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اول وزارة للتعليم في العراق

وزارة المعارف في سنواتها االولى
زينب هاشم جريان
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عقب ثورة العرشين كان عىل الحكومة
الربيطانية أن تغري سياستها يف إدارة
شؤون العراق ،فقررت تشكيل حكومة
مؤقتة متهد لحكم وطني دائم يف
البالد ،موكلني مهمتها إىل السري بريس
كوكس ( )Sir.P. Coxال كحاكم مدين
عام بل ليعني مندوب ًا سامي ًا يف العراق
وذلك لعالقاته الواسعة بالساسة
العراقيني ،وبعد سلسلة من املباحثات
تم يف  25ترشين األول  1920تشكيل
الحكومة العراقية املؤقتة وأختري عبد
الرحمن النقيب ،نقيب أرشاف بغداد
لرئاستها.

ومن خالل ا�ستعرا�ضنا لت�شكيلة احلكومة امل�ؤقتة،
جند �أن �ش� ��ؤون التعلي ��م وال�صح ��ة �أ�صبحت لها
وزارة واح ��دة عرفت بـ(وزارة املعارف وال�صحة
العمومي ��ة) وهي وزارة (�أ�صيل ��ة) و�أ�سند �أمرها
�إىل ع ��زت با�ش ��ا الكركوك ��ي ،وه ��و ع ��زت زين ��ل
�آل �ص ��اري كهي ��ة (� :)1932-1807أح ��د الق ��ادة
الع�سكري�ي�ن املتقاعدين� ،أ�صله من مدينة كركوك،
تقلد من�ص ��ب الوايل بالوكالة ع ��ام � ،1913أحيل
على التقاعد عام ،1914عاد �إىل اخلدمة بعد قيام
احل ��رب العاملي ��ة الأوىل و�ص ��ف �صالحيات ��ه يف
احلكومة العراقية امل�ؤقتة قائ ًال�" :إن �صالحياتي
ال تتجاوز حدود ه ��ذا الربفان" للتعبري عن مدى
تعاظ ��م �سلط ��ة امل�ست�شاري ��ن الربيطاني�ي�ن التي
جعلت من �صالحيات الوزير هام�شية.
�إال �أن ��ه ترك من�صب ��ه يف  29كانون الثاين 1921
ليت ��وىل �أعم ��ال وزارة الأ�شغ ��ال واملوا�ص�ل�ات
ف�أ�سن ��دت �إىل حمم ��د مه ��دي بحر العل ��وم يف 22
�شب ��اط  1921وبق ��ي يف ه ��ذا املن�ص ��ب حتى 23

�آب  1921وه ��و ي ��وم ا�ستقالة ال ��وزارة النقيبية
الأوىل بع ��د تتوي ��ج في�ص ��ل مل ��ك ًا عل ��ى العراق.
وهوال�سي ��د حمم ��د مه ��دي ح�س ��ن الطباطبائ ��ي
( :)1933-1897املعرف بـ(مرزة كجك ال�صغري)
متيز ًا عن ج ��ده الأعلى �آية الله حممد مهدي بحر
العل ��وم ،فقي ��ه من كرب�ل�اء عم ��ل مدي ��ر ًا لأوقاف
كربالء� .أ�صبحت وزارة املعارف وزارة منف�صلة
يف � 10أيل ��ول  .1921ويف � 27أيل ��ول 1921
�أ�سند من�صب وزير املع ��ارف �إىل حممد علي هبة
الدي ��ن ال�شهر�ستاين .وهو حممد علي هبة الدين
ال�شهر�ستاين :هو عامل دين مثقف ولد عام 1884
يف �سامراء �أ�صدر جملة العلم عام ،1910وعرف
ب�أن ��ه ذو نزع ��ة جتديدي ��ة وا�ضح ��ة ،و�أ�سه ��م يف
ث ��ورة  ،1920ثم اعتق ��ل و�أطلق �سراحه ويف 27
�أيلول � 1921أ�سند �إليه من�صب وزير املعارف يف
احلكومة العراقية.
تولت وزارة املعارف �ش�ؤون الرتبية والتعليم يف
الب�ل�اد ،و�أ�صبح ��ت الإدارة التعليمية يف العراق

مركزي ��ة ووزير املع ��ارف هو املرج ��ع الأعلى يف
ال ��وزارة ،وامل�س� ��ؤول ع ��ن �إدارة �ش�ؤونه ��ا وعن
قي ��ام جميع املوظفني بواجباته ��م على �أمت وجه،
فالتعلي ��م يف الع ��راق �أ�صب ��ح عم ًال حكومي� � ًا بيد
وزي ��ر خمت� ��ص م ��ن �أع�ض ��اء ال ��وزارة القائم ��ة
وبا�سم ��ه ت�ص ��در جمي ��ع التعليم ��ات والأوام ��ر
وب�إ�شراف ��ه ورقابت ��ه تنفذ التعيين ��ات والرتقيات
كافة.
�أقام ��ت �سلط ��ات الأنتداب الربيط ��اين �إىل جانب
كل وزي ��ر من وزراء احلكومة العراقية م�ست�شار ًا
بريطاني� � ًا ،فف ��ي وزارة املع ��ارف ع�ي�ن امل�س�ت�ر
نورت ��ون ( )E.L. Nortonم�ست�شار ًا ،ي�سعى
يف الواق ��ع �أن يك ��ون موجه� � ًا �أ�سا�سي� � ًا لل ��وزارة
وبعد رحيل ��ه �أ�صبح ناظر املع ��ارف العام امل�سرت
ليوني ��ل �سمي ��ث ( )Lionel F.Smithيقوم
مبهام امل�ست�ش ��ار للوزير يف امل�سائ ��ل التعليمية،
ومل يت�سل ��م من�صب ��ه ب�ش ��كل فعل ��ي �إال يف بداي ��ة
عام.1923

وق ��د �أ�ش ��ارت امل�ص ��ادر الربيطاني ��ة �إىل وق ��وع
م�ش ��اكل عديدة ب�ي�ن الوزير وامل�ست�ش ��ار .كان من
�أ�سبابه ��ا �أن امل�ست�ش ��ار كان يجم ��ع وظيفت�ي�ن يف
�آن واح ��دة فه ��و القائ ��م ب�أعم ��ال امل�ست�ش ��ار وهو
ناظر املع ��ارف ،كما �أن ح ��دود م�س�ؤوليته مل تكن
وا�ضح ��ة بالن�سب ��ة للوزي ��ر ،ف�ض ًال ع ��ن ا�ستمرار
�سلط ��ات االنت ��داب الربيط ��اين يف �سيا�سته ��ا
التعليمي ��ة القائمة عل ��ى �إعداد مدار� ��س ابتدائية
ت�ؤازره ��ا يف عمله ��ا املدار� ��س الطائفي ��ة� .إال �أن
�سيا�س ��ة احلكوم ��ة العراقي ��ة يف جم ��ال التعلي ��م
كانت تقوم على �أ�سا�س �إ�سقاط املدار�س الطائفية
بالتدريج م ��ع ما كانت تعنيه من ت�أثريات �أجنبية
غ�ي�ر مرغوب فيها ،مع ال�سع ��ي �إىل تو�سيع جهاز
املدار�س الوطنية من االبتدائية والثانوية ،الأمر
الذي ال تتقبله ال�سيا�سة الربيطانية ،القائمة على
توجيه ال�سيا�س ��ة التعليمية يف العراق على نحو
يخدم م�صالح بريطانيا اال�ستعمارية.
�أ�ش ��ارت ال ��وزارة النقيبية الثاني ��ة يف � 12أيلول
 1921يف منهاجه ��ا �إىل �سعي ال ��وزارة اجلديدة
�إىل (ترقية العلوم واملعارف يف العراق) و�ضمان
(اهتمام الأهلني بهذا الأم ��ر اخلطري وا�شرتاكهم
الفعلي) يف هذا املو�ضوع .يت�ضح من ذلك اهتمام
احلكومة اجلدي ��دة ب�ش�ؤون التعلي ��م ،وعدته من
الو�سائ ��ل الفعال ��ة يف النهو� ��ض بالب�ل�اد ورف ��ع
م�ستواها ،وقد و�ضعت هذه امل�س�ؤولية على عاتق
وزارة املعارف التي �أخذت تعمل على �إيجاد نظام
تعليم ��ي جديد ي�سعى �إىل تنمي ��ة الروح القومية
والوطنية وزيادة املتعلمني من �أبناء البالد الذين
ي�ستطيعون قيادة املجتمع وتطويره.
ويف � 7آب � 1921أ�ص ��درت وزارة املع ��ارف �أول
تقري ��ر ر�سمي ع ��ن �أعمالها للم ��دة 1921-1920
وذل ��ك يف عه ��د الوزي ��ر حمم ��د مه ��دي �آل بح ��ر
العل ��وم ،وج ��اء يف التقري ��ر �أن ال ��وزارة �أخ ��ذت
بفتح مدار� ��س ابتدائية جديدة لكال اجلن�سني يف
�ألوي ��ة العراق كاف ��ة ،كما �أ�شار التقري ��ر �إىل قيام
ال ��وزارة بتعديل روات ��ب املعلمني ،رغبة منها يف
رف ��ع م�ستوى مهنة التعلي ��م ،وتطرق التقرير �إىل
التعليم املهن ��ي و�أ�شار �إىل تقدم مدر�سة ال�صنائع
يف بغداد و�إىل زيادة عدد طالب دار املعلمني فيها
�إذ بلغ عدد طالبها ( )95طالب ًا.
ق ��رر وزي ��ر املع ��ارف هب ��ة الدي ��ن ال�شهر�ست ��اين
يف وزارة عب ��د الرحم ��ن النقي ��ب الثاني ��ة (12
�أيل ��ول� 19-1921آب  )1922تبدي ��ل املناه ��ج
التعليمي ��ة للمدار� ��س بعد �أن �شع ��ر ب�سوء املنهج
التعليم ��ي القائ ��م ،و�ش ��رع بطل ��ب �آراء املعلم�ي�ن
ومدي ��ري املدار� ��س متهي ��د ًا لتغي�ي�ره ،كم ��ا ق ��رر
ت�شكي ��ل جمل� ��س ع ��ام للمع ��ارف يف بغ ��داد �ض ��م
املجل� ��س �أكرث من ع�شرين ع�ض ��و ًا ،منهم �إبراهيم
فهم ��ي املدر�س ،جميل �صدق ��ي الزهاوي ،يو�سف
عز الدين ،حمم ��د ر�ضا ال�شبيبي ،ان�ستا�س ماري
الكرملي� ،ساطع احل�ص ��ري ،وتنح�صر مهمة هذا
املجل� ��س يف (تق ��دمي اال�ست�ش ��ارات �إىل وزارة
املع ��ارف يف الأم ��ور املهم ��ة ،ف�ض ًال ع ��ن ت�شجيع
الأه ��ايل عل ��ى �إر�س ��ال �أوالده ��م �إىل املدار� ��س
وم�ساع ��دة الط�ل�اب املحتاج�ي�ن ،وقيام ��ه بجمع
التربع ��ات لإن�شاء الأبنية املدر�سي ��ة) ،مما �شجع
الأه ��ايل عل ��ى الت�ب�رع وتوجههم لدع ��م املدار�س
الر�سمية ومتكنهم م ��ن جمع �أكرث من ربع مليون
روبي ��ة للم�ساعدة يف بن ��اء املدار�س ،يف حني مل
تك ��ن ميزاني ��ة وزارة املع ��ارف �آن ��ذاك �أك�ث�ر م ��ن
مليون روبية.

عن :رسالة (التعليم النسوي في العراق)
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قصة مصرع عبد هللا الصانع مدير الداخلية العام
ما هو دور الملك فيصل االول في الحادث؟
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قصة مرصع االستاذ عبد
الله بك الصانع املدير
العام يف وزارة الداخلية
العراقية يف اواخر
العرشينات من القرن
املايض بسبب رغبته يف
الزواج من فتاة من ال
السعدون وهم من بني
هاشم أرشاف العرب ،
قصة محزنة لها ابعادها
التاريخية واالجتامعية وكان
لها صدى كبريا ليس يف
العراق وامنا يف كل الوطن
العريب ويف مرص ولبنان
خاصة.
د  .ابراهيم خليل العالف

كتب ��ت جمل ��ة (اللطائف امل�ص ��ورة ) الق�ص ��ة وذكرتها
بالتف�صي ��ل مع ال�صور .كم ��ا كتبت الكاتب ��ة اللبنانية
ال�شه�ي�رة اال�ستاذة مي زيادة مق ��اال عنها .واهتمامي
بهذا املو�ضوع والكتابة عنه جاء ب�سبب �س�ؤال وجهه
يل االخ املهند� ��س حمم ��د �أحم ��د ال�صانع ع�ب�ر الربيد
اخلا�ص يف �صفحتي الفي�سبوكية وقال يل انه اليعلم
�شيئ ��ا عن عبد الل ��ه ال�صانع واليعلم عن ��ه اال انه كان
مت�صرف ��ا للواء املو�ص ��ل يف ع�شرينات القرن املا�ضي
وانه كان احد اع�ض ��اء جلنة تر�سيم احلدود العراقية
–الرتكية وانه ( تويف ) تقريبا �سنة  1933وقال انه
عبد الله بك بن احمد با�شا بن عبد العزيز ال�صانع من
ال ال�صانع يف الب�صرة .
ع ��دت اىل ار�شيف ��ي ال�شخ�ص ��ي  ،وانا اع ��رف ان عبد
الل ��ه بك ال�صان ��ع كان مت�صرفا لل ��واء املو�صل من 20
�آب �سن ��ة  1927اىل  11ني�سان �سنة  ، 1930فوجدت
ان ثمة تقارير ت�شري اىل ان ال ال�صانع ا�سرة ب�صرية
معروف ��ة ولي�س كما قيل انها ا�س ��رة فقرية متوا�ضعة
ول ��د يف الب�ص ��رة وعندم ��ا احت ��ل االنكلي ��ز الب�ص ��رة
�سن ��ة  1914دخل يف خدمته ��م فعينه االنكليز معاونا
للحاكم ال�سيا�سي يف الب�صرة .
كان ��ت ا�سرة ال�صانع ت�شتغل ب�صنع حذوات احل�صان
ون�سميه ��ا نحن يف املو�صل (النعلبندية ) ولدينا عدة
�أ�س ��ر كانت متتهن ه ��ذه املهنة .وبع ��د ت�شكيل الدولة
العراقي ��ة احلديث ��ة �سن ��ة 1921ع�ي�ن – خلربت ��ه يف
االدارة – مت�صرف ��ا يف عدة الوي ��ة عراقية منها لواء
الديوانية ول ��واء الكوت ولواء العم ��ارة (  1ت�شرين
االول  ) 1924ول ��واء املو�ص ��ل ولواء بغ ��داد ثم عني
مدي ��را عام ��ا يف وزارة الداخلي ��ة وكان يحمل �شهادة
كلي ��ة احلقوق وكان ذكيا واداريا حازما  ،ف�أحبه امللك
في�ص ��ل االول مل ��ك الع ��راق اال�سب ��ق 1933-1921
وقرب ��ه واعتمد علي ��ه واحدا من العنا�ص ��ر التي بنت
االدارة املدنية يف العراق املعا�صر .
م�شكلت ��ه التي كان ��ت وراء م�صرعه  ،ه ��ي انه اراد ان
يق�ت�رن ب�إبنة عبد املح�سن ال�سع ��دون رئي�س الوزراء

العراق ��ي ال ��ذي انتحر �سن ��ة  1929وق�ص ��ة انتحاره
معروفة .
الذي يهمن ��ا ان نذكر ان ابنة عب ��د املح�سن ال�سعدون
الت ��ي اراد عب ��د الله ال�صان ��ع ال ��زواج بها،ذهبت بعد
انتحار والدها للعي�ش مع والدتها الرتكية اال�صل يف
�سوريا .
البع� ��ض يح ��اول ان يقل ��ل من �ش� ��أن عائل ��ة ال�صانع ،
ويق ��ول انها مل تكن مب�ستوى ال ال�سعدون من ناحية
العرف الع�شائري ،لكني ارجح ان ثمة عداء وتناف�س
كان بني زعماء ال ال�سعدون وال ال�صانع ،ولي�س كما
قيل ان ال ال�سع ��دون الذين كانوا ميثلون النخبة يف
االر�ستقراطي ��ة القبلية العربي ��ة وجدوا حرجا يف ان
يزوج ��وا ابنتهم لرجل من ال ال�صانع كل ما عنده من
مزايا ان مركزه ال�سيا�سي كان قويا .
وق ��د يك ��ون ملوق ��ف وتع ��اون ال�صان ��ع م ��ع املحتلني
االنكليز وممالئته املبك ��رة لهم منذ احتاللهم الب�صرة
دور كب�ي�ر يف قتله حي ��ث كان الرج ��ل معاونا للحاكم

ال�سيا�سي يف الب�صرة  ،وهي وظيفة خطرية وم�ؤذية
يف نظ ��ر الوطني�ي�ن العراقيني الذين كان ��وا ينظرون
اىل االنكلي ��ز كم�ستعمري ��ن وط� ��أت جيو�شه ��م ار�ض
الب�ص ��رة وعاثت فيها تدمريا وف�س ��ادا .ومن هنا جاء
رف�ضهم لتزويجه ابنتهم رف�ضا قاطعا .
وتت�ض ��ح لن ��ا اهمية ه ��ذه املالحظ ��ة اذا علمن ��ا ان ال
ال�سع ��دون �شي ��وخ املنتف ��ك كان له ��م دور ري ��ادي ،
ومتمي ��ز –كم ��ا يقول ال�صدي ��ق الدكت ��ور حميد حمد
ال�سع ��دون – يف كتاب ��ه  ( :حكاي ��ات ع ��ن املنتف ��ق )
يف مع ��ارك اجلهاد �ض ��د القوات الربيطاني ��ة املحتلة
الت ��ي نزلت الرب العراق ��ي يف مدينة الفاو يف ت�شرين
الث ��اين �سن ��ة  1914مفتتح ��ة م�شروعه ��ا االحت�ل�ايل
للع ��راق وكان ن�صف الذين احت�شدوا يف ال�شعيبة من
املجاهدي ��ن الذين ق ��در عدده ��م ب( ) 18ثمانية ع�شر
ال ��ف مقات ��ل من رج ��ال املنتفك حت ��ت قي ��ادة املجاهد
عجم ��ي با�ش ��ا ال�سع ��دون الذي غ ��دا م�ض ��رب االمثال
يف ال�شجاع ��ة وال�شهامة الوطني ��ة والقومية العربية
.ومعن ��ى ه ��ذا ان نظرتهم اىل عبد الل ��ه ال�صانع وهو
يعم ��ل مع االنكليز كانت �سلبية وكانوا يكرهونه لهذا
ال�سبب ..
مهم ��ا يك ��ن االمر ؛ ف� ��إن عبد الل ��ه ال�صان ��ع  ،ا�ستطاع
وبدعم وت�أييد من امللك في�صل االول ان يخطب الفتاة
م ��ن امها  ،وقد وافقت وح ��دد موعد الزفاف والزواج

 ،لك ��ن ال ال�سعدون او لنقل عدد من زعمائهم �سارعوا
ملن ��ع الزواج وار�سلوا وفدي ��ن اىل امللك في�صل االول
ليطلب ��وا من ��ه التدخل .ف�ش ��ل الوف ��د االول يف مهمته
.وكان الوفد الثاين بقيادة ال�شيخ ثامر بك ال�سعدون
و ال�شي ��خ �ضاري ب ��ك ال�سعدون وق ��د ا�ستقبلهم امللك
لك ��ن املقابلة �شابه ��ا بع�ض الغلظة يف ال ��كالم و�سمع
املل ��ك كلم ��ات عدها تهدي ��دا بالقت ��ل لل�صان ��ع وللبنت
فغ�ض ��ب امللك وانهى اللقاء واتهمه ��م بتحدي ال�سلطة
والتطاول عليها .
يف امل ��رة الثاني ��ة كان ال�شي ��خ عبد الل ��ه الفالح بك بن
نا�ص ��ر بن را�شد ب ��ن ثامر ال�سع ��دون مت�أملا مما حدث
 .وق ��د وقر يف ذهنه ان �ش ��رف ال ال�سعدون يف خطر
 ،لذل ��ك دع ��ا �أخيه عجم ��ي ال�سع ��دون وكان يف تركيا
واخاه االخ ��ر �سعود ال�سع ��دون ان يح�ضرا اليه وقد
ح ��دث اجتماع ب�ي�ن الثالثة وق ��رروا �ض ��رورة القيام
بعمل يحول دون امتام الزواج واتفقوا على قتل عبد
الل ��ه ال�صانع املدير الع ��ام يف وزارة الداخلية وتفاقم
االم ��ر عندم ��ا �سمعوا اخبار عق ��د الق ��ر�آن وان االبنة
تهي ��ئ نف�سه ��ا لل�سف ��ر اىل �سوري ��ا حيث يت ��م الزواج
هناك .
ويق ��ال ان ال�شيخ عبد الل ��ه الفالح
ال�سع ��دون ع ��اد اىل البي ��ت ونادى
زوجت ��ه بغ�ضب ومل ت ��رد عليه فلما
ق ��ال لها مل ��اذا التردين وان ��ا زوجك
اجابت انها مل تعد زوجته والتعود
اال بع ��د ان يب�شره ��ا بقت ��ل عبد الله
ال�صان ��ع وهكذا اخذ م�سد�سه وغادر
ال ��دار وتوج ��ه ب�سيارت ��ه اىل بغداد
ودخ ��ل وزارة الداخلية والتقى عبد
الله ال�صانع ال ��ذي ا�ستقبله بكل ادب
واح�ت�رام  ،و�س�أله ع ��ن �سبب زيارته
ف�أج ��اب وقد رف�ض �ش ��رب القهوة انه
ج ��اء ملن ��ع ال ��زواج و�شه ��ر م�سد�س ��ه
واطل ��ق النار عل ��ى عبد الل ��ه ال�صانع
وارداه قتيال يف احلال ثم بقي جال�سا
اىل ان دخل ��ت ال�شرط ��ة واعتقلت ��ه
معرتفا بجرمية القتل .
وق ��د �سمع ��ت رواي ��ة تق ��ول � ":أن ال�شي ��خ عب ��د الل ��ه
الفال ��ح ال�سع ��دون �ساف ��ر اىل بغداد ودخ ��ل على عبد
الل ��ه ال�صان ��ع وظن ال�صان ��ع �أن ال�شي ��خ عبدالله جاء
للتهنئة.وتكل ��م ال�شي ��خ قائال  :و�أخ�ب�ره �أمل انهك عن
ه ��ذا ال ��زواج يا�صان ��ع وج ��رت مالن�سة ب�ي�ن االثنني
و�سحب ال�شيخ م�سد�سه وقتل ال�صانع" .
وقد طل ��ب امللك في�ص ��ل االول حماكمته وتوىل قا�ض
انكلي ��زي حماكمت ��ه وا�ص ��در عليه حكم االع ��دام لكن
تدخ�ل�ات �شيوخ اخللي ��ج العرب ��ي والع ��راق وعمان
واليم ��ن واملل ��ك عب ��د العزي ��ز ال �سع ��ود مل ��ك اململكة
العربي ��ة ال�سعودي ��ة اج�ب�رت املل ��ك عل ��ى التو�صي ��ة
بتخفي� ��ض احلك ��م اىل (� ) 20سن ��ة ث ��م بع ��د ذلك عاد
بقرار ا�سرتحام فخف�ض احلكم ثانية اىل �سنة واحدة
واطل ��ق �س ��راح عبد الل ��ه الفالح ال�سع ��دون وعاد اىل
الب�ص ��رة وا�ستقب ��ل هناك م ��ن ال ال�سع ��دون بحفاوة
�شديدة .
وق ��د �سمع ��ت اي�ض ��ا رواية تق ��ول � ":أنه نظ ��را ملركز
ال�شي ��خ عبد الل ��ه وكرب �سن ��ه فقد �أ�ص ��در امللك في�صل
االول عفوا خا�صا بعد ق�ضائه مدة ي�سرية يف ال�سجن
و�ص ��دور تقرير طبي من جلنة طبية بان حالة ال�شيخ
عبدالله الفالح ال�سعدون ال�صحية ال ت�سمح له بالبقاء
ْ
يف ال�سجن".
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التصوير الفوتوغرافي في ّ
بداية استعمال ّ
التنقيبات األثرية
صـوت الـمـجـلـس
ّ
الـوطـني الـفـرنـيس
يف عـام  1851عـىل
تـمـويـل حـمـلـة
تـنـقـيـبـات ثـانـيـة
يف قـصـر الـمـلـك
اآلشـوري سـرجـون
الـثّـاين (دور َشـروكـيـن)
يف خـورسـبـاد ،قـرب
الـمـوصـل ،شـمـال
الـعـراق .وكـان بـول
إمـيـل بـوتـا قـد قـام
بـالـحـمـلـة األوىل يف
عـامي 1843ــ .1844
َ
وقـد كـان بـوتـا ّأول مـن
اكـتـشـف آثـار ًا آشـوريـة
بـعـد أن سـقـطـت هـذه
الـحـضـارة يف غـيـاهـب
الـ ّنـسـيـان أكـثـر مـن
 25قـرنـ ًا مـنـذ سـقـوط
عـاصـمـتـهـا نـيـنـوى
يف  612قـبـل الـمـيـالد،
فـقـد كـان ّأول مـن أزاح
الـ ّتـراب عـن بـقـايـا
دور شـروكـيـن ،قـصـر
الـمـلـك اآلشـوري
سـرجـون الـثّـاين يف
خـورسـبـاد ،قـرب
الـمـوصـل.
د .صـبـاح ّ
الـنـاصـري

وعـهـد بـالإ�شـراف عـلى حـمـلـ ��ة الـ ّتـنـقـيـبـات الـ ّثـانـيـة
هـ ��ذه �إىل فـكـتـ ��ور بـال� ��س  Victor Placeا ّلـ ��ذي
عـ ّيـ ��ن قـنـ�صـ�ل ً�ا لـفـرنـ�سـ ��ا يف الـمـو�صـ ��ل لـيـ�سـتـطـيـع
الـقـيـ ��ام بـهـ ��ذه الـمـهـمـة.وكـ ��ان بـول �إمـيـ ��ل بـوتـا قـد
ر�سـامـ� � ًا � :أوجـيـ ��ن فـالنـدان
اخـتـ ��ار يف عـ ��ام ّ 1844
 ،Eugène Flandinلـيـ�سـاعـ ��ده يف ر�سـ ��م
تـخـطـيـطـ ��ات الـمـوقـ ��ع ور�سـ ��م الـقـطـ ��ع الأثـريـ ��ة،
�أ ّمـ ��ا فـكـتـ ��ور بـال� ��س فـقـ ��د ف ّ
ـ�ضـ ��ل يف عـ ��ام 1852
اخـتـيـ ��ار مـ�صـ ��وّ ر فـوتـوغـرايف.وقـ ��د ا�سـتـطـ ��اع
�إقـنـ ��اع الـمـهـنـد�س الـفـرنـ�س ��ي جـبـرائـيـل تـرانـ�شـان
 Gabriel TRANCHANDبـمـ�صـاحـبـتـه
�إىل الـعـ ��راق لـلـمـ�شـاركـ ��ة يف حـمـلـ ��ة تـنـقـيـبـاتـ ��ه
والـقـيـ ��ام بـمـهـمـة تـ�صـويـ ��ر الإكـتـ�شـافـ ��ات والـقـطـع
الأثـريـ ��ة ا ّلـت ��ي �سـيـعـثـ ��ر عـلـيـهـ ��ا .وكـ ��ان �شـيـئـ� � ًا لـم
يـ�سـبـ ��ق لـه مـثـيـ ��ل يف تـاريـخ الـ ّتـنـقـيـبـ ��ات الأثـريـة،
خـا�صـ ��ة و� ّأن فـنّ الـ ّتـ�صـويـ ��ر الـفـوتـوغـرايف كـان يف
ذلـك الـ ّزمـن يف طـور ال ّـطـفـولـة.
وبـ ��د�أت الـ ّتـنـقـيـبـ ��ات يف عـ ��ام  .1852وكـ ��ان
تـرانـ�شـ ��ان يـ�شـ ��ارك فـيـهـ ��ا ويـ�صـورهـ ��ا يف نـفـ� ��س
الـوقـ ��ت �إىل �أن �أنـهـكـ ��ه الـعـمـ ��ل الـمـتـعـب ومـات بـعـد
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محمد مهدي البصير

هل كانت بعثته العلمية سنة  1930إبعادا سياسيا؟
لكنه طلب إعفاءه من هذا املنصب
عني البصري سنة 1925م  ،إستاذ ًا الصول الفقه الجعفري يف جامـــعة ((آل البيت)) ُ ،
بعد مدة قصري .ثم عـــني أستاذ ًا لألدب العريب يف الجامعة نفسها  ،ومحارض ًا يف ثانوية بغداد املركزية،ودار املعلمني
األبتدائية يف املوضوع نفسه  .لكن رئيس الوزراء نوري السعيد .الغى هذه الجامعة  ،بحجة ضيق امليزانية العراقية عندها
عقد البصري ،العزم عىل مامرسة نشاطه الساييس من منرب آخر ،فطلب البصري منحه إجازة إلصدار جريدة باسم " املبدأ "
لكنه عدل عن رأيه  ،بسبب معارضة رئيس الوزارء نوري السعيد.
أراد لها أن تكون نواة لتجمع وطني حر ،ينادي باإلستقالل ُ ،
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علي كاظم الكريعي

�أن �أ�صـيـ ��ب بـمـر�ض انـتـقـلـ ��ت �إلـيـه عـدواه يف مـوقـع
الـ ّتـنـقـيـبـات.وقـد ا�سـتـعـمـل تـرانـ�شـان يف الـ ّتـ�صـويـر
الـفـوتـوغـ ��رايف الـ ّتـقـنـيـ ��ة ا ّلـت ��ي كـانـت قـ ��د ا�سـمـيـت
�أو ًال  Talbotypeبـا�سـ ��م مـخـتـرعـهـ ��ا الإنـكـلـيـزي
فـوكـ� ��س تـالـبـ ��وت William Henry FOX
 TALBOTقـبـل �أن يـطـلـق عـلـيـهـا يف الـ ّنـهـايـة
ا�سـ ��م  .Calotypeوتـكـمـن �أهـمـيـة هـذه الـ ّتـقـنـيـة
ـ�صـورة ال يـطـبـع عـلـيـهـا ال ّ
ـ�ضـوء وال ّـظـل يف
يف � ّأن ال ّ
داخـ ��ل الآلـ ��ة و�إ ّنـمـا ُتـنـتـ ��ج الآلـة مـ�سـ ��ودّة يـمـكـن �أن
ـ�صـورة عـلى الـورق،
يُـطـبـ ��ع مـنـهـا عـدد مـن نـ�سـ ��خ ال ّ
وهـو مـا كـان جـديـد ًا يف ذلـك الـ ّزمـن.
ـ�صـ ��ورة الـفـوتـوغـرافـيـ ��ة كـانـ ��ت �آنـذاك
ورغـ ��م � ّأن ال ّ
مـ�سـطـحـ ��ة قـلـيـلـة الـقـدرة عـلى �إظـهـار عـمـق الأ�شـيـاء
الـمـ�صـوّ رة �أو بـروزهـا ،وهـو مـا كـان الـ ّر�سـام يـتـقـن
تـنـفـيـذه ،فـقـد ف ّ
ـ�ضـلـهـ ��ا الـمـنـ ّقـبـون مـع ذلـك لـد ّقـتـهـا،
فـهي نـ�سـخـة “طـبـق الأ�صـل” مـن ال ّـ�شئ الـمـ�صـوَّ ر.
ـ�صـور
وقـ ��د الـتـقـ ��ط تـرانـ�شـ ��ان مـجـمـوعـات مـ ��ن ال ّ
يـظـهـر فـيـهـا الـعـمـال والـمـ�شـرفـون عـلى الـ ّتـنـقـيـبـات
يف كـ � ّ�ل مـرحـلـة مـ ��ن مـراحـ ��ل عـمـلـهـ ��م الـمـتـتـابـعـة.
وتـحـتـفـ ��ظ الأر�شـيـفـات الـوطـنـيـ ��ة الـفـرنـ�سـيـة بـ 51
�صـورة فـوتـوغـرافـيـة بـالأبـيـ�ض والأ�سـود الـتـقـطـهـا
تـرانـ�شـان يف حـوايل .1852
ـ�صـ ��ورة ا ّلـت ��ي و�ضـعـتـهـ ��ا يف بـدايـ ��ة
ومـ ��ا عـ ��دا ال ّ
الـمـقـ ��ال وا ّلـتي تـ�صـوّ ر اثـنـيـ ��ن مـن الـمـ�شـاركـيـن يف
الـ ّتـنـقـيـبـ ��ات (فـكـتـ ��ور بـال�س يـحـمـ ��ل قـبـعـتـه بـيـده
وربّـمـا كـان الـ ّثـاين تـرانـ�شـان) بـجـانـب ثـور مـجـنـح،
ـ�صـور.
فـقـد اخـتـرت لـكـم عـدد ًا مـن هـذه ال ّ
ونـبـ ��د�أ بـ�صـورة لـمـمـر بـيـن حـجـ ��رات الـقـ�صـر ا ّلـذي
�أمـ ��ر بـتـ�شـيـيـ ��ده �سـرجـ ��ون الـ ّثـاين ا ّلـ ��ذي حـكـم مـن
� 721إىل  705قـبـ ��ل الـمـيـ�ل�اد .ونـالحـ ��ظ طـريـقـ ��ة
بـنـاء جـ ��دا َري الـمـمـر و�سـقـفـ ��ه الـمـعـقـود بـالـحـجـر.
ول ّأن الـمـمـر ،مـثـل بـاقي الـقـ�صـر ،كـان مـغـطى تـمـامـ ًا
بـالـ ّتـراب ا ّلـذي تـراكـم عـلـيـه خـالل �أكـثـر مـن خـمـ�سـة
وعـ�شـريـن قـرنـ ًا و�شـ ّكـل تـلاّ ً فـنـالحـظ �أيـ�ضـ ًا الـ ّثـقـوب
ا ّلـت ��ي حـفـ ��رت يف الأر� ��ض لـيـ�سـتـطـيـ ��ع الـمـنـقـبـون
الـ ّنـزول �إلـيـه :

ثـ� � ّم عـدّة �صـ ��وّ ر لـمـراحـل �إزاحـة الـ ّتـ ��راب عـن الـبـاب
رقـم  3الـمـز ّيـ ��ن بـمـنـحـوتـات جـداريـة عـلى جـانـبـيـه
(رقـ ��م الـبـ ��اب عـل ��ى مـخـطـ ��ط الـ ّتـنـقـيـبـ ��ات) .فـبـعـ ��د
�أ ّيـ ��ام طـويـلـة مـن الـعـمـل �أزاح فـيـهـ ��ا الـعـمّـال �أمـتـار ًا
مـكـعـبـة مـن الـ ّتـراب ال عـدد لـهـا وال حـ�صـر ظـهـر �أعـلى
الـبـاب ثـ ّم ر�أ�سي ثـوريـن مـجـ ّنـحـيـن كـانـا يـحـر�سـانـه
:
وبـعـد �إزاحـة الـ ّتـراب عـن �صـدر الـ ّثـور الأيـ�سـر �صـعـد
مـ�شـرفـان عـلى الـ ّتـنـقـيـبـات عـلى �سـ ّلـم خـ�شـبي ووقـفـا
فـوق ر� َأ�سي الـ ّثـوريـن :
ثـ� � ّم �صـورة الـبـ ��اب وقـد ظـهـ ��رت واجـهـتـه وحُ ـفـر يف
داخـلـه نـفـقـان :
و�صـورة بـعـ�ض الـمـ�شـرفـيـ ��ن عـلى الـ ّتـنـقـيـبـات �أمـام
الـبـ ��اب وفـ ��وق الـ ّثـوريـ ��ن .ونـالحـ ��ظ رجـلـيـن فـوق
�أعـل ��ى الـ ّتـ ��ل �أي فـ ��وق الـ ّتـ ��راب ا ّلـ ��ذي تـراكـ ��م فـوق
الـبـ ��اب خـ�ل�ال قـ ��رون طـويـلـ ��ة .ومـ ��ن هـذا نـ ��رى � ّأن
الـعـمـ ��ال حـفـروا عـلى عـمـق �أكـثـر مـ ��ن عـ�شـرة �أمـتـار
لـيـتـو�صـلـوا �إىل مـ�سـتـوى �أر�ضـيـة الـقـ�صـر الأ�صـلـيـة
يف الـ ّزمـن الآ�شـوري :
و�صـورة مـجـمـوعـة عـمـال �أمـام نـفـ�س الـبـاب :
ثـ ّم �صـورة لـعـمّـال �آخـريـن �أمـام الـبـاب :
ثـ� � ّم �صـورة (�سـيـئـة الـ ّنـوعـيـة) بـعـد �أن �أزيـح الـ ّتـراب
الـمـتـراكـم يف داخـل الـبـاب وظـهـرت مـنـحـوتـة رجـل
مـلـتـحي خـلـف الـ ّثـور :
و�أخـيـر ًا �صـورة الـبـاب وقـد ُفـتـح بـ�أكـمـلـه :
وبـعـ ��د وفـ ��اة الـمـهـنـد� ��س جـبـرائـيـ ��ل تـرانـ�شـ ��ان
 ،Gabriel TRANCHANDمـ ّر الـمـعـمـاري
والـفـ ّنـ ��ان الـفـرنـ�س ��ي فـلـيـكـ� ��س تـومـ ��ا Félix
 Thomasعـام  1853بـالـمـو�صـل عـائـد ًا مـن بـابـل
يف طـريـقـ ��ه �إىل فـرنـ�سـ ��ا ،واقـتـ ��رح عـلـيـ ��ه فـيـكـتـور
بـال� ��س �أن يـبـقى مـعـه لـيـ�سـاعـ ��ده يف تـنـقـيـبـات دور
�شـروكـيـ ��ن ويـر�سـ ��م الـمـوقـ ��ع والـقـطـ ��ع الأثـريـ ��ة.
و�شـرع فـلـيـكـ� ��س تـومـا يف تـخـطـيـط مـكـان الـمـوقـع
ور�سـم الـقـطـع الأثـريـة يف بـدايـة �شـهـر �آذار وانـتـهى
مـن مـهـمـتـه يف �شـهـر �أيّـار ،ثـ ّم عـاد �إىل فـرنـ�سـا.
ويف  ،1855حـ ّمـ ��ل فـكـتـ ��ور بـال� ��س �أعـ ��داد ًا كـبـيـرة

مـ ��ن الـقـطـ ��ع الأثـريـة ا ّلـت ��ي كـان قـد عـثـ ��ر عـلـيـهـا يف
خـور�سـبـ ��اد عـل ��ى �أكـالك انـحـدرت عـل ��ى مـيـاه دجـلـة
�إىل الـبـ�صـ ��رة لـتـر�سـ ��ل عـل ��ى بـاخـ ��رة �إىل بـاريـ� ��س،
ولـكـ ��نّ جـ ��زء ًا مـنـهـا غـرق قـرب الـقـرنـ ��ة ومـن بـيـنـهـا
ـ�صـور ا ّلـتي
ثـيـ ��ران مـجـنـحـ ��ة ربّـمـا كـانـت ثـيـ ��ران ال ّ
ر�أيـنـاهـ ��ا .وربّـمـ ��ا مـا زالـ ��ت �أجـزاء مـنـهـ ��ا تـرقـد يف
�أعـمـ ��اق �شـ � ّ�ط الـعـ ��رب �إىل �أيّـامـنـ ��ا هـذه.وبـعـد هـذه
الـكـارثـ ��ةُ ،نـقـل فـيـكـتـو بـال� ��س يف نـفـ�س ال ّـ�سـنـة �إىل
رومـانـيـا ،ثـ ّم عـيّـن يف تـركـيـا فـالـهـنـد فـنـيـويـورك.
�أ ّمـ ��ا فـلـيـكـ� ��س تـومـ ��ا ،فـبـعـ ��د �أن عـ ��اد �إىل بـاريـ� ��س،
تـ ��رك الـمـعـمـ ��ار لـيـكـ ّر� ��س وقـتـ ��ه لـر�سـ ��م لـوحـ ��ات
ا�سـتـ�شـراقـيـ ��ة ا�ستـوح ��ي �أجـواءهـ ��ا مـ ��ن ذكـريـ ��ات
�سـفـراتـه والـ ّتـخـطـيـطـات ا ّلـتي نـفـذهـا فـيـهـا.
ومـن �أ�شـهـر هـذه الـلـوحـات “زيـارة بـا�شـا الـمـو�صـل
لـتـنـقـيـبـ ��ات خـور�سـبـ ��اد ،مـوقـ ��ع نـيـنـ ��وى الـقـديـمـة
ا ّلـت ��ي عـر�ضهـا يف بـاريـ�س يف �صـالـون  : 1863زيـت
عـل ��ى قـمـا�ش � 160 ×100سـنـتـ ��م .وا ّلـتي يـمـتـلـكـهـا
مـتـحـ ��ف الـلـوفـ ��ر يف بـاريـ� ��س .وال نـعـرف هـ ��ل �أ ّنـه
ا�سـتـعـان بـتـخـطـيـطـاتـه فـقـط �أم �أ ّنـه ا�سـتـعـمـل �صـور
تـرانـ�شـان يف تـنـفـيـذهـا.
ومـحـاولـة الـ ّتـنـظـيـ ��م �أو �إعـادة الـ ّتـكـويـن الـمـذكـورة
هي تـخـطـيـطـ ��ات ور�سـوم هـنـد�سـيـ ��ة مـعـمـاريـة قـام
بـهـ ��ا فـلـيـكـ�س تـومـ ��ا تـظـهـر �أجـ ��زاء قـ�صـر �سـرجـون
الـ ّثـاين كـمـا تـ�صـوّ ر الـمـعـمـ ��اري الـفـ ّنـان �أ ّنـهـا كـانـت
يف الأ�صـل.
ـا�صـ ��ة هـ ��و � ّأن فـيـكـتـ ��ور
ولـكـ ��نّ ا ّلـ ��ذي نـالحـظـ ��ه خ ّ
بـال�س و�ضـ ��ع يف كـتـابـه تـخـطـيـطـات فـلـيـكـ�س تـومـا
ور�سـومـ ��ه بـ ��د ًال مـ ��ن �صـ ��ور جـبـرائـيـ ��ل تـرانـ�شـ ��ان
الـفـوتـوغـرافـيـ ��ة رغـ ��م ريـادتـ ��ه يف هـ ��ذا الـمـيـ ��دان.
وربّـمـا كـ ��ان �سـبـب ذلـك � ّأن الـمـطـبـعـة يف ذلـك الـ ّزمـن
لـ ��م تـكـن تـمـتـلـ ��ك الإمـكـانـيـات الـ ّتـقـنـيـ ��ة بـعـد لـطـبـع
�صـور دقـيـقـة الـو�ضـوح يف الـكـتـب … وهـكـذا ظـ ّلـت
�صـور تـرانـ�شـان تـرقـد يف الأر�شـيـفـات مـنـذ �أكـثـر مـن
قـرن ونـ�صـف !
عن :مدونة الدكتور الناصري (بين دجلة
والفرات)
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فق ��د �إعت ��ذر ع ��ن املوافق ��ة عل ��ى �إ�صداراجلري ��دة
املذكورة  ،زاعم ًا �أن الب�صري ،الي�ستطيع النهو�ض
بهذه املهمة.
ويب ��دو �أن ال�سب ��ب احلقيق ��ي م ��ن خ�ل�ال ق ��راءة
الأحداث  ،هو منع الب�صري ،من ممار�سة �أي عمل
�سيا�سي وطن ��ي  ،من �ش�أن� � ُه �أن يهيج اجلماهري ،
ويقل ��ق راحة �سلطات الإنت ��داب  .ومن جراء ذلك
ح�صل ��ت القناع ��ة ل ��دى الب�ص�ي�ر ،بعد �أع ��وام من
الكف ��اح ال�سيا�س ��ي الوطن ��ي املرير وال�ش ��اق � ،أن
الوطنيني قلة يف �سوح الن�ضال  ،وان املناخ
ال�سيا�س ��ي ال�سائ ��د يف الع ��راق  ،ال م ��كان في ��ه
للن�شاط العلني للوطني�ي�ن والقوميني املخل�صني
 ،ولهذا ق ��رر الب�صري� ،إعتزال العم ��ل ال�سيا�سي ،
والتف ��رغ للعمل يف ميدان �آخ ��ر ،هو ميدان العلم
والتعليم.
ويف �صيف �سن ��ة 1928م  ،بعث احلزب الوطني
الع ��راق م ��ن جدي ��د  ،ف ��كان الب�صري ،ع�ض ��و ًا يف
جلنته الت�أ�سي�سية والتنفيذية كما كان من قبل

وحتدث الب�صري قائ ًال :ـ
((وكن ��ت م ��ن م�ؤ�س�سي ��ه  ،وقررن ��ا �أن نحتف ��ل
بافتتاح ��ه ،فطل ��ب ا ّ
يل الزم�ل�اء �أن �أ�سهم يف هذه
احلفل ��ة  ،ف�أخربته ��م ب�أمتناعي عن ق ��ول ال�شعر،
من ��ذ مواجهتي للمكلك في�صل  ،فقالوا هذه حكاية
قدمي ��ة  ،وقد الزم ��ت نف�سك فيما اليل ��زم)) و�أمام
�إ�صرارالأع�ض ��اء  ،نظ ��م حمم ��د مه ��دي الب�صري،
ق�صي ��دة بعنوان ((عه ��ود �أم قي ��ود)) بت�أريخ 27
�أيلول �سنة 1928م مطلعها :ـ
كم قطعنا با�سم العراق عهود ًا
مل تكـن فــي يــديــه �إال قيــود ًا
لـم حتـدد معـنا امل�شـورة فيها
فهي من اجل ذا جتوز احلدود ًا
�شـغــل ��ت مـرك ��ز الـقـيــ ��ادة مــنا اذ ر�ضخنـــا
لـهــا فكنـــا جنود ًا
ك ��م عملن ��ا م ��ا ت�شتهــى بـر�ضان ��ا ثم قـــلنا :
�أتطلبيـــن املـزيــدا
�ش ��رح الب�ص�ي�ر ،يف ه ��ذه الق�صي ��ده � ،سيا�س ��ة
احل ��زب �شرح ًا وافي� � ًا  ،ثم �أ�شار فيه ��ا اىل النفوذ
الربيطاين املتغلغل يف كل �أجهزة الدولة الإدارية
والع�سكرية  ،والذي جاوز احلدود � ،إذ بيده زمام
الأم ��ور ،فهو ي�أمر وينهى  ،وم ��ا على الوزراء �إال
الطاعة والتنفيذ  ،فهم م�سخرون لتلبية كل رغباته
 ،ويف الق�صي ��دة  ،ذم عنيف ،ونقد الذع للحكومة
العراقية  ،والتي وق ��ف الأجنبي من ورائها ينفذ
خمططاته ومعاهداته .
ع ��اد الب�صري ،وت ��رك ال�سيا�س ��ة نهائي� � ًا يف ربيع
�سنة1930م  ).ولرتكه ال�ساي�سة
موق ��ف ذي دالل ��ه  ،جن ��ح الي ��ه العديد م ��ن رجال
ال�سيا�س ��ة يف تل ��ك احلقب ��ة  ،و�ص ��ورة وا�ضح ��ة
جله ��ود رئي� ��س ال ��وزارء ن ��وري ال�سعي ��د �سن ��ة

1930م .يف تفتيت احلركة الوطنية  ،التي �أبدت
ن�شاط� � ًا كب�ي�ر ًا يف معار�ض ��ة املعاه ��دة العراقي ��ة
الربيطاني ��ة وال ��وزارت الت ��ي �صادق ��ت عليه ��ا .
فم ��ا �أن �أعلن ��ت احلكــومة ال�سعيدي ��ة حل جمل�س
ال ��وزراء  ،واجراء �إنتخابات جدي ��دة  ،حتى دعا

رئي� ��س احل ��زب الوطن ��ي جعف ��ر اب ��و التمن اىل
مقاطع ��ت االنتخاب ��ات  ،وهن ��ا تتدخ ��ل الأي ��دي
اخلفية  ،لتظهر معار�ضة �إثنني من �أع�ضاء الهيئة
الإداري ��ة املركزي ��ة للح ��زب  ،هم ��ا بهج ��ت زين ��ل
وحمم ��د مهدي الب�ص�ي�ر ،ومن ث ��م �إ�ستقالتهم من
احل ��زب  ،وكان ت�أثري ن ��وري ال�سعيد على �أحداث
هذا االن�شقاق وا�ضح ًا  ،فزينل كان �صديق ًا حميم ًا
لن ��وري ال�سعيد  ،وجنح يف االنتخابات نائب ًا عن
الك ��وت � ،أما الب�صري ،فقد كانت مكافات ُه �أن �أُر�سل
ببعثة درا�سية اىل خارج العراق  ،حيث �أوفد اىل
م�صر ،ومل يكت � ِ�ف نوري ال�سعيد بهذا  ،فقد ك�سب
اىل جانبه مزاحم الباجة جي �أ�شهر رجال احلزب
الوطن ��ي معار�ض ��ة للمعاهدة  ،فجلع� � ُه وزير ًا يف
وزارت ��ه  ،فكان ��ت تلك �أكرب طعن ��ة وجهت للحركة
الوطنية يومذاك .
ويحدثن ��ا الب�ص�ي�ر ،ع ��ن الأ�سب ��اب الت ��ي �أدت به
اىل �إعتزال ��ه العمل ال�ساي�سي ب�ش ��كل نهائي �سنة
1930م فيقول(( :مل �أجد ممن يعملون بال�سيا�سة
حينذاك  ،من يعمل للوطنية اخلال�صة  ،ووجدتهم
كلهم يعملون من �أجل منافعهم ال�شخ�صية)).
قال يف مقطوعته ((خيانة زميل))
قالوا فــالن قــد تــقــلد من�صب ًا
هو منه يف عز ويف �سلطان
ويــلــوح ان جــنــانـه ول�سانه
مل يبقيا وقـفتا عـلى الأوطان
ف�أجبتهم  :كم كنت منتظر ًا ملا
ت�ستغربون مــن �إنقالب فالن
هــذي نــواياه وكــان ي�ســرها
فاليوم تعـــلــن ايــمـــا اعالن
ال �إبي�ض وجه مــتــاجر ببالده
كلف بحب الأ�صــفـــر الـرنان
وبهذا تك ��ون قد انتهت حياة الرج ��ل ال�سيا�سية ،
بف�صوله ��ا املليئة بالأحداث املثرية ،انتقل بعدها
اىل طور�آخر ،ميثل منط ًا جديد ًا يف حياته  ،وهو
مي ��دان العلم والتعليم  ،والذي كان الب�صري يعد ُه
�أ�شرف مهنة.
�أ�صبحت فر�صة �إبعاد حمم ��د مهدي الب�صري ،عن
ال�ساح ��ة ال�سيا�سي ��ة العراقي ��ة � ،سانح ��ة لوزارة
نوري ال�سعيد  ،وقد كان الب�صري ،ي�شكل العن�صر
ال�صلب واجلريء يف احلرك ��ة الوطنية العراقية
 ،ولع ��ل احلكوم ��ة ق ��د �أرادت �أن تفت ��ت احلرك ��ة
الوطني ��ة  ،من خ�ل�ال �إبع ��اد الب�صريع ��ن العراق
 ،م�ستغل ��ة حب� � ُه للعل ��م واملعرف ��ة  ،ليت�سن ��ى له ��ا
التخل� ��ص من املعار�ضة تدريجي� � ًا ،فقررت �إيفاده
اىل فرن�سا.
�أوف ��د حمم ��د مه ��دي الب�صري ،بن ��اء ًا عل ��ى القرار
ال�صادر م ��ن جمل�س الوزراء بتاريخ  30حزيران
�سن ��ة 1930م اىل م�ص ��ر� .ضم ��ن �أف ��راد البعث ��ة
العلمي ��ة ملديرية �أوقاف الع ��راق .لأجل القيام مبا
�أ�سموه((بتتبع ��ات علمي ��ة و�أدبي ��ة و�أجتماعي ��ة
ودينية)).
وروى الب�صري مو�ضوع �سفره قائ ًال ً:ـ
((كن ��ت متفق ��ا م ��ع امل�س�ؤول�ي�ن �أو ًال بالذهاب اىل
�أوربا..ولكنهم قالوا يل ،قبل �أن تذهب اىل �أوربا
علي ��ك ان مت�ض ��ي �سنة درا�سية واح ��دة يف م�صر
،تدر�س فيها اللغة الفرن�سية ،وتطلع على احلركة
الأدبية فيها ،فوافقت على ذلك املقرتح)).
غ ��ادر الب�ص�ي�ر ،بغ ��داد يف الأول من مت ��وز �سنة
1930م �إىل �سوري ��ا  ،وم ��ن هن ��اك �إىل م�ص ��ر ثم
فرن�سا.
عن :رسالة (محمد مهدي البصير ودوره
السياسي)
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في ذكرى رحيله سنة 2007

عقب اعرتافات يهودا صديق املسؤول األول عن الحزب بعد فهد الذي سبق واعتقل
يف  18ترشين األول  1948عن طريق مداهمة الرشطة لداره الواقعة يف محلة البتاويني
يف بغداد عقب استمرار البحث عن أوكار الحزب الشيوعي العــراقي ،ومــالك سيف
ســكرتـري اللجــنة املــركزية للــحزب الشــيوعي الــعـراقــي  ،الـــــذي اعتقل يف
 18ترشين الثاين  1948من قبل الرشطة يف كركوك  ،واللذين اعرتفا بتلقيهام تعليامت
أوامر من قبل يوسف سلامن يوسف ( فهد ) وهو يف داخل السجن.

 71عاما على اعدامه
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يوسف سلمان (فهد)  ..محاكمته واعدامه
هاجر مهدي النداوي

وما �أثب ��ت ذلك الر�سال ��ة التي �أظهرها يه ��ودا �صديق
واملر�سل ��ة من فه ��د والتي كان ��ت مكتوب ��ة بخط زكي
ب�سي ��م  ،ووف ��ق هذه الأدل ��ة �سنح ��ت حلكومة نوري
ال�سعيد العا�ش ��رة الق�ضاء على ال�شيوعيني  ،ف�إعيدت
حماكم ��ة فهد ورفاقه يف  6كان ��ون الثاين عام 1949
م ��ن قبل مديري ��ة التحقيقات اجلنائي ��ة موجهة اليهم
تهم ��ة قيادة احل ��زب من داخل ال�سج ��ن  ،والتي كانت
�أم ��ام حمكمة ع�سكري ��ة �شبه ميداني ��ة برئا�سة بهجت
العطي ��ة ال ��ذي كان �صدي ��ق فه ��د يف مدر�س ��ة الرجاء
ورفاقه رف�ضوا
ال�صالح يف الب�صرة � ،إال �أن فهد
ه ��ذه التهم ناكرين �أن يكون له ��م ات�صال باحلزب من
داخــل ال�سجـن.
وبعده ��ا انتقل ��ت ق�ضي ��ة حماكمته ��م �إىل املجل� ��س
الع�سك ��ري يوم � 10شب ��اط  ،ومت توجي ��ه التهم التي
�سبق ووجهت �إليهم من قبل �إال �أنهم رف�ضوها معللني
انهم داخل ال�سج ��ن وال ميكن �إدارة احلزب من داخل
ال�سج ��ن � ،إال �أن جميع الأدلة كانت تدينهم الأمر الذي

دفع املجل�س الع�سكري برئا�سة العقيد عبد الله رفعت
النع�س ��اين يف � 10شب ��اط � 1949إىل �إ�ص ��دار حك ��م
الإع ��دام �شنق ًا بحق كل من فه ��د وزكي ب�سيم وح�سني
حممد ال�شبيبي .
ثا َر ال�شيوعي ��ون بعد �صدور حك ��م الإعدام بحق فهد
وزك ��ي ب�سي ��م وح�س�ي�ن حمم ��د ال�شبيب ��ي وحاول ��وا
�إنقاذه ��م ع ��ن طري ��ق املظاه ��رات و�إ�ص ��دار البيانات
لترتاج ��ع احلكوم ��ة عن تنفي ��ذ حكم الإع ��دام �إال �أنهم

مل يجدوا اذان ًا �صاغية �إذ كانت احلكومة م�صرة على
�إعدامه ��م فتم يف � 14شباط ع ��ام  1949قرابة الفجر
اقتي ��د فهد من املعتقل لتنفيذ حكم الإعدام بحقه وام َر
�آمر املعتقل الري�س حمدون وكان �أحد �ضباط احلر�س
امللكي م ��ن �أهايل املو�صل �أن ي�س� ��أل فهد عن اختياره
ل�شخ�ص ي ��روم مقابلته قبل �إعدام ��ه فطلب فهد ر�ؤية
رفيق ��ه املحكوم�ي�ن باالع ��دام (زك ��ي ب�سي ��م وح�سني
حممد ال�شبيب ��ي) و�أخيه املعتقل داوود  ،وار�سل اىل
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شذرات غير مؤرخة من حياة جودت التميمي

امه بر�سالة �شفهية مع �أخيه قائ ًال ( انك �ستذهب اليها
وبلغه ��ا ان يو�س ��ف قد عذبك كث�ي�ر ًا واتعبك اال انه مل
يك ��ن ثمة طريق اخر �سوى ه ��ذا الطريق  000طريق
الن�ض ��ال الوطني يف �سبيل التحرر م ��ن اال�ستعمار )
،ثم �سئل عن وجب ��ة الطعام الذي ي�شتهيها ف�أجاب �أي
طعام متي�سر لديكم،
وج ��يء له برج ��ل دي ��ن م�سيح ��ي (ق�س) وطل ��ب منه
ارتكب من اخلطايا ما يدعوين
االعرتاف ف�أجاب " مل
ِ
لالع�ت�راف" وبعده ��ا اقتي ��د فه ��د لإعدام ��ه يف �ساحة
املتح ��ف يف جان ��ب الك ��رخ وكان ��ت ال�ساح ��ة حماطة
بالع�سك ��ر ،وقال فهد قبل �إعدام ��ه "ال�شيوعيــة �أقــوى
من املوت و�أعلـى من �أعواد امل�شانق هي احلياة فكيف
ميكن ان متوت " ونفذ به حـكم الإعـدام .
أخرج زك ��ي ب�سيم
ويف ي ��وم � 14شب ��اط ع ��ام َ � 1949
م ��ن ال�سجن ويف �أثناء �سريه ق ��ال "�أودعكم يا رفاقي
و�أنا يف طريقي للم�شنق ��ة " ،وبعدها �أعدم يف �ساحة
التحرير(الباب ال�شرقي ) ،ويف � 15شباط عام 1949
مت �إعــ ��دام ح�سـ�ي�ن حمم ��د ال�شبيبي يف �ساح ��ة بــــاب
املــعظ ��م  ،وبــعــد �إعــــدام الثــالثــــ ��ة بــقــيت جثـــــثهــم
مــعلقـــــة مــــ ��دة مـــــن الزمن بو�صفها�إنذار ًا ملن يزاول
ه ��ذا العم ��ل  ،وبعده ��ا مت ت�سلي ��م جثتي زك ��ي ب�سيم
وحمم ��د ح�سني ال�شبيب ��ي �إىل ذويهم �أما جثة فهد فقد
دفن ��ت من قبل ال�سلطات يف م ��كان جمهول من مقربة
باب املعظم .
كان لإع ��دام فهد وزكي ب�سيم وح�سني حممد ال�شبيبي
وقع� � ًا �شدي ��د عل ��ى ال�شيوعيني لأنه ��م فق ��دوا قادتهم
�إذطال ��ب بع�ضهم ب�إع ��دام مالك �سيف ب�سب ��ب خيانته
طالب بقتل
للح ��زب وقادته � ،أم ��ا البع�ض الآخر فق ��د َ
نوري ال�سعيد مع انتقادهم قيادة احلزبال�شيوعي يف
تق�صريها يف �إنقاذ فهد ورفاقه(.
وم ��ا ب�ي�ن ه ��ذا وذاك ال ينفع االنتق ��اد ب�ش ��يء فحياة
يو�سف �سلمان يو�س ��ف (فهد) قد انتهت  ،ليختم بذلك
�سن ��وات عمره بب�ضع دقائق  ،وعل ��ى الرغم من موته
�إال �أن فكره ظل حي ًا لدى حمبيه ومن �آمنَ به .
ومن امللفت للنظر �أن احلكومة العراقية ويف عهد عبد
الكرمي قا�سم �أ�صدرت قرار يف  24كانون الثاين 1959
عدت فيه الأعمال لفهد وح�سني حممد ال�شبيبي وزكي
ب�سي ��م �أعما ًال ت�ستحق تقدير الوط ��ن وفيما يلي ن�ص
القرار " �أ�صــد َر املـجل� ��س الــعـ�سكــري الأول ببـغــــداد
بتــــاريـــ ��خ  10و 1949/2/12بــــالإ�ضـبارتيــن ، 54
 49-55حكم� � ًا يق�ضي ب�إعدام كل م ��ن يو�سف �سلمان
يو�سف و زكي ب�سيم و ح�س�ي�ن حممد ال�شبيبي �شنق ًا
حت ��ى املوت وفق الفقرة الثالثة م ��ن املادة الأوىل من
ذي ��ل ق  .ع .بورقة  51ل�سنة  1938بداللة املواد ، 53
 68 ، 55 ، 54م ��ن القان ��ون املذكور ونفذ احلكم فيهم
يف  ، 1949 /2 / 13،14،15ول ��دى التدقي ��ق تق ��رر
م ��ا يلي ملا كان ��ت الأفعال الت ��ي جل�أ �إليه ��ا املواطنون
يو�س ��ف �سلم ��ان يو�س ��ف (فهد) �سكرتري ع ��ام احلزب
ال�شيوع ��ي العراق ��ي و زك ��ي ب�سي ��م و ح�س�ي�ن حممد
ال�شبيبي ابتغاء حترير الوطن و�إ�صالح نظام احلكم
والت ��ي جرموا عنه ��ا يف العهد الفا�س ��د يف الق�ضيتني
 49 /54،55والتي �أدت �إلـــى احلكم عليهم بـــالإعدام
�شنق ًا حتى املوت من اعمال الكفاح الوطنـي ،
ل ��ذا تقرر باالتف ��اق عفو ًا �شام ًال وف ��ق املادتني الأوىل
والثانية م ��ن القانون رقم  23ل�سنة  ، 1958و�صدور
الق ��رار باالتفاقف ��ي  ، 1959 /1/ 24الع�ض ��و احلاكم
عب ��د الباقي املتويل  ،الع�ضو امل�شاور العديل بوزارة
الدف ��اع عبد اخلالق ال ��دوري  ،الع�ضو مدير احلقوق
ب ��وزارة الداخلية �إبراهيم حم ��ودي  ،و املدعي العام
عبد الأمري العكيلي ".
عن :رسالة (يوسف سلمان يوسف "فهد"
ودوره السياسي والفكري في العراق)

عام  1961كان لقايئ به أول مرة  .مل ميض عىل ذلك اللقاء سوى أيام حتى
تحول اىل صداقة قوية وعمل مشرتك  .صحيح ان تلك العالقة مل تدم
سوى خمس سنوات متواصلة اال انها شكلت جزءا هاما من أرشيف حياة
شاعر وفنان وخطاط وممثل وصاحب صوت غنايئ  ،ومنوذج ألحد صعاليك
الوسط الفني يف العراق .
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يعقوب زامل الربيعي

ان ��ه ج ��ودت ح�س ��ن التميم ��ي � .شكل ��ت حيات ��ه قبلها
�شخ�صي ��ة مو�سوعي ��ة املواه ��ب والق ��درات مل تك ��ن
جميعه ��ا عونا على تق ��دمي �أ�سباب احلي ��اة الالئقة له
 ،فم ��ات كم ��ا عا�ش �أ�شب ��ه ب�أمثال ��ه من �صعالي ��ك الفن
والأدب والن ��وادر  ،يف بيت كان قد حفظ  ،اىل حد ما
� ،شيخوخة وم�صري
ما �ست�أول اليه � ،أمثالها حتما  ،اىل �أ�سوء امليتات .
يف ذل ��ك الع ��ام عرفت ��ه يف بي ��ت م ��ن بيوت ��ات مدينة
الو�شا�ش ملتج�أ بني �أ�سرة من �أوالد عمومته و�أقربائه
املعروف�ي�ن هناك  ،بعد هروبه م ��ن منطقة " امل�سيب "
نتيجة حماولة �سلطة عبد الكرمي قا�سم اللقاء القب�ض
عليه " لتورط ��ه " يف �أحداث حماكمة " ح�سن الركاع
" غ�ي�ر الر�سمي ��ة لبع� ��ض امل�شتبه بهم م ��ن البعثيني
والقومي�ي�ن بالتح�ضري لتح ��ركات ع�سكرية وحزبية
�ض ��د حكومة ثورة  14مت ��وز  1958ولت�صفية بع�ض
كوادر احلزب ال�شيوعي هناك  .ولالي�ضاح حول هذا
�أحيـل الأمر اىل كتاب " ال�شيوعيون على ال�سفود " .

يف تل ��ك الفرتة كان ج ��ودت التميمي ال ��ذي ن�شط مع
�شيوعيي املنطقة يف كتاب ��ة ال�شعارات على الالفتات
ونظ ��م الق�صائ ��د ال�سيا�سية الت ��ي كان ي�شاركون فيها
يف امل�سريات اجلماهريي ��ة والتجمعات املهنية خالل
ف�ت�رة حكم عب ��د الكرمي قا�سم  .وملا كن ��ت وانا ال�شاب
املتحم� ��س يف مثل تلك الفعاليات فقد توطدت عالقتي
بال�شاعر من خالل �أحد �أبرز ال�شيوعيني يف الو�شا�ش
املدعو يو�س ��ف اخلياط وامللقب باب ��ي م�صدق  ،خال
�أبن ��اء عموم ��ة ال�شاع ��ر  .ولك ��ون ج ��ودت كان �ضيفا
غريدائـ ��م ب�ي�ن ه� ��ؤالء فق ��د �أزدادت �ضيافت ��ي ل ��ه يف
ف�ت�رات غري منتظمة  ،غ�ي�ر انها �أنتظم ��ت بعد حادثة
معروفة يف حينها .
كان يوم ��ا يف �أواخر ع ��ام  ، 1961م�شهودا يف حياة
عائلت ��ي � ،ساه ��م ج ��ودت التميم ��ي ب�صناعت ��ه الأم ��ر
ال ��ذي جعله ي�صبح فيه �أحد افرادها ،عندما كتب طلبا
ب�أ�سم والدتي اىل برنامج " �صندوق ال�سعادة "وكان
مقدمه انذاك فخ ��ري الزبيدي لال�شرتاك فيه  ،ولكون
الربنام ��ج خم�ص�ص لربات البيوت خا�صة فقد ظهرت
والدتي على ال�شا�ش ��ة يف الربنامج املبث على الهواء
( يومها مل يك ��ن الفيديو معروفا يف تلفزيون العراق
) وبعد �أ�سئلة ب�سيطة فازت بالأجابة عنها لتخري بني
ال�صنادي ��ق لعله ��ا تع�ث�ر عل ��ى �صن ��دوق " ال�سعادة "
فكان بالفعل فتح ��ا ل�سعادة غريمعهودة حني �أختارت
ال�صن ��دوق رق ��م ( )5لتح�ص ��ل على اجلائ ��زة الأوىل
والتي كانت عبارة ع ��ن كي�س متن وتنكة دهن مقدمة
من وزير الزراعة ان ��ذاك  .الرقم ال�سعيد الذي فتحته
املر�أة الريفية بغفلة عن الزمن مل يقفل على تلك الهدية
فقط  .فعندما تهلل وجه الفائزة باحلبور طلب املقدم
من زوجها ان يح�ضر ب�سيارة تاك�سي لي�ساعد زوجته

يف حمل املتاع ال�سعيد  ،وملا �أخربته ب�أنها �أرملة تكدر
ج ��و الربنام ��ج قليال لت�أت ��ي منحة عبد الك ��رمي قا�سم
بدارلتل ��ك الأرمل ��ة مع مائة دين ��ار  .الأمر ال ��ذي �أثار
�شهية �أربع من امل�ش�ت�ركات كن يرتدين �أردية ال�سواد
حت ��ت عب ��اءات وف ��وط عراقي ��ة مازال ��ت حل ��د اليوم
معروف ��ة  ،مبطالبة الزعيم بنف� ��س الأكرامية لكونهن
�أرام ��ل وبدون معيل �أو دور �سكن خا�صة بعوائلهن .
�أت�صل عبد الكرمي �سريعا جميبا طلبهن وداعيا اللقاء
به ��ن يف اليوم التايل  .كان الربنامج قد توا�صل رغم
�أنته ��اء مدة عر�ضه لتنهال هداي ��ا الكرام على والدتي
تباع ��ا على �ش ��كل نق ��ود او ار�ض �سكني ��ة من مدحت
�سليم ��ان وعدي ��د م ��ن التح ��ف والأجه ��زة الكهربائية
واملنزلي ��ة املختلفة حتى جتاوز وق ��ت الربنامج على
اله ��واء لأكرث من ث�ل�اث �ساعات متوا�صل ��ة لأ�ستقبال
الهداي ��ا التي كان ي�ستقبلها الربنام ��ج بح�ضور مدير
الأذاع ��ة والتلفزيون املقدم الع�سكري الذي دخل على
اله ��واء هو الآخر  .ملا كان جودت التميمي �سببا لهذه
املنحة الكبرية ولكونه �صديق ��ا �سابق يل ولعائلتي ،
فق ��د مت �أ�ضافته لباق ��ي �أفرادها  .وم ��ن خالله تعرفت
بالعدي ��د من املطربني وال�شعراء من كتاب الأغنية يف
مقدمته ��م املط ��رب وامللحن الفن ��ان قا�س ��م عبيد الذي
غنى للتميمي �أغنية "اين عندي كلب م�سكني وحنون
" التي �أ�شتهرت يومها ملا حتمل من فرادة جديدة يف
عامل الن�ص الغنائي العراقي  .وملا كان املطرب ميار�س
خياط ��ة البدالت الرجالي ��ة يف حمل خا�ص به يقع يف
قي�صري ��ة حت ��ت نهاية ج�س ��ر الأح ��رار " ال�صاحلية "
م ��ن جه ��ة الر�صاف ��ة يف مواجهة نهاية �ش ��ارع النهر ،
فق ��د كانا انا والتميم ��ي م ��ن زواره الدائميني اللذين
حتمله ��م ك ��رم نف�س ذلك الفن ��ان االن�س ��ان واملبدع ذو

النزعة الي�سارية من غريجزع او �س�أم .
يف ذل ��ك املح ��ل ( املنتدى ) الفني ع�ل�اوة على مقهيني
م�شهوري ��ن كانا يقع ��ان يف ال�صاحلية قريب ��ا من دار
الأذاع ��ة العراقي ��ة ،تعرف ��ت باملطرب�ي�ن وامللحن�ي�ن
وال�شع ��راء م ��ن كت ��اب الأغني ��ة عالوةعل ��ى مقدم ��ي
الربام ��ج املنوعة الأخ ��رى �أذكر ممن كان ��ت يل معهم
�صالة �صداقة و�أعجاب  :املطرب عبد اجلبار الدراجي
و�شهي ��د كرمي وجميد الفراتي وحممد قا�سم الأ�سمر ،
الذي تربطنا به عالقة قدمية يوم كان �سائ�سا خليول
رج ��ل تركي الوالدة ي�سكن ق ��رب دارنا يدعى " ر�ستم
" حول جزء من داره مرب�ضا خليوله  .كما بالفنان
امللح ��ن املبدع حممد نو�ش ��ي ال ��ذي كان ميتهن نف�س
مهن ��ة الفن ��ان قا�س ��م عبيد يف حم ��ل يقع داخ ��ل زقاق
�صغ�ي�ر من �أزق ��ة �ش ��ارع الر�شي ��د يف منطق ��ة ال�سنك
ق ��رب الربيد املركزي جماورا ملحل اخلطاط املعروف
انذاك " خال ��د اخلالدي " وال ��ذي ربطتني به �صداقة
حميم ��ة بع ��د تع ��ريف علي ��ه يف معتق ��ل " الف�ضيلية "
�أثن ��اء �أح ��داث مطالبتن ��ا لعب ��د الك ��رمي قا�س ��م بوقف
حرب ��ه مع الأك ��راد حتت �شعار " ال�سل ��م يف كرد�ستان
"  .كما كانت تربطني عالقات �صداقة خا�صة مبقدم
برنام ��ج ال�شع ��ر ال�شعب ��ي املعروف بـ " �أب ��و �ضاري"
املرح ��وم �س ��امل خال� ��ص �شقي ��ق الكات ��ب وال�سيا�سي
�ص�ل�اح خال�ص رئي�س حترير جمل ��ة الثقافة اجلديدة
 ،يف تل ��ك الأي ��ام كانت لقاءاتنا ان ��ا وجودت التميمي
باب ��و �ضاري كثرية من خ�ل�ال املقهيني �أو يف مدر�سة
خديج ��ة الك�ب�رى الأبتدائي ��ة يف �س ��وق ال�صدري ��ة
املع ��روف  ،ي ��وم كان اب ��و �ض ��اري مدي ��را للمدر�سة .
ولك ��رم �أ�ستثنائ ��ي وروح �أريحي ��ة كان يتمي ��ز بهم ��ا
ال�شاع ��ر واملدير الراح ��ل  ،خ�ص �صاحبي بحبه  ،كان
الراح ��ل غالبا ما ي�ضيفن ��ا يف داره الواقعة انذاك يف
منطق ��ة �أ�سكان غربي بغداد " دور ال�سود "  .وملا كان
ن�صي ��ب ن�صو� ��ص التميمي للمط ��رب وامللحن الفنان
ر�ضا عل ��ي ت�شكل ح�صة الأ�سد ولك ��وين انا وال�شاعر
كنا �صنوين ال نف�ت�رق اال نادرا  ،فقد توطدت عالقتي
�أن ��ا الآخ ��ر باملط ��رب الراح ��ل ال ��ذي كان يزورن ��ا يف
دارن ��ا يف الأ�سكان يف منا�سب ��ات خا�صة كان يقع يف
بع�ضها �ضحي ��ة مقالب وق�ص�ص غريحقيقية للتميمي
للح�ص ��ول على بع�ض الأعانات املالية التي تذهب بنا
ان ��ا والتميمي اىل حانة من حانات بغدد او ل�شراء ما
نحتاج ��ه من م�شروب ��ات نحت�سيه ��ا يف البيت او بني
الأ�صدقاء .
مل تك ��ن �صداقت ��ي بالتميم ��ي وحدها ق ��د توقفت على
�سكن ��ه مع ��ي يف البيت  ،بل تعدته ��ا اىل عالقة حزبية
 ،فق ��د كن ��ا انا و�صديق ��ي ع�ضوان يف خلي ��ة �شيوعية
واح ��دة ت�سمى �أ�سا�سية � .أمت ��دت هذه العالقة قبل ان
ينف ��رط عقدها ب�شكل مفاجىء  .ح�ي�ن مت �أعتقايل يف
كان ��ون الثاين ع ��ام  1963قبل انقالب �شب ��اط ب�شهر
 ،بع ��د خروجي م ��ن �أ�ستعالمات جمل� ��س ال�سيادة مع
ثالثة اخرين مل نح�ضى بلقاء رئي�س جمل�س ال�سيادة
جني ��ب الربيع ��ي القائم ب�أعم ��ال رئي� ��س اجلمهورية
�أن ��ذاك ل�سف ��ره اىل بريطاني ��ا  ،لن�سلم ��ه عرائ� ��ض
جماهريي ��ة تطالب فيها بانهاء القت ��ال و�أحالل ال�سلم
يف كرد�ستان .
عن :موقع الحوار المتمدن
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موصليا
اول شرقي يزور امريكا كان
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الرشق ُّيون مغرمون
باألسفار ،أمر يشهد
به التاريخ القديم
وتثبته
والحديث،
ُ
الرحالت العديدة التي
بالدا
أ َّلفوها ،واصفني ً
تكاد أن تكون مجهولة
ح َّتى يف أيامنا؛ لكننا
أحدا
مل نكن نعرف أن ً
منهم ساح منذ قرنني
ون َِّيف يف أكرث البالد
األمركية وزار مدنها
َّ
ووالتها وشعبها وتفقد
أحوالها ،ومل نعرث َق ُّط
يف املكاتب عىل ما
منه ذكر سياحة
ُيستشف ُ
كهذه.
انطون رباط اليسوعي

فف ��ي �أوا�سط �أ َّيار من �سن ��ة  ١٩٠٥بينما ك َّنا نطالع
املخطوط ��ات املحفوظ ��ة يف مطراني ��ة ال�سري ��ان
كتاب عربي عنوان ُه «�سياحة
بحلب ،ا�ستلفت نظرنا ٌ
اخل ��وري �إليا� ��س املو�صل ��ي» ،فاختل�سن ��ا �أُوَ ْيق ��ات
العج � ُ�ب ملَّا ر�أَين ��ا كاه ًنا
الف ��راغ لقراءت ��هِ  ،و�أخ َذن ��ا َ
�شرق ًّي ��ا ق ��د زار �أكرث الأنح ��اء الأمرك َّي ��ة يف الق�سم
الث ��اين م ��ن القرن ال�ساب ��ع ع�شر ،وو�صفه ��ا و�ص ًفا
ال يخل ��و م ��ن الل� � َّذة؛ فعوَّ لنا عل ��ى تعري ��ف الكتاب
ون�ش ��ر �أهم ف�صوله .ومل ��ا عر�ضنا فكرنا على �سيادة
احل�ب�ر اجلليل العلاَّ مة ديوني�سيو� ��س �إفرام نقا�شه
مط ��ران ال�سري ��ان الكاثوليك يف ال�شهب ��اء� ،أذن لنا
با�ستن�ساخه ون�شره ،وكان قبولُه لطلبنا �شاهدًا لنا
جديدًا عل ��ى ما ازدان بهِ من لط ��ف ال�شمائل ،وكرم
الطباع الذك َّية .و�أثنى عل ��ى هِ َّمتنا كما اعتاد الثناء
عل ��ى كل عمل يئ ��ول �إىل تعريف ال�ش ��رق امل�سيحي
خال�ص
تاريخ ��ه .فليتنازل �سيادت� � ُه ويتق َّبل
ون�شر
ِ
َ
�شكرنا.تعري ��ف ال�سائح :هو اخل ��وري �إليا�س ابن
الق�سي� ��س ح َّن ��ا املو�صلي الكلداين ،م ��ن عائلة بيت
عمون .ولقد نظرنا يف الكتب املطبوعة واملخطوطة
التي ب�ي�ن �أيدينا فلم ن�ص ��ل ح َّتى الآن
�إىل زي ��ادة تعري ��ف ،ولي� ��س يف
رحلت ��هِ م ��ا ُي ْن ِب ُئن ��ا ب�ش ��يء
عن� � ُه خال �أن� � ُه َذ َك َر
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اب ��ن �أخ ل� � ُه ا�سم� � ُه يون ��ان� ،أجن ��ز يف �سن ��ة ١٦٧٠
درو�س ُه يف عا�صمة الْ َك ْث َل َكة ،ومنها رجع �إىل حلب.
الرحل ��ة :يف �سن ��ة � ١٦٦٨ساف ��ر اخل ��وري �إليا� ��س
املو�صل ��ي من بغ ��داد لزيارة القد� ��س ال�شريف ،وبعد
�أن ق�ض ��ى م� �دَّة يف حلب �أبح ��ر م ��ن �إ�سكندرونة �إىل
البندق َّي ��ة و�إيطالي ��ة وفرن�سة و�إ�سباني ��ة والربتغال
وجزي ��رة �صقليَّة ،ثم ع ��اد �إىل �إ�سبانية وركب البحر
من قاد�س �إىل �أمركة ،فم َّر على جزائر كناري وو�صل
�إىل قرطجن ��ة يف �أمرك ��ة اجلنوبي ��ة ،ث ��م �س ��اح يف
جه ��ات باناما ومنه ��ا تتبَّع امل ��دن والق ��رى واملناجم
غربي �أمركة اجلنوب َّي ��ة ،فزار البالد التي تدعى الآن
كولومبي ��ة وخط اال�ست ��واء والب�ي�رو وبوليفية �إىل
�أع ��ايل ب�ل�اد احلكوم ��ة َّ
الف�ضي ��ة و�شيل ��ي ،ومن هذه
الب�ل�اد عاد على الأعق ��اب �إىل ليما م ��ن �أعمال البريو
�سن ��ة  ،١٦٨٠وهناك كت ��ب الق�س ��م الأوَّل من رحلته.
وم ��ا لبث �أن �سار �إىل البالد الت ��ي ي�سميها ينكي دنيا
�أي املك�سيك و�أمركة املتو�سطة ،وبعد مدَّة ق�ضاها يف
مك�سيكو قفل راج ًع ��ا فركب البحر وعاد �إىل �إ�سبانية
فرومي ��ة ،وت�ش ��رف مبقابلة احلرب الأعظ ��م .قال يف
خت ��ام رحلت � ِ�ه« :ف�أنعم عل � َّ�ي الباب ��ا �أينو�سن�سيو�س
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احلادي ع�شر �صاحب الذكر ال�صالح بوظائف مل �أكن
�أهلاً لها ،واحلمد لله �إىل الأبد� ،آمني ».ومل يذكر �سبب
رحلته جليًّا لكن ُه يُ�ست�شف من غ�ضون كالمه �أن ُه ذهب
ِ
ليجمع ح�سنات امل�سيحيني لفائدة �أهل ِج ْل َد ِته ،والله
�أعلم�.صفات ال�سائح :هو كاهن كلداين كاثوليكي ذو
�إمي ��ان ب�سيط وتقوى �صادقة ،قلي ��ل الإملام بالإن�شاء
والكتاب ��ة ،لكن ُه يكتب ما يرا ُه بب�ساطة ودقة و�صدق،
وق ��د تتبعنا َ�س ْفرت� � ُه على خارطة كب�ي�رة؛ فر�أينا ُه مل
يغف ��ل بل ��دة ومل َت ُخ ْن ُه ذاكرت ُه �إال ن ��اد ًرا ،لكن �إن�شاءه
خال م ��ن التفنن ،خ�ل�ا بع�ض ف�صول
ركي ��ك وو�صف� � ُه ٍ
و�ش ��ذرات ،وم ��ع ذلك فق ��د قر�أن ��ا ُه بل َّذة مل ��ا يذكر من
الأمور الغريب ��ة والتنقالت من مكان �إىل مكان ،ومن
ح ��ال �إىل ح ��ال .ويف كتاب ��ه �أغ�ل�اط نحو َّي ��ة كث�ي�رة
�أ�صلحن ��ا �أهمهَّا تاركني له �سذاجة تراكيبه .وال تخلو

مطالعت ُه م ��ن فائدة يلتذ
بها ال�سوريون املقيمون يف البالد
الت ��ي زارها� ،أعني و�صف ما كانت
علي ��ه تل ��ك الب�ل�اد ومقابلته ��ا مب ��ا
�ص ��ارت �إلي ��ه الآن بف�ض ��ل التم� �دُّن
والدين ،وك ٌّل يعلم �أن ال�شعوب التي
كان ��ت يف �أدن ��ى درج ��ات الهمج َّي ��ة
�أ�صبحت بف�ضل املر�سلني يف �أعايل
�سُ َّلم احل�ضارة .وهناك فائدة �أخرى
للأمركي�ي�ن �أنف�سهم؛ ف� ��إنَّ الرحالت
و�إن مل تن ��در لكنه ��ا مع ذلك ال ت�شفي
الغلي ��ل .وق ��د قابلن ��ا ب�ي�ن رحل ِت ��ه
معا�صريه
ورحَ ل بع� ��ض
ِ
ِ
فوجدن ��ا رحلت� � ُه �أه�ًل�اً
لأن ُت ْن َظ ��م يف مَ�صا ِّفه ��ا.
و�ص ��ف الكت ��اب :ه ��و كت ��اب
مي ��ا،
خمط ��وط جمل ��د جتلي� �دًا قد ً
طول الوجه � ٢١سنتيم ً
رتا يف �١٥س
ً
عر�ضا ويف كل وجه � ٢١سط ًرا .وهو
مكت ��وب بخط جَ ِل ٍّي غري مت َقن يحتوي
� ٢٦٩صفح ��ة؛ فم ��ن � ١إىل  ١٠٠رحلة
امل�ؤلف ،يليها �إىل �صفحة � ٢١٤سبعة ع�شر ف�صلاً نقل
فيه ��ا الرحالة تاريخ افتت ��اح �أمرك ��ة ،و�أخبار والتها
ري فائدة،
و�شعوبه ��ا ،ولي�س يف هذا الق�سم الثاين كب ُ
و�سنكتفي بن�شر الرحلة ونقل بع�ض �شذرات من هذا
الق�سم الث ��اين .ومن �صفح ��ة � ٢١٤إىل الأخري رحلة
�سعيد با�شا �سف�ي�ر الدولة العليَّة �إىل فرن�سة يف �سنة
 ١١٣٢هج َّري ��ة وه ��ي رحلة معروف ��ة باللغة الرتكية
والإفرن�سي ��ة ،مل جند ترجمته ��ا العربية يف غري هذا
الكتاب ،كم ��ا �أننا ال نعرف للكت ��اب ن�سخة �أخرى يف
مكاتب �أوروبَّة.
مقدمة الرحلة عن :مجلة (المشرق) 15
ايلول 1905

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

رئيس التحري��ر التنفيذي :علـي حس��ـين
سكرتير التحرير :رفعة عبد الرزاق
العدد ( )4607السنة السابعة عشرة
االثنين ( )10شباط 2020

www.almadasupplements.com

االخراج الفني :حيدر الكواز

طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى للإعالم والثقافة والفنون

8

