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أين نحن من اللعبة االنتخابية ؟!
اوغوز قورقماز
اعتاد النواب الذي يحترفون لعبة االنتخابات البرلمانية ،ويلتصقون بالسياسة متخذين منها حرفة على القيام بشراء الرؤوس البشرية والمقايضة
عليها ،والدخول في شركات يكون رأس مالها تلك الرؤوس ،وعندما يصلون بعد نجاح لعبتهم تلك الى المجلس النيابي يباشر كل منهم حلب الشعب
بأسلوب وآخر ،متخذا من حصانته دريئة يختفي وراءها,
ولكل هؤالء رجال مختصون بخلق الجو الالزم والالئق أمام النائب وخلفه وبين يديه أينما تحرك ،حتى يبدو مهيبا رهيبا ،وذا مقام ومكانة تهتز لها
أعراف الفقراء وقلوبهم وتلجم لهولها ألسنة البسطاء وتنخلع لطلعته قلوبهم من أماكنها.
ولهؤالء تقاليدهم الخاصة في التعامل داخل المجلس وخارجه ،مع الحكومة ومع المواطنين ،وأساليب خاصة أيضا في قبض الثمن ما يضطرون إلنفاقه
على حمالتهم االنتخابية ،وما يريدون قبضه لقاء خدمات يقدمونها للمواطنين بصورة شخصية ،وعندما تكتشف الشعب أساليب الفساد التي ينشرونها
في كيان الدولة يقومون بتغير أساليب التمثيل توهم بانها خطوة الى إعادة األمور الى نصابها الصحيح.
إن االنتخابات من المقومات األساسية للديمقراطية ،وانها ليست ترفا ،وال سالحا يستخدم للضرر بمجرد الضرر او لإلرهاب واالبتزاز ،وإنما هي الحق
األولي للمواطن ومصدر انطالق حيوية الخلق والبناء واألبداع في الحياة ،والشرط اإلنساني الالزم في المجتمع ،وهي ليست الفوضى او الطوباوية
المطلقة والتهويم الذي ال يرتبط باألرض وبحياة الناس عليها.
كما أنها ليست ظاهرة قمع الطاقة الروحية لدى األفراد بالترغيب والترهيب وبأساليب مباشرة او غير مباشرة ،وخلق تناقضات لجعل ذوي الكفاءة
واإلمكانية بعيدين عن الساحة ،وملئ الفراغ بالسباقين في انتهاز الفرصة ،بالتالي شكلوا نتوءا بارزا في المكان الشاغر ،األمر الذي يوحي بان الفراغ
قد سد ،وعندما وجدوا انفسهم في مكان يجب أن يمأل ،صار لزاما عليهم أن يتبعوا األساليب كلها ليبقوا حيث هم ،وليدافعوا عن وجودهم غير الشرعي،
ومن الطبيعي أن يستخدموا سالح العاجز ،فهم اذا لم تهيء لهم مقوماتهم الشخصية اإلمكانيات التي تؤهلهم لملء المكان الذي وجدوا انفسهم فيه،
كان لزاما عليهم أن يظهروا بمظهر القادر على ملء الفراغ وذلك باتباع كل األساليب الممكنة والتي تؤدي لذلك ،من خلق التعقيدات الى تفجير خالفات
بين األفراد والجهات التابعة لهم ،الى تقديم وتأخير األشخاص حسب قدرتهم على أن يكونوا ملمعين ماهرين لكيانهم الذي يحتاج الى التلميع والزخرفة
باستمرار ،وشيئا فشيئا يجدون انفسهم بالضرورة يسيرون في طريق شراء الضمائر وتزيف الحقائق واستغالل أساليب التفرقة والتمييز وكل ما من
شأنه أن يساعدهم على خلق جو من التناقضات تشغل الناس عنهم وتفرقهم وتلهيهم ببعضهم بعضا فيصرف كل همه او جهد يومه لفرد آخر.
هذه التناقضات ينعكس سلبا على وضع األفراد وعالقاتهم ،فتعم أساليب العمل المغلوطة وتقوم العالقات المريضة في المجتمع ،وهذا بدوره يشكل
وسطا غير مالئم لنمو أفراد الجيل تتشكل حوله ظروف مختلفة تشده الى التخلف والجهل والفوضى وسيادة العالقات المريضة ،فيتوارث الناس الخطأ
والمرض االجتماعي والعيوب القاتلة جيال بعد جيل ،ويصبح عبء إزالة مثل هذا اإلرث المتراكم من األمراض اثقل من إرادة اي فرد ،بل وربما اي
جيل من األجيال األمة.
لكن عصرنا الحديث يشهد أساليب مستقاة من عصر العلم والتقنية المتقدمة في الدعاوة االنتخابية دون اللجوء الى شراء الرؤوس والدخول بواسطتها
الى معترك السياسية ،مستفيدين من معطيات العلم والتقنية الى اقصى الحدود في سبيل حصول األصوات تمكنهم من الوصول الى مجلس النواب
بالتزوير ضاربين عرض الحائط كل القيم اإلنسانية ،ومعرضين عن كل ما يتمخض عنه تصرفهم من نتائج مريرة تعود على الشعب والدولة.
في كثير من المجتمعات التي تسيطر فيها األنظمة الديمقراطية يتمكن اإلنسان من االحتفاظ بالجزء األكبر من حريته وشعوره بالكرامة ،ولكن الحرية
والكرامة قتيل في مجتمعنا رغم أننا خرجنا من طوق اإلجحاف الذي كان مضروب حولنا لنجد انفسنا في دوامة اإلعصار من جديد حيث استغالل
التجار ،وأجور البيوت المرتفعة ،وغالء األسعار ،وأزمة الكهرباء ،وقلة الخدمات الصحية ،والبطالة المتعمدة ،والنائب الذي انتخبه ليمثله ويكون
صوته ،وولي أمره يدفن نفسه بالصمت عندما يلمح نظرة شزر ،ويتقوقع في داخل جلده ،وال يطيب له أن يسمع االحتجاج ،ويرى المحتج نقاقا ال
يعجبه العجب وال الصوم في رجب ،فال يسمح الحد بالكالم فيما يخصه ،وال يسمح الحد أن يقول انه ال يسمع أيضا ،وفوق ذلك يطلب من الناس التزلف
والمديح والتطبيل والتزمير له.
أن المواطن العادي الذي يتوجب عليه أن يحمل البندقية او يجر عربة الخضار او يشغل المعمل ويحرث األرض ليصنع الحياة من خالل العمل ،أليس
من حقه أن يقول رأيه فيما يجري حوله من أحداث وتصريف أمور ورسم معالم حياة ؟!.
الم يضعوا في الحسبان ماذا تكون الحالة النفسية لهؤالء الذين اعدوا للقتال والبناء ،أولئك الذين يصولون بهم ويحمون وجودهم ،اذا انسلخوا وجدانيا
وشعروا بانهم يدعون عند النائبات فقط ،وينبذون يوم المغنم ،يوم يدعونهم لوقفة ؟!.
لذلك فان عزوف المواطنين عن المشاركة في االنتخابات األخيرة كان أمرا طبيعيا ،وكنت على مقربة منهم ،اسمع تحاورهم ،يقول احدهم (ماذا لو فاز
فالن او اخفق عالن فالجميع يسعون الى مصالحهم الخاصة يتبوؤون مقاعدهم في مجلس النواب ويتمتعون بمغانمها بدأ بمنحة تحسين الحال والتي
يساوي ما تقاضاه أبي في خدمته الوظيفية لمدة أربعين عاما ،والراتب الشهري المغري لمدة أربعة سنوات وموكب من سيارات المصفحة وفوج من
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الحمايات الشخصية من إخوانه وأقاربه ،والجواز الدبلوماسي له ولعائلته ليتصيفوا في البلدان األوروبية في فنادقها الفاخرة بينما نحن نغلي ونصب
عرقا بسبب انقطاع الكهرباء ،وننام على نغم البعوض).
ويقول اآلخر (انك ال تراهم وجها لوجه إال عندما يشحذون صوتك قبل دخولهم الى البرلمان ،وقد تراهم صدفة وهم في سيارتهم المظللة تقيه من أداء
التحية لك ،او عندما يترجل منها وسط حراسه الخاص يصدونك عن رويته ،قد يدفعونك بعيدا بقبضتهم اذا حاولت التقرب منه ،ومحظوظ انت لو تكرم
وتحدث معك في امر يخصك ،والتف جاللته الى احد حراسه ليقول له سجل اسمه عندك ،وتبقى انت في انتظار امل لن يتحقق أبدا).
وقال اآلخر يرتدي نظارة ويتكئ على عصا يعينه في خطواته الوئيدة وقد وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبا وهو يؤشر بعصاه الى صورة كبيرة
الحد المرشحين (هذا كان احد تالمذتي لم يكمل اإلعدادية إال بشق األنفس ،فقد نفخ هللا في صورته وانتخب نائبا في الدورة السابقة ،ومرة لقيته صدفة
في مجلس الفاتحة ،وكم كانت فرحتي كبيرة وانا أرى احد تالمذتي نائبا وممثل للشعب ،فدنوت منه مخاطبا إياه كيف حالك يا ولدي ؟ وكنت انتظر منه
أن ينتصب أمامي أجالال للمعلم الذي كاد أن يكون رسوال ،ولم يلتف لي ولو بطرفه).
فقاطعه احدهم قائال (يا عم لماذا ال تفقه آداب الكالم والمخاطبة ؟ كان عليك أن تنحي بكل قامتك أمامه وتقبل يديه الكريمتين إن لزم األمر ،وتناديه
بصوت خفيض يا صاحب الجاللة هل باإلمكان القى التحية عليك ؟ او تناديه يا دكتور النهم اصبحوا حملة الشهادات العليا كيف ؟ ال يعلم بها إال هللا
والراسخون في العلم ،يا عم يطربهم هذه العبارة ،وعليك أن تبقى تناديه يا سيادة النائب وان شئت ناديه سيادة النائب السابق ال يهم).
وقال اآلخر (دعوني أيها السادة أوفيكم بالخالصة ،هؤالء ال يهمهم مصالح الشعب ،وانهم حفنة من الفاسدين يسعون الى الكسب غير الشرعي
والغنى بالسحت الحرام ،وقسم منهم يسعى الى الوجاهة وتقدير واحترام الناس بعد أن عجز الحصول عليها بشخصيته ومقامه العلمي واألدبي
ومكانته االجتماعية ،وال داعي أن أنبئكم بأسمائهم التي بات معروفا للقاصي والداني وفضائحهم تملئ صفحات الصحف والمجالت وصفحات التواصل
االجتماعي).
ولألسف الشديد فان ما يطلقونه ال تخلو من الصواب فهي الحقيقة المرة التي ال يختلف عليها االثنان ،ولكن التعميم مرفوض أيضا ،فثمة رجال نذروا
انفسهم لخدمة وطنهم وشعبهم ،وقدموا خدمات جليلة ال يمكن إنكارها او التغاضي عنها ،ومواقفهم مشهودة في انتزاع الحق ،وصوالتهم تحت قبة
البرلمان معروفة ،وخاصة نواب الكتلة التركمانية الذين تمكنوا من إحراز بعض المكاسب الشرعية المتهم ،ولم يتمكن المتصيدون في المياه العكرة
النيل من نزاهتهم في خضم المفاسد التي تزكم األنوف.
إن مسألة مشاركة التركمان في االنتخابات مسألة الوجود وأثبات الحجم الحقيقي للتركمان الذي نسعى لتحقيقها منذ عام  ، 2003فالشعب التركماني
الذي يتجاوز تعداده ثالثة ماليين نسمة قادر على انجاب ( )20نائبا على اقل تقدير اذا ما شاركوا بثقلهم الحقيقي واحسنوا لعبة االنتخابات واستفادوا
من اإلخفاقات السابقة.
فليس عيبا أن نشير الى أخطائنا ونجد الحلول الناجعة لها ونستخلص من إخفاقاتنا دورسا وعبرا تقينا من الوقوع في الخطأ مرة ثانية ،فعلينا أن
نعترف باننا اخفقنا في تعبئة الجماهير للمشاركة الجادة في االنتخابات ،واعتمدنا على العواطف بديال عن التربية والحياة الحزبية ،ونحن نعلم سلفا
بان ال محل للعواطف في السياسة ،كما علينا أن نعترف باننا اخفقنا في أعداد مجتمعنا أعدادا حزبيا رغم الفرص الوافرة منذ عام  2003بذلك ،وبنينا
مؤسسات كثيرة لكنها لم ترقى الى مستوى الطموح بسبب عدم اختيارنا الشخص المناسب لتولي إدارتها ،وتعدد األحزاب التي تحمل أيديولوجية واحدة
وهذا يعني التشظي والفرقة ،وترشيح مرشحين لخوض االنتخابات ال ثقل لهم او المؤهالت تجعلهم قادرين على تحمل أعباء المهمة التي هم مقدمون
على تحقيقها ،او أشخاصا يتخذون الناخب التركماني سلما للفوز ثم ينصرفون الى كتل سياسية أخرى بعد إعالن النتائج ،فضال عن أشخاص اقحموا
انفسهم الى هذا المعترك وهم يعلمون جيدا أن نصيبهم في الفوز مستحيال.
وال أظن أن من مصلحة التركمان أن يضيع او يضلل في لحظة تتطلب كل الوضوح وكل الجهد في سبيل دفع المرارة وحفظ الوجود ،واذا كانت
الشكوى التي نلمسها هذه األيام ،وعلى جميع المستويات ،تعبر عن تلك المرارة من جهة وعن ذلك الضياع من جهة أخرى ،فاننا نعتقد أن الشكوى
وحدها لن تحل أمورنا ،ولن توصلنا الى توضيح ما نريد تحقيقه.
إن الشكوى في بدايتها محرض مقبول لطرح المشكلة ولكن عندما تزمن وتصبح عادة او وسيلة من وسائل وضع الشبهة وتبرئة الذمة واإلعالن عن
عدم المقدرة فإنها تصبح مرضا واجب المعالجة ،وداء قتاال يقضي على كل امل في االتجاه نحو العمل المنظم والممنهج والذي من شأنه أن يجتث
أسباب الداء ويضع األمور في نصابها ،والناس عند حدودها وحقوقها ،واذا بقينا نجتر آالمنا ومراتنا او نخنقها حتى في مراحل االجترار أيضا ،فأننا
سنحصل على نتيجة واحدة وهي تآكل قدراتنا وملكاتنا وأرادتنا ،وضياع كل فرصة يمكن استغاللها لتحسين أوضاعنا وللخروج من دوامة الدوران في
حلقة مفرغة تستهلك قوانا او تشلنا في الوقت الذي ينشط فيه غيرنا ،ويركض فيه المستغلون متضافرين لفرم رقابنا.
إن مشاكلنا وواقعنا االجتماعي والسياسي والمؤامرات التي تحاك ضدنا في السر والعلن ،والمطامع التي تحيط بنا على اختالف مشارب أصحابها،
كل ذلك يستصرخنا أن نوظف جهودنا توظيفا افضل ،وان نفسح مكانا للعقل ليحكم حياتنا وتصرفاتنا وأقوالنا ،فنحن أحوج ما نكون اليه ،وهو اضعف
ما يكون صولة وصوتا ،فهل نحكمه ونتحكم اليه في جو بعيد من االنفعال الشديد ،واألحكام المسبقة وبعيدا عن توزيع بطاقات حسن السلوك ،إن هذا
مطلب في صالح األمة ومستقبلها فيما اعتقد.
أن القرائن تشير بوضوح بعد اعتصامنا ورفضنا لنتائج االنتخابات الى أننا أمة نستطيع أن نفعل شيئا اذا تماسكنا ،ونبقى ريشة في مهب الريح تعبث
بها األنواء اذا ما بقينا على تنافرنا ،وتناحرنا ،قد ال نغير من امر شيئا اآلن ،مع أن التجربة أثبتت قدرتنا الكبيرة ،ولكن نستطيع على األقل أن نمنع
أعداءنا من تغيير ديموغرافية مدننا وتقليل ثقلنا السياسي كما يحلو لها.
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(الحلقة الرابعة )

جاء فيه:

نادي االخاء التركماني
تــاريــخ  ...وأصــالـــة

الى األحرار العالم
الى المنظمات والجمعيات العاملة ألجل اإلنسانية
الى إخواننا في الوطن العربي.
لما تشهد اإلنسانية في مختلف مراحلها التاريخية القديمة والحديثة
مأساة كمأساة مجزرة كركوك التي فاقت مأساة دير ياسين وجازر
هوالكو تلكم المجزرة البشرية التي قامت بها فئة األجرام الشيوعية
المجرمة التي تتغنى كذبا وبهتان باسم اإلنسانية.
إن مأساة المواطنين التركمان في كركوك قد أيقظت المشاعر ،وبعثت

الدكتور صبحي شيخ حسن

الوعي العميق في جميع المواطنين الطيبين في عراقنا الحبيب ،فوقفوا
سدا منيعا تجاه تيار الشيوعية التي عاثت في األرض فسادا والتي

عليهم ال يعدو الدعاية الرخيصة واألكاذيب الباطلة التي تستعين

استحدث طغيانها من عهد قاسم األسود ،وبتأييد مناصرة منه ،ذلك

بها هذه األجهزة وتتجاوز على قواعد العرف الدولي بالتدخل في

العهد الذي ضاعت فيه المقاييس اإلنسانية ،وفقدت فيه سيادة القانون.

شؤون جمهوريتنا الداخلية لذلك فإننا باسم نادي االخاء التركماني

وسجلت تلك المأساة بصفحات دامية في سجل التاريخ اإلنساني،

وكافة المواطنين التركمان نستنكر هذه الدعايات الكاذبة الموجهة

ولكن عدالة الباري عز وجل وجهود أبطال الثورة ثورة  14رمضان

ضد جمهوريتنا ونعتبرها تدخال سافرا في شؤوننا الداخلية ونطلب

المبارك قد أعادت الحق الى نصابه وردت كيد الفئة المجرمة الى

الكف عنها الن ذلك استر على الشيوعية وجرائمها التي سادت أثناء

نحرها وساقتها الى ساحة الحق والقانون كي تنال عقابها القانوني

حكم الطاغية قاسم في أرجاء عراقنا الحبيب .وسيعلم الذين ظلموا

ألنها وقفت شاهرة السالح تريد إطفاء نور الثورة المباركة ،ولكن

اي منقلب ينقلبون.

هيهات أن يتغلب الباطل على الحق ،والحق يعلى وال يعلى عليه.

الدكتور

إال أن أجهزة إعالم االتحاد السوفيتي والبالد االشتراكية الذت

مردان علي

بالصمت واطبق عليه السكون عندما كانت الفئات الشيوعية المحلية

رئيس نادي االخاء التركماني

تفتك بوسائلها الوحشية بأبناء كركوك األبرار ،كالمرحوم الطبيب
إحسان خيرهللا عندما هشمت جمجمته بصخرة قاتلة ،وعندما قطعت

كما أبرقت طلبة التركمان الجامعيين في بغداد برقية مماثلة عبروا

رقبة أخيه المرحوم عطا خيرهللا بمقصلة الباب وعندما مزق جسد

فيها عن استنكارهم وشجبهم عما تقوم بها األجهزة اإلعالمية في

المرحوم عثمان بالسكاكين القاطعة وعندما انهالت الطعنات من

االتحاد السوفيتي والبلدان االشتراكية من بث الدعايات المغرضة

حراب المقاومة الشعبية على األخوين صالح أوجي ومحمد أوجي،

بقصد التشوية والتنكيل بالثورة ومناصرة المجرمين والقتلة ،أدناه

وهما يتعانقان أمام مقر المقاومة وهما مثخنان بالجراح وكذلك لم

نص البرقية:

تحرك أجهزة اإلعالم السوفيتي صوتا واحدا عندما استمرت المذبحة

الى األحرار العالم

ثالثة أيام متواليات حيث القتل والسحل والنهب وتعليق الجثث على

الى المنظمات والجمعيات العاملة ألجل اإلنسانية

كانت نهاية السنة الثالثة لتأسيس نادي االخاء التركماني مفاجأة

قيادة الثورة ،كما بعثت الهيئة اإلدارية للنادي برقية مماثلة تعلن

األشجار وأعمدة الكهرباء ودفن المواطنين وهم أحياء.

الى إخواننا في الوطن العربي.

ليس للتركمان فحسب وإنما للعراقيين كافة ،ففي الثامن من شباط

فيها تأييدها للثورة.

اجل لم تحرك األجهزة ساكنا عندما قتل المرحوم قاسم النفطجي وعلي

كان كفاح شعبنا المجيد أبان الحكم القاسمي األسود خليقا بالتقدير ،لما

عام  ،1963اسدل الستار عن مرحلة سوداء التي مر بها العراق

حظي هذا االنقالب باعتراف الدولة العربية والدول األجنبية وتأييدها

النفطجي أمام باب دارهما وعلى مرأى من أطفالهما ،وعندما قتل

القاه هذا الشعب األبي من صنوف العذاب المرير مما جعلته كتلة واحدة

والتي كان قد خطط لها أن تكون عهدا للحرية والديمقراطية وتحرير

وخاصة مصر التي كان رئيسها جمال عبدالناصر على خالف مع

المرحوم جهاد ونهاد واختهما امل أمام والدهم ووالدتهم وتضرجوا

تتحدى عناصر الطغيان الفاسدة ،وقد هب الشعب عن بكرة أبيه يقاوم

العراق الكامل من االستعمار ،إال أن الثورة انحرفت عن مسارها

عبدالكريم لتفرده بالحكم وتملصه من الوحدة مع مصر التي أعلنتها

بدمائهم داخل غرفة النوم وكذلك عندما فقئوا أعين المرحوم جاهد

العهد الفردي الدكتاتوري ويدعو الى جمع الكلمة للقضاء على مفاسد

بانفراد عبدالكريم قاسم على حكم البالد ،واطالق العنان للفوضويين

ثورة  14تموز ،وعزل عبدالسالم محمد عارف رفيقه في تخطيط

فخرالدين وربطوا بسيارتين مختلفتي االتجاه وهو حي فشقوه شقين

المجرم األكبر ،عميل االستعمار والشعوبية إال نفر قليل حاقد تحدى

أن يعيثوا في األرض فسادا ،وارتكاب جرائم وحشية من قتل وسحل

وتنفيذ الثورة من مناصبه ،ثم إحالته الى محكمة المهداوي ،إال أن

خالفا ألبسط القواعد البشرية.

إرادة الشعب وطغى وتجبر فقتل ومثل بالجثث وسحلها في الشوارع

المواطنين وتعليق جثامينهم على أعمدة الكهرباء وجذوع الشجر.

االتحاد السوفيتي والدول االشتراكية امتنعت االعتراف باالنقالب بعد

إن أجهزة الدعاية الشيوعية العالمية من يدعون بأنصار السالم

غير مبال بأبسط القواعد اإلنسانية متخطيا في ذلك كل عرف أخالقي.

هذه الثورة حظيت بتأييد الشعب العراقي بصورة عامة والشعب

أن اقدم االنقالبيون على إعدام رموز النظام واعتقال عدد كبير من

سكتت عن قتل وسحل عشرات المواطنين من الطبقة العاملة ،إن هذه

ونحن الطلبة التركمان الجامعيين الطليعة الواعية للمواطنين

التركماني بصورة خاصة وانهالت على مجلس الوطني لقيادة الثورة

الشيوعيين والمقاومة الشعبية التي عاثت في األرض فسادا ،وأخذت

األجهزة المسعورة التي تتباكى على الشيوعين العراقيين المجرمين

التركمان األبرار قاسينا مثلما قاساه إخواننا العرب من شتى

سيل من برقيات التأييد والتهاني ،واعلن نادي االخاء التركماني

وسائلها اإلعالمية تلب الراي العام العالمي ضد االنقالب ،فاصدر

الذين أقاموا مجازر كركوك والموصل والبصرة وبغداد ووقفوا

صنوف التنكيل واإلرهاب كطلبة يملؤهم اإليمان بالحق وكمواطنين

الممثل للشعب التركماني قد تأييده للثورة من خالل البرقية التي

النادي بياننا يندد فيه الموقف السوفيتي المعادي لالنقالب والتزامها

شاهري السالح أمام الثورة المباركة لم ينالوا جزاءهم العادل بعد،

ال يرضون بالهوان ،وكان أن مر المواطنون التركمان بأفجع مأساة

بعثها رئيس الهيئة اإلدارية للنادي الدكتور مردان علي الى مجلس

الصمت إزاء ما حدثت في كركوك من الجرائم الوحشية عام 1959

الن المحاكم العادلة تنتظرهم ،فتهويل أمرهم وزعم االعتداءات

عرفها تاريخ البشرية بكارث روعت الضمير اإلنساني اذا قتل منا
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الكثيرون بأيدي الشيوعيين المحليين بإيعاز من المجرم قاسم الذي باع
ضميره ووجدانه ليرضي في نفسه شهوة الحكم المتعطشة الى دماء.
اجل أخوتنا ،شهدت شوارع كركوك الباسلة مأساة تندى لها جبين
اإلنسانية كارثة استنكرها األحرار في بقاع الدنيا ،ولم يحدث ذلك إال
تنفيذا لمخطط إجرامي بدأ تنفيذه في الموصل الحرة وجرح كركوك
الباسلة وصبغ ام الطبول بالدماء ،وبغداد بدموع الثكلى ،والبصرة
بصيحات األرامل واليتامى ،سقط عطا خيرهللا واخوه إحسان خيرهللا
وهم يهتفون باسم هللا ،وخر الشهداء شاكر زينل ،زهير عزت،
إبراهيم رمضان ،عبدهللا احمد ،جمعة قنبر ،حسيب علي ،عثمان
خضر ،نورالدين عزيز ،هؤالء قتلوا بأيدي جماعة تدعي الحرص
على الطبقة العاملة مه انهم كسبة كانوا يعملون من اجل لقمة العيش
إال أن رصاصات الغدر ،وهراوات الجبناء وسيارات األنذال كتبت لهم
الموت والسحل في الشوارع الن قلوبهم تنبض بان اإلسالم حق وان
القران حق ،وان الشيوعية كفر والحاد.
نعم امتزجت دموع األخوين صالح ومحمد أوجي بدمائهما وهما
يستقبالن الموت متعانقين وشفاهم تتمتم باللعنة على هؤالء األنجاس
الذين فقدوا كل معاني الشرف واإلنسانية ،وظلت جثث الشهداء قاسم
النفطجي وعلي النفطجي ،وعبدالغني سيد محمد أياما طوال معلقة
على فروع األشجار وأعمدة الكهرباء ،بعد أن شبعت سحال وتنكيال
نكاية باإليمان والحق العلوي.
ولم تكن مالمح الشهداء الحاج نجم الدين عبدهللا ،وعادل عبدالحميد،
وكمال عبدالصمد ،وصديق قلعه لي لتعرف من كثرة ما القته من تشويه
العمالء الشيوعيين الذين كانوا يتسلون بالتمثيل الجثث ،ولعق الدماء.
وقدم الطلبة الشبان خيرة إخوتهم ضحايا الغدر والعدوان ،وما كان
استشهاد جاهد فخرالدين وهو في ريعان شبابه الذي تقبت رجله
لتربط بالحبل وهو ال يزال حيا ،وربط بسيارتين مختلفتي االتجاه
ليمزق شر تمزيق إال دليال على وحشية هؤالء المجرمين الذين لم
يعرفوا لإلنسانية من معنى ،وما كان استشهاد األبرار فاتح يونس،
وعبدالخالق إسماعيل ،وأنور عباس ،إال دليال على إيمان شعبنا
المجاهد في كفاحه ضد الشيوعية الملحدة المجرمة ،ولقد استشهد
نهاد فواد ،وجهاد فواد ،والشهيدة امل فواد الطلبة الشباب وهم في
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عقر دارهم ،وتحت أنظار إخوتهم ووالديهم.

الشكرة ومضى في أعماله اإلجرامية واإلرهابية وشق وحدة الصف

التاسعة حتى هدر صوت هادر يشق عناء السماء ،وانطلق المذياع

هذا جزء يسير مما فعله الشيوعيون المحليون في العراق بأخوتنا في

العربي واختلق األزمات الدولية المفتعلة فاصبح جو البالد مشحونا

ليعلن قيام الثورة المباركة ،ثورة الحق على الباطل ،ثورة الرجال

كركوك المجاهدة ،وقد شهدت الموصل الباسلة الجريحة أمثال هذه

باإلرهاب والتنكيل واثر كل ذلك على اقتصاديات البلد اضف الى

األشداء المؤمنين بحق الشعب في الحرية والعيش بكرامة ،وبحقه

الجرائم بترتيب وإيعاز من قاسم الشعب ،وشهدت أنحاء مختلفة من

ذلك مشاريعه الهوجاء التي كان يصرف عليها الماليين بمشاريع

في الحياة ،وهكذا انتصرت إرادة الشعب على الظالمين وارتفعت

عراقنا الثوري الحبيب جرائم وجرائم وال تزال ام الطبول المكلومة

ارتجالية ال نفع فيها سوى الدعاية الرخيصة لشخصه.

كلمة هللا عالية وخسأ الكافرون الملحدون.

تحكي كفاح أمة لم تعرف الذل ،أمة صمدت بوجه الطغيان ،وآمنت

لعل ابشع جرائم عدو الكريم قاسم هو استناده على الحزب الشيوعي

وحاولت زمرة شيوعية باغية الوقوف بوجه الزحف الثوري

بالحق وبإرادة الشعب.

العميل الحاقد على القوى القومية والوطنية وعلى كل ما هو شريف

الهائل فجاءت محاولتها تلك دليال جديدا على خيانتها لتربة لوطن،

إننا الطلبة التركمان الجامعيون اذ نفضح هذه الجرائم القذرة التي

ومبجل فانتهزها هذا الحزب العميل فرصة سانحة لضرب كل من ال

ومساندتها لعدو الشعب عدو هللا (قاسم) وكانت جريمة جديدة

دبرها الشيوعيون المحليون انصار العهد األسود المقبور ،تستنكر

يسير وفق خططه الجهنمية اإلجرامية فارتكب المجازر الوحشية

أضافتها الى سلسلة جرائمها السابقة التي ارتكبها بحق الشعب

الحمالت المغرضة التي تشنها أجهزة اإلعالم في االتحاد السوفيتي

والجرائم البشعة وزرع الدم واإلرهاب والقتل في جميع أنحاء البالد.

والتي تأتي على راسها مذابح الموصل ومجزرة كركوك الرهيبة

والدول السائرة في محورها ،وتبعتهم إسرائيل اللقيطة بالدس على

وكان أمرا طبيعيا ونتيجة منطقية بعد كل هذا أن يقوم الجيش والشعب

الدامية اللتين ذهب فيهما خيرة الشباب ضحية للغدر الشيوعي

المواطنين التركمان والتشكيك في إخالصهم للعراق الغالي ،ونهيب

بتصحيح هذا االنحراف وإعادة األمور الى نصابها ،فكانت ثورة 14

اللئيم ،وما فعلوا ذلك إال الن أبناء الموصل ال يمكن أن يتزحزحوا عن

بالراي العام العالمي وبالحركات الطالبية المجاهدة أن تفضح هذه

رمضان المباركة التي سطع فيها نور الحرية العدالة على ربوع

قوميتهم العربية الشماء ،وال أن يحيد أبناء التركمان في كركوك عن

الحمالت المسعورة من فئات تباكي على المجرمين لطخت أيديهم

عراقنا الحبيب ،وخرج فيها العراق عن عزلته السياسية ليشارك

قوميتهم وإخالصهم لتربة الوطن ،وتمسكهم بدينهم الحنيف ،وكانت

بالدماء ،واننا نعلن في الوقت نفسه التفافنا حول قيادة مجلسنا

باقي أجزاء األمة العربية في أمانيها وأهدافها فالحمد هلل أن نصر هذا

مجزرة كركوك الجريحة إسفينا يدق في نعش الشيوعية والشيوعيين

الوطني لقيادة الثورة ،وهللا من وراء القصد.

الشعب ،وأنار له طريق الحرية ،انه على شيء قدير).

في العراق لما عرف فيها منهم من وحشية كاسرة ،وبعد عن ابسط

الطلبة التركمان في جامعة بغداد.

وكتب األستاذ حبيب الهرمزي سكرتير تحرير المجلة مقاال بعنوان

المفاهيم والقيم اإلنسانية ،فما تورعوا عن قتل األبرياء من شباب

وخصصت مجلة االخاء عددها المزدوج ( )12 -11للسنة الثانية

(إرادة الشعب) عبر فيه عن فرحة الشعب بسقوط الطاغية وميالد

وأطفال ونساء ،وال عن تعليق الجثث عارية على العواميد ،وال عن

الصادر في بداية نيسان  1963لهذا الحدث الكبير في تاريخ العراق،

عهد جديد من الحرية ،وانقشاع الغيمة السوداء عن سماء العراق

سحل الضحايا األبرياء وهم أحياء يصرخون وليس من منجد ،الن

حيث جاء في مقالها االفتتاحي بعنوان (ثورة الحق) ما يلي:

وبزوغ شمس صباح جديد جاء فيه:

الوحوش األدمية كانوا خالل أيام ثالثة سود هم حاكمين بأمرهم في

(وأخيرا وبعد سنين طويلة مليئة بالكفاح والجهاد ،مليئة بالماسي

(في يوم جميل مشرق ،استيقظ الناس مع إشراقة الفجر الوردية

البلد يزرعون الموت وينشرون التقتيل والتنكيل والغدر والسلب

واآلالم ،قام الجيش الجبار بثورته الجبارة لسحق قالع الظلم

وهم بين هائم في سحابة من القلق واليأس ،وبين يأس ال يجد لقمة

والنهب ويشبعون شهوتهم األثمة للولوغ في دماء األبرياء.

والطغيان ،ومعاقل الفساد واالستبداد ،فضرب ضربته القاصمة

العيش ،وآخر في هم وقلق على ابنه او قريبه الذي يقبح خلف

ومضت أيام المجزرة الرهيبة ،وتالها إرهاب قاسمي اسود شمل

والحاسمة ،ودك حصون الديكتاتورية الهوجاء ،لينير الدرب أمام

األسوار العالية واألبواب الحديدية الصلبة ينتظر ساعة الخالص

جميع الفئات المخلصة في البلد ،فما توانى التركمان في العراق عن

هذا الشعب الجبار نحو أفاق من الحرية والكرامة ،ومرة أخرى اثبت

والتحرر من حكم اسود ينشب بأظافره الرهيبة على كاهل الشعب

مقاومة هذا اإلرهاب ،وذلك الحكم الجائر ،وما توانوا عن محاربة

هذا الشعب األبي الذي صبر على الضيم سنين طوال بانه ال يخضع

ليستنزف دماءه ،ليبيعه بضاعة رخيصة للمستعمر ،كان الكل هائمين

الشيوعية والشيوعيين ،وال كفوا لحطة واحدة عن وضع يدهم بيد

الي قيد الن يرضى أن تمس حريته وعقيدته بشيء.

واجمين ،ال يدرون أن ساعة الخالص قد ازفت ،وما أن حلت الساعة

إخوانهم العرب ومشاركتهم في الكفاح ضد الحكم اإلرهابي ،وكان

ولقد أضحت نهاية عدو الشعب وعدو الحق قاسم الذي اغرق تربة
الوطن بسيل من الدماء ،عبرة لكل معتبر.
لم يكتف قاسم خالل سني حكمه األسود الدامي بخيانة ثورة  14تموز
وانحرافه عن أهدافها السامية ،بل عمد في سبيل تثبيت دعائم حكمه
الرهيب الى إبعاد العناصر الوطنية وشل نشاطها وتشريدها والتنكيل
بها ،ثم قرب الحزب الشيوعي العميل وأعطاه مقاليد أمور البلد
وجعله الحاكم بأمره في البالد واختلق األسباب وابتدع المؤامرات
الموهومة ليزج بأالف من الشباب في السجون والمعتقالت الرهيبة
وارسل خيرة الضباط والشباب بعد ثورة الشواف الباسلة الى ساحات
اإلعدام ،وبلغت به شهوة القتل والتنكيل بالمواطنين الى حده األقصى
عندما دبر مذابح الموصل الرهيبة ومجزرة كركوك الدامية اللتين
راح فيهما األف من زهرة الشباب المخلصين لتربة الوطن ضحايا
لغدر الشيوعيين وإجرامهم ولشعوبية عدو الكريم وانحرافه ،ولم
يكتف بهذا وذلك ،بل تمادى وتمادى فتوج أعماله اإلجرامية بإعدامه
شهداء العروبة والوطن ناظم الطبقجلي ،رفعت الحاج سري ،وفاضل
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زمر يجلببها الخنا كاألبرد
(ام الطبول) وهل أتاك حديثها
اعظم بها من كعبة للهجد
جل الشهيد وباله من خالد
تمشي الجموع على خطاه وتهتدي
بوركت يا جث الشهيد منارة
للمجد للشرف الرفيع المتلد
فدماؤه عصر يفوج أريجه
عبر القرون كالربيع المورد
المجد مجدك يا شهيد مضمخا
بسنا النبوة والفخار االخلد
مرحى آلساد العروبة والحمى
الثائرين على الفساد األنكد
الماحقين لحكم غر ارعن
جر البالد الى الدمار االوهد
أن اعتقل العشرات والمئات من شباب التركمان ،فاستقبلوا السجون

يا وجه بغداد بساما يغازله
غطارف العرب من بعد الشواهين

بصدور رحبة مؤمنة ،واضحى الحديث عن جرائم الشيوعين العمالء
جريمة بذاتها ،والكتابة عنها جريمة والمطالبة بالقصاص من

يا روعة القصف والعقبان تضرمها
نارا على ارعن (اس) المجانين

المجرمين غلطة ال تغتفر.
واليوم وقد مضى عهد قاسم وعهد العمالء ،وقامت في البالد ثورة

راع الجبان ونقع العار يغمره
والعار يختاره أحباب لينين

أتت لتخدم مصالح مجموع الشعب ،ولتصحيح انحراف قاسم عن
مبادئ ثورة  14تموز ،ولتقيم عهدا من الحرية والكرامة ،اليوم يقف

الدين والعرب أهداف لثورتنا
ومجلس الشعب ال نفث الثعابين

التركمان صفا واحدا ويدا واحدة لمساندة الثورة والعمل على تحقيق
أهدافها والحفاظ عن مكاسبها ولخدمة الجمهورية والدفاع عنها ضد

أبناء يعرب أيدينا تصافحكم
بعد الجفاء بباقات الرياحين

كل معتد أثيم ،ولقد تحققت إرادة النصر ،وتوالت انتصاراته واضحت
أقدام الجمهورية راسخة ثابتة ،وانتصر الشعب والحمد هلل).

وقصيدة للشاعر عبدهللا الجبوري بعنوان (ثورة األحرار) فيما يلي

كما تضمن العدد عددا من القصائد الشعرية في حب الوطن وتأييد

نص القصيدة:

للثورة التي أعادت العراق الى حضيرة األمة العربية واإلسالمية بعد

خذها من الصيد األباة اللبد

ان انسلخ منها مرغما ومن هذه القصائد قصيدة الشاعر فخري ناجي
الحارس بعنوان (الصبح الخالد) جاء فيها:
يا صبح بغداد يا صبح الماليين
يا خالد الذكر يا طغرى الدواوين
يا بسمة النصر إشراقا ومفخرة
ونجوة الحر في سوح الميامين
يا مزهر الروح أنساما معطرة
وكوكب الحق في مرأى يهديني
يا شمس رمضان يا تاريخ ثورتنا
خطت ليعرب أنوار العناوين
يا فرحة الخير عمت كل أربعنا
من األشاوس فرسان الميادين
يا خطوة النور دكت كل طاغية
عث الفساد وسمسار الصهايين
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سجلت يا جيش العراق بثورة
سفرا يتيه على الخلود السرمدي
تتلو صحائفه الحسان جحافل
تبغي التحرر من جحيم االقيد
جيش العراق دككت امنع قلعة
للظلم في بلد الرشيد األمجد
فليهنأ المنصور قد ولى الدجى
متعثرا اثر الحقير االوغد
وليخسأ العمالء ان عروبتي
قد أشرقت مثل الصباح األسعد
بالوحدة الكبرى ألقسم أننا
ال نستكين لغاصب مستعبد

سمراء تقذف بالحمام األسود
خذها من األبطال يهزج عزمهم
بالثأر والمجد الرفيع اال تلد
خذها من الثوار تسعر باللظى
من كل أروع بالبطولة مرتد
بوركت يا جيش العراق مطهرا
ارض العروبة من الزنيم (األوحد)
زرع الدمار بارضنا متجبرا
وهللا فوق الظالم المتمرد
سفك الدماء الزكيات تعسفا
وأباح حرمة كل حر أصيد
وقد امطر الشعب األبي بوابل
من ظلمه المتدفق المتوقد
وغد تفرعن في البالد تحوطه

هي وحدة ال بد من تحقيقها
بدم األباة وبالنضال األربد
ايه دما األحرار يا الق الضحى
للمدلجين السائرين الى الغد

سعيد كتانة ،الدكتور عبدالخالق البياتي ،الدكتور أنور علي ،نجم
الدين عزالدين ،حبيب الهرمزي ،فاضل خضر ،سليمان رفعت ،حميد
مجيد المهندس ،جالل النقيب ،إسماعيل حقي ،ارشد الهرمزي)
وخولت اللجنة بصرف المبالغ المقتضية لتنظيم المسيرة ،ولجنة
انضباط من السادة (احمد عرفات ،صباح الصالحين اكرم محمود،
اكرم طه ،حسين سوزلى ،معروف حسين ،جمال خضر ،ارشد
الهرمزي ،فخري جالل ،رحمة هللا بزركان ،كريم قصاب ،صفوت
صفاء الدين ،محمود رؤوف ،كمال بيرقدار ،صدر الدين بهاءالدين،
سامح هدايت ،حيدر غريب ،خالد سعيد ،صباح محمود ،نوزاد حميد).
وتجمعت الوفود القادمة من المدن والقصبات التركمانية أمام مقر
النادي في العيواضية ،وانطلقت المسيرة التي شارك فيها مئات
من المواطنين التركمان وهم يرتدون الزي القومي رافعين صور
عبدالسالم عارف ،وجمال عبدالناصر وصور شهداء التركمان الذين
سقطوا في مجزرة كركوك الدامية عام  ،1959ويافطات كتب عليها
عبارات التأييد للثورة.
وفي نهاية المسيرة قام وفد من التركمان المشاركين في المسيرة
بزيارة ضريحي الشهيدين ناظم الطبقجلي ،ورفعت الحاج سري
في مقبرة الغزالية لوضع أكاليل من الزهور عليهما وقراءة سورة
الفاتحة على روحيهما الطاهرة.
ولم يمض طويال قام الرئيس عبدالسالم عارف بزيارة كركوك في
 13أذار وطاف في شوارعها وقد استقبال بحفاوة وتقدير من لدن
الجماهير المحتشدة على جانبي الطرق ترحيبا بمقدمة ،حيث وعدهم
بإنزال القصاص العادل على الذين لطخت أيديهم بدماء األبرياء في
مجزرة كركوك ،رغم أن المحكمة المتشكلة في عهد عبدالكريم قاسم
للنظر في هذه القضية قد أدنت عدد من المجرمين الذين ثبت تورطتهم
وحكمت عليهم باإلعدام ،إال أن قاسم إرضاء لجالوزته وأعوانه من
المارقين ،امتنع عن تنفيذ القرارات الصادرة بحقهم ،وظلوا أحياء
في السجون ينتظرون العفو من سيدهم في الوقت المناسب.
وفي  26نيسان عام  1963اجتمعت الهيئة العامة بموجب الفقرة
(ء) من المادة الثامنة لنظام الداخلي للنادي وبإشراف حكام بداءة
األعظمية خضر عبدالقادر الجبوري وجرى انتخاب هيئة إدارية

وبعد مرور شهر على قيام االنقالب الذي صادف  8أذار ذكرى مرور
ثالث سنوات على ثورة الشواف في الموصل واستشهاد قائدها
العقيد عبدالوهاب الشواف ومقتل عشرات الضباط من الجيش
العراقي وعدد من المواطنين على أيدي الفوضويين وإقدام النظام
على إعدام العقيد ناظم الطبقجلي الذي عرف بمواقفه المشرفة في
الحافظ على األمن واالستقرار في كركوك ومنع حدوث الصدام بين
القوميات القاطنة فيها ،ورفعت الحاج سري مؤسس تنظيم الضباط
األحرار ،تقرر تنظيم مسيرة شعبية في بغداد بهاتين المناسبتين,
وشكل النادي هيئة تحضرية من السادة أعضاء النادي للمشاركة
الجادة في هذه المسيرة وهم:
عبدالقادر سليمان رئيسا للجنة وبعضوية السادة ( الدكتور محمد
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جديدة للنادي ،حيث تنافس  14شخصا للفوز بعضوية الهيئة

المحسن وتقتص من المسيء ليسود األمن واالستقرار في وطننا

اإلدارية وهم السادة:

الحبيب وينعم أبناء الشعب كافة بالحرية والطمأنينة.

عبدالقادر سليمان وحصل على ( )94صوتا.

ثانيا /إن المجرمين الذين نفذ بهم حكم اإلعدام هم:

جالل عزيز النقيب وحصل على ( )94صوتا.

 -1المجرم محمد حسن عزيز

حبيب الهرمزي وحصل على ( )85صوتا.

 -2المجرم نجم الدين نادر

نجم الدين عزالدين وحصل على ( )88صوتا.

 -3المجرم عبدالرحمن محمد

معروف حسين وحصل على ( )61صوتا.

 -4المجرم فتاح صالح

محمد الحاج عزت وحصل على ( )86صوتا.

 -5المجرم احسان حسين

فاضل خضر وحصل على ( )71صوتا.

 -6المجرم طالب عمر

الدكتور جمال مصطفى وحصل على ( )87صوتا.

 -7المجرم محمود علي بسته

الدكتور ارجمند اوجي وحصل على ( )83صوتا.

 -8المجرم خليل ابراهيم الملقب بـ(ابراهيم عجم)

صبحي علي فواد وحصل على ( )22صوتا.

 -9المجرم مختار بلخش

الدكتور عبدالخالق البياتي وحصل على ( )42صوتا.

 -10المجرم عادل حسين

الدكتور سعيد كتانة وحصل على ( )38صوتا.

 -11المجرم خورشيد محمود

حسن سداد وحصل على ( )14صوتا.

 -12المجرم معروف البرزنجي

حزبان عميالن هما الحزب الشيوعي والحزب الباراتي الكردستاني

مستبشرة بيوم الثار البطولي ،وقد تأثرت ثورة رمضان لشهداء

الدكتور أنور علي وحصل على ( )21صوتا.

 -13المجرم عبدالجبار بيروز خان

وتزاحم حوله الشعوبيون والحاقدون والساقطون وأنصاف البشر

كركوك صبيحة يوم  1963 /6 /22بتنفيذ حكم اإلعدام بحق مجرمي

وتم تشكيل الهيئة اإلدارية من السادة المدرجة أسماؤهم أدناه:

 -14المجرم حسين البرزنجي

وجميع الحثاالت األدمية التي انقلبت الى وحوش كاسرة وهاجمت

كركوك البشعة ،وبهذه المناسبة يسر نقابة المعلمين فرع كركوك ان

عبدالقادر سليمان رئيسا.

 -15المجرم فاتح مال داود

مدينتنا األمنة المطمئنة يساندوها جالوزة الدكتاتور قاسم وأخذت

تعبر عن بهجتها وان تعلن باسم جماهير المعلمين في كركوك تأييدها

جالل النقيب نائبا للرئيس.

 -16المجرم نوري مال عبدهللا

تفتك بخيرة رجالنا وشبابنا وقد مارست تلك العصابة الرعناء كل

المطلق ألجرائكم الثوري العادل بتنفيذ حكم اإلعدام بحق المجرمين

حبيب الهرمزي سكرتيرا.

 -17المجرم النائب الضابط عبد الحافظ شريف

ما في أال إنسانية من تعسف وجبروت وظلم فأخذت دون رادع من

في مجزرة كركوك ،سيروا الى األمام لتحقيق أهداف ثورتنا ،وعاش

نجم الدين عزالدين أمينا للصندوق.

 -18المجرم نعيم عنبر

ضمير متمثلة بالمقاومة الشعبية التي ادعت بانها ديمقراطية ،وكانت

المجلس الوطني لقيادة الثورة الى األبد).

فاضل خضر مديرا لإلدارة.

 -19المجرم توفيق مصطفى

الجمعيات من فالحية وعمالية بالتعاون مع كل الواجهات للحزبين

الدكتور جمال مصطفى عضوا.

 -20المجرم كريم خلف

القذرين الشيوعي والباراتي أخذت تهاجم البيوت وتربط الحبال في

محمد الحاج عزت عضوا.

 -21المجرم كريم رمضان

أعناق أصحابها وتسحلها في الشوارع ال لذنب ارتكبوه اال النهم

الدكتور ارجمند اوجي عضوا.

 -22المجرم محمود مجيد الملقب (ابو شوارب)

تركمان يأبون الخضوع وأحناء الهامة أمام الجالوزة والعمالء وتجار

وفي مطلع شهر أغسطس وضمن برنامجه السنوي أقام نادي حفال

معروف حسين رضا عضوا.

 -23المجرم رحيم سعيد

الحبال وكانت تلك الزمرة تحتفل بقتل كل تركماني ثم تمثل بجثمانه

غنائيا حضره عددا من الشخصيات السياسية منهم صالح مهدي

وفي  23حزيران  1963أوفى عبدالسالم عارف بما وعد المواطنين

 -24المجرم مهدي مروان

وقد تعمقت في جريمتها الى حد أنها كانت تعلق الجثث على أعمدة

عماش وزير الدفاع ،ومسارع الراوي وزير الدولة ،ابتدأ الحفل

التركمان في زيارته الى كركوك فاصدر الحاكم العسكري العام بيانا

 -25المجرم نوري سيد ولي

الكهرباء ثم تقطعها قطعا ثالثة أيام المجزرة انقلبت كركوك الى حمام

بكلمة رئيس النادي ،وأغنية وطنية باللغة العربية من كلمات صالح

بإعدام  28فوضويا شارك في مجزرة كركوك الرهيبة أدناه نص

 -26المجرم احمد محمد امين

للدم وغمر الحزن كل منحنياتها ،وبدأ أهلها يشعرون بالبؤس والظلم،

مهدي عماش أداها الفنان عبدالواحد كوزه جي ،ثم صدحت حناجر

البيان:

 -27المجرم حسين خورشيد

وقد زاد الطين بله تساهل قاسم الشعب معهم واطالق سراح عدد كبير

المطربين التركمان باغان فولكلورية وحسب ترتيب ظهورهم على

التوقيع

من القتلة والمجرمين والمحافظة عليهم ،اال ان المواطنين التركمان

المسرح (تحسين جومرد ،سامي جاللي ،كريم كولمن ،فخرالدين

الزعيم الركن

عانق قدرهم ومصيرهم القدر والمصير العربي ،المواطنون التركمان

اركيج ،ساطع كوبرلي ،محمد عزالدين نعمت ،علي يولجو ،اكرم

الذين امنوا بوحدة المصير مع إخوانهم العرب ظلوا في انتظار بزوغ

طوزلو ،محمد باال ،عبدالرحمن قزل اي.

الفجر الذي يتمكن فيه الشعب من االنتقام لشهدائه األبطال في

كما قدم خالل الحفل تمثيلة تركمانية بعنوان (حسن افندي) من إخراج

الموصل وكركوك وام الطبول وأنحاء أخرى من العراق ،وقد بزغ

عصمت الهرمزي وشارك في أدوارها الفنانون (صالح نورس،

الجثث وتقطيعها وحرقها مما تعافه وتستنكره حتى وحوش الغاب.

كان هذا القرار بلسما للجروح التي أبت أن تندمل ،وفرحة في العيون

ذلك الفجر فعال عندما دك األبطال قالع الدكتاتور قاسم وكشف زيف

أيدن شاكر عراقي ،جاويد مفتي اوغلو ،نوزاد قاضي اوغلو ،أيدن

قاموا بارتكاب هذه األعمال الوحشية إرواء لحقدهم الدنيء المتأصل

التي ابيضت من البكاء ،وقصاصا عادال للذين ظلموا وعاثوا في

الشيوعيين والبارتيين واالنفصاليين ،فهبت الجماهير التركمانية منذ

عبدالقادر ،قادر احمد ،كمال جولحه اوغلو ،وانتهى الحفل بجلسة

في نفوسهم المريضة البشعة ،واليوم وقد نالوا جزاءهم العادل لما

األرض فسادا ،وأعادت الحق الى نصابه فتلقى مجلس الوطني لقيادة

اللحظة األولى بشبابها ونسائها وشيوخها وأطفالها لمساندة الثورة

الخوريات التركماني شارك فيها أساتذة الخوريات (محمد كولبوي،

اقترفته أيديهم من أعمال منكرة ليكونوا عبرة لكل أفاك خائن ،وما

الثورة سيل من البرقيات من المؤسسات التركمانية ومنها نادي

بإمكانياتها ،وأعلنت بانها فداء لثورة رمضان المباركة ولمجلسها

كريم كولمن ،محمد باال ،محمد عزالدين نعمت ،يشار عزالدين

ظلمناهم وكانوا انفسهم يظلمون .

االخاء التركماني ،أدناه نص برقية نقابة المعلمين فرع كركوك الى

الوطني ،وكيف ال وثورة رمضان جاءت لتعيد كرامة اإلنسان ولتعيد

نعمت).

إن حكومة ثورة  14رمضان المباركة ساهرة على مصالح

المجلس الوطني لقيادة الثورة – بغداد.

االطمئنان واالستقرار الى النفوس ،وقد رفرفت أرواح شهدائنا

المواطنين وواقفة كالمرصاد لتحق الحق في موقعه وتحسن الى

(في مساء يوم  14تموز عام  1959التقى على بساط جريمة نكراء

البررة في الموصل وكركوك وام الطبول وفي جميع أنحاء العراق

اصدر الحاكم العسكري العام للمنطقة الشمالية هذا اليوم البيان رقم
( )30فيما يلي نصه:

سعيد فتحي الصقلي

أوال :حسب المراسيم الجمهورية تم تنفيذ حكم اإلعدام بالمجرمين
الشيوعيين الذين ارتكبوا فضائح مجزرة كركوك الدامية عام 1959

الحاكم العسكري العام للمنطقة الشمالية

بقتل وسحل المواطنين األبرياء والتمثيل باألحياء واألموات وتعليق
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حقي الهرمزي
رئيس نقابة المعلمين فرع كركوك

11

فهرس املخطوطات يف مكتبة
نادي االخاء الرتكماني
()٣
د .اورخان بوز قورت

كرجه صبر ايت ديه مم اتش هجراندر بو
وار ايسه صبرك اكر وصلدن اساندر بو.
ونظيرة شعرية كتبها كويسنجاقلي محمد امين اغا بن الحاج بكر ردا
على الصافي:
حبا هللا ايجون ايله مرورى
زيارت لواء شهرزورى
كدر قيل كركوكه قيلمه جفايي
سوال ايت قلعه دن خصه سراي
شنايان مركزه غرم حرام ايت
او بير عرض سالم ايت.
 -31خاطرات القادري

 -32كشكول

الكتاب باللغة التركية يقع في  220صفحة مكتوب في دفتر المدرسي

الكتاب باللغة التركية يقع في  40صفحة بقياس 12سم × ،5

بقياس 20سم × 17سم عبارة من مذكرات صديق القادري باللغة

17سم فيه تخميس لمرثية حسينية كتبها اشرف باشا قائد الفرقة

التركية عن تاريخ روسيا ،ودور اليهود في اربعة فصول يحتوي

السادسة مطلعها:

صفحته االولى فهرست محتويات الجزء األول روسيا والحرب

شاه سرير ابتال مظهر هر قضا حسين

العالمية ،الجيش الروسي في القتال ،ضباط ومراتب الجيش

مهر ميز اعتال تاج سر رضا حسين

الروسي ،التخريب األلماني في روسيا ،رئيس أركان حرب المانيا

بحر محبت ووال تلزم ارتضا حسين

في روسيا ،عزل القائد العام غراند دوق نيقوالي ،إغالق مجلس

صاحب دشت كربالء نائب مرتضا حسين

الدوما والشورى العالي ،ثوار بطرسبورغ وخلع القيصر ،تشكيل

قرهء جشم مصطفا مفخر اوليا حسين

الحكومة ألمؤقتة اعتراف الحلفاء بالحكومة المؤقتة ،اعتقال القيصر

وتخميس لغزل صافي:

وعائلته ،تنصيب ميخائيل الكسندر قيصرا على روسيا ،سقوط

صانمه جشممدن اقان اب كوزم قاندر بو

اإلمبراطورية ومبادئ الشيوعية ،ومواضيع أخرى.

مايهء فرقت لعل لب جاناندر بو
نيجه جانان نيجه جان بر كل خنداندر بو

12

وعدد من الرسائل (العجز عن درك األدراك ادراك)( ،ما وراء
سيارات)( ،تفضيل اإلنسان على المالئكة).
 -33كتاب فقهي
يقع الكتاب في  354صفحة بقياس 16سم × 22سم باللغة العربية
لمؤلفه السيد علي الصائغ كتب في يوم االثنين في اخر شهر صفر
سنة الف وثالثمائة وواحد وستين ناقص في اوله ويبدأ من الصفحة
الخامسة وفيها (وآدابه وصالتهن فنهن وأتم ركوعهن وسجودهن
بالطمأنينة فيهما وخشوعهن اي خضوعهن بإحضار القلب وجمع
الهمة وصرف الشواغل الدنيوية عن الفكر كان له على هللا عهد اي
وعد مؤكد ان يغفر له اي بأن يغفر له ذنوبه وقوله صلى هللا عليه
وسلم الفرق بين العبد وبين الكفر اي بين العبد وبين ان يصل الى
الكفر ترك الصلواة اي يترك الصلواة وهذا كما يقال بينك وبين بلوغ
مرادك ان تجتهد فإذا اجتهدت بلغت مرادك وأما لفظ الفرق فليس

من الحديث وهو غير صحيح من حيث المعنى الن ترك الصلواة
ليس فرقا بين العبد وبين الكفر بل هو وصل كما تقدم ثم المراد بهذا
وأمثاله الترك اعتقادا وهو إنكار وجوبها).
 -34يوسف زليخا
ديوان شعر باللغة التركية يقع  252بقياس  15سم × 20سم في
ناقص في أوله وأخره يبدأ بقصيدة مطلعها:
جونكه انوك سوزك اتندلر جمله سى طرف شهره كتديلر
قوردلر شهرده بتديلر

خلق قوين كيبى طغنديلر

كزردلر جون سباع عسكريني قجدلر داره بغليوب درنى
لمسيه اتمديلر اشوبى

تا كورنجه جمالى يعقوبى

بير كنعانه اتدلر جونكاه

ديدلر ال اله هللا

 -35كتاب المرشد
كتاب فقهي كامل باللغة التركية يقع في  148صفحة بقياس 15سم
×  19سم لمؤلفه السيد محمد السيد عالء الدين الحسيني الرضوي
القاضي الشافعي كتب في اوائل شهر صفر سنة  1000هـ  ،ويبدو
أن الكتاب قد استنسخ عن االصل دون االشارة الى اسم الناسخ
والسنة التي فيها نسخ الكتاب ،لكون الكتاب مدونة في دفتر مدرسي
فئة  100ورقة ،يبدأ الكتاب (بسم هللا الرحمن الرحيم ،وبه نستعين
هذا كتاب المرشد فهو عزيز لمن يطالع هذا الكتاب يستفيد كثيرا،
وانا الفقير قمت على الخير بتدوين هذه النكات فان اخفاء الخفايا
عن اآلخرين ظلم وخطية).
 -36كتاب إبراهيم الحلبي
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المذنب المحتاج الى رحمة ربه الغني اللطيف مصطفى بن احمد القره

قلم عاجز قالور دستمده بيلمم نيليم تحرير

حصاري الشهير باالختري عفا عنهما العافي لما رأيت اكثر الكتب

دونر برجوب جوكانه ايدر بكل نسيانى

المعتبرة من مصنفات المشايخ مدونة بلغة العربية والفارسية اردت

عبيدك ايلمه نسيان افندم بر وقتدندر

ان اجمع منهما في تلك الرسالة بالتماس من بعض االخوان كلمات

خاوص ايله دعاجى بنده در بوكمترين جانى

عربية على ترتيب حروف التهجى ولكل حرف باب مستقل ،ولكل

يز قدر بلبل طبعم قاله بويله نوا ايتمز

باب أيضا على عدد الحرف فصل ،ففسر معانيها وقررها بلسان اهل

كلستان خيالكده اول اولمزدر نغم خوانى

هذه الديار ليسهل عليه المطالعة والفهم بال استفسار فالمسئول من

بوده بخت سياهمدر بنى دركاهدن قويمش

الملك العالم أن ينتفع به الخاص والعام (باب األلف) وبعده فصل

افندمدن بعيد ايتمش بو جرخك اكرى دورانى

األلف والهاء اإلبالغ يتشدرمك اإلبانة إشارت ايلمك ماضيه ابان

كور اولمش خاطرم قالمش دخى تنظيمه قدرت يوق

االبتالء االمتحان هو في الخير والشر معا وقيل في الخير ابليته

صودوتمش باى خامم ايلمز بر ذره جوالنى.

ابالء في الشر بلوته بالء ولكن اكثر استعمال االبتالء في المحن
االبرام اقدام ايلمك ومحكم ايلمك والماضي ابرم االبهاج سوندرمك،

 -40السبعيات في مواعظ البريات

والماضي ابطاء اكلندرمك والماضي ابطاء االبطال بالفتح جمع البطل

كتاب باللغة العربية يقع في  68صفحة بقياس 20سم × 15سم

والشجاع االبطال بالكسر باطل ايلمك اال بطل اتك بوكرى االبل بالفتح

مجلد لمؤلفه الشيخ ابي نصر محمد بن عبد الرحمن الهمداني ،وفي

دوه احولن بيلجي كمسه وقيل االبل باالمتناع يقال ابتل الرجل عن

صفحته األولى:

امرأته اي امتنع االبل بفتحتين الوخامة).

بسم هللا الرحمن الرحيم رب تمم بخير ،الحمد هلل الملك الجبار ،العزيز
الغفار ،المهيمن الستار والصلوة على النبي المختار ،محمد سيد

كتاب فقهي لمؤلفه ابراهيم الحلبي يقع في  752صفحة بقياس

ايلدى ناطقه ايله ممتاز

15سم × 20سم غير مجلد ناقص في اخره ولم نتمكن من معرفة

اختالف صورو السنه دن

تاريخ تدوينه او نسخة ،وفي صفحته األولى:

ينجه بيك حكمتى واردر روشن

(الحمد هللا الذي جعل مفتاح السعادة ومطمح السيادة وملمح الحسنى

شعر السنه سن اول منان

والزيادة وجعل الصلواة عمود قيامها وذروة سنامها وعمدة أحكامها

قلدى مفتاح در كنج نهان

والصلواة والسالم على افضل خلقه سيدنا محمد الذي جعلت في

هم رسولينه هزاران صلوات

الصلواة قرة عينه وعلى اله وأصحابه الذين فازوا من معدن الدين

كه اودر افصح اصحاب لغات

بلجينه وعينيه وبعد فيقول المفتقر الى رحمة ربه الغنى ابراهيم ابن

لطيفدر وحي خدا اوند عليم

محمد اب ابراهيم الجلبي قد كنت شرحت كتاب منية المصلى شرحا

نه كهردر او كريم ابن كريم

وسميته بغنية المتملى لكن رأيت فيه بعض اطالت التى ربما اوجبت

عالمينه سبب رفعتدر

للمبتدئين والقاصرين الماللة فأجبت اختصار من فرايد دالئله وأزيد

انس وجنه نه بيوك نعمتدر

في فوائد مسائله تسهيال للطالبين وتنويرا للراغبين وهللا سبحانه هو

نازل اولدى كافر قان جليل

المستعان على كل مراد منه المبدأ واليه الميعاد وهو حسبي ونعم

كيم ايدر شاننه عالم تبجيل

الوكيل قال المصنف بسم هللا الرحمن الرحيم تيمنا وتبريكا واقتداء

 -38اختري لغت

بالقران والسنة).

كتاب لغوي مجلد باللغتين العربية والتركية لمؤلفه مصطفى احمد

 -39ديوان مفتي بكر افندي كركوكلي

األبرار وعلى اله وصحبه المصطفين األخيار وسلم تسليما كثيرا ،قال

ديوان شعر باللغة التركية للشاعر بكر مفتي افندي غير مجلد يقع في

الشيخ اإلمام االجل ابو نصير محمد بن عبد الرحمن الهمداني ،اعلم

 238صفحة بقياس 14سم × 20سم بدون تاريخ يتضمن صفحته

أن الخالق الباري جلت قدرته وعلت كلمته وتوالت االوءه وتتابعت

االولى على القصيدة التالية:

نعماؤه زين األشياء السبعة باألشياء السبعة ،ثم زين السبعة لسبعة

اولورمى مستوى دانا ايله نادان عالمده

اخرى ليعلم العالون ان لألعداد السبعة عند مالك الضر والنفع حظرا

مجيد نص حاوى بويله در تنزيل سبحانى

عظيما ومحال جسيما اما االول فزين الهواء بسبع سموات قوله

قره حصاري يقع في  326صفحة بقياس 14سم × 20سم تاريخ
 -37تحفه وهبي
ديوان شعر مجلد يقع في 114صفحة باللون األخضر بقياس 19سم

كتابته سنة  1025وفي صفحته االولى:
بسم هللا الرحمن الرحيم

× 13سم قام باستنساخه عبدي من تالميذ نعمان افندي في سنة

(الحمد هللا الذي تحيرت سرادقات جالله غايات علوم العلماء .وغرقت

 1233كما جاء في نهاية الكتاب (تمت على يد الفقير المحتاج عبدي

في بحار الوهية نهاية عقول العقالء  .وعجزت عن ادراك عند حقيقة

من تالميذ نعمان افندي الذكاء غفر هللا له ولوالديه وألستاذيه أمين).

ذاته اولهم الحكماء  .العفو الذي تجاوز عن الغمد والخطاء ؟ ويغفر

وفي صفحته األولى قصيدة مثنوية مطلعها:

ما دون شركه لمن يشاء .والصلوات على سيدنا محمد خاتم االنبياء

نوع انسانى هم اول بي انباز

.وعلى اله وأصحابه األصفياء وبعد :فأن الفقير الحقير الضعيف
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السر والخفايات سبحانك في الجالل واإلمكان ) .....
وفي المجلد كتاب أخر بعنوان (كتاب الجراحين) يقع في  160صفحة
باللغة التركية للكاتب نفسه.
 -44كتاب مناقب موالنا خالد
يقع الكتاب في  88صفحة بقياس 20سم ×  16سم باللغة التركية ،
وفي اوله مقدمة على االرجح قام بكتابتها المرحوم المال صابر المال
محمد الكبير ونص لإلجازة الممنوحة لموالنا خالد من قبل عبدهللا
العلوي الدهلوي ،وفي نهاية الكتاب تقريض لعدد من علماء عصره
قام بترجمتها وجمعها حسن بك بن عثمان بك التكريتي كما جاء
في تقريض عبد الرحمن النقشبندي الشهير بالقرداغي (الحمد هللا
ملهم الحق والصواب والصالة والسالم على سيدنا محمد صلى هللا
عليه وسلم ،خير من اولى ألحكمة وفصل الخطاب وعلى اله وصحبه
المبقين للشريعة والكتاب ،وبعد فقد وقفنا على هذا الكتاب الشريف
تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا ثم زينها بسبع نجوم قوله تعالى

منور ايتدى دنيايى بو كون انوار حكمتدن

الجامع لمناقب الخلفاء الطريقة العلية النقشبندية الخالدية لجناب

وزيناها للناظرين والثاني زين الفضاء بسبع ارضين قوله تعالى هللا

ايز صف صف مالئك اللرنده نوردن بايراق

انجب النجباء الفائز بالعمل والفضائل وتهذيب األخالق من الرزائل،

الذي خلق سبع سموات ومن األرض).

ويررلر مزده لر مخلوقه فيض سرمدتدن

حسن بيك ابن المرحوم عثمان بيك الشهير بالتكريتي فوجدناه كتابا

دوكر ابر سعادت روى ارضه لولو رحمت

مطابق للواقع ،مهذب المسالك واألبواب ورسالة منتخبات مقبولة

 -41ويراني بابا

زمين فيض لطافتله مزين قصر جنتدن

لدى ذوي البصائر واأللباب فاهلل در قائله وجزاه بالحسن الجزاء

كتاب فقهي كامل باللغة التركية يقع في  34صفحة  17سم × 23

مرجح در والدت كيجه سى بيك ليلهء قدره

يوم الحساب).

سم ،تاريخ استنساخه شهر صفر  1293ويعقبه كتاب اينر نامة

بو جلدى ليلهء قدرك ده قدرى بو والدتدن

وتقريض لمحمد بن عبدهللا الحلي ،ومدير مطبعة الوالية محمد

دلكشا يقع في  40صفحة تاريخ استنساخه في ربيع األول ،1293

بو كون بر عيد اكبردر كه مولود بغمبردر

فهمي ،واحمد ابن القطب المدرسين النقشبندي العمري العثماني

في صفحته األولى (هذا الكتاب ويراني بابا بسم هللا الرحمن الرحيم

جهان خلقى منوردر شرف بولدى بو دولتدن

الخالدي.

وبه نستعين ،الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا

نه دولت الهى علمه سن ايلدك احسان

محمد واله وأوالده ،اما بعد أول قابو شريعت ،ايكنجي طريقت،

خالص اولدى بو كون ومكان هب كفرو ظلمتدن

اوجنجى معرفت ،دوردينجي حقيقت ،بيشنجي شيخي بير ،التنجى

بو كون برسايه سز كلدى سراي ملك دنيايه

رهبر ،يدينجي مصاحب ،سكزنجي اشنا ،دوقوزنجي تسلم ،اوننجي

بوراقدى سايه ليلر اوزر سايه لطف وهمتدن.

رضا ،اون برنجي قلغونلق ،اون ايكنجي نياز اول قابو شريعت بري
جبرائيل طريقتك ،بري اسرافيل حقيقتك ،بري ميكائيل معرفتلين،

 -43كتاب منافع الناس

بري جبرائيل مصاحبك بري علي رهبرين جبرائيل مصاحبال بري

كتاب باللغة التركية يقع في  190صفحة بقياس 18سم ×  23سم

محمد بري رضا برى امام رضا قالغونلق فاطم ايه كبريه نيازين

للكاتب حقي بن عرب اغا بن رجب اغا ،تاريخ تدوينه شهر صفر

جبرائيل ين مقامى عالمي الهوت ،اسرافيل مقامى عالمى نا سوت

 ،1318في مقدمته فهرست لمحتويات الكتاب ،وفي صفحته األولى

مكائيل ين ،جبروت عزارئيل ين مقامي عالمي ملكوت).

دعاء (بسم هللا الرحمن الرحيم اللهم انت الملك الحي الحق المبين
الذي ال اله إال انت ربي خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك

 -42والدت رسالت بناهي مناسبتيله يازيالن اشعار

ما استطعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فأغفر لي ذنوبي فانه

مجموعة شعرية باللغة التركمانية بخط المرحوم مال صابر مال محمد

ال يغفر الذنوب إال انت سبحان هللا والحمد هللا وال اله اال هللا وهللا اكبر

الكبير للشاعر محمد صادق يقع في  102صفحة في دفتر مدرسي

وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم هو االول واآلخر والظاهر

فئة  100ورقة بقياس  20سم ×  14سم  ،وفي صفحته االولى

والباطن وهو بكل شيء عليم يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

قصيدة مطلعها:

سبحانك يا عظيم معظم سبحانك يا قيوم المكرم سبحانك يا باعث

طلوع ايتدى بو كون بدر نبوت برج رحمتدن

سبحانك يا وارث سبحانك يا قادر سبحانك يا مقتدر سبحانك يا عالم

16

17

ألول مرة يف تاريخ الصحافة العراقية

الهمام الخطير صاحب الدولة والفخامة حسين باشا حلمي واجمع

وعشرين عاما) تناول فيه النهضة العلمية والصناعية التي شهدها

مجلس المبعوثان باتفاق اآلراء على اعتماده فانه يجب ان نوفي هذا

العالم وخاصة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين،

البحث حقه فنقول :اتفق العثمانيون واجمع الموفقون على إطراء

وتخلف الدولة العثمانية من ركب الصناعة بسبب سياستها الخاطئة

وامتداح صاحب الدولة حسين حلمي باشا واحترام شخصه المهيب

وتقوقعها عن نفسها ،وانغالقها عن العالم الذي قطع أشواطا مباركة

وتقديس آرائه الصائبة وتقدير أعماله الخطيرة منذ نشأته وبزوغ

في التقدم والرقي ،أراد بذلك القاء اللوم والتهمة الى سياسة الدولة

شمس حياته األدبية في سماء األقبال الى اللحظة التي لعلع فيها نجم

العثمانية قبل االنقالب ،وتسلم جمعية االتحاد والترقي زمام الحكم في

سعد العثمانيين بإسناد الصدارة العظمى الى فخامته لألسباب التي

البالد ،وقد سبق للكاتب أن اصدر كتابا بعنوان (الدولة العثمانية قبل

يعتقد بعض المؤرخين بان جريدة الدستور ،صدرت في إسطنبول بعد

أسبوع مؤقتا ،ومن اهم مبادئها أنها خادمة للجامعة العثمانية ومعضدة

ترتب عليها عزل كامل باشا وشيخ اإلسالم كما فصلناها في العدد

الدستور وبعده) أشار فيه على أسباب التخلف الذي شهدته الدولة

إعالن الدستور العثماني بعدة لغات ومنها اللغة العربية ،وتولى مسؤولية

لمبادئ جمعية االتحاد والترقي ومناصرة لجمعية االخاء العربي

الماضي وبذلك رجحت كفة االتحاد وانخفضت كفة األحرار فتالشت

والتغيرات الجذرية التي سوف تشهدها على األصعدة كافة في ظل

طبعتها العربية احمد باشا الزهير ( )1في الرابع من تشرين األول عام

العثماني).

وبادت وتقلص ظلها او كادت بعد أن رفع بضبعها كامل باشا وحضر

االنقالب والسياسة الجديدة للدول ،ويقول في مستهل مقاله:

 ،1908معتمدين على ما أورده صاحب جريدة التهذيب البصرية أمين

تضمن صفحته األولى مقال افتتاحي بعنوان (فخامة الصدر األعظم

احتفالها في (بيره بالس) حيث تليت الخطب الرنانة المملؤة بالقول

(لم يمر على العالم منذ خلقه هللا زمن خطا العلم مثل خطواته في

باش أعيان في مقاله بعنوان (الصحافة الحرة مصباح تستنير به األمة)

حسين حلمي باشا ( )2الذي تولى الصدارة العظمى بعد عزل كامل باشا

المنسق واللفظ المزوق فكانت تلك الحفلة برهانا على انتصار الصدر

السنين الثالثين التي انقضت ،فان عقول البشر سرحت كل مسرح

الذي نشر في العدد الثاني من جريدة التهذيب الصادر في  10صفر

( ،)3يكثر فيها المديح بالصدر األعظم حسين حلمي باشا الذي يتنسب

السابق لألحرار وإعالنا على مناصرته لهم واتخاذهم أجنحة يطير

فوسعت المعارف المعقولة والمنقولة فمحصت التاريخ وضربت في

 1330هجرية (بان أول من حاز على قصب السبق في الصحافة من

الى االتحاد والترقي ،ويكيل التهم الى الصدر األعظم كامل باشا الذي

بها في جو األقبال وسالحا يحارب به حزب اليمين الى أن رمى سهما

مجاهل األرض وسهله العلوم القديمة وأوجدت علوما جديدة في كل

العراقيين هو احمد باشا الزهير الذي اصدر جريدته الدستور الغنية عن

ينتمي الى جمعية األحرار ،جاء فيه:

فاخطأ حزب االتحاد وأصابه وقضى على األحرار القضاء المبرم ولوال

باب من أبواب المادة واالجتماع وأوجدت للعمران سبال لم تكن في

التعريف) ،دون أن يتسنى لهم العثور على نسخ منها.

(أتته الصدارة منقادة

اعتماد كامل باشا على إنكلترا وتعضيده لحزب األحرار وسعيه في

الحسبان ،وحامت حول المجهوالت حومة استجلبت بها الكثير من

سحق قوة االتحاديين لما غلط هذه الغلطة وال سقط تلك السقطة التي

غوامض الطبيعة واكتشفت االختراعات واالكتشافات من كل جوانبها

عدوها عليه واحدة بعد أن كانوا يستبعدون وقوعه في مثلها ولكن لكل

فطافت بهما وجه البسيطة وخرقت قلب األرض وغاصت في أعماق

جواد كبوة ولكل سيف نبوه والكمال هلل وحده.

البحار وطارت في الهواء وامتطت لب األثير فتجاوزت الى األفالك

وال يخفى أن كامل باشا كان يعتمد على صداقته إلنكلترا ويتوهم ويوهم

وضمت كل ذلك الى ما أدخره لها األقدمون وهي ال تزال دائبة ساعية

انه اذا سقط تضمحل صداقة بريطانيا العظمى ويتقلص ظل مصافاتها

الى حيث ال يعلم إال هللا .كل هذا ونحن في هذه الحركة المستمرة

للعثمانيين وبهذا الوهم أخذت األندية السياسية في االستانة تهجس

جامدون خاملون يتلقاها العالم اجمع بوجه بشوش ونحن نصدها عن

في  27كانون األول ،وليس كما ذكره المؤرخون بان صدوره كان في

بأمور تكون او ال تكون الى أن وردت األنباء البرقية من لندرة مجمعة

اجتياز بالدنا).

الرابع من تشرين األول.

على تبديل الصدارة وتشكيل هيئة الوكالء الجديدة ال توثر اقل تأثير

ثم يتسأل الكاتب هل ما تشهدها الدولة من التقدم البسيط كافية لمواكب

اما العدد التاسع الذي عثرنا عليه فقد صدر في  30محرم ،1327

على صداقة اإلنكليز للعثمانيين وقد صرح بذلك أيضا رجال السياسة

عجلة التقدم التي تشهدها بلدان العالم ؟ رغم أنها تخطو خطوات وئيدة

الموافق  8شباط  1324المالي 21 ،شباط  1909الميالدي حمل

والبرلمان اإلنكليزي عقب الخطبة التي القاها جاللة الملك إدوارد فكانت

نحو التقدم ،لكن الجهل واألمية تضرب أطنابها في المجتمع ،واذا كان

ترويسته اسم الجريدة في الوسط (الدستور) وفي أسفله (جريدة يومية

هذه األخبار وتلك التصريحات اعظم برهان تفنيد دعوى المعضدين

السياسات الخاطئة التي نكن نعلل بها تخلفنا ومعنا العالم سابقا ،وبماذا

سياسية علمية أدبية تصدر باللغتين العربية والفرنساوية) وفي يمين

لكامل باشا الذاهبين الى ما كان يذهب اليه من تغرير األفكار تحت شعار

نعلل بها اليوم.

االسم قيمة االشتراك (قيمة االشتراك في االستانة العلية وفي الخارج

الوهم ،ومن البديهي أن إنكلترا ال تبيع صداقة األمة العثمانية عن

(وما هي إال شرارات متناثرة قذفتها علينا في سيرها وتجاوزتنا الى

تدفع سلفا 100 ،في االستانة عن سنة ،و  60عن نصف سنة120 ،

بكرة أبيها إكراما لخاطر كامل باشا مهما كان متفانيا في حبها فضال

اقصى األرض فلبثنا حيث نحن والعالم في سير حثيث ،ولرب قائل يزعم

داخل الممالك العثمانية ،ثالثون فرنكا في مصر والممالك الخارجية)

عن كونها ليست محتلة للممالك العثمانية حتى يكون لها حق المداخلة

أن في القول مبالغة الن حالة العلم عندنا اآلن ارقى منها منذ ثالثين

وأجرة لنشر اإلعالنات ( 15غرشا عن السطر الواحد في الصفحة

والمشورة في تعيين زيد وعزل عمرو بل انه يروق إلنكلترا بصفتها

سنة ،ولكن أين هذا الترقي مما كان يجب أن يكون ،اذ ليست الدرجة

األولى 10 ،في الصفحة الثانية 6 ،في الصفحة الثالثة 4 ،في الصفحة

دولة دستورية أن ترى رجال الدولة يعملون كلما يقوى سلطتهم

التي صعدناها بالشيء المذكور في هذا السلم المترامي الى السماء.

الرابعة ،واذا تكرر نشر اإلعالن يتفق مع اإلدارة) وثمن النسخة

الجديدة وهم طبعا اعلم منها بداخلتهم وادرى بصوالحهم ،وقد أيدت

او التزال بيننا طوائف بل شعوب برمتها نائمة في بحران الجهل والغباوة

الواحدة  10بارات في االستانة.

التلغرافات الواردة من جميع الممالك األوروبية هذه اآلراء وأجمعت

او ال تزال طبقتنا الراقية نفسها متأثرة من نتائج الضغط والعسف في

أما في شمال اسم الجريدة ،المكاتبات (جميع المكاتبات التي ترد الينا

على استحسان ما فعلته األمة العثمانية من أسناد الصدارة العظمى الى

هذا الزمن الطويل ،وقد كانت العالم تعذرنا كل العذر فيم مضى ،أما األن

ينبغي أن تكون خالصة األجرة معنونة باسم صاحب امتياز الدستور

صاحب الدولة والفخامة حسين حلمي باشا وأفاضت الجرائد األوروبية

وقد تقوضت الحواجز فما عسى أن يكون العذر ،وهذه الفرص قد حانت

(احمد باشا ال زهير) في االستانة وممضاة بحروف واضحة ،إدارة

في امتداح صفاته وأتت على ترجمة حياته مفصلة مطرزة بغرر الثناء

فلئن لم نتشبث بأذيالها غادرتنا هذه المرة وهيهات أن تعود).

الدستور في خان سيالنك بغلطة في جادة زلف غروس) رئيس تحرير

وبالجملة فان هذا قد جدد للعثمانيين أماال جساما واحي في األمة

ويرى الكاتب انه الزال األمل كبيرا في نهوض هذه الدولة الن

جريدة الدستور(محمود زكي بك) ،العنوان التلغراف (الدستور) بخان

شعورا فابتهجت النفوس وال عطر بعد عروس).

مستلزمات النهوض قائمة فيها ،وإن نعتوها بجميع نعوت الضعف

سالنيك.

كما نشرت مقال طويل لمبعوث بيروت في مجلس المبعوثان العثماني

والتخلف ،فأن الفساد والعجز الذي كان من سمة عهد االستبداد قد

وفي اسفل الترويسة (تصدر جريدة الدستور في يوم األحد من كل

سليمان افندي البستاني ( )4بعنوان (الدولة العثمانية بعد خمسة

ولى ،بميالد عهد جديد من الحرية واالنفتاح.

تفاصيل عن جريدة الدستور
الدكتور اورهان البياتي

ومن خالل بحثنا عن هذه الجريدة وعثرونا على العدد التاسع منها
تبين لنا عدم صحة المعلومات الواردة عن الجريدة ،فجريدة الدستور
الصادرة في االستانة لم تصدر بعدة لغات ولم يعهد مسؤولية طبعتها
العربية الى احمد باشا الزهير ،والصحيح أن المشار اليه قام بإصدار
جريدة الدستور باللغة العربية فحسب رغم ورود في ترويستها أنها
تصدر باللغة العربية والفرنساوية ،وان تاريخ صدور عددها األول كان
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اليه تجرر أذيالها
فلم تك تصلح إال له
ولم يك يصلح إال لها
ولو نالها احد غيره
لزلزلت األرض زلزالها
آما وقد عهدت الصدارة العظمى الى حضرة السياسي الكبير والشهم

19

(يقول الحساد المبغضون من أعدائنا والقانطون الخاملون من إخواننا

وينبذوا كل أسباب الفرقة والتنازع ،وان يصبحوا يدا واحدة في بناء

هيهات ان يتسنى استحياء هذا الشيخ الضئيل وقد عرفه العالم بالجسم

وطنهم ،وأن يتعلموا من األحياء األخرى دروسا في االتحاد والبناء،

العليل ،نخر الفساد اعظمه ،واعمى العجز بصيرته ،وضرب االستبداد

وقد فضلهم هللا عليهم جميعا بنعمة العقل ،قبل فوات األوان وعندها ال

على مجموع قواه وتنبعث فيه روح جديدة ،فهل فات هؤالء الشامتين

ينفع الندم ،جاء فيه:

والمشغفين أن دائنا لم يكن بالداء العضال على ما تصوروه وان علتنا لم

تمر األيام سراعا ،والليلي تباعا ،واألمم الشرقية ثملة بخمرة الشقاق،

تتجاوز األطراف الى القلب والدماغ بل هي قروح غشت أجزاء الجسم

متعلقة بأذيال األماني ،حائرة بين الخوف والرجاء ،مترددة في مواقف

الظاهرة فشوهت منظره وأقعدته برهة عن الحركة فخيل للناظر انه قد

الهالك والنجاة ،وألوروبا مقاصد ال يتناول أطرافها اإلدراك ،وال تنتهي

قضى عليه مع سالمته من كل علة قتالة ،فاذا علم أن كل تلك القروح

الى ساحاتها العقول ،وكأنه لم نتعظ بالماضي ولم نحفل بالحال لتهافت

كانت ناشئة عن وخز ابر االستبداد ،وان تلك اإلبر قد اقتلعت وكسرت،

النفوس على الغيبة ومواصلة النميمة وتجاذب اطراف البغضاء

وذر بلسم الدستور فاأللم تلك الجراح الدامية هان ،علينا أن نثق بالشفاء

والشحناء واالنكباب الشهوات واالنغماس في اقتراع اللذات وارتكاب

التام والنبعاث في ميدان الحياة بقوة الجسم الصحيح).

المحرمات فمتى تصفو موارد األمة وينعم بالها وتبلغ أمالها اذا كانت

ويؤكد الكاتب بان األخطاء التي ارتكبت قابلة للتصحيح ،الن مسيرة

القلوب مملؤة باألحقاد والشر يتغلغل الجوانح واألوجه منصرفة على

الحياة ال تقف عند نقطة واحدة ،وان ما ورثناه من األجداد قابلة للتجديد

األخذ بمعالي األمور والرجل منا ينظر الى أخيه بعين الزقوم بل لوراء

حسب ما نراه نحن صحيحا ،ولسنا مضطرين الى القبول ما نراه غير

على باب الجنة لقذف به الى النار ،إال أن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها

صحيحة تماشيا مع ثقافات الدول األخرى ،ألننا أناس الشرق لنا

الساعة لجديرة بقصر المدة ،وان ارجح الناس عقال وأكثرهم فضال من

خصوصيتنا في الحياة ،وال مانع لهذه الثقافات أن تتالقح فيما بينها بما

ال يدع األوقات تمر حتى يغتنم فوائدها فيعمل لنفسه ،وقومه ما يترك

يضيف إضافات إيجابية ال تتعارض مع جوهر ما نؤمن بها ،وان الدول

له على صفحات التاريخ ذكرا ال تبلى الليالي جدته وال تخلق األيام

قد تنقرض وتتالشى ،ولكن األمم تبقى وبإمكانها أن تبني دوال من جديد.

بردته ،وأما من حاد عن هذا السبيل مسلما قياده لهواء نابذا وراءه

(وال يهو أن العثمانيين وأصدقائهم ما يرون من البون الشاسع بينهم

رضا هللا فحسبه ما يحيق به من الذل والهوان ،تصور أن شخصا قد

وبين األمم العريقة بالمدنية ،فان السبل التي تفتحت ألولئك بالجهد

غره شيطان الجهل وأخذته العزة باإلثم فدفعت به اكف الغواية الى

والعناء هي بادية متسعة لنا نلج منها ما شئنا وباب االختيار متسع

وهاد الشقاء فخاض غمار المخاصمات وتولى عنه الرشد ،وازدلف

لنا اكثر منه لهم ،والعالم منذ نشأته اخذ وعطاء ،ودين ووفاء ،فليس

اليه المعنفون بقوارض الزجر ،وجاشت النفوس ببغضه فتفلع من الذل

بالكثير علينا أن نتلقى ببضع سنين ما ادركوه بجهاد القرون الطوال

ببرد قشيب وقلدته الخطوب طوق العار وهو كلما رأى من المالكين

فقد سبق لهم أن اختزنوا بزمن يسير كل ما جمعه أسالفنا ذرة ذرة من

ألنفسهم حلما وصفحا تمادى في غيه واظهر غرورا من شره وسرابا

علم وتمدن واختراع بسالف العصور وغابر الدهور فحفظوا منه ما

المعا من غدره ونزت اليه بطنته وادركته شقوته فنصب أشراكه

شاءوا ونبذوا ما شاءوا ،ولهذا لم يكن بالفرض الواجب علينا أن نطبق

ومخاتله وبحث عن حتفه بظلفه وتصدى لمقارعة األهوال ومحاربة

كل تمدننا على كل تمدنهم بما له من الحسنات والسيئات ،وال يصعب

األقدار ومناطحة الفلك الدوار ،وأبى له ضعف العقل وخسة النفس

علينا ونحن في أول مراقبته أن نختار حسناته ونضم اليها ما وافق

ولؤم الطبع إال إصرارا على طيشه وتوغال في غيه وربما تعمد الغربة

جونا وتربيتنا فنبتدع لنا تمدنا شرقيا صافيا من شوائب الفساد والترف

وطار وراءها فكيف تكون حالة ذلك الشخص في نظر األمة أليس يكون

الذي يعود بنا القهقري فيؤدي الى االنحطاط والنحالل.

مثله كالمجذوم الذي يتقيه السليم ؟ وشتان بين من يداري اتقاء لشره

وليزد أبناء الوطن ثقة وطمأنينة يعلمهم أن الدول تدول ،وأما األمم

وبين من يحترم ويعز أعجابا بفضله والناس أكيس من أن يهشوا لمن

ال تنقرض وال تتالشى ،وقد تتحول من حال الى حال وترتقي وتندمج

سفلت أخالقه فان ذلك ممن تراه قد تجنب السفاسف فجاءت أفعاله

بغيرها ،وقد تتفرق وتتوزع أفرادها في المجتمع البشري فتفقد وطنيتها

كأنوار النجود وقالئد العقود وانعطفت اليه النفوس وتجاذبت محبته

األولى ،ونحن والحمد هلل لم نزل في مواضعنا فلم تزل أمة حية ،وان

القلوب وتركت محامده غصن الفصاحة غصنا تزهو أوراقه ووجه

جميع ما ظهر فينا من االنحطاط وفقد الوطنية إنما هو عارض زال

األماني طلقا يتهلل إشراقه ،اجل أننا معاشر أولى أن نتخلق بمحامد

بانقراض االستبداد ،فليس في سبيلنا ما يعوقنا عن بلوغ اسمى مبالغ

األخالق ونتجمل بجاللة الصفات فعالم التباغض والتباعد وسحائب

األمم ،وان اعظم عقبة يتذرع بها األعداء صدنا عن بلوغ تلك األمنية،

اآلجال تطوى وتنشر ،وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور ،فيا أيها الناس

إنما هي استحياء روح التضاغن بيننا وهي العقبة التي يسعى جميع

اتقوا هللا فإنكم تحشرون ثم تنشرون وعليه تعرضون فتعاونوا على

العثمانيين اآلن الى تحطيمها وحو أثارها ،وهم بالغون مآربهم منها

البر والتقوى وال تكونوا كالبهائم التي ال تفكر إال في أكلها وشربها

عما قريب إن شاء هللا).

وال تبالي بغيرها ،الحيوانات الصغيرة يساعد بعضه بعضا في بناء

ومقال آخر نشرته الجريدة تحت عنوان (في سبيل النجاح) دون

مساكنهم ،وكذلك النحل يتعاون في إنشاء مسكنه ودفع من يريد التعدي

اإلشارة الى كاتبه ،يدعو العثمانيين الى توحيد كلمتهم ورص صفوفهم،

على بيته او وطنه فكيف يرضى األنسان لنفسه أن يكون اقل من
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الحيوانات منزلة وهو الذي كرمه هللا ،فالتقدم في مضمار الجفاء تأخر

العلية والنمسا ،ووضع بروتوكول الصلح في موضع المذاكرة لتنقيح

عن الفضل ،والزيادة في األعداء نقصان من العقل ،فلما نجزع مما

بعض المواد التي حصل عليها الخالف ،حتى خلنا أن الحرب على

البد منه ونطمح فيما ال نرجوه ،ونشتغل بما ال ينفع ،ونلوم األيام وال

األبواب ،وان صدى المدافع ستدوي في عرض الفضاء ثم ما كاد يعلن

نلوم األنام ،وقد مضى عصر االستبداد وانقضى زمن االستعباد ،ولم

اقتراح روسيا حتى تأثرت البلقان وبات النمسا وهي تحسب للمستقبل

يبق إال أن ننهض للجد بعد أن نضع أيدينا في أيدي بعضنا ،ونذعن

الف حساب لخوفها من ضياع نفوذها في البلقان ،وعلى ذلك فقد احدث

التخاذ وسائل الوفاق حتى تعود الينا قوتنا ،ونسير في طريق الفتوحات

توسط الروسية تحويال عظيما في األفكار بعد أن تفاقم الخطب وبالرغم

المدنية وهذا شيء البد منه وال غنى عنه المة تحاول الرقي في عصر

من تنازل روسيا عن نيف وأربعة ماليين من الباقي من التعويضات

تألقت أقماره ،وأينعت ثماره ،والحت شموسه ،وانجلت عروسه).

رغبة منها في تسوية الخالف وحمل الدولة على التساهل من بلغاريا،

ومقال سياسي بعنوان (أجمال األحوال) عن البوسنة والهرسك

فان الباب العالي قد اظهر الثبات والحزم أوال في رفض التعديالت التي

اللتان كانتا محور الصراع بين الدولة العثمانية والدول األوروبية

أدخلتها النمسا على البروتوكول ثم قدم مشروعا ضد اقتراح الروسية

في نهاية القرن الثامن عشر ،في عام 1878عقد في برلين مؤتمرا

وذلك ألسباب اخصها مسألة الدردنيل وجنوح الروسية الى وضع

حضره مندوبون عن الدولة العثمانية وبريطانيا ،والمانيا ،وإيطاليا

بلغاريا تحت وصايتها ،وقد ادركت روسيا ذلك فبادرت بإزالة سوء

والنمسا ،والمجر وفرنسا وروسيا وبوهميا إليجاد تسوية دائمة

الظن وأعلنت بصفة رسمية أنها ال ترمي فيما اقترحته من التسوية

للمسالة الشرقية والذي خرج بجملة من القرارات منها وضع البوسنة

بين تركيا وبلغاريا الى مصلحة خصوصية فاطمأنت النمسا من اقتراح

والهرسك تحت حماية النمسا وأدارتها ،التي أثار غضب صربيا التي

الروسية وبعد أن كانت تتحذر منه أصبحت تتوقع من توسطها تأييدا

كانت تفضل بقاء هاتين واليتين تحت حماية العثمانية الضعيفة بدال من

لسالم في واليات البلقان وال يغرب عن القراء أن روسيا لم تقدم على

حماية النمسا القوية ،وحدثت معارضة شديدة من لدن الصرب وظلت

أبداء هذا االقتراح إال بإيعاز من بلغاريا التي يقيمها الطيش ويقعدها

البوسنة والهرسك واليتين تابعتين للدولة العثمانية ،حتى أكتوبر عام

فضال عن اعتمدها على حلم الدول التي تشفق عليها وتحمي مصالحها

 ،1908وكانت النمسا تنتظر الفرصة لضمهما اليها ،واستغلت هزيمة

وسواه كانت روسيا بهذا االقتراح وإعالنها التوسط وتنازلها عن باقي

روسيا أمام اليابان وخروجها من الحرب ضعيفة ال تقوى على مجابهة

الغرامة الحربية تريد تعضيد السلم العام او تأييد البلغار ،فان توسطها

النمسا ،وانشغال الدولة العثمانية باالنقالب الذي قامت به جمعية

قد اثمر على كال الحالتين على أن بلغاريا أخذت تتظاهر بالقوة وتسوق

االتحاد والترقي ضد السلطان عبدالحميد الثاني ،وإعالن إنكلترا بانها

العساكر على الحدود وتحرك العصابات الشريرة ألقلق راحة األهالي

ال تفكر في نشوب حرب من اجل البلقان ،وكذلك المانيا حليفة النمسا

وتعكير صفو األمن في مقدونيا بقصد التهديد واإلرهاب والتمويه لكي

كانت تخشى أن تؤدي أطماع النمسا الى حرب في البلقان التي ال

تجبر الدول على إكراه الدولة العلية في قبول توسط روسيا واالعتراف

تستحق بذل الدماء.

باستقاللها ولذلك فهي تلح في طلب الجواب من الباب العالي وتترقبه

وعلى الرغم من أن ضم البوسنة والهرسك أثار غضب الصربيين

بفارغ الصبر ،وهنا يجب أن نتذكر الصداقة القديمة التي كانت بين

الذين كانوا يأملون توحيد أبناء جنسهم إلقامة الوحدة اليوغسالفية ،إال

النمسا وبلغاريا فهي بعد ان دفعت بها الى هذا المأزق وساقتها الى

انهم التزموا جانب الصمت لعدم قدرتهم على مجابهة النمسا من دون

اقتحام األخطار ووعدتها خيرا لم تلبث أن نفضت يدها منها وتركت

االستنجاد بروسيا ،وان هذا الضم كان خارج توقع الكثيرين باعتقادهم

حبلها على غاربها ،وقد تمكنت الدولة من الحصول على فائدة مهمة

ا ناول شرارة حرب تنطلق منه لكون البلقان كان موطنا لصراع بين

وهي إيقاع النفرة بين النمسا والبلغار ،الن االتفاق الذي تم يقضي

الدولة األوروبية ،إال أن األزمة مرت بسالم من دون إراقة الدماء،

بان تكون النمسا مساعدة لتركا في المؤتمر المزمع انعقاده وعلى هذا

فأعلنت النمسا في  6أكتوبر بضم البوسنة والهرسك رسميا ،وحرضت

فستنضم المانيا الى جانب الدولة الن سياستها وسياسة النمسا واحدة

بلغاريا على إعالن استقاللها عن الدولة العثمانية.

بإزاء مشاكل البلقان ،فتأمن الدولة في المستقبل من دس الدساس في

أراد الكاتب في مقاله هذا شرح مالبسات القضية وسياسة الدولة

البلقان هذا عدا عن مراقبة الدولة على أوقاف المسلمين في بلغاريا

العثمانية تجاه البوسنة والهرسك وهي احتفاظ بهاتين واليتين عثمانية

واقتراحها بتحديد عدد الجيش البلغاري حتى ال تتمكن هذه األمارة من

 ،دون خوض المعارك والخسائر المادية والبشرية ،وذلك باستغالل

تجنيد العساكر الى ما فوق طاقتها لمخالفة ذلك لنصوص المعاهدات

الخالفات بين الدول الطامعة باألراضي العثمانية ،فروسيا عدوة الدولة

الدولية ،أما صربيا فإنها تلقت اتفاق الدولة مع النمسا بمزيد من

العثمانية رأت بان القرارات المؤتمر جاءت مخيبة ألماله ،وبلغاريا

االشمئزاز والسيما حينما تحققت بان النمسا ستمد خطا حديديا الى

انكمشت حدوده ،والنمسا رأت بان عبئا كبيرا وقع على عاتقها ،حتى

البحر األدرياتيكي ليكون منفذ بحري لها وانها قد عزمت على إعالن

الواليات البلقانية لم تكن راضية عن تلك التسوية.

الحرب عليها وطرد العائلة المالكة منها وفعال أخذت في االستعداد

يقول الكاتب (شغل األذهان والخواطر ما حدث من الهيجان الذي ثار

وسيرت عساكرها على حدود صربيا وجلبت سفيرها من بلغراد،

في صربيا وشبه جزيرة البلقان على اثر حصول االتفاق بين الدولة

ويروى أن صربيا متفقة مع الجبل األسود على مقاومة النمسا ،وعلى
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كل فإننا ال نجزم بوقوع الحرب الجتهاد الدول في إخماد هذه النيران

وخبرا عن طلب السلطان من بنوك إنكلترا سحب مليوني ليرة من

األسبوع ولكن ذلك ال يمنعنا من أن نشير اليها هنا فنقول قصد فخامة

التي أضرمتها النمسا حبا في ضم واليتي البوسنة والهرسك اليها).

أموله المودوعة فيها مما أثار ضجة إعالمية وشعبية ودفاع الجريدة

الصدر األعظم وسماحة شيخ اإلسالم مع هيئة الوكالء التي تشكلت

ثم يكمل الكاتب مقاله مقارنا بين الحكم العثماني على البوسنة والهرسك

عن السلطان جاء فيه:

حديثا مجلس المبعوثان ،وبعد أن تلى فخامة الصدر صورة البرنامج

حيث الحرية والمساواة وعدم التمييز الطائفي والعرقي وبين الحكم

(كثر لغط الجرائد وتحدث الناس في األندية بخصوص المليوني ليرة

المحتوي على الخطة التي رسمها تقرر باتفاق اآلراء اعتماده

النمساوي حيث االستبداد واالستغالل وحنق الحريات والتمييز الطبقي

التي طلبها السلطان من اصل ثروته الطائلة المودوعة في بنوك إنكلترا،

والتصديق .على بقية الوكالء ،ثم طال البحث في مسألة مالية الدولة

والديني ،فيقول:

ولكن لو علموا بما تجنح اليه أفكار جاللته من إفادة الدولة واألمة بهذا

وقد استغرق هذا الموضوع اكثر جلسات األسبوع واصبح شغال شاغال

(وقد وصف مكاتب الستندرد حالة البوسنة والهرسك في عهد الحكومة

المبلغ ألكثروا من الدعاء لذاته الشاهانية ،وال شك أن جاللة السلطان

لحضرات األعضاء ،أما اللجان التي تشكلت قديما وحديثا فإنها ال

النمساوية بالنسبة اليها في عهد الحكومة العثمانية فأظهرت سيئات

سيفيد الدولة بالمال الجزيل كلما رأى من األمة انقيادا للدستور ومن

تزال آخذة في تتبع األعمال التي تحال عليها وقد اربت العرائض على

األولى وحسنات الثانية ذلك أن النمسا شرعت عند احتالل الواليتين

العساكر اتحادا ومن نواب األمة ثباتا ومن الوكالء حزما وإقداما).

األلفين ،هذا عدا عن اللوائح واالقتراحات والمضابط والتشكيات التي

بإلغاء الوطنية الصربية ،وبدأت ألول مرة بتوسيع الخرق بين الطوائف،

وتحت عنوان (مسألة فيها نظر ؟) وجهت الجريدة انتقادات الذعة الى

تتوالى تباعا على المجلس).

وال يخفى أن الصربيين في البوسنة والهرسك ينقسمون الى مسلمين

الحكومة في تقاعسها في ردع الفاسدين ومحاسبتهم على ما اقترفوه

كما أولت الجريدة اهتماما خاصا بأخبار البصرة لكون صاحب امتيازها

وأرثوذكس وكاثوليك فعزمت النمسا على التفريق بينهم وجعلهم أمم

من أعمال سيئة ومخالفات قانونية ،وكيل بمكيالين في حسم بعض

نائبا عنها في مجلس المبعوثان العثماني الذي انشأ لمراقبة أداء

ثالث مختلفة فزعمت أن المسلمين ليسوا صربيين ولكنهم بوسنيون

القضايا ،وقد عرضت قضيتين أحداهما قضية نجل السر عسكر السابق

الدولة بصورة عامة وأداء الوالة والموظفين في الواليات والخدمات

ومالت الى الكاثوليك فاعتبرهم من اتباعها وأباحت لألرثوذكس فقط

الذي ظل طليقا بعد إدانته من قبل المحكمة ،بينما ظل حسن خالد

المقدمة للمواطنين ومتابعة ما يجري فيها من المشاكل والحوادث

أن يتكلموا اللغة الصربية وان يلقبوا انفسهم بالصربيين ،ولكي تعلم ما

الصيادي قابعا في السجن ،واألخرى قضية تعذيب السجناء التي اقدم

وإيجاد حلول ناجعة لها ،فقد نشرت الجريدة في هذا العدد تحت عنوان

يستفيده األرثوذكس من هذا التمييز نقول انه لم يكن يسمح ألية جريدة

عليه نجم الدين بك ،ونجيب ملحمة وتم تعيين األول واليا على بغداد

(أخبار البصرة) خبرا عن انتشار الفوضى في البصرة وتقاعس رجال

سياسية أو أدبية او علمية او دينية صادرة من سالفونيا والصرب

بينما أحيل الثاني الى المحاكم رغم اشتراكهما في الجريمة سوية،

الحكومة في متابعة مثيري الفوضى ومطالبة وزارة الداخلية والصدر

وكرواتيا بالدخول الى حدود البوسنة والهرسك ،حتى الكونت كالي

فاقبل الصربيون على إرسال االكتتابات إعانة لمدارسهم الوطنية ولكن

وتدعو الحكومة الى تطبيق مبادئ العدل والمساواة وعدم التمييز بين

األعظم باتخاذ السبل الكفيلة لحفظ النظام في الوالية ،جاء فيه:

الحاكم النمساوي اضطر أن يمنع كتابا كان قد ألفه عن تاريخ الصرب

الحكومة النمساوية أصدرت امر منعت فيه أن يزيد االكتتاب على 10

هذا وذاك ،أدناه نص العرض:

(يعز علينا أن تضرب الفوضى أطنابها في طول البصرة وعرضها

من سنوات سابقة ألنه قال في ذلك الكتاب انه يوجد ثالث ديانات مختلفة

فلورينات ،فاضطر األرثوذكس والمسلمون أن يرسلوا أوالدهم الى

(من العجب العجاب أن اكثر أوالد وأقارب الوزراء ضيوف بيوك اطه

وتصل هذه الوالية الخطيرة الى أسوأ حال بسبب اختالل النظام

ولكن فيها وطنية واحدة هي الصرب ،وأبت الحكومة النمساوية ان

مدارس الحكومة ثم تحولت النمسا الى مقاومة الكنيسة األرثوذكسية

لم يتعرض لهم بشيء من األذى والحبس ،بل نراهم في ظل الحرية

واضطراب حبل األمن وتعدد الوقائع وتتابع الحوادث المقلقة حتى

تسمح بوضع مجموعة من نقود بوسنية من العصور المتوسطة في

فكانت تقفل الكنائس ألسباب تافهة وتعيين القسس بإرادتها ،فاذا عين

ال يزالون في أبهة العظمة ورونق البهاء وترى أكثرهم يتناولون

ساءت الظنون في والة األمور الذين بيديهم الحل والعقد ،وقد أصبحت

سيراييفو بحجة أن في المجموعة صورة ملوك الصرب القدماء وصدر

األهالي كاهنا أرثوذكسيا اضطرتهم الى دفع راتب الكاهن المعين من

المرتبات ويمشون في األرض مرحا كأنهم من ساللة أولئك الغزاة

الوالية وملحقاتها عرضة لألشقياء والمعتدين الذين قد استأنسوا

امر إمبراطوري نمساوي يقضي بإخراج جميع تماثيل وصور قديسي

قبلها واطلقت عليهم بالجواسيس.

الفاتحين مثل الفريق األكرم الشاب نجل السر عسكر األسبق ومثل

بتغاضي رجال الحكومة فعاثوا في أرجاء العراق ،واقلقوا راحة

الصرب او مشاهيرهم من جميع الكنائس وبنايات الحكومة مع أنها

ففي سنة  1881ذهب وفد من األرثوذكس الى فينا ليقابل اإلمبراطور

غيره وغيره مع اننا نرى من جهة أخرى ان حسن بك خالد الصيادي

األهالي ،وها هي جرائد االستانة تمأل صحائفها من حين الى أخر بما

كانت مباحة في عهد الحكومة العثمانية ووضعت النمسا كتب التالمذة

وبعد أن انتظر شهرا كامال امر بالرجوع ،فقد قال إسكندر الثالث سنة

ال يزال مقيما تحت مراقبة الضابطة في بيوك اطه فهال كان يجب ان

يصل اليها من أخبار البصرة وما تتلقفه من المصادر الرسمية وكلها

تحت المراقبة حتى اذا وجدوا على كتاب من كتب الطلبة صورة فيها

 1881لوجيه صربي (اقسم لك بشرفي أن النمسا لن تضم اليها

يتساوى بأمثاله ويطلق سراحه او أن يعاملوا أمثاله بما عاملوه به

مما يبعث على االسى ال سيما في هذا العهد عهد الحرية والدستور

اقل إشارة الى التاريخ الوطني كانت تؤخذ من التلميذ وتحرق.

البوسنة والهرسك) وبعد ذلك بست سنوات قال نقوال الثاني (إن

فيضعوهم تحت المراقبة مع آبائهم الغر البهاليل.

ولقد وصلت الينا جملة رسائل من البصرة مملوءة بالحوادث الرائعة

قالت استندر دواما الفاتح العثماني فاكتفى من المسيحيين بالضرائب

الحكومة الروسية حامية األرثوذكس في البلقان تتألم لحالة األرثوذكس

ومن هذا القبيل أيضا أن نجيب ملحمة كان في مسألة القنبلة مشتركا

والوقائع المكدرة فكنا نتصفحها ونحن نكاد ال نصدق بما تضمنته

والجزية وأباح لهم استعمال لغتهم وممارسة شرائعهم وعاداتهم،

في البوسنة والهرسك).

مع سماحتلو نجم الدين بك (المدعي العمومي سابقا ووالي بغداد

لغرابتها ،واذا كانت هذه حالة نفس الوالية من اختالل األمن وهي

وصان حكومتهم الداخلية ،فكانت المجالس البلدية تدير األعمال

كما تضمن الجريدة أخبار خارجية وداخلية تحت عنوان (حوادث

الحقا) وكان ال يقدم على حبس احد او تعذيبه إال اذا وافقه نجم الدين

عاصمة ذات أهمية كبرى ،فماذا يكون حال األهالي وصفوة القوم فاننا

بدون مراقبة وكان لها الحق أن تبيع األراضي ،وان تعتني بالكنائس

عمومية) فأوردت خبرا عن زيارة فردناند أمير بلغاريا الى روسيا،

بك حتى أن من يتصفح أوراق التحقيق يجدها ممضاة بإمضائهما فما

نوجه أنظار حضرة صاحب الدولة والفخامة الصدر األعظم ونظارة

والمدارس وتعين القسس والتالمذة ولها الحق المطلق بقبول

ومصادقة روسيا على تنصيبه ملكا على بلغاريا جاء فيه:

بال نجم الدين بك تعين واليا لبغداد ونجيب ملحمة أحيل الى المحاكمة

الداخلية الجليلة الى والية البصرة ولنا وطيد األمل أن تتخذ الصدارة

األوقاف والمساعدات للمدارس والكنائس ،فلما بدأ احتالل النمسا

(قصد فردناند أمير بلغاريا بطرسبورغ فاحتفلت به روسيا كما يحتفل

مع انه كان يجب أن تشملهما المساواة.

العظمى الوسائل الالزمة إلعادة األمن وحفظ النظام وما ذلك عن همة

كان لكل جماعة أرثوذكسية مدرسة ابتدائية خاصة ،ومدرسة كبرى

بالملوك وعلى اثر وصوله بلغت بلغاريا نوطه الى جميع الدول تقول

نقول هذا ال دفاعا عن هؤالء وال تحريضا على أولئك ولكن طلبا

الصدر األعظم بعزيز).

كان ينفق عليها من الدخل العام ،وكانت للمسلمين مدارس ابتدائية

فيها انه بمناسبة االرتباكات الداخلية التي أشغلت الدولة لغاية اآلن عن

للمساواة ولكي ال يحمل العرب ذلك على محمل الجنسية كما يذهب الى

ومن الجدير بالذكر أن والية البصرة شهدت اضطرابات كبيرة عام

وثانوية خاصة ،وأما المدارس الكاثوليك فكانت قليلة جدا ،فلما احتلت

تسوية الخالف ،وبما أن كل هذا التأخير قد اضر ببلغاريا ضررا بليغا

ذلك السواد األعظم من المتحمسين).

1909بسبب سياسة االتحاديين المركزية ،ومحاولته للحد من نفوذ

النمسا البالد غلت المدارس األرثوذكسية والمتحف في سراييفو

فلهذا ولكون يوم والدة فردناند يصادف  27شباط الجاري فقد تقرر

يبدو أن الجريدة قد أكثرت في أعدادها السابقة نشر وقائع مجلس

الشيوخ واألمراء فاستغل مبارك الصباح حاكم الكويت انشغال الحكومة

وقيدت المدارس فلم يكن يسمح بتعيين معلم إال بموافقة الحكومة

اتخاذ ذلك اليوم فرصة إلعالن الدولة بالتصديق على اعتماد فردناند

المبعوثان والقرارات التي اتخذت في المجاالت كافة ،وعللت الجريدة

في معالجة التمرد العشائري ،وبتحريض من اإلنكليز وتأييده له بتقوية

النمساوية التي كانت تدخل المعلم في عداد موظفيها او يبقى سنة

ليكون ملكا على البلغار اعتبارا من ذلك التاريخ فنرجو الدول العظمى

األسباب الموجبة على إقدامها لنشر هذه الوقائع وهي تنوير المجتمع

دعائم حكمه في الكويت ،وكذلك طالب النقيب الذي كان يطمح الى

منتظرا مصادقتها وفي غضون انتظاره تقفل المدرسة ثم أخذت في

التصديق على ذلك ،ويروى عن روسيا هي التي بادرت بالتصديق على

واطالعه عما يدور في أروقته ،وقد كتبت الجريدة ما يلي:

تشكيل إمارة تشمل البصرة وما جاورها ،ثم تشكيل دولة عربية تضم

تعطيل المدارس األرثوذكسية واإلسالمية بحجة أنها غير صحية،

اعتماد فردناند ملكا وانها تنتظر من بقية الدول االقتداء بها).

(ضاق نطاق الجريدة عن درج خالصة أعمال مجلس المبعوثان في

األحواز والبصرة والكويت لعزل الجزيرة العربية عن الدولة العثمانية
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بمباركة وتأييد بريطانيا ،التي أيدت انفصال مبارك ،ووعدت الشيخ
خزعل أمير األحواز بحماية إمارته من التطلعات اإليرانية.

خضعت لهيبة مجده العظماء

مهم حيث أنها ميناء وبوابة للتجارة وأهمية اقتصادية لتعدد مصادر
المواد الزراعية فيها وخاصة التمور ،فاتخذت الدولة العثمانية جملة
من اإلجراءات لتخليص الوالية من االضطرابات والفتن وبسط األمن
واالستقرار ،وتفويت الفرصة ألعدائها وخاصة بريطانيا التي تسعى الى

بوال عرف بقوته وبطشه حتى سمي بـ(مدحت باشا الثاني) يدعى
(سليمان نظيف) وقد أوهمه بعض الوشاة بأن الشيخ خزعل وراء

الشيخ خزعل محمد كنعان ممثله في كوت الزين في العبث باألمن
ومساندة األشقياء في أعمال النهب والسلب).
ويضيف (وقد انتهز الوالي فرصة انشغال الشيخ خزعل بمشاكله مع
قبائل البختيارية فكتب الى ناظر الداخلية طلعت بك يطلب منه األذن
النزال العقاب بالشيخ خزعل وإزالة نفوذه من المنطقة إال انه تردد
في األمر بعد ران ادرك قوة الشيخ خزعل ومساندة القبائل العربية مع
تأييد القنصل البريطاني له ،وفشلت مساعي الوالي).
كما أولت الجريدة اهتماما كبيرا بالمقاالت األدبية والشعر فقد نشرت
في صفحته الرابعة قصيدة للمال حميد بن الشيخ عبدالغني الغروي في
مدح احمد باشا الزهير بعنوان (الروض النظير في مدح احمد باشا

شهم ولو جاءت به حوراء
في كل يوم في العال لك خافق

(وهي قصيدة غراء من القصائد التي تقدمت من شعراء البصرة
والعراق لحضرة الهمام الجليل والسري النبيل سعادة احمد باشا الزهير
مبعوث البصرة وصاحب امتياز جريدتنا (الدستور) لناظم عقدها
وناسخ بردها األديب الحاج مال حميد بن الشيخ عبدالنبي الغروي من
أهالي النجف األشرف نزيل السيد السند األمجد السيد احمد مهدي عين

بقدومك السامي ارف لمحسن
غرر تتيه كأنها الحسناء
والبن قرطاس المهذب من غدت
له في نفوس العالمين والء
أهال بطلعة احمد الباشا الذي
سعدت به األعيان العلياء
فالبصرة الفيحاء قد فرحت به
وبمثله قد تفرح الفيحاء

عجز اللسان وعجز بي اإلنشاء
في وصف بدر ما حوته سماء

بالغيث تفرح مجدب غبراء
ال البحر يحكي جود يمناه وال
في االنسكاب الديمة الوطفاء
له همة فوق النجوم وحكمة
وسماحة لم تحوها الرؤساء
شبوب جود ودقة متدفق
وحليف بر ماله إقصاء
فتراب حصباء دنت أقدامه
عن كل داء للسقام دواء
والويل في الدنيا لغر معتد
فله ليوث ليس ترهبها القنا
والبيض مهما هاجت الهيجاء
يتسابقون الى النزال كأنهم
اسد لها الحت مهى وظباء
تعدو بهم مثل النسور سوابق
يا ذا العلى والمجد والرتب التي
تنحط دون علوها الجوزاء
خذ من ابن حميد يا ابن قاسم تحفة

بدر له اوج المعالي مطلع
تنجاب عن إشراقه الظلماء
فخر العراق وخير من باهت به
أيامنا وزهت به الفيحاء
شبل الهزبر القاسم الندب الذي
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سعدت بمقدمه السنى وهكذا

دهم جياد ما بها امقاء

أعيان جسر العبيد:

وافنى رجالي فبادروا معا ً
ستَفَ ّزا
فَ ُغو ِد َر قلبي ب ِه ْم ُم ْ
كأنْ لم يَكونُوا ِح ًمى يُتّقَى
اس ْاذ ذا َك منْ ع َّز ب َّزا
ا ِذ النَّ ُ

علم يلوح على ذراه لواء

وقعت له ما بينه شحناء

الزهير).

(ومما اخترناه من أشعار الخنساء ،قولها في الرثاء)
َع ّرقَني ال ّد ْه ُر نَ ْهسا ً َو َح َّزا
أو َج َعني الدّه ُر قَ ْرعا ً و َغ ْمزَا
َو ْ

حلف الزمان بان مثلك لم يكن

اثر تسريب شائعات مفادها أن الشيخ خزعل اخذ يستغل صداقة الوالي
له إلثارة البلبلة ويحرض الميرزا حمزة وكليه في البصرة وكذلك

ونتفا من قصيدة الخنساء في رثاء أخيها صخر

بسعادة القطر العزيز رجاء

اضطراب أحوال البصرة ،إال انه كسب ود الوالي بما عرف عن الشيخ
خزعل من كرم ،غير أن العالقات بين خزعل والوالي توترت فيما بعد

الحق أهليها ،حتى تعود المياه الى مجاريها).

يا ملجأ الوطن السعيد ومن له

ويذكر محمود شاكر في كتابه موسوعة تاريخ الخليج العربي (قررت
الحكومة في عام  1909إعادة األمن والنظام الى والية البصرة فبعثت

اشرح من ليس له متن بركب ،وال خلة تطلب ،وإنما هذه أمور يبلو به

يأوى العافون والبؤساء

إضعافها من جهة ومنع القوى األخرى من التغلغل فيها ،فعينت سليمان
نظيف واليا على البصرة واؤكل اليه مهمة إخماد هذه الفتن.

ساوره الوبل ،فزلقت به النعل ،ففارقها قاليا ،ومر حافيا ،والى كم

هل بعد احمد في األنام مروة

فأصبحت البصرة مسرحا للتآمر على الدولة العثمانية ،ولتحقيق األطماع
الشخصية لمبارك وخزعل لما لهذه المدينة من موقع استراتيجي

ديناره ،ليغسل عاره ،ويتفادى من اللوم ،بعض هذا اليوم ،وكم ماش،

عربية تصغى لها الشعراء
واقبل تنائي والسالم مضاعفا
منى لكم ما غنت الوقاء
والحمد هلل الذي من فضله

فاضت علينا هذه النعماء
ومقال بعنوان (كتب احد البلغاء يصف مطرا) جاء فيه:
هجم الشتاء على الخريف ،في جيش لفيف ،يقدمه الغيم والبرد،
ويسوقه البرق والرعد ،حتى اذا أعياء الطلب ،وامعن الخريف في
الهرب ،نفث الشتاء نفثة مصدور ،بين العرصات والدور ،فزجر في
الجو غرابا ،وأسال من فيه لعابا ،اكفهر له وجه األفق ،ورمقته أعين
الطرق ،وباتت السماء تحلب أشداقها ،وتسفح آماقها وترسل لنا نهرا،
وان دعوناه مطرا ،فسألت به األودية والصحاصح ،كما سألت بأعناق
المطي األباطح ،فبتنا ليل ماطر ،واصبحنا بين ماء غامر ،وأضحينا

سراة بَني مالِ ٍك
وكانُوا َ
و َزيْنَ ال َعشي َرة بَ ْذالً و ِع ّزا
العديم
القديم أساة
وه ْم في
ِ
ِ
والكائنون من َ
ف ِح ْرزَا
الخ ْو ِ
ماح وبيض الصحاح
بسم ِر ال ّر ِ
سم ِر َو ْخزَا
ض ْربا ً وبال ُّ
ض َ
فبالبِي ِ
جززنا نواصي فرسانهم
وكانوا يظنون أن ال تجزا
الحروب
ومن ظنّ م ّمنْ يُالقي
َ
يصاب فق ْد ظنَّ عجزا
بانْ ال
َ
ق القِ َرى
نَ ِعفّ ونَ ْع ِرفُ َح ّ
الح ْم َد ُذخراً و َك ْنزَا
ونَت ِّخ ُذ َ

س َج الحديد
ب نَ ْ
ونَ ْلبَ ُ
س في َ
الح ْر ِ
ونَ
س ِلم َخ ّزاً وقَ ّزا
سحب في ال ّ
ُ

والسيل في شرق ،والحارات في غرق ،والمنازل تعوم كالبط ،غير أن

ورسالة من رمزي تادرس ( )5محرر في جريدة مصر بعنوان (أحرار

ال شط ،،وتسبح كاإلوز ،من غير هز ،كأنها سفائن إبحار ،أقلعت عن

العثمانيين في مصر) جاء فيها:

األسفار ،خلع الماء على جدرانها حجوال ،وعلى رأسها إكليال ،والناس

(جاءنا من خضرة رصيفنا الفاضل صاحب اإلمضاء ما يـأتي:

بين هم األعمال ،ومعاناة األحوال ،قيدتهم البيوت ،عن طلب القوت،

اسمح لي يا سعادة الفاضل ان اعبر لكم عن شعور المصريين العام

فان لواهم الجزع ،بعثهم الطمع ،وان قعد بهم اليأس ،دفعهم من خوفه

تجاه إخوانهم العثمانيين الذين علموهم كيف يكون االخاء وكيف تجاهد

البأس ،غير أن السعيد من أهان درهمه ،ليصون قدمه ،وركب العجلة،

الشعوب الراقية لرفع شأن ممالكها والنيل الحرية والدستور.

ليدرك امله ،والشقي من كلفه البخل ،خوض الغمر والوشل ،فكان

واذا كان المصريون يشعرون من اليوم بعد طول السبات وطول الجمود

الناس بين هم ناصب ،وحال شاحب ،وشدة ولين ،وماء وطين ،وعترة

بفضل إخوانهم عليهم فألن العثمانيين بثوا في نفوسهم عاطفة الوطنية

الرجال ال تبرأ على مهل ،فكم من رجل لطمه الجدار ،فقال لو ذات

الصحيحة ومزقوا بقوة تعاليمهم عاطفة التخاذل التي كانت مستحكمة

سوار ،ونقطه الوحل بدرهم زيف ،ودينار ال يصرف ،ورمته العجالت

بينهم وعلموهم أن األمة الواحدة وان اختلفت مذهبا وتفرقت عناصرا،

بكثير من الهنات ،وأصيب من تلك المشارع ،بما لم يعف عنه الشارع،

وقد كان ذلك الشعور الشريف من اكبر العوامل على اندفاع المصريين

وصبغت منه الثياب ،واستقت رجله من غير شراب ،وكم حمار هوى

لألخذ بأسباب الرقي ومعرفة الخطط الرشيدة التي تؤهلهم لنيل أمانيهم

جانبه ،فسقط راكبه ،سقوط الجبان وسط الخيل ،او كجلمود صخر

كما كان من اكبر الدواعي لتعلقهم بإخوانهم واألخذ بناصرهم في كل

حطه السيل ،وقاد مغلول اليدين ،اشغل من ذات التحيين وسخ الثوب

عمل وكل ملحة حتى ال يمكن الي أنسان أن يفرق بين الشعبين العثماني

والعمامة والبر دون والوجه والقفا والظالم ،ترميه العيون ،وتشيعه

والمصري النهما يشعران بشعور واحد ووطنية واحدة ويجاهدان في

الظنون ،إن أراد الركوب منع ،وان فر صفع ،فما هو اال أن يبذل

سبيل واحد هو حفظ بيضة الملك وصون سياج السلطنة.
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بل ومما ال يجب إغفاله في هذه الرسالة أن أحرار العثمانيين في مصر

االقتصاد ،االجتماع ،شجون عن شؤون ،مقتبسات ،وغيرها).

كانت لهم اليد الطولى في هذا الجهاد الشريف الذي اخرج مصر الى

بقيت الجريدة بعد تولي عبدالوهاب الطبطبائي ( )7مسؤوليتها ،على

الحياة والنور ومن بين أولئك األفاضل األجالء سعادة الوطني الغيور

نهجها لسان حال حزب الحر المؤتلف حتى تأسيس جمعية سياسية في

والعثماني الحر علي بك رضا شاكر نجل المرحوم محمد باشا شاكر

والية البصرة باسم (جمعية اإلصالح) بزعامة طالب النقيب ،وأصبحت

الدرندلي الشهير واحد متخرجي المدرسة الحربية السلطانية العالية

الجريدة لسان حال الجمعية ونشرت منهاجها في عددها ( )68الصادر

في االستانة العلية الذي ال ينسى المصريون فضله في تأسيس مدرسة

في  19رمضان  1331هجرية ،وعطلت الجريدة بعد عددها ()69

لهم في عزبته بأبي الكبير (مديرية الشرقية) لتكون صلة االخاء بينهم

في  30رمضان  1331هجرية ،ثم عاودت الصدور بعد اكثر من

وبين إخوانهم العثمانيين ،كما ال ينسى األحرار انه من كبار العاملين

عام في خضم سقوط البصرة بأيدي القوات البريطانية وأخذت تصدر

ثم سأله تشطير ما يأتي:

لتعضيدهم في أعمالهم المجيدة.

بحلتها الجديدة مؤيدة لالحتالل البريطاني وباللغة العربية فحسب،

جاءت سليمان الحكيم حمامة

وال تنسى الدولة انه أول المتطوعين في حربها مع اليونان وفي وضعه

وحمل ترويستها عنوان الجريدة باللغتين العربية واإلنكليزية.
احمد باشا الزهير الذي انتخب نائبا عن البصرة في مجلس

مؤلفا جليال عن هذه الحرب أفاد المصريين كثيرا وافهمهم من أحوال

()1

سلطنتهم ما كانوا يجهلون ولم يكتف سعادته بتلك الخدمات الجليلة

المبعوثان العثماني عام  ،1908وتوفي خالل الدورة النيابية.
حسين حلمي باشا :احد قيادي جمعية االتحاد والترقي من

التي أداها للوطن ،وبل طلب من إخوانه المصريين أن يتطوعوا معه

()2

لنصرة الدولة فيما لو نشبت الحرب بينها وبين غيرها من األمم ،فلبى

مواليد 1855م يوناني األصل ،تولى منصب المفتش العمومي لمقدونيا

دعوته المئات وبينهم عدد كبير من ضباط الجيش المصري الذين

( )1908 -1902ثم وزيرا للداخلية عام  ،1908ثم الصدر األعظم

قدموا انفسهم وأموالهم للذود عن حياض السلطنة .وهو شعور عال

(رئيس الوزراء) لفترتين أواخر عهد السلطان عبدالحميد الثاني (14

جاء فيه:
ارسل المال عثمان الموصلي وهو في االستانة الى سليمان البستاني
وهو فيها يومئذ ما يأتي:
يا سليمان انت موئلنا
في القوافي وعندك الطلب
البن دواد الريح طائعة
ولك اليوم سخر األدب

والموت يلمع من جناحي خاطف
من انبأ الورقاء أن مقامكم
حرم وانك ملجا للخائف
فأجابه سليمان افندي البستاني عن األول:
لك عثمان كل طارفة
تتوخى تدوينها الكتب
إن تقل في فروق قافية

يدل على وطنية هذا الفاضل الذي يعمل كثيرا ويقول قليال ويخدم امته

العدد الثاني ،ومدير تحريرها (ا  .خ) ،ثم أنيط أمور المدير المسؤول

شباط  14 -1909نيسان  )1909خلفا للصدر األعظم محمد كامل

خدمة صحيحة دون الرغبة في نيل اجر او ابتغاء شكر.

للجريدة الى عبدالوهاب الطبطبائي اعتبارا من عددها ( )14الصادر

باشا ،وبداية عهد السلطان محمد رشاد ( 5مايس  12 -1909كانون

وأجابه عن التشطير:

أما اذا كان المصريون في قرون وأجيال لم يستطيعوا أن يظهروا تلك

في  15جمادي األولى  1330هجرية ،وعطلت الجريدة من قبل الوالية

الثاني  )1910خلفا ألحمد توفيق باشا ،ثم سفير الدولة العثمانية في

جاءت سليمان الحكيم حمامة

الشهامة والبسالة التي أظهروها اليوم ،فهم لكي يثبتوا للعالم اجمع انهم

بعد صدور عددها ( )19بسبب عدم إتقان مسؤولها اللغة التركية،

المجر ( ،)1918 -1912توفي في إسطنبول عام .1922

تبغي حماه من الرقيع العاصف.

اجتمعوا بفضل إخوانهم العثمانيين األحرار ،أمة تشعر بحيويتها وكيانها

وأخذت تصدر باللغة العربية فقط لحين عودة صاحبها عبدهللا الزهير

( )3محمد كامل باشا :السياسي العثماني المخضرم وهو من مواليد

( )5رمزي تادرس :من أقباط مصر ،عمل محررا في جريدة مصر التي

بل اذا عد المصريون ذلك الشعور القويم نعمة لهم فان للعثمانيين الكرام

الى البصرة بعد حل مجلس المبعوثان وواكبت صدورها باللغتين

 ،1833تولى منصب الصدر األعظم ألربع مرات (أيلول  -1885أيلول

أنشأها والده تادرس بك شنودة المنقبادي ،ثم اصدر مجلة (رعمسيس)

يدا بيضاء في هذه النعمة الجليلة يجب أن تذكر وال تنسى.

العربية والتركية مرة أخرى.

( ،)1891تشرين األول  -1889تشرين الثاني  5( ،)1889اب

وكانت مجلة أدبية تاريخية سنتها عشرة شهور صدر عددها األول في

هذا ما حداني يا سعادة الفاضل الى كتابة هذه الرسالة وااللتماس

وعند استئناف مجلس المبعوثان عمله ،اعلن عبدهللا الزهير تركه

 -1908شباط  29( .)1909تشرين األول  23 -1912كانون الثاني

شباط عام  ،1912وله كتاب (األقباط في القرن العشرين) في ثالث

بنشرها على صفحات جريدتكم الزاهرة قياما بالواجب الوطني وحفظا

للعمل السياسي والصحفي وعهد مسؤولية جريدته الى عبدالوهاب

 .)1913وتولى منصب الصدر األعظم للمرة الثانية خلفا ألحمد توفيق

مجلدات طبع في مطبعة جريدة مصر بين عامي (.)1912 -1910

لجميل المحسنين على مصر وأبنائها).

الطبطبائي الذي رفض طلبه للحصول على امتياز إصدار جريدة

باشا بعد فشله في إخماد االضطراب األمني الذي حدث في األناضول،

( )6عبدهللا الزهير من مواليد البصرة عام  ،1882من عائلة بصرية

كما تضمن العدد بنود القانون األساس من البند الرابع عشر الى البند

(النهروان) بسبب عدم حصوله على شهادة اإلعدادية التي كانت من

واحمد توفيق باشا :احد رجاالت السياسة في الدولة العثمانية ولد في

عرفت بمناصرتها للدولة العثمانية تولى زعامتها صالح الزهير الذي

التاسع عشر) وقد سبق للجريدة أن قامت بنشر البنود السابقة من

الشروط األساسية الموجبة لحصولها في قانون المطبوعات.

اسطنبول عام  1845دخل سلك الجيش برتبة مالزم ثان ،مثل انخرط

سار مع علي رضا باشا الى بغداد للقضاء على داود باشا وإنهاء حكم

القانون في أعدادها السابقة.

وكان العدد ( )63الصادر في  14شعبان  1331العدد األخير الذي

الى دائرة الترجمة العسكرية ،وعمل سفيرا للدولة العثمانية في دول

المماليك في العراق ،ثم قاسم الزهير الذي شارك في إخماد حوادث

أما جريدة الدستور التي صدرت في البصرة باللغتين العربية والتركية

أصدره عبدهللا الزهير قبل التحاقه بعمله في االستانة عضوا في مجلس

عدة (إيطاليا ،النمسا ،روسيا ،اليونان ،المانيا) ثم وزيرا للخارجية،

المنتفك ( )1881 -1880وتثبيت سلطة الدولة العثمانية على المدينة

في اربع صفحات مناصفة ،فقد تولى امتيازها وإدارة سياستها عبدهللا

المبعوثان (من قبل اضطرتني كثرة أشغالي فاعتزلت إدارة جريدتي

وتولى الصدارة العظمى مرات عدة ( 14نيسان  5 -1909مايس

وعين عضوا بمجلس شورى الدولة عام  ‘1883انتخب نائبا عن

الزهير ( ،)6وصدر عددها األول في  22كانون الثاني  1912الموافق

الدستور على امل ان أتفرغ فأعود الى استئناف ما بدأت به من قضاء

 11( ،)1909تشرين الثاني  4 -1918أذار  21( ،)1919تشرين

البصرة في مجلس المبعوثان العثماني ( ،)1913 -1912ثم قائم

 2صفر  ،1330وحددت أهدافها المقال االفتتاحي الذي جاء فيه (ان

واجب تلك الوظيفة الوطنية ،ولقد مرت شهور لم اجد فسحة فراغ ،ولم

األول  4 -1920تشرين الثاني .)1922

مقاما لقضاء علي الغربي بعد تشكيل الدولة العراقية عام .1921

المراد من إصدارها فتح الطريق أمام الحرية والعدالة والمساواة والدفاع

أتأكد من وجودها في المستقبل األمر الذي تماد به الى ارتباك إدارة

( )4سليمان افندي البستاني :من مواليد بيروت عام  ، 1854درس

( )7عبدالوهاب الطبطبائي الذي تولى تحرير جريدة الدستور خلفا

عن رجالها القائمين بحراستها وإحاطتها ،وهتك الستار عن المدنسين

الجريدة وعدم انتظامها فدفعا لذلك وتأمينا الطراد رقيها فقد تنازلت

على يد المطران عبدهللا ،وعمل في التدريس ،ثم انتخب مبعوثا عن

لعبدهللا الزهير لسفره الى إسطنبول نائبا في مجلس المبعوثان فهو من

الخائنين الذين هم حجر عثر بيننا وبينها ،وتنبيه األذهان الى األخذ

لصديقي السيد عبدالوهاب افندي مديرها المسؤول عن كل حقوقي

بيروت في مجلس المبعوثان العثماني عام  ،1908أديب وشاعر

عائلة بصرية أيضا ،جده عبدالجليل كان شاعرا وفقيها في عصره،

بأسباب إقامة دعائم العمران باالهتمام بشؤون الزراعة والصناعة

فيها وما اعلمه من نشاط المومأ اليه وحزمه ،يؤكد لي ان يبلغ فيها

ترجمة اإللياذة الى العربية في مجلدين ضخمين في الف ومائتي صفحة

ولد في الكويت عام  1875جاء الى البصرة بعد وفاة أبيه في الكويت

والتجارة واستخراج كنوز األرض في سبيل تلك الشؤون اقتفاء اثر

الدرجة الالئقة بجد فاضل مثله قضى معظم أيامه في خدمة الصحافة

من القطع الكبير وعمل محررا في مجلة الجنينة ،وعاضد أبناء عمه

ودرس فيها األدب وعلوم الدين ،والزم السيد طالب النقيب في أسفاره

السابقين لها من األمم المتمدنة واالقتداء بها في الحصول عليها وإزالة

والمطبوعات  ،وهللا المسؤول ان يسدد مساعينا ويكلل أعمالنا بالنجاح

في إتمام المجلد التاسع والعاشر من كتاب (دائرة المعارف) لبطرس

الى مصر واالستانة ،والتحق بالجمعية اإلصالحية التي أسسها ،عين

ما عسى ان يكون من سوء تفاهم بين الهيئتين الحاكمة والمحكومة).

ومنه التوفيق).

البستاني ،والف كتاب (الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده).

مديرا لناحية الزبير عام  ،1923ثم رئيسا لكتاب بلدية البصرة عام

وجاء في ترويسة العدد األول من الجريدة بانها جريدة سياسية ،أدبية،

تميزت هذه الجريدة التي كانت تطبع في مطبعة الوالية ،ثم انتقلت طباعتها

وقد ذكر نسيم الحلو في كتابه (ديوان األدب في نوادر شعراء العرب)

1929حتى إحالته على التقاعد عام  ،1949وتوفي في البصرة في

اقتصادية ،إصالحية ،محررها (محمد طلعت) الذي اختفى اسمه في

الى مطبعة المحمودية بمقاالتها السياسية الطويلة وبأبوابها الثابتة (األدب،

سليمان البستاني وبين المال عثمان الموصلي
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مناظرة شعرية بين

للعراقين يبلغ الطرب

تموز عام .1957
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جوبان بشيرلي ،جمال شان ،صباح عبدهللا كركوكلي ،ومحمد عمر

قاسم صاري كهيه

قازانجي ،فاروق فائق كوبرلو ،فوزي اكرم ،وغيرهم) ،فضال عن
قيامه بأعداد وتقديم البرامج واألخبار في القسم التركي بإذاعة
الجمهورية العراقية.
كتب صاري كهيه مئات المقاالت األدبية والسياسية في جريدة يورد

سيرته ومسيرته

على الرغم من أن المعرف ال يعرف كما يقولون ،وقاسم صاري كهيه

الخالدة وخدمته الجليلة للثقافة واألدب ،وبرامجه اإلذاعية التي ال
يزال عالقة في أذهان الكثيرين .ولكننا في الوقت نفسه ،ال نرى حرجا
في تدوين سيرته ومسيرته ثانية لجيل لم يعاصره ولألجيال الالحقة
الذين سوف يولدون بعد مفارقنا لهم لنقلل عناءهم في البحث عنه
وعن سفره الخالد.
ولد قاسم محمد توفيق ساقي صاري كهيه في محلة بكلر بكركوك
عام  ،1942في كنف عائلة عرفت بالعراقة وأنجبت رجاال لعبوا
دورا كبيرا في مجال السياسة واألدب ،فهو ينتسب الى عشيرة
صاري كهيه تعود أصولها الى صاري مصطفى باشا الذي شارك
مع السلطان محمد الفاتح في فتح القسطنطينية عام  ،1453وجده
األعلى محمد باشا صاري كهيه الذي عين حاكما عسكريا على
كركوك عام .1659
اكمل دراسته االبتدائية والثانوية في كركوك ،ثم التحق الى كلية
الغابات بجامعة إسطنبول ،وتخرج فيها عام  ،1969كما حصل
على شهادة دبلوم في الصحافة من كلية التضامن في برلين عاصمة
المانيا عام.1970

من مؤلفاته المطبوعة -:
عراق توركمن ادبياتي تاريخي ( )1977- 1968شعرلر ،دار الشؤون
الثقافية ،بغداد .1978
عراق توركمن ادبياتي تاريخي ( ،)1977 -1968دوز يازي ،دار

وبعد عودته الى الوطن حامال شهادة بكالوريوس في الزراعة

الشؤون الثقافية ،بغداد . 1979

والغابات ،وكانت مهنة المهندس الزراعي حينذاك مهنة مرموقة

يولجولوق ،لـ(خيرهللا كاظم) ،تحقيق ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد

وشهادة الهندسة الزراعية مؤهلة جيدة للتعيين في دوائر الدولة بعد

.1988

التنمية الزراعية التي شهدها البالد ،وأقبال الحكومة على تشجيع
الزراعة لغرض االكتفاء الذاتي ،وزيادة صادرة العراق من الحبوب
والتمور ،ورفعها شعار (الزراعة نفط دائم) ،كان تعيينه في الدوائر
الزراعية أسوة بأقرانه من خريجي الكليات الزراعية أمرا حتميا،
اال انه آثر العمل في مهنة الصحافة ،بعد أن ايقن بان عمله هذا
واجبا قوميا وخاصة بعد صدور جريدة تركمانية فتية ألول مرة
تحظى بالدعم الحكومي ،فانخرط الى العمل في جريدة (يورد) محررا
ومترجما ،ثم سكرتيرا لتحريرها حتى احتجابها عام .2003
إن الصحف والمجالت التركمانية الصادرة في الحقبة الزمنية قبيل
سقوط النظام عام  2003ال تخلو من ذكره محررا ،او عضوا في
الهيئة التحريرية ،او سكرتيرا ،او رئيسا للتحرير ،فقد عمل محررا
في مجلة صوت االتحاد الصادرة عن المكتب الثقافي التركماني في
االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق ،ثم رئيسا لتحرير مجلة
الكاتب التركماني التي قامت على انقاض المجلة السابقة.
كما عمل محررا ثم سكرتيرا لمجلة االخاء التي تصدر عن نادي
االخاء التركماني لسنين طويلة وانتخب عضوا الهيئة اإلدارية لنادي
االخاء التركماني في دورات انتخابية عديدة وكان عضوا في الهيئة
عندما فارق الحياة.
اظهر صاري كهيه نشاطا ملحوظا بعد سقوط النظام الحاكم في
العراق في  9نيسان عام  2003في إخراج المؤسسات األدبية
التركمانية من هيمنة ووصاية الدولة ،وتحقيق استقالليتها ،وفسح
المجال أمام األدباء للتعبير عن آرائهم بحرية تامة بعيدة عن الرقابة
وتعليمات السلطة ،فقام بتأسيس اتحاد أدباء التركمان الذي لم
يكن فكرة جديدة ،وقد سبق أن شارك في تأسيسه عام  1970بعد
إقرار الحقوق الثقافية للتركمان في العراق ،إال أن هذا االتحاد فقد
استقالليته عندما دمج مع االتحادات األخرى عام  ،1984لتكوين
االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق ،بمستوى مكتب بين مكاتبه
التي يشرف عليها األمين العام إشرافا مباشرا ،وجاء هذا اإلجراء
مكمل إلجراءات السلطة في التملص من قراراتها التي تعهدت على
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ومجلة اوراق تركمانية.

الدكتور صادق كوثر

الذي يعرفه القاصي والداني من خالل كتاباته ومؤلفاته في الوقت
الراهن ،ال يحتاج جهدا منا في تعريفه والقى الضوء على مسيرته

ومجلة االخاء ،ومجلة صوت االتحاد ،ومجلة الكاتب التركماني،

خياليمدا ياشيان كوزه ل لـ(خيرهللا كاظم) ،تحقيق ،دار الشؤون الثقافية،
تطبيقها إلخفاء شوفينيتها أمام الرأي العام العالمي.
كما قام بتأسيس اتحاد صحفي التركمان لثبيت كيان جديد في

بغداد. 1986 ،
جاغداش توركمن شاعرلرى ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد.1988 ،

نقابة الصحفيين العراقيين أسوة بكيان اخر اعلن استقالليته منذ

عراق توركمن ادبياتيندا خوريات ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد. 1992 ،

عام  ،1970تتويجا للمحاوالت التي تبناها عدد من الصحفيين

عراق توركمن ادبياتجيالرى (شاعرلر ويازارال) ،دار الشؤون الثقافية،

الذين اكتسبوا صفة أعضاء عاملين في النقابة وهم (قاسم صاري

بغداد. 1998 ،

كهيه ،نوزاد عبدالكريم ،عبداللطيف بندر اوغلو ،صباح عبدهللا

محمد عزت خطاط

كركوكلي) في استحداث مكتب للصحافة التركمانية داخل النقابة اال

التركماني ،بغداد.2007 ،

ان محاوالتهم باءت بالفشل.

توفي في اسطنبول بعد صراعه مع المرض الذي لم يمهله طويال عام

وفي أواسط العقد األول من القرن الحالي برزت الحاجة الى تأسيس

2016

ياشامى وشعرلرى ،منشورات نادي االخاء

مركز للدراسات االستراتيجية وتحمس عدد من المثقفين التركمان
مع اختالف تخصصاتهم على تأسيسها واطلق على هذا المركز
اسم (مركز بابا كركر للدراسات االستراتيجية) ثم استبدل اسمه
الى (مركز الدراسات التركمانية) وكان انضمام قاسم صاري كهيه
الى هذا المركز من الضرورات الملحة لتولي إصدار مجلته (أوراق
تركمانية) التي صدرت منها أعداد قليلة بصورة متعثرة وتوارت عن
الساحة بعد وفاته،
عمل قاسم صاري كهيه مقدما ومعدا للبرامج في القسم التركماني
بإذاعة الجمهورية العراقية ألكثر من ثالثين عاما ،وكانت هذه
اإلذاعة تدار من قبل أريعه موظفين في ثمانينيات القرن الماضي
وهم ( شاكر احمد ،عدنان صاري كهيه ،فاضل محمود ،امين اوجال
ثم التحق اليهم صالح الدين محي الدين بعد تسرحه من الخدمة
العسكرية) ،وبمخرجين (فوزية توفيق ثم شقيقتها جميلة توفيق،
وعرفان صديق دايله) ،وبتخصيص مالي زهيد ال يتعدى رواتب
الموظفين فحسب ،وقد تطوع عدد من الشباب لنصرة هذه اإلذاعة
وإدامة مسيرتها وتفويت الفرصة على المتربصين إلخفاقها ثم
غلقها بحجج واهية ،كما حدث في إغالق مديرية التربية التركمانية
وهؤالء الشباب للمثال ال للحصر (قاسم صاري كهيه ،حسين شهباز،
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يبتعد عن النوم في القبور حتى ال يرى

(( يف ذكرى رحيله ))

المنامات الموحشة ،ولكنه اختار بلواه
وحصل على قدر كثير من التجربة وذاق في

الزالت الطرقات تحن اىل وقع أقدامنا

األمام ،وقد ذكرت في احدى مقاالتي تلك

واذا بوجه باسم يقول لي « ماذا دهاك يا اخي ؟ هل صدقت بانني قد مت

الحادثة التي جمعتني إياه ألول مرة عام

وتواريت عن أنظارك الى األبد ؟ وماذا انت فاعل بروحي التي تجدها حاضرة

 1978حيث قلت (كنت في حينها طالبا في

كلما تذكرت شيئا من ماضيك وذكرياتك ؟ ،ال أجرؤ على لفظ كلمة االعتراض،

كلية الطب بجامعة البصرة ،عندما ابلغني

وتتجمد الكلمات في حلقي ،ثم يشير بسبابته الى رفوف مكتبي ،ويقول أما

المرحوم سعدون كوبرلو عن نية مديرية

زلت تحتفظ بكتبي التي أهديتها اليك يوما ،ثم يتقدم نحو المكتبة ويحرك بصره

الثقافة التركمانية بإقامة دعوى ضدي

يمينا وشماال باحثا عن كتاب صدر عنه او مقالة بحجم الكف كتبت عنه ،ثم

لتطاولي على األستاذ قاسم صاري كهيه في

يلتف نحوي متسائال « :هل غابت الكلمات واألفكار ،هل غاب عنهم اسمي

خفيض « لقد غادر الشعراء من متردم « ثم ابتلع لساني ،وبعد صمت كئيب

الدكتور
صباح عبداهلل كركوكلي

يفتح شفتيه مرة ثانية ليقول « إنكم ال تحملون إال السوء ،وكنتم تطالبوننا بالجد وانتم هازلون ،وعندما تحزمكم األمور ويطلب اليكم أن
تواجهوها بعزيمة تسيل إرادتكم سخرية وهزء وميوعة ،كيف كنتم تتهموننا بالسوء ،وانتم ال تقدمون مثال إيجابيا صارما يحتذى بالقول او
بالعمل ،كنا نعيش مآس ال تشعرون بها ،وكنا كمن يحوص في قفص المسؤولية كاألسير المؤبد ،يستاق الى شمة هواء.
وكأنه يريد أن يذكرني بعمله في جريدة يورد صحافيا بدال من هندسة الزراعة التي امضى سنين عدة في بالد الغربة ليتأهل للعمل فيها ،إن
عمله محررا في جريدة (يورد) عند تأسيسها أثار ضجة من القال والقيل ،وتفسيرات مختلفة لسلوكه ،لكنه لم يكن يعير اهتماما لذلك كله ،لقد
تعلم حكمة قديمة وطبقها (اعمل معروفا وارمه في البحر) ،وعندما اختار طريقه التي يسير فيها كان قد ناقش األمر بينه وبين نفسه ،وتوصل
الى قناعة بان كل مسلك هو اختيار على المرء أن يقوم به بملء إرادته ،وبصرف النظر عما يجر عليه ذلك المسلك من ضرر ونفع ،وهو
عندما سلك الطريق الذي سار عليه لم يكن يهمه في نهاية المطاف أعاد عليه السير فيها بالخير او الشر ،فلم يدفعه لذلك طمع في الجنة وال
هلع من النار ،ولذلك كان يبدو مرتاحا وهو يواجه اغلب النتائج التي توصله اليها أفعاله.
كان يمضي سحابة يومه يقلب الرسائل
والمقاالت الواردة الى الجريدة ،كانت
اغلبها تدعو الى السخرية واالستهزاء،
يصحح بعضا منها ويهذب األخرى دون
كلل او ملل ،وال أرى حرجا أن أقول
أن مئات من المقاالت التي كتبها ذيلت
بأسماء آخرين ،بل أن بعض الرسائل
الجامعية واالطاريح التي حصلت
أصحابها على الدرجات العليا كانت مما
خطها قلمه.
وخالل األعوام التي عمل في الجريدة،
كما قال أصحابه ومريدوه ،كان كمن
يعرض نفسه للبلل كلما شاهد مزرابا
يصب الماء ،وتقتضي الحكمة من
صاحبها أن يجنب نفسه المتاعب ،وان

30

من االنتقادات ،وال ينضوي تحت راية اي
كان شغله الشاغل دفع عجلة الثقافة الى

كلما وددت الكتابة عنه احس بوخزة في خاصرتي من شيء حاد ،والتفت

وقبل أن ينتهي ضم شفتيه عن آخر كلمة قالها ،انحني خجال وأقول بصوت

لم يكن يثيره على اإلطالق ما يتوجه اليه
شخص حتى في زمن التجمعات والتالفات،

ال ادري لماذا لم تنزل دمعة من عيني حزنا على فارقه بعد ،وال ادري لماذا

ومعنى إنسانيتي ؟

الوقت نفسه نصيبا وافرا من المرارة.

مقال لي نشر في مجلة االخاء تحت عنوان (أين الحل في تاريخ األدب التركماني) ،انتقد فيه كتابه (تاريخ األدب التركماني) الذي صدر عن
مديرية الثقافة التركمانية ألكون طرفا في الصراع الدائر بين الدكتور فاضل مهدي بيات والمديرية المذكورة ،رغم اني كنت حديث العهد في
الكتابة ،واعترف اآلن بانني كنت قاسيا في طرحي ،ومغاليا في بعضها فضال عن الكلمات النابية التي جاءت في مقالي هذا ،وانا اعتبره طيش
مراهق يعشق التبرز.
فقررت المواجهة وحضرت الى دار الحرية للطباعة الكائن في الصرافية ببغداد عصرا ،وصعدت الى الطابق الرابع حيث مقر جريدة يورد
المكون من مكتب يؤدي الى غرفة رئيس التحرير ،فوجدت رجال في العقد الرابع من العمر ،طويل القامة يفتش بين األوراق والرسائل تعلو
منضدته ،فعرفته بنفسي ،فوثب من كرسيه وصافحني بحرارة ثم قادني الى غرفة رئيس التحرير عبداللطيف بندر اوغلو ،وكان الدكتور جوبان
بيشرلي حاضرا ،وقال وهو يقهقه هذا (صباح كركوكلي) ،فقاطعة بندر اوغلو وهو يؤشر لي بالجلوس ،وجلست بقرب جوبان بشيرلي الذي
هو اآلخر كان غارقا في الضحك ،ال ادري على ماذا يضحك ،فاخذ بندر اوغلو يوجه لي أسئلة التعارف التقليدية ،وبعد ان عرف باني طالب
في كلية الطب وعمري  19سنة واسكن في محلة جقور بكركوك قال :هل تكتب بالعربية فقط ؟ ،قلت كال اكتب بالتركية أيضا ،ثم قال بصوت
مرتفع بعض الشيء من دفعك أن تكتب علينا ؟ ،اال تخشى أن نحيلك الى المحاكم ؟ ،فنهضت من مقامي باستياء وهو يتابع كالمه (ما هذا
األخالق ؟) ،قاطعته مستهزئا (دعوا قاسم يرد) ،وسرعان ما قام به هذا الرجل الذي قابلته في المكتب هو القبض من معصمي قائال (يا هللا
صباح دعنا نخرج).فخرجنا سوية ونزلنا من سلم الطوابق ،قال لي لنذهب الى اتحاد أدباء التركمان القريب من هنا.
وأخذنا نتحاور ونحن في طريقنا الى االتحاد سألته (من يكن هذا قاسم) ،فأشار الى صدره بسبابته وهو غارق في الضحك (انا) ،فأحسست
بندم شديد وقبلته معتذرا عما بدر مني ،وقبل اعتذاري بسهولة ،وهو يقول (لم يحدث شيء).
دخلنا الى مبنى االتحاد وجلسنا في حديقته ،فإذا بقاسم صاري كهيه يناولني استمارة االنتماء الى اتحاد أدباء التركمان ،وبعد دقائق معدودة
اقبل علينا رجل يدعى عادل فؤاد وهو يحمل في يديه هوية انتمائي ،وخرجت من المبنى وانا عضو فيه).
كانت الكلمات حينذاك تتراكم في حلوقنا ،ولم نكن نجهد انفسنا لنستعملها استعماال بكرا وهادفا ،وان نوظفها توظيفا إيجابيا لنجعلها تعيش
وتنمو وتكون فعالة تؤتي أكلها الطيب وثمرها الشهي بعد أن استنفدت طاقتنا وخاصة بعد استيالء الدولة على نادي االخاء التركماني على
تقبل الكلمات وإنعاشها وبث الحياة في حروفها.
كنا نقضي أيامنا مشدودين الى تناقضات تنمو متوازية ،وال يتاح لها أن تلتقي في نقطة معينة ،وكنا كالوتر المشدود بين األزل واألبد ،محكوما
علينا بان نبدأ رحلة الحياة دون أن نعرف الى اي مطاف وفي اي مكان وزمان ستنتهي.
لم يكن قاسم صاري كهيه بعيدا عن تلك المعاناة بال شك ،ولكن كان يملك في داخله اإلرادة والرؤية اللتين تجعالن منه مفيدا وصالحا لمواجهة
الواقع ،وإعادة تكوينه حيث يملك زمامه وزمام حياته فيه ،وكان يدرك جيدا انه يقف على مشارف الدخول في دوامة اليأس ،بعد سلسلة
اإلحباطات والصعوبات التي واجهته ،وعليه أن يخوض هذه المراجعة التي هي في جوهرها ليست شرا ،وينبغي أن يخرج منها اكثر إيجابية
واكثر لياقة بالحياة.
كان قاسم صاري كهيه هادئ الطبع ال يقحم نفسه في جدال يرى أنها مضيعة للجهد والوقت ،ويرى الذين يرفعون شعارات طنانة ويلبسون
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وجوها غير وجوههم الحقيقة ،ويتحزبون كالما دون أن يواكب العمل أقوالهم بانهم غوغائيون وليسوا أمناء على المبادئ
التي يطلقونها ،ولذلك سلك مسلكا نظيفا وشريفا وبذل جهد يومه بشرف لخدمة مجتمعه دون ابتزاز او استغالل او مهانة.

وبعد أن انقشع السحب السود من سمائنا ،بعد اإللحاح والترقب ،كان للجماهير عذرها في االنتشاء بما يتحقق من نتائج،
ألنها اكتوت بنار االبتزاز ،وتعرضت قيمها العريقة لهزات عنيفة ،كنا نقرأ عودة الثقة الى نفوسهم فرحا وعزما في قسمات وجوههم ،وكانت
الفرحة تهزنا من األعماق ،كان علينا أن نعمل باطمئنان من اجل الحافظ عن مكتسباتنا التي ورثناها من النظام السابق ،وان نرسي قواعد
جديدة لمؤسسات جديدة التي كنا نطمح لها ،وكان علينا أيضا صيانة هذه المؤسسات ووضع حد للمنتفعين واالنتهازيين التسلل اليها ،وإعالن
الموقف الصلب من كل من يفكر بان الطريق ما زالت سالكة لتحقيق ما يصبون اليه ،مستغلين حاجة هذه المؤسسات الى كوادر ،فكان اتحاد
األدباء واتحاد الصحفيين من هذه المؤسسات ،ولألسف الشديد ان هاتين المؤسستين لم تحظيا بدعم والشمول.
كانت مجلة االخاء وغيابها عن الساحة الصحفية العراقية اكثر من عقد ،وتجديد خالياها الميتة وإعادتها للحياة ،هدفنا األول ،رغم إدراكنا بان
الخيار الذي اخترناه ألنفسنا بمحض إرادتنا والغوص في بحور المتاعب مجددا ،خيار المجانين في زمن يلهث فيه الالهثون لإلثراء واغتنام
الفرص لتحقيق مطامعهم الشخصية ،او تغطية عوراتهم التي انكشفت على األقل ،فلم يكن لقاسم صاري كهيه أمنية سوى المحافظة على
تراث األمة وآدابها فارتضى لنفسه مسؤولية بسيطة التي اؤكل اليه وهي سكرتارية تحرير المجلة.
كان قاسم صاري كهيه كتوما في صراعه مع المرض الذي الم به ،ولم يفصح عنه حتى الى المقربين منه ،ولما استفحل الداء وعجز الدواء،
وبينما كنا نجوب كعادتنا مشيا على األقدام شوارع بغداد ،توقف فجأة واخذ يفرك صدره براحة يديه ،لما أتعهد أن أراه هكذا من قبل ،وخاطبته
بصوت مرتفع بعض الشيء ماذا بك أصدقني القول؟.
فرد بصوت خفيض ال تقلق كثيرا ،أنها مجرد ضيق في التنفس ينتابني أحيانا ،كان المقهى على بضع خطوات منا ،وسحبته من ذراعه عنوة
وأجلسته على احد المقاعد ،ولما انتهت األزمة وعاد الى طبيعته ،قلت له اآلن قص لي حكايتك بالتفصيل ؟ ،وانفجر ضاحكا وقال انتم ايها
األطباء تجعلون من حبة قبة ولكن أفوض امري الى هللا وسأحكي لك ما جرى لي في تركيا في زيارتي األخيرة.
(أحسست بألم شديد في المعدة وحرقة في صدري وبعد دقائق معدودات ذهب عني الم ،وعاد كل شيء الى طبيعته ،وفي اليوم التالي عاودتني
الحالة نفسها ،فعرضت نفسي الى طبيب هناك ،وبعد أن كشف عني ناولني قائمة فيها تحاليل مختبرية ،وفحوصات كهربائية للقلب ،وامتثلت
الى أمره على مضض ،وعملت التحاليل والفحوصات ،وقال لي انك بحاجة ماسة الى القسطرة فشرايين قلبك مسدودة ،اي هراء من حضرته،
فان اشكوا من المعدة ،لملمت أوراقي وعت الى بغداد).
قاطعته وقلت« :أين أوراقك اآلن؟».
قال « :في البيت طبعا «.
فنهضنا من المقهى ،واستقلنا سيارة لألجرة ،وفي البيت عرض علي أوراقه ،وشاهدت عالمات القلق ظاهرا على وجهه وانا اقلب أوراقه
وأتمعن فيها ،يبدو لي ان امتعاضي وتجاعيد وجهي قد أنبئه بشيء من الخطر ،وخاطبني بصوت كأنه النشيج:
« التحاليل سليمة ا ليس كذلك ؟».
اإلجابة على هذا السؤال ال تشكل
حرجا ألمري علمته مهنته المراوغة،
ولكنني كنت في حيرة من امري،
وكانت الدموع في مقلتي على وشك
االنهمار ،كفكفت دموعي مرغما،
كانت الفحوصات تشير بانه يعاني من
اضطراب في الدورة الدموية ،وفقر دم
شديد ،قلت:

كما تقول ،فإنني قد حزمت امري للعودة الى تركيا وسأستكمل عالجي هناك «.
كنت أرى أن الموت يتقدم نحوه بخطى واسعة ،وإعصار األلم تطامن كجمرة تحت الرماد ،يحرقه ببطء وتغوص حروقه في أعماق العظام
وال يلقي دفعا او استنكارا ،وقد حزم أمره الستقبال ذلك الزائر الذي ال يعرف متى يطرق بابه ،كان ذلك اكثر إيالما لي منه ألنني ال املك القوة
والقدرة على رد األذى عنه ،وانا اعلم ما يخفيه هذا األذى وراءه من كابوس مريع رغم أن منظره كان لدى البعض يثير االبتسام ،ولكنني لم
اكن أتصور أن الموت يفاجئه ويمنعه من ابتالع أول لقمة مضخها.
لف الثرى جسده وبقي الذكر الطيب والعمل الطيب ،وبقي لنا نحن زمالءه الكثير من الهموم ،والكثير من المواجع ،والكثير من اإلحساس
بالفقد واإلحساس بالقهر ،واننا عندما نستعرض مسيرة حياته نجد أنها مسيرة الم ومسيرة طلب ومطالبة بحقوق امته ،وهذه المطالبة غير
مجدية ،ويدفعه إحساسه بعدم جدواها الى اإلحساس بد جدوى الحياة ،فعاش قهرا ومات قهرا.
وعندما نستعرض وضعنا وواقعنا نحن الذين نقتفي خطاه على درب القهر ،نجد أن الواجب يدفعنا الى أن نرفع صوتنا مطالبين بما يحق
للناس وما يحق لنا ،ولكن تجمد كلماتنا في الحلوق ،فهي كالسمك ال تعيش خارج بحر الحرية ،ومع ذلك نبقى متشبثين بمواقعنا وال يخطفنا
منها امر بالتراجع ،نبقى متشبثين بمواقعنا الى أن يتخطفنا الموت ،فيبكي بعضنا بعضا ونصبر ،الى أن يضيق قسم منا بالصبر ،فيضج ويمد
يديه لينتف لحية اآلخر او شعر رأسه وهو يصرخ به (يا متعهد األموات أفق ،والعالم من حولنا خواء ،ونحن وحدنا نتشبث ونعاني ،واكثر
ما يؤلمنا هم اآلخرون الذين ال يشعرون بنا ،إننا نموت قهرا ويعيشون دهرا) ،الذي لم يمت فيه الحس بالمأساة كما يتوهمون ،وال جهل حق
نفسه وحق غيره ،وال نام في وقت كثر فيه النيام ،يلتفت وفي عينيه بقايا عتب يقول :هل تريدون أال نهتم بدفنهم وبإحياء ذكراهم أيضا ؟ اما
يكفي المرارات التي عانوها وعانيناه معهم أثناء حياتهم وما مر من حياتنا ؟.

« ال اجد فيها ما تدعوا الى القلق «.
وبعد صمت قصير ناولته أوراقه
وقلت:
« علينا أن نستشير بعض األطباء
االختصاص من زمالئي الطمئنان
عليك اكثر «.
قال « :اذا كان األمر ال يدعو الى القلق

32

33

ملف
العدد

إصدار مجلتنا بشكل يليق بمقامها العالي وعراقتها بين المجالت العراقية

قاسم صاري كهيه كما عرفته

من جهة ،ومكانتها في قلوب الشعب التركماني وتمثيلها للثقافة والتراث
هذا الشعب على مدى نصف قرن او يزيد من جهة أخرى ،وكان علينا
حساب خطواتنا بشكل جيد قبل خوض هذه التجربة التاريخية ،وفي
االجتماع الثاني طرحت مسألة إصدار هذه المجلة فانبرى عدد من الزمالء
معلين رغبتهم في العمل كمحررين فيها ،ما عدا األخوين قاسم صاري
كهيه والدكتور صباح عبدهللا كركوكلي ،أن عزوفهما قد أثار اهتمامي،

الحياة التي نعيشها ونتشبث بها ما هي إال صور متحركة في حدود زمان

ومبلغ علمي انهما صحفيان قديران قد خاضا غمار الصحافة منذ زمن

ومكان معينين ،تلتقطها عدسات عيوننا من حيث ندري وال ندري ،منها

بعيد ،ولهم تجاربهم وبصماتهم في العمل الصحفي ،وطلبت االجتماع

ما ترفضها أدمغتنا وهي الحاضنة لهذه الصور في أول وهلة عندما

معهما على انفراد ،وتمخض اجتماعنا على ان أتولى رئاسة تحرير

تتزاحم فيها الصور ،ومنها ما تحتفظ بها آلجل معين ثم يتركها في رحمة

المجلة إضافة الى رئاستي للهيئة اإلدارية ،وان يتولى الدكتور صباح

النسيان ،ومنها ما تأبى المفارقة وتتحدى نعمة النسيان وتظل ماثلة في

عبدهللا كركوكلي مسؤولية القسم العربي إضافة الى عمله نائبا لرئيس

الذاكرة ،او شريط سيمائي نراه على الشاشة الكبيرة نطلق عليها األرض

الهيئة اإلدارية ،بينما طلب قاسم صاري كهيه أن يعاونني في أعداد القسم

او البسيطة ،وأبطال هذا الشريط نحن نتصالح تارة ونتخاصم تارة أخرى،

التركي لكثرة أسفاره ،وسوى حالته الصحية ،واشهد هللا ان قاسم صاري

نشقى حينا ونسعد حينا  ،وخاللها نتعرف على أناس منهم من يغادرونا

كهيه كان جنديا أمينا ،متفانيا في عمله ،غيورا على بلده وقوميته ،هادئا

(كالكومبارس) دون مأسوف عليه ،ومنها ما يالزمنا الى نهاية الفلم،

ال ينطق إال خيرا او سكت.

وتوهج مصابيح دور العرض والتي هي موتنا ومفارقتنا لهذه الدنيا

اشهد أن قلبي يقطر دما كلما تذكرت دخول قاسم صاري كهيه علي ،شاحب الوجه يمشي بخطوات وئيدة ،وكان الدكتور صباح حاضرا طالبا

الزائلة.

اإلجازة لمدة شهرين ،استغربت من األمر ،والتفت الى الدكتور فرأيت في وجهه عالمات االسى هو اآلخر ،ولما خرج قاسم ابلغني بانه يعاني

وقاسم صاري كهيه من الصور التي ال تمحو من الذاكرة ،ومن أناس ال

من مرض ابيضاض الدم ،وعالجه يستغرق طويال ،فهرعت إللحاق به ،وسألته هل من مساعدة اقدم له ؟.

يفارقنا حتى نهاية العمر ،رغم أن الذكريات والمواقف التي تجمعني معه

قال  :شكرا ربما يطول غيابي اكثر من شهرين.

قليلة ،فهذه يؤسفني ويؤلمني عظيم االسى واألسف ،كنت اسمع عنده

الدكتور نجدت البياتي

قلت :كيفما تشاء ،ولكن إن احتج الى شيء فاتصل بنا.
البد لي أن أشير الى حقيقة قد ال يعرفها الجميع ،بانني لم أوافق على استقالته من الهيئة اإلدارية رغم غيابه لمدة طويلة ،إال بعد حضور

كثيرا ،وانا طالب في أنقرة حيث ال خبر يأتينا وال رسول يزورنا وكنا في
عزلة تامة ،نلعق جراحنا ونفوض امرنا الى هللا ونتضرع اليه أن يجمعنا باهلنا وأحبائنا الذين هم أيضا في شوق لرؤيتنا لكنهم يتحلون بالصبر

احد أقاربه ليبلغنا برغبته في االستقالة ،وطلبت منه ان يقدم طلبا خطيا باسمه يشرح فيه سبب استقالته ،وكتب المبلغ بان قاسما يبلغ الهيئة

ويكتمون ازيز النار التي تكوي صدورهم ،خوفا علينا وخوفا عليهم من شر جبار آثم ال يعرف العطف والشفقة.

اإلدارية تحياته ويرجو قبول استقالته بسبب حالته الصحية ،فوافقنا على طلبه بمضض ،وال يزال الطلب محفوظا في أرشيف النادي.

كنا نجتمع نحن الطلبة المعزولين أحيانا في دار األستاذ رياض صاري كهيه ابن عم قاسم وصهره ،وكان بحق أبا روحيا لنا ،وصديقا عزيزا ال

وإنني احمد هللا كثيرا ،وقد منحني شرف المشاركة في تشييع جنازته في اسطنبول ،وسط حشد كبير من أصدقائه ومحبيه ،وان احمل

نتردد حتى البوح بأسرارنا له ،وخالل هذا الجمع المبارك ،والحديث الذي كان يدور عن تاريخ مدننا وعاداتنا وتقاليدنا والشخصيات التركمانية

على كتفي نعشه الملوف بالراية الزرقاء التي ناضل من أجلها طوال حياته ،واحسبه انه كان يلوح بيديه ليلقي علينا التحية ،ويوصينا بصيانة

تعرفنا على أشخاص كثيرين دون ان نراهم او نلتقي بهم ،ومنهم طيب هللا ثراه قاسم صاري كهيه ،الذي تعمق صلتي به اكثر وانا ابحث عن

األمانة التي أودعها عندنا ،نم قرير العين فان األمانة مصانة ،واألمة في حدقات عيوننا ،ونحن ماضون في الدرب الذي اخترناه ألنفسنا.

الفولكلور التركماني في بطون الكتب التي اهتدي اليها بشق األنفس لندرتها ،وارى من الواجب األخالقي أن أشير هنا الى أستاذنا الجليل أمد
هللا في عمره حبيب الهرمزي الذي لم يبخل في مساعدتي في هذا المشوار.
وبعد ان رفع هللا الغمة عن هذه األمة ،وأكملت مستلزمات دراستي الدكتوراه وعدت الى بلدي الحبيب على جناح السرعة وعينت تدريسيا
في قسم اللغة التركية في كلية اللغات
بجامعة بغداد الذي فتح لي آفاق جديدة
لتزود بزاد المعرفة والبحث في بطون
الكتب التركمانية الصادرة في العراق
ومنها كتب ومؤلفات قاسم صاري كهيه،
وما كان ينشره وغيره في مجلة االخاء
التي عملت عضوا في هيئة تحريرها.
إن لقائي بقاسم صاري كهيه عن كثب
كان في انتخابات الهيئة اإلدارية لنادي
االخاء التركماني حيث كلفنا انا وزمالئي
بإدارة النادي ،وبعد توزيع األدوار،
كلفت برئاسة الهيئة ،وكان همنا الوحيد
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الحاضر الذي ال يغيب أبدا

لألدباء والكتاب في العراق شرعا بإصدار أول مجلة تحمل كلمة
التركمان ألول مرة في تاريخ العراق ،رغم قصر عمرها كانت
بمثابة ينبوع تفجر في صحراء قاحلة ال ماء فيها وال شجر ،وال
أظن أن هناك من يزعم أو يوافق أن يزعم ،بأن مثل هذه المجلة لم

أعتاد الناس ترديد ما سمعوه من أسالفهم من كلمات ومعان ،وما دونوها

يكون مطلوبا في تلك الحقبة الزمنية ،وهذه الجرأة البطولية لم تكن

على الورق وأسموها معاجما ،دون أن يبذلوا جهدا توصل خبراتهم وآفاق

مجازفة حقيقية  ،بل بالعكس هناك من يشعر بأن غيابها كانت نكسة

اطالعهم الى تمحيص الكلمة ،وتناولها بشكل أقرب الى الواقع ،فاألحياء

لألدب والثقافة التركمانية.

عندهم كل من يستطيع الدوران حول محور األرض ،حتى لو بقي محموالً

تمكن قاسم صاري كهيه من خلق مناخ مالئم لإلنتاج األدبي ،وتحقيق

في الفراغ ،ظامئا ً لما ال يطاله  ،وشيئا فشيئا بدأ يشعر بغياب يديه ورجليه

فترة ازدهاره ،رغم لالزدهار شروط ما هو مرتبط باألديب ،ومنها

ثم تفاصيل جسمه ليصبح كتلة غير متمايزة ال يمنحها تجذرها شكال من

ما هو مرتبط بالمؤسسات األدبية التي ترعى هذا النوع من الفعالية،

أشكال التواصل باألرض والواقع المادي الذي قد يهبها لونا  ،أو يؤدي

منها ما هو يتعلق بالناس وطريقة تعاملهم وتفاعلهم وتجاوبهم مع

تفاعلها معه الى تأثر ولون.

المادة األدبية ،وازعم أن هناك كان تقصيرا واضحا في المؤسسات

والحياة ،أيام وشهور وسنين تمضي بفعل دوران الشمس والقمر ،والليل

األدبية في تقويم اإلنتاج األدبي من دراية وتتبع ونزاهة وبعد عن

يعقبه النهار ،والمرء يفرش ذاته ،ويتلمس تجاعيد العمر على وجهه،

نرمني طاهر بابا

وتماوج األيام عليه  ،والنزق يقفز به على تالل النفس من نزوة الى

األغراض والتحامل وإعالء لكفة االنتماءات السياسية  ،وهذه الحالة
أتصلت في المجتمع حتى بعد زوال األنظمة الشمولية التي كان ينبغي

نزوة ،ومن فكرة الى فكرة ،ووجهه يحكي بلسان عقله ويكشف خباياه ،والناس في الحياة صنفان  ،صنف أقبلت عليه الدنيا فيبدو ضاحكا

أن تكون اكثر تواصال وتفهما واكثر تحقيقا للشروط التي تخلق مناخ

مثيرا للعجب ،وصنف أدبرت عليه الدنيا تراهم يتابعون سيرهم رابطين حبال آمالهم باإلنصاف في اآلخرة .وهكذا تكتمل دورة حياتهم ،ثم

عمل وإنتاج مالئمين.

تبتلعهم األرض ،ويتكفل الزمن محو ذكراهم.

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حجم المعاناة التي كان يعانيه قاسم صاري كهيه ورفاقه في تلك الحقبة الزمنية من جهة ،وإصراره على

إن لحياة األديب ومماته طابعا خاصا يختلف كليا عن اآلخرين ،وهي صورة معاكسة تماما ،فموته نمط جديد من أنماط الحياة اكثر فعالية

دفع عجلة الثقافة الى األمام رغم العقبات والمخاطر بالتعامل الموضوعي والثقة والبحث عن الحق والصدق وسالمة الهدف من جهة أخرى.

وحضورا ،وغياب وقتي يكون حاضرا كلما ذكر ،في آخر صورة توارى بها دون أن يشيخ ويهرم ،ألنه اختار هذه الصورة لإلعالن عن صمته

ويدل أيضا بان األوضاع السليمة يصنعها إنسان سليم.

وتوقفه عن الكالم ،وأتاحت الفرصة لغيره أن يتحدث عنه.

لم يكتف قاسم صاري كهيه بالصحافة ومهنة المتاعب فحسب ،بل تعدى حدودها ،وولج الى عالم التاريخ فأرخ سير األدباء والشعراء واشبعها

وقاسم صاري كهيه الذي ال تربطني به صلة القرابة بمعناها التقليدي ،ولم أتشرف بلقاء معه ،ولكنه كان قريبا مني ،كما كان كذلك من

بنماذج من أشعارهم وكتاباتهم في كتبه ومصنفاته منها (تاريخ األدب التركماني العراقي) ،و(شعراء التركمان المعاصرون)( ،والخوريات او

زمالئه األدباء الذين عاصروه وهم يدينون له بالفضل ،وهو من أولئك الذين واكبوا الثقافة التركمانية أن لم اقل صنعوها  ،وتلمسوا ظروفهم

الرباعيات) والتي جاءت مكملة لما سطره ودونه الباحث عطا ترزي باشي في موسوعته (شعراء كركوك) في أربعة مجلدات كبيرة والذي

بالمعاناة والمعرفة ،وتوضحت لديهم معالم الطريق التي

تناول فيها سير الراحلين فحسب ،بيد أن حفظ سير المعاصرين وهم أحياء يجنب كاتبها من الوقوع في شراك الخطأ ،وتعطيه فسحة واسعة

يسلكونها لصياغة ما يكتبونه ،كما وضحت في أذهانهم معالم

للخوض في أدق التفاصيل في جوانب حياتهم وبشكل موضوعي غير قابل للتأويل والتحريف والتزييف ،يمكن لألجيال القادمة الركون اليها

الطريق التي يدعون الناس الى سلوكهم ،وآمنوا بها وارتضوها

في بحوثها ودراساتها .وبذلك يكون قد أسدى خدمات جليلة للجيل الحاضر واألجيال الالحقة.

ألنفسهم ،فجسدوا هذا الرضا في سلوك ،ثم دعوا الناس الى
اتباعهم او األخذ منهم.
ويتجلى احترام أولئك ألنفسهم من خالل احترامهم للرسالة
التي آمنوا بها وللمادة التي يتعاملون معها ،وألصولها
العميقة ،والناس الذين يتوجهون اليهم ،معاصرين كانوا أم
غير معاصرين ،ومن أجل تحقيق ذلك االحترام للذات وللغير
وللموضوع تراهم يجهدون النفس في التحصيل والتدقيق

إن موت األديب خسارة كبيرة للمجتمع هذا صحيح ،ولكن
ما قدمه من خدمات جليلة تبقى منهال ومعينا ال ينضب ،نعم
توارى قاسم صاري كهيه جسدا ،وروحه الطاهرة ارتفعت
الى السماء ،لكن ذكراه سيظل حاضرة ال تغيب أبدا ،فسالم
عليه يوم ولد ،ويوم رحل الى العليين راضيا مرضيا ،ويوم
يبعث حيا.

والبحث ،وفي التزود بزاد المعرفة والمعاناة ،ويخوضون
التجربة مع الحياة والناس ،مسلحين بالوعي واإلدراك،
عارفين ماذا يريدون وكيف يحققون مآربهم ،ويصلون الى
غاياتهم بنجاح.
وال أكون مغاليا لو قلت بأن فترة عمل قاسم صاري كهيه
في جريدة يورد في الفترات األخيرة بعد أن شكل هو والدكتور
صباح عبدهللا كركوكلي ثنائية ،احدهما يكمل األخر ،وتولى
األخير مسؤولية مكتب الثقافة التركمانية في االتحاد العام
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مع قاسم صاري كهيه
على ناصية الصحافة واألدب

وكان من المنتظر أن يكون لها شأن يذكر في
عالم الصحافة التركمانية  ،ولكن « ما كل ما
يتمنى المرء يدركه «.
في بواكير صيف عام  1998نهد الدكتور
باسل عطا خيرهللا رئيس نادي االخاء
التركماني ورئيس تحرير مجلته ،إلصدار عدد

قبل أن اعرف قاسم صاري كهيه ،عرفت أخاه الكبير فخري محمد توفيق صاري

جديد منها ،كانت قد توقفت اكثر من مرة ،اذ

كهيه ،في مطلع الخمسينيات الفائتات زميال في ميدان التربية والتعليم ،وفي المدرسة

كلفني وقاسم صاري كهيه االضطالع بهذه

المركزية للبنين بالذات ،هذه المدرسة الشهيرة التي كانت كثيرا ما ضمت في مالكها

المهمة ،من هنا عالج قاسم صاري كهيه

روادا وأعالما ،تخرجت على أيديهم أفواج من الشباب المتطلع الى المستقبل ،والمنور

شؤون القسم التركماني من المجلة ،في حين

الذي صنع لنفسه من المجد ما كان مأموال منه ،وشارك أقرانه في بناء الوطن ،بما

أخذت على عاتقي ما كان يخص القسم العربي

كان مستطاعا منه ،من الهمة قديما قالوا « همة الرجال تقلع الجبال «.

منها ،واشهد أن قاسم صاري كهيه متعاونا

ال يجول ببالي كيف عرفت قاسم صاري كهيه ألول مرة ..متى وأين ؟ أسئلة ما انفكت

معي وحريصا على إثراء « االخاء « بمواد

تراودني وتقاضيني الجواب الحاسم ،والذي انتهى الى أن قاسم صاري كهيه المولود

وموضوعات جادة تعنى بتاريخ التركمان وأدبياتهم وطموحاتهم المشروعة (انظر العدد  / 202السنة  /38حزيران .)1998

عام  1942منسوب الى عشيرة صاري كهيه المعروفة في كركوك ،تلك العشيرة

بعد سقوط النظام في التاسع من نيسان عام  2003وجد قاسم صاري كهيه ومعه الدكتور جوبان خضر ،انفسهما معنيين بمجلة « االخاء « مستعدين

المنجبة عبر األجيال عظماء كبراء من أمثال عزت باشا صاري كهيه والقائد العسكري
الرمز مصطفى راغب صاري كهيه والناشط الهادئ عضو المجلس الوطني رياض

وحيد الدين بهاءالدين

صاري كهيه وفيض هللا صاري كهيه ،واإلذاعي الصحفي عدنان محمد إسماعيل
صاري كهيه وغيرهم .واحسب أن الموهبة التي يملكها قاسم صاري كهيه ،فتستأثر بعقله وقلبه ،وال تدفعه الن يترجمها الى واقع وفعل ،فطرية
خالصة قد تكون لها جذورها العميقة المتغلغلة في مسارب الكيان وأغوار النفس.
وفي متابعتي وقناعتي تبين أن هذه الموهبة الفطرية يتنازعها اتجاهان ظاهران ال ثالث لهما ،وقد ثبت عليهما قاسم صاري كهيه من دون انحراف
وانجراف ،وهما االتجاه الصحفي ثم االتجاه األدبي.
على أن االتجاه الصحفي الذي انغمر قاسم صاري كهيه في معتركه ،وما يزال ،وضرب فيه سهما وافرا ،توضحت خطوطه بعد تخرجه في كلية
الغابات بجامعة اسطنبول عام  ،1969وعودته الى ارض الوطن ،وعمله محررا ومترجما في صحيفة « يورد « الوطن التي قررت وزارة الثقافة
واألعالم إصدارها باللغة التركمانية على اثر منح الحقوق الثقافية ،في الوقت الذي كان هو واحدا من مؤسسيها.
على أن المهمة التي اضطلع بها قاسم صاري كهيه في هذه الصحيفة من حيث تحريرها وتغذيتها
بكل الطرائف واأللوان ،ثم النهوض بها الى المستوى المطلوب مضمونا وإلباسها الرداء المالئم
شكال ،هذه المهمة استدعت أنظار القراء واطلقت أفكارهم ،وانتعشت آمالهم.
واذا كان قاسم صاري كهيه قد نشر في صحيفة « يورد « الوطن كثيرا من المقاالت والموضوعات،
وهي أنماط من السياسة واألدب ،الدراسة والنقد ،الشعر والتراث الشعبي وما اليه خدمة لوطنه
وقومه ،فانه ما كان يتوانى عن تشجيع ذوي األقالم الناشئة وتمهيد الطريق أمامهم ،بنشر
إنتاجاتهم المتواضعة واألخذ بهم نحو ما يطمحون اليه ،ويحرصون عليه.
كانت مجلة « برليك سه سى» صوت االتحاد التي أصدرها االتحاد العام لألدباء التركمان في
العراق منذ حزيران عام  ،1971ورأس تحريرها عادل فواد ،قد ضمت قاسم صاري كهيه عضوا
الى هيئة تحريرها في فترات من وجودها بغية اإلفادة من خبرته وملكته.
وبعد وفاة عادل فواد في شباط  2001كان هناك فراغ وإحباط  ،إنما بعد عام حدث تحول في
مسيرة هذه المجلة ،اذ تولى الدكتور صباح عبدهللا كركوكلي مهمة اإلشراف العام عليها ،في حين
بدأ قاسم صاري كهيه يرأس تحريرها ،حتى استبدل باسم « صوت االتحاد – برليك سه سى « اسم
« الكاتب التركماني – تركمان يازارى « على غرار األديب العراقي واألديب الكردي واألديب السرياني ،والظريف أن هذا االسم لم يكن جديدا ،بل
كان مقترحا من قبل ،وغير منفذ ومطبق لسبب او لغيره ،فقد صدر العدد األول من المجلة في حزيران من عام  ،2002وهو يرتدي ثوبا جديدا
وجاء في افتتاحيته « إن مجلة الكاتب التركماني التي هي اآلن في متناول أيديكم ليست إال امتدادا لمجلة استمر صدورها اثنين وثالثين عاما
باسم صوت االتحاد وليس بديال عنها ،لكنها تختلف عن سابقتها بشكلها الجديد وموضوعاتها الغنية ومواكبتها لعملية التقدم واإلبداع الخ .« ....
ثم صدر العدد الثاني من المجلة في تشرين األول من العام نفسه ،بينما العد الثالث منها اطل على الشارع الثقافي في تشرين األول من العام نفسه،
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لمعاودة إصدارها ،يؤازرهم في ذلك آخرون ،على وفق المفاهيم او المعايير الجديدة ،وهي التي أفرزتها الظروف الموضوعية القائمة ،من حرية في
التفكير والتعبير ،ومن إمعان في التوثيق والتدليل الى غزارة في المادة المطروحة ،وصراحة في المعالجة ناهيك باالستطرادات هنا ،واالستنباطات هناك.
هكذا صدر العدد الرابع بعد المئتين من مجلة االخاء في تموز من عام  2003ثم تابعته األعداد التالية بالظهور واالنتشار ،وبعضها مزدوج ألسباب
خارجة عن اإلرادة حتى العدد المزدوج  /4 /23مايس .2008
وال ننسى أن قاسم صاري كهيه انضم الى تحرير صحيفة « الشفق « وهي أدبية وثقافيا بدأ نادي االخاء التركماني إصدارها في األشهر األخيرة،
ورأس تحريرها محمد هاشم الصالحي ،كل ذلك بإشراف الدكتور محمد عمر قازانجي ،ترسيخا للنشاط الفكري والصحفي التركماني ،وتنويرا
لألجيال الحضارية الجديدة.
ولقاسم صاري كهيه وجه آخر ،فقد قيض له مزاولة العمل اإلذاعي في القسم التركي من إذاعة بغداد ،أنما كانت وظيفته هذه التي القيت على
كاهله ،وهي ترجمة األخبار الى اللغة التركية وإلقائها ،ثم إعداد بعض البرامج ،متناوال عبرها موضوعات مختلفة في الثقافة والسياسة والرياضة
والزراعة وبما يدلل على اطالعه ونشاطه الواسعين.
أما االتجاه األدبي الذي أعاره قاسم صاري كهيه التفافا كبيرا ،وحرصا اكبر ،فتمثل في ما أصدره من مؤلفات ،تعد امتدادا لما سبق أن بدأ ،وزيادة
على ما نشره على األعوام.
هذه المؤلفات تتناول تاريخ األدب التركماني العراقي بالدراسة والعرض عبر النصوص والنماذج ،الى جانب تراجم اهم الشخصيات القديمة واكثر
الشخصيات الحديثة في الشعر والنثر ،في القصة والمقالة واأللوان األخرى ،كذلك تعالج التراث الشعبي وال سيما « الخويرات « الرباعيات من
خالل تسليط النور الكشاف عليها تبيانا ألهميتها وقيمتها وكشفا عن جماليتها وتأثيرها في حياة الشعب التركماني.
هناك لقاسم صاري كهيه ،كتابان أولهما سيرة ومسيرة الشاعر الكاتب خيرهللا كاظم الداقوقي ،وعرض ما تركه من بعده من أثار مثل « الرحلة
« و « الفاتنة الحية في خيالي « .1986
ومن مؤلفاته المطبوعة باللغة التركية « تاريخ األدب التركماني العراقي  « 1977 -1968الجزء األول  /الشعر  /بغداد  ،1978ويليه الجزء
الثاني منه وهو يطوي بين تضاعيفه دراسة وعرضا شتى ،وفي المقالة والخاطرة ،في القصة والنقد وما اليه وللفترة ذاتها ،الجزء الثاني /
بغداد  ،1979أما كتابه « شعراء التركمان المعاصرون « فقد تولى صاري كهيه إصداره عام  ،1988وأعقبه بعد عشر سنين بكتابه « األدباء
التركمان في العراق «.
وفي عام  1992وفق إلصدار الطبعة األولى من كتابه « الخوريات « في أدبيات تركمان العراق « وباألحرف العربية ،وقدر بعد مرور اربع عشرة
سنة أن تصدر طبعته الثانية بأنقرة ،وباألحرف الجديدة ،وهي مزيدة ومصور وموثقة.
والالفت للنظر أن قاسم صاري كهيه وضع كتابا متميزا عن الشاعر والفنان محمد عزت خطاط ،دارسا فيه جوانب من حياته ونزعته القومية
والوطنية ،ومن مسيرته األدبية المعطاء ،وما سجلوه عنه قبل رحيله عام  1991وبعده وأصداء هذا الرحيل ،كما اطل قاسم صاري كهيه على «
خويراته « وأشعاره إطاللة موضوعية تحديدا لمنزلته بين معاصريه ،وتتويجا لشخصيته األصيلة ،في الوقت الذي ضمن كتابه وختمه بنماذج،
من خطه العبقري الشائق وبنصوص من إنتاجه الفياض الرائق إمعانا الطالع القارئ والمتلقي.
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((شيء من التاريخ ))

املعمار سنان وقصة جامع السليمانية
الدكتور يوكسل كركوكلي
كل عام الموافق والدة األميرة تغيب الشمس خلف مئذنة الجامع في الجزء األوروبي ويظهر القمر فوق مئذنة الجامع في الجزء اآلسيوي).
ولسنان اكثر  440أثرا هندسيا رائعا ظل شاهد على عبقريته في التصميم والبناء ،وتحفة فنية تزين اسطنبول على مر القرون ومن أعماله:
جامع شاهزاده :بناه المعمار سنان بأمر السلطان سليمان القانوني عام  1543أحياء لذكرى ابنه األكبر محمد الذي توفي بمرض الجدري
وعمره ( )21عاما ،وهو أول تجربة لسنان في عمارة الجوامع ،استخدم فيها نظام القبة النصفية ،حيث يحتوي الجامع على قبة مركزية
وبجوارها اربع قبب نصفية ،ومن مساوى هذه الطريقة التي ادركها سنان فيما بعد وتحاشاها في بنائه للجوامع األخرى فإنها تفصل الجدران
األربعة التي تدعم القبة الكبيرة عن بعضها.
وفيه مئذنتان منحوتتان بشكل هندسي جميل وساحة كبيرة تساوي مساحة المسجد وخمس غرف مقببة في كل واجهة من واجهات الساحة.
جامع رستم باشا :شيده الصدر األعظم رستم باشا زوج ابنة السلطان وقام بتصميمه وتنفيذ بنائه المعمار سنان عام 1561ويقع في منطقة
امين اونو ،فان الجامع رغم صغر مساحته واحتوائه على قبة ومئذنة واحدة مقارنة بالجوامع األخرى ذات قباء ومأذنة عديدة ،اال انه يعتبر
تحفة فنية لما يحتويه من الزخارف والنقوش والبالط ازنبكي الذي استخدم في بنائه.
جامع قليج علي باشا :وهو نموذج آخر إلبداعات سنان في فن العمارة ،يقع الجامع في منطقة طوبخانة باسطنبول بناه سنان عام ،1581
يحتوي على ست قباب متساوية وقبة كبيرة واحدة ،ومئذنة واحدة ترتفع عن منتصف حائط الواجهة ،ويمتاز المسجد بنقوشه وزخارفه يدل
على براعة بانيه ومهارة في فن الهندسة.
جامع محمد باشا صقالي :هذا الجامع الذي يتميز بنوافذه المزخرفة ثمان وتسعين يتسلل ضوء الشمس الى داخل المسجد ،واحتواءه على
اربع قطع من الحجر األسود محاطة باطار ذهبي مثبته في اربعة مواقع من المسجد (في مدخل الجامع ،فوق المحراب ،مدخل المنبر ،وتحت
قبة المنبر) بناه الصدر األعظم محمد باشا صقالي بطلب من زوجته أسمهان ابنة السلطان سليمان القانوني عام .1571
جامع السليمية  :نسبة الى السلطان سليم الثاني يقع في مدينة أدرنه والذي يعد افضل الجوامع التي بناه سنان بين عامي ()1575 -1569
وكان عمره آنذاك ( )80عاما ،وهو خالصة تجاربه وخبراته في بناء المساجد ،واختير ضمن قائمة التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو،
المعمار سنان الذي أمد هللا في عمره وعاش الى ما يقرب من مائة عام ،وعاصر خمسة سالطين ال عثمان (بايزيد الثاني ،سليم األول،
سليمان القانوني ،سليم الثاني ،مراد الثالث) هو يوسف بن خضر بك بن جالل الدين الحنفي الرومي) ولد في والية قيصرية في األناضول
عام  1490م ،انتقل الى إسطنبول واكمل دراسته االبتدائية فيها ثم انتسب الى مدرسة العمارة (اوجاق) وكانت تعنى بالفنون المعمارية ،ثم
انضم الى الجيش االنكشاري وشارك في حملة السلطان سليم األول على الشاه إسماعيل الصفوي ،كما شارك في معركتي الريدانية ومرج
دابق اللتان تم فيهما فتح الشام ومصر ،ومعركة البلقان في عهد السلطان سليمان القانوني ،ثم عهد اليه منصب كبير معماري السلطانية خلفا
لـ(عجم علي) الذي توفي عام 1534م.
كان سنان مولعا منذ طفولته ببناء األكواخ وحظائر الحيوانات ،وازدادت شهرته عندما اقدم على بناء  3جسور متينة على بحيرة كبيرة التي
حالت تقدم الجيش العثماني نحو ايران ومن خاللها تمكن الجيش من عبور البحيرة وإحراز انتصارات كبيرة في بالد فارس ،وجسرا أخرا في
حملة السلطان سليمان القانوني لفتح البلقان على نهر البرود في  10أيام بعد أن اخفق في إنشائها مهندسون كثيرون ،وتقول الرواية بان
سنانا أراد بعمله هذا كسب إعجاب األميرة (مهرماه) التي كانت ترافق والدها سليمان القانوني في حملته وقد شغفها حبا ،ونافسه في حبها
احمد باشا حاكم ديار بكر الذي تزوج منها ،وظل قلب سنان ينبض حبا لها ،وفتق حبه لها عندما كلفته ببناء جامع لها في (اسكودار) في
الجانب اآلسيوي من إسطنبول  ،وجامعا أخرا في (ادرنة قابي) في الجانب األوروبي ،والسر في هذين المسجدين (انه في يوم  21مارس من
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ومن مميزات هذا الجامع قبته العمالقة بارتفاع  43مترا ترتكز على ثماني دعائم وبذلك تتحدى قبة ايا صوفيا التي كانت تعد اكبر القبب
حينذاك.
وجوامع أخرى منها (جامع زال محمود باشا) وزير السلطان سليمان القانوني وصهر السلطان سليم الثاني في منطقة السلطان أيوب ،وجامع
(شمسي باشا) الذي بناه الصدر األعظم شمسي باشا على ضفاف مضيق البسفور ،وجامع (سنان باشا) الذي يقع في منطقة بشيك طاش بناه
قائد البحرية العثمانية سنان باشا بين عامي ( ،)1553 -1550ومسجد (مال جلبي) الذي يقع بالقرب من ميناء كاباداش بناه القاضي محمد
وسولي افندي بين عامي ( ، )1562 -1561وجامع (بهرام باشا) الذي بناه الوالي بهرام باشا في ديار بكر عام  ،1572وجامع (الال حسين
باشا) ،وجامع (يونس بك) ،جامع (امير بخاري) جامع (حريم جاوش) ،جامع (اسكندر باشا) في طرابزون ،ومسجد (بينا باشي) في بلغاريا
الذي يتميز بمنارته المخروطية ،وقبته الشبيهة بقبة جامع األزرق ،وجامع (العادلية) في حلب ،وجامع (المرادية) في فلوة بألبانيا ،جامع
(قره كوز بك) في البوسنة والهرسك ،جامع (فرحات باشا) في صربيا ،جامع (الخان) في مدينة ايفباتوريا بشبه جزيرة القرم ،وغيرها من
الجوامع والمساجد والقصور.
أما الجامع السليمانية ،إضافة الى كونه إعجازا في فن العمارة اإلسالمية ،فان في بنائه قصة حقيقية نادرة ،وهي من المعجزات التي يندر
وقوعها ،ويخص بها سبحانه وتعالى من يحبه من عباده المخلصين ،فالسلطان سليمان القانوني كان أميرا عادال حكم شعبه بما يحبه هللا
ويرضى ،وتقيا ورعا وغازيا في سبيل أعال كلمته ونشر مبادئ اإلسالم والسالم في المعمورة ،والقصة تتلخص فيما يأتي:
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ذات ليلة حلم السلطان سيلمان القانوني بالرسول صلى هللا

وفي مرة أخرى رأى السلطان

عليه وسلم يأمره ببناء جامع كبير ،ولم استيقظ من حلمه

سنانا يدخن اركيلة في صحن

فارسل في طلب جنوده ليختار مكانا مرتفعا يطل على أنحاء

المسجد وينفخ الدخان الى األعلى،

المدينة فأشاروا له الموقع الذي عليه جامع السليمانية

ولما ابصره سنان وعلى وجهه

اليوم ،وفي الصباح رافق المعمار سنان الى الموقع ولم

عالمات الغضب ،قام على الفور

وصله تقدم منه سنان وقال:

واخذ يشرح للسلطان قبل أن يسأله

(أيها السلطان العظيم ،هل تريد أن تبني جامعا على هذا التل

سبب التدخين ،بانه أراد من مراقبة

كما أمرك الرسول (صلى هللا عليه وسلم)).

حركة الدخان نظام التهوية في

فاندهش السلطان وقال (ما يريدك اني انوي بناء جامع هنا،

المسجد.

من أخبرك بذلك)

يعد جامع السليمانية الذي استمر

قال سنان (يا سلطاننا المعظم في ليلة امس حلمت بالنبي

بناءه سبع سنوات من روائع
وشاهدا حيا

صلوات هللا عليه وعلى اله واخبرني بانه أمرك ببناء جامع هنا وساكو نان بإذن هللا من يبنيه).

العمارة اإلسالمية،

ففرح السلطان فرحا عظيما الن ما قاله سنان جاء تصديقا لرؤيته ،وشرع سنان بوضع التخطيط الهندسي للجامع ،وامر السلطان باستمالك

لعبقرية مصممه وبانيه ،وعلى

األراضي المجاورة للجامع ،وارسل رسله الى مالكيها يعرض عليهم بيعها بباهظ األثمان فوافق الجميع ،إال يهوديا أبى عن بيع داره ،فلم وصل

الرغم من خلوه من الزخارف

األمر الى السلطان أشار الى مضاعفة الثمن حتى يرضى ،لكن اليهودي اصر على عدم البيع ،ولم يئسوا من إقناعه عادوا الى سلطانهم وقالوا:

والنقوش كما في المساجد العثمانية

(يا سلطاننا عرضنا عليه أضعافا مضاعفة لكنه يأبى عن بيع داره ،وليس لنا اال أن نأخذه منه بالقوة).

األخرى إال انه يعد تحفة فنية لما

قال السلطان( :لسنا قوما يأخذون أموال الناس كرها ،دعوا األمر لي).

فيه من مميزات تجعله في مصافي

فانطلق السلطان اليه ،وطرق الباب منتظرا حتى فتح الرجل الباب وسلم عليه وعرفه بنفسه ،وعرض عليه بيع داره ،واندهش اليهودي بمثول

العمارات الفريدة ،استخدم في بنائه البالط التركي المصقول ،والتصاميم ذات الصقل المظلل المؤلفة من سبعة ألوان بما في ذلك اللون األحمر

السلطان أمام داره بنفسه ،وأوجس خيفة واخذ يرتعش ويتلعثم في الكالم ،ولم استجمع قواه ،قال السلطان (ال تخف يا ولدي لقد جئتك راجيا،

األرجواني مع خطوط بيضاء وسوداء ،واللون األزرق الفائق ،والتي تكسو الجدران الداخلية لبيت الصالة بزخارفها التي جاءت على شكل

ال غاصبا ومعاذ هللا أن نكره أحدا على بيع داره ،وقد نويت أن شاء هللا بناء مسجدا

زهور التوليب والقرنفل والجوري والبنفسج واألقحوان وأوراق العنب وأشجار التفاح والسرو.

هنا ،واستحلفك باهلل أن ال تخيب رجائي ،وسأعطيك ما تطلبه من ثمن حتى ترضى).

استخدم سنان في بناء الجامع نظام القبة المتوسطة ذات االرتفاع 53م ،وقطرها 27م ،وعلى جانبيها يوجد مجموعة من القبب اإلضافية
وسعت بقبب نصفية ،وللجامع أربعة مآذن موزعة في زواياه ،مئذنتان أماميتان قصيرتان نسبيا ً لكل منهما شرفتان ،أما االثنتان األخريان

الحال ،واخذ تعويضه ،ومضى السلطان يخبر سنانا أن يباشر بعمله على بركة هللا،

فأكثر طوالً لكل منهما ثالث شرفات ،وترمز مآذن الجامع األربع إلى أن السلطان سليمان القانوني هو رابع السالطين العثمانيين منذ فتح

وناوله (اقجة) ال يعرف تفسيرها إال السلطان وسنان ،وعرفها الناس بعد أن بلغ

القسطنطينية ،بينما تشير الشرفات العشر إلى أن السلطان هو عاشر سالطين آل عثمان منذ عهد مؤسس الدولة العثمانية.

إنشاء الجامع تمامه حين استرجع سنان (اقجة) لسلطانه واعلن قصة هذه االقجة

والقبة الرئيسية للمسجد القائمة فوق وسط بيت الصالة قبة ضخمة محمولة على أربعة أعمدة بشكل أقدام الفيل متمركزة قرب الجدران ،طول
كل قطر فيها 7.5م ،ووزن الواحد منها  60طنا .ويبلغ ارتفاع القبة  53متراً ،وقطرها 27.25م.

(قبل البدء بإنشاء الجامع أعطاني السلطان اقجة وكان قصده ،إنني ال أريد أن أرى

أما المحراب والمنبر فمصنوعان من المرمر المحفور ،ومنبر الواعظ (وهو غير منبر الخطيب) من الخشب المحفور وفي زوايا المحراب
تشاهد نقوشا ً محفورة ألوراق ذهبية.

أرجعت له االقجة ،ألنه لم يلحظ أي خطأ بمقدار اقجة).
كان السلطان سليمان القانوني يتفقد عملية بناء الجامع بنفسه يوميا ،وذات يوم

وخلف بيت الصالة في مسجد السليمانية يقع صحن المسجد أو الساحة الداخلية ،وهي مستطيلة الشكل .وأرضية تلك الساحة مغطاة بألواح
كبيرة من المرمر ،ولها بوابتان على جانبيها ،وبوابة في الوسط ،وهذه البوابة الوسطى لها شكل باب أثري ذي تاج ،وتعد عمالً معماريا ً فريداً

دخل المسجد ووجود سنانا يدخن االركيلة في محراب المسجد ،فامتعض السلطان

ومهما وهي مثال رائع للفن السلجوقي وقد نقش بالذهب وبشكل بارز فوقها شهادة (ال اله إال هللا محمد رسول هللا).

من هذا األمر القبيح فتقدم على سنان وقال له غاضبا (هل بلغت بك الوقاحة أن تدخن

كانت المساجد حينذاك تضاء بالقناديل التي ينتج عنها (السخام) تستحيل به الجدران إلى مساحات سوداء كئيبة ،فابتكر سنان طريقة لتحويل

اركيلة في محراب الرسول ؟).

التيار الحراري الحامل للسخام ليتجه كله نحو مكان خاص يسمى بـ(غرفة السخام) حيث تتجمع ذرات الكربون السوداء ،فيجمعها الجامعون

رد سنان (أصلحك هللا أيها السلطان المعظم ،هذه االركيلة من مستلزمات العمل ،يا

ويخلطونها بالصمغ العربي ،والزعفران ومواد أخرى ،ليصنعوا منها أحبا ًرا ،لكتابة نسخ المصاحف ،واللوحات الخطية الفرمانات السلطانية

أنها صعقة بحق ليهودي يرى سلطانا يهابه ملوك الدنيا يرجوه بيع داره فاقتنع في

قائال:
خطأ او نقص بالمبنى ولو بقدر اقجة واحدة ،وبعد أن تفقد البناء ولم يالحظ أي خطا،

فتمثل السلطان الى طلب سنان ،فذهب ووقف عند الركن قال سنان :يا موالي هل تسمح قرقعة االركيلة عندك؟

من قبل خطاطين بارعين ،فاستحدث «سنان» فتحات صغيرة أسفل قبة الجامع جعلها باتجاهات مختلفة ليتمكن من الحصول على تيار صاعد،
يجذب وراءه السخام المتصاعد من القناديل البالغة آنذاك  275قنديالً  ،فيجمعه عبر هذه الفتحات في غرفة فوق المدخل الرئيسي لجامع

موالي أرجو أن تقف عند ذلك الركن).
قال السلطان :اجل.

السليمانية.

قال اذهب الى الركن اآلخر .فذهب السلطان.
قال سنان( :يا موالي هل تسمع قرقعة اركيلة كما سمعتها في الركن األول ؟).
قال السلطان :اجل يا سنان.
وكرر سنان تجربته هذه مع السلطان عند أركان األربعة من المسجد ،ثم قال (يا موالي عندما يتلوا اإلمام آياته ينبغي على المصلي أن يسمعه
وهو في أي ركن من أركان المسجد).
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(قصة قصرية)

حكاية رسالة غرام
قال أنور حيران:
نهضت من النوم مبكرا كعادتي ،وتحيرت ماذا افعل بنفسي ،لم يكن
هناك ما يشغلني ،وتسلل الضجر الى فؤادي ،وشعور كهذا ليس من
طبعي ،إضافة الى انه إحساس ينكره عالم الطفولة.
وتطلعت بشوق الى بيت جارنا ،كانت فيه شجرة تين اسود ،وكانت
مثقلة بثمر ناضج وفير ،وبخفة القطط تشبثت بالحائط الخشن،
واعتليته وبعدها قطعت ثمرا جنيا ،وحمدت هللا على نعمه ظاهرة
وباطنة.
وعلى حين غفلة داهمني جوع ضار جعلني اشعر بأمعائي تكاد تتمزقـ
فقمت ابحث عن شيء يسد جوعي ،وتعثرت أناملي قضاء وقدرا
بصندوقة مستطيلة يغلقها ورق ناعم كالحرير ،دق قلبي وسال لعابي
انه البسكويت ،كان بعض معارفنا قد جاءنا لهدية بمناسبة مبهمة،
وعلبة البسكويت جزء منها.
وعلى أية حال تناسيت ما سوف ينالني على يدي والدتي البدينة،
وأخفيت علبة البسكويت تحت دشداشتي ،والقيت بنفسي الى المحلة،
وكأنني سرب الجراد ،التهمت البسكويت بالكريمة إال قليال منه ،ثم
رجعت الى البيت ثانية ،ودخلت علي أمي ،وسألتني بصوت يقطر
بالتهديد والوعيد « أنور  ...ماذا تفعل هنا ؟» واضعت لساني فقلت
« انا  ..انا «.
« كنت تفتش عن البسكت أليس كذلك ؟».
« آه ! يا فار البيت «
وهجمت علي والعصا في يدها ،فوليت منها فرارا ،وقد تبخرت من
رأسي فكرة العودة الى البيت.
كان أوالد المحلة جالسين في « خرابة عزيز « يتبادلون الحديث،
وقعدت بينهم بوجه متجهم ،اجبر « اكرم ديو « على عدم ممازحتي
ذلك المزاح الثقيل الذي يبرع فيه كل البراعة كأن يلوي ذراعي ،او
ينخسني في خاصرتي ،او يطقطق أصابعي ،او يفزعني بقهقهة غير
متوقعة يطلقها في وجهي ،وقصصت عليهم فاجعتي ،فعرف الجميع
أن أمي البدينة – أطال هللا عمرها – أشبعتني ضربا وهي بارعة
في هذا الباب براعة أهل الصين في المصارعة ،وحين سألوني عن
السبب ،قلت بكل بساطة « تصوروا  ..إنني تجرأت وطلبت أن تشتري
لي بسكويت إنكليزي محشو بالكريمة « وقالوا جميعا بلسان واحد «
لقد تبطرت يا أنور ،وتجاوزت الحدود «.
وكان شهاب احمد ،وهو أكبرنا سنا ،وأظرفنا ،ويصغي الى أكاذيبي،
وحين أمسكت عن الكالم ،لطلق حسرة عميقة وطويلة ،ثم تلمظ
بصوت كأنه الفرقعة ،كان حديث البسكويت المحشي بالكريمة قد هيج
شهية الجميع ،وال شك انهم لعنوني في ضمائرهم ،فمن أين لنا نقود
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مجيد سعدون
كي نشتري هذا النوع الغالي من البسكويت ،وفي هذه اللحظة مر بنا «
شكور حسن « فسلم علينا بصوت كأنه زئير األسد ،ومضى يعرج في
مشيته  ...وال ادري لماذا لحقت به حتى اذا قاربته ،قلت له « شكور
عندي لك خبر يسرك «
« اخبرني به حلفتك باهلل «
قلت وانا أتراجع « ليس اآلن  ..وقت العصر «
« اتفقنا « وانصرف مسرورا.
كان شكور حسين ،الى قبل شهور ،من جماعتنا المخلصين ،يسلينا
بحكاياته العجيبة عن بنات حواء الالئي قطعن أيديهن من لهف عليه،
وكن كالفراش الحائر يقعن في حبه من أول نظرة ،وكنا نتكتم ضحكنا
بصعوبة ،كان شكور حسن ال يبخل عن نفسه بالثناء السابغ ،وبمظهره
الخارجي ،كان المسكين يحسب نفسه ملك حسن وجمال صاعق ،وهو
رغم جحوظ عينيه الصفراوين ،واحمرار انفه صيفا وشتاء ،وتهدل
شفته السفلى الغليظة ،يسمي نفسه « أنور وجدي « العراقي.
كان فاشال في المدرسة ،وقد طرد من المدارس النهارية بكفاءة ،فلجأ
الى مدرسة ليلية أهلية شعارها « ادفع قسطا تنجح « واحترف عدة
مهن حرة كان آخرها مهنة السياقة في معمل « مشروب سينالكو «
كان راتبه الشهري اكثر من رأسه ،وهو من سفاهته وحمقه يبذره
ذات اليمين وذات الشمال دون وجع قلب ،فيشتري لنفسه حلال زاهية،
وعطورا ثقيلة وخصوصا العطور الهندية ،أما أصابع يديه فكان يغمدها
بفصوص قاتمة وشفافة مثبتة في خواتم من الفضة.
وقال شهاب احمد متحسرا « هللا يعطي الجوز لمن ال أسنان له !»
وادركت انه كان يقرأ أفكاري ،حين تابع يقول:

« أن جيوبه مليئة بالدنانير ،وهو ال يعرف كيف يبذرها مع الريح ؟»
وهذه العبارة اقتبسها من رواية سينمائية شهيرة ،وبعد صمت قصير
قال:
« كم اكره الفقر ،أننا نرى ملذات الحياة ،وال نملك سوى الحسرات آه
! يا أنور ليتك لم تحدثنا عن ذلك البسكويت اإلنكليزي «.
« شهاب سنأكل البسكويت ،ونشرب الشربت ،ومعه الجكليت الفاخر
من مخزن سركيس «.
« كيف يا أنور ؟» صاح شهاب.
ووشوشت في أذن شهاب ،فخبطني على كتفي ،وهتف معجبا.
« يا عفريت ،عاش من سماك أنور شيطان !»
ونادى شهاب الجمع المتفرق وقال:
« نفذوا ما أقول دون قال وقيل «.
ووزع طلباته كاالتي:
« آتوني بورقة من رسائل العشاق «
« وأريد قلم باندان «
« وأريد قطنة مغموسة بعطر سواردي باريس «
وبعد قليل احضر اكرم ورقة أنيقة ،وردية اللون تطرز أركانها األربعة
فراشات ملونة ،واحضر عدنان العطر فضمخنا الرسالة بها ،وقال
شهاب وهو يجلس جلوس األدباء والمفكرين:
« خذ القلم يا أنور ،واكتب بخطك الواضح الجميل ما أوحى الي به
أبولو إله العشق والجمال».
والتفت شهاب يخاطبنا بلهجة الواعظين « أوالدي ! من فيكم لم يسمع
شكور حسن ،أمير العاشقين ،وهو يحكي عن حبيبته جلنار  ..ابنة
المحامي ؟».
كانت جلنار هذه ،ابنة محام بارع يعيش في واحد من دور « دارا بيك «
الواقعة مقابل مقبرة احمد اغا ،وهي طالبة في الصف الثاني المتوسط،
جميلة كالدمية ،تشتهيها النفس ،وترتاح اليها العين ،وكانت تزور
صديقتها في المدرسة في محلتنا بين آونة وأخرى ،في ثوب احمر
من القطيفة ،يفضح بياض بشرتها الصافية ،وكنا حين تنزل علينا من
السماء نصطف على طرفي الشارع متطلعين بانبهار الى هذه الفتنة
الساحرة.
وكانت جلنار تستمتع بسلطان جمالها الى اقصى الحدود ،وتتيه دالال
على رؤوس المحرومين من عباد هللا ،وكان شكور حسن أكثرنا

عبودية لسلطان جمالها ،وهو حين يراها ترتعش قدماه فيقعد على
األرض ،وتعلو وجهه غبرة.
وصارت جلنار فتاة أحالم شكور ،واخذ يروي لنا الروايات ،ويقص
علينا اجمل القصص عن معشوقته الجديدة ،ويطفئ سعار قلوبنا بما
يشتريه لنا من دوندرمة (محمد ازبري) حيث يطيب الحديث واألصغاء
حول عربته اليدوية الجميلة ،وكان له في كل يوم جديد ،مغامرة
جميلة يؤلفها ،ويجيد حبكتها ،وكان الملعون واسع الخيال ،والحكاية
الواحدة هيهات أن يعيدها ،ومع كل مغامرة كان يعود ويثلج صدورنا
من دوندرمة ابن محلتنا (محمد ازبري) وكنا معه في عيد سعيد الى أن
اشتغل في شركة سينالكو ،فانقطع عنا ،عدا فترات متقطعة ،عجولة،
وهكذا حرمنا من الدعوات المجانية اللذيذة.
« اكتب يا أنور «.
وشرعت اكتب بخط واضح رسالة الغرام التي راح شهاب احمد يمليها
علي ،كان يحفظ كثيرا من كليشات الرسائل الغرامية:
« حبيبي الغالي من بعد األشواق واآلهات ....
نور عيني وقلبي ....
صباح الخير إن كان الوقت صباحا  ..ومساء الخير إن كان الوقت
مساء.
كان بودي أن أكون لك بروحي وجسدي ،بأحالمي وأفكاري  ..بآهاتي
ودموعي  ..ولكن  ..وآه من هذه الكلمة  ..لعن هللا قسوة اآلباء...
ا نابي ظالم لي ،لوال خوفي عليك  ..يا حبيبي من الحبس في سجون
المدينة لهربت معك الى تلك الجزر الوحشية النائية التي قرأنا عنها في
كتب الجغرافية ،حيث الموج العالي ،والماء الصافي والخضرة الكثيفة،
والثمار الوفيرة ،والرقص المثير على ضوء القمر المنير.
حبيبي حسني ،لقد حسدوني الناس على حبك لي ،وصديقاتي  ..كل
صديقاتي في شوق عظيم لرؤيتك في صورة شخصية تمثلك في لقطة
سينمائية احلى من أنور وجدي ،ولكني قلت لهن « ال مفر من الصبر
 ..حتى أكلمك « ثم طلبن مني برهانا على حبك ،وال اخفي عليك كم
حزنت ،وشعرت بالحزن والخجل ،كيف ال ،وحبيبي لم يهدني وردة.
حبيبي حسوني الغالي
انا أريد منك ،وكذلك صديقاتي هدية تبرهن لي عن صدق حبك ،وهي
مهما كانت رخيصة فانها تسعدني ،واحب الهدايا الى قلبي من مخزن
سركيس ،الواقع في شارع األوقاف ،كما تعرف ان احب الهدايا ما كان
طعاما يؤكل ،وحالوة تمضغ ،وشرابا حلوا ،واني اطلب منك يا حبيبي،
برهانا عن حبك الصادق أن تجيئني بما يلي:
ثالث علب من البسكويت اإلنكليزي.
-1
علبتان كبيرتان من الجوكليت.
-2
ثالث زجاجات عصير الليمون.
-3
ودمت لحبيبتك ج
المخلصة الى األبد
مالحظة :
رقم ( )1هذا الرسم يبين عذابي ،رسمت قلبا يقطر دما بسبب سهم
نافذ فيه.
رقم ( )2أرجو أن تترك الهدية في المقبرة المهجورة أمام بيتنا ،عند
ذلك القبر الذي تحرق فوقه الشموع وأعواد البخور ،وليكن ذلك في
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تمام الساعة الحادية عشرة من صباح غد االثنين.
حبيبي حسوني
اترك الهدية وال تنظر وراءك كيال تحرجني ،فانا واقفة وراء النافذة
الكبرى في غرفة االستقبال  ..أتحرق من الشوق واللهفة.
حبيبتك من اآلن والى األبد (ج)
وأودعنا الرسالة الملتهبة في مظروف ازرق أنيق ،وكتبت عليه
العنوان « سوق الهرج – مجاور جامع المال عثمان – ليد السيد حسن
شكور المحترم – مستعجل جدا.
ولم انس أن أضع على المظروف طابعا مستعمال ،وجدت عناء كبيرا
حتى الصقته جيدا ،ثم سلمت الرسالة الى احد األوالد وقلت له:
« اذا سألك شكور كيف وصلتك الرسالة ،فقل إننا كنا في المحلة حين
جاء احمد « ساعي البريد» وكان مستعجال جدا فسلمنا الرسالة كي
نسلمها لك «
وحين جاء حامل الرسالة قال سلمت الرسالة الى امه  ..فحلفت أن
تسلمها اليه فور عودته,
طلبت من صالح  ..وهو من جماعتي أن يرابط وقت العصر عند
مصور اللقطات الفنية « سركون» فعسى ولعل أن يزوره شكور ،كانت
مغامرة في ضمير المجهول ،وفيما انا اقلب الخطط في خيالي ،بعد
شاي العصر ،سمعت دقا قويا على الباب ،ولدهشتي كان صالح واقفا
يبتسم ،وانتعشت موات اآلمال في صدري حين غمزني بعينه ،اخبرني
انه رأى روميو بعينيه يغزو ستوديو سركون الفني ،وسالته بلهفة:
« هل كان يلبس سترته البيضاء المقلمة ؟»
« نعم ،ولكن لماذا ؟»
« خالص لقد نجحت خطتنا ،لقد اخبرني من قبل انه اشترى هذه
السترة من اجل حبيبته جلنار».
وفي المحلة قعدنا نثرثر ونخوض في الحديث دون حسيب وال رقيب،
وكنت أراقب نهاية المحلة من جهة الجامع بعين نسر ،وكنت واثقا من
زيارة شكور ،فسر الرسالة الغرامية يعذبه اآلن ،وهو اثقل على صدره
من جبال الدنيا الراسيات.
اقبل شكور يتهادى ،في خلة بيضاء جديدة ،تفوح بالعطر المفضل لديه
(ام السودان) وفي عروة سترته وردة حمراء ،ال يفوقها تألقا وإشراقا
سوى بسمة شكور العريضة ،وهتفنا كلنا باللهجة المصرية (ايه !
الحالوة دي ) فتقبل منا هذه الحفاوة قبوال حسنا ،ووزع علينا من كيس
في يده ملبسات ملونة فاخرة ،وهو يني يرامق نفسه بأعجاب فاضح،
ولما كان شهاب احمد في السينما يتابع راوية إيطالية باسم (الرز
المر) ،ترك زمام الحديث في يدي ،فقلت أحاوره:
« تذكر ما قلته لك صباحا ؟»
فهز رأسه مؤيدا ،فقلت ببالهة وغباء:
« رأيت البارحة تلك الفتاة  ..لعن هللا الشيطان  ..لقد أنساني اسمها
 ..إنها «.
فاسرع يساعدني وقال بلهفة «جلنار ؟».
« هللا يرحم أمواتك ،هي بعينها ،ابنة المحامي ،ذهبت البارحة الى
المحاكم لمتابعة معاملة خاصة بأبي حيران ،ولدهشتي رايتها في ثوب
اسود تمر من جواري في طريقها الى حجرة ابيها ،وفجأة توقفت
عن السير ،والتفت ناحيتي ،تصوروا يا جماعة كأن هللا تعالى الهمها
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وجودي ،ولدهشتي شقت صفوف المراجعين ال َي ،يا الهي ! كان
وجهها الجميل شاحبا مثل عصير « السينالكو « األصفر ،وحين وقفت
الى جواري شممت عطر « سواردي باريس « يمأل انقي ،وسألتها
بهمس :أليس بيتكم في محلة الهرج ؟».
قلت « :بلى ورب الكعبة».
قالت « :فكيف أهل المحلة ؟».
قلت « :يخصونك بالسالم بعد السالم».
قالت « :عندي رسالة «
قلت « سوف تصل على جناح الطير».
وقبل أن تصل الرسالة ال َي ،ناداها أبوها المحامي بغلظة ،فاخفت
الرسالة في صدرها ،وتراجعت فزعة ،مرتاعة ،ثم أغلقت الباب
وتركتني حائرا ،لمن هذه الرسالة المجهولة ؟ وانا يا جماعة أكاد اقسم
بالشمس وضحاها أنها أرادت أن تسألني عنك لوال الحياء.
« صدقت يا أنور  ..انه الحياء  ..وتسلط اآلباء «.
قال شكور حسن وهو ينفث دخان سيجارته ،وقال بعفوية:
« الرسالة التي أرادت جلنار تسليمها اليك ،كانت في مظروف ابيض
«.
وجاريته في التغابي ،فدسست اصبعي بين أسناني ،كما تفعل
المراهقات ،وهرشت شعري المفلفل متظاهرا بالتفكير.
« دعني افكر  ..ال ..ال لم يكن المظروف ابيض ،بل كان ازرق وعليه
صورة طائرة عليها حروف إنكليزية صغيرة «.
« آه « قال شكور حسن وهو يتنفس بعمق.
« إنها نفس الرسالة إذن «.
« عم تتكلم  ..انا ال افهم شيئا «.
« ا ليست هي هذه الرسالة ؟».
واراني رسالتي الغرامية ،فقلت متظاهرا بالدهشة والعجب:
« وي ! كأنها هي «.
ومددت يدي أريد اختطافها ،ولكنه كان اسرع مني فدسها في جيبه
قائال:
« إن هللا امر بالسر ،ثم ال تنسى قول الشاعر واتقوا هللا في قلوب
العذارى «.
« يا اللهي ! أو تدري يا شكور كم تحملت جلنار من العذاب حتى
أوصلت اليك هذه الرسالة ؟».
« هو ما تقول « .قال بال تواضع ،وتابع روميو كأنما يناجي نفسه.

« مسكينة هذه الفتاة ،لقد أحبتني وانا غافل عنها طلية تلك الشهور
الماضية  ،لم اكن ادري إنها تمر من محلتنا بقصد أن تراني انا وحدي،
كل هذه االعترافات موجودة في هذه الرسالة التي في جيبي ،انتم
تذكرون بال شك ،اليوم الذي سافرت فيه الى بغداد فبل تسعة شهور
إلجراء المقابلة اإلذاعية عن فولكلور مديتنا الخالدة ،وانتم بال شك
تذكرون إنني كنت في تمام شياكتي ،حسنا ،أنها تقول أن قلبها تعلق
بي منذ تلك اللحظة ،وصارت أسيرة حبي الى األبد «.
وقلت متعجبا « كل هذا مكتوب في الرسالة ؟».
« هذا جزء من الرسالة «.
أجاب دون أن يرف له جفن.
« أنها كتبت لي ست أوراق كبيرة ،حسنا ،ومن يومها وهي تختلق
المعاذير لتمر من محلتنا وتفوز بنظرة من حبيب قلبها «.
واشعل روميو سيجارة جديدة ،ثم تابع يقول:
« إنها ذكرت لي باألرقام والتواريخ تلك الليالي الطويلة التي سرق
من عينها النوم ،وذكرت لي أنها فكرت خمس مرات ،نعم خمس مرات
باالنتحار والخالص من عذاب الحب الذي يكويها ،ويبكيها ،ثم فكرت
بعد طول عذاب وسهر أن خير وسيلة هي أن تختصر المسافات فتبعث
الي برسالة تعلن عن كل شيء «.
« هل قلت أنها ارسل تاليك تسع أوراق ؟».
قلت « ست أوراق كاملة ،انظر «.
ورأينا ست أوراق من الورق الوردي نفسه ،األولى رسالتي ،والخمسة
الباقية مكتوب بخط آخر  ..وكانت كلماتها متراصة مثل أسنان المشط،
ورأيت وجوه جماعتي ضاحكة ،فخشيت أن يفسدوا علي الخطة،
فتظاهرت بالجد واللهفة ،وقلت بصوت وقور:
« وماذا ستفعل اآلن ؟».
قال « :سأرد على رسالتها غدا ،ولكني ال ادري كيف ارد لها هديتها
؟».
قلت « :أية هدية ؟».
« آه ! لقد اشترت لي قميصين مع رباط ،وأهدتني قلم باكر واحد
وعشرين «.
« كلها دفعة واحدة « قلت ساخرا.
« الحب يغني العاشقين ،ويعمي عيون الحاسدين «.
« وكيف سلمتك الهدية ،يدا بيد ؟».
« أبدا لقد تركتها في مخزن سركيس «.
« ليت لنا حظ كحظك يا أنور وجدي !».
واطربه كالمي ،فسلمنا كيس الملبس ،وقال ضاحكا:
« ال تكن عجوال  ..فانت صغير على الحب ،واالن استودعكم هللا ،والى
أخبار الغد القريب «.
واطلق ضحكة أخيرة مجلجلة وهو يغمز بعينه اليمنى ،ونظرنا الى
بعضنا ثم انفجرنا نضحك كالمجانين ،إن شكور حسن من غير منازع،
أمير الكذابين.
وفي الليل تعمدت االبتعاد عن متناول يد أمي ،كنت ادري أنها لن
تسامحني ،وأنها ستجد سببا مقنعا لجلدي بالعصا ،وصعدت الى السطح
حيث الفراش النظيف البارد  ..وكنت بين اليقظة والنوم حين طوقتني
أمي بذراعيها ،وقبلتني بحنان دافق ،وهمست « تصبح على الف خير

 ..يا ولدي «.
وفي الصباح شغلت نفسي بترتيب ممتلكاتي في صندوق الدنيا الذي
يحتوي على رسوم الممثلين ،وأفالمهم ،وإعالنات السينما بتوعيها
األصلية والعادية ،وصور الحيوانات الملونة ،وهكذا مضى الوقت
سريعا  ..حتى اذا رفعت رأسي ونظرت الى الساعة الجدارية كانت
الساعة تشير الى العاشرة والنصف ،وفي المحلة كان األوالد يشيدون
قصورا شامخة على شاطئ اآلمال ثم يعودون فيخربونها بأيديهم،
وحين سألتهم قالوا إن شهاب احمد في مقهى ويس ،وقد نصحهم أن
يأتوا بأقداح الفافون ،وكنا نستعملها في المدرسة أثناء حصة الطعام
المجاني لشرب الحليب ،وضحكت من قلبي ،كانت فكرة طريفة ،وأشرت
عليهم بالمسيرة الى مقبرة السيد عالوي القريبة ،كان الطريق العام
الذاهب الى محطة القطار يعج وسطه بصفوف متشابكة من شجيرات
الدفلى الوردية ،العالية ،وبصفوف من أشجار التوت.
انتشرنا بين األدغال نراقب الطريق ملهوفين ،وفي كل لحظة تموت
اآلمال ثم تنتعش ،وكانت لحظات الموت والميالد هذه ثقيلة جدا على
صدورنا ،وعلى حين غفلة فتح باب بيت جلنار ،وخرجت امرأة متسربلة
في السواد ومن ورائها خرجت الفتاة جلنار ،وأطالت الوقوف ،كانت
تتطلع الى مقهى العربنجية حيث قيدوا دبا جبليا الى حوض المياه
التي تستقي منه جياد عربات الكارو  ..وكان الوحش األسود يمأل
الدنيا زعيقا وضجيجا بسبب جوعه ،وتضايقه من لسعة الشمس
الحارة ،وفجأة نخسني إسماعيل منبها ،ولسروري رأيت روميو يمشي
متبخترا ،وهو ينوء بحمل ثقيل يضمه الى صدره ،وال ريب انه لمح
حبيبة قلبه واقفة ،فتحققت لديه حكاية الرسالة مئة بالمئة.
وانحرف روميو الى المقبرة الفسيحة ،وكنا قد تركنا فيها اثنين من
الرقباء ،وبعد غياب دام خمس دقائق طويلة مرهقة ،عاد شكور حسن
خفيفا ،فارغ اليدين ،يكاد من بهجته ونشوته ،كما يقول مطرب الملوك
محمد عبدالوهاب ،يرى الدنا أيكة ،والدهر بستانا ،وما ان غاب روميو
عن األنظار دون ان يلتف الى الوراء عمال برجاء جلنار البريئة ،حتى
باشرنا الهجوم الى المقبرة ،وال تسل عن فرحتنا حين وجدنا طلباتنا قد
أجيبت كلها ،ووجدنا رقعة تركها روميو يقول فيها:
« حبيبتي  ..اذا أعجبتك الهدية والصورة ،فاتركي لي جوابا في نفس
المكان ،فانا بين يديك « شبيك لبيك «.
وبسرعة قال شهاب « هيا يا أنور ،واكتب على ظهر الورقة نفسها ،
أشكرك ،يا حبيبي على الهدية وعلى صورتك الفاتنة  ..والى مزيد من
الهدايا واللقطات الفنية  ..وليالي األنس في فينا (جلنار).
أكلنا هنيئا ،وشربنا مرئيا ،واكل شهاب احمد وشرب ،حتى اذا اختفى
كل شيء ،رفع يديه الى السماء ،وقال بتلك اللهجة التي يقلد بها خطباء
الجمعة.
« رحم هللا شكور حسن ،واسكنه فسيح جناته ،إنما الصدقات للفقراء
أمثالنا ،والمساكين أمثالنا ،والمحرومين أمثالنا ،رب وارض عن عبدك
أنور حيران فانا عنه راضون ،وبأفكاره مستبشرون  ..قولوا معي
آمين  ..آمين «.
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النسابون العرب
يؤكدون تركمانية عشرية البيات
(كثر الحديث واألقاويل حول أصول عشيرة البيات في العراق ،وهي

ويؤكد هذا القول ابو الغازي بهادر خان صاحب كتاب شجرة الترك

عشيرة تركمانية صرفة ولها فروع وأفخاذ وبطون في الدولة الناطقة

(إن تركان خاتون والدة محمد خوارزم شاه احد رؤساء البيات هي

بالتركية وايران وتركيا وبعض الدولة العربية ،وقد حاولت األنظمة

من قبائل قانيق التركمانية.

الفاشية التي حكمت العراق سلخ العشائر التركمانية من قوميتها

كما ذكر صاحب كتاب شرح قاموس تاج العروس (البيات احدى

وأصولها ،لغرض تقليل النسبة السكانية للتركمان في العراق،

عشائر مقاطعة قرب الواسط ،وينتسب الى هذا الموقع عزالدين

ومحو هويتها ،ولكن ال يمكن حجب األشعة الشمس بالغربال،

حسن بن محمود البياتي الواسطي ،ويؤيده صاحب قاموس المحيط

وقامت منظمة النسابون العرب ،وهي منظمة تعنى بأنساب العشائر

فيروز أبادي ،وجاء في قاموسه (البيات اسم لسنجق قرب الواسط).

القاطنة في العراق والدول العربية ،وتعتمد اعتمادا كليا على الوثائق

وتطرقت المصادر العديدة حول دخول عشائر البيات الى العراق،

الدامغة ،هذه المنظمة أنهت الجدال حول نسب عشيرة البيات ،وأكدت

واتفق أكثرهم بانهم دخلوا على شكل دفعات ،واستمرت موجات

تركمانيتها ،ونحن بدورنا ننشر ما أعلنتها هذه المنظمة كما هي،

هجرة الترك الى العراق ما يقارب عصرين  556 -446هـ مع

دون اي تحريف اإلضافة ،وبإمكان اي مواطن التأكد من مصداقية ما

جيوش البويهيين والجالئريين والسالجقة والعثمانيين ،واستوطنوا

نشرناها في مجلتنا باالطالع على منشورات منظمة النسابون العرب

في جنوب وشمال العراق ،والقسم األكبر منهم جاءوا الى منطقة

في موقعها على شبكة التواصل االجتماعي ،وان هللا مع الصادقين).

كركوك ،واستوطنوا مع التركمان في المنطقة ،واتخذوها وطنا لهم.
واكبر موجات هجرة البيات الى العراق هي الموجة الثالثة والرابعة،

هيئة تحرير مجلة االخاء

والسبب الذي دفعهم الى الهجرة هو أن عشائر البيات كانوا
الطبقة الحاكمة في الدولة الخوارزمية ،ولما هجم عليهم المغول،

البيات من كبرى العشائر التركمانية في العراق األصيلة ،وقدم بعض

واضمحلت الدولة الخوارزمية تقتت الجيش الخوارزمي ورافقوا أخر

اآلراء غير الدقيقة والبعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع ،والبعيدة

سالطينهم جالل الدين خوارزمشاه نحو الغرب ،وتراجعوا من أمام

عن البحث التاريخي العلمي وقد اتخذ بعض السياسيين هذه األقاويل

هجمات المغول ،ونزح القسم األكبر منهم الى العراق ،واستوطنوا

وسيلة لتحقيق بعض أهدافهم.

في الجنوب والشمال ،والذين استوطنوا الجنوب بمرور الزمن نسوا

أن أول من ذكر في المصادر العربية محمود الكاشغري الذي كتب

لغتهم التركية وامتزجوا مع عرب الجنوب ،ولكنهم حافظوا على

سفره الخالد باللغة العربية عام  466هـ  1074 -م ،وجاء ذكر

نسبهم البيات ،أما الذين اتخذوا منطقة كركوك موطنا لهم ،فانهم

عشيرة البيات في الجزء األول ،وتشير أن الغز (اوغوز) اصل القبائل

حافظوا على لغتهم التركية الى يومنا هذا ،وهنا سؤال يفرض نفسه

التركمانية ،ويتفرع الى اثنين وعشرين فرعا ،وعشيرة البيات احد

لماذا لم ينسوا لغتهم في كركوك ! ونقول بسبب امتزاجهم مع أقرانهم

فروعها ،ويقول :لكل قبيلة ختم خاص بها ،حيث انهم كانوا يختمون

التركمان الذين استوطنوا منطقة كركوك ،منذ عصر فجر السالالت

حيواناتهم بها.

قبل الميالد  2000سنة في عصر دويالت المدن (العصر السومري).

وذكر في المجلد الثاني من نفس الكتاب (إن عشيرة البيات احدى

وبعدها نشاهد دخول األتراك والبيات منهم الى العراق في العصر

قبائل اوغوز التركمانية) ،وأورد صاحب الكتاب (شجرة الترك) ابو

المغولي حيث دخلوا مع الجيوش المغولية ،وكذلك في عصور الدول

الغازي بهادر خان (أن البيات احد أبناء كون خان بن اوغوز خان،

التركمانية الجالئرية وقره قوينلية واق قوينلية وبعدهم في العصر

وهو احد حكماء قبائل :بوزاوق الحاكمة ،لذا يعتبر البيات من األسر

الصفوي والعثماني وأكثرهم كانوا من البيت.

الحاكمة لقبائل اوغوز التركمانية.

وتؤكد هذا دائرة المعارف التركية حيث يقول (ان اكثر البيات بصورة

ويقول مورازا دوهسون في كتابه تاريخ المغول (ان البيات هم من

عامة هم في منطقة كركوك ،وهذه منطقة تركمانية ،أكثرهم من قبيلة

قبائل قانقيلي ،والقانقيلي هم احدى قبائل اوغوز االثنين والعشرين)

البيات وهؤالء ينقسمون الى ثالث عشرة عشيرة وتنقسم كل عشيرة
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الى أفخاذ وبطون.

تبدأ من كفري وتصل حتى جمن ،وهذه األراضي هي موطن البيات

أما المؤرخ العراقي الكبير عباس العزاوي الذي لم يذكر تاريخ دخول

التركمان ،جاءنا رئيسهم (حسن) وكان يعرف باسم (قره قوش)

عشائر البيات الى العراق إال انه ذكر أصولهم ،وبين بان البيات احد

ودعانا الى مائدة الطعام وقدم لنا نفسه وقال لنا ( إن هذه األراضي

العشائر التركية ،الذين استوطنوا العراق منذ القديم ،وكان زعيمهم

كرمنا بها السلطان وال ندفع الضرائب للدولة وكلها ملك صرف

ذو مكانة عالية ومرموقة لدى الحكومة.

(طابو) مقابل مساعدتنا العسكرية لوالية بغداد ،واكد رئيس العشيرة

وتطرق إبراهيم صبغة هللا الحيدري في كتابه عنوان المجد في

ان نادر شاه أعاد اكثر البيات الذين كانوا في جيشه الى خراسان،

أحوال بغداد والبصرة والنجد ،الذي كتبه سنة  1286هـ  ،ويقول

والباقين هنا حوالي  10000خيالة ،وال يعرف رئيس العشيرة

أن عشيرة البيات هم أتراك وعددهم كثيرة جدا ،جاوروا عشيرة

تاريخ مجيئهم الى المنطقة وادعى انهم منذ القدم يستوطنون هنا).

العبيد منذ التاريخ ،ولهذا السبب المسنون منهم يعرفون ويتقنون

وعندما قام منشئ البغدادي برحلة عام  1237هـ كتب حول البيات

اللغة العربية.

(ان البيات يعيشون في المناطق الواقعة بين كفري وطوز خورماتو

وعندما نلقي نظرة على سجالت أصول إدارة الدولة العثمانية،

وما يقرب عن عشرة األف بيت ،ولغتهم تركية ،بعضهم شيعي

نرى أن والية بغداد متكونة من عدة سناجق والبيات واحدة منها،

والبعض اآلخر منهم سني ،وخيولهم أصيلة مشهورة.

نستخلص مما ذكرناه (إن البيات احدى سناجق بغداد آنذاك ،وان

وفي سنة  1917قدم اإلنكليز تقريرا سريا حول البيات جاء فيه:

إدارة سنجق البيات كانت تدار من قبل األمير ،ويتم تعين األمير بأمر

( ان البيات لغتهم تركية ،ويربون الحيوانات وعددهم 10000

سلطاني (فرمان) اي من قبل السلطان مباشرة.

بيت ،ويعيشون في المنطقة الممتدة من كفري وقره تبه وحتى طوز

أما األستاذ شاكر صابر ضابط فقد نشر وثيقة تاريخية مؤرخة

خورماتو.

في  973هـ  ،تؤيد وتوكد أن أهالي سنجق بيات قد امنوا األمن

والمناطق التي يعيشون فيها حاليا هي( :علي السراي العليا ،علي

واالستقرار والمحافظة على ممتلكات الناس في جنوب العراق،

السراي السفلى ،صنديج الكبير ،قلعة ،هوره الكبير ،هوره الصغير،

وفي نفس الوثيقة كلف رئيس البيات (مير حسين التركماني) لحفظ

بسطاملى ،بير احمد محمد ،بير احمد محمود ،بير احمد علي ،عبود

البصرة والقضاء على حركة العصيان التي ظهرت هناك ،ويتضمن

صياد ،امرلي ،كوجوك دونبالن دره ،بيوك دونبالن دره ،البو حسن

كذلك تعيينه لمنصب والي بصرة في  19رجب سنة  973هـ،

الكبير ،البو حسن الصغير ،بر اووجلى ،كوكس ،مفتول الكبير ،البو

وخصص له  2000اقجة.

رضا ،خاصة دارلي ،لقوم ،ابو عكفة ،يشيل تبة ،تعليب ،صرحة،

شاركت القبيلة في نهضة حضارية متقدمة في العهود السابقة،

قره ناز ،عرجان ،البو غنام ،جاسم بك ،زنكولي ،بير ذهب ،حبش،

وقدمت لإلنسانية بصورة عامة وللعالم التركي واإلسالمي كثيرا

باشه كالن ،سبيالن ،جرداغلى ،تل شرف الكبير ،تل شرف الصغير،

من خدماتها ،وظهر من بين هذه القبيلة ،اعظم شاعر في األدب

مرادلى ،حفرية ،بصاص ،ينكيجة ،اوج تبة ،كوته برون قديم ،كوته

التركي وهو أمير الشعراء فضولي البغدادي وتقام تخليدا لذكراه

برون صغير ،زيدان ،حميدات ،قوشجى األولى ،قوشجى الثانية ،ده

مهرجان كبير كل عام في اكثر بقاع العالم ،وذكر المؤرخ (عهدي)

له لوه ،شنشال الكبير ،فورق إسماعيل ،الياسات ،بني زيد ،جربات،

كون فضولي من عشيرة البيات ،واثبت العلماء االذريون كون والد

طياوي ،شكر ،البو غماز ،سليمان بك ،يالنجية ،بيره فقيره ،والقرى

فضولي من أذربيجان حتى أن قرية باسم فضولي جل سكانها من

المحيطة بها.

البيت في أذربيجان كانت آخر موقع في قره باغ وقت تحت االحتالل

انهم في هذه المناطق التركمانية كما ذكرنا أعاله بعاداتهم وتقاليدهم

األرمني للمنطقة عام .2000

األصيلة ولغتهم التركمانية ،والقسم اآلخر ينتشرون في أنحاء

ومقام البيات المعروف في األوساط الفنية الشرقية من إبداعات أفراد

العراق ،وامتزجوا مع العرب ويتكلمون العربية ،ولكنهم حافظوا فقط

ينتمون لهذه العشيرة الفاضلة ،وفي عصر السلطان مراد الرابع

على منسوبيتهم لقبيلة البيات ويتواجدون في مناطق بغداد ،الحلة،

انتقل هذا المقام الى اسطنبول من قبل أفراد هذه العشيرة ،كما يرجع

الكوت ،صويرة ،خانقين ،في أقضية ونواحي ديالى ،أربيل ،حديثة،

اليهم الفضل في ترويض الخيول وتربيتها فصارت خيولهم مضرب

رميثة ،القائم ،سامراء ،ومن بعض األفخاذ قوشجلر يعيشون في

المثل في الجودة وسميت بـ(بك ات) وسموا (بيات) ولما انتقلت

اطراف تكريت وفي نبي يونس وحمام العليل ،وبعض أفخاذ امرلى

الرواية الى المصار العربية عربت اللفظة بشكل خاطئ (بيات الخيل)

يعيشون في تلعفر وبعض من البطون بير اوجلى يعيشون في أقضية

كما أوضح ذلك العالمة إبراهيم قفس ،وكانوا يهدون الخيول المؤهلة

ونواحي الموصل.

الى السالطين والحكام الترك ،ليهدوها بدورهم الى رؤساء العالم

أن الماضي السياسي لبيات العراق يمتد الى العهود القديمة ،انهم

كهدية قيمة ال تقدر بثمن.

ارتبطوا ارتباطا وثيقا مع التركمان الذي استوطنوا العراق منذ فجر

وكتب عنهم الرحالة جيمس ريج الذي مر ودقق أحوال منطقة البيات

التاريخ ،وقد سمي هؤالء التركمان جميعا (تركمان العراق).

سنة ( 1820إن أراضي البيات منبسطة ومستوية وصالحة للزراعة
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أيام لها طعم األلم
مبعثرة :كراسي ،صناديق خشبية ومن الكارتون  ...الخ  ..في اسفل
أشخاص )..

والموت يؤثث حلقات النواح
ومقابر السالم
رجل  : 2هنا في هذي الخيام الموحشة
ومواويل األسى ودموع الحمام
رجل  : 3نحن نلبس الحزن و نغني

فاضل الحالق

لألسى وللغياب
المرأة  :من هول النيران ..
الشيخ  :وانتم ؟ ..

رجل  : 2من مناطق مختلفة تسترنا هذه الخيام  ..من عقد النخيل
وشريعة البرتقال ..

هنا مسرى الدموع وخضاب األلم
رجل  :1ومن ذهول البساتين وعذاب العيون ورمل الدموع.
(أصوات من داخل الخيم :أنين النساء ونشيج األطفال  ..من جهة
المرأة  :هل هذه أسماء مناطق ؟
رجل : 3بل هي كنايات خيباتنا  ..ال نخرج من مصيبة حتى تتلقفنا
رجل  :1الى متى نستطيع أن نعيش مبتوري الروح وننتظر النهاية

مصائب انكى وأمر وأحزان ال تنتهي ،مهاجرون  ..مهجرون  ..من

المجهولة ...

منفى الى منفى على ارض خراب يحوم فوقها الغراب ..
الشيخ  :حيث ال عدل وال حق يبان (طفل يبكي).

رجل  :2يرفرف علم الوحش في كل مكان  ..أبراج مشيدة من الهياكل

الطفل  :انا جائع يا ماما ..

والعظام ومناجل القسوة تقطع الضياء وتسلخ األحالم ..

األم ( :تصيح) أليس فيكم من يعطينا كسرة خبز ..؟
الشيخ  :الحمد هللا  ....استطعنا في األقل الحصول على بعض األرغفة
ونحن في طريقنا الى هنا  (،يقدم رغيفا الى األم ) تفضلي يا اختي ..
الرجل  :1نتقاسم األرزاق و الهموم و المصائب ..

رجل  :3من أين أتيتم ؟

الشيخ  :حياتنا أصبحت جد قاسية وكأن القيامة على وشك أن تقوم

الشيخ  :من نبع الطوفان ..

..

رجل  :وانتم ؟
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يستطيع أن يدعي بانه واع بعد كل الذي جرى ويجري حولنا ؟

الصبي  :جدي  ..جدي ..ماما  ..ماما

الطفل  :أريد ماء يا ماما .

المسلح  : 1لماذا تلح في السؤال ؟

األم  :هل لديكم ماء يا إخوان ؟

الرجل  : 1اجب على قدر السؤال

الرجل  : 3خذي يا اختي (يقدم لها قنينة ماء)

الشيخ  :هل كنت تعرف شخصا اسمه عادل ؟

المرأة  :لماذا لم يجلب لنا المئون  ..هؤالء ..

المسلح  : 1عادل  ..؟

المسلح( : 1يتقدم من المرأة ويصرخ في وجهها) ال تحاولي إثارة

الجميع ( :عدا المسلحين) عادل  ...عادل..

الناس على الذين أنقذوكم من الموت ..

المسلح ( : 1يشهر مسدسه)  ..لن اسمح لكم أن تستفزوني هكذا ...
ال  ...ال....

المسلح  : 1ليس هذا من شانك  ..هيا ،ال تقطعوا الطريق عليكم أن

(أصوات من الخارج  ..يدخل مسلحان).

تجدوا لكم أماكن داخل الخيم.

المسلح  :2ماذا يدور هنا ؟

الشيخ  :هل قلت انهم انقذونا من الموت ؟

المسلح  : 1ال شيء ...فقط نفر من هؤالء يتشكون

المسلح  : 1اجل  ...ولم ال ؟

المسلح  : 2يتشكون  ..يتشكون من ماذا  ...ال نريد شكاوى او ...

المرأة  :من هؤالء ؟

وللطيف والنسيان

وينتشرون في المكان  ...يتبعهم مسلحان).

والماضي  ..أما المستقبل فلم نعد نفكر به  ..هل هناك احد بيننا

المسلح  : 1كثيرون كانوا هناك ..

الشيخ ( :يلتفت اليه فجأة ويحدق فيه مليا) من انت ...؟

نشيج الضياع وموت القمر

(يدخل جمع من الرجال والنساء واألطفال ،يحملون أغراضهم

الرجل  :1غدونا النفرق بين الواقع والخيال  ...بين الحاضر

الشيخ  :هل كنت في عقد النخيل ؟

المسلح  : 1ال تتدخل في ما ال يعنيك

رجل  :1الليل يفترش األمكنة

أخرى :إطالقات من بعيد وزعيق سيارات اإلسعاف والشرطة .)..

لماذا تنظر الي هكذا أيها .....

الشيخ  :هل كنت هناك ؟

اليسار ،يسلط الضوء مع انفراج الستار على موقد يتجمع حوله عدة

ويرقص الموت حول فراشات الصغار

بعد حرب وسنوات الحصار ثم االحتالل ..الشك اننا متنا مع اآلالف

الصبي)
المرأة  :اغلق فمك ال تتجاسر على ولدي ..

(في الخلفية خيام بيضاء اللون متقاربة متداخلة ..هناك أشياء

رجل  : 1هذا زمان يذبح ابتهاج العشب

حياة أخرى  ...كلنا راينا القيامة بأم أعيننا أثناء الحروب  ...حرب

المسلح  : 1ال تنظر الي هكذا هيا اذهبوا وتفرقوا من هنا (الى

اآلخرين  ...واليوم اصبح القتل مشاعا لكل من فقد إنسانيته ....

مسرحية في فصل واحد

وللنوم والغفلة ونكسة األيام

الرجل  : 2القيامة قامت فعال ولكن من نوع آخر  ..نحن نعيش اليوم

الصبي  :جدي (بهمس) انه هو ( ..يحدق في المسلح )..1

المسلح  : 1كلنا نعرفهم فال داعي لإلنكار

الرجل  : 1كانت الريح تزأر واألرجاء معبدة بالهلع والفزع

الرجل  : 1إذن من فعل كل هذا ؟

وغلف الضباب القلوب  ...وكانت الجدران والشوارع تمد

الرجل  : 2من جاء بالقتلة والمجرمين ؟

لسان الخوف واألزقة تخفي الرؤوس المقطعة واألجساد

الرجل َ : 3من سمح لهم بسلب حرياتنا وكتم أنفاسنا وإشعال حرائق

الممزقة...

اإلرهاب والخوف فينا

الرجل  : 2كان الغول يمشي ويسحق كل شيء ..األفكار والرؤوس
واألمان والحب ..

المسلح  :1تتكلمون وكأنكم ال تفقهون شيئا
الشيخ  :من فضلك  ..قل ما اسمك ؟

األم  :و النخيل تبكي وأشجار البرتقال تئن وثمار الزيتون
تقطر الدموع  ,كانت تقول أمن أجل هذا ولدنا وكبرنا

المسلح  : 1لماذا هل تريد أن تتزوجني ؟
الشيخ  :سامحك هللا يا  ...ولكن قل لي  :اذا قالت الذئاب للحمالن
تعالوا نعقد األمان والسالم بيننا  ..هل تصدق ؟

المرأة  :1أم ِمن اجل أن تلد الحياة نسائم األمل والسالم ؟
الصبي :

تبلع النهار وتحرق الجدائل والظفائر ..

المسلح : 1أرجوك يا عم ..
الرجل  : 1او ..

الرجل : 3المنائر والقبب ارتعشت ،وخ ّرست األجراس وصدئت،
والوجوم نام على خدود الضحايا ..

المسلح  : 1اغلقوا أبواب هذه األقاويل وانصرفوا الى خيامكم ..
(يبتعد قليال  ..يرفع اللثام عن وجهه ويمسح به جبينه)

هل رأيتم الشر كيف يشهر الخنجر المسموم والريح

الشيخ  :هل رأيتم كيف تكوى األمعاء ويرتجف األطفال من غزو
الخوف والجوع وقطاع الطرق ..

الصبي  :جدي  ...جدي ..

الرجل : 1ومع ذلك تريدون أال نشكو ونشتكي ،وظالل دموع الصغار

الشيخ  :ماذا تريد ؟

والثكالى هزت السماوات و األرض ،وأعشاش الطيور ،وأكمام

(الصبي يهمس في أذن جده مشيرا الى المسلح )1

الورود

الشيخ ( :يقترب من المسلح ويحدق في وجهه) إن وجهك يا هذا

المسلح  :1اخرسوا  ..اسكتوا واال اتخذنا ضدكم تدابير صارمة

ليس غريبا عني ..

الشيخ  :ومع ذلك تم قتل الكثيرين بدم بارد ،ا ليس كذلك يا ....
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الصبي  :شاهدت بأم عيني من وراء الشباك ،كيف قتلوا ذلك الشاب

الصبي  :رأيتك بأم عيني كيف تقتل ذلك الشاب المسكين و....
الشيخ  :وشاهدت انا كيف قتلت المعلمة الجميلة  ،لماذا يا منازل ،
الم تكن تعلم بانهما كانا خطيبين ؟ ..

المسلح ( : 2يضع يده على كتف منازل) منازل ،هدّئ من روعك ...

ساحل الغروب  ...وأطفالنا ،بالدنا ،ومستقبلنا..؟
الرجل  :1السالم رحل وحطّ في مكان بعيد

الذي كان أهل المنطقة جميعا يحبونه  ..اجهزوا عليه أمام داره

ال تصرخ هكذا وال تنفعل  ..جميعنا في نفس المحنة ،المحنة عظيمة

وتشابك الخوف على الجدران

وأنظار عائلته  ...اطلقوا عليه الرصاص بكل حقد وقسوة  ،ثم هددوا

ال تحتمل  ..وانتم أرجوكم حافظوا على الهدوء وال توتروا األجواء .

واألسلحة أفواه قبيحة

هذه العائلة المنكوبة وعددا من العوائل ونحن منهم أن نترك المنطقة

منازل :

األم  :اسعفونا بالماء والطعام فقط من اجل األطفال ..

تبصق في وجه البراءة

خالل ساعات ..

الشيخ  :كان ذلك الشاب صديقك يا منازل وكلنا كان يعلم بانك كنت

المسلح :2المساعدات على وشك الوصول ( .يبتعد عنهم)

الهواء يختنق والموت ال يعرف التأجيل

المرأة  :كانت جارتنا المعلمة الشابة الجميلة قد خرجت في الصباح

تغار منه وتحسده ألن تلك الشابة الجميلة رفضتك ووافقت االقتران

الشيخ( :الى المسلح )1يا  ...هل انت منازل ابن داود ؟
منازل  :اسكت  ..اسكت  ..واالّ ..

يلوح كالرصاصة

من بيتها متوجهة الى مدرستها ،فاجأها المجرمون و قال كبيرهم .

بصديقك  ..صديق المحلة والعمر يا منازل .

يعيش لكي يفنى الضياء

كبيرهم  :الم نحذرك أال تذهبي الى المدرسة وتتركي انت واهلك

منازل  :هذا كالم باطل وسخيف  ..انا  ..انا لم احب أحدا  ..لم احب

المنطقة يا ساقطة يا سافلة

في حياتي أحدا ..

ما جدوى الكلمات وأصواتنا المبحوحة

بدرية  :انا معلمة ويجب أن اذهب الى المدرسة ولن اترك بيتي

الشيخ  :هذا مؤكد  ،ألنك ال تملك قلبا للحب  ،بل للحقد والحسد  ..وقد

ال يأبه بها العالم

ومحلتي أبدا ..

سنحت لك الفرصة في هذه الظروف واستثمرتها لالنتقام وتصفية

(يضربها كبيرهم بقوة فتسقط على األرض ويسحبها المسلحون من

الحساب  ...ا ليس كذلك يا منازل ..

شعرها الى الخارج  ..ثم نسمع صوت صراخها وإطالقات نارية).

الجميع  :ماذا تقول لحضرة الضمير ،ماذا تقول للعالم  ،كيف تدافع

المرأة  :تضرجت بدمها الطاهر ثم سحبوها والقوا بها أمام دارها

عن نفسك أمام مرآة الحقيقة..

كارتون )..

واطلقوا الرصاصات في الهواء وهم يصرخون كالذئاب الكاسرة ..

منازل :ال  ..ال ..دعوني  ..دعوني ..

المسلح : 2احملوها الى الداخل ووزعوها على العوائل  ..هناك

كبيرهم  :اخرجوا من هذا المنزل  ..ارحلوا من هذه المنطقة خالل

(يهرب خارجا ويتبعه المسلح)2

الخروج).

المؤن للجميع يا إخوان ..
المزيد من
ِ

ثالث ساعات أيها المالعين واال ...

الشيخ  :اذهب وستالحقك لعنات السماء ولعناتنا الى يوم القيامة يا

المرأة  :ابني ولدي  ..لن أدعكم تأخذونه ..

(يتوجهون الى الداخل عدا منازل والمسلحان )..

(يخرجون وهم يطلقون الرصاص مقهقهين).

لعين .الجميع :من هول الرزايا وصعقة النكبات.

المسلح : 2أرجوك ،سنقوم بدفنه قريبا من هنا هذه تعليمات ،أرجوك

منازل ( :حين يشعر بان الجميع ينظرون اليه بشكل غير مريح) ال

الشيخ  :هؤالء ،يركلون السماء ،يسرقون الشمس واألحالم ويذلون

هيأنا أنفسنا لألحزان

يا اختي ،أرجوكم يا إخوان.

تقفوا هنا كاألصنام  ..تفرقوا  ..االجتماعات كما تعلمون والتجمهر

البشر والنبات والحيوان ..

وفتحنا الدروب للدعاء والدموع و الجراح

(المسلحون يأخذون الجثة ويخرجون).

ممنوع  ..الكالم في السياسة ممنوع  ..الثرثرة الزائدة ممنوعة ..

الرجل  : 1تداعت أركان الخير وتحولت أجساد الحب والسالم الى

الوطن يجهش وتفور الجداول باألحمر

الشيخ  :اوه من هذا الزمن المتهور  ..كل أسالك الحزن الشائكة ومفا

(الى الصبي بغضب) لماذا تنظر الي هكذا يا ولد ؟ ..

أشالء ممزقة تدوسها أقدام الوحوش الكاسرة واستبيحت الحرمات ..

أين تحط الحمامة واألرض دخان معارك

(الصبي يحتمي خلف الشيخ )..

كان كل شيء يوحي في تلك األيام بانفجار بركان هائل يرمي شرره

الرجل  : 3ضاعت المحبة وغادرت اإلنسانية سبيلها ..لم تبق

الشيخ  :يا  ..منازل  ..حين سمعتهم ينادونك باسمك ،تذكرت

وحممه في كل مكان  ..كانت الجموع تتراكض هنا وهناك في فزع

لنا سوى كيانات الفراق والترحيل والتهجير والتسفير واإلحباط

شخصا كان يسكن في محلتنا ويحمل نفس االسم ،هذا االسم كان

عظيم والقذائف تنهال من كل صوب وحدب كأنها تنهمر من السماء

ونبتكر فجرا جديدا يالمس النبض

والنكوص .

يذكرني دائما بغريم مجنون ليلى  ..كان يدعى أيضا منازل ،وقد

التي تحول لونها الى احمر داكن مخيف  ..ازدحمت الشوارع واألزقة

سنا الفصول ..
ويبذر قمح السالم على َ

األم  :نعيش في وطن الشتات  ...الوطن المسجى فوق شعاب المواجع
لم يعد فيه حلم او لهفة انتظار هناء واحدة  ..انطفأ فجر أبي وغلّق

قام هذا باختالق وتحوير قصائد خليعة ومتهتكة أدعى أن قيس بن

بأشالء الجثث المقطوعة الرؤوس  ..وأخرون وجلون متوجسون

ملوح قالها بحق حبيبته ليلى وكانت من بين األسباب المهمة لفراق

يبحثون عن جثث األبناء واإلخوان واألزواج ..

شباك إخوتي وأصدقائي وغابت شمس جيراني ..

الحبيبين ومأساتها المعروفة  ..لكن نهاية منازل يا  ..منازل ،كانت

الرجل  : 2كان الدم يتقطر من كل مكان  ..من الطرقات و الشوارع

المرأة  :الذباحون وفرق اإلعدام من أمامنا ومن خلفنا  ..ينطفئ

مخزية فقد ابتلي بالجرب وغزت الجروح والقروح وجهه وجسده

من البيوت  ..الجدران ..الحيطان  ..من عواميد الكهرباء  ..نصبوا

على شفاهنا الصباح  ،ونهوي بأنفسنا في رحم القبور  ..هذه الخيام

وكان الناس يطاردونه ويرجمونه في كل مكان ..

المشانق وشكلوا فرق اإلعدام ومجموعات المنتحرين وقاطعي

ستكون أكفاننا ومراقدنا.

منازل  :ومالي وهذه القصة ..

الرقاب المدربين ..

وسننشر شباك الحب والود

الرجل  : 1استشرت في أرضنا الفتن والمحن .

الشيخ  :يا منازل  ..انا متأكد بانني رايتك في ..

الشيخ  :نعم  ..األبرياء ُذبحوا وقتلوا  ،وبقى من تلطخت أياديهم

ونحلم كي نتصيد زهرة األمل

الرجل  : 2نموت في بلدنا وكأننا أغراب بال وطن ؟ ،وعذابنا استطال،

الصبي :عقد النخيل .

بالدماء ..

واستثمرنا أوقاتنا للرثاء والبكاء .

منازل ( :بعصبية) حسنا وماذا يعني هذا ؟

الصبي  :كتب علينا أن تمضي في رحلة الهموم ونئن في نهر

الشيخ  :ال شيء  ..فقط كنت أريد أن أقول كم من القتلة يجب

منازل( :صارخا) كفى ،كفى ،لماذا تتكلمون هكذا (والى الشيخ)

الدموع والنسيان

تدريبهم لقتل األبرياء وإشعال الحرائق .

لماذا تعاملني بهذه القسوة ..؟

الشيخ  :القادمون من وراء الحدود  ،و َمنْ واالهُم في الداخل  ،هم
بحجم الدمار الذي حل في البالد  ..قتلوا وقطّعوا الرقاب واألرزاق

منازل  :لماذا تتكلم هكذا باأللغاز؟

الشيخ  :هل بدا ضميرك يؤنبك يا منازل  ..ام ماذا ؟

الجميع  :من منزل لمنزل  ..من حي لحي  ..طُردنا من المسلحين

الصبي  :الم تشعر بالقسوة والحقد وانت تقتل عادل ،أم حفنة من

بمتعة شاذة وسادية غريبة ..

القتلة.

النقود أنستك أدميتك ؟ ..

وابيض شعر الحياة ..
الرجل  :1ضاعت أحالمنا ،وترهلت أيامنا ،
َّ

المرأة  :ندفن الشهداء المغدورين

منازل  :كال  ،كال  ،هذا كذب  ..كذب  ..انا ال أعلم شيئا عما تتحدث ..

الشيخ  :ولكن الى متى نشيخ على الشكوى وننتظر النهاية على

الجميع :والصواريخ تنهال علينا متوهجة كالنار من كل جانب

الشيخ  :هو يعلم بانه يعلم ويتذكر جيدا غير انه يفتعل الغباء

منازل  :اخرس  ..اخرس أيها الشيخ المخرف ..

امرأة ( :تصرخ من داخل أحد الخيام)  ..ولدي  ..ولدي العزيز ..

الشيخ :وأمام قسوة الهموم والجراحات والنوائب

( نواح وعويل نساء داخل الخيام)
الرجل  :1ماذا  ..ماذا حدث ..
(تخرج امرأة تحمل طفلها و تولول).
المرأة  :مات ولدي  ..فلذة كبدي ..

الصبي  :ها هم قد أتوا ..
(يدخل منازل والمسلحون وآخرون يحملون صناديق من

(يعود الجميع  ..يحمل الرجل طفال).
المرأة  :ولدي  ..ولدي ..
(المسلحون يحاولون أن يأخذوا الجثة من الرجل ويحاولون

زات

52

األلم الظلماء تحيط بنا من كل جانب ..

يحتمون خلف األقنعة المزيفة !! ..

ال ..ال ..انا لست قاتال  ..لست قاتال ..

الرجل  :1سنلملم من صبرنا ما تبقى

الرجل  : 2عروقنا ستنار بالنبوءات
وستكون المآثر آخر األمر لنا
وسيهطل فجر األماني في اآلفاق
المرأة  :سنلّون قطرات مطر الصبح من بهجة األطفال
ونبلل به خصالت األحبة واألزقة والبيوت

الجميع  :وتبتهج العيون للغد األخضر
ونفتح النوافذ المؤصدة لتبرعم الضحكات
على الشرفات
ويشرق على شفاهنا الضياء
(يخيم الظالم على المسرح ويسدل الستار).
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التعليم والثقافة العامة
والتآلف االجتماعي
تعتبر المؤسسات التربوية والتعليمية األولية (المدارس االبتدائية
والمتوسطة والثانوية) المناهل الرئيسية للثقافة العامة في اي مجتمع
من المجتمعات  ،وقد شهد العراق في العقود الثالثة الماضية أحداثا جسام
من الحروب واألزمات السياسية واالقتصادية وانعكست ذلك بشكل سلبي
على العملية التربوية والتعليمية ومن ثم على الحراك والتطور االجتماعي
 ،ورغم أزمة البنايات المدرسية وعدم انسجامها مع ازدياد عدد طالب
المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية إال أن توسعا ملحوظا حدث في
المدارس والمعاهد والكليات الحكومية واألهلية الصباحية والمسائية
 ،ولكن هذا التوسع الكمي في إعداد الكليات والمعاهد أصبحت تقابلها
تراجع شديد من حيث الجانب النوعي ولو أمعنا النظر الى هذه المدارس
والمعاهد والكليات لوجدنا أن معظمها أنشأت على اعتبارات مادية وعلى
أسس عشوائية مع عدم وضوح في مستوياتها العلمية وضآلة مساهماتها
في مجال اإلبداع العلمي والثقافي واألدبي والفني وهذا ما ينطبق على
معظم المؤسسات التربوية والتعليمية في الوقت الحاضر  ،ولنعد الى

حمدي رؤوف

الوراء الى ما قبل عقود خلت حيث كانت المدارس قد أفرزت قدرات
وقابليات وكفاءات في مجال العلم واألدب والفكر والفن والرياضة وان معظم الرياضيين والفنانين واألدباء في مدينة مثل كركوك كانوا
يساهمون من خالل ممارسة ومزاولة نشاطاتهم على تحقيق الوحدة االجتماعية والتآلف االجتماعي فلم يكن هناك تمايز بينهم من حيث الدين
والقومية والمذهب  ،وساهموا جميعا ً في رفع المستوى الفني واألدبي والرياضي في المجتمع المحلي وان تلك النخبة أخذت على عاتقها
غرس القيم السامية في النفوس وتحقيق العدالة االجتماعية وترسيخ الشعور بالتماسك والتآلف االجتماعي بشكل مباشر او غير مباشر.
وعند دراسة اي مجتمع من المجتمعات سنجد أن النخبة المهيأة تساهم في تعزيز منظومة القيم وتنشئة مواطنين متحلين بروح المسؤولية
مطلعين على التراث الحضاري والثقافي لوطنهم ومجتمعهم وإشباع رغبات األجيال القادمة ومساعدتهم وتحقيق تعاونهم وتكيفهم وبناء
عالقات اجتماعية تخضع للتفكير المنهجي والعلمي  ،ولعل من المفيد أن نذكر هنا إن المؤسسات التعليمية العليا تخرج سنويا أعدادا هائلة
من الطالب دون تأهليهم لسوق العمل ودون وجود موازنة بين إعداد الخريجين وبين الحاجة الى االختصاصات المختلفة وتلك هي العشوائية
الخانقة  ،كان التعليم في الماضي ولو بنسبة محدودة مواكبا ً مع متطلبات الحاجة الى األيدي العاملة المتخصصة غير أن التغييرات االقتصادية
والسياسية السريعة أدت الى سرعة تطور المناهج والبرامج واألدوات التعليمية فأصبح التعليم منفصالً عن متطلبات العمالة وكأنه أصبح
تكلفة دون عائد أو مجرد شهادة لتزيين الوضع االجتماعي للخريج  ،فكثيرا ما يقال أن التعليم في الدول األوروبية أفضل من التعليم لدينا
ألنه مكن هذه الدول من التقدم التكنلوجي المستمر  ،بينما بقي التعليم لدينا معرفيا نظريا غير منتج  ،وبالرجوع الى التاريخ القريب سنجد أن
المؤسسة التعليمية ارتبطت في نشأتها بالحاجيات التي أصبحت تفرضها تطورات المجتمع اإلنساني خاصة عندما انتقل من مجتمع بدائي قبلي
الى مجتمع مدني منظم بالفكر العلمي  ،فكم سمعنا أن بعض الدول عندما تشعر بوجود خلل في نظامها االقتصادي أو االجتماعي تطالب بإعادة
النظر في أنظمتها التربوية والمناهج الدراسية بما يحقق األهداف الوطنية المنشودة وتضع الدول المتقدمة أنظمتها التربوية وتختار مناهجها
ووسائلها حسب حاجتها الثقافية حاضرا ومستقبال وتضع لكل مرحلة ما يناسبها من مواد دراسية وطرق تدريس وهي ما تسمى في العلوم
التربوية (التربية المقصودة) غير أن دور المؤسسات التربوية ال تقتصر على ذلك بل تتعدى الى التربية (غير المقصودة) حيث تتم عملية

بالرضا وممارسة فعاليات مسلية من خالل المدارس والمعاهد والنوادي والمنتديات الفنية والثقافية والمالعب مما تحبب الفرد بااللتقاء مع
اآلخرين والعيش بينهم عيشة اجتماعية ال انفصالية بل واتخاذ تلك األماكن مراصد لرصد الخلل في السلوك االجتماعي ومعالجة ذلك من خالل
النتاجات األدبية المختلفة وقد لعبت المقاهي هذا الدور في العديد من المدن كمقاهي باريس والقاهرة وبغداد في الخمسينات والستينات من
القرن الماضي وحتى مقاهي كركوك لعبت دورا ثقافيا متميزا في العقود التي اشرنا اليها ولكن تلك المقاهي تالشت وتبعثرت النخب التي
كانت ترتادها العتبارات عديدة معظمها كانت سياسية  ،ومع ذلك ينبغي أن تكون البداية من المؤسسات التعليمية األولية  ،فلو نظرنا الى التقدم
الفني في مجال الموسيقى والفنون التشكيلية او المجال الرياضي في الدول المتقدمة فأننا نجد أن بداياتها كانت ثمارا ً للنشاطات المدرسية
وتحولت فيما بعد الى إبداع اجتماعي عام  .فهل بقيت في مدراسنا المحلية أماكن للفنون التشكيلية أو مالعب رياضية ؟
وننتقل الى دور المنظمات السياسية والجمعيات الثقافية واالجتماعية إن كانت لها دورا ً هل استثمرت نشاطاتها لتكوين قوى تربوية تلعب
دورها اإليجابي في تحقيق التماسك والتآلف االجتماعي والعدالة االجتماعية بدالً من المشاحنات واالختالفات الطائفية واألثنية فلو تأملنا
التغييرات االجتماعية الحديثة والتقدم الحضاري في الدول المتقدمة لنجد إن تلك األمم تمكنت من استيعاب المفاهيم الصحيحة العادلة التي
رجحت كفتها على كفة التعصب العنصري او الديني او المذهبي وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية .
ووضعت فلسفات ونظريات تربوية برهنت على متانة الواقعية االجتماعية الن األفراد هم يشكلونها وهم اللذين يتحملون مسؤوليتها واذا
اتحدت تلك المسؤوليات كانت نتيجة جهود جليلة في سبيل إحقاق العدل االجتماعي و أيجاد الفعالية االجتماعية التي أثبتت مدى قدرة األفراد
في إدارة الهيئة االجتماعية موزعة حسب القدرات والقابليات والخبرات واالختصاصات واالبتعاد عن الممارسات السلوكية المنبوذة كالرياء
والدس والنفاق والشغب األعمى  .والتآلف بمعناها العام هي قيام حقوق األفراد والمجموعات في النواحي المختلفة ورعاية هذه الحقوق
بالضمانات التي تكفلها والوسائل التي تحميها مع مراعاة أن هذه الحقوق ليست مطلقة وال حكراً لجهة دون أخرى بل عامة للكل وعلى أساس
المواطنة ومقيدة بالحدود التي تمليها مستلزمات الصالح العام.

التفاعل بين األفراد في المجتمع المحلي وتحدث بينهم تبادل الخبرات واكتساب العادات واالطالع على وجهات النظر بما يــــوافق الشعور
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اخبار النادي و نشاطاته

يوم طوز خورماتو
إيمانا من الهيئة اإلدارية لنادي االخاء التركماني بان النادي ملك لجميع التركمان ليس في بغداد فحسب وإنما في جميع المدن والقصبات
التركمانية ،وألجل إذابة جليد الفراق واالبتعاد ،والتمهيد الى التزاور من جديد ،بسبب الظروف القاسية التي شهدها العراق بصورة عامة
والمناطق التركمانية بصورة خاصة ،أقامت حفال فنيا على قاعة النادي واطلقت عليه بـ(يوم طوز خورماتو) حيث توافدت مئات العوائل
التركمان من مدينة طوز خورماتو والنواحي والقرى التابعة لها الى النادي فضال عن حضور العوائل القاطنين في بغداد أيضا حتى غصت

مجلتي االخاء والثقافة التركمانية تتألقان في كوستونومو

القاعة بهم.

أقيم في والية كوستونومو التركية المؤتمر التاسع للمجالت األدبية الصادرة في العالم التركي والذي نظمه اتحاد كتاب اوراسيا للفترة (-17

وبدأ االحتفال في الساعة العاشرة صباحا وبحضور سعادة فاتح يلدز السفير التركي ببغداد وأخذت األغاني والخوريات تطلق من حناجر

 )19نيسان  ،2018وشارك فيه عدد كبير من رؤساء تحرير المجالت األدبية الصادرة في الدول الناطقة بالتركية (تركيا ،أذربيجان ،مقدونيا،

المطربين وسط هالهل تطلق من أفواه ترفض التجزئة والفراق واألحقاد ،والدبكات التركمانية كانت حاضرة ،والرقصات الشعبية تؤدى من

القرم ،كوسوفو ،قيرغيزستان ،قبرص ،كازاخستان ،أوزبكستان ،تتراسان ،عراق توركمن ايلي ،صحراء التركمان ،كورجستان) وتم خالل

قبل الشباب ،وكانت االحتفال بحق كرنفاال للفنون والتراث الشعبي التركماني.

المؤتمر الذي حضره والي كوستونومو ،ورئيس اتحاد أدباء أذربيجان ،وكبار المسؤولين في وزارة الثقافة التركية عرض  28مجلة ،ومن

ومن الجدير بالذكر بان النادي سبق وان نظم احتفاال مماثال للعوائل مدينة كفري في شهر شباط الماضي ،ومن المؤمل قيامه بتنظيم حفالت

ضمنها مجلتي االخاء والثقافة التركمانية اللتان نالتا إعجاب الحاضرين،

أخرى خاصة للعوائل التركمانية في أربيل وكركوك والمدن والقصبات التركمانية األخرى .

والقى الدكتور صباح عبدهللا كركوكلي كلمة أشار فيها الى المخاض
العسير الذي رافق صدور مجلة الثقافة التركمانية الفتية ،واعرب عن
امله أن تكون لهذه المجلة مكانة بارزة بين المجالت الصادرة في الدول
الناطقة بالتركية ،وان تكون حاضنة للنتاجات األدبية ألدباء وكتاب هذه
الدول المشاركة ،ودع المشاركين الى ضرورة التعاون وتبادل الخبرات
الصحفية فيما بينها ،ومن جانبه اكد الدكتور محمد عمر قازانجي على
الدور الطليعي لمجلة االخاء التي تصدر عن نادي االخاء التركماني في
الحفاظ على ثقافة وتراث الشعب التركماني في العراق منذ صدورها عام
 1961حتى يومنا هذا ،والتي ضمت بين دفتيها خالل هذه الفترة الطويلة قصائد ومقاالت لشعراء وكتاب
الترك وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان وغيرها ،وتمكنت هذه المجلة خالل مسيرتها النضالية
استقطاب النتاجات األدبية ألدباء وشعراء تركمان العراق كافة).

مأدبة اإلفطار بمناسبة شهر رمضان

وكان للوفد التركماني حضور متميز بين الوفود المشاركة في هذا المؤتمر والذي تناقلته الصحف اليومية

عمال ببرنامجه السنوي الثابت ،أقام نادي االخاء التركماني مأدبة إفطار كبرى بمناسبة شهر رمضان الكريم التي حضرها سعادة السفير

الصادرة في كوستونومو (سوزجو ،كوندم ،اجيق سوز ،نصر هللا ،كوستونومو ،دوغرو سوز) ليومين

التركي األستاذ فاتح يلدز ورئيس وأعضاء منظمة

متتالين ،واحتل خبر عودة كتاب (مجموعم) الذي كتبه احمد ضياء الدين كركوكلي في كوستونومو عام

(تيكا) التركية وعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات التركمانية وعدد غفير من العوائل التركمانية ،والقى الدكتور نجدت البياتي رئيس

 1901والذي قام بإهدائه الدكتور محمد عمر قازانجي الى والي كوستونومو ،صدور هذه الصحف،

الهيئة اإلدارية للنادي كلمة بهذه المناسبة جاء فيها:

ودرع نادي االخاء التركماني الذي قدمه الدكتور صباح عبدهللا كركوكلي نيابة عن الهيئة اإلدارية للنادي

(في الوقت الذي نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك ،ونتمنى من هللا أن يقبل صيامكم وقيامكم ،نوكد مرة ثانية كما اكدنا في المناسبات

الى األديب (زينور مانسوروف) الذي اختير أديبا لعام  ،2018ورئيس اتحاد أدباء األذربيجان األستاذ

السابقة ،إن األمة اذا أرادت البقاء واالستمرار في الحياة ينبغي على أبنائها التكاتف والتعاضد ونبذ الخالفات ،اليوم يغمرني الفرح والسعادة

أنار تثمينا لجهودهما المبذولة في خدمة الثقافة التركية.

وانا اركم مجتمعين هنا في ناديكم الذي هو بيت الجميع ،كعائلة واحدة والتركمان كانت والزالت وستبقى عائلة واحدة ،إن قوتنا في وحدتنا،

وتمخض عن المؤتمر جملة من التوصيات منها إنشاء أرشيف خاص للمجالت األدبية التي تصدر في

والقوة في الواقع وعبر التاريخ كله ،تعلن عن نفسها كأكبر ماثل في دنيا الناس ،واكبر مؤثر في حياتهم ،وهي األداة الوحيد لتوصيل إنسان

هذه الدول ،والتعاون المشترك ألجل إغنائها بالمقاالت األدبية ،وتبادل اآلراء لتطويرها.

الى حقه او كسبه او حفظ حياته.
القوة مشروعة حين يستخدمها شعب في سبيل الدفاع عن حريته
وحقوقه في الحياة ،ومشروعة حين تتكاتف الستخدامها لتضع حدا
لظلم وقع عليه ،ولترفع الحيف عن ساحتها ،علينا أن نكون قلبا واحدا
وجسدا واحدا ال يفرقنا مفرق).
كما تخللت المأدبة كلمة سعادة السفير التركي ورئيس منظمة (تيكا)
في بغداد ،وعلى هامش المأدبة تم إحياء المنقبة النبوية والتي قامت
بإحيائها فرقة توركمن ايلى للمناقب الدينية بقيادة القارئ الكبير صباح
الهرمزي حيث صرحت حناجر القراء والمنشدين بأعذب القصائد
والتوشيح الدينية.
وعلى صعيد متصل قامت منظمة (تيكا) وبالتعاون مع نادي االخاء التركماني وبحضور سعادة السفير التركي بتوزيع ( )500سلة غذائية على
العوائل المتعففة في بغداد والسيما بقايا النازحين من المدن والقصبات التركمانية والذين ال يزالون يعيش في بغداد بسبب األضرار الكبيرة
التي لحقت ببيوتهم ومأواهم.
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زيارة وكيل وزارة الخارجية لجمهورية تركمانستان
استقبل رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية لنادي االخاء التركمانية سعادة هللا ويردي ماتييف وكيل وزارة الخارجية لجمهورية تركمانستان
الشقيقة ،والوفد المرافق له من وزارة الخارجية العراقية ،وتم خالل
الزيارة بحث أفاق التعاون بين جمهورية توركمانستان ونادي االخاء
التركماني في مجاالت الثقافة والتربية والتعليم ،وقدم الدكتور نجدت
البياتي رئيس الهيئة اإلدارية للضيف الزائر شرحا مفصال عن تاريخ
تأسيس النادي والمراحل التي مر بها خالل مسيرته الطويلة ،والنشاطات
الذي يقدمها للمواطنين التركمان في بغداد وتطلعاته المستقبلية ،بينما
قدم الدكتور صباح عبدهللا كركوكلي نائب رئيس الهيئة شرحا مفصال عن
وقفة احتجاجية في ساحة التحرير
نظم نادي االخاء التركمانية وقفة احتجاجية في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد مساندة إلخوانهم المعتصمين في كركوك بعد ثبوت عمليات
التزوير في االنتخابات البرلمانية وقيام جهات متنفذة في كركوك وبالتعاون مع مفوضية االنتخابات بإمالء صناديق االقتراع ببطاقات وهمية
والتالعب في أجهزة العد والفرز ،لصالح قومية معينة وتقليل النسبة الحقيقية للتركمان في هذه المحافظة ،شارك في هذه الوقفة االحتجاجية
عدد كبير من المواطنين التركمان القاطنين في بغداد ،والذين استنكروا هذه العملية عبر هتافاتهم ،والشعارات التي رفعوها ،طالبوا فيها رئاسة
الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب والمرجعية الدينية بالتدخل ،واالعتماد على العد والفرز اليدوي ،والقى الدكتور صباح عبدهللا
كركوكلي كلمة بهذه المناسبة نيابة عن أعضاء الهيئة اإلدارية لنادي االخاء جاء فيها:
(نقف اليوم هذه الوقفة المبارك ،لنعبر عن شجبنا واستنكارا لما حدثت من عمليات التزوير في االنتخابات البرلمانية في كركوك ،والتي قامت
بها جهة معروفة في تزوير الحقائق منذ سقوط النظام البائد ،والهيمنة على جميع المرافق الحكومية في المحافظة بصورة غير شرعية ،إن
عملهم هذا ينم عن عدم أيمانهم بالعملية الديموقراطية التي ناضلنا من أجلها ،والدكتاتورية المقيتة التي رفضوها هم قبلنا قبل عهد الحرية،
واليوم يقومون هم بممارستها ألجل هضم حقوق الشعب التركماني المشروعة ومحو هويته ،فعليهم أن يعلموا أن الشعب التركماني لن
يتنازل على حقوقه قيد أنملة ،ولن يقبل بعد اآلن تهميش دوره في بناء دولة العراق ،واننا باسم نادي االخاء التركماني والحشود الكبيرة من
المواطنين التركمان القاطنين في بغداد ،نناشد المرجعية الرشيدة بالتدخل إلعادة الحقوق الى أصحابها ،ورفع الغبن الذي وقع على حقوق
شعبنا الصابر الصامد ،ونطالب البرلمان ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومنظمات حقوق االنسان وكل الخيرين في العالم ،اإليعاز الى
المفوضية العليا لالنتخابات االعتماد على الفرز والعد اليدوي بدال من األجهزة الفاشلة التي ابتدعوها في العد والفرز ،واننا ماضون في
اعتصاماتنا واحتجاجاتنا حتى يستجاب لمطالبنا ،وهللا ناصر المؤمنين).

الصحافة التركمانية في العراق ،فيما قدم الدكتور محمد عمر قازانجي
نبذه عن تاريخ التركمان في العراق ،ومن جانبه اعرب الضيف الزائر عن
شكره وامتنانه للهيئة اإلدارية على الحفاوة التي استقبل بها ،وعن سروره بهذه الزيارة واطالعه عن كثب ما يقدمه النادي من خدمات جليلة
للمواطنين التركمان في بغداد.
وتم االتفاق على إرسال عدد من الطلبة سنويا للبعثة الدراسية الى جامعات تركمانستان ،وفتح قنوات االتصال الثقافي وتبادل الكتب المطبوعة
بين كال الجانبين ،وفي نهاية الزيارة قدم الدكتور نجدت البياتي درع النادي الى الضيف الزائر ثمينا لزيارته الميمونة وعدد من مطبوعات
النادي من الكتب ومجلة االخاء.
هذا وحضر الزيارة عدد من الشخصيات التركمانية ومدير عام دائرة الدراسات التركمانية في وزارة التربية.

المؤتمر السنوي للدراسة التركمانية
استضاف نادي االخاء التركماني المركز العام في بغداد المؤتمر السنوي األول للدراسة التركمانية الذي نظمته المديرية العامة للدراسة
التركمانية برعاية وزير التربية الدكتور محمد أقبال .وبحضور األستاذ جتين كولمن مدير عام الدراسة التركمانية والسيد فاتح دميرجي
مسؤول شؤون العالقات الثقافية والتعليمية في سفارة الجمهورية التركية ببغداد ،والقى الدكتور نجدت البياتي رئيس الهيئة اإلدارية لنادي
االخاء التركماني كلمة بهذه المناسبة اكد فيها حرص النادي على إنجاح تجربة التدريس باللغة التركمانية في بعض مدارس بغداد ،ودعم
هذه المدارس ماديا ومعنويا والذي هو نهج من مناهجه الثابتة منذ بدأ الدراسة منذ شروع بهذه التجربة ،واثنى بالجهود المبذولة للمدرسين
والمشرفين التركمان بهذا الصدد.
يوم الرياضة والشباب التركي
بمناسبة يوم الرياضة والشباب في جمهورية تركيا الشقيقة أقامت السفارة
التركية ببغداد حفال فنيا بهذه المناسبة حضره عدد كبير من الشخصيات
العراقية ،وقد شارك نادي االخاء التركماني في هذا االحتفال ،بوفد ضم الدكتور
نجدت البياتي رئيس الهيئة اإلدارية ونائبه الدكتور صباح عبدهللا كركوكلي،
وعضوا الهيئة اإلدارية األستاذ عاصم حسن ،والسيدة كلشان جالل ،وكان
في استقبال وتوديع الوفد سعادة السفير التركي فاتح يلدز ،وعدد من أركان
السفارة.
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