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العدد )4607(
السنة السابعة عشرة

االثنين )10( شباط 2020

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�صه���رة اال�صتاذة مي زيادة مق���اال عنها .واهتمامي 
بهذا املو�صوع والكتابة عنه جاء ب�صبب �صوؤال وجهه 
يل االخ املهند����س حمم���د اأحم���د ال�صانع ع���رب الربيد 
اخلا�س يف �صفحتي الفي�صبوكية وقال يل انه اليعلم 
�صيئ���ا عن عبد الل���ه ال�صانع واليعلم عن���ه اال انه كان 
مت�صرف���ا للواء املو�ص���ل يف ع�صرينات القرن املا�صي 
وانه كان احد اع�ص���اء جلنة تر�صيم احلدود العراقية 
–الرتكية وانه ) تويف ( تقريبا �صنة 1933 وقال انه 
عبد الله بك بن احمد با�صا بن عبد العزيز ال�صانع من 

ال ال�صانع يف الب�صرة .
ع���دت اىل ار�صيف���ي ال�صخ�ص���ي ، وانا اع���رف ان عبد 
الل���ه بك ال�صان���ع كان مت�صرفا لل���واء املو�صل من 20 
اآب �صن���ة 1927 اىل 11 ني�صان �صنة 1930 ، فوجدت 
ان ثمة تقارير ت�صر اىل ان ال ال�صانع ا�صرة ب�صرية 
معروف���ة ولي�س كما قيل انها ا�ص���رة فقرة متوا�صعة 
ول���د يف الب�ص���رة وعندم���ا احت���ل االنكلي���ز الب�ص���رة 
�صن���ة 1914 دخل يف خدمته���م فعينه االنكليز معاونا 

للحاكم ال�صيا�صي يف الب�صرة .
كان���ت ا�صرة ال�صانع ت�صتغل ب�صنع حذوات احل�صان 
ون�صميه���ا نحن يف املو�صل )النعلبندية ( ولدينا عدة 
اأ�ص���ر كانت متتهن ه���ذه املهنة .وبع���د ت�صكيل الدولة 
العراقي���ة احلديث���ة �صن���ة 1921ع���ن – خلربت���ه يف 
االدارة – مت�صرف���ا يف عدة الوي���ة عراقية منها لواء 
الديوانية ول���واء الكوت ولواء العم���ارة ) 1 ت�صرين 
االول 1924 ( ول���واء املو�ص���ل ولواء بغ���داد ثم عن 
مدي���را عام���ا يف وزارة الداخلي���ة وكان يحمل �صهادة 
كلي���ة احلقوق وكان ذكيا واداريا حازما ، فاأحبه امللك 
في�ص���ل االول مل���ك الع���راق اال�صب���ق 1933-1921 
وقرب���ه واعتمد علي���ه واحدا من العنا�ص���ر التي بنت 

االدارة املدنية يف العراق املعا�صر .
م�صكلت���ه التي كان���ت وراء م�صرعه ، ه���ي انه اراد ان 
يق���رتن باإبنة عبد املح�صن ال�صع���دون رئي�س الوزراء 

العراق���ي ال���ذي انتحر �صن���ة 1929 وق�ص���ة انتحاره 
معروفة .

الذي يهمن���ا ان نذكر ان ابنة عب���د املح�صن ال�صعدون 
الت���ي اراد عب���د الله ال�صان���ع ال���زواج بها،ذهبت بعد 
انتحار والدها للعي�س مع والدتها الرتكية اال�صل يف 

�صوريا .
البع����س يح���اول ان يقل���ل من �ص���اأن عائل���ة ال�صانع ، 
ويق���ول انها مل تكن مب�صتوى ال ال�صعدون من ناحية 
العرف الع�صائري، لكني ارجح ان ثمة عداء وتناف�س 
كان بن زعماء ال ال�صعدون وال ال�صانع، ولي�س كما 
قيل ان ال ال�صع���دون الذين كانوا ميثلون النخبة يف 
االر�صتقراطي���ة القبلية العربي���ة وجدوا حرجا يف ان 
يزوج���وا ابنتهم لرجل من ال ال�صانع كل ما عنده من 

مزايا ان مركزه ال�صيا�صي كان قويا .
وق���د يك���ون ملوق���ف وتع���اون ال�صان���ع م���ع املحتلن 
االنكليز وممالئته املبك���رة لهم منذ احتاللهم الب�صرة 
دور كب���ر يف قتله حي���ث كان الرج���ل معاونا للحاكم 

ال�صيا�صي يف الب�صرة ، وهي وظيفة خطرة وموؤذية 
يف نظ���ر الوطني���ن العراقين الذين كان���وا ينظرون 
اىل االنكلي���ز كم�صتعمري���ن وط���اأت جيو�صه���م ار�س 
الب�ص���رة وعاثت فيها تدمرا وف�ص���ادا .ومن هنا جاء 

رف�صهم لتزويجه ابنتهم رف�صا قاطعا .
وتت�ص���ح لن���ا اهمية ه���ذه املالحظ���ة اذا علمن���ا ان ال 
 ، ري���ادي  له���م دور  كان  املنتف���ك  �صي���وخ  ال�صع���دون 
ومتمي���ز –كم���ا يقول ال�صدي���ق الدكت���ور حميد حمد 
ال�صع���دون – يف كتاب���ه : ) حكاي���ات ع���ن املنتف���ق ( 
يف مع���ارك اجلهاد �ص���د القوات الربيطاني���ة املحتلة 
الت���ي نزلت الرب العراق���ي يف مدينة الفاو يف ت�صرين 
الث���اين �صن���ة 1914 مفتتح���ة م�صروعه���ا االحت���اليل 
للع���راق وكان ن�صف الذين احت�صدوا يف ال�صعيبة من 
املجاهدي���ن الذين ق���در عدده���م ب)18 ( ثمانية ع�صر 
ال���ف مقات���ل من رج���ال املنتفك حت���ت قي���ادة املجاهد 
عجم���ي با�ص���ا ال�صع���دون الذي غ���دا م�ص���رب االمثال 
يف ال�صجاع���ة وال�صهامة الوطني���ة والقومية العربية 
.ومعن���ى ه���ذا ان نظرتهم اىل عبد الل���ه ال�صانع وهو 
يعم���ل مع االنكليز كانت �صلبية وكانوا يكرهونه لهذا 

ال�صبب ..
مهم���ا يك���ن االمر ؛ ف���اإن عبد الل���ه ال�صان���ع ، ا�صتطاع 
وبدعم وتاأييد من امللك في�صل االول ان يخطب الفتاة 
م���ن امها ، وقد وافقت وح���دد موعد الزفاف والزواج 

، لك���ن ال ال�صعدون او لنقل عدد من زعمائهم �صارعوا 
ملن���ع الزواج وار�صلوا وفدي���ن اىل امللك في�صل االول 
ليطلب���وا من���ه التدخل .ف�ص���ل الوف���د االول يف مهمته 
.وكان الوفد الثاين بقيادة ال�صيخ ثامر بك ال�صعدون 
و ال�صي���خ �صاري ب���ك ال�صعدون وق���د ا�صتقبلهم امللك 
لك���ن املقابلة �صابه���ا بع�س الغلظة يف ال���كالم و�صمع 
املل���ك كلم���ات عدها تهدي���دا بالقت���ل لل�صان���ع وللبنت 
فغ�ص���ب امللك وانهى اللقاء واتهمه���م بتحدي ال�صلطة 

والتطاول عليها .
يف امل���رة الثاني���ة كان ال�صي���خ عبد الل���ه الفالح بك بن 
نا�ص���ر بن را�صد ب���ن ثامر ال�صع���دون متاأملا مما حدث 
. وق���د وقر يف ذهنه ان �ص���رف ال ال�صعدون يف خطر 
، لذل���ك دع���ا اأخيه عجم���ي ال�صع���دون وكان يف تركيا 
واخاه االخ���ر �صعود ال�صع���دون ان يح�صرا اليه وقد 
ح���دث اجتماع ب���ن الثالثة وق���رروا �ص���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 �صمعوا اخبار عق���د الق���راآن وان االبنة 
تهي���ئ نف�صه���ا لل�صف���ر اىل �صوري���ا حيث يت���م الزواج 

هناك .
ويق���ال ان ال�صيخ عبد الل���ه الفالح 
ال�صع���دون ع���اد اىل البي���ت ونادى 
زوجت���ه بغ�صب 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�صره���ا بقت���ل عبد الله 
ال�صان���ع وهكذا اخذ م�صد�صه وغادر 
ال���دار وتوج���ه ب�صيارت���ه اىل بغداد 
ودخ���ل وزارة الداخلية والتقى عبد 
الله ال�صانع ال���ذي ا�صتقبله بكل ادب 
واح���رتام ، و�صاأله ع���ن �صبب زيارته 
فاأج���اب وقد رف�س �ص���رب القهوة انه 
ج���اء ملن���ع ال���زواج و�صه���ر م�صد�ص���ه 
واطل���ق النار عل���ى عبد الل���ه ال�صانع 
وارداه قتيال يف احلال ثم بقي جال�صا 
واعتقلت���ه  ال�صرط���ة  دخل���ت  ان  اىل 

معرتفا بجرمية القتل .
وق���د �صمع���ت رواي���ة تق���ول :" اأن ال�صي���خ عب���د الل���ه 
الفال���ح ال�صع���دون �صاف���ر اىل بغداد ودخ���ل على عبد 
الل���ه ال�صان���ع وظن ال�صان���ع اأن ال�صي���خ عبدالله جاء 
للتهنئة.وتكل���م ال�صي���خ قائال : واأخ���ربه اأمل انهك عن 
ه���ذا ال���زواج يا�صان���ع وج���رت مالن�صة ب���ن االثنن 

و�صحب ال�صيخ م�صد�صه وقتل ال�صانع" .
وقد طل���ب امللك في�ص���ل االول حماكمته وتوىل قا�س 
انكلي���زي حماكمت���ه وا�ص���در عليه حكم االع���دام لكن 
تدخ���الت �صيوخ اخللي���ج العرب���ي والع���راق وعمان 
واليم���ن واملل���ك عب���د العزي���ز ال �صع���ود مل���ك اململكة 
العربي���ة ال�صعودي���ة اج���ربت املل���ك عل���ى التو�صي���ة 
بتخفي����س احلك���م اىل )20 ( �صن���ة ث���م بع���د ذلك عاد 
بقرار ا�صرتحام فخف�س احلكم ثانية اىل �صنة واحدة 
واطل���ق �ص���راح عبد الل���ه الفالح ال�صع���دون وعاد اىل 
الب�ص���رة وا�صتقب���ل هناك م���ن ال ال�صع���دون بحفاوة 

�صديدة .
وق���د �صمع���ت اي�ص���ا رواية تق���ول :" اأنه نظ���را ملركز 
ال�صي���خ عبد الل���ه وكرب �صن���ه فقد اأ�ص���در امللك في�صل 
االول عفوا خا�صا بعد ق�صائه مدة ي�صرة يف ال�صجن 
و�ص���دور تقرير طبي من جلنة طبية بان حالة ال�صيخ 
عبدالله الفالح ال�صعدون ال�صحية ال ت�صمح له بالبقاء 

يْف ال�صجن".

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

من تاريخنا االجتماعي

ما هو دور الملك فيصل االول في الحادث؟
قصة مصرع عبد هللا الصانع مدير الداخلية العام

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. Cox( ال كحاكم مدين 
عام بل ليعني مندوبًا ساميًا يف العراق 
وذلك لعالقاته الواسعة بالساسة 
العراقيني، وبعد سلسلة من املباحثات 
تم يف 25 ترشين األول 1920 تشكيل 
الحكومة العراقية املؤقتة وأختري عبد 
الرحمن النقيب، نقيب أرشاف بغداد 
لرئاستها.

ومن خالل ا�صتعرا�صنا لت�صكيلة احلكومة املوؤقتة، 
جند اأن �ص����وؤون التعلي����م وال�صح����ة اأ�صبحت لها 
وزارة واح����دة عرفت ب�)وزارة املعارف وال�صحة 
العمومي����ة( وهي وزارة )اأ�صيل����ة( واأ�صند اأمرها 
اإىل ع����زت با�ص����ا الكركوك����ي، وه����و ع����زت زين����ل 
اآل �ص����اري كهي����ة )1807-1932(: اأح����د الق����ادة 
الع�صكري����ن املتقاعدين، اأ�صله من مدينة كركوك، 
تقلد من�ص����ب الوايل بالوكالة ع����ام 1913، اأحيل 
على التقاعد عام1914، عاد اإىل اخلدمة بعد قيام 
احل����رب العاملي����ة االأوىل و�ص����ف �صالحيات����ه يف 
احلكومة العراقية املوؤقتة قائاًل: "اإن �صالحياتي 
ال تتجاوز حدود ه����ذا الربفان" للتعبر عن مدى 
تعاظ����م �صلط����ة امل�صت�صاري����ن الربيطاني����ن التي 

جعلت من �صالحيات الوزير هام�صية.
اإال اأن����ه ترك من�صب����ه يف 29 كانون الثاين 1921 
واملوا�ص����الت  االأ�صغ����ال  وزارة  اأعم����ال  ليت����وىل 
فاأ�صن����دت اإىل حمم����د مه����دي بحر العل����وم يف 22 
�صب����اط 1921 وبق����ي يف ه����ذا املن�ص����ب حتى 23 

اآب 1921 وه����و ي����وم ا�صتقالة ال����وزارة النقيبية 
االأوىل بع����د تتوي����ج في�ص����ل مل����كًا عل����ى العراق. 
وهوال�صي����د حمم����د مه����دي ح�ص����ن الطباطبائ����ي 
)1897-1933(: املعرف ب�)مرزة كجك ال�صغر( 
متيزًا عن ج����ده االأعلى اآية الله حممد مهدي بحر 
العل����وم، فقي����ه من كرب����الء عم����ل مدي����رًا الأوقاف 
كربالء. اأ�صبحت وزارة املعارف وزارة منف�صلة 
 1921 اأيل����ول   27 ويف   .1921 اأيل����ول   10 يف 
اأ�صند من�صب وزير املع����ارف اإىل حممد علي هبة 
الدي����ن ال�صهر�صتاين.  وهو حممد علي هبة الدين 
ال�صهر�صتاين: هو عامل دين مثقف ولد عام 1884 
يف �صامراء اأ�صدر جملة العلم عام1910، وعرف 
باأن����ه ذو نزع����ة جتديدي����ة وا�صح����ة، واأ�صه����م يف 
ث����ورة 1920، ثم اعتق����ل واأطلق �صراحه ويف 27 
اأيلول 1921 اأ�صند اإليه من�صب وزير املعارف يف 

احلكومة العراقية.
تولت وزارة املعارف �صوؤون الرتبية والتعليم يف 
الب����الد، واأ�صبح����ت االإدارة التعليمية يف العراق 

مركزي����ة ووزير املع����ارف هو املرج����ع االأعلى يف 
ال����وزارة، وامل�ص����وؤول ع����ن اإدارة �صوؤونه����ا وعن 
قي����ام جميع املوظفن بواجباته����م على اأمت وجه، 
فالتعلي����م يف الع����راق اأ�صب����ح عماًل حكومي����ًا بيد 
وزي����ر خمت�����س م����ن اأع�ص����اء ال����وزارة القائم����ة 
واالأوام����ر  التعليم����ات  جمي����ع  ت�ص����در  وبا�صم����ه 
وباإ�صراف����ه ورقابت����ه تنفذ التعيين����ات والرتقيات 

كافة.
اأقام����ت �صلط����ات االأنتداب الربيط����اين اإىل جانب 
كل وزي����ر من وزراء احلكومة العراقية م�صت�صارًا 
امل�ص����رت  ع����ن  املع����ارف  وزارة  فف����ي  بريطاني����ًا، 
نورت����ون )E.L. Norton( م�صت�صارًا، ي�صعى 
يف الواق����ع اأن يك����ون موجه����ًا اأ�صا�صي����ًا لل����وزارة 
وبعد رحيل����ه اأ�صبح ناظر املع����ارف العام امل�صرت 
ليوني����ل �صمي����ث )Lionel F.Smith( يقوم 
مبهام امل�صت�ص����ار للوزير يف امل�صائ����ل التعليمية، 
ومل يت�صل����م من�صب����ه ب�ص����كل فعل����ي اإال يف بداي����ة 

عام1923.

وق����د اأ�ص����ارت امل�ص����ادر الربيطاني����ة اإىل وق����وع 
م�ص����اكل عديدة ب����ن الوزير وامل�صت�ص����ار. كان من 
اأ�صبابه����ا اأن امل�صت�ص����ار كان يجم����ع وظيفت����ن يف 
اآن واح����دة فه����و القائ����م باأعم����ال امل�صت�ص����ار وهو 
ناظر املع����ارف، كما اأن ح����دود م�صوؤوليته مل تكن 
وا�صح����ة بالن�صب����ة للوزي����ر، ف�صاًل ع����ن ا�صتمرار 
�صيا�صته����ا  يف  الربيط����اين  االنت����داب  �صلط����ات 
التعليمي����ة القائمة عل����ى اإعداد مدار�����س ابتدائية 
توؤازره����ا يف عمله����ا املدار�����س الطائفي����ة. اإال اأن 
�صيا�ص����ة احلكوم����ة العراقي����ة يف جم����ال التعلي����م 
كانت تقوم على اأ�صا�س اإ�صقاط املدار�س الطائفية 
بالتدريج م����ع ما كانت تعنيه من تاأثرات اأجنبية 
غ����ر مرغوب فيها، مع ال�صع����ي اإىل تو�صيع جهاز 
املدار�س الوطنية من االبتدائية والثانوية، االأمر 
الذي ال تتقبله ال�صيا�صة الربيطانية، القائمة على 
توجيه ال�صيا�ص����ة التعليمية يف العراق على نحو 

يخدم م�صالح بريطانيا اال�صتعمارية.
اأ�ص����ارت ال����وزارة النقيبية الثاني����ة يف 12 اأيلول 
1921 يف منهاجه����ا اإىل �صعي ال����وزارة اجلديدة 
اإىل )ترقية العلوم واملعارف يف العراق( و�صمان 
)اهتمام االأهلن بهذا االأم����ر اخلطر وا�صرتاكهم 
الفعلي( يف هذا املو�صوع. يت�صح من ذلك اهتمام 
احلكومة اجلدي����دة ب�صوؤون التعلي����م، وعدته من 
الو�صائ����ل الفعال����ة يف النهو�����س بالب����الد ورف����ع 
م�صتواها، وقد و�صعت هذه امل�صوؤولية على عاتق 
وزارة املعارف التي اأخذت تعمل على اإيجاد نظام 
تعليم����ي جديد ي�صعى اإىل تنمي����ة الروح القومية 
والوطنية وزيادة املتعلمن من اأبناء البالد الذين 

ي�صتطيعون قيادة املجتمع وتطويره.
ويف 7 اآب 1921 اأ�ص����درت وزارة املع����ارف اأول 
تقري����ر ر�صمي ع����ن اأعمالها للم����دة 1921-1920 
وذل����ك يف عه����د الوزي����ر حمم����د مه����دي اآل بح����ر 
العل����وم، وج����اء يف التقري����ر اأن ال����وزارة اأخ����ذت 
بفتح مدار�����س ابتدائية جديدة لكال اجلن�صن يف 
األوي����ة العراق كاف����ة، كما اأ�صار التقري����ر اإىل قيام 
ال����وزارة بتعديل روات����ب املعلمن، رغبة منها يف 
رف����ع م�صتوى مهنة التعلي����م، وتطرق التقرير اإىل 
التعليم املهن����ي واأ�صار اإىل تقدم مدر�صة ال�صنائع 
يف بغداد واإىل زيادة عدد طالب دار املعلمن فيها 

اإذ بلغ عدد طالبها )95( طالبًا.
ق����رر وزي����ر املع����ارف هب����ة الدي����ن ال�صهر�صت����اين 
 12( الثاني����ة  النقي����ب  الرحم����ن  عب����د  يف وزارة 
املناه����ج  تبدي����ل   )1922 اآب  اأيل����ول19-1921 
التعليمي����ة للمدار�����س بعد اأن �صع����ر ب�صوء املنهج 
التعليم����ي القائ����م، و�ص����رع بطل����ب اآراء املعلم����ن 
ومدي����ري املدار�����س متهي����دًا لتغي����ره، كم����ا ق����رر 
ت�صكي����ل جمل�����س ع����ام للمع����ارف يف بغ����داد �ص����م 
املجل�����س اأكرث من ع�صرين ع�ص����وًا، منهم اإبراهيم 
فهم����ي املدر�س، جميل �صدق����ي الزهاوي، يو�صف 
عز الدين، حمم����د ر�صا ال�صبيبي، ان�صتا�س ماري 
الكرملي، �صاطع احل�ص����ري، وتنح�صر مهمة هذا 
وزارة  اإىل  اال�صت�ص����ارات  )تق����دمي  يف  املجل�����س 
املع����ارف يف االأم����ور املهم����ة، ف�صاًل ع����ن ت�صجيع 
املدار�����س  اإىل  اأوالده����م  اإر�ص����ال  عل����ى  االأه����ايل 
وم�صاع����دة الط����الب املحتاج����ن، وقيام����ه بجمع 
التربع����ات الإن�صاء االأبنية املدر�صي����ة(، مما �صجع 
االأه����ايل عل����ى الت����ربع وتوجههم لدع����م املدار�س 
الر�صمية ومتكنهم م����ن جمع اأكرث من ربع مليون 
روبي����ة للم�صاعدة يف بن����اء املدار�س، يف حن مل 
تك����ن ميزاني����ة وزارة املع����ارف اآن����ذاك اأك����رث م����ن 

مليون روبية.
عن: رسالة )التعليم النسوي في العراق(

اول وزارة للتعليم في العراق

زينب هاشم جريان

وزارة المعارف في سنواتها االولى
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وع�ه�د ب�االإ�ص�راف ع�لى ح�م�ل����ة ال�ّت�ن�ق�ي�ب�ات ال�ّث�ان�ي�ة 
ه����ذه اإىل ف�ك�ت����ور ب�ال����س Victor Place اّل����ذي 
ع�ّي����ن ق�ن��ص����اًل ل�ف�رن��ص����ا يف ال�م�و�ص����ل ل�ي��ص�ت�ط�ي�ع 
ال�ق�ي����ام ب�ه����ذه ال�م�ه�م�ة.وك����ان ب�ول اإم�ي����ل ب�وت�ا ق�د 
اخ�ت����ار يف ع����ام 1844 ر�ّص�ام����ًا : اأوج�ي����ن ف�الن�دان 
ر�ص����م  يف  ل�ي��ص�اع����ده   ،Eugène Flandin
االأث�ري����ة،  ال�ق�ط����ع  ور�ص����م  ال�م�وق����ع  ت�خ�ط�ي�ط����ات 
ع����ام 1852  ����ل يف  ف��صّ ف�ق����د  ب�ال����س  ف�ك�ت����ور  اأّم����ا 
ا�ص�ت�ط����اع  ف�وت�وغ�رايف.وق����د  م��ص����ّور  اخ�ت�ي����ار 
اإق�ن����اع ال�م�ه�ن�د�س ال�ف�رن��ص���ي  ج�ب�رائ�ي�ل ت�ران��ص�ان 
ب�م��ص�اح�ب�ت�ه    Gabriel TRANCHAND
ت�ن�ق�ي�ب�ات����ه  ح�م�ل����ة  يف  ل�ل�م��ص�ارك����ة  ال�ع����راق  اإىل 
وال�ق�ي����ام ب�م�ه�م�ة ت��ص�وي����ر االإك�ت��ص�اف����ات وال�ق�ط�ع 
االأث�ري����ة اّل�ت���ي �ص�ي�ع�ث����ر ع�ل�ي�ه����ا. وك����ان �ص�ي�ئ����ًا ل�م 
ي��ص�ب����ق ل�ه م�ث�ي����ل يف ت�اري�خ ال�ّت�ن�ق�ي�ب����ات االأث�ري�ة، 
خ�ا�ص����ة واأّن ف�ّن ال�ّت��ص�وي����ر ال�ف�وت�وغ�رايف ك�ان يف 

ذل�ك ال�ّزم�ن يف ط�ور ال�ّط�ف�ول�ة.
وك����ان   .1852 ع����ام  يف  ال�ّت�ن�ق�ي�ب����ات  وب����داأت 
ن�ف�����س  ف�ي�ه����ا وي��ص�وره����ا يف  ت�ران��ص����ان ي��ص����ارك 
ال�وق����ت اإىل اأن اأن�ه�ك����ه ال�ع�م����ل ال�م�ت�ع�ب وم�ات ب�ع�د 

اأن اأ�ص�ي����ب ب�م�ر�س ان�ت�ق�ل����ت اإل�ي�ه ع�دواه يف م�وق�ع 
ال�ّت�ن�ق�ي�ب�ات.وق�د ا�ص�ت�ع�م�ل ت�ران��ص�ان يف ال�ّت��ص�وي�ر 
ال�ف�وت�وغ����رايف ال�ّت�ق�ن�ي����ة اّل�ت���ي ك�ان�ت ق����د ا�ص�م�ي�ت 
اأواًل Talbotype ب�ا�ص����م م�خ�ت�رع�ه����ا االإن�ك�ل�ي�زي 
 William Henry FOX ت�ال�ب����وت  ف�وك�����س 
ال�ّن�ه�اي�ة  ع�ل�ي�ه�ا يف  ي�ط�ل�ق  اأن  ق�ب�ل    TALBOT
ا�ص����م  Calotype. وت�ك�م�ن اأه�م�ي�ة ه�ذه ال�ّت�ق�ن�ي�ة 
�وء وال�ّظ�ل يف  �ورة ال ي�ط�ب�ع ع�ل�ي�ه�ا ال��صّ يف اأّن ال��صّ
داخ����ل االآل����ة واإّن�م�ا ُت�ن�ت����ج االآل�ة م��ص����وّدة ي�م�ك�ن اأن 
�ورة ع�لى ال�ورق،  ُي�ط�ب����ع م�ن�ه�ا ع�دد م�ن ن��ص����خ ال��صّ

وه�و م�ا ك�ان ج�دي�دًا يف ذل�ك ال�ّزم�ن.
����ورة ال�ف�وت�وغ�راف�ي����ة ك�ان����ت اآن�ذاك  ورغ����م اأّن ال��صّ
م��ص�ط�ح����ة ق�ل�ي�ل�ة ال�ق�درة ع�لى اإظ�ه�ار ع�م�ق االأ�ص�ي�اء 
ال�م��ص�ّورة اأو ب�روزه�ا، وه�و م�ا ك�ان ال�ّر�ص�ام ي�ت�ق�ن 
�ل�ه����ا ال�م�ن�ّق�ب�ون م�ع ذل�ك ل�دّق�ت�ه�ا،  ت�ن�ف�ي�ذه، ف�ق�د ف��صّ

ر. ف�هي ن��ص�خ�ة “ط�ب�ق االأ�ص�ل” م�ن ال��ّصئ ال�م��ص�وَّ
�ور  وق����د ال�ت�ق����ط  ت�ران��ص����ان م�ج�م�وع�ات م����ن ال��صّ
ي�ظ�ه�ر ف�ي�ه�ا ال�ع�م�ال وال�م��ص�رف�ون ع�لى ال�ّت�ن�ق�ي�ب�ات 
يف ك����ّل م�رح�ل�ة م����ن م�راح����ل ع�م�ل�ه����م ال�م�ت�ت�اب�ع�ة. 
وت�ح�ت�ف����ظ االأر�ص�ي�ف�ات ال�وط�ن�ي����ة ال�ف�رن��ص�ي�ة ب� 51  
�ص�ورة ف�وت�وغ�راف�ي�ة ب�االأب�ي��س واالأ�ص�ود ال�ت�ق�ط�ه�ا 

ت�ران��ص�ان يف ح�وايل 1852.
ب�داي����ة  اّل�ت���ي و�ص�ع�ت�ه����ا يف  ����ورة  ال��صّ ع����دا  وم����ا 
ال�م�ق����ال واّل�تي ت��ص�ّور اث�ن�ي����ن م�ن ال�م��ص�ارك�ي�ن يف 
ال�ّت�ن�ق�ي�ب����ات )ف�ك�ت����ور ب�ال�س ي�ح�م����ل ق�ب�ع�ت�ه ب�ي�ده 
ورّب�م�ا ك�ان ال�ّث�اين ت�ران��ص�ان( ب�ج�ان�ب ث�ور م�ج�ن�ح، 

�ور. ف�ق�د اخ�ت�رت ل�ك�م ع�ددًا م�ن ه�ذه ال��صّ
ون�ب����داأ ب��ص�ورة ل�م�م�ر ب�ي�ن ح�ج����رات ال�ق��ص�ر اّل�ذي 
اأم����ر ب�ت��ص�ي�ي����ده �ص�رج����ون ال�ّث�اين اّل����ذي ح�ك�م م�ن 
ال�م�ي����الد. ون�الح����ظ ط�ري�ق����ة  ق�ب����ل  اإىل 705   721
ب�ن�اء ج����داَري ال�م�م�ر و�ص�ق�ف����ه ال�م�ع�ق�ود ب�ال�ح�ج�ر. 
والأّن ال�م�م�ر، م�ث�ل ب�اقي ال�ق��ص�ر، ك�ان م�غ�طى ت�م�ام�ًا 
ب�ال�ّت�راب اّل�ذي ت�راك�م ع�ل�ي�ه خ�الل اأك�ث�ر م�ن خ�م��ص�ة 
وع��ص�ري�ن ق�رن�ًا و�ص�ّك�ل ت�اّلً ف�ن�الح�ظ اأي��ص�ًا ال�ّث�ق�وب 
اّل�ت���ي ح�ف����رت يف االأر����س ل�ي��ص�ت�ط�ي����ع ال�م�ن�ق�ب�ون 

ال�ّن�زول اإل�ي�ه :

ث����ّم ع�ّدة �ص����ّور ل�م�راح�ل اإزاح�ة ال�ّت����راب ع�ن ال�ب�اب 
رق�م 3 ال�م�زّي����ن ب�م�ن�ح�وت�ات ج�داري�ة ع�لى ج�ان�ب�ي�ه 
)رق����م ال�ب����اب ع�ل���ى م�خ�ط����ط ال�ّت�ن�ق�ي�ب����ات(. ف�ب�ع����د 
اأّي����ام ط�وي�ل�ة م�ن ال�ع�م�ل اأزاح ف�ي�ه����ا ال�ع�ّم�ال اأم�ت�ارًا 
م�ك�ع�ب�ة م�ن ال�ّت�راب ال ع�دد ل�ه�ا وال ح��ص�ر ظ�ه�ر اأع�لى 
ال�ب�اب ث�ّم راأ�صي ث�وري�ن م�ج�ّن�ح�ي�ن  ك�ان�ا ي�ح�ر�ص�ان�ه 

:
وب�ع�د اإزاح�ة ال�ّت�راب ع�ن �ص�در ال�ّث�ور االأي��ص�ر �ص�ع�د 
م��ص�رف�ان ع�لى ال�ّت�ن�ق�ي�ب�ات ع�لى �ص�ّل�م خ��ص�بي ووق�ف�ا 

ف�وق راأ�َصي ال�ّث�وري�ن :
ث����ّم �ص�ورة ال�ب����اب وق�د ظ�ه����رت واج�ه�ت�ه وُح�ف�ر يف 

داخ�ل�ه ن�ف�ق�ان :
و�ص�ورة ب�ع��س ال�م��ص�رف�ي����ن ع�لى ال�ّت�ن�ق�ي�ب�ات اأم�ام 
ال�ب����اب وف����وق ال�ّث�وري����ن. ون�الح����ظ رج�ل�ي�ن ف�وق 
اأع�ل���ى ال�ّت����ل اأي ف����وق ال�ّت����راب اّل����ذي ت�راك����م ف�وق 
ال�ب����اب خ����الل ق����رون ط�وي�ل����ة. وم����ن ه�ذا ن����رى اأّن 
ال�ع�م����ال ح�ف�روا ع�لى ع�م�ق اأك�ث�ر م����ن ع��ص�رة اأم�ت�ار 
ل�ي�ت�و�ص�ل�وا اإىل م��ص�ت�وى اأر�ص�ي�ة ال�ق��ص�ر االأ�ص�ل�ي�ة 

يف ال�ّزم�ن االآ�ص�وري :
و�ص�ورة م�ج�م�وع�ة ع�م�ال اأم�ام ن�ف��س ال�ب�اب :

ث�ّم �ص�ورة ل�ع�ّم�ال اآخ�ري�ن اأم�ام ال�ب�اب :
ث����ّم �ص�ورة )�ص�ي�ئ�ة ال�ّن�وع�ي�ة( ب�ع�د اأن اأزي�ح ال�ّت�راب 
ال�م�ت�راك�م يف داخ�ل ال�ب�اب وظ�ه�رت م�ن�ح�وت�ة رج�ل 

م�ل�ت�حي خ�ل�ف ال�ّث�ور :
واأخ�ي�رًا �ص�ورة ال�ب�اب وق�د ُف�ت�ح ب�اأك�م�ل�ه :

ت�ران��ص����ان  ج�ب�رائ�ي����ل  ال�م�ه�ن�د����س  وف����اة  وب�ع����د 
Gabriel TRANCHAND، م�ّر ال�م�ع�م�اري 
 Félix ت�وم����ا  ف�ل�ي�ك�����س  ال�ف�رن��ص���ي  وال�ف�ّن����ان 
Thomas ع�ام 1853 ب�ال�م�و�ص�ل ع�ائ�دًا م�ن ب�اب�ل 
يف ط�ري�ق����ه اإىل ف�رن��ص����ا، واق�ت����رح ع�ل�ي����ه ف�ي�ك�ت�ور 
ب�ال����س اأن ي�ب�قى م�ع�ه ل�ي��ص�اع����ده يف ت�ن�ق�ي�ب�ات دور 
االأث�ري����ة.  وال�ق�ط����ع  ال�م�وق����ع  �ص�روك�ي����ن وي�ر�ص����م 
و�ص�رع ف�ل�ي�ك�����س ت�وم�ا يف ت�خ�ط�ي�ط  م�ك�ان ال�م�وق�ع 
ور�ص�م ال�ق�ط�ع االأث�ري�ة يف ب�داي�ة �ص�ه�ر اآذار وان�ت�هى 

م�ن م�ه�م�ت�ه يف �ص�ه�ر اأّي�ار، ث�ّم ع�اد اإىل ف�رن��ص�ا.
ويف 1855، ح�ّم����ل ف�ك�ت����ور ب�ال����س اأع����دادًا  ك�ب�ي�رة 

م����ن ال�ق�ط����ع االأث�ري�ة اّل�ت���ي ك�ان ق�د ع�ث����ر ع�ل�ي�ه�ا يف 
خ�ور�ص�ب����اد ع�ل���ى اأك�الك ان�ح�درت ع�ل���ى م�ي�اه دج�ل�ة 
اإىل ال�ب��ص����رة ل�ت�ر�ص����ل ع�ل���ى ب�اخ����رة اإىل ب�اري�����س، 
ول�ك����ّن ج����زءًا م�ن�ه�ا غ�رق ق�رب ال�ق�رن����ة وم�ن ب�ي�ن�ه�ا 
�ور اّل�تي  ث�ي����ران م�ج�ن�ح����ة رّب�م�ا ك�ان�ت ث�ي����ران ال��صّ
راأي�ن�اه����ا. ورّب�م����ا م�ا زال����ت اأج�زاء م�ن�ه����ا ت�رق�د يف 
اأع�م����اق �ص����ّط ال�ع����رب اإىل اأّي�ام�ن����ا ه�ذه.وب�ع�د ه�ذه 
ال�ك�ارث����ة، ُن�ق�ل ف�ي�ك�ت�و ب�ال����س يف ن�ف��س ال��ّص�ن�ة اإىل 

روم�ان�ي�ا، ث�ّم ع�ّي�ن يف ت�رك�ي�ا ف�ال�ه�ن�د ف�ن�ي�وي�ورك.
اأّم����ا ف�ل�ي�ك�����س ت�وم����ا، ف�ب�ع����د اأن ع����اد اإىل ب�اري�����س، 
ل�وح����ات  ل�ر�ص����م  وق�ت����ه  ل�ي�ك�ّر����س  ال�م�ع�م����ار  ت����رك 
ا�ص�ت��ص�راق�ي����ة ا�صت�وح���ي اأج�واءه����ا م����ن ذك�ري����ات 

�ص�ف�رات�ه وال�ّت�خ�ط�ي�ط�ات اّل�تي ن�ف�ذه�ا ف�ي�ه�ا.
وم�ن اأ�ص�ه�ر ه�ذه ال�ل�وح�ات “زي�ارة ب�ا�ص�ا ال�م�و�ص�ل 
ل�ت�ن�ق�ي�ب����ات خ�ور�ص�ب����اد، م�وق����ع ن�ي�ن����وى ال�ق�دي�م�ة   
اّل�ت���ي ع�ر�صه�ا يف ب�اري��س يف �ص�ال�ون 1863 : زي�ت 
ع�ل���ى ق�م�ا�س 100× 160 �ص�ن�ت����م. واّل�تي  ي�م�ت�ل�ك�ه�ا 
م�ت�ح����ف ال�ل�وف����ر يف ب�اري�����س. وال ن�ع�رف ه����ل اأّن�ه 
ا�ص�ت�ع�ان ب�ت�خ�ط�ي�ط�ات�ه ف�ق�ط اأم اأّن�ه ا�ص�ت�ع�م�ل �ص�ور 

ت�ران��ص�ان يف ت�ن�ف�ي�ذه�ا.
وم�ح�اول�ة ال�ّت�ن�ظ�ي����م اأو اإع�ادة ال�ّت�ك�وي�ن ال�م�ذك�ورة 
هي ت�خ�ط�ي�ط����ات ور�ص�وم ه�ن�د�ص�ي����ة م�ع�م�اري�ة ق�ام 
ب�ه����ا ف�ل�ي�ك��س ت�وم����ا ت�ظ�ه�ر اأج����زاء ق��ص�ر �ص�رج�ون 
ال�ّث�اين ك�م�ا ت��ص�ّور ال�م�ع�م����اري ال�ف�ّن�ان اأّن�ه�ا ك�ان�ت 

يف االأ�ص�ل.
����ة ه����و اأّن ف�ي�ك�ت����ور  ول�ك����ّن اّل����ذي ن�الح�ظ����ه خ�ا�صّ
ب�ال�س و�ص����ع يف ك�ت�اب�ه ت�خ�ط�ي�ط�ات ف�ل�ي�ك��س ت�وم�ا 
ور�ص�وم����ه ب����داًل م����ن �ص����ور ج�ب�رائ�ي����ل ت�ران��ص����ان 
ال�ف�وت�وغ�راف�ي����ة رغ����م ري�ادت����ه يف ه����ذا ال�م�ي����دان. 
ورّب�م�ا ك����ان �ص�ب�ب ذل�ك اأّن ال�م�ط�ب�ع�ة يف ذل�ك ال�ّزم�ن 
ل����م ت�ك�ن ت�م�ت�ل����ك االإم�ك�ان�ي�ات ال�ّت�ق�ن�ي����ة ب�ع�د ل�ط�ب�ع 
�ص�ور دق�ي�ق�ة ال�و�ص�وح يف ال�ك�ت�ب … وه�ك�ذا ظ�ّل�ت 
�ص�ور ت�ران��ص�ان ت�رق�د يف االأر�ص�ي�ف�ات م�ن�ذ اأك�ث�ر م�ن 

ق�رن ون��ص�ف !
عن: مدونة الدكتور الناصري )بين دجلة 
والفرات(

هل كانت بعثته العلمية سنة 1930 إبعادا سياسيا؟
بداية استعمال الّتصوير الفوتوغرافي في الّتنقيبات األثرية

صـّوت الـمـجـلـس 
الـوطـني الـفـرنـيس 
يف عـام 1851 عـىل 

تـمـويـل حـمـلـة 
تـنـقـيـبـات ثـانـيـة 
يف قـصـر الـمـلـك 

اآلشـوري سـرجـون 
الـّثـاين )دور َشـروكـيـن( 

يف خـورسـبـاد، قـرب 
الـمـوصـل، شـمـال 

الـعـراق. وكـان بـول 
إمـيـل بـوتـا قـد قـام 
بـالـحـمـلـة األوىل يف 

عـاَمي  1843ــ 1844.
وقـد كـان بـوتـا أّول مـن 
اكـتـشـف آثـارًا آشـوريـة 
بـعـد أن سـقـطـت هـذه 
الـحـضـارة يف غـيـاهـب 

الـّنـسـيـان أكـثـر مـن 
25 قـرنـًا مـنـذ سـقـوط 

عـاصـمـتـهـا نـيـنـوى 
يف 612  قـبـل الـمـيـالد، 
فـقـد كـان أّول مـن أزاح 

الـّتـراب عـن بـقـايـا 
دور شـروكـيـن، قـصـر 

الـمـلـك اآلشـوري 
سـرجـون الـّثـاين يف 

خـورسـبـاد، قـرب 
الـمـوصـل.

د. صـبـاح الـّنـاصـري

محمد مهدي البصير

فق���د اإعت���ذر ع���ن املوافق���ة عل���ى اإ�صداراجلري���دة 
املذكورة ، زاعمًا اأن الب�صر، الي�صتطيع النهو�س 

بهذه املهمة.
ويب���دو اأن ال�صب���ب احلقيق���ي م���ن خ���الل ق���راءة 
االأحداث ، هو منع الب�صر، من ممار�صة اأي عمل 
�صيا�صي وطن���ي ، من �صاأن���ُه اأن يهيج اجلماهر ، 
ويقل���ق راحة �صلطات االإنت���داب . ومن جراء ذلك 
ح�صل���ت القناع���ة ل���دى الب�ص���ر، بعد اأع���وام من 
الكف���اح ال�صيا�ص���ي الوطن���ي املرير وال�ص���اق ، اأن 

الوطنين قلة يف �صوح الن�صال ، وان املناخ
في���ه  م���كان  ، ال  الع���راق  ال�صائ���د يف  ال�صيا�ص���ي 
للن�صاط العلني للوطني���ن والقومين املخل�صن 
، ولهذا ق���رر الب�صر، اإعتزال العم���ل ال�صيا�صي ، 
والتف���رغ للعمل يف ميدان اآخ���ر، هو ميدان العلم 

والتعليم. 
ويف �صيف �صن���ة 1928م ، بعث احلزب الوطني 
الع���راق م���ن جدي���د ، ف���كان الب�صر، ع�ص���وًا يف 

جلنته التاأ�صي�صية والتنفيذية كما كان من قبل

وحتدث الب�صر قائاًل :� 
نحتف���ل  اأن  وقررن���ا   ، موؤ�ص�صي���ه  م���ن  ))وكن���ت 
بافتتاح���ه، فطل���ب ايّل الزم���الء اأن اأ�صهم يف هذه 
احلفل���ة ، فاأخربته���م باأمتناعي عن ق���ول ال�صعر، 
من���ذ مواجهتي للمكلك في�صل ، فقالوا هذه حكاية 
قدمي���ة ، وقد الزم���ت نف�صك فيما اليل���زم(( واأمام 
اإ�صراراالأع�ص���اء ، نظ���م حمم���د مه���دي الب�صر، 
ق�صي���دة بعنوان ))عه���ود اأم قي���ود(( بتاأريخ 27 

اأيلول �صنة 1928م  مطلعها :� 
كم قطعنا با�صم العراق عهودًا

مل تك�ن ف��ي ي��دي��ه اإال قي��ودًا
ل�م حت�دد مع�نا امل�ص�ورة فيها

فهي من اجل ذا جتوز احلدودًا
        �ص�غ��ل���ت م�رك���ز ال�ق�ي�����ادة م��نا       اذ ر�صخن���ا 

ل�ه��ا فكن���ا جنودًا
        ك���م عملن���ا م���ا ت�صته��ى ب�ر�صان���ا       ثم ق���لنا : 

اأتطلبي���ن امل�زي��دا 
�صيا�ص���ة   ، الق�صي���ده  ه���ذه  الب�ص���ر، يف  �ص���رح 
احل���زب �صرحًا وافي���ًا ، ثم اأ�صار فيه���ا اىل النفوذ 
الربيطاين املتغلغل يف كل اأجهزة الدولة االإدارية 
والع�صكرية ، والذي جاوز احلدود ، اإذ بيده زمام 
االأم���ور، فهو ياأمر وينهى ، وم���ا على الوزراء اإال 
الطاعة والتنفيذ ، فهم م�صخرون لتلبية كل رغباته 
، ويف الق�صي���دة ، ذم عنيف، ونقد الذع للحكومة 
العراقية ، والتي وق���ف االأجنبي من ورائها ينفذ 

خمططاته ومعاهداته . 
ع���اد الب�صر، وت���رك ال�صيا�ص���ة نهائي���ًاً يف ربيع 

�صنة1930م .( ولرتكه ال�صاي�صة
موق���ف ذي دالل���ه ، جن���ح الي���ه العديد م���ن رجال 
ال�صيا�ص���ة يف تل���ك احلقب���ة ، و�ص���ورة وا�صح���ة 
جله���ود رئي����س ال���وزارء ن���وري ال�صعي���د �صن���ة 

1930م. يف تفتيت احلركة الوطنية ، التي اأبدت 
ن�صاط���ًا كب���رًا يف معار�ص���ة املعاه���دة العراقي���ة 
الربيطاني���ة وال���وزارت الت���ي �صادق���ت عليه���ا  .  
فم���ا اأن اأعلن���ت احلك��ومة ال�صعيدي���ة حل جمل�س 
ال���وزراء ، واجراء اإنتخابات جدي���دة ، حتى دعا 

رئي����س احل���زب الوطن���ي جعف���ر اب���و التمن اىل 
مقاطع���ت االنتخاب���ات ، وهن���ا تتدخ���ل االأي���دي 
اخلفية ، لتظهر معار�صة اإثنن من اأع�صاء الهيئة 
االإداري���ة املركزي���ة للح���زب ، هم���ا بهج���ت زين���ل 
وحمم���د مهدي الب�ص���ر، ومن ث���م اإ�صتقالتهم من 
احل���زب ، وكان تاأثر ن���وري ال�صعيد على اأحداث 
هذا االن�صقاق وا�صحًا ، فزينل كان �صديقًا حميمًا 
لن���وري ال�صعيد ، وجنح يف االنتخابات نائبًا عن 
الك���وت ، اأما الب�صر، فقد كانت مكافاتُه اأن اأُر�صل 
ببعثة درا�صية اىل خارج العراق ، حيث اأوفد اىل 
م�صر، ومل يكت���ِف نوري ال�صعيد بهذا ، فقد ك�صب 
اىل جانبه مزاحم الباجة جي اأ�صهر رجال احلزب 
الوطن���ي معار�ص���ة للمعاهدة ، فجلع���ُه وزيرًا يف 
وزارت���ه ، فكان���ت تلك اأكرب طعن���ة وجهت للحركة 

الوطنية يومذاك . 
ويحدثن���ا الب�ص���ر، ع���ن االأ�صب���اب الت���ي اأدت به 
اىل اإعتزال���ه العمل ال�صاي�صي ب�ص���كل نهائي �صنة 
1930م فيقول: ))مل اأجد ممن يعملون بال�صيا�صة 
حينذاك ، من يعمل للوطنية اخلال�صة ، ووجدتهم 

كلهم يعملون من اأجل منافعهم ال�صخ�صية((.
قال يف مقطوعته ))خيانة زميل((

قالوا ف��الن ق��د ت��ق��لد من�صبًا
هو منه يف عز ويف �صلطان

وي��ل��وح ان ج��ن��ان�ه ول�صانه
مل يبقيا وق�فتا ع�لى االأوطان

فاأجبتهم : كم كنت منتظرًا ملا
ت�صتغربون م��ن اإنقالب فالن

ه��ذي ن��واياه وك��ان ي�ص��رها
فاليوم تع���ل��ن اي��م���ا اعالن

ال اإبي�س وجه م��ت��اجر ببالده
كلف بحب االأ�ص��ف���ر ال�رنان 
وبهذا تك���ون قد انتهت حياة الرج���ل ال�صيا�صية ، 
بف�صوله���ا املليئة باالأحداث املثرة،  انتقل بعدها 
اىل طوراآخر، ميثل منطًا جديدًا يف حياته ، وهو 
مي���دان العلم والتعليم ، والذي كان الب�صر يعدُه 

اأ�صرف مهنة.
اأ�صبحت فر�صة اإبعاد حمم���د مهدي الب�صر، عن 
ال�صاح���ة ال�صيا�صي���ة العراقي���ة ، �صانح���ة لوزارة 
نوري ال�صعيد ، وقد كان الب�صر، ي�صكل العن�صر 
ال�صلب واجلريء يف احلرك���ة الوطنية العراقية 
، ولع���ل احلكوم���ة ق���د اأرادت اأن تفت���ت احلرك���ة 
الوطني���ة ، من خ���الل اإبع���اد الب�صرع���ن العراق 
، م�صتغل���ة حب���ُه للعل���م واملعرف���ة ، ليت�صن���ى له���ا 
التخل����س من املعار�صة تدريجي���ًا، فقررت اإيفاده 

اىل فرن�صا. 
اأوف���د حمم���د مه���دي الب�صر، بن���اءًا عل���ى القرار 
ال�صادر م���ن جمل�س الوزراء بتاريخ 30 حزيران 
�صن���ة 1930م اىل م�ص���ر. �صم���ن اأف���راد البعث���ة 
العلمي���ة ملديرية اأوقاف الع���راق. الأجل القيام مبا 
اأ�صموه))بتتبع���ات علمي���ة واأدبي���ة واأجتماعي���ة 

ودينية((. 
وروى الب�صر مو�صوع �صفره قائاًل ً:�

))كن���ت متفق���ا م���ع امل�صوؤول���ن اأواًل بالذهاب اىل 
اأوربا..ولكنهم قالوا يل ،قبل اأن تذهب اىل اأوربا 
علي���ك ان مت�ص���ي �صنة درا�صية واح���دة يف م�صر 
،تدر�س فيها اللغة الفرن�صية ،وتطلع على احلركة 

االأدبية فيها ،فوافقت على ذلك املقرتح((. 
غ���ادر الب�ص���ر، بغ���داد يف االأول من مت���وز �صنة 
1930م اإىل �صوري���ا ، وم���ن هن���اك اإىل م�ص���ر ثم 

فرن�صا.
عن: رسالة )محمد مهدي البصير ودوره 
السياسي(

عني البصري سنة 1925م ، إستاذًا الصول الفقه الجعفري يف جامـــعة ))آل البيت(( ، لكنُه طلب إعفاءه من هذا املنصب 
بعد مدة قصري. ثم عـــني أستاذًا لألدب العريب يف الجامعة نفسها ، ومحارضًا 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 " 
أراد لها أن تكون نواة لتجمع وطني حر، ينادي باإلستقالل ، لكنُه عدل عن رأيه ، بسبب معارضة رئيس الوزارء نوري السعيد.

علي كاظم الكريعي



العدد )4607(
السنة السابعة عشرة
7االثنين )10( شباط 2020 6

…
@µ0Y
yz

åèb
X

…
@µ0Y
yz

åèb
X

العدد )4607(
السنة السابعة عشرة

االثنين )10( شباط 2020

وما اأثب���ت ذلك الر�صال���ة التي اأظهرها يه���ودا �صديق 
واملر�صل���ة من فه���د والتي كان���ت مكتوب���ة بخط زكي 
ب�صي���م  ، ووف���ق هذه االأدل���ة �صنح���ت حلكومة نوري 
ال�صعيد العا�ص���رة الق�صاء على ال�صيوعين  ، فاإعيدت 
حماكم���ة فهد ورفاقه يف 6 كان���ون الثاين عام 1949 
م���ن قبل مديري���ة التحقيقات اجلنائي���ة موجهة اليهم 
تهم���ة قيادة احل���زب من داخل ال�صج���ن ، والتي كانت 
اأم���ام حمكمة ع�صكري���ة �صبه ميداني���ة برئا�صة بهجت 
العطي���ة ال���ذي كان �صدي���ق فه���د يف مدر�ص���ة الرجاء 
ال�صالح يف الب�صرة ، اإال اأن فهد             ورفاقه رف�صوا 
ه���ذه التهم ناكرين اأن يكون له���م ات�صال باحلزب من 

داخ��ل ال�صج�ن.
املجل����س  اإىل  حماكمته���م  ق�صي���ة  انتقل���ت  وبعده���ا 
الع�صك���ري يوم 10 �صب���اط ، ومت توجي���ه التهم التي 
�صبق ووجهت اإليهم من قبل اإال اأنهم رف�صوها معللن 
انهم داخل ال�صج���ن وال ميكن اإدارة احلزب من داخل 
ال�صج���ن ، اإال اأن جميع االأدلة كانت تدينهم االأمر الذي 

دفع املجل�س الع�صكري برئا�صة العقيد عبد الله رفعت 
النع�ص���اين يف 10 �صب���اط 1949 اإىل اإ�ص���دار حك���م 
االإع���دام �صنقًا بحق كل من فه���د وزكي ب�صيم وح�صن 

حممد ال�صبيبي  .
ثاَر ال�صيوعي���ون بعد �صدور حك���م االإعدام بحق فهد 
وزك���ي ب�صي���م وح�ص���ن حمم���د ال�صبيب���ي وحاول���وا 
اإنقاذه���م ع���ن طري���ق املظاه���رات واإ�ص���دار البيانات 
لترتاج���ع احلكوم���ة عن تنفي���ذ حكم االإع���دام اإال اأنهم 

مل يجدوا اذانًا �صاغية اإذ كانت احلكومة م�صرة على 
اإعدامه���م  فتم يف 14 �صباط ع���ام 1949 قرابة الفجر 
اقتي���د فهد من املعتقل لتنفيذ حكم االإعدام بحقه وامَر 
اآمر املعتقل الري�س حمدون وكان اأحد �صباط احلر�س 
امللكي م���ن اأهايل املو�صل اأن ي�ص���األ فهد عن اختياره 
ل�صخ�س ي���روم مقابلته قبل اإعدام���ه فطلب فهد روؤية 
رفيق���ه املحكوم���ن باالع���دام )زك���ي ب�صي���م وح�صن 
حممد ال�صبيب���ي( واأخيه املعتقل داوود ، وار�صل اىل 

امه بر�صالة �صفهية مع اأخيه قائاًل ) انك �صتذهب اليها 
وبلغه���ا ان يو�ص���ف قد عذبك كث���رًا واتعبك اال انه مل 
يك���ن ثمة طريق اخر �صوى ه���ذا الطريق 000 طريق 
الن�ص���ال الوطني يف �صبيل التحرر م���ن اال�صتعمار ( 
،ثم �صئل عن وجب���ة الطعام الذي ي�صتهيها فاأجاب اأي 

طعام متي�صر لديكم،
وج���يء له برج���ل دي���ن م�صيح���ي )ق�س( وطل���ب منه 
االعرتاف فاأجاب " مل ارتكِب من اخلطايا ما يدعوين 
لالع���رتاف" وبعده���ا اقتي���د فه���د الإعدام���ه يف �صاحة 
املتح���ف يف جان���ب الك���رخ وكان���ت ال�صاح���ة حماطة 
بالع�صك���ر، وقال فهد قبل اإعدام���ه "ال�صيوعي��ة اأق��وى 
من املوت واأعل�ى من اأعواد امل�صانق هي احلياة فكيف 

ميكن ان متوت " ونفذ به ح�كم االإع�دام  .
ويف ي���وم 14 �صب���اط ع���ام 1949 اأخرَج زك���ي ب�صيم 
م���ن ال�صجن ويف اأثناء �صره ق���ال "اأودعكم يا رفاقي 
واأنا يف طريقي للم�صنق���ة "، وبعدها اأعدم يف �صاحة 
التحرير)الباب ال�صرقي ( ،ويف 15 �صباط عام 1949 
مت اإع�����دام ح�ص����ن حمم���د ال�صبيبي يف �صاح���ة ب����اب 
امل��عظ���م  ، وب��ع��د اإع����دام الث��الث�������ة ب��ق��يت جث�����ثه��م 
م��علق�����ة م�������دة م�����ن الزمن بو�صفهااإنذارًا ملن يزاول 
ه���ذا العم���ل ، وبعده���ا مت ت�صلي���م جثتي زك���ي ب�صيم 
وحمم���د ح�صن ال�صبيب���ي اإىل ذويهم اأما جثة فهد فقد 
دفن���ت من قبل ال�صلطات يف م���كان جمهول من مقربة 

باب املعظم  . 
كان الإع���دام فهد وزكي ب�صيم وح�صن حممد ال�صبيبي 
وقع���ًا �صدي���د عل���ى ال�صيوعين الأنه���م فق���دوا قادتهم 
اإذطال���ب بع�صهم باإع���دام مالك �صيف ب�صب���ب خيانته 
للح���زب وقادته ، اأم���ا البع�س االآخر فق���د طالَب بقتل 
نوري ال�صعيد مع انتقادهم قيادة احلزبال�صيوعي يف 

تق�صرها يف اإنقاذ فهد ورفاقه).
وم���ا ب���ن ه���ذا وذاك ال ينفع االنتق���اد ب�ص���يء فحياة 
يو�صف �صلمان يو�ص���ف )فهد( قد انتهت ، ليختم بذلك 
�صن���وات عمره بب�صع دقائق ، وعل���ى الرغم من موته 

اإال اأن فكره ظل حيًا لدى حمبيه ومن اآمَن به .
ومن امللفت للنظر اأن احلكومة العراقية ويف عهد عبد 
الكرمي قا�صم اأ�صدرت قرار يف 24 كانون الثاين 1959 
عدت فيه االأعمال لفهد وح�صن حممد ال�صبيبي وزكي 
ب�صي���م اأعمااًل ت�صتحق تقدير الوط���ن وفيما يلي ن�س 
القرار " اأ�ص��دَر امل�جل����س ال��ع��صك��ري االأول بب�غ����داد 
بت����اري������خ 10 و1949/2/12 ب����االإ�ص�بارتي��ن 54 ، 
55-49 حكم���ًا يق�صي باإعدام كل م���ن يو�صف �صلمان 
يو�صف و زكي ب�صيم و ح�ص���ن حممد ال�صبيبي �صنقًا 
حت���ى املوت وفق الفقرة الثالثة م���ن املادة االأوىل من 
ذي���ل ق . ع .بورقة 51 ل�صنة 1938 بداللة املواد 53 ، 
54 ، 55 ، 68 م���ن القان���ون املذكور ونفذ احلكم فيهم 
يف 13،14،15 / 2/ 1949 ، ول���دى التدقي���ق تق���رر 
م���ا يلي ملا كان���ت االأفعال الت���ي جلاأ اإليه���ا املواطنون 
يو�ص���ف �صلم���ان يو�ص���ف )فهد( �صكرتر ع���ام احلزب 
ال�صيوع���ي العراق���ي و زك���ي ب�صي���م و ح�ص���ن حممد 
ال�صبيبي ابتغاء حترير الوطن واإ�صالح نظام احلكم 
والت���ي جرموا عنه���ا يف العهد الفا�ص���د يف الق�صيتن 
54،55/ 49 والتي اأدت اإل���ى احلكم عليهم ب���االإعدام 

�صنقًا حتى املوت من اعمال الكفاح الوطن�ي ، 
ل���ذا تقرر باالتف���اق عفوًا �صاماًل وف���ق املادتن االأوىل 
والثانية م���ن القانون رقم 23 ل�صنة 1958 ، و�صدور 
الق���رار باالتفاقف���ي 24 /1/ 1959 ، الع�ص���و احلاكم 
عب���د الباقي املتويل ، الع�صو امل�صاور العديل بوزارة 
الدف���اع عبد اخلالق ال���دوري ، الع�صو مدير احلقوق 
ب���وزارة الداخلية اإبراهيم حم���ودي ، و املدعي العام 

عبد االأمر العكيلي ".
عن: رسالة )يوسف سلمان يوسف "فهد" 
ودوره السياسي والفكري في العراق(

عقب اعرتافات يهودا صديق املسؤول األول عن الحزب بعد فهد الذي سبق واعتقل 
يف 18 ترشين األول 1948 عن 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 

18 ترشين الثاين 1948 من قبل الرشطة يف كركوك  ، واللذين اعرتفا بتلقيهام تعليامت 
أوامر من قبل يوسف سلامن يوسف ) فهد ( وهو يف داخل السجن.

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

هاجر مهدي النداوي

ان���ه ج���ودت ح�ص���ن التميم���ي . �صكل���ت حيات���ه قبلها 
�صخ�صي���ة مو�صوعي���ة املواه���ب والق���درات مل تك���ن 
جميعه���ا عونا على تق���دمي اأ�صباب احلي���اة الالئقة له 
، فم���ات كم���ا عا�س اأ�صب���ه باأمثال���ه من �صعالي���ك الفن 
واالأدب والن���وادر ، يف بيت كان قد حفظ ، اىل حد ما 

، �صيخوخة وم�صر
ما �صتاأول اليه ، اأمثالها حتما ، اىل اأ�صوء امليتات .

يف ذل���ك الع���ام عرفت���ه يف بي���ت م���ن بيوت���ات مدينة 
الو�صا�س ملتجاأ بن اأ�صرة من اأوالد عمومته واأقربائه 
املعروف���ن هناك ، بعد هروبه م���ن منطقة " امل�صيب " 
نتيجة حماولة �صلطة عبد الكرمي قا�صم اللقاء القب�س 
عليه " لتورط���ه " يف اأحداث حماكمة " ح�صن الركاع 
" غ���ر الر�صمي���ة لبع����س امل�صتبه بهم م���ن البعثين 
والقومي���ن بالتح�صر لتح���ركات ع�صكرية وحزبية 
�ص���د حكومة ثورة 14 مت���وز 1958 ولت�صفية بع�س 
كوادر احلزب ال�صيوعي هناك . ولالي�صاح حول هذا 
اأحي�ل االأمر اىل كتاب " ال�صيوعيون على ال�صفود " .

يف تل���ك الفرتة كان ج���ودت التميمي ال���ذي ن�صط مع 
�صيوعيي املنطقة يف كتاب���ة ال�صعارات على الالفتات 
ونظ���م الق�صائ���د ال�صيا�صية الت���ي كان ي�صاركون فيها 
يف امل�صرات اجلماهري���ة والتجمعات املهنية خالل 
ف���رتة حكم عب���د الكرمي قا�صم . وملا كن���ت وانا ال�صاب 
املتحم����س يف مثل تلك الفعاليات فقد توطدت عالقتي 
بال�صاعر من خالل اأحد اأبرز ال�صيوعين يف الو�صا�س 
املدعو يو�ص���ف اخلياط وامللقب باب���ي م�صدق ، خال 
اأبن���اء عموم���ة ال�صاع���ر . ولك���ون ج���ودت كان �صيفا 
غردائ����م ب���ن ه���وؤالء فق���د اأزدادت �صيافت���ي ل���ه يف 
ف���رتات غر منتظمة ، غ���ر انها اأنتظم���ت بعد حادثة 

معروفة يف حينها .
كان يوم���ا يف اأواخر ع���ام 1961 ، م�صهودا يف حياة 
عائلت���ي ، �صاه���م ج���ودت التميم���ي ب�صناعت���ه االأم���ر 
ال���ذي جعله ي�صبح فيه اأحد افرادها، عندما كتب طلبا 
باأ�صم والدتي اىل برنامج " �صندوق ال�صعادة "وكان 
مقدمه انذاك فخ���ري الزبيدي لال�صرتاك فيه ، ولكون 
الربنام���ج خم�ص�س لربات البيوت خا�صة فقد ظهرت 
والدتي على ال�صا�ص���ة يف الربنامج املبث على الهواء 
) يومها مل يك���ن الفيديو معروفا يف تلفزيون العراق 
( وبعد اأ�صئلة ب�صيطة فازت باالأجابة عنها لتخر بن 
ال�صنادي���ق لعله���ا تع���رث عل���ى �صن���دوق " ال�صعادة " 
فكان بالفعل فتح���ا ل�صعادة غرمعهودة حن اأختارت 
ال�صن���دوق رق���م )5( لتح�ص���ل على اجلائ���زة االأوىل 
والتي كانت عبارة ع���ن كي�س متن وتنكة دهن مقدمة 
من وزير الزراعة ان���ذاك . الرقم ال�صعيد الذي فتحته 
املراأة الريفية بغفلة عن الزمن مل يقفل على تلك الهدية 
فقط . فعندما تهلل وجه الفائزة باحلبور طلب املقدم 
من زوجها ان يح�صر ب�صيارة تاك�صي لي�صاعد زوجته 

يف حمل املتاع ال�صعيد ، وملا اأخربته باأنها اأرملة تكدر 
ج���و الربنام���ج قليال لتاأت���ي منحة عبد الك���رمي قا�صم 
بدارلتل���ك االأرمل���ة مع مائة دين���ار . االأمر ال���ذي اأثار 
�صهية اأربع من امل�ص���رتكات كن يرتدين اأردية ال�صواد 
حت���ت عب���اءات وف���وط عراقي���ة مازال���ت حل���د اليوم 
معروف���ة ، مبطالبة الزعيم بنف����س االأكرامية لكونهن 
اأرام���ل وبدون معيل اأو دور �صكن خا�صة بعوائلهن . 
اأت�صل عبد الكرمي �صريعا جميبا طلبهن وداعيا اللقاء 
به���ن يف اليوم التايل . كان الربنامج قد توا�صل رغم 
اأنته���اء مدة عر�صه لتنهال هداي���ا الكرام على والدتي 
تباع���ا على �ص���كل نق���ود او ار�س �صكني���ة من مدحت 
�صليم���ان وعدي���د م���ن التح���ف واالأجه���زة الكهربائية 
واملنزلي���ة املختلفة حتى جتاوز وق���ت الربنامج على 
اله���واء الأكرث من ث���الث �صاعات متوا�صل���ة الأ�صتقبال 
الهداي���ا التي كان ي�صتقبلها الربنام���ج بح�صور مدير 
االأذاع���ة والتلفزيون املقدم الع�صكري الذي دخل على 
اله���واء هو االآخر . ملا كان جودت التميمي �صببا لهذه 
املنحة الكبرة ولكونه �صديق���ا �صابق يل ولعائلتي ، 
فق���د مت اأ�صافته لباق���ي اأفرادها . وم���ن خالله تعرفت 
بالعدي���د من املطربن وال�صعراء من كتاب االأغنية يف 
مقدمته���م املط���رب وامللحن الفن���ان قا�ص���م عبيد الذي 
غنى للتميمي اأغنية "اين عندي كلب م�صكن وحنون 
" التي اأ�صتهرت يومها ملا حتمل من فرادة جديدة يف 
عامل الن�س الغنائي العراقي . وملا كان املطرب ميار�س 
خياط���ة البدالت الرجالي���ة يف حمل خا�س به يقع يف 
قي�صري���ة حت���ت نهاية ج�ص���ر االأح���رار " ال�صاحلية " 
م���ن جه���ة الر�صاف���ة يف مواجهة نهاية �ص���ارع النهر ، 
فق���د كانا انا والتميم���ي م���ن زواره الدائمين اللذين 
حتمله���م ك���رم نف�س ذلك الفن���ان االن�ص���ان واملبدع ذو 

النزعة الي�صارية من غرجزع او �صاأم .
يف ذل���ك املح���ل ) املنتدى ( الفني ع���الوة على مقهين 
م�صهوري���ن كانا يقع���ان يف ال�صاحلية قريب���ا من دار 
وامللحن���ن  باملطرب���ن  تعرف���ت  العراقي���ة،  االأذاع���ة 
وال�صع���راء م���ن كت���اب االأغني���ة عالوةعل���ى مقدم���ي 
الربام���ج املنوعة االأخ���رى اأذكر ممن كان���ت يل معهم 
�صالة �صداقة واأعجاب : املطرب عبد اجلبار الدراجي 
و�صهي���د كرمي وجميد الفراتي وحممد قا�صم االأ�صمر ، 
الذي تربطنا به عالقة قدمية يوم كان �صائ�صا خليول 
رج���ل تركي الوالدة ي�صكن ق���رب دارنا يدعى " ر�صتم 
بالفنان  . كما  داره مرب�صا خليوله  " حول جزء من 
امللح���ن املبدع حممد نو�ص���ي ال���ذي كان ميتهن نف�س 
مهن���ة الفن���ان قا�ص���م عبيد يف حم���ل يقع داخ���ل زقاق 
�صغ���ر من اأزق���ة �ص���ارع الر�صي���د يف منطق���ة ال�صنك 
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�صيلية " 
اأثن���اء اأح���داث مطالبتن���ا لعب���د الك���رمي قا�ص���م بوقف 
حرب���ه مع االأك���راد حتت �صعار " ال�صل���م يف كرد�صتان 
" . كما كانت تربطني عالقات �صداقة خا�صة مبقدم 
برنام���ج ال�صع���ر ال�صعب���ي املعروف ب� " اأب���و �صاري" 
املرح���وم �ص���امل خال����س �صقي���ق الكات���ب وال�صيا�صي 
�ص���الح خال�س رئي�س حترير جمل���ة الثقافة اجلديدة 
، يف تل���ك االأي���ام كانت لقاءاتنا ان���ا وجودت التميمي 
باب���و �صاري كثرة من خ���الل املقهين اأو يف مدر�صة 
ال�صدري���ة  �ص���وق  يف  االأبتدائي���ة  الك���ربى  خديج���ة 
املع���روف ، ي���وم كان اب���و �ص���اري مدي���را للمدر�صة . 
ولك���رم اأ�صتثنائ���ي وروح اأريحي���ة كان يتمي���ز بهم���ا 
ال�صاع���ر واملدير الراح���ل ، خ�س �صاحبي بحبه ، كان 
الراح���ل غالبا ما ي�صيفن���ا يف داره الواقعة انذاك يف 
منطق���ة اأ�صكان غربي بغداد " دور ال�صود " . وملا كان 
ن�صي���ب ن�صو����س التميمي للمط���رب وامللحن الفنان 
ر�صا عل���ي ت�صكل ح�صة االأ�صد ولك���وين انا وال�صاعر 
كنا �صنوين ال نف���رتق اال نادرا ، فقد توطدت عالقتي 
اأن���ا االآخ���ر باملط���رب الراح���ل ال���ذي كان يزورن���ا يف 
دارن���ا يف االأ�صكان يف منا�صب���ات خا�صة كان يقع يف 
بع�صها �صحي���ة مقالب وق�ص�س غرحقيقية للتميمي 
للح�ص���ول على بع�س االأعانات املالية التي تذهب بنا 
ان���ا والتميمي اىل حانة من حانات بغدد او ل�صراء ما 
نحتاج���ه من م�صروب���ات نحت�صيه���ا يف البيت او بن 

االأ�صدقاء .
مل تك���ن �صداقت���ي بالتميم���ي وحدها ق���د توقفت على 
�صكن���ه مع���ي يف البيت ، بل تعدته���ا اىل عالقة حزبية 
، فق���د كن���ا انا و�صديق���ي ع�صوان يف خلي���ة �صيوعية 
واح���دة ت�صمى اأ�صا�صية . اأمت���دت هذه العالقة قبل ان 
ينف���رط عقدها ب�صكل مفاجىء . ح���ن مت اأعتقايل يف 
كان���ون الثاين ع���ام 1963 قبل انقالب �صب���اط ب�صهر 
، بع���د خروجي م���ن اأ�صتعالمات جمل����س ال�صيادة مع 
ثالثة اخرين مل نح�صى بلقاء رئي�س جمل�س ال�صيادة 
جني���ب الربيع���ي القائم باأعم���ال رئي����س اجلمهورية 
عرائ����س  لن�صلم���ه   ، بريطاني���ا  اىل  ل�صف���ره  اأن���ذاك 
جماهري���ة تطالب فيها بانهاء القت���ال واأحالل ال�صلم 

يف كرد�صتان .
عن: موقع الحوار المتمدن

في ذكرى رحيله سنة 2007

شذرات غير مؤرخة من حياة جودت التميمي

يعقوب زامل الربيعي

عام 1961 كان 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 .



ا نطالع  ار من �صن���ة 1905 بينما كنَّ فف���ي اأوا�صط اأيَّ
ال�صري���ان  مطراني���ة  يف  املحفوظ���ة  املخطوط���ات 
بحلب، ا�صتلفت نظرنا كتاٌب عربي عنوانُه »�صياحة 
اخل���وري اإليا����س املو�صل���ي«، فاختل�صن���ا اأَُوْيق���ات 
الف���راغ لقراءت���ِه، واأخَذن���ا العَج���ُب ملَّا راأَين���ا كاهًنا 
���ة يف الق�صم  ���ا ق���د زار اأكرث االأنح���اء االأمركيَّ �صرقيًّ
الث���اين م���ن القرن ال�صاب���ع ع�صر، وو�صفه���ا و�صًفا 
لنا عل���ى تعري���ف الكتاب  ة؛ فعوَّ ال يخل���و م���ن الل���ذَّ
ون�ص���ر اأهم ف�صوله. ومل���ا عر�صنا فكرنا على �صيادة 
مة ديوني�صيو����س اإفرام نقا�صه  احل���رب اجلليل العالَّ
مط���ران ال�صري���ان الكاثوليك يف ال�صهب���اء، اأذن لنا 
با�صتن�صاخه ون�صره، وكان قبولُه لطلبنا �صاهًدا لنا 
جديًدا عل���ى ما ازدان بِه من لط���ف ال�صمائل، وكرم 
تنا كما اعتاد الثناء  الطباع الذكيَّة. واأثنى عل���ى ِهمَّ
عل���ى كل عمل يئ���ول اإىل تعريف ال�ص���رق امل�صيحي 
ون�صر تاريِخ���ه. فليتنازل �صيادت���ُه ويتقبَّل خال�َس 
�صكرنا.تعري���ف ال�صائح: هو اخل���وري اإليا�س ابن 
���ا املو�صلي الكلداين، م���ن عائلة بيت  الق�صي����س حنَّ
عمون. ولقد نظرنا يف الكتب املطبوعة واملخطوطة 
التي ب���ن اأيدينا فلم ن�ص���ل حتَّى االآن 
ولي����س يف  تعري���ف،  زي���ادة  اإىل 
رحلت���ِه م���ا ُيْنِبُئن���ا ب�ص���يء 
عن���ُه خال اأن���ُه َذَكَر 

اب���ن اأخ ل���ُه ا�صم���ُه يون���ان، اأجن���ز يف �صن���ة 1670 
درو�صُه يف عا�صمة الَْكْثَلَكة، ومنها رجع اإىل حلب.

الرحل���ة: يف �صن���ة 1668 �صاف���ر اخل���وري اإليا����س 
املو�صل���ي من بغ���داد لزيارة القد����س ال�صريف، وبعد 
ة يف حلب اأبح���ر م���ن اإ�صكندرونة اإىل  اأن ق�ص���ى م���دَّ
���ة واإيطالي���ة وفرن�صة واإ�صباني���ة والربتغال  البندقيَّ
وجزي���رة �صقليَّة، ثم ع���اد اإىل اإ�صبانية وركب البحر 
من قاد�س اإىل اأمركة، فمرَّ على جزائر كناري وو�صل 
اإىل قرطجن���ة يف اأمرك���ة اجلنوبي���ة، ث���م �ص���اح يف 
جه���ات باناما ومنه���ا تتبَّع امل���دن والق���رى واملناجم 
���ة، فزار البالد التي تدعى االآن  غربي اأمركة اجلنوبيَّ
كولومبي���ة وخط اال�صت���واء والب���رو وبوليفية اإىل 
ي���ة و�صيل���ي، ومن هذه  اأع���ايل ب���الد احلكوم���ة الف�صَّ
الب���الد عاد على االأعق���اب اإىل ليما م���ن اأعمال البرو 
ل من رحلته.  �صن���ة 1680، وهناك كت���ب الق�ص���م االأوَّ
وم���ا لبث اأن �صار اإىل البالد الت���ي ي�صميها ينكي دنيا 
ة ق�صاها يف  اأي املك�صيك واأمركة املتو�صطة، وبعد مدَّ
مك�صيكو قفل راجًع���ا فركب البحر وعاد اإىل اإ�صبانية 
فرومي���ة، وت�ص���رف مبقابلة احلرب االأعظ���م. قال يف 
خت���ام رحلت���ِه: »فاأنعم عل���يَّ الباب���ا اأينو�صن�صيو�س 

احلادي ع�صر �صاحب الذكر ال�صالح بوظائف مل اأكن 
اأهاًل لها، واحلمد لله اإىل االأبد، اآمن.« ومل يذكر �صبب 
ا لكنُه ُي�صت�صف من غ�صون كالمه اأنُه ذهب  رحلتِه جليًّ
ليجمع ح�صنات امل�صيحين لفائدة اأهل ِجْلَدِته، والله 
اأعلم.�صفات ال�صائح: هو كاهن كلداين كاثوليكي ذو 
اإمي���ان ب�صيط وتقوى �صادقة، قلي���ل االإملام باالإن�صاء 
والكتاب���ة، لكنُه يكتب ما يراُه بب�صاطة ودقة و�صدق، 
وق���د تتبعنا �َصْفرت���ُه على خارطة كب���رة؛ فراأيناُه مل 
يغف���ل بل���دة ومل َتُخْنُه ذاكرتُه اإال ن���ادًرا، لكن اإن�صاءه 
ركي���ك وو�صف���ُه خاٍل م���ن التفنن، خ���ال بع�س ف�صول 
ة مل���ا يذكر من  و�ص���ذرات، وم���ع ذلك فق���د قراأن���اُه بلذَّ
االأمور الغريب���ة والتنقالت من مكان اإىل مكان، ومن 
���ة كث���رة  ح���ال اإىل ح���ال. ويف كتاب���ه اأغ���الط نحويَّ
ا تاركن له �صذاجة تراكيبه. وال تخلو  اأ�صلحن���ا اأهمهَّ

مطالعتُه م���ن فائدة يلتذ 
بها ال�صوريون املقيمون يف البالد 
الت���ي زارها، اأعني و�صف ما كانت 
علي���ه تل���ك الب���الد ومقابلته���ا مب���ا 
�ص���ارت اإلي���ه االآن بف�ص���ل التم���دُّن 
والدين، وكلٌّ يعلم اأن ال�صعوب التي 
���ة  كان���ت يف اأدن���ى درج���ات الهمجيَّ
اأ�صبحت بف�صل املر�صلن يف اأعايل 
�ُصلَّم احل�صارة. وهناك فائدة اأخرى 
ف���اإنَّ الرحالت  اأنف�صهم؛  لالأمركي���ن 
واإن مل تن���در لكنه���ا مع ذلك ال ت�صفي 
رحلِت���ه  ب���ن  قابلن���ا  وق���د  الغلي���ل. 

وِرَحل بع����س معا�صريِه 
اأه���اًل  رحلت���ُه  فوجدن���ا 
ه���ا. َم�صافِّ يف  ُتْنَظ���م  الأن 

كت���اب  ه���و  الكت���اب:  و�ص���ف 
خمط���وط جمل���د جتلي���ًدا قدمًي���ا، 

طول الوجه 21 �صنتيمرًتا يف 15�س 
ا ويف كل وجه 21 �صطًرا. وهو  عر�صً
مكت���وب بخط َجِليٍّ غر متَقن يحتوي 
269 �صفح���ة؛ فم���ن 1 اإىل 100 رحلة 
املوؤلف، يليها اإىل �صفحة 214 �صبعة ع�صر ف�صاًل نقل 
فيه���ا الرحالة تاريخ افتت���اح اأمرك���ة، واأخبار والتها 
و�صعوبه���ا، ولي�س يف هذا الق�صم الثاين كبُر فائدة، 
و�صنكتفي بن�صر الرحلة ونقل بع�س �صذرات من هذا 
الق�صم الث���اين. ومن �صفح���ة 214 اإىل االأخر رحلة 
�صعيد با�صا �صف���ر الدولة العليَّة اإىل فرن�صة يف �صنة 
ي���ة وه���ي رحلة معروف���ة باللغة الرتكية  1132 هجرَّ
واالإفرن�صي���ة، مل جند ترجمته���ا العربية يف غر هذا 
الكتاب، كم���ا اأننا ال نعرف للكت���اب ن�صخة اأخرى يف 

مكاتب اأوروبَّة.
مقدمة الرحلة عن: مجلة )المشرق( 15 
ايلول 1905
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الرشقيُّون مغرمون 
باألسفار، أمر يشهد 

به التاريخ القديم 
والحديث، وتثبتُه 

الرحالت العديدة التي 
ألَّفوها، واصفني بالًدا 
تكاد أن تكون مجهولة 

حتَّى يف أيامنا؛ لكننا 
مل نكن نعرف أن أحًدا 

منهم ساح منذ قرنني 
وَنيِّف يف أكرث البالد 
ة وزار مدنها  األمركيَّ

ووالتها وشعبها وتفقد 
أحوالها، ومل نعرث َقطُّ 

يف املكاتب عىل ما 
ُيستشف منُه ذكر سياحة 

كهذه.

رحلة الياس الموصلي الى العالم الجديد سنة 1668
اول شرقي يزور امريكا كان موصليًا

انطون رباط اليسوعي


