرارة، لكن 
دون اإغفال لعنا�سر املوقف االأخرى ومعطيات اأخرى 
مهمة، منها �سعف اإدراك وت�سخي�س فقرات اأ�سا�سية 
التط����ور  كان  العبا�سي"فق����د  املجتم����ع  يف  اأخ����رى 
االقت�س����ادي الذي �سه����ده القرن الثال����ث الهجري يف 
املجتم����ع العبا�سي من الزراعة ال�سيق����ة اإىل الزراعة 
الوا�سعة )وقد اأ�سلفن����ا ذلك( والتجارة الرابحة، اأدى 
ذل����ك اإىل قي����ام طبقة م����ن اأ�سحاب ال����روات الكبرية 
وم����اك االأرا�سي الوا�سعة بجان����ب طبقة من الفقراء 

واأدى ذلك اإىل مزيد من التناق�س". 

اليب����زغ  جامع����ة  ع����ن  �س����ادرة  مهم����ة  درا�س����ة  ويف 
باأملاني����ا، اأن ال����زجن مل يغ����ريوا اأي �س����يء م����ن طبيعة 
عاقاته����م االجتماعي����ة بع����د انت�ساراته����م )تلك التي 
حققوها يف بداي����ة الثورة(، بل اأنهم ب����داوؤا بامتاك 
اأع����داد من العبيد، من الفاحن والب����دو الفقراء، كما 
اأ�سب����ح قادة ال����زجن من ماك واالأرا�س����ي، ف�سلوا يف 
حتقي����ق التفاعل و�سي����غ الن�سال امل�س����رتك مع البدو 
امل�سطهدي����ن وجماه����ري الفاح����ن وامل�س����اواة ب����ن 
جمي����ع ال����زجن يف الن�س����ال وبذل����ك فق����دوا املقدمات 

احلا�سمة النت�سارهم وخ�سروها ل�سالح اخلافة"

ولي�س����ت هن����اك فائدة كب����رية ترجى من جم����ادالت ال 
تنته����ي : مل����اذا ت�سدى عل����ي بن جمم����د العربي احلر 
لقيادة ثورة العبيد الزجن، فكثريًا ما اأ�سغل املوؤرخون 
اأنف�سه����م بهذا ال�سوؤال. ويف الواقع اأن علي بن حممد 

ثورة الزنج  بين الدكتور فيصل السامر 
والدراسات األخرى

تكتسب الدراسات التاريخية والسياسية التي 
تبحث يف مرحلة العرص العبايس الوسيط 
أهمية خاصة وذلك بسبب نضج املعطيات 
املوضوعية والذاتية التي أثرت عىل تبلور 
األوضاع االجتامعية / االقتصادية من جهة، 
وعىل تطور الفكر السيايس من جهة أخرى، 
وتستلزم أن يتمتع الباحث بقدرة عالية عىل 
التميز بدقة بني الحركات والفرق الدينية / 
املذهبية، أو الحركات االجتامعية، املطلبية 
/ السياسية والتأثريات املتبادلة بينها، وعىل 
طبيعة وكنهة األحداث الدائرة.

ولكن األمر مل يكن كذلك عىل أرض الواقع، 
فالتداخالت والتشابك الوثيق بني الشعارات 
واألهداف، تجعل مهمة الباحث عسرية 
يف فك أرسار وغموض، وأبعاد وحدود 
كل موضوع، وغالبَا ما تتداخل بصفات 
ورشوط الحركة السياسية املطلبية، حتى 
تبدو للعيان وكأن األمر يدور عن فرقة دينية. 
وهكذا، فليس نادرَا ما طالعنا من املؤرخني 
والباحثني والكتاب من يقرر أو يتعامل مع 
الزنج والقرامطة كفرق أو تيارات دينية، 
والحق فأن هذه هي حركات سياسية مارست 
العنف املسلح، ولكن تلك الحركات، السيام 
الزنج والقرامطة، اتخذت بهذه الدرجة أو 
تلك من الحذاقة السياسية، شعارات دينية 
أسبغتها عىل نضالها السيايس/ املطلبي من 
أجل إكسابها املزيد من الرشعية، ذلك أن 
الوعي االجتامعي/ الطبقي كان أضعف من أن 
يكون لوحده كافيًا كشعار محرك للجامهري، 
أو من اجل إكساب الحركة املزيد من 
االلتفاف الشعبي حولها.
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د. نجاح هادي كبة 

وه����و لي�����س عب����دًا وال زجني����ًا، بل 
وفيما يبدو من �س����رية حياته"انه 
كان عل����ى �س����يء من الثقاف����ة، وقد 
عمل يف التدري�س يف عا�سمة اخلافة )�سامراء( كما 
عمل يف الدواوين"وعلى االأرجح فان علي بن حممد 
اأدرك و�ساهد اخللل والف�ساد وبحكم جوالته الكثرية 
)ا�ستملت على البحري����ن واالإح�ساء والقطيف( اأدرك 
اأن العبي����د هم مادة الث����ورة املوؤك����دة. وكذلك اإطاعه 
على التنجيم وقدرته على طرح ال�سعارات وتف�سريها 
)وتدل ه����ذه يف القامو�����س ال�سيا�س����ي املعا�سر، اإىل 
الق����درة للعمل بن اجلماهري(، فق����رر الت�سدي لقيادة 
الث����ورة، ولرمب����ا يف ذلك �سيء من الطم����وح القيادي 
واملغام����رة اإال اأن����ه يف النهاي����ة ت�س����رف ينطوي على 
امل�سوؤولية وحتمل املخاطر ورف�س للف�ساد والظلم. 

وكان علي بن حممد قد اأدرك �سعف اخلافة كموؤ�س�سة 
وف�ساده����ا وانحط����اط ت�سرف اخللفاء، فل����م تعد تلك 
الهالة حتيط بهم، هذا من جهة، ومن جهة اأخرى كان 
الف�ساد ق����د اأ�ست�سري لدرجة حت�س عل����ى الثورة، اإال 
اأن اإدراك قائ����د الزجن علي بن حممد للخطوط العامة 
للموقف ال�سيا�س����ي واالجتماعي ال يعني بال�سرورة 
قدرت����ه على طرح منهاج �سيا�س����ي/ اجتماعي للثورة 
وحتدي����د مواقفه����ا حي����ال اب����رز ق�ساي����ا ذل����ك الع�سر 
كم����ا اأن ادع����اوؤه الن�سب اإىل البيت العل����وي قاده اإىل 
�سل�سل����ة م����ن التناق�س����ات واالأخطاء اأ�سع����ف موقفه 
وموق����ف احلركة والث����ورة، اإذ اأدع����ى اأ�سول خمتلفة 
م����ن الن�س����ب اإىل اآل البي����ت العلوي، رغ����م اأن االدعاء 
باالنت�ساب اإىل اآل البيت كان حمور حركات �سيا�سية 

وعقائدية كثرية، وكان اأمرًا ماألوفًا ومتكررًا. 
ويف ذل����ك يكت����ب الدكتور في�س����ل ال�سام����ر"اأن حركة 
ال����زجن مل تك����ن احلرك����ة الوحيدة الت����ي ا�ستندت اإىل 
ادع����اءات دينية يف التاري����خ االإ�سامي. وثمة حقيقة 
ك����ربى يف التاريخ االإ�سامي الو�سيط، هي اأن الدين 
مل ينف�س����ل ع����ن ال�سيا�سة بل بقيا ي�س����ريان جنبًا اإىل 
جنب، ذلك اأن اخلليفة كان يجمع بن يديه ال�سلطتن 
الروحي����ة والزمنية )قب����ل حلول �سلط����ة الع�سكرين 
املرتزقة والبويهين وال�ساجقة( على عك�س ما جند 
يف الغرب اإبان الع�سور الو�سطي حيث كانت ال�سلطة 

الروحية بيد البابا، والزمنية بيد االإمرباطور"
وم����ع اأن اأح����داث كثرية ق����د جرت يف اأواخ����ر الع�سر 
العبا�سي االأول، وحفل بها الع�سر العبا�سي الو�سيط، 
عدل����ت اإىل ح����د كبري من مفه����وم اخلاف����ة وموؤ�س�سة 
اخلاف����ة ككل. وجند ذل����ك وا�سحًا يف اأعم����ال علماء 
ال�سيا�سة العرب امل�سلمن، اإال اأن ال�سريعة واأحكامها 
بقيت مقد�سة يف اأذهان عامة النا�س"فاخلليفة اعترب 
منف����ذًا لل�سريعة االإ�سامية ومف�س����رًا للقراآن وال�سنة، 

وهذه اأدت اإىل نتيجتن مهمتن.
* االأوىل : اأن كل حرك����ة قامت يف التاريخ االإ�سامي 
مهم����ا كانت على �س����واب، و�سمت بالزي����غ والزندقة 

وخروج على الدين والدولة.
* الثاني����ة : اأن اأي حركة مل يكن ليكتب لها النجاح ما 

مل ت�ستند اإىل حجة دينية تربر فيه قيامها �سد النظام 
القائم.

وكانت جميع احلركات، من زجن وقرامطة، وحركات 
ذات اأهداف وغايات اجتماعية، ولكنها اتخذت الدين 
�ستارًا لكي تربر براجمها يف نظر اجلماهري. ومن هنا 
عربت ثورة الزجن عن روح الع�سر ا�سد التعبري، يف 
ذل����ك الع�سر الذي كان زاخ����رًا بالدعايات االجتماعية 
امل�ست����رتة با�س����م العدال����ة الدينية الداعي����ة اإىل اأعادة 
ال�سريع����ة اإىل م����ا كانت عليه، وه����ي يف الواقع تاأكيد 
وحماول����ة لتح�سن ظروف الطبق����ات الفقرية وتغري 
النظ����ام ال�سائ����د. وهن����اك اأمثلة كثرية عل����ى ذلك منها 

املختار الثقفي، احلارث بن �سريح...الخ" 
وقائ����د الث����ورة علي بن حمم����د الذي ط����رح �سعارات 
ديني����ة، علوية ثم زيدية ث����م اأمامية فيم����ا كانت اأرائه 
ال�سيا�سي����ة ه����ي اأق����رب اإىل اأراء اخل����وارج ال�سيم����ا 
يف ق�سي����ة االإمام����ة الت����ي ه����ي م�سال����ة جوهري����ة يف 
االجتاه����ات ال�سيعي����ة. فق����د راأى قائ����د ث����ورة الزجن، 
اأن االإمام����ة يتواله����ا اأف�س����ل امل�سلم����ن بغ�����س النظر 
ع����ن ن�سبه، وه����و راأي اأق����رب اإىل اخل����وارج منه اإىل 
االجتاهات االأخرى، كما رفع �سعارات اأ�سرتك فيها مع 
اخلوارج ك�سعار :"ال حكم اإال الله"، واأ�ستند اإىل االآية 
:"اإن الله ا�سرتى من املوؤمنن اأنف�سهم واأموالهم باأن 
لهم اجلنة يقاتلون يف �سبي����ل الله فيقتلون ويقتلون 
وعدُا عليه حق����ًا يف التوراة والنجي����ل والقراآن ومن 
اأوفى بعهده من الله فا�ستب�سروا ببيعكم الذي بايعتم 
وذل����ك ه����و الف����وز العظي����م"111� التوبة(، وق����د اأول 
�ساحب الزجن هذه االآية تاأويًا �سيا�سيًا حيث قال اأن 
املوؤمنن)ويق�س����د اأن�ساره( قد ا�س����رتوا اأنف�سهم فلم 

يعودوا بعد عر�سة للرق والعبودية"
ويختلف املوؤرخون وكذل����ك امل�ست�سرقون يف البحث 
ع����ن هوي����ة اجتماعي����ة / �سيا�سي����ة للحرك����ة، ومع اأن 
طبيع����ة الث����ورة وا�سح����ة مب����ا يكف����ي م����ن ال�سواهد 
واالأدل����ة، كونها ث����ورة عبيد، الذي����ن ميثلون العن�سر 
االأ�سا�س����ي للحركة، وم����ادة الث����ورة الرئي�سية، الذي 
تنط����وي علي����ه احلركة، وه����ي حركة حت����رر. نعم اأن 
الو�سوح النظري والعقائ����دي مل يكن بارزًا اأو كافيًا 
ب�سب����ب حالة التخلف الثقايف الذي كانت عليه جموع 
العبي����د، وه����ذا يف�س����ر اأي�سًا ع����دم تركه����م لوثائق اأو 
موؤلف����ات، وفعالي����ات احلركة يف التقيي����م النهائي لها 
واإن كان����ت عل����ى �سع����ف نظ����ري وعقائدي ب����ن، بيد 
اأن ذل����ك ال يلغ����ي هويته����ا بو�سفه����ا ث����ورة حترر من 

العبودية.
نع����م اإنها ث����ورة اجتماعية ولكن ي�سوبه����ا الكثري من 

التناق�سات، والغمو�س وعدم الو�سوح!! 
ويب����دو اأن قائ����د الثورة ق����د اأ�سرف)وتلك م����ن مثالبه 
اأي�س����ًا( يف قط����ع الوعود للعبيد بالتح����رر واالأنعتاق 
ف�س����ل يف  كب����رية و�سريع����ة  انت�س����ارات  وبتحقي����ق 
حتقيقه����ا، ويف ذل����ك اأبخ�سوا ق����در موؤ�س�سة اخلافة 
عل����ى م����ا تنط����وي علي����ه م����ن �سع����ف، اإذ �سرع����ان ما 
اأ�ستط����اع اخلليفة من عقد التحالفات مع مناف�سيه يف 

البي����ت العبا�سي بع����د اأن بلغته االنت�س����ارات االأوىل 
التي حققها جي�س ال����زجن املوؤلف من ع�سرات االالآف 
م����ن العبيد، واجتياحه الدموي ملدينة الب�سرة، االأمر 
الذي األب الق����وى �سدهم. ثم ببلوغهم مدينة وا�سط، 
حم����ل اخلاف����ة على ال�سع����ور باخلط����ر الداهم. فعن 
اخلليف����ة املعتم����د �سقيق����ه املوف����ق وليًا للعه����د وقائدًا 
للجي�����س، االأمر الذي اأدى تلقائي����ًا اإىل تخفيف قب�سة 

الع�سكرين املرتزقة على اجلي�س والدولة. 
وق����د اأثبت����ت موؤ�س�سة اخلاف����ة، يف اإط����ار معاجلتها 
اأن  عل����ى  ق����ادرة  اأنه����ا  ال����زجن،  ث����ورة  لتفاع����ات 
تعال����ج جروحه����ا وتلح����م �سروخه����ا وت�ستفي����ق م����ن 
ا�سرتخائه����ا، فتعق����د �س����ات وحتالف����ات �سريعة مع 
ق����وى معادية)حرك����ة ال�سفارين(، ومع ح����كام اأقاليم 
طموحن)الطولوني����ن(، وق����د وقع����ت حرك����ة الزجن 
يف ه����ذه االأخطاء"نتيج����ة لت�سوراته����م االجتماعية 

ال�ساذجة، ويف تقدير القوة الع�سكرية للخليفة"
يف  ال�سيا�س����ي  للموق����ف  االأوىل  الق����راءة  وكان����ت 
مرحل����ة تفج����ري الث����ورة �سحيحة اإىل ح����د كبري، فقد 
كان����ت الدول����ة العبا�سي����ة ت�سه����د �سل����ًا يف اأدائها، اأو 
اأنه����ا ب�سبب هيمن����ة ق����وى ع�سكرية اأجنبي����ة ل�سباط 
اأت����راك وديل����م، مرتزقة ج����يء بهم يف زم����ن اخلليفة 
املعت�س����م ث����م اأ�ستفحل اأمره����م ب�سفة خا�س����ة بعد اأن 
اغتي����ل اخلليف����ة املتوكل عل����ى اأيديهم عندم����ا اأراد اأن 
يح����د من خطورته����م وتكاث����ف دوره����م اإىل اأن باتوا 
يهيمن����ون يف الواقع على احلياة ال�سيا�سية واأحالوا 
موؤ�س�س����ة اخلاف����ة اإىل جمرد واجه����ة، يتحكمون يف 
خل����ع وتن�سيب اخللفاء، ويعي����دون اإىل االأذهان دور 
)احلر�����س   Partorian الربيتوري����ن  احلر�����س 
االإمرباطوري يف روما القدمية(، هذا من جهة، ومن 
جهة اأخرى، كان مت����رد اآخر قد ن�سب اإىل اخلافة يف 
 259H/867M س����رق االإمرباطورية بحدود العام�
بقي����ادة يعق����وب ال�سف����ار وقد بلغ����ت �ساأن����ًا مهمًا يف 
اأرج����اء جن����وب واأوا�س����ط فار�����س حت����ى بل����غ حدود 
نفوذهم اإىل وا�سط، جن����وب العا�سمة بغداد، كما اأن 
والة الدول����ة العبا�سية اأظه����روا حيال �سعف اخلافة 
الكثري م����ن الرغبة يف احلكم الذات����ي، ولرمبا اإىل ما 
ه����و اأكر من ذلك، يف تاأ�سي�س كيانات لي�س لها �سوى 
عاق����ة �سكلية باخلاف����ة، بل وحاولوا فع����ًا التو�سع 
اإىل خارج حدود والياته����م، حيث نازع الطولونيون 
اخلليف����ة �سلطته على �سم����ال اأفريقيا واحلجاز وباد 

ال�سام.
ويف حن اأخفقت الث����ورة يف اأقامة حوار اأو حتالف 
م����ع هذه البوؤر، كما اأظهروا ف�سًا ذريعًا يف االئتاف 
والتحال����ف اأو حت����ى التن�سي����ق م����ع حرك����ة القرامطة 
الت����ي كانت يف بواكري ن�ساطها ال�سيا�سي والعقائدي 
وباملقاب����ل متكن اخلليفة من راأب ال�سدع يف �سفوفه 
داخلي����ًا بتع����ن اأخاه ولي����ًا للعهد وقائ����دًا للجي�س كما 
املرتزق����ة  الع�سكري����ن  �سلط����ة  واأ�سع����اف  اأ�سلفن����ا، 
وجتمي����ع الق����وى الع�سكري����ة وال�سيا�سي����ة ملواجه����ة 

املوقف الذي بدا ع�سيبًا حقًا.

وق����د �سهل����ت اأخطاء ال����زجن مهم����ة ال�سلط����ة يف عزل 
الث����ورة، وقد الحظن����ا اأن هناك تعاطف����ًا واإن بدا ذلك 
يف الب����دء �سعيفًا م����ن الفاحن والب����دو الذين كانوا 
يعان����ون من ظ����روف �سيئ����ة، تعاطفًا م����ع الثورة يف 
كث����ري من فعالياتها مبا يف ذلك الع�سكرية منها، ولكن 
الث����ورة مل حت�س����ن الت�س����رف حي����ال ه����ذا التعاط����ف 
والعم����ل عل����ى تعميق����ه وتو�سيع����ه باإب����داء املزيد من 
التفهم لظروفهم ولطبيع����ة املوقف ب�سفة عامة، ومن 
تلك ارتكابه����م خطاأ فادحًا باإقامة جم����ازر دموية عند 
�سبتم����رب 871   � اأيل����ول   /7 الب�س����رة يف  احتاله����م 
/257H �س����وال �17، اأي بع����د �سنت����ن تقريب����ًا م����ن 
اندالع الثورة فقتلوا ع�سرات االألوف من النا�س)قيل 
300 األ����ف اإن�سان(، وقاموا باأعم����ال رهيبة من القتل 
والنه����ب وال�سل����ب لاأغنياء والفقراء عل����ى ال�سواء.، 
ويف الواق����ع، وجتم����ع عل����ى ذل����ك اأعم����ال املوؤرخ����ن 
والكت����اب وامل�ست�سرقن، اأن الطاب����ع الدموي ال�سديد 
للفعالي����ات الزجني����ة يف اأتباعه����م اأ�سالي����ب االإرهاب 
ق����ادت اإىل خلق ردود فعل �سلبية لدى اجلماهري، ذلك 
االإره����اب ال����ذي مار�سته الث����ورة مع كاف����ة املدن التي 

كانت تقع يف متناول اأيديهم.
واحلرك����ة الت����ي ب����دت يف بدايته����ا قوي����ة منتع�س����ة 
ومتقدم����ة، مت�س����ك بزم����ام املب����ادرة بيده����ا، يف حن 
كان����ت ال�سلط����ات وقواه����ا ال�سعيف����ة يف حال����ة دفاع 
وتراج����ع، وق����د ت�س����ور قائ����د الثورة عل����ي بن حممد 
ورفاق����ه، اأن قوته����م من جه����ة و�سعف �سلط����ة الدولة 
وموؤ�س�س����ة اخلافة م����ن جهة اأخرى ه����ي حالة دائمة 
فل����م يحاول����وا اإدامة تفوقه����م ال�سيا�س����ي والع�سكري 
واملعن����وي، فاعتق����دوا اأن ج����ل م����ا ينبغ����ي عمل����ه هو 
املزي����د من الطرق واحلفر بالو�سائ����ل الع�سكرية على 
ج�س����م الدولة املنهك، وفاته����م اأهمية و�سرورة العمل 

ال�سيا�سي واالإعامي والعقائدي.
وعلى ه����ذا ال�سعيد بال����ذات، االإعام����ي/ العقائدي، 
اأظه����روا عج����زًا كب����ريًا ومل يدرك����وا اأهمي����ة تعبئ����ة 
اجلماه����ري عقائدي����ًا، االأم����ر ال����ذي له اأهمي����ة خطرية 
على �سعي����د العمل الدعائي ونتائج����ه على معنويات 
عنا�س����ر احلركة وجماهريها على ح����د ال�سواء)وهو 
خط����اأ جتنبت����ه بطريقة ما حركة القرامط����ة بالتحاقها 
بالدع����وة االإ�سماعيلي����ة كواجه����ة ديني����ة / عقائدي����ة( 
وق����د ف�سلت حركة الزجن يف خلق اأطار فكري خا�س، 
ول����وال طابعه����ا املميز)ثورة عبي����د( لفق����دت كل قيمة 

تاريخية لها.
وت�س����ري معطيات ووقائع كث����رية، اأن عنا�سر الثورة 
يف مراحلها املتقدمة، كان����ت تت�ساقط ب�سرعة فري�سة 
الإعام ودعي����ات ال�سلطة، فقد ا�ستخ����دم املوفق)ويل 
العه����د وقائ����د اجلي�����س( �سيا�س����ة اللن والق����وة معًا، 
باإ�س����دار العف����و م����رارًا ع����ن امل�سارك����ن بالث����ورة اإن 
هم �سلم����وا اأنف�سهم، وم����ن ثم اأ�ستخدمه����م يف جي�س 
ال�سلط����ة ليقاتل����وا رفاق االأم�س، وكان����ت تلك من اأهم 

فعاليات الدولة ال�سيا�سية والدعائية �سد الثورة. 
واإىل جان����ب ذل����ك، ف����اإن الث����ورة فق����دت الكث����ري م����ن 
م�سداقيته����ا وطهارته����ا الثوري����ة بحيازته����ا للعبيد، 
وبه����ذا �سع����ر العبيد ال����زجن دون ريب باالإحب����اط، اإذ 
فقدت احلرك����ة قوتها ودافعها االأخاق����ي وذلك يف�سر 
ان�سمامه����م اإىل ال�سلط����ة والنهاي����ة ال�سريعة)ن�سبيًا( 
للحركة تثبت �سعفها الفكري وال�سيا�سي واملعنوي، 
ف����ا غراوة اأن جن����د عنا�سر من ال����زجن امل�ستاأمنة قد 

التحقت بجي�س الدولة.
وكان �ساحب الزجن قد اأدع����ى الن�سب العلوي بهدف 
اإح����راز نفوذ معنوي، ومت�سك باآيات قراآنية تدل على 
م�سروعية ن�سالهم، واأ�ستند اإىل اأحكام ال�سريعة التي 
تدع����و اإىل ح�سن معاملة العبي����د وحتريرهم ومت�سك 
بها، بيد اأن هذه ال�سيا�س����ة �سرعان ما ناق�ست نف�سها 
يف فعالي����ات الحقة عندما اأعلن �ساح����ب الزجن)قائد 
الثورة( �سعارات معروفة للخوارج، وهم من خ�سوم 
العلوي����ن، كم����ا ان����ه باأتباعه مذهب اخل����وارج، وهو 
مذهب يغري الث����وار لفحواه الي�ساري الدميقراطي، 
بينما كان����ت مذاهب ال�سيع����ة كلها)تقريب����ًا با�ستثناء 
الزيدي����ة اإىل حد م����ا( لها نزع����ة �سوفية فيم����ا يتعلق 
باالإمام����ة، وع�سم����ة االأئمة، واإ�سب����اغ احلكمة االإلهية 

عليهم.

◄◄

   املوؤرخ اال�ستاذ الكبري د.في�سل ال�سامر )1925 – 1982( من اعام املوؤرخن العراقين 
له موؤلفات عدة يف جمال تخ�س�سه منها )ثورة الزجن، 1954 بغداد(. )العرب واحل�سارة 
االوربي���ة 1977 بغ���داد(، )ابن االثري، 1983م، بغ���داد( وله ن�ساط �سيا�س���ي يف العهدين 
امللكي واجلمهوري، فقد ف�سل العام 1954  من اخلدمة مع من ف�سل من الوطنين ب�سبب 
مواقفه���م م���ن حلف بغداد، بع���د ثورة مت���وز الع���ام 1958  ا�سهم ب�سكل فع���ال يف احلياة 
الثقافي���ة وال�سيا�سية وتعاون مع احلزب الوطن���ي الدميقراطي وكان مو�سع ثقة موؤ�س�س 
احل���زب اال�ستاذ كامل اجلادرجي، لكنه بقي م�ستقا �سيا�سيا، ت�سنم من�سب وزير االر�ساد 

العام )1959  – 1961(.                        
كت���ب عنه اال�ست���اذ حميد املطبعي يف مو�سوعته )اأعام الع���راق يف القرن الع�سرين، ج2( 
)ان���ه عامل بالتاري���خ كانت له مواقف وطنية وق���د ا�سهم يف احلياة الثقافي���ة ا�سهاما المعا 
ونق���ل عن���ه راأيه يف التاري���خ واملوؤرخن اذ ق���ال : ان املوؤرخ يف راأي الدكت���ور ال�سامر، ال 
يك���ون جم���رد راوي���ة اأمن الأح���داث املا�سي فق���ط، فهذا واجب م���ن واجبات���ه فح�سب، ان 
الواجب االكر اهمية وا�سالة يف ان يكون املوؤرخ طرفا ن�سيطا يف تف�سري احداث ع�سره 
تف�س���ريا واعيا(. وق���ال :)اذا كان من واجب امل���وؤرخ ان يكون بن الق���وى املنظمة للحياة 
احلا�س���رة وامل�ساع���دة عل���ى دفعه���ا اىل االمام، ف���ان موؤرخين���ا مدع���وون اىل ان ي�سلطوا 
ال�س���وء على احللقات امل�سيئة والعامات الدالة على حيوية احل�سارة العربية كي جنعل 
التاريخ حافزا من حوافز ن�سالنا ونهو�سنا احلديث( ومل يكتف ال�سامر باأهداف التاريخ 
العامة بل اهتم اي�سا باالأهداف اخلا�سة او ال�سلوكية االجرائية وكما ي�سميها الرتبويون 
– فقال :)تعمل الرتبية على ان يحب الطالب تاريخ قومه الذي هو منبع احلياة الروحية 
له وتعلمه يف نف�س الوقت تقدير عبقرية االقوام االخرى وتنمي فيه الطموح اىل ح�سارة 
عالي���ة ان�ساني���ة ي�سهم فيها جميع ال�سع���وب كل ح�سب قابليته(. وتع���دى ال�سامر االهتمام 
مبجال تخ�س�سه يف التاريخ اىل افاق وطنية مهمة يف نظراته اىل واقع جمتمعه العراقي 
فق���ال : )يج���ب ان توفر املدار�س املهنية الكافية لتخري���ج افواج ال من املتعلمن ال�ساحلن 
للتعلي���م اجلامع���ي النظ���ري فح�سب بل م���ن ذوي االخت�سا����س املهني التكنيك���ي مادامت 
بادن���ا مقبلة على نه�سة �سناعية(، وبذلك فان ال�سامر ربط بن التعليم النظري كالتاريخ 

والتعليم املهني الن احدهما يكمل االخر وي�سبان يف بناء الوطن.

 لمحات من سيرة المؤرخ 
د. فيصل السامر ومواقفه



عندم����ا ق����ال اجلواه����ري يف رث����اء 
املعري: لثورة الفكر تاريخ يذكرنا    

لبا باأن األف م�سيح دونها �سُ

قلنا بل اأكر م����ن األف، بل اأكر من 
ماين..

وه����ذا واح����د من ه����ذه املاين هو 
الدكتور �ساح خال�س من اأ�ساتذة  
جامعة بغداد نكتف����ي منه باحلوار 
ن����وري  ال����ذي ج����رى بين����ه وب����ن 

ال�سعيد، وجاء فيه:

)ول�س����اح ق�سة اأخ����رى مع نوري 
ال�سعيد � واأن����ا زميله � هي اأنه حن 
رجع من مع�سكر ال�سعدية مف�سواًل 
م����ن عمل����ه يف جامع����ة بغ����داد فتح 
هو وزميل����ه الراجع املف�سول مثله 
ال�سام����ر  في�س����ل  الدكت����ور  الفقي����د 
مطع����م كباب يف �س����ارع الر�سيد ثم 
اأعلنا عن����ه باأن و�سعا على واجهته 

لوحة تقول:

مطعم كب����اب اجلامعة.. ل�ساحبيه: 
الدكتور �ساح خال�����س والدكتور 

في�سل ال�سامر

ولوح����ة كهذه اأبلغ م����ن اأي من�سور 
�سري يومئذ، ال يف اأيامنا هذه.. اإذ 
كيف يكون اأ�ست����اذان يحمان لقب 

دكتوراة �ساحبي مطعم كباب.

ال�سيا�س����ي  القل����م  �سرط����ة  واأدرك 
ه����ذه املفارقة، فبلغ م����ا كتبوه عنها 
م�سامع ن����وري ال�سعي����د، فما مرت 
اأي����ام حتى وقف �سرط����ي ي�ستدعي 
�ساح����ًا اإىل مقابل����ة البا�سا )يعني 

نوري ال�سعيد( ف�ساله �ساح:

- متى؟

- االآن..

وقاب����ل اأبو اأ�سعد )�س����اح( البا�سا 
احلادث����ة  روى  كم����ا  ينتظ����ر  فل����م 
يل كث����ريًا يف غرف����ة مدي����ر مكتبه، 
وا�ستقبل����ه ن����وري ب����اأن نه�����س من 
على مكتبه اإىل اريكة ي�ستقبل فيها 

ال�سيوف فبادره:

ن�س احلوار..

قال نوري ال�سعيد ل�ساح:

- �سنو معنى هذا املطعم؟

- با�سا نريد نعي�س واإال منوت من 
اجلوع!

- يعني ما لكيتو له ا�سم غري مطعم 
اجلامعة؟

فاأجابه متباهيًا:

اأ�سات����ذة  اإحن����ا  با�س����ا،  ا�سبيه����ا 
باجلامعة ونحب �سغلنا

- زين، كان الزم تكتبون ل�ساحبيه 
الدكتور �ساح خال�����س والدكتور 

في�سل ال�سامر؟!!

- با�س����ا هذا لقب اأنا اأخذته بجهدي 
م����ن فرن�س����ا، وفي�س����ل اأخ����ذه م����ن 

القاهرة!

- اأوه، خي����ك اأن����ت دوخ����ة، لي�س ما 
ترتك ال�سيوعية وتخل�سنا؟

- واأن����ت لي�����س مات����رتك بريطاني����ا 
با�سا؟

- الأين اأ�سوف م�سلحة العراق وَيه 
بريطانيا

- واأن����ا اأ�س����وف م�سلح����ة الع����راق 
بال�سيوعية.

- هاي �سلون؟

- مثل ما ت�سوف اإنت با�سا م�سلحة 
الع����راق ويه بريطانيا اأن����ا اأ�سوفها 

وي االحتاد ال�سوفييتي.

عّر�سته����ا  ان����ت  �س����اح.  َه�س����ه   -
وطّولته����ا؟ تنطين����ي كام مت�سوي 

اأنت و�ساحبك الطاب �سيوعين.

- با�س����ا. اإحنه بالكلي����ة ا�ساتذة مو 
غري �سي.

بوزي����ر  ال�سعي����د  ن����وري  وات�س����ل 
املع����ارف ياأمره باإرج����اع اجلليلن 
�س����اح وال�سامر اإىل وظيفتهما يف 

اجلامعة..(

انتهى احلوار.

 عن كتاب )يف الأدب وما اإليه( تاأليف: 
حممد ح�سني الأعرجي

عندما فتح صالح خالص والسامر 
مطعم الكباب


