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االصيل وتأسيس مجلة ) سومر(
ذك����ر الأ�س����تاذ �س����امل الآلو�س����ي م����رارا اأن املرح����وم 
الدكت����ور ناج����ي الأ�سي����ل �ساحب الف�س����ل الأول يف 
�س����دور جمل����ة �سوم����ر، والث����اين ه����و الأ�ست����اذ فوؤاد 
�سف����ر والثالث ه����و الأ�ستاذ م�سطف����ى جواد”رحمهم 
الل����ه«. وكان الأ�سي����ل ق����د ُع���� نّ  مدي����رًا عام����ًا للآث����ار 
�سن����ة 1944 خلف����ًا للأ�ستاذ يو�س����ف رزق الله غنيمة، 
وق����د راأى اأن ي�سدر جملة علمي����ة ر�سينة عن مديرية 
الآث����ار، ف�س����ًل ع����ن مطبوعاته����ا الت����ي داأب����ت عل����ى 
اإ�سداره����ا من����ذ اإدارة الأ�ست����اذ �ساط����ع احل�سري لها 
يف الثلثينيات، واأن تكون املجلة ت�سم كل ما يتعلق 
بالن�س����اط الآث����اري يف العراق من بح����وث وتقارير. 
ولتحقي����ق ه����ذه الفك����رة اللمع����ة، عق����د اجتماعًا يف 
مكتب����ه م����ع ع����دد م����ن املعني����  وه����م �س����يتون لوي����د 
امل�س����اور الفني يف املديرية، وط����ه باقر اأم  املتحف 
العراق����ي والدكتور م�س����طفى جواد الأ�س����تاذ يف دار 
املعلم����  العالي����ة وف����وؤاد �س����فر امللح����ظ الفن����ي يف 
مديرية الآث����ار وكوركي�س عواد ملحظ مكتبة الآثار 
 وب�سري فرن�س����ي�س مدير التفتي�س يف مديرية الآثار.

وبعد نقا�س م�س����تفي�س تقرر اأن ت�س����در املجلة با�سم 
)�س����ومر( لأن احل�س����ارة ال�س����ومرية ه����ي الأقدم يف 
ح�س����ارات العراق، ويذكر الأ�س����تاذ الآلو�سي اأن هذا 
ال�سم كان من اقرتاح الدكتور ناجي الأ�سيل ووافق 
علي����ه اجلمي����ع، واق����رتح ف����وؤاد �س����فر اأن يكت����ب على 
غ����لف املجلة ال�س����م بالعربية والكتابة ال�س����ومرية. 
ويكون �س����عار املجلة ميثل النهري����ن العظيم  دجلة 
والف����رات، وامل�س����توحى م����ن ت�س����مية ب����لد الرافدين 
اأو ماب����  النهري����ن. ومل ي����زل ه����ذا ال�س����عار معتم����دًا 
حج����م  يك����ون  واأن  الآث����ار.  مطبوع����ات  جمي����ع  يف 
املجل����ة م����ن احلج����م الكب����ري )27 يف 21( واأن لتقل 
�س����فحاتها ع����ن 150 �س����فحة بالعرب����ي والنكليزي. 
�س����نوي. ن�س����ف  ب�س����كل  اإ�س����دارها  يك����ون   واأن 

وكان����ت هيئة التحري����ر مكونة من الدكتور الأ�س����يل 
رئي�سًا للتحرير و�سيتون لويد نائبًا لرئي�س التحرير 
ومن املحررين ب�سري فرن�سي�س وطه باقر وفوؤاد �سفر 
وم�س����طفى جواد وكوركي�س عواد و�سامي ال�سقار، 
واأن يك����ون �س����امل الآلو�س����ي �س����كرتريًا له����ا. و�س����در 

عددها الأول يف كانون الثاين 1945.

  ناجي األصيل وتأسيس متحف 
الموصل

يف القدم كع�س����ور م����ا قبل التاريخ وع�س����ور ما قبل 
املي����لد وه����ي م�س����هورة بكونه����ا ت�س����م بقاي����ا ارب����ع 
عوا�سم اآ�س����ورية هي: ا�س����ور، نينوى منرود )كالخ 
القدمية( وخر�س����باد )دور – �س����روك  القدمية( وقد 
ا�ستمرت احلياة يف منطقة املو�سل منذ اقدم الزمنة 
حتى يومنا هذا وقد تنادى املخل�سون .. ال ت�ستحق 
املو�س����ل متحفا ب�س����م اثاره����ا وتراثها احل�س����اري؟ 
وكتب كثريون حول هذا املو�س����وع يف ال�س����حف او 
يف ر�س����ائلهم اخلا�س����ة نذكر منهم ال�س����تاذ القانوين 
الداري والدي����ب البارع ابراهيم الواعظ )1894 – 
1958( رحمه الله الذي كانت تربطه بالدكتور ناجي 
ال�سيل �سلت وثيقة وحينما توىل ال�ستاذ الواعظ 
من�س����ب رئا�سة حمكمة ا�ستئناف منطقة املو�سل كان 
ينتهز الفر�س لزيارة الثار يف لواء املو�سل القدمية 
وال�س����لمية وبقدر اعجابه وافتخ����اره بها كان يتاأمل 
 مل����ا هي عليه من الهمال وقل����ة العناية بها وبعرثتها.

وبدافع حبه للثار وحر�س����ه على حفظها و�س����يانتها 
كت����ب اىل �س����ديقه الدكتور ناجي ال�س����يل الذي كان 
ق����د تقل����ًد حديث من�س����ب مدي����ر الث����ار العام ر�س����الة 
يطل����ب فيها اليه الهتمام بالث����ار وحمايتها وجمعها 
يف )حم����ل واح����د( وقد عزز ر�س����الته مبوؤلف للموؤرخ 
املو�س����لي ال�ستاذ احمد ال�س����ويف املو�سوم ب�)الثار 
واملب����اين العربية ال�س����لمية يف املو�س����ل( املطبوع 
مبطبعة ام الربيع  – املو�س����ل عام 1940 وو�سحه 
بل�س����ان  التالي����ة وبتاري����خ 1945/3/10  بالبي����ات 

الثار م�ستنجدة:
 ا�سكر اليك تبع�سي وتبعرثي

 يد البلى ويد ال�سافل تلعب
 انت ال�سيل فنجني من غادر

 فالدهر باغ واحلوادث قلب
 بادر فادركني لنك حازم

 واجمع �ستاتي ان فعلك طيب
وقد اهتز الدكتور ال�سيل طريا لهذه البيات  وعزم 

على زيارة املو�سل وتفقد اثارها ودرا�سة ال�سبل 
والو�سائل الكفيلة بتحقيق هذه الماين.

 وبتاريخ 1945/4/15 و�س����ل الدكتور ال�سيل اىل 
مدينة املو�س����ل وكان يف مقدمة امل�ستقبل  مت�سرف 
املو�س����ل وال�س����تاذ الواع����ظ ومدير مع����ارف اللواء 
وع����دد من رجال الدارة والثقاف����ة ويف فندق املحطة 
ال�ستاذ الواعظ  – اقام  املو�سل  قطار  – اي حمطة 
حفلة �س����اي دعا اليها جمعا من �سخ�س����يات املو�س����ل 
ووجهائه����ا وادبائه����ا والقى كلم����ة ترحيبية وان�س����د 
بيت  من ال�سعر جوابا على البيات مارة الذكر )على 

ل�سان الدكتور ال�سيل(:
 لبيك ها اين اتيتك منجدا

 وخمل�سا ممن يجور وين�سب
 �ساأفيك �سر حوادث ونوازل

واذود من يبقى الهوان ويلعب
وق����د وع����د الدكتور ال�س����يل احلا�س����رين بانه مدرك 

لأهمية املو�سوع وانه �سيعمل بكل طاقته على حتقيق 
 اقامة )متحف املو�سل( حينما تتوفر المكانيات لذلك.

وعندما زار ال�ستاذ ابراهيم الواعظ بغداد احتفى به 
الدكتور ال�س����يل فاقام له دعوة غ����دا – يوم اجلمعة 
1945/5/18 يف حديق����ة متحف الق�س����ر العبا�س����ي 

ببغداد ح�سرها عدد من موظفي الثار .

االصيل والدكتور مصطفى جواد 
والملك فيصل الثاني

حدثنا الدكتور م�س����طفى جواد ج����واد انه كان خلل 
تعليم����ه امللك في�س����ل الثاين اللغ����ة العربية والتاريخ 
التاريخي����ة  وال�س����واهد  المثل����ة  ببع�����س  ل����ه  ياأت����ي 
اخلا�س����ة بتاري����خ الع����راق، وكان يرغب����ه يف زي����ارة 
الآث����ار، فا�س����تجاب جللت����ه له����ذه الرغب����ة حي����ث قام 
بزيارة املتح����ف العراقي ي����وم 1945/12/6 اعقبها 
بزي����ارة اىل دار الآث����ار العربي����ة يف خ����ان مرج����ان 
ي����وم 1945/12/13 وكان يرافق����ه المري رعد جنل 
الم����ري زيد ورئي�����س املرافق����  جلللت����ه العقيد عبد 
الوه����اب عبد اللطي����ف كان يف ا�س����تقبال املل����ك هيئة 
برئا�س����ة الدكتور ناجي ال�س����يل مدي����ر الآثار العام، 
وال�س����اتذة: طه باقر ام  املتحف العراقي، وامل�سرت 
�س����يتون لوي����د، امل�س����اور الفن����ي يف مديري����ة الآث����ار 
العام����ة، والدكتور م�س����طفى ج����واد امللح����ظ الفني 
فيها، وال�س����يد داود �سياء امل�سوؤول عن ادارة متحف 
 الثار العربية، وال�سيد �سامل الآلو�سي دليل املتحف .

العربي����ة  الآث����ار  دار  ب����اب  م����ن  املل����ك  دخ����ول  كان 
يف خ����ان مرج����ان يف �س����ارع ال�س����موؤال وه����ي ب����اب 
م�س����تحدثة، فالباب ال�س����لية تقع يف �س����وق القم�سة 
املدخ����ل. تعل����و  الت����ي  التاريخي����ة  الكتاب����ة   بدلل����ة 

توىل الدكتور ناجي ال�س����يل تقدمي نبذة خمت�س����رة 
ع����ن ال����دول وال�س����للت الت����ي حكم����ت الع����راق بعد 
�س����قوط الدول����ة العبا�س����ية، وه����م الأيلخانيون 656 
ث����م ج����اء بعدهم اجللئري����ون من 738  – 738 ه�����، 

– 814 ه����� وبع����د اجللئري����  حكم����ت ا�س����ر ودول 
الرتكماني����ة الق����ره قوينل����و والق قوينل����و واآخره����ا 
الدول����ة العثمانية التي انتهى حكمها للعراق باحتلل 
اجلي�����س الربيط����اين بغداد ع����ام 1917 بعدها التفت 
الدكتور ال�س����يل نحو الدكتور م�سطفى جواد طالبا 
من����ه ال����كلم عن تاريخ اخل����ان ال����ذي مت حتويله بعد 
 �س����يانته وترميمه اىل متحف ي�س����م الآث����ار العربية.

ا�ستهل الدكتور جواد كلمه عن اجللئري  واهتمامهم 
بالعم����ران وم����ن اآثارهم ببغ����داد املدر�س����ة املرجانية 
التي �س����يدها ام����  الدين مرجان على عهد ال�س����لطان 
 ال�س����يخ اوي�����س اجللئ����ري ع����ام 758 ه����� )1356م(

وتع����رف املدر�س����ة ه����ذه الي����ام بجام����ع مرجان ويف 
هذه املدر�س����ة توىل عدد من علماء ال�س����رة اللو�سية 

التدري�س فيها.
اما ه����ذه البناية التي تعرف بخ����ان مرجان، فهي من 
اوقاف املدر�س����ة املرجانية وقد مت بناوؤها عام 760ه� 
)1358م( وتع����رف بالرتكي����ة ب�)خ����ان الورمت����ة او 
الورطم����ه( اي اخلان امل�س����تور او امل�س����قوف، وكان 
البن����اء مبثابة ق�س����م داخل����ي لطلب املدر�س����ة وفندق 
يوؤم����ه التج����ار وارب����اب الم����وال والب�س����ائع للبي����ع 
وال�س����راء، وكانت مديري����ة الثار العامة قد ت�س����لمته 
من مديري����ة الوقاف العامة وا�س����لحته وجعلته دار 
للث����ار العربي����ة وال�س����لمية الت����ي ت�س����م جمموعة 
نفي�س����ة من الثار من بينها تلك التي اكت�سفتها دائرة 
الث����ار يف كل من الكوف����ة التي بناه����ا القائد العربي 
�س����عد ب����ن ابي وقا�����س، ومدينة وا�س����ط الت����ي بناها 
احلجاج بن يو�س����ف الثقفي يف �س����نة 83 ه�، والثار 
املكت�س����فة يف �س����امراء، عا�س����مة العبا�س����ي  الثانية 
بع����د بغ����داد، ح  �س����يدها اخلليف����ة حممد املعت�س����م 
ب����ن هرون الر�س����يد، وهن����اك جمموع����ات متفرقة من 
الآث����ار امل�س����نوعة م����ن اخل�س����ب واملع����دن والفخ����ار 
واملكتوب����ة،  املط����رزة  املن�س����وجات  وم����ن  واحلج����ر 
 ارج����وا مولنا جللة امللك ان يتف�س����ل مب�س����اهدتها.

حب ماء:  جتول امللك والمري رعد يف قاعات العر�س 
وق����د تن����اوب ال����كلم و�س����رح الآث����ار واملعرو�س����ات 
الدكت����ور ال�س����يل والدكت����ور جواد، وعن����د دخولهم 
قاعة الواين الفخارية، جلب نظر امللك في�س����ل جرة 
كب����رية اأو )حب للم����اء( مزينة بالزخ����ارف والنقو�س 
الب����ارزة اجلميل����ة فالتف����ت حت����و الدكت����ور الأ�س����يل 
م�ستف�س����رًا فاجاب����ه: ي����ا �س����يدي هذا ن����وع نفي�س من 
الواين الفخاري����ة تتميز بالكتاب����ة والنقو�س الناتئة 
وه����و م����ا يعرف عن����د موؤرخ����ي الفنون ال�س����لمية ب� 
)الب����ار بوت���� ( وكان يحل����ي ه����ذا الن����اء بيت����ان من 
ال�س����عر باخل����ط الن�س����خي النات����يء فا�ستو�س����ح عن 
فحواه����ا ومعناه����ا وهن����ا ج����اء دور الدكت����ور جواد 
فانحنى متفح�س����ًا مدقق����ًا قارئًا وبع����د هنيهة قال: يا 
�س����يدي ه����ذا �س����عر يعرب عن ح����ال هذا احل����ب وكيف 
ا�س����تقر ب����ه املق����ام يف بيت اأهٍل للف�س����ل والك����رم بعد 

معاناة ومكابدة!
 انا حب للماء يف �سفاء
 ورواء للوارد ال�سماآن

 نلت هذا عند الكرام ب�سربي
يوم القيت يف لظى النريان

ومل يكتف الدكتور ج����واد بذلك فهم�س قائًل للدكتور 
ال�سيل: مولنا ال�ستاذ – اما كان الحرى بالقائم  
كلم����ة  ان يطلق����وا  املتاح����ف والآث����ار  �س����وؤون  عل����ى 
 )املاأثرة( على املتحف، لنها املكان املخ�س�س للآثار؟

فرد عليه الدكتور ال�س����يل قائًل: ولكن كلمة املتحف 
ابل����غ واجمل لنها م����كان حفظ التح����ف، بعدها هرع 

احل�سور لتوديع جللة امللك .

الدكتور ناجي األصيل .. شذرات وطرائف
كنت استمع الحاديث االستاذ 
الراحل سالم االلوسي المؤرخ 
واالثاري واسجل ما يمكني 
تسجيله من ذكرياته وفوائده 
الجليلة ، وكان اسم االستاذ ناجي 
االصيل مدير االثار العام يترود 
مرارا في احاديث االستاذ االصيل ، 
واقدم هنا بعض من هذه االحاديث 
الطريفة .

اعداد : رفعة عبد الرزاق
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تقرير )الريحاين( بعنوان: )تقرير عن �س����به جزيرة 
يخ�س�س����ه  الأول،  جزئ����ه  يف  احلج����از(   - الع����رب 
للحدي����ث عن ال�س����ريف ح�س����  ملك احلج����از يف ذلك 
الوقت، وعن �سيا�س����ته اخلارجي����ة، وحماولته اإقامة 
وح����دة عربي����ة ب����  الأقط����ار العربي����ة تك����ون نواتها 
احلج����از و�س����رق الأردن والعراق، وف�س����له يف اإقامة 
ه����ذه الوح����دة الت����ي كان يحاول م����ن ورائه����ا اإعلن 
نف�س����ه ملكًا على العرب. واملوقف الربيطاين من هذه 
الوحدة، وال�س����روط الإجنليزية لتقدمي امل�س����اعدات 
ل����ه اأو لأي اإقليم من اأقاليم اجلزي����رة العربية، والتي 
رف�سها امللك ح�س ، ورف�سه للتفاقية التي اقرتحها 
)لورن�����س( يف ع����ام 1922. ولكن����ه ي�س����طدم بالقوة 
النا�س����ئة يف اأوا�س����ط اجلزي����رة العربي����ة يف جن����د، 
ويتنباأ الريحاين ببزوغ فجر هذه القوة و�س����يطرتها 
عل����ى معظم بلدان �س����به اجلزيرة العربية، وي�س����فها 
باأنها )اأكرب قوة يف �سبه اجلزيرة(، ول يكتم اإعجابه 

ال�سديد برجل اجلزيرة القادم ابن �سعود.
ويف اجل����زء الأخ����ري م����ن تقري����ره هذا، يتح����دث عن 
موؤمت����ر العقري الذي عقد يف اأواخر عام 1923، الذي 
كان مو�س����وعه تر�سيم احلدود ب  مملكة ابن �سعود 
النا�س����ئة، والع����راق اخلا�س����ع للحماي����ة الإجنليزية، 
وكذل����ك ق�س����ايا القبائ����ل. ولك����ن ق�س����ايا البح����ث عن 
النف����ط الت����ي مل تك����ن مطروح����ة يف ج����دول اأعم����ال 
املوؤمت����ر، قف����زت اإىل الأح����داث، وبات����ت حم����ورًا من 
حم����اور املوؤمتر، و�س����اأنًا مهمًا بعد انتهاء املناق�س����ات 
يف اأمور احلدود والقبائل. ويكتب الريحاين تقريرًا 
حول ذلك �س����من تقريره املو�س����ع عن جزيرة العرب. 
وقد عاد الريحاين ون�س����ر جزءًا مما ت�س����منه تقريره 
ه����ذا حول موؤمتر العق����ري يف كتابه )مل����وك العرب(، 
الذي �س����در بعد تل����ك الأحداث بع����ام واحد، يف مايو 

1924م.
ه����ذا هو الإطار الع����ام لتقرير الريح����اين، فهل يحمل 
عل����ى العتقاد باأنه كان عميًل بالنظر اإىل حمتواه من 
املعلومات واأهميتها؟! اإن الواقعة يف حد ذاتها تقول 

-كما يثبت الدكتور اأني�س- اإن الريحاين كان ير�س����ل 
بتقاري����ره تل����ك اإىل اخلارجي����ة الأمريكي����ة. يف واقع 
الأمر، ان التقرير املن�س����ور مل يت�س����من اأي معلومات 
ذات اأهمي����ة اأو �س����رية يف ذل����ك الوق����ت، ع����دا بع�����س 
الوقائ����ع الت����ي نعتقد م����ع الدكت����ور اأني�����س، اأن كتب 
الريحاين املن�سورة ل تت�سمنها، ومنها مثًل ما دونه 
وحلله عن اأهداف ال�س����ريف ح�س���� ، من اإن�ساء نواة 
للوحدة العربي����ة يف حينها -واإن اأ�س����بحت معروفة 
فيم����ا بعد- يقول الريح����اين يف تقريره: )كانت فكرة 
ح�س����  هي اإن�س����اء نواة وحدة عربية ت�سم احلجاز 
و�س����رق الأردن والعراق. لكن هدف ال�س����ريف ح�س  
من ه����ذا احلل����ف الثلث����ي كان توجيه �س����ربة عنيفة 
اإىل تل����ك الق����وة يف و�س����ط اجلزيرة، اأي ابن �س����عود 
ومملكته الوهابية. فاإما حتطيمها متامًا، اأو اإجبارها 
عل����ى الدخ����ول يف هذا الحتاد. فح�س����  ي�س����عى يف 
احلقيقة اإىل اإقامة )وحدة �س����ريفية( ل )حركة وحدة 
عربية(، وهذا هو ال�سبب الذي جعل امللك في�سل ملك 
العراق ل ين�س����م اإىل وال����ده واأخيه. وهناك اأكرث من 
�س����بب ملوقف في�س����ل: فهو قد عقد معاه����دة مع حكام 
جند )يرجع اإىل التقرير حول جند( وبالإ�س����افة اإىل 
ذلك، فالعراقيون مل يكونوا �س����ديدي الإعجاب بامللك 

ح�س (. )الهلل، فرباير 2006، �س 22(.
ث����م ِذك����ره لبع�����س ال�سخ�س����يات املهم����ة الت����ي كان����ت 
مقرب����ة من ال�س����ريف ح�س����  وتعمل معه، وبع�س����هم 

ذو منا�سب مهمة. وحتليله لتلك ال�سخ�سيات، يحمل 
خ�س����ائ�س كتاب����ة التقارير من هذا الن����وع. ومن تلك 
ال�سخ�س����يات، �سخ�س����ية )ناجي الأ�س����يل(، وي�سفه 
باأنه �سخ�س����ية مهم����ة، ويقول عنه: اإن����ه كان يفاو�س 
حل�س����اب امللك مع وزارة اخلارجية الربيطانية، وقد 
ح�سر اإىل جدة ممثًل ل�سركة بريطانية تريد التنقيب 
عن املع����ادن والنفط يف احلجاز، و�س����ركته �س����احبة 
نف����وذ م����ايل و�سيا�س����ي يف اجنلرتا، وم����ع اأنه )رجل 
مغام����ر يلع����ب بثق����ة املل����ك، فق����د َعينه امللك )�س����احب 
ال�س����كوك ال�س����ريعة والت�س����ديق ال�س����ريع( وزي����رًا، 
ووع����ده برتخي�س للبح����ث عن النف����ط، اإذا جنح يف 
توقي����ع املعاه����دة م����ع اجنل����رتا. ويتتب����ع الريحاين 
�سخ�س����ية )ناجي الأ�سيل( وما اأثارته من ردود فعل، 
وا�س����ًعا )اأي الريحاين( نف�سه يف قلب احلدث يقول: 
)ناج����ي الأ�س����يل( حممدي، )هك����ذا يف الوثيقة(، من 
الع����راق، من اأ�س����ل ك����ردي، واإب����ان عودته م����ن لندن 
ت�سيدته ال�سحافة امل�سرية - التي كانت على اجلملة 
تكره امللك ح�س���� - لتزع����م اأن )ناجي الأ�س����يل( كان 
يفاو�����س اإجنل����رتا لتوقي����ع معاه����دة �س����د الإ�س����لم، 
واأن من �س����اأن هذه املعاهدة اأن متنح دولة م�س����يحية 
ترخي�س����ًا يف مكة، مدينة امل�س����لم  املقد�سة، للبحث 
عن النفط. كما اتهمت ال�س����حافة امل�س����رية ال�س����ريف 
ح�س����  باأنه وافق على )وعد بلف����ور( لليهود، وبذلك 
خان الق�سية العربية يف فل�سط . وقد نفت �سحيفة 

)القبلة( جميع مزاعم ال�سحافة امل�سرية.
غري اأن حقيقة مو�سوع الرتخي�س للبحث عن النفط 
يف مك����ة، ميك����ن تتبع����ه من خ����لل معلوم����ة كانت قد 
و�س����لت اإىل من م�سدر ثقة، يف خطاب اأر�سل اإىل من 
ع����دن يف 19 يوليو عام 1923- بال�س����بط يف الوقت 
ال����ذي عاد في����ه )ناجي الأ�س����يل( لأول م����رة من لندن 
- وتقول الر�س����الة: )اإن يا�س����  خان قد ع  �س����ابطًا 
�سيا�س����يًا يف مك����ة، واأن����ه ق����د ترك ع����دن منذ اأ�س����بوع 
ليت�سلم من�سبه اجلديد( )الهلل، عدد فرباير 2006، 

�س 24( .
ويكتب عن �س����خ�س اآخر هو )يا�س����  خان(، هندي، 
يعم����ل يف خدم����ة الربيطاني����  قا�س����يًا يف حمكم����ة 
عدن، ح�س����لت احلكوم����ة الربيطانية فيم����ا بعد، على 
موافق����ة امللك ح�س���� ، لتعيينه �س����ابطًا �سيا�س����يًا يف 
مك����ة باعتباره م�س����لمًا، ووظيفت����ه املعلن����ة اأن مهمته 
رعاي����ة م�س����الح احلجاج الهن����ود. وهناك �سخ�س����ية 
اأخ����رى، ه����ي )ع����ارف النعم����اين(، وهو تاج����ر كبري 
يف بريوت، �س����ارك بف�س����ل نفوذه واأهميته يف حمل 
امللك عل����ى منح الإجنليز امتي����ازًا للتنقيب عن النفط 
واملعادن يف احلجاز، واإن�س����اء خط حديدي من جدة 
اإىل مك����ة، واآخ����ر من ينب����ع اإىل املدينة، واأن يح�س����ل 
امللك مبقت�س����ى ذلك على 40% ربحًا �سافيًا من اأرباح 
تلك ال�س����ركة، لكن امللك عاد واأجل هذا الأمر، منتظرًا 

نتيجة مباحثات )ناجي الأ�سيل( يف لندن. 

أمين الريحاني: ناجي األصيل رجل مغامر

نظر الدكتور )محمد أنيس(، 
الذي اكتشف تقرير أمين 
الريحاني الذي بعث به أواخر 
عام 1923م إلى وزارة الخارجية 
األمريكية، والذي حصل عليه 
الدكتور )أنيس( عن طريق 
الدكتور )محمد مرسي( رئيس 
مركز الدراسات والوثائق في أبو 
ظبي، في منتصف عام 1980م.

عبد هللا الماجد
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من اوراق الراحل سالم االلوسي

الغائه����ا  ال�س����در اىل  ال�س����يد  ا�س����طرت وزارة  مم����ا 
ا�سرت�س����اء وتهدئ����ة لل�س����عب العراق����ي الراف�س لهذه 
املعاهدة اجلائرة. كانت العادة اجلارية عند ت�س����كيل 
اي����ة وزارة من ال����وزارات قيام املوظف����  الكبار فيها 
التهائ����ي  لتق����دمي  ال����وزارة  دي����وان  اىل  باحل�س����ور 
والتع����رف عل����ى الوزي����ر اجلدي����د ان كان ا�س����تيزاره 
يح����دث اأول م����رة. ويف 1984/1/29 �س����كل ال�س����يد 
حمم����د ال�س����در ال����وزارة وق����د �س����غل ال�س����يخ حممد 
وبالنظ����ر  فيه����ا.  املع����ارف  وزارة  ال�س����بيبي  ر�س����ا 
لرتب����اط دائرة الآث����ار العامة بوزارة املع����ارف بادر 
الدكت����ور ناجي ال�س����يل مدي����ر الآثار الع����ام يومذاك 
اىل الذه����اب مع عدد من كب����ار موظفي دائرته لتقدمي 
التهاين لل�سيخ ال�سبيبي وكانت فر�سة طيبة انتهزها 
الدكتور ال�س����يل لعر�س العمال وامل�سروعات التي 
تق����وم به����ا دائ����رة الآث����ار يف خمتلف املج����الت ويف 
مقدمته����ا التنقيب����ات الآثاري����ة التي ت�س����طلع بها يف 
موق����ع عقرق����وف، وه����ي مدين����ة )دور � كوريكال����زو( 
القدمي����ة، وراأى م����ن املنا�س����ب توجي����ه الدع����وة اىل 
ال�س����يد الوزي����ر لزي����ارة املوقع لغر�����س الطلع على 
النتائ����ج واملكت�س����فات التي تو�س����ل اليه����ا الآثاريون 
العراقي����ون فوع����د الوزي����ر خ����ريا. وعقرق����وف ه����ي 
عا�س����مة الكي�س����ي  امل�س����ماة )دور � كوريكال����زو( اي 
مدين����ة كوريكال����زو. وتق����ع اط����لل ه����ذه املدينة على 
بع����د )30( كيلوم����رتا غرب����ي بغداد وق����د جلب منظر 
بقايا ال����ربج املدرج )الزق����ورة( فيها انتباه ع�س����رات 

ال�س����ياح والرحال����ة والآثاري����  يف منت�س����ف القرن 
ال�س����اد�س ع�س����ر، حتى ان بع�س����هم ظن خطاأ ان بقايا 
ال����ربج )الزق����ورة( هي برج بابل املذك����ور يف الكتاب 
املقد�س. والكي�سيون الذين ا�س�سوا املدينة، ين�سبون 
اىل )ك�سو( وهو ال�سم الذي اطلق على بع�س القبال 
اليافيثية )الهندية � الوربية( التي نزحت اىل العراق 
من ال�س����رق من مناطق جب����ال )زاكرو�س(، وذلك على 
اث����ر غ����زو احليثي  الع����راق، ذلك الغزو الذي ق�س����ى 
عل����ى حكم �س����للة بابل الوىل التي ا�س����تهرت مبلكها 
ال�س����اد�س )حموراب����ي(. حك����م الكي�س����يون يف بداية 
عهده����م يف العا�س����مة القدمي����ة )بابل( ويف اوا�س����ط 
حكمه����م � اي يف ح����دود بداي����ة القرن اخلام�س ع�س����ر 
قبل امليلد � ا�س�س����وا عا�س����مة جديدة �س����ميت با�س����م 
 � اح����د ملوكه����م )كوريكال����زو الول(، ف�س����ميت دور 
كوريكال����زو وه����و ا�س����م عقرق����وف الق����دمي، كم����ا هو 
مدون بالكتابات والن�س����و�س امل�سمارية التي ك�سف 
عنه����ا يف عدد من مواطن الآثار. ام����ا كلمة عقرقوف، 
وهو ال�س����م احلديث للموقع فان����ه مركب من كلمت  
اآراميت����  هم����ا: عق����را � ومعناها اخلرب����ة او الطلل 
قوف����ا � مبعن����ى العمدة وق�س����بان اخل�س����ب لن بطن 
الزق����ورة املبني من اللنب تتخلله �س���فوف )�س���افات( 
م���ن الب���واري � جمع بارية � وهي ح�س���ران الق�س���ب 
وقيا����س قاع���دة الزق���ورة times&69;67م���رتا. 
كان���ت مديري���ة الآثار العامة قد با�س���رت التنقيب يف 
خرائ���ب ه���ذه املدين���ة من���ذ ع���ام 1942، وعقرقوف 

م���ن مواط���ن الآثار التي مل مت�س���ها مع���اول البعثات 
الجنبية رغم قربها من بغداد. وقد بر ال�س���يخ حممد 
ر�س���ا ال�س���بيبي بوع���ده ف���زار موقع عقرق���وف يوم 
1948/3/19 فا�س���تقبل ا�س���تقبال يلي���ق مبقامه من 
قب���ل موظف���ي دائرة الآث���ار يتقدمه���م الدكتور ناجي 
ال�س���يل، وال�س���اتذة: ح�س���  عوين عط���ا � معاون 
مدي���ر الآثار العام وطه باقر � ام���  املتحف العراقي 
ورئي�س هيئة التنقيب يف عقرقوف واكرم �س���كري � 
مدير املخترب الفني ملعاجلة الآثار والدكتور ح�س���  
حممود الم  � مدير ال�سوريات، وب�سري فرن�سي�س 
مدي���ر التحري���ات الآثارية، وكوركي�س ع���واد � مدير 
مكتب���ة املتح���ف العراق���ي، وحمم���د علي م�س���طفى � 
امل�س���وؤول عن التخطيط والر�س���م الهند�سي و�سادق 
احل�س���ني وكات���ب املق���ال وع���دد اآخر م���ن املوظف . 
ومم���ن ح�س���ر احلف���ل ع���دد م���ن العلم���اء الجان���ب 
نذك���ر منه���م الربوفي�س���ور ماك����س مل���وان وزوجته 
كاتب���ة الق�س����س البولي�س���ية ذات ال�س���هرة العاملي���ة 
)اغاتا كري�س����تي(، والدكتور الربخت كوتزه ا�س����تاذ 
الدرا�س����ات امل�س����مارية يف جامع����ة )بي����ل( المريكية 
ال����ذي قام بقراءة وا�ستن�س����اخ قانون مملكة ا�س����نونا 
الذي مت اكت�سافه يف تل حرمان قرب بغداد اجلديدة، 
املخت�����س  ال�س����تاذ   � ج����ورين  اوليف����ر  والدكت����ور/ 
بالدرا�س����ات احليثية الذي قام بدرا�س����ة بع�س الرقم 
الطينية املكت�س����فة يف عقرقوف وامل����دام لويد زوجة 
امل�سرت �سيتون لويد امل�ست�سار الفتي يف دائرة الآثار 
العامة لذي كان ي�س����غل مدير املدر�سة الركيولوجية 
الربيطانية ببغداد، ومما جتدر ال�س����ارة هنا اىل ان 
الدكت����ور ناج����ي ال�س����يل توف����ق يف انه����اء عقد عمل 
هذا امل�ست�س����ار الربيطاين وعدم جتديده مب�س����اعدة 
ال�سيخ ال�س����بيبي نف�سه ومما يح�س����ن ذكره اي�سا ان 
الربوفي�س����ور ملوان خلل هذه الزي����ارة اىل العراق 
قد ح�س����ل على موافق����ة دائرة الآثار العامة لل�س����ماح 
للبعثة الربيطانية التي يراأ�سها با�ستئناف التنقيبات 
الثاري����ة يف موق����ع من����رود )كال����خ القدمي����ة( وذل����ك 
احتف����اًء بالذك����رى املئوية لقي����ام املنق����ب الربيطاين 
)او�س����ن لي����ارد( بالتنقي����ب يف منرود ع����ام 1849. 
وخلل جتوال ال�س����يخ ال�سبيبي يف اطلل عقرقوف، 
توىل الدكتور ال�سيل �سرح املعلومات والتف�سيلت 
اخلا�س����ة بقي����ام دائرة الآث����ار بالتنقي����ب الآثاري يف 

املوقع لول مرة، ثم توىل ال�ستاذ طه باقر تو�سي

بين ناجي األصيل والشيخ الشبيبي 
وزقورة عقرقوف

يعد الشيخ محمد رضا 
الشبيبي )1889-1965( من 
المع الشخصيات الوطنية 
في ميادين االدب والشعر 
والسياسة، تجاوزت 
شهرته العراق فشاع 
ذكره الطيب في ارجاء 
الوطن العربي تسنم 
منصب وزارة المعارف 
مرات عديدة. ومنها وزارة 
السيد محمد الصدر 
التي تم تأليفها بعد ثورة 
الشعب العراقي وتظاهره 
ضد معاهدة )بورتسموث( 
سيئة الذكر،التي ابرمها 
صالح جبر مع الدوائر 
االستعمارية البريطانية 
في 1984/1/15، 
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اأخ���ذت ق���وات اجلي�س توا�س���ل يوم 29 ت�س���رين 
بقي���ادة  العا�س���مة  باجت���اه  زحفه���ا   1936 الول 
يا�س���   وزارة  ل�س���قاط  �س���دقي  بك���ر   ، الفري���ق 
الها�سمي الثانية ، حيث دخلتها يف ال�ساعة الرابعة 
والن�سف من بعد ظهر يوم النقلب ، وعندها عهد 
امللك خطيا ً اىل ، حكمت �سليمان ، برئا�سة الوزارة 
اجلديدة ، على ، ان يفح�س املوقف ويوافيه براأيه 
عاج���ل ً  ، اعقب���ه – املل���ك – بكت���اب التكليف الذي 
طلب فيه من ، حكمت �س���ليمان ، انتخاب وزرائه  ، 

ف�سكلت الوزارة ، وكانت على النحو الأتي :
حكمت �سليم�����ان رئي�سا ً للوزراء ووزيرا ً للداخلية 
.جعف���ر ابو التم����ن وزي��را ً للمالية.الدكتور ناجي 
الأ�س���يل وزي��را ً للخارجية . �س����الح جب��ر وزي��را 
ًللعدلي���ة .كام�����ل اجلادرج����ي وزي���را ً للقت�س���اد 
واملوا�سلت .عبد اللطيف ن��وري وزيرا ً للدفاع  . 

يو�سف عز الدين اإبراهيم وزيرا ً للمعارف .
يف ت�س���ريح اويل للدكتور ، ناجي الأ�سيل ، وزير 
اخلارجي���ة ، اأف���اد ب���ه )) ان ال���وزارة ال�س���ليمانية 
كبقي���ة ال���وزارات الت���ي تعاقب���ت عل���ى احلكم يف 
العراق ت�س���ري وفق خطة مر�س���ومة و�س���عها امللك 
، في�س���ل الأول ، ونفذتها ال���وزارات على اختلف 
نزعاتها وميولها ال�سيا�س���ية (( ثم و�سف الأ�سيل 
الت���ي  الف�س���لى  ال�سيا�س���ة   (( ب����  ال�سيا�س���ة  ه���ذه 
توج���ب امل�س���لحة اتباعه���ا وال�س���ري عليه���ا (( ، )) 
ويف ال�س���ياق نف�س���ه اأظه���رت وعلى وج���ه العموم 
ت�س���ريحات الأ�س���يل املعلنة وبرقيات���ه عن طريق 
وزارة اخلارجي���ة اىل مفو�س���يتها يف اخل���ارج ، 
م���دى التوافق والن�س���جام م���ع منهاج ال���وزارة ، 
فيما يتعلق بال�سيا�سة اخلارجية وبالأخ�س حيال 
ال���دول العربي���ة ، وامللح���ظ ، ان منه���اج الوزارة 
برتتيب���ه املعل���ن ، �س���جع مناوئ���ي هذه ال���وزارة ، 
عل���ى اإيج���اد الثغرة الت���ي ميكن النف���اذ من خللها 
يف الطع���ن عليه���ا واتهامها بالبتعاد عن الق�س���ية 

العربية (( .
حكم���ت   ، وزارة  ق���ررت   ،   1936 ني�س���ان   2 يف 
ت�س���رين  املنعق���دة يف 4  ، يف جل�س���تها  �س���ليمان 
 ، برئا�س���ة  عراق���ينّ  وف���د  اإيف���اد   ،  1936 الث���اين 
الدكت���ور ناج���ي الأ�س���يل ، وزي���ر اخلارجية ، اىل 
الريا����س ، يف 7 ت�س���رين الث���اين 1936 ، لغر�س 
اإنهاء تبادل وثائق اإبرام املعاهدة ، واملفاو�سة مع 
، اململكة العربية ال�س���عودية ، ب�ساأن عقد اتفاقيت  
ب���  البلدين ، تتعل���ق اأولهما ، بال�س���وؤون املالية 
بتنظي���م  وثانيهم���ا   ، والكمركي���ة  والقت�س���ادية 
املوا�سلت واملرا�س���لت. وقد حققت هذه الزيارة 
اله���دف املن�س���ود ، حي���ث مت اب���رام املعاه���دة ب  

الطرف  ، يف 12 ت�سرين الثاين 1936  . 
اإنه���ا  الإيجابي���ة   ،  1936 معاه���دة  نتائ���ج  وم���ن 
اأ�س���همت يف دع���م نهج ال���وزارة ال�س���ليمانية يف ، 
التق���رب اىل الدول العربية ، وكذلك وقوف اململكة 
العربي���ة ال�س���عودية موقف���ًا موؤي���دًا للع���راق اأثناء 
خلف���ات احلدود التي ث���ارت بينه وب  اإيران منذ 
ماي�س 1934 ، والتي انتهت بعقد معاهدة احلدود 
، يف 4 مت���وز 1937 ، حت���ى ان املل���ك عب���د العزيز 
اآل �س���عود ا�س���تدعى الوزي���ر املفو����س الإيراين ، 
يف ج���دة ، وق���ال ل���ه )) ان الع���راق مملك���ة عربية 
يهم���ه ) كذا ( اأمرها جميع الع���رب ، واإذا حدث من 
احلكوم���ة الإيراني���ة ما ي�س���م من���ه اأي جتاوز على 
امل�س���الح العراقي���ة فاأنن���ي واأولدي وم���ا لدينّ من 
قوة �ساأ�سارع اإىل جندة العراق …. (( وطلب منه 
اإخب���ار حكومته بذلك ، وعلى اثر ا�س���تمرار اإيران 

يف نهجها املت�س���لب �س���د العراق ، بادر ، امللك عبد 
العزيز ، بغلق املفو�س���ية الإيرانية ، يف جدة ، عام 

 .)1937
رئي����س ال���وزراء، يف ت�س���ريٍح ل���ه قائ���ل ً:)) ام���ا 
موقفنا من �سوريا ولبنان، فهو كموقفنا من البلد 
العربي���ة الأخرى، اعني – واأردد ما قلت – موقف 
الخ م���ن اأخي���ه، وبالنظر اىل الو�س���ع اجلغرايف 
ب���  الع���راق و�س���وريا ولبن���ان، ف���اأن احلكوم���ة 
�ستهتم بتقوية العلقات القت�سادية امل�سرتكة ب  
القطرين ال�س���قيق ، ف�س���ل ً عن توثي���ق العلقات 

ال�سيا�سية((. 
ويف احلقيقة ، ان الوزارة ال�سليمانية ، �سعت اىل 
جت�س���يد هذا الت�س���ريح عمليًا ، حينما بادرت اإىل 
عقد اتفاقٍ  حل�سن اجلوار بينها وب  �سوريا ، يف 

21 ني�س���ان 1937 ، والذي وقع عليه يف دم�س���ق ، 
بعد ثلث���ة اأيام من التاريخ املذكور  ، وبالإ�س���افة 
اىل هذه التفاقية ، فقد حاولت الوزارة ، اأن  تلعب 
دور الو�سيط ب  ، �سوريا ، وتركيا يف ق�سية لواء 
ال�سكندرونة ال�سوري ، والذي كانت تركيا ترغب 

ه اىل اأرا�سيها يف اأواخر �سنة 1936  .  يف �سمنّ
وزي���ر   ، الأ�س���يل  ناج���ي   ، ���ل  تنقنّ م���ن  وبالرغ���م 
اخلارجي���ة العراقي ب  �س���وريا وتركيا وعر�س���ه 
على كل ط���رف وجهات نظر الط���رف الآخر ، ويف 
ح���ث احلكوم���ة الرتكي���ة لقب���ول مفاو�س���ات غري 
ر�س���مية ، يتوله���ا الأ�س���يل يف اأنق���رة ، للتف���اق 
حول حل هذه امل�س���كلة ، وتنظيم مذكرة م�س���رتكة 
وتقدميها اىل ع�س���بة الأمم للو�س���ول اىل ت�سوية 
تر�س���ي الطرف���   ، الأم���ر ال���ذي مل ترغ���ب في���ه 

احلكوم���ة الرتكي���ة ، حين���ذاك ، على  اأ�س���ا�س ، ان 
مثل هذه الوا�سطة مل يحن وقتها بعد ، ومتى حان 

بادرت تركيا اىل اللجوء اليه  . 
ومن امللحظ من ا�س���تعرا�س الوقائ���ع التاريخية 
الت���ي مر ذكرها ، وجهود ،  ناجي الأ�س���يل ، وزير 
اخلارجية ، )) الر�س���مية وغري الر�سمية (( يف حل 
م�سكلة ، لواء ال�سكندرونة ، يت�سح  ، اأن احلكومة 
العراقي���ة كان���ت ، غري جادة يف م�س���اعيها الرامية 
حلل امل�س���كلة ، وكانت تف�سل التزام جانب احلياد 
يف ه���ذه الق�س���ية ، ويب���دو اأنه���ا ، حر�س���ت ا�س���د 
احلر�س ، على ان حتافظ على علقاتها الودية مع 
تركيا ، وو�سعها فوق كل اعتبار ، خوفا ً من تردي 
ه���ذه العلق���ات يف حال���ة انحيازها اىل �س���وريا ، 
وبخا�سة وان العراق مقدم على عقد ميثاق �سرقي 
تك���ون تركيا طرف���ا ً اأ�سا�س���يا ً فيه ، كم���ا ان وقوع 
ال�سيا�س���ة اخلارجي���ة للحكوم���ة العراقية )) حتت 
الهيمن���ة الربيطانية ، ال�س���ديقة اجلدي���دة لرتكيا 
يف ظ���ل الظروف الدولي���ة اجلديدة (( ، �س���اهمت 
هي الخرى يف ال�س���غط على احلكوم���ة العراقية 
، واإبق���اء دورها يف تلك امل�س���كلة اأ�س���به باحلياد  ، 
فاأكتفت احلكوم���ة العراقية بالو�س���اطة ، وتاأكيدا ً 
، مل���ا ذهبنا الي���ه ، فاأننا نكتفي مبا ورد على ل�س���ان 
بة من احلكومة يف مقال  �سحيفة ) النقلب ( املقرنّ
كتبته ، يف يوم 19 كانون الثاين 1937 ، جاء فيه 
)) فاخل���لف وان كان ب���  تركي���ا وفرن�س���ا النّ انه 
مي�س �س���ورية ، وقد اأعلن القطر ال�سوري راأيه يف 
الق�س���ية ، اما تركيا ف�سيا�ستها مع العراق منطوية 
على الود وال�س���داقة ، فلي�س من �سالح العراق ان 
ر �س���فوها ، ونح���ن مقبلون على عه���د امليثاق  يكدنّ
ال�س���رقي ب  تركيا واإيران واأفغان�ستان والعراق 
) ميثاق �س���عد اآباد ( ، اننا نرى من الواجب املحتم 
علين���ا ه���و ، اأن ننظر اىل الدول املج���اورة ، نظرة 
واحدة وان نراعي العلقات الودية احل�سنة ، وان 
ق ، ب���  دولة واأخرى من تل���ك الدول ، وال  ل نف���رنّ
فلي����س من �س���احله الن�س���مام اىل جه���ة النحياز 
اإىل طرف اآخر (( كما و�س���فت ال�سحيفة يف املقال 
نف�س���ه ، الذين يطالب���ون احلكوم���ة بالوقوف اإىل 
جانب �س���ورية وم�ساعدتها ب� )) خ�سوم األداء لهذا 
الوطن وامل�س���لحة العراقية (( وذكرت ال�س���حيفة 
باأن دوافع هوؤلء يف ذلك، هو : )) حتقيق منافعهم 

ال�سخ�سية من اجل الو�سول اىل اأهدافهم (( .

عن رسالة ) حكمت سليمان ودوره في 
السياسة العراقية (

عندما أصبح ناجي األصيل وزيرا للخارجية سنة 1936
د . عكاب يوسف الركابي

الأ�صيل يقف مع حكمت �صليمان وبكر �صدقي



6

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )4923( 
السنة الثامنة عشرة 

الخميس )15(
نيسان 2021

د . سميرة شعالن كيطان

تع���د جملة �س���ومر واحدة م���ن اأهم املج���لت العلمية  
املتخ�س�س���ة يف عل���م الآث���ار والرتاث لي����س فقط يف 
الوطن العربي ، بل يف العامل اأجمع ، تعالج درا�س���تها 
اآثار العراق وتاأريخه ،ف�س���ًل عن اآثار العامل والوطن 
العربي واحل�س���ارات القدمية ، والبحوث التي تكتب 
فيها بالعربية والإنكليزية ، كذلك تعنى عناية خا�س���ة 
بن�س���ر الأبح���اث اجلدي���دة املتعلق���ة باأعم���ال احلف���ر 
والتنقي���ب يف الع���راق ، وو�س���ف املواق���ع الأثري���ة 
املختلفة ، اأو تتبع قط���ع الآثار العراقية على اآختلف 
�س���نوفها وموادها ، �س���واء اأكانت من ع�سور ما قبل 
الإ�سلم ، اأو ما بعده ، ف�سًل عن موا�سيع متنوعة يف 
تاأريخ العراق و�سكانه الأقدم  ، وما يتعلق باأديانهم 

ولغاتهم وح�ساراتهم.
فم���ن املع���روف اأنَّ املتاح���ف يف مقدم���ة املوؤ�س�س���ات 
التي ت�س���در ن�س���رات وجملت دورية ت�سهم يف ن�سر 
الثقاف���ة وتق���دمي البح���ث العلم���ي ، وعني���ت مديرية 
الآثار العامة بن�س���ر نتائج اجلهود التي تبذل للك�سف 
ع���ن معامل احل�س���ارة يف بلد الرافدين يف ال�س���حف 
واملجلت غري املتخ�س�س���ة ، كما تبذل ما يف و�س���عها 
م���ن م�س���اعدات وت�س���هيلت للآثاري  واملوؤ�س�س���ات 
العلمية العاملية ، ف�سًل عن عنايتها اجلدية فيما ين�سر 
داخل الع���راق وخارجه حول الأم���ور التي تدخل يف 
نطاق اآخت�سا�سها م�ستهدفة من وراء ذلك الك�سف عن 
ح�س���ارة بلد الرافدي���ن ، وتعريف اجلمهور العراقي 
والعامل���ي بالكن���وز املطمورة يف هذا البل���د ، ومعرفة 
تل���ك الكن���وز الت���ي كانت م���ن الأ�س����س املهم���ة للكيان 

احل�ساري احلديث .
ويف الن�س���ف الث���اين م���ن ع���ام 1944 دع���ي ناج���ي 
الأ�سيل مدير الآثار العامة يف ذلك الوقت ، اإىل القيام 
بخدم���ات علمية وثقافية اأو�س���ع نطاق���ًا واأبعد مدى ، 

فقرر اإ�سدار جملة دورية ت�سدر مرت  يف ال�سنة ، ملا 
حلظ���ه من اأنَّ نتائج ما تقوم ب���ه مديرية الآثار العامة 
من اأعمال فنية ودرا�سات علمية �سواء اأكانت يف حقل 
التنقيب���ات الأثريةاأو البح���وث التاأريخية لميكن اأن 
توؤدي اإىل الغاية العلمية الثقافية املرجوة اإل بن�سرها 
بطريق���ة دوري���ة لتقف الهيئ���اآت املثقفة م���ن اجلمهور 
العراق���ي والدوائر املماثلة الأجنبية على ذلك بق�س���د 

التعاون وامل�ساركة يف البحث والدرا�سة والن�سر.
وقد كان مقررًا اإ�س���دارجملة �س���ومر ارب���ع مرات يف 
ال�س���نة ، لكن ظروف احلرب العاملي���ة الثانية 1939-
1945 حال���ت دون ذل���ك ، فتقرر اإ�س���دارها مرت  يف 
ال�س���نة يف �س���هري كانون الثاين ومت���وز ، وكان بدل 
اآ�س���رتاكها ال�س���نوي دينار واحد يف الع���راق ودينار 
ون�س���ف خ���ارج الع���راق ، وثم���ن الع���دد 500 فل�س ، 
وقد �س���در املجل���د الأول بجزئي  يف كان���ون الثاين 
1945، م�س���تمًل على 142 �س����فحة باللغة العربية و 
32 �س����فحة باللغ�����ة الإنكليزية و 30 لوحًا لل�س���ور ، 
وه���و مزين بكثري من ال�س���ور والأ�س���كال واخلرائط 
واآحت���وى عل���ى بحوث م���ن تنقيب���ات مديري���ة الآثار 
العامة وعلى مقالت تاأريخية واإح�سائيات خمتلفة .

وت�س���در عدده���ا الأول مق���اًل افتتاحي���ًا بقل���م ناج���ي 
الأ�س���يلمدير الآث���ار الع���ام ، وجاء يف اأ�س���باباآختيار 
�س���ومر عنوانا لها قائًل: “ لقد اخرتنا �س���ومر ليكون 
اآ�س���مًا ملجلتنا الفتية هذه التي تتقدم بتوا�س���ع لتنظم 
اإىل ذل���ك املجتم���ع العلمي م���ن �س���ريكاتها يف البحث 
العلمي ...واآ�س���م �س���ومر قد رددت �س���داه احل�سارة 
الب�س���رية يوم كانت طفلة يف الوج���ود ... وقد رعاها 
، فبه���ذا  ب���ربكات تربت���ه اخل�س���بة  وادي الرافدي���ن 
الإ�س���م العري���ق يف املج���د والق���دم ، تتق���دم جملتن���ا 
لتاأخ���ذ ن�س���يبها من خدم���ة البحث العلم���ي يف وادي 

الرافدين«.
اأي اإنَّ هذا الإ�س���م ف�س���ًل عن ما فيه من متعة �س���عرية 
الرب���وع التي و�س���ع اأ�س�س���ها ال�س���ومريون اأنف�س���هم فهو رمز احل�س���ارات اجلب���ارة التي اآزدهرت يف هذه 

، فه���و يجم���ع بذل���ك ب���  احلقيق���ة التاأريخي���ة وب  
اجلاذبية الفنية ، وت�سم جملة �سومر بابًا للمرا�سلت 
والأنب���اء تن�س���ر فيه الأنب���اء العاملية واملرا�س���لت مع 
العلم���اء واملتاحف  واملوؤ�س�س���ات العلمي���ة يف اأرجاء 
العامل كافة ، كما تن�سر يف هذا الباب اإح�ساءات مهمة 
تتعلق بفعاليات واأعمال موؤ�س�سات الآثار جميعها  يف 
الع���راق ، وت�س���در املجلة باللغة العربية ، كما تن�س���ر 
يف كل عدد منها ب�س���عة مو�س���وعات بلغ���ات اأجنبية 
كالفرن�سية و الأملانية والإنكليزية مما يتعلق بتاأريخ 
الع���راق واآثاره وح�س���ارته ، وت�س���رف عل���ى حترير 
املجلة واإ�سدارها هياأة برئا�سة ناجي الأ�سيل رئي�سًا 
وع�س���وية كل م���ن ط���ه باق�����ر و�س���ليم لوي وب�س���ري 
وكوركي����س  ال�س���كار  خما����س  و�س���امي  فرن�س���ي�س 
ع���واد وم�س���طفى جواد وفوؤاد �س���فر ، ويق���وم مبهام 

ال�سكرتارية �سادق هادي احل�سني.
ا �سعار املجلة فيتكون من الإناء الفوار مباء احلياة  اأَمَّ
العذب املقد�س الذي مي�سك به الإله اآيا كما مو�سح يف 
ال�س���ورة 3 بكلتا يديه وهو اإله املياه العذبة وال�سفاء 
والعل���م والكتاب���ة ، ال���ذي يجري الأنه���ار وبيده مياه 
الينابي���ع ، وق���د اآتخذه قدم���اء العراقي  �س���عارًا لهم 
بت���وايل حقبه���م التاأريخي���ة معربين عن ح�س���ارتهم 

اخلالدة بخلود الإله اآيا.
ووا�س���لت مديري���ة الآث���ار العام���ة اإ�س���دارها اخلطة 
بنف�س وامل�س���توى احلايل الذي اآنتهجته لنف�س���ها يف 
اإ�س���دارها مع اإجراء حت�س���ينات م�ستمرة على تنويع 
الر�س���الة  اإنَّ   . والإخ���راج  والتبوي���ب  املو�س���وعات 
الت���ي تعن���ى بها جمل���ة �س���ومر ذات اأهمي���ة بالغة يف 
العناية ببث الثقافة الآثارية ون�سر البحوث اخلا�سة 
باملجه���ودات الفني���ة و التنقيبية يف الع���راق ، وتهتم 
بالدرا�س���ات العامة التي تتعلق بتاأريخبلد الرافدين 
، فه���ي ترح���ب باملقالت والدرا�س���ات املتعلق���ة بذلك ، 
وتن�س���رها مع���ززة بالر�س���وم وال�س���ور واملخططات 

املطلوبة.
ف���كان للتنقيب���ات والكت�س���افات الت���ي اآحتوتها جملة 
�سومر اأهمية واأثرًا كبريًا يف تعريف العامل بنتائجها 
، ولها اأثر كب���ري يف ازدياد معرفتنا بتاأريخنا الطويل 
الواغ���ل يف القدم ، وله���ذه املجلة ميزتها باأنها جمعت 
ب  رجال العلم على اآختلف جن�س���ياتهم حول هدف 
واح���د ه���و البح���ث العلم���ي ، للو�س���ول اإىل احلقيقة 
املج���ردة ، حقيقة تقدم الب�س���رية يف اأدوارها املختلفة 
ا ما عنيت به من ن�س���ر مدونات الأقدم   الطويل���ة ، اأَمَّ
الت���ي عرث عليها يف التنقيبات الأثري���ة ، اإذ كان  فتحًا 
جدي���دًا م���ن معرف���ة اأحوال ال�س���عوب والأق���وام التي 
عا�س���ت يف اأنح���اء ب���لد الرافدي���ن ، و اإ�س���افة ث���روة 
علمي���ة على تاأريخ العراق ، يف النواحي الت�س���ريعية 

والريا�سية و الدينية والإجتماعية .
وبلغ جمموع الأجزاء ال�سادرة من جملة �سومر لغاية 
عام 1963 ثمانية وثلث  جزءًا  ، اأ�سهم يف حتريرها 
موظفو دائرة الآث���ار و املعنيون باملباحث الآثارية و 
التاأريخي���ة م���ن الأ�س���اتذة واملخت�س���  يف الع���راق ، 
وعلم���اء الآث���ار والتاأري���خ يف املتاحف واملوؤ�س�س���ات 

املماثلة يف خمتلف اأقطار العامل.
كانت املجلة ت�سدر بجزاأين منف�سل  يف ال�سنة لغاية 
ع���ام 1955، وهذا يدل على ك���رثة البحوث واملقالت 
وك���رثة التنقيبات التي تن�س���رها البعثات العلمية يف 
ه���ذه املجل���ة ، ف�س���ًل عن ك���رثة املقالت الت���ي يكتبها 
اأ�ساتذة خمت�س���ون بالآثار ، مما جعل من هذه املجلة 
الدورية اأن ت�سدر جزاأين يف ال�سنة الواحدة ، ونظرًا 
لأهمي���ة هذه املجل���ة وك���رثة قرائها وحمبيه���ا املجلة 
ومعجبيه���ا ونظرًا لدقة املوا�س���يع الت���ي تخت�س بها 
ه���ذه املجلة اإذ اآرتاأت هياأة حترير اأن يتم طبع جزاأين 

يف جملد واحد وذلك من عام 1956.

عن رسالة ) المتحف العراقي نشأته وتطوره 
حتى عام 1963 (

ناجي األصيل وإصداره أشهر مجلة آثارية
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الدكتور ناجي عبد الله ال�سيل )1897-1963(، واحد 
من املثقف  العراقي  الذين ا�س����هموا يف تر�سيخ ا�س�س 
الدول����ة العراقية احلديثة، عمل مدي����را عاما للثار، كما 
تراأ�س املجمع العلمي العراقي ف�سل عن بع�س املنا�سب 
الدبلوما�سية التي ت�سلمها يف فرتات خمتلفة من الزمن 
م����ع انه كان طبيبا.. اما فهم����ي املدر�س )1944-1873( 
فه����و عامل م����ن اعلم الدب والفك����ر واحلرية يف العراق 
كر�����س حياته، كم����ا يقول ال�س����تاذ الدكتور يو�س����ف عز 
الدين، خلدمة العراق و�س����عادته.. وكانت له ا�س����هامات 
كب����رية يف تطوي����ر الفكر العرب����ي يف الع����راق بكتاباته 
الوطني����ة والجتماعي����ة وال�سيا�س����ية التي كانت تن�س����ر 
افتتاحي����ات يف ال�س����حف العراقي����ة يقبل عليه����ا النا�س 
ب�س����غف �س����ديد وترق����ب دائ����م.. وفهم����ي املدر�����س، يعد 
م����ن الوائ����ل الذين نقلوا الن�س����ر يف الع����راق من جمود 
القرن التا�س����ع ع�س����ر بالفاظه املنمق����ه املزخرفة املحنطة 
ب�س����جعها املم����ل املفتع����ل اىل ميدان رحب من ال�سل�س����ة 
 يف التعبري والي�س����ر يف البيان والعذوبة ونقل الفكرة.

كان ناج����ي ال�س����يل يع����د نف�س����ه تلميذا لفهم����ي املدر�س 
و�س����ديقا وفيا له، وم����ن اقرب النا�س اليه، وقد �س����اءت 
مكتب����ة النه�س����ة ببغداد و�س����احبها املكتب����ي الرائد عبد 
الرحمن حياوي يف اوائل ال�س����تينات من القرن املا�سي 
ان حتي����ي ذكرى ال�س����تاذ فهم����ي املدر�����س باعتباره من 
رواد الفكر العربي احلديث فتوجهت اىل الدكتور ناجي 
ال�س����يل، وكان انذاك رئي�س����ا للمجم����ع العلمي العراقي 
ت�س����األه عن ذكريات����ه وبواك����ري معرفته بال�س����تاذ فهمي 
املدر�س، فقال ال�س����يل : ))كانت اول معرفتي بال�س����تاذ 
فهمي املدر�س يف �سنة 1917، اذ كان ا�ستاذا يف جامعة 
العرب����ي..  الدب  لتدري�����س  الفن����ون(  )دار  ا�س����تانبول 
وكانت ا�ستانبول متوج ومتور باحداث العامل وحربها 
الطاحن����ة ال�س����رو�س، اذ اتفق����ت دول ال�س����تعمار عل����ى 
تق�س����يم الدولة العثمانية املرتامية الطراف والتي كان 
يحلو لها ان ت�س����ميها الرجل املري�س، ورغم ا�ستب�س����ال 
جيو�س الدولة انذاك من اربع جبهات، ال ان القوى تلك 
التي �س����ارعتها كانت اقوى من ان ت�سمد امامها الدولة 
العثماني����ة الت����ي حت����ارب بريطانيا وفرن�س����ا ورو�س����يا 
وي�س����يف  وجيو�س����ها...((.  با�س����اطيلها  القي�س����رية 
الدكت����ور ال�س����يل اىل ذل����ك قوله : ))يف مث����ل هذا اجلو 
تعرفت على ال�ستاذ فهمي املدر�س يف ا�ستانبول، وكان 

رحم����ه الله قد جاء من بغداد يف اخريات ايام ال�س����لطان 
عب����د احلميد الث����اين 1876-1909.. وق����د روى يل انه 
وجد عند و�س����وله ا�س����تانبول مظاهرة يف متوز 1908 
وفيها م����ن يهتف لتحيا احلرية ولتحي����ا العدالة وليحيا 
الد�س����تور و�س����رعان ما وجد املدر�س نف�س����ه و�سط هذه 
و�س����ط  �س����عور  ب����ل  بالتظاه����رة  ينغم����ر   (( التظاه����رة 
هتافات مع الهاتف  بحياة احلرية والعدالة والد�س����تور 
وب�س����قوط ال�س����تبداد...(( . وق����د بق����ي رحم����ه الله من 
يوم����ه ذلك يدافع عن هذه املب����ادىء حتى وافاه الجل.. 
يقول الدكتور ال�س����يل ))ان ال�س����تاذ املدر�س �سخ�سية 
فذة،فه����و ع����امل واديب ا�س����تاذ باخ����لق نبيلة و�س����جايا 
عالي����ه، وق����د �س����حبته م����دة طويلة مل ا�س����مع من����ه كلمه 
رخي�سة يف ان�س����ان حتى يف خ�سومه ورغم معار�سته 
ال�س����ديدة لنظام احلكم يف العراق وامللك في�س����ل الول 
1921-1933، فق����د كان املل����ك يق����دره ويحرتم����ه عل����ى 
�س����جاياه النبيلة الفا�سلة بل كان يقدمه يف امور كثرية 
رغ����م حما�س����ته يف �س����بيل وطن����ه.. وق����د اناط ب����ه امللك 
امان����ة جامعة اآل البي����ت...((. و ))ملا افتتحت جامعة اآل 
البيت ببغداد يف 15 اآذار �س����نة 1924، انتدب لها خرية 
ال�س����اتذة مثل ال�س����تاذ عبد العزيز الثعالبي )تون�سي( 
وط����ه الها�س����مي ومن����ري القا�س����ي وعب����د الل����ه حاف����ظ 
وغريه����م من الباحث ، وقد بذل جهدا �س����ادقا وم�س����قة 
يف رفع م�س����تواها العلمي، وكان طلبها يدر�س����ون خري 
العلوم..بيد ان ال�س����ف يحز يف النف�س عندما مل تدعها 
املعار�سة ت�ستمر يف ر�سالتها وقطعت عنها املخ�س�سات 

وكان ذلك مقدمة لغلقها �س����نة1931 وملا اعتزل ال�س����تاذ 
فهم����ي املدر�����س جامع����ة اآل البي����ت مل ي����رتك املعار�س����ة 
فق����د زود ال�س����حافة مبقالت����ه ال�سيا�س����ية امل�س����هورة(( 
واملدر�س ))�س����اعر بال�س����ليقة وع����امل اديب تظهر �س����عه 
 اطلع����ه وعمق تفك����ريه يف كل ما يكتب وما ين�س����ر..((

ويدفعه����م  ال�س����اتذة  نفو�����س  يف  الهم����م  يبع����ث  ))كان 
نح����و العمل. يوا�س����ل الدكت����ور ال�س����يل حديثه فيقول 
))عندم����ا عدت اىل العراق يف اواخر �س����نة 1925 طلب 
من����ي تدري�س علم النف�س وم����ا وراء الطبيعة، فاعتذرت 
لين مل اج����د يف اللغ����ة العربي����ة م����ن الكت����ب م����ا يكف����ي 
لتدري�����س هذي����ن العلم����  اجلليل ، فم����ا كان منه ال ان 
قال :كل هذه الكت����ب الجنبية موجودة ب  يديك وانت 
وان����ا موج����ودان وتعتذر ع����ن العمل. وق����د كان واحلق 
يق����ال ي�س����اهم يف ترجمة الفكرة وو�س����ع امل�س����طلحات 
العمي����ق((. كالبح����ر  فه����و  احلديث����ة  العل����وم   له����ذه 

وي�ستمر الدكتور ال�سيل يف حديثه ليقول ثانية : ))كنا 
نتدار�س املو�س����وعات النف�سية الدقيقة ومن خربتنا يف 
احلي����اة متخذي����ن م����ن النف�س �س����احة جت����ارب واختبار 
وكان لبع�����س الي����ات القراآني����ة �س����اأن عظي����م يف ان����ارة 
الطري����ق امامنا... ومن ذلك الية الكرمية ))ونف�س وما 
�س����واها فالهمه����ا فجورها وتقواه����ا قد اأفلح م����ن زكاها 
وق����د خ����اب م����ن د�س����اها((. ففي ه����ذه اجلمل الق�س����رية 
 املعجزة خل�سة اخلل�س����ة لعلم النف�س والخلق...(.

ومن الطرائ����ف التي رواها الدكتور ال�س����يل عن جراة 
ال�س����تاذ املدر�س انه قابل يف احد دواوين بغداد نوري 
ال�س����عيد وكان رئي�س����ا لل����وزراء فب����ادره ال�س����عيد قائ����ل 
: كي����ف ح����ال ا�س����تاذنا ؟ فاجاب����ه املدر�����س عل����ى الفور : 
موزين.. لي�س مولنا؟ والله اقول ال�سدق : كلما دنزرع 
 ورد يطل����ع �س����وك! فل����م يرد ن����وري ال�س����عيد وجل�س((.

وكان����ت لفهمي املدر�س ا�س����هامات فاعل����ة يف دعم حركة 
ر�س����يد ع����ايل الكي����لين )ماي�����س 1941( �س����د النكليز 
الث����اين  الي����وم  يف  ان����ه  ال�س����يل  ويق����ول  وعملئه����م 
للحرك����ة ))�س����مع املرح����وم فهم����ي املدر�����س يخط����ب من 
الرادي����و ويهاجم النكلي����ز ونوري ال�س����عيد وعبد الله 
بحما�س����ة منقطع����ة النظ����ري((. وق����د ق����ال لل�س����يل ))يا 
اخي انها فر�س����ة عر�س����ت على لبث مبداأي واذود فيها 
ع����ن عقيدت����ي واهاج����م اعداء امت����ي وقوم����ي فيجب ان 
 اغتنمها ولي�س املهم الت�س����حية بالق�سايا الفردية...((.

رح����م الل����ه ال�س����تاذ فهمي املدر�����س ورحم الل����ه الدكتور 
ناجي ال�س����يل، فق����د كانا بحق �س����ورة حية مل����ا ينبغي 
ان يك����ون علي����ه املثقف الوطني ال�س����يل وقم����  بنا ان 
ننقل هذه ال�سورة ون�سلط عليها ال�سواء لتكون قدوة 

وامنوذجا ل�سبابنا اليوم .

يوم كتب الدكتور ناجي األصيل 
عن استاذه فهمي المدرس

د. ابراهيم خليل العالف
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ولد يف املو�سل ودر�س يف مدار�سها ودر�س الطب يف اجلامعة 
المريكي���ة بب���ريوت وتخ���رج 1916 وا�س���رتك يف الث���ورة 
العربية وخدم طبيبًا يف اجلي�س العثماين يف املدينة املنورة 
ومثل ال�سريف احل�س���  ملك احلجاز يف لندن عام1922. ثم 
ع���اد اىل العراق وع  مديرًا لدار املعلم���  العالية عام1929 
ثم ا�س���تغل يف ال�س���لك الدبلوما�س���ي وع  اول قن�سل عامفي 
جدة عام1931 ومديرًا لل�سوؤون اخلارجية عام1934 فرئي�سًا 
للت�سريفات امللكية عام1936 وم�ست�سارًا للمفو�سية العراقية 
يف طهران. ووزيرًا للخارجية بعد انقلب بكر �سدقي ونائبًا 
عن بغ���داد عام1937 ومدي���رًا عامًا للآثار ب���  عامي1944-

1958 وع�سوًا يف املجمع العلمي العراقي عام1949 فرئي�سًا 
له عام���ي1953،1954 وكان ع�س���وًا يف اجلمعية التاريخية 
يف مدريد وجممع الآثار الملاين 1953 ورئي�س جامعة بغداد 
عام1956وجدد انتخابه عام1961-1962 ورئي�س���ًا للمجمع 

العلمي العراقي عام1961، 1962.
م���ن موؤلفاته:- 1-رحلة اىل جن���وب العراق 1945. 2-مدينة 
املعت�سم 1947. 3-وحدة العلوم والتوحيد الفل�سفي 1954. 
4-الن�س���اط الآث���اري يف الع���راق واأث���ره يف تفهم احل�س���ارة 
ه���ادىء  املدر����س 1962. وكان  الب�س���رية 1957. 5-فهم���ي 
الطب���ع عمي���ق التاأم���ل يف نظراته �س���كون قائم قلي���ل احلركة 

وال�سارة كان متزنًا ور�سينًا.
كت���ب عنه �س���امل الآلو�س���ي �س���كرتري جمل���ة �س���ومر: لقد قدم 
الدكتور ال�س���يل ح  ا�ستغاله يف الآثار خدمات جليلة فاإليه 
يرج���ع الف�س���ل يف ا�س���دار جملة �س���ومر التي تب���واأت مركزًا 

مرموق���ًا يف الو�س���اط العلمي���ة والآثارية يف الع���امل. وظهر 
الع���دد الأول منه���ا عام1945. واأق���ام جملة معار�س ف�س���لية 
للآثار �س���مت اه���م نتائ���ج البح���وث والتنقيب���ات الأثرية يف 
الع���راق، و�س���جع التب���ادل بالآث���ار واملطبوعات ب���  املتحف 
العراقي واملوؤ�س�س���ات الآثارية واملتاح���ف الجنبية وقد عمل 
عل���ى اج���راء التنقي���ب وال�س���يانة الثري  يف جمل���ة مواقع 
ومبان قدمية ترجع اىل الع�س���ور ال�سلمية وعني باأن ين�سر 
عنها ن�سرات ومن ذلك تل حرمل واحل�سر والكوفة واملدر�سة 
امل�ستن�س���رية كان رج���ًل طيب القلب عف الل�س���ان نبيًل متزنًا 
وكانت ثقافته الوا�س���عة وفكره النري واخلقه الر�سينة خري 
ما مييز �سخ�سيته الهادئة لقد ا�سدى ال�سيل جهودًا م�سكورًة 

يف ميادين الرتبية والتعليم والثقافة.
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