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���ب حمم���د مه���دي الب�ش���ر بلق���ب �ش���اعر ثورة   لُقِّ
الع�ش���رين بامتياز، لأنه ال�ش���اعر الوحيد الذي مهد 
للث���ورة “قب���ل وبع���د” وكان���ت ق�ش���ائده تفعل يف 
نفو����س العراقيني فعل ال�ش���حر فتثر فيها عواطف 
النخ���وة والغ���رة عل���ى وط���ن حمتل وق���د حفظت 
ق�ش���يدته “لبيك اأيها الوطن” �ش���فاها يف كل اأندية 
بغداد وحمافلها وطارت اإىل املدن جميعها تردد يف 

التظاهرات واجتماعات التنديد، يقول فيها :
ان �شاق يا وطني عليَّ ف�شاكا

اأفلتت�شع بي اإىل الأمام خطاكا          
اأجرى ثراك دمي فاإن اأنا خنته

فلينبذين ان ثويت ثراكا
بك همت بل باملوت دونك يف

روحي فداك متى اأكون فداكا
لق���د اأ�شاب الب�ش���ر الأمل واحل�شرة حني مل حتقق 
ث���ورة الع�شرين طم���وح ال�شعب العراق���ي مبا كان 
يطالب الإنكليز، وزاد اأمل���ه وح�شرته حني راأى باأم 

عيني���ه ان ل مفر من مهادنة الإنكليز لأخذ ا�شتقالل 
العراق كامال.

فاعت���زل الب�شر ال�شيا�شة يف بداي���ة �شنة 1930م 
بع���د ان تهي���اأت ل���ه الفر�ش���ة لل�شفر خ���ارج الوطن 
لإكمال درا�شته اإ�شاف���ة اإىل اأنه يرى بعد عقد كامل 
م���ن الن�شال ان الذين عمل معهم كانوا ي�شعون يف 
حقيق���ة حاله���م لتحقيق اأمانيه���م وا�شتالم منا�شب 
الدول���ة، فمت���ى ما حتقق له���م ما يري���دون؟ انقلبوا 

على مبادئهم.
لق���د حت���ول الب�شر ب�شب���ب اأو�شاع وطن���ه املوؤملة 
اإىل �شعل���ة من الوطنية خطيبًا و�شاع���رًا و�شيا�شيًا 
وموؤلفًا، فق���د وثق اأحداث الثورة العراقية الكربى 
بكت���اب �شخ���م بجزاأي���ن، وذكر منع���م حميد ح�شن 
ه���ذا الكتاب على اأهميته ن���ادر ول ي�شل اإليه طالبه 
ب�شهول���ة لأن���ه مل يطب���ع اإّل طبعت���ه الأوىل. ويق���ع 
يف جزاأي���ن. وق���د طبع اجل���زء الأول من���ه يف �شنة 
1923م واجل���زء الث���اين يف �شنة 1924م مبطبعة 
ح�ش���ن،   .609 �شفحات���ه  وع���دد  ببغ���داد  الف���الح 

1980م، �س : 77.
يب���دو ان ه���ذا املوؤّل���ف ب�شم���ة دال���ة عل���ى وطني���ة 
الب�ش���ر، لأنه دّون احلال���ة اجلهادية للثورة وقرن 
العم���ل بالقلم لأنهما �شالح���ان ل ينف�شالن، ل�شيما 

ان الب�ش���ر اأهم���ل تدوي���ن مذكراته الذاتي���ة اآخذًا 
باحل�شب���ان اأهمي���ة تدوين ما اختزنت���ه ذاكرته عن 
ق���ال حمي���د املطبعي:اإهمال���ه يف كتاب���ة  الث���ورة، 
مذكراته…اإذ اكتفى بكتابة ورقة ون�شف بعنوان 
“م���ن اأن���ا” وكان عليه وعلى اأي رائد ان ل يرتك 
�شخ�شيت���ه نهب���ًا لتف�ش���رات الآخري���ن، فبوج���ود 
مذكراته يق�شى على التاأويالملطبعي،2007م، �س 

.14
فه���ل يعني هذا املوؤّلف ان جع���ل منه الب�شر جزءًا 
من �شخ�شيت���ه بو�شفه جزءًا من الث���ورة العراقية 
الك���ربى؟ فالث���ورة العراقي���ة الكربى –كم���ا اأرى- 

وحممد مهدي الب�شر كاأنهما ج�شد واحد.
تاأت���ي اأهمية كتاب تاريخ الق�شية العراقية الكربى 
لأن املوؤلف ق���د عاي�س الأحداث التي مر بها العراق 

و�شارك فيها بنف�شه وعرف تفا�شيلها واأ�شرارها.
الكت���اب ن���ادر مبعلومات���ه اإذ �شّل���ط في���ه الب�ش���ر 
ال�ش���وء على حقب���ة �شيا�شي���ة ح�شا�شة م���ن تاريخ 
العراق احلديث متت���د من احلكم العثماين واإعالن 
الد�شت���ور وقي���ام اجلمعي���ات الوطني���ة والقومي���ة 
ومنو احل����س القوم���ي وموق���ف العثمانيني جتاه 
ال�شع���ب العراقي والعربي والوق���وف �شد �شيا�شة 
الترتيك ث���م تناول بال�ش���رح والتف�شي���ل الحتالل 

الإنكليزي للعراق وقيام ثورة الع�شرين وم�شاركة 
ال�شب���اط العراقيني للث���ورة ال�شريفية يف احلجاز 

وغرها.
يظه���ر الب�ش���ر اآراءه الوطني���ة والقومية ب�شوت 
عرب���ي في�شم���ي الث���وار العراقيني بالث���وار العرب 
مث���ل غ���ره م���ن �شع���راء تل���ك احلقب���ة وخطبائها، 
اأمثال : حممد عل���ي اليعقوبي ومعروف الر�شايف 
وال�شي���خ عل���ي ال�شرقي و�شواهم، وم���ا �شّدين اإىل 
ه���ذا الكتاب ما ذكره الب�شر ع���ن القائد النكليزي 
اأبدعه قلم  ث���ورة الع�شري���ن، وم���ا  “هول���دن” يف 
الب�شر يف و�ش���ف قابليات الثوار الع�شكرية على 
الرغ���م من الظروف املو�شوعي���ة التي كان مير بها 
الع���راق، قال الب�شر: يف منطق���ة الرميثة لحظت 
ان الث���وار يحفرون اخلنادق �شم���ايل غربي البلدة 
ويبدل���ون العمل���ة على �شورة منظم���ة… ويوثق 
الب�ش���ر حنك���ة الث���وار الع�شكري���ة اأي�ش���ًا : وكان 
الث���وار ق���د حت�شن���وا برتع���ة ياب�شة حف���رت فيها 
اخلنادق وعل���ى جوانبها القرى الأمر الذي مل يبق 
للق���واد الإنكليز �ش���كًا باأن �شباط ال���رتك هم الذين 
كان���وا يتول���ون قيادة الثورة، وكان ع���دد الثوار ل 
يق���ل عن خم�ش���ة اآلف مقاتل، و�ش���رع قائد احلملة 
“كوننغ���ام” باإط���الق الن���ار يف 1/20 �شاعة بعد 
الظهر من ي���وم 19 متوز وا�شرتك يف القتال ثالثة 
اأف���واج، وعلى الرغم من ك���رة جنود هذه النجدة، 
فانها مل تتمكن من ان تزحزح الثوار عن مراكزهم، 
م���ع ان القت���ال ق���د ا�شتم���ر ث���الث �شاع���ات ون�شف 
�شاع���ة، وبعد قليل و�شلت فرق���ة “الكركا” جمهزة 
مبدافع ميدانية وحظرة ر�شا�شات وعلى الرغم ما 
اأبدته من الب�شالة وال�شتماتة فانها مل تفلح…لأن 
العرب قد اأخل���وا اخلنادق لياًل بعد ان دافعوا عنها 
النهار طوله وكان الن�شحاب منها لياًل… واأطرى 
” هولدن” على ب�شالة الثوار ومهارتهم، قال انهم 
كانوا يظه���رون كل احلذق باختيار الزمان واملكان 
للقي���ام بحركاته���م احلربي���ة، وانه���م كان���وا اأويل 
براعة فائقة باقتالع ال�شكك احلديد، وبقطع طريق 
�شر اجلنود ومنعهم من املاء، وانهم كانوا عارفني 
مبوا�شع ال�شعف واخللل يف الوحدات الع�شكرية 
الربيطاني���ة وحي���ث ان ذخائره���م احلربي���ة كانت 
قليل���ة، فانه���م مل يكون���وا ليطلقوا بندقي���ة واحدة 
اإّل وه���م واثقون م���ن اإ�شابة املرم���ى، وقد اأظهروا 
كل احل���زم والعزم يف تعقب الق���وة املرتاجعة… 
وي�شي���ف القائ���د هول���دن ان ه���ذه املزايا ت���دل كل 
الدلل���ة على مه���ارة �شبطه���م العجيب���ة ومقدرتهم 

الفائقة الف�شل التا�شع، �س : 210-208.
يفن���د الب�ش���ر م�شاأل���ة ا�ش���رتاك �شب���اط ت���رك يف 

الثورة بقوله :
ان الع���رب الثائري���ن ق���د مار�ش���وا احل���روب فيم���ا 
بينه���م ومار�شوه���ا يف ا�شتباكاته���م م���ع احلكومة 
العثماني���ة، وهم اأذكي���اء جدًا، فح�شل���وا على هذه 
اخلربة العملية يف احل���رب بذكائهم وفطنتهم قبل 
كل �شيء وباملمار�شة الطويلة للحرب املختلفة �س 
: 211. واحلقيق���ة كما ترتاءى يل ان عرب الرميثة 
ومنه���م قبيل���ة بن���ي حجيم م���ن الظ���وامل و�شواهم 
لي�ش���وا ببعيدي���ن ع���ن تراثه���م الع�شك���ري العربي 
احل�شاري…فه���م عل���ى �شلة وثيقة ب���ه من طريق 
احتكاك رجال الثورة بقوادهم يف النجف وكربالء، 
ومعل���وم ان ق���واد الث���ورة كان���ت لهم ثقاف���ة عامة 
واأخرى ع�شكري���ة تاريخية مث���ل اإملامهم ببطولت 
الر�ش���ول ? والإمام علي ? يف معاركهما �شد البغي 
والعدوان والت�شلط، ولب���د انهم قد اأفادوا جتربة 
من تل���ك املعارك وخططه���ا. وكان لرجال الفكر يف 
بغ���داد والنجف وكرب���الء واحللة دوره���م يف ذلك 
ل�شيما يف بغداد ممن عرف���وا بالوطنية والقومية 
من اأع�ش���اء اجلمعيات والأحزاب ال�شيا�شية اآنذاك 
فثقافة الثوار امتداد لالإ�شعاع احل�شاري الع�شكري 
والعلمي الذي متيزت به الأمة العربية والإ�شالمية 

بادية ومدينة عرب الع�شور.
ق���ال الب�شر: ونحن ل ننك���ر ان فريقًا من ال�شباط 
املنت�شبني للجمعيات يف بغ���داد حاربوا يف بع�س 
مناط���ق الث���ورة اإّل اأن الوقائ���ع املذك���ورة مل تق���ع 

با�شرتاك اأحدهم فيها البتة �س: 210.

 11 يف  بغ���داد  باحت���الل  بريطاني���ا  تكت���ف 
الع���دة  تع���د  اأخ���ذت  انه���ا  ب���ل   ،  1917 اذار 
لحت���الل الع���راق باأكمله ، فعندم���ا اأنهت هدنة 
))مودرو�س(( احلرب ب���ني بريطانيا والدولة 
العثمانية ، كان���ت اجليو�س الربيطانية ، على 

بعد اثني ع�شر مياًل من الو�شول ، ولكنها
مل توق���ف القت���ال ، ب���ل ا�شتم���رت يف تقدمها ، 
وا�شتول���ت على املو�ش���ل يف اليوم الثامن من 
�شهر ت�شرين الثاين �شنة 1918م ، ثم ان�شحب 
اجلي����س العثماين اىل اجلزي���رة  ون�شيبني ، 
وبه���ذا طويت �شفح���ة العثمانيني م���ن تاأريخ 
العراق .ثم اكملت القوات الربيطانية احتاللها 
لالأق�شام املتبقي���ة منه يف العام نف�شه ، وقامت 
ال�شيا�شي���ني والع�شكري���ني  باأر�ش���ال احل���كام 
اىل املحافظ���ات ، ووزع���وا جنوده���م فيه���ا ، 
فعين���ت احلكوم���ة املحتل���ة امليج���ر ))بويل(( 
حاكم���ًا �شيا�شي���ًا على احلل���ة ، وار�شلت  ق�شمًا 
م���ن جنودها اليه���ا ، وكان قائ���د حامية احللة 

الكولونيل ))لوكن(( .
كان احللف���اء اأب���ان احلرب ، يغدق���ون الوعود 
 ، ا�شتمالته���ا  ي���ودون  الت���ي  ال�شع���وب  اىل 
ويعدون املطالبني باحلري���ة وال�شتقالل فيها 
، مب�شاعدته���م على حتقيق ذل���ك وبال�شهرعلى 
حق���وق بالده���م ، كل ذل���ك لغرائه���ا يف ت���رك 

القتال �شدهم .
اأخذ العراقي���ون ، يعقدون الآم���ال على وعود 

احللفاء وت�شريحاتهم ، التي اأطلقوها

يف اثن���اء احل���رب وبعده���ا ومنه���ا : وعودهم 
1916))مرا�ش���الت  �شن���ة  ح�ش���ني  لل�شري���ف 
ح�شني – مكماه���ون(( بالع���رتاف با�شتقالل 
الب���الد العربي���ة. وبي���ان اجل���رال م���ود اىل 
العراقي���ني يف 19 اذار �شن���ة 1917م . وبنود 
الرئي�س الأمريكي ))ويل�شون(( الأربعة ع�شر، 
�شم���ن اخلط���اب ال���ذي األق���اه يف الكونغر�س 
الأمريك���ي، يف الثامن من كان���ون الثاين �شنة 
1918م ، على اعتبارها ممثلة ل�شيا�شة اأمريكا 
يف ق�شية تنظي���م ال�شلم ، وقد ا�شرتطت املادة 
الثاني���ة ع�ش���رة ه���ذه �شمان اطمئن���ان احلياة 
للدول���ة   – حين���ه  يف   - التابع���ة  للقومي���ات 
العثمانية ، ومنحها))الفر�ش���ة املطلقة للتقدم 
يف �شبيل احلكم الذاتي((. وت�شريح احلكومة 
الربيطانية للعرب ال�شبعة يف القاهرة ، يف16 
حزيران �شن���ة 1918م . وغره���ا من الوعود 
التي اأك���دت دع���م احللفاء للع���رب بعد احلرب 
، وم�شاعدته���م يف نيل حريته���م وا�شتقاللهم ، 
وان�شاء حكومة وطنية خا�شة ، ول�شيما انهم 
�شارك���وا يف احلرب �ش���د الدول���ة العثمانية ، 
وقدموا الت�شحيات اجل�شيمة يف الثوره على 
العثماني���ني وق���د اأ�ش���ار الب�ش���ر، اىل ماقدمه 
العرب من م�شاع���دة ، للربيطانيني يف حربهم 

على الدولة العثمانية يف ق�شيدة لة قائاًل :�
لو ان�شفوك حلرروك لأنهم

رب�ح��وا ق��شيته��م بظ��ل ل���واك������ا
نق�شت مطامعهم �شداق��تك

ال�ت�ي من اأجلها عقدت  وهم اأعداكا
لقد ك�شف احللفاء عن وجهم الكالح ، واظهروا 
الع���داء العميق للع���رب ، اذ تقا�شموا اأقطارها 
�ش���رًا اأثن���اء احل���رب ، والعرب يقاتل���ون معهم 
جنب���ًا اىل جن���ب ، ووقع���وا بينه���م معاه���دة 

))�شايك����س– بيكو(( فو�شعوا �شوريا ولبنان 
حتت النتداب

الفرن�ش���ي ، وو�شعوا فل�شطني حتت النتداب 
املبا�ش���ر،  ال�شهي���وين  واحلك���م  الربيط���اين 
وجعل���وا الأردن والع���راق خا�شعني لالنتداب 
الربيط���اين. كما وتعم���دوا ال�ش���اءة اىل هذا 
ال�شعب الودي���ع ال�شابر، فف���ي ال�شاد�س ع�شر 
من �شهر ت�شرين الثاين �شنة 1918م . اأُعلن يف 
ال�شحاف���ة العراقية ، بي���ان  حكومي ، حدحت 
فيه الجراءات التي تروم الدارة الربيطانية 
يف الع���راق اتخاذها ، فظه���روا مبظهر املربي  
لل�شع���ب العراق���ي ، ال���ذي يعت���رب يف نظره���م 
غر موؤهل عل���ى حتمل م�شوؤلي���ات ال�شتقالل 
الذاتي ، وعلى ذلك اقت�شرت ال�شالحات على  
تاأ�شي����س املجال�س البلدي���ة املحلية ، والتي مل 

تكن متلك �شوى دور ا�شت�شاري.
وحينما انك�شف���ت مكائد احللفاء ، ود�شائ�شهم 
للع���رب عام���ة والعراقي���ني خا�ش���ة ، اأ�شابه���م 
الياأ�س واعرتاهم القنوط ، ويبدوا ان الب�شر 
مم���ن انخدع به���ذه الوع���ود الرباق���ة يف اأول 
الأم���ر ، ولكنُه بعد ان تب���ني لُه زيفها وبطالنها 
، وقف م���ن الحتالل الربيطاين موقفا م�شادا 
، اتخذ �ش���كل املعار�شه ال�شيا�شية.)76( فنظم 
الب�ش���ر ق�شي���دة ، عرب فيها عن ه���ذه اخلية ، 
التي �شعر بها  مثلما �شعر بها الآخرون ، وهي 

ق�شيدة رمزيه جاء فيها :�
اناحر لول حكومة �شحر

جهزت يل بالعني النجل حملة
زعمت انها �شالم ون���ور

بيد اين وج�����دت نارا مطلة 
وم���ن الق�شائ���د الرمزي���ة الت���ي ا�شته���رت له ، 
ق�شي���دة ))ايقا����س الرق���ود(( الت���ي بع���ث بها 

الب�شر من احلل���ه اىل ))جملةالل�شان(( وهي 
تعربع���ن اخليبة املُ���رة التي �شعربه���ا العرب ، 
ازاء موق���ف الربيطاني���ني منهم ، بع���د العهود 

التي قطعوها مل يف ال�شتقالل .
يا�شبا هاك  من دموعي طل�ة

فلع�ل اله�وى ي�رق لعل��������ه
انا م�شتعبد كما ي�شتهي احلب

فهل انت يف الف�شاء م�شتقله
ه���ذه  الب�ش���ر يف  مه���دي  ث���م اجت���ه حمم���د 
احلقبة ، اجتاهًا جدي���دًا ، وهو تاأييدُه للثورة 
العربي���ة يف احلج���از. ول �شيم���ا ق���د انت�ش���ر 
الوع���ي والفكر القوم���ي يف اأو�ش���اط خمتلفة 
م���ن املجتمع العراق���ي، وقد ب���ني الب�شر ذلك 
قائ���ال ))ان الفك���رة القومي���ة مل تك���ن ولي���دة 
ث���ورة �شن���ة 1920م ، وامن���ا كان���ت موجودة 
ومنت�شرة انت�شارًا وا�شعًا يف اأو�شاط خمتلفة 
ح���زب  قي���ام  من���ذ  اأي   . م   1911 �شن���ة  من���ذ 
الالمركزي���ة الداري���ة العثم���اين يف القاهرة ، 
فق���د تاأثرت اأو�ش���اط عراقية جدي���دة ب�شيا�شة 

هذا احلزب((.
وكان الب�ش���ر يف معظم م���ا ين�شره من �شعر، 
دع���وًة اىل القومية العربي���ة ، و وحدة العرب 

ونه�شة ال�شرق قائاًل :�
وما نبغت يف ال�شرق كالعرب امة

فلي�س لها يف من راأيت نظر
فيا وطني �شمر اىل املجد ناه��ظ

فاأنت على ما قد اردت قدي���ر
واأ�شب���ح الب�ش���ر، من دع���اة الفك���رة القومية 
العربي���ة، واأخذ يذك���ر النا�س مب���ا كان للعرب 
م���ن جمد باهر، وح�شارة راقي���ة ، فاأخذ يدعو 
النا����س اىل ا�ش���رتداد جمدهم واقتف���اء اأثرهم 
. فف���ي �شن���ة 1918م ، نظم الب�ش���ر ق�شيدته 
))حول مدينة النب���ي(( اإمتدح فيها اأمر مكة ، 

يتفاءل بقيام حكومة عربية قائاًل :�
يا دار مل�ك ج��اللة الق��������راآن

با�شراك هذا يوم بدر الثاين
يا ار�س يرب طهرتك جحاف��ل

كحلت برتبك اعني الفر�شان
عقد احل�شني عليك الوية الهدى

فل��ذاك حل معاقد  التي���جان
فلقد هتفت ب�شيخ مكة فاأب��شرى

ب�ش��رب اب�ط�ال ل�ه  وطعان
الل�ه ج��ارك���م  ف����ان بالدك��م

متلى الثناء ل�ك�م ب�كل ل�ش�ان
فالب�شراأ�شبح ، لي���رى للحلفاء وعدًا �شادقًا 
، ول لل�شيا�ش���ة ق���وًل حق���ًا ، ب���ل املطامع فوق 
التحال���ف  وال�شداق���ة ، وي���رى احلي���اة الت���ي 
بح���د  اإل  به���ا  لحتظ���ى  ال�شع���وب  تن�شده���ا 
ال�شي���وف ، فالق���وة وحدها تكف���ل رد الطغات 
ودح���ر الأ�شتعم���ار ، فكان �شعره يع���د ال�شعب 
اإع���دادًا نف�شيًا �شليم���ًا واأدبيًا ، خلو�س معركة 
احلري���ة ، فيق���ف يف ق�شيدت���ه ))مق���ر التاج(( 
متاأم���اًل عا�شم���ة ب���ني العبا����س ، ووهي تندب 
اأهلها فردد نداءها داعيًا اىل موا�شلة الن�شال 

قائاًل:-
هبي اىل  املجد يا بغداد ن�اه�ش��ة

ول��يتبع خطط الباء ابن��������اك
وان�ت ان�ت اذا م����ازاغ م�ن�ق��ل�ب

وا�ش�ل�ي ل�شري�ر املجد م�شراك
عودي بتاج بني العبا�س منتظ���ماأ

ف��ال م�ق�ر ل�ذاك الت��������اج الك
 عن: رسالة ) محمد مهدي البصير 
ودوره السياسي(

د. نجاح هادي كبه

محمد مهدي البصير..
بواكير اهتماماته السياسية

علي كاظم الكريعي

البصير يوثق أحداث 
الثورة العراقية الكبرى
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اعداد : عراقيون

اأح����د  يف  م����رة  غ�شب����ه  م�شه����د  ان�ش����ى  ول����ن   �
الجتماع����ات الأوىل يف جام����ع احليدرخان����ة، 
اإذ تق����دم منه بع�شه����م لو�شع خلع����ة على كتفه، 

ف�شرخ فيهم قائاًل:
يدافع  فل�شت ممن  "ارفع����وا عني هذه اخلل����ع 
ع����ن الوط����ن لق����اء امل����ادة". وكان����ت الع����ادة يف 
اجلوام����ع  خطب����اء  عل����ى  يخل����ع  اأن  ال�شاب����ق 
بع�����س الهداي����ا كقطعة م����ن القما�����س اأو عباءة 

او غرها.
وبع����د اأن متك����ن النكلي����ز م����ن ال�شيط����رة على 
مواق����ع براك����ني الث����ورة امل�شلح����ة واإخماده����ا، 
تف����رق معظ����م قادته����ا ورجاله����ا جتنب����ًا لبط�س 
النكلي����ز وغدرهم. فمنهم من مي����م وجهه نحو 
احلج����از عن طريق البادية ومنه����م من �شار مع 
الفرات �شماًل اىل �شورية كما هو معروف. يف 
حني رج����ع فريق اآخ����ر منهم اىل بغ����داد واملدن 
العراقي����ة الأخ����رى. فقب�ش����ت �شلط����ة الحتالل 
عليه����م جماعات جماعات وانتهوا يف ال�شجون 
و�شم����ت اإح����دى ه����ذه اجلماعات حمم����د مهدي 
الب�شر وع����ارف حكمت )هو والدي( وال�شاعر 
داود املحام����ي وعوين النق�شلي واثنني اآخرين 
غ����اب عن����ي ا�شماوؤهما وقد اودع����وا جميعًا يف 

زنزان����ة واح����دة ره����ن التحقيق يف خ����ان دلة. 
وه����ذا كان اأح����د خان����ات بغ����داد املعروفة وهو 
قائ����م يف �ش����وق البزازي����ن اىل يومنا ه����ذا. لقد 
اتخذ النكليز من خان دلة اإبان الحتالل مركزًا 
لل�شرط����ة مث����ل مركز �شرطة ال�ش����راي فيما بعد. 
وكنت ا�شاه����د الب�شر وجماعته من املوقوفني 
كل م�شاء عندما كنت اأخذ طعام الع�شاء لوالدي 

ب�شحبة خايل اأو اأحد اأقربائي من الكبار.

من ايامه في باريس
م�ش����ى حممد مه����دي الب�ش����ر، يف فرن�شا �شبع 
�شن����وات مفارقًا وطنه، منكبًا على درا�شة الأدب 
اإىل  اأدت  ))مونبلي����ه((  جامع����ة  يف  الفرن�ش����ي 
اإح����رازه على دبلوم الدرا�شات الفرن�شية العليا 

يف �شباط �شنة 1933م.
و�ش����اءت الأق����دار اأن يلتق����ي الب�ش����ر، بالآن�شة 
الفرن�شي����ة ))اإيف����ون اأُوج����ني اأدمي����ون(( الت����ي 
ج����اءت اىل جامع����ة مونبلي����ه، لغر�����س اإكم����ال 
درا�شته����ا العليا، وقد جمع بين����ُه وبينها حبهما 
لالأدب، فتزوجها بتاأريخ الأول من كانون الثاين 
�شن����ة 1934 م. ف����كان لهذه ال�شي����دة اأثر وا�شح 
يف جناح����ه يف درا�شت����ه، حيث كان����ت ت�شاعده 

كثرًا من خالل اختيار الكتب وقراءتها لُه، وقد 
اأ�شاد الب�شر فيها قائاًل :�))لولها ملا ا�شتطعت 
اأن اأعم����ل �شيئ����ًا، اأو اأن اأوف����ق يف درا�شت����ي يف 

فرن�شا، فكانت ت�شاعدين كثرًا((. 
وق����د كان للب�شر �شكرتٌر خا�����سٌ يعمل عندُه، 
وهو اأحد طالب كلية الطب يف جامعة مونبليه، 
يعم����ل عل����ى م�شاعدت����ه يف درا�شت����ه، وكان هذا 
قب����ل زواجه م����ن ال�شيدة اإيف����ون، وهو م�شري 
اجلن�شي����ة مقاب����ل مبلغ معني يدفع����ه له الب�شر 
كل �شه����ر، ولكن مل يت�شنى لن����ا معرفة ا�شم هذا 

ال�شكرتر0
اأخ����ذ الب�شر يوج����ه طموحه، اىل ني����ل �شهادة 
باإخب����ار  فق����ام  ال�شورب����ون،  يف  الدكت����وراه 
جامع����ة  يف  الآداب  كلي����ة  عم����ادة  �شكرتاري����ة 
باري�����س، بكت����اب �ش����رح في����ه نيته ح����ول اإعداد 
الأطروحة املذكورة اآنفًا، فوافقت اجلامعة على 
مقرتحه، ف����ربم الب�شرالعزم على ذلك، و�شافر 
اىل العا�شم����ة باري�����س، وب����داأ حم����اولت ع����دة 
ات�ش����ل بامل�شت�ش����رق الفرن�ش����ي ))ما�شنيون((. 
حي����ث اأف�شح ل����ه الب�شر ع����ن نيته، بان����ُه قادم 
لو�ش����ع اإطروحة يرد فيها على طه ح�شني، يبني 
فيها اإثبات ال�شعر اجلاهل����ي وباأح�شن �شورة، 

يف الوق����ت ال����ذي ينك����ر ط����ه ح�شني ه����ذا النوع 
م����ن ال�شعر بقوله”اإن ال�شع����ر اجلاهلي منحول 
كل����ه اأو معظم����ه". ف����رد علي����ه ما�شني����ون بقوله 
:”اأننا ل ن�شمح بهذا، ل تقول اإن الأدب العربي 
كان موج����ودًا قب����ل الإ�ش����الم"0  وهك����ذا رف�س 
ما�شني����ون مو�شوعه هذا ب�ش����دة، بعد اأن و�شع 
العراقي����ل يف طريقه،  وذل����ك لأن هذا املو�شوع 
يخالف راأي امل�شت�شرقني يف ال�شعر اجلاهلي0

ط����وى حمم����د مه����دي الب�ش����ر، الفك����رة ب�شبب 
املعار�ش����ة القوي����ة للمو�ش����وع، واأخ����ذ يبح����ث 
ع����ن مو�ش����وع فرن�ش����ي، فوجدُه فيم����ا ل يخطر 
عل����ى بال، مب����ا يف ذلك بال الق����ارىء الفرن�شي، 
اأو الباح����ث الفرن�ش����ي نف�ش����ه. ع����اد الب�ش����ر، 
واإت�ش����ل  مونبلي����ه،  جامع����ة  اىل  اأُخ����رى  م����رة 
باأ�شتاذه امل�ش����رف على اإعداد الإطروحه امل�شيو 
))ج����وردا(( وعر�����س عليه الب�ش����ر، مو�شوعًا 

فرن�شيًا �شرفًا وهو))�شعر كورين الغنائي((.
لقد كان كورين، ال�شاعر الفرن�شي الكبر، الذي 
اإختار الب�شر �شع����رُه الغنائي ماده لإطروحته 
وغايته����ا الفل�شفي����ه م����ن الأدب، ومكانت����ه م����ن 
احلرك����ه الفكري����ه الفرن�شي����ه، مو�ش����ع اأ�شئل����ه 
لحت�شى. اأم����ا اأن يتقدم طال����ب ليدر�س غنائية 
ك����ورين فتلك اإلتفات����ه يتحم����ل م�شوؤليتها.�شرع 

يق�ش����ي  وكان  اإطروحت����ه،  بكتاب����ة  الب�ش����ر، 
معظم وقت����ه يف املكتبات، منكبًا عل����ى الدرا�شه 
والبحث، حتى انتهى من كتابتها، ومت مناق�شتُه 
ي����وم 17 كان����ون الأول �شن����ه 1937م. واإنتهت 

املناق�شه مبنحه �شهاده))الدكتوراه(( يف الأدب 
الفرن�ش����ي. وبدرج����ه ُم�شرف ج����دًا. وهي اأعلى 

درجه متنحها اجلامعه لأي دار�س دكتوراه.
وبع����د جن����اح الب�ش����ر يف اإطروحت����ه، طبع����ت 
جامعه مونبليه، الإطروحه على �شكل كتاب �شنه 
1937م باللغ����ة الفرن�شي����ة، فظل كذل����ك ويبدوا 
اإن����ُه �شيبق����ى هكذا، فل����م يك����ن يف راأي الب�شر، 
اأن يرتج����م اىل العربي����ة، لأن القاع����دة التي قام 
عليها، هي اأ�شع����ار كورين، وهي ل تعرف متام 
املعرفه اإل بلغتها الفرن�شيه، ووزعت الإطروحه 

هذه على جامعات العامل كافه0 
واأكد الب�شر ذلك قائاًل :�

))لق����د ا�شتغرقت من����ي جهدًا كب����رًا، احل�شول 
عل����ى الدكت����وراة، بدرج����ة م�شرف ج����دًا، وقيام 
جامع����ه مونبلي����ه بتوزي����ع ت�شع����ني ن�شخ����ه من 
الطروح����ة، على جميع جامع����ات العامل املهتمه 

بدرا�شة الأدب الفرن�شي((.
ولب����د م����ن الإ�شاره هن����ا، اىل اأن حمم����د مهدي 
الب�ش����ر، قد تخل����ى عن))حليت����ه(( يف فرن�شا، 
بع����د اأن ن����زع عن����ه العمام����ه يف م�ش����ر، قائاًل :� 
))لق����د غ����ادرت بغ����داد اىل م�ش����ر ب����زي اأوربي، 
فف����ي م�شر نزعت عن����ي العمام����ة، ويف باري�س 
حلقت”حليتي”وه����ي اآخ����ر ما تبق����ى من عالئم 

رجل الدين العراقي((. اأما عن احلياه يف فرن�شا 
فقال : ))لقد توافقت م����ع احلياة الفرن�شيه بكل 

�شرور((.

البصير في طفولته
ن�شاأ حمم����د مهدي الب�ش����ر يف اأح�شان ا�شرته 
املعروف����ة يف احللة باأ�ش����رة ))ال�شهيب((، وهي 
اأ�ش����رة اأدب و�شعر. ه����ذة الأ�شرة الت����ي اإتخذت 
م����ن اخلطاب����ة على املن����رب احل�شيني مهن����ًة لها. 
واإذا كان ه����ذا ح����ال الأ�ش����رة، فلي�����س غريبًا اأن 
ين�شا الب�شر ن�شاًة دينية واأدبية. فتعهده اأبوه 
وعني برتبيته. واأخذ الب�شر يدر�س على يديه 
اأول، ف����كان يرعاه ويجته����د يف تربيته، ليقتفي 
يف ذل����ك اأث����ر اأُ�شرت����ه يف اخلطاب����ة.  ومل����ا بل����غ 
الب�ش����ر ال�شنة اخلام�شة من عم����ره، عزم اأبوه 

على اإر�شاله اىل
الكتاب، وذل����ك ليتعلم القراءة والكتابة، وحفظ 
الق����راآن واحلدي����ث، ودرا�شة العل����وم ال�شرعية 
والعربي����ة، فالق����ت رغب����ة اأبوه ه����وى يف نف�س 

ولده الذي اأظهر اإندفاعًا قويًا يف التعلم.
وحتدث الب�شر عن حياته الأوىل قائال :�

))وم����ا كدت اأبل����غ اخلام�ش����ة من عم����ري، حتى 
اأبديت رغبة �شدي����دة يف الذهاب اىل الكتاب، ل 
لأتعل����م القراءة فح�شب، ولك����ن لأتفوق على عم 
يل يك����ربين قلياًل، وهو يتعلم القراءة يف كتاب 
تدي����ره اأم����راأه م����ن اآل مب����ارك، يق����رب �شنها من 
ال�شتني، مُت����ت الينا ب�شلة قراب����ة بعيدة، وكان 
لهذه امل����راأه منزلة حمرتمة بني اأف����راد عائلتها، 
ولها �شت����ة اأولد. وكان ه����وؤلء يقيمون جمل�س 
التعزي����ة �شباح كل يوم �شبت، وقارئهم هو اأبي 

�شيخ حممد((.
ويوا�شل الب�شر حديثه قائال :�

))وكان اك����ر مايريده مني اأبي، ه����واأن اأحفظ 
الق����راآن الك����رمي((. ف����ربزت فيه مالم����ح التفوق 
مبك����رة، فنب����غ فيه����ا، وذلك ل�ش����دة ذكائ����ه وقوة 

ذاكرته.
وم����ا اأن اأُر�ش����ل حممد مه����دي الب�شر، وهو يف 
�شن����ة اخلام�ش����ة م����ن عم����ره اىل الكت����اب، حتى 
اأُ�شي����ب بنكبة كربى، وكارث����ة عظمى، فقد جرم 
القدرعلي����ه اأن ل ي����رى �شناء ال�شم�����س، وجمال 
الطبيع����ة، وروائع الكون، وبدائع هذه احلياة، 
فاإنتهت ب����ه اىل الأ�شابة مبر�����س اجلدري، فلم 
يك����د ي����رى الن����ور حت����ى اأنطف����اأت عين����اه، ففقد 
با�شرتيه، حتى اأ�شبح كفيفًا، لكنها منحته قلبًا 
هو �ش����راٌج منر، ووهبته ذكاًء وق����ادًا، فاأ�شبح 
ي����رى بقلبه  ما لي����راه بعينه، وي����درك الأ�شياء 
بذكاء ل تدركه عيون الناظرين.وروى الب�شر 

ذلك احلادث قائاًل :�
))وكنت اأ�شتيقظ مبكرًا جدًا كعادتي، وكنت قد 

لّقحت منذ بع�س الوقت �شد
اجل����دري، وخرجت اىل ال�ش����ارع فاأب�شرت كلبًا 
ا�ش����ودًا �شخم����ًا للغاية، فخف����ت خوف����ًا �شديدًا، 
ورجع����ت اىل فرا�ش����ى، فنم����ت نوم����ًا عميق����ًا مل 
اأ�شتيق�����س من����ه اإل وق����د انت�ش����ر اجل����دري يف 
الوق����ت  يف  اجل����دري  م����ن  و�شفي����ت  ج�شم����ي، 

املنا�شب، ولكني قد فقدت ب�شري((.
مه����دي  حمم����د  لق����ب  الأ�شا�����س  ه����ذا  وعل����ى 
ب�))الب�ش����ر(( من باب ت�شمي����ة ال�شيء ب�شده،  
وق����د انفرد به����ذا اللقب من ب����ني اأف����راد اأ�شرته. 
ومن����ذ ذلك الوقت ُحِرَم حممد مهدي الب�شر من 
اأعظ����م نعمة يهبها الله عز وج����ل لالن�شان، لكنه 
جل �شاأنه،عّو�شه بنورالب�شرة، التي هي اأجل 
�شاأنًا، واأ�شمى قدرًا ومنزلًة، فقد عّو�شُه بقريحة 
متفتحة،وذكاءًا وقادًا،وحافظًة نادرًة، يفتقدها 
الكث����ر املب�شرين، جعلت����ُه ذا �ش����اأٍن يف احلياة 
ال�شيا�شي����ة والجتماعي����ة والعلمي����ة والأدبية. 
وكاأن هذا امل�شاب قد ا�شتفز قدرات الطفل، فاذا 
به يب����دي ذاكرة عجيبة، وحافظة فّذة، اأ�شبحتا 
فيم����ا بع����د م�شربًا لالأمث����ال عند جمي����ع معارفه 

وطالبه وابناء مدينته.

الشيخ البصير
وموقفه الوطني من االحتجاجات

يروي  السيد ممتاز عارف نجل 

املرحوم عارف حكمت أحد 

مؤسيس الجمعية الرسية الثورية  

)حرس االستقالل( يف بغداد 

جانبًا من ذكرياته عن املرحوم د. 

محمد مهدي  البصري وخطبه يف 

جامع الحيدرخانة قائاًل: ـ اذكر 

الشيخ محمد مهدي البصري وأنا 

يف الصف الرابع االبتدايئ يف 

املدرسة األهلية"مدرسة التفيض 

بعدئذ"فكان بعض الطلبة وأنا 

منهم نحرض حفالت املولد 

النبوي التي كانت تقام يف جامع 

الحيدرخانة وغريه من املساجد 

أيام كان الوطنيون يعقدون هذه 

االجتامعات، وهي املناسبات 

التي هيأت املناخ لقيام ثورة 

العرشين املسلحة ضد االنكليز. 

كنا نحرض هذه اللقاءات بصحبة 

أوليائنا وأقربائنا متلهفني 

لالستامع اىل خطب وقصائد 

هذا الشيخ الشاعر القادم من 

الحلة. فكان عندما يعتيل املنرب 

يصل التصفيق له اىل عنان 

السامء. وكانت األكف تلتهب 

من شدته وتكراره والحناجر تبح 

من صيحات طلب إعادة انشاد 

قصائده املثرية البليغة، فكان 

حقًا واحدًا من أبرز املساهمني 

بثورة العرشين.

وبعد نجاح البصري يف إطروحته، 

طبعت جامعه مونبليه، 

اإلطروحه عىل شكل كتاب سنه 

1937م باللغة الفرنسية، فظل 

كذلك ويبدوا إنُه سيبقى هكذا، 

فلم يكن يف رأي البصري، أن 

يرتجم اىل العربية، ألن القاعدة 

التي قام عليها، هي أشعار 

كورين، وهي ال تعرف متام 

املعرفه إال بلغتها الفرنسيه، 

ووزعت اإلطروحه هذه عىل 

جامعات العامل كافه0 
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مل يقت�ش���ر دوره  يف الث���ورة �ش���د النكليز على 
اخلط���ب والكلم���ات ...فرتج���م فعل���ه ال�شيا�شي 
اىل واقع عندما كلفت���ه جمعية حر�س ال�شتقالل 
املناه�شة لالنكليز ان يكون امينها العام وممثلها 
الب�ش���ر  احللة1919)�ش���رة  الم  بلدت���ه  يف 
ول�شان���ه ي�شرحان معنى وا�ش���رار الن�شان على 
العطاء مهما �شاقت ح���دود قدرته،فهو ان�شان مل 
ت�شعف���ه قدراته البدنية ،فعاه���ة العمى اعاقته ان 
يكون مقاتال يف �شاحة القتال ولكن حيث ق�شرت 
ي���ده عن امل�ش���ال كان له ف���م ال�شاع���ر واخلطيب 

لي�شول به على املحتل ..فهو رجل كفيف  الب�شر 
يتخ���ذ من الن�شال �ش���د املحتل �شبيال ،يف�شي به 
اىل احلب����س اك���ر من م���رة واىل النفي جلزيرة 
هنج���ام يف اخللي���ج العرب���ي لكن���ه ظ���ل ثائ���را 
و�شيا�شي���ا (د عبدالعظيم رهيف ال�شلطاين مقال 
من�شور يف جريدة الع���امل  ...هذا هو باخت�شار 
العب���ارة وبالغة اليج���از �شرة  الثائ���ر واملعلم 
والعالم���ة د حممد مه���دي الب�شر . حزب حر�س 

ال�شتقالل
رغ���م تربيت���ه الديني���ة املت�ش���ددة ورغ���م اج���واء 
مدينت���ه  احللة املحافظة  ال ان تطلعاته الثورية 
املبك���رة وا�شتلهام���ه لدرو�س الث���ورة احل�شينية 
ومبادئه���ا العام���ة جعل���ت  ال�شيخ حمم���د مهدي 
الب�شر ان ليكون طائفيا او منغلقا على طائفته 
او قوميته   ، كما هذب احل�س الوطني والثوري 
املبكر لديه هذا ال�شع���ور الوطني بالنفتاح على 
املكونات العراقية وابرز رموزها  و�شخ�شياتها 
وم�شاركتهم يف احزاب واحدة و�شجون واحدة 

ومعتقالت واحدة حيال عدو اجنبي م�شرتك .
حتول غ�شب���ه واحتجاجه الكالم���ي املنربي يف 
بغ���داد اىل فع���ل �شيا�ش���ي واقعي عندم���ا انتمى 

اىل ح���زب )حر����س ال�شتق���الل ( ال���ذي تاأ�ش����س 
ع���ام 1919 وال���ذي من���ا يف اح�ش���ان املدر�ش���ة 
الهلي���ة وكان���ت جل�شات���ه ال�شري���ة تعق���د فيها ، 
انتمى ال�شيخ املعمم للحزب بعد ان كان مقت�شرا 
يف قيادات���ه واع�شائ���ه عل���ى الفندي���ة ح�ش���را 
.)املالح���ظ ان احل���زب كان يف ط���ور تاأ�شي�ش���ه 
الول موؤلف���ا م���ن الفندي���ة وحده���م ،ولكنه عند 
تا�شي�شه يف امل���رة الثانية ا�شبح ذا طابع �شعبي 
حي���ث فتح باب���ه عل���ى م�شراعيها لكل م���ن يريد 
الدخ���ول فيه من التجار ورج���ال الدين والك�شبة 
، وكان م���ن ب���ني الذين انتموا الي���ه ال�شيد حممد 
ال�ش���در وه���و م���ن مالئي���ة الكاظمي���ة ،وال�شيخ 
املعم���م حمم���د باق���ر ال�شبيبي من النج���ف وكان 
لهذي���ن الرجل���ني اثرهما يف توثي���ق العالقة بني 
احل���زب والطائف���ة ال�شيعي���ة ،ويف اوائل 1920 
عاد جعفر ابو التمن من ايران فانتمى اىل حزب 
حر����س ال�شتق���الل وكان انتم���اوؤه ذا اهمي���ة يف 
توثي���ق عالق���ة احل���زب با�شواق بغداد مل���ا له من 
نف���وذ عليها ( ملحات اجتماعية من تاريخ العراق 
احلديث  د علي الوردي  �س102 ج5 ق1، ممثل 
حر����س ال�شتقالل يف احللة رغ���م فقدانه للب�شر 

فق���د اخت���ارت امان���ة ح���زب حر����س ال�شتق���الل 
ال�شي���خ حممد مهدي الب�ش���ر ممثلها يف مدينته 
احللة وكانت لقيادته  من خالل ات�شاله ب�شرائح 
الناري���ة  خطب���ه  وتاث���رات  احلل���ي  ال�شب���اب 
وتوظيف جمال�س العزاء احل�شيني الثر الكبر 
يف تو�شيع قاعدة احلزب وزيادة زخم املعار�شة 
لالنت���داب  الربيط���اين  يف جميع ارج���اء مدينة 

احللة.
ومل���ا �شاقت ب���ه مدينت���ه  ، و�شعر ب���ان ثمة دورا  
اىل    ارحت���ل  العا�شم���ة  يف  ينتظ���ره  خط���را 
العا�شم���ة بغداد هن���اك  ليمار����س دوره الوطني 
يف اخلطاب���ة والكتابة وقي���ادة املظاهرات ،ويف 
�شي���اق  وعي���ه الوطني للث���ورة العراقية ُيح�شب 
للب�ش���ر  ابتكار  فكرة )الع���زاء ال�شيعي واملولد 
ال�شني ( التي �شهدته���ا جوامع ال�شنة وح�شينية 
ال�شيعية ابان خما�شات ثورة الع�شرين يف اليام 
الت���ي �شبقت ان���دلع �شرارته���ا الوىل  ويرويها 
الب�ش���ر كالتي :)كنت ا�شكن يف احللة وا�شبت 
مبر�س من امرا�س احل�شا�شية ا�شتدعى جميئي 
اىل بغ���داد ب�شحبة اخ���ي عبداحل�شني وو�شلت 
الكاظمي���ة يف م�شاء 6 اي���ار 1920ونزلت �شيفا 
عل���ى ال�شيد حممد ال�ش���در الذي حتدثت معه يف 
تلك الليلة عن �شرورة اثارة الوعي الوطني بني 
النا�س ع���ن طريق احلفالت الديني���ة التي جتمع 
املوالي���د ال�شني���ة والتعزي���ة ال�شيعي���ة ف�شاألن���ي 
ال�شي���د ال�ش���در م���ن ي�شتطي���ع القي���ام مبثل هذه 
املهم���ة فاجبت���ه انا م���ن اق���وم بذلك يا�شي���د (من 

مذكرات الب�شر املخطوطة.

التآخي بين السنة والشيعة
عل���ى �ش���وء مناق�ش���ة ال�شي���د حممد ال�ش���در مع 
المان���ة العامة حل���زب حر�س ال�شتق���الل لفكرة 
ال�شي���خ حمم���د مه���دي الب�شر يف فك���رة العزاء 
وا�شتح�شانه���ا  عليه���ا  املوافق���ة  مت���ت  املول���د 

والنط���الق بها و�شط جو من الخ���اء والتقارب 
ب���ني الطائفت���ني ال�شني���ة وال�شيعي���ة مل ت�شه���ده 
بغداد م���ن قبل ، وعلى �شوء ذل���ك ا�شبح ال�شيخ 
اخلطي���ب حممد مهدي الب�ش���ر احد ابرز جنوم 
ه���ذه املرحل���ة واك���ر عنا�ش���ر القل���ق والزعاج 
لل�شلط���ات الربيطانية احلاكم���ة وللحاكم بر�شي 
كوك����س حتدي���دا ) اول حفل���ة من حف���الت املولد 
التعزي���ة اقيمت يف ي���وم اجلمعة 14 ايار 1920 
يف جامع القبالني���ة يف �شوق البزازين واجتمع 
فيه���ا جمه���ور غفر م���ن ال�شنة وال�شيع���ة والقى 
اح���د وع���اظ ال�شن���ة خطب���ة اجلمع���ة ث���م اعقبه 
ال�شي���خ مهدي الب�شر فتال املولد النبوي ومقتل 

احل�شني معا (اللمحات ج5 ق1 �س188.
 تكاث���رت اقامة احلفالت ب�ش���كل عجيب و�شارت 
تل���ك احلف���الت تت���واىل ت���ارة يف جام���ع ال�شن���ة 
واخ���رى يف جام���ع لل�شيعة ومن اه���م اجلوامع 
التي اقيمت فيها ع���الوة على جامع احليدرخانة 
:جام���ع الكاظمية والعظمية وال�شيخ عبدالقادر 

وال�شيد �شلطان علي والحمدي واخلالين .
برز الب�شر ثائ���را وخطيبا خالل هذه احلفالت 
الوحدوي���ة الخوي���ة وكان واح���دا م���ن خطباء 
و�شع���راء ا�شته���روا يف تل���ك الف���رتة اىل جن���ب 
عبدال���رزاق الها�شم���ي وتوفي���ق املخت���ار وامل���ال 
عثم���ان املو�شل���ي وعبدالرحمن البن���اء وحممد 
عبداحل�ش���ني .وق���د اطلق اجلمهور عل���ى ال�شيخ 
حممد مهدي الب�شر لقب )مرابو العراق(ل�شدة 
تاث���ره على النا����س ، )اىل وزي���ر امل�شتعمرات( 
)�ش���ري رقم 597 بتاري���خ 25اآب 1922( ما يلي 

ملعلوماتكم :
بع���د مغادرت���ي ال�ش���راي بدقائ���ق تف���رق احل�شد 
،لق���د طلبت اعالمي مب���ا كان يجري ،وقد وجدت 
ب���ان امللك ق���د ا�شتقبل مبا�شرة قب���ل ا�شتقباله يل 
احلزب ال�شيا�شي املتطرف ،وعند انتهاء  املقابلة 
اجته���وا اىل ال�شرفة املطل���ة على  �شاحة ال�شراي 
حيث الق���ى الدمياغوج���ي املهيج للنا����س ال�شيد 

مه���دي الب�ش���ر احلل���ي خطاب���ا يف احل�شد �شد 
ال�شيا�ش���ة الربيطاني���ة وال�شتعم���ار الربيطاين 
..اما عن املالحظات التي �شببت  ت�شفيق احل�شد 
عن���د ح�ش���وري فق���د كان هتاف���ا يق���ول )ي�شق���ط 
النت���داب( املن���دوب ال�شامي الربيط���اين ال�شر 

بر�شي كوك�س.

رسالة الشيرازي باعالن الثورة
كان���ت اخ���ر فعالية خطابية للب�ش���ر  يف مدينته 
احلل���ة قبل اي���ام من ان���دلع  ال�ش���رارات الوىل 

للث���ورة يف منطق���ة الرميثة هي اعت���الءه ملنربه 
يف احللة مدينته يف اليوم الثاين من عيد الفطر 
املب���ارك املوافق 19 حزي���ران 1920 يف اجلامع 
الكب���ر باحلل���ة  ملقيا  عل���ى اجلمه���ور املحت�شد 
و�ش���ط باح���ة امل�شج���د ر�شال���ة وردت الي���ه م���ن 
المام ال�شرازي ادت اىل هياج جماهري كبر 
ووا�ش���ع النط���اق انته���ى باعتق���ال الب�شر.  يف 
ع���ام 1922 ا�شه���م يف تاأ�شي�س احل���زب الوطني 
العراق���ي ال���ذي تزعمه الراحل جعف���ر ابو التمن 
،و بهزمي���ة الث���ورة العراقي���ة وت�شكي���ل حكومة 
النت���داب مل يل���ق الب�ش���ر با�شلحت���ه الثوري���ة 
وظل مت�شبثا باح���الم ال�شتقالل وال�شيادة التي 
ر�شمتها مبادئ و�شيا�شات حزب ابو التمن الذي 
ان�ش���وى في���ه الب�شر ، وعق���ب القائه خطبة يف 
مظاه���رة احتجاجي���ة �شلمية يف بغ���داد يف �شهر 
)ال�ش���ر  الربيط���اين  احلاك���م  ،ام���ر   1922 اآب 
بر�ش���ي كوك����س ( بنف���ي الب�ش���ر وجماعته اىل 
جزي���رة هنجام يف اخللي���ج العربي حتى ماي�س 
1924 )ابع���اد هوؤلء ال�شخا����س ادى اىل زوال 
التوتر يف منطقة احللة ،وقد ذهب عمران احلاج 
�شعدون ،وهو اهم رئي�س من روؤ�شاء بني ح�شن 
ال�شاكن���ني تلك املنطق���ة ، اىل احلاكم الربيطاين 
وهو يحم���ل التعهد الذي كان ق���د وقعه بالكراه 
فمزقه امام احلاكم ( )ف�ش���ول من تاريخ العراق 

القريب (م�س بيل بروت 1971.

منفي في هنجام
مل  ي���ردع  الربيطاني���ون و اذنابه���م م���ن العمالء 
عاهة العمى  ول العوق اجل�شدي من انزال اق�شى 
العقوبات من ال�شجن والنفي بهذا الب�شر الذي 
اله���م الث���وار  حما�ش���ا وعزمية �شده���م وخا�شة 
عندما ع���رف الرب�شي كوك�س احلاك���م ال�شيا�شي 
الربيطاين العام بان كلمات هذا الب�شر  ت�شري 
ب���ني جم���وع النا����س كالن���ار و�ش���ط اله�شي���م يف 
ا�شع���ال مواقد الث���ورة �شدهم ،فادرك���وا ان هذا 
ال�شرير وكلماته وخطبه النارية لهي ا�شد خطرا 
واق���وى مفع���ول  م���ن ر�شا�س املع���ارك ورايات 
القتال للمحاربني املب�شرين ....فدخل ال�شجون 
وه���و يله���ج باأنا�شي���د الث���ورة التي �ش���اغ قالئد 
ا�شعاره���ا  ،وعندم���ا �شي���ق خمف���ورا اىل جزيرة 
هنج���ام م���ع رفاقه الث���وار املنفي���ني كان الب�شر 
يوزع هب���ات املعنويات اىل اخوته املنفيني  معه  
وي�ش���د م���ن ازرهم  وي�شن���ع لهم جوا م���ن املرح 

و�شط ق�شاوة اجلزيرة النائية ..
مل ترهب���ه ق�شب���ان ال�شجون ومل ترعب���ه  ا�شباح 
امل�شانق ، فظل �شوته يهدر و�شط جزيرة هنجام 
املوح�شة وداخل الزنازن ال�شيقة حتى كان اآخر 
من غادرها من املنفي���ني)زار كوك�س املنفيني يف 
هنج���ام وق���د قال ل���ه احدهم :يا فخام���ة املندوب 
نح���ن كلنا نتحمل الذى ولكن هذا الرجل ال�شيخ 
مه���دي الب�ش���ر ل يتحمل فرج���و ان تعفو عنه 
وتعي���دوه لهله ، فاجابه كوك����س كلكم تعودون 
لهلكم وهو يبقى هنا لأنه هو الذي جاء بكم اىل 
هنا وق���ال باللهجة امل�شرية )كل���ه منو (وبالفعل 
ع���اد املنفي���ون اىل اهله���م واج���رب الب�شر على 
القام���ة بالب�شرة (من مذك���رات  �شقيق الب�شر 

ال�شيخ عبداحل�شني ال�شهيب املخطوطة.

تاريخ القضية العراقية
يف هذه املرحلة اخت���زن الب�شر جتربة وحكمة 
عمر كانت���ا كافيتني لقراءة جترب���ة ف�شول ثورة 
الع�شري���ن  ب�شفته احد اب���رز رجالتها ول�شانها 
املبني و�شاعرها الف�شي���ح ،فكانت تلك ال�شنوات 
فر�ش���ة  ثمينة يف تالي���ف كتابه  املهم  عن الثورة 
ووقائعها )تاريخ الق�شية العراقية( والذي اعيد 
طبع���ه عدة مرات منذ تاليف���ه للكتاب 1926حتى 
ا�شبح اح���د  ابرز الوثائ���ق واملراجع  املهمة يف 

تاريخ وتوثيق ثورة الع�شرين.

الثائر والمعلم والخطيب

البصير

ثائر ومعلم صفتان  الزمتا حياة  

العالمة محمد مهدي البصري  

،ارتبطت ايام  شبابه بالثورة 

العراقية الكربى وخطابات  النقمة  

والتحريض عىل احتالل انكليزي 

غاشم لبالده .... برغم فقدانه 

البرص وهو يف السن الخامسة من 

عمره  مبرض الجدري ... فان الله 

عوضه بقوة البيان وبالغة التعبري 

وفصاحة الثورة حتى عدته 

جامهري العراق الثائرة  لسان 

ثورتها وخطيبها الهادر فاكتسب 

لقب )مريابو العراق( عن جدارة 

واستحقاق ....

توفيق التميمي

كانت اخر فعالية خطابية 

للبصري  يف مدينته الحلة 

قبل ايام من اندالع  

الرشارات االوىل للثورة يف 

منطقة الرميثة هي اعتالءه 

ملنربه يف الحلة مدينته 

يف اليوم الثاين من عيد 

الفطر املبارك املوافق 19 

حزيران 1920 يف الجامع 

الكبري بالحلة  ملقيا  عىل 

الجمهور املحتشد وسط 

باحة املسجد رسالة وردت 

اليه من االمام الشريازي 

ادت اىل هياج جامهريي 

كبري وواسع النطاق انتهى 

باعتقال البصري.



اإن �شاق يا وطني عليَّ ف�شاكا
فلتت�شع بي لالأمام خطاكا

بعثت ثراك دمي فاإْن اأنا خنتها
فلتنبذين اإن ثويت ثراكا

بك هْمُت اأو باملوت دونك يف الوغى
روحي فداك متى اأكون فداكا

ومتى بُحبِّك للم�شانق اأرتقي
كي ترتقي بعدي عرو�س عالكا

َهْب يل بربك موتة تختارها
يا موطني اأَول�شُت ِمن اأبناكا

اإن يندمج ج�شدي برتبك بالًيا
فلتقرتن ذكراي يف ذكراكا

اأو يقت�شب نف�شي فما يل منة
اأو مل مينَّ به عليَّ هواكا

ا اأو ُجدت يف نف�شي عليك فاإمنَّ
هي كل ما عندي وبع�س جداكا

رُّ به الكرى هجعات جفني ل مَيُ
ما دام جفنك طافًحا بكراكا

لك قد ُخلقت ومنك فيك فن�شبتي
تق�شي عليَّ باأنني اأرعاكا

اأُتراك ت�شمن يل كرامة م�شرٍع
فيِه اأبيت جماوًرا �شرعاكا

كم اأورثتك يد ال�شيا�شة علة
فا�شرب دمي واأظن فيه �شفاكا

ولقد علمت باأنَّ داءك مع�شل
وبف�شل جتربتي اأ�شبت دواكا

ويروقني اأنَّ اجلراح ت�شاحكت
يف ج�شمَي الدامي واإن اأبكاكا

ولعلَّ �شوتي حني اأُخرج اأنَّتي
متموج طرًبا واإن اأ�شجاكا

خفِّ�س رثاءك يل فاإين واثق
األَّ ت�شحَّ منيتي مبناكا

واحمل و�شاًما فوق �شدرك من دمي
كا ما كان اأحاله اإذا حالَّ

ولئن مزجت دمي بدمعك �شائال
فلقد وفيت وما عدمت وفاكا

ماذا عليَّ وما خ�شرت مكانة
اأين اأموُت لكي اأ�شون حماكا

قد كان حجرك ما حييت ي�شمني
فاإذا ُقتلت فقد �شكنُت ح�شاكا

ًرا اإن مل اأُذق لأذود عنك ُم�َشمِّ
كدر احلمام فال وردت �شفاكا

ثق اأنني �شاأذب دونك باذل
ُروحي لأُرخ�شها فما اأغالكا

فلي�شخط الغربي اأين ناه�س
اكا اأق�شى رجاي باأن اأناَل ِر�شَ

•••
كذبتك اأقطاب ال�شيا�شة عهدها

فلت�شمنن لك احلياة ظباكا

اأفيطلبون لك الرعاية �شلة
ما كان اأق�شرهم وما اأحجاكا

ويوؤملون لك املعونة باللها
ما كان اأفقرهم وما اأغناكا

لو اأن�شفوك حلرروك لأنهم
ربحوا ق�شيتهم بظل لواكا

نق�شت مطامعهم �شيا�شتك التي
من اأجلها ُعقدت فهم اأعداكا

اأقم ال�شكينة حيُث يح�شن وقعها
و�شع املجال اإذا ا�شتطعت حراكا

واملعرك الأدبي يعقب غره
اإن يجحدوك فهل ُتطيق عراكا

لبيك يا وطني بكل ملمة
فيها ُيجيب امل�شرقي نداكا

فلتبننيَّ لك الأ�شنة والظبى
ح�شًنا اأ�شم به ترد رداكا

ما اأولع الأحرار منك برتبة
يغدون منها بالرقاب ُرباكا

ي�شبو قتيلهُم بكل �شفيحة
اأخذته حتى �شار من قتالكا

واأ�شرهم يهفو اإليك جنانه
ولغر اأ�شرك ل يريد فكاكا

يزجي احلنني اإليك اإل اأنَّه
بحنينه ناغاك اأو ناجاكا

محمد مهدي البصير

لبيك أيها الوطن


