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(الحلقة الثالثة )

نادي االخاء التركماني
تــاريــخ  ...وأصــالـــة
الدكتور صبحي شيخ حسن
على الرغم من الغصة والم التي خلفتها مجزرة كركوك في النفوس

ومحو هويتها ووجودها ،ولم يكن الهدف من إصدارها مكسبا ماديا

وتقاعس الحكومة في محاسبة الجناة كما وعدت بإنزال العقوبات

واالستفادة من مردوداتها المادية ،على خالف المجالت األخرى التي

الصارمة على مرتكبي الجرائم في هذه المجزرة األليمة حسب ما جاء

صدرت حينذاك كانت الغاية من إصدارها الكسب المادي والدعاية

في حديث عبدالكريم قاسم كانت السنة الثانية من تأسيس النادي

السياسية والتقرب الى السلطة الحاكمة وعلى رأسها عبدالكريم قاسم

منعطفا تاريخيا كبيرا ليس في تاريخ النادي فحسب وإنما في تاريخ

الذي كان يطربه المديح والثناء.

الشعب التركماني ،حيث باشرت مجلة االخاء بصدور وكانت المجلة

كما تميزت عن زميالتها في جملة من األمور والقضايا كان في

الوحيدة تصدر في العراق باللغتين العربية والتركية آنذاك رغم أن

مقدمتها االلتزام بالكلمة الصادقة المعبرة عن الضمير التركماني الحي

هناك مجلة أخرى كانت تصدر عن وزارة اإلرشاد باسم العراق الجديد

وبأخالقيات وقواعد العمل الصحفي ،واالبتعاد عن االخبار الكاذبة

(ينى عراق) باللغة التركية إال أنها كانت تعنى باإلنجازات الحكومية

والمفبركة ،والدعوة الى األخوة والتالحم والتآزر ،واحتواء صفحتها

فحسب ،ومحتوياتها ال تمت بالثقافة التركمانية بصلة.

باإلضافة الى ما جادت قرائح كتابها من التركمان ،مقاالت وقصائد لعدد

أما مجلة االخاء التي صدر عددها األول في مايس  1961تصدر

كبير من األدباء والشعراء العرب.

بأوقات معلومة ،فقد وضعت قضية الجماهير التركمانية نصب أعينها،

تضمن محتويات عددها األول المقال االفتتاحي الذي جاء فيه:

وعملت جاهدة على تحقيق قدر من الموازنة بين القضايا التركمانية

(هذه هي (االخاء) بين يديك وقد بذلنا في إخراجها كل استطعنا بذله

والقضايا العراقية األخرى في زمن حاولت أطرافا عدة تهميش دورها

من جهود وإمكانيات لتوحي اليك معنى االخاء الخالص تحت سماء
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العراق الحبيب ،ولن نعدك  -القارئ العزيز  -بان تبلغ أعدادها القادمة

تخطيط المشاريع) ،وترجمة وحيد الدين بهاء الدين لقصيدة توفيق

حد الكمال ،لكنا نعدك وقلوبنا طافحة بالعزم واألمل أن نسعى في سبيل

أورخان (كركوك العذراء) ،ومقابلة حبيب الهرمزي مع سكرتير النادي

مجلتك هذه بعزم راسخ وقدم اثبت وجهد اكثر فاكثر ،وحسبنا ذلك وهو

جالل النقيب حول نادي االخاء التركماني ،جمال عزالدين (األمل قوة

خير ما نبتغيه.

في الحياة) ،صفحة الطلبة ،شاكر صابر ضابط (من هم التركمان)،

والواقع انه لم يكن يتيسر لنا إصدار هذه المجلة وال تأسيس نادي

قصيدة قحطان الهرمزي (عائد يصلي للجدار) ،الدكتور مردان علي

االخاء التركماني الذي تصدر منه (االخاء) لوال قيام جمهوريتنا الخالدة

(ركن الصحة) ،محمد علي الحاج رشيد (الصيد في العراق) ،الصفحة

التي فتحت أمامنا طريقا واسعا للحرية ،وكان من ثمرها هذا النادي

الرياضية (السيرة الذاتية لالعب عادل عبدهللا).

وهذه المجلة.

أما القسم التركماني فقد ضم ترجمة للمقال االفتتاحي باللغة التركمانية،

فلقد قاسى المواطنون التركمان  -كما تعلم  -في العهد المباد كغيرهم

قصيدة للشاعر محمد عزت خطاط (أغنية الوطن) ،المحامي عطا

من أبناء هذا الشعب األبي ،الشي الكثير وتجرعوا كؤوس العذاب

ترزي باشي (مطلع االعتقاد لفضولي البغدادي) ،قصيدة الشاعر محمد

والتنكيل وكبت الحريات والتجاهل ،ولم ينقذهم من ذلك سوى قيام

صادق (سالما لآلخاء) ،إحسان صديق وصفي (قصة قصيرة) ،موسى

ثورتنا الخالدة في فجر  14تموز المجيدة بقيادة الزعيم األمين

زكي مصطفى (خواطر) ،قصيدة اسعد نائب (غزل) ،فولكلور ،علي

عبدالكريم قاسم ،فإلى حكومتنا الوطنية والى زعيمنا البار نقدم مزيد

معروف اوغلو (األدب والشعر) ،سعيد صالح توركمان (الصفحة

من الشكر لمنحها إيانا امتياز إصدار (االخاء) التي ستكون خير معبر

الفنية) ،عزالدين عبدي البياتي (دراسة عن الخوريات) ،رفعت يولجو

عن أمانينا وأهدافنا التي هي االلتزام بالوحدة العراقية وبمبادئ الثورة

(قصة قصيرة)  ،قصيدة حيدر قصاب اوغلو (أيها التلميذ) ،شاكر

واإلخالص لجمهوريتنا الخالدة.

صابر زراعتجي (الزفاف في كركوك) ،قصيدة للشاعر عطا بزركان

كلمة أخيرة اهمس بها في أذنك  -عزيزي القارئ  -هو أن هذه المجلة

(اوزله يش) ،الدكتور أنور علي (التعاون في األمثال الشعبية) وعدد

منك واليك فابعث لها نتاج قريحتك واكتب لها كل ما ال يعجبك فيها بكل

من اإلعالنات ،وان المجلة طبعت في مطبعة المعارف ببغداد وثمن

صراحة لتقوم بتصحيح الخاطئ ،وتقويم المعوج ،أنها تنتظر رايك بكل

النسخة الواحدة منها ( )60فلسا.

صراحة  ..شكرا والف تحية).

رغم أن الهيئة اإلدارية للنادي قد حددت أسماء القائمين عليها منذ فترة

وتضمن القسم العربي لهذا العدد مقال للدكتور مصطفى جواد (من

 ،إال أن األعداد األولى من المجلة خلت من أسماء هيئتها التحريرية

خبايا التاريخ  -ابو منصور بن قتلمش التركماني) ،المحامي نورالدين

ولم يذكر سوى صاحب امتياز الجريدة هو نادي االخاء التركماني ،وان

الواعظ (دور العقيدة في حياة األمة) ،عبدالقادر سليمان (من مشاكل

رئيس تحريرها محمد حاج عزت ،إال في عددها التاسع الصادر في
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كانون الثاني  ،1962فقد تم اإلشارة الى هيئتها التحريرية ،السيد محمد

مصطفى الحاج حسين ،الدكتور ناجي احمد حمدي ،الدكتور عادل

حاج عزت رئيسا للتحرير ،والسيد حبيب الهرمزي سكرتيرا والسيدان

ترزي ،السيد محمد الحاج رشيد.

عبدالقادر سليمان ،وهاشم قاسم الصالحي أعضاء في هيئة تحريرها.

كان يوم الخميس في الثالث من اب  1961يوما تاريخيا عندما توافد

حرص القائمون عليها على إصدارها في أوقات معلومة وحافظت

المواطنين التركمان الى بغداد من شتى المدن والقصبات التركمانية

المجلة على مواعيد صدورها حتى عام  ،1977فضال عن تسويقها

وعجت الفنادق في منطقة الميدان وباب المعظم بهم للمشاركة في

بصورة صحيحة في بغداد والمحافظات وحددوا المكتبات التي تباع

االحتفال السنوي للنادي الذي اصبح سنة حسنة وتقليدا سنويا ،وبدا

فيها المجلة ومعتدون يقومون باستحصال المبالغ االشتراك من

االحتفال الذي كان ريعه لثورة الجزائر في الساعة الثامنة ،حيث

المشتركين.

اعتلى عضو الهيئة اإلدارية وسكرتير تحرير مجلة االخاء األستاذ

لم تكن المجلة النافذة الوحيدة يطل منها النادي الى ساحة الثقافة

حبيب الهرمزي المنصة معلنا بدأ االحتفال بكلمة نائب رئيس الهيئة

التركمانية ،وإنما كان له الدور الكبير في تشجيع األدباء الى التأليف

اإلدارية األستاذ عبدالقادر سليمان وبعدها صدحت حناجر المطربين

والبحث ،وساهم في تحمل نفقات طبع كتبهم ،فقد تحمل النادي نفقات

باغان تركمانية وعربية شارك في أدائها الفنانون عثمان تبلة

طبع كتاب (األمثال الشعبية عند التركمان) للباحث عطا ترزي باشي،

باش ،وعزالدين نعمت ومحمد باال ،وفائق بزركان ،وكريم كولمن،

وكتاب (كيف تتعلم اللغة التركية) للكاتب محمد خورشيد داقوقلي،

عبدالواحد كوزه جي ،واكرم طوزلو ،وعبدالرحمن قزل اي ،تحسين

شراء ( )50نسخة من كتاب (خواطر هائمة) للكاتب وحيد الدين بهاء

كركوك اوغلو ،علي قلعه لي ،فخرالدين اركيج ،محمد احمد اربيللي،

الدين ،و

سامي جاللي ،محمد قاليي ،يونس خطاط ،طلعت شكر ،ساطع كوبرلو،

كانت روح التعاون والتواضع طاغية على الهيئة اإلدارية رغم حصول

وتخللها دبكة شعبية تركمانية قام بأدائها نخبة من الشباب وهم طلعت

بعض الخالفات الهامشية بينهم من إرهاصات العمل ،ومبدئ الشورى

شكر ،صايغن الهرمزي ،كامران حسن ،تحسين محمد رشاد ،لطفي

والمشورة سبيلهم في حل المشاكل ،وتذليل العقبات فكان للنادي

عبدالخالق ،كمال محمد علي ،علي إسماعيل ،واستمر االحتفال حتى

إضافة الى الهيئة اإلدارية لجنة استشارية مهمتها ابدى المشورة في

الصباح الباكر من اليوم التالي.

الحاالت الحرجة مكونة من السادة:

وخالل هذه الدورة االنتخابية سارع عدد كبير من الموطنين التركمان

-1

السيد هادي علي رضا

الى اكتساب العضوية في النادي وتم قبول السادة المدرجة أسماؤهم

-2

السيد نورالدين الواعظ

أدناه عضوا في النادي:

-3

السيد صدقي عبدالقادر

عثمان علي ،عبدالمجيد توفيق ،جاسم حميد اغا ،احمد غائب ،قنبر

-4

الدكتور رضا ده ميرجي

محمد جاير ،تحسين بهجت ،محمد جميل سيد مصطفى ،عزيز الحاج

-5

السيد رضا حسن

وهاب كوبرلي ،علي عبدالكريم بزركان ،سداد صبري ،احمد خليل

-6

الدكتور أنور علي

الرشيدي ،كمال الدين توفيق بيرقدار ،طارق مجيد الجدة ،احمد

-7

السيد رشاد علي

عبدالرحمن الخياط ،عبدالقادر علي محمود ،كمال محمد علي ،محمد

-8

السيد كمال أمين

فخري إبراهيم  ،كنعان سعيد ،عبدالخالق البياتي ،ناظم بهجت عبدهللا،

ولم تكن الهيئة اإلدارية تتوانى في طرح مشاكل النادي وضايقته

جمال خضر ،صالح يوسف الهرمزي ،سامح هدايت ارسالن ،الدكتور

المادية الى شخصيات تركمانية ذوي الدخل العالي ،ولم يكن هذه

عبدالجبار ساعتجي ،حسين سوزلو ،خالد محمد رمضان ،جالل حسين

الشخصيات يتوانون في تقديم العون ألجل ديمومة مسيرة النادي

وندي ،اكرم صابر كركوكلي ،فخري جالل الصالحي ،عباس حسين

االجتماعية والثقافية.

ارن اي ،احمد ولي عرفات  ،اكرم طه محمد ،احمد نجيب قيردار،

ولما عزمت الهيئة اإلدارية على تطوير البنى التحتية للنادي وبناء

رشاد عنايت ،الدكتور نصرت عبدالمجيد ،تحسين محمد جومرد،

قاعة للنشاطات االجتماعية وكان النادي يمر بأزمة مالية دعت بعض

امين حاج مردان ،نجاة علي ،هاشم ناجي الهرمزي ،عبدهللا احمد

الشخصيات التركمانية الى اجتماع في النادي بتاريخ  1كانون الثاني

البياتي ،وسام عثمان الهرمزي ،طالب رؤوف الونداوي ،عباس فاضل

 1961وهم:

عباس ،عبدالمناف شاكر ،حميد محمود العامري ،محمد سعيد كتانة،

السيد عبدالقادر اوجي ،السيد عبدالهادي اوجي ،الدكتور عطا

عبدالفتاح رشيد القيسي.

الصالحي ،السيد عبدالقادر الصراف ،السيد حسيب علي توفيق ،السيد

وفي  20نيسان جرى انتخاب هيئة إدارية جديدة بإشراف حاكم

رشاد عنايت ،السيد نذير قيردار ،السيد شامل اليعقوبي ،السيد انور

بداءة األعظمية هاشم العريبي والهيئة المشرفة من السادة نورالدين

قيردار ،السيد عبدالرحمن عبدالرزاق ،الدكتور نصرت عبدالحميد،

الواعظ ،كمال رشيد ،إحسان شفيق ،وبحضور ( )72عضوا من الهيئة

السيد احسان عبدهللا ،الدكتور مجلي مصطفى ،السيد فاتح مصطفى،

العامة ،حيث تنافس على عضوية الهيئة اإلدارية ( )12شخصا ،وكان

السيد شاكر صابر زراعتجي ،السيد نوري الخياط ،العقيد المتقاعد

ترتيبهم كاالتي:
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عبدالقادر سليمان ( )72صوتا.

نجم الدين عزالدين رئيسا.

الدكتور مردان علي ( )71صوتا.

فاضل عبدالمجيد عضوا.

هادي على رضا ( )71صوتا.

فخري محمد توفيق عضوا.

محمد علي صائب ( )71صوتا.

اللجنة االجتماعية:

نجم الدين عزالدين ( )71صوتا.

كمال صاري كهيه رئيسا.

مجيد حميد المهندس ( )68صوتا.

محمد حاج عزت عضوا

حبيب الهرمزي ( )68صوتا.

سعيد صالح توركمان عضوا.

حسن حسين اليأس (.)67

لجنة تنظيم الحديقة:

إحسان رفعت ( )67صوتا.

محمد علي صائب رئيسا.

الدكتور محمد سعيد كتانة ( )11صوتا.

فوزي الخطيب عضوا.

عبدهللا نوري البياتي ( )6أصوات.

إحسان رفعت عضوا.

الدكتور عبدالخالق البياتي ( )5أصوات.

رضا حسن مال ولي عضوا.

وتم توزيع المهام ومسؤوليات بينهم كاالتي:

هيئة تحرير المجلة :

الدكتور مردان علي رئيسا.

محمد حاج عزت المدير المسؤول.

السيد هادي علي رضا نائبا للرئيس.

حبيب الهرمزي سكرتير التحرير.

السيد مجيد حميد المهندس مديرا لإلدارة

الدكتور أنور علي عضوا

السيد نجم الدين عزالدين أمينا للصندوق.

الدكتور عبدالخالق البياتي عضوا.

السيد عبدالقادر سليمان سكرتيرا.

عبدالقادر سليمان عضوا.

والسادة محمد علي صائب ،إحسان رفعت ،حسن حسين اليأس ،حبيب

هاشم قاسم الصالحي عضوا.

الهرمزي أعضاء.

صبيح الشيخ مصطفى عضوا.

وانبثقت من الهيئة اإلدارية لجان لتمشية أمور النادي ثقافيا وماليا

سعيد صالح تركمان عضوا.

واجتماعيا وعين لكل لجنة رئيس وأعضاء.

شاكر صابر زراعتجي عضوا.

لجنة المبايعات:

كما حددوا أشخاصا لمعاونة أعضاء الهيئة اإلدارية في المهمات

نجم الدين عزالدين رئيسا.

المؤكلة اليهم.

مجيد حميد المهندس عضوا.

لمعاونة السكرتير:

حسن حسين اليأس عضوا.

حبيب الهرمزي.

اللجنة الثقافية:

الدكتور محمد سعيد كتانة.

الدكتور أنور علي رئيسا.

لمعاونة أمين الصندوق:

الدكتور عبدالخالق البياتي عضوا.

الدكتور أنور علي.

الدكتور محمد سعيد كتانة عضوا.

فخري محمد توفيق.

الدكتور ياسين عبدالكريم عضوا.

جالل عزيز النقيب.

جالل عزيز النقيب عضوا.
إحسان شفيق عضوا.
رضا حسن عضوا.
الدكتور حسن عبدالكريم عضوا
الدكتور مردان علي عضوا
إحسان رفعت عضوا.
لجنة إدارة المكتبة:
هاشم قاسم الصالحي أمينا للمكتبة.
ارشد الهرمزي مساعدا.
أيدن حسين الصالحي مساعدا.
لجنة الرياضة واأللعاب:
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فهرس املخطوطات يف مكتبة
نادي االخاء الرتكماني
()2
د .اورخان بوز قورت
في العدد السابق كنا قد نشرنا أسماء وتفاصيل بعض الكتب المخطوطة
في مكتبة نادي االخاء التركماني ،انهالت علينا الرسائل من الباحثين
وأساتذة الجامعات العراقية واألجنبية يطالبوننا فيها إبداء المساعدة
لغرض االطالع على هذه الكتب وتحقيقها ،فبدورنا نحن هيئة تحرير
مجلة االخاء نسجل لهم شكرنا وتقديرنا وندعوهم الى زيارة مكتبنا
التي تفتح أبوابها من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الثالثة
عصرا وقد أعددنا صور فوتوغرافية ونسخ مستنسخة من هذه الكتب
وسيجدوننا خير عون لهم.
إن هدفنا من نشر تفاصيل هذه الكتب على صفحات مجلتنا تباعا هو
اطالع الباحثين والدارسين على موجودات مكتبتنا واالستفادة منها
في بحوثهم ودراساتهم خدمة لثقافتنا العريقة وكما نود أن نشير
الى أن كتاب (شعراء كركوك) بأجزائه الستة يتولى اآلن تحقيقها
باألبجدية الالتينية األستاذ ناظم ترزي طالب الدكتوراه في جامعة
اسطنبول ،وكتاب (لغة تركية) يتولى تحقيقها األستاذ الباحث نجاة
كوثر اوغلو في كركوك ،نتمنى لهما التوفيق ،ونسأل الباري ان
يوفقنا جميعا لخدمة الثقافة.
وفي عددنا هذا ندرج تفاصيل الوجبة الثانية من الكتب المخطوطة،
وسنوافيكم بتفاصيل اخرى في أعداد مجلتنا الالحقة ومن هللا التوفيق
والسداد.

 -12ديوان بصيري

هجريله وصل بو كميدرد حزن و عيشمك

هذا الكتاب تضم قصائد الشاعر بصيري ،مجلد يقع في  250صفحة

بر محرم وبردي نوروزدر بكا

بقياس 15سم ×  21سم صفحته األولى تضم قصيدتان ،القصيدة

ولم يدون في نهاية الكتاب تاريخ تحريره ،على الرغم من االشارة

األولى مطلعها:

الى تحقيقه بعبارة (قديم الكتاب بعون الملك الوهاب لقد وفق بتحقيق

ساللردر خوابكه بيفولء خدر بكا

ديوان اعلم الشعراء المتأخرين وأفصح البلغاء المعاصرين بصيري

مهوشم رحم ايله كيم رحم ايديجك دمدر بكا

رحمه هللا تعالى اللهم اعفر له أمين يا معين يا هللا).

كيجدى عمرم كيجمدى بر لحظة وقتم خوش بنم
روز نوروز جريان ماه محرمدر بكا

 -13مساجد دار السالم بغداد

والقصيدة الثانية مطلعها

هذا الكتاب من تأليف محمود شكري األلوسي كما جاء في عنوان

هر كيجه اه مشعله افروزدر بكا

الكتاب (وهي القسم الثالث من كتاب أخبار بغداد ،وما جاورها من

بيفوله فراقده شب روزدر بكا

البالد ،للفقير الى تعالى محمود شكري األلوسي البغدادي ،كان هللا
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 -14كتاب األدعية
كتاب باللغة العربية مجهول المؤلف يقع في  290صفحة بقياس
10سم ×  15سم ناقص في أوله ،يبدا من صفحة  ،5وصفحات
ناقصة في أخره ،فهرست محتوياته في صفحات اضيفت الى الكتاب
بخط مال صابر مال محمد الكبير ،يحتوي على (بيان كتابة االدعية
في يوم الثالثاء واألربعاء والخميس والجمعة والسبت ،جدول تقسيم
البروج على الطبائع واألدعية عند سكون القمر في البرج ،بيان
معرفة القمر في اي برج واخمادات مالئكة األحرف ،في احكام منازل
القمر الثمانية والعشرين وخواص الحروف والكواكب ،الجدول
لتوزيع البروج على المنازل ،مطالع المنازل المركب كل من الكواكب،
إشجاع العرب المعلقة بهذه المنازل ،النجوم األربعة وكيفية معرفة
تعالى له خير هادي وذلك في سنة .)1321
يقع الكتاب في  180صفحة بقياس 14 ،5سم ×  21سم مكتوب
بخط جميل ،وفي صفحته األولى مقدمة وفيها (هذا هو القسم الثالث
من كتاب اخبار بغداد للفقير الى هللا تعالى محمود شكري األلوسي،
اسعده هللا في الدارين آماله وقد ذكر فيه ما في بغداد اليوم من
المساجد والمعابد والمدارس والتكايا والزوايا وذكر منشئيها وما
جرى عليها من العمارات على حسب ما وصلت اليه يد القدرة وهللا
الموفق للسداد.
وفي نهاية الكتاب اشارة الى تاريخ استنساخه (قد كمل استنساخ هذا
الكتاب على نسخة بخط المؤلف وذلك في اليوم الخامس والعشرين
من شهر الربيع الثاني من شهور سنة خمس وثالثين وثلثمائة والف
هجرية على يد الفقير ابراهيم بن عبد الغني الدروبي البغدادي عفى
عنه سنة .1335

القبلة بالنجوم ،تسمية الكواكب وأجزائها وبيان جهتها ،معرفة قطع
النجوم السبعة األفالك ،مقامات الكواكب في البروج ،طبائع الكواكب
السبع السيارة ،أسرار بسم هللا ولقضاء الحوائج ،المالئكة الموكلين
وأيامهم وعددهم وأسماؤهم ،خواص بسم هللا للتسخير ،لدفع خرد
النار ،للريح ،لألمن من موت الفجأة ،للوجع ،للفناء ،للمسجون،
للحجة ،للمحبة ،للحفظ ،للمطر ،لكشف األسرار ،للهيبة والوجاهة،
للمديون ،لتعسر الوالدة ،للسقيم ،للبركة ،للعاقرة ،والتي لم تعش
ولد لها ،لكفن الميت ،لصياد الحوت ،للفضل ،للبركة ،إلتيان الخير،
للدخول على السلطان ،للنظر الى الروحانيين ،لقضاء الحوائج ،لدفع
الحشرات والجن ،للسعادة ،للعتق من النار وغيرها.
 -15كتاب ملتقى األبحر
كتاب باللغة العربية لمؤلفه ابراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي،
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مجلد ،كامل يقع في  380صفحة بقياس 16سم ×  21سم في

الحمد هلل الملك المتعال عن ادراك العلوم بحثية العرفان ،الواجب،

صفحته االولى (بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل الذي وفقنا للتفقه

الوجود بال كيف وشكال وال جوهر وال عرض ،األحد الصمد بال زاد،

في الدين الذي هو حبله المتين وفضله المبين وميراث األنبياء

رزاق العباد من اإلنس والجان ،وسائر الحيوان  ،)....وفي اخر

والمرسلين وحجته الدامغة على الخلق أجمعين ومخجته السالكة الى

الكتاب اشارة الى كاتبه (تم الكتاب المبارك بعون الباري والسالم

أعال عليين ،والصلوة والسالم على خير خلقه محمد المبعوث رحمة

كتبه الفقير المقصر خادم الفقير المذنب ،تراب أقدام المساكين سيد

للعالمين ،وعلى اله وصحبه والتابعين والعلماء العاملين وبعد:

محمد علي بن سيد محي الدين ابن سيد ابن حجي يوني افندي ابن

فيقول المفتقر الى رحمة ربه الغني ابراهيم بن محمد بن إبراهيم

سيد وهب ابن سيد محمد رضا افندي ،ابن سيد اصالن ابن سيد

الحلبي قد سألني بعض طالبي لالستفادة ان اجمع له كتابا يشتمل

درويش ابن سيد يونس ابن سيد يوسف خان ابن جالليدين خان

على مسائل القدورى والمختار والكنز والوقاية بعباده سهلة غير

سلسلة جراغ على جرغ الى سلسلة إمام جعفر عليه السالم غفر هللا

ملفقة فا جبته الى ذلك وأضفت اليه بعض ما يحتاج اليه من مسائل

عليهم اجمعين صاحبه احمد بن محمد ابن قنبر سنة .1327

المجمع ونبذة من الهداية وصرحت بذكر الخالف بين ائمتنا وقدمت
من أقاويلهم ما هو األرجح واخرت غيره إال أن قيدته بما يفيد

 -17شرح ظفر نامة

التوضيح ،وأما الخالف الواقع بين المتأخرين او بين الكتب المذكورة

كتاب باللغة التركية يقع في  128صفحة بقياس  22سم ×  18سم

فكل ما صدرته بلفظ قيل او قالوا وان كان مقرونا باألصح ونحوه

دون اإلشارة الى تاريخ نسخه ،في بداية الكتاب قصيدة المية 66

فانه مرجوح بالنسبة الى ما ليس كذلك.
الكتاب الذي يحتوي على الحواشي في بعض صفحاتها في نهايته
اسم ناسخ الكتاب وتاريخه (قد تم كتاب ملتقى االبحر الى يد اضعف
العباد مال محمد بن مال احمد البغدادي صاحبه موسى بن محمود اغا
بن هاشم اغا في سنة تسع وخمسين بعد االلف في شهر غرة محرم
الحرام سنة .1059
 -16خطبة البيان
كتاب فقهي باللغة التركية  428صفحة بقياس 18سم ×  26سم
بدون غالف يضم مقدمة باللغة العربية (بسم هللا الرحمن الرحيم،

بيتا (شطر وعجز) على وزن عروض لمتصرف اذميد سعادة فاضل
باشا مطلعها:
بارك هللا ذهى كوكبهء عال العال
لوحش هللا عجب نصرت وفيض اقبال
حق بو كيم كورمدى آغاز ايده لى دوره فلك
بويله بر فتح وظفر بويله شكوه واجالل.
ثم تخميس هذه القصيدة من قبل خيري افندي في  66خماسي:
حبذا نصر همايون بديع االحوال
نعمت فتح بشارت علم فرحفال
ديسه عقباده سزا غبطه ايله رستم زال
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بارك هللا ذهى كوكبهء عال العال

الطنطران ،الرازي ،اسدي الطوسي ،ابو الفرج السنجري ،منو جهر،

لوحش هللا عجب نصرت فيض وأقبال.

ابو القاسم العنصري ،بندر الرزاي ،العسجدي ،مسعود بن سلمان،
فردوسي الطوسي ،فرخي ،سمرقندي ،امير معزي ،ناصر خسرو،
قطران اجلي ،الجرجاني ،فرخاري ،ابو العالء كنجوي ،عماد زوزني،
ازرقي ،عبدالواسع جبلي ،ابو المفاخر الرازي ،افضل الدين خاقاني،
وحيدالدين نوري ،رشيد وطواط ،اديب صابر ،عثمان مختاري،
سنايي غزنوي ،سوزني ،فلكي شيرواني ،سيد حسن غزنوي ،فريد
كاتب ،شوكت بخاري ،مير صائب ،صادقي ،بهاء الدين املى ،حكيم
شفايى ،عرفي شيرازي ،عمر بن محمد الخيام ،عيار سوسنى،
هوشى ،امير همايون ،حيدر هروي ،مشفقي ،ضميري همداني،
ابدال ،اهلي خرساني ،حيرتي ،لساني ،اهلي شيرازي ،بابا فناني،
نظام استربادي ،سنجاني ،قاضي محمد غفاري ،فخرالدين ،هاللي،
خبيري  ،حسن اردشير وغيرهم.

 -18رستم وزوراب

وفي نهاية الكتاب اشارة بان الكتاب طبع في مطبعة فطين افندي في

ديوان شعر باللغة الفارسية وهو جزء من كتاب شهنامة يقع في

االبيات التالية

 220صفحة بقياس  15سم ×  22سم تاريخ نسخه ،1329

زمان يادشه بحر بردن حمد اولسون

والقصيدة مكتوبة على شكل مثنوى مطلعها:

باصيلدى خيلى كتاب نفيس مستثنا

بنام داناى حي ذى الجالل

حروف ونقطه باصلدقجه دشمنك ملكن

جهان افرين روزو ما هو سال

جيوسن اظلم وسنم باصون ايلسون يغما

بيجون بى مثل بيناى بى كمان

فطين طبعه سزادر بو كوهرين تاريخ

نكارندهء جرخ زمين وزمان.

باصلدى شوقله مزن سفينه الشعراء
وطبع ايضا من لدن نظيف احمد بك كما جاء في االبيات التالية
خوجه فهيم هنر بروره هزار تحسين
كه ايتدي خامه سى بويله نو اثر بيدا
زهي اثر كه بو فلك هنرن جمع اولدى
مناقب فصحا ومعارف شعرا
بو نسخه طبع ايله تكثير اولندى حمد اولسون
اولو ربو نسخه يه مالك كروه اهل صفا.
ويذكر ايضا ان الكتاب استنسخ بقلم طالب افندي:
فيهيم افندينك أمواج بحر طبعندن
ايرشدى ساحل طبعه بو فلك برمعنى
بولندى بحر هنرن شو جوهرين تاريخ
باصلدى يوزدى شرفله سفينه شعرا (.)1259
 -20الفهرس
سجل ذات اوراق بيانية فئة  200ورقة ،قياس  34سم ×  20سم،
فيه فهرسة بالكتب المخطوطة وكاتبها ومحررها وتاريخها ولغتها

 -19كتاب سفينة الشعرا

مع قائمة بثمن اقتنائها الموجودة في مكتبة مال صابر بن محمد

كتاب باللغة التركية يقع في ( )205صفحة فيها نبذ عن سير شعراء

الكبير مكتوبة بقلم القوبيا وتاريخ تحريره  16شوال سنة ،1355

العرب والفرس وعددا من قصائدهم وهؤالء الشعراء هم:

ولم نعثر على الكتب المذكورة في السجل ويبدو ان المرحوم شاكر

لبيد بن األسود ،الفرزدق ،دعبل الخزاعي ،ابن الرومي ،المتنبي،

صابر ضابط قد اودعها الى دار المخطوطات بناء على وصية مال

المعري ،حريري ،ابو الفتح البستاني ،معين الدين ابو نصر احمد

صابر بن مال محمد الكبير.
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منتخبة من كتب مبسوطة في هذا الفن مفيدة للطالبين وهللا هو
الموفق والمعين ،مرتبة على سبعة أبواب وفصول وخاتمة).
وفي نهاية الكتاب ( لقد تم هذا الكتاب على يد احقر العباد مال احمد
بن اسماعيل بن مال ميرزا في سنة الف وثالثمائة وواحد وعشرين
من حجرة خير المرسلين صلى هللا عليه واله وصحبه كل وقت وحين
اللهم اغفر لى ووفقني مع أمة محمد أجمعين ،أمين يا هللا).
وفي نفس الكتاب دعاء ختم القران يبدا من الصفحة  44وفي
صفحته االولى (بسم هللا الرحمن الرحيم صدق هللا العظيم الجبار،
المتكبر الستار ،العزيز الغفار ،العزة والعظمة هلل الواحد القهار،
وبلغ رسوله النبي العربي الكريم المختار ،محمد سيد األبرار ،وزين
المرسلين األخيار ،واكرم من اظلم عليه الليل واشرف عليه النهار،
اللهم ربنا تقبل منا ختم القران ،واجعله شفيعا لنا بحق وجهك الكريم،
وبحق عرشك العظيم )....وينتهي في صفحة  58وفيه اشارة لنفس
الكاتب وتاريخ تحريره في شهر شوال .1321
ثم قصيدة المية من  63بيتا (شطر وعجر) مطلعها:
شرعت بتوحيد االله مبسمال
سأختم بالذكر الحميد مجمال
واشهد ان هللا ال رب غيره
تنزه عن حصر العقول تكمال.
ثم شرح دعاء نور المبارك باللغة التركية اضافة الى القصيدة باللغة
 -21كتاب سبعة أبواب في علم التجويد

العربية.

كتاب مجلد يقع  43صفحة بقياس  13سم ×  20سم ،لمال احمد
بن إسماعيل بن مال ميرزا ،وفي أوله مقدمة بسيطة (الحمد هلل رب
العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسالم على خير خلقه محمد
واله وصحبه أجمعين ،أما بعد فهذه رسالة تتعلق بتجويد القران

 -22كتاب يوسف زليخا
كتاب مجلد يقع في بقياس  8سم ×  14 ،5سم ،عبارة عن قصيدة
مكتوبة على شكل مثنوي مجهول التاريخ والناسخ وفي اول كتاب
عنوان (يوسف زليخا ي حمدي افندي رحمة هللا عليه) وقصيدة
مطلعها:
ذكر اولنماسه أول اسم هللا
سرنه بشانسه اخرا وله تبأ
سوركيم اولمايه انده حمد خدا
ايرمز اندن صماخ جانه صدا
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 -25ترجمان موفاة لوصول الى االصول
كتاب فقهي مجلد باللغة التركية في  389صفحة بقياس  32سم ×
 20سم وفيها مسائل عديدة منها (العقل ،الوحدة ،الضمير ،المناهج،
الجريم ويعني العظيم ،الفاشعين ويعني الكاشفين ،طريم يعني
السحاب الكثيف ،قضيم يعني شعير الدابة ،فصيم يعني الرملة ،علم
األصول ،أصول الفقه ،هفوة  ،بهيم ،انتفاد ،وغيرها من المسائل،
وفي نهاية الكتاب تعريف لكاتبه وهو صاحب الفضيلة عبداللطيف
افندي من قصبة جلبي بازار التابعة الى سنجق برزرين في سراي

 -23كتاب مجهول العنوان
كتاب شعري مجلد يقع في  110صفحة باللغة التركية وفي اوله
فهرسة لمحتوياتها وهي قصيدة اولوم دستان في  15صفحة مطلعها:
اكر سن بنده سن انكل خدانى
خدانى هم محمد مصطفانى
يقين بيل عاقبت ملكى بقادر
بقاسز دنيادر بو دنيا فانى
وداستان كسك باش في  25صفحة ،وإبراهيم داستان في 44
صفحة ،ثم (حكايات وروايات).
 -24خالصة األوامر
كتاب باللغة التركية لمؤلفه محمود رامز كركوكلي كتب في شهر
ذي القعدة سنة  1323يقع في  400صفحة بقياس  32سم × ،5
22سم وفيه اوامر والقوانين الصادرة في مواضيع شتى.

بوسنة قد قام بترجمة كتاب الموفاة في  26من جمادي االول سنة
 1327الموافق  1حزيران  1325وتم المصادقة عليه في 20
أغسطس .)1325
التوقيع
محمود رامز كركوكلي
عضو محكمة البداءة في سنجق
برزرين بوالية الموصل
 -26كتاب بغية المسترشدين في فتاوى بعض االئمة من العلماء
المتأخرين
كتاب فقهي باللغة العربية يقع في  81صفحة بقياس 32سم × 20
سم جمعه مفتي الديار الحضرمية العالم الكامل عبدالرحمن بن محمد
بن حسين بن عمر المشهور با علوي ،وقام باستنساخه المال صابر
بن المال محمد الحافظ الكبير في  11حزيران  1954الموافق 10
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اول افضل مخلوقات ومفخر كائنات ،شمس فلك نبوت ورسالت،
وفلك عالم سعادت ،خاتم انبياء ومرسلين وسيد اولين واخرين محمد
مصطفى ،صلى هللا تعالى عليه وسلم اوزينه اولسونكه شمس دين
متين ونور شرع مينله جهاندن ظلمات كفر وجهالتى محو ايدوب
شوال  ،1373صفحة الكتاب قسمة الى عمودين احدهما فراغ وفي

امتنى احيا وتنوير ايلدى ،ودخى ال واصحاب اوزينه اولسونكه

صفحته االولى (سئل فيما ينسب الى حضرة االمام األعظم ابي حنيفة

ملت محمديه وشريعت احمديه يى نقل وروايت ايلديلره ودخى علما

النعمان من جواز لبس الحرير غير المالبس للجسد هل صح ذلك عنه

دين اوزينه اولسونكه شريعت مطهره يى اهل اسالمه تعليم ايتديلر

فيجوز العمل به والفتوى ام ال ؟

وبعد بوعبد فقير وحقير قاضى زاده اسالمبولى احمد بن محمد امين

اجاب لم يصح ذلك عن ابي حنيفة وان نقل عن برهان صاحب المحيط

رحمهما هللا تعالى ديركه علماء ديندن اوالن شيخ تقي الدين محمد

فقد قال شمس األئمة الحلواني ،الصحيح إن الكل حرام يعني الذي

بن بير علي البركوي عليه رحمة الملك القوى تاليف ايلديكي وصيت

يمس الجسد قال في الحاوي الزاهدي قال يعني أستاذه بديع ،وهذا

نامه ذاتنده بركزين رساله شريفه اولوب)

يعني يجوز لبس الحرير الذي ال يمس الجسد رخصة عظيمة في

يبدو من المقدمة بان الكتاب من تأليف الشيخ تقي الدين محمد بن

موضوع عمت فيه البلوى ولكن طلبت هذا عن ابي حنيفة في كثير

بير علي البركوي ،وقام قاضي زاده اسالمبولي احمد بن محمد امين،

من الكتب فلم اجد سوى هذا يعني برهان صاحب المحيط انتهى.

دون االشارة الى تاريخ نسخه.

فالحاصل انه مخالف لما في المتون الموضوعة لنقل المذاهب فال
يجوز العمل وال الفتوى به لمخالفته لظاهر المذهب وهللا اعلم.

 -28كتاب التجربة
كتاب مجلد فقهي يقع في  265صفحة بقياس  32سم ×  20سم

 -27كتاب بركوى شرحى قاضي زاده

وهو ترجمة لبعض المسائل الفقهية الواردة في كتاب طبقات الفقهاء

كتاب مجلد باللغة التركية يقع في  200صفحة بقياس  17سم × 24

قام بترجمته نائب لواء برشنة عبداللطيف بن لطف هللا القاضي.

سم وفي صفحته االولى بعد البسملة (جمع حمد ثنا واجب الوجود

وفي مقدمة الكتاب يذكر محرره بانه قام بجمع بعض المسائل الفقهية

كامل االحسان والجود اوالن هللا تعالى يه مخصوصدر كه امت

من كتاب طبقات الفقهاء من العربية الى التركية واسماه (كتاب

محمديه يى اصول دينيه وفروع شرعيه ده ساترامم سالفة سابقه

التجربة) واهده الى السلطان عبدالحميد الثاني ،والكتاب عبارة عن

اوزينه تفضيل ايلدى ،واهل سنت وجماعتى مذهب حقه توفيق ايدوب

سؤال وجواب في المسائل الفقهية حرر بتاريخ ربيع االول سنة

زيغ وضاللدن محفوظ ايلدى ،وصلوات متواليه وتسليمات متتاليه،

 1320الموافق  13حزيران سنة  1318رومية.
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بالعموم علماى روحييوم طرفندن مقبول وارجحيتنه بيكلرجه دالئل
مقنعه سرد ايديالن (كتاب اليد) اوصوليله يابيالن مطلق االرواح
تجربه سنده ارواح علويه نورانيه الهيه دن (محمدى) حضرتلرندن
استفاده واستقاظه ايديالن مكاتبات روحيه نك عيني تدقيق وتحقيق
ايدلدكدن صوكرا على قدر اإلمكان اصلنه مطابق اولمق اوزره
صورتنى بورايه قيد وتحرير ايدييوز
 -29كتاب رسالة صنائع وبدائع
كتاب مجلد باللغة الفارسية يقع في  84صفحة بقياس  8سم × 15
سم مذهبة ،للمؤلفة موالنا رامي ،في صفحته االولى (الحمد هلل رب
العالمين ،والصلوة والسالم على خير خلقه محمد واله اجمعين ،اما
بعد معلوم مى شو دكه اين كتابيت از ياى ايل لطف ،وأرباب فضل،
تركيب ساختم ،از خالصئه حدايق السحر قريب الفهم ،وبرنجاه باب
بنابنهاديم ،واين كتابرا صنايع وبدايع نام كرديم باب اول در بيان
توضيح ارزوى لغت تركيب جوهر باشد ،وباصطالح ايل بالغت
عبارتست از تقسيم الفاظ بطريق سمع ،بوزن وحروف وروى
موافق باشد جنانكه ورق كل وعرق بل واللهء تابدار ،جنامكه
كغتداند يت اى معبد زمين وزمان استان تو)

(توفيق هللا تعاى دندر)
 932 /11 /18 /19احد كيجه سى جلسه سى
س كيمك روحيسيكز لطفا اسم شريفكزى يازنكر.
ج محمدي محمدي محمدي.
س لطفا بعد البسمله اسمكزى يازيكز
ج (بسم هللا الرحمن الرحيم وبه نستعين) محمدي.
س لطفا اصل حقيقي اسمكزى يازيكز
ج اسمى محمدى.
س لطفا أرواح طيبه اولديغكزه قسم ايديكز
ج نعم اقسمت باهلل العلي العظيم االعلى انا روح من األرواح الطيبة
النورانية (محمدي)

وفي نهاية الكتاب اكملت كتابة صنائع وبدائع لموالنا رامي عليه
الرحمة في يوم االحد من رمضان سنة  957كتبه الفقير بيرى
السالمكي.
 -30كتاب هدية األرواح لهداية االشباح
كتاب عبارة عن  52صفحة في سجل فئة  500ورقة بقياس 32
سم ×  20سم بخط مال صابر مال محمد الحافظ الكبير فيه مسائل
روحانية على شكل سؤال وجواب وفي مقدمة كل سؤال تاريخ
االجابة عليه تبدأ من ليلة األحد  1932 / 11 / 18وتنهي في ليلة
 22شوال  352هـ
وفي صفحته األولى :وبه ثقتي قال هللا تعالى (قل الروح من امر ربي
وما أوتيتم من العلم إال قليال) صدق هللا العظيم.
بسم هللا الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين ،وصل هللا على روح
الوجود محمد صلى هللا عليه وعلى اله وأصحابه أجمعين.
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( من تاريخنا املشرق )

فتح القسطنطينية والبشارة
النبوية
سمري الجلبي
انتظر المسلمون أكثر من ثمانية قرون حتى تحققت البشارة النبوية

من فبراير 1451م) تولى الفاتح السلطنة فتى في الثانية والعشرين

بفتح القسطنطينية ،وكان حل ًما غاليا وأمال عزيزا راود القادة
والفاتحين لم يُخب جذوته مر األيام وكر السنين ،وظل هدفا مشبوبا

من عمره وافر العزم شديد الطموح.
كان السلطان بايزيد األول قد أنشأ على ضفة البوسفور اآلسيوية في

يثير في النفوس رغبة عارمة في تحقيقه حتى يكون صاحب الفتح

أثناء حصاره للقسطنطينية حصنا تجاه أسوارها عُرف باسم قلعة

هو محل ثناء النبي (صلى هللا عليه وسلم) في قوله“ :لتفتحن

األناضول ،وكانت تقوم على أضيق نقطة من مضيق البوسفور،

القسطنطينية ،فلنعم األمير أميرها ،ولنعم الجيش ذلك الجيش”.

وعزم محمد الفاتح أن يبني قلعة على الجانب األوروبي من البوسفور

وقد بدأت المحاوالت الجادة في عهد معاوية بن أبي سفيان وبلغ من

في مواجهة األسوار القسطنطينية ،وقد جلب لها مواد البناء وآالف

إصراره على فتح القسطنطينية أن بعث بحملتين األولى سنة  49هـ

العمال ،واشترك هو بنفسه مع رجال دولته في أعمال البناء ،وهو

=  ،666واألخرى كانت طالئعها في سنة  54هـ = 673م ،وظلت

ما ألهب القلوب وأشعل الحمية في النفوس ،وبدأ البناء في االرتفاع

سبع سنوات وهي تقوم بعمليات حربية ضد أساطيل الروم في مياه

شامخ الرأس في الوقت الذي كان فيه اإلمبراطور قسطنطين ال يملك

القسطنطينية ،لكنها لم تتمكن من فتح المدينة العتيدة ،وكان صمود

وقف هذا البناء ،واكتفى بالنظر حزنا وهو يرى أن الخطر الداهم

المدينة يزيد المسلمين رغبة وتصميما في معاودة الفتح؛ فنهض

سيحدق به دون أن يملك من دفعه شيئا.

“سليمان بن عبد الملك” بحملة جديدة سنة ( 99هـ = 719م) ادخر

ولم تمض ثالثة شهور حتى تم بناء القلعة على هيئة مثلث سميك

لها زهرة جنده وخيرة فرسانه ،وزودهم بأمضى األسلحة وأشدها

الجدران ،في كل زاوية منها برج ضخم مغطى بالرصاص ،وأمر

فتكا ،لكن ذلك لم يعن على فتحها فقد صمدت المدينة الواثقة من

السلطان بأن ينصب على الشاطئ مجانيق ومدافع ضخمة ،وأن

خلف أسوارها العالية وابتسمت ابتسامة كلها ثقة واعتداد أنها في

تصوب أفواهها إلى الشاطئ ،لكي تمنع السفن الرومية واألوروبية

مأمن من عوادي الزمن وغوائل الدهر ،ونامت ملء جفونها رضى

من المرور في بوغاز البوسفور ،وقد عرفت هذه القلعة باسم

وطمأنينة.

“رومللي حصار” ،أي قلعة الروم.

ثم تجدد األمل في فتح القسطنطينية في مطلع عهود العثمانيين،

توسل اإلمبراطور قسطنطين إلى محمد الفاتح بالعدول عن إتمام القلعة

وملك على سالطينهم حلم الفتح ،وكانوا من أشد الناس حماسا

التي تشكل خط ًرا عليه ،لكنه أبي ومضى في بنائه ،وبدأ البيزنطيون

لإلسالم وأطبعهم على حياة الجندية؛ فحاصر المدينة العتيدة كل من

يحاولون هدم القلعة واإلغارة على عمال البناء ،وتطورت األحداث

السلطان بايزيد األول ومراد الثاني ،ولكن لم تكلل جهودهما بالنجاح

في مناوشات ،ثم لم يلبث أن أعلن السلطان العثماني الحرب رسميا

والظفر ،وشاء هللا أن يكون محمد الثاني بن مراد الثاني هو صاحب

على الدولة البيزنطية ،وما كان من اإلمبراطور الرومي إال أن أغلق

الفتح العظيم والبشارة النبوية الكريمة.

أبواب مدينته الحصينة ،واعتقل جميع العثمانيين الموجودين داخل

ولد السلطان محمد الفاتح في ( 27من رجب  835هـ=  30من

المدينة ،وبعث إلى السلطان محمد رسالة يخبره أنه سيدافع عن

مارس 1432م) ،ونشأ في كنف أبيه السلطان مراد الثاني سابع

المدينة آلخر قطرة من دمه.

سالطين الدولة العثمانية ،الذي تعهده بالرعاية والتعليم؛ ليكون

وأخذ الفريقان يتأهب كل منهما للقاء المرتقب في أثناء ذلك بدأ

جديرا بالسلطنة والنهوض بتبعاتها؛ فحفظ القرآن وقرأ الحديث

اإلمبراطور قسطنطين في تحصين المدينة وإصالح أسوارها

وتعلم الفقه ودرس الرياضيات والفلك ،وأتقن فنون الحرب والقتال،

المتهدمة وإعداد وسائل الدفاع الممكنة ،وتجميع المؤن والغالل،

وأجاد العربية والفارسية والالتينية واليونانية ،واشترك في

وبدأت تردد على المدينة بعض النجدات خففت من روح الفزع التي

الحروب والغزوات ،وبعد وفاة أبيه في ( 5من المحرم 855هـ = 7

سيطرت على األفئدة ،وتسربت بعض السفن تحمل المؤن والغذاء،
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ونجح القائد الجنوبي “جون جستنياني” مع  700مقاتل محملين

رمضان 805هـ=  5من إبريل 1453م) ونصب سرادقه ومركز

بالمؤن والذخائر في الوصول إلى المدينة المحاصرة؛ فاستقبله
اإلمبراطور قسطنطين استقباال حسنًا وعينه قائدًا عا ًما لقواته ،فنظم

قيادته أمام باب القديس “رومانويس” ،ونصبت المدافع القوية
البعيدة المدى ،ثم اتجه السلطان إلى القبلة وصلى ركعتين وصلى

الجيش وأحسن توزيعهم ودرب الرهبان الذي يجهلون فن الحرب

الجيش كله ،وبدأ الحصار الفعلي وتوزيع قواته ،ووضع الفرق

تما ًما ،وقرر اإلمبراطور وضع سلسلة إلغالق القرن الذهبي أمام
السفن القادمة ،تبدأ من طرف المدينة الشمالي وتنتهي عند حي

األناضولية وهي أكثر الفرق عددًا عن يمينه إلى ناحية بحر مرمرة،

غلطة.

ووضع الفرق األوروبية عن يساره حتى القرن الذهبي ،ووضع

كان السلطان محمد الثاني يفكر في فتح القسطنطينية ويخطط لما

الحرس السلطاني الذي يضم نخبة الجنود االنكشارية وعددهم نحو
 15ألفًا في الوسط.

يمكن عمله من أجل تحقيق الهدف والطموح ،وسيطرت فكرة الفتح

وتحرك األسطول العثماني الذي يضم  350سفينة في مدينة

على عقل السلطان وكل جوارحه ،فال يتحدث إال في أمر الفتح وال

“جاليبولي” قاعدة العثمانيين البحرية في ذلك الوقت ،وعبر

يأذن ألحد من جلسائه بالحديث في غير الفتح الذي ملك قلبه وعقله

بحر مرمرة إلى البوسفور وألقى مراسيه هناك ،وهكذا طوقت

وأرقه وحرمه من النوم الهادئ.
وساقت له األقدار مهندس مجري يدعى “أوربان” ،عرض على

القسطنطينية من البر والبحر بقوات كثيفة تبلغ  265ألف مقاتل ،لم
يسبق أن طُوقت بمثلها عدة وعتادًا ،وبدأ الحصار الفعلي في الجمعة

السلطان أن يصنع له مدفعا ضخما يقذف قذائف هائلة تكفي لثلم

الموافق ( 13من رمضان 805هـ =  6من إبريل 1453م) ،وطلب

أسوار القسطنطينية؛ فرحب به السلطان وأمر بتزويده بكل ما

السلطان من اإلمبراطور “قسطنطين” أن يسلم المدينة إليه وتعهد

يحتاجه من معدات ،ولم تمض ثالثة أشهر حتى تمكن أوربان من

باحترام سكانها وتأمينهم على أرواحهم ومعتقداتهم وممتلكاتهم،

صنع مدفع عظيم لم يُر مثله قط ،فقد كان يزن  700طن ،ويرمي
بقذائف زنة الواحدة منها  12ألف رطل ،ويحتاج جره إلى 100

ولكن اإلمبراطور رفض؛ معتمدًا على حصون المدينة المنيعة
ومساعدة الدول النصرانية له.

ثور يساعدها مائة من الرجال ،وعند تجربته سقطت قذيفته على

تحتل القسطنطينية موقعا منيعا ،حبته الطبيعة بأبدع ما تحبو به

بعد ميل ،وسمع دويه على بعد  13ميال ،وقد قطع هذا المدفع الذي

المدن العظيمة ،تحدها من الشرق مياه البوسفور ،ويحدها من الغرب

سمي بالمدفع السلطاني الطريق من أدرنة إلى موضعه أمام أسوار
ُ
القسطنطينية في شهرين.

والجنوب بحر مرمرة ،ويمتد على طول كل منها سور واحد .أما
الجانب الغربي فهو الذي يتصل بالقارة األوروبية ويحميه سوران

وصل السلطان العثماني في جيشه الضخم أمام األسوار الغربية

طولهما أربعة أميال يمتدان من شاطئ بحر مرمرة إلى شاطئ القرن

للقسطنطينية المتصلة بقارة أوروبا يوم الجمعة الموافق ( 12من

الذهبي ،ويبلغ ارتفاع السور الداخلي منهما نحو أربعين قد ًما ومدعم
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الجنوبية منذ ( 22من رمضان 805هـ =  15من إبريل 1453م)،
ووقفت قطعة على هيئة هالل لتحول دون وصول أي مدد ولم يكد
يمضي  5أيام على الحصار البحري حتى ظهرت  5سفن غربية ،أربع
منها بعث بها البابا في روما لمساعدة المدينة المحاصرة ،وحاول
األسطول العثماني أن يحول بينها وبين الوصول إلى الميناء واشتبك
معها في معركة هائلة ،لكن السفن الخمس تصدت ببراعة للسفن
العثمانية وأمطرتها بوابل من السهام والقذائف النارية ،فضال عن
براعة رجالها وخبرتهم التي تفوق العثمانيين في قتال البحر ،األمر
الذي مكنها من أن تشق طريقها وسط السفن العثمانية التي حاولت
إغراقها لكن دون جدوى ونجحت في اجتياز السلسلة إلى الداخل.
كان لنجاح السفن في المرور أثره في نفوس أهالي المدينة
المحاصرة؛ فانتعشت آمالهم وغمرتهم موجة من الفرح بما أحرزوه
من نصر ،وقويت عزائمهم على الثبات والصمود ،وفي الوقت نفسه
أخذ السلطان محمد الثاني يف ِّكر في وسيلة إلدخاله القرن الذهبي
نفسه وحصار القسطنطينية من أضعف جوانبها وتشتيت قوى
المدينة المدافعة.
واهتدى السلطان إلى خطة موفقة اقتضت أن ينقل جز ًءا من أسطوله
بطريق البر من منطقة غلطة إلى داخل الخليج؛ متفاديا السلسلة،
بأبراج يبلغ ارتفاعها ستين قدما ،وتبلغ المسافة بين كل برج وآخر
نحو مائة وثمانين قدما.
أما السور الخارجي فيبلغ ارتفاعه خمسة وعشرين قدما ،ومحصن
أيضا بأبراج شبيهة بأبراج السور األول ،وبين السورين فضاء يبلغ
عرضه ما بين خمسين وستين قدما ،وكانت مياه القرن الذهبي الذي
يحمي ضلع المدينة الشمالي الشرقي يغلق بسلسلة حديدية هائلة
يمتد طرفاها عند مدخله بين سور غلطة وسور القسطنطينية ،ويذكر

ووضع المهندسون الخطة في الحال وبُدئ العمل تحت جنح الظالم
وحشدت جماعات غفيرة من العمال في تمهيد الطريق الوعر الذي
تتخلله بعض المرتفعات ،و ُغطي بألواح من الخشب المطلي بالدهن
والشحم ،وفي ليلة واحدة تمكن العثمانيون من نقل سبعين سفينة
طُويت أشرعتها تجرها البغال والرجال األشداء ،وذلك في ليلة (29
من رمضان 805هـ =  22من إبريل 1453م).
وكانت المدافع العثمانية تواصل قذائفها حتى تشغل البيزنطيين عن
عملية نقل السفن ،وما كاد الصبح يسفر حتى نشرت السفن العثمانية

المؤرخون العثمانيون أن عدد المدافعين عن المدينة المحاصرة بلغ

قلوعها ودقت الطبول وكانت مفاجأة مروعة ألهل المدينة المحاصرة.

بعد ما أحسن السلطان ترتيب وضع قواته أمام أسوار القسطنطينية

وبعد نقل السفن أمر السلطان محمد بإنشاء جسر ضخم داخل الميناء،
صفَّت عليه المدافع ،وزودت
عرضه خمسون قدما ،وطوله مائة ،و ُ

أربعين ألف مقاتل.
بدأت المدافع العثمانية تطلق قذائفها الهائلة على السور ليل نهار
ال تكاد تنقطع ،وكان دوي اصطدام القذائف باألسوار يمأل قلوب
أهل المدينة فزعا ورعبا ،وكان كلما انهدم جزء من األسوار بادر
المدافعون عن المدينة إلى إصالحه على الفور ،واستمر الحال على
هذا الوضع ..هجوم جامح من قبل العثمانيين ،ودفاع مستميت يبديه
المدافعون ،وعلى رأسهم جون جستنيان ،واإلمبراطور البيزنطي.
وفي الوقت الذي كانت تشتد فيه هجمات العثمانيين من ناحية البر
حاولت بعض السفن العثمانية تحطيم السلسلة على مدخل ميناء
القرن الذهبي واقتحامه ،ولكن السفن البيزنطية واإليطالية المكلفة
بالحراسة والتي تقف خلف السلسلة نجحت في رد هجمات السفن
العثمانية ،وصبت عليها قذائفها وأجبرتها على الفرار.
وكانت المدينة المحاصرة تتلقى بعض اإلمدادات الخارجية من بالد
المورة وصقلية ،وكان األسطول العثماني مرابطا في مياه البوسفور
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السفن المنقولة بالمقاتلين والساللم ،وتقدمت إلى أقرب مكان من
األسوار ،وحاول البيزنطيون إحراق السفن العثمانية في الليل ،ولكن
العثمانيين علموا بهذه الخطة فأحبطوها ،وتكررت المحاولة وفي كل
مرة يكون نصيبها الفشل واإلخفاق.
استمر الحصار بطيئا مرهقا والعثمانيون مستمرون في ضرب
األسوار دون هوادة ،وأهل المدينة المحاصرة يعانون نقص المؤن
ويتوقعون سقوط مدينتهم بين يوم وآخر ،خاصة وأن العثمانيين ال
يفتئون في تكرار محاوالتهم الشجاعة في اقتحام المدينة التي أبدت
أروع األمثلة في الدفاع والثبات ،وكان السلطان العثماني يفاجئ
خصمه في كل مرة بخطة جديدة لعله يحمله على االستسالم أو طلب
الصلح ،لكنه كان يأبى ،ولم يعد أمام السلطان سوى معاودة القتال
بكل ما يملك من قوة.
وفي فجر يوم الثالثاء ( 20من جمادى األولى 857هـ=  29من مايو

1453م) ،وكان السلطان العثماني قد أعد أهبته األخيرة ،وو َّزع

في موضع قبر الصحابي الجليل “أبي أيوب األنصاري” ،وكان

قواته وحشد زهاء  100ألف مقاتل أمام الباب الذهبي ،وحشد في
الميسرة  50ألفًا ،ورابط السلطان في القلب مع الجند االنكشارية،

ضمن صفوف الحملة األولى لفتح القسطنطينية ،وقد عثر الجنود
العثمانيون على قبره فاستبشروا خي ًرا بذلك.

واحتشدت في الميناء  70سفينة _بدأ الهجوم ب ًرا وبح ًرا ،واشتد
لهيب المعركة وقذائف المدافع يشق دويها عنان السماء ويثير الفزع

وقرر الفاتح الذي لُقِّب بهذا اللقب بعد الفتح اتخاذ القسطنطينية
عاصمة لدولته ،وأطلق عليها اسم “إسالم بول” أي “دار اإلسالم”،

في النفوس ،وتكبيرات الجند ترج المكان فيُسمع صداها من أميال
بعيدة ،والمدافعون عن المدينة يبذلون كل ما يملكون دفاعا عن

ثم ُحرفت واشتهرت بـ “إستانبول” ،وانتهج سياسة سمحة مع سكان

المدينة ،وما هي إال ساعة حتى امتأل الخندق الكبير الذي يقع أمام

المدينة ،وكفل لهم حرية ممارسة عبادتهم ،وسمح بعودة الذين

السور الخارجي بآالف القتلى.

غادروا المدينة في أثناء الحصار والرجوع إلى منازلهم ،ومنذ ذلك

وفي أثناء هذا الهجوم المحموم جرح “جستنيان” في ذراعه وفخذه،

الحين صارت إستانبول عاصمة للبالد حتى فتح القسطنطينية بين

وسالت دماؤه بغزارة فانسحب للعالج رغم توسالت اإلمبراطور له

الحلم والحقيقة

بالبقاء لشجاعته ومهارته الفائقة في الدفاع عن المدينة ،وضاعف

المصادر

العثمانيون جهدهم واندفعوا بساللمهم نحو األسوار غير مبالين

محمد فريد :تاريخ الدولة العلية العثمانية – تحقيق إحسان حقي –

بالموت الذي يحصدهم حصدا ،حتى وثب جماعة من االنكشارية إلى

دار النفائس – بيروت – (1403هـ = 1983م).

أعلى السور ،وتبعهم المقاتلون وسهام العدو تنفذ إليهم ،ولكن ذلك

علي حسون – تاريخ الدولة العثمانية – المكتب اإلسالمي بيروت –

كان دون جدوى ،فقد استطاع العثمانيون أن يتدفقوا نحو المدينة،

(1414هـ= 1994م)

ونجح األسطول العثماني في رفع السالسل الحديدية التي ُوضعت

عبد العزيز محمد الشناوي -الدولة العثمانية دولة مفترى عليها –

في مدخل الخليج ،وتدفق العثمانيون إلى المدينة التي سادها الذعر،

مكتبة األنجلو المصري -القاهرة – 1984م.

وفر المدافعون عنها من كل ناحية ،وما هي إال ثالث ساعات من بدء

عبد السالم عبد العزيز فهمي – السلطان محمد الفاتح – دار القلم –

الهجوم حتى كانت المدينة العتيدة تحت أقدام الفاتحين.

دمشق – ( 1413هـ= 1993م).

ولما دخل محمد الفاتح المدينة ظافرا ترجل عن فرسه ،وسجد هلل

محمد صفوت مصطفى – السلطان محمد الفاتح – دار الفكر العربي

شكرا على هذا الظفر والنجاح ،ثم توجه إلى كنيسة “أيا صوفيا”؛

– القاهرة – 1948م.

حيث احتشد فيها الشعب البيزنطي ورهبانه ،فمنحهم األمان،

محمد عبد هللا عنان – مواقف حاسمة في تاريخ اإلسالم – مؤسسة

وأمر بتحويل كنيسة “أيا صوفيا” إلى مسجد ،وأمر بإقامة مسجد

الخانجي – القاهرة – (1382هـ = 1962م).
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ألول مرة يف تاريخ الصحافة العراقية

تفاصيل عن جريدة (حقه طوغرو)
الدكتور اورهان البياتي
بعد احتالل بغداد من قبل القوات البريطانية في  11أذار  1917وتوقف جريدة الزهور وهي الجريدة الوحيدة التي استمرت بالصدور في بغداد
الى جانب جريدة الوالية الرسمية الزوراء حتى احتاللها انتقل محمد رشيد الصفار الى الموصل فاصدر جريدة باسم (حقه طوغرو) دعوة الحق
باللغات التركية والعربية والفارسية بثمان صفحات منضدة على ثالثة أعمدة ما عدا العدد األول الذي صدر بست صفحات ،وكانت تطبع في مطبعة
سرسم في الموصل.
هذه الجريدة ظلت في طي الكتمان ولم يتطرق اليها الباحثون ومؤرخو الصحافة في العراق وخلت المصادر والدراسات من ذكرها ،لم يذكرها
عبدالرزاق الحسني في كتابه الصحافة في العراق ،وروفائيل بطي في كتابه تاريخ الصحافة العراقية ،وزاهدة إبراهيم في كشاف الصحف
والمجالت العراقية ،ومحمد خورشيد داقوقلي في تاريخ الصحافة التركمان في العراق.
أما الدكتور إبراهيم خليل العالف فقد ذكر في كتابه نشأة الصحافة العربية في الموصل (أن الموصل قد شهدت خالل الحرب العالمية األولى صدور
جريدة يومية سياسية تساند الحكومة العثمانية باسم (حقه طوغرو) اي دعوة الحق لصاحبها محمد رشيد الصفار وذلك في  7نيسان  1915ولم
نعثر على اي عدد من هذه الجريدة).
وقد هدانا هللا خالل بحثنا عن الصحف والمجالت العراقية في خزائن الكتب القديمة والمخطوطات في العراق وفي البلدان العربية واألجنبية
الى العثور على سبعة أعداد منها (العدد األول والثاني والسادس والسابع والثامن والحادي عشر والخامس عشر) ،ولندرة أعداد هذه الجريدة
وصعوبة الوصول اليها من قبل الباحثين والدارسين كتبنا عنها بشيء من التفصيل وترجمنا الى العربية ما وردت فيها من المقاالت واألخبار
باللغتين التركية والفارسية ،لتباين المواضيع المنشورة فيها على خالف الصحف الصادرة حينذاك باللغتين العربية والتركية او باللغات األخرى
وليست ترجمة لها كما هو الحال في جريدة الزوراء والصحف األخرى.
ومن الجدير بالذكر أن جميع المقاالت المنشورة باللغة العربية كتبها صاحب امتياز الجريدة محمد رشيد الصفار وكان يذيلها بحرفين من اسمه (م
 .ر) والمقاالت باللغة التركية كان يكتبها المدير المسؤول محمد كامل ويذيلها ب( م  .ي) فضال عن بعض المقاالت مذيلة ب( ي  .ع ) والمقاالت
باللغة الفارسية ب( ح  .ط ).
صدر العدد األول من الجريدة في  1أيلول عام  1333اي في  14أيلول  1917الختالف التاريخ المالي العثماني عن التاريخ الميالدي ثالثة عشر
يوما ،في ست صفحات ،صفحتان باللغة التركية باألبجدية العثمانية ،وصفحتان باللغة العربية ،وصفحتان أخريان باللغة الفارسية والذي حمل
ترويسته اسم الجريدة (حقه طوغرو) في الوسط وتحته  1335وهي إشارة الى السنة الهجرية التي صدر فيها ،وفي أسفله (جريدة مستقلة)
وفي يمين االسم (جريدة سياسية ،علمية تصدر باللغات التركية والعربية والفارسية ،ثم صاحب االمتياز محمد رشيد الصفار ،وفي يسار االسم
(الموصل  1أيلول  ،1917 -333السبت  15ذي القعدة  )1335ثم المدير المسؤول محمد كامل.
وتضمن قسمه العربي مقال لصاحب االمتياز محمد رشيد الصفار مذيل بحرفين من اسمه (م  .ر) تناول فيه الغاية والهدف من إصدار هذه الجريدة
وهي التعاضد والتكاتف ألجل درئ األخطار المحدقة بالدولة والصمود ومقاومة الجيش اإلنكليزي الزاحف نحو الموصل ،وفضح نوايا بريطانيا
الخبيثة إلذالل واستعباد الشعوب ونهب خيراتها ،ومن حالف معها في غزو للعراق من الروس المعروفين بعداوتهم لإلسالم والمسلمين ،وفرنسا
واستبدادها في تونس والجزائر ،وكذلك فضح خيانة الشريف حسين وخروجه عن إجماع األمة اإلسالمية وإشهاره للسالح بوجه الدولة العلية
ووقوفه الى جنب بريطانيا وحلفائها وتقديمه العون والسند لهم الحتالل األراضي اإلسالمية .وجاء في المقال ما يلي:
(إن كل عمل يعمله العقالء ويقصده الفضالء أن يكون له مبدأ يسير منه وغاية يرمي اليه واال يكون سعيه عبثا ،إن المبدأ من نشر هذه الصحيفة
التي اخترنا لها اسم ( دعوة الحق) دعوة عموم المسلمين الى االتحاد والتعاضد باسم الدين اإلسالمي ليكونوا يدا واحدة على من يريد بهم شرا
من القوم الظالمين.
وأما الغاية فهي بيان عدو اإلسالم من هو حتى يأخذوا حذرهم من عدوهم ويقابلوه بالدفاع واالستعداد ،نعم أن التي أظهرت العداوة في هذه
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الحرب للمسلمين هي حكومة إنكلترا تلك الحكومة التي خدعت األمم
من قبل بحيلها وخدعها وأماتت عواطف من استولت عليهم من القوم
المستضعفين ،فهي اضر على اإلسالم والمسلمين من الجراثيم السامة.
خدعت أخيرا الشريف حسين بالمال الوافر والمواعيد العرقوبية
فحسنت له الخروج على الحكومة العثمانية وإشهار السالح في وجهها
ولم يعلم انه لم يبق للمسلمين ملجأ يلتجئون اليه ،وركن سديد يحتمون
به عند حلول مصائب الدهر ونوائب الزمن عير الحكومة العثمانية
أيدها الباري سبحانه وتعالى.
إن قيام الشريف وخروجه عن طاعة خليفة المسلمين يعد من اكبر
الجناية على اإلسالمية ،فانه قد خالف أوامر الباري واستحق غضبه
ولعنته بانضمامه الى إنكلترا وتلويثه الحرم الشريف الذي يعظمه
ويتوجه اليه العالم اإلسالمي في مشارق األرض ومغاربها وبهذه
الجناية الكبيرة على اإلسالمية يتبرأ منه كل من نطق بكلمة الشهادة
ويلعنه لعنا كبيرا.
يقول الباري سبحانه وتعالى في حق الكافرين (ومن يتولهم منكم فانه
منهم) ،نعم انهم بهذه الفعلة الشنعاء قد احدث خلال كبيرا الى اإلسالمية
والمسلمين وقد سود صحيفة التاريخ اإلسالمي بمعاضدة ومؤازرة
حكومة إنكلترا فهو بال شبهة من الكافرين.
إن المسلمين اذا لم يميزوا عدوهم من صديقهم ،ويقابلوا المحسن
بإحسانه والمسيء بإساءته ويبطشون بعدوهم ويأخذه على غفلة منه
فانهم يندمون حيث ال ينفعهم الندم ،هذه حكومة روسيا عدوة المسلمين
عموما وعدوة الحكومة العثمانية خصوصا التي تريد أن تطبق وصية
بطرس األكبر المشهور تحقر كل مسلم تحت سيطرتها ،وال تعترف
بحقوقهم وتعدم وتنفي الوفا منهم الى سيبيريا ذلك المحل المعروف بكثرة الثلج وترمي لهم الخبز على األرض كما يرمي احدنا للكلب خبزا.
إن روسيا تجبر المسلمين على وضع صورة الملك والملكة في مساجدهم وتأمرهم بتعظيم االمرأة الروسية حين مرورها من الطريق ،وتمنع
أوالدهم من الختن ،وقد رفعت من القران آيات الجهاد ،ومنعت المسلمين من بناء بيوتهم ،وقد اشترطت لبناء مساجد المسلمين احدى وثمانين
شرطا آخرها بان يتكفل روسي بان ال يحدث ضرر من بنائه ،ومن أين يرضى الروسي بكفالة بناء مسجد للمسلمين الى غير ذلك من االضطهاد
الذي ال يعرفه إال من كان تحت سيطرتها واستبدادها المعلوم المشهور.
هذه حكومة فرنسا بذلت جهدا لالستيالء على تونس والجزائر وأخذت تستبد بالمسلمين وتعاملهم بالقسوة والشدة كأنهم ليسوا من البشر وال من
نوع األنسان المحترم ،منعت الوعظ من جميع الكتب اإلسالمية إال من كتاب (الف ليلة وليلة) ،ومنعت الدرس باللغة العربية التي يعتبرها جميع
المسلمين عي اللسان الديني الوحيد ،وامرت بان الذي عليه ضريبة (ويركو) يأتي بها الى محل الحكومة ويدفعها بعد جميع المسحيين ،حتى إن
احد األغنياء المسلمين في تونس أراد أن يدفع الضريبة مضاعفة على أن يأتي اليه ويخبره بيوم استحقاق دفعها يسلمها بيده وال يذهب بذاته الى
محل الحكومة ألنه شيخ كبير فلم تقبل ذلك.
هذا قطرة من بحر ظلم هذه الحكومة ومثلها إنكلترا وروسيا وسنأتي في األعداد األتية بشيء كثير من ذلك إن شاء هللا.
اذا علم المسلمون بذلك وعرفوا عدوهم من صديقهم فليأخذوا اهبتهم ويحاربوا القوم الظالمين منتقمين إلخوانهم المسلمين الذين هم تحت سيطرة
واستعباد تلك الحكومات فان هللا في عونهم ما داموا في عون إخوانهم ،فهذا مبدأنا وغايتنا ومن هللا التوفيق).
ومقال آخر بعنوان (الجندي المسلم) دون اإلشارة الى كاتبه تناول صفات المقاتل المسلم وهي الشجاعة واإلقدام في ساحات الوغى ،واالستشهاد
في سبيل الدين والعقيدة ،والصبر والمصابرة على البلوى دون جزع وملل ،واالكتفاء بقليل من الطعام ،وصفات الجندي العثماني الذي حارب في
أسيا وأفريقيا وأوروبا ألجل نشر الدين اإلسالمي الحنيف في ربوعها ،واالن يحارب في جبهات عدة لصون األرض والعرض من دنس الكفار
والمحتلين ،جاء فيه:
(للجندي المسلم في التاريخ مقام محفوظ وخصائص ال تتخلف ،ليس بين مؤرخي العالم جميعه من استطاع يوما ما أن يتهم الجندي المسلم بشيء
من الجبن او عدم إطاعة قواده بل كلهم مجمعون على أن الجندي المسلم في ميادين القتال أسد ضار على أعدائه يخوض غمرات الموت غير
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هياب بما يناله من بأسهم وأذاهم.
نعم انهم اختلفوا في تأويل ذلك على مذاهب متعددة ال حاجة بنا اليوم من سردها ونقدها بيد أننا ال نريد أن نلتزم الصمت أمام من زعم منهم إن
السبب في فرط شجاعة الجندي المسلم انه فطرته وحكم منبته جماح الى الحصول على الغنائم حريص الى امتالك البالد الواسعة الغني الطيبة
التربة جميلة المناخ.
من هنا يبين أن للجندي المسلم مزايا وخواص امتاز بها عن غيره من جنود األمم اآلخر ،وان تلك الصفات والمزايا هي التي جعلته في سائر
تاريخه الحربي مثال يضرب للشجاعة والشهامة المدهشة وتنحصر أمهات تلك المزايا والخصائص فيما يلي:
( )1الجهاد في سبيل الحق ال يحارب المسلم في سبيل الشهوات النفسية والحصول على المنافع المادية.
( )2الصبر والمصابرة :أن الصبر والمصابرة قد امر بهما القران سائر المؤمنين وخص بأوامره هذه من يكون تحت السالح منهم ،وليس المراد
بالصبر مجرد احتمال المشاق والمكروهات ولو كرها فان ذلك ال يعني شيئا ،ولكن المراد بالصبر في اإلسالم أن يحتمل المسلم المصاعب بنفس
راضية وقلب غير كاره.
( )3القناعة بالقليل :من األخالق التي امتاز بها الجندي المسلم القناعة بقليل العيش والرضا بالكفاف من األكل والشرب والملبس ،فالجندي
المسلم ما يقيم صلبه من اللقيمات وما يدرا عنه شدة الجو من المالبس.
يحارب الجندي العثماني في زماننا هذا منذ أعوام حروبا لم تنقطع حلقاتها وهو في جميع وقائعه سواء كان في أسيا وأفريقية وأوروبا يثبت
إلخوانه وأعدائه جميعا القناعة المجسمة والصبر البالغ ،ال يضجر اذا ادركه الجوع ال يمل اذا الم به النصب وال يصخب اذا استحر به العطش،
فالجندي المسلم بما فطره عليه دينه مجبول على القناعة بالقليل وعدم التطلع للمزيد ،يعرف ذلك من صاحبوا الجيوش اإلسالمية في سائر
حركاتها وحمالتها.
وما هو ذلك النعيم الموقوت في نظر الجندي المسلم في ذلك النعيم المقيم الذي وعد هللا المجاهدين ،يدخل الجندي المسلم الحرب يريد أن يفارق
حياة فانية ونعيما صوريا الى نعيم حقيقي ودارا محفوفة بالمكارم ،الى دار ال نصب فيما وال تكدير وأشربة غائلة للعقول منهكة لالبدان ،مفسدة
للحياة االجتماعية وال غرل فيها وال أذى وال تأثيم.
يدخل الجندي المسلم وهو راغب عن حياة نصفها ليل الى حياة كلها نهار وعن أوساط اختلط فيها الخبيث والطيب واقترن بها المفسد بالمصلح
الى بيئة امتاز فيه النافع من الضار وسكن فيه أهل الجنة الجنة واهل النار النار.
يدخل الجندي المسلم الحرب وهو موقن بانه يفارق دارا ضيقة على اتساعها ،مرة على حالوة مذاقها استوى في نعيمها وشقائها البر والفاجر
والشكر والكفار الى دار فسيحة على ضيق مدخلها ،حلوة على مرارة كأسها كتب فيها الشقاء على المفسدين والنعيم للمصلحين.
يدخل الجندي المسلم الحرب عالما انه سيفارق دارا خيراتها ألهل البأس والقوة وآالمها للضعفاء ولو كابرا أهل اإلحسان والمروة الى دار خيرها
لألطهار من أردان األخالق وبرها ألهل البر واالستقامة.
يدخل الجندي المسلم وهو موقن بانه سيحزر رضوان ربه الذي رضوانه هو النعيم المقيم ورحمته منتهى غاية عباده المؤمنين ،بهذه العقائد
الصادقة يدخل الجندي المسلم الحرب فهل من عجب بعد ذلك اذا رؤى يخترق الصفوف غير وجل ويخوض نيران الحروب غير هياب.
( )4الطاعة للرؤساء :من خصائص الجندي المسلم أطاعته ألوامر رئيسه ال عن رهبة منه وال رغبة في بره وإحسانه ولكن ألنه يعتقد أن
إطاعة رؤسائه من إطاعة هللا وامتثال أوامرهم من ضروب العبادة اإللهية وليس هذا في الحقيقة مختصا بالجندي المسلم ،بل هو عام في سائر
الطبقات اإلسالمية كما هو صريح في آية (يا أيها الذين امنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم) ،فاألمر بطاعة أولي األمر من
الرؤساء واجب على عامة المسلمين سواء كانوا من طوائف الجنود او غيرهم).
وطائفة من األخبار عن انتصارات الجيش العثماني في جبهات القتال المختلفة لرفع معنويات الجنود المقاتلة والناس عامة رغم تقهقره في كثير
منها ،تحت عنوان أخبار آخر الساعة (البالغ العثماني الرسمي) ،نطالع ما ورد فيها من البالغ:
في  30أغسطس .1333
 -1في جبهة القفقاس جرت مصادمة بين الطالئع من الطرفين وأراد العدو أن يخرج الى البر جنوده الذين كانوا في باخرة صغيرة غير انه عقم
ما أراده بنيران المجاهدين ولهذا رمى العدو نيرانه على هذه البلدة التي ال حصن فيها فخرب المستشفى وجرح امرأة كانت فيه,
 -2في جبهة سيناء :تشبثت فصيلة من مشاة اإلنكليز بان تزحف على مواضعنا غير أنها طردت بنيراننا وعقبت الى مواقعنا الفرعية ،وجرت
مصادمة خفيفة بالبنادق في  29أغسطس.
وأخبار الجيوش األلمانية الحليفة للدولة العثمانية حيث أوردت خبرين عن انتصارات الجيش األلماني تحت عنوان (خالصة البالغ األلماني
الرسمي).
في  29أغسطس  1917في دار الحرب من فرنسا ،استرجعنا القرية التي ضيعناها في محاربة األمس فلندا.
غروب ماكنزن ،بعد استحضارات المدافع ضبطا قرية مونجه لوس في شمال كوكه شاني ،وأسرنا اكثر من  1000واغتنمنا  3مدافع و50
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رشاشة وعبرنا وادي سوزينا وضيعنا من العدو ضايعات عظيمة ،وأعقمنا تعرض الطليان الشديد وأسرنا في جوار مرنته كابريله ضابطا من
أركان الحرب و 200نفر.
أما عددها الثاني فقد صدر في يوم السبت  8أيلول  1333الموافق  22ذي القعدة  1335هـ  ،وتضمن قسمه العربي الذي حمل ترويسته اسم
الجريدة (دعوة الحق) بخط عريض وتحته  1333إشارة الى السنة المالية وفي يمينه االسم اآلية الكريمة (قال هللا تعالى في كتابه الكريم :ليحق
الحق ويزهق الباطل ،إن الباطل كان زهوقا) وفي يساره الحديث النبوي الشريف (قال النبي صلى هللا عليه وسلم :قل الحق ولو على نفسك) ،خالفا
للعدد األول الذي خلى ترويسته من أية عبارة سوى االسم بخط اعتيادي شبيه بخطوط المقاالت ،مقاال بقلم محمد رشيد الصفار مذيل بحرفين من
اسمه (م  .ر) بعنوان (األسباب التي دعتنا الى االتفاق مع ألمانيا ،ورفضنا إنكلترا وفرنسا وروسيا).
تناول فيه الكاتب أسباب التي دعت الدولة العثمانية للتحالف مع المانيا في حربها مع بريطانيا التي تعاضدها وتقف الى جانبها دوال عديدة منها
روسيا التي خاضت حروبا كثيرة ضد الدولة العثمانية بلغ عددها ( )13حربا وهي الحرب العثمانية الروسية (-1676( ،)1574 -1571
-1828( ،)1812 -1806( ،)1792 -1787( ،)1774 -1768( ،)1739 -1735( ،)1711 -1710( ،)1700 -1687 ،)1681
 ،)1878 -1877( ،)1856 -1853( ،)1829وأخيرا الحرب العالمية األولى ( )1918 -1914وكانت روسيا خالل هذه السنوات عدوة
تقليدية للدولة العثمانية ،وطامعة في األراضي اإلمبراطورية العثمانية ،وان حروبها انهكت اقتصاد الدولة العثمانية وازدات ديونها الخارجية،
فضال عن استعبادها وإذاللها للشعوب اإلسالمية القاطنة في أراضيها.
أما بريطانيا فكانت األرضة التي نخرت الدولة العثمانية من خالل دسائسها لتخريب اقتصادها واستيالء على تجارتها من خالل شركاتها العاملة
في االستانة والواليات العثمانية األخرى ،وجواسيسها التي كانت تسرح وتمرح في السلطنة ،وتثير النعرات الطائفية والقومية وتحرض الشعوب
غير التركية الى االنفصال من الدولة العثمانية وخصوصا بعد امتناع السلطان عبدالحميد الثاني بتوطين اليهود في فلسطين والفكرة التي طرحها
تأسيس الجامعة اإلسالمية التي وجدت تجاوبا من لدن المسلمين كافة ،فحاولت بريطانيا تمزيق هذه الوحدة.
وفرنسا قائدة الحملة الصليبية هي األخرى دخلت الحرب ضد الدولة العثمانية من خالل تحالفات مع أوروبا النصرانية إليقاف الفتوحات اإلسالمية
في أوروبا والسيما في السلطان بايزيد األول الذي حقق انتصارات باهرة ،وكذلك ضد السلطان محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية أخر معقل
للصليبين ،ثم مشروع شارل الثامن لالستيالء على القسطنطينية ثانية في عهد بايزيد الثاني ،وظلت قضية استرداد القسطنطينية حلما يتردد
في أذهان الفرنسيين رغم بعض المعاهدات والتحالفات التي شهدتها العالقات العثمانية الفرنسية ،التي بموجبها حصلت على امتيازات كثيرة
لمعارضتها للتوسع الروسي على حساب الدولة العثمانية منها إعفاء البضائع الفرنسية من الضرائب ،وحماية المسحيين واعتبار اللغة الفرنسية
اللغة الثانية بعد اللغة التركية إال أنها نقضت تلك العهود بحملة نابليون على مصر عام  1898ثم احتالل الجزائر عام  1830وتونس عام
1831وفرض هيمنتها على البحر المتوسط،
أما المانيا فكانت على عالقة وطيدة بالدولة العثمانية حيث كانت الدولة العثمانية ترسل بعثاتها العسكرية الى المانيا للتدريب وتستورد األسلحة
واألعتدة منها ،وكانت الدولة الوحيدة المنافسة للدول اإلمبريالية مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا ،ولم تسجل تاريخها أية أطماع لها في أراضي
الدولة العثمانية ،ولهذا فإنها كانت اقرب دولة للتحالف معها لمعاداتها للدول اإلمبريالية على مبدأ عدو عدوي صديق.
أراد الكاتب في مقاله هذا توضيح للراي العام األسباب التي دعت الدولة العثمانية الى التحالف مع المانيا التي تقل عددا وعدة من الدول األخرى
من جهة ،وتبرير اإلخفاقات العسكرية للدولة العثمانية وحليفتها المانيا لعدم التكافؤ بين الطرفين المتخاصمين.
ولألسف الشديد أن العدد الذي عثرنا عليه ينقصه صفحتنا وهي الصفحة الخامسة والسادسة ولذلك اكتفينا بتدوين ما جاء في الصفحة الرابعة:
(من القواعد المقررة عن األدباء إن كل شخصين يتحابان فال بد أن يكون بينهما مالئمة و مشابهة ،وتوجد هذه المالئمة والمشابهة بين األمم
والحكومات فتكون سببا لالتفاق واالتحاد وال يستطيع احد أن ينكر ذلك فكل أمة تميل بالطبع الى أمة حيث تجد أخالقها وعاداتها مماثلة ألخالقها
وعاداتها وأحكامها موافقة ألحكامها.
غير أن العصر الحالي قد نبذ تلك المعاني األدبية ومال الى المرافق والفوائد المادية وجعل السبب في محبة األمم بعضهم بعضا هو اتحاد المصالح
والمنافع.
انظر الى إنكلترا وفرنسا تجد ليس بينهما ادنى مالئمة في األشكال واألخالق والعادات قد اجتمعا وتحالفا على بغض األلمان ،إنكلترا تبغض ألمانيا
من حيث التجارة والبحارة وفرنسا من جهة الزاس واللورين ،ونأمل في فرنسا وهي حكومة ديمقراطية قد تحالفت مع روسيا التي هي حكومة
مستبدة ومطلقة وليس بينهما ادنى مناسبة غير أن الجهة الجامعة لهما تبادل المنافع الن العنصر السالفي يطمح في اقتسام اوستريا ويريد إذالل
العنصر الجرماني برمته فهو حليف طبيعي للفرنساويين الذين بينهم وبين ألمانيا من العداوة ما هو معروف ومشهور.
وال نريد أن نسرد أمثال هذا من الوقائع والحوادث التي تؤيد ما نحن بصدده فان ذلك كثير غير أن نروم بيان التوادد والتالئم بين الدولة العلية
وبين المانيا فنقول :إن األسباب كثيرة منها أن األلمان والنمسا أمة ال تطمح في إذالل األمم واالستيالء على بالدهم كما هو شأن المسلمين اآلن
وغاية ما يرمون اليه وغاية ما يرمون اليه حفظ انفسهم وتأمين حياة سعيدة حرة ،فروسيا التي هي عدوة اإلسالم تريد كما قلنا إذالل العنصر
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الجرماني وعدوته ،فالجرمانيون هم أصدقاء اإلسالم على مقتضى ما هو مشهور :عدو عدوي صديقي وكفى بذلك جامعا.
إن روسيا عدوة اإلسالم عامة والعثمانيين خاصة ،قد جعل بطرس األكبر في وصيته المشهورة محاربة العثمانيون في كل عشرين سنة ،وابتلعت
قسما كبيرا من بالد اإلسالم وتطمح اآلن في البقية الباقية منها ،إن هذه المقاصد السيئة ظهرت من روسيا في الدولة العثمانية وفي المسلمين
وقد عرفها الخاص والعام كما علم شدة عدواتهما وبغضها للجرمانيين ومن حالفهم كالنمسا والمجر والعثمانيين  ،وفي األخير سائر المسلمين،
ومن البديهي أن يكون هذا التعاطف والتودد واقع ومؤكد ال محالة.
أما إنكلترا فهي اضر من روسيا على المسلمين ،الن إنكلترا تحت ظلمها ووحشتها من المسلمين اكثر من روسيا فهي تعمل على فك رابطهم
وتشتت شملهم حتى يكونوا أذالء لها قاصرين ال يقدرون على خالصهم من ريقتها واستعبادها وظلمها وعسفها.
إن إنكلترا منذ ثلث قرن تسعى في وهن أركان الدولة العلية وتمزيقها وما حادثة تدور على العثمانيين إال وإنكلترا ساعية فيها من تحت حجاب
رقيق ولها يد فيها ،إنكلترا هي التي غصبت مصر واستولت على السودان والصومال وزنجبار وضمت الى بالدها عمان والبحرين والكويت هذا
عدا بالد الهند التي فيها اكثر من سبعين مليون المسلمين وهي تطمع الى ابتالع بقية بالدهم.
هذه إنكلترا منذ سنين خافت من أسطول ألمانيا ومزاحمتها في تجارة المشرق والمغرب فعمدت الى محالفة فرنسا عدوة ألمانيا المشهورة وال
غرابة في ذلك بل األغرب واألعجب محالفتها مع روسيا عدوتها التاريخية لتكون معها يدا واحدة على ألمانيا وعلى المسلمين ،ومنحت لروسيا
جملة من بالد المسلمين وانقادت لها غاية االنقياد.
تأمل مليا في عداوة إنكلترا لإلسالم وأللمانية إن إنكلترا هي السبب إلثارة هذه الحرب الطاحنة ولوالها لما جسرت روسيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا
والصرب والجبل األسود ورومانيا وغيرهن من الحكومات التي بحبلها).
اما عددها السادس فقد صدر يوم السبت  13تشرين االول  1333الموافق  27ذي الحجة 1335هـ وتضمن قسمه العربي مقاال بعنوان (بيان
الحقائق عن الهند ومصر) جاء فيه:
(كانت حكومة إنكلترا ال تملك إال جزائر صخرية حجرية بل منها ما هو لاليرلنديين وغيرهم ،فرأت إنها غير كافية لها فوجدت مطامعها ال الى ارض
خاصة الن ذلك يحتاج الى المحاربة ،بل أخذت تنتظر كل فرصة يقع مشكلة لجهة من الجهات فتربح من ذلك ما فيه نزاع زما ليس فيه وتحتكر
تلك البالد في الصادر منها والوارد اليها وتستعمل نفوذها فيها وهي اضر الحكومات على العالم وهي توجد الفتن بينهم بدسائسها المعلومة وأينما
وقعت الفتنة كان لها فائدة ومنفعة ،ومن سوء حظها أن همة أهاليها متوجهة نحو االشتغال بالتجارة والمصنوعات واعتادوا على تحصيل األجور
الوافرة الكافلة لحياتهم حسب عادتهم ،فحكومة إنكلترا محتاجة الى الخارج وهو مستعمراتها فاحتفظت بها ولم تقبل مزاحمة احد فيها اذ لو خرج
بعضها من يدها فبمقداره يظهر النقص والعجز المالي في بالدها ،وبخروج جميع مستعمراتها تموت جوعا وعطشا.
ولم كان غالب السكان في مستعمراتها من المسلمين وهي بالطبع عدوة لهم أخذت تعاملهم بالشدة والخشونة والظلم واالستبداد ووضعت الضرائب
الباهظة عليهم وهذه حالة الهند نسردها للقراء ليعلموا حقيقة حكومة إنكلترا ورجالها.
إن سياسة إنكلترا في الهند وجوب استغالل الهند واالحتفاظ بأسواقها التي تروج فيها المصنوعات والمتاجر اإلنكليزية والقضاء على كل صنعة
وطنية وتجارة أهلية فهم يحكمون الهند لمصلحتهم الخاصة ومنفعتهم الدائمة حتى أن تلك البالد تسمى بالبقرة الحلوب لالمة اإلنكليزية.
غير خفي على الخبير أن احتالل اإلنكليز لبالد الهند لم يقصدوا منه غير نهبها وسلبها ولم يغفلوا دقيقة واحدة عن السعي واالجتهاد لبلوغهم
تلك األمنية ،وكيف تغفل عن هذا وهي تعلم أن عالقتها بالهند وبقائها تحت سيطرتها هي اصل سعادتها وثروتها بل هي من اهم األسباب لرفعتها
منذ نصف القرن الثامن عشر حتى اآلن وان رام اإلنكليز إخفائها ،ومن المحتمل انه منذ خلقت الدنيا ما جمعت حكومة من رعيتها بقدر ما أخذته
اإلنكليز من الهند وقدمته ألولئك النهابين من المكاسب واألرباح التي سهلت لها مقاليد السياسة والزعامة بين األمم الصناعية.
ال يستطيع احد أن ينكر ثروة أهل الهند التي كانت تضرب بها األمثال وتسير بها الركبان وقد اضمحلت وتبددت حتى اصبح القحط يزورها كل
عام ،وال يجهل احد إن الهند أسوء البالد حظا وقد نشب الفقر المدقع مخالبه في كبد أهلها ومزقهم بأنيابه القاطعة ،وقد وصف المستر هندمان
اإلنكليزي حالة الهند قائال:
(يشتد ضعف الهند يوما فيوما ولقد قطع الحكم البريطاني شرايين كيان األمة الهندية حتى أن دماء ثروتها التي هي قوام حياتها ووجودها لتسيل
رويدا رويدا في سبيل الفناء السريع).
نعم أن احتالل إنكلترا لبالد الهند قد حرم أهلنا من التمتع بالسرور والفرح بالحياة كما انه قد حرمهم من اآلمال والرغائب التي تجب النفوس الحياة
وترغبها في هذا الوجود ،وما ساروا الى هذه الحياة التعسة والعيشة الضنكة إال بعد أن نزل عليها بالد االحتالل وقد صيرهم عبيدا يسخرهم كيف
ما يريد ويستبد بهم كيف ما يشاء ،ولم تكتف حكومة إنكلترا بالسياط الحديدية واألحكام المستبدة المفجعة بل أخذت تخرج ما في قلوب أهل الهند
من دم الغنى والثروة محتالة على نهب خيراتهم وسلب تركاتهم بوضع الضرائب الباهظة وقد قال الكولونيل برجز في سنة ( 1883إن الضريبة
الفادحة الموجودة اآلن بالهند والتي تكاد تذهب بكل دخل األرض هي وحيدة عصرها إذ انه لم يعلم أن حكومة من حكومات أوروبا واسيا أضربت
على رعاياها ضريبة بلغت حدها من الغلو والشدة).
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حتى أن مجموع ما تأخذه من أهل الهند في السنة يبلغ  700 ،000 ،000جنيها ،هذه الضريبة الكبيرة والمبلغ الجسيم يصرف على حفظ
اإلمبراطورية وما يلزمها من مصاريف التجهيزات الحربية وال يصرف إال النزر القليل على منفعة أهل الهند وباألخص على المعارف فانه شيء
ال يذكر بالنسبة لهذا المبلغ الكلي الذي تأخذه منهم الن من مصلحة إنكلترا ومنفعتها أن تبقى أهل الهند جاهلين .
هذا مجمل أحوال الهند الذي يقتضي تفعيله في كل عدد من أعداد جريدتنا ،ولنرجع الى حال أهل مصر فنقول قبل كل شيء :إن إنكلترا بعد أن
احتلت مصر أوعدت بالجالء عنها وأعطت العهود وحلفت باأليمان المقدسة ولم تخرج منها ولن تخرج إال بالسيف الباتر لتلك المواعيد الفارغة
واأليمان الكاذبة.
بعد أن احتلت إنكلترا مصر وخنثت في إيمانها المغلظة وهتكت شرف تاجها ،رأى زمرة من أهل مصر انهم تكون حالتهم كحالة أهل الهند (التي
مرة نبذه منها) فأخذت تسعى في رقي الشعب وتنوير أذهانه فأصدرت جريدة كبيرة وأحدثت نقابة الصنائع والعمال والنقابات الزراعية والتجارية
ومدارس ليلية وأهلية.
فما كان من حكومة اإلنكليز االحتاللية إال محاربة الصحافة فأصدرت قانونا عتيقا يسمى قانون المطبوعات فحاربت حرية األقالم وجعلته كالمنجل
في يدها تحصد به النبات الطيب وشتت شمل النقابات وسدت المدارس في وجوه الطالب والقت في السجن جميع تلك الزمرة وأخذت الصوت
الوطني يتصاعد الى الفضاء شاكيا من مظالم حكومة االحتالل ولكن ال سميع وال مجيب.
فهذه نبذه من الحقائق عن الهند ومصر ولنا عودة على ما بقي منها في األعداد اآلتية إن شاء هللا)
وتحت عنوان (الشؤون) نشرت الجريدة في عددها هذا خبران مع تعليق الجريدة عليهما ،الخبر االول بعنوان (االختالل في قاهرة مصر) مفاده:
خافت حكومة اإلنكليز في مصر من أهلها بان يقوموا بحركة ضدها فأخذت تجمع السالح منهم وبهذه المناسبة ابتدأت كعادتها تظلم أناسا وتنتقم
من أخرين تشفية لغليلها الذي ال يروى إال بشرب دماء األبرياء.
(دعوة الحق)
إن هذا القانون تجزيه تلك الحكومة الشريرة في كل بلدة تحتلها ،وتكون تحت نفوذها الوهمي ،وقد ارتكبت بواسطة هذا كثيرا من الفظائع
والشناعات كما فعلته في البصرة والعمارة وبغداد ،إنها اذا أرادت كيد رجل او االنتقام منه ألنه سعى لخذالنها او كشف سترة من ستار مكرها
وخدعها فإنها تجعل الواسطة لذلك جمع األسلحة ،واذا لم يوجد في محله شيئا من هذا تأخذ غصبا ما وقع عليها نظرها من األمتعة وتبيعه علنا.
واليوم قد عزمت على االنتقام من العشائر المجاورين لها وتريد أن تجعلهم عزال منه كالنساء ال يستطيعون الدفاع عن انفسهم اذا أرادت الغارة
عليهم والبطش بهم ،غير أن العشائر ال يغترون بجميع وسوساتها الشيطانية النهم يعلمون علم اليقين حقيقة دعاويها الفارغة وخدعها وحيلها
المشهورة.
والخبر الثاني بعنوان (مظالم الروس وغصبهم ونهبهم في ايران)
ذكرت جريدة (نوبهار) التي تصدر في طهران في عددها  257إن الروس الديمقراطيين نهبوا وغصبوا من جديد الحوانيت في رومية وقزوين
وهمدان وكرمنشاه وقتلوا من مانعهم من اإليرانيين واضروا بكثير من التجار واألهالي ولهذا استغاثت من فعالهم الجريدة الحرة المذكورة أعاله،
(دعوة الحق)
إن المظالم التي تجري على إخواننا المسلمين في ايران من قبل أعداء اإلسالم تمزق األكباد وتذيب األفئدة ونحن على يقين أن مسالكهم السياسية
وأحزابهم وإن تبدلت واختلفت غير أن طباعهم الوحشية وأخالقهم الهمجية التي فطروا عليها ال تتغير وال تتبدل الن أفعالهم تكذب أقوالهم.
وال ننسى ما قاله (دواردغراي) في  14شباط  ،1908في خطبته المشهورة المعروفة (إن المعاهدة التي عقدناها مع الروس غايتها أن تكون
ايران أول صحن يقدم للضيافة التي سنعملها لشرف روسيا وهذه الملة الصغيرة التي جعلت العالم متحيرا من علومها وفنونها في زمان من
األزمنة وفي هذه الدقيقة عرضت للتقسيم وحرمت من كل حماية وهي اآلن محتضرة وتنازع تحت أقدامنا).
نحن ال نرى شرا من هذه الوثيقة وسوء نية إنكلترا وروسيا اللتان استحقتا اللعن ،وبحول هللا أن هذه المعاهدة الملعونة ستمزق بصولة اإلسالم
المعروفة وبسيوفهم الباترة لهذه الحبل وتفك اخناق هذه المعاهدة عن ايران.
وصدر عددها السابع في يوم السبت  20تشرين األول  1333الموافق  4محرم الحرام  1335هـ ،وتضمن قسمه العربي المتكون من ثالث
صفحات مقال محمد رشيد الصفاء بعنوان (إغواء اإلنكليز لمن هو على شاكلتهم) وعلى عادته يستهل مقاله بحديث نبوي شريف (اللهم اهدي
قومي فانهم ال يعلمون).
(اشتهرت حكومة إنكلترا قديما وكشف القناع عنها حديثا بانها حكومة خادعة ماكرة دساسة ،وقد استعمرت كثيرا من البالد بهذه الخدع والدسائس
حيث أن الحرب تحتاج الى مال ورجال وهي تحرص على كالهما مكتفية بسالحها المعلوم أال وهو ذالقة اللسان والمواعيد العرقوبية واآلمال أال
شعبية جاعلة الطماعون في الدنانير عاجال وفي المناصب العالية الموهومة آجال آلة لما تبديه من العداء للخالفة اإلسالمية خاصة وللمسلمين
عامة.
إن مطامع اإلنكليز في بالد العرب يرجع الى غارة (نابليون بونابرت) على مصر وسوريا غير أن تلك المطامع لم تخرج الى خير العمل بل بقت
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في القوة ،وحينما اظهر مسلمو الهند ارتباطهم بعرش الخالفة العثمانية أبان ثورة  1859اخرج اإلنكليز مطامعهم من دورة القوة الى دور العمل
والسعي وراء تلك المطامع أال شعبية ،فاتخذوا مسقطا وأبو شهر مركزا لحركاتهم بشرق جزيرة العرب ،وجعلوا ثغر عدن مركزا للتوسع في جنوبها
واتخذوا احتالهم لمصر قاعدة لحركاتهم وسائسهم في سوريا والحجاز ،وهكذا ثابروا على بث دسائسهم ونشر خدعهم في جزيرة العرب ،غير أن
الظروف واألحوال لم تساعدهم على ترويج مطامعهم وآمالهم ،فأول دور مثلو على مسرح هذه الغاية وتلك المطامع تقربهم من أمير الكويت مبارك
الصباح ،وكان ذلك بواسطة قنصل اإلنكليز في والية البصرة فأطمعه بالدنانير الجمة والمواعيد العرقوبية حتى رفع العلم اإلنكليزي بدل الراية
العثمانية ،وحيث أن الدولة العلية لم تستفد من خراج الكويت شيئا ورجالها في ذلك الوقت لم يهتموا لهذه العويصة التي أظهرتها هذه الحرب العامة.
اخذ اإلنكليز يلعبون األدوار المهمة لربط عبدالعزيز السعود أمير القضيم والشيخ خزعل أمير المحمرة مع الشيخ مبارك المذكور ،فأول عمل قام
به قنصل اإلنكليز بالبصرة في زمن حرب البلقان حينما كانت نارها مشتعلة ،ذهابه الى القصيم ومالقاته مع ابن السعود وقد أقام هناك مدة غير
وجيزة وبعد أن عاد الى البصرة أغار ابن السعود على لواء نجد ألنه ال يوجد فيه إال ثلة من العساكر وجعله قاعدة إلمارته ولم تهتم الدولة العلية
بذلك ألنها كانت مشغولة بحرب البلقان ،وبعد ذلك كتب ابن سعود الى الباب العالي انه لم يأخذ لواء نجد ويجعله تحت نفوذه إال لخالصه من اإلنكليز
الن الحكومة مشغولة بما هو اهم من ذلك ،فكتب له فرمانا سلطانيا وجعلته واليا لنجد.
أما اإلنكليز فلم يكفهم ذلك بل أوجدوا في الزمان األخير زمرة من الخونة في مصر من أهل سوريا ولبنان وفريق منهم من المصريين وقد اشترت
إنكلترا ضمائرهم بالدنانير وأغوتهم بالمواعيد ومنتهم األماني فانقطعوا لكيد الدولة اإلسالمية خصوصا ولإلسالم عموما ،وارسلوا إسماعيل حسن
وعزت الجندي وحسن صبري وحسن حمادة وجاء أذناب الشيخ علي يوسف قديما ورشيد رضا حديثا الى طالب النقيب – الكلب – والى خزعل
اللعين والى ابن السعود الزنيم فوجدوا تربة خصبة لفتنتهم بدرجات مختلفة ظاهرها متفق وباطنها متضارب.
فأول ما قامت به من األعمال تلك الزمرة الخائنة الخاسرة تأسيس حزب الالمركزية وجعلت مركزه مصمر وشكلت له فروعا ونشرت بروجرامها
وكانت الغاية التي يرمي اليها هذا الحرب فصل البالد العربية ن جسم الدولة العلية وجعلها أشبه يشيء بالمختارية ،غير أن الحكومة أيدها هللا
اطلعت على أعمالهم وتحققت خبث طويتهم فقبضت على جملة من هذه الزمرة وأذاقتهم جزاء ما جنته أيديهم.
أما اإلنكليز فرأوا بزعمهم أن النفير العام يروج ما كان متصورا في أدمغتهم وبعد ان جعلوا الواسطة في توحيد رأي الشيخ خزعل ،وابن الصباح،
هو ذلك اللعين طالب النقيب وكان هذا قبل النفير العام ،وبعده اخذ خزعل يخالف أوامر حكومته ايران اآلمرة إياه بان ينضم مع عشائره الى
العثمانيين او أن يكون على الحياد على األقل ،فما كان منه إال أن التحق بأصدقائه اإلنكليز محاربا للدولة العلية متوهما انهم يوفون له بوعدهم.
نعم جعلوا الشيخ خزعل أميرا على العرب تحت حماية اإلنكليز ليخلص العرب من ربقة الترك ،ومن دسائس األلمان ،وليعيد لهم مجد العباسيين
الرفيع وشرفهم الباذخ ،أما المسكين الشيخ خزعل فقد صار ممنونا للغاية من اإلنكليز وحلف األيمان بان يكون من الصداقين لهم ،فقد تعاهد مع
شيخ الكويت جابر الصباح ومع ابن السعود وعلى هذا اعلن السرور والفرح واطلق  21مدفعا إيذانا بذلك وإعالنا.
هذا ما انتهى الينا قبل اشهر من كيد اإلنكليز للمسلمين ومن ضحكهم على ضعفاء العقول منهم ولنأتي بتفسير هذه االتفاق وبيان شكله ونوعه
ليعلم هذا المسكين منزلته وحقيقته اذ هو جاهل بهما حتى اآلن فنقول:
أما جدليات اإلنكليز وفرضياتهم فهي كثيرة جدا وباألخص في هذه الحرب العامة فإنها اكثر من أن تحصى وال يستبعد وال يستغرب منهم أن يجعلوا
من هو ادنى منزلة من خزعل اللعين اذ غايتهم أن يكون آلة بيدهم فاذا قضوا مآربهم ابعدوه عنهم وطردوه شر طردة وكذلك يفعلون.
أما تزايد نفوذ خزعل على العرب تحت حماية اإلنكليز فما هو إال اسم بال جسم (كعنقاء مغرب) فان الحل والربط والنهي واألمر إما أن يكون بيد
خزعل رأسا من غير علم اإلنكليز بشيء من جميع ذلك واطالعهم عليهم فيكون نفوذ مستقل وليس لإلنكليز اقل حماية وادنى عالقة به ،وكيف
يرضى اإلنكليز بهذا؟ وهم أولياء خزعل ومحاميه ،ام كيف يطأطؤون رؤوسهم لهذا؟ وهم المشهورون بالكبر والتجبر والعظمة ،إما أن يكون الحل
والربط واألمر والنهي بيد اإلنكليز فان خزعل ليس له من النفوذ سوى االسم ال غير وكفى بذلك عارا وذال له.
تعال معي أيها القارئ وفتش عن حسب الشيخ خزعل القاتل ألخيه هل نراه انا وإياك إال سفاكا صرفا ومن يرضى من العرب الخلص أن يكون
وليا عليه ،فانهم يأنفون من ذلك ويأبون غاية اإلباء وعلى األخص ال ينقادون لمن امرته حكومة إنكلترا ،تلك الحكومة العدوة اللدودة للمسلمين
عامة وللعرب خاصة.
إن العرب اجل قدرا من أن ينقادوا لخزعل واعلى منزلة من أن تروج عليهم خدع اإلنكليز ودسائسهم التي ملئت الصحايف والصحف ،هؤالء
راجوات الهند وأمراؤها بعد أن استعمرت إنكلترا بالدهم (وكانوا أهل لكل إمارة وسلطة ونفوذ)ماذا عملت معهم؟ نعم دكت صروح مجدهم وسلبت
شرفهم وعنعنتهم التاريخية وابتزت أموالهم وامتصت ثروتهم وتركتهم وقد أناخ الفقر عليهم بكلكله وعضهم بأنيابه ،فتراهم أشباح بال أرواح
توسدوا األرض والتحفوا السماء ،ا ليس كانوا أمراء ومن أوالد أمراء ،وراجاوات من نسل راجوات؟ لماذا فعلت بهم إنكلترا ذلك؟ نعم انهم
مسلمون وما ذنبهم غير اإلسالمية ،فكيف باألمير الجديد !!!.
يريد هذا خزعل المسكين أن يخلص العرب من ربقة الترك ومن دسائس األلمان ،سبحان هللا من عرفه من العرب حتى اآلن بانه قادر على تخليص
رقبته من استعباد اإلنكليز ومن دسائسهم حتى يخلص األمة العربية من هاتين الخلتين ،أن العرب قد اخلصوا نيتهم لحكومتهم ،حكومة ال عثمان
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المؤيدة المنصورة وبايعوا خليفتهم سرا وعالنية يفدون عرش الخالفة اإلسالمية بأموالهم وأرواحهم ولم يمر على مخيلة فرد منهم أن يحتمي
بخزعل الفاسق كي يخلصه من ربقة الترك ومن دسائس األلمان ،ما ادري اي دسيسة ظهرت من األلمانيين تجاه العرب حتى يجمعها ،فليأت
بواحدة منها إن كان من الصادقين؟ أعميت عينيه ام تعامى عن دسائس اإلنكليز التي ملئت البر والبحر والسهل والجبل (إنها ال تعمى األبصار
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور).
سبحان هللا لم يكتف بما مر من الدعاوى الفارغة التي سردها بل تخيل أن يعيد للعرب مجد العباسيين وشرفهم ،تعال معي أيها المسكين وقل لي أين
علمك ،أين فضيلتك ،أين حسبك ونسبك؟ ام أين رجالك الكبار؟ حتى تعود للعرب مجد العباسيين أبان شرخ شباب دولتهم ،إن ذلك المجد والشرف
لم يأسسه من أمثالك الجاهلين ولم يشيده من هو على شاكلتك من الخائنين إن ذلك المجد أسس على العلم والمعرفة ،أسس على التقوى والعدل،
وشيد بكبار الرجال من أهل العلوم والفنون فكانوا أبان حكومتهم أنموذجا لمن جاء بعدهم من الحكومات ،فهل انت من الرجال الذين يعيدون ذلك
المجد الرفيع والشرق الباذخ ،ما انت إال كما قال الشاعر:
دع المكارم ال ترحل لبغيتها
واقعد فانك انت اآلكل الكاسي
الى هنا فلنمسك عنان القلم ولنقل شيئا عن إعالن الفرح بهذا النفوذ الموهوم ،إن هذا الفرح والسرور واطالق المدافع إعالما وإيذانا للتعاهد
وحلف خزعل األيمان لحكومة إنكلترا ،مبني على الغش والخديعة من كال الطرفين فحكومة اإلنكليز تغشه بإطالق المدافع له وهو يخادعها باأليمان
وارى إن كل واحد منهما يسعى وراء نفعه الخصوصي ،وما ذاك عن الخبير باألحوال ببعيد ،هذه نبذة من غوايات اإلنكليز لمن هو على شاكلتهم
وستمر بك البقية إن شاء هللا.
أما العدد الثامن الذي صدر في  27تشرين األول  1333الموافق يوم السبت  11محرم الحرام 1335فقد تضمن قسمه العربي المتكون من
صفحتين مقال طويل بعنوان ( خيانة األمير السابق لمكة حسين) بقلم محمد رشيد الصفار يستهجن ويشجب فيه تعاون الشريف حسين في الحجاز
مع القوات البريطانية الغازية في حربها مع القوات التركية ،ويعتبره خروجا عن طاعة خليفة المسلمين وخيانة لمبادئ اإلسالم التي ال يجيز
نصرة غير المسلم على المسلم ،ويبشره بسوء العاقبة وخسارة الدنيا واآلخرة ،ويذكره بمصير الذين خانوا بالدهم وتعاونوا مع األعداء ألجل
المال والجاه وهو القتل كما حدث لمؤيد الدين العلقمي الذي تعاون مع هوالكو في سقوط الدولة العباسية التي كان فيها وزيرا ،وبمصير سنمار
هذا المعمار الذي بنى قصرا الحد ملوك الفرس فجازاه برميه من فوق القصر الذي أودى بحياته مثاال عن كيد الملوك ونكثهم للوعود ،وبريطانيا
معروفة بهذه الخصال.
ويتخذ الكاتب من اآلية الكريمة (إن هللا ال يعدي كيد الخائنين) مدخال لمقاله الذي جاء فيه:
(إن الحركة الملعونة المشؤومة التي قام بها أمير مكة السابق الشريف حسين قد أوضحت وبينت حتى لإلنكليز انفسهم انه عدو لعامة المسلمين ولكل
فرد من أفرادهم بحيث ال يرتاب احد في ذلك ،وقد تأسست عداوة ضده تتوارث سلفا عن خلف وال يذكر اسمه في التاريخ إال مقرونا بالخزي والعار.
نعلم أن كثيرا من الخوارج خرجوا عن طاعة أمراء المؤمنين في القرون الغابرة وكان الفشل حليفا لهم في جميع المعارك وكانت غايتهم الهالك
والخزي وخسران الدنيا واآلخرة (ذلك هو الخزي المبين).غير أن التاريخ لم يذكر لنا أن أحدا من الخوارج (وال شك انهم يدعون اإلسالمية) خرج
عن الطاعة حينما كان المسلمون يحاربون أعدائهم كما في الحروب الصليبية المشهورة ،وعلى األخص في هذه الحرب العامة فان حسين األمير
السابق فقد خرج من طاعة أمير المؤمنين والتحق بأعداء المسلمين وحارب جنود الموحدين وادخل الرعب في قلوب أهل الحرمين مؤسسا بذلك
الخزي األبدي والعار السرمدي وذلك جزاء الخائنين.
هذه الحرب العامة ودخلت الدولة العلية المؤيدة المنصورة فيها صونا لبالدها من الغارة عليهم وحفظا الستقاللها وكان العالم اإلسالمي يتأمل
ويتوقع أن الشريف حسين يشد ازر المسلمين ويعاضد خليفتهم ويجهز الجنود ويترك الضغائن واألحقاد ويقوم بحركة كبيرة ضد إنكلترا عدوة
اإلسالم وناكثة العهود والمواثيق ،واذا به قد سلبت قلبه بالدنانير وعقله بالمواعيد واألماني فتاه في وادي األصفر ووقع في شرك المواعيد فكفر
بأنعم الدولة العلية وخرج عن طاعتها واشهر الحرب عليها ولوث بيت هللا المقدس بأقدام اإلنكليز النجسة توهما منه انهم يوفون بمواعيدهم
ويأتي يوم وقد حصل بيده كل ما تمناه في يقظته وحلم به في نومه.
تأمل أيها المسلم في فعل هذا الخائن الجاحد لنعم الخالفة اإلسالمية المنضم الى عدوتها خاصة وعدوة المسلمين عامة ،فهل يقدم على هذه الجناية
الكبرى وهي شق عصا المسلمين والخروج عن طاعة أمير المؤمنين من يدي بانه من عترة الرسول (صلعم) ومن أوالد فاطمة البتول؟ كال ثم كال.
إن حركة الشريف حسين قد أغضبت النبي وهو في قبره وال شك انه بريء منه ومن أعوانه وأنصاره ،ويوم القيامة ينالون جزاء مخالفتهم ألوامر
الباري وأوامره (صلعم) النهم من الباغين والخارجين عن طاعة أمير المؤمنين.
هب أن إنكلترا تمت مقاصدها السيئة في الحجاز ال سامح هللا ،فليت شعري هل الشريف حسين يشاهد بباصرته العز والرفعة اللتان منحهما
الحكومة العثمانية؟ كال فان حكومة إنكلترا جعلته آلة لغاية معلومة وهي التشويش على دار الخالفة وإشغال قطعة من العساكر وتثبيط عزم أهل
الحجاز عن االشتراك في الجهاد في سبيل هللا وحرمانهم من هذه المزية ،ومتى تنهي هذه الغاية تضرب باألمير السابق حسين وجه الحائط بل
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ربما قتلته ،وقد اثبت التاريخ ما يضاهي هذه القضية وما يشابهها وهي:
إن مؤيد الدين ابن العلقمي وزير المستعصم باهلل آخر ملوك بني العباس في بغداد فانه كاتب هوالكو ملك التتار من اجل أن يسلم اليه بغداد واقنع
المستعصم بان يطلق العساكر ويكتفي بجمع المال الى آخر القصة المشهورة في التاريخ ،وبعد أن دخل هوالكو بغداد واستقر فيها واطلع على
دخائل الوزير المذكور ماذا فعل معه؟ نعم قال مخاطبا إياه انت خائن لحكومتك التي أنعمت عليك وانت قد عشت في ظلها مدة من السنين ومن
المحال أن تصدق معي فامر بقتله فقتل شر قتلة.
فهذا فعل ملك التتار مع مؤيد الدين ابن العلقمي الذي كان يأمل من هوالكو أن يرفع منزلته ويكون عنده من المقربين األوليين ،ومن اطلع تمام
االطالع على خدع اإلنكليز ومالعيبهم الشيطانية يجزم ويتحقق بانهم يفعلون بأمير مكة السابق كما فعل هوالكو بمؤيد الدين ،وليس هذا عن أفعال
حكومة إنكلترا ،تلك الحكومة الغادرة الظالمة المستبدة ببعيد.
وتذكرنا ههنا حادثة لها مناسبة بما نحن بصدده وهي :يقال أن احد ملوك الفرس طلب من رجل مشهور بإتقان الفن المعماري يسمى بسنمار أن
يبني له قصرا في غاية الغرابة والنفاسة واإلتقان ،وبعد أن اكمل بنائه جاء الملك الى القصر ،وشرع سنمار المذكور يبين للملك هندسة الغرف
وما فيها من إتقان الصنعة واحدة بعد أخرى حتى انتهت الغرف وصعد الملك الى سطح القصر ومعه المعمار واخذ يعرف للملك ما في السطح من
إتقان والرصانة وبعد أن فرغ من جميع ذلك ،امر الملك بان يرمى سنمار من اعلى القصر الى األرض فرمي وتمزقت أوصاله ومات فعند ذلك
ضرب مثل سنمار وقال احد الشعراء:
جزى بنوه ابا غيالن عن كبر
وحسن فعل كما يجزى سنمار
اجل إن التاريخ يعيد نفسه ألنه عبارة عن حوادث مكررة وال يشتبه احد في أن إنكلترا بعد أن تنال غرضها ال قدر هللا ذلك ،تقتل الشريف حسين
كما قتل هوالكو مؤيد الدين او كما قتل احد ملوك الفرس سنمار ،ويكون قد خسر الدنيا واآلخرة ذلك هو الخسران المبين).
ومقال قصير بعنوان (خلفاء بني عثمان الكرام ،او األتراك وسالطينهم) في تمجيد أسالف العثمانيين الذين ينتسبون الى مؤسس دولة السالجقة
(ارطغرل) ودوره في أعال شأن المسلمين ،ثم تولي السلطان سليم األول خالفة الدولة اإلسالمية ،وفتحه لمصر ،ومبايعة الخليفة العباسي المتوكل
على هللا أخر خلفاء العباسيين على مصر له .جاء فيه:
(إن األمة التركية النجيبة ظهرت في القوقاس وسارت منها الى الشرق األدنى في عهد كان المسلمون فيه مضعضعي الكلمة بما شنه عليهم
الصليبيون من حروب دينية ،ومن راجع التاريخ لذلك ال يسعه إال االعتراف لهذه األمة النجيبة بالفضل األعم ويسدي اليها أطيب الحمد وازهر الشكر.
نعم كان المسلمون في ذلك العهد فاقدي النفوذ متفرقي الكلمة فاصبحوا أعداء بعد أن كانوا في هللا (أخوانا) فضعف سلطانهم فباتوا أذالء بعد
عزتهم وضعفاء بعد قوتهم ،في هذه الحالة المكربة ظهر للوجود ساكن الجنان (ارطغرل خان) وأوالده وعشيرته وأعال شأن هذا الدين الحنيف،
واصبحوا دولة مستقلة بشجاعة مؤسس هذه الدولة التي تسمت باسمه أال وهو عثمان بن ارطغرل المشار اليه .وما زالت الدولة العلية العثمانية
تقوي الى عصر ساكن الجنان السلطان سليم خان األول فاتح مصر العظيم حيث وجد فيها المتوكل على هللا آخر الخلفاء العباسيين في حالة ال
يليق بمقامه السامين فلما رأى المتوكل في السلطان سليم الكفاءة التامة في القيام بأعباء الخالفة بايعه في الحال حامدا المولى سبحانه الذي وفقه
لتسليم هذه الوديعة المباركة الذي بين يديه الى من يجدد فخارها ويعلي منارها).
وفي العدد الحادي عشر الصادر في يوم الخميس  22تشرين الثاني  1333الموافق  9صفر الخير  1335الهجري يالحظ إضافة عنوانين
المقاالت واألخبار المنشورة في أقسام الجريدة التركية والعربية والفارسية تحت عنوان مندرجات (محتويات) في اسفل الترويسة.
وتضمن هذا العدد في قسمه العربي المتكون من اربع صفحات مقال طويل بعنوان (الحرب أنموذج من أخالق األمم) لكاتبه محمد رشيد الصفار
واستهل الكاتب مقاله ببيت من الشعر:
(ومهما تكن عند امرئ من خليقة
وان خالها تخفي على الناس تعلم)
جاء فيه:
(وجدت الحرب في الدنيا منذ وجد اإلنسان فيها ،والحرب ولوانها من اكبر أفات اإلنسانية ،ومن اعظم العوامل على إبادة الخليقة وهدم البنية
البشرية إال أنها من جهة أخرى تكون مرآة األمم التي يرى فيها ما يمر عليها من األلوان واألشكال إن خيرا فخير وان شرا فشر والحرب من
مؤيدات الفضائل في النفوس وتبرز ما كمن فيها من الخصال الحميدة ،فالشجاعة واألقدام والجد والسعي وعلو الهمة والصبر والثبات من ثمار
الحروب الشهية التي لو كانت تمتزج تلك األخالق مع النفوس في وقت السلم أيضا لنفعت اإلنسانية نفعا عظيما وأفاضت على العالم خيرا كثيرا،
غير أنها من وجهة أخرى تكون مظهرا للنفوس التي ابتعدت عن كل فضيلة ومزية شريفة فالجبن واإلحجام والتقاعد والكسل وخفض الهمة وعدم
الصبر والثبات من ثمار الحروب المرة أيضا.
فالخصال الكامنة في النفوس جواهر تبدي طبائعها نار الحروب فعند ذلك ترى نفوسا كبيرا تمثل الفضائل كما يرومها الواضح وترى نفوسا حقيرة

26

تتردي برداء الرذائل كما نهى عنها الشارع ،تلك سنة الحروب وسنة هللا في خلقه (ولن تجد لسنة هللا تبديال).
اقتضت حكمة هللا وسنة الوجود أن يقرن كل حادث بسبب ،فاذا استوى لدى األمة الحسن والقبيح والطيب والخبيث والفضيلة والرذيلة والمصلحة
والمفسدة وفقدت منها مزية التمييز بين الخير والشر ،ولم تنكر منكرا ،سلبت من آحادها الميل الى المعالي والكماالت وكان عملها هذا اشد نكاية
من حور الظالمين وتغلب الغالبين ،إذ ظلم ظالم ال يدوم ،وسطوة الغالب ال تثبت.
قلب طرفك في صفحات تواريخ األمم أقصاها وأدناه تجدها بان األمة متى تساوت عندها الفضيلة والرذيلة فقدت ما به قوامها وانهدم بناؤها
وذهبت كما ذهب امس الدابر ،وباألخص اذا رأت المحمدة مذمة والعفو جبنا وعقاب البريء عدال واالنتقام من األعزل نصرا وفوزا فهناك تقوم
قيامتها وعاقبتها الدمار والهالك.
وما انتفاع أخا الدنيا بناظره
اذا استوت عنده األنوار والظلم.
نعم استوت عند إنكلترا المنفعة الخاصة بها وهدر دماء األبرياء على أديم األرض فلم تفرق بين منفعتها التي تصورتها نورا وبين ظلمات سفك
الدماء التي تحترمها جميع األمم فغرت حلفائها على الدخول في هذه الحرب الشعواء التي لم تبق ولم تذر ضاربة على نغمتها التي ترددها في كل
وقت وهي دعواها صيانة حقوق الشعوب الضعيفة واألمم المغلوبة والمحافظة على العدل والحرية والدستور الى غير ذلك من األلفاظ المزخرفة
المزينة المرتبة التي اشمأز العالم من تكرر سماعها وملت النفوس منها.
كفاك أيتها الحكومة الكاذبة في دعواها ،فمن غدر حقوق الشعوب الضعيفة سواك؟ فهذه بالد الهند أصبحت أنموذج من هدر الحقوق وتمثال من
الغدر الصريح والظلم الواضح وكفى شاهدا لهذا اعتراف اإلنكليز انفسهم ،أين عدلك وحريتك ودستورك ؟ وانت تحكمين الجنس األبيض الذي
يسكن بالدك وبالد كندا وأستراليا ونيوزالند وجنوب أفريقية طبقا للمبادئ الدستورية التي ال تعاملين بها بقية العناصر األخرى خصوصا الهنود
وااليرلنديين والمصرين وغيرها من العناصر الموجودة في مستعمراتك.
عجبا من إنكلترا وجسارتها ! أنها ال تزال تدعي التمسك بالمبادئ الدستورية مع أنها تعلم ان العالم اجمع يعلم علم اليقين أنها هي التي نقضت
الدستور وتحكم المستعمرين باالستبداد وتسلب حريتهم وتعاملهم بظلمها وجورها المعلومين.
نذكر اقرب حادثة تاريخية لتكون انموذجا من أخالق حكومة إنكلترا التي تتلذذ بإراقة قسم من دماء األبرياء وتنفي القسم اآلخر الى مجاهيل الهند
ما بقي منهم تحبسهم في ظلمات السجن وتغصب جميه ما ملكت أيديهم ونعود الى ما خطه تاريخ اإلنكليز فنقول:
إن اقرب حادثة مثلت توحش اإلنكليز وأماطت اللثام عما استرر من جورها وغدرها حادثة قضاء (مندلي) التابع لوالية بغداد والفارغ من الحصون
الحربية والعساكر والمدافع حيث انه لم يصلح الن يكون محال للدفاع فدخلت عساكرها فيه ،فماذا عمل المثل لحكومة إنكلترا وبريطانيا العظمى !!
نعم صادر وغصب جميع أموال احدى عشر شخصا من وجهاء القضاء المذكور منهم وكيل القائمقام القاضي محمد رشيد افندي ،وموسى افندي،
وقائد األلف (البيكباشي) محمود افندي والمالزم المتقاعد الحاج سعيد افندي ،وغيرهم من الذوات المعتبرين.
اجل اخذ سبعة من أهل مندلي ونفاهم الى الهند بصفة أسراء الحرب ،منهم امين بك وتوفيق بك وعبدالوهاب افندي ،واودع في ظلمات السجن
رئيس عشيرة الندا الشيخ فريح ،ليت العالم يعلم ماذا جنى هؤالء المساكين حتى استحقوا هذا العذاب األليم ؟ وما ذنبهم عند حكومة إنكلترا التي
دخلت جديدا في هذا القضاء ،نعم نقول لمن يسمع حقيقة القول ويعيها أن جنايتهم وذنبهم انهم قبل كل شيء من المسلمين ومن الذين دافعوا عن
أوطانهم وبالدهم مدافعة تذكر وتقدر.
إن شناعة اإلنكليز وفظاعتها ليست لحلقاتها غاية ومنتهى فان الدور والتسلسل عندها ليسا من المحال بل من الجائز فهي تعمل الفضائح والوحشة
في محل غير التي تأتيها في المحل األخر اختراعا وتفننا كما هي عادتها ،واذا اردنا أن تأتي بمفردات الغدر والظلم والوحشة والفضاعة التي
عملتها في العراق نحتاج الى مجلدات غير ان ندع ذلك الى أن تضع الحرب أوزارها ،ونذكر اآلن ما عمل اإلنكليز مع تبعتهم وأبناء جنسهم
معتمدين على تاريخ اإلنكليز:
إن التاريخ يحفظ ما شد عن أذهان البشر ويمثل األقوام كان اإلنسان قد جالسهم وعاشرهم وعرف حقيقة ما هم عليه من األخالق – الفضيلة
والرذيلة – يقول تاريخ اإلنكليز إن الوحشة التي عملتها إنكلترا مع األمريكانيين (حينما كانوا تحت حكومة بريطانيا) لم يسبق لها نظير في تاريخ
األمم المتوحشة حيث أنها سلطت عليه (زنوج أمريكا) فكاموا يعذبون الشيوخ والقسس والنساء واألطفال والبنات بأنواع العذاب وبعد ذلك يقتلوهم
ويرسلون بشعور روسهم الى حكومة بريطانيا ،ولم يكفهم ذلك بل انهم بقروا بطون النساء واخرجوا األجنة منها وارسلوا بشعورهم أيضا.
وال نريد أن نخوض في ذكر القسوة التي أناخ اإلنكليز بها على أسراء األمريكانيين فان ذلك يحتاج الى شرح طويل غير أنا نذكر نبذة وجيزة من
وحشة إنكلترا مع ترانسلفاليا فان النتيجة في حربهم معهم كانت محو  150الف امرأة ترانسلفالية و 17الف طفل وهذا بيان جملة من توحش
حكومة إنكلترا وأنموذج من أخالقها وما لم نذكره اكثر بكثير غير انه ال يخفى على الخبير والسالم).
ومقال آخر بعنوان (شكوى في محلها) وهو نص لرسالة بعثها الموطن المصري محمد ثابت المفتش بهندسة الميكانيك في مديرية السكك
الحديدية في مصر الى جريدة المقطم التي أصدرها اإلنكليز في القاهرة في  18أبريل  1888وتعاقب على رئاسة تحريرها فارس نمر ،وخليل

27

ثابت وكريم ثابت وأنطوان نجيب واستمرت بالصدور حتى قيام ثورة يوليو  ،1952وهي عبارة عن شكوى موطن مصري مسلم من اعتداءات
شباب مسحيين على مقدسات المسلمين في مصر في ظل االحتالل البريطاني منها تالوة القران وإقامة الشعائر الدينية في شهر رمضان ،وقد
أعادت جريدة دعوة الحق نشرها من جديد مع تعليق من الجديدة تعضيدا وتأكيدا على ما جاء في المقال (الحرب أنموذج) لبيان عداوة إنكلترا
لإلسالم والمسلمين ،أدناه نص الرسالة والتعليق:
(حضرات األفاضل أصحاب المقطم
لما كانت عالما بما جبلتم عليه من ميلكم الشديد الى خدمة الحق ورفع مناره ،ارسل الى حضراتكم رسالتي هذه راجيا نشرها في المقطم وتحويل
نظر النزالء األوروبيين الى ما يأتيه بعض أفراد منهم من الذين ال خالق لهم ضد اعز شيء عند اكبر عنصر في البالد وهو الدين قضت على
األحوال بالسكنى في مصر الجديدة وقد جرى عادتي من قبل أن ادعوا في شهر رمضان المعظم فقهاء لتالوة القرآن الشريف مدة هذا الشهر إحياء
للشعائر الدينية وتبركا بها.
وقد أتيت في هذه السنة بفقهاء حسب عادتي ونبهت عليهم بان تكون القراءة الى منتصف الليل وبصوت واطئ مراعيا الوسط الذي وجدنا فيه
وانا اعلم أننا في قسم من أقسام مصر البلد اإلسالمي الذي تحترم فيه حرية األديان.
ومما يؤسف له أن هناك بعضا ال خالق لهم وال يراعون حرمة الجوار ،ذلك انه في مساء  2يونيو الماضي لما كان المؤذن يؤذن أذان المغرب
والعشاء تجمهر عدة شبان من المسحيين وجعلوا يوشوشون على الفقهاء بألفاظ مستهجنة ،ولم يقف األمر عند هذا الحد بل انه في الساعة
الحادية عشرة في تلك الليلة اطل من البناء الذي أمامنا احد السكان ،وقد علمت انه من موظفي شركة سكة حديد مصر الكهربائية وواحة عين
الشمس وهو الذي أوعز الى تلك الشبان بما أتوه وانتهر الفقهاء وأمرهم بالسكوت فما بالوا به وظلوا يقرأون ،ولما رأى انهم لم يكترثوا ألمره
وهو الموظف العظيم في تلك الشركة اتحد مع موظف آخر مجاور له.
وفي مساء  26يونيو أتيا بعدة أشخاص غير السكانيين معهما او المجاورين لهما وجعلوا يهللون وجعلوا يزعقون زعقا غاية في الوقاحة فتارة
يغنون غناء إفرنجيا بأصوات عالية وتارة بالفونوغراف وتارة بألفاظ قبيحة ،وذلك لكي يرغموا الفقهاء عن السكوت مع أن الساكنين معنا في
البناء والمجاورين لنا لم نر منهم إال كل احترام لنا واستهجان لما أتاه ذلك الموظفان والذين معهما حتى أن احد أفاضل اإلنكليز الساكن معهما
انتهرهم لما راه من قلة األدب.
وفي مساء  2يوليو الجاري وكنت غائبا في سفر ألشغال (مصلحية) جاء الموظف المذكور وتهجم على داري وهو سكران تهجما فظيعا طالبا
إسكات الفقهاء بالقوة وبأسلوب ازعج السكان حتى أن أكثرهم نزلوا وهم بمالبس النوم واستدعى البوليس ليسكتوا الفقهاء ،ولما علم البوليس
أن دعواه غير صحيحة وان الشكوى قراءة القرآن لم يتعرض لألمر ولوال بعض من ذوي المكانة واالعتبار لحدت ما ال تحمد عقباه.
ولما كان مثل هذا األمر ال يخفى ما ينشأ عنه لمساسه بالدين وكنت أنا وكل مصري سواي أيضا وال سيما المسلمين نعتقد أن المقطم واقف نفسه
على خدمة األمة المصرية على اختالف أديانها فقد أتيت بشكواي هذه راجيا نشرها فيه ليطلع عليها عقالء األوروبيين ويحكموا على ما يأتيه
بعض جهالئهم ضد شعائر اكبر عنصر في بالد إسالمية وال حول نظر رجال الدولة الحامية ونظر مدير شركة سكة حديد مصر الكهربائية وواحة
عين الشمس الى ذينك الموظفين.
وتفضلوا يا أصحاب المقطم األجالء بقبول فائق احترامي.
محمد ثابت
مفتش بهندسة ميكانيك سكة حديد الحكومة
هذا وقد أرسلت شكواي بطريقة السيكورتاه الى حضرة صاحب السعادة حكمدار بوليس مصر.
(دعوة الحق)
نشرت هذه الحادثة اكبر جريدة تصدر في مصر وهي لسان حال اإلنكليز منذ  29سنة ومنها يعلم المسلم أن اإلنكليز الذين يقولون بحرية األديان
وال يعملون بقولهم ويحتقرون جميع األديان وباألخص الدين اإلسالمي المبين الذي علمهم كيف تكون حرية األديان بقوله:
(لكم دينكم ولي دين) بل ال يعترفون بمذهب من مذاهب الدين المسيحي (فضال عن بقية األديان والمذاهب) ما عدا المذهب البروتستانية ولهذا
اعتنت حكومة إنكلترا كثيرا بالجمعيات المبشرة بهذا المذهب وعززت هذا المشروع المذهبي ،وليس قصدها من ذلك خدمة الدين المسيحي او
المذهب البروتستاني بل هي السياسة تدعوها لتشوش على الناس معتقداتهم علما منها أن األديان والمذاهب اكبر جامع ومفرق فاذا أطفأت جذوة
العواطف الدينية بمثل هاتيك الوسائل أمنت من الغوائل السياسية في مستقبل األيام.
إن منع هؤالء النزالء في مصر من اإلنكليز ليس مبناه على تالوة القران بصوت مرتفع او منخفض بل إظهار ما كمن في صدورهم من عداوتهم
للدين اإلسالمي وللقران المجيد الذي يريد كبار رجالهم رفعه من على وجه البسيطة ليعلم زعانف اإلنكليز أن مس كرامة العواطف الدينية هي من
اكبر الجرائم التي يأتي بها البشر وال يمكن أن يسكت عنها كل من ينتسب الى دين من األديان ،كيف يسكت عن هذا ومس العواطف الدينية تحقير
لمن يعبد بذلك الدين ( أال وهو رب العالمين).
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ذيل صاحب الشكوى شكايته بقوله (وقد أرسلت شكواي بطريق السيكورتا الى حكمدار بوليس مصر) أما نحن فنقول إن هؤالء اإلنكليزيان كانوا
من جنس األبيض السكسوني فان حكمدار ال يعمل لم شيئا وال يلتفت الى شكاية المسلم ألنه من أهالي مصر أوال ومن الذين يريدون أعالء وإعالن
القران المجيد ثانيا ،كيف يلتفت الى تلك الشكاية او يجازي هؤالء اإلنكليز ولو كانوا من غير الجنس األبيض ومصلحة اإلنكليز وسياستهم تقضي
بإهانة المسلم وتحقير دينه وقرانه وعلى األخص اذا كان من سكان المستعمرات مثل مصر وغيرها.
لم نقتبس هذه الحادثة من تلك الجريدة إال ليعلم القراء ما قلناه سابقا في مقاالتنا المتعددة من اإلنكليز هم أعداء للمسلمين فان هذا من اكبر الدالئل
واعدل الشهود وكفى بهذا شاهدا ودليال).
وفي باب الشؤون الجريدة نشرت خبرا عن بغداد عن قيام اإلنكليز بنفي عدد من شخصيات وأشراف بغداد الى البصرة أدناه نص الخبر:
انتهى الينا من اوثق المنابع إن حكومة اإلنكليز قد نفت أيضا الى البصرة  150شخصا من أشراف بغداد وأهاليها في يوم  15أغسطس .1333
ومن هذا يستدل القارئ إن غاية اإلنكليز من دخولهم كل بلدة تعذيب أهلها وتحقيرهم وتبعيدهم عن أوطانهم المقدسة العتقادهم انهم من الد
األعداء فيعاملوهم معاملتهم ،وهذا يؤيد ما اشرنا اليه في مقالتنا االفتتاحية من هذا العدد ويثبت درجة توحشهم وظلمهم لألمم التي جعلها القضاء
والقدر تحت سيطرتهم ونفوذهم.
أما عددها الخامس عشر فقد صدر في يوم الجمعة  22كانون األول  1333الموافق  8ربيع األول  1336وتضمن قسمه العربي مقال بعنوان
(القطر العراقي ليس كبالد الهند) لمحمد رشيد الصفار الذي استهله بعدد من األبيات الشعرية جاء فيه:
(سارت مشرقة وسرت مغربا
شتان بين مشرق ومغرب)
وال يقيم على ضيم يراد به
إال األذالن غير الحي والوتد
هذا على الخسف مربوط برمته
وذا يشج فال يرثي له احد
إن الموجد لألشياء من عدم جلت قدرته قد خص كل قطر من أقطار األرض بخواص وقد قالوا :أن هلل خواص في األمكنة واألزمنة واألشخاص،
ووهب كل بلدة من البالد موهبة ال توجد في غيرها ليتم االنتفاع ويحصل التبادل ،كما فطرهم على أخالق خاصة ومزايا حسنة قد انفردوا بها
ليقتدي غيرهم بتلك المزايا ويتخلوا من األخالق الرذيلة ويتحلوا بالسجايا الطيبة ولم يخلقهم أمة واحدة وشعبا واحد ليتعارفوا وال يتناكروا.
هذه فطرة الباري التي فطر الناس عليها وموهبة الطبيعية التي ال تغلط فيما وهبت وأعطت وتلك الخصوصيات الراسخة في األرض وسكانها ولن
تجد لهذه السنن تحويال وتبديال.
إن من درس أحوال القطر العراقي بحذافيره ووقف على كنوزه الطبيعية وما خصه الباري وأهله من المميزات التي امتازوا بها عن غيرهم من
األقطار ،وان من شاهد بالد الهند وعرف حقيقتها وكثرة خيراتها وأخالق قطانها وما هم من الوداعة والستكانة ودماثة األخالق ،يتضح له جليا
ويرى البعد البعيد والبون الشاسع والفرق العظيم بين ما فطر عليه أهل الهند من األخالق وبين ما جبل عليه سكان القطر العراقي من الخصال
كما يجد الفرق الكبير بين ما انطوت عليه اضلع العراقي من اإلقدام والشجاعة وحمى الجار والكرم وبذل النفس دون ما يريد وال يقيم على الظل
والعسف اللذان يراد به ،كما يرى الهندي تعلوه السكينة ويالزمه الخشوع والخضوع لكل ما يراد منه ويرام به.
هذا إجمال حقيقة من حقائق ال تحتاج الى دليل وبرهان ألنها من المسلمات األوليات ومبينة على المشاهدات إذ ال يتنازع فيها اثنان.
وليس يصح في األذهان شيء
اذا احتاج النهار الى دليل
نعلم أن حكومة إنكلترا تاجرة بطبيعتها ونهابة بخلقتها الدرهم معبودها والدينار دينها وحب المادة يجري في عروقها والشره والجشع امتزجا
بدمها فال عجب اذا نظرت بهذه العين الممقوة والفكرة الملعونة الى بالدها ومستعمراتها ولكن العجب من خرق حكومة إنكلترا وتخبطها في
شؤون أدارتها وتطبيق قوانين مستعمراتها على ما دخل تحت نفوذها من القطر العراقي فهي تريد أن تجعل أبناء أسيا أفريقيا في حكم قوانين
مستعمراتها ،فياله من ظلم لم يسبق له نظير ويا له من حكم جائر لم يسطر التاريخ مثله كال وال في زمن الفراعنة ،ا تظن حكومة إنكلترا أن أهل
القطر العراقي قد باءوا بغضب هللا وضربت عليهم الذلة والمسكنة فهم يخلدون الى قبول الضرائب الفادحة وأداء الخراج الثقيل ؟ كما رضى به
أهل الهند وأدوه وهم صاغرون رغما عن فقرهم وفاقتهم وموتهم جوعا.
كال أنها ستجد دون ذلك أهوال وعقبات من أهل القطر العراقي فهم سيجردون الحسام في وجهها ويكون هو الحكم الفصل بينها وبين وبينهم وال
يرضون أن يكونوا كبقرة الهند الحلوب لرجال إنكلترا يمتصون دم حياتها وثروتها ويسوفونهم الى الفقر الدائم والجوع المهلك.
إن الرجل العربي ليس كالهندي من جميع الوجوه ،أن العربي يأنف من الظلم وأداء الضرائب الحقة فكيف بالباطلة ؟ وهو حر بطبيعته فال يتحمل
اقل ظلم وال يرضى أن تمس حريته بأدنى سوء فهو يقاتل دون ذلك بما لديه من الرجال والسالح والخيل فانه يستسهل الموت عندئذ ويراه حلو
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المذاق في هذا السبيل.
ا تتخيل إنكلترا إن احتاللها لقسم من العراق وفي مدة تلك األيام القليلة التي تسلطت فيها على ذلك القسم أنها تستطيع أن تطبق قوانين
مستعمراتها عليه وهي حتى اآلن لم تطلع ولن تقف عن حقائق أهله وما هم عليه من األنفة وعدم االنقياد لمن خالفهم في الدين والجنس واللغة
ولو كان من اكبر الدهات في الخدع والحيل والمكر كحكومة إنكلترا فانهم اجل من أن تروج عليهم الحيل وينخدعوا بالمكر والحيلة إذ هم ليسوا
كما تظن وتتخيل ،بل ترى هناك أقواما كاألسود يدافعون عن حقوقهم المهضومة بالسيف البتار ويذيقون إنكلترا جزاء ظلمها لهم وغدرها
لحقوقهم ويقفونها عند حدها كيف ال وله وقائع مشهورة ومالحم مشهودة ثبتوا فيها كالجبال الرواسي وأذاقوا خصومهم طعم الموت وذل الفشل
والفرار والتاريخ اعدها شاهد.
ا تحسب إنكلترا أن القطر العراقي وهو القطر المشهور بالوقائع الحربية كاهل الهند وباألخص المسلمين الذين جردتهم من السالح ومن أسباب
الدفاع والكفاح ،فاخلدوا لها واستكانوا الستبدادها وجورها ومهما جهروا بالشكوى وتضرعوا لها برفع ما حل بهم من البلوى ال يصادفون أذنا
صاغية لشكواهم وال من رافع ومزيل لبلواهم ،بل أخذت حكومة الهند تضيق على المسلمين وتسجن علمائهم وأئمتهم وتسد صحفهم وليس لهم
ذنب سوى انهم مسلمون.
إن تطبيق قوانين مستعمراتها في العراق هو عين السرقة ألموال العراقيين واعظم جريمة منها وال عجب من حكومة إنكلترا اذا منعت اللصوص
من السرقة هي تتوالها بنفسها بما سنته من قوانينها فتتقاضى من األموال ما بين ضريبة وخراج فوق مل كانت تضل اليه أيدي اللصوص.
أال سحقا لحكومة يبلغ بها الطمع الى هذا الحد وبعدا لها وألعوانها من القوم الخائنين ،أراح المولى العالم من رجسهم وخلص المسلمين خصوصا
والشرقيين عموما من ربقة أسرهم انه على كل شيء قدير).
وفي زاوية الشؤون نشرت الجريدة بنود المعاهدة التي عقدها الروس مع المانيا والنمسا وتركيا وبلغاريا تحت عنوان (اخبار المتاركة ) جاء فيها:
إن المرخصين المفوضين من قبل الروس والمفوضين من المانيا والنمسا وتركيا وبلغاريا قد امضوا في  15كانون األول في مدينة (برست
ليتوسق) مقاولة المتاركة ،وهذه المتاركة تبتدئ من كانون األول سنة  317في الساعة  12عند الظهر وتدوم الى حد  14كانون الثاني 1918
ويبقى حكم هذه المتاركة بعد هذا التاريخ أيضا إن لم يستنكف احد الطرفين في ظرف سبعة أيام بعد انقضاء المدة.
هذه المتاركة تشمل جميع قوى المتعاهدين البرية والبحرية وجميع الجبهات المشتركة بينهم وبموجب بند السابع من هذه المعاهدة تبتدئ
مذاكرات الصلح حاال بعد إمضاء المقاولة المذكورة.
في الشرق في  15كانون أول سنة  917امضوا مرخصو دولة المتعاهدة مقاولة المتاركة التي ستقدم  38يوما.
نص مقاولة المتاركة المعقودة
ألجل استحصال أساس شريف لجميع الدول المتعاهدة قد عقدت المتاركة كما يأتي بين مرخصي رئاسة الجيوش األلمانية والنمساوية والعثمانية
والبلغارية وبين مرخصي رئاسة الجيوش الروسية:
 -1المتاركة تبتدئ في  17كانون األول عند الظهر (في الساعة  )12وتدوم الى كانون الثاني سنة  1918عند الظهر (في الساعة  )12ويحق
للطرفين العاقدين أن يرفعا المتاركة في اليوم الحادي والعشرين مع مهلة  7أيام ،فإن لم ترفع المتاركة تدوم من حالها الى أن يرفعها احد الطرفين.
 -2عقدت المتاركة لجميع القوات البحرية والبرية التي للدول المذكورة أعاله اي لجميع الجباه الموجودة بين البحر األسود وبحر البالتيك،
والمشاركة تبتدئ أيضا في الوقت عينه على ساحات الحرب العثمانية والروسية في أسيا ،قد تعهد المتعاهدون أن ال يسحبوا جيوشهم من الجباه
المذكورة ومن جزيرتي (موون) و(اوزل) ومن موانئ البحر األسود أثناء دوام المتاركة.
 -3على الجباه األوروبية تعتبر خطوط الطرفين األكثر تقدما بمثابة خطوط حدودية فاصلة ،وحيث ال يوجد خط فاصل يكون الخط المستقيم الذاهب
من وسط النقطة األمامية التي يشغلها الطرفان خطا فاصال ،والمسافة التي بين الخطوط الفاصلة تحسب أراضي متحايد كذلك األنهر التي بين
الخطوط الحدودية الفاصلة تعتبر متحايدة والمناطق التي تبتعد فيها المواضع بعضها عن بعض بعدا شاسعا يعين لها خط فاصل من قبل قومسيون
مخصوص وعلى ساحات الحرب الروسية والعثمانية في أسيا تعين خطوط الحدود من قبل رئاسات الجيوش الروسية العثمانية.
 -4ألجل توسيع وتوطيد المناسبات الحبية بين شعوب الطرفين قد سمح بإجراء المواصلة بين أهالي الطرفين على الشروط األتية وهي:
أوال :مسموح بالمواصلة لمأموري المكالمة وأعضاء هيئات المتاركة ومرخصيهم ،وهؤالء الذوات يجب ن يكون معهم وثائق شرعية من قبل
رئاسة الجيش او جمعية الجيش.
ثانيا :في كل منطقة لفرقة روسية يسمح بمواصلة في موقعين او ثالثة وألجل تعيين هذه النقط يجب على الفرقة المتقابلة أن تعمل الالزم ،وتعين
تلك النقط ببيارق بيض وال تكون المواصلة إال في النهار من شروق الشمس الى غروبها ،وال يسمح بالمواصلة ألكثر من  25شخصا في وقت
واحد وذلك من دون أن يكون معهم سالح ،يسمح بمبادلة األخبار والجرائد وتسليم مكاتيب مفتوحة برسم األرسال ،يسمح أيضا بيع وشراء
البضائع للحوايج اليومية.
ثالثا :في المنطقة الحيادية مسموح بدفن الموتى.
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رابعا :أما رجوع الرجال العسكريين الخارجين من الخدمة العسكرية وهم وراء خط الحدود المعين فال تجرى المذاكرة في شأنهم إال في أثناء
المذاكرات الصلحية.
خامسا :الذين يخالفون المادتين األولى والرابعة ويتجاوزون خطوط الحدود من دون حق يوقفون وال يرجعون إال بعد عقد الصلح او رفع المتاركة،
ويجب على دولة الطرفين العاقدين أن تعطي لقطعاتها األوامر الالزمة للمحافظة على قواعد المواصلة المحدودة في البنود السابقة.
 -5للحرب البحرية قد عينت الشروط األتية هي:
أوال :قد عقدت المتاركة لجميع البحر األسود وبحر البالتيك ولجميع القوى البحرية والهوائية الموجودة فيها.
ثانيا :ال يجوز إجراء تعرضات بحرية او هوائية على سواحل احد الطرفين في اي حركات ،وممنوع أن تدخل مراكب احد الطرفين في الموانئ
التي تحت إشغال الطرف اآلخر.
ثالثا :ممنوع الطيران فوق موانئ وسواحل الطرف اآلخر وفوق خطوط الحدود المعينة.
رابعا :الحكومة الروسية تتعهد أن القوى االئتالفية البحرية الموجودة في بداية المتاركة في شمالي خطوط الحدود او التي تأتيها فيما بعد تتحرك
بالتمام مثل حركة المراكب الروسية.
خامسا :إن التجارة والمالحق التجارية في حدود البحور المبينة في البند األول هما حرتان ،ويفوض الى قوميسيون المتاركة للبحر االسود وبحر
البالتيك امر تعيين الشروط الالزمة للتجارة ونشر بيان الطرق الخالية من الخط المراكب التجارية.
سادسا :تتعهد دول الطرفين العاقدين أن ال تتشبث باستحضارات بحرية تعرضية في البحر األسود وبح البالتيك.
 -6ألجل اجتناب من التشويشات ال يجوز اجراء تمرينات المشاة على اطالق النار في مواقع ال تبعد عن وراء الجبهة اقل من  15كيلو متر،
المحاربات االلغامية يجب أن تبقى على مسافة موقوفة ،القوات الهوائية والبالونات الثابتة يجب أن تبقى على مسافة  10كيلو مترات وراء
الخطوط الحدودية ،أما األشغال في المواضع وراء الموانئ األولى فهو جائزة بشرط ان ال تكون ألجل استحضار التعرض.
 -7تشكل قوميسيونات تعرف بقوميسيونات المتاركة تعرض عليها جميع المسائل العسكرية في خصوص شروط المتاركة وتوضع في خدمتها
محطات تلغرافية مرقوبة وغير مرقوبة ،واألسالك التلغرافية تمد من مقر قوماندانية الجيش الى وسط الخطوط الحدودية ،وعلى هذه الصورة
أيضا تشكل قوميسيونات المتاركة على الجبهات العثمانية والروسية في أسيا.
 -8بهذه مقاولة المتاركة قد الغي ما سبق من المقاوالت بتوقيف المخاصمات المعقودة في  /11 / 22( 1917 / 12 / 5بحسب التاريخ الروسي)
وجميع ما تقدم من المعاهدات في خصوص المتاركة الموقتة.
 -9على الدول المتعاقدة بهذه المقاولة ان تدخل حاال في المقدمات الصلحية.
 -10مراعاة لحرية واستقالل وصيانة أراضي ايران المتحايدة يجب على رؤساء الجيوش التركية والروسية أن يكونوا حاضرين متهيئين لسحب
عساكرهم من ايران وأن يتباحثوا حاال مع حكومة ايران ألخذ التدابير الالزمة ألخالء األراضي اإليرانية ومراعاة األصول.
في برست ليتوسق

إمضاءات

(ملحق بمعاهدة المتاركة)
ألجل زيادة وتوسيع المتاركة قد تعهدت الدول العاقدة المتاركة أن تبتدئ حاال بتشكيل مبادلة األسرى الملكيين واألسرى الحربيين الغير األصحاء
ويباشر قبل الكل بإرجاع النساء واألوالد الذين تحت سن الرابعة عشرة الموقوفين أثناء الحرب وهذا العمل يجب أن يكون من اشرف أعمال
الحكومات المتعاهدة ،وألجل تعجيل المذاكرات الصلحية وشفاء الجروح التي سببتها الحرب للمدنيين يجب اتخاذ التدابير الالزمة إلرجاع المناسبات
العلمية والفنية واالقتصادية بين الدول المتعاهدة  ،وألجل هذه الغاية يسمح بمعاودة المواصلة البريدية والتجارية وأرسال الكتب والجرائد وغير
ذلك ضمن دائرة المتاركة ،والجل ترتيب التفاصيل يجتمع عن قريب في بطرسرخ قوميسيون مختلط مركب من مرخصي جميع الدول المتعاهدة.
في برست ليتوسق

917 /12 /15

وفي زاوية (البالغ الرسمي) أوردت الجريدة األخبار التالية:
 16كانون األول 333
في ليمان مرسى انطالية  333 /12 /13ساعة  11أغرقنا بنيران مدافعنا باخرة العدو مجهزة بخمسة مدافع (ويحتمل انه من القسم المعاون
للقرووازور) وقد انجينا من مرتباته  16نفرا مع ربان السفينة واالن هم أسراء.
في ساحة إيطاليا ،في المحاربات األخيرة أسرنا اكثر من  3000نفر و 40ضابطا واغتنمنا عدد من المدافع والرشاشات.
مقررات مندوبو العالم اإلسالمي في إستكهولم
جاء في إستكهولم بتاريخ  14تشرين ثاني يفيد أن مندوبي العالم اإلسالمي عقدوا اجتماعا عظيما في إستكهولم قرروا فيه استقالل الممالك
اإلسالمية التي في أفريقيا واسيا وهي عبارة عن مصر وتونس والجزائر وفارس والهند وحكومة مختارة الى قفقاسية وإعادة طرابلس الغرب
الى إدارتها السابقة وقد تبلغت هذه المقررات الى عموم الجرائد والى الجهات لمقتضي تبليغها:
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ماذا جنى الرتكمان من القوانني
والقرارات الصادرة بعد عام  2003؟!
التركمان كما يعتقد بعض المؤرخين بانهم من أوائل األقوام سكنوا بالد الرافدين ويرجع
تاريخهم الى عهد السومريين معللين ذلك بما وجدوه من ارث حضاري متشابه بينهما
في التقنيات األثرية وتشابه اللغة السومرية وقواعدها مع لغة األقوام الطورانية التي
تسمى (أورال الطاي) وهي من اللغات االلتصاقية حيث تلتصق االسم بضمائر التملك
وأدوات اإلضافة وحروف الجر األداة الدالة على الفاعل عندما يكون الفعل متعديا مما
يتسبب في ظهور تغيرات صوتية نتيجة لهذا االلتصاق ،وتشابه ( )600كلمة بين
اللغتين السومرية والتركية.
أما الحقيقة التاريخية التي ال تقبل الجدال فيها ،ان التركمان استوطنوا العراق في بداية
العهد األموي في عهد (عبيدهللا بن زياد) عندما باشرت جيوش المسلمين فتوحاتها
في البلدان التي يقطنها التركمان ،اذ حاول عبيدهللا تقديم جيشه عبر نهر (جيحون)
لالستيالء على مدينة بخارى ،فقاومه الجيش التركماني بقيادة الملكة (قبج خاتون)

الدكتور
صباح عبداهلل كركوكلي

مقاومة شديدة ،أثار انتباهه وإعجابه بشجاعتهم وحسن ورمايتهم بالنشاب ،ولما
اسلموا جند منهم أربعة األف مقاتل وإرسالهم الى العراق وأسكنهم البصرة ،وكانوا مثاال رائعة للطاعة واالنضباط فضال عن مهارتهم في فنون
القتال ورمي السهام على الطريقة التركية.
استخدم عبيدهللا هذه القوة في الدفاع عن البصرة من الهجمات الخارجية والقضاء على تمرد العشائر في اليمامة ،لكنهم رفضوا االنصياع الى
أوامره والدفاع عنه عندما ثار عليه البصريون بسبب ظلمه وطغيانه ،ثم نقل الحجاج بن يوسف الثقفي جماعة منهم الى (واسط).
واستمرت هجرة التركمان الى العراق ال للجندية فحسب وإنما لممارسة مهن أخرى كالزراعة والصناعة والتجارة ،واصبح لهم نفوذا كبيرا في
الدولة األموية وتولوا فيها مناصب عالية
أما بنو العباس فقد اجتذب األتراك وجندهم بعد ان ثاروا على بني أمية في تركمانستان واسيا الصغرى انتصارا ألهل البيت (عليهم السالم) ،
وانضموا الى جيش ابي مسلم الخراساني الذي فتح العراق واسقط الدولة األموية ،وبهذا فان األتراك الجدد انصهروا مع األتراك الذين دخلوا
العراق قبلهم.
تعاظم نفوذ األتراك (التركمان) في العراق عندما تولى المعتصم باهلل عرش الخالفة بعد وفاة أخيه المأمون والذي ابتعد عن الفرس واعتمد كليا
على األتراك لما عرفوا بالبطش في الحروب ،والبر على شطف العيش ،واستخدم عدة األف منهم في جيوشه ،فالبسهم الديباج المحلى بالذهب،
وميزهم عن سائر جنوده في الملبس والمأكل والمشرب.
ولما ضاقت بهم بغداد ،اتخذ المعتصم سامراء عاصمة للخالفة ومعسكرا لهم ،كما قطع لها القطائع ،وافر لكل اهل صنعة سوقا ،وكان المعتصم
شديد الرغبة في إبقائهم عن فطرتهم كيال تذهب عصبيتهم وتضعف شجاعتهم.
وقد استخدمهم في جميع حروبه وغزوته ومنها فتح مدينة عمورية وقد قاد مقدمة الجيش (اشناس) ،وقاد جناحه األيسر (ايتاخ) وقاد المؤخرة
(البخا) ،وكان جلهم من األتراك .أما الخلفاء من بعده اخذوا يستخدمونهم في دار الخالفة ويغدقون عليهم بالعطايا ويشاركون الخليفة في إدارة
الخالفة من خالل مناصبهم الرفيعة في قيادة الجند ،واستمر الحال حتى بعد عودة المعتمد على هللا الى بغداد سنة  279هجرية ،وهو أول خليفة
يعود الى بغداد بعد بناء مدينة سامراء عام  221هجرية.
أما المتوكل الذي تولى الخالفة عام  232هجرية زاد في رعايته لهم ،حتى اصبح الخلفاء الذين تولوا الخالفة ابتداء من المنتصر باهلل وانتهاء
بالخليفة المقتفي باهلل الذي بويع بالخالفة بعد وفاة أخيه الراضي باهلل الذي سنة  329ألة في أيدي األتراك حتى دخول البويهيون بغداد سنة 334
هجرية بقيادة معز الدولة الذي خلع الخليفة المستكفي باهلل بعد أن سمل عينيه فنصب المطيع باهلل خليفة بدل عنه والذي دامت خالفته  29سنة
حتى تمكن الملك طغرل بك من االستيالء على بغداد وتأسيس الدولة السلجوقية في العراق سنة  447هجرية ،واصبح السلطان السلجوقي الحاكم
الفعلي لإلمبراطورية العباسية ،وتوارث األبناء اآلباء في حكم البالد حتى وفاة السلطان مسعود السلجوقي عام  547هجرية ،وخالل هذه الحقبة
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الزمنية التي جاوزت مائة عاما كان األتراك السالجقة هم رجال
الجيش والمدافعين عن حياض الدولة العباسية.
كان المغول والتتار وهما أجداد الترك يتفرع منهما معظم بطون
الترك وأفخاذه في صراع مستمر على السلطة والسيادة يقطون
بالد أسيا الصغرى على الحدود الشرقية للدولة العباسية،
وقد تمكن جنكيز خان من توحيد هذه القبائل والقبائل التركية
األخرى تحت طاعته فقام بزحف نحو ايران واستيالء عليها
واستمر في زحفه نحو العراق إال انه توفي في ايران ،وواصل
حفيده هوالكو خان زحفه نحو بغداد وتمكن من االستيالء عليها
والقضاء على الدولة العباسية ثم إخضاع جميع المدن العراقية
تحت سيطرته وتأسيس الدولة االيلخانية في العراق سنة 656
هجرية والتي دام حكمها  80سنة وانقرضت بعد وفاة السلطان
ابي سعيد بهادر خان سنة  336هجرية.
بعد وفاة السلطان بهادر تنازع أمراء التتار على عرش الدولة
وتمكن الشيخ حسن الجالئري من استيالء على السلطة وتأسيس
الدولة الجالئرية التي حكمت العراق  76عاما ،ثم قامت على
أنقاضها الدولة التركمانية المعروفة بدولة قره قوينلو بقيادة
الشاه محمد بن قره يوسف بموجب العهد الذي كتبه له السلطان
احمد الجالئري سنة  814هجرية.
استمر حكم دولة قره قوينلو في العراق ما يقرب  60سنة
وانقرضت بعد حملة حسن بك الطويل على العراق سنة 874
هجرية وتأسيس دولة اق قوينلو والتي انقرضت بعد حملة
الشاه إسماعيل الصفوي الى العراق بعد أن اخضع بالد فارس ،وأذربيجان وخراسان وديار بكر ،وتغلبت على مراد بك وقوض دولة اق قوينلو
بعد أن ملكت العراق  40سنة.
كما أسس التركمان في العراق إمارات عدة منها اإلمارة االتابكية في الموصل بقيادة عماد الدين الزنكي التي دامت قرن ونصف قرن وكانت
حدودها تمتد من تكريت الى لبنان ومن الموصل وأربيل الى حدود أذربيجان.
واإلمارة الزينية التي أسسها األمير زين الدين علي كوجك بن بكتكين في أربيل واعزها الملك مظفر الدين كوكبورو الذي عرف بحبه للعلم
والعلماء ومساعدته للفقراء والمحتاجين ،فبنى المدارس والصوامع والخانقاة دور لأليتام والمكفوفين وخصص رواتب لذوي العاهات ،قاتل
الصليبين في معركة حطين مع صالح الدين األيوبي ،وهو أول من أقام االحتفال في مولد الرسول األعظم (ص).
أما العثمانيون الترك الذين قوضوا الدولة الصفوية في العراق وأسسوا إمبراطورية مترامية األطراف حكموا العراق منذ دخول سليمان القانوني
بغداد سنة  1534هجرية حتى نهاية الحرب العالمية األولى  1918اعتمدوا على العناصر التركية القادمة من أناضول والعناصر التركمانية الذين
سكنوا العراق في بدايات العهد األموي والذين توافدوا اليه في العهود الالحقة لمسك األرض والمحافظة على الدولة وصد الهجمات الخارجية
عليها ،فعمدوا على استخدام أعداد منهم في الحاميات الفاصلة بين ايران والعراق لدرء الهجمات الصفوية المتكررة على العراق والتي شملت
الموصل واربيل وكركوك وديالى وواسط بدرجة األولى وبغداد والبصرة والمدن العراقية األخرى بدرجة الثانية ،فضال عن تدفق أعداد جديدة
من األتراك الى العراق لتعزيز الوحدات العسكرية ،وإخماد الفتن ،والعمل في الدرك لبسط األمن وتسيير أمور الدولة المدنية والتجارة والزراعة
فتصاهروا وتناسلوا وانصهروا في المجتمع العراقي.
وبعد سقوط الدولة العثمانية واحتالل البريطاني للعراق عام  ،1918أرادت السلطات البريطانية الغازية للعراق اجتثاث كل ما يمت بالدولة
العثمانية بصلة ،واعتبرت السكان القاطنين على شريط جبال حمرين أتراكا ،لكنها نست او تناست بان األتراك في العراق ينتشرون من شماله إلى
جنوبه ،ومن شرقه الى غربه ،وان سكان بغداد كما جاء في كتاب المساح والقائد اإلنكليزي فيلكس جونسن يتكون من  15الف عائلة فاألتراك او
من ينحدرون من اصل تركي أربعة األف نسمة ويليهم الفرس او المنحدرون من عوائل فارسية ويبلغ عددهم الفين وخمسمائة وكذلك اليهود ،أما
العوائل المسيحية فيبلغ عددهم الف وكذلك األكراد ،ويبلغ عدد العرب الفين وكذلك البدو والغرباء ،ويبلغ مجموعهم خمسة عشر الفا.
أما اللغة السائدة بين السكان عامة فهي العربية العامية ،هذا ويتكلم مسيحيو بغداد نفس اللهجة بقليل من التحريف وإهمال بعض الحروف ،أما لغة
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الطبقة الحاكمة فهي التركية وتليها الفارسية بين التجار ،وتشيع اللغات
الكردية واالثورية (الكلدانية) ،واللرية (اللورستانية) بين الطبقات
الدنيا والعمال والحمالين ،ويمكن سماع العبرية في محالت بغداد
القديمة الخاصة باليهود ،أما المسحيين الذين مع المذهب الروماني
فيتكلمون العربية العامية السائدة عند عامة بغداد ،هذا ويمكن سماع
ما يقرب من ثالثة عشرة لغة في غرفة واحدة حينما يجتمع اإلنكليز
والفرنسيون والروس على مائدة المقيم البريطاني).
كما اعتبرت اللغة العربية اللغة الرسمية الوحيدة في الدوائر الحكومية
والمدارس بعد أن كانت اللغة التركية والعربية اللغتان الرسميتان في
الدوائر الحكومية والمدارس ،وكانت الزوراء الجريدة الرسمية لوالية
بغداد ،والبصرة في والية البصرة ،والموصل في والية الموصل تصدر
باللغتين العربية والتركية ،وكذلك الصحف التي صدرت بعد إعالن
الدستور العثماني عام  ، 1908وبذلك حرمت القوميات األخرى
من التعليم بلغتهم القومية وأرست أولى القواعد للنزعات القومية
والطائفية في العراق.
ففي عام  1919قامت وزارة المعارف بتطبيق نظام البكلوريا في
امتحانات الصفوف المنتهية لدراسة االبتدائية والمتوسطة والثانوية

التنفيذ.

واشترطت أن تكون اإلجابة باللغة العربية مما جعلت نجاح طلبة

المادة  - 33إن األشخاص الذين يستعملون ما لهم من حق الخيار

المدارس التي فيها الدراسة باللغة التركية والكردية مستحيلة لعدم

المنصوص عليه في المادتين الواحدة والثالثين والثانية والثالثين

المامهم باللغة العربية.

يتحتم عليهم بعد ذلك في مدة اثنى عشر شهرا أن ينقلوا محل أقامتهم

وبعد فشل ثورة العشرين التي شارك فيها جميع اطياف الشعب العراقي

الى بالد الدولة التي اختاروا تبعيتها غير انه والء يكونون أحرارا في

والتي على الرغم من فشلها من الناحية العسكرية إال أنها نجحت من

المحافظة على ما يملكون من أموالهم غير المنقولة في الدولة التي

الناحية السياسية فقد أرغمت السلطات االحتالل على تشكيل الدولة

كانوا مقيمين فيها قبل استعمالهم حق الخيار المذكور ،وان لهؤالء

العراقية المؤقتة ثم تنصيب االمير فيصل ملكا على العراق الذي قوبل

األشخاص أن ينقلوا معهم جميع ما لهم من األموال المنقولة وال يؤخذ

بالرفض والقبول وكان التركمان من الرافضين على تنصيبه ،لكنها

منهم عند نقلها شيء من الرسوم ال عند إخراجها وال عند إدخالها.

ادركت بخطورة وجود التركمان في العراق وتالحهم مع إخوانهم

المادة  – 35إن الدول المتعاقدة تتعهد بانها ال تمنع بوجه من الوجوه

العرب في إحباط مشاريعهم االستعمارية فالتجوا الى إغرائهم على ترك

استعمال حق الخيار الذي يمنح أصحابه احرزا أية تبعية أخرى ممكنة

البالد وفق بنود معاهدة لوزان في  24تموز  1923والتي تضمنت

لهم ،والذي جاء بيانه في هذه المعاهدة او معاهدات الصلح المعقودة

المواد التالية-:

مع المانيا والبلغار والمجر او في المعاهدات المعقودة بين الدول

المادة  – 30إن تبعية الترك الساكنين في البالد التي انفصلت عن تركيا

المتعاقدة المذكورة من غير تركيا او بين إحداها وبين روسيا.

سيكونون بمقتضى أحكام هذه المعاهدة من تبعة الدولة التي انتقلت

المادة  – 36إن النساء ذوات األزواج تابعات ألزواجهن واألوالد

اليها تلك البالد.

الذين هم دون الثامنة عشرة تابعون آلبائهم في جميع األمور المتعلقة

المادة  – 31كل من تجاوز الثامنة عشرة من العمر من الذين فقدوا

بتطبيق األحكام الواردة في هذا الفصل.

التبعية التركية واكتسبوا تبعية جديدة بمقتضى المادة الثالثين ،فانه

دخلت هذه المعاهدة الى حيز التطبيق بعد االتفاقية المبرمة بين

يكون له الخيار الى في اختيار التبعية التركية خالل سنتين اعتبارا من

الحكومة العراقية والحكومة التركية في  12حزيران  ،1926وقد

وضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ.

جاء في مادتها الرابعة ما يلي:

المادة  – 32إن األشخاص المتجاوزين الثامنة عشرة من العمر

(إن جنسية سكان األراضي المتروكة للعراق بموجب أحكام المادة

من الذين يسكنون في قسم من البالد المنفصلة عن تركيا وفقا لهذه

األولى تعين بموجب المواد  30و  36من معاهدة لوزان ،ويوافق

المعاهدة الذين هم يختلفون في الجنسية عن أكثرية األهالي في البالد

المتعاقدون السامون على استمرار حق الخيار الوارد في المواد 31

المذكورة لهم أن يختاروا تبعية دولة من الدول التي تتكون أكثرية

و  32و  33من المعاهدة المذكورة مدة اثنى عشر شهرا ابتداء من

أهاليها من جنسيتهم بشرط موافقة الدولة المذكورة على ذلك ويكون

دخول هذه المعاهدة في حيز التنفيذ ،ومع ذلك تحتفظ تركيا بحرية

هذا الخيار لهم خالل سنتين اعتبارا من وضع هذه المعاهدة موضع

العمل في االعتراف باختيار من يختار الجنسية التركية من األهالي
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المشار اليهم أعاله).

بها على أن يكون ذلك موافقا للمناهج العامة التي تعين قانونا) ،صدر

اعتبرت السلطات البريطانية هذه المواد في المعاهدة سلفة الذكر بانها

قانون اللغات المحلية رقم ( )74لسنة  1932تضمن في مواده التسع

عملية ديمقراطية الختيار المواطنين الذي فقدوا جنسيتهم القديمة ،

على ما يلي:

الجنسية التي يرغبون بها أمام الرأي العالمي ظاهرا ،لكنها في الباطن

المادة  :1تسري أحكام هذا القانون على األقضية المذكورة في

كانت عملية تهجير منظمة إال أن التركمان اختاروا البقاء في وطنهم

المادتين الثانية والثالثة األتيتين :

ووطن أباءهم وأجدادهم  ،واثبتوا بانهم ليسوا بقايا الدولة العثمانية

المادة  :2تكون لغة المحاكم بالكردية في األقضية األتية :

وبانهم شعب يمتد تاريخه الى أعماق التاريخ ،وكان هذا االختيار

ا ـ عمادية ب ـ زاخو ،لواء الموصل ،ج ـ زيبار  ،د ـ عقرة  ،هـ -

مخيبة لآلمال وتطلعات اإلنكليز.

كويسنجق ،و ـ رانية لواء أربيل ،ز ـ رواندوز  ،ح ـ كيل لواء كركوك ،ط

فعمد اإلنكليز الى ترويع المواطنين التركمان باستخدام أذنابه من

ـ جمجمال  ،ى ـ سليمانية  ،ك ـ حلبجة لواء السليمانية ،ل ـ شهر بازار.

الجيش الليفي وهي قوات مرتزقة ترتبط بالحاكم العسكري اإلنكليزي

المادة  :3يجوز أن تكون لغة المحاكم بالعربية او الكردية او التركية

مباشرة ،جلبهم اإلنكليز من الموصل وأسكنهم كركوك للقيام بمذبحة

في االقضية التالية :

ضد التركمان في  4أيار  ،1924وفق سيناريو أعدت سلفا.

ا ـ دهوك ،ب ـ شيخان لواء الموصل ،ج ـ أربيل ،د ـ مخمور لواء أربيل

لكن إصرار الشعب التركماني على البقاء في وطنهم العراق أغاض

 ،هـ كركوك ،و ـ كفري لواء كركوك ،وتقرر المحكمة في كل حالة اللغة

بريطانيا فعمدت الى هضم حقوقهم القومية من خالل الدساتير وما

التي ينبغي استعمالها

يتبعها من القوانين التي تنظم إدارة الدولة وحقوق وواجبات شعوبها

المادة  :4يحق للمتهم في كافة األحوال وفي جميع االقضية المذكورة

وعالقاتها مع الدولة .ليدخل الشعب التركماني في صراع جديد وهو

أعاله :

صراع الدساتير والقوانين الجائرة بحقه.

ا ـ أن يحاكم ويبلغ باللغة العربية اذا كانت لغة بيته المتعارفة .

إن جميع الباحثين الذين كتبوا عن تاريخ التركمان في العصر الحديث

ب ـ وان تترجم له جميع المرافعات شفهيا الى اللغة العربية او الكردية

اغفلوا هذا الجانب المهم ،اال أن األستاذ حبيب الهرمزي الحقوقي

او التركية وان يطلب نسخة من الحكم مترجما الى احدى اللغات

والصحفي والكاتب قد انتبه اليه إليمانه بان الوثائق المكتوبة

المذكورة ويجوز لكل شخص أن يقدم عريضة الى اية محكمة في

والقوانين الصادرة خير دليل على نوايا الحكومات مع شعوبها سواء

األقضية المذكورة أعاله باللغة العربية او الكردية او التركية

كانت إيجابية ام سلبية فاصدر كتابه الموسوم (التركمان في التشريعات

المادة  :5تكون اللغة الكردية رسمية في األقضية المحررة أدناه

القانونية العراقية).

وتستثنى من ذلك الدوائر الفنية والمخابرات ما بين مراكز األلوية

تناول في الباب األول من كتابه هذا ،التشريعات الصادرة في العهد

والوزارات وما بين لواء الموصل وأقصيته فتكون باللغة العربية .

الملكي ( ،)1958 -1921اي بداية الشروع الى هضم حقوق الشعب

ا ـ عمادية ،ب ـ عقرة  ،ج ـ دهوك لواء الموصل  ،د ـ زاخو ،هـ زيبار،

التركماني وتهميش دوره في العراق سياسيا وثقافيا واجتماعيا ،وكانت

و ـ اربيل ،ز ـ مخمور

أولى التشريعات التي صدرت في هذا العهد هو القانون األساسي عام

ح ـ كوى لواء اربيل ،ط ـ رانية  ،ى ـ راوندوز ،ك ـ جمجمال ،ل ـ

 1925وكانت مسودته قد أعدت سلفا في بريطانيا قبل قيام الدولة

كيل لواء كركوك ،م ـ سليمانية ،ن ـ حلبجة ،س ـ شهر بازار ،أما في

العراقية وتشكيل المجلس التأسيسي ،إال أن هذا الدستور وان وضع

قضائي كركوك وكفرى فتستعمل الكردية او التركية.

في عهد االنتداب في الرأي الباحث ،فانه وضع أسس المساواة بين

المادة  :6في جميع المدارس األولية واالبتدائية في االقضية الوارد

الموطنين في مجال الحقوق والحريات العامة دونما تطرق الى التنوع

ذكرها في هذا القانون تكون لغة التعليم اللغة البيتية ألكثرية طالب تلك

االثني ودون اإلشارة الى التركيب القومي لشرائح المجتمع العراقي،

المدارس سواء كانت عربية او تركية او كردية .

مستندا الى المادة السادسة في الدستور (ال فرق بين العراقيين في

المادة  :7يجوز لكل شخص أن يراجع السلطات الرسمية باللغة العربية

الحقوق أمام القانون وإن اختلفوا في القومية والدين واللغة).

فيجاب بنفس اللغة على أن كل مخابرة جرت بلغة صرح باستعمالها

وان جعله اللغة العربية لغة رسمية في بلد متنوع القوميات واألعراق،

بمقتضى المادة الخامسة من هذا القانون تقبل ويجاب عنها باللغة التي

يرى الباحث ذلك أمرا طبيعيا لكون الغالبية العظمى من سكان العراق

كتبن فيها .

هم العرب ،مادام الدستور قد تكفل حماية األقليات والطوائف الدينية،

المادة  :8في أقضية لواء السليمانية وكركوك وأربيل المشار اليها في

وصان حق التملك ومنح فرض القيود اإلجبارية وحجز األموال

هذا القانون يكون شكل اللغة الكردية الشكل المستعمل اآلن  .وفي أقضية

واألمالك ،ونزع الملكية ،واقر أسس الحقوق والحريات العامة

لواء الموصل المشار اليها في هذا القانون يختار األهلون شكل اللغة

والفردية بضمانة حرية أبداء الراي وتأليف الجمعيات.

الكردية الذين يرغبون فيه خالل سنة واحدة من تاريخ تنفيذ هذا القانون .

واستنادا الى المادة السادسة عشرة التي نصت على (للطوائف
المختلفة حق تأسيس المدارس لتعليم أفرادها بلغتها الخاصة واالحتفاظ

المادة  :9على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ايار سنة 1931
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واليوم السادس من شهر محرم سنة .1350

كافة في الحفاظ على كيان هذا الوطن بما فيهم العرب واألكراد ،ويقر هذا

ويستخلص الباحث من مواد هذا القانون ما يلي:

الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية) ،والمادة نفسها في

 -1إن القانون اقر كون العراق مؤلفا من القوميات العربية والكردية

الدستور المؤقت لعام  ،1968وفي مشروع دستور عام ( 1991يتكون

والتركمانية.

الشعب العراقي من العرب واألكراد).

 -2ساوى القانون بين القوميتين الكردية والتركية ،فلم تقدم أحداهما

ولم يكتف نظام  1968الجائر بأغفال التركمان في دساتيره بل عمد

على األخرى في تسلسل ذكرها ضمن سياق القانون ككل.

على محو هويته وإنهاء وجوده القومي بجملة من القرارات التي

 -3استخدم القانون تعبير (شكل اللغة) بالنسبة للغة الكردية الختالف

أصدرها ما يسمى بمجلس قيادة الثورة سيئ الصيت والسمعة رغم

اللهجات الكردية (السورانية  ،البادينانية ،وغيرها) ،واستخدم (اللغة

اعترافه بوجود هذه القومية في قراره رقم ( )89في  24كانون

التركية) لكون التركمان يستخدمون اللغة الفصحى في الكتابة.

الثاني  1970بمنح الحقوق الثقافية للتركمان ،ويرى الباحث بان

 -4إقحام استخدام اللغة الكردية في كركوك وكفري كان ألسباب سياسية.

هذا القرار صدر لتحقيق مكاسب سياسية تخدم أغراض النظام فحسب

 -5إن القانون قصر حق التعليم والتعلم باللغة التركية على المدارس

على الصعيدين الداخلي بسبب األوضاع المضطربة داخلي ،والخارجي

األولية والمدارس االبتدائية فقط ،بينما الدستور اقر بحق التعليم دون

إظهار التزام العراق بالوثيقة الدولية التي صدرت عن الجمعية العامة

تحديد مرحلة معينة من مراحل التعليم.

لمنظمة األمم المتحدة وتضمن بعدم ممارسة أعضاء هذه الجمعية اي

ومن خالل هذا القانون يتضح لنا التوزيع السكاني لألكراد في العراق

شكل من التمييز العنصري بحق مواطنيها بسبب الدين او العرق او

(العمادية ،زاخو ،زيبار ،عقرة ،راوندوز ،كوي سنجق ،حلبجة،

اللغة او القومية .ولم يمض طويال على إقراره قام النظام بإفراغه من

جمجمال ،كيل ،شهرباز ،السليمانية) اي بعبارة أخرى تشكيل األكراد

محتوياته ثم إلغائه.

األغلبية في هذه المناطق ،وأجاز استخدام اللغة الكردية في مركز

ومن هذه القرارات الجائرة أوردها الباحث في كتابه:

كركوك وكفري ،واإلجازة تعني كونهم يمثلون األقلية ،ولم يتطرق

 -1التهجير القسري للتركمان وهدم قراهم وقصباتهم.

نهائيا الى مركز اربيل وطوز خورماتو  ،وداقوق ،وقرة تبة وغيرها

 -2منع تملك التركمان للعقارات.

من المناطق التركمانية لكونها مناطق تركمانية بحتة.

 -3منح التركمان من مزاولة التجارة.

لكن الحكومة وبتحريض من أسيادها اإلنكليز قامت بإلغاء تدريس

 -4االستيالء على األراضي الزراعية .

باللغة التركية في مدارس جميع المناطق التركمانية ما عدا كركوك

 -5تعريب األسماء التركمانية.

واستمر التدريس فيها باللغة التركية حتى عام .1937

 -6تغيير أسماء القرى والنواحي التركمانية.

وفي الفصل الثاني من هذا الباب تناول فيه التشريعات الصادرة في

 -7منع استعمال األلقاب التركمانية.

العهد الجمهوري ( ،)2003 -1958والذي يعد من اقسى العهود

 -8منع استعمال العناوين التركمانية للمحالت التجارية.

الذي مر به العراق بصورة عامة والتركمان بصورة حيث االنقالبات

 -9تعريب أسماء األحياء واألسواق والفرق الرياضية.

العسكرية (انقالب  14تموز ،انقالب  8شباط ،رد تشرين ،انقالب

 -10إسكان الوافدين العرب في المناطق التركمانية.

17تموز ،وعمليات انقالبية فاشلة عديدة) والمجازر الدموية (مجزرة

ال يختلف االثنان بان زوال النظام الذي جثم على صدور العراقيين

الشواف ،مجزرة كركوك ،مجزرة التون كوبري) والحروب الداخلية

عقودا طويلة مكسبا لجميع القوميات واألعراق ومنعطفا تاريخيا

(حركات الشمال ،االنتفاضة الشعبانية) والخارجية (الحرب العراقية

كبيرا في تاريخ العراق ،إال أن التركمان الذين يشكلون القومية الثالثة

اإليرانية ،غزو الكويت والحرب الخليج الثانية) وحمالت اإلعدامات،

حسب الكثافة السكانية على ضوء اإلحصاءات السكانية التي جرت

والتناحر السياسي بين األحزاب ،وخالل هذه الفوضى السياسية صدرت

في العراق مرات عدة والتي ال يخلو من الزيف والمغالطة المتعمدة

عدة دساتير وهي الدستور المؤقت لعام  ،1958الدستور المؤقت لعام

ألسباب سياسية ألجل إظهار التركمان أقلية صغيرة كاألقليات األخرى

 ،1963الدستور المؤقت لعام  ،1968الدستور المؤقت لعام ،1970

التي تكون النسيج العراقي ،ظلوا يالحقهم التهميش واإلقصاء وهضم

ومشروع دستور عام .1991

الحقوق رغم الشعارات التي رفعت والقوانين التي أقرت استنادا الى

هذه الدساتير رغم تضمنها المادة الثابتة في كل الدساتير الصادرة وهي

الدستور الذي جاء في ديباجته:
بحق هللا علينا ،وتلبيةً لنداء وطننا ومواطنينا ،واستجابةً
(عرفانا ً منّا
ِ

(المواطنون سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة وال
يجوز التمييز بينهم بسبب الجنس او األصل او اللغة او الدين او العقيدة)

لدعو ِة قياداتنا الدينية و قوانا الوطنية وإصرار مراجعنا العظام
وزعمائنا وسياسيينا ،ووس َ
ط مؤازر ٍة عالمية من أصدقائنا ومحبينا،

التركمان القومية الثالثة ضمن قوميات العراق ،فذكر الدستور المؤقت

زحفنا ألول مر ٍة في تاريخنا لصناديق االقتراع بالماليين ،رجاالً ونسا ًء
وشيبا ً وشبانا ً في الثالثين من شهر كانون الثاني من سنة الفين و

حقوقهم القومية) ،وفي الدستور الموقت لعام ( 1964يتعاون المواطنون

خمسة ميالدية ،مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة

إال أنها أغفلت حقوق التركمان في المواطنة الحقيقية بتجاهلها بدرج
لعام ( 1958يعتبر العرب واألكراد شركاء في هذا الوطن ويقر الدستور
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المستبدة ومستلهمين فجائ َع شهدا ِء العراق شيعةً وسنةً ،عربا ً وكورداً
وتركماناً ،ومن مكونات الشعب جميعها ،ومستوحين ظُالمةَ استباحة

للشعب الكردي بجعل اللغة الكردية لغة رسمية في عموم العراق ،بينما

المدن المقدسة والجنوب في االنتفاضة الشعبانية ومكتوين بلظى شجن

جعلها الدستور السابق في الفقرة (ا) من مادته السابعة (لغة رسمية

المقابر الجماعية واألهوار والدجيل وغيرها ،ومستنطقين عذابات
القمع القومي في مجاز ِر حلبجةَ وبرزانَ واألنفال والكورد الفيليين،

الى جانب اللغة العربية في المنطقة الكردية).
ويرى األستاذ حبيب الهرمزي بان هذ النص يتيح المجال بل ويحتم

ومسترجعين مآسي التركمان في بشير ،ومعاناة أهالي المنطقة الغربية

إن لم تنجح المحاوالت المتوقعة لجعله عقيما غير قابلة للتطبيق،

كبقية مناطق العراق من تصفية قياداتها ورموزها وشيوخها وتشريد
كفاءاتها وتجفيف منابعها الفكرية والثقافية ،فسعينا يداً بيد ،وكتفا ً

اعتبار التركمانية لغة رسمية في محافظتي كركوك وأربيل وفي أقضية
طوز خورماتو وتلعفر وكفري وخانقين ومندلي وقره تبة واألقضية

بكتف ،لنصنع عراقنا الجديد ،عراق المستقبل ،من دون نعرة طائفية،

والنواحي المتواجدة في شرق وغرب مدينة الموصل وغيرها من

وال نزعة عنصرية وال عقدة مناطقية وال تمييز ،وال إقصاء.
لم يثننا التكفي ُر واإلرهاب من أن نمضي قُدما ً لبناء دولة القانون ،ولم

المناطق التي يشكل التركمان كثافة سكانية فيها.
ويرى أيضا إن تعبير (اللغة التركمانية) تعبير غير صحيح ،وذلك الن

توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معا ً لتعزيز الوحدة الوطنية،

التركمانية هي احدى لهجات اللغة التركية وليست لغة مستقلة عن اللغة

سبُ ِل التداول السلمي للسلطة ،وتبني أسلوب التوزيع العادل
وانتهاج ُ
للثروة ،ومنح تكافؤ الفرص للجميع).

التركية ،فكما ال يصح استعمال مصطلحات (اللغة البغدادية) او (اللغة
المصرية) او (اللغة السورية) بدل (اللغة العربية) ،فكذلك يقتضي

يرى األستاذ حبيب الهرمزي إن اكتفاء ديباجة الدستور في إشارتها

استعمال تعبير (اللغة التركية) في هذا المجال ،وهذا التعبير الخاطئ

الى مأسي التركمان بقرية بشير التي تم تهديم مبانيها بالكامل وتشريد

استعمل ألغراض سياسية وشاع استعماله بهذا الشكل الخاطئ.

ساكنيها وإعدام المئات من أهلها ،والتي تعد من ابشع الجرائم التي

هنا أتساءل هل طبقت هذه المادة في مدينة كركوك ذات األغلبية

ارتكبت ضد اإلنسانية من قبل النظام السابق ،إجحافا بحق التركمان،

التركمانية وطوز خورماتو والنواحي التابعة لها ،وتلعفر وهما منطقتنا

وقد كان من األجدر اإلشارة باإلضافة الى قرية بشير التركمان الى

تركمانيتان صرفتان؟ وهل الكتب الرسمية في دوائرها والمحاكم تحرر

مجزرتي كركوك والتون كوبري ،وإعدام خيرة شباب التركمان وتهديم

باللغة التركمانية؟ وأتساءل أيضا هل إقليم شمال العراق الذي فيه

على ما يزيد على عشرين قرية تركمانية عن بكرة أبيها ومصادرة

التركمان يشكلون القومية الثانية إشارة اليهم في كتبهم الرسمية اذا

األراضي ،والدور العائدة للتركمان ،وعمليات تعريب المناطق

أخذنا الكثافة السكانية من الناحية العراقية بنظر االعتبار ،ام إشارة الى

التركمانية وتهجير أهاليها قسرا ،كما أشارت الى مجازر حلبجة

العرب اذا ما أخذنا المادة الثالثة من الدستور التي تنص بان العراق

وبرزان واألنفال والكورد الفيليين.

بلد القوميات واألديان والمذاهب ،وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة

أما قانون اللغات الرسمية الذي أقره مجلس النواب وصادق عليه

الدولة العربية وملتزم بميثاقها ،وجزء من العالم اإلسالمي ،بنظر

رئيس الجمهورية استناد الى المادة الرابعة ،الفقرة (أوال) والتي تنص

االعتبار ،ام ما يصح للقوميات األخرى ال يصح للتركمان؟!

(للغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق ،ويضمن

أما الحقوق اإلدارية للتركمان التي جاءت مقترنة بالحقوق الثقافية

حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة األم كالتركمانية و السريانية و

والسياسية في المادة 125والتي نصمت (يضمن هذا الدستور الحقوق

األرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفقا للضوابط التربوية،

اإلدارية والسياسية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان

أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة) .قد نفذ جميع

واألشوريين وسائر المكونات األخرى) واقترنها بعبارة (وينظم ذلك

مواده بان تكون اللغة العربية والكردية لغتان رسميتان في العراق،

بقانون).

وإصدار العملة النقدية وجوزات السفر ،والطوابع المالية والبريدية

ويرى األستاذ حبيب الهرمزي هذا االقتران بمثابة قول الحق يراد به

بهاتين اللغتين ،ما عدا المادة التاسعة من هذا القانون التي أقرت

الباطل فان تطبيق هذه المادة يتم تنظيمها بقانون مما يجعل استفادة

استناد الى المادة الرابعة ،الفقرة (رابعا) نصت على أن تكون اللغة

التركمان وسائر الشرائح من الحقوق المشار اليها رهنا بمدى سرعة

التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات اإلدارية التي

مجلس النواب في إصدار تلك القوانين والظروف السياسية التي قد تعيق

يشكل التركمان والسريان فيها كثافة سكانية.

او تسرع إصدارها من جهة ،وماهية ومدى فاعلية الحقوق السياسية

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تعمد المشرع العراقي بهضم

واإلدارية وغيرها تدخل ضمن نطاق ذلك القانون من جهة أخرى.

حقوق الشعب التركماني القومية األساسية الثالثة واعتباره أقلية بجانب

او بعبارة مدى جدية أعضاء مجلس النواب في تشريع القوانين تحفظ

القوميتين العربية والكردية ،وهذه المادة ال يختلف تماما عن الفقرة

للقوميات حقوقها ،وهم ساعون الى تحقيق المكاسب الشخصية

(ب) من المادة الخامسة من الدستور المؤقت لعام  1970والتي تنص

وتغليب مصلحتهم الخاصة على المصلحة العامة ،والتوافقات

(يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية

السياسية والقومية والمذهبية في تمرير القوانين ،وتحالفات

والكردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية والحقوق

وتفاهمات في الغرف المظلمة بين الكتل الكبيرة المتمثلة بالكتلة

المشروعة لألقليات كافة ضمن الوحدة العراقية) وإضافة مكسب آخر
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الكثافة السكانية والمساحة ويضاهي بل يزيد سكان ومساحة بعض

على جميع القرارات وتمريرها باألغلبية المريحة ،وتسويف جميع

المحافظات العراقية التي كانت قضاء تحول الى محافظة مثل قضاء

القرارات لصالح التركمان والقوميات األخرى الذين يمثلهم ثلة قليلة

دهوك والسماوة والديوانية ،وكذلك قضاء طوز خورماتو الذي تتبعه

من النواب بالمماطلة وإرجاء التصويت عليها رغم مشروعية القضية

نواحي وقرى تضاهي الكثير من األقضية في محافظات أخرى والتي

في الدستور العراقي او مادة من مواده.

منها تتشكل بعض المحافظات ،إال أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض لم

وخير دليل على ما اسلفنا قانون تنظيم شؤون التركمان الذي أقره

تحرك ساكنا وبقيت أوراق القضية حبيسة أدراج المكاتب في الوزارات

مجلس النواب استنادا الى أحكام البند (أوال) من المادة ( )61والبند

المعنية حتى تهرئت بفعل األتربة المتراكمة عليها.

(ثالثا) من المادة ( )73لحماية الحقوق السياسية واإلدارية والثقافية

واطلق العنان لمليشيات انفصالية في مدينة طوز خورماتو لتعبث

والتعليمية للتركمان منها التمثيل العادل للتركمان في مجلس النواب

بالمدينة وتعيث في األرض فسادا بخطف المواطنين تارة ورمي

ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات وغيرها.

جثامينهم الطاهرة على قارعة الطرق الخارجية ،وقصف المدينة

بقي هذا القانون يتمرجح في أروقة مجلس النواب سنوات عدة ولم

بالهاونات والمدافع الثقيلة تارة أخرى ،فضال عن العبوات الناسفة

يصار الى قرار ،والتركمان ال يملكون مديرا لشعبة في اغلب الوزارات

زرعت بأيادي خبيثة وأجيرة في أسواقها وأزقتها وجوامعها

العراقية وهذا المنصب ال يعني شيئا في المناصب اإلدارية والهيكل

وحسينياتها راح ضحيتها مئات من الشباب والنساء واألطفال ،وهدمت

اإلداري للدوائر.

عشرات البيوت والدور السكنية ،وعاشت المدينة بين مطرقة اإلرهاب

وقانون الدعاوى الملكية رقم ( )13لسنة  2010الذي شرع لضمان

وسندانة الصمت الحكومي.

حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خالف القانون ،ونص

وأعطيت زمام أمور المدينة إداريا الى الغرباء وسراق المال العام،

القانون على الغاء كافة أوامر النظام السابق وقرارات مجلس قيادة

يعملون لصالح أحزابهم الشوفينية التي تأبى الحوار وقبول الرأي

الثورة المنحل ،والتركمان كما يعرف القاصي والداني قد سلبت

اآلخر ،وال يملكون مهارة إدارية لتيسير أمور المدينة ،او مؤهالت

أراضيهم الزراعية وعقاراتهم بسبب سياسية النظام السابق في

علمية تجعلهم أكفاء لتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم ،بينما

تعريب المناطق التركمانية وتهجير المواطن التركماني من أراضيه

أبناء المدينة ذوي المؤهالت العالية قد ابعدوا وحرموا من التعيين في

التي ورثها من آبائه وأجداده ،غير أن التطبيق العملي لهذا القانون لم

مؤسساتها ،والمشاركة في بناء المدينة وتنمية مواردها.

يأت سارة ألصحاب العقارات التي تم وضع اليد عليها في فترة الحكم

أما تلعفر هذه المدينة الوادعة فقد حاولت هذه الجهات االنفصالية

البعثي ألغراض تتعلق بتغيير ديموغرافية المناطق التركمانية.

لضمها الى حدود تمددها الالشرعي واالحتاللي بزرع الفتن وأثارة

ويؤكد الباحث (بان األف الدعاوى المقامة السترداد العقارات المستولى

الرعب بين صفوف أهاليها وإحداث المشاكل والقالقل فيها ،لكن المدينة

عليها او الستالم تعويضات عادلة بدال عنها يتراوح مكانها دونما حسم

ظلت عصية عليهم بفضل حكمة العقالء وإصرار األهالي على تركمانية

لها بشكل يرضي أصحاب العقارات ألسباب لم يسميها).

مدينتهم ،وبعد أن خابوا جعلوها لقمة سائغة لعصابات الداعش تلعب

وأسباب ذلك معروفة حتى للمواطن العادي وهي تناغم الكتل السياسية

وتمرح فيها وتقتل أهاليها حتى خلت المدينة من سكانها واصبحوا

العربية مع الكتل الكردية لتمرير سياسة التكريد التي حلت محل

نازحين في شعاب المدن العراقية يفترشون األرض ويلتحفون السماء،

التعريب بعد عام  ،2003واستيطان األف العوائل الكردية في المناطق

زغب الحواصل ،خاوية البطون وال من ناصر ينصرهم.

التركمانية ألجل تغيير ديمغرافيتها من جديد.

وهؤالء االنفصاليون الذي كانوا يتشدقون بقوتهم وبأسهم ويعلنون

والقرار الذي أصدره مجلس الوزراء بتاريخ  21كانون الثاني 2014

نهارا جهارا بانهم حماة األرض والعرض قد تركوا المدينة دون أن

باستحداث محافظتي تلعفر وطوز خورماتو كما جاء في البند ثانيا،

يطلقوا رصاصة واحدة ولو في الهواء ،النهم لم يكونوا من أصحاب

الفقرة ا -الموافقة من حيث المبدأ على تحويل أقضية الطوز والفلوجة

األرض تجعلهم يدافعون عنها ،كما يدافعون عن أوكار اإلرهابيون

وسهل نينوى الى محافظة على أن تعرض على مجلس الوزراء بعد

القادمون من خارج الحدود.

استكمال المتطلبات الالزمة.

هذا الكتاب الذي يقع في ( )470صفحة طبع في الدار العربية

ب – تشكيل لجنة برئاسة السيد وزير الدولة المختص وعضوية

للموسوعات يعد من المصادر المهمة للباحثين في الدساتير العراقية

ممثلين عن وزارات العدل والبلديات واألمانة العامة لمجلس الوزراء

منذ تشكيل الدولة العراقية عام  1921حتى يومنا هذا ،لما تحتويه من

تتولى وضع ضوابط ومعايير معتمدة لتحويل القضاء الى محافظة.

النصوص الدستورية والمواد القانونية ،ونصوص القرارات الجائرة

البند ثالثا ،الفقرة الرابعة ا :الموافقة على مشروع قانون استحداث

التي صدرت بحق التركمان في ظل األنظمة الجائرة التي حكمت العراق

محافظة تلعفر في جمهورية العراق ،وإحالته الى مجلس النواب استنادا

في هذه الحقبة الزمنية ،وإنني على يقين تام بان الباحث قد أسدى

الى أحكام المادتين ( /61البند أوال و /80البند ثانيا) من الدستور.

المكتبة العربية والعراقية كنزا جديدا يضاف الى الكنوز التي تحتويها في

رغم أن قضاء تلعفر يعد اكبر قضاء في عموم العراق من ناحيتي

تاريخ الشعوب ،فجزاه هللا منا خير الجزاء ،انه نعم المولى ونعم النصير.
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حمزة حمامجى – نصرت مردان
(قصص قصيرة جدا)

ان القصة القصيرة تمنح المتلقي متعة وبصيرة ،وقد أصبح تنوعها في الموضوع والمغزى
والبناء واسعا سعة الحياة نفسها ،وليس ميدان القصص في حقيقة األمر االَ التجربة البشرية
كلها * .والقصة القصيرة جدا عند أغلب الكتاب ترتكن الى أعماق الوجدان في استعمالها
خطابا عاطفيا تحكمه النظرة الى القضايا الذاتية ،وإنها تمتاز بالتكثيف واالختزال والنهاية
المتسمة بالمفارقة *  .وهي ترصد مجموعة من الصور واألحداث المتنوعة التي تشير الى
معاناة الشخصيات ،ودفء األحاسيس والحب واالنفعال اإلنساني .ويقول الناقد فاضل ثامر
ان القصة القصيرة سعت الى (تقديم تقنيات جديدة مثل « القصة القصيرة جدا» أو ما تسمى
أحيانا « قصيدة الومضة» التي تضارع قصيدة الهايكو اليابانية أو قصيدة النثر في قصرها
و أهدافها) * .
اما القصة القصيرة جدا في األدب التركماني ،فهي نمط حديث ،قد يعود تاريخها الى
الثمانينيات من القرن الماضي ،رغم إن أشباه لها ظهرت في صحف ومجالت تركمانية في
فترات سابقة ،غير انها كانت مجرد كتابات لم تمت لها بصلة وشيجة ،فالخواطر والمواعظ

ترجمة:
فاضل الحالق

والحكم والطرفة والنكتة والمواقف المحرجة وغيرها ،قد يكون لها اي مكان اال مجال القصة
القصيرة جدا  ..فلكل جنس من االجناس األدبية لها مواصفاتها ووظائفها .والقصة القصيرة جدا حتى في أوربا نفسها لم تأخذ اسمها العلني
الصريح اال بعد ان صاغها بعض كتاب الموجة الجديدة في فرنسا في بداية الخمسينيات من القرن الماضي ،بل ويعول النقاد على مجموعة
الكاتبة الفرنسية ناتالي ساروت (انفعاالت) تاريخا مقبوال لها.
واذا كانت وظيفة الحكاية هي إمتاع وإثارة الدهشة ،فان القصة المعاصرة إضافة الى ذلك ،اتجهت الى مخاطبة العقل والوجدان مستندة على
وسائل الحدث والشخصية واللغة المكثفة ،غير ان القصة القصيرة جدا ،عملت على ابتداع صيغ جديدة بواسطة حدث بسيط ،لغة شفافة ،بداية
ذات ضربة سريعة تثير االنتباه ،والنهاية المفاجئة ذات ضربة حادة موفقة باقل قدر من الكلمات  ..انها مغامرة تروم الخروج عن المألوف،
وهذه هي المواصفات التي نجدها في القصص القصيرة جدا للقاص حمزة حمامجي ،الذي كتب عدداً من تلك القصص ،ونجدها أيضا عند
القاص نصرت مردان الذي اصدر مجموعة قصصية موسومة بـ(عمت صباحا أيها المساء) سنة  ،1986واحتوت على خمس من القصص
القصيرة جدا  ..وكذلك كتب القاص يشار بياتلي عددا من تلك القصص ،وآخرون أدلوا دلوهم في هذا الجنس من األدب ،غير ان حمزة حمامجي
ونصرت مردان استطاعا االمساك بناصية النجاح في هذا الضرب من القص دون الوقوع في اسر إغراءات المسارات الجانبية المتشعبة.
وحمزة حمامجي ،معروف كقاص مقتدر وقد ثبت نفسه كأحد كتاب هذه الصنعة بجدارة ،وقصصه تتصف بروحها الشمولية ،والتعبير عن
أدق حاالت الشعور االنسانية استنادا على موقف حياتي خاص ،ومدلوالته مطروحة باختصار في وعاء لغوي مركز  ..وتمتاز هذه القصص
المترجمة له هنا ،بنهايات تثير التساؤالت والدهشة والمفاجأة رغم مساحة القصص المضغوطة ،فليس هناك مدى مقبول لـ(طول) القصة
القصيرة جدا ،فقد تكون القصة موجزة ايجاز حكاية ذات ثالثة أسطر  ..واستعمل القاص حمزة في سرد األحداث عين الكاتب ،في قصصه :
«الثمالة» «المجنون» « الكسالن «و «هواء» اذ تتجسد فيها المعاناة والظلم والكبتاالسري  ،واستعمل الترميز و االيحاء بسلبيات الواقع
االجتماعي السياسي في قصتي «االرهابي و» «الربيع»  ،وادانة التعسف و الجبروت  ،و رغم ان الربيع يوحي بالتواصل مع الحياة واألمل
والتجدد ,غير ان الطغاة ال يفهمون في العادة مثل هذه المفردات الرقيقة .واستعمل اسلوب «الحكي» في قصته «بلبل»  ،حيث يعكس مقدار
القسوة لقتل الجمال بال مباالة .كما استعمل نفس االسلوب القاص نصرت مردان في قصته «العميان يحلمون ايضاً» التي تمتاز بالقدرة على
التفجر والتوصل ورؤيا ثاقبة وبعمقها اإلنساني النبيل ،حيث التمزق النفسي ،وتناثر األلم وإدامة التواصل ،ودفقات الحنان والعطف والتودد
بين الجد والحفيد الستعادة الماضي القريب ،بينهما ماض مؤلم مشترك ،احدهما يحاول فتح نافذته ،واآلخر يحيد عنده .والجد الذي يمسد شعر
حفيده البريء الذي ال يعلم من الحياة سوى طرح األسئلة وتكرارها ،ولكنه في النهاية يفاجئنا برد غير متوقع .انها قصة معاناة البشر أمام
ويالت الحروب ومآسيها وفقدان األحبة واألعزة ..
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انها قصص متنوعة األغراض والحاالت التي اشتغل عليها حمزة ونصرت لبث التفاعل والتعاطف المؤثر في المتلقي ،وهي تحتوي على
داالت وإيحاءات تمتعنا بصورها الجميلة ولغتها المركزة البسيطة  .واعتقد ان القصيرة جدا المترجمة هنا للقاصين حمزة حمامجي ونصرت
مردان هي نماذج متميزة تكشف عن مدى تطور القصة التركمانية المعاصرة.
قصص قصيرة جدا للقاص حمزة حمامجي
 - 1المجنون :
دون تشخيص طرقت اول باب صادفني ..
 اني مسافر غريب  ...قلت :وفي ظرف غير مناسب غ ّرب عني النهار ...– حسنا ً  ..ماذا تريد ؟
 شيء بسيط  ..قليل من الحب  ،حفنة نجوم ! .. - 2المحرض :
في احد االيام طفق احدهم ينادي في سوق المزاد :
 الدنيا بفلس ! ..الدنيا بفلس ! ..ان كان هناك من يدفع اقل فليتقدم !..هكذا كان ينادي ..
 هذا مح ّرض  ..مح ّرض !..هاجموه فجأة و هم يصرخون ويضربونه بالقبضات واألقدام  . .ومع ذلك لم يكن هناك من ادعى بعدئذ بانه رأى او سمع شيئا عما حدث ! .
 - 3هواء :
قبل العيد بيوم ،بعت حذائي الجديد وابتعت لطائرتي الورقية كيسا مليئا بالهواء!  ..ولكن ،من في البيت ،أمطروني بوابل من الضرب المبرح،
وخالل األيام الثالثة للعيد اغلقوا عل ّي باب غرفتي !!
 - 4الكسالن :
قلت :
 ان لم تنقدوني مقدما ثمن اتعاب ردم ما ابنيه لكم ،فو هللا لن أضع حجرا على حجر!.. كسالن ،يا مدعي ،يا ملفق الكلمات يا متمرض ..هكذا صرخوا في وجهي  ..ابقوني جائعا ً وعروني من مالبسي !!
 - 5إرهابي :
قال  :ناولوني فأسا ً ..
قالوا  :ماذا ستفعل به ؟
 اريد ان اهدم جميع االسوار المحيطة بحدائق الورود واالزهار ! اسمعوا يا ناس  ،يوجد هنا إرهابي ،عيناه تقطران الدم ! هكذا صرخوا وركضوا ليبلغوا الخبر الى رجال الدرك !!.. - 6الثمالة :
كنت عطشانا ً حد الموت ،وعند الظهر التقيت بأحد الرعاة :
 حبا ً باهلل اريد ماءاً .. تفضل ..شربت الماء دفعة واحدة وبعدها بدأت اغني بفرح غامر !..
 ما قدمته لك كان مجرد ماء وليس شرابا ً ؟ ..قال الراعي  ..وقلت ..
 حب الحياة عندما يتغلغل في دماء وعظام من يعمل فانه حتى عندما يشرب مجرد ماء يشعر بثمالة يا صديقي ! ..غير ان الراعي رمقنيبنظرة مليئة بالشك !!
 - 7الربيع :
اكتسبت سهول الوطن بلون أخضر كالزمرد ،وبدأت األشجار تزدهر .فالربيع على وشك القدوم..
بال وعي ،امتدت يد الدكتاتور نحو مسدسه
 ضعوا الحواجز امام المداخل المؤدية الى المدينة !.قالها بصراخ  ..ثم .
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 وكل من ال يحمل بطاقته الشخصية امنعوه من دخول المدينة !!. – 8بلبل :
في احد األيام ،كان هناك شخص نهم ! .وقع نظره على بلبل يملكه صديقه ،وبعد توسالت عديدة ورجاء االيام واالشهر اضطر صديقه الى
الرضوخ ووهبه البلبل !.
وبعد مدة ،وفي احد االيام ،التقى به صديقه وسأله!.
 أهال أيها الصديق العزيز ،كيف الحال ؟ يعني ،بين بين !.. كيف حال البلبل ؟ البلبل ؟ آه  ..حقا ً لقد كان لحمه لذيذاً جداً !.*
العميان يحلمون أيضا ً :للقاص نصرت مردان
احمد ،ذو السنوات الست ،كان دوما ً يتودد الى جده  ..وكما يفعل كل يوم فقد تعلق بالرجل العجوز  ،وبدأ يمطره كالعادة بأسئلته العفوية
البريئة ،لكنه تذكر والده فجأة ..
 جدي ،لماذا لم يعد والدي من الجبهة ؟ متى سيعود ؟  ..بإشفاق كبير مسد الرجل العجوز شعر حفيده باللطف وتذكر طفولة ابنه محمد ،سنواتدراسته ،يوم عرسه  .كل هذه الذكريات جالت في رأسه ،ومن عينيه المظلمتين سالت دمعتان ،مسحهما دون ان يدع حفيده مالحظة ذلك .
 انت مشتاق الى ابيك ؟. جدا . .وعمل بكل ما في وسعه ان يجعل حفيده سعيدا ..
 امس رأيت والدك في الحلم  ..كان قد عاد من الجبهة وقد حمل معه هدايا عديدة لك!. انت تكذب  ..كيف يحلم العميان ؟!..أغضبه هذا الرد القاسي من حفيده وكاد يصفعه ،غير انه اجتر ألمه بسرعة ،ولم يستمر التوتر بينهما اال قليال  ..ابتسم ،وبدأ يشعر ان
اصابعه تمسد شعر حفيده مرة اخرى باسترخاء .
--------------------------• الوجيز في دراسة القصص – ترجمة :عبدالجبار المطلبي – الموسوعة الصغيرة  -137الشؤون الثقافية .1983-
• ثنائية االتصال واالنفصال في مجموعة القصص القصيرة جدا – ايمان عبدالحسين – جريدة الزمان ،العدد  5741ايار.2017
• القصة القصيرة :اشكالية النص وانفتاح األجناس  -للناقد فاضل ثامر – مجلة األديب العراقي ،إصدار االتحاد العام لألدباء و الكتاب في
العراق  /شتاء .2016
* نشرت معظم القصص القصيرة جدا المترجمة للقصاص حمزة حمامجى ،في ثمانينيات القرن الماضي ،في جريدة «يورد» التركمانية
 ...وحمزة حمامجي (  )2017-1945كتب العديد من القصص المتميزة ،ومن قصصه الطويلة المطبوعة (صرمالي بابوج – الحذاء المطرز)
و(بياز خوروز– الديك األبيض).
أما القصة القصيرة جدا (العميان يحلمون أيضا) للقاص نصرت مردان مترجمة عن مجموعته القصصية (عمت صباحا ً ايها المساء )
منشورات دار الشؤون الثقافية العامة /مديرية الثقافة التركمانية  .1986وللدكتور نصرت مردان ( )1948أيضا اربع مجموعات قصصية
مطبوعة ورواية واحدة .
* للمزيد من المعلومات عن القصة القصيرة التركمانية يمكن مراجعة العدد الخاص عن القصة القصيرة لمجلة االخاء  /ك– 2شباط
 .1989والكتاب القيّم (أوان الورد في كركوك  -انطولوجيا القصة التركمانية العراقية المعاصرة – إعداد د .نصرت مردان ود .محمد عمر
قزانجى -إصدار نادي االخاء التركماني  ،المركز العام  /بغداد – ط.2009 -1
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(قصة قصرية)

ملا سقط املطر
يبرز رأس المرأة من وراء صف المالبس المنشورة على حبل
الغسيل ..سياج السطح واطئ ،والمرأة ترفع ذراعها العارية فيلمع
جلدها في نور الشمس ..تنفذ الشمس بأشعتها من بين قطع الغيم،
تغمر المرأة التي تنظر باتجاه المتجر ..وبين المتجر والدار التي تقف
المرأة على سطحها تنشر الغسيل عرض الشارع ..الشارع مجدّر
بالحفر ..برك الماء صغيرة براقة ..ربما كان المطر يسقط ،هنا،
قبل ساعة ،لكن األرض حولها يابسة مغبرة ..ربما ،لكن المؤكد
أن المرأة ،اآلن ،فوق سطح الدار والغيمة الرمادية معلّقة فوق
رأسها ..إنها تنشر الغسيل ..نظر الشاب إليها فرمقته بنظرة عدّها
ذات مغزى ،واعتقد أنها غمزت له ..ل ّوح لها فأدارت رأسها واختفت.
لعلها جلست أو هبطت الدرج من مكان قريب ..استأذن الشاب من
صاحب المتجر الستخدام جهاز التلفون ..أدار رقما ً وراح يتحدث.
تنبه صاحب المتجر إلى اللغة الغريبة التي يتحدث بها الشاب ..صوته
مشروخ بمخارج حروف حادة ..فكر؛ ال شك تعابير وجهه هادئة،
إنه هادئ ،وخجول قليالً ،وما يتحدث عنه مع الشخص في الجانب

سعد محمد رحيم

اآلخر جدي..

عادت المرأة مع كمية أخرى من المالبس المغسولة ،لكن الغيمة

استغرقت المكالمة ثالث دقائق أو أقل ،لم يفهم منها صاحب المتجر

لم تكن على رأسها ،بل الشمس ،الشمس حارقة ،والمرأة ال تنظر

كلمة واحدة.

باتجاه المتجر  ،وتصور أنها تغيضه بحركات متغنجة ،مغرية ،وهي

ـ كم؟

تنحني أو تتمطى أو ترفع ذراعها ويظهر ما تحت إبطها بقعة بيضاء

ـ الدقيقة بـ  250ديناراً.
أخرج الشاب رزمة ثخينة من األوراق المالية وناول صاحب المتجر

كبطن ضفدعة مقلوبة ..سأله صاحب المتجر فيما إذا كان ينتظر
شخصا ً ما ،قال انه يقتل الوقت قبل أن يحين موعد السفر .وكما لو

ورقة من فئة الـ  5000دينار..

استبطن صاحب المتجر في لهجة الشاب نغمة سخرية وتخيل نظرته

وهو يعيد له بقية نقوده سأل صاحب المتجر:
ـ هل أنت كردي؟ لست كردياً..

الشرزة راح يتشاغل بترتيب علب الحليب المجفف وعصير الطماطم.

ـ ال.

بدت المالبس المنشورة على حبل الغسيل مثل رايات المهرجانات

ـ لست تركمانيا ً كذلك.

الرياضية تخفق في الريح ملونة ووقفت المرأة وراءها ،ال يبدو منها
إالّ رأسها ورقبتها الطويلة البيضاء ،تنظر إلى شيء ما إلى جانب

ـ ال.

المتجر ولكن ليس إليه ..بان على وجهه االمتعاض كأنه يقول في

ـ ولم تكن تتكلم الكلدانية..

سره؛ أيتها السافلة ..اختفت المرأة وطلعت غيمة من وراء صف

ـ ال ،كنت أتكلم الفرنسية.

البيوت ،ثدي هائل كلما لعقته الريح اس ّود وتضخم .تنبه الشاب للبرك

ـ مستحيل.

الصغيرة البراقة من الماء ،وحولها الحصى تلمع نظيفة ،ربما سقط

ـ أتتكلم الفرنسية.

المطر قبل وصوله ،فكر الشاب ..قال:

ـ ال لكنني أعرفها من اإلذاعة والتلفزيون ،أقصد أستطيع تمييزها.

ـ المطر سيعاود السقوط.

ـ هذه لهجة منطقة األلزاس.

ـ لم يسقط المطر هنا منذ شهر.

ضحك صاحب المتجر؛

لكن برك الماء.

ـ ال ،ال أصدق.

ـ أنت لست من هنا.

ـ ال تصدق.

ـ وماذا في ذلك؟
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ارتجف شاربا صاحب المتجر ..كان مرتابا ً أو خائفا ً قليالً ،في تلفته
وحركات أصابعه عالمة من يتوقع سوءاً .هكذا افترض الشاب وأدار
رأسه باتجاه السطح ،تهيأ له أن المرأة رقّصت أصابع يدها اليسرى
لثانية واحدة أو اثنتين قبل أن تهبط ،لعلها ه ّربت إليه رسالة ما.

ـ كيف هو شكله.
ـ ال أستطيع أن أقول لك كيف هو شكله.
سمع صوت انفجار ..ارتجت المواد المعروضة على رفوف المتجر،
ُ
وصدرت عن امرأة كانت تمر بالمكان ،تلبس عباءة سوداء صرخة

عبرت طائرة سمتية ..كانت قريبة إال أن الشاب لم ريها من مكانه.

مخنوقة ..ن ّوه صاحب المتجر وقد ارتجفت شفتاه إلى أن بعضا ً
من سكان المدينة البد أن يكونوا قُتلوا أو ُجرحوا اآلن ..لم يعلق

صوت طقطقة حبات البلوط المشوي بين جمر الموقد ..هكذا تصورها

الشاب بشيء واكتفى بإشعال سيجارة أخرى والنظر إلى المالبس

صاحب المتجر ..قال؛

الملونة المنشورة ،لم تكن المرأة ذات الذراع العارية هناك ،فوق

ـ منذ زمن لم آكل البلوط المشوي.

السطح ،لكن الغيم تكاثف وانكسرت حدة ضوء الشمس ،وشيء من

ـ البلوط المشوي.

حرارتها ..سعل الشاب وطلب ماء .فتح صاحب المتجر البراد وخرج

ـ البلوط لذيذ.

زجاجة ماء وقدح.

رفع الشاب حاجبيه كما لو أنه يتهيأ له أن صاحب المتجر مصاب

ـ احذر ،الماء بارد ونحن في أواخر الربيع ،والجو ال يؤتمن ..وأردف

بمس.

وهو يرسم على وجهه شبح ابتسامة؛

ـ تفكر بالبلوط المشوي.

ـ قل لي ما الذي يؤتمن في هذا الزمن؟

ـ تفكر بالبلوط المشويز

شرب الشاب نصف كأس الماء وأعادها للرجل صاحب المتجر.

ـ ال أدري ما الذي ذكرني به ...أصوات الطلقات...

ـ بالعافية.

ـ طلقات.

تظهر المرأة مرة أخرى ،تلوح بذراعها الممتلئة العارية وتخشخش

ـ هل أنت من هذه المدينة؟

بلعبة أطفال في يدها .والرجل صاحب المتجر يطلب منها بحركة من

ـ وماذا أبدو لك؟

أصابعه الملمومة أن تتمهل.

ـ هذه المدينة تلم بشراً من أصناف عديدة.

ـ هذه المرأة تخشخش بلعبة أطفال.

ـ أصناف.

ـ تناديني ،إنها زوجتي.

ـ أقصد هي مدينة فيها أناس جاؤوا من أماكن مختلفة.

ـ زوجتك؟! ولماذا تخشخش ،لماذا ال تكتفي باإلشارة.

حاول صاحب المتجر تغيير وجهة الحديث.
ـ تنتظر صديقاً.

ـ وكيف يمكنني رؤيتها؟
ـ أنت...؟!

ـ شخص لم أره قط.

ـ نعم.

ـ موعدكما هنا.

ـ لم يقولوا لي هذا؟

ـ أجل وأظنك تعرفه.

ـ من هم؟

ـ من هو؟

سكت الشاب لثواني ،ثم قال؛

ـ صاحب السيارة الرمادية.

ـ حين وصفوا لي المتجر ،لم يقولوا صاحبه أعمى.

ـ عرفته ،ال أعرف اسمه .يقف يشتري سجائر ويبادلني الحديث.

ـ أخشى أنك بصدد متجر آخر.

ـ نعم.

ـ مستحيل ،والسيارة الصفراء وصاحبها.

ـ نعم ،رجل طيب.

ـ آه...

ـ طيب.

توارت المرأة وخفقت المالبس في الريح الخفيفة الناهضة ..مالبس

ـ كيّس ،صوته عميق ..نتحدث في كل مرة ع ّما يحصل.

امرأة ورجل وأطفال.

ـ ع ّما يحصل.

ـ كم طفل لديك؟

ـ أشياء كثيرة ،يخيل لي في بعض األحيان ،أنه قلق.

ـ ستة.

ـ قلق.

ـ ستة.

ـ أو حائر ،أو خائف ربما.

ـ زوجتي تريدني أن اغلق المتجر.

ـ خائف.

ـ إنه وقت الغداء ..وقت استراحتي.

ـ أو ربما يضمر أمراً ،وهللا أعلم.

ـ ولكنني ال أستطيع الوقوف أمام متجر مغلق.

ـ أي أمر.

ـ تعال وتغ َد معي.

ـ من يدري ،أخمن.

ـ ال ،قد يأتي من أنتظره في أية لحظة.

ومن بعيد تناهى صوت إطالقات نارية ..صليات شبه مخنوقة تشبه
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ـ آه ،نعم ،سأنتظر نصف ساعة أخرى.

ـ وكيف أحكم أنهم ليسوا كذلك.

أقبلت طفلة في التاسعة أو العاشرة ،شملت الشاب بنظرة صافية

ـ كيف أدين أي شخص من غير دليل.

وابتسمت وناولت صاحب المتجر ورقة نقدية.

ـ على كل شخص إثبات براءته.

ـ أريد شوكوالتة.

ـ هذه فتنة....

أخذت الشوكوالتة وعادت تنظر للشاب.
ـ تحمل مسدساً ،هل أنت رجل شرطة؟

وألول مرة أحس صاحب المتجر أنه تجاوز الحد في الكالم .وسكت
الشاب مشعالً سيجارة أخرى والتفت عله يجد المرأة عارية الذراع

ارتبك صاحب المتجر فأوقع علبة من الكرتون كانت أمامه ..تناثرت

فوق سطح دارها .لكن كان هناك طفالن يمسكان بالسياج الواطئ

قطع الحلوى على األرض ..دخلت الطفلة إلى المتجر وراحت تلملم

للسطح وينظران إليه هما دون سن المدرسة ..سقطت قطرات مطر

القطع الصغيرة المسلفنة بينما ظل صاحب المتجر يحدق في الفراغ..

قليلة.

قال الشاب؛

ـ تمطر ونحن في الصيف.

ـ ربما جاء في أية لحظة.

ـ في أواخر الربيع.

ـ قلت أنه ليس صديق لك.

قال صاحب المتجر ونظر الشاب إلى ساعته للمرة التاسعة أو

ـ أنا ال أعرفه.

العاشرة ..كان نافد الصبر فيما لم يلحظ صاحب المتجر ذلك.

ـ وكيف ستعرفه؟

ـ من السخرية أن أسألك عن شكل الرجل صاحب السيارة الصفراء.

ـ من سيارته الرمادية.

ـ زوجتي تقول أنه ضخم وأنيق ،والشك أنه غني ..سيارة جديدة

ـ موعدكما أمام متجري.
ـ تقريباً.

ويرتدي بدلة ويضع ربطة عنق مختلفة في كل مرة ،غير أن صوته
ال يشي بضخامته .زوجتي قوية المالحظة.

ـ إذن هو الرجل الذي يقف هنا ،ويشتري علبة سجائر مارلبورو

ـ هذه هي.

في كل يوم.

رفع صاحب المتجر رأسه إلى األعلى ..كانت المرأة هناك غير أن

ـ هو بعينه.

الشاب لم يكن ينظر ليها.

ـ أتراه من الشرطة ،أم مطلوباً...

ـ زوجتي؟

ـ شيء من هذا القبيل.

ـ السيارة الرمادية.

لم يسأل صاحب المتجر على الرغم من أنه لم يفهم مقصد الشاب
تحديداً .غير أن الشاب سأل؛

أخرج مسدسه وأطلق النار على صاحب المتجر األعمى بينما كانت

ـ المنطقة تبدو مهجورة.

السيارة الرمادية تقف إلى جانبه ..انفتح بابها فه ّم الشاب بالدخول
وهو يضع مسدسه في حزامه ..في هذه اللحظة وهو ينحني نظر إلى

ـ بعضهم هاجر بسبب األحداث.

السائق وتراجع ..تقلصت مالمحه وامتألت عيناه بالرعب ..حصل
كل شيء في لمح البصر ..أخبرت زوجة القتيل األعمى الشرطةَ

ـ األحداث ..أال تعرف؟

أنها صعدت لتنزل المالبس المنشورة ألن المطر كان على وشك

تجمدت أسارير صاحب المتجر وأصابعه تضغط على اللوح الخشبي

السقوط ..رأت الشاب يطلق الرصاص وسمعت صوت الرصاصة،

للمنضدة التي تفصله عن الشاب؛

رصاصة واحدة قاتلة في الرأس ثم انطلقت السيارة بسرعة هائلة

ـ ترى لماذا ..هذه األحداث؟

وسقط الشاب على األرض  ..قالت إنها لم تسمع صوت طلقة نارية

ـ ها...

في هذه المرة لكنها رأت الدم يغطي رأس الشاب لما نزلت لترى ما

ـ ها؟

حل بزوجها .وكانت تبكي ،ورجال الشرطة يحيطون بها ،وأطفال

ـ األحداث ،ما سببها؟

على سياج سطح الدار المقابلة ينظرون ويصرخون ،والمطر الذي

ـ جنون.

ينهمر بغزارة ال أحد يأبه به.

ـ أية أحداث؟

ـ جنون.
ـ عسى أن تتغير األمور.
ـ تتغير.
زم صاحب المتجر شفتيه فيما كان الشاب يحدقه ساخراً.
ـ بعض الناس يستحقون أن يُقتلوا.
ـ بعضهم أبرياء.
ـ كيف تستطيع أن تحكم؟
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صور تأبى مفارقة حدقات العيون

اوغوز قورقماز

كنت أود أن أتحدث عن امر يحمل البهجة لقلوب وبيوت ،ويحمل الغم أيضا ،ذاك الذي يفجر في القلوب إال قلة منهم حيث يفجر في عيونهم بدال من
الفرح الدموع ،والذي يحمل اكثر من معنى كبير وتشير مناسبته بأصابع االتهام الى مظاهر تشوه جالله وجماله وقيمته اإلنسانية ،ولكن أمورا تجرح
الحس الخلقي السليم ،وتهزأ بالقيم اإلنسانية تجعلني أسيرا لها ،ال استطيع أن اخرج نفسي من دوامتها بما تحمل من تناقضات.
ففي هذه األيام التي اشرق فيها الحق التركماني شمسا تنير الطريق أمام وجدان المجتمع العراقي والمجتمع الدولي الى فداحة الظلم الذي كان قد
ارتكب بحق الشعب التركماني ،وفي هذه األيام التي يحقق فيها الشعب التركماني انتصارات على الصعيد السياسي ال تزيد عن كونها محاوالت
تفهم من المجتمع ألبعاد قضيته ،تشكل خطوات نحو الطريق الى إنصافه ،بعد أن قضى عقودا طويال يقتات الظلم ويصبر ،وتدفن في قلبه الحراب
ويصبر ،إليمانه بحقه وإيمانه بقوته.
والذي يدعونني الى اليأس والتشاؤم في كتاباتي هؤالء الرجال الذين الزالت صورهم تأبى أن تفارق حدقات
العيون ،وحكاياتهم تورق الضمير وتهيج نارا ال تخمد لظاها وسعيرها ،ومن هؤالء رفيق دربنا الشهيد
جودت أوجي.
عرف جودت أن طريق الخالص من نير اإلذالل يحتاج الى النضال والتضحية بسخاء ،وكان سعيدا كل
السعادة بما يفعله ،ولما رأوا العدو وتبينوا مقاتله وشكلوا فئة مؤمنة بان الموت طريق للحياة ،ومزودة
بالعزيمة والثبات لينتزعوا منه حقوقهم وحقوق آبائهم وأجدادهم  ،وتراصت صفوفهم ،صفوف المناضلين
جذورهم في تربة هذه األرض ،وفي عمق تراثها الحضاري ،وهويتهم مستقاة منها ،من صلب تركمانيتها،
ومن نقاء إنسانية ذلك الجنس الذي حمل مشعل النور والحضارة وكافح وبذل الدم والجهد والمستقبل.
وكان رحمه هللا ينظر الى أولئك الذين نسوا ارتباطهم بقوميتهم واألرض والماضي كمرتدي ثوب الذل ورداء
الجهل ،ورغم ان كثيرا منهم كانوا يبتعدون عنه ويتحاشون قربه ،لكنه لم ينكر هو ابدأ انهم منه واليه ،ومن هذا األرض واليها ،فكثيرا ما يبذر
القمح النقي ويحصد معه الزؤان.
لم يكن صاحب نظرة سوداء ال ترى في الوجوه إال ما هو اسود كئيب ،وكان يغرس األمل في نفسه وفي الوجوه أن موسما جيدا آت بعد سنوات
القحط ال محالة ،وان صفحة جديدة من الحياة سيفتح أمامهم يكتب فيها كلمة إيجابية.
وكان مؤمنا بان ليل الظلم والغدر نهاية ،صحيح أن له جوالت رابحة ،وقد تكثر وتطول ،ولكنها الى خسران أبدا ،ودائما كان وما زال الزبد يذهب
غثاء ،ولكن ال بد لكي يتبدل الليل نهارا من إنارة شموع في حلكة الليل لتهدي بها خطا نحو طريق النور فتزيد الشموع شموعا حتى ينبلج من
غبش الظالم فجر ثم يتنفس بعد ذلك الصبح ،ويسبح الوجود في بحر نور الشمس ،وكما أن الطريق الطويلة تبدأ بخطوة ،فان رحلة اإلنسان من
الظلم الى العدل ،من الظالم الى النور ،تبدأ بموقف سليم جريء ،بتضحية ،بإشعال شمعة أمام العابرين نحو العدل والنور ،وإنما علينا أن نسعى
وليس علينا ادراك النجاح.
فسالم عليك يوم ولدت ،ويوم ناضلت في سبيل امتك ،ويوم ارتقيت صهوة المجد ورحلت الى العليين شهيدا ،ويوم تبعث حيا.
البطاقة الشخصية للشهيد جودت اوجي (مقتبسة من كتاب موسوعة أعالم التركمان ،الجزء الثاني للدكتور صباح عبدهللا كركوكلي).
ولد جودت عطا اوجي في محلة الميدان بقلعة كركوك عام .1946
اكمل دراسته االبتدائية والمتوسطة في كركوك ،ثم انتسب الى إعدادية الصناعة التي كانت عليها إقبال شديد من قبل الطلبة في ستينيات القرن
الماضي لتوفيرها الضمانة األكيدة لخرجيها التعين في مؤسسات الدولة ومنها شركة نفط كركوك ،وتخرج فيها عام  ،1969وعين موظفا في
شركة التامين الوطنية عام .1970
عرف جودت اوجي منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي مناضال غيورا على وطنه وامته ،فقد شارك في المظاهرة الطالبية التي اندلعت في كركوك
عام  1971احتجاجا على تملص الحكومة عن قرارها بمنح الحقوق الثقافية للتركمان الذي أصدرها عام  ،1970والقي القبض عليه وعلى
عشرات الطلبة واودعوا الى سجن مديرية امن كركوك ،واطلق سراحهم بعد ثالثة ايام.
عمل معتمدا لنادي اإلخاء التركماني في كركوك ومندوبا لمجلته عام  ،1975ومحررا لصفحة الرياضية فيها ،وقام برفد المجلة بأخبار الرياضة
والمالعب في كركوك وأخبار الالعبين من خالل اللقاءات التي كان يجريها معهم  ،وكذلك نشر العديد من اللقاءات التي أجراها مع الشعراء
واألدباء والشخصيات التركمانية.
وقد تعرفت عليه عام  1976أبان المؤامرة الدنيئة التي انتهجها الحكومة للنيل من الهيئة اإلدارية المنتخبة لنادي االخاء التركماني بزج منتسبي
وزارة الداخلية كأعضاء في النادي بغية ضمان فوز القائمة المرشحة من قبل الحكومة في انتخابات الهيئة اإلدارية للنادي ،وشاركت معه في
الهجوم المقابل إلجهاض خطة الحكومة ،من خالل قبول مئات األشخاص أعضاء في النادي ،إال أن الرياح لم تجري بما تشهي السفن ،حيث صدر
قرار من النظام الحاكم بإبعاد الهيئة المنتخبة وإبدالها بهيئة معينة من قبله.
ظل اوجي تحت المراقبة الشديدة من لدن أزالم النظام األمنية ،والقي القبض عليه عام  1980مع القادة والسياسي التركمان واعدم بتاريخ .1981 /11 /12
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(قصة قصرية)

عاد لينتقم
هل كان حميد سليم يشعر بالخوف؟ هل كان صدره يضطرب باآلمال؟
هل كان يشعر بدبيب الحاجة الى احد؟ ال احد يدري أنه تمثال مصبوب
من الجرانيت ،لم يكن ،إن اطلق لسانه ،ليتكلم في غير شئون دكانه،
إصالح الدراجات الهوائية ،وبيع أغراضها ،وتأجير دراجاته الثالث
لغلمان المنطقة.
لم يكن يفتح صدره ألحد من جيرانه أصحاب الحوانيت المالصقة
لدكانه ،وكان وجهه المعروق عبوسا ال تترقرق فيه ابتسامة ،وكان
هامس الصوت ،ولو ترك وشأنه لظل ساكتا ،يبلع ريقه من الصباح
حتى العصر ،ولم يغلط طيلة خمس سنوات ولو مرة واحدة ،وتأخر
عن الساعة الرابعة ابدا ،كان العصر ميعاد انصرافه الطبيعي ،وكلما

مجيد سعدون

كانت الشمس تنحدر قليال ،كان ينزل بوابة دكانه عن عجل ثم يمتطي
دراجته النارية ،وينطلق بها كالبرق الخاطف دون أن يأبه بعالمات

كان الصباح باردا ،والسماء خالية من الغيوم وفيما حميد منهمك

التعجب واالندهاش المرتسمة على وجه اهل السوق كلهم.

بأشعال النار في كومة النشارة في صفيحة فارغة يجللها السخام

كان حميد سليم يأتي كالشبح الى دكانه بعد ان يرتفع قرص الشمس،

بكثافة اذا بظل طويل ينعكس على الحائط أمامه ،فشهق حميد شهقة

ويفيض نوره على الدنيا ،ويظل فيه حتى يبهت شعاعه وعندها

مريعة ،ووثب وثبة نمر ارقط  ،وحين واجه صاحب الظل كانت يده

يركب دراجته بتلك السرعة المجنونة.
هل كان في ماضيه شي يدفعه الى هذا السلوك المريب ؟ هل هو من

اليمنى في عبّة ،وبعد ثانية خاطفة كان يلتصق بالحائط ،يا الهي !
ما ابشع ان يعاني االنسان من الفزع على هذه الشاكلة البغيضة !.

ابناء المدينة ؟ هل هو غريب نزل ببلدتهم قضاء وقدرا ؟ اسئلة كثيرة

(انت ؟!).

تدور على السنة الجيران الفضوليين ،ولكن ما من جواب.

حشرج حميد سليم بقول وهو يرى جاره (الحاج إبراهيم) بوجهه

وفي احدى االمسيات الباردة اقبل شاب في ثياب سود وسأل عن

الوضاء ،ولحيته البيضاء المهذبة.

دكان حميد سليم ،وتبادل الجيران من اصحاب الحوانيت النظرات

(ما بك يا أوسطة حميد ؟!).

الصامتة ،هذا اول أنس ّي يسأل عن جارهم الغامض ،وكان ثمة شيء

تسأل الحاج منذهال.

في هذا الشاب اشاع فيهم ،هل اقول االضطراب ،كال ،أنه الفزع ؟ نعم

(ال شيء ،ال شيء) قال حميد وصدره يعلو ويهبط (كل ما في األمر

كان فيه شيء مبهم أشعرهم بالخوف ،كان وسيما ما في ذلك شك،

أنني لم أذق طعم النوم طيلة الليل).

وكان ابن نعمة ورخاء يشهد بذلك طالعه وملبسه االنيق ،ولكن ماهذا

(كان هللا في عونك) قال الحاج بأشفاق ،وتابع يقول (أال بذكر هللا

االحساس بأنهم في حضرة رجل يحمل برودة القبر ،وتفوح منه

تطمئن القلوب).

رائحة الموت ؟ كانت عيناه جامدتين ال تفصحان عن شيء وحينما

(وهو كذلك) قال حميد موافقا ،كان يريد إنهاء المناقشة (خير ،يا

تكلم جاء صوته اجشا عميقا يرشح بالملل.

حاج هل تأمرني بشيء ،انا في الخدمة).

قالوا له ،هذا دكان حميد سليم ،وهو يأتي الى الدكان بعد الثامنة

(استغفر هللا  ،يا ولدي ،جئت ألمر آخر).

بقليل ،فشكرهم ببرود يثير الحنق ثم اعطاهم قفاه ،وبعد لحظات

(أمر أخر !) قال حميد متعجبا.

احتوته زحمة الشارع.

(البارحة ،بعد ذهابك ،جاء شاب غريب وسأل عنك).

وفي صبيحة اليوم التالي ،اقبل حميد سليم على عجل على معهود

(ماذا تقول ؟) صرخ حميد بلهجة عدوانية كأنها نباح الكالب ،وتطلع

عادته ،ثم ّمرق كالسهم الى دكانه ،وهناك تنفس بعمق واشعل لنفسه

اليه الحاج إبراهيم باستنكار ،حقا» ،لقد تغيّرت الدنيا ،إن الناس
كانوا يهشون ويبشون أذا ما نزل بساحتهم غريب ،أما في هذه األيام

مكان مكشوف ،اما الجدران االربعة ولو كانت جدران سجن فأنها

اللعينة فأن البضاعة الرائجة عند الناس هي سوء الظن ّ والبخل

تشيع في فؤاده الراحة ،وتبعث بالسالم الى قلبه الخفاق.

البغيض.

سيجارة راح يمتص دخانها بنهم ،انه ال يحس باالطمئنان في اي
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(ما هذا يا اوسطة حميد ؟ كل هذا االنزعاج بسبب شاب لطيف جاء

الدكان ،كان وجهه في بياض الثلج ،اما عيناه فال تريان شيئا ،وظل
هكذا حتى ارتفع أذان صالة الظهر في المسجد القريب ن ّزل حميد
بوابّة دكانه ثم ولّى هاربا بدراجته ،وتأخر أصحاب الدكاكين الى

طويلة وانا انتظره على احر من الجمر ،كما رايت حبي له افقدني

ساعة متأخرة علّهم يرون ذلك الشاب الساحر في بدلته السوداء،

صوابي).

ولكن انتظارهم لم يثمر نتيجة 0

تطلع اليه الحاج إبراهيم بإمعان ،كان على يقين من كذبه ،ولكنه لم

وبعد يومين من الغياب ،عاد حميد سليم الى دكانه ،ثم قام بخطوة

يقل شيئا إمعانا في تعذيبه ،واسرع حميد سليم يسأله :

هي األولى من نوعها ،إذ اقدم على زيارة الحاج ابراهيم في دكانه،

(هل يمكنك أن تصفه لي ؟).

وهب يستقبله بحرارة ،ويوسع له مكانا الى جواره.
ودهش الحاج
ّ

(طلبت له شايا تقبله مني بلطف ،وظللت أتأمله ،وعليه فأنا استطيع

(ما هذا الغياب الطويل يا حميد ؟).

أن أصفه لك وصفا دقيقا) .وبعد برهة صمت قال:

(أعمال فجائية ،كان البد أن انفض يدي منها وقد فعلت).

(كان شابا دون السابعة والعشرين ،وسامته ملفتة للنظر في ثياب

اجاب حميد بصوت باهت ،ملول ،ثم قال يسأله بصوته المرهق (هل

سود مقلمة بخطوط بيض دقيقة ،وكان يلبس ربطة عنق سوداء ال

سأل عني احد ؟!).

تليق إال به ،أما صوته فكيف أصفه ؟).

وتطلع اليه الحاج بأشفاق ،إن هذا األنسان كمن يريد ان يهرب من

(كيف تصفه ،أال يشبه صوت البشر ؟) قال حميد بضيق.

شيطان رجيم ،وقال :

(ال ،ال أقصد هذا ،كان صوته عميقا كأنه يأتي من أعماق بئر

(ابدا).

عميقة0آه ! كيف فاتني هذا ؟).

ورغم ضجيج السيارات في الشارع ،وفحيح بخار المكوى القريب،

( وما الذي فاتك يارجل ؟) تساءل حميد وهو يبلع لعابه بصعوبة

سمع الحاج زفرة االرتياح التى افلتها حميد سليم ،وشّد على يد

(كان هناك على قناة أنفه أثر ك ّي عميق).

الحاج شاكرا ،ثم فزع الى دكانه تاركا الرجل يهرش رأسه ،ويتسال

(ال0ال هذا ال يمكن).

(ماذا في حياة هذا الرجل الجهم من أسرار؟).

كانت صرخة إنسان يتعذب اشد العذاب ،وسأل الحاج إبراهيم جاره

ومع صالة الظهر اختفى حميد سليم.

بحيرة عارمة:

وقبيل المغرب والسماء تط ّرزها نتف من غيوم بيض ،داعبتها أشعة

(ما هذا الذي ال يمكن ؟).

الشمس المحتضرة فأكسبتها حمرة زاهية ،اقبل الشاب األنيق في

(هذا الشاب ،ولكن ال ،ال) أجابه حميد سليم ،ثم تابع ( أشكرك يا

ثيابه السود ،وسأل الحاج ابراهيم بذلك الصوت العميق ،عن حميد

حاج ،واآلن أرجوك أن تتركني لوحدي).

سليم ،فر ّد قائال :

والقى عليه الحاج قبل أن يترك الدكان نظرة خاطفة.

(ذهب الى البيت مع صالة الظهر يا .)...

كان حميد قد انهار على كرسي قديم مسنود الى الحائط  ،يواجه بوابة

وسكت الحاج محرجا ثم تابع بحرارة (يا ولدي !).

يسأل عنك).
(عفوك يا حاج ثم عفوك ،إن لي أخا في الخارج تركنا منذ سنين
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ولمعت بسمة صغيرة في وجه الشاب الوسيم ظهرت كلمحة البرق ثم

انهما يدان تعودتا سفك الدماء وغلبه لسانه فسأل حميد سليم :

اختفت لتح ّل مكانها تلك الكآبة المحيّرة ،ودفعت الحاج رغبة ملحة
الى إطالة حبّل الحديث فقال:

(أقول ،من هو علي إحسان ؟).

(قد تفغر ،يا ولدي ،لعجوز فضوله).

ودس حميد سليم يده في صدره ،وحين سحبها كانت تحمل مسدسا
ّ
سه بين اضالع الحاج إبراهيم ،وقال
من حجم صغير ،وبيد ثابتة د ّ

وضحك الشاب ذو العالمة الفارقة بتسامح ولم يجب.

بصوت معدني ال رحمة فيه :

(ماذا تريد من هذا المسكين ؟).

(اذا ذكرت هذا االسم على لسانك ،أفرغت رصاصات هذا المسدس في

(هل خدعك ظاهره؟).

صدرك وال ابالي ،وارجوك ال تضطرني الى عمل بغيض الى نفسي).

(ابدا انه جهم ،والجهامة والعبوس والتقطيب ،والعياذ باهلل من عمل
الشيطان ،وكلّها تج ّمعت في هذا الرجل ،ولعلمك فأنا لم احتك به،

وانسحب حميد سليم على عجل الى دكانه ،وبعد قليل تناهى الى سمع
الحاج صوت حميد وهو ينهر طفال اراد ان يؤجر منه دراجة هوائية،

رغم السنوات الفائتة بصورة حميمة تسمح لي بالحكم عليه).

كان ضيق الصدر ،برما بكل شيء.

(ذلك افضل لك وله) قال الشاب بقناعة ،وتابع ( :الجهامة يا عم أمر

وبعد نصف ساعة علت زمجرة دراجته النارية ،لقد الذ بالفرار،

غير طبيعي ،وقد تفرضه على اإلنسان ظروف غير طبيعية ،وال يد

ولكن الى متى والى اين ؟.

لإلنسان في ذلك ،وعلى أية حال ،فأن للرجل حميد سليم حسابا في

وق ّرر الحاج أن يزور (حسين داقوقلي) في بيته ليسأله ويريح نفسه

عنقي أريد أن أعيده اليه ،وبعدها يفعل هللا ما يشاء).

من هذه الدوامة التي صارت تتعبه ،وتشقيه ،وعجب صاحب الدار

(ال يبدو على حميد سليم انه فرح بتصفية هذا الحساب الذي ط ّوق

من هذه الزيارة غير المتوقعة ،ولكنه طوى صدره على مشاعره ولم

به عنقك).

يبدها له ،وبعد احتساء القهوة ،وتدخين ثالث سجائر عربية ،تبسم

(سوف تجد ذلك الجواب الشافي عند صاحب ذلك الحانوت).

رب البيت ضاحكا ،وقال( :تفضل يا حاج !).
ّ

واشار الشاب الى حانوت (بسمة الفجر) لصاحبه حسين داقوقلي،

(وهللا لوال غرابة الموضوع وعالقته بك ،ما كنت أضايقك).

ويقع على الرصيف المقابل من الشارع ،وتابع يقول:

( حلفتك باهلل ال تقل هذا ،زيارتك شرف لي ،خذ راحتك ،وسلني أجبك).

(إن حصل شيء فعند ذلك الرجل الخبر اليقين ،ولكن كن صبورا،

منذ ايام وشاب وسيم كئيب يزورني ،ويسألني عن جاري (حميد سليم).

وال تتعجل).

وهنا اعتدل رب البيت ،في مقعده ،وامسك بلحيته بقوة وفي عينيه

(طيّب سأفعل ،ولكن ماذا أقول لحميد لو سألني عنك ؟).

دهشة واستفهام ،ومع هذا اعتصم بالصمت مكتفيا باإلصغاء.

( قل له ،ماذا تعرف عن على احسان ؟).

والبارحة جائني وسالني عن جاري فقلت بأشفاق ماذا تريد من حميد

وفي صبيحة يوم الخميس جاءه حميد سليم يسأله سؤاله في االيام

؟ وحين لمس في اشفاقي عليه قال لي (هل غ ّرك ظاهره) وطلب مني

السابقة (هل سأل عني احد ؟).

ان اساله عن رجل يدعى (علي إحسان).

(جاء ذلك الشاب .)00

ويا الهي شيء ال يصدق.

(ماذا يريد مني ذلك الشاب ،بحق هللا ؟) قال حميد بصوت مذبوح،

هتف حسين داقوقلي وهو يقوم ويقعد في مكانه وقال الهثا ،هل لك

وتابع (لماذا ال يواجهني كما يفعل الرجال ؟).

أن تصفه ؟

(انك ال تعطيه هذه الفرصة).

وأعاد الحاج أوصاف الشاب الغريب ،وبعد صمت عميق قال:

قال الحاج إبراهيم بحدّة ،فقد ساءه جواب حميد.

(واغرب ما فيه اثر كي عميق على قناة انفه).

(ماذا أراد هذا الشاب الغريب ؟).

وأخيرا :عاد لينتقم.

(سألني أن اطرح عليك سؤاال).

أكاد ال افهم شيئا.

(هه!) هتف حميد ساخرا (هل أراد أن يعرف كم املك من الوف

ولكن من ارشدك الي ؟.

الدنانير ؟)
( أبدا انّه ليس من رجال هذه الدنيا ،لقد سألني أن طرح هذا السؤال،

(هو من ارشدني اليك ،فقد قال حين رأى حيرتي أن أزورك ،وسوف
اجد عندك جواب أسالتي).

ماذا تعرف عن رجل اسمه على احسان ؟).

ساد صمت ثقيل واشعل رب البيت لنفسه سيجارة جديدة ،وسرح

وكان الحاج ابراهيم يراقب وجه صاحبه بعينيين ثاقبتين  ،ويا لهول
ما أرى! كانت عينا حميد سليم ان تثبا من محجريهما  ،وتع ّكرت

الرجل وراء ذكريات عاصفة قال :
في سنة ( )59زلزلت االرض زلزالها في مدينتنا العزيزة ،مدينة

مالمح الرجل فبدا مثل ذئب احدق به سرب من الكالب الضارية.

الحب واالخاء والوالء لهذا الوطن سيطر الرعاع على مقاليد األمور

ق عريض
وجه ضيّق فيه عينان حمراوان تقدحان بالشرر ،وفم كأنه ش ّ

في المدينة ،إنها سنة الخراب والدمار ،القتل وسحل الجثث في

في ثوب عاله البلى ،مزموم بقسوة متناهية ،وحاجبان غليظان مقطبان.

الشوارع ،والفؤوس والهراوات والحبال المعقودة في كل مكان انه

وانحدر الحاج بعينيه الى يدي حميد سليم ،كانتا تتقلصان بعنف وضراوة،

عام الصيد والتباهي بعدد الرؤوس ،رؤوس البشر ال رؤوس البقر.
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(علي إحسان) من يكون هذا الرجل ؟.

المكان بصرخة وحشية  ..هجوم  ..وال ترحموا أحدا.
بحثت بجنون عن طارق الصغير ،كنت على يقين تام انّه الضحية التالية

كنت شابا يافعا» اشتغل فالحا في بيت ( لبيك عثمان عمر عثمان)،

على يد على إحسان ،وحين وجدته يلعب في الحديقة الخلفية ،صرخت

وكان ابن السيد طارق في السابعة من عمره ،أمير من األمراء،

به أن يلحق بي ،وأركبته على دراجتي النارية ،وغادت الضيعة من

وكان يتبعني على دراجته الهوائية أينما ذهبت ،وكنت احب أسالته

باب خلفي ،وذهبت به الى بيت خالته من قرية قريبة ،واوصيتها ان

الذكية ،واشجعه على المطالعة في الكتب.

تخفيه عن األنظار رحمة به ،وأوجزت لها حكاية المأساة.

كان البيك يغمرني بكرامة ،ويعملني معاملة كلها لطف وإيناس،

أما انا فنالني في اليوم الثاني من شرار الفاجعة ما ستسمعه ،داهم

ويسعده مشاركتي له شراب الشاي ،وسؤالي عن أحواله ،وكان

الغوغاء بيتنا بإيعاز من علي إحسان الذي حكم علي بالموت استجابة

يصاحبه في تجواله شاب يدعى (على احسان) عمله صنع القهوة،

لمشاعره الخاصة ،وليقينه الخاص بأن لي ضلعا في تجاه طارق،

وتوزيعها على ضيوف البيك في دار الضيافة ،كتوم وفي لسانه

ابن الشهيد عثمان ،وكنت أتوقع هذه المداهمة ،فهربت من البيت،

مرارة قاسية تطال الجميع ،ولوال تعلق البيك به وعطفه عليه لناله

وشاء سو حظي أن اقع في يد جماعة أخرى كانت تكسر أقفال حانوت

عقاب شديد وجزاء اليم.

مالصق لسينما اطلس ،وضربني احد اللصوص على رأسي ضربة

وكان هناك شبه اتفاق بين عمال الضيعة الكبيرة ،على اصل (علي

أودعها كل ما في صدره من حقد وعنف ،فتفجرت الدماء كالنافورة،

إحسان) ،كان طفال لقيطا جيء به اليه في ظروف غامضة فأحسن

وسقطت على األرض ارفس كالدجاجة المذبوحة ،وسمعت احدهم

رب الضيعة تربيته واغمره بعطفه وعاش علي إحسان بين أحضان

يقول (اسحلوه).

دافئة ،عطوفة.

أحسست بهم يضعون الحبال حول قدمي ،ثم يحكمون شدها ،وكانوا

كنت اتحاشى االنفراد بعلي إحسان ،واذا غاب ال اسأله ،وكنت اشعر

يضحكون بجنون ،ويشتموني شتما قبيحا ،وتحملت عذابا ال يصدق،

شعورا مبهما لغيرته مني وتحامله علي ،كان طارق الصغير ينفر

خصوصا حين انقلب على وجهي ،وكان في جيبي الخلفي جزدان نقود،

منه ويتحاشاه ما استطاع ،أما معي فهو يتمنى لو يقضي جل وقته

فتناثر ما فيه من أوراق نقدية الهتهم عني فتركوني وشأني ،فزحفت

معي ،واحسب أن هذا كان من أسباب تحامل علي إحسان ،وكان

الى دكان قريب سطا عليه الرعاع ،ونمت فيه رغم اآلالم المريعة التي

هناك سبب أخر قد يعلل هذا التحامل  ،كنت احمل شهادة مدرسية

كنت أحسها ،وكانت الدماء النازفة قد تجمدت ،وتأكدت أن بصري لن

فأنا أقرأ واكتب وانا احب المطالعة في الكتب التي كانت متوفرة في

يعود كما كان ،وهذا ما حصل ،ومن يومها وانا ال أرى شيئا بوضوح،

األسواق ،أما علي فكان أميا وهوال يكاد يتقن شيئا .اما أصحابه

ولكني احمل هللا على النجاة ،وهذا قد يفسر لك بقائي في حانوتي طيلة

فكانوا ممن ال تشرف أحدا صحبتهم.

السنوات السابقة ،وزهدي في اية زيارة تقربني منكم.

وفي اكثر من مناسبة ضبطه وهو يرمي مالك ضيعتنا بنظرات

ويبدو لي أن خطط علي إحسان باالستيالء على ضيعة الشهيد ،عثمان

تطفح بالغل والحقد الشديد ،واقسم باهلل أن ذلك صار يفزعني،

عمر عثمان ،باءت بالفشل ،ألنها اليوم بأيدي أصحابها الشرعيين،

ويقلق ضميري ،ولم يكن طارق الصغير محروما من نصيبه من

أما طارق ،فانا ادري انه عاش وصار رجال ،وانه عاد يسأل عن قاتل

هذه النظرات اللئيمة ،وأصارحك القول اني احتفظت لنفسي بهذه

أبيه ،وهللا ادرى واعلم بما سوف نسمع عن قريب.

المشاعر ،وبذلت جهدي أن اتجاهلها او التقليل من شأنها.

وفي صبيحة اليوم التالي كان البرد شديدا ،وطائر التطوى يمأل

في تلك االيام كانت االوضاع في مدينتنا خاصة توحي بأن هناك طبخة

الدنيا بزعيقه وصل إحسان متأخرا ،وفتح دكانه بسرعة ثم غاب

سياسية على نار هادئة ،وكما تحس الطيور بالعاصفة قبل حلولها،

بين جدرانه ،كان يحضر نفسه لهروب جديد كما يبدو ،وفجأة انشقت

كنا نحس نحن ابناء المدينة االصالء بأن فاجعة قريبة ستقع ،وسوف

األرض عن رجل ملثم في ثياب سود ،ودخل الى دكان (حميد سليم)

تكون نتائجها كارثية.

او (علي إحسان) ويده في صدره ،وشقت صمت المكان صرخة

علي احسان  0علي احسان  0علي احسان ! صار هذا الرجل كالنار

مريعة ،تلتها لعلعة ست رصاصات مدوية ،وقبل أن يصل احد الى

ال يترك وراءه سوى الرماد والخراب ،وعلى يديه سالت دماء كوكبة

الدكان ،جاءت دراجة نارية يقودها رجل ملثم ،وسرعان ما امتطى

من الشهداء ،وكان يتفنن في انتقامه من ضحاياه وكثيرون ضربوا

القاتل وراء السائق ،وطارت الدراجة ثم احتفت.

تحت اشرافه بالهراوات ثم سحلوا في شوارع المدينة الحزينة.

وأمام الجميع انطرح حميد سليم ملطخا بالدم ،وكان فيه رمق أخير،

وكنت في ضيعة البك حين هاجمتها خمس سيارات مليئة بالرعاع

حينما رأى الحاج إبراهيم وقد بذل القتيل جهدا جبارا حتى ادنى رأس

وسفاكي الدم ،وكانوا يلوحون بالحبال ،والهراوات وبالقامات

الحاج فمه ،وهمس يقول:

ى لهم البك عثمان وهو ال يصدق
الملطخة بالدماء القانية ،وتصد ّ
عينيه ،وقبل أن يعي حقيقة الموقف هاجمه علي إحسان من الخلف،

(لقد نلت جزائي ،ولكن ،ولكن ويلي من عذاب القبر؟).
وقضى علي إحسان نحبه ولم يفضحه جاره ،بل ابقى كل شيء في

واهوى على راسه بهراوت فسقط السيد مضرجا بدمائه ،واهتز

أعماق صدره ،وخيرا فعل !.

وتابع رب البيت يقول:
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(( أوراق مصفرة ))

تأسيس مدرسة السلطانية
يف كركوك
(أوراق مصفرة عنوان اخترناه لعرض المقاالت التي كتبها أصحابها ولم يتسنى لهم نشرها وبقيت حبيسة ادارج المكاتب وانتقلت من جيل الى
جيل حتى وصلت الينا ،ووفاء منا لهؤالء األفذاذ قررنا نشرها على صفحات مجلتنا تباعا ،لتعميم الفائدة للجميع ،وتقليل عناء البحث للباحثين
مع االحتفاظ بالنسخ األصلية منها في مكتبة نادي االخاء التركماني)

ص.ك

قد كلفني السيد محمد احمد بمديرية المعارف في كركوك تدوين كيفية تأسيس المدرسة السلطانية بكركوك في زمن الحكومة السابقة مع
تأسيس وتشكيل المدرسة العلمية في زمن الحكومة السابقة والحالية وما جرى عليها من التبدالت مع بيان أسماء الهيئة التدريسية وعدد
الصفوف والتالميذ فإجابة لتكليفه دونت أدناه معلوماتي الموثوقة دول المدرستين.

مال عبدالقادر عثمان الخطيب
مدير أوقاف منطقة كركوك سابقا
.1949 /10 /27
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إن نظارة المعارف في زمن الحكومة السابقة قد أصدرت األمر

وان المشيخة اإلسالمية المشار اليها قد قررت تشكيل (المدرسة

حول تأسيس مدرسة السلطانية في والية الموصل في سنة 1326

العلمية) ذات ثمانية صفوف اي صفين (االحضاري) وثالثة صفوف

الرومية حينما كان سليمان نظيف بك المشهور واليا في الموصل،

القسم األول (ابتداء خارج) وثالثة صفوف القسم الثاني (ابتداء

فان الحاج علي بك ال القيردار مبعوث كركوك قد تشبث لدى الوالي

داخل) في سنة واليات الحكومة السابقة فقط ،فعلى إقدام وتعقيب

المشار اليه حول تأسيسها بكركوك بمناسبة أن أهالي الموصل

الحاج علي بك القيردار الموما اليه إن المشيخة اإلسالمية قد وافقت

يتكلمون العربية وأكثرية أهالي كركوك يتكلمون باللغة التركية

على تشكيل احدى المدارس العلمية المذكورة بكركوك في والية

فان الوالي المشار اليه قد وافق على تشكيلها بكركوك على شرط

الموصل ،وان المدرسة العلمية المذكورة كانت مرتبطة بالمشيخة

أن أهالي لواء كركوك تشيدون بناء المدرسة السلطانية المذكورة

اإلسالمية وأن مديرها كان يخابر رأسا مع المشيخة المشار اليها،

باإلعانة بموجب الخارطة المنظمة المورودة من قبل نظارة المعارف

وأسست المدرسة المذكورة بكركوك في زمن الحكومة السابقة

فعليه قد تشكلت بكركوك لجنة اإلعانة التي قوامها متصرف اللواء

بتاريخ ( )1327الرومية في بناء اإلعدادي باألمرين الصادرين من

بصفته رئيس اللجنة والسيد عبدهللا صافي اليعقوبي والسيد احمد ال

المشيخة اإلسالمية ونظارة األوقاف مقرونا باإلرادة السنية السلطانية

النفطجي ،ومال عبدالقادر عثمان الخطيب بصفة العضوية والحاج

وقد رتب منهاج تدريساتها من قبل المشار اليها ،المحتوي على

علي ال المدرس بصفة أمين الصندوق ،وباشرت اللجنة بجمع

العلوم الشرعية واللغات والفنون الحديثة وكانت للمدرسة المذكورة

اإلعانات وشيدت بناء السلطانية الموجود في الحال الحاضر ،فبعد

مخصصات من خزينة المالية على حساب المعارف ( )15000خمسة

إكمال البناء المذكور قد تحولت مدرسة اإلعدادي التي كانت موجودة

عشر الف غروش شهريا لرواتب المدير والمدرسين والمستخدمين

بكركوك الى المدرسة السلطاني ووصلت صفوفها الى احدى عشر

و( )10400عشرة األف وأربعمائة غروش شهريا من خزينة

صفا ،وموجود جميع الصفوف المذكورة قد بلغ الر مائتين وخمسين

األوقاف لتموين التالميذ والمصارف األخرى ،وإن المشيخة المشار

تلميذا تقريبا وقد دامت الى حين احتالل كركوك.

اليها قد عينت السيد طه افندي مبعوث والية وان مديرا للمدرسة

(تأسيس وتشكيل المدرسة العلمية الثانوية بكركوك)

المذكورة.

إن المشيخة اإلسالمية للحكومة السابقة قد شكلت (مدرسة دار

فعلى األمر الوارد من المشيخة المذكورة قد تشكلت لجنة انتخاب

الخالفة العلية) في االستانة بتاريخ  1324الرومية ،وقد نظمت

المدرسين والمستخدمين التي قوامها القاضي ورئيس البلدية ،ومدير

للتدريسات فيها المنهاج الذي يحتوي على العلوم الشرعية

األوقاف ومفتش المعارف ومدير المدرسة فان اللجنة المذكورة

واللغات والفنون الحديثة وتشكلت على احدى عشر صفا ،صفين

قد انتخبت المدرسين ومن بينهم السيد عبدالقادر عثمان الخطيب

(االحضاري) وثالثة صفوف القسم األول (ابتداء خارج) المراد بها

مدرس الدين في المدرسة السلطانية في ذلك التاريخ عالوة على

القسم اإلعدادي والتالي آنئذ وثالثة صفوف القسم الثاني (ابتداء

وظيفته في السلطانية مدرسا للدين والكالم في المدرسة العلمية،

داخل) والمراد به (الثانوي) وثالثة صفوف (الصحن) درجته فوق

وبسبب استقالة السيد طه من المديرية بمناسبة ذهابه مع عائلته الى

درجة الثانوي وهو القسم العالي في المدرسة المذكورة ومنهاجه

االستانة ،إن المشيخة المشار اليها قد عينت السيد عبدالقادر مديرا

كان مطابقا لمنهاج جامع األزهر في القاهرة ،ولم يتشكل هذا القسم

للمدرسة المذكورة مع إبقاء وظيفته في السلطانية ،ودامت المدرسة

اي (الصحن) إال في االستانة فقط.

المذكورة الى احتالل كركوك.
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فبعد االحتالل على تشويق أشراف البلدة والمدرسين السابقين ان

الصف الثاني ( االحضاري)  25تلميذا.

مال عبدالقادر والمدير الموما اليه قد راجع (المستر لونكريك) الحاكم

الصف األول االبتدائي  28تلميذا.

السياسي بكركوك حول إعادة تشكيل المدرسة العلمية المذكورة

الصف الثاني االبتدائي  30تلميذا.

فان الحاكم الموما اليه قد وافق على فتحها بتخصيصات خزينة

الصف الثالث االبتدائي  24تلميذا

األوقاف فقط ( )1300الف وثالثمائة روبية شهريا لرواتب المدير

الصف األول الثانوي  20تلميذا

والمدرسين والمستخدمين وتموين الطالب ،وأن تكون مدرسة

الصف الثاني الثانوي  18تلميذا.

أهلية ،وانفتحت المدرسة المذكورة وبوشر بالتدريسات من غير

الصف الثالث الثانوي  15تلميذا

اكتراث بقلة التخصيصات والرواتب في سنة ( )1919وشكلت على

المجموع  192تلميذا.

ثمانية صفوف (االحضاري) و(القسم األول) و(القسم الثاني) ،وإن

وشوهد اثر التقدم والرقي وازداد عدد الطالب يوما فيوما وتقاطر

أسماء هيئة التدريسية وعدد الصفوف والتالميذ مدرجة في القائمة

التالميذ من نواحي كركوك للقيد فيها بكل شوق ونشاط ،وقد حازت

األتية:

المدرسة موقعا هاما في نظر الحكام السياسيين واألهلين ،وفي

السنة الدراسية ()1920 -1919

نهاية السنة الدراسية قد جاء (المستر بومن) مفتش المعارف العام

مال عبدالقادر عثمان الخطيب المدير ومدرس الدين.

لزيارة المدرسة وتفتيشها ودام التفتيش يومين وفي اليوم الثالث

قاسم مصطفى الصالحي مدرس اللغة العربية.

طلب موافقة المدير على ربط المدرسة منافع المدرسة في المستقبل

احمد مدني مدرس التاريخ والجغرافية.

القريب ،لكن المدير لم يوافق على طلبه ،فبعد إصرار المفتش

الدكتور حمدي اوجي مدرس الطبيعيات.

قبل المدير فتم تخصيص ثالثة األف روبية سنويا بصورة اإلعانة

قوندقتور نورالدين مدرس الرياضيات.

للمدرسة.

حكمت بكر مدرس اللغة اإلنكليزية ورياضة البدنية.

وبتكليف من المدير شكلت لجنة قوامها القاضي ومدير األوقاف

ناجي هرمزي مدرس األدبيات.

ورئيس البلدية ومفتش المعارف ومدير المدرسة واحد من

مال سليمان مدرس الحديث والتفسير.

المدرسين لمراقبة المصاريف وتصديق قوائم الرواتب ومستندات

مال طه مدرس الكالم.

الصرف ،فبعد موافقة الحاكم السياسي باشر المدير بجمع اإلعانات

مال امين مدرس القران الكريم والتجويد.

من رؤساء العشائر واألهليين لتعمير بناء المدرسة المتشكلة في

الحاج نعمان مدرس اإللهي.

مدرسة اإلعدادي السابق مع إنشاء الطابق العلوي ،وقد نجح وعمر

صبري مكتوبي (المبصر).

البناء مع تشييد الطابق العلوي وعلى ضوء التقارير المقدمة من

(عدد الصفوف وعدد التالميذ)

قبل مفتش المعارف الى وزارة المعارف التي تبنى تقدم المدرسة

الصف األول (االحضاري)  32تلميذا.

ورقيها الباهر فقد جاء (المستر فاول) مفتش المعارف العام لزيارة
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المدرسة في السنة الدراسية ( )1921 -1920فبعد التفتيش طلب

المستر كارلول مدرس اللغة اإلنكليزية.

الموما اليه موافقة المدير على ربط المدرسة بالمعارف فوافق

السيد عبدهللا المتقاعد مدرس الجبر والهندسة في المتوسطة

المدير وقد علم في ذلك التاريخ بان ربطها للمعارف موافق لمنفعة

والثانوي.

المدرسة والمدرسين والتالميذ ،وقد صادقت وزارة المعارف على

محمد رامز اليعقوبي مدرس األشياء.

درجة المدرسة (الثانوية) وخصصت الرواتب للمدير والمدرسين

حسين فهمي الصالحي مدرس الحساب في األولية واالبتدائية.

من خزينة الدولة على حساب المعارف ومنحت المدرسة باللوازم

رفيق عالي مدرس الرياضة البدنية واأللعاب الجنبازية والنشيد.

التدريسية والكتب ،والمختبر بأدوات حكمية وكيمياوية ،وإزالة

طاهر حافظ مدرس الليلي.

مشكلة النظريات بالتجارب والمشاهدات ،فبقيت تخصيصات األوقاف

مال سليمان مدرس الدين في االبتدائي والمتوسطة.

لرواتب مدرسي العلوم الشرعية والفراشين وتأمين وإعاشة خمسة

مال طاهر مدرس العربية والقراءة في األولية واالبتدائي.

وعشرين تلميذ الذين يتوافدون من لوائي السليمانية واربيل وأقضية

مال أمين مدرس القران الكريم والتجويد.

كويسنجق وكفري وجمجمال وحلبجة والمحتاجين من أهالي كركوك،

صبري مكتوبي (المبصر).

وقد أحضرت لهم لوازم المنام والمطبخ والمطعم بصورة مرضية

الصفوف وعدد التالميذ

تحت مراقبة مدرس الليلي ،ثم توسعت المدرسة ،وتقدم طالب

األولية  30 1تلميذ.

الدين والفنون تقدما محسوسا ،وباقتراح من المدير قررت اللجنة

األولية  25 2تلميذ.

توحيد قسمي الدين والفن وتدريس العلوم الدينية والفنون في جميع

األولية  26 3تلميذ.

الصفوف طبقا لمنهج المعارف في الصفوف األولية واالبتدائية

األولية  29 4تلميذ.

والمتوسطة والثانوية.

االبتدائية  31 1تلميذ.

إن الهيئة التدريسية والمستخدمين وعدد الصفوف والتالميذ في

االبتدائية  27 2تلميذ.

السنة الدراسية ( )1921 -1920مدونة أدناه:

المتوسطة  28 1تلميذ.

أسماء الهيئة التدريسية والمستخدمين

المتوسطة  24 2تلميذ.

مال عبدالقادر عثمان الخطيب المدير ومدرس الدين في الثانوي

المتوسطة  21 3تلميذ.

قاسم مصطفى الصالحي مدرس اللغة العربية في المتوسطة

الثانوي  12 1تلميذ.

والثانوي.

المجموع  253تلميذ.

احمد مدني مدرس التاريخ والجغرافية في االبتدائي والمتوسطة.

وبعد اخذ موافقة الحاكم السياسي في السنة الدراسية (-1920

حكمت بكر مدرس الطبيعيات ومدرس الكشافة والرسم.

 )1921باشر المدير بجمع اإلعانات من أولياء التالميذ وأشراف
البلدة وسائر طبقات األهليين ورؤساء العشائر بداخل لواء كركوك
لترتيب الكشافة ولوازمها ،وقد وفق لجمع مقدار ( )1800روبية
تقريبا ،وقد صرف المبلغ المذكور تحت مسؤولية المدير ومدرس
الكشافة وقسم من المدرسين في الهيئة التدريسية وبإشراف لجنة
المدرسة ،فقد اشتري مائتين قاط البسة الكشافة ،ومائتين رمح
الكشافة ،وطبل كبير واربع ترامبيت وعشرة قطعة موسيقية مع
لوازمها الكاملة و( )15خيمة صغيرة لجولة الكشافة.
وان المستر (لونكريك) الحاكم السياسي بكركوك والمستر ميللر
كان يزوران المدرسة في كل أسبوع مرة ،بترغيب وتنسيب الحاكم
السياسي ومعاونه باشر مدير المدرسة مال عبدالقادر بتنظيم ما
يلزم إلقامة حفلة توزيع المكافأة الى التالميذ الناجحين في الصفوف
بدرجات األولى والثانية والثالثة والرابعة في نهاية السنة المذكورة
اي سنة ( ،)1921 -1920وان الحاكم السياسي قد تبرع سبعمائة
روبية لمصاريف الحفلة والمكافأة وإهداء عشرين صندوق من
الحلويات والبسكويتات وثالثة األف برتقال والشكرات المجلوبة من
الهند ،وبتنسيب من الحاكم السياسي فقد وزعت البطاقات الى جميع
الحكام السياسيين في الوية الموصل والسليمانية وأربيل وقواد
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وأركان الجيش اإلنكليزي وسيداتهم ورؤساء العشائر وأشراف

حكمت بكر مدرس الطبيعيات والمختبر والكشافة والرسم.

ووجوه البلدة وقسما من الطبقات السائرة وأولياء جميع التالميذ.

احمد مدني مدرس التاريخ والجغرافية.

ففي اليوم المعين لالحتفال جاءت فرقة جوق موسيقية للجيش

المستر كارلول مدرس اللغة اإلنكليزية.

البريطاني التي عبارة عن ستين قطعة مع لوازمها الكاملة بألبستهم

السيد عبدهللا المتقاعد مدرس الجبر والهندسة

الرسمية المهيأة لأليام الرسمية واالحتفاالت وتقاطر المدعوين

محمد رامز اليعقوبي مدرس األشياء.

البالغ عددهم الفين وكسور تقريبا ،وقد اجري االحتفال على احسن

حسين فهمي الصالحي مدرس الحساب.

ما يرام بصورة مرضية.

رفيق عالي مدرس رياضة البدن والنشيد.

والجدير بالذكر أن معاون الحاكم السياسي وزع الحلويات

عبدالقادر سليم مدرس الليلي والقراءة.

والمشروبات الى المدعوين ،ففي اليوم التالي بعد االحتفال اهدى

مال سليمان مدرس الدين.

الحاكم السياسي عشرين صندوق بسكويت وخمسمائة برتقال

مال طاهر مدرس العربية والقراءة في األولية واالبتدائية.

للتوزيع الى المدرسين والتالميذ.

مال أمين مدرس القران الكريم والتجويد.

وفي السنة الدراسية ( )1922 -1921وجه مدير المعارف إشعار

صبري مكتوبي (المبصر).

سري الى مدير المدرسة بالتدريس باللغة العربية واجتهد مدير

وانفتحت المدرسة في السنة الدراسية ( )1923 -1922ودامت

المدرسة بأخذ موافقة لجنة المدرسة وقسم من األشراف وأولياء

التدريسات بصورة مرضية وان أسماء الهيئة التدريسية وعدد

التالميذ البارزين ،فبعد الموافقة بوشر بالتدريس واإللقاء باللغة

الصفوف والتالميذ في السنة المذكورة مدونة في أدناه:

العربية في جميع صفوف االبتدائية والمتوسطة والثانوية وانحصرت

مال عبدالقادر عثمان الخطيب المدير.

التدريس باللغة التركية للصفوف األولية فقط وبعد سنة عم التدريس

قاسم مصطفى الصالحي مدرس العربية في المتوسطة والثانوية.

باللغة العربية في جميع صفوف المدرسة بال استثناء اي صف وان

حكمت بكر مدرس الطبيعيات والمختبر والكشافة.

مدير المدرسة قد ابرز اهتمامه في القضية المذكورة بصورة ال ينجح

احمد مدني مدرس التاريخ والجغرافية.

غيره فيها في ذلك التاريخ.

المستر كارلول مدرس اللغة اإلنكليزية.

أسماء الهيئة التدريسية وعدد الصفوف والتالميذ في السنة الدراسية

قوند قتور نورالدين مدرس الجبر والهندسة.

(.)1922 -1921

محمد رامز اليعقوبي مدرس األشياء.

أسماء المدرسين:

حسين فهمي الصالحي مدرس الحساب والرسم.

السيد عبدالقادر عثمان الخطيب المدير.

رفيق عالي مدرس رياضة البدن والنشيد.

قاسم مصطفى الصالحي مدرس اللغة العربية في المتوسطة

فهمي عرب مصطفى مدرس الليلي.

والثانوي.

عبدالوهاب درويش المفتي مدرس الحساب.
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مال سليمان مدرس الدين.
مال طاهر مدرس العربي والقراءة.
صبري مكتوبي (المبصر).
بتكليف من وزارة األوقاف ومتصرف اللواء والمفتش اإلداري
وبموافقة وزارة المعارف عين مال عبدالقادر مديرا لألوقاف كركوك
في شباط  1923براتب مائتين روبية عالوة على مديريته في الثانوية
براتب  300روبية ،مما اضطر الى الدوام في المدرسة الى تعطيل
الظهر وبعده في مديرية األوقاف لتنظيم إدارتها وكانت العقارات
الموقوفة وأكثرها األمالك والعرصات تحت تصرف المتنفذين
والمتولين غير الشرعيين والواردات السنوية لمديرية األوقاف سنة
 1923كانت خمسة عشر الف روبية تقريبا ،وباشر المدير باسترداد
العقارات واألمالك الموقوفة من الغاصبين والمتولين غير الشرعيين
والمباشرة بإنشاء الحوانيت والمغازات والخانات والبيوت والفنادق
والمدارس وغيرها على األصول الحديثة فبلغت الواردات الى مائتين
وعشرة األف روبية في  ،1929يودع الى خزينة األوقاف أربعين او
خمسين الف روبية بعد سد نفقات رواتب موظفي المديرية والمعابد

فهمي عرب مصطفى المدرس الليلي.

وكلف اإلنشاءات والتعميرات.

عبدالوهاب درويش المفتي مدرس الحساب.

وفي السنة الدراسية كانت الهيئة التدريسية وعدد الصفوف والتالميذ

مال سليمان مدرس الدين.

كاالتي:

مال طاهر مدرس العربي والقراءة.

السيد عبدالقادر عثمان الخطيب المدير.

مال أمين مدرس القران الكريم والتجويد.

قاسم مصطفى الصالحي مدرس اللغة العربية.

صبري مكتوبي (المبصر).

حكمت بكر مدرس الطبيعيات والمختبر والكشافة.

وفي السنة الدراسية ( )1925 -1924حل زين العابدين محل

احمد مدني مدرس التاريخ والجغرافية.

احمد مدني مدرسا للتاريخ والجغرافية ،ورفيق حلمي بدال من

المستر كارلول مدرس اللغة اإلنكليزية.

قوند قتور مدرسا للجبر والهندسة ،وفي السنة الدراسية (-1925

قندو قتور نورالدين مدرس الجبر والهندسة.

 )1926عين السيد محمد مال صابر مدرسا للرياضة البدنية والنشيد

محمد رامز اليعقوبي مدرس األشياء.

بدال من رفيق عالي ،وشكري عبد األحد مدرسا للحساب بدال من

رفيق عالي مدرس الرياضة البدنية والنشيد.

عبدالوهاب درويش المفتي ،وشوكت عبدهللا مدرسا ليليا بدال من

حسين فهمي الصالحي مدرس الحساب والرسم.

فهمي عرب مصطفى ،وفي السنة الدراسية ( )1927 -1926عين
عبدالرحمن بكر بدال من شكري عبد األحد مدرسا للحساب ،وفي
السنة الدراسية ( )1928 -1927استقال عبدالقادر عثمان الخطيب
من إدارة المدرسة وتفرغ للعمل في مديرية أوقاف كركوك وكانت
تشرف على أوقاف كركوك والسليمانية واربيل براتب خمسمائة
روبية ،وقام بتشييد بناء كلية الوقفية مقابل بناية مديرية أوقاف
كركوك والتي الغيت بعد سنتين وأنشئت مدرسة الشاه غازي بقلعة
كركوك وشكل المدرسة الدينية النظامية فيها.
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علم الحياة الجزيئي

إصدارات حديثة

بتوصية من لدن عمداء كليات الزراعة وبتكليف من لجنة التأليف والتعضيد المركزية بجامعة بغداد صدر عن المطبعة الجامعية للطباعة
والنشر والترجمة كتاب جديد للزميل األستاذ الدكتور محمد عمر قازانجي بعنوان (علم الحياة الجزيئي) ،والكتاب الذي يقع في  435صفحة
يضم بين دفتيه ستة عشر فصال (مفهوم علم الحياة الجزيئي ومحاور اهتماماته ،حقيقة المادة الوراثية ،تركيب الحوامض النووية ،الخواص
الفيزيائية للحوامض النووية ،تضاعف الدنا ،االستنساخ ،الترجمة ،أساليب السيطرة على التعبير الجيني ،البالزميدات ،العناصر القافزة،
الفيروسات ،الطفرات الوراثية ،الطفرات التلقائية والمستحدثة ،عزل المطفرات ،استنسال الجنين وتقنية تشكيل توليفات جديدة من الدنا،
تقنيات الدنا).
يعد هذا الكتاب مصدرا مهما للدارسين والباحثين في مجال علوم الحياة لما تحتويه من معلومات قيمة ،وذكر المؤلف في مقدمته بانه أراد أن
يكون كتابه هذا تأليفا وليس تجميعا او ترجمة وإنما هي خالصه لتجاربه في هذا المجال (يمثل هذا النتاج محاولة إليصال ما ينبغي إيصاله من
األساسيات المتعلقة بعلم الحياة الجزيئي الى اعزائنا من طلبة الدراسات األولية والعليا في جميع االختصاصات البايولوجية وعلى نحو يتسم
باليسر والبساطة وسرعة التقاط المعلومة دون اإلخالل بالجوانب العلمية او االبتذال فيها.
من هنا أريد له أن يكون تأليفا وليس ترجمة او تجميعا للمعلومات من دون التدقيق فيها
او التحقق من أهمية أدراجها او إيرادها في مكانها الصحيح وذلك اعتمدنا على خبرتنا في
تدريسه والتي تمتد الى ما يقارب العشرين سنة ،وعلم الحياة الجزيئي يعد األساس لمجموعة
من التقنيات التي نالت عناية بالغة من المختصين بالعلوم البايولوجية بمختلف فروعها).
ويذكر أن الدكتور محمد عمر قازانجي الذي نعرفه شاعرا وقاصا وكاتبا قد تخرج في كلية
الزراعة بجامعة بغداد عام  ،1975ونال شهادة ماجستير في علوم األحياء المجهرية
الصناعية من جامعة بغداد عام  1978عن رسالته (دراسة ثبات وحيوية خميرة الخبز
أثناء اإلنتاج والخزن) وشهادة دكتوراه من جامعة بغداد عام  1998عن أطروحته (تنقية
وتوصيف أنزيم البروتييز الحامضي بديل المنفحة من العفن بطريقة تخمرات الحالة الصلبة).
عين مدرسا مساعدا في كلية الزراعة بجامعة صالح الدين عام  ،1980وترقى الى درجة
(مدرس) فيها عام ،1984ثم نقل الى كلية العلوم بجامعة صالح الدين عام  ,1987وترقى
فيها الى مرتبة (أستاذ مساعد) عام 1989واخيرا نقل الى كلية الزراعة بجامعة بغداد عام
 1993وترقى فيها الى مرتبة األستاذية عام  2005وأحيل على التقاعد لبلوغه السن القانوني .2017
التجارب العلمية في علم األحياء المجهرية
كتاب علمي آخر أصدره الزميل الدكتور محمد عمر قازانجي بعنوان (التجارب العلمية في علم األحياء المجهرية) في  138صفحة ،تناول فيه
الخطوات الالزمة اتباعها عند التعامل مع األحياء المجهرية في المختبرات التي يجهلها الكثيرون ،وال سيما بعد اكتساب بعض الجراثيم المناعة
الكافية ضد المضادات الحيوية ،والمشاكل الكثير التي يخلفها اإلهمال وعدم الدراية بمخاطر
األحياء المجهرية ،والبد للذين يتعاملون معها أن يتقنوا فنون الوقاية الشخصية أوال ،ثم
كيفية معالجة المشاكل التي قد تحدث أثناء العمل وافرد المؤلف لقواعد السالمة فصال كامال
قبل ولوجه الى شرح األجهزة والمعدات والمستلزمات المختبرية (المجهر ،الحاضنات،
أطباق) وغيرها ،ثم أساليب التعقيم (الحرارة الرطبة ،الحرارة الجافة ،اإلشعاع ،المواد
الكيماوية) ،ثم األوساط الزرعية( ،أنواعها ،وطرق تحضيرها واستعمالها) ،ثم الصبغات
المستخدمة في تشخيص أنواع البكتريا واالستدالل عليها  ،والفحوصات واالختبارات
األخرى المستخدمة في تشخيص الميكروبات والفطريات.
يبدو لي أن هذا الكتاب قد اعد ليكون كتابا منهجيا لطلبة كلية الزراعة ،والعاملين في
مختبرات األحياء المجهرية ،ومهما يكن األمر واألهداف المرجوة من طبع هذا الكتاب فإنني
على يقين تام بان زميلنا بعمله هذا قد ترك بصمات واضحة ستذكره األجيال الالحقة لفترات
طويلة ،ونحن أسرة تحرير المجلة نهنئ زميلنا ونتمنى له التوفيق والمزيد من اإلبداع.
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حلم
شعر :رمزية مياس

ذات صباح..
بين اليقظة والغفوة..
داهم وجدي صوت الحبيب فجرا..
يناديني همسا وجهرا..
حاصرني الحنين ..
يهز أجراس األنين..
يقتحم مهجتي..
ينير عتمتي..
ويزيد لوعتي..
اشرق صمت األسحار..
يقلق غفوتي..
أفاقت عصافير لهفتي..
ففاضت دمعتي ..
تحرق مقلتي..
فتح منافذ أوجاعي ..
وهبت أنسام الماضي..
تعانق الروح سرا..
ففاض هذيان األحالم ..
توقظ األمنيات الجسام..
تفك أزرار الورد..
ففاح شذى الياسمين..
ومأل الكون عطرا..
تزاحمت نجمات األماني ..
تتوجني في األفاق قمرا ..
تهديني جزيرة محبة..
وتطربني شعرا..
تسقيني جرعة امل..
تسكرني شهرا..
وتلهيني دهرا..
تصلبني صبرا..
أتربص أياما..
أجرجر الليالي سهرا..
انتظر سحابا يشاكس العاتيات..
فيهطل مطرا..
يروي قفراء الروح..

فيخضر اإللهام
وينبت خواطرا ونثرا..
وعند أعتاب الخريف..
نجدد عمرا
وفي ليال الصيف نسامر بدرا
وبات الحلم الهرم ثمال
ثم مع بزوع الضوء ..
أفاق الفؤاد من غفلته سحرا
فبدأت خيبة األوهام
وماتت طقوس الشوق قسرا
وعاد القلب المجنون منزويا
الى قوقعه ليجتر الذكريات
وتتسارع الخفقات الهاربة
فيجر ذيول اليأس واالنكسار
ويشرب كأس االندحار..
فيوصد مرغما أبواب االنتظار..
وتنعدم اآلمال
مع متاهات االختيار ..
فيسيل الدمع نهرا .
وينكمش حلم الخريف
ويتوارى خلف ستار األعوام
ويموت قهرا
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اخبار النادي و نشاطاته
التركماني ومكتب الثقافة التركمانية في االتحاد العام لألدباء في
العراق أقيمت على قاعة النادي أصبوحة شعرية شارك فيها عدد
من الشعراء التركمان في كركوك وطوز خورماتو وبقية المدن
والقصبات التركمانية.
( 16كانون الثاني )2018
بمناسبة يوم الشهيد التركماني قامت الهيئة اإلدارية لنادي االخاء
التركماني بزيارة ضريح الشهيد عبدهللا عبدالرحمن في مدينة
كربالء المقدسة والقى الدكتور نجدت البياتي رئيس الهيئة اإلدارية،
كلمة بهذه المناسبة جاء فيه (إن وقفتنا أمام هذا الضريح في
( 6كانون الثاني )2018

هذه المناسبة األليم على قلوبنا وعلى قلوب المناضلين والشعب

بحضور سعادة السفير التركي في بغداد فاتح يلدز وحرمه وعدد

التركماني كافة فهو تجديد للعهد الذي قطعناه عن انفسنا بان نكون

من أعضاء مجلس النواب السابقين وجمع غفير من المواطنين تم
تقديم مسرحية ( الغائبون يعودون) على خشبة مسرح نادي االخاء
التركماني تناول فيها الممثلون (الشاعر احمد عبدهللا كركوكلي
والفنان محمد النجار وعدد من طالب وطالبات معهد الفنون الجميلة
بكركوك ضمن فرقة نادي االخاء التركماني فرع كركوك) ظاهرة
هجرة الشباب العاطلين الى المنافي طلبا للعيش ،وتعرضهم الى
االبتزاز من لدن مافيات المخدرات ،وانخراطهم الى العمل في مجاالت
يرفضها القيم واألخالق.
على الرغم من عدم ارتقاء المسرحية الى مستوى المسرحيات
التركمانية التي قدمتها فرق المسرح التركماني في خمسينيات

أبناء بررة لهذه األمة العظيمة ،وتأكيد على إصرارنا في المضي قدما

وسبعينات القرن الماضي إال أن يمكن اعتبارها خطوة جادة في

على النهج الذي رسمه لنا هؤالء األبرار ،الذين ارتضوا ألنفسهم

هذا المجال ،وعلى صعيد متصل ان نادي االخاء التركماني المركز

الشهادة ليكونوا خالدين في الدنيا ،ويسكنون العليين ويكونوا شهداء

العام يدرس إمكانية تشكيل فرقة مسرحية تأخذ على عاتقها عرض

علينا يوم ال ينفع فيه المال والبنون إال من أتى هللا بقلب سليم.

مسرحيات تضاهي ما تقدمها المسارح العراقية والعربية.

وقد آلينا نحن أعضاء الهيئة اإلدارية لنادي االخاء التركماني على
انفسنا بعد أن كلفنا بتمشية أمور ذلك الصرح الذي بنيتموه بدمائكم

( 13كانون الثاني )2018

الذكية وجعلتموه عرينا للمناضلين ومدرسة لألدب والثقافة أن نكون

بحضور سعادة فاتح يلدز وحرمه وبالتعاون بين نادي االخاء

أمناء عليه ،ونضعه في حدقات عيوننا ،فال تخافوا وال تحزنوا فانتم
األعلون لقد رضي هللا عنكم بما قدمتم ألجل أمتكم وألجلنا ونعاهدكم
بان الراية التي رفعتموها ونرفعها اليوم أن تبقى خفاقة عالية.
أما الدكتور صباح عبدهللا كركوكلي نائب رئيس الهيئة اإلدارية
للنادي فقد قال في كلمته :يا ابا المناضلين ،إنني على يقين تام بانك
تراني وتسمعني ألنكم أحياء عند ربكم ترزقون وانا أغطيك بالراية
التي كنت تعشق أن تغطى بها ،واحمل في يدي ماء زالال جلبته من
مدينك كركوك الحبيبة لتروي عطشك ،وانا به اغسل تراب مرقدك
الذي أوصيتنا أن تدفن فيه خوفا علينا من بطش نظام دموي ونحن
نرفع نعشك فوق رؤوسنا ال على أكتافنا ،وأذكرك ما قلت لي يوما
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(نحن أمة خلقنا لنبقى حتى لو بقي من بعدنا رضيع واحد).

المدن والقصبات التركمانية ،فبادرت الى لم الشمل ،وإذابة جليد

قسما بترابك أعاهدك بان امضي في سبيل هذه األمة كما علمتني،

الفراق واالبتعاد ،والتمهيد الى التزاور من جديد ،أقامت حفال فنيا

وان احمل كفني بيدي حتى يكتب هللا الشهادة والتحق بركبكم عاجال

على قاعة النادي واطلقت عليه بـ(يوم كفري) حيث توافدت مئات

ام أجال.

العوائل التركمان من مدينة كفري والنواحي والقرى التابعة لها الى

هذا وحضر مراسيم الزيارة نجل الشهيد فريق عبدهللا ،ومسؤول
الجبهة التركماني في محافظة الحلة.

النادي فضال عن حضور العوائل القاطنين في بغداد أيضا حتى غصت
القاعة بهم.
وبدأ االحتفال في الساعة العاشرة صباحا وبحضور سعادة فاتح يلدز
السفير التركي ببغداد وأخذت األغاني والخوريات تطلق من حناجر
المطربين وسط هالهل تطلق من أفواه ترفض التجزئة والفراق
واألحقاد ،والدبكات التركمانية كانت حاضرة ،والرقصات الشعبية
تؤدى من قبل الشباب ،وكانت االحتفال بحق كرنفاال للفنون والتراث
الشعبي التركماني.
وتثمينا للجهود المبذولة من لدن الدكتور نجدت البياتي رئيس الهيئة
اإلدارية لنادي االخاء التركماني قدم اللواء المتقاعد يشار الونداوي
درع الجمعية االجتماعية ألهالي كفري الى البياتي تكريما له ،ومن
جانبه اكد البياتي في كلمة له ( بانه فخور بهذا التكريم وانه دافع
إضافي للعمل بكل جد ومثابرة ألجل األمة التركمانية).
كما قدم رئيس الجبهة التركمانية فرع كفري لوحة تحمل صورة

( 21كانون الثاني )2018

الشهيد محمد قورقماز الى رفيق دربه الدكتور صباح عبدهللا

مثل الدكتور نجدت البياتي نادي االخاء التركماني باعتباره احد

كركوكلي نائب رئيس الهيئة اإلدارية الذي قال في كلمة له بهذه

المؤسسات الفاعلة والفعالة في الساحة السياسية والثقافية في

المناسبة (إن صورة الشهيد محمد قورقماز لم تفارق عيني لحظة

العراق في االجتماع التشاوري مع وزير خارجية تركيا الشقيقة

واحدة وانه ماثل في ضميري مذ أن فارقني وارتضى لنفسه الخلود).

السيد مولود جاووش اوغلو الذي زار بغداد في مهمة رسمية اجرى
خاللها مباحث مع القادة والسياسيين التركمان حول المستجدات
السياسية على الساحة العراقية والعالمية.
( 3شباط )2018
بسبب السياسية الخاطئة للنظام السابق وانفصال بعض أجزاء الوطن
عن بعضها قسريا بعد عام  ،1991وانفراط العقد بين االحبة ،ثم
الظروف القاسية التي أعقبته بعد عام  2003والتي رافقتها النعرات
الطائفية ،وإيمانا من الهيئة اإلدارية لنادي االخاء التركماني بان
النادي ملك لجميع التركمان ليس في بغداد فحسب وإنما في جميع
( 17شباط )2018
بمناسبة عودة الدكتور محمد عمر قازانجي من الديار المقدسة
بعد أدائه مناسك العمرة أقيمت على شرفه مأدبة غذاء كبرى في
نادي االخاء التركماني ،بعد ان استقبل بحفاوة وفرح من لدن الهيئة
اإلدارية للنادي والسادة المهنئين ،ونحر ألجله النحور حمدا هلل على
سالمته ،ومن الجدير بالذكر بان الهيئة اإلدارية قامت بتوديعه قبيل
مغادرته الى الديار المقدسة متمنية له عمرة مبرورة وذنبنا مغفورا
والعودة الى البالد سالما غانما.
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( 20شباط )2018
استقبل الدكتور نجدت البياتي رئيس الهيئة اإلدارية لنادي االخاء
التركماني األستاذ كورسل األفندي رئيس الهيئة اإلدارية لنادي
االخاء التركماني وجرى خالل اللقاء بحث آلية التعاون المشترك
إلعادة الفرع الى سابق عهده ليقدم خدماته الى الموطنين التركمان
في الموصل ،ومن جانبه اكد البياتي بان الهيئة اإلدارية في المركز
العام سيبذلون ما لديهم لدعم الفرع ماديا ومعنوينا ،وإعادة بناؤه
من جديد.
ويذكر بان بناية النادي قد تعرضت الى أضرار جسيمة في بناه التحتية
وحرقت محتويات خالل احتالل الداعش اإلرهابي لمدينة الموصل.

تفاصيل عن المرشحين في قائمة جبهة تركمان كركوك والمرشحين
من التركمان في قوائم اخرى في بغداد والموصل واربيل وطوز
خورماتو وديالى ،واألسباب الموجبة للمشاركة في هذه القوائم،
واستمع الى أراء ومقترحات الحاضرين في حوار ال ينقصها
الصراحة.
وحضر هذا اللقاء الدكتور نجدت البياتي رئيس الهيئة اإلدارية لنادي
االخاء التركماني ،والدكتور صباح عبدهللا كركوكلي نائب رئيس
الهيئة واألعضاء األستاذ عاصم حسن واألستاذ لطفي عوني والسيدة
كولشان جالل

( 24شباط )2018
نعت الهيئة اإلدارية لنادي االخاء التركماني والدة األستاذ عماد
قاسم كوره عضو الهيئة اإلدارية لنادي االخاء التركماني ،كما حضر
رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية مجلس الفاتحة الذي أقيم على روحها
الطاهرة في حسينية ال الرسول في منطقة القاهرة ببغداد ،وقدموا
تعازيهم الحارة الى زميلهم وتضرعوا الى هللا أن يسكنها فسيح
جنانه ويلهمه الصبر والسلون.

( 17اذار )2018
ضمن نشاطاته الثقافية أقام نادي االخاء التركماني بحضور عدد
كبير من المواطنين التركمان في بغداد ،ندوة تثقيفية الطالعهم
على القوائم االنتخابية والسبل الكفيلة إلنجاحها واكد الدكتور نجدت
البياتي رئيس الهيئة اإلدارية في كلمته على ضرورة مشاركة
المواطنين التركمان في بغداد في هذا العرس الديمقراطي ،والتخلف
عنها إضاعة لفرص الفوز للمرشحين التركمان ضمن القوائم
المختلفة  ،وضرورة التصويت لصالح المرشح األوفر حظا في الفوز
واالبتعاد عن تشتيت األصوات لتأثيرها السلبي في فرص الفوز
للمرشح األكثر كفاءة واألقرب الى اجتياز العتبة االنتخابية.

( 16اذار )2018
ألجل اطالع المثقفين التركمان القاطنين في بغداد على المستجدات
السياسية على الساحة العراقية ،والتفاصيل عن االنتخابات النيابية
المزمع إقامتها في شهر ايار المقبل ،أقام رئيس الجبهة التركمانية
العراقية النائب ارشد الصالحي لقاء موسعا حيث اسمع الحاضرين
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هذا وحضر الندوة األستاذ رياض صاري كهيه رئيس حزب تركمان
ايلي ،والدكتور محمد عمر قازانجي الرئيس الفخري للنادي
والعضوان السابقان في مجلس النواب العراقي فيحاء زين العابدين،
وفوزي اكرم والمرشحان لالنتخابات القادمة السيدة كلشان جالل،
والمهندس محمد الهرمزي.

( 21اذار )2018
بمناسبة أعياد نوروز أقام النادي حفال فنيا على حدائقه والذي حضره وكيل وزير الخارجية التركي احمد يلدز الذي حل ضيفا على بغداد في
مهمة رسمية ،وكان من ضمن برنامجه زيارة النادي واالطالع على النهضة الثقافية التي يشهدها النادي وأوعز الى المنظمة التركية لألعمار
بضرورة اإلسراع في تنفيذ إعمار البنى التحية للنادي ،والتي تباشر في عملها في غضون األشهر القليلة القادمة ،والسفير التركي في بغداد
فاتح يلدز وحرمه ورئيس الجبهة التركمانية العراقية ارشد الصالحي وعدد غفير من المواطنين التركمان في بغداد.
وقد بدأ الحفل في الساعة الحادية عشرة صباحا وصدحت حناجر المطربين بالخوريات والبستات التركمانية وسط الدبكات الشعبية وتتخلل
االحتفال بقرعة اليانصيب وهي السفر الى إسطنبول لمدة أسبوع للفائز األول وكانت هذه الجائزة مقدمة من لدن شركة الخطوط الجوية التركية
والجائزة الثانية جهاز الهاتف الخلوي وجهاز اي فون مقدمة من قبل السفير التركي ببغداد ،وعشر جوائز أخرى مقدمة من السيدة كلشان
جالل مرشحة الجبهة التركمانية لالنتخابات المقبلة ،هذا واستمر االحتفال الى الساعة الرابعة عصرا.

( 23أذار )2018
تحية لشهدائنا األبرار الذي سقطوا في مجزرة التون كوبري عام  1991والتي ارتكبها النظام البائد بعد فشله في الحرب الخليج الثانية
وانصياعه صاغرا لقرارات األمم المتحدة ،وقيامه بإخماد االنتفاضة
المباركة التي عمت جميع مدن العراق في جنوبه وشماله بقصف
المدن بالمدافع واألسلحة الثقيلة وإعدام المئات من أبنائها ،منها
مجزرة التون كوبري التي راح ضحيتها ( )102شهيد ،واستذكارا
ألرواحهم الطاهرة أقام نادي االخاء التركماني حفال تأبينيا بهذه
المناسبة والذي بدأ بالوقوف دقيقة واحدة وقراءة سورة الفاتحة
على أرواحهم الطاهرة ثم القى الدكتور نجدت البياتي كلمته واتبعه
الدكتور صباح عبدهللا كركوكلي واللذان أشارا في كلمتهما الى
األعمال الوحشية للنظام البائد وتضرع الحاضرون الى هللا أن يسكن
شهدائنا في جنات النعيم ويخزي الظالمين.
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