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ولعّل����ي ال اذه����ب بعي����دا اذا م����ا قل����ت ان 
الدكتور ال�سامر كان من اال�ساتذة البناة، 
فكم م����ن حمل����ة ال�سه����ادات الرفيع����ة، من 
اين ج����اءت، ت�سنموا منا�س����ب التدري�س 
واال�ست����ذة وم����ّرروا ال�سن����وات الط����وال 
يقدم����ون لطالبهم ماقالت����ه الكتب املقررة 
دومن����ا راأي يرتاأون����ه والفك����رة تع����ن لهم 
والتعقي����ب والتعليق او حت����ى مالحظة، 
لذل����ك مل يرتك����وا بعده����م اث����را يف الدرب 

وال�ساخ�سا يف امل�سرية.
والقل����ة م����ن ال�سف����وة ه����م اولئ����ك الذين 
)قال����وا لنا �سيئا وم����روا من هنا( وعندي 
ان اال�ست����اذ ال�سامر بينهم يف املقدمة عرب 
املرحل����ة الزمني����ة الت����ي عا�سه����ا وودعها 

مبكرا ماأ�سوفا عليه ب�سدق ومبرارة.
ول����ن ان�س����ى ما حيي����ت ذلك الرج����ل الذي 
ج�س����د بج����دارة �سخ�سي����ة الع����امل املفكر 
الواع����ي  واال�ست����اذ  امللت����زم  واالن�س����ان 
واملواط����ن النق����ي وحام����ل ر�سال����ة العلم 

االمني.
ولئ����ن كان����ت خ�سارتنا للرج����ال ال�سفوة 
من اويل العل����م واملعرفة، وقد افتقدناهم 
تباع����ا باأمر واحد اح����د، بالغة وج�سيمة، 
فهي يف رحيل ال�سامر م�ساعفة، ذلك النه 
ان�سان عرف طريقه و�سل����ك دربه باأمانة، 
واخل�س ل�سرف العل����م واحرتم اال�سول 
ورع����ى الفروع، وترك بع����د رحيله املبكر 
�سفوة خرية توؤمن – كما اآمن- بال�سدق 
بالعل����م  توؤم����ن  كم����ا  والوف����اء،  والنب����ل 

واملعرفة والنقاء.
وتع����ود ب����ني الذكريات اىل �سن����ني بعيدة 
ال  م����ا  املا�س����ي  م����ن  وا�سرتج����ع  خل����ت، 

ين�سى.
كان ذل����ك يف بداي����ة خريف ع����ام 1947م 
على وج����ه التحدي����د، عندما دخ����ل �سفنا 
املعلم����ني باالعظمي����ة،  دار  املدر�س����ي يف 
�س����اب ا�سمر انيق عل����ى مالحمه من اجلد 

والوقار ال�سيء الكثري.
واث����ار  انتباهن����ا،  لف����ت  م����ا  و�سرع����ان 
وتقديرن����ا  احرتامن����ا  ون����ال  اعجابن����ا، 
وامتلك االفئدة، فلقد اتفقنا نحن الطالب 
جميعنا على ف�سل اال�ستاذ في�سل ال�سامر 
و�سع����ة معرفت����ه ودماثة خلق����ه ور�سانته 

وتوا�سعه وطيب �سمائله.
كان يدر�سنا م����ادة التاريخ، وكان �سعاره 
املرفوع ه����و ان التاري����خ اذ يدر�س فامنا 
لن�ستم����د من����ه العربة – بك�س����ر العني- ال 

لن�سكب عليه العربة – بفتحها.
وعل����ى هذا اله����دي علمنا التاري����خ، وزاد 
ب����اأن فت����ح امامن����ا – نحن طالب����ه – افاقا 
رحب����ة يف املعرف����ة واحلياة وب����ذل جهدا 
خمل�س����ا لك����ي يك����ون م����ن كل من����ا رج����ال 
يع����رف مت����ى يق����ول )ال( او )نع����م( م����ن 

منطل����ق امي����ان �س����ادق بالوط����ن وبعزة 
النف�س وكرامتها.

والدته
ت�سجي����ل  جم����ال  ويف  وبع����د، 

الدكت����ور  ان  اذك����ر  ال�س����رية 
ال�سام����ر(  ج����ريء  )في�س����ل 
م����ن موالي����د مدين����ة الب�سرة 
در�����س  وق����د  1925م،  ع����ام 
فيه����ا املرحلت����ني االبتدائية 
انت�س����ب  ث����م  واملتو�سط����ة، 
اىل )كلي����ة املل����ك في�س����ل( 
ببغ����داد،  االعظمي����ة  يف 
تل����ك التي ا�س�س����ت انذاك 
كمدر�سة ثانوية ت�ستقبل 
الط����الب املتفوق����ني م����ن 
جمي����ع انح����اء الع����راق، 
وق����د ق�سد بع����د تخرجه 
فيه����ا م�س����ر لين����ال م����ن 
 – االول  ف����وؤاد  جامع����ة 
جامعة القاهرة – �سهادة 

اللي�سان�����س ث����م املاج�ستري 
ع����ام  الدكت����وراه  واخ����ريا 

1953 بعلم التاريخ.
وق����د دّر�س م����ادة التاري����خ اال�سالمي 

يف دار املعلم����ني االبتدائي����ة بالعا�سم����ة 
ويف ثانوي����ة الب�سرة قب����ل ح�سوله على 
الدكت����وراه وبع����د ان ناله����ا ع����ني مدر�سا 
للتاري����خ يف دار املعلم����ني العالية ببغداد 
ولكن����ه ف�سل منها بعد ع����ام واحد مع من 
ف�سل من اخلدم����ة الر�سمية من اال�ساتذة 
واملدر�سني واملعلمني والطلبة واملوظفني 
ب�سبب مواقفهم املناوئة- يومذاك- حللف 
بغ����داد والنظام امللكي احلاك����م، وبعد ان 
انه����ى دورة �سب����اط االحتي����اط العا�سرة 
التي خ�س�س����ت للمف�سولني عام 1955م 
ذه����ب اىل الكويت للتدري�س يف معاهدها 
العالي����ة، ولكنه ع����اد اىل الوطن بعد قيام 
ثورة الراب����ع �سعر من متوز عام 1958م 
لي�سهم يف احلي����اة الثقافي����ة وال�سيا�سية 
ب�س����كل فع����ال ولي�سغ����ل منا�س����ب عديدة 
من بينه����ا مدير التعليم الع����ام يف وزارة 
الرتبي����ة ورئا�س����ة اول نقاب����ة للمعلم����ني 
يف الع����راق حي����ث قام ب����دور ا�سا�سي يف 
تاأ�سي�سه����ا، ث����م، وزي����را لالر�س����اد، وه����و 
الذي ا�س�س وكالة االنب����اء العراقية وبداأ 
عل����ى  الثق����ايف  الن�س����ر  حم����اوالت  اوىل 
نفق����ة الدولة، ثم ت����رك اخلدمة احلكومية 
العلم����ي يف  البح����ث  ليعم����ل يف معاه����د 
براغ بت�سيكو�سلوفاكي����ا- ال�سابقة- بعد 
يف  للع����راق  �سف����ريا  ف����رتة  ام�س����ى  ان 

اندوني�سيا.
وبع����د عام 1968م عاد اىل الوطن ثانية 

جميل اجلبوري

في�صل ال�صامر العامل واالن�صان 

...واحلياة جتري مل�ض��تقر لها يربز يف م�ض��رتها الوا�ض��حة رج��ال افذاذ يرتكون 
ب�ضماتهم يف امليدان وخطواتهم على الطريق وب�ضكل يدل ويوؤ�ضر ويقول.

وهكذا يبقى من نفقتدهم من اولئك ال�ض��فوة يف ذاكرة االجيال حيث يع�ضر من بعد 
رحيلهم الن�ضيان وتظل �ضخو�ضهم ماثلة يف م�ضرة احلياة متنحها دفقا وفكرا ومثال 
عليا. واح�ضب ان اال�ضتاذ الدكتور في�ضل ال�ضامر من بني اولئك املتفردين، فقد رحل 
وت��رك اثار خطاه على الطريق، ا�ض��الة يف الفكر وغزارة يف املعرفة يف اهاب رجل 

عف الل�ض��ان كرمي اليد طيب القل��ب نبيل اخللق، يوؤمن اىل حد العبادة بال�ض��دق 
والت�ضامح والكرامة والت�ضحية يف �ضبيل املثل اخلرة والنبيلة.
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وع����ني ا�ست����اذا يف كلية الرتبي����ة بجامعة 
بغداد وح����ني دجمت كلي����ة الرتبية بكلية 
االداب �سغل من�سب ا�ستاذ التاريخ فيها، 
ث����م توىل رئا�سة ق�سم التاريخ منتخبا من 
قب����ل زمالئه اال�سات����ذة ثم ليعم����ل ا�ستاذا 
م�سرفا عل����ى ر�سائل الدكت����وراه فمتفرغا 
للبحث العلمي، حتى حم الق�ساء، فوافاه 
االجل �سباح يوم )1982/12/14( بعد 
ان خلف ثروة )علمية �سخمة( من الكتب 
واالوراق  واملحا�س����رات  والدرا�س����ات 
العلمي����ة، الت����ي تربه����ن على ط����ول باعه 
و�سع����ة معرفت����ه وامكانيات����ه املتميزة يف 

البحث والتق�سي واخللق واالبداع.
اآثاره العلمية والتاريخية

ونتاجات����ه  العلمي����ة  جه����وده  وقائم����ة 
التاريخية واالدبية والثقافية ومرتجماته 
اللغ����ة االنكليزي����ة طويل����ة وثري����ة،  ع����ن 
ولعل����ي يف االتي من ال�سطور اقف معرفا 
بابرزها م�سريا اىل اهم م�سامينها، ويف 

مايلي ك�سف باأهم موؤلفاته واثاره:
1-�س����وت التاري����خ ه����و اول ا�س����دارات 
اال�ست����اذ ال�سام����ر، ت����وىل ن�س����ره ال�سي����د 
كاظ����م احليدري الكتبي وطبع يف مطبعة 
االعتماد ببغداد عام 1948م، وقد �سدره 
بكلم����ة )اليزابيث براونن����ج( التي تقول: 
)عقيدتن����ا ان نه����ب ح����ني يق����رع جر�����س 

التاريخ( واهداه اىل:
اولئك الذين يوؤمن����ون باأن احلا�سر خري 
م����ن املا�سي، وان امل�ستقبل �سيكون خريا 

من احلا�سر..
اىل الذي����ن ي�سيخون ال�سم����ع اىل �سوت 
التاريخ لي�ستمدوا منه العربة ال لي�سكبوا 

العربة.
وتن����اول في����ه �ست����ة موا�سيع ه����ي )اثينا 
الث����ورة  اال�س����الم،  يف  والدميقراطي����ة 
الث����ورة  م����ن  اط����راف  الربوت�ستانتي����ة، 
يف  االر�����س  رقي����ق  حتري����ر  الفرن�سي����ة، 
رو�سي����ا، عل����ى هام�����س احل����رب العظمى 
�سافي����ة  مبقدم����ة  له����ا  وق����دم  االوىل(. 
�سغل����ت �سبع ع�سرة �سفح����ة من �سفحات 
الكتاب البالغ����ة )128( �سفحة من القطع 

املتو�سط.
ومن الت�سدي����ر وااله����داء واملقدمة يقف 
الق����ارئ ب�سهول����ة عل����ى توجه����ات املوؤلف 
املعرفة  باأن  – ال�ساب يومذاك- واميانه 
التاريخي����ة لي�ست م����ادة حتفظها اال�سفار 
وح�سب، امنا ه����ي موؤ�سرات ودالالت يف 

احلياة حا�سرا وم�ستقبال.
2-حركة الزجن، وكان����ت ر�سالته العلمية 
الت����ي ن����ال به����ا درج����ة املاج�ست����ري حتمل 
عن����وان: حركة ال����زجن واثرها يف تاريخ 
)دار  طبعته����ا  وق����د  العبا�سي����ة،  الدول����ة 
من�سوراته����ا  �سل�سل����ة  �سم����ن  الق����ارئ( 
بعن����وان ث����ورة ال����زجن، مطبع����ة العاين، 
الكت����اب  طب����ع  واعي����د   ،1954 بغ����داد 
مب�ساع����دة م����ن جامعة بغ����داد بع����د �سبع 
ع�س����رة �سنة م����ن �س����دور الطبعة االوىل، 
وتول����ت ن�سره مكتبة املن����ار ببغداد ودار 
ع����ام  بب����ريوت  العرب����ي  ال����رتاث  احي����اء 
1971م وق����ال املوؤل����ف يف مقدمة الطبعة 
الثانية، التي تق����ع يف )223( �سفحة من 

القطع الكبري:
لقد �سجعني على اعادة طبع ثورة الزجن 
ذلك االحلاح النبيل واملتوا�سل من جانب 
املعني����ني باملو�س����وع والق����راء عل����ى حد 

�سواء على �سرورة القيام بهذا العمل.
كتبه����ا  ومق����االت  مبقدم����ات  وا�ست�سه����د 
معنيون يف هذا ال�سدد من بينهم اال�ستاذ 
احمد علب����ي يف مقدمة كتابه ثورة الزجن 
وقائدها علي بن حممد، بريوت 1961م، 
واال�ستاذ ف����وؤاد دوارة يف مقال له مبجلة 
الكات����ب امل�سري����ة الع����دد 17، اغ�سط�س، 
اليوغو�س����اليف  وامل�ست�س����رق  1962م، 

مقدم����ة  يف  بوبوفيت�����س  الك�سن����در 
اطروحت����ه عن ثورة ال����زجن التي نال بها 
درج����ة الدكتوراه من جامع����ة ال�سوربون 

بباري�س عام 1965م.
اال�ست����اذ  و�سعه����ا  الت����ي  املقدم����ة  ويف 
ال�سام����ر لكتاب����ه يق����ول ع����ن منهج����ه يف 

درا�سة التاريخ وروؤيته له:
لق����د اخ����ذت على عاتق����ي ان اق����دم للقارئ 
العرب����ي هذا البح����ث املتوا�سع عن ثورة 
ال����زجن القيم الدلي����ل على انه م����ن املمكن 
ج����دا ان نكت����ب تاريخنا با�سل����وب جديد 
يعري احل����ركات االجتماعية اهمية كبرية 
وينظ����ر اليها مبنظار جدي����د غري املنظار 
الذي نظ����ر به املوؤرخ����ون القدامى، اعنى 
انن����ا يج����ب ان نعتربها خط����وات خطتها 
حت�س����ني  نح����و  اال�سالمي����ة  ال�سع����وب 
ع����دم  ع����ن  النظ����ر  ب�س����رف  او�ساعه����ا، 

ان�سجامها مع م�سالح بع�س الفئات.
ولي�س هذا فح�سب، بل ان االمانة العلمية 
تدعون����ا اىل ان نعطي احل����دث التاريخي 
حق����ه ال اك����ر وال اقل ون�سع����ه يف مكانه 
دون  التاريخ����ي  ال�سل����م  م����ن  ال�سحي����ح 
مبالغة او تهويل او ان�سياق وراء اخليال 
ان احلقيقة التاريخي����ة هي الهدف االول 
للباح����ث ويجب عليه ان يعلنها مهما كلفه 
االم����ر، دون ان يتوق����ع ر�س����ى فري����ق او 

غ�سب فريق اآخر.
3-الدولة احلمدانية يف املو�سل وحلب.

ومن كتب الدكتور ال�سامر الثبت املراجع 
كتابه عن الدول����ة احلمدانية يف املو�سل 
وحلب، الذي نال به درجة الدكتوراه يف 
التاريخ اال�سالمي عام 1953 من جامعة 
القاهرة كما ا�سلفن����ا وقد طبع الكتاب يف 
جزءي����ن و�ساع����دت جامع����ة بغ����داد عل����ى 
ن�سره ومت طبع اجل����زء االول يف مطبعة 
االمي����ان ببغداد، ع����ام 1970م، وهو يقع 
يف )428( �سفح����ة م����ن القط����ع الكب����ري، 
وطبع اجل����زء الثاين يف مطبعة اجلامعة 
ببغداد، ع����ام 1973 وهو يقع يف )377( 
�سفحة من القط����ع الكبري اي�سا، وقد قدم 
املوؤلف تربي����را الختياره ه����ذا املو�سوع 
يف مقدم����ة اجل����زء االول م����ن الكتاب قال 

فيه:
لق����د اردت ان اخت����ار مو�سوع����ا مل يكتب 
في����ه مرج����ع جام����ع بالعربي����ة وان يكون 
�سم����ن نط����اق تاري����خ الع����راق اال�سالمي 
فاقرتح علّي ا�ساتذتي ان اختار مو�سوع 

احلمدانيني، الن م����ا كتب فيه مل يزد على 
بحوث متفرقة يتناول اغلبها حياة �سيف 
الدولة باعتباره ا�سهر امراء احلمدانيني 
عل����ى  والغربي����ني  ال�سرقي����ني  نظ����ر  يف 
االط����الق يف حني ان تاري����خ احلمدانيني 
يف املو�سل واجلزي����رة ب�سورة اخ�س- 
مل ين����ل كبري اهتمام م����ن املوؤرخني فلعلي 
ا�ستطي����ع ان ا�سه����م يف احي����اء ناحية من 

تاريخ العراق اال�سالمي.
4-اال�سول التاريخية للح�سارة العربية 

اال�سالمية يف ال�سرق االق�سى.
وكتاب الدكتور ال�سامر الذي ا�سدرته له 
وزارة االع����الم يف اجلمهوري����ة العراقية 
عام 1977م بعن����وان اال�سول التاريخية 
للح�سارة العربي����ة اال�سالمية يف ال�سرق 
االق�س����ى ت�سم����ن ه����و االخ����ر جمموع����ة 
درا�س����ات كتبه����ا وف����ق منهج����ه يف كتابة 
التاري����خ ونظرته اليه ج����اءت يف ف�سول 
�ست����ة حملت عناوين )العرب �سادة البحر 
ال�سرقي����ة، نا�س����رو اال�س����الم يف جنوب����ي 
اث����ار  االق�س����ى،  وال�س����رق  اآ�سي����ة  �س����رق 
الع����رب احل�ساري����ة والثقافي����ة يف ج����زر 
الهن����د ال�سرقي����ة، اث����ار الع����رب واال�سالم 
يف الهند، ال�سف����ارات العربية اىل ال�سني 
اال�سالمي����ة،  الو�سط����ى  الع�س����ور  يف 
حرك����ة التجدي����د الديني����ة والعلمانية يف 

اندوني�سيا احلديثة( وقال يف مقدمتها.
ان هذه ال�سفحات لي�س����ت تاريخا �سامال 
وكام����ال، وامن����ا ه����ي جم����رد ف�س����ول من 
�سف����ر جليل مل يح����ظ بالدرا�س����ة املحايدة 
واملو�سوعي����ة بعد، ولعل ه����ذه املحاولة 
تدفع املخت�س����ني اىل مزيد من الدرا�سات 

اجلادة يف هذا امليدان الرحب.
وبع����د فالكت����اب يق����ع يف )150( �سفح����ة 
من القطع الكب����ري، وقد طبع طباعة انيقة 
بباري�س/ دار الطليعة للطباعة والن�سر. 

5-العرب واحل�سارة االوربية.
كم����ا �س����در ل����ه يف الع����ام نف�س����ه 1977م 
)املو�سوع����ة  �سل�سل����ة  يف  االول  الكت����اب 
ال�سغرية( الت����ي ت�سدرها وزارة االعالم 
يف اجلمهوري����ة العراقية وق����د بحث فيه 
مو�س����وع الع����رب واحل�س����ارة االوربية 
يف )75( �سفح����ة م����ن القط����ع ال�سغ����ري 
طبعت يف مطاب����ع )دار احلرية للطباعة( 

ببغداد.
6-ابن االثري:

وزارة  ل����ه  ا�س����درت  1983م  ع����ام  ويف 

الثقاف����ة واالع����الم- دار الر�سي����د للن�س����ر، 
يف �سل�سل����ة االع����الم وامل�سهوري����ن كتابا 
ع����ن ابن االث����ري در�����س فيه حي����اة ونتاج 
�ساحب الكام����ل يف التاريخ ووقف يلقي 
اال�س����واء على ما خلفه هذا املوؤرخ العامل 

يف الدرا�سات التاريخية.
وقد جاء الكت����اب يف ت�سعة ف�سول غطت 
)167( �سفحة م����ن القطع الكبري، طبعت 

يف مطابع دار احلرية ببغداد.
7-عيون التواريخ البن �ساكر الكتبي.

ويف جمال حتقيق الرتاث �سنع مب�ساركة 
)الدكتورة نبيلة عبداملنعم داود( حتقيق 
االجزاء الثاين ع�سر والع�سرين واحلادي 
والع�سري����ن( م����ن كتاب عي����ون التواريخ 

ملحمد بن �ساكر الكتبي.
والكتاب يجمع بني احلوادث والوفيات، 
وه����و مرت����ب عل����ى ال�سن����ني، ف����اذا انتهى 
املوؤل����ف من اه����م ح����وادث �سنة م����ا، افرد 
عنوان����ا عن من تويف يف ه����ذه ال�سنة من 

االعيان.
ويق����ول املحقق����ان ان����ه منه����ج يف كتاب����ة 
ال�ساد�����س  الق����رن  انت�س����ر بع����د  التاري����خ 
الهجري، وقد انتهى فيه املوؤلف اىل �سنة 

760ه�.
وي�سيف����ان ب����اأن اهتمامه����ا ان�س����ب عل����ى 
ب����اأن  العتقادهم����ا  املتاأخ����رة  الع�س����ور 
قليل����ة، وه����ي يف  املن�س����ورة  م�سادره����ا 
او  غام�س����ة  �سب����ه  ف����رتة  الوق����ت  نف�����س 
جمهول����ة، ويزي����د م����ن اهمي����ة ا�ستكم����ال 
درا�س����ة تاري����خ ه����ذه الع�س����ور املتاأخرة 
انه����ا لي�ست كما يت�س����ور البع�س ع�سور 
ظالم دام�س طم�ست فيها معامل احل�سارة 
العربية اال�سالمية وانحطت فيها احلركة 
املدار�����س  واقفل����ت  والعلمي����ة،  الثقافي����ة 
خالله����ا ابوابها، وركن النا�س اىل اجلهل 
واخلرافة، ومن ثم فان ن�سر كتب الرتاث 
املتاأخ����رة ه����و وح����ده ال����ذي يزي����ل ه����ذا 

الت�سور.
وق����د طبع����ت االج����زاء الثالث����ة تباعا يف 
اعوام 1977، 1980، 1984م يف مطابع 
دار احلرية ببغ����داد، وجاء اجلزء الثاين 
ع�س����ر يف )576( �سفحة من لقطع الكبري 
واجل����زء الع�س����رون يف )502( واجل����زء 
احل����ادي والع�سرون يف )505( �سفحات 

من القطع ذاته.
8-اال�سلحة والرجل- رجل االقدار.

ويف حق����ل الرتجمة نقل مب�ساركة )قرين 

رفيق الدوغرجمي( م�سرحيتي اال�سلحة 
والرج����ل ورج����ل االقدار لربن����ارد �سو، 
وذل����ك يف عام 1947، وطبعتا يف كتاب 
واحد مبطبعة الكرنك بالفجالة مب�سر.

ترجمت����ه  وكان����ت  احل�س����ارة  9-ازم����ة 
لكتاب ازم����ة احل�سارة – اآفاق ان�سانية 
)جوزي����ف  تاألي����ف  متغ����ري،  ع����امل  يف 
اأ.كاميل����ريي( اآخر اعمال����ه يف الرتجمة 

ويف احلياة.
الثقاف����ة واالع����الم  تول����ت وزارة  وق����د 
باجلمهوري����ة العراقي����ة طبع����ه ون�سره 
ع����ام 1984م حي����ث كان ق����د دفع����ه اليها 
قب����ل رحيل����ه املوؤ�س����ي وق����دم للرتجم����ة 

كاتب هذه ال�سرية.
10-ابحاث تاريخية متنوعة.

ث����م غ����ري ه����ذا وذاك، كثري ت�س����اف اليه 
�سل�سل����ة عام����رة من البح����وث املعتمدة، 
منها على �سبيل املث����ال ولي�س احل�سر، 

ووفق ت�سل�سل تاريخ ن�سرها:
-موقفن����ا م����ن املدني����ة الغربي����ة، وزارة 

الرتبية الكويتية، 1959م.
واملكايي����ل  االوزان  يف  -مالحظ����ات 
اال�سالمية واهميتها، جملة كلية االداب، 

جامعة بغداد 1971م.
يف  ال�س����ني  اىل  العربي����ة  -ال�سف����ارات 
الع�س����ور الو�سط����ى اال�سالمية – جملة 

اجلامعة امل�ستن�سرية، بغداد 1971م.
يف  والعن�س����ري  الدين����ي  -الت�سام����ح 
مرك����ز  –جمل����ة  اال�سالم����ي  التاري����خ 

الدرا�سات الفل�سطينية، بغداد 1972م.
الفك����ر  مواجه����ة  يف  العرب����ي  -الفك����ر 
الغربي- من�س����ورات اجلمعي����ة العراقية 

لالثار والتاريخ، بغداد 1972م.
-حرك����ة التجديد الدين����ي والعلماين يف 
اندوني�سيا من�سورات اجلمعية العراقية 

لالثار والتاريخ، بغداد 1972م.
-خواط����ر وذكريات عن ط����ه ح�سني، عدد 
املربد اخلا�س من جملة االقالم العراقية، 

بغداد 1974م.
واالقت�سادي����ة  االجتماعي����ة  -االهمي����ة 
للمكايي����ل واالوزان اال�سالمي����ة، املوؤمتر 

الدويل للم�ست�سرقني، باري�س 1975م.
-جوان����ب جديدة م����ن حياة املل����ك في�سل 
الدرا�سي����ة  احللق����ة  اعم����ال  م����ن  االول- 
عق����دت  الت����ي  فران�����س(  دي  ل�)الكولي����ج 
ح����ول الوثائق العربية غري املن�سورة يف 

باري�س عام 1976م.
مرك����ز  اليه����ودي،  اجلن�����س  -م�ساأل����ة 

الدرا�سات الفل�سطينية بغداد 1977م.
-اليه����ود العراقي����ون- ملح����ات تاريخية، 
مرك����ز الدرا�س����ات الفل�سطيني����ة ، بغ����داد 

1977م.
منظم����ة  الع����رب،  عن����د  الكتاب����ة  -م����واد 
اجلامع����ة  والعل����وم،  والثقاف����ة  الرتبي����ة 

العربية 1979م.
-نه�س����ة التج����ارة العربي����ة يف الع�سور 
املوؤرخ����ني  احت����اد  جمل����ة   – الو�سط����ى 

العرب، بغداد 1981م.
-العراق- جامعة اك�سرت، 1981م.

وقد يطول بنا املقام ويت�سع املقال ونحن 
ن�ستعر�����س نتاجات ذلك الرج����ل الغزير، 
عم����ر  يف  الكث����ري  الكث����ري  اعط����ى  ال����ذي 
ق�س����ري، وح�سب����ه ان����ه ادى دوره باأمان����ة 
الع����امل و�سدق االن�س����ان املخل�س لوطنه 
وامت����ه ولالن�ساني����ة، ولق����د خل����ف رحيله 
ا�سى موجع����ا يف قلوب كل من عرفوه او 
قراأوه، اولئك الذين افتقدوا فيه االن�سان 
وامل����وؤرخ والعامل وال�سدي����ق، وبعد، فان 
الذي يبقى م����ن في�سل ال�سامر هو اخللق 
القومي وخطواته العلمية الرا�سخة التي 
ترك����ت اآثاره����ا عل����ى دروب املعرفة بعمق 

وباأ�سالة، رحمه الله.

تعود بي الذكريات اىل �سنني بعيدة خلت، وا�سرتجع من املا�سي ما ال ين�سى.
كان ذلك يف بداية خريف عام 1947م على وجه التحديد، عندما دخل �سفنا 

املدر�سي يف دار املعلمني باالعظمية، �ساب ا�سمر انيق على مالحمه من اجلد 
والوقار ال�سيء الكثري.
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اأجد لزاما علي اأن اأحيي فيكم تقديركم 
ووفاءك���م ال�ستذكارك���م الإب���ن ب���ار من 
اأبن���اء وطنن���ا العراق ، فن���ذر نف�سه له 
و للثقاف���ة و الدميوقراطية فيه ، فكان 

رمزًا من رموزه النا�سفة.
لق���د ارتبط���ت ب���ه فكري���ًا و �سيا�س���ًا و 
�سخ�سيًا على مدى ثالثة عقود تقريبًا 
، مل نف���رتق خالله���ا اال لب�سع �سنوات 
فر�سته���ا الغرب���ة عليه بع���د انقالب 8 
�سب���اط الدم���وي املع���روف ، فعرفت���ه 
عذب���ة  بان�ساني���ة   ان�سان���ًا   ... حق���ًا 
�سامية ووطنيًا خمل�سا غيورًا ، حيث 
تتجلى  وطنيته يف حبه للمواطنني و 
احرتامه لهم . ومثقف���ًا عاملًا يف جمال 
اخت�سا�سه ومتمي���زًا ب�سفات العلماء 
وتوا�سعهم،  مع جراأة يف فهم الرتاث 
وقدرة عالية عل���ى االنفتاح و التعامل 
بوع���ي مع املرحلة الت���ي عا�س خاللها 
فا�ستوعبها فكان م���ن الرواد الذين مل 
يخذلوا الفكر ومل يخذلوا الرتاث ، و 
يتمث���ل ذلك يف كتابه امل�سهور ))ثورة 
كتابات���ه  كل  يف  ث���م  اواًل   )) ال���زجن 
االخ���رى ، حي���ث جتل���ى  فيه���ا اميانه 
بكل جوانب الفكر الدميوقراطي وما 
يبغ���ي اليه هذا الفكر وما يت�سف به ، 
من توجه لتحقيق العدالة االجتماعية 
وحت���رر  احلقيق���ة  وراء  و�سع���ى 
فكري بعي���دًا من كل اأن���واع االنغالق 

والتع�سب.
لقد عرفته بهذه ال�سفات وبغريها من 
ال�سفات العلمية و االن�سانية اجلليلة 

الت���ي يحمله���ا من���ذ ب���دء تعارفن���ا يف 
اأوائل عق���د اخلم�سينيات املا�سي عرب 
لقاءاتنا يف جملة ))الثقافة اجلديدة(( 
ث���م ما كان من اأم���ر ف�سلنا من اخلدمة 
الأ�سب���اب   1954 ع���ام  يف  الوظيفي���ة 
�سيا�سي���ة تتعل���ق مبوقفن���ا الراف����س 
و املعار����س ل�سيا�س���ة احلك���م امللكي ، 
ث���م موا�سلتن���ا ، مع زم���الء و ا�سدقاء 
ّاخري���ن ، االهتم���ام ب�س���وؤون الوط���ن 
والثقاف���ة يف الع���راق بالعم���ل �سم���ن 
اط���ار جبه���ة االحت���اد الوطن���ي الت���ي 
ت�سكلت عام 1957 من جميع االحزاب 
ال�سيا�سي���ة الوطني���ة القائم���ة ّانذاك ، 
باال�سافة اىل ن�ساطنا للدعوة لتاأ�سي�س 
نقابة املعلم���ني. وحني قامت ثورة14 
مت���وز عام 1958 وق���ع االختيار عليه 
ليك���ون مديرًا عام���ًا للتعليم يف وزارة 
املع���ارف )الرتبي���ة( و اخت���ارين ه���و 
الأعم���ل معه مدي���رًا للتعلي���م االبتدائي 

فعرف���ت خ���الل عملن���ا امل�س���رتك مدى 
اخال�سه وا�ستقامته يف العمل وبفكره 
التنوي���ري يف جمال مناهج الرتبية و 
التعليم وطرق التدري�س. واىل جانب 
ذلك وا�سلنا الدع���وة والعمل من اجل 
تاأ�سي����س نقابة مركزي���ة للمعلمني مع 
زمالء اخرين يوؤمن���ون باأهمية العمل 
النقاب���ي نظ���رًا الأهمي���ة دور املعلم يف 
اع���داد املواطن ال�سال���ح ويف حتقيق 
النتائ���ج املرجوة من العملية التعلمية 
و الرتبوي���ة وما يرتت���ب على ذلك من 
توفري الظ���روف املنا�سبة الأداء مهامه 
اجتماعيا واقت�ساديًا و�سمان حقوقه 
الوظيفي���ة و حمايت���ه م���ن االجراءات 
االداري���ة التع�سفية التي ق���د يتعر�س 
له���ا ، ف���كان املرح���وم في�س���ل نا�سط���ًا 
متميزًا وا�سفرت اجلهود عن تاأ�سي�س 
النقابة و انتخب���ه املوؤمتر االول نقيبًا 
للمعلمني باالجماع وا�ستطاعت خالل 

فرتة توليه هذا املن�سب حتقيق الكثري 
من االجنازات و املكا�سب التي حتمي 
حقوق املعلمني وترفع من م�ستوياتهًم 
ب�سع���ة  اال  مت����س  ومل   . قدراته���م  و 
ا�سه���ر حت���ى اخت���ري  ليك���ون وزي���رًا 
لالر�س���اد )الثقاف���ة واالع���الم( فعم���ل 
جاه���دًا لتاأ�سي����س الفرق���ة ال�سمفونية 
االورك�س���رتا  وفرق���ة  الوطني���ة 
للمو�سيق���ى ال�سرقي���ة ووكال���ة االنباء 
االذاع���ة  برام���ج  وتطوي���ر  العراقي���ة 
و التلفزي���ون بكاف���ة لغ���ات القوميات 
املكون���ة لل�سع���ب العراق���ي ومنه���ا مد 
�ساعات البث االذاعي باللغات الكردية 
والرتكمانية التي كانت حمددة بب�سع 
�ساع���ات فق���ط . وخ���الل ف���رتة جلوئه 
اىل "جيكو�سلوفاكي���ا " بع���د انق���الب 
8 �سب���اط مت تعيين���ه ا�ست���اذًا يف ق�سم 
الدرا�س���ات ال�سرقي���ة بجامعة "يراغ" 
وه���ي م���ن اأق���دم و ا�سه���ر اجلامع���ات 

االوربي���ة ، نظ���رًا ل�سمعت���ه ومكانت���ه 
العلمي���ة ل���دى االأو�س���اط االكادميي���ة  
الت���ي  تعنى بدرا�س���ة التاريخ العربي 
و اال�سالم���ي وح���ني ع���اد اىل الوط���ن 
املا�سي���ات  ال�سبعيني���ات  اأوائ���ل  يف 
اال�سالم���ي  للتاري���خ  ا�ست���اذًا  ا�سب���ح 
بكلي���ة االداب � جامعة بغ���داد فاأ�سرف 
على عدد م���ن الدرا�سات املتميزة لنيل 
�سه���ادات الدكت���وراه و املاج�ست���ري . 
وي�سه���د ل���ه كل زمالئ���ه وطالبه ، وهم 
كث���ريون ، مبدى غ���زارة علمه و�سمو 
م�ساعدته���م  عل���ى  وحر�س���ه  خلق���ه 
وافادتهم حتى وافته املنية بعد �سراع 
مري���ر م���ع املر�س ال���ذي حتم���ل ّاالمه 
ب�سرب جميل و اإب���اٍء عال . كنت ازداد 
حب���ًا وتقديرًا ل���ه ، وثق���ة واعجابًا به 
كلما كانت مت���ر االيام فازداد قربًا منه 
، لقد تعلمت منه الكثري وكان قدوة يل 

يف كثري من املواقف .
الرحمة و الر�س���وان لروحه الطاهرة 
مو�س���ع  مواقف���ه  و  ّاراوؤه  و�ستظ���ل 
التقدي���ر و االعت���زاز ل���دى املثقف���ني و 
الغي���ارى من اهلنا يف العراق، ويبقى 
في�س���ل ال�سام���ر علم���ًا ثقافي���ًا ومعلمًا 
فا�س���اًل  وان�سان���ًا  ب���ارزًا  وا�ست���اذًا 

و�سيا�سيًا وطنيًا ودميوقراطيًا حقًا.

* نقيب املعلمني عام 1958 

كلمة القيت يف حفل تاأبني 
في�سل ال�سامر

في�صل ال�صامر كما عرفته
   جنيب حميي الدين*

عرفته حقًا ... ان�سانًا بان�سانية  عذبة �سامية 
ووطنيًا خمل�سا غيورًا ، حيث تتجلى  وطنيته يف حبه 

للمواطنني و احرتامه لهم . ومثقفًا عاملًا يف جمال 
خت�سا�سه ومتميزًا ب�سفات العلماء وتوا�سعهم،  مع 
جراأة يف فهم الرتاث وقدرة عالية على االنفتاح و 

التعامل بوعي مع املرحلة التي عا�ش خاللها
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 ه���ذه الرغب���ة العارمة يف ح���ب العلم 
م�س���ر،  اىل  الرحي���ل  ي�س���د  جعلت���ه 
قا�سدا جامع���ة )فوؤاد االول( يف �سنة 
1947 ين���ال �سه���ادة البكلوريو����س، 
)حرم���ة  املهم���ة  اطروحت���ه  وع���ن 
ال���زجن/ القاهرة 1950( ن���ال �سهادة 
املاج�ست���ري،  ويف �سنة 1953 ح�سل 
اطروحت���ه  عل���ى  الدكت���وراه  عل���ى 
املو�سوم���ة ب�)الدول���ة احلمداني���ة يف 
املو�س���ل وحل���ب( ويف ال�ساد����س من 
مت���وز م���ن ذات الع���ام ع���ني مدر�س���ا 
للتاري���خ يف )كلي���ة الرتبي���ة( وبع���د 
اخلدم���ة  م���ن  ف�س���ل  وني���ف  �سن���ة 
ب�سب���ب مواقفه املناوئ���ة حللف بغداد 
وللنظ���ام امللكي القائم ان���ذاك، واإبان 
ث���ورة متوز �سن���ة 1958 ع���نّي مديرا 
للتعليم العام يف وزارة الرتبية، وقد 
لع���ب دورا مهم���ا يف تاأ�سي����س نقاب���ة 
املعلم���ني، وكان اول رئي�س لها، ويف 
1959/7/13 اخت���ري وزيرا لالر�ساد 
وجهد يف تاأ�سي�س الفرقة ال�سمفونية 
العراقي���ة ووكال���ة االنب���اء العراقية، 
الثال���ث  يف  ا�ستقالت���ه  ق���دم  حت���ى 
ع�سر م���ن ماي�س �سن���ة 1961، وعلى 
اثره���ا عني وزي���را مفو�سا يف وزارة 
اخلارجية، ثم �سفريا يف اندوني�سيا، 
ويف ع���ام 1963 ق���دم ا�ستقالته ثانية 
ويف  جيكو�سلوفاكي���ا،  اىل  و�ساف���ر 
�سن���ة 1968 ع���اد اىل العراق���ة ثاني���ة 
وان�س���رف اىل  التدري����س يف ق�س���م 
التاري���خ/ كلي���ة االداب، حت���ى وفاته 

يف بغداد بتاريخ 1982/12/14. 
هك���ذا حي���اة ملوؤها العم���ل ال�سيا�سي 
والن�س���اط  واملت���وازن،  ال���دوؤوب 
الرتبوي والتعليمي ال�سادق البد لها 
م���ن ان تقرتن بعط���اء فكري وثقايف، 
وبالفع���ل فقد و�س���ع )ال�سامر( تاآليف 
عدي���دة يف ميادين التاألي���ف املبا�سر، 
والرتجمة، وحتقيق ن�سو�س الرتاث 

العربي اال�سالمي.
ففي املي���دان االول اي ميدان التاأليف 
املبا�س���ر ل���ه الكت���ب التالي���ة: �س���وت 
الدول���ة   ،1947 بغ���داد  التاري���خ، 
احلمدانية يف املو�سل وحلب، بغداد 
1953 والقاه���رة ط2 1972، وثورة 
 ،1971 وب���ريوت   1954 ال���زجن 
وال�سف���ارات العربي���ة اىل ال�سني يف 
الع�سور الو�سطى اال�سالمية )بحث( 
1971، والت�سامح الديني والعن�سري 
اال�سالم���ي  العرب���ي  التاري���خ  يف 

)بح���ث( 1972، والفك���ر العرب���ي يف 
مواجهة الفك���ر الغربي بغداد 1972، 
وحرك���ة التجديد الدين���ي والعلماين 
بح���ث،  احلديث���ة،  اندوني�سي���ا  يف 
1972، جوانب جديدة يف حياة امللك 
في�سل االول، باري�س 1976 اال�سول 
يف  العربي���ة  للح�س���ارة  التاريخي���ة 
ال�س���رق االق�سى بغ���داد 1977 وط 2 
1986 والعرب واحل�سارة االوربية، 
املو�سوع���ة ال�سغ���رية، بغ���داد 1977 
واب���ن االث���ري، بغ���داد 1983، وط 2 

..1986
م���ع  ا�س���رتك  الرتجم���ة  مي���دان  ويف 
الدوغرجم���ي(  )ق���رين  اال�ست���اذ 
برتجمة م�سرحيتني لربنارد�سو هما: 
اال�سلح���ة والرج���ل ورج���ل االق���دار، 
القاه���رة 1947، وترج���م باال�سرتاك 
مع د. �سالح ال�سماع كتاب امل�ست�سرق 
الفرن�س���ي )موري����س غ���ود ف���روي(: 
النظم اال�سالمية ون�سر يف بغداد �سنة 
1952، بينم���ا انفرد يف ترجمة كتاب 
)ازم���ة احل�س���ارة( ملوؤلف���ه )جوزيف 
كاميل���ريي( ون�س���ره يف بغ���داد �سنة 

.1984
الن�سو����س  حتقي���ق  جم���ال  يف  ام���ا 
الرتاثي���ة، فق���د ن�س���ر كت���اب )عي���ون 

الكتب���ي،  حمم���د  ملوؤلف���ه  التواري���خ( 
مبعية اال�ستاذة نبيلة عبداملنعم داود 

ون�سر يف بغداد �سنة 1977.
�سعى املرح���وم )ال�سامر( يف عدد من 
بحوث���ه ودرا�سات���ه وخا�س���ة )الفكر 
العرب���ي يف مواجهة الفك���ر الغربي( 
الغربي���ة(  املدني���ة  م���ن  و)موقفن���ا 
و)العرب واحل�س���ارة االوربية( اىل 
تو�سي���ف مق���رتب نظ���ري لالنقبا�س 
الثق���ايف ب���ني احل�سارت���ني العربي���ة 

والغربية.
وعل���ى الرغ���م م���ن ان���ه يّك���ن للمدنية 
ال�سناعي���ة االآلي���ة ق���درا م���ن التقدير 
حتمي���ة  اىل  باال�ستن���اد  واالح���رتام 
التوا�س���ل م���ع التق���دم احلا�س���ل يف 
الغرب، فانه ميار����س من جهة اخرى 
نوعا من النق���د ملعطيات هذه املدنية، 
ذل���ك انه ينطل���ق من )�س���رورة اتخاذ 
موقف( ازاء ح�سارة الغرب،، ويعني 
باملوق���ف بتكوي���ن فل�سف���ة �ساملة يف 
النظ���ر اىل امل�سائل ككل، وتوجه مثل 
هذا ينم عن وع���ي متقدم يف �سياقات 
ل���دى مثقفين���ا  ب���ه  املعم���ول  الوع���ي 

املعا�سرين.
ان اتخ���اذ موقف واحلدي���ث له جتاه 
ظاه���رة االحت���كاك بح�س���ارة الغرب 

اليعن���ي البت���ة ان يكون ه���ذا املوقف 
منبثقا عن الرف����س ال�سلبي )للغرب( 
ب���ل عل���ى العك����س، يج���ب ان ينبث���ق 
م���ن وعين���ا الكامل ملا نري���د ونبتغي، 
وبتعبري اآخر ملا نحتاج، ومن منطلق 
يو�س���ل  ان  هدف���ه  متح���رر  تقدم���ي 
املجتم���ع العرب���ي اىل رح���اب التقدم 

والتمدن.
واذا كانت عالقة الع���رب بالغرب هي 
عالق���ة تكاملية حتاول ان تخلق منطا 
من التفهم قوام���ه احلوار والتوا�سل 
االيجاب���ي فان عالقة الغ���رب بالعرب 
لي�س���ت عل���ى ه���ذه الوت���رية، ذل���ك ان 
االول غالب���ا ما يجعل من هذه العالقة 
ذات طبيعة �سراعية قوامها ال�سيطرة 
واال�ستعمار واالنق�سا�س على معامل 
احل�س���ارة العربي���ة وم�س���خ رموزها 

وتهمي�س وجودها.
النظ���رة  م���ن  الب���د  ه���ذا  وازاء 
تد�س���ني  يف  والعلمي���ة  املو�سوعي���ة 
عالق���ة جدي���دة م���ع الغ���رب تت�س���ف 
بالعقالني���ة اال�سيلة الت���ي التتناق�س 
م���ع الثواب���ت اجلوهري���ة يف حي���اة 
االن�س���ان العرب���ي، ولك���ن الب���د م���ن 
االلتف���ات اىل التناق����س الكام���ن يف 
بنية احل�سارة الغربي���ة، فلقد �سيطر 

الغرب على ق���وى الطبيعة عن طريق 
معرفته���ا، ثم ع���ن طري���ق تنظيم هذه 
املعرف���ة وتطبيقها يف خمتلف العلوم 
لكنه اخفق امّي���ا اخفاق يف ال�سيطرة 
عل���ى املحي���ط االجتماع���ي، ب���ل عجز 
عن ايج���اد قيم خلقية وروحية ترفعه 
اىل م�ست���وى التق���دم امل���ادي وتكون 
مبثاب���ة �سمام االم���ان الذي يردع عن 
ا�ستخدام ثمرات العلم يف تخريب ما 

�ساده العلم نف�سه..
ان ازمة الغرب ه���ي ازمة عقل وروح 
واخ���الق و�سمري، وق���د تاأتت لهم عن 
طريق تغري مادي �سريع، فلم ي�ستطع 
الغرب���ي ان يواج���ه احلي���اة اجلديدة 
الكث���ريون  وفق���د  جدي���دة،  بعقلي���ة 
قدرتهم على التكيف، وكانت النتيجة 
ه���ي هذا االنحالل الذي يهدد املجتمع 
الغرب���ي امّيا تهديد مما نتج عنه ازمة 
نف�سي���ة وفكري���ة ح���ادة ونزع���ة م���ن 
الت�س���اوؤم والياأ�س عرّب عنها الفال�سفة 
كج���ورد  وك���ري  �سوبنه���ور  امث���ال 

وغريهم.
اآراء  حم���ط  )ال�سام���ر(  كان  لق���د 
العراق���ي،  املثقف���ني  م���ن  معا�سري���ه 
فعند �سدور كتاب���ه )�سوت التاريخ( 
�سن���ة 1947 ق���ال عنه الكات���ب الالمع 
ال���رباك )لال�ست���اذ في�سل  عبدالق���ادر 
بالرغم من حداثة �سنه وا�ستعداده ما 
يب�سر باأن���ه �سيعد من الباحثني الذين 

يعتد بهم هذا البلد/ بغداد 1948(..
وعن���د �س���دور كتاب )ال�سام���ر( الفكر 
العرب���ي يف مواجه���ة الفك���ر الغربي 
ق���ال عن���ه ح�سني امني )ان���ه ا�سافة ملا 
ميتاز به من عم���ق التفكري التاريخي 
والتعلي���ل  التحلي���ل  يف  واالبت���كار 
والقدرة عل���ى ا�ستنتاج���ات تاريخية 
رائعة، فانه يت�سف بالداأب املتوا�سل 
احلقائ���ق  وتق�س���ي  البح���ث،  عل���ى 
التاريخي���ة وعر�سه���ا ب�سالم���ة راأي، 
وك�سفه���ا ب�سالب���ة عقي���دة..، تق���دمي 

الكتاب، بغداد 1972(..
وبع���د وف���اة ال�سامر قال عن���ه �سالح 
خال�س )كان في�س���ل ال�سامر االن�سان 
النموذج، والع���امل ال�سليع، واملثقف 
الوا�س���ع املعرف���ة، وال�سيا�سي النقي، 
والوطني املخل����س، واملفكر العلمي، 
اال�س���رة  ورب  الفا�س���ل،  واملرب���ي 

احلنون..، بغداد 1983(.
رح���م الل���ه )ال�سامر( ان�سان���ا ومفكرا 

ومربيا.

من ال�ضعوبة مبقال �ضحفي الكتابة عن ان�ضان متعدد االن�ضطة يف ميادين الرتبية والثقافة والفكر 
واملمار�ضة االدارية.. وهو امر قد يدعونا اىل االيجاز واالختزال، لقد مالأ املرحوم الدكتور في�ضل 

ال�ضامر، حياته بالعطاء الرث يف كتاباته وتاأليفه، ويف املواقع التي �ضغلها واملهام التي كلف 
بها، ورحلته يف احلياة تبداأ من الب�ضرة، حيث منا وترعرع، واكمل فيها درا�ضته االبتدائية 

واملتو�ضطة وقاده طموحه الدرا�ضي وذكاوؤه الوّقاد اىل بغداد حيث الدرا�ضة الثانوية يف )كلية 
امللك في�ضل الثاين( الكلية التي اليدر�س فيها ااّل من تفوق يف حت�ضيل العلم واملعرفة،..

د. ر�سول حممد ر�سول

يف ذكرى في�صل ال�صامر

مع رئي�س وزراء الهند جواهر الل نهرو
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كتاب���ة  يف  و�سادق���ا  حري�س���ا  وكان 
تاري���خ وطن���ه ويف راأي���ه )اإن املوؤرخ 
اليك���ون جم���رد راوية اأم���ني الأحداث 
البعثي���ون  اتهم���ه  فق���ط.  املا�س���ي 

بال�سعوبية فنفي 
واأ�سقط���ت عن���ه اجلن�سي���ة العراقي���ة 
فه���ذا واج���ب م���ن واجبات���ه فح�سب، 
اإن الواج���ب االأك���ر اأهمي���ة واأ�سالة 
يف اأن يك���ون امل���وؤرخ طرف���ا ن�سيط���ا 
يف تف�س���ري اأح���داث ع�س���ره تف�سريا 
واعي���ا.. واذا كان واج���ب املوؤرخ اأن 
يك���ون ب���ني الق���وى املنظم���ة للحياة 

دفعه���ا  عل���ى  وامل�ساع���دة  احلا�س���رة 
لالأم���ام ف���ان موؤرخينا مدع���وون اىل 
ان ي�سلط���وا ال�س���وء عل���ى احللق���ات 
عل���ى  الدال���ة  والعالم���ات  امل�سيئ���ة 
حيوية احل�س���ارة العربية كي جنعل 
التاري���خ حافزا م���ن حواف���ز ن�سالنا 

ونهو�سنا احلديث(.
من هو في�سل ال�سامر؟

والده ال�سي���خ )جرئ م���رئ ال�سامر( 
�سيخ ع�سرية ال�سيامرة من قبيلة بني 
متيم، ولد الدكتور في�سل ال�سامريف 
الب�س���رة يف 12-1- 1924 وت���ويف 

يف لن���دن يف 14-12-1982. اكم���ل 
درا�ست���ه االأبتدائي���ة واملتو�سط���ة يف 
الب�س���رة وكان االأول عل���ى املحافظة 
فقب���ل يف كلية املل���ك في�سل يف بغداد 
التي كانت مدر�سة ثانوية للموهوبني 
واملتفوق���ني و م���ن زمالئ���ه يف كلي���ة 
بغداد الدكتور )ع�سام العمري( اأكرب 
ج���راح جتمي���ل يف الع���راق. وبرغ���م 
تفوقه يف االأخت�سا�سات العلمية ، اال 
انه كان م�سرا عل���ى درا�سة التاريخ. 
بع���د تخرج���ه يف كلية بغ���داد ح�سل 
لدرا�س���ة  بريطاني���ا  يف  بعث���ة  عل���ى 

التاري���خ، وب�سب���ب احل���رب العاملي���ة 
الثاني���ة الغيت البعث���ة وحتولت اىل 
جامع���ة امللك ف���وؤاد االأول يف القاهرة 
البكالوريو����س  فاكم���ل  م�س���ر،  يف  
ث���م املاج�ست���ري يف الع���ام 1950ع���ن 
ال���زجن  "حرك���ة  املو�سوم���ة  ر�سالت���ه 
واأثرها يف تاري���خ الدولة العبا�سية" 
ح���ني كان طه ح�س���ني الرئي�س االأعلى 
جلامعة القاهرة اآنذاك،  ثم الدكتوراه 
يف التاري���خ االأ�سالم���ي ع���ن ر�سالته 
يف  احلمداني���ة  "الدول���ة  املو�سوم���ة 
املو�سل وحلب" والتي طبعت مرتني 

االأوىل يف بغ���داد 1953 والثانية يف 
القاهرة يف 1970.

عمل مدر�سا يف الب�سرة ثم انتقل اىل 
بغ���داد لتدري����س التاري���خ االأ�سالمي 
يف داراملعلمني العالية )كلية الرتبية 
حالي���ا( يف الع���ام 1951وا�سه���م يف 
حرك���ة املعلم���ني والدع���وة لتاأ�سي�س 
اأول  تراأ����س  ان  ف���كان  له���م،  نقاب���ة 
نقاب���ة �سكل���ت بع���د ث���ورة 14 مت���وز 
وع���ني مديرا عام���ا للتعليم يف وزارة 
الرتبي���ة يف الع���ام 1958. بع���د نيله 
الدكتوراه، عم���ل مدر�سا للتاريخ يف 

د. �صو�صن ال�صامر: حتدى �صدام ح�صني وهاجمه 
خري اللـه طلفاح ومل يقبل اإعادة كتابة الـتـاريخ 

...)كرميا، مت�ضاحما، حمبا للعلم، اإن�ضانا بكل معنى الكلمة وعراقيا حتى ال�ضميم(.. بهذه الكلمات بداأت الدكتورة )�ضو�ضن 
ال�ض��امر( حديثها عن والدها الباحث واملوؤرخ الدكتور في�ض��ل ال�ضامر، وبحزن �ض��فاف وعتب مر اأ�ضافت د. �ضو�ضن: مل 
ين�ضف العراق الدكتور ال�ضامر، وقابل حبه بالن�ضيان، فتحول اأمل ال�ضد اىل اآفة تغلغت يف اأح�ضاء ال�ضامر، فرحل وهو يف 
قمة عطائه وتوهجه، ومل يتجاوز وفاء العراقيني له اأكرث من حفل تاأبني اأقامه اإحتاد املوؤرخني فقط، و�ضار مع كل مااأبدعه 
ن�ضيا من�ضيا. عرف عن ا.د ال�ضامر اإنه علم من اأعالم املدر�ضة التاريخية املعا�ضرة و�ضاحب منهج وا�ضح يف كتابة التاأريخ، 
تتلمذت على يديه اأجيال عديدة واأ�ضهم ب�ضكل فعال يف احلركة الثقافية وال�ضيا�ضية ويف كتابة التاريخ العربي واالأ�ضالمي.

ب�سرى الهاليل

الدكتور في�سل ال�سامر ثروة عراقية غيبها الن�سيان.. 

ال�سامر مع افراد عائلته
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كلي���ة الرتبي���ة يف جامع���ة بغ���داد يف 
الع���ام 1969ث���م بق�س���م التاري���خ يف 
كلية االآداب وانتخب رئي�سا للق�سم و 
اأ�سب���ح ع�سو احتاد املوؤرخني العرب 
واإحتاد املوؤرخني العراقيني يف العام 

.1970
ح�س���ل على لق���ب مابع���د االأ�ستاذية- 
ا�ست���اذ كر�سي وعمل يف جامعة براغ 
فعر�س���ت علي���ه العديد م���ن االعارات 
يف جامع���ات عاملي���ة عريق���ة اال اإن���ه 
اعتذر واكتفى بامل�ساركة يف البحوث 

يف تلك اجلامعات. 
 ومن املنا�سب احلكومية التي �سغلها 
ال�سامر ه���ي وزير االأر�س���اد )االعالم 
حالي���ا( يف الع���ام 1959 وبق���ي في���ه 
حت���ى الع���ام 1961 وي�سه���د له خالله 
بتطوير تلفزي���ون جمهورية العراق، 
العراقي���ة،  االأنب���اء  وكال���ة  تاأ�سي����س 
تاأ�سي�س الفرقة ال�سمفونية العراقية، 
تاأ�سي����س دار االأوب���را. ا�ستق���ال م���ن 

الوزارة يف العام 1961.
واأي�سا عني وزيرًا مفو�سًا يف وزارة 
اخلارجي���ة يف الع���ام 1961 ووزيرا 
مفو�سا و�سف���ريا للعراق يف جاكارتا 
المب���ور  ك���واال  ويف  )اندوني�سي���ا( 

)ماليزيا( يف العام 1961.

هل كان ال�سامر �سيا�سيا؟
مل يهت���م يوما بال�سيا�سة كم�ستقبل اأو 
طم���وح اال بق���در اإهتمام���ه مب�ستقبل 
بل���ده وم�س���ريه، كان م�ستق���ال من���ذ 
نهايته���ا،  وحت���ى  حيات���ه  بداي���ة 
وت�سي���ف د. �سو�س���ن ال�سام���ر: "كان 
مل  ولكن���ه  ي�ساري���ا  ليربالي���ا  فك���ره 
يتحزب يومًا. كان �سد النظام امللكي 
فاتهموه بال�سيوعية الأنهم المييزون 
ومل   ، وال�سيوعي���ة  الي�ساري���ة  ب���ني 
يكتف النظام امللكي انذاك بف�سله من 
التعليم بل اأحلقه باخلدمة الع�سكرية 
�ساف���ر  ، وبع���د ت�سريح���ه  االلزامي���ة 
للتدري����س يف املعاه���د التعليمي���ة يف 
الكويت ليعود بعد 14 متوز يف العام 
1958وه���و يحم���ل اآم���اال بامل�ساهمة 
يف بن���اء بلده، وفع���ال كان لديه ح�س 
ن�سايل حيث اأ�سه���م اإ�سهاما فعاال يف 
حركة ال�سلم الت���ي تاأ�س�ست يف بداية 
موؤمتره���ا  وح�س���ر  اخلم�سيني���ات 
ال�سري االأول ع���ام 1954 ويف العام 
نف�سه اأ�سبح مر�سح اجلبهة الوطنية 
االنتخابية يف الب�سرة اىل الربملان . 
مل ينا�س���ر البعثيني يوما بل ا�ستقال 
من�سب���ه  م���ن   1963 انق���الب  بع���د 
كوزي���ر واخت���ار اللج���وء ال�سيا�سي 
يف جمهورية ت�سيك�سلوفاكيا و�سكل 
م���ع ال�سيا�سي���ني املعار�سني النقالب 
8 �سباط حكوم���ة مناوئة يف املنفى. 
وخ���الل اللج���وء ال�سيا�س���ي ا�سق���ط 
عنه النظام احلاكم يف العراق انذاك 
العراقي���ة  اجلن�سي���ة  عائلت���ه  وع���ن 
وج���واز ال�سف���ر العراق���ي  وعر�ست 
علي���ه احلكوم���ة يف ت�سيك�سلوفاكي���ا 
اجلن�سي���ة لكن���ه اعت���ذر م���ن قبوله���ا 

مت�سكا بجن�سيته العراقية." 
وع���ن عالقت���ه بنظ���ام �س���دام ح�سني 
حك���م  " اإتهم���ه  �سو�س���ن:  د.  تق���ول 
�س���دام بال�سيوعي���ة اأي�س���ا و�س���ادر 
اأ�سهر موؤلفاته من االأ�سواق وال�سيما 
كت���اب )ث���ورة ال���زجن( متهم���ا اإي���اه 
اإن  احلقيق���ة  ويف  بال�سعوبي���ة، 
اإختي���اره جليك�سلوفاكيا مل يكن حبا 
بال�سيوعية كما كانوا يظنون بل  الأن 
عم���ي كان طالبا فيه���ا ف���اأراد العي�س 
قريب���ا منه، ولكن���ه مل ينتم الأي حزب 

، واحل���زب الوحي���د ال���ذي كان مييل 
اليه هو احلزب الوطني الدميقراطي 
ودعاه كامل اجلادرجي لالأنتماء لكنه 
رف����س." وبرغ���م اإنه���م اأع���ادوا الي���ه 
اجلن�سي���ة العراقية بع���د 1968 وعاد 
اىل الع���راق يف الع���ام 1969اال اإن���ه 
رف�س ت�سلم اأي من�سب يف احلكومة 

واآثر التفرغ للبحث العلمي."

ب�سبب مبادئه، كان طريقه 
حمفوفا باملخاطر

الدكت���ور  ر�س���ح   ، حيات���ه  خ���الل 
ال�سام���ر لع���دة منا�س���ب كعمي���د كلية 
االآداب ورئي�س جامع���ة بغداد اال اإنه 
اإعت���ذر واث���ر التفرغ للبح���ث العلمي 
الدرا�س���ات  طلب���ة  عل���ى  واالأ�س���راف 
العلي���ا. مل تك���ن الطموح���ات املادي���ة 
اأو الوظيفي���ة ت�س���كل هما ل���ه، بل كان 
يطم���ح لفع���ل كل ماي�ستطيعه خلدمة 
بل���ده وعائلته فقط، تكم���ل الدكتورة 
�سظاي���ا  مل  حت���اول  وه���ي  �سو�س���ن 
الذاك���رة لت�س���ف والده���ا ال���ذي كان 
يعني لها احلياة ب���كل معانيها قائلة: 
ب���كل املقايي����س وبكل  " ان���ه مث���ايل 
معن���ى الكلم���ة، رمب���ا تك���ون الروة 
الوحيدة التي تركه���ا ال�سامرالأوالده 
هي )املبادئ(، فعندم���ا اأ�سبح �سفريا 
مثال، كان ي�سد النق�س يف امل�ساريف 
واالأث���اث من ح�ساب���ه اخلا�س، تاركا 
كل �س���يء لل�سف���ارة بع���د اأن تنته���ي 
بالبن���ك  ح�ساب���ه  و  �سفارت���ه  م���دة 
بع���د وفات���ه مل يك���ن يتع���دى الع�سرة 
دنانري،   وت�سيف بح�سرة و�سخرية: 
حمفوف  املبادئ  طريق  اإن  "تعلمون 
باملخاط���ر.. لق���د تعر�سن���ا للكثري من 
ال�سغوط خ���الل حكم النظام ال�سابق 
الذي مل يك���ن يتقبل كلم���ة )م�ستقل(، 
والغري���ب اإن النا�س ي�سفون املبدئي 
باأن���ه متع�سب ومتعن���ت وغريها من 
امل�سمي���ات. وه���ذا ماقال���ه النا�س عن 
والدي عندم���ا تخلى عن كل املغريات 
يف بالد الغرب���ة حيث كان ا�ستاذا يف 
جامع���ة ب���راغ ويت�سل���م رات���ب وزير 
لكنه اأ�سر على العودة، فعانى الكثري 
يف بل���ده حت���ى حتول���ت معاناته اىل 

مر�س خبيث اأودى بحياته".   
وهن���ا ذكرت التدري�سي���ة اإلهام حادثة 
نقله���ا اليه���ا خاله���ا الدكتورالراح���ل 

)ح�سني علي حمف���وظ( الذي كان من 
اأ�سدق���اء ال�سام���ر وزمالئ���ه قائل���ة: " 
خالل مدة حكم �سدام، ح�سر الدكتور 
حمفوظ مناق�سة اأح���د الطلبة لر�سالة 
الدكتورفي�س���ل  وكان  الدكت���ورة 
ال�سام���ر م���ن �سم���ن جلن���ة املناق�سة، 
وكانت اللجن���ة قد بلغت م�سبقا مبنح 
الطالب درجة امتياز لكونه مقربا من 
ال�سلط���ة فوافق اجلمي���ع اال ال�سامر، 

ومل مينح الطالب درجة امتياز".  
التاري���خ،  ح���ب  �سغف���ه  وكم���وؤرخ 

وال�سيما العرب���ي واالإ�سالمي، رف�س 
ال�سامر اع���ادة كتاب���ة التاريخ عندما 
لهث املوؤرخون الر�ساء �سدام ح�سني 
قائ���ال: يف كل العه���ود ع���رب التاري���خ 
�سبقه���م  م���ن  تاري���خ  احل���كام  يلغ���ي 
وين�سبون اإجنازات الغري اليهم،  لذا 
التاري���خ م�سو����س. ومل يعج���ب كالم 
ال�سام���ر )خري الله طلف���اح( الذي كان 
ميته���ن كتاب���ة التاري���خ فاأعل���ن عل���ى 
�سا�س���ة التلف���از معار�سته قائ���ال: اأنا 

الاأتفق مع ال�سامر.

�سمت ون�سيان ووعود 
جمهولة

 بع���د وف���اة امل���وؤرخ الدكت���ور في�سل 
الع���ام 1982 وه���و يف  ال�سام���ر يف 
اأوج عطائه �سمت���ت املحافل الثقافية 
والعلمية ومل تب���ادر اأية موؤ�س�سة يف 
الدول���ة لتكرميه ب���ل اإن جامعة بغداد 
الت���ي كان منت�سبا اليه���ا وق�سى اآخر 
�سن���وات حياته يف خدمته���ا مل تبادر 
اىل اإقام���ة حفل تاأبيني له، بينما اأقام 
احت���اد املوؤرخني فقط حفال تاأبينيا له 
يف قاعة الرباط التي اإكتظت مبحبي 
ال�سامر عندئذ. وبع���د �سقوط النظام 
كان���ت هنال���ك مب���ادرات كم���ا تق���ول 
الدكت���ورة �سو�س���ن: " ات�سل���ت بن���ا 
منظم���ات واأخربونا انه���م �سي�سمون 
يف  باإ�سم���ه  ك���ربى  وقاع���ة  �سارع���ًا 
لكون���ه  بال�سع���ادة  بغ���داد، و�سعرن���ا 
اأخ���ريا �سيتم تعوي�س في�سل ال�سامر 
عما حلقت ذكراه من تعتيم وما حلقت 
اإجنازات���ه العلمي���ة م���ن جتاهل، ومل 
يح�سل �سيء من ذل���ك، جمرد وعود. 
ويف احلقيقة فاإن ال�سامر اليقل �ساأنا 
عن عل���ي ال���وردي وم�سطف���ى جواد 
وح�سني عل���ي حمف���وظ وغريهم فلم 
ي���در املعني���ون ظهوره���م للمبدع���ني 
الذين رحل���وا فرحل زمن االأبداع اىل 
االأبد."  كت���ب االأ�ستاذ حميد املطبعي 
يف مو�سوعت���ه " اأع���الم الع���راق يف 
القرن الع�سرين" ع���ن االأ�ستاذ في�سل 
ال�سام���ر وق���ال: اإن���ه ع���امل بالتاري���خ 
وق���د  وطني���ة  مواق���ف  ل���ه  وكان���ت 
اأ�سه���م يف احلي���اة الثقافي���ة ا�سهام���ا 
المع���ا وي�سع���ب اإح�س���اء ماتركه من 
موؤلف���ات ، ويع���د )ث���ورة ال���زجن( من 
اأه���م كتبه ال���ذي اأثار �سج���ة ومازال 
وا�ست�سه���د ب���ه الكث���ري م���ن الباحثني 
الع���رب وامل�ست�سرق���ني يف بحوثه���م 
وكتبه���م وم���ن كتب���ه اأي�س���ا: �س���وت 
اإ�سدارات���ه،  اأول  التاري���خ)1948( 
العرب واحل�س���ارة االأوربية ) بغداد 
1977( واب���ن االأث���ري )بغ���داد 1983 
م���ن  الكث���ري  ع���ن  ف�س���ال  و1986(، 
البحوث واملق���االت املكتوبة باللغات 
والفرن�سي���ة  واالأنكليزي���ة  العربي���ة 
العربي���ة  ال�سح���ف  خمتل���ف  يف 

واالأجنبية. 
   

اإتهمه البعثيون 
بال�سعوبية فنفي واأ�سقطت 

عنه اجلن�سية العراقية

مل يهتم يوما بال�سيا�سة كم�ستقبل اأو طموح 
اال بقدر اإهتمامه مب�ستقبل بلده وم�سريه، 

كان م�ستقال منذ بداية حياته وحتى 
نهايتها،  "كان فكره ليرباليا ي�ساريا ولكنه مل 

يتحزب يومًا.

ال�سامر مع زوجته يف حفل ا�ستقبال ال�سفارة ال�سوفيتية



8

العدد )1672( 
السنة السابعة 
الخميس )10( 
كانون االول2009

ودوره الفاعل 
يف تطوير املدر�سة التاريخية 

العراقية املعا�سرة
موؤرخ ، ومرب عراقي ، اأ�ضتاذ جامعي ، و�ضيا�ضي ، وباحث متميز 
، كان له ، رحمه الله ، ح�ضور متميز على ال�ضاحة الثقافية العراقية 

املعا�ضرة .كما كان ال�ضهاماته يف جمال تطوير الدر�س والفكر 
التاريخيني يف العراق منذ اخلم�ضينيات من القرن املا�ضي اثر كبر 

يف رفعة �ضاأن املدر�ضة التاريخية العراقية املعا�ضرة ، عرفته عن 
كثب حينما كان اأ�ضتاذًا ورئي�ضًا لق�ضم التاريخ بكلية االآداب / جامعة 

بغداد مطلع ال�ضبعينيات من القرن الع�ضرين .. 

في�صل ال�صامر.. 

د.اإبراهيم خليل العالف

عمل الدكتور في�سل ال�سامر بعد ح�سوله 
على اللي�سان�ش واملاج�ستري مدر�سًا يف دار 
املعلمني االبتدائية ، ويف ثانوية الب�سرة 

، ثم انتقل لي�سبح مدر�سًا ملادة التاريخ 
اال�سالمي يف دار املعلمني العالية ) كلية 

الرتبية حاليًا ( ببغداد . 

 وقد حظي بحب طلبته وزمالئه ، 
ف����كان بحق َعَلمًا من اأعالم العراق 
املعا�سر ، و�ساحب منهج وا�سح 
يف كتاب����ة التاري����خ ، تتلمذت على 
يديه اأجي����ال كثرية ، وتعلمت منه 
ال�س����دق ، والت�سام����ح ، واملحبة ، 
والتوا�س����ع ، والب�ساط����ة ،وح����ب 
فع����ل اخلري مع م����ن ي�ستحق ومن 
ال ي�ستح����ق .. اأتذك����ر باأنني كتبت 

عر�سًا لكتابه املو�سوم : 
للح�سارة  التاريخية  " االأ�س����ول 
ال�س����رق  اال�سالمي����ة يف  العربي����ة 
يف  �س����در  وال����ذي   " االأق�س����ى 
اأواخ����ر �سن����ة 1977 يف جري����دة 
االأول  كان����ون   9  ( اجلمهوري����ة 
1977 ( ، وعندم����ا ق����راأه حر�����س 
عل����ى تق����دمي ال�سك����ر يل ، وحثني 
يف  النه����ج  ه����ذا  موا�سل����ة  عل����ى 
حين����ذاك  مع����ه  واتف����ق  الكتاب����ة 
اأ�ستاذي االآخ����ر املرحوم الدكتور 

عبد القادر اأحمد اليو�سف . 
ولد الدكتور في�سل جرئ ال�سامر 
يف الب�سرة �سن����ة 1925 ، واأكمل 
درا�ست����ه االبتدائي����ة واملتو�سط����ة 
فيها ، وعندما اأحرز درجات عالية 
يف امتحان ) البكالوريا ( قبل يف 
كلي����ة امللك في�س����ل ببغداد،وكانت 
اآن����ذاك )مدر�س����ة ثانوي����ة خا�س����ة 
 ) واملوهوب����ني  للمتفوق����ني 
وبع����د تخرج����ه اأوف����د اإىل م�س����ر 

فانت�س����ب اإىل كلي����ة االآداب بجامع����ة 
القاه����رة وح�سل منه����ا على �سهادتي 
)اللي�سان�س ( و ) املاج�ستري ( وكانت 
ر�سالت����ه للماج�ستري بعنوان " حركة 
ال����زجن " وق����د طبع����ت اأكر م����ن مرة 
اأوله����ا ببغ����داد �سن����ة 1954 واآخرها 
�سن����ة  . ويف  �سن����ة 1971  بب����ريوت 
1953اأكمل الدكت����وراه من اجلامعة 
ذاته����ا وكان����ت ر�سالت����ه بعن����وان : " 
الدولة احلمدانية يف املو�سل وحلب 
" ، وق�����د طبع����ت مرت����ني االأوىل يف 
يف  والثاني�����ة   1953 �سن����ة  بغ�����داد 
القاه����رة �سن����ة 1970 . ويقع الكتاب 

يف جزءين . 
عم����ل الدكت����ور في�س����ل ال�سام����ر بعد 
ح�سوله على اللي�سان�س واملاج�ستري 
مدر�س����ًا يف دار املعلم����ني االبتدائي����ة 
، ويف ثانوي����ة الب�س����رة ، ث����م انتق����ل 
التاري����خ  مل����ادة  مدر�س����ًا  لي�سب����ح 
اال�سالم����ي يف دار املعلم����ني العالية ) 

كلية الرتبية حاليًا ( ببغداد . 
وكان  ال�سيا�س����ي  العم����ل  اإىل  اجت����ه 
تفك����ريه  يف  وتقدمي����ًا  ي�ساري����ًا 
عل����ى  دالئ����ل  ثم����ة  وتوجهه،ولي�����س 
انتمائه اإىل احل�����زب ال�سيوعي ، كما 
اأ�سي�����ع لك����ن مواقف�ه املناوئ����ة للحك�م 
الع����راق  ق����ادة  والرتباط����ات  امللك����ي 
اآنذاك ومنهم ن����وري ال�سعيد بالغرب 
وم�ساريع����ه كحل����ف بغ����داد اأّدت اإىل 
اأن يف�سل م����ن اخلدمة احلكومية مع 
ع����دد م����ن زمالئ����ه ومل يكت����ِف النظام 
بف�سل�����ه  اآن����ذاك  ال�سائ����د  ال�سيا�س����ي 
ب����ل اأحلق����ه ه����و وزم����الءه باخلدم�ة 
الع�سكري����ة االلزامي����ة واأدخ�����ل دورة 
الت����ي  العا�س����رة  االحتي����اط  �سب����اط 
خ�س�س����ت للمف�سول����ني �سن����ة 1955 
، وبع����د ت�سريحه ا�سط����ر لل�سفر اإىل 
الكوي����ت وق����ام هن����اك بالتدري�س يف 
بع�����س معاهدها التعليمي����ة ومل يعد 
اإىل الع����راق اإاّل بعد ث����ورة 14 متوز 

1958 التي قام بها ال�سباط االأحرار 
مب����وؤازرة االأح����زاب ال�سيا�سية حتت 
راية ما كان ي�سمى ب� ) جبهة االحتاد 
الوطن����ي ( التي تاأ�س�ست �سنة 1957 
، وقد اأ�سبح الدكتور ال�سامر ، رحمه 
الل����ه ، من رجاالت ) العه����د اجلديد ( 
فت�سن����م منا�سب عدي����دة منها ) مدير 
التعلي����م الع����ام ( يف وزارة الرتبية ) 
املع�ارف ( ، ويف �سنة 1959 اختاره 
الزعيم ) العمي����د ( الركن عبد الكرمي 
قا�سم القائ����د العام للق����وات امل�سلحة 
رئي�����س ال����وزراء وزي����رًا لالر�س����اد ) 
االع����الم ( .. وعندم����ا يذك����ر ال�سام����ر 
دوره  الع����راق  يف  النا�����س  يتذك����ر   ،
يف اإن�س����اء وكال����ة االأنب����اء العراقية ، 
ودوره يف تاأ�سي�س نقابة للمعلمني ، 
وقد اأ�سبح اأول رئي�����س لهذه النقابة 
. وبعد 8 �سب����اط 1963 ترك ال�سامر 
الع����راق وذهب اإىل ) جيكو�سلوفاكيا 
( ال�سابق����ة حي����ث عم����ل اأ�ست����اذًا يف 

اأكادميي����ة العل����وم يف ب����راغ وبعدها 
ع����نّي �سف����ريًا للع����راق يف اأندوني�سيا 
. ويف مت����وز 1968 ع����اد اإىل العراق 
والتح����ق باأع�س����اء هيئ����ة التدري�����س 
بكلي����ة الرتبي����ة ، ث����م اأعي����د اإىل ق�سم 
التاريخ بكلي����ة االآداب ليعمل اأ�ستاذًا 
، وقد انتخبه زمالوؤه رئي�سًا للق�سم ، 
وبقي كذلك �سنوات ، ثم تفرغ للبحث 
العلم����ي والتدري�����س واال�سراف على 

طلبة الدرا�سات العليا . 
لي��س م����ن ال�سهولة اإح�س����اء ما كتبه 
وترجم����ه وحقق�����ه ال�سامر م����ن كتب 
ودرا�سات وبحوث باللغتني العربية 
واالنكليزي����ة ، فنتاج����ه العلمي كبري 
، �س����كاًل وم�سمون����ًا ، لك����ن التوثي����ق 
يقت�س����ي مّنا اأن ن�س����ري اإىل اأن من اأو 
ا�س����دارات ال�سام����ر كت����اب ن�سر �سنة 
1948 بعن����وان : " �س�����وت التاري����خ 
". و�س�����مَّ الكت����اب مو�سوع�����ات عن 
اأثين�����ا والدميوقراطي����ة ، واال�سالم ، 
واحلرك����ة الربوت�ستانتية ، والثورة 
الفرن�سي����ة . وف�س����اًل ع����ن ر�سالتي����ه 

للماج�ستري 
) ثورة الزجن ( وللدكتوراه ) الدولة 
احلمداني����ة يف املو�سل وحلب ( ، له 

من الكتب : 
التاريخي����ة للح�س����ارة  � االأ�س����ول   1
ال�س����رق  يف  اال�سالمي����ة  العربي����ة 

االأق�سى ) بغداد ، 
 . ) 1977
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العدد )1672( 
السنة السابعة 
الخميس )10( 
كانون االول2009

2 � العرب واحل�سارة العربية ) بغداد 
 . ) 1977 ،

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

 ( الغربي����ة  املدني����ة  م����ن  موقفن����ا   �  1
الكويت ، 1959 ( . 

2 � ال�سف����ارات العربية اإىل ال�سني يف 
الع�سور الو�سطى االإ�سالمية ) بغداد 

 .) 1971،
3 � مالحظ����ات يف االأوزان واملكايي����ل 

واأهميتها ) بغداد ، 1971 ( . 
4 � الت�سامح الدين����ي والعن�سري يف 
التاريخ العرب����ي اال�سالمي ) بغداد ، 

 . ) 1972
5 � الفك����ر العرب����ي يف مواجهة الفكر 

الغربي ) بغداد ، 1972 ( . 
6 � حرك����ة التجديد الديني والعلماين 

يف اندوني�سيا ) بغداد ، 1972 ( . 
7 � خواط����ر وذكريات ع����ن طه ح�سني 

)بغداد ، 1974 ( . 
8 � االأهمية االجتماعية واالقت�سادية 
اال�سالمي����ة  واالأوزان  للمكايي����ل 

)باري�س،1975 (. 
9 � جوان����ب جدي����دة م����ن حي����اة امللك 

في�سل االأول ) باري�س ، 1976 ( . 
ملح����ات   ، العراقي����ون  اليه����ود   �  10

تاريخية ) بغداد ، 1977 ( . 
11 � مواد الكتابة عند العرب ) تون�س 

 . ) 1979 ،
12 � الع�راق ) اك�سرت ، 1981 ( . 

يف  العربي����ة  التج����ارة  نه�س����ة   �  13
الع�س����ور الو�سطى ) بغ����داد ، 1981 

 . )
الوط����ن  يف  احلزبي����ة  احلي����اة   �  14
العرب����ي بعد احلرب العاملية الثانية ) 

بغداد،1978 (. 

كم����ا ان�س����رف لتحقي����ق بع�����س كتب 
الرتاث منها على �سبيل املثال كتاب ) 
عيون التواريخ ، البن ع�ساكر ، ثالثة 
اأج����زاء ( وطب����ع ببغ����داد ب����ني �سنتي 

1977 و 1984 . 
وله ترجم����ات عن اللغت����ني الفرن�سية 
واالنكليزي����ة منه����ا على �سبي����ل املثال 
كت����اب ) اأزم����ة احل�س����ارة ( جلوزيف 
اأ . كاميلري�����س ) بغ����داد ، 1984 ( ، 
وكت�����اب ) النظ����م اال�سالمي����ة ( تاأليف 

موري�س ، غ . دميومبني . 
كت����ب �سديقنا االأ�ستاذ حميد املطبعي 

يف مو�سوعت����ه ) اع����الم الع����راق يف 
الق����رن الع�سرين ( اجل����زء الثاين عن 
الدكت����ور في�س����ل ال�سامر ، وق����ال اأنه 
" مواقف  " كانت له  " عامل بالتاريخ 
وطني����ة " وق����د " اأ�سه����م يف احلي����اة 
الثقافي����ة ا�سهام����ًا المع����ًا " ونقل عنه 
راأيه يف التاري����خ واملوؤرخني وقال " 
اأن املوؤرخ ، يف راأي الدكتور ال�سامر، 
ال يكون جم����رد راوية اأم����ني الأحداث 
م����ن  واج����ب  فه����ذا   ، فق����ط  املا�س����ي 
واجباته فح�سب ، اأن الواجب االأكر 
اأهمي����ة واأ�سال����ة يف اأن يكون املوؤرخ 
اأح����داث  تف�س����ري  يف  ن�سيط����ًا  طرف����ًا 
ع�سره تف�س����ريًا واعي����ًا ". ويف راأيه 
اأي�س����ًا " اإذا كان م����ن واج����ب امل����وؤرخ 
اأن يكون بني الق����وى املنظمة للحياة 
احلا�س����رة وامل�ساعدة على دفعها اإىل 
االأم����ام ، فاإن موؤرخين����ا مدعوون اإىل 
اأن ي�سلط����وا ال�س����وء عل����ى احللق����ات 
عل����ى  الدال����ة  والعالم����ات  امل�سيئ����ة 
حيوية احل�س����ارة العربية كي جنعل 
التاري����خ حافزًا م����ن حواف����ز ن�سالنا 

ونهو�سنا احلديث " . 
لق����د كان ه����م ال�سام����ر ه����و اأن يطل����ع 
منج����زات  عل����ى  وال����داين  القا�س����ي 
حق����ول  يف  وامل�سلم����ني  الع����رب 
احل�سارة والثقافة واالآداب والفنون 
، وكث����ريًا م����ن ه����ذه املنج����زات ذات 
عالق����ة مبا�سرة بحمي����ة امل�سلمني يف 
ن�سر دينه����م يف كل بقعة ي�ستطيعون 
الو�س����ول اإليها باعتبار ذلك جزءًا من 
ر�سالة االإ�سالم .كما اأن تلك املنجزات 
، ب����راأي الدكت����ور ال�سام����ر ، ارتبطت 
بهدٍف ثاٍن ه����و الن�س����اط االقت�سادي 
ال����ذي راف����ق تو�س����ع الدول����ة العربية 
 ، اأقاليمه����ا  وامت����داد   ، اال�سالمي����ة 
فم����ع اأن التاج����ر العرب����ي كان ي�سعى 
للح�سول على الرب����ح ، اإاّل اأنه مل ياأُل 
ُجه����دًا يف نقل عقيدت����ه واإي�سالها اإىل 
جميع اأولئك الذين يقدر له اأن يتعرف 
عليه����م يف رحالت����ه يف االأقاليم التي 

يذهب اإليها . 
ت����ويف ، رحمه الله ، �سب����اح يوم 14 
وت����رك   ، �سن����ة 1982  االأول  كان����ون 
بيننا ث����روة علمية تعطي الدليل على 
اأن����ه كان موؤرخ����ًا �سجاع����ًا ومن�سف����ًا 
و�سادق����ًا  جانب كون����ه ان�سانًا وطنيًا 

منا�ساًل اأفاد بلده والعامل اأجمع  

ح�سن ن���اج���ي  د. 

في�صل ال�صامر واملنهجر العلمي 
يف كتابة التاريخ

التقي���ت الدكت���ور في�سل ال�سام���ر )اب���و �سو�سن( كما 
تعودن���ا عل���ى منادات���ه او التح���دث معه به���ذه الكنية 
املحبب���ة اىل نف�سه، عام 1975 يف ق�سم التاريخ بكلية 
االداب الواقع���ة يف باب املعظ���م مكانها احلايل، وكان 
الرج���ل ي�سغل ان���ذاك رئا�سة ق�سم التاري���خ يف الكلية 
وكن���ت احد اع�ساء هيئة التدري����س فيه، فاذا بي امام 
رج���ل قد امت���الأ علما ومعرفة، زينه خل���ق كرمي ناهيك 

عن رزانة ودماثة وح�سافة راأي.
وحني �سحبته بعد ذلك بحكم رئا�سته الق�سم وكنت 
مق���ررا ل���ه ازددت اعجابا بالرجل واكب���ارا له فهو 
الفا�سل الع���امل املتمكن، كان ث���ر املعلومات غزير 
االف���كار زانه حلم منقطع القري���ن، مل اجده يخفي 
ع���ن �سائله �سيئ���ا اذا طل���ب جوابا مل�ساأل���ة، فاحتا 
قلبه مبتهجا تعلوه الب�سمة لكل طالب وا�ستاذ يف 

ق�سمه.
كان رحم���ه الله حمور الق�سم وم���دار احاديثه، ومل 

ي���دع م�سكل���ة ااّل ووج���د لها ح���ال، وكان���ت م�سلحة 
اال�ست���اذ �سغل���ه ال�ساغ���ل، �ساعي���ا بكل م���ا ي�ستطيع 

ان�ساف���ه وازالة ما يعرتيه هذه م���ن منغ�سات، وعلى 
الرغ���م مم���ا تعر�س ل���ه م���ن م�سايقات فق���د كان �سلبا 
قوي���ا اليخ�سى يف احلق لومة الئم، ومل اجده خا�سعا 

ل�سلطان �سوى �سلطان �سمريه.
وه���و فيم���ا اح�س���ب اول من ن���ال درجة علمي���ة اعني 
�سه���ادة املاج�ست���ري مبو�سوع الثورة عل���ى الطغيان، 
فكان���ت ر�سالت���ه املعروفة ب�)ثورة ال���زجن( والتي فتح 

به���ا اجتاها جديدا يف معاجل���ة االو�ساع ال�سيا�سية 
واالجتماعية واالقت�سادية املمهدة للثورات بعامة، 

وثورة الزجن بخا�سة.
وارخ للحمداني���ني دولته���م بجزءي���ن كبريي���ن 
حتت عن���وان )الدول���ة احلمداني���ة( مل ي�ستطع 
اح���د ان ي�سري على منوال���ه او ينهج نهجه، او 
ي�سل���ك طريقه وعر�س���ه لتاري���خ احلمدانيني 

ودولتهم.
ومل يغف���ل الدكتور في�س���ل ال�سامر – رحمه 
الل���ه – جهود ا�سالفنا م���ن املوؤرخني ومنهم 
ابن االثري فافرد ل���ه كتابا با�سلوبه ال�سائق 

اجلميل املمتع فخلد به ذكره.
وكان رحم���ه الله، معجب���ا مبناطق امل�سرق 
االق�س���ى وه���ي م���ن اح���ب االماك���ن اىل 
وجزيرته���ا  اندوني�سي���ا  وخا�س���ة  قلب���ه 

اجلميلة )ب���ايل( التي �سماها باجلزيرة 
ال�ساح���رة، والت���ي غالب���ا م���اكان يلهج 
بذكرها، ويق�س علين���ا اخبارها حني 
تاأن����س نفو�سن���ا اىل الراح���ة، فائ���ق 
قام���ت  الت���ي  العالق���ات  ع���ن  كتاب���ه 
ب���ني ه���ذه املناط���ق ومناط���ق العامل 

العربي.
بالتاألي���ف  �سو�س���ن  اب���و  يكت���ف  مل 
فح�س���ب، ب���ل انك���ب عل���ى التحقي���ق 

ون�س���ر الن�سو����س، وكان له باع كبري 
يف ه���ذا الباب، وعيون التواريخ البن 
�ساكر الكتبي باجزائه املتعددة، والذي 
اجن���ز حتقيقه���ا خ���ري مثال مل���ا نذهب 
الي���ه، ناهيك ع���ن البح���وث واملقاالت 
الت���ي توزعته���ا املج���الت العلمية يف 

خمتلف بلدان العامل العربي. 
املرح���وم  ع���ن  فاحلدي���ث  وبع���د، 
حدي���ث  ال�سام���ر  في�س���ل  الدكت���ور 
جميل قل ان يجود الزمان بامثاله 
يف علم���ه وخلق���ه وادب���ه وك���رمي 
الرعي���ل  ميث���ل  وه���و  �سمائل���ه، 
اال�سات���ذة  افا�س���ل  م���ن  االول 

االكادمييني.
واذا كان جلامع���ة بغ���داد فخ���ر فان الرج���ل يف مقدمة 
العلم���اء الذي���ن يج���ب ان تفتخر بهم وتعت���ز بذكراهم 
مل���ا قدموه م���ن خدمة للعل���م واهله، بخا�س���ة ولبلدهم 

بعامة.
رح���م الل���ه اب���ا �سو�سن، 
غ���اب  وان  فه���و 
بج�س���ده لكن ا�سمه 
ت���ردده  و�سخ�س���ه 
قاع���ات الدر�س يف 
كلم���ا  اجلامع���ات 
ذكرت )ثورة الزجن( 
ودولة بن���ي حمدان 
وغريه���ا مم���ا كت���ب 
الدكت���ور  املرح���وم 
ال�سام���ر  في�س���ل 

و�سّنف.

يف املكتب اخلا�س بـ )لينني(
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وقد ع���دت اىل الوطن يف �سيف 1946 فحملني 
ال�سي���اب ملحمته ه���ذه يف م�س���ودة كتبها بخط 
ي���ده الحملها ب���دوري اىل ال�ساع���ر علي حممود 
ط���ه املهند�س رحم���ه الل���ه، كنت اع���رف ال�ساعر 
املهند����س، وكان اول لق���اء يل ب���ه م���ع ال�سدي���ق 
ال�ساع���ر خالد ال�س���واف يف �سي���ف �سنة 1945 
زرت  فع���ال،  امل�س���ودة  وق���د حمل���ت  بالقاه���رة، 
ال�ساع���ر يف �سقت���ه ب�س���ارع �سليم���ان با�سا فوق 

مقهى )االمريكيني(.
وبع���د حدي���ث �سائ���ق ع���ن حيات���ه وع���ن اعماله 
ال�سعري���ة قدمت له )ال���روح واجل�سد( ورجوته 
ان يقراأها ويبدي مالحظات���ه فيها، العيدها اىل 
ال�سي���اب فوع���د بذل���ك، وكان ال�سي���اب يرا�سلني 
مت�سائ���ال عن م�س���ري امللحمة فكن���ت ا�سطر اىل 
مع���اودة زيارة املهند����س ملحا علي���ه يف الفراغ 
منه���ا. وم�س���ت ا�سابيع حتول���ت اىل ا�سهر دون 
ج���دوى، واخ���ريا اعل���ن يل خج���ال ان���ه ا�س���اع 

امللحم���ة، واعتذر بالغ عازب يعي�س وحده تاركا 
ام���ر ترتيب �سقت���ه )مبا يف ذلك اوراق���ه وكتبه( 
ل�سي���دة تقوم على خدمت���ه والعناية بامر منزله، 
ولعله���ا ا�ساع���ت االوراق او اعدمته���ا، لعلعه���ا 
تظه���ر يف يوم من االيام ب���ني اكدا�س امل�سودات 
والكتب التي حتفل بها �سقته، وقد انهيت اخلرب 
اىل ال�سي���اب يف حين���ه، ث���م التقين���ا يف �سي���ف 
1947 فاك���دت له ان ال�ساع���ر املهند�س يئ�س من 
العثور على م�س���ودة امللحمة وال�سديق ال�ساعر 

خالد ال�سواف مطلع على تفا�سيل املو�سوع..
لقد قيل يف وق���ت من االوقات ان ال�ساعر الكبري 
عل���ي حمم���ود ط���ه املهند����س ق���د يكون اف���اد من 
ملحم���ة )الروح واجل�س���د( يف اعماله ال�سعرية، 
لكنن���ي اود ان او�س���ح هنا للحقيق���ة والتاريخ، 
ان املهند����س مل يفد اية فائدة من هذه امللحمة بل 
– على العك�س- كان قد ا�سدر قبل اطالعه على 
ملحم���ة ال�سي���اب بوق���ت طويل ديوان���ه )ارواح 

وا�سباح( وكان املرحوم ال�ساعر ال�سياب متاأثرا 
ومعجبا به، ومل جند للمهند�س بعد ذلك اي عمل 
�سع���ري بع���د ت�سلمه امللحم���ة يدل عل���ى انه افاد 

منها او ا�ستثمرها يف قليل او كثري..
وترتب���ط الذكرى الثاني���ة ذات االهمية والداللة 
كان  ذابل���ة(  )ازه���ار  االول  ال�سي���اب  بدي���وان 
ال�ساعر النا�سئ يطمح اىل ان يرى بواكري نتاجه 
ال�سعري تظهر اىل النور يف ديوان، وكان طالبا 
ب���دار املعلمني العالية )كلي���ة الرتبية فيما بعد(، 
وقد عاد اليها بع���د ان كان قد ف�سل مع لفيف من 
زمالئه ال�سباب �سيا�سية، ومل يكن ميلك من املال 
م���ا ي�ستطي���ع ان ينفقه عل���ى مثل ه���ذا امل�سروع 
املحب���ب الي���ه، وق���د تدبرن���ا االم���ر ان���ا وبع�س 
االخ���وة الذي���ن يدر�س���ون يف القاه���رة وطب���ع 
ديوان���ه االول )ازهار ذابلة( فع���ال بكلفة زهيدة 
اظ���ن انها مل تتجاوز االربعني دينارا يف مطبعة 
الكرن���ك بالفجال���ة )القاه���رة( وو�س���ل الديوان 
ال�سغ���ري )99 �سفحة من القط���ع املتو�سط(، يف 
اواخر ع���ام 1947 وكان ال�سياب يكاد يطري من 
الفرح، ومازلت اتذكر حما�سته املفرطة وغبطته 
الفائقة وهو يكتب اه���داء احدى الن�سخ االوىل 
يل - والت���ي مازل���ت احتفظ به���ا حل�سن احلظ- 

على هذا النحو:
اىل اخي احلبيب اال�ستاذ في�سل ال�سامر. 

ذكرى اخوتنا العميقة يف ظل )ابولو( 
من املخل�س )التوقيع(

1947-12-14
ان ا�س���م )ابولو( يقرتن عن���دي بذكريات جميلة 
عن ال�سياب، �سحيح ان هذا اال�سم يرمز اىل اله 
عن���د االغريق لكنه – وهنا التورية – ي�سري اىل 
منت���دى بهذا اال�س���م كان يقع يف �ساح���ة الوثبة 
)ق���رب فن���دق اجلامع���ة العربي���ة ان���ذاك(، وكنا 
نرت���اده – هو وانا- يف عام���ي 1947- 1948، 
ب���ني حني وح���ني، ويف هذا املنت���دى ويف داري 
باالعظمي���ة، كان ال�سياب قد ق���راأ علي كل اعماله 
ال�سعري���ة القدمي���ة واجلدي���دة الت���ي ظهرت يف 
دواوين���ه  ويف  و)اعا�س���ري(  ذابل���ة(  )ازه���ار 
االخ���رى، كما قراأ عل���ي م�ساريع اعم���ال �سعرية 
يف ط���ور االع���داد واخ���رى اع���د م�سوداتها مثل 

)املوم�س العمياء( وغريها.
كان���ت تلك االيام ت�سه���د ارها�سات )وثبة كانون 
1948(، وكن���ت مدر�سا للتاريخ يف دار املعلمني 
االوىل  �سنت���ي  )وه���ي  باالعظمي���ة  االبتدائي���ة 
يف التدري����س(، وكان ال�سياب طالب���ا يف ال�سنة 
النهائية ب���دار املعلمني العالي���ة، يف هذه الفرتة 
اجته ال�ساعر اىل ال�سعر ال�سيا�سي الثوري الذي 
�سمعت���ه منه قب���ل الوثبة وخالل ايامه���ا الدامية 
املجي���دة يف �ساحات �سارع الر�سيد ويف مواكب 
ت�سيي���ع ال�سه���داء وم�س���ريات احل�س���ود الثائرة 

التي ا�سقطت معاهدة )بورت�سموث(.
زيارات���ه  وو�س���وح  ب�سف���اء  اتذك���ر  ومازل���ت 

املتكررة املتوالية )يف ال�سفينة قرب املقربة( يف 
العام الدرا�سي 1948-1947.

كان���ت تل���ك االم�سي���ات ثقافي���ة مبعن���ى الكلم���ة 
وكث���ريا م���ا كان يح�سره���ا معن���ا اال�ست���اذ خالد 
ال�س���واف، الذي كان���ت دار ا�سرته ب�س���ارع عمر 
بن عبدالعزيز مثابة لنا اي�سا، كنا �سبانا ثائرين 
متحم�سني متفائلني، مب�ستقبل هذا ال�سعب، وكنا 
نقراأ كثريا ونفك���ر كثريا ونح�س ون�سعر كثريا، 
ام���ر واح���د اّود ان اوؤك���ده هن���ا ه���و ان اال�سهر 
القالئ���ل الت���ي �سبق���ت الوثبة، �سه���دت حتوالت 
يف �سع���ر ال�سياب، ففي الوق���ت الذي كان ديوان 
)ازه���ار ذابلة( ديوانا يكاد يك���ون مكر�سا للحب 

والغزل والذي افتتحه ال�ساعر بهذه االبيات:
ديوان �سعر، ملوؤه غزل
بني العذارى بات ينتقل

انفا�سي احلرى تهيم على
�سفحاته، واحلب واالمل

و�ستلتقي انفا�سهن بها
وحتوم يف جنباته القبل

حتول ال�سياب اىل �ساعر وطني وثوري، فاذا به 
ي�سرخ يف اجلماهري:

ا�سبح الكون وهو نور ونار
ايها الظاملون اين الفرار؟

فاع�سف���ي يا�سع���وب فالك���ون ال ير�سي���ه ااّل ان 
يع�سف االحرار

واحطمي القيد فوق هام الطواغيت
وحتدي فالفائز الثوار

بع���د ذل���ك تخ���رج ال�سي���اب وحت���ول اىل احلياة 
العملي���ة، وظلت عالقتي به بني مد وجزر، فتارة 
يفرق بينن���ا املكان وطورا يباع���د بيننا الزمان، 
فالقاه يف اوق���ات متباعدة واماكن خمتلفة تارة 
يف بغداد وطورا يف الب�سرة، ويف اخلم�سينيات 
كن���ا جنل����س يف املقه���ى )الربازيلي���ة( ب�س���ارع 
الر�سيد �ستاء ويف املقهى )الربازيلية( ال�سيفية 
اما�س���ي  يف  ال�سع���دون  �س���ارع  ر�سي���ف  عل���ى 
ال�سي���ف، ث���م جاءت ف���رتة مل اع���د ارى ال�سياب 
خالله���ا حت���ى لقيت���ه ذات يوم فاذا ب���ه ي�سكو يل 
م���ر ال�سكوى ان جمل���ة من املج���الت تهمل امره 
وتغف���ل �سع���ره، كان ذل���ك يف منت�س���ف )ورمبا 
بني عام���ي 1955- 1956(، وقد املني ذلك حقا، 
فقم���ت مببادرة ادت اىل تنظيم لقاء بني ال�سياب 
وا�س���رة تلك املجلة، ودار عت���اب ولوم متبادالن 
ا�سفرا ع���ن قيام املجلة بن�س���ر ق�سيدة للمرحوم 

ال�سياب )�سلمها ايل فحملتها اىل املجلة(.
قل���ت ان الذكري���ات كث���رية تتزاح���م، فالأقف عند 
ه���ذا احلد الذي اظنه يكف���ي لتحقيق هدف نبيل 
هو احياء ذكرى �ساعر كبري لعب دورا بارزا يف 
حركة التجديد ال�سعرية وا�ساف ال�سيء الكثري 

لل�سعر العربي �سكال وم�سمونا.
ملحق جريدة اجلمهورية 1977

مقالتان نادرتان

الذكريات عن ال�ضاعر ال�ضياب – رحمه الله – كثرة ومتزاحمة وتعود اىل وقت مبكر جدا 
)اوائل االربعينيات(، لكنها لي�ضت جميعها مت�ضاوية االهمية وذات قيمة باملقدار نف�ضه، ومن ثم- 

ويف حديث خاطف كهذا- البد يل من ان اختار منها ما يلقي على جوانب من �ضرة �ضاعرنا.
البد يل هنا ان ا�ضر ب�ضورة خا�ضة اىل حادثة ادبية اثارت كثرا من االهتمام وهي حادثة 

�ضياع ملحمة ال�ضياب )الروح واجل�ضد( وم�ضرها وقد �ضبق ان ادليت مرة بحديث يف هذا 
ف��ي�����س��ل ال�����س��ام��رال�ضدد قبل �ضنوات، كنت طالبا يف ال�ضنة النهائية من درا�ضتي اجلامعية يف القاهرة.

ذك�������ري�������ات م������ع ال�������س���ي���اب

ال�سياب
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لي�س����ت ث����ورة مت����وز املجي����دة باحلدث 
اله����ني الذي مي����ر مرًا عاب����رًا بحياتنا ثم 
تع����ود االمور اىل جمراها الطبيعي كاأن 
مل يك����ن هناك �سيء ، وامنا ي�سح القول 
بانها كانت –كاأية ثورة- نتيجة �سروط 
اجتماعية  معينة وخمتلفة ، وانها كانت 

تعبريا عن هذه ال�سروط ونتيجة لها.
مبوؤ�س�سات����ه  البائ����د  النظ����ام  غ����دا  لق����د 
ومنظمات����ه غ����ري من�سج����م م����ع حاجات 
عل����ى  ق����ادر  وغ����ري  اجلدي����دة  املجتم����ع 
تلبيته����ا ، وحني ا�سبح التناق�س �سديدًا 
والهوة �سحيقة انبثقت الثورة مرتجمة 
من طموح املجتمع اىل حياة اف�سل ، لقد 
ن�سفت ثورتنا النظام ال�سيا�سي البائد ، 
اي ال�سكل االعلى للمجتمع القدمي وهي 
يف �سبيل هدم كل املوؤ�س�سات التي كانت 
تدور يف فلك ذلك النظام وتلبي حاجاته 
وترتجم م�ساحله ، وكان التعليم احدى 
هذه املوؤ�س�سات ب����ل كان املوؤ�س�سة التي 
�ساغت مفاهيم العه����د القدمي وفل�سفتها 
الرجعي����ة واال�ستعم����ار  وف����ق م�سال����ح 

والفئات ذات امل�سالح املرتبطة بها.
اخط����ر  والتعلي����م  الرتبي����ة  وزارة  ان 
موؤ�س�س����ة اجتماعي����ة ه����ي الت����ي ترب����ي 
اجليل وتوجه لذلك اهتم بها اال�ستعمار 
كثريًا ووجهها الوجهة التي ت�ساعد على 

تثبيت م�ساحله ومفاهيمه.
ان واج����ب الث����ورة الي����وم هو ه����دم كل 
املفاهي����م الرجعي����ة واال�ستعمارية التي 
تبثه����ا ا�ساط����ني العه����د البائ����د يف حقل 
الرتبية والتعليم لتبن����ي نظامًا تعليميا 
موجه����ًا ي�ساعد على ا�سن����اد اجلمهورية 
وخدم����ة اهدافها وبناء جيل جديد لعامل 
ق����ادر عل����ى ان يق����وم بامله����ام اجل�سيمة 
امللق����اة عل����ى عاتق����ه يف عملي����ة البن����اء 

ال�سخمة التي نحن مقبلون عليها.
ما ه����ي الرتبية؟ ان الرتبي����ة عمل معقد 
ومهمته����ا امن����اء املواهب الت����ي منحتها 
للحي����اة  وتهيئت����ه  للطف����ل  الطبيع����ة 
االجتماعي����ة ، وهي تعم����ل على تزويده 
مب����ا ميك����ن م����ن ت����راث املا�س����ي وعل����ى 

توجيه عقله نح����و امل�ستقبل وكل ما فيه 
من جديد. وتعمل الرتبية اي�سًا على ان 
يحب الطالب تاريخ قومه الذي هو منبع 
احلياة الروحية له لكنها تعلمه يف نف�س 
الوق����ت تقدير عبقرية االق����وام االخرى 
وتنمي فيه الطم����وح اىل ح�سارة عالية 
ان�سانية ي�سه����م فيها جميع ال�سعوب كل 

ح�سب قابليته.

م�س����اكل  �سع����ب  ل����كل  ان  يف  �س����ك  وال 
خمتلف����ة يجابهها يف حماول����ة التوفيق 
ب����ني التقالي����د وامل�ستقبل وب����ني الثقافة 
القومية وال����روح العاملية ، وهي ت�سكل 
يف كل بل����د بح�س����ب اخت����الف املا�س����ي 
واحلا�سر وا�سكال احل�سارةوالقابليات 
امن����ا  �سع����ب  وكل   . والفني����ة  الثقافي����ة 
يتبن����ى نظام����ًا تربوي����ًا يعك�����س تاريخه 

وبن����اءه االجتماعي ومطاحم����ه واماله 
يف امل�ستقبل.

ه����ذه ه����ي الرتبي����ة مبفهوم����ه احلدي����ث 
وه����ي ف����وق كل ذل����ك ته����دف اىل تدريب 
نخب����ة يف االدراة واجلي�����س وال�سناعة 
والتج����ارة والزراعة وجمي����ع  جماالت 
املراك����ز  لت����ويل  االجتماع����ي  الن�س����اط 
ذات امل�سوؤولي����ة . ولي�����س معنى النخبة 
هنا قي����ام فئة ممت����ازة من طبق����ة معينة 
ذات امتي����از خا�سة كم����ا كان ال�ساأن يف 
املا�س����ي ب����ل ان الرتبي����ة الدميقراطي����ة 
ته����دف اىل اختي����ار النخب����ة م����ن جميع 
ابن����اء ال�سع����ب وتعط����ي ابن����اء العم����ال 
الفئ����ات  اىل  باال�ساف����ة  والفالح����ني 
االجتماعي����ة االخ����رى موؤه����الت ثقافية 
عام����ة عام����ة تتي����ح له����م اجن����از دورهم 

االجتماعي.
ويف �سبيل �سيا�سة تعليمية جديدة يجب 
ان نالح����ظ ان اله����دف االول بالن�سب����ة 
لبلدن����ا –ا�س����وة بالبلدان الت����ي ت�سابهه 
يف ظروفه����ا االجتماعي����ة وال�سيا�سية- 
امن����ا ه����و حم����و االمية لك����ي يت����اح لكل 
التعلي����م  بنعم����ة  يتمت����ع  ان  مواط����ن 
وي�ستطي����ع يف االق����ل ان يق����راأ ويكت����ب 
العام����ة  االم����ور  يف  بن�سي����ب  ل�سيه����م 
الت����ي تقرر م�س����ريه . فلي�س م����ن العدل 
ان نغف����ل ماليني االمي����ني لنعني بتعليم 
نخبة �سغرية فح�س����ب تعليما عاليًا اىل 
اق�س����ى درج����ات التعلي����م ، ب����ل يجب ان 
ت�س����ري العمليتان جنب����ًا اىل جنب . ففي 
الوقت ال����ذي ن�س����ن فيه حرب����ًا النت�سال 
مالي����ني املواطن����ني م����ن وه����دة االمي����ة 
واجلهل ، يجب ان ن�سري قدمًا يف عملية 
تو�سي����ع التعليم الثان����وي واجلامعي ، 
بحيث تنتهي خطتن����ا اىل رفع �سن ترك 
املدر�سة حتى املرحلة الثانوية فاملرحلة 
اجلامعية ، بتعب����ري اخر يجب ان تكون 
خطتن����ا حتري����ر ال�سب����ى م����ن حاج����ات 
املعي�س����ة املادية ليتعلم تعليم����ًا ابتدائيًا 
فثانوي����ًا فجامعي����ًا وه����ذا اخ����ر املطاف 
يف خط����ة التعليم التي نطم����ح اليها يف 

التعلي����م يج����ب ان  ان   . البعي����د  امل����دى 
يكون خدم����ة عامة اي جمانياُ يف جميع 
مراحله اىل جانب اعطاء فر�سة التعليم 
بجميع مراحله جلميع الراغبني ، وذلك 
ع����ن طري����ق تاأ�سي�س املدار�����س واملعاهد 
الكافية وتهيئ����ة املدر�سني االكفاء ومنح 
االعانات املالية للفقراء ملعدمني الذين ال 
متكنه����م ظروفهم املعي�سي����ة القا�سية من 

اكمال درا�ستهم.
مب�ستحيل����ة  لي�س����ت  اخلط����ة  ه����ذه  ان 
التنفيذ وامنا هناك �سروط معينة يجب 
ان تتوف����ر ليك����ون التنفيذ ام����رًا ممكنًا . 
ولع����ل يف مقدمة ه����ذه ال�س����روط توافر 
االمكان����ات املالي����ة والفني����ة الت����ي تتيح 
ن�س����ر التعلي����م يف كل زاوي����ة م����ن زوايا 
الوط����ن . فاملدر�س����ة التي تبن����ي وتوؤثث 
بامل����ال يجب ان تزود باملعلمني واملربني 
واالدرايني وو�سائل الرتبية هذه اخلطة 
يج����ب اال تكون مرجتلة ب����ل مبنية على 
تخطي����ط �سلي����م يف �سكل م�س����روع ملدة 
خم�س او ع�سر �سن����وات ينفذ بخطوات 
مدرو�س����ة متئدة ، ويج����ب اال يغيب عن 
بال احد ب����ان حكومة الثورة قد ت�سلمت 
زم����ام االم����ور يف مت����وز اي يف وق����ت 
ر�سمت فيه امليزاني����ة املالية للعام املايل 
، وبالرغ����م م����ن االهتم����ام اخلا�س الذي 
تولي����ه حكومتنا الر�سي����دة نحو التعليم 
وامداده بكل عون وم�ساعدة ، وامداده 
ب����كل ع����ون وم�ساع����دة فاين متاك����د بان 
الث����ورة احلقيقية يف التعليم �ست�سهدها 
االع����وام القالئل املقبل����ة دون �سك ، الن 
االن  مهتم����ة  والتعلي����م  الرتبي����ة  وزارة 
باعداد تخطيط كامل حلاجات البالد يف 

ميدان التعليم.
وان����ا موؤم����ن ب����ان الدرا�س����ة الت����ي نحن 
يف �سدده����ا �ستحل م�سكل����ة التعليم يف 
مدى ق�سري النها �ستعتمد على البحوث 
العلمية واالح�ساءات الرتبوية الدقيقة 
بحي����ث يع����رف القائم����ون عل����ى �سوؤون 
التعلي����م اي ع����دد من ابنائن����ا يحتاجون 
اىل التعلي����م يف ال�سن����ة املقبل����ة ، وعلى 
�س����وء ه����ذا التقديرجته����ز له����م اماك����ن 
والع����دد  التدري�����س  ول����وازم  الدرا�س����ة 
ال����كايف م����ن املعلم����ني ، وتطب����ق ه����ذه 
الدرا�س����ة عل����ى جمي����ع مراح����ل التعليم 
بحي����ث ترافقها اج����راءات اخرى تهدف 
اىل خل����ق جو مالئم يعي�س فيه الطالب. 
ويج����در بن����ا ان ن�س����ري اىل حقيقة مهمة 
ه����ي ان ال�سيا�س����ة التعليمي����ة اجلدي����دة 
�سرتاعي حاجات البالد بالدرجة االوىل 
، فبعد املرحلة االبتدائية يجب ان توفر 
املدار�س املهني����ة الكافية لتخريج افواج 
للتعلي����م  ال�ساحل����ني  املتعلم����ني  م����ن  ال 
اجلامعي النظري فح�س����ب بل من ذوي 
االخت�سا�س املهن����ي التكنيكي ما دامت 

بالدنا مقبلة على نه�سة �سناعية.
الرتبي����ة  وزارة  يف  امل�سوؤول����ني  ان 
والتعلي����م املوؤمن����ني ا�س����د االمي����ان بان 
م�س����اكل التعليم �ستحل حتما ولن ت�سهد 
االعوام املقبلة اية ازمة ما دامت حكومة 
الث����ورة الر�سي����دة مومن����ة بال�سعب وما 

دام ال�سعب موؤمنًا بها.

ن�سرت يف جملة املعلم اجلديد 
كانون االول 1958

جــديــدة تعليمية  �ــصــيــا�ــصــة  نــحــو 

مع عبد الكرمي قا�سم

مع نزيهة الدليمي وبندر نايكه رئي�سة وزراء بنغالدي�س
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ونتذك���ر اي�سا ان���ه راأى م�سبحة يف يد 
احد زمالئن���ا فقال هذه امل�سبحة و�سيلة 
الله���اء النا����س ع���ن امله���م م���ن االم���ور 

ون�سح بعدم ا�ستعمالها.
ث���م مل ن���ره ااّل بعد �سن���وات اي يف عام 
1969 ح���ني عنّي رئي�س���ا لق�سم التاريخ 
بكلي���ة االداب وكان اول انتمائنا للق�سم 
فوجدن���ا من���ه كل رعاية ابوي���ة �سادقة 

وكان موجها لنا يف خطانا االوىل.
كان ا�ستاذن���ا املرح���وم الدكتور ال�سامر 
القل���ب،  طي���ب  ودودا  مفك���را،  عامل���ا، 
رحيم���ا، دم���ث اخلل���ق، اديب���ا، فا�سال، 
رقيقا مت�ساحما حت���ى ان من كان �سده 
الرقة  ه���ذه  عليه  يعيب  قل���ة-  – وه���م 

ويرى انها جتاوزت احلد.
كان مت�ساحما اىل حد كبري حتى مع من 
يعادي���ه واكر م���ن مرة �سمعن���اه يقول 
اين املك خزينا م���ن الت�سامح يجعلني 
اح���دى  وه���ذه  اال�س���اءات  كل  ان�س���ى 

�سفاته الفذة.
كانت افكاره مث���ار نقا�س وجدل �سغلت 
النا����س وكان ل���ه ف�س���ل الري���ادة فيه���ا 
وق���د لقيت مقاوم���ة يف بع�س االو�ساط 
العلمي���ة النه���ا طرح���ت ب�س���كل جريء 
لذل���ك  ال�سائ���د  الفك���ر  وكان���ت تخال���ف 
قوبل���ت بعنف وكان ذل���ك يف موؤلفه عن 
ث���ورة الزجن ومل يكن ياأب���ه لكل ما اثري 
حول افكاره من معار�سيه بل ثبت على 
راأيه ودافع عنه �ساأنه �ساأن كل املفكرين 
يف الع���امل الذي���ن عانوا مقاوم���ة الفكر 
احل���ر ولك���ن بع���د ذل���ك اع���رتف النا�س 
ب�سحة افكارهم وكان لهم ف�سل الريادة 

فيها.
الدكت���ور  املرح���وم  ا�ستاذن���ا  ن���َر  ومل 
ال�سام���ر ثار على معار�سي���ه او جادلهم 
ااّل م���رة واحدة وجدن���اه منفعال، وقال 
باحل���رف الواحد: الل���ه يلعن احلركات 
االجتماعية لق���د بلينا بها ونحن مل نقل 

ااّل احلق.
كن���ا نقراأ يف كت���ب ال�سري والرتاجم عن 
�س���رية العلم���اء واملفكري���ن وجند هذه 
الكتب ت�سفهم باأو�س���اف كثرية فنقول 
ع���ن املرتج���م ان���ه كان عامل���ا، فا�س���ال، 
ودودا،  حمق���ا،  كرمي���ا،  مت�ساحم���ا 

�سبورا.
ان���ه اراد اختباري وب�سكل غري مبا�سر، 
وكان هذا مدع���اة فخر يل فقمت بقراءة 
الكت���اب بدق���ة وا�سفت الي���ه معلومات 
�سفح���ة  ال����35  جت���اوزت  وا�ساف���ات 
واملراج���ع  امل�س���ادر  م���ن  بالع�س���رات 
وفرح���ت كثريا حني اثن���ى علّي وعلمت 
انه را�ٍس عن العم���ل و�سمعت من اخي 
ان���ه  دك�س���ن  عبداالم���ري  اأ.د  وزميل���ي 
مدحن���ي وقال نح���ن جميع���ا يف الق�سم 
فخ���ري  ه���ذا مو�س���ع  نحتاجه���ا وكان 

واعتزازي.
ومنحن���ي ثقته ح���ني ر�سحن���ي ملناق�سة 

اطروح���ة دكت���وراه وان���ا مدر�سة ويف 
م�سته���ل حيات���ي التدري�سية، م���ع كبار 
اال�سات���ذة يف الق�س���م اآن���ذاك وتل���ك هي 
الدكت���ورة  وزميلت���ي  اخت���ي  مناق�س���ة 
ناجي���ة عبدالل���ه كان يل �س���رف العم���ل 
مع���ه يف حتقيق كتاب عي���ون التواريخ 
ملحمد بن �ساكر الكتبي عملنا معا وكنت 
مدر�س���ة وه���و ا�ست���اذ وكان يعاملن���ي 
معامل���ة الند للن���د وتعلمت من���ه ا�سياء 
كان يطرحه���ا عل���ّي ب�سكل غ���ري مبا�سر 

فكان يعلمني وكاأنه يتعلم مني.
بالن�س���ف وكن���ت  العم���ل  كن���ا نقت�س���م 
�سعي���دة به���ذا العم���ل وفخورة ب���ه فهو 
دلي���ل عل���ى مقدرت���ي يف الكتاب���ة وهي 
م�ساأل���ة مهم���ة وان���ا يف بداي���ة حيات���ي 

التدري�سية.
عي���ون  م���ن  ثالث���ة جمل���دات  ا�سدرن���ا 
التواري���خ وكان���ت �سعادت���ي التو�سف 
حني ي�س���در املجل���د واق���راأ ا�سمي معه 

على غالف الكتاب.  
وم���رة ح���ني ا�سدرنا ج 20 م���ن الكتاب 
ن�س���ر خ���رب يف ال�سح���ف املحلي���ة ان���ه 
�س���در الكتاب بتحقي���ق نبيلة عبداملنعم 
داود والدكتور في�سل ال�سامر وخجلت 
من هذا االمر لتق���دمي ا�سمي على ا�سمه 
وجئ���ت اليه معتذرة خوف���ا من ان يظن 
ووجدت���ه  اخل���رب  ه���ذا  اعطي���ت  اين 
�ساح���كا مبت�سم���ا يه���ون عل���ّي االم���ر، 
وق���ال ان���ك ت�ستحقني ذل���ك ولي�س مهما 
ان يتاأخر ا�سمي الأنا �سريكان يف العمل 

وبالت�ساِوي.
ووا�سلن���ا العمل بتحقي���ق ج 21 وكان 
اال�ست���اذ الدكتور ال�سام���ر مري�سا جدا 
ان  عل���ى  كان حري�س���ا  مر�س���ه  ورغ���م 
ي�ساع���دين ااّل ان املر����س منعه واكملت 
العمل و�سدر الكت���اب بعد وفاته رحمه 
الله وتوق���ف م�سروعنا الكمال االجزاء 
االخ���رى وظل���ت عي���ون التواريخ عليه 
مبف���ردي  العم���ل  وا�سل���ت  تدمع.ث���م 
و�س���درت ج���زءا اآخ���ر اكرام���ا لذك���رى 

ا�ستاذنا الدكتور ال�سامر.
هذه كلمات متوا�سعة من �سريته رحمه 
الل���ه الن الكتابة عنه هي ال�سهل املمتنع 
لك���رة �سفاته والن���ه عامل ف���ذ وان�سان 

عظيم.
نكتف���ي بهذا الق���در من الق���ول ال نق�سا 
يف الكلم���ات وال �سيقا يف الوقت ولكن 
�سخ�س ا�ستاذن���ا املرحوم ال�سامر اكرب 
م���ن ان ن�ستطي���ع اإيف���اءه حق���ه ب���كل ما 

نقول.
رح���م الل���ه ا�ستاذن���ا املرح���وم الدكتور 
ال�سام���ر واكرم مث���واه وجع���ل �سريته 

قدوة لالجيال القادمة.

كلمة القيت يف حفل احياء 
الذكرى ال�سنوية 25 للراحل 
في�سل ال�سامر

 
اأ.د. عبداالمري دك�سن

في�صل ال�صامر ا�صتاذًا جامعيًا
يعز علينا ان نقف هذا اليوم لنوؤبن علما من اعالم الثقافة والفكر وا�ضتاذا كبرا خدم الفكر ب�ضدق واخال�س وكانت ب�ضماته 

وا�ضحة ودوره الفكري مرموقا فيما كتب وطرح من اآراء وافكار.
لقد عرفنا ا�ضتاذنا املرحوم الدكتور في�ضل ال�ضامر حني كنا طالبا يف املرحلة الثانية يف ق�ضم التاريخ بكلية الرتبية يف در�س 
واحد فقط وقد ترك هذا اللقاء اثره فينا حيث ن�ضحنا ن�ضائح ابوية اكد لنا اهمية العلم وان نركز عليه وال نن�ضاق اىل االفكار 

املختلفة املطروحة يف ال�ضاحة اآنذاك الن كل �ضيء  زائل �ضوى العلم.

مع الزعيم ال�سيني ماو ات�سي تونغ
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ال�سابق���ون  ه���م  واالوائ���ل،  ال���رّواد 
كان���وا جب���ال  االب���اء،  ه���م  االول���ون، 
املعرفة، وابحر العلم كانوا اركان دور 
العلم، وا�سا�س بي���وت احلكمة، كانوا 
عماد املعرفة، وعم���د التعلم والتعليم، 
قل فيهم ما ت�س���اء وهم ابدا دائما زينة 

ما يقول فيهم القائلون.
كان���وا �سم���اء م���درارا، كان���وا رو�س���ا 
معطاءا، كانوا �سراج���ا وّهاجا، كانوا 
�سمو�سا  �سارقات، وال�سم�س ت�ستغني 
ع���ن التعري���ف، واليحت���اج النهار اىل 

دليل.
كل �سيء عندنا من عندهم، تلقينا منهم 
م���ا عندنا م���ن معارف وعل���وم، واآداب 

وفنون، و�سنائع و�سناعات.
كان االخ املرح���وم في�سل ال�سامر، من 
الط���راز االول، م���ن اجلي���ل الراح���ل، 

ال���ذي مل يب���ق من���ه ااّل ح�س���ني عل���ي 
اليج���اوز  قليل���ة،  وع���دة  حمف���وظ 
تعداده���م اال�ساب���ع، فئ���ة قليلة حتمل 
البي���ت،  قعي���د  ه���ذا  ال�سن���ني،  اثق���ال 
ا�س���ري  وذل���ك  ال���دار،  جلي����س  وذل���ك 
العجز واملر�س والك���رب وال�سيخوخة 

وال�سعف وامل�سيب.
رحلوا، ول���ن نراهم، اولئ���ك هم وعاة 
و�سدن���ة  العل���م،  وحفظ���ة  احلكم���ة، 

الرتاث.
كان في�سل ال�سامر موؤرخا بارزا، تعتز 
به الب�س���رة، ويعتز به العراق، ويعتز 
به الوط���ن العربي، ويعتز ب���ه العامل، 
كان ا�ستاذا خمل�سا، بّرا بالطلبة، وفّيا 
لالخت�سا����س دار�س���ا ومدر�سا، وعاملا 

ومعلما.
كان يف ق�س���م التاري���خ بكلي���ة االداب 

طالب اجنبي، اعجبنا جميعا بر�سالته 
بال�س���ور  زّينه���ا  الت���ي  ال�سخم���ة، 
والوثائ���ق املهم���ة، كنا مني���ل ان مينح 
درجة االمتياز ااّل ال�سامر �ساألته رحمه 
الله- فقال: ان االمتي���از مينح لر�سالة 
تخل���و من امّيا نق�س واليق���ال فيها لو 
زي���د ول���و نق�س ول���و عدل ول���و بّدل. 
وكنت انبهه عل���ى ا�سياء ايام وزارته، 

كان م�ستمعا لها..
ال�سام���ر- رحم���ة الله علي���ه- امنوذج 
الدق���ة وااللت���زام واالتق���ان وال�سبط، 
ومعارف���ه  ا�سحاب���ه  اىل  ونظ���رة 
وا�سدقائه، تو�س���ح �سروبا من اآفاقه 

واعماقه.
ه���ذا، والبد من ان ا�س���ري هنا اىل اين 
ابتداأت يف 1950 باق���رتاح الذكريات 
االلفية واملئوي���ة واليوبيلية، وقدمت 

يف 1960 اقرتاح )تق���ومي اخلالدين( 
من امل�ساهري واالعالم والكبار.

اهت���م رحم���ه الل���ه باالق���رتاح، واواله 
مزيد العناية، ولكن، كان يف الوزارة، 

من مانريد، ومن يجهل هذه اال�سياء.
�سوع���ت مناه���ج التاري���خ، وتع���ددت 
مدار����س املوؤرخني، واختلف���ت الكتب 
)م���راآة  عب���ارة  وظل���ت  واملدون���ات، 
الزم���ان( التعري���ف االق���رب للتاري���خ، 
وبقيت كتب التاريخ تدور حول امللوك 
والروؤ�س���اء واالم���راء والق���ادة وظلت 
االمم وال�سع���وب والنا�س حتت ظالل 
احل���كام، على ان يف بع����س التواريخ 
ا�سارات خفيفة احيانا اىل هوؤالء واىل 

العامة يف بع�س االحايني.
كان املرح���وم ال�سام���ر من القل���ة التي 
ويف  التاري���خ  يف  بالنا����س  اهتم���ت 

اطروحت���ه الت���ي عاجل���ت ال���زجن م���ن 
اح���وال املجتم���ع م���ا يع���د التفاتا اىل 
النا����س، وخروج���ا عل���ى املقل���دة م���ن 
ال�سام���ر يف  املوؤرخ���ني، واذا خالفن���ا 
بع�س ما ذه���ب الي���ه، واذا عار�سناه، 
يف بع����س ما اتى به، ف���ان االختالف، 
كان ي�سحبه وفاق واعتناق، و�سداقة 

وحمبة ومّودة واحرتام.
يوؤ�سفن���ي- وان���ا قعيد البي���ت، جلي�س 
ال���دار، من���ذ �سن���ني- ان يح���ول الكرب 
احل�س���ور،  �سع���ادة  دون  والعج���ز 
ابنت���ي  عن���ي  تن���وب  ان  وي�س���ّرين 
العزي���زة الفا�سل���ة الكرمي���ة، االآن�س���ة 
اله���ام العامل���ي يف الق���اء ه���ذه الكلمة 

املتوا�سعة.
كلمة القيت يف حفل تاأبني 
ال�سامر

د. ح�سني علي حمفوظ

في�صل ال�صامر موؤرخا بارزا

مع رئي�س 
وزراء ال�سني  

�سوان الي

مع الرئي�س االندوني�سي �سوكارنو

مع اجلواهري
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العبي���د  ث���ورة  ه���ي  الزن���وج   ث���ورة 
االإفريقيني يف الب�س���رة وما حولها �سد 
اأ�سياده���م �سنة 255ه���� )869م(. وهذه 
الثورة حمل���ت طابعًا اجتماعي���ًا طبقيًا، 
اأي اأنه���ا ث���ورة طبق���ة العبي���د واأن�ساف 
اأ�سح���اب  م���ن  املالك���ني  �س���د  العبي���د 
االأرا�سي، والتختل���ف كثريا عن ثورات 
الرقي���ق يف القرنني الث���اين واالأول قبل 
املي���الد. وه���ي على غ���رار م���ا جتده يف 
التاري���خ احلديث من ح���ركات الطبقات 
امل�سطه���دة �س���د م�سطهديه���ا، مثال ذلك 
احلركة التي تزعمه���ا تو�سني لوفريتور 

يف هاتني �سنة )1801-1799(.
هذا ويعتقد بع�س النا�س اأن ثورة الزجن 
كانت حرب���ًا بني االجنا����س -بني ال�سود 
والبي����س- اأم���ا البع����س االآخ���ر فيق���دم 
راأي���ًا خمالف���ًا لهذا ال���راأي، ويق���ول اأنها 
كان���ت حربًا بني طبق���ة العبيد وان�ساف 
العبيد والفالحني واالأعراب ال�ساخطني 
على النظ���ام القائم من جهة وبني مالكي 
االأر�س واأ�سحاب العبيد من اخلالفة من 
جهة اأخرى. وموؤلف ه���ذا الكتاب واحد 
مم���ن قال���وا به���ذا ال���راأي ولتاأكي���د راأيه 
والإج���الء مالمح هذا احل���دث التاريخي 
قام باإعداد كتابه الذي بني اأيدينا والذي 
يق���دم فيه فكرة وا�سح���ة �ساملة عن هذا 
املو�س���وع م���ن جميع وجوه���ه، فتناول 
ع���الوة عل���ى وج���ه احلرك���ة الع�سكري���ة 
طبيعتها وبراجمها وتنظيماتها الداخلية 
وعالقتها باحلركات االأخرى، وهي نواح 
ٍغام�س���ة مل يلق عليها بع���د �سوء �ساطع 
ين���ري جماهلها. كما ق���دم نبذة خمت�سرة 
ع���رف من خاللها  ب�ساح���ب الزجن  علي 
بن حمم���د الذي ظهر يف ف���رات الب�سرة 

وق���اد الزنوج يف ثورته���م الكربى التي 
دامت نحوًا من اأربع ع�سرة �سنة )255-

270ه�= 869-883م(.
ويف مقدمة الكتاب يقول املوؤلف الدكتور 
في�س���ل ال�سامر: لع���ل الدافع االأول الذي 
دفعن���ي اىل اختي���ار ه���ذا املو�سوع، هو 
اأن احل���ركات االجتماعية يف اال�سالم مل 
حتظ مبا حظيت به النواحي ال�سيا�سية 
واحلربية من االهتمام من جانب القدماء 

واملحدثني على ال�سواء، 
ال�س���رق  اته���م  حت���ى 
بالعق���م  اال�سالم���ي 
واجلم���ود، فقيل اأنه مل 
ي�سهد ما �سهده الغرب 
امل�سيح���ي م���ن القل���ق 
االجتماع���ي والهزات 
وبعب���ارة  الفكري���ة، 
التاري���خ  اأن  اأخ���رى 
اال�سالم���ي كان- يف 
-جمرد  نظربع�سهم 
وح���روب  جم���ازر 
ت  ا م���ر ا موؤ و
ت  ال غتي���ا ا و
بطريق���ة  تدب���ر 
غام�سة-غمو����س 
يف  - ق ل�س���ر ا
اخللف���اء  ق�س���ور 
 . ء ا م���ر الأ ا و
واليعزو ال�سامر 
يف ذل���ك الذن���ب 
التاري���خ  اىل 
 ، م���ي �سال ال ا
اأنه:  ي���رى  ب���ل 
املوؤرخني  ذنب 

ال�سرقيني املحدثني، الذين مازال اأكرهم 
يحذو حذو االأ�س���الف يف كتابة التاريخ 
واالأم���راء  اخللف���اء  ب�س���ري  فيهتم���ون 
وال���وزراء يف حياته���م اخلا�سة مبعزل 
والفكري���ة  االجتماعي���ة  التي���ارات  ع���ن 
املعا�سرة. و ثورة الزجن  هي يف االأ�سل 
الر�سالة التي تقدم بها في�سل ال�سامر اىل 
جامع���ة القاه���رة للح�سول عل���ى �سهادة 
املاج�ستري يف التاريخ االإ�سالمي، يقول 
ا.د في�س���ل ال�سام���ر يف مقدم���ة 

الكت���اب: اإرتاأي���ت اأن اح���ذف كث���ريا من 
التفا�سيل غري اجلوهرية وان احور فيه 
قلي���ال فكان هذا البح���ث الذي ن�سعه بني 
يدي القارئ وهك���ذا راأى النور. ويعد ) 
ثورة الزجن( من اأك���ر موؤلفات الدكتور 
ال�سامر اأهمية وانت�سارا حيث طبع اأكر 
م���ن مرة اأولها يف بغداد عام )1954( ثم 
يف ب���ريوت ع���ام )1971( واخره���ا يف 
�سوري���ا يف ع���ام )2000( حينها عر�س 
يف معر�س الكتاب يف االمارات العربية 
املتح���دة وكانت كل طبعة تنفد 

فورا
يق���ول ا. د ال�سام���ر يف مقدم���ة 
الطبعة الثاني���ة : وقد �سجعني 
عل���ى اإع���ادة طب���ع الكت���اب ذلك 
االحلاح النبي���ل واملتوا�سل يف 
جانب املعني���ني والقراءعلى حد 
�س���واء على �س���رورة القيام بهذا 

العمل.
ال���زجن  ث���ورة  كت���اب  اأ�سب���ح 
مرجع���ا عل���ى ال�سعيدي���ن العربي 
والعاملي كم���ا ا�ستلهمت منه اأعمال 
اأدبي���ة وم�سرحي���ة اأعده���ا الكات���ب 
ب�سي�س���و( )مع���ني  الفل�سطين���ي 
عر�ست على م�سرح الفنون اجلميلة 
يف بغداد يف الثمانينيات من القرن 

املا�سي.
يق���ول االأ�ستاذ اأحم���د علبي يف كتابه 
)ثورة الزجن وقائدها علي بن حممد( 
الدكت���ور  كت���اب   :)1961 )ب���ريوت 
الر�سين���ة  الدرا�س���ة  ه���و  ال�سام���ر، 
امل�سهب���ة الت���ي تناولت ث���ورة الزجن، 

وهي الوحيدة ح�سبما نعلم.
وت�س���اءل اال�ست���اذ ف���وؤاد دوارة )جملة 

الكاتب، العدد 17، اغ�سط�س اآب 1962، 
�س 181( : ولكن ماذنب القارئ الذي مل 
يطلع على كتاب الدكتور ال�سامر، ولي�س 

لديه فر�سة لذلك؟
ومل يقت�سر تاأثر هذا الكتاب على الكتاب 
الع���رب فقط ب���ل تع���داه اىل م�ست�سرقني 
وباحث���ني اجان���ب اإعتم���دوه مرجعا يف 

بحوثهم ودرا�ساتهم. 
ويقول امل�ست�سرق اليوغ�ساليف الك�سندر 
بويوفت�س يف مقدمة اإطروحته عن ثورة 
الزجن التي نال بها الدكتورة من جامعة 
ال�سورب���ون يف �سن���ة 1965 : وتتجل���ى 
الدرا�س���ة املعمق���ة للمو�س���وع يف كتاب 
الدكت���ور في�س���ل ال�سام���ر ث���ورة الزجن 
)بغداد 1954( .. اإن كتاب ال�سامر ي�سهد 
مبجه���ود قيم ي�سعى �ساحب���ه من خالله 
وللمرة االأوىل، اىل اأن يرى ثورة الزجن 

من زاوية جديدة.
ومم���ا يوؤ�سف له اإن الكت���اب مل ير النور 
طوي���ال يف بل���د ال�سام���ر ، الع���راق، فقد 
القائم���ة  يف  ال�ساب���ق  النظ���ام  و�سع���ه 
الكت���ب  م���ن  اإي���اه  معت���ربا  ال�س���وداء 
املحر�س���ة عل���ى ال�سعوبي���ة. ومت �سحب 
كل الن�س���خ م���ن االأ�س���واق واختف���ى من 
املكتب���ات وحتى بيت الدكتور ال�سامر مل 
يكن يحتوي على ن�سخة من هذا الكتاب. 
وحتى بعد اإن ظهر الكتاب للوجود ثانية 
واأعي���د طبعه يف دم�س���ق يف عام 2000 
ومت عر�س���ه يف االإم���ارات مل تب���ادر اأية 
جهة عراقي���ة الإحت�سان الكتاب اأو اإعادة 
طبعه برغ���م اإنه يعترب مرجع���ا تاريخيا 
املكتب���ة  ت���ارخ  مهم���ا ي�س���كل فخ���را يف 

العراقية.

اال�صداد يتفقون على قمع الزنوج
ق�سة اعدام كتاب
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يف رثاء

في�ضل ال�ضامر .. احلا�ضر.. الغائب

اأمال به القدر القاهر
فغاب عن ال�سامر )ال�سامر(؟.

وا�سرع مركبه فا�ستقّل
ووجهته ال�ساطئ االآخر

اجل.. وانتهى عمر حافل
وان مل يطل، مثمر.. زاهر..

وانهى املوؤرخ تاأريخه
وتاأريخه األق عاطر،

واّدى ر�سالته اجلامعية
فتّم بها �سفره الباهر

وعّلم جيال من النا�سئني
فهو بهم، غائب، حا�سر

و�سنف كتبا يروي العقول
في�س معارفها الزاخر

وبع�س الذي كان من داأبه
يخر له اجل�سد العامر

فكيف باعبائه املنهكات
ينه�س هيكله ال�سامر؟.
وذّر على فحمتيه الرماد

�سباح كهولته ال�سافر

ودّب اليه دبيب الغنى
وغيبه اجلدث الطاهر

خملف اخوانه الفاقديه
وكل له بالثنا ذاكر

ابا �سو�سن،، يا�سديق احلياة
وان ال�سديق بها نادر،

�سحبتك، والعمر غ�س االإهاب
وغ�سن �سيبتنا نا�سر

جنّد ونلهو، ومت�سي ال�سنون
وال يقف الفلك الدائر،

وكم فرقتنا دروب احلياة
فكّل على دربه �سائر

وكم خالفت بيننا يف االأمور
وكل له راأيه االآخر

ويبقى االخاء قني الغرى
وت�سفو ال�سريرة والظاهر

ابا �سو�سن.. ال اطيل الرثاء
فاأطموله عن ا�سى قا�سر

ولي�س املداد كمثل الدموع
فاأنت اذن عارف.. عاذر

خالد ال�سواف



م��ل��ح��ق أس��ب��وع��ي ي��ص��در ع���ن م��ؤس��س��ة 
ال���م���دى ل���إع���ام وال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 
فخري كريم

اال�سراف اللغوي : يون�س اخلطيب الت�سميم : ن�سري �سليمالتحرير : علي ح�سني

ياأتي يف مقدمة املوؤرخني العراقيني الذين 
�ساهم����وا يف اغن����اء اجلان����ب التاريخ����ي 
والفك����ري وال�سيا�س����ي العراق����ي اال�ستاذ 
الدكتور في�سل ال�سامر )1925- 1982(. 
كان اأ. د. في�سل ال�سامر رحمه الله موؤرخا 
مربيا وا�ستاذا جامعيا و�سيا�سيا وباحثا 

متميزا.
الدر�����س  جم����ال  يف  ال�سام����ر  عم����ل  ب����داأ 
خم�سيني����ات  من����ذ  التاريخ����ي  والبح����ث 
القرن املا�سي، �ساح����ب منهج وا�سح يف 
الكتابة التاريخية وقد تتلمذ على معرفته 
وال����ذي  االجي����ال  م����ن  الكث����ري  وتربيت����ه 
�ساعده يف حتقيق هذه املهمة دماثة خلقه 
وت�ساحم����ه وتوا�سع����ه وب�ساطت����ه وحبه 

فعل اخلري.
ولد اأ. د في�سل جريء ال�سامر يف الب�سرة 
واكم����ل درا�ست����ه االبتدائي����ة واملتو�سطة 
فيه����ا وبعد ان ح�سل عل����ى مرتبة متفوقة 
يف االمتحان ال����وزاري قبل يف كلية امللك 
في�س����ل )وكان����ت مدر�س����ة ثانوي����ة تقب����ل 
الطلبة املتفوقني( وبع����د اجتياز الدرا�سة 
فيه����ا بتف����وق ح�سل عل����ى بعث����ة للدرا�سة 
يف بريطاني����ا اال ان البعثة حتولت ليوفد 
اىل م�سر ب�سبب ظ����روف احلرب العاملية 
الثانية لذا اوفد اىل م�سر ليدر�س يف كلية 
االداب/ جامعة القاهرة وح�سل منها على 
�سهادت����ي اللي�سان�����س واملاج�ستري وكانت 
ر�سالته للماج�ستري )حركة الزجن واثرها 
يف تاريخ الدولة العبا�سية( والتي طبعت 
اكر من مرة حت����ت عنوان )ثورة الزجن( 
والت����ي كان����ت طبعتها االوىل ع����ام 1954 

ببغداد. واخرها يف بريوت عام 1971.
اكمل درا�سة الدكتوراه يف اجلامعة ذاتها 
ع����ام 1953 وكانت اطروحت����ه للدكتوراه 
)الدول����ة احلمداني����ة يف املو�سل وحلب( 
وقد طبع����ت مرت����ني االوىل يف بغداد عام 

1953 والثانية يف القاهرة عام 1970.
املعلم����ني  دار  يف  مدر�س����ا  ال�سام����ر  ع����نّي 
االبتدائي����ة عام 1947 بع����د ح�سوله على 
املاج�ستري انتقل بعده����ا اىل دار املعلمني 
العالي����ة )كلي����ة الرتبي����ة حالي����ا( مدر�س����ا 

للتاريخ عام 1951. 
الق����رن  م����ن  اخلم�سيني����ات  بداي����ة  من����ذ 
الع�سري����ن ا�سه����م اأ.د في�س����ل ال�سام����ر يف 
حرك����ة املعلم����ني والدع����وة اىل تاأ�سي�����س 
نقابة لهم قبل ان يرتاأ�س اول نقابة �سكلت 

بعد ثورة 14 متوز 1958.
اجته اىل العمل ال�سيا�س����ي وكان ي�ساريا 
وتقدمي����ا يف تفك����ريه وتوجه����ه ااّل انه مل 
ينتِم يوما اىل اي من االحزاب ال�سيا�سية 

وبقي م�ستق����ال �سيا�سيا طوال حياته على 
الرغم م����ن ميله اىل فكر احل����زب الوطني 

الدميقراطي.
امللك����ي  للنظ����ام  املناوئ����ة  مواقف����ه  ادت 
ومل�ساريعه الغربية ومنها حلف بغداد اىل 
ف�سله من اخلدم����ة احلكومية واحيل اىل 
اخلدمة الع�سكري����ة ليدخل دورة ال�سباط 
الت����ي   1955 �سن����ة  العا�س����رة  االحتي����اط 
خ�س�س����ت للمف�سولني ال�سيا�سيني. وبعد 
ت�سريح����ه ا�سطر اىل ال�سف����ر اىل الكويت 
للتدري�����س يف بع�س معاهده����ا التعليمية 
وعاد اىل العراق يف بداية عام 1958 وبعد 
تفج����ر ثورة 14 متوز 1958 ا�سهم ب�سكل 
فع����ال يف احلي����اة الثقافي����ة وال�سيا�سي����ة 

فع����ال  ب�س����كل  مع وتع����اون 
احلزب الوطني الدميقراطي 
م�ستق����ال  بق����ي  ان����ه  ااّل 
رج����االت  م����ن  �سيا�سي����ا 
فت�سلم  العه����د اجلمه����وري 
منا�س����ب عديدة منها مدير 
التعلي����م الع����ام يف وزارة 
املع����ارف ويف عام 1958 
عين����ه الزعي����م عبدالكرمي 
لالر�س����اد  وزي����را  قا�س����م 
 1959 ع����ام  )االع����الم( 
قام خاللها بان�ساء وكالة 
العراقية وقيامه  االنباء 
بتاأ�سي�س نقابة املعلمني 
الفرق����ة  وتاأ�سي�����س 

ال�سمفونية العراقية.
ال����وزارة  ا�ستق����ال من 
وع����ني   1961 ع����ام 
يف  مفو�س����ا  وزي����را 
وزارة اخلارجي����ة ثم 
يف  للع����راق  �سف����ريا 
اندوني�سيا وماليزيا 
عام 1961 وا�ستاذا 
ب����راغ  جامع����ة  يف 
 17 جامع����ة  ويف 
نوفمرب حيث اختار 
اللج����وء ال�سيا�سي 
جمهوري����ة  يف 
ت�سيكو�سلوفاكيا، 
اللج����وء  وخ����الل 
ا�سقط  ال�سيا�سي 
النظ����ام  عن����ه 
يف  احلاك����م 
ان����ذاك  الع����راق 
عائلت����ه  وع����ن 
جلن�سي����ة  ا

العراقي����ة والتي اعيدت لهم ع����ام 1968. 
كلي����ة  يف  للتدري�����س  الع����راق  اىل  وع����اد 
الرتبية ثم انتقل اىل ق�سم التاريخ جامعة 
بغ����داد يف عام 1970 وقد انتخبه زمالوؤه 
رئي�س����ا للق�سم وبعد �سنوات تفرغ للبحث 
العلمي والتدري�����س واال�سراف على طلبة 

الدرا�سات العليا..
تويف ع����ام 1982يف لندن تاركا تراثا من 
الكتاب����ات الت����ي ارخ����ت ملراح����ل مهمة من 

تاريخ العرب والعراق
ملح����ق عراقي����ون يخ�س�����س ه����ذا الع����دد 
والع�سري����ن  ال�سابع����ة  للذك����رى  حتي����ة 
لرحيل في�سل ال�سامر ال�سخ�سية الثقافية 
والوطني����ة الت����ي �ساهم����ت يف ار�سال قيم 

ثقافية ر�سينة. 

في�صل ال�صامر .. 
املثقف وال�صيا�صي الوطني

املر�سوم اجلمهوري الذي عني مبوجبه في�سل ال�سامر وزيرا لالر�ساد


