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حسين لطفي عوني

ثقـافتنــا يف أزمـــة
اوغوز قورقماز
الثقافة في بعض جوانبها ومظاهرها تمثل القيم األخالقية والروحية
والتربوية لألمة ،ومؤشر استمرار أو اندحار بنيانها الحضاري،
ولهذا فإنها تحظى وينبغي أن تحظى باهتمام أبنائها ،وال بد أن يدرك
المثقف دوره في ربط الشعب بحضارته وأصالته ،وإسهامه في شق
طريق الريادة ليشعر اآلخرون بمعنى الحياة وقيمتها وليجسد هذا
الشعور المتقدم عمالً يتمثل في سلوكه وقيمه وأسلوب تعامله مع
اإلنسان والطبيعة ،ومثابرة على استنفاذ أيام عمره واستلهامه لحب
الحياة وتجميلها وجعلها أكثر جدارة أن تعاش ،وال يحط من قدر
المثقف إال تنازله عن هذا الدور الذي ال ينجيه من عذاب الضمير ،أو
يعفيه من المسؤولية أبدا.
وان على المثقف أو المعني بالثقافة أن يستثمر كل اإلمكانات
والوسائل المتاحة له بفضل التكنولوجيا الحديثة ،واالنفتاح الثقافي
بفضل العولمة في االستزادة بالمعرفة والغوص في حضارات
الشعوب وآدابها ،والتي أصبحت سهلة المنال ،وان يستغلها استغالال
كامال في نشر أفكاره ،ومعاناة شعبه وأمته دون أن ينشد ألحانا
حزينة تندب فيها حظ التعليم والترفيه والتثقيف ،وان يبقي كل شيء
في محتواه في الوجود ،ويسير في طريق ينسجم مع العصر يوصله
الى ما ينشده من تقدم وتطور وانعتاق.
إن ما يثير الدهشة والحنق في آن واحد أن تمتزج الثقافة بأنات
موجعة تنبعث من قلوب أسيانه موجوعة ،ال تنسجم مع ما تتطلبه
الثقافة الحديثة من معطيات  ،فأعداد األدباء وفرسان الكلمة الذين
كانوا عماد الثقافة قبل العهد الجديد من الديمقراطية واالنفتاح وتزايد
قنوات ووسائل التعبير كالصحف والمجالت الذي شهده العراق بدأت
بالتناقص بسبب تقادم العمر والشيخوخة ،فثلة منهم غابوا عن
الساحة األدبية غيابا أبديا ،وثلة أخرى آثر البحث في دفاتره القديمة
عن مقاالت ومواضيع أكل الدهر عليها وشرب لينشرها من جديد من
دون أية إضافة أو تجديد وكأنها معلقة ال تتقادم مع الزمن.
ومجموعة أخرى كانوا يعدون من جيل الشباب آنذاك كتبوا قصائد
ومقاالت متواضعة بإشراف هؤالء الفرسان وتقويمهم الى حد
يمكن القول (قد كتب لهم) ،فقسم منهم غادروا الساحة األدبية بعد
رحيل الفرسان والقسم األخر ظلوا كنعجة ضالة حاولت أن تأبق من
مصيرها فأحطت بها عناية الرعيان وأعادتها الى حظيرة األمان.
وال أكون مغاليا لو قلت بأن العهد الجديد الذي حرر معاصم األدباء
من القيود التي أثقلتها لمدة طويلة ،قد نحر الفكر األصيل والذوق
الرفيع ،كما نحر الفهم والقراءة المتميزة لألفراد التي تثري الحضارة
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وتسهم في انتشالها من وهدات الركود والتخلف وتضعها في طريق
النور واالستنارة ،فأخذت األيدي تسير العقول ،والساسة تمتهن
الصحافة وتتولى إدارة المؤسسات األدبية ،السائر معهم منصور،
والمعادي لهم مدحور ،والواقف على الحياد غير جهول ال يرجى منه
خير ال لنفسه وال لغيره.
ولما أخفقوا في إغراء الفئة الواعية لتسهم في تضليل وتزييف
الوقائع ،استنجدوا بأناس ال صلة لهم بالثقافة واألدب بعد أن غرروا
بهم ولقبوهم فأطربوهم ،وجعلوهم عرابين للثقافة واألدب حتى فقدت
الثقافة قيمها وقيمتها ،وأصبحت سلعة تتقاذفها االدعاءات بشعارات
ومقوالت تنقل في عبارات جوفاء طنانة.
وألجل إغواء الناس وتسويق برامجهم ركنوا الى الثقافة المجانية
وطبع الكتب بطباعة أنيقة وتوزيعها مجانا ،حتى أصبحت القلة
الواعية ال تملك كثرة جماهيرية واسعة لتدعم رأيها ،وتقف في
وجه التيار الجارف الذي تفرضه نوعيات من الغوغائية والفوضوية
واالرتجال ،فتسكت وتراها تتآكل وتحرق ذاتها.
ولعلك ال تتعجب إذا سمعت أن أسماء كثيرة من حملة الشهادات العليا
في األدب واللغة تسطر في هيأة تحرير الصحف والمجالت بعناوين
شتى ال يفقهون من األدب واللغة شيئا وال يمتلكون القدرة على كتابة
خبر لو من سطر واحد مثلهم مثل غرف االستقبال في بيوتنا المزدانة
بالمصابيح والثريات ومن األثاث أجودها وأفخرها ال تفتح سوى مرة
واحدة او مرتين في سنة تقويمية واحدة لضيوف لبضعة دقائق وال
يجدون الراحة فيها.
أن الفوضى اإلعالمية التي نتجت عن إلغاء الرقابة على المطبوعات
بصورة تامة بعد سقوط النظام البائد ،وتدشين عهد جديد من الحرية
في مجاالت مختلفة ،منها حرية التعبير والرأي بعد فترة طويلة من
الرقابة الصارمة وتكميم األفواه ،برزت عشرات الصحف والمجالت
بعناوين شتى ،ولم تبق جريدة او مجلة التي صدرت في العهود
السابقة اال وقد استخدمت أسماؤها دون أن تربطهما اية صلة من
الناحية السياسية او الفكرية ،واألدهى من ذلك لم تشر هذه الصحف
الحديثة بانها امتداد للصحف القديمة التي كانت لها حضورها في
الساحة اإلعالمية ،او استخدام أسماء للصحف والمجالت التي
الزالت مستمرة بالصدور ،او إضافة كلمة الجديد في احسن األحوال
للتفريق بين القديم والحديث.

كما برزت أحزاب وكيانات وجمعيات واتحادات تابعة لها والتي ال
يمكن إحصاؤها بسبب كثرتها ،ولكل منها جريدة تنطق باسمها،
وأنيط مسؤوليتها الى أشخاص ال يفقهون من الثقافة شيئا ،لمجرد
انتمائه الى هذا الحزب او ذاك لتبيض صفحته التي اسودت بالخطايا
والذنوب ،وان يتخذها ميدانا للتفاخر ببطوالته الزائفة ونضاالته
السرية ،والكل يعلم انه كان من رجاالت القمع او كان من الذين يأتون
من سبأ بنبأ يقين ،والكم الهائل من هذه الصحف والمجالت توارت
عن األنظار بسبب قلة الدعم المادي ،مثلها مثل النباتات الموسمية
التي تنمو لفترة وجيزة ثم تذبل وتكون حطبا ،وأما الباقيات منها
رغم طباعتها األنيقة توزعا مجانا والقارئ يتركها على المنضدة بعد
تصفحه لها في دقائق معدودات ،او يحملها معه لحاجة في نفسه.
إن المواضيع التي تنشر في هذه الصحف مواضيع اكل الدهر عليها
وشرب ال جديد فيها ،وأين هذه الصحف من صحيفة أسبوعية متهمة
التي حملت بين طياتها تاريخ األمة وتراثها وآدابها وفنونها وثقافتها
؟ وأين تلك األقالم الذهبية التي كانت مدادها أنين القلب وغليان الدم
فيه ،ينفث نارا ولهيبا يحرق الورق التي تسطر عليها ؟ ،وأين تلك
الجموع الواقفة في طوابير تنتظر الوليدة الجديدة وتدعو باريها أن
ال يطول انتظارها.
صحيح أن المعاناة طريق الى األبداع ،والدق على المسمار يجعله
اقوى مما كان عليه ،ولكنني أتسأل هل طوينا صفحات االسى واأللم
الى األبد ،بعدما ذقنا طعم الحرية والتحرر ،ام خرجنا من نفق مظلم
لندخل الى نفق اكثر ظالما وسوادا ؟ ،هل ادركنا نهاية الطريق التي
بدأناها بخطوة وسرنا فيها خطوة فخطوة حتى نتوقف عن المسير
ونخلد للراحة ؟ أسئلة كثيرة تبحث عن اإلجابة.
ولماذا نقف كالصنم ال حراك له ،وعلى وجوهنا عالمات التعجب
واالنبهار أمام كتاب الفه او قصيدة كتبها احد األفذاذ في زمن كان
الجهل واألمية من عالمة دالة له ،هل كان هؤالء اكثر ثقافة ومعرفة
منا في صناعة الكالم ،والنحو والصرف والبالغة ،ونحن نتبجح
بدراساتنا لها في الجامعات التي تخرجنا فيها وحصلنا على إجازتها،
وربما شهاداتها العليا ،ام كانوا اكثر إدراكا منا وتحمال للمسؤولية
وساعين الى اإلتيان بالنفائس تضاف الى ما تركوها لهم أسالفهم او
مكملة لها ،والحرص كل الحرص على عدم إتيان بالبدع والنقائص
لتكون سنة يتبعها أخالفهم ،لماذا كرسي السيادة واإلمارة ظل حكرا
على فضولي البغدادي ولم ينازعه عليه احد ،إال من رشيد يتقن فنون
اإلمارة لينتزعه منه انتزاعا.
لماذا نصفق لرديء األشياء تملقا ورياء ،وال نشخص األخطاء
والعلل ونشير الى الصواب والعالج ،لكي ال يستفحل األمر ويصبح
داء وبيال ،يستعصى عالجه حتى بالكي ،ولماذا يتزين جدران بيوتنا
وغرفنا بالشهادات التقديرية ،وعلى جوانبها صورنا تظهر للعيان
فرحتنا بهذا التكريم ،ونحن على يقين تام ان مانحها ال محل له حتى
على كراسي المقاهي الشعبية.
ومما يدعو الى األسف أن األمر تعدى حدود الشهادات التقديرية،
وبلغ الى منح شهادات الدكتوراه صادرة عن أشخاص وهم ليسوا

من حملتها ،او معاهد وجامعات ال وجود لها حتى لو كانت قائمة
فشهاداتها غير معترفة حتى تلك التي منحتها للدراسين فيها دراسة
أصولية وحسب السبل المتبعة ،ومما يثير الضحك والسخرية أن
هؤالء يحسبونها شهادة حقيقية يتفاخرون ويعرفون انفسهم بها،
ويرتون عباءة التخرج مطرزة بالوان ال يعرفون داللتها عند مراسيم
التقليد ،والويل كل الويل لمن ال يطلق عليهم هذه الصفة العلمية.
أتعلمون أيها السادة كم من أدباء منحوا شهادات الدكتوراه الفخرية
من جامعات مصنفة دوليا بالعراقة والرصانة على أعمالهم القيمة
وناؤوا عن ذكرها حتى مع انفسهم ،والبعض اآلخر رفضوا استالم
جائزة نوبل التي تسيل لها لعاب كل األدباء في جميع أرجاء المعمورة،
ومنهم جان بول سارتر ،هذا األمر جعلنا نحجب لقب الدكتور عن
حاملهم بجدارة ونتحاشى أطالقه عليهم خشية منا عليهم من الشك
والربية قد تلحقهم وسط زحام الدكاترة المزيفة.
أما بعض حملة هذا اللقب بجدارة دون لف او دوران او شراء اطاريح
ورسائل من أدباء بائسين حملتهم الحياة على التعيش بما يكتبون
ألجل طعام يسد رمقهم ،ويبعد عنهم شرور الفقر واإلمالق ،يطلق
عليهم القاب بذيئة (طرطور ،طنطل) من أناس ال يبلغون الى تراب
أقدامهم او مسمارا في نعالهم ،ولست اآلن بصدد كشف المستور او
نشر الغسيل الوسخ على الحبال ،ولهذا ما ذكرته في مقالي غيض
من فيض.
أما الكتب األدبية التي تطبع بالعشرات من دون الرقابة والتقييم حدث
وال حرج ،كتب تحمل عناوين تبهر القارئ (موسوعة ،تاريخ).... ،
وتجعله يبحث عنها في المكتبات وال يجدها ألنها توزع مجانا هي
األخرى ،إن وجدها تجعله يلعن الثقافة وكل ما يمت بالثقافة بصله،
موسوعة من  16صفحة من القطع الصغير او المتوسط  ،من دون
مقدمة او تبويب ،والمعلومات الواردة فيها تسيء حتى لألشخاص
الذين ذكرهم ،وتاريخ لالمة عريقة يختصره في  20صفحة بخليط
من التاريخ والجغرافية والفلكلور والعادات والتقاليد وغيرها،
واآلخر يتحدث عن نفسه كيف دخل المدرسة ،وكيف عين في
الوظيفة ،وفالن ذكره في الصحيفة الفالنية ،قل لي بحق السماء اية
فائدة ترجى من حديثك ،و .....ايها السادة رفقا بالثقافة وفقكم هللا.
مؤسف ومؤلم جدا أن تشعروا بنبرة الحزن ،وان تشموا رائحة اليأس
والتشاؤم في كل ما أقول ،لكنني أؤكد إن ما يدفعني الى هذا القول هو
إيمان بأن الحياة يجب أن تنتصر على عوامل الهدم ،والتفاؤل يحزم
أمره ليواجه زحف الليل ،واألمل يدحر كل ما يعيق عجلة الثقافة
على التقدم ،رغم أنني في انتظار ما ال أومن به وهي معجزة العصا
السحرية التي تشق البحر لتغير واقعنا ،لكنني الزلت أعلل النفس
باآلمال ،أن يغمرنا المستقبل بالتفاؤل.
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(الحلقة الخامسة )

هؤالء او تعليمات صدرت عن مديرية الجمعيات بوزارة الداخلية ،فقد

نادي االخاء التركماني
تــاريــخ  ...وأصــالـــة

أصدرت الهيئة قرارا في جلسته المنعقدة في  30اذار  ،1975بعدم
جواز اشتراك أعضاء الفروع في االنتخابات واالقتصار على األعضاء
القاطنين في بغداد محاولة لتقليل أصوات الناخبين الذين يدينون الوالء
لعبدهللا عبدالرحمن ،والقرار الثاني االعتماد على الترشيح بالقوائم
بدال من الترشيح الفردي ،والقرار األخير رغما انه جاء مخالفا للنظام
الداخلي اال انه قطع الطريق أمام المتآمرين وأذناب الحكومة من
التسلل الى الهيئة اإلدارية.
قدمت قائمتان للتنافس على عضوية الهيئة اإلدارية تضم تسعة

الدكتور صبحي شيخ حسن

أعضاء أصيلة وثالثة أعضاء احتياط ،أحداهما قائمة الدكتور مردان
علي وضمت األسماء التالية:
الدكتور مردان علي
الدكتور محمد سعيد كتانة
علي عبدالكريم بزركان
الدكتور نجاة علي
نجم الدين عزالدين
حسام الدين الحاج نوري كوبرلي
جمال خضر ده ميرجي

كنا قد نشرنا في األعداد السابقة من مجلتنا الغراء ،تفاصيل عن

صونا للعار وعمال بقوله تعالى (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس)،

تاريخ نادي االخاء التركماني واألحداث التي شهدها على شكل حلقات

وبقول المصطفى (صلى هللا عليه وسلم)( ،الفتنة نائمة لعن هللا من

وحسب التسلسل الزمني ابتدأ من تأسيسها عام  1960وباالعتماد

ايقظها) ،وحفاظا على وحدة امتنا في الوقت الراهن ،رغم إيماننا بان

على الوثائق ومحاضر اجتماعات الهيئة اإلدارية التي هي تحت

على المؤرخ عدم مغادرة صغيرة او كبيرة إال وأحصاها ،فليجزي هللا

متناول أيدينا ،ومحفوظة في أرشيفنا الخاص يمكن الرجوع اليها،

الصادقين بصدقهم جنات عدن خالدين فيها ،وليغفر للخائنين ذنوبهم

وتدقيق تفاصليها ومصداقيتها ،على الرغم من أننا عززنا مقاالتنا

رغم أن الخيانة تعد من الكبائر.

بالوثائق والصور في مواضيع شتى ،درء للشك والريبة ،وكان علينا

ففي عام  1974تولى الدكتور مردان علي رئاسة الهيئة اإلدارية

تكملة ما انتهينا عندها ،إال أن لفيف من األصدقاء طالبونا بسرد وقائع

خلفا للشهيد عبدهللا عبدالرحمن بعد عشرة أعوام قضاه رئيسا للهيئة

وأحداث فترة المؤامرات الرخيصة والدنيئة والتي انتهت بحل الهيئة

اإلدارية ،وتمكن بعض من هؤالء المتآمرين من التسلل الى النادي

اإلدارية المنتخبة وتعيين هيئة إدارية جديدة للنادي من قبل ما يسمى

واكتساب العضوية فيه ،كخطوة أولية للتسلق الى عضوية الهيئة

مجلس قيادة الثورة المنحل.

اإلدارية ،وكان احدهم يحمل شهادة الدكتوراه انتسب الى النادي في

نزولنا لرغبة هؤالء األعزاء نسرد تلك الوقائع في مقالنا هذا ،ونعود

 27مايس .1974

مرة أخرى لنكمل ما بدأنا في أعدادنا القادمة ،مع االحتفاظ بأسماء

وقبل حلول موعد انتخابات الهيئة اإلدارية ،قامت الهيئة بسن سنة

بعض األشخاص الذين كان لهم مواقف سلبية في تلك الحقبة الزمنية

جديدة لم ترد في النظام الداخلي للنادي ال ندري هل كانت تحريضا من
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جالل عزيز النقيب

في االنتخابات ( )482عضوا ،وحصلت قائمة عبدهللا عبدالرحمن على

محمد عبدالرحمن الصالحي

( )275صوتا ،وقائمة الدكتور مردان علي على ( )207صوتا.

والسادة نجيب عبدي ،والدكتور ارجمند اوجي ،وفوزي باقر أعضاء

رغم أن االنتخابات جرت في جو ديمقراطي لكن قيام بعض األعضاء

احتياط .

بترديد أغان تركمانية ابتهاجا بالفوز بصورة عفوية إال أن أغنية

بينما ضمت القائمة الثانية (قائمة عبدهللا عبدالرحمن) األسماء التالية:

(اغالما جيران باالسى) أثارت غضب أعضاء القائمة الخاسرة

العميد المتقاعد عبدهللا عبدالرحمن

واعتبروها إهانة لهم ،فحدثت مشاجرات كالمية بين أعضاء القائمتين،

عبدالحكيم مصطفى رزي اوغلو

وتشابك باأليدي بين عضوين من الفريقين ،وفض النزاع بعد تدخل

إحسان صديق وصفي

عقالء القوم ،إال أن عضو القائمة الخسارة ،ظل حاقدا يضمر العداوة

فخرالدين محمد أمين اركيج

والبغضاء للهيئة اإلدارية المنتخبة (سناتي الى ذكره الحقا).

صالح الدين عوني بيرقدار

ان نظام القوائم في خوض االنتخابات احدث شرخا كبيرا بين أعضاء

صالح الدين نورالدين بري

النادي الذين انقسموا الى فريقين متحاربين فيما بينهما ،وكانت

فريق سعيد احمد

الحكومة تبارك هذا الخصام وتدعم المتآمرين ألجل التنكيل باألعضاء

عبدالكريم نوري شريف

الهيئة اإلدارية بصورة خاصة والنادي بصورة عامة.

محمد عبدهللا

باشرت الهيئة اإلدارية الجديدة بأعمالها بعد توزيع األدوار كاالتي-:

والسادة معروف جقماقجي وعرفان معروف ،وبرهان محمد أمين

عبدهللا عبدالرحمن العميد المتقاعد ()1مواليد  1918رئيسا

أعضاء احتياط.

عبدالحكيم مصطفى رزي اوغلو معلم متقاعد ( 1910 )2نائبا للرئيس.

وجرت االنتخابات الهيئة اإلدارية في الساعة الخامسة من يوم

فخرالدين محمد أمين سكرتير ديوان األوقاف ( )3مواليد 1933

الخميس الموافق  24نيسان  ،1975بحضور حاكم بداءة األعظمية

سكرتيرا.

إبراهيم جاسم محمد الذي اعتبر قرار الهيئة اإلدارية بحرمان أعضاء

صالح الدين نورالدين عمر موظف في مصرف الرافدين ،مواليد

الفروع من التصويت مخالفة للنظام الداخلي بعد ان تعالت أصوات

 1934أمينا للصندوق.

الناخبين ضد هذا القرار ،وبعد استماع الى كلمة رئيس النادي السابق

صالح الدين عوني بيرقدار ( ،)4مشاور قانوني في الكمارك ،مواليد

مردان على ،وتقارير السيد جالل النقيب عن أعمال ونشاطات النادي،

 1944مديرا لإلدارة.

والسيد محمد عبدالرحمن الصالحي عن الحسابات واألمور المالية،

إحسان صديق وصفي ( ،)5مدير االستخدام في وزارة النفط ،مواليد

والسيد إحسان صديق وصفي عن مجلة االخاء ،وكان عدد المشاركين

 ،1923عضوا.
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عبدالكريم نوري شريف ،مهندس زراعي ،مواليد  ،1929عضوا.

لسنة  1960والمادة ( )1من النظام الداخلي للنادي وبناء الى طلب

أن أعداد األعضاء تفوق حد التصور ،وإصرار الهيئة اإلدارية لخوض

فريق سعيد احمد ،مهندس زراعي ،مواليد  ،1947عضوا.

المقدم من السادة :

االنتخابات حسب كتابها الموجه الى محافظة بغداد في / 8 /15

محمد عبدهللا سلمان ،مدرس في المحمودية ،1934 ،عضوا.

عبدهللا محمود عبدهللا ،مدير انحصار التبغ

 ،1976في  .1976 /10 /7قامت وزارة الداخلية بمصادرة ختم

حسين احمد حسين ،متقاعد.

النادي لمدة أسبوع ليتسنى لها استخدامه في ختم االستمارات المزورة

وإفشال مخططاته لالرتقاء بواقع الثقافة والخدمات االجتماعية التي

سلمان عبدالقادر ،مدير إعدادية الصناعة.

ظلت الهيئة اإلدارية في انتظار موافقة وزارة الداخلية على كتابها،

يقدمها للمواطنين التركمان من خالل مجلته ،والحفالت الترفيهية التي

علي عثمان كدك ،مساح بلدية الموصل.

وحان موعد االنتخابات ولم ترد اإلجابة ،حتى جاء بشير من وزارة

ينظمها في المناسبات الوطنية ،والمحاضرات األسبوعية التي يلقيها

الدكتور ياوز شفيق ،أستاذ مساعد في جامعة الموصل.

الداخلية وهو ضباط تركماني ليبلغ الهيئة بحملة تعبئة التي تقوم بها

في اغلب األحيان المرحوم عبدالقادر سليمان ،فقد وجهت دائرة امن

برهان الحاج ولي كوبرلي ،مهندس في كلية الزراعة.

وزارته لنتساب منتسبيها الى النادي وقد بلغ عددهم األلف ،وتباغتها

الوزيرية كتابا الى الهيئة اإلدارية بضرورة استحصال موافقة الجهة

عبدالستار صديق ،محاسب في دائرة الشرطة.

في موعد ال يعلمون به إال قبل يوم من االنتخابات ،فعادت الهيئة الى

األمنية عند قيامها بأية فعالية في النادي ،أدناه نص الكتاب:

عصام عبدالستار ،معيد في كلية الزراعة.

اجتماعها بصورة يومية للنظر الى طلبات االنتساب التي بدأت من

وزارة الداخلية

احمد خليل حسن ،مدرس في متوسطة الفاروق.

جديد تنهال عليها فصادقت على قبول االنتساب ( )178شخصا في

امن الوزيرية

محمد حمزة البياتي ،موظف في إحصاء الموصل.

جلستها المنعقدة في  ،1976 /10 /10و ( )306شخصا في جلستها

العدد  /بال

إسماعيل احمد البياتي ،صاحب محل.

المنعقدة في  ،1976 /10 /14و( )847شخصا في جلستها المنعقدة

التاريخ 1975 /6 /26 /

عبدهللا رضا عرفات ،مزارع.

في .1976 /10 /18

الى /رئيس وأعضاء نادي االخاء التركماني

واتخذت الهيئة اإلدارية في جلسته المنعقدة بتاريخ 1957 / 8 /17

كما قررت تأجيل النظر في (* )238طلبا لكون عناوينهم ناقصة وغير

يرجى أشعار محافظة بغداد  /الجمعيات عند قيامكم بالفعاليات أنفة

القرار التالي-:

الذكر ليتسنى لها والجهات المعنية اتخاذ ما يلزم بصدده رجاء.

علمت الهيئة اإلدارية بان محافظة نينوى قامت بإغالق فرع النادي في

بدأت الحكومة بوضع العصا في عجلة النادي للحيلولة دون تقدمه

عبدهللا عبدالرحمن بكر

واضحة ،و( )30طلبا لم تتم تزكيتهم من قبل عضوين من أعضاء
النادي ،وطلبين الختالف اسميهما عما مدون في هويتهما ،وصرف

التوقيع

محافظة نينوى بتاريخ  1975 /8 /12وامرت بجرد محتوياتها وعليه

ولم يمض على الحادث سوى ثالثة أيام فوجئت الهيئة اإلدارية بجواب

النظر على ثالث طلبات لكون أصحابها أعضاء سابقين في النادي

م .أول

فقد قررت الهيئة اإلدارية القيام بمراجعة الجهات المختصة ومفاتحة

محافظة بغداد القاضي بتأجيل االنتخابات لمدة شهر وتحديد يوم /20

وال يزالون يحتفظون بعضويته (هذه االستمارات الثالثة جاءت مع

ضابط امن الوزيرية

مديرية الجمعيات في وزارة الداخلية حول الموضوع ،والطلب اليها

 ،1976 / 5وعند عدم حصول النصاب الى يوم  ،1976 /5 / 27مع

الطلبات التي تم تأجيلها من وزارة الداخلية كما ذكرنا أنفا ،أراد هللا أن

وقامت الهيئة برفع كتاب الى محافظة بغداد  /الجمعيات حول استحصال

االستفسار من المحافظة المذكورة بصدد هذا األجراء ،وإعادة النظر

( )270طلبا لالنتماء الى النادي وهم من أفراد وزارة الداخلية.

يعريهم بها ويكشف دناءتهم).

موافقتها إلقامة الحفل السنوي للنادي في  17تموز  .1975أدناه نص

في القرار المتخذ بحق فرع النادي المذكور ،وعند عدم إمكان الرجوع

ادركت الهيئة اإلدارية أن مؤامرة تحاك في أروقة وزارة من خالل

ولم يبقى أمام الحكومة وسيلة إليقاف هذا التحدي الرائع سوى اللجوء

الطلب:

عن قرار الغلق ،الطلب من مديرية الجمعيات التخاذ األجراء المناسب،

تجنيد أعداد كبيرة وتهيئتهم لخوض االنتخابات ،وان األمور خرجت

الى االتهامات الباطلة بتالعب وسرقة أموال النادي وكشفت زيف

الى محافظة بغداد  /الجمعيات الموقرة

وإعادة أموال ومحتويات النادي المذكور الى المركز النادي في بغداد.

مسألة انتخابات النادي الى اطر قومية ،فهب الموطنين التركمان في

ادعاءاتها اللجنة التي شكلت لتدقيق السجل المالي للنادي ولم يظهر

في نية النادي إقامة حفله السنوي بمناسبة أعياد تموز المجيدة في /3

وعند قرب موعد االنتخابات بدأت المؤامرات تحاك هنا وهنا بصورة

كركوك والمدن التركمانية األخرى بتقديم طلبات االنتماء الى النادي

فيها عجزا سوى دينار وربع دينار حدث سهوا من المعتمد النادي الذي

 1975 /7يرجى التفضل بالموافقة وإعالمنا مع التقدير..

علنية ،وزيارات هؤالء المتآمرين الى الجبهة القومية التقدمية التي

كرد فعل لما قام بها وزارة الداخلية ،فأخذت الهيئة اإلدارية تعقد

لم يقم بتبطيل الوصلين اللذين امتنعا أصحابهما دفعه.

عبدهللا عبدالرحمن

كانت مقرها في األعظمية أصبحت شبه يومية ،واخذوا يجاهرون في

اجتماعاتها بصورة يومية للنظر الى هذه الطلبات المقدمة ،ففي يوم

واضطرت الحكومة الى إصدار قرار عن طريق مجلس قيادة الثورة

رئيس الهيئة اإلدارية لنادي االخاء التركماني

طلبهم باستبدال الهيئة اإلدارية (وينعتونها بالرجعية) بهيئة جديدة

 1976 / 5/2صادقت على قبول عضوية ( )63شخصا ،وفي يوم /6

المنحل باعتباره اعلى سلطة في العراق بإقصاء الهيئة اإلدارية الشرعية

ولم ترد اإلجابة من محافظة بغداد ،وقررت الهيئة اإلدارية تأجيل الحفل

مؤمنة بأفكار وايدلوجية حزب البعث الحاكم ،يدعمهم ثلة من المنتمين

 )136( 5شخصا ،وفي  5 / 9على ( )19شخصا ،وفي يوم 5 / 23

وتعيين هيئة إدارية جديدة ،هذه األحداث والوقائع التي سطرتها على

السنوي للنادي الى أشعار آخر في جلسته المنعقدة بتاريخ /7 /6

الى الجبهة القومية من التركمان والذين كانوا يعدون باألصابع ،إال

على ( )154شخصا.

الرغم من أنها تشير الى مأساة الشعب التركماني في العهد البائد ،إال

 ،1975إال أنها فوجئت باستدعاء المرحوم عبدالقادر سليمان الى

انهم تمكنوا من كسب مباركة وتأييد وزارة الداخلية آنذاك ،وفي

وفي اليوم المقرر ألجراء االنتخابات وهو يوم  1976 /5 /27تلقت

أنها صفحات للبطولة ضد الطغاة والظالمين ،والتحدي من لدن الشعب

دائرة األمن ببغداد ،لمدة ثالثة أيام متتالية ،ثم تبليغه بقرار منعه من

يوم  1976 /4 /4وبعد أن رفعت الهيئة اإلدارية طلبا الى محافظة

الهيئة اإلدارية كتابا من محافظة بغداد القاضي بتأجيل االنتخابات الى

التركماني إلفشال مخططات األعداء ،بورك شعبا تصدى العتلى نظام

الدخول الى النادي هو وأقاربه حتى الدرجة الرابعة.

بغداد بخصوص إجراء االنتخابات في الساعة الخامسة من مساء

أشعار آخر ،وعادت الهيئة اإلدارية الى جلساتها األسبوعية المعتادة

شوفيني عرفه التاريخ ،وبورك رجال وقفوا كطود الشامخ وحافظوا

وتلقى النادي كتابا من محافظة بغداد السري المرقم  2822والمؤرخ

يوم الخميس الموافق  ،1976 /4 /15وعند عدم حصول النصاب

فصادقت على قبول عضوية ( )48شخصا في جلستها المنعقدة في

على األمانة حتى الرمق األخير ،وارتضى قسما منهم الشهادة والخلود

بتاريخ  1975 / 7 /15بخصوص ترقين قيد عبدالقادر سليمان من

القانوني يوجل الى يوم الخميس الموافق .1976 /4 /22

 ،1976 /5 / 30وقبول عضوية ( )62شخصا في جلستها المنعقدة

في الفردوس ،والقسم اآلخر العيش في المنافي.

سجالت النادي ،فامتثلت الهيئة اإلدارية للنادي باألمر ،وأبلغت الموما

وفي يوم  1976 /4 /4حضر الى النادي كل من اريوان سعيد (احد

في .1976 /6 /6

*هذه الطلبات ذكرها صاحب المقال (كلمة ال بد منها) بعد تعيين الهيئة

اليه بذلك ،وأعلمت محافظة بغداد عن تنفيذها ،وتم تعيين سكرتير

المتخاصمين في يوم االنتخابات كما ذكرنا انفا) وفاضل مال هللا يحمالن

ففي  1976 /6 /20كتابا جديدا برقم  19382الصادر عن محافظة

اإلدارية الجديدة.

الهيئة اإلدارية فخرالدين محمد أمين اركيج رئيسا لهيئة تحرير

قائمة بأسماء الراغبين في اكتساب العضوية في النادي ،وقدموها الى

بغداد بتاريخ  1976 /6 /14يتضمن قرار وزارة الداخلية بتأجيل

المجلة ،ووجهت كتاب شكر وتقدير الى عبدالقادر سليمان لخدماته

رئيس الهيئة عبدهللا عبدالرحمن) الذي رفض طلبهما بقوله (إن الهيئة

االنتخابات الى شهر تشرين األول عام  ،1976وبدأت زيارات مكثفة

الهوامش

القيمة للنادي وللمجلة.

ال يمكن لها أن تخالف القواعد المتبعة طيلة خمسة عشر عاما حسب

من قبل وزارة الداخلية ومحافظة بغداد الى النادي لتدقيق سجالته

( )1عبدهللا عبدالرحمن بكر

وبتاريخ  12اب  1975قامت محافظة نينوى بإغالق فرع النادي في

النظام الداخلي للنادي وقانون الجمعيات) فأجابا المذكوران بانهما

المالية واإلدارية لمعرفة عدد أعضاء النادي وثقلهم في االنتخابات

ولد الزعيم عبدهللا عبدالرحمن بكر في حي شعبي يحمل ذكريات

الموصل الذي افتتح بموجب المادة ( )13من قانون الجمعيات رقم ()1

سوف يراجعون الجهات المختصة.

المزمعة عقدها في الموعد التي حددتها وزارة الداخلية ،فلما وجدوا

السنين الغابرة وبين أحضان أهله الطيبين الذي لم تعرف الكراهية
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عائلته في تركيا حتى وافاه األجل عام .2001

ولد المربي واألديب عبدالحكيم مصطفى رزي اوغلو في قضاء كفري

انتقل عبدالحكيم رزي اوغلو الى بغداد بعد إحالته على التقاعد ،وعمل

التابعة الى محافظة كركوك سابقا ،والى محافظة ديالى حاليا عام .1910

مقدما ومعدا للبرامج في القسم التركماني بإذاعة الجمهورية العراقية،

اكمل دراسته األولية في كركوك ،ثم التحق الى دار المعلمين االبتدائية

ثم تولى رئاستها واإلشراف عليها عام .1967

عام .1926

ساهم عبدالحكيم رزي اوغلو بعد إعالن الحقوق الثقافية للتركمان في

زاول مهنة التعليم بعد تخرجه في قضاء كفري ،ثم قضاء خانقين ،ثم

العراق عام  ،1970مساهمة جادة في وضع المناهج الدراسية للدراسة

قضاء كفري للمرة الثانية.

التركمانية في وزارة التربية ،وشارك في تأسيس اتحاد أدباء التركمان،

نفي عبدالحكيم رزى اوغلو مع نخبة من معلمي التركمان الى

وانتخب رئيسا لالتحاد عام  ،1972كما ساهم في تحرير مجلته صوت

المحافظات الجنوبية بسبب رفضهم قرار الحكومة بإلغاء الدراسة

االتحاد منذ صدورها باللغتين العربية والتركمانية عام .1971

التركمانية في كركوك وكفري واألقضية والنواحي التي يقطنها

انتسب عبدالحكيم رزي اوغلو الى نادي االخاء التركماني في وقت

التركمان خالفا للدستور (القانون األساس) عام  ،1925الذي أجاز

مبكر من تأسيسه ،وساهم في مجلته االخاء من خالل مقاالته األدبية

الدراسة باللغة التركمانية في مدارس األلوية واألقضية ذات الغالبية

التي نشرها على صفحاتها ،حتى انتخب نائبا لريس الهيئة اإلدارية

التركمانية واعتبار اللغة التركمانية لغة رسمية إضافة الى اللغة

لنادي االخاء التركماني عام .1974

العربية في الدوائر والمحاكم فيها ،وكان نصيب رزي اوغلو قضاء

كتب عبدالحكيم رزي اوغلو عشرات المقاالت األدبية ونشرها في

الرفاعي التابعة الى محافظة الناصرية ،ثم قضاء الديوانية بين عامي

الصحف والمجالت التركمانية الصادرة في العراق منها مجلة االخاء،

والفرقة طريقا الى قلوبهم ،وعاشوا اخوة متحابين رغم اختالف

(.)1941 – 1939

صوت االتحاد ،وجريدة كركوك ،جريدة البشير ،جريدة العراق

أطيافهم ومعتقداتهم في محلة بريادي عام . 1918

عاد الى كركوك وقضى فيها فترة طويلة معلما ومديرا لبعض مدارسها

وغيرها ،وقام الدكتور هدايت كمال بياتلى بجمعها وطبعها في كتاب

وعلى عادة اهل الحي حمل هذا الطفل وهو في الرابعة من عمره

حتى إحالته على التقاعد عام .1966

بعنوان (عبدالحكيم رزي اوغلو ومقاالته األدبية) ضمن منشورات

( )4صالح الدين عوني بيرقدار

المصحف الشريف في يده اليمنى ليستمع الى مرشد الحي ( المال )

يعد عبدالحكيم رزي اوغلو من رواد التعليم في كركوك والذي تتلمذ

نادي االخاء التركماني عام . 1984

ولد صالح الدين عوني علي بيرقدار في طوز خورماتو عام .1944

ويتعلم قراءة القران قبل دخوله الى المدرسة تلميذا متسلحا بالمعرفة

على يديه مئات الطلبة الذين تولوا مناصب إدارية ،وعلمية مرموقة

توفي في بغداد عام .1975

اكمل دراسته االبتدائية والمتوسطة والثانوية في طوز خورماتو

الدينية قبل المعرفة الدنيوية.

في الدولة العراقية ،واشهروا في مجال الطب ،والهندسة ،والقضاء،

( )3فخرالدين محمد امين

التابعة الى محافظة كركوك ،ثم التحق الى كلية الحقوق بجامعة بغداد

انهى الشهيد دراسته االبتدائية والثانوية في كركوك  ،ثم التحق الى

والتعليم ،والتدريس ،واإلدارة ،وقيادة الجيش ،كما عرف بوطنيته

ولد فخرالدين محمد امين اركيج في محلة بوالق بكركوك عام .1933

وتخرج فيها عام .1970

المدرسة الحربية وتخرج فيها برتبة مالزم ثان في الجيش العراقي

وحبه ألبناء جلدته ،وحكمته وحنكته في اإلدارة ،وصالبته في الحق،

اكمل دراسته االبتدائية والثانوية في كركوك ،وعين موظفا في شركة

زاول مهنة المحاماة حتى قبوله في المعهد القضائي عام 1979

عام  ،1938عين آمرا للسرية الثانية في الفوج الثاني عندما رفع

وتواضعه مع زمالئه في التعليم والتدريس ،وتشجيعه لطالبه في مجال

نفط كركوك ثم انتقل الى بغداد عام  1968ليكمل دراسته في كلية

وتخرج فيها بصقة مدعي عام سنة  1981وعين مدعيا عاما في

الى رتبة مالزم أول عام  ،1941ثم آمرا لسرية الرشاشات في الفوج

األدب والشعر والفن والرياضة.

الحقوق بجامعة بغداد وان يعمل موظفا في دوائر الدولة معا ونال

محكمة استئناف كركوك ،ثم مدعيا عاما في محكمة استئناف ذي قار

الثالث ،ثم آمرا لسرية االنضباط العسكري في الفرقة الثانية بكركوك

وكان على صلة وثيقة باألدباء و المفكرين التركمان في كركوك أمثال

شهادة بكالوريوس في الحقوق عام  ،1973ونقل خدماته الى وزارة

عام  ،1982ثم مدعيا في محكمة استئناف قضاء الهاشمية بمحافظة

عام  1944وهو برتبة نقيب.

هجري ده ده ،خضر لطفي ،محمد صادق ،رشيد عاكف هرمزلي ،عمر

األوقاف وترقى في مناصبه اإلدارية الى مدير أوقاف بغداد فضال عن

بابل عام  ،1983ثم في قضاء الشرقاط في محافظة الموصل 1984

اشترك عبدهللا عبدالرحمن في حرب فلسطين عام  1948مقاتال

أغا ترجيللى ،وكتب عنهم مقاالت عديدة يتحدث فيها عن سيرهم،

عمله في مهنة المحاماة حتى إحالته على التقاعد عام .1980

وامضى فيها خمس سنوات ،ثم في محكمة استئناف تكريت ،1988

صنديدا مع أبناء مدينته مصطفى راغب ،عمر علي ،عطا خيرهللا الذين

وشاعريتهم وصلته بهم.

عرف اركيج بأدائه للخوريات والبستات التركمانية بصوته الشجي حتى

وامضى فيها ثالث سنوات ،ثم قاضيا في محكمة الكرادة عام ،1991

خاضوا معركة جنين التي تعد مفخرة في تاريخ الجيش العراقي .

لقب بـ(بلبل كركوك) ،وهو من المطربين التركمان األوائل الذين سجلوا

ثم في محكمة تحقيق مدينة الصدر ،ثم في محكمة جنح الكرادة حتى

وشاءت األقدار أن يكون منقذا لشعبه عام  1959عندما قامت مجموعة

أغانيهم لدى افتتاح القسم التركماني بإذاعة جمهورية العراق عام

إحالته على التقاعد عام .200

ضالة وخارجة على القانون بمجزة وحشية استهدفت التركمان في 14

 ،1959كما عرف كاتبا لألغنية وملحنا لها  ،فقد كتب ولحن عشرات

زاول مهنة المحاماة في كركوك لفترة وجيزة ثم غادر العراق واستقر

تموز  1959حيث تمكن اإلفالت من قبضتهم ويمتطي جوادا متوجها

األغاني وسجلها في اإلذاعة العراقية وإذاعات الدول الناطقة بالتركية.

في مدينة إسطنبول التركية عام .2010

نحو بغداد واللقاء بعبدالكريم قاسم ليشرح له عما يحدث في كركوك

انتخب عضوا في الهيئة اإلدارية لنادي اآلخاء التركماني ،ومسؤوال

عرف صالح الدين عوني نشاطا سياسيا في منظمات الشبابية

من قتل وسحل  ،فارسل عبدالكريم جيشا الى كركوك إليقاف هذه

على األقسام الداخلية للطلبة التابعة له والتي أنشئت إليواء طلبة

التركمانية حيث شارك مع زمالئه في إقامة الحفالت الفنية في

المذبحة التي راح ضحيتها العشرات من التركمان .

التركمان القادمين الى بغداد من المحافظات األخرى ،وتقليل نفقات

المناسبات القومية من خالل تقديم عروض مسرحية ودبكات شعبية

وبعد إحالته على التقاعد برتبة عميد عام  1962انتخب رئيسا لنادي

الدراسة عن كاهل ذويهم عام  ،1973كما تولى رئاسة تحرير مجلة

وقد قاموا بتسجيل أول دبكة تركمانية في تلفزيون بغداد ،كما انتخب

االخاء التركماني عام  ،1964واستمر في رئاسته حتى صدور قرار من

اآلخاء خلفا للمرحوم عبدالقادر سليمان الذي اقصي منها بقرار من

عضوا في الهيئة اإلدارية لنادي اآلخاء التركماني (.)1977 -1976

ما يسمى بمجلس قيادة الثورة عام  1977بتنحيته من رئاسة النادي.

السلطات االمنية التابعة للنظام الحاكم حتى عام  1977بعد صدور

كتب صالح الدين عوني عشرات القصائد في الصحف والمجالت

وفي عام  1979القي القبض عليه واودع الى سجن االمن العامة عذب

قرار مجلس قيادة الثورة بإقصاء الهيئة اإلدارية المنتخبة وتعين

التركمانية فضال عن قيامه بإعداد وتقديم برامج أدبية في القسم

فيه اشد العذاب ،فحكمت عليه محكمة الثورة باإلعدام وتم تنفيذه بحقه

أشخاص موالين للنظام ،ثم إعدام رئيس الهيئة اإلدارية وعدد من

التركماني بإذاعة جمهورية العراق.

أعضائها في كانون  16كانون الثاني عام .1980

ومن مؤلفاته :

غادر العراق عام  1981بسبب مضايقات النظام الحاكم واستقر مع

خواطر العمر ،مجموعة شعرية باللغة التركماني ،كركوك .2012

عبدالحكيم رزي اوغلو

في  18كانون الثاني  ، 1980ودفن حسب وصيته في مقبرة كربالء.
( )2عبدالحكيم رزي اوغلو
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فهرس املخطوطات يف مكتبة
نادي االخاء الرتكماني
()4
د .اورخان بوز قورت

كتاب أدبي باللغة التركية مجهول المؤلف وتاريخ الكتابة في 302
صفحة بقياس  21سم ×  13سم كتب عام  1310هـ في صفحته
األولى قصيدة بعنوان ساقينامه مطلعها:
بزم صفاده سبرايت اول جام كلشارى
بر الله هيتده كور فيض نو بهارى
اجمسن نفاظى كويا هر دلده بر كلستان
اتمسين صفاسي بيدا هر كوزن اب جاري
ويليه مجموعة من المقاالت االدبية والتاريخية والسياسية.
 -46حسينيه كتابي
كتاب في مدح اهل البيت عليهم السالم مجهول المؤلف في 106
صفحة بقياس  16سم ×  21سم كتب بتاريخ  1358هـ في اوله:
(الحمد هلل الذي من علينا بمعرفة االنبياء واألئمة المعصومين بالدين
ال تبلى لبرهان ونجنا برحمة من المظالت االهواء الفاسدة ومذاهب
الباطلة بالصدق واليقين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعترته
وأتباعه الى يوم الدين ولعنة هللا على أعدائهم مأل السموات واألرضين).
 -47كافية ،وإظهار ،وعوامل
كتاب مزخرف باللغة العربية مكتوب بخط جميل كتبه السيد خليل
ابراهيم من تالمذة السيد عزيز عام  1270هـ ،الكتاب األول (كافية)،
في صفحته االولى (بسم الرحمن الرحيم،الكلمة لفظ وضع لمعنى
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مفرد واسم وفعل وحرف ،إما أن تدل على معنى في نفسها أوال الثاني
الحرف ،واألول إما أن يقترن بأحد األزمنة الثالثة أوال الثاني االسم
واألول الفعل وقد علم بذلك حد كل واحد منها ،الكالم ما تضمن كلمتين
باإلسناد وال يتأتى في ذلك ،إال في اسمين او في اسم وفعل ،إال ما دل
على معنى في نفسه غير مقترن بأحد األزمنة الثالثة.
والكتاب الثاني اظهار في صفحته االولى (بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصلوة على محمد واله أجمعين وبعد ،فهذه
رسالة فيما يحتاج اليه مل معرب اشد االحتياج وهو ثالثة أشياء العامل
والمعول والعمل اي األعراب فوجب ترتيبها).
اما الكتاب الثالث بعنوان (عوامل) في صفحته األولى (الحمد هلل رب
العالمين والصلوة والسالم على محمد واله اجمعين وبعد فاعلم انه البد
لكل طالب معرفة االعراب من معرفة مائة شيء ستون منها تسمى
عامال ،وثالثون تسمى معموال وعشرة تسمى عمال وإعرابا فأبين لك
بإذن هللا تعالى هذه الثالثة على طريق اإليجاز في ثالثة أبواب).
 -48ديوان اصلح الشعراء المتأخرين وأفصح البلغاء المعاصرين
ديوان شعر مجهول المؤلف يقع في  230صفحة بقياس  20سم ×
15سم في صفحته االولى قصيدة مطلعها:
ساللر درخوا بكه بيفول خدر بكا
مهوشم رحم ايله كيم رحم ايديجيك دمدر بكا

كيجدى عمرم كيجمدى بر لحظة وقتم خوش بنم
روز نوروز جهان ماه محرمدر بكا
 -49ذكرى وقائع اثنى واربعين ومئة والف
كتاب تاريخي باللغة التركية مجهول المؤلف يقع في  256صفحة
يحتوي على مقدمة في  60صفحة في اوله:
(يا رب سحاب فيض باران ايله
اول فيضله كشيد كامي ريان ايله
ايتدم هوي نيت تكميل سير
سلطان رسل عشقه اسان ايله).
 -50رسالة في تجويد القران
كتاب في تجويد القران باللغة العربية لكاتبه مال احمد بن اسماعيل بن
مال ميرزا ،كتب بتاريخ الف وثالثمائة وواحدة وعشرين للهجرة يقع
الكتاب في  43صفحة بقياس 20سم × 13سم
وفي صفحته االولى (بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين
والعاقبة للمتقين والصلوة والسالم على خير خلقه محمد واله وصحبه
أجمعين اما بعد فهذه رسالة تتعلق بتجويد القران منتخبه من كتب
مبسوطة في هذا الفن مفيدة للطالبين وهللا هو الموفق والمعين وانه
مرتبة على سبعة أبواب وفصول وخاتمة).
ويليه دعاء ختم القران ابتداء من الصفحة  44للكاتب نفسه وفي
صفحته االولى (بسم هللا الرحمن الرحيم صدق هللا العظيم الجبار,
المتكبر الستار ,العزيز الغفار ,الغرة والعظمة هلل الواحد القهار,
وبلغ رسوله النبي العربي الكريم المختار ,محمد سيد األبرار وزين
المرسلين األخيار ,واكرم من اظلم عليه الليل واشرف عليه النهار,
اللهم ربنا تقبل منا ختم القران ,واجعله شفيعا لنا بحق وجهك الكريم,
وبحق عرشك العظيم ,وبما حمل كرسيك ,من عظمتك وجاللك).
ويليه قصيدة مطلعها:
(بسم هللا الرحمن الرحيم)
شرعت بتوحيد االله مبسمال
سأختم بالذكر الحميد مجمال
واشهد ان هللا ال رب غيره
تنزه عن حصر العقول تكمال
وأرسل فينا احمد الحق مقتدا

نبيا به قام الوجود وقد خال
فعلمنا من كل خير مؤيد
واظهر فينا العلم والحلم والوال
فيا طالبا عزا وكنزا ورفعة
من هللا فأدعوه بأسمائه العال
فقل بإنكسار بعد طهر وقربة
فأسئلك اللهم نصرا معجال .
 -51منتخب خورياتالر
كتاب يحتوي مجموعة من الخوريات جمعه المال صابر المال محمد
الحافظ الكبير يقع في ( )38صفحة ويبدو انه مسودة لكتابه كركوك
خورياتلرى الذي طبع في خمسينيات القرن الماضي.
 -52حكم وادبيات ،حاوي مشق مجمعه سى
كتاب يحتوي على مجموعة من االيات واألبيات الشعرية بخط الثلث
وهو كتاب في تعليم الخط يقع في ( )86صفحة 25سم × 17سم.
 -53منتخب خورياتالر
كتاب يحتوي مجموعة من الخوريات جمعه المال صابر المال محمد
الحافظ الكبير يقع ( )249صفحة ولدى تدقيقنا تبين لنا ان الكتاب
مسودة لجزء الثاني من كتابه المطبوع كركوك خورياتالرى.
 -54ايران وشهرزور
كتاب باللغة الفارسية يتحدث عن تاريخ كركوك يقع في  349صفحة
بقياس 17سم × 21سم ،في مقدمته فهرس بالمحتويات الكتاب
وديباجة ،فيها (ديباج ديباجه كتاب فصاحت قرين مخطط ومديح از
مديح وآفرين جهان افرين است كه غواص اراده اش دره فضيلة عقل
اول راز مغاص عاقول حكمت زرف ودر در حيزوزرف شكوف دريك
ان دو حرف يدر اورد وازبر تو برموز عقل اشناى سناى نعش نفيس
باسناى بهى دبهاى سنى اشناى ظهور وروزكرد).
ويختم الكتاب كتابه دون ان يذكر اسمه ببيتين من الشعر:
فقل للدهر انت احبت فالبس
برغمك دوننا ثوبي حدادا
اذا قدمت خاتمة الرزايا
فقد عرضت سوقك بالكساد
وتاريخ تحرير الكتاب (تم الكتاب بعون الملك الوهاب وذلك في
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.)1949
 -55اخوان يوسف
ديوان شعر باللغة التركية مجهول المؤلف وتاريخ تحريره يقع في
( )108صفحة بقياس 21سم × 17سم وفي صفحته االولى:
اي كوكل ياد ايت حقك احساننى
سويله ايمدى يوسفك اخواننى
اول بهالق ايللرنده شايك
ما جراسن سويله اول قرداشلرين
سويلمشلر اهل اول بر زمان
جونكه مش ايل كيجدى تزلقدن هان
 -56ديوان صافي
ديوان شعر باللغة التركية كتب بخط المال صابر محمد الحافظ الكبير
يقع في ( )330صفحة بقياس 16سم × 10سم في مقدمة الكتاب
قصيدة الحمد والثناء يفتتح بها الشاعر كتابه.
بسم هللا الرحمن الرحيم
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حمد اولسون اكا اكه جملة ذرات
حكم قدرنده مات در مات
حمد آكه اكه ويرديكي قضانك
يوق قدرتي رده ما سوانك
حمد اكه اكه سه ومز افترايي
بهتان ايده نه ويرر بال يي
حمد اكه اكه ظلمه يوق رضاسي
خسراندر ظالمك جزاسي
ظلمي بيلور اول نهان وبيدا
ليكن اجل ايلمش مسما
بر ايش نقدر اولورسه مستور
ظاهردر اكا جو جشمه نور
بيلمز ديمه دلده قيل و قالم
خاك ايجره خيال موسه عالم
اندلشيئه بيشه دن خبير اول

احوال قرنجه يه بصير اول
خلق ايلين اولدرر جهاني
بيدا و نهان وجسم جانى....
وفي نهاية الكتاب قصيدة باللغة العربية
ما في زمانك من ترجو مودته
وال صديق اذا خان الزمان وفى
فعش فريدا وال تركن الى احد
ها قد نصحتك فيما قلته وكفى.
 -57خالصة وفيات األعيان البن خلكان
كتاب باللغة العربية في تراجم االدباء مصنفة حسب الحروف االبجدية،
يقع في ( )27صفحة بقياس 20سم × 32سم في صفحته األولى:
بسم هللا الرحمن الرحيم (الحمد هللا والصالة على نبيه محمد وعلى اله
وصحبه أجمعين):
حرف الهمزة
إبراهيم النجفي التابعي :احد األئمة المشاهير تابعي رأى عائشة رضي
هللا عنها توفي سنة  96للهجرة نقلته من جمهرة النسب للكلبي.
ابو نور صاحب االمام الشافعي
ابو نور ابراهيم بن خالد بن ابي اليماني الكلبي الفقيه البغدادي احد
اصحاب الشافعي له الكتب المصنفة في االحكام جمع فيها بين الحديث
والفقه اول اشتغاله بمذهب اهل الرأى حتى قدم الشافعي العراق وتوفي
 27صفر  246ببغداد ودفن بمقبرة باب الكناس رحمة هللا عليه.
ابو اسحق المروزي
ابو اسحق إبراهيم بن احمد المروزي  .الفقيه الشافعي اخذ الفقه عن
ابي العباس بن سريج وصنف كتبا كثيرة وشرح مختصر المزنى،
وأقام ببغداد دهرا طويال ،وتوفي في مصر  21رجب سنه  340ودفن
بالقرب من تربة االمام الشافعي رضي هللا تعالى عنه.
ابو اسحق االسفراين
االستاذ ابو اسحق ابراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران االسفراين
.الملقب بركن الدين الفقيه الشافعي المتكلم االصولي اخذ عنه الكالم
واألصول عامة شيوخ نيسابور واقر له بالعلم اهل العراق وخراسان
وله التصانيف الجليلة منها كتابه الكبير الذي سماه جامع الحلى في
اصول الدين والرد على الملحدين رأيته في خمسة مجلدات وغير ذالك
من المصنفات توفي في نيسابور يوم عاشوراء سنة  418ثم نقلوه
الى اسفراين ودفن في مشهده رحمه هللا)....
 -58كتاب تشريح األبدان
كتاب باللغة التركية يقع في ( )126صفحة بقياس 18سم × 13سم
كتبه عبدهللا بن الحاج محمود الطبيب بن الحاج مصطفى بن مال محمد
كركوكلي في شوال  ،1283في صفحته االولى:
بسم هللا الرحمن الرحيم (الحمد هللا الذي الف اختالف االسطقصات
بحكمته وجعلها وأصوال ومبادئ لسائر الموجودات بقدرته وكلف
كال منهم بالفعل واالنفعال فأمتزجت القوى المتضادات بمشيته وكون
من امتزج بسايطها أنواع المواليد من الحيوانات والمعادن والنباتات
وأفاض على كل ذي حق حقه من الروحانيات و الهيوالت عدل مزج
اإلنسان وقومه في احسن التقويم وقدره وصوره فأحسن تصويره
وهداه ودبره فسبحانه من عليم ما اخبره ومن حكيم ما اقدره والصالت

على ذي المعارج القويم والمنهاج المستقيم المؤبد بإظهار والدالئل
والبينات وأوضح البراهين والمعجزات وعلى اله وأصحابه الفائزين
بأعلى الدرجات وارفع اآليات).
 -59كتاب للحاج بكتاش ولي
الكتاب باللغة التركية يقع ( )266صفحة بقياس 20سم × 15سم
دون اإلشارة الى تاريخ تحريره ،في أوله (بسم هللا الرحمن الحمد هلل
رب العالمين هدايت قلدى برى طوغرى بو دينه دعوة سلطان مراد
عليه الرحمة الرحمان امين يا رب العالمين كافة سلطان مراده يا له
اول قوليكه روزى قليكل طوغرى راه لطف ايدوب عمريني قيل انك
دراز دخى دوشمانلرين انك ايله از
روزى قيلكل اكا دخى مومنون نفس اماره سنى ايله زبون
سن اكا دايم عدالت روزى قيل
باشندن صقله انى يا جليل
دينينى دولتنى ايله مكين
سن اكا دائما اولكل معين
هريه قيلسه قوجه ناصر اول دائما دوشمنلرينه قاهر اول
رحمتيله يار لفا كل يا غني
هم اوكدن كيجن اتالرينى
 -60ثورة التياريين
كتاب باللغة العربية مكتوب في دفتر مدرسي بخط المرحوم شاكر
صابر ضابط ال ندري هل الكتاب يعود له ،ام استنسخ من قبله يقع
الكتاب في ( )96صفحة بقياس 20سم × 16سم في صفحته االولى:
(البد لمن يريد ان يتعرف األسباب التي حملت التياريين على انشقاق
الحسام في وجه الحكومة العراقية في تموز من عام  1933أن يتسأل
عن الحوادث التي سبقت تاريخ تمردهم وعن سبب عدم قيامهم بهذا
التمرد قبل هذا التاريخ وهل كانت تلك االسباب بنات ساعتها ام هي
ترجع الى علل مزمنة تأصلت في جسم الطائفة التيارية منذ أجيال خلت
فأن االلمام بمثل هذه االسرار يضع امام القارئ صفحة مطلوب من
صفحات التاريخ.
وقبل ان نستنبط في الموضوع نقول إن التياريين كانوا في األصل
قبائل متفرقة شبيهة بالقبائل العربية وكان قسم منهم ينزل بجوار
(اورمية) والقسم األخر هو المهم كان يسكن بجوار (جولة مرك)
داخل والية (وان ) وعلى مقربة من الحدود االيرانية الروسية وكانوا
يعيشون مستقلين بإدارة رؤسائهم الروحانيين ويخضعون الى رئيسهم
األكبر (مار شمعون) وهذا لقب كل بطريق يرأسهم كما انهم مرتبطين
من الجهة االخرى برؤساء العشائر الكردية لما هؤالء من السيطرة
والنقود بحكم عوامل المحيط الذي هم فيه كانوا من هذه الناحية
مملوكين لرؤساء األكراد).
 -61اورفه فولكلورندن بر دمت
كتاب باللغة التركية لكاتبه مدحت اتا قورت ،مطبوع في انقرة 1951
مستنسخ من قبل شاكر صابر ضابط في دفتر مدرسي بقياس 20سم ×
17سم في صفحته االولى:
(بر يورد بارجه سنه عائد فولكلور ملزه مه سي طوبالمق ايري
يرايش مختلف يورد بارجالرنه عائد طوبالنمش فولكلور ملزمه سني
جشيتلي بونلردن انجليوب شكلر ويرمك ينه ايري بر ايشدر بنون
بر يوردوك فولكلور ملزمه لريني تأريخلي مقايسه لر يبارق يورد
اولجو سنده دنيا مواجهه سنده نشر ايدوب ملى كولتور خزين همزى
زنكينلشترمك بسيتون ايرى ير ايشدر).
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 -62مناقب اولياء
كتاب باللغة التركية مجهول المؤلف والتاريخ يقع في ( )117صفحة
بقياس 19سم ×  15سم في صفحته االولى:
بسم هللا الرحمن الرحيم – الحمد هلل رب العالمين والعاقبة للمتقين
والصالة والسالم على افضل المرسيلن سيدنا محمد المصطفى عليه
السالم.
هذا كتاب شاه صافي المشهور (بيويريق) اي كتاب مناقب االولياء،
اما بعد خراسان يرلرنده اولنوركه حضرت شاه صافينك اصل ادى
صافي الديندر صافي الدين ،ديمك معناسي اولدركه باباسي طرفندن
سيددر واناسي طرفندن شريفدر وجدى عاليدر مولدي ومسكني كعبه
معظم طرفنده حوران تام بر شهر وار دركه حضرت ادم عليه السالم
جفت قوشوب اكين اكديكيدر ودخى شاه صافينك بدرى ادى امين الدين
جبرائيلدر ،واناسى ادى ربيعه در شاه صافي بابا صلبندن اتا التى سنة
ياشادى حورانه سفر ايدوب مشهد خراسانه كلدى).
 -63كتاب الفوائد في العقائد
هذا كتاب عبارة عن مجموعة كتب في كتاب واحد مكتوب بخط النسخ
على ورق حمراء وصفراء ،في صفحته االولى:
قال فقير من هو الرؤف
محمد بن المصطفى معروف
الحمد للحقيق بالمحامد
من خص باإلرشاد للعقائد
معاشر السنة والجماعة
جاعلها اساس كل طاعة
ثم صلواة هللا كل حين
على بني شارع للدين
مبطل رأى كل طاع رائع
لكل دامغ برهان جلى
وأالل والصحب ذوي اليقين
من حرروا لنا أصول الدين
وبعد ان اشرف المقاصد
علم اصول الدين والعقائد
وكل من شد به يديه
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فأنه يسعد في داريه.
ويليه كتاب عصابة من الشعراء في صفحته االولى:
بسم هللا الرحمن الرحيم  -الحمد هللا الذي شغل عصابة من شعراء هذه
األمة وخطبائها بالمدائح النبوية ،وسهل عليهم سلوك مسالك اإلنشاء
واإلنشاد ,والهمهم معاني مبتكرة أنيقة في هذا الباب ,وعبارات محررة
رشيقة عبروا بها تعجب األلباب ,وتزرع في القلوب حب والوداد.
وشرح صدورهم ونور ضمائرهم ،وفتق أقوالهم .وانطق ألسنتهم ,
وبصر بصائرهم  ,فذهبوا فيما صاغوا وحزموا به ذلك الجناب ,كل
مذهب مستطاب ,سلبوا كل واد ,وسرحوا أفكارهم من األثنية الرائقة,
والمدح الفائقة.
ويليه كتاب دون ذكر اسمه ،في صفحته األولى:
بسم هللا الرحمن الرحيم – الحمد هللا الذي خلق العالم ,ويسر العلوم,
واجرى االفالك ,وسخر النجوم ,واستوى بعلمه المنطوق والمفهوم,
ولكل حي عنده رزق مقسوم ,واجل محتوم ,ليوم معلوم هللا ال اله اال
هو الحي القيوم ,افنى القرون الماضية قوما بعد قوم ,وابدء الدهور
الخالية يوما بعد يوم ,واعدل في احكامه فلم يلحقه لوم ,ال تأخذه سنة
وال نوم خلق العالم وبدء خلقهم من األرض ,وجعل لهم رزق مقسوم
نازال من السماء واألرض ,وجعل الموحدين أنوارا مشرقة في االرض
له في السموات وما في األرض ,اسبل على المؤمنين كتف سره ومنه,
واسكن روعة الخائفين منه بأمنه ,ويسر الطاعة للعباد بحسن عونه,
من ذا الذي يشفع عنده اال بأذنه).
ثم القصيدة الميمونة المباركة النعمانية لإلمام األعظم والتي مطلعها:
يا سيد السادات جئتك قاصدا
ارجو ارضاك واحتمي بحماك
وهللا يا خير الخالئق أن لي
قلبا مشوقا ال يروم سواكا
وبحق جاهك انني لك مغرم
وهللا يعلم انني اهواكا
انت الذي لوالك ما خلق أمرؤ
كال وال خلق الورى لوالكا.
ويليه كتاب تنوير البصائر في التحذير من الكبائر وفي صفحته األولى
قصيدة:

وحد الهك ال تشرك به أحدا
إن الموحد في الدارين قد سمدا
والشرك ظلم عظيم ليس يلحقه
عفو بهذا كتاب هللا قد شهدا
اذا الكبائر عدت فهو اكبرها
والنار ذو الشرك خالد ابدا
وصف قلبك من داء الريا وال
تشب به عمال كيال يضيع سدى
واحذر نفاق وعجب واجتنب غضبا
بباطل واختياال واجتنب حسدا
اياك والكبر اذ من خودلة
من ذاك ماحل جنات النعيم غدا
ال تغش غشا وال تركن الى طمع
وال تكن باغيا للبغي فهو دوى
وهذب النفس من حرص وعش قنعا
أن القناعة كنز قط ما نقدا
عش سالم الصد وال تحقد على احد
وهل يطيب ويصفو عيش من حقدا
من ما ليس يعنيك كان خوض فيه الهوى
فأصوف هواها لما يغيبك تلق هدى
ال تنس ما انعم هللا الكريم به
عليك من منن لم تحصها عددا.
وكتاب آخر دون ذكر اسمه أيضا ،في صفحته األولى:
بسم هللا الرحمن الرحيم – الحمد هللا الذي من علينا بجيبه األكرم,
وخليله األعظم ,سيدنا محمد الذي هو نخبة النخب ,وامرنا بالصلواة
والسالم عليه ليال ونهارا في صلواتنا وخارجها وجعلهما لنا من خير
الطاعات والقرب ,ووعد عليهما اجر عظيما لنكثر منهما راغبين في
اقتناء ثوابهما اشد رغبة وجعل لهما فوائد جليلة ,وخصائص جزيلة
جميلة يحق للمؤمن أن يسهر ألجلهما الليالي ويستغرق فيهما أوقاته
بعد أداء ما وجب ,صلى هللا عليه وعلى اله وأصحابه ذوي الهمهم
العوالي وعوالي الرتب(.

وكتاب آخر يبدأ بـ(الحمد هللا الذي جعلنا من امة من ارسله رحمة
للعالمين ,وامرنا بالصالة والسالم عليه ،واخبر انه ومالئكته يصلون
عليه ،وعلى من يصلي عليه من المؤمنين وناهيك بهذا تفخيما لقدرة
وتعظيما لشانه وهذا الفضل المبين ,وجعل للصالة والسالم عليه منافع
عظيمة دنيوية وآخروية ،رواها حافظ األثر من األئمة المعتبرين،
صلى هللا عليه وعلى اله وأصحابه أجمعين.
 -64التعليق على تعليق الفاضل توفيق الفكيكي
كتاب فقهي باللغة العربية في ( )55صفحة كتبه مال صابر مال الحافظ
محمد الكبير ردا لمقال الذي نشره توفيق الفكيكي في جريدة النداء
عام  1948في صفحته األولى رسالة من توفيق الفكيكي الى السيد
عبدالخالق عبدالرحمن:
حضرة الكاتب الفاضل عبدالخالق عبدالرحمن المحترم تحية:
وبعد ،فقد اطلعت عل تعقيبكم المنشورة في النداء الغراء حول كلمة
األستاذ المفضال السيد عيسى عبدالقادر المنشورة بالعدد 613
من هذه الجريدة أيضا ،التي كان قد لفت بها نظركم كما يظهر من
تعقيبكم الى القول (اذا ذل العرب ذل اإلسالم) بانه من االحاديث النبوية
الشريفة ،وليس هو من قول عمر بن الخطاب (رض) وقد رايتكم
تتهمون األستاذ عيسى عبدالقادر بعدم الثبت وضعف الرواية والدراية
في أسناد الحديث الشريف ،وهو لهذا قد جاءكم بالعجب العجاب على
زعمكم ،ألنه لم يرشدكم الى ذكر المراجع فترككم تتيهون في دياجير
مضلة وجعلكم تقلبون بطون الكتب وأخيرا لم تعثروا على (الحديث)
كما ذكرتم .)......
 -65الطربوش والقبعة بنظر الدين الحنيف
كتاب فقهي باللغة العربية يقع في ( )166صفحة كتبه المال صابر
المال الحافظ محمد الكبير دون اإلشارة الى تاريخ كتابته في أول الكتاب
مقدمة وفيها:
اعلم أن أول شبهة وقعت في الخليقة شبهة إبليس لعنه هللا ومصدرها
استبداده بالرأي في مقابلة النص ،واختياره الهوى في معارضة األمر
واستكبارا بالمادة التي خلق منها وهي النار على مادة ادم عليه السالم
وهي الطين كما قال تعالى في كتابه المبين حكاية عن إبليس لعنه هللا
(قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين)......
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سماه الكتاب المبين وقال فيه (أنا على بصيرة من رب وهاب ،بعثني

مال صابر مال الحافظ محمد الكبري
وآراؤه الفقهية

هللا على رأس المائة ،ألجدد الدين وأنور وجه الملة وأكسر الصليب
وأطفئ نار النصرانية ،وأقيم سنة خير البرية ،وأصلح ما فسد،
وأروج ما كسد ،وأنا المسيح الموعود والمهدي المعهود ،منَّ هللا
علي بالوحي واإللهام ،وكلمني كما كلم الرسل الكرام).
ثم ادعى انه محمد صلى هللا عليه وسلم قد بعث الى الناس ونبوته
اعلى من نبوة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ويعتقد القاديانيون ان
أرواح األنبياء تتناسخ وان النبي إبراهيم عليه السالم قد ولد مرة

عندما يكون الجهل سمة من سمات المجتمع ،والعيوب مظهر من

ثانية في بيت عبدهللا بن عبدالمطلب متجسدا بالنبي محمد صلى هللا

مظاهر الحياة فيه ،والتجديد مآخذ يتناقله الناس ويتندرون به

عليه وسلم ،وولد محمد صلى هللا عليه وسلم مرة ثانية في قرية

في أماكن تجمعهم ولهوهم وعملهم ،يكون التعامل الموضوعي

القاديان احدى قرى البنجاب الهندية متجسدا بميرزا غالم احمد

مع المستجدات ملغيا ،والشرط األساس في اي تعامل وهو الثقة

القادياني ،فكتب مال صابر مقاال في رد القاديانية في مجلة الصراط

والبحث عن الحق والصدق بموضوعية مع سالمة الهدف ووضوحه

المستقيم التي كانت تصدر في بغداد عن جمعية الهداية اإلسالمية في

ناقصا ،يكون المثقف الذي هو اكثر تواصال وتفهما للمجتمع غريبا

عددها ( )126الصادر في  19ذي الحجة  1351جاء فيه:

ومتهما ،قابعا في داره ،بعيدا عن األضواء ،يثار حول تصرفاته

(إن الفتوى التي نشرت في الصحائف في كفر القادياني من حمى

ضجة من القيل والقال تشمل تفسيرات مختلفة لسلوكه والطريق

حماة الدين ووراث خاتم األنبياء والمرسلين وعلماء امته ال تجتمع

التي يسير فيها ،اال انه يبقى ماضيا في سلوكه ألنه اختاره بقناعته

على الضاللة على اليقين ،بل ال يزال في امته طائفة قائمة بالحق

وبملء إرادته وبغض النظر عما يجر عليه ذلك المسلك من ضرر او
نفع ،وهو عندما سلك الطريق التي سار فيها لم يكن يهمه في نهاية

الدكتور
صباح عبداهلل كركوكلي

حتى تقوم الساعة ،حفظهم هللا من النكبات والنقم ،ووفقهم للسعادات
الربانية واعظم النعم ،يوم ال ينفع مال وال بنون سوى اتباع النبي

المطاف أعاد عليه السير فيها بالخير او بالشر ،فلم يدفعه لذلك طمع
في جنة او هلع من نار ،ولذلك يبدو مرتاحا وهو يواجه اغلب النتائج
التي توصله اليها أفعاله.
والذين ينشرون على األرض ضجيجا ،ويجبرون اآلخرين على
التعامل بطرائق شبيهة بطرائقهم ويقودون الناس الى الغوغائية،
ويتعاملون مع الناس على قدر عقولهم يتملقون تارة ويتفلسفون
تارة أخرى ،ويغالون في المديح لهذا ويتعففون في ذاك ،ويصرون
على صحة آرائهم حتى لو كانت مليئة بالمغالطات واألخطاء الفاضحة
والفادحة  ،تراهم احاديث المجالس والمنابر ،النهم اختاروا طريقا
يفهمها العقول المتحجرة ،والذين توقف نموهم وليست ألجسادهم
القدرة على تجديد خالياها الميتة.
فالعالمة مال صابر مال الحافظ محمد الكبير ،مثله مثل يوسف وأخوته،
فقد القوه معاصروه الى غيابات النسيان كما القي يوسف الى غيابات
الجب ،وسجنوه بين طيات كتبه ولم يدخل السجن ليصرف هللا عنده
السوء والفحشاء وإنما دخله لجهره في دعوته للناس ليخلعوا ما
عليهم من لباس الجهل وليتفقهوا في الدين والحياة ،ولينبذوا البدع
والخرافات ،وليستخدموا منطق العقل في تفسير الظواهر الكونية،
ولم يدخل معه السجن فتيان ليقوم بتأويل أحالمهما ويقول الحدهما
اذكرني عند ربك ونسى ذكر ربه ليلبث في السجن سنين عددا ،وإنما
دخل معه قلمه وقرطاسه ليسطر ما يذكر الناس باهلل وبدينه الحنيف
وتعالميه السامية حتى فاضت روحه الى خالقها راضية مرضية.
وهو من الذين افتروا عليه ظلما وبهتان ،وقذفوه بالكلمات والعبارات
التافهة ،ونعتوه بصفات بعيدة كل البعد عن الصواب ،بسبب نظرته
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المحترم ،فمن حاد عن الفتوى التي نشرت في كفر القادياني فقد ظل
ضالال بعيدا ومال عن الشرع المبين.

الى الدين والحياة بنظرة واقعية مستندا الى االحاديث الصحيحة

وليس لهذا القادياني اللعين وأمثاله مقصد سوى إيقاع التفرقة بين

واألسانيد المتفقة عليها ،وكان على خالف أقرانه من علماء الدين
الذين يفتون اعتمادا على االحاديث الموضوعة والضعيفة ،والتفاسير

أما من باب الفتاوى فان عرياني زادة ال يعتبر المهاتفة فقط دليال

البالية يحللون في فتاواهم ما حرم هللا ويحرمون حالله.

عن ثبوت الرؤية الشرعية الحتمالية الشك في ذلك ،وكذلك في رأي

كان رحمه هللا ينظر الى األمور المستجدة والتقاليد الحديثة بالقياس،

بعض الفقهاء ،أما جمهور فقهاء الحنفية فانهم ال يرون في المهاتفة

ويمحصها تمحيصا عقالنية ،ويشاور أولى العلم والمعرفة من علماء

اي شك او اشتباه ،وهناك رسالة بعنوان (العمل بالبرق) ،فان نعمت

الدين في األمر ،عمال بقوله تعالى (وشاورهم في األمر فاذا عزمت

إسالم قد ذكر في رسالته اتفاق العلماء على ذلك ،وهذا تأييد لما

فتوكل على هللا) ليتجنب كبائر اإلثم ،كما جاء في قوله تعالى ( وال تقولوا

قولناه في هذه المسألة ،فان ثبوت رؤية الهالل في اربيل يعني ثبوته

لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على هللا الكذب

في كركوك وهللا اعلم).

ان الذين يفترون على هللا الكذب ال يفلحون  ،متاع قليل وعذاب اليم).

ان المال صابر المال محمد الحافظ الكبير رغم نزعته الصوفية ،فقد

وهذا ما يؤكده رسالة جوابية للعالمة حمدي األعظمي على رسالته

كان داعية إسالمية ولكن ليس بطريقة التقليدية عن طريق عقد

التي بعثها اليه حول (جواز الشهادة في ثبوت الرؤية الشرعية عن

حلقات الدراسة او الخطب على المنابر ،بل عن طريق الكتابة في

طريق الهاتف) جاء فيها (فضيلة حضرة صابر افندي ،تلقينا رسالتكم

الصحف والمجالت اإلسالمية ،اليمانه بان التدوين اكثر ديمومته

االستفتائية المحررة بتاريخ واحد شوال  1368وتهانيكم لنا بمناسبة

من الكالم يقال في المجالس ،او محاضرة تلقى في القاعات المغلقة،

العيد المبارك ،ونحن نشكركم على ذلك ونبارك عيدكم متمنينا من هللا

غير قابلة للرجوع اليها في اي وقت يشاء ولذلك فقد دون اراءه

لكم الموفقية وأعياد كثيرة ،أما بصدد استفتائكم فنقول:

الفقهية في كتب عدة منها مطبوعة ومنها مخطوطة ،كما كان مواقف

أن المهاتفة بحكم المشافهة ،والصوت يدل على وجود المتكلم

مشهودة في الرد على أصحاب البدع والضالة ،ومن هذه المواقف

بال ادنى شك ،وبناء عليه فقيام قاضي اربيل بإخباركم عن ثبوت

رده على القاديانية نسبة الى مؤسسها ميرزا غالم احمد القادياني

الرؤية الشرعية للهالل عن طريق الهاتف فانها بحكم المشافهة ،الن

والذي ادعى النبوة فأمن بدعوته عدد من الهنود ،ثم انتشرت دعوته

القاضي قد اتخذ حكمه بعد استماعه الى شهادة شخصين ،وبذلك فان

الى بعض الدول اإلسالمية ومنها العراق ،وتولى زعامة هذه الطائفة

ما اخبره القاضي به عن طريق الهاتف يعتبر حجة ،وال داعي لقيام

عدد من الشخصيات وساروا على نهجه.

أهالي كركوك بإتمام العدة ثالثون يوما.

وميرزا غالم ادعى في بداية األمر انه المسيح والف لنفسه قرانا

المؤمنين كالذين جاء في حقهم قوله تعالى (واذا قيل لهم ال تفسدوا في
األرض قالوا إنما نحن مصلحون أال انهم هم المفسدون ولكن ال يشعرون).
وقد قال الغزالي رحمه هللا في نحو هذه الفرقة الضالة إن قتل الواحد
منهم افضل من قتل مئة كافر الن ضررهم بالدين اعظم واشد ،اذ
الكافر تجتنبه العامة لعلمهم بقبح حاله فال يقدر على غواية احد منهم،
وأما هؤالء فيظهرون للناس بزي العلماء الصالحين مع انطوائهم
على العقائد الفاسدة والبدع القبيحة الكاسدة فليس للعامة إال ظاهرهم
فيعتقدون فيهم الخير فيقبلون ما يسمعون منهم من البدع والكفر
الخفي ونحوهما ويظنون انه الحق فيكون سببا إلضاللهم وغوايتهم.
لما انتشر قبل ثماني سنين تقريبا كفريات القادياني ومباحثه على
السنة العوام والخواص امرني موالنا رئيس العلماء المحققين وفخر
الفضالء المدققين العالمة الشيخ رضا افندي ( )1الزال نافعا بعلومه
الطالبين ومرشدا بصالحه ووعظه السالكين العابدين أن اكتب بعض
الكلمات في رد القادياني بعد التدقيق والتحقيق في كتبه المصرحة
بكفره الصريح واعتقاده القبيح فامتثلت بأمره وشرعت مستعينا باهلل
العظيم في جمع الكلمات القاطعة لكفره من الكتب المعتبرة اإلسالمية،
وعرضتها لقاضي بلدنا اعني السيد النجيب والفاضل الحبيب السيد
إبراهيم النقيب فامر بجمع العلماء بأسرهم إلفهام المعاند المكابر
الداعي للضاللة القاديانية في كركوك (احمد الكردي الروزبهاني
الفرقاني) المخالف لعلمائنا ،والموافق المصدق والمؤيد لمعتقدات
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القادياني اللعين فاقر واعترف في ذلك المجلس العالي بكفر القادياني

محمدا آخر األنبياء قليس بمسلم ألنه من الضروريات).

بشر مثلكم يوحى الي إنما الهكم اله واحد ،وما أرسلناك إال رحمة

على انقطاع الوحي بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمن ادعى

بعد المجادلة والمناقشة التامة.

وفي المقاصد (قد دلت النصوص وانعقد اإلجماع على انه مبعوث الى

للعالمين ،يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ،وجاعل الذين اتبعوك

ذلك وجوز تغيير شيء من القران او الشريعة فكافر باإلجماع قطعا

وامضى تلك الفتوى بيده ثم بعد التفرق واالنفصال من ذلك المجلس

الناس كافة بل الى الثقلين ال الى العرب خاصة ،وانه خاتم النبيين ال

فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ،ثلة من األولين انت بمنزلة

كما في كتاب األعالم بقواطع اإلسالم (من ادعى انه يوحى اليه وان لم

صار نادما إلمضائه وغدا من أهل الفسق والضالل ،وادعى أيضا

نبي بعده ،وال ينسخ شريعته).

توحيدي وتفريدي ،انت مني بمنزلة عرشي ،انت مني بمنزلة ولدي،

يدعي النبوة فهو كافر باإلجماع قطعا) ،كذا في مغني المحتاج وشروح

كما ادعى أوال بان القادياني نبي ومصلح يوحى اليه وغير ذلك من

وفي الفتاوى البزازية ( :وأما اإليمان بسيدنا محمد عليه الصلوات

انت مني بمنزلة ال يعلمها الخلق ،نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا

الروض وغيرها من الكتب المعتبرة لدى الحنفية والشافعية.

الكلمات التي سأكتبها إن شاء هللا على حدة من رسالته المؤلفة

والسالم فيجب بانه رسولنا في الحال وخاتم األنبياء والرسل ،فاذا

واآلخرة ،اذا غضبت غضبت ،وكلما أحببت أحببت من عادي ،اني

وقال الشيخ الشعراني في كتاب اليواقيت والجواهر (اعلم أن الوحي

لتأييد اعتقادات القادياني ،وكتب الفرقاني في مديح القادياني

آمن بانه رسول ولم يؤمن بانه خاتم األنبياء والرسل وال ينسخ دينه

مع الرسول أقوم وألوم من يلوم سالم على إبراهيم وكذلك سماني

ال ينزل به الملك على غير قلب نبي وال يأمر غير نبي بأمر الهي

صحيفة قال فيها (من قال القادياني كافر فقد كفر ألنه كفر مسلما)

الى يوم القيامة ال يكون مؤمنا).

بجميع أسماء األنبياء من ادم الى خاتم الرسل ،صافيناه ونجيناه من

جملة واحدة ،فان الشريعة قد استقرت وتبين الفرض والواجب

وأيد قوله بحديث (أيما رجل قال ألخيه يا كافر فقد باء بها احدهما

وقول القادياني (فان ثبوت كمال النبي ال يتحقق إال بثبوت كمال

الغم تفردنا بذلك ،فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إنا أنزلناه قريبا

والمندوب والحرام والمكروه والمباح فانقطع األمر اإللهي بانقطاع

ان كان كما قال واال رجعت كلمته عليه) وغير ذلك من التأييدات

األمة الخ) مخالف لقوله تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس ،وكذلك

من القادياني ،نزلت سرير من السماء ولكن سريرك وضع فوق

النبوة والرسالة وما بقي احد من خلق هللا تعالى يأمره بأمر يكون

والتأويالت فالصق تلك الصحيفة بباب الجامع الشريف الفرهادي

جعلناكم أمة وسطا).

كل سرير ،ال تخف انى ال يخاف المرسلون ،ونرى فرعون وهامان

شرعا يتعبد به أبدا حتى لو قال احد من األولياء انه مأمور بأمر

( )2بمناسبة انه إمام وخطيب في ذلك الجامع .فلما سمعت األهالي

اي عدوال وخيارا وال شك ان خيرية األمم إنما هي بحسب كمالها في

وجنودهما ما كانوا يحذرون فال تحزن على ما قالوا ،ما ارسل نبي

الهي في حركاته وسكناته مخالف ألمر شرعي تكليفي محمدي فقد

كلمات احمد الفرقاني هجموا عليه بالشتم واقبح المقال حنى تصدوا

الدين ،وذلك تابع لكمال نبيها الذي تبعته فتفضيلها تفضيل له فان

إال اخزى به هللا قوما ال يؤمنون.

التبس عليه األمر ،قليس ذلك من هللا وإنما هو عن إبليس وان كان

لضربه فكادوا يضربونه ضربا شديدا لوال الشرطي.

محمدا صلى هللا عليه وسلم قد جاء بالدين القيم تاما كامال فال نقصان

قل يا أيها الكفار اني من الصادقين ،فانتظروا آياتي حتى حين،

صادقا فطن انه عن هللا تعالى وأبواب اإللهية والنواهي الربانية قد

وشرع هنالك في نظم كلمات شنيعة لنا يؤيد ادعائه إن القادياني

في جميع صفاته ولو اقل قليل ،وال تبدأ نبوة وال شريعة بعده وبعثته

وضعنا عنك وزرك فقطع دابر القوم الذين ال يؤمنون ،هل آتيك حديث

سدت وكل من ادعاها بعد محمد صلى هللا عليه وسلم ،فمدعي شريعة

نبي يوحى اليه ،فراجعنا الى كتب القادياني التي بين أيدينا فوجدتها

عام في الزمان والمكان فأرسله هللا الى جميع المكلفين من األنس

الزلزلة ،من جاءك جاءني سالم عليكم طبتم نحمدك ونصلي صلوات

أوحى اليه سواء وافق شرعنا او خالف فان كان مكلفا ضربنا عنقه

بعبارات صريحة انه يدعي النبوة التشريعية المطلقة ولوازمها

والجن والمالئكة وجميع األنبياء واألمم السابقة لدخول الجميع تحت

العرش على الفرش ،ما كان هللا ليعذبهم وانت فيهم ،إنا نبشرك

واآلخر بنا عنه صفحا (فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون).

كالوحي الجلي والمعجزة والرسالة من هللا تعالى وتكفير من يجب

قوله عليه الصالة والسالم( :بعثت الى الناس كافة) ولشموله لهم

بغالم نافلة ،سبحك هللا ورافاك انه كريم تمشي أمامك ،وعادي لك

واننا باسرنا نرى هذا اللعين القادياني فوق الشيطان ألنه في إغوائه

دعوته ،وادعاء النقص لنبينا وإنكار خاتميته للنبوة لنفسه إلثبات

من لدن ادم الى قيام الساعة لقوله تعالى (وما أرسلناك إال كافة

من عادى اني معك ومع اهلك ،ومع كل من احبك ،لوالك لما خلقت

اذا اغوى خاطئا ال يشاركه في عمله ،بل يغويه بمجرد الوسوسة

كمال سيدنا محمد صلى هللا عليه واله وسلم بنبوته زعما منه أن

للناس)( ،وما أرسلناك إال رحمة للعالمين) وهذا برهان يوضح لنا أن

األفالك ،اليد يدك والدعاء دعاؤك.

المخيلة ،وأما القادياني فقد أضل كثيرا من الناس بالقول والحال

كمال النبوة لم تختم على نبينا فلم تكمل له صفة الخاتمية كما قال في

كل مدعي النقص باي منقص كان لنبوة نبينا صلى هللا عليه وسلم،

يا نبي هللا كنت ال أعرفك ،إنا أرسلنا اليكم رسوال شاهدا عليكم كما

والعمل فاصبح هو قائد الكفر وإمام الفراعنة وحامل لواء الضاللة

كتابه االستفتاء (أن هللا سماني نبيا بوحيه) ثم قال (انه عز وجل ما

وزعم انه أرسله هللا تعالى إلكمال صفة خاتمية النبوة لمحمد صلوات

أرسلنا الى فرعون رسوال ،عليك سالم كثير مني ،إنا أعطيناك

فارا من الحق والحقيقة البيضاء في الباطل والظلمة السوداء.

سمى هذا الرجل نبيا إال إلثبات كمال نبوة خير البرية فان ثبوت كمال

هللا وسالمه عليه فهو كافر ودجال زنديق بالكتاب والسنة وأجماع

الكوثر ،أراد هللا أن يبعثك مقاما محمودا ،يا احمد فاضت الرحمة

ارشدنا هللا الى حسن العواقب ودفع عنا وعن المؤمنين أوهن

نبي ال يتحقق إال بثبوت كمال األمة ومن دون ذلك ادعاء محض ال

األمة باتفاق جميع من ادعى اإلسالمية إال الفرقاني الناقض ألجماع

على شفتيك ،قل هللا عجيب جاءني آيل اي جبرائيل ،قل لو كان من

الجراثم وادهس المصائب وصلى هللا على سيدنا محمد خاتم األنبياء

دليل عليه عند أهل الفطنة وال معنى لختم النبوة على فرد من غير

جميع المؤمنين عليه ما عليه من هللا وحشره مع القادياني الذي

عند غير هللا لوجدتم فيه اختالفا كثيرا ،يأتي قمر األنبياء ومرك

والمرسلين وعلى اله وأصحابه في األوائل والعواقب.

أن تختم كماالت النبوة ،على ذلك الفرد من الكماالت العظمى كمال

أخاف إبليس من ملعنته ومفسدته واختفى ولجأ الى هللا من كفريات

يتأتى ،وأتاني ما لم يؤت احد من العالمين ،يس انك لمن المرسلين،

اما فتواه عن عدد التكبيرات في أيام العيد بعد الصلوات المفروضة

النبي في اإلفاضة وال يثبت من غير نموذج يوجد في األمة).

القادياني اللعين.

اذا جاء زمان السلطان جدد إسالم المسلمين ،أال أن لعنة هللا على قوم

والتي اختلف في عددها الفقهاء فقد جاء فيه:

ثم قال ( :أفتوني في رجل قال اني مرسل من هللا).

وادعى انه يوحى اليه جبريل (عليه السالم) ومع ذلك ادعى أن قسما

يفترون على هللا وعلى الذين يكذبون رسل هللا ،إنما أمرك اذا أراد

(الحمد هلل الذي ما منعنا مانع من ذكره في وقت من األوقات ،ليال

ثم قال )وما كان هللا معذب قوم حتى يبعث رسوال ليتم الحجة واألمر

من اآليات الكريمة التي نزلت على محمد صلى هللا عليه وسلم باتفاق

شيئا أن تقول له كن فيكون.

ونهارا ،برا وبحرا ،سهال وجبال ،في البوادي وفي الفلوات ،سفرا

يقضي هكذا قال هللا تعالى في كتابه :وهكذا خلت سنة في أمم أولى

جميع المؤمنين ،أنها يوحى اليه ثانيا كما أوحى الى نبينا صلوات هللا

وقال في كتابه لمحة النور  ( :وما قلت هذا القول من الهوى إن هو

وحضرا في كل لمحة ولحظة في المكتوبات وبعد المكتوبات ،صحة

فما بالكم ال تعرفون ما ارسل اليكم وال تتبعون داعيا أقيم فيكم اال

عليه وحرف كثيرا من القران الكريم.

إال وحي يوحى من رب السموات العلى).

وسقما ،سرا وعالنية ،قياما وقعودا في أيام معلومات وفي غير أيام

تعلمون مال من كذب وأبى أرضيتم ان تموتوا ميتة الجاهلية ثم

قال القادياني في كتابه االستفتاء (انى لك هذا قل هو هللا عجيب

هذا وما أطنبنا من آيات قران القاديانية إال إليقاظ قلوب المنكرين

معدودات ،ألننا خلقنا بذكر هللا بما هو أهله من التوحيد والتهليل

تسألوا في العقبى).

جاءني آيل اي جبريل (عليه السالم) ثم قال (وكلمني ربي بكلمات

حتى يأتيهم اليقين بتكفير هذا اللعين.

والتكبير في جميع الحاالت ،فانه ليس للذكر حد محدود كسائر

وقال في الخطبة االلهامية (اال تفكرون في آية وآخرين منهم وكيف

نذكر شيئا منها في هذا المقام ونؤمن بها كما نؤمن بكتب هللا الخالق

وهذه العبارات بأجمعها تدل بالضرورة واجل البداهة داللة قطعية

الفرائض والواجبات والسنن والمندوبات من العبادات ،كما هو ظاهر

يتحقق مفهوم منهم من غير أن يكون الرسول موجودا في األخرين

األنام (يا احمد بارك هللا فيك ،قال عندي شهادة من هللا فهل انتم

ال ريب فيها على كفر احمد القادياني اللعين الن فيها ادعاء الرسالة

في ظاهر اآليات ،إن الذين يذكرون هللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم

كما كان في األولين فال بد من تسليم ما ذكرناه وال مفر للمنكرين،

مسلمون ،الحمد هلل الذي جعلك المسيح بن مريم ،إنا فتحنا لك فتحا

والوحي التشريعي وتحريف القران وتغيير وحصر اآليات التي نزلت

ويتفكرون في خلق السماوات.

ومن انكر من أن بعث النبي يتعلق باأللف السادس كتعلقه باأللف

مبينا ،يا قمر يا شمس انت مني وانا منك ،وبشر الذين آمنوا أن لهم

في حق األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم على نفسه وشأنه

واشكره على جعل التوحيد والذكر والتفكر في كنه المخلوقات لكي

الخامس فقد انكر الحق ونص الفرقان وصار من الظالمين).

قدم صدق عند ربهم ،واتل عليهم ما أوحي اليك من ربك ،بوركت يا

وإعالء قدره فوقهم حصرا حقيقيا إفراديا وهو كفر صريح اصرح

يكون سببا لدخول النعيم الجنات ،ونجاة من النار وصعودا الى اعلى

وهذه العبارات كفر محض مخالف لما ثبت به بالضرورة من الدين

احمد وكان ما بارك هللا فيك حقا فيك شأنك عجيب ،األرض والسماء

من كفر جميع الكافرين والشياطين.

الدرجات ،من ذكره وامر بذكره تعالى حصل له جميع الكماالت ،من

من أن محمدا صلى هللا عليه وسلم خاتم النبيين بمعنى ال نبي بعده،

معك كما هو معي انت وجيه في حضرتي اخترتك لنفسي ،يا احمد

وقد قال في كتاب األنوار (من جحد آية مجمعا عليها او زاد في القران

ترك ذكره تعالى ومنع الناس عن التوحيد والتكبير دخل في الجحيم،

فمدعي النبوة منكر لهذه ،فكفره ضروري ال يتوقف فيه المحروم

اسكن انت وزوجك الجنة ،بشرى يا احمد انت مرادي ومعي ،سرك

عليها ،او زاد في القران كلمة واعتقد أنها منه ولو غير شيئا من

وسقط في اسفل الدركات.

من اإليمان كما هو في كتاب األشباه والنظائر (اذا لم يعرف أن

سري ،فاصبر كما صبر أولو العزم ،أهذا الذي بعث هللا قل أنما أنا

الفران كفر لمخالفة ما نص عليه الشارع صريحا) الن األمة أجمعت

والصالة والسالم على سيد السادات واشرف المخلوقات وصاحب

18

19

الشفاعة في يوم العرصات اعني به سيدنا وموالنا محمد الذي فضل

قال الشيخ الن هذا ليس من الحدود التي نهى عن اعتدائها ومجاوزة

التكبير على الجهاد في أيام معدودات ،الن ذكر هللا علم اإليمان

أعدادها والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي

وبراءة من النفاق ،ومفتاح النجاح ومخ العبادات ،وعلى اله وصحبه

هللا عنه قال:

ذوي الجود واإلحسان وأنواع الكرامات في الحياة وبعد الممات.

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي

وبعد لما سئل عن هذا الفقير الصابر المتصف بالذل والتقصير غفر

سبحان هللا وبحمده مائة مرة لم يأت احد يوم القيامة بأفضل مما جاء

له العليم الخبير بعض أصدقائي سؤاال هل للتكبير في أيام العيد بعد

به إال احد قال مثل ما قال او زاد عليه.

الصلوات المفروضة عدد معين وحد محدود إن زاد المصلي على هذه

وقال ابن العابدين في تنقيح الحامدية  :فائدة قال الحافظ ابن حجر

األعداد الواردة والمحدودة يكون إثما تاركا للسنة النبوية ،كما منع

في شرحه على البخاري في باب األذكار بعد الصلوات مراعاة العدد

بعض األساتذة وافتى بقوله ( :يجب تكبير التشريق مرة ومن زاد

المخصوص في األذكار معتبرة واال لكان يمكن أن يقال لهم أضيفوا

عليها خالف السنة ويكون أثما ومبتدعا).

التهليل اليها ثالثا وثالثين وقد كان بعض العلماء يقول أن األعداد

وهل المنع بالزيادة على المرة الواحدة معتبر او منهى عنها،

الواردة كالذكر عقب الصلوات اذا رتب عليها ثواب مخصوص

او الزيادة تكون فضيلة او مستحبة في الشريعة ام المنع مقبول

فزاد اآلتي بها على العدد المذكور ال يحصل له ذلك الثواب الحتمال

ومشروع والزيادة مردودة ام ال ؟.

أن يكون لتلك األعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد،

فأجبته متوكال على هللا المعبود بالحق والالئق بجميع الطاعات

والمعتمد الحصول ألنه قد أتى بالمقدار الذي رتب على اإلتيان به

والعبادات ،وقائال بان ادعاء المنع على الزيادة مردود ،فانه قول بال

ذلك الثواب فال تكون الزيادة مزيلة له بعد حصوله بذلك أشار اليه

دليل وال يحل اعتقاده وال يصح قياسه على سائر العبادات المحدودة الن

الحافظ زين الدين العراقي.

األعداد الواردة في التكبيرات كاألعداد الواردة المسنونة عقب الصلوات

قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي فيه نظر ألنه أتى

التي تختلف باختالف األزمان واألحوال وهي ليست من الحدود التي

بالمقدار الذي رتب الثواب بعد حصوله ،ويمكن أن يفترق الحال فيه

مخصوص مع ثواب مخصوص فزاد اآلتي بها على عددها عمدا

قول بال دليل ولم يعبر القرافي عن المعنى الذي ألجله ينبغي العدد

نهى عن تعديها ومجاوزة أعدادها بل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها

بالنية فان نوى عند االنتهاء اليه امتثال األمر الوارد ثم أتى بالزيادة

ال يحصل له ذلك الثواب الوارد في اإلتيان بالعدد الناقص فلعل

المخصوص وال يصح قياسه اآلية السابقة الن لفظ الفران معجز

والطاعة ال حصر لها في جميع المكان وفي جميع األوقات.

فاألمر كما قال شيخنا ال محالة وان زاد بغير نية بأن يكون الثواب

لتلك األعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة تلك األعداد وتعديها،

وتالوته عبادة ال تجوز الزيادة فيها وال النقص ومراعاته مطلوبة

وقد قال القسطالني في باب فضل العمل في أيام التشريق ،وقال ابن

رتب على عشرة مثال ،فرتبه هو على مائة فيتجه القول الماضي

وليس هذا إال تهافتا والصواب ما قلنا الن هذه األعداد ليست من

وان أتى به على قصد الذكر يعني دون التالوة مراعاة لصور النظم

عباس واذكروا هللا في أيام معلومات أيام العشر ،واأليام المعدودات

وقد بالغ القرافي في القواعد ،فقال من البدع المكروهة الزيادة في

المحدود التي نهي عن تعديها ومجاوزة أعدادها بل مما يتنافس فيه

وإعجازه ،وأما التسبيحات فالمعنى الذي ألجله طلب العدد الخاص

أيام التشريق ،وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان الى السوق في

المندوبات المحدودة شرعا الن شأن العظماء إن حدوا شيئا اوثق

المتنافسون ويرغب فيه الراغبون والطاعة ال حصر لها.

إن هلل تعالى تسعة وتسعين اسما ،وأسماء هللا تعالى تنقسم الى

أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ،وكبر محمد بن علي الباقر

عنده وبعد الخارج عنه مسيئا لألدب.

وقال الحموي في شرح األشباه والنظائر  :إن قيل أتى عبارة ذات

ثالثة أقسام قسم يرجع الى الذات وهو هللا تعالى ،وقسم يرجع الى

خلف النافلة كالفريضة ،وعن ابن عباس عن النبي صلى هللا عليه

وقد مثله العلماء بالدواء يكون فيه مثال أوقية سكر فلو زيد فيه

مخصوص يقع جميعه سنة ويكون االقتصار على بعض ذلك العدد

الجالل كالملك والكبير والقادر والقاهر ،وقسم يرجع الى الجمال

وسلم انه قال ،ما العمل في ايام افضل منها في هذا العشر ووجهه

أوقية أخرى لتخلف االنتفاع به ،فلو اقتصر على األوقية في الدواء

افضل من كله( :الجواب) إن صلوات الضحى اثنى عشر ركعة

كالرب والمحسن والمحيي والرزاق ،وقد قال هللا تعالى (سبح اسم

بان أيام التشريق أيام غفلة والعبادة ،في أوقات الغفلة فاضلة عن

ثم استعمل السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف االنتفاع ويؤيد ذلك أن

وافضلها ثمان وكذا كل ما وردت به السنة من األذكار المخصوصة

ربك األعلى) اي ننزه أسماءه عن اإللحاد فيها ،كما قال تعالى (وهلل

غيرها كمن قام في جوف الليل واكثر الناس نيام ،وبانه وقع فيها

المتغايرة اذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب اإلتيان بجميعها

باألعداد وفي أوقات مخصوصة كذا في الذخائر.

األسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه) وكما

محنة الخليل عليهما السالم ثم من عليه بالفداء ،قالوا يا رسول هللا

متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص لما في ذلك من

أقول ومن ثم قال اإلمام القرافي إن الثواب المترتب على العدد

يجب تنزيه ذاته كذلك يجب تنزيه صفاته وأسمائه ،ولما كانت الكفرة

وال الجهاد افضل منه ،قال عليه السالم وال الجهاد في سبيل هللا إال

قطع المواالة الحتمال أن يكون للمواالة في ذلك حكمة خاصة تفوت

المخصوص في قوله صلى هللا عليه وسلم من سبح دبر كل صالة

قد الحدوا في أسمائه واشتقوا من هللا (الالت) ومن اسمه العزيز

رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء ،في هذا الحديث ان

بفواتها وهللا اعلم.

ثالثا وثالثين وحمد ثالثا وثالثين وكبر ثالثا وثالثين غفرت ذنوبه

(العزى) ومن المنان (منات) وجب علينا أن ننزه أسمائه كما يجب

العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره

أقول قول القرافي مردود باحاديث سيد المرسلين وبأقوال العلماء

ولو كانت مثل زبد البحر ال يحصل لمن زاد عليه او نقص ،وسمعت

علينا أن ننزه صفاته ،والمناسب أن يؤتى األسماء الذات بالتسبيح،

ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره.

المدققين والمحققين كما قال الشرنبالني في نور اإليضاح ( :من

بعضهم يذكر في توجيهه انه اذا زاد على ثالث وثالثين تسبيحه فقد

والتسبيح هو التنزيه عن التشريك وعما ال يليق ،وسئل النبي صلى

وقال العيني في عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري  :فان قلت

سبح هللا دبر صالة ثالثا وثالثين  ...الخ) وورد احدى عشرة من كل،

اخر التحميد عن وقته وموضعه وتأخير العبادة عن وقتها يفوت كمال

هللا عليه وسلم عن معنى سبحان هللا فقال تنزيه مناسب أسماء

اذا نقص من هذه األعداد المعينة او زاد ،هل يحصل له الوعد الذي

وورد عشرا ،وورد ستا ،وورد مرة واحدة ،وورد سبعين ،وورد

أجرها ،ورأيت في تفسير السلمي في قوله تعالى (قل الحمد هلل وسالم

الجالل والتكبير مناسب ،أسماء الجالل والتحميد مناسب ،الن الحمد

وعد فيه .قلت ذكر شيخنا زين الدين العراقي في شرح الترمذي ،قال

مائة ،فقد اختلف الروايات في تعيين هذه األعداد وكل ذلك حسن وما

على عباده الذين اصطفى) أن بعضهم سئل أيما افضل الحمد هلل رب

يكون على النعم ولهذا كانت األعداد تسعة وتسعين بعدد أسماء هللا

كان بعض مشايخنا يقول أن هذه األعداد الواردة عقيب الصلوات

زاد فهو احب الى هللا تعالى.

العالمين وسالم على عباده الذين اصطفى ،او الحمد هلل وسالم على

الحسنى ،وختمت المائة بال اله إال هللا ،في احدى الروايتين ،وفي

او غيرها من األذكار الواردة في الصباح والمساء وغير ذلك ،اذا

وجمع البفوي بانه يتحمل صدور ذلك في أوقات متعددة وان يكون

عباده الذين اصطفى ،فقال الحمد هلل وسالم على عباده الذين اصطفى

رواية أخرى بأربع وثالثين تكبيرة ألنه قيل أن اسم هللا األعظم هو

كان ورد لها عدد مخصوص مع ثواب مخصوص فزاد اآلتي بها في

ذلك على سبيل التمييز او يفترق بافتراق األحوال كما ذكره البدر

افضل من الحمد هلل رب العالمين وسالم على عباده الذين اصطفى،

تمام المائة ،فاسم هللا األعظم في أسماء الجالل ولهذا أوتي فيه

أعدادها عمدا ال يحصل له ذلك الثواب الوارد على اإلتيان بالعدد

العيني في شرح البخاري والمنال علي في شرح المشكاة ،في اإلتيان

وربما وقع في كالم القرافي بان المفتاح اذا كان ثالثة أسنان وزيدت

التكبير وهذا المعنى يحصل بهذا العدد وبالزيادة عليه ،وإنما اقتصر

الناقص ،فلعل لتلك األعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة تلك

بالثالث والثالثين إتيان بما هو دون ذلك ،وقال البدر العيني فسقط

واحدة ال يفتح الباب ،وكذلك اذا زيد على األعداد المذكورة.

على هذا العدد المعين للمعنى السابق ،وألنه جاء أن عدد درج الجنة

األعداد وتعديلها ولذلك نهى عن االعتداء في الدعاء.

ما قيل ان هذه األعداد الواردة عقب الصلوات من األذكار لها عدد

قال العالمة احمد ابن العماد وهذا كله مردود وال يحل اعتقاده ألنه

مائة على عدد أسماء هللا الحسنى ،ومما يدل على عدم اعتبار منع
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الزائد قوله تعالى (من جاء بالحسنة فله خير منها) وقوله تعالى

ابن عباس انه يقول هللا اكبر كبيرا ثالث مرات ثم يقول الرابعة

ويصرفونها الى حوائجهم ،كذا إفادة ابن كمال وغيره لكن في الواقعات

أجزاءه على المعتمد حيث كان األخذ لها مسلما فقيرا او نحوه من

(من جاء بالحسنة فله عشرة أمثالها) وقوله صلى هللا عليه وسلم

وهلل الحمد ،وقالت جماعة ليس فيه شيء موقت ،والسبب في هذا

والولوالجية والتبخيس وشرح الرهبانية الفتوى على سقوطها في

المستحقين ( شيخنا) ،ويسقط به الغرض فان نقص عن الواجب

فيما رواه ابو هريرة رضي هللا عنه (من قال في دبر كل صالة عشر

االختالف عدم تحديد في ذلك في الشرع مع فهمهم من الشرع في

األموال الظاهرة وان المفتى به السقوط وان لم ينو الصدقة عليهم وان

تممه ،وغير ذلك حاصله انه ينبغي أن يكون حاله اطالق أخذ اإلمام

تسبيحات وعشر تحميدات وعشر تكبيرات في خمس صلوات فتلك

ذلك التوقيت اعني فهم األكثر ،وهذا هو السبب في اختالفهم في

لم يصرفوها في مصارفها ،وهذا في األموال الظاهرة كاألموال التي

المكس بأن يقصد شيئا من الغصب وبدل الزكاة كأخذه باسم الزكاة

مائة وخمسون باللسان والف وخمسمائة في الميزان) وفي الترمذي

توقيت زمان التكبير ،اعني فهم التوقيت مع عدم النص في ذلك

يمر بها العاشر وان كانت من األموال الباطنة كالنقدين كما صرحوا به

باجتهاد او تقليد صحيح فيجزى عن الزكاة اذا نواها المالك حين األخذ

عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال

(بداية المجتهد ونهاية المقتصد البن رشد الحفيد).

الن بمرورها عليه صارت ظاهرة ،ففي متن الغرر ( :األموال الباطنة

لعدم الصارف حينئذ ،فالمانع من األجزاء قصد اإلمام نحو الغصب،

(من قال سبحان هللا وبحمده في يوم مائة حطت خطاياه وان كانت

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين آمين).

بعد اإلخراج كالظاهرة وفي المبسوط ،أما ما أخذه ظلمة زماننا من

وينبغي ان يقترن هذا القصد بالقبض فلو تقدم لم يضر ،وفيه فسحة

مثل زبد البحر ،وفي رواية من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان

الزكاة ركن من أركان اإلسالم الخمسة ،وهي حصة مقدرة تؤخذ من

الصدقات والعشور والجزي والجبايات والمصادرات فاألصح انه يسقط

من حق التجار اذا الظاهر عدم مقارنة قبض ناظر الكمرك بقصد نحو

هللا وبحمده مائة مرة لم يأت احد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إال

أموال األغنياء وتدفع الى الفقراء ،واألموال تشمل الذهب والفضة

جميع ذلك عن أرباب األموال اذا نوى عند الدفع التصدق عليهم ،كذا

الغصب والظلم ،وأيضا أن اصل وضع الكمرك كما في بعض كتب

احد قال مثل ما قال او زاد عليه.

والمعادن والعملة النقدية واألنعام والزروع والثمار والتجارة فقد

في خالصة الفتاوى والفتح القدير.

الحنفية بقصد جعله زكاة مال التجارة والظاهر ان هذا يعلمه سلطان

وعن ام سلمة قالت قلت لرسول هللا صلى هللا تعالى عليه وسلم

سئل المرحوم مال صابر هل أن األموال التي تدفع الى الحكومة تعبر

وفي الفتاوى الهندية ( :السلطان اذا اخذ جباية او ماال بطريق

الوقت ويقصده ،وهو كافي في سقوط الزكاة به اذا نواها المالك ،وان

علمني كلمات أقولهن في صلواتي قال كبري هللا عشرا وسبحي هللا

زكاة فأجاب:

المصادرة ونوى صاحب المال الدفع الزكاة والصحيح انه يسقط كذا قال

لم يعلمه ولم يقصده ناظر الكمرك فانه نائب عن السلطان.

عشرا واحمديه عشرا أخرجه الترمذي والنسائي فهذه االحاديث دالة

(الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي من بعده وبعد.

السرخسي هكذا في المضمرات وكذا في الفتاوى البزازية  .وأما ملوك

وقال في التحفة والشيرواني  :وله الصرف الى اإلمام او الساعي

زماننا فهل تسقط هذه الحقوق بأخذهم من أصحاب األموال ام ال ؟.

ألنه نائب المستحقين فيبرأ بالدفع ،وان قال اي اإلمام أخذها منك
وانفقها في الفسق ألنه ال ينعزل به قاله القفال .اي وسواء صرفها

على منع عدم اعتبار الزائدة والناقص فان المقصود اإلتيان بهذه

لما سئل عن هذا الفقير الصابر بعض رؤساء قبائل العرب وكبير

الثالثة األنواع من الذكر ،وان اصل السنة تحصل بدون المائة ،وان

األكابر اعني به رئيس قبيلة ال عبيد الشيخ الحاج حسين ابن الشيخ

قال الهند واني تسقط وان لم يضعوها في أهلها ،الن حق األخذ لهم

األكمل مائة بعدد أسماء هللا تعالى الحسنى وما زاد عليه افضل.

علي ابن الشيخ سعدون المنتظمون في سلك ذوي المجد كابرا عن

فكان الوبال عليهم ،وفي در المختار زاد فيه واختلف في األموال

بعد ذلك لمستحقيها او تلفت في يده او صرفها في مصرف اخر ولو

فاحفظه فانه بديع جدا.

كابر ،هل تنوب واردات الحكومة المأخوذة من األهالي والرعايا مناب

الباطنة ،ففي الولوالجية وشرح الوهبانية المفتى به عدم األجزاء،

حراما ،واال ظهر أن الصرف الى اإلمام سواء كان في ذلك زكاة

وسئل رحمه هللا تعالى سؤاال صورته ما معنى قولهم في التكبيرات

الزكوات المفروضة من جانب حضرت الشارع األعظم فال يحتاج الى

وفي المبسوط األصح الصحة اذا نوى بالدفع لظلمة زماننا الصدقة

الظاهر والباطن.

العيد وفي الشهادات األشهر كذا والعمل على خالفه وكيف يعمل

إخراجها ثانيا وإعطائها الى المصارف أم ال ؟ فيحتاج الى إعادتها

عليهم النهم بما عليهم من التبعات فقراء فال تجب اإلعادة على

شخص نصبه اإلمام لقبض ماعدا الزكوات فدفع له أنسان زكاة بنيتها

بخالف الراجح فأجاب:

وصرفها الى األصناف الثمانية المسطورة في الكتاب المبين .

المفتى به ،وان لم يصرفوا الصدقات في مصارفها ،على المفتى به

او نوى بعد الدفع اليه ،ثم وصلت لإلمام يتجه األجزاء الن النية عند

نفعنا هللا تعالى به بقوله ان الترجيح تعارض ،الن العمل من جملة ما

فأجبته قائال مستمسكا باألمر المستنبط من امر هللا وسنه رسوله

وان لم ينوا التصدق عليهم ،فصحح شمس األئمة السرخسي السقوط

الدفع اليه او بعده بمنزلة النية عند اإلفراز ،فاذا وصلت بعد ذلك

يرجح به وان لم يستقل حجة ،فلما تعارض في مسألة الترجيح من

(صل هللا عليه واله وسلم) بأن ما يأخذه الملوك من ضريبة األرض

فيما اذا نوى بما يأخذه من زكاة األموال الباطنة كما هو مسطور في

لإلمام فقد وقعت الموقع سواء كان ذلك الواسطة المدفوع اليه ممن

حيث المذهب والترجيح من حيث العمل لم يستمر الترجيح المذهبي

والمواشي واألمالك والدخل وغير ذلك من التكاليف التي عينت من

غاية البيان وغير ذلك من المعتبرات.

يصحح قبضة او ال ،وهل يشترط علم اإلمام بانها زكاة ليتمكن من

على رجحانيته لوجود المعارض فساغ العمل بما عليه العمل (من

قبلهم على ذوي األموال الناوين بها الزكاة الشرعية عند الدفع في

وقال في العناية ( :قال في الجامع الصغير لقاضي خان ،وكذلك

صرفها مصرفها ام ال ؟ ومال اليه جمال الرملي أخذا من إطالقهم

الفتاوى الكبرى الفقهية للعالمة ابن حجر).

األموال الظاهرة والباطنة ،يسقط الزكاة عن أربابها على األصح

السلطان اذا صادر رجال واخذ منه أمواال فنوى صاحب المال الزكاة

عدم اشتراط علم المدفوع اليه بجهة الزكاة فيه نظر ،وقد يؤيد الثاني

وفي در المختار :قال ويجب تكبير التشريق في األصح لألمر به مرة

وان لم يكن بيت المال منتظما فال يؤمر باألداء ثانيا كما هو مسطور

عند الدفع ،سقطت عنه الزكاة النهم بما عليهم من التبعات فقراء،

أجزاء الدفع الى اإلمام الجائر.

وان زاد عليها فضال ،اي فضيلة ،قال العيني قوله وان زاد  ..الخ،

في كتاب االختيار في شرح المختار (وقال شمس األئمة السرخسي

فانهم اذا ردوا أموالهم الى من أخذوها منهم ،لم يبق منهم شيء

ففي مغني محتاج ( :يجب صرفها الى اإلمام او نائبه وان كان جائرا،

افأد إن قوله مرة بيان للواجب ،لكن ذكر ابو السعود ان الحموي نقل

األصح أن أرباب األموال اذا نووا عند الدفع التصدق عليهم سقط

والتبعات الحقوق التي عليهم كالديون والغصوب.

بذال للطاعة والمراد بالعادل في الزكاة وان كان جائرا في غيرها كما

عن قره حصاري :إن اإلتيان به مرتين خالف السنة ،قلت البرجندي

عنهم جميع ذلك ،وكذا ما يؤخذ من الرجل من الجبايات والمصادرات

وقال ابن مسلمة يجوز احذ الصدقة لعلي ابن عيسى بن هامان والي

نقله في الكفاية عن الماوردي.

ثم المشهور من قول علمائنا انه يكبر مرة وقيل ثالث مرات (رد

اذا نووا عند الدفع النهم بمنزلة الغارمين الفقراء هكذا في فتاوى

خراسان وكان أميرا ببلخ وجبت عليهم كفارة يمين فسأل فأفتوه

وقال العالمة ابن حجر في الفتاوى الكبرى الفقهية ( :وسئل نفع هللا

المختار قوله خالف السنة) لكن اخرج ابن المنذر ان ابن عمر كان

قاضي خان ،والصحيح ما قاله أبو جعفر انه يسقط الزكاة وال يؤمر

بالصيام فجعل يبكي ويقول لحشمه ،انهم يقولون لي ما عليك من

به عن اخذ السلطان الجائر العشور المعهودة في هذا الزمن باسم

يكبر ثالثا وراء الصلوات (تحرير المختار لرد المختار).

باألداء ثانيا وفي خزانة الفتاوى وبه يفتى ،وكذا في الولوالجية

التبعات فوق ما لك من المال فكفارتك كفارة يمين من ال يملك شيئا،

الزكاة ونوى به المأخوذ منه الزكاة فهل يسقط به الغرض او ال ؟

وفي مجمع األنهر ان زاد فقد خالف السنة ،ولعل محله ما اذا أتى به

وخزانة المفتيين.

وعلى هذا لو أوصى بثلث ماله للفقراء فدفع الى السلطان الجائر

فأجاب بقوله نعم يسقط بأخذه على الوجه المذكور فرض الزكاة عن

على السنة ،وأما اذا أتى به ذكر مطلق فال ويحرر (طحطاوي على

وفي الخالصة (اذا اخذ السلطان الجبايات او ماال بطريق المصادرة

سقط ،ذكره قاضي خان في الجامع الصغير كما هو مسطور في

المأخوذ منه ،الن اإلمام الجائر كالعادل في الزكاة وغيرها.

مراقي الفالح).

فنوى صاحب المال عند الدفع الزكاة اختلفوا فيه الصحيح انه يسقط

الكفاية على الهداية.

وقال في المجموع  :إن دفع زكاة المال الظاهر الى اإلمام ولو جائرا

وقال في (الروض المربع بشرح المستنقع) وصفته اي التكبير

الزكاة .وفي مختارات النوازل وبه يفتى .

وقال في خزانة الفتاوى ( :السلطان الجائر اذا اخذ الصدقات من

افضل ولو طلبها عن مال ظاهر وجب دفعها اليه اتفاقا (اثمد العينين).

شفعاء (هللا اكبر هللا اكبر ال اله إال هللا وهللا اكبر هللا اكبر وهلل الحمد)

وقال في در المنتقى ( :ولو اخذ البغاة زكاة السوائم وأموال التجارة

التاجرين ونووا عند األداء جاز عن الزكاة وال يؤمر باألداء ثانيا،

فنسأل هللا تعالى التوفيق للمسائل الفقهية المعتبرة الصحيحة المطابقة

ويجزى مرة واحدة ،وان زاد فال بأس وان كرر ثالثا فحسن النه عليه

او العشر لم تؤخذ ثانيا الن اإلمام لم يجيبهم  ،والجباية بالحماية وكذا

ومنهم من قال االحوط أن يفتى باألداء ثانيا ،وقال الفقيه أبو جعفر

لنفس األمر المأمول الموصول ووفقنا للحق الحقيق بالقبول بحرمة

السالم كان يقول كذلك ،وقاله علي رضي هللا عنه وحصاه ابن المنذر

الدفع الى كل جائر وكذلك ما يؤخذ من جبايات الظلم والمصادرات

رحمه هللا ال يؤمر الن له والية األخذ للسلطان وبه يفتى)

النبي الذي هو افضل من مقبول).

عن عمر رضي هللا تعالى عنهم أجمعين.

اذا نوى بالدفع الصدقة عليهم جاز عما نوى .قاله العيني والزيلعي

وقال في فتاوى علي افندي وعبد الرحيم ( :ولو دفع المكس بنية

واختلفوا في صفة التكبير في هذه األيام فقال مالك والشافعي يكبر

والبهنس ،وفي النهر عن المبسوط ،انه األصح النهم بما عليهم من

الزكاة يسقط به الغرض كذا في خالصة األجوبة ،وكما هو مسطور

ثالثا ،وقيل يزيد ال اله إال هللا وحده ال شريك له  ...الخ ،وروي عن

التبعات فقراء ويجوز للخوارج والسالطين الجائرة أن يأخذوا الزكوات

في الشيرواني على التحفة  ( :ولو دفع المكس مثال بنية الزكاة
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من الصحافة الرتكمانية

جــريــدة مــوصــل
الدكتور اورهان البياتي
جريدة عثمانية صدرت في الموصل في  25حزيران  1885بأربع
صفحات باللغة التركية وباألبجدية العثمانية مماثلة لجريدة زوراء
وبقياس (43سم × 27سم) ،من ناحيتي الحجم والشكل ،والمقاالت
منضدة على ثالث أعمدة ،وتعد هذه الجريدة التي دام صدورها ()33
عاما ،من المصادر والوثائق المهمة في تاريخ والية الموصل بصورة
عامة وسنجق كركوك بصورة خاصة.
اختلف الباحثون في تحديد اليوم والشهر الذي صدرت فيه
الجريدة ويعزى السبب الى ندرة األعداد المحفوظة منها في المكتبات
الوطنية ،فقد ذكر عبدالرزاق الحسني في كتابه (تاريخ الصحافة
العراقية) بان الجريدة صدرت باللغتين العربية والتركية دون اإلشارة
الى تاريخ صدور عددها األول ،وزاهدة إبراهيم في كتابه (كشاف
الجرائد والمجالت العراقية) بانها صدرت باللغتين العربية والتركية
وتحولت الى مجلة بعد عددها ( ،)14وعصام محمد محمود في كتابه
(مطبوعات الموصل) بانها صدرت باللغة التركية فقط واحتجبت عام
 ،1914أما الباحث محمد خورشيد داقوقلي فقد ذكر في كتابه (تاريخ
الصحافة التركمانية في العراق) بان الجريدة كانت تصدر يوم االثنين
من كل أسبوع وبإدارة (الدائرة الخاصة الحكومية في الموصل) ،كتب
في ترويستها (جريدة أسبوعية رسمية تصدر عن الوالية وتعنى
بالمنافع العامة) في اربع صفحات وباللغة التركية فحسب ،استنادا
الى العدد ( )47من الجريدة التي عثر عليه في مكتبة الدكتور محمد
صادق جليلي.
واعتمادا على العدد ( ،)322من الجريدة الصادر في سنتها الحادي
عشرة ،في 27شوال المكرم  1310هـ ،الموافق  1مايس 1309
رومي ،الذي عثرنا عليه فقد حمل ترويسته اسم الجريدة (موصل) في
الوسط وتحته عبارة (الجريدة الرسمية للوالية وتحتها عبارة جريدة
أسبوعيه خاصة بالوالية تصدر كل يوم السبت ،وفي الجهة اليمنى من
اسم الجريدة (على الذين يودون االشتراك في الجريدة مراجعة مركز
مديرية مطبعة الوالية) وعبارة (المواد الصالحة للنشر ،والنافعة تنشر
بكل ممنونية).
وفي الجهة اليسرى من اسم الجريدة (سعر االشتراك السنوي
في الجريدة 40غروش ولستة اشهر  25غروش ،سعر الجريدة
الواحدة للمشتركين من خارج الوالية  40بارة يضاف اليها 15
غروش أجرة البريد)( ،على المشتركين والمساهمين كتابة أسمائهم
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وشهرتهم بالشكل الصريح) .وفي وسط التاريخين الهجري والرومي
عبارة (جريدتنا ترحب بكل المقاالت األدبية وذات المنافع العامة في
كل وقت).
ولكون هذه الجريدة جريدة رسمية للوالية فقد حفلت باألخبار
المحلية وأخبار السناجق التابعة لها ،وطائفة من أخبار تعيين
الموظفين وتنقالتهم والمسؤوليات التي يكلفون بها ،والعقوبات
اإلدارية التي تتخذ بحقهم ،ومن هذه األخبار التي وردت في العدد:
(بعزم ال يلين وألجل إصالح الوالية وإعادة هيبة القانون الى
جميع أرجائها ،والتصدي لظاهرة الشغب التي سادت في بعض
مناطقها والتي أثرت سلبا على مدخوالت الوالية ،التي تصرف لنصرة
الجيش وتحقيق الرفاهية للشعب ،وألجل معالجة المضايقات المالية
التي شهدتها الوالية قبل تشريف سعادة الوالي عثمان نوري باشا
اليها ،فقد قام باستحداث دائرة جباية المحاصيل ،حيث يقوم موظفيها
بإدارة التموين ومراقبة كل ما يدور في الوالية وتقويم الحاالت غير
الصحيحة ،وحل األزمة المالية التي تعاني منها سنجق السليمانية،
ومشاكل إدارة األموال الميرية وتدقيق سجالت السنين السابقة حسب
األوامر والتبليغات الصارمة الصادرة من السلطنة ،فان من البديهي أن
ما يقوم بها حضرة الوالي من أعمال وأثار جليلة ستعم بالفائدة لواليتنا
وتحقيق ازدهارها).
(غادر الموصل في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي
سعادة الفريق توفيق باشا قائد الفرقة الثانية عشر بعد أن قدم اليها
قبل خمسة او ستة اشهر ألجراء بعض المحاكمات التي تخص ديوان
الحرب ،متجها الى مقر الفرقة المركزية بكركوك بعد انتهاء المهمة
المؤكل اليه والتي اقتضى وجوده في الموصل).
(الذوات الموما اليهم يظهرون الدراية التامة والفطنة في أداء
الواجبات الملقاة على عائقهم حضرة بكر باشا في تنظيم الجيش منذ
يوم قدومه ،ونائب افندي في سعيه الحثيث وأداء مهمته في المحكمة
الشرعية ومحكمة العدلية التي هي واضحة للعيان نتنمى لهما من هللا
الموفقية).
(في األيام القليلة الماضية أقيمت في الموصل مراسيم االستقبال
لسعادة أمير اللواء بكر باشا بمناسبة تعيينه رديفا للقائد العسكري
وكالة ،وتعيين فضيلة أمين افندي في مركز النيابة الشرعية في
الموصل ،وهما يواصالن أعمالهما حاليا).

(ورد الى أسماع الوالي سعادة عثمان نوري باشا وقوع بعض
أعمال الشغب بين عشائر قضاء رانية التابع الى سنجق شهرزور،
وعلى اثر التبليغات الواردة الى سعادة عارف باشا متصرف سنجق
شهرزور فقد هب الى مكان الحادث ،وحسب المعلومات التي ادلى بها
لدى عودته الى الوالية ،بانه قد اتخذ التدابير واإلجراءات الالزمة ،وتم
القى القبض على الجناة وإعادة األموال المنهوبة الى أصحابها كاملة،
وابلغ جناب السلطان باستتباب األمن هناك).
(بناء على األوامر الصادرة من الوالية غادر متصرف وقائد سنجق
السليمانية سعادة أمير اللواء راسم باشا الى الحدود ألجل استكمال
مستلزمات األمن هناك بصورة خاصة ،وضبط األمن في اللواء بصورة
عامة بما يتناسب مع أهمية موقع هذا اللواء المذكور والخدمات التي
يجب تقديمها الى هذا السنجق والذي يتطلب تنظيم معامالت الجباية
المفروضة على المحاصيل لتامين مصاريف الجيش والمصاريف
المحلية والتي ألجلها شكلت دائرة جباية المحاصيل ،إضافة الى مسائل
أمنية مهمة أخرى).
(عاد الى محل عمله قائمقام عقرة السيد يعقوب افندي بعد انقضى
مدة إجازته التي قضاها في العالج في بغداد).
(بالنظر للشكاوى المقدمة ضد مأمور العدلية في سنجق السليمانية
تنسب قيام المستنطق األول في محكمة بداءة الموصل عبدالرحمن
افندي مع المفتش العدلية في والية بغداد بالتحقيق لذا اقتضى تبليغ
الموما اليه).
(تعيين نائب والية ديار بكر فضيلة حلمي افندي في النيابة الشرعية

في والية المعمورة العزيز اعتبارا من غرة شهر شوال ،والنائب
السابق فضيلة معروف افندي لتدريس العلوم العالية).
(أظهرت التحقيقات التي قام بها مفتش البنك في سنجق شهرزور
ثبوت اختالس مأمور البنك مصطفى عاشق افندي في اللواء المذكور
تقرر سحب يديه من الوظيفة وتعيين الكاتب األول حسيب افندي في
فرع بنك الموصل بدال عنه).
(سافر مدير الديون العامة مصطفى افندي الى ناحية تلعفر لغرض
إجراء بعض التحقيقات الخاصة في الشعبة العائدة لدائرته هناك).
(تبليغ السيد احمد افندي النائب السابق واحد علماء أربيل والمتعين
في النيابة الشرعية في قضاء كويسنجق التابع الى سنجق شهرزور
بصدور برقية شرف بتعيينه أصالة من لدن مجلس المشايخ العالي في
الموصل ولذلك اقتضى التبليغ).
(سافر الى دار السعادة اصف افندي باش كاتب في دفتر الخاقاني
بالموصل بعد حصوله على إجازة ألداء االمتحان في نظارة دفتر
الخاقاني الجليلة).
(تم تعيين عارف حكمت افندي في النيابة الشرعية في قضاء
صالحية التابع الى سنجق شهرزور وقد اعلنا ذلك في جريدتنا في
األمس يرجى التحق الى الموصل والتهيؤ للسفر الى مقر عمله في
قضاء صالحية).
(نتيجة لهطول األمطار رسالة الرحمة في جميع األرجاء في أوقاتها
المعتادة هذه السنة فقد ارتفعت مناسيب المياه الى حد الرابط لجسر
على نهر دجلة غير قابلة للتناقص منذ ستين يوما ،ويحتمل تزايدها
في مقبل األيام).
(تلقينا نبأ وفاة مصطفى مظهر افندي كركوكلي مدير تحريرات
السليمانية األسبق ،والذي كان يسكن في والية بغداد بعد إحالته على
التقاعد ،كان الفقيد من أصحاب األخالق الحميدة ،وقد احزن أحبابه
ومعارفه بوفاته ،نسأل هللا اني يتغمده برحمته الواسعة).
(تم إعادة ارتباط ناحية سندي كأني التي ارتبطت أخيرا الى سنجق
حكاري الى ما كانت عليها سابقا تابعة الى قضاء زاخو ،استنادا الى
األخبار الموثوقة الصادرة من اإلرادة السنية).
وكان ألخبار االستانة نصيب أيضا في هذه الجريدة وخاصة التعليمات
والقرارات الصادرة من الباب العالي ،وإنجازات السلطان في المجاالت
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،ومكارمه ،ونشرت الجديدة في
عددها هذا رعاية السلطان عبدالحميد للمتقاعدين العسكريين وأيتام
وأرامل المتوفين منهم.
(من المؤسسات الخيرية التي ترعاها الخالفة هي صندوق التقاعد
العسكري العام ،فان التخصيصات المالية التي خصصها موالنا
السلطان كرواتب شهرية للمتقاعدين ،وأيتام وأرامل العسكريين ،ابتدأ
من شهر مارت عام  1308حتى نهاية شباط  ،والتي اعلنها الناطق
باسم صندوق التقاعد العسكري العام في النظارة العلية وحصلت
مطبعتنا نسخة منها كما يلي:
 75718غروش وعشرون بارة الى  289شخصا من المتقاعدين
العسكريين ،ولـ  1615فرد من أفراد عوائل العسكريين من
األيتام واألرامل و  1408شخص  79035غروش وعشرة بارة
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وللمتقاعدين من الموظفين وكتبة الجيش  22شخص 14624
غروش ،ولـ  297فرد من أفراد الموظفين وكتبة الجيش من األيتام
واألرامل و  109شخص  47999غرشا ،وبذلك يكون المجموع:
 417376غرشا  30بارة.
أما الحواالت والعطاءات واألوراق التي وردت الى الصندوق في
النظارة المذكورة من مارت  1308لغاية شباط كاالتي:
الصدارة  ،42رئاسة شورى الدولة  ،52الدائرة المركزية لسر عسكر
 ،1136همايون واردات الواليات  ،10055من الدوائر المركزية
وشعبها  ،4787وهمايون واردات التذاكر والمحررات عن طريق
التلغراف  ،162ويدويا  ،733وأوراق متنوعة من مقام الصدارة ،28
رئاسة شورى الدولة ،25الدوائر المركزية لسر عسكر  713تذكرة،
مواقع العسكرية في الواليات  116تلغراف ،وكذلك مواقع العسكرية
في الواليات  9967محررات تم تسطيرها ،الدوائر المركزية وشعبها
 3577تذكرة ،وبذلك يكون مجموع األوراق الختامية  16154تم
تسويتها 521 ،أبطلت 392 ،غير مستوفية ،مجموع األوراق التي تم
تسويتها والتي أبطلت ،او غير مستوفية الواردة الى النظارة 16967
ورقا).
كما كانت ال تتوانى في توجيه انتقادات الذعة للمتقاعسين في أداء
واجباتهم اإلدارية ،ونشر بعض السلبيات والعلل االجتماعية التي كانت
تسود في المجتمع ،منها التالعب في أسعار المواد الغذائية ووسائط
النقل وغيرها ،التي كانت تحدد من لدن شعبة أمالك الهمايوني،
فذكرت الجريدة شكوى قدمت الى هذه الشعبة حول قيام بعض أصحاب
القوارب بفرض رسوم إضافية على المواطنين العابرين من ضفة نهر
دجلة الى األخرى ،ولم يكن حينذاك جسورا تربط بين ضفتي النهر ،وتم
بناء اول جسر على نهر دجلة في الموصل في ثالثينيات القرن الماضي
ويسمى بالجسر القديم حاليا.
(وردت بعض المعلومات الى شعبة أمالك همايون تفيد قيام
بعض أصحاب القوارب باستيفاء أجور إضافية من العابرين بين ضفتي
نهر دجلة خالفا للمادة الثالثة من التعرفة الصادرة بهذا الخصوص
مما يوقع الضرر على العابرين والمارين صرح بذلك المفتش ورئيس
المهندسين في أمالك همايون بالموصل البيكباشي ذو الرفعة عثمان
افندي في تقريره.
إن مقدار الرسوم لعبور النهر بواسطة القوارب ثابت وواضح في
قائمة المزاد ،وكذلك في العقود التي هي بين أيدي المتعهدين ،فان
زيادة األجور بخالفها يلحق الضرر بالناس والمزارعين ،فان وقوع
هذه الحاالت غير الصحيحة تدعو الشعب الى مراجعة أعمال ومعامالت
المتعهدين في كل وقت وحين ،وألجل وضع حد لتجاوزاتهم وعدم فسح
الطريق لهم لزيادة الرسوم ،لذلك اقتضى نشر تبليغات الشعبة بهذا
الخصوص للجميع عن طريق الجريدة الرسمية للوالية ،وإعالن مبالغ
الجباية والرسوم المحددة حسب توصيات الشعبة للعابرين بواسطة
القوارب.
إن أجرة العبور بالقارب لشخص واحد عشرة بارة ،والحيوانات
مع أحمالها واألبقار عشرون بارة ،األباعر والجواميس أربعون بارة،
والحمير عشرة غروش ،واألغنام ،واألمتعة للكيس الواحد عشرة
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بارة ،و(تخت روان) عشرة بارة ،وزوج من الدواجن بارتان ونصف
بارة ،ويعفى من رسوم العبور العساكر ،وموظفو الدولة واألمالك
السنية ،ودوريات الشرطة ،والشرطة الخيالة مع خيولهم).
تعد هذه الجريدة سجال للكوارث واألزمات التي شهدتها الموصل،
وكانت األوبئة واألمراض بسبب ضعف الخدمات الصحية تحتل المرتبة
األولى فيها ،واآلفات الزراعية في مقدمتها الجراد التي كانت تجتاح
المزارع ،وتفتك بالمحاصيل الزراعية وخاصة محصولي الحنطة
والشعير ،المصدران األساسيان لقوت الشعب تأتي في المرتبة الثانية،
والخبر الذي نشرته الجريدة تحت عنوان (الجراد) غير دليل على ذلك،
(لقد أولت الوالية اهتماما كبيرا بالفرق الخاصة لوقاية المحاصيل
الزراعية من أضرار الجراد ،وكانت ترسل موظفين الى جميع
الجهات التخاذ اإلجراءات الالزمة إضافة الى التبليغات والوصايا بهذا
الخصوص ،وقد اتخذت االحتياطات الالزمة ،والحمد هلل لم تبق للجراد
تأثيرا يذكر ،وانتعشت الزراعة ولكن في األيام القليلة الماضية لوحظ
عدد كبير من الجراد غير المجنح في بعض المناطق غير خاضعة
لسيطرة الفريق عند اطراف الموصل ،وألجل وقاية المزروعات
بصورة نظامية ،ونظرا ألهمية ودقت الموضوع فان الوالي قد اتخذ
التدابير الالزمة بصورة عاجلة وذلك استحصال موافقة المراجع
العليا على صرف بعض المبالغ من إيرادات البنك والبلدية الذي يراه
ضرورية ،وتمت الموافقة مشكورا ،وبناء عليه فقد بوشر بحماية
المحاصيل الشعير والحنطة وقد سلمت الحبوب من أضرار الجراد،
وكذلك محاصيل الفواكه والخضر بفضل التدابير المتخذة من لدن
الحكومة وبهذا الخصوص لو تعاونت األهالي والقرويون واتحدوا في
هذا الجانب ستكون محاصيلنا مصانة من الضرر ال محالة).
كانت جريدة الموصل تطبع في مطبعة الوالية تعود ملكيتها الى
الدولة ،والعاملين فيها رغم قلة عددهم كانوا يتقاضون رواتبهم من
ديوان الحكومة لكونها احد تشكيالتها ،لكنها كانت تعتمد على ريع
الجريدة والكتب واألوراق الرسمية التي تطبع فيها بالدرجة األولى
في توفير المواد والمستلزمات الطباعية كالورق واألحبار ،وتصليح
وصيانة ماكنة الطباعة ،ويؤكد ذلك الخبر الذي نشرته الجريدة بعنوان
(سالنامة الوالية) جاء فيه:
(لم تصل الينا لحد اآلن من أية جهة من الجهات أثمان سالنامة
الوالية التي تم توزيعها الى األلوية واألقضية بصورة متساوية،

وهي تعود الى مطبعة الوالية لتدوير إدارتها وتسوية ديونها ،وتم
تبليغ بعض الجهات عن طريق التلغراف ولم تستجب لندائنا وتعمدت
تأخيرها بحجج واهية، ،إن األصول والقواعد التي يتبعونها حيال أرباب
المعارف ونشر أنوار المعرفة غير مقبولة قطعا ،ولألسف الشديد،
فانهم يقابلون التعاون بمزيد من المشاكل ،على أية حال نرجو تسوية
ما بذمتهم من األثمان المذكورة وأرسلها الينا خالل فترة قصيرة).
والسالنامة عبارة عن الدليل السنوي للوالية وفيها وصف عام
لجغرافية الوالية والسناجق واألقضية التابعة لها وعدد سكانها
وقومياتها وعشائرها الذين يعيشون فيها ،ومناخها ومحاصيلها
الزراعية وثرونها الحيوانية والطبيعية ،وعدد بيوتها وجوامعها
ومدارسها ومتاجرها وحماماتها ومقاهيها وجدوال بأسماء األنبياء
وتواريخ ميالدهم ،والخلفاء منذ عهد الراشدين الى العهد العثماني،
وسالطين ال عثمان والوالة وفترات حكمهم ،والبعثات الدبلوماسية
العاملة في الوالية والتنظيمات اإلدارية والدوائر الحكومية وأسماء
المسؤولين العاملين فيها ،وقادة وضباط الفرق العسكرية ورتبهم،
وتقويم يتضمن التوقيتات الزمنية بالعربي واإلفرنجي لحركة الكواكب
وشروق وغروب الشمس ومواعيد األعياد والمناسبات الدينية،
وغيرها.
وقد صدرت عن مطبعة الوالية خمس سالنامات لألعوام ،1891
 ،1912 ،1907 ،1894 ،1892ويبدو من الخبر الذي نشرته
الجريدة ،تأخر المؤسسات الحكومية عن سداد المستحقات المالية
للمطبعة في ذممهم ،وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه
السالنامة كانت تفرض على الدوائر الحكومية مثلها كمثل الجرائد
الرسمية التي كانت تصدر في الواليات العثمانية ،ويؤكد ذلك ما نشرته
جريدة الزوراء في عددها  2151خبرا مماثال لما نشرته جريدة
الموصل جاء فيه:
(غني عن اإليضاح أن إيراد مطبعة الوالية عبارة عن اشتراكات
الجريدة ال غير ،فان لم تصل هذه البدالت في وقتها وأوانها يشل امر
اإلدارة ال محالة ،كما انه قد مضى من السنة سبعة اشهر ونصف ولم
يرسل من اكثر ملحقات الوالية شيء ،وما ارسل من بعضها البعض،
فان القسم األكثر لم يرسل ،فتأخر اإلرساالت بهذه الصورة قد شدد
المضايقة في مالية اإلدارة ،بل وصعب تدارك المبالغ الكلية المقتضية
إلصالح او تجديد آالت الطبع وأدواتها بدرجة الوجوب ،فأنا على يقين
بأن متصرفي األلوية وقائمي مقام األقضية بحسب ما جبلوا عليه من
المحبة الدالة على حبهم وخدمتهم للمعارف سيبرزون الهمم في تهوين
هذه المضايقة ،وأنا كلما نشاهد من أثار الفتوة في هذا الباب فقد قررنا
إعالنه في صحائف التقريض فنرجو ونتمنى تسريع اإلرساالت مهما
امكن وننتظر األثار الفعلية).
اختلفت جريدة الموصل عن نظيرتها الزوراء التي اختصت بأخبار
الوالية وشؤونها وأخبار االستانة فحسب ،بينما أولت جريدة الموصل
اهتماما كبير بأخبار العلوم واالختراعات التي كانت تنشر في الصحف
األوروبية وتقتبس منها نتفا ليطلع الناس على النهضة العلمية التي
كانت تشهدها الدول األوروبية في مناحي كافة ،إضافة الى أخبار
الوالية

فقد نشرت في هذا العدد خبرا عن اختراع لباس جديد في المانيا
لحماية المقاتلين وتقليل اإلصابات التي يتعرض لها من جراء اإلطالقات
النارية والمقذوفات ،تحت عنوان (اختراع لباس جديد) جاء فيه:
(ذكرت بعض الصحف األوروبية نبأ اختراع لباس جديد في أوروبا
لحماية أفراد الجيش من رصاصة البنادق وشظايا قنابل المدفعية،
وارتأت جريدتنا نشر ما تراه مناسبا بعض ما ذكرته هذه الصحف
باألمس من تفاصيل حول هذا الزي الجديد ،الذي يطلق عليه اسم
(الدرع) اختراعه خياط الماني يبلغ من العمر أربعة وثالثين عاما.
هذا الشخص تمكن من اختراع لباس جديد قبل خمسة اشهر لحماية
المحاربين األلمان في القتال من الرصاص ،وبعد نجاحه في مسعاه،
راجع طبيبا يدعى (غونكيد) وعرض عليه اختراعه ،وتمكن من كسب
قناعته وتعاونه ،وبناء على رغبة الطبيب هذا ،قام بخياطة نموذجين
من اللباس الجديد وعرضه على النظارة الحربية.
وقبل عرض هذا اللباس على النظارة الحربية ،البس الدمية هذا
اللباس واطلق عليها عددا من الرصاص بمسدسه برهانا لتجربته،
وحسب ما ذكرته بعض الصحف أن تجربة أجريت على اللباس المذكور
قبل احد عشر يوما فشوهد عدم خرقه من الرصاصات المطلقة علية
من بندقية قطرها سبعة ونصف مليمترات عن بعد  400متر ،مع تأثير
طفيف للقماش المصنع منه عن بعد  200متر .وان الخشب الذي
البس هذا اللباس لم يتأثر بالعيارات النارية رغم انه كان من األخشاب
اللينة.
إن االعتراضات على استخدام هذا اللباس المذكور بانه يحمي
الصدر والبطن فحسب ،ووزنه ستة كيلو غرامات تقريبا ،وان
اإلصابات في الحروب غالبا ما تكون في الراس واألطراف والحوض،
إضافة الى ثقله الغير قابل للتخفيف الذي يعيق حركة الجنود وكذلك
يوكدون بعض األطباء انه يضر بصحة الجنود.
فان الزي المذكور الزال مدار نقاش للمتمدنين ،وثقله محل
اعتراضهم الوحيد .ولكن بعد ثبوت منافعه قام احد أغنياء اليهود في
برلين يدعى (فردريك والدمان) مع أغنياء آخرين بتأسيس شركة
لصناعة الدروع ،وتخصيص جزء من ريعها للخياط).
كيف نصنع عصير الليمون
ألجل صنع عصير الليمون ندرج أدناه طريقة العمل.
تقشر ثالث ليمونات وتوضع في لتر من الماء وتخلط لمدة ثالث دقائق
ويصفى ،ثم يضاف الى هذا الخليط  750غرام من السكر ،ويحفظ
في قنينة لغرض االستعمال عند الحاجة ،حيث يوضع ملعقتا قهوة
من المحلول في قدح من الماء ،وبذلك نكون قد حصلنا على عصير
ليمون لذيذ فيه شفاء ألمراض المعدة وخافض للحرارة في أيام شديدة
الحرارة ،ويعد هذا العصير من المشوبات اللطيفة.
حماية الجدران من الرطوبة
يتم خلط المواد التالية:
الماء لتر واحد.
جيالتين  500غرام.
ثاني كروميد البوتاسيوم  50غرام.
حيث يتم طالء الجدران بها فإنها تمنع تعرضها الى الرطوبة فمادة
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ثاني كروميد البوتاسيوم تعطي للمحلول هذه الخاصية ،وبمرور الوقت
تكون غير قابلة الختراق الماء وبذلك تحمي الجدران من الرطوبة،
ويجب استخدامها في طالء الجدران المعرضة ألشعة الشمس ،وال
يصلح استعمالها لطالء الغرف المظلمة.
أحبار لألختام
يمكن صناعة أحبار التي ال تلتصق باألختام وتجف بسرعة باستخدام
هذه المواد وبالنسب التالية:
الماء  75جزء.
كليسرين  10أجزاء.
شراب سكر  3أجزاء.
صبغ آيلين  15جزء.
يوضع الماء أوال ،ثم كليسرين ،ثم شراب السكر ،ويخلط جيدا ،ثم
يسخن فوق النار الى درجة الغليان ،ثم يضاف اليه صبغة آيلين ،وبذلك
نحصل على حبر ازرق في غاية الجمال.
إضافة الى عدد من اإلعالنات الصادرة من دائرة اإلجراء في مركز
محكمة البداءة بالموصل.
صدرت جميع أعداد هذه الجريدة باللغة التركية ما عدا العدد 1095
الصادر في سنتها التاسعة والعشرون في يوم االثنين الموافق  24ذي
الحجة سنة  .1331فقد تضمن صفحة واحدة باللغة العربية بمناسبة
تسنم سليمان نظيف والية الموصل عام  ،1913وهو من مواليد ديار
بكر التركية عام  1879ينتمي إلى عائلة عرفت باألدب والسياسة،
فوالده سعيد باشا كان واليا وشقيقة الشاعر والسياسي فائق علي،
اكمل دراسته األولية في ديار بكر ،وكان يجيد اللغات التركية والعربية
والفارسية والفرنسية إجادة تامة ،تولى مناصب إدارية عديدة في ديار
بكر والموصل وإسطنبول ،ثم عين واليا على البصرة عام (،)1909
وحاكما على كاستامونو عام ( ،)1910وطرابزون ( )1911ثم واليا
على الموصل عام( )1913وبغداد للفترة (.)1915-1914
كان نظيف شاعرا وكاتبا كتبت عشرات المقاالت األدبية والسياسية
في الصحف التركية ،وشارك في تأسيس بعضا منها ،والف كتبا عدة
منها ( نامق كمال ،فضولي ،فارق عراق ،جالنمش أولكه (المدينة
المسروقة) ،الشاه ناصر الدين والبابيّة  ،بطارية أيله آتش ( المدفع
والنار) ،تصوير األفكار ،محمد عاكف ،اإلحضار ،حقيقة الكافرين
 ،مجاهد المغرب عبد الكريم سجين ،لبنان القصر الصيفي ،ترجمة
رواية بنوا للروائي الفرنسي بيير.
كان من معارضي السلطان عبدالحميد الثاني ومن مناصي جمعية
االتحاد والترقي وكان على صلة وطيدة بأدباء وشعراء كركوك
والموصل ،وخالل توليه والية الموصل قدم خدمات جليلة للوالية فقد
قام بإنشاء أول شارع للسيارات والعربات بعرض عشرين متر الى
السرجخانة وكذلك شارع النجيفي،
توفي اثر إصابته بااللتهاب الرئوي عام .1927
وتضمن هذه الصفحة الفرمان السلطاني بتعينه واليا على الموصل،
وكلمته التي ألقاها بهذه المناسبة وهي عبارة عن الترجمة العربية
للصحفة األولى من الجريدة بصورة ركيكة جدا.
أما القسم التركي في هذا العدد الذي عثرنا عليه فقد تضمن
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الفرمان الصادر من الباب العالي بتعيين سليمان نظيف واليا على
والية الموصل أدناه نص الفرمان:
(دامت معالي افتخار االعالي واألعاظم ومختار األكابر واالفاخم
ومستجمع جميع المعالي والمكارم المختص بمزيد عناية الملك الدائم
سليمان نظيف بك والي طربزون األسبق الذي عهدت اليه والية
الموصل ،فاذا وصل توقيعي الرفيع الهمايوني فانك قد كلفت بتحقيق
السعادة والرفاة ألهالي والية الموصل ،وتحقيق العدالة بين صنوفها
بصورة متساوية بموجب أحكام القانون األساسي ،والعمل على إعمار
الوالية وبسط األمن والنظام فيها ألهمية موقعها وخصوصيتها.
وأنت أيها األمير المشار اليه ألنك من أرباب الدراية واألهلية ،ومن
موظفي السلطنة السنية المطلع على أصول اإلدارة ،تتأمل السلطنة
منك تقديم الخدمات الحسنة واألعمال الجليلة بما تقتضي الحاجة
المحلية في حدود الشرع الشريف واألنظمة الموضوعة.
كتب في الباب العالي وحرر في اليوم الثامن من شهر شوال المكرم
سنة ثالثين وثالثمائة والف).
وتفاصيل عن مراسيم قراءة الفرمان التي كانت العادة الجارية
آنذاك في تسلم الوالة مقاليد الحكم في الواليات ،ويقام احتفال كبير
أمام ديوان الحكومة ،يحضره كبار الموظفين والعلماء وجمع غفير
من األهالي الستماع الى القرار الصادر من الباب العالي ،ومنهاج عمل
الوالي الجديد.
(بمناسبة تنصيب والي طربزون السابق سليمان نظيف بك افندي
واليا على واليتنا فقد جرى مراسيم قراءة الفرمان العالي في الساعة
السادسة من يوم االثنين أمام ديوان الحكومة ،وحضر مراسيم قراءة
الفرمان قائد الفرقة الثانية عشرة للجيش الباسل المرابط في الموصل
اسعد باشا ،ورؤساء الدوائر الحكومية والعلماء والمشايخ وبطريك
الكلدان ،وأشراف ووجهاء المدينة الذين توافدوا الى الدائرة الحكومية
وهم يرتدون مالبسهم الرسمية واألوسمة والنياشين.
كما توافد الناس أفواجا أفواجا وتجمعوا أمام ديوان الحكومة
لسماع قراءة الفرمان العالي ،وعدد من الجنود والجندرمة ألداء
مراسيم التحية ،وبعد أن تم قراءة الفرمان ،خرج الوالي سليمان نظيف
بك افندي ومعه اسعد باشا قائد الجيش وآمري الوحدات العسكرية،
وأركان الوالية ،والعلماء والمشايخ والقنصل األلماني وأشراف
ووجهاء المدينة إللقاء التحية على الجموع الحاشدة أمام ديوان
الحكومة،
واكد الوالي المشار اليه في كلمته المفصلة والبليغة( ،بانه ليس
غريبا على هذه الوالية ،فقد زارها قبل ثمانية عشر عاما وطاف
مركزها وملحقاتها ،ورأى بأم عينيه الخراب الذي كانت تعاني منه
المدينة آنذاك ،رغم ما اودع فيها هللا من خير وبركة ،واليوم يراها
كما هي ،وان هذه البقعة التاريخية التي كانت مثاال للعمارة سابقا،
وما تشهده من خراب في الوقت الحاضر ،كان سببه األموات واألحياء
الذين عاشوا ويعيشون عليها.
إن ما نعانيه من المشاكل واألزمات خالل السنتين الماضيتين ليست
مدعاة الى اليأس ،وإنما الى بذل جهود إضافية ألجل مستقبل زاهر).
ونص كلمة الوالي سليمان نظيف والتي جاء فيها:

(يا أهالي الموصل الكرام
إنني لم امتثل اليوم أمامكم بوجه غريب لم تألفوا رويته ،بعد
خمسة اشهر يكون ثمانية عشر عاما قد مضى على زيارتي الى هنا
في مأمورية قصيرة ومؤقتة ،وقد طفت كالظل مركز الوالية وملحقاتها
من المدن ولكن مثل طوفان امرئ يملك اإلحساس والتفكير ،ويمشي
على تراب الوطن بالرفقة والرأفة.
ورأيت حينذاك أن هللا قد اودع في تربتكم الخير والبركة ،ولكن
إهمال وعناد البشر جعلها تبكي بكاء قبيحا ،واليوم ال أراها على احسن
حال من ذي قبل ،وان األحياء واألموات وكل فرد منا مسؤول على
خرابها في الوقت الحاضر ،ونحن اليوم لسنا أمام النهضة المعاصرة
فحسب ،وإنما علينا التحرر من قيود القرون القديمة والمظلمة أيضا.
اه القرون القديمة والمظلمة التي نقولها فهي اكثر إشراقة من
الحياة التي نعيشها ،وبكل االسى واألسف سأضرب لكم مثالين ،نحن
ال نملك حديقة عامة في بغداد او الموصل او البصرة ،وال حديقة خاصة
منتظمة لحد اآلن ،بيد أن احد الحكام الذي حكم في هذه المنطقة قد شيد
الجنائن المعلقة في بابل التي هي من عجائب الدنيا السبعة إرضاء
لزوجته التي سئمت العيش على ارض قاحلة ،كما أننا في صحراء
سنجار التي اشتهرت منذ الف سنة او يزيد ،نحتار في إيجار طريقا
أمنا خال من األوحال والحجارة لعرابتنا ساعات طويلة ،وهذا االختالف
الذي أعنيه بين الماضي والحاضر.
وفي الوقت الذي نطمح الى طريق منتظم على األرض ،فان النهضة
البشرية ترى الطرق البرية غير كافية وتسعى الى صناعة مركبات
هوائية ،وقد قطعوا أشواطا مباركة فيها ،وعلينا وضع هذا األمر أمام
نصب أعيننا وخواطرنا لكي نجتازه سوية.
نحن اآلن نمر في مرحلة عصيبة من مراحل التاريخ ،نتحمل فيها
أوزار ما ارتكبت في المراحل السابقة من اإلهمال والتسيب وعدم
المباالة ،والتي انعكست سلبا على واقعنا ،وعلى الرغم من الفواجع
التي شهدتها األفاق العثمانية قبل سبعة وعشرين شهرا ،والتي تركت
جروحا غائرة في قلوب المواطنين ال تنقطع نزيفها أبدا ،إال أن اليأس
لم يجد طريقا الى قلوبنا ،وان الدولة التي أوقفت صوالت تيمور لنك،
والتي تتعرض منذ تأسيسها الى مصائب ومحن داخلية وخارجية
بصورة متعاقبة ،تمكنت من الحافظ على وجودها ألننا لم نيأس ولو
للحظة واحدة وكنا على يقين تام بان الحكومة غير القابلة لالنقراض.
يمكنني أن أقول أن بقاء األمة وفنائها مرهون باختيار أبنائها ،وان
اليأس والعطالة كلمتان فيهما اإليجاز والبالغة لإلشارة الى األقوام
المنقرضة ،وعند حلول المشاكل واألزمات ينبغي على األنسان بذل
جهود إضافية لمعالجتها ،ان االستسالم الى اليأس والتوكل فانه مردود
عند هللا وملعون ،قال الرسول صل هللا عليه وسلم (اليأس كفر) ،وان
كنا أمة مستقلة او حاكمة او ورثة األجداد األقداس اذا أرادنا أن نسعى
إلعمار بالدنا الخربة بكل عزيمة واقدم.
إن حب الوطن من الفضائل االجتماعية الكبرى وهو من مقومات
التمدن ،لكن الحب وحده ال يكفي اذا لم يكن مقرونا بحرثها ،كما أن
ملكية األرض وحدها ال تكفي اذا لم يتفرغ مالكها لزراعتها ويتمتع
بخيراتها وفوائدها.

وهنا أتسأل أية فائدة تجني واليتنا من القطار الذي من المؤمل
وصوله اليها ،وطرقنا البرية محفوفة بالمخاطر وأراضينا غير
مزروعة ،ونهر دجلة المبارك الذي ينبع من جنة طوران تجري منذ
عصور كعين باكية على خيرات األراضي التي يمر منها ،فإنني اخشى
ال سامح هللا أن يكون حال القطار كاألراضي عاطلة حينئذ يتحول
صفيره في حركته نحو الموصل ووصوله اليها الى الولولة يمتزج
مع دموع دجلة ليتشكال مأتم لالسى واألسف .وتكون وظيفة هاتين
الوسيلتين للرفاه واإلعمار أحداهما صناعية واألخرى طبيعية الرثاء
والبكاء واألنين.
في اعتقادي أن األعمار والقوة حتى القطار ال تأتي من الخارج،
وإنما تتشكل وتنمو على األراضي المحلية ،فعند نقل المحاصيل
الزراعية من احدى القرى التابعة الى شهرزور الى محطة السكك
الحديدية في الجزيرة فان أكثرية سكان الوالية ال يجنون نفعا من هذه
المؤسسة المدنية ،دعوا النفع جانبا ،فان أجور التأمينات لكل كيلومتر
تكلف خزينة الدولة العامة مبالغ طائلة ،فان على الوالية إيفاء قسم من
هذه المبالغ من حصتها ،فانظروا كم تكون خسارتنا ،حتى االنتفاع من
هذه الوسائط تكون ضارة لنا اذا ما عشنا عاطلين وغافلين.
ال يمكن لنا العيش في أمان واطمئنان من التهديدات الخارجية لحظة
واحدة اذا ما تركنا أراضينا حتى لو استحكمنا ثغورنا وحدودنا
باستحكامات متينة ،فان المزارع المعمورة هي الوسيلة الحقيقية
لالستحكام والدفاع وحفظ الثغور.
يا أهالي الوالية العثمانية الجميلة والتاريخية المحترمون ،انا لم
آتي هنا ألخبركم عن حقيقة تعرفونها جيدا فحسب ،وإنما اطلب منكم
التطبيق ،فالحكومة المركزية اآلن تواجه مشاكل كثيرة ،ومن المعلوم
إنها ال تقدر على تلبية جميع احتياجاتنا ،وان هذه اآلزمة المالية يجب
أن ال تشكل عقبة وحجة لالعتذار ،فوصيتي لكم وإلدارة الدستور
استغالل ما يمكن استغاللها من الموارد واالستفادة منها ،وإنني ال أرى
من الضروري تحديد األعمال التي يجب أن نقوم بها اآلن ،فأعمالنا في
األشهر واأليام القليلة القادمة ستوضح ذلك.
من المؤمل انعقاد اجتماع المجلس العمومي في هذا األسبوع ،فاطلب
من الوالية التعاون والتضحية ،هناك عادة قبيحة وهي تامين حقوق
واحتياجات العوام بالعهود والتطمينات ،وان االستغناء عن مساعي
المواطنين خدمة وطنية ،واعتقد أن الرفاق الكرماء في المجلس
العمومي ال يؤيدون هذا االجتهاد الذي ال ينتج عنه سوى المزيد من
الخراب في المملكة ،وأتمنى أن ال يكون مذكرات ومقررات اجتماع
المجلس العمومي المؤمل انعقاده في هذا األسبوع خالف ذلك ،واطلب
منهم التعاون والتضحية ،فان لتعاونهم أهمية كبيرة في تسهيل القوة
اإلجرائية للوالية ،ومن هنا أتمنى من المجلس العمومي التعاون ،ومن
هللا الموفقية).
كان عام  1913من األعوام القاسية التي مر بها الدولة العثمانية
بعد انقالب عام  ،1908والذي تمخض عنه الصراعات الداخلية بين
األحزاب التي تشكلت بموجب الدستور ،والتي أحدثت شرخا كبيرا في
الوحدة الوطنية ،وتدهورا في اقتصاد الدولة ،واستغلت دول البلقان
األوضاع المتردية للدولة العثمانية وقامت بشن هجوما كاسحا عليها
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في أكتوبر 1912وانتهت الحرب التي سميت بحرب البلقان األولى
في مايو  1913بعد معاهدة لندن وانسلخت مساحات شاسعة من
األراضي العثمانية في أوروبا عن االستانة ،وكانت مدينة ادرنة من
المدن التركية التي فرض الحصار عليها ،وأخذت نصيبها من الدمار
والخراب ،وعجزت الحكومة العثمانية عن توفير احتياجات هذه
المدينة وإعادة بناها التحتية وإيواء المشردين ،وأخذت الصحف في
االستانة والواليات التابعة لها بأطالق نداء االستغاثة لمساعدة أهالي
ادرنة المنكوبة ومنها جريدة الموصل.
(إن الهجمة التي شنها األعداء على بالدنا المعمورة وما تخلف عنها
من أعمال تخريبية لسنا بحاجة الى تصويرها ،بل نعرضها على
المحكمة الدولية لدى انعقادها ،ونترك تفاصيلها التي تدمع العيون
الى المنصفين وأصحاب الضمير من السياح والصحفيين .ونعلن للعالم
اإلسالمي حجم الدمار الذي لحق بهذه المدينة من جراء هذا االعتداء،
ومعاناة المئات بل األلوف من الجياع والعراة والمشردين وفاقدي
المأوى والمسكن ،وننتظر منهم مد يد العون والشفقة .وغايتنا من هذا
اإلعالن أيقاظ روح الرحمة في القلوب.
إن ادرنة التي تعدها األمة كعبة اآلمال فإننا على يقين تام بان أصداء
االستغاثة التي تنطلق منها تلقى االستجابة ،وان ما نقوم به ليس سوى
شحذا للهمم ،ادرنة لنا ،وبتلبية إخواننا في الدين والوطن لهذا النداء
الوطني بكل عزم وجهاد يمكننا تالفي نتائج ما شهدته من سلسلة
المصائب ،وتضميد جراحها ،ونصرة المظلومين والسعي الى نجدتهم.
إن الكلفة التقديرية إليواء الفقراء من األهالي الذين تعرضت مساكنهم
وماؤهم الى الدمار والخراب والذين يعانون من الفاقة والمرض،
بسبب برد الشتاء في داخل المدينة فحسب ،أربعون الف ليرة ،وان
الدعم الحكومي مهما كان كبيرا وواسعا فانه ال يوازي االحتياجات
المطلوبة وبناء عليه فإننا نناشد جميع الممالك اإلسالمية والعثمانية
بمد يد العون ومراجعة (لجنة إعانة فقراء ادرنة) التي تشكلت لهذا
الغرض وباشرت بأعمالها ،ونحن في انتظار األثار الفعلية للحمية
اإلسالمية والعثمانية).
كما أولى الوالي سليمان نظيف اهتماما كبيرا بالتعليم ،من خالل اتخاذ
أساليب جديدة لتشجيع الطلبة على المثابرة ،منها إجراء المسابقات
العلمية واألدبية بين طلبة المدارس ،وأوردت الجريدة خبرا عن إقامة
مثل هذه المسابقة جاء فيه:
(تقرر إجراء مسابقة بين الطلبة في يوم السبت الموافق  23من
الشهر الحالي على المعلمين في مركز دار المعلمين الراغبين بالعمل
لمدة سبع ساعات في األسبوع وباجر ثالثمائة غروشا وكذلك معلمي
الصناعات اليدوية لمدة ثماني ساعات في األسبوع باجر مائة غروش،
مراجعة إدارة معارف الوالية وتسجيل أسمائهم قبل يومين من الموعد
المقرر ولذلك اقتضى إعالن عنها من قبل مديرية المعارف).
كما نشرت الجريدة تحت عنوان (إعالن رسمي) التدابير التي اتخذتها
الوالية لتامين طرق القوافل التي كانت تتعرض الى السلب من قبل
قطاع الطرق وذلك بتحديد المسار الذي تسلكه القوافل في ترحالها
وتهيئة مفارز من الجندرمة ترافقها ،ومراكز للشرطة المنتشرة في
األقضية والنواحي تقوم بحمايتها وإيوائها ،وهذا إن دل على شيء
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فإنما يدل على حرص الوالي على هيمنة القانون والحفاظ على هيبة
الدولة وكسر دابر اللصوص والمفسدين وقطاع الطرق.
(ألجل سالمة المسافرين من الموصل الى حلب والمناطق األخرى عن
طريق الزور فقد تم تعين مفرزة من قوات الجندرمة التابعة للوالية
لمرافقتهم ،وهذه التدابير قد تؤدي الى تأخرهم ولكن الهدف منها
تامين سالمتهم ووقايتهم ،والتدابير التي اتخذها الوالية كاالتي:
سيتم تهيئة مفرزة مكونة من ضابط واثنان من الشرطة في أيام
السبت واألربعاء في كل أسبوع لترافق المسافرين من الموصل الى
حلب والمناطق األخرى عن طريق الزور ستنطلق القافلة صباحا من
الموصل الى قضاء تلعفر وتودع المسافرين عند حامية القضاء ،وفي
اليوم التالي تنطلق القافلة على نفس الشاكلة الى مركز شرطة عين
الغزال ،وفي اليوم الثالث تنطلق القافلة الى مركز شرطة ام الذيبان
ومنها الى مركز ناحية الشدادية التابعة الى سنجق الزور في اليوم
الرابع ،ويكون المسافرين مجبرين على متابعة مسيرتهم تحت حماية
الحامية ومركز شرطة المتواجدة في ام الذيبان.
وأما المسافرين الى الموصل عن طريق الزور فيكون بنفس الشاكلة
يومي األربعاء واألحد وسيتم إيصالهم من موقع الشدادية الى الموصل
في رحلة تستغرق أربعة أيام .وألجل معاونة تجار األغنام والمواشي
السالكين الطريق نفسه وحمايتهم فقد خصص مفارز لهذا الغرض
تنطلق في اليوم األول واليوم الخامس عشر من كل شهر ويكون عبر
تسليمهم من مركز شرطة الى آخر.
واعتبارا من بداية شهر كانون األول ستقوم هذه الدائرة بإيفاء بتعهداتها
للتجار والمسافرين وأصحاب العربات في الوقت والتاريخ المحددين
وخالف ذلك ال تقوم اية مفرزة بمرافقة المسافرين كائن من يكون).
وخالل المسيرة الطويلة لجريدة الموصل ومطبعة الوالية الحجرية التي
كانت تطبع باللغتين العربية والتركية ،تولى األشراف على المطبعة
حسن توفيق افندي ،ثم فكرت بك افندي ،ثم جودت افندي ،وتولى إدارة
تحرير الجريدة صادق افندي ،ثم صفوت افندي ،وفائق بك ،والسادة
حنا افندي ،عبدهللا افندي ،أنطوان افندي ،حسن حسني افندي ،كنعان
صبري افندي ،كوركيس افندي ،عبداه افندي ،واشرف على حسابات
المطبعة والجريدة علي بك ،يوسف افندي ،رؤوف افندي ،وعمل
عبدالرحيم اغا مشغال للمطبعة ،والسيدان عمر لطفي افندي ،وفائق
افندي موزعا للجريدة ،حسب ما جاء في سالنامات الموصل الخمسة
الصادر بين عامي (.)1912 -1891
مرت جريدة موصل خالل مسيرتها بثالث مراحل ،المرحلة األولى (من
تأسيسها حتى االحتالل البريطاني للموصل) ،والمرحلة الثانية (عندما
قامت سلطة االحتالل البريطاني بإعادة إصدارها لغرض الدعاية
للحكومة البريطانية ،واجتثاث كل ما يمت بالدولة العثمانية بصلة،
وأوكل مسؤولية تحريرها الى انيس الصيداوي الذي كان يعمل مترجما
للقوات البريطانية ويعاونه سليم حسون وسليمان صائغ واستمرت
بالصدور حتى عام  ،)1934والمرحلة الثالثة (عندما قام يونان عبو
اليونان بإعادة إصدارها عام  1947حتى إلغاء امتيازها في نهاية عام
 ،)1954وكانت الجريدة خالل مرحلتها الثانية والثالثة تصدر باللغة
العربية فقط .

اللغة العربية يف الدولة العثمانية
والهوية الحضارية
الدكتور محمد عبدالوهاب
تمثل اللغة العربية في الدولة العثمانية إشكالية مركبة ،فعلى الرغم من اعتزاز التركي بهويته ولغته ،فإن اللغة العربية حتى قبل دخول العثمانيين إلى
البالد العربية مثَّلت أحد أحجار الزاوية في المكون الثقافي العثماني ،بل المكون الفكري العثماني على اختالف مستوياته ،وإذا استحضرنا مقولة :إن
ضا طريقة تفكير فإن اإلشكالية هنا تبرز بشكل واضح في أن اللغة العربية كانت جز ًءا ال يتجزأ من الهوية
اللغة ليست فقط وسيلة تواصل ،إنما هي أي ً
القومية التركية ،حتى وهم في مسكنهم األصلي في آسيا الوسطى ،كما يتضح من خالل كتاب« :ديوان لغات الترك» لمحمود الكاشغري.
وقد شهدت الهوية التركية  -بسبب اللغة العربية  -مراحل متدرجة في التشكل والبناء؛ فكانت البداية عندما اتخذت العربية لغة ِدين وعقيدة ،ثم تطور
األمر لتصير العربية لغة ثقافة وتعليم ،وبالتالي كانت النتيجة أن صارت العربية لغة تفكير ،بمعنى أن اللغة العربية في الدولة العثمانية تدرجت حتى
صارت هوية حضارية ال تتصادم بأي شكل مع الهوية القومية الخاصة للترك .مما يبرز لنا العالقة الجدلية الدينامية المتصاعدة بين اللغة العربية وبين
سا ال يتصادم أو يتماس أو حتى يقارن
الهوية اإلسالمية .وألنها لغة القرآن فقد صارت مرتبطة عقائديًّا بالضمير الجمعي التركي ،واتخذت مكانًا مقد ً
بأي حال مع اللغة التركية أو العثمانية ،فصارت صورةً للهوية الدينية.
ثم اتسعت رقعة الدولة العثمانية ،وصارت دولة عالمية ،واتسع معها األفق الفكري والمفاهيمي لدى الشخصية العثمانية التي أرادت استيعاب الشعوب
نموذجا مبك ًرا من العولمة الثقافية ،فكانت اللغات التركية والفارسية والعربية هي لغات التعليم والثقافة،
المختلفة في بوتقة حضارية واحدة لتصنع
ً
سواء للعامة أو رجال الدولة ،أو حتى القصر العثماني واألسرة الحاكمة ،فصارت صورةً للهوية الثقافية.
وعندما بدأت تترسخ المنظمات التعليمية العثمانية في الدولة وتتخذ الشكل المؤسسي ،كانت اللغة العربية سباقة في احتالل مكانة رفيعة في مناهج
التعليم ،وتمكن المتعلمين ،وحتى في التقسيم المنهجي للمدارس ومسمياتها ،فصارت صورة للهوية التعليمية وبناء الشخصية .وأخي ًرا ،استمرت اللغة
العربية تحافظ على مكانتها تلك حتى األيام األخيرة من عمر الدولة ،ولدى طبقاتها العليا من الطالب والعلماء ،وحتى السلطان نفسه .ولهذه المراحل
جمي ًعا ،تصير اللغة العربية صورة للهوية الحضارية التي تتماهى فيها العقيدة مع الدين والثقافة والتعليم والشخصية؛ لتصبح هوية حضارية بعيدًا
عن أي شوفينية أو قومية.
وثمة مخطوط يحمل عنوان« :العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم» ،وضعه صاحبه في نهايات القرن العاشر الهجري  /السادس عشر الميالدي باللغة
العربية ،يضم تراجم عدة طبقات من علماء الدولة العثمانية ،يمكننا من خالله تبيان الكثير من العناصر المتعلقة بالهوية الحضارية للدولة العثمانية
ضا من خالل مكانة اللغة العربية فيها ذات
واللغة العربية على حد سواء .فإذا كانت الدولة العثمانية ذات طابع عسكري وليس استعماريًّا ،فإنها أي ً
طابع حضاري عالمي.
وإذا أردنا أن نعرف متى بدأ العثمانيون االهتمام باللغة العربية  -كما يقول أستاذي العالمة الدكتور /محمد حرب  -فإن عثمان مؤسس الدولة العثمانية
قد تولى عام 1281م ،وحكم  37سنة ،وأحاط نفسه بعلماء ومشايخ قبيلته ،الذين كانوا يُعنون بحفظ القرآن الكريم وتحفيظه.
فاللغة العربية لم تكن غريبة عن البنية الفكرية للدولة العثمانية؛ فقد كان مفكروها وعلماؤها يرون فيها لغة ثقافتهم األولى ،فكانوا يد ِّونون بها
مؤلفاتهم الرئيسية ،ويتكلمونها قبل أن تسو َد دولتُهم البال َد العربية ،ويتقنونها عبر الدراسة المباشرة للقرآن الكريم وعلوم الدين ،وعبر ترجمة أمهات
الكتب العربية اإلسالمية إلى اللغة التركية ،أو عن طريق وفود بعض العلماء العرب إلى مدن الدولة العثمانية ،وانتقال بعض العلماء األتراك إلى البالد
العربية للحج وطلب العلم والمناظرة ،واالحتكاك بالعلماء العرب؛ فالحضارة العربية اإلسالمية كانت في الحقيقة حجر الزاوية في بنية الحضارة التركية
العثمانية ،بل إن اللغة التركية نفسها التي أثبتت وجودها المد َّون منذ القرن الثالث عشر الميالدي ذخرت بالمفردات العربية ،واقتبست بعض قواعدها
من العربية ودونت باألحرف العربية.
وفي وثيقة عثمانية مؤرخة عام 1565م973/هـ برقم  E 2803في أرشيف طويقبو في إستانبول ،قائمة بالكتب المؤرخة على المدرسين في
المدارس العثمانية ..منها في الفقه واللغة« :الهداية  -النهاية  -غاية البيان  -قاضي خان  -البزدوي  -النووي (شرح مسلم)».
وعلى الرغم من اتخاذ الدولة العثمانية اللغة التركية لغة رسمية للدولة ،فإنها لم تس َع إلى تغيير البنية اللغوية في الواليات العربية ،ويتبدَّى هذا في
ومكونها األول ،ولقد اتضح أنه كان له تقاليده وطرائقه ومؤسساته
أول مظهر من مظاهر الحياة الفكرية ،وهو التعليم ،الذي هو نبض الحياة الفكرية
ِّ
المتشابهة في كل تلك الواليات ،وقبل هيمنة الدولة العثمانية عليها ،بل كانت ال تختلف في الواقع عما كانت عليه في أراضي الدولة العثمانية نفسها ،فقد
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كان هذا التعليم تعلي ًما دينيًّا في
الدرجة األولى؛ إذ إن التعليم
العربي اإلسالمي منذ نشأته
اتخذ مكانًا له المسجد والجامع،
وكان الهدف الديني فيه هو
األغلب.
والعثمانيون مع استخدامهم
للغتهم التركية في األعمال
الحكومية ،فإنهم لم يد ِّرسوا هذه
اللغة للشعب في أي مؤسسة
من المؤسسات وفق ما كتب
مؤرخ التربية التركية المشهور
عثمان أركين في كتابه تاريخ
تتنح اللغة العربية عن المكانة األولى في
التربية التركية؛ فاللغة السائدة والمسيطرة في المدارس والجامعات عند العثمانيين كانت اللغة العربية ،ولم َّ
المؤسسات التعليمية العثمانية إال مع إلغاء النظام التربوي العثماني عندما صدر قانون عام 1923م؛ أي مع النهاية الرسمية للدولة العثمانية وميالد
تركيا الجديدة.
سا لغويًّا»؛ فيذكر مدرسة إعداد األمراء ،ومدرسة أندرون
ويعدد عثمان أركين أسماء المدارس في عهد «اتخاذ التعليم العثماني اللغةَ العربية أسا ً
(وهي مدرسة في القصر السلطاني إلعداد موظفين من الدرجة األولى العالية الستخدامهم في القصر والجيش والحكومة) ،والمدارس العسكرية،
ومدارس الموسيقا العسكرية ،ومدارس الفنون العسكرية.
وعندما ننظر إلى ترتيب المدارس العثمانية نالحظ أن الدرجات الثالث األولى منها سميت باسم «حاشية التجريد» ،و»المفتاح» ،و»التلويح»؛ أي
إنها أخذت أسماء الكتب األساسية التي كانت تدرس فيها ،فقد أخذت مدارس حاشية التجريد هذا االسم نسبة إلى الحاشية التي وضعها السيد الشريف
الجرجاني (ت 816هـ1414/م) على الشرح الذي ح َّرره محمود بن أبي القاسم األصفهاني (ت 746هـ1346/م) على الكتاب الذي ألفه نصير الدين
الطوسي (ت 672هـ1274/م) تحت عنوان« :تجريد الكالم».
أما المفتاح فهو الكتاب الذي وضعه في البالغة يوسف الس َّكاكي (ت 626هـ1229 /م) ،وكان يجري تدريسه في تلك المدارس مع الشروح التي كتبها
عليه السيد الشريف الجرجاني وسعد الدين التفتازاني (ت 971هـ1389/م) ،ومن ثم عُرفت باسم مدارس المفتاح.
أما التلويح فهو الشرح الذي وضعه التفتازاني على كتاب أصول الفقه المعروف باسم تنقيح األصول الذي ألَّفه صدر الشريعة عبيدهللا البخاري (
ضا تحت اسم «توضيح التنقيح» ،وهذا الشرح كان يجري تدريسه في تلك المدارس ككتاب
747هـ1347/م) ،وشرح على الشرح الذي ألَّفه األخير أي ً
أساسي.
وأخي ًرا ،نجد السلطان سليمان القانوني يقدم لنا نظرته األشمل واألعمق لمسألة الهوية في الدولة والمجتمع العثماني ككل ،من أعلى سلطة فيه إلى
أدنى فرد في السلم االجتماعي والوظيفي ،ولكل بقعة في الدولة ،دون النظر إلى جنسية أو إثنيَّة؛ فقد جاء في مقدمة القانون نامة التي تنظم الحياة
التعليمية في عهد السلطان سليمان القانوني« :اعلم أن المناط في نظام العالم وصالح أحوال بني آدم ،والباعث على تدوين نسخ الخالئق ،والداعي
رب العالمين ،وتكميل علوم األنبياء والمرسلين».
إلنشاء الدولة والحقائق :هو تحصيل المعرفة من جناب ِّ
وهذا النص الذي يفسر سبب حياة الناس على شكل مجتمعات وقيامهم بتشكيل الدول ،إنما يكشف لنا عن آراء رجال الدولة العثمانية ونظرتهم إلى
العلم ،كما نفهم أن الهدف من التعليم هو أوالً إيضاح العلم والحكمة ،ثم بالترتيب :الفضيلة والمعرفة ،والدين والشريعة ،وتطوير المواهب والملَكات
اإلنسانية ،ويرى السلطان نفسه مسؤوالً عن تحقيق ذلك[.
وال ينبغي أن نفهم من النص القانوني السلطاني أن الهوية الدينية بمفهومها الضيق هي نظرة السلطان إلى الهوية ،لكنها الهوية الحضارية ذات الطابع
اإلسالمي بمفهومه العالمي الذي يستوعب فيه كل «بني آدم» ،وينتظم فيه «نظام العالم» ،وأن الدين هو الرابطة التي تجمع كل هؤالء رغم تباينهم
وتنوعهم الشديد؛ حيث يعملون جمي ًعا على «تكميل علوم األنبياء والمرسلين».
وفي هذه الورقة المقدَّمة إلى المؤتمر سوف أحاول تحقيق الهدف األول من المؤتمر ،وهو« :تناول العالقة بين الهوية العربية والثقافة واللغة» بشكل
تطبيقي على أحد المؤلفات الرئيسية في العصر العثماني ،وهو مخطوط« :العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم» ،وذلك ضمن المحور الثاني  -اللغة
العربية في الدولة العثمانية.
أنموذجا
واقعي من خالل المخطوط التاريخي الذي اتخذناه
وكل الفرضيَّات واإلشكاليات والقضايا التي طُرحت في هذه المقدمة ،سوف نطرحها بشكل
ً
ٍّ
للدراسة.
وكتاب «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطشكبرى زاده هو أشهر كتب التراجم العربية في العهد العثماني ،ونزعم أن الذي يليه في
األهمية هو كتاب «العقد المنظوم» ،على األقل بالنسبة لقراء العربية؛ إذ ظهرت عدة مؤلفات تتناول تراجم هذه الفترة  -عهد الدولة العثمانية -
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باللغة العربية ،لكنها كانت تُعنَى أكثر بعلماء المنطقة العربية من الممالك العثمانية ،وال تتناول علماء العاصمة العثمانية أو منطقة األناضول إال قليالً
ج ًّدا ،باإلضافة إلى أنه ربما يكون أول ذيول «الشقائق النعمانية» ،ففتح الباب لمن جاء بعده إلكمال المسيرة في كتابة السيرة العلمية لعلماء الدولة
العثمانية ،ويدعم هذه الفرضية ما جاء في صفحة العنوان من نسخة المكتبة األزهرية :العقد المنظوم في ذكر علماء الروم وهو ذيل الشقائق النعمانية،
وال يخفى على دارسي التاريخ مدى أهمية كتب التراجم في التاريخ لجانب شديد األهمية في حياة الدول والمجتمعات ،وهو الجانب ال ِعلمي ،فما بالنا
ضا للجانب األخالقي في حياة العلماء ،وانعكاسات ذلك على توسيد المناصب الدينية والعلمية والقضائية في الدولة العثمانية،
وهذا الكتاب يتعرض أي ً
بل وتأثيرها في الحياة العامة والمجتمع ككل.
أما مؤلِّف الكتاب ،كما ترجم له المولى نوعي زاده في حدائق الحقائق( :كان
رحمه هللا فريد وقته معرفة في نوادر العلوم العربية وجواهر الفنون األدبية،
نقادة ذا دراية في النظم والنثر ،وألَّف حاشية على شرح المفتاح ،وهي من
أج ِّل تآليف علماء الروم ،ونفح الدرر والغرر ،وكتب هوامش عليها ،وله متن
َ
في علم الصرف وشرح عليه ،وترجم كتاب نصاب االحتساب ،وذيل الشقائق
النعمانية في علماء الدولة العثمانية س َّماه :بالعقد المنظوم في ذكر أفاضل
الروم ،وهو عربي العبارة ،مقفًّى ،وله كتاب بليغ سماه :نادرة الزمن في تاريخ
اليمن ،وله شرح على قصيدة المفتي أبي السعود التي أولها:
لمن الدِّيار تضعضعت أركانُها
وانقض فوق عروضها جدرانُها
َّ
كتبه في نصف يوم ،وله كتاب يشتمل على خمسة فنون :الحديث والفقه
والمعاني والكالم والحكمة ،وله رسائل وتعليقات).
وكان تأليف ذلك الكتاب وحياة صاحبه في فترة مبكرة من دخول البلدان العربية
في حوزة العثمانيين ،مما يعني أن العربية كانت لغة هوية دينية.
ونجد في الكتاب ترجمة المولى مصلح الدين بن شعبان الملقب بالسروري،
ذكر تواليفه العربية كالتالي :منها الحواشي الكبرى على تفسير البيضاوي،
والحواشي الصغرى عليه ،وشرح البخاري قريبًا إلى النصف ،وحاشية على التلويح ،وحاشية على أوائل الهداية ،وشرح لبعض المتون المختصرة،
ثم هو يذكر مؤلفاته الفارسية فيقول :شرح الكتاب المثنوي المولوي في مائة ك َّراس كبار ،وشرح كتاب كلستان ،وكتاب بوستان ،وشرح ديوان حافظ
الشيرازي ،وشرح كتاب شبستان خيال ،وشرح عدة رسائل في فن المع َّمى ،وقد ترجم عدة كتب بالتركي؛ كالموجز من الطب ،وروض الرياحين من
المحاضرات.
وكانت الفارسية لغة أساسية إلى جانب العثمانية والعربية ،اللغات الثالثة لغات ثقافة وعلم ،وبالتالي كانت النتيجة أن صارت العربية لغة تفكير ،بمعنى
أن اللغة العربية في الدولة العثمانية  -كما أسلفت  -تد َّرجت حتى صارت هوية حضارية ال تتصادم بأي شكل مع الهوية القومية الخاصة للترك ،بل
متنام ومتصاعد حضاريًّا ،وكأنها توء ٌم لقوميتها وللغتها.
تدعمها وتتضافر معها ،وتسيران م ًعا في اتجاه واحد
ٍ
وإذا ما اعتبرنا العلماء المترجم لهم في المخطوط محل الدراسة هم عينة عشوائية أو حتى عينة مختارة ومنتقاة من علماء الدولة العثمانية في الفترة
الزمنية المحددة التي أرادها المؤلف ،ثم أوردنا إحصائية لنعلم نسبة من له مؤلفات بالعربية ،ونسبة من قام بتعليم وتدريس علومها ،ونسبة من
تلقى فقط هذه العلوم أو بعضها ،وكذلك نسبة المؤلفات العربية  -والمتخصصة منها  -إلى بقية المؤلفات؛ لوجدنا أن العربية كانت في النظام التعليمي
والثقافي والفكري لُحمته وسداه؛ أي كانت إحدى أوجه هويته ،بل عدة أوجه من تلك الهوية ،الوجه الديني ،والوجه الثقافي ،والوجه الفكري.
المصادر
-1إسماعيل باشا البغدادي :هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،وكالة المعارف الجليلة( ،إستانبول1955 ،م).
-2أكمل الدين إحسان أوغلي :الدولة العثمانية تاريخ وحضارة ،إرسيكا( ،إستانبول1999 ،م).
-3المولى عطاء هللا بن يحيى المعروف بنوعي زاده :حدائق الحقائق في تكملة الشقائق « -ذيل الشقائق النعمانية» ،إستانبول ،مجمع التاريخ التركي،
1992م.
-4سهيل صابان :المعجم الموسوعي للمصطلحات التاريخية العثمانية ،مكتبة الملك فهد ،الرياض2000 ،م.
 -5ليلى الصباغ :معالم الحياة الفكرية في الواليات العربية في العصر العثماني ،الباب الثالث في أكمل الدين إحسان أوغلي :الدولة العثمانية تاريخ
وحضارة ،إرسيكا ( ،إستانبول1999 ،م).
 -6محمد حرب :العثمانيون في التاريخ والحضارة ،المركز المصري للدراسات العثمانية ،وبحوث العالم التركي ( ،القاهرة1994 ،م).
-7منق علي (المولى علي بن القاضي أوزن بالي بن محمد 992 - 934هـ) :العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم ،نسخة مكتبة جامعة الرياض (الملك
سعود) رقم  307تراجم ،نسخة المكتبة األزهرية بالقاهرة ،رقم  326تاريخ (أباظة) ،نسخة دار الكتب المصرية ،رقم  920ع.م.
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العمارة الجالئرية في بغداد
جامع ومدرسة مرجان نموذج ًا
رؤوف محمد علي
جالير هي كبرى قبائل المغول ،واليها ينسب الجالئريون .وكانت تشكل الدعامة الرئيسية التي قامت عليها االمبراطورية المغولية االيلخانية ،كما
كانت معروفة بقوتها وصالبتها اذ انها عارضت جنكيزخان في بادئ األمر ثم أصبحت عضداً مهما ً له وناصراً قوياً.
دب الضعف في اإلمبراطورية المغولية ،فكثرت فيها الفتن واالضطرابات ،ما
بعد موت السلطان المغولي محمد خدابنده سنة 736هـ 1336مّ ،
أدى بعد فترة وجيزة الى انقسام اإلمبراطورية ،وتحولها الى دويالت محلية تحكمها أسر مغولية.
وقد تولى حكم اقليم فارس المظفرون ،واستقلت دولة الكرت التي يرجع نسبها الى الغوريين في الهند ،أما الجالئريون فقد حكموا العراق وغرب
ايران بزعامة الشيخ حسن الجالئري مؤسسة الدولة الجالئرية التي كانت عاصمتها تبريز في ايران .وعلى رغم قصر فترة الحكم الجالئري للعراق
فقد تميزت باالستقرار النسبي الذي ساعد في قيام نهضة عمرانية وعلمية وفنية .وشيد في عهدهم الكثير من العمائر المهمة في العراق خصوصا ً
في بغداد على عهد الوالي أمين الدين مرجان حاكم بغداد في فترة السلطانين الشيخ حسن الجالئري وابنه أويس ،والذي يعتبر واحداً من أشد
الوالة حبا ً للعمارة في القرن الثامن الهجري  14ميالدي ،اذ قام بتشييد المدرسة المرجانية وخان مرجان ودار الشفاء في بغداد.
لم يقتصر العمران خالل هذه الفترة على بغداد فقط بل تعداها الى كل من الكوفة وكربالء والنجف ،و ينسب الى الجالئريين بناء بعض المراقد
المقدسة كجامع ومرقد اإلمام الحسين في كربالء وبناء مئذنة ومدخل مسجد الكوفة القديم الذي هدم سنة 1376هـ 1956م وأعيد بناؤه أخيراً
مع مئذنة جديدة .ويذكر بعض المصادر التاريخية ان الكثير من المباني اإلسالمية التي شىدت في هذا العهد خصوصا ً في بغداد لم يبق لها أي أثر،
ومنها المدرسة المسعودية التي أمر بتشييدها خواجة مسعود بن منصور بن أبي هارون في زمن السلطان أحمد بن أويس سنة 785هـ 1383م.
ومن المباني التي تنسب الى السلطان أحمد بن أويس الذي حكم ما بين سنتي 794 - 784هـ 1392 - 1382م قلعة في الجانب الغربي من بغداد
الكرخ كانت تسمى قلعة األمير أحمد وكذلك خان يعرف بالقلندرخانة أو خان القلندرية بناه لمجموعة من المتصوفة الذين يعرفون بهذا االسم.
من العمائر الجالئرية التي تذكرها المصادر التاريخية أيضا ً عمارة االيكجية ،وربما كانت المدرسة التي شيدت سنة 763هـ 1361م بأمر من
مخدوم شاه داية مربية السلطان أويس الجالئري وتلقب بـپايكجي وهي كلمة تركية تعني الغزل ،وكان يطلق على سوق الغزل في ذلك الوقت اسم
«سوق االيكجية» ،وكذلك المدرسة االسماعيلية التي أمر ببنائها وزير بغداد اسماعيل الجالئري والمدرسة الوفائية التي شيدت من قبل وفاء
خاتون حوالى سنة 800هـ 1400م .ويذكر بعض المصادر التاريخية أسماء ألبنية اسالمية شيدت أيضا ً خالل الحكم الجالئري للعراق كعمارة
األربعيني ودار العبادة اللؤلؤية في الجانب الشرقي من بغداد الرصافة وكذلك جامع سراج الدين وجامع النعماني وجامع سيد سلطان علي.
وأروع ما أدخل في العهد الجالئري من فنون العمارة اإلسالمية أسلوب زخرفة المباني الدينية بالنقوش اآلجرية الرائعة والذي ظهر في الواجهات
الخارجية لجامع ومدرسة مرجان ،وكذلك كالنقوش الخزفية ،أي استخدام قطع صغيرة من الفسيفساء والخزف البراق المتعدد األلوان في تغطية
الواجهات والسطوح باإلضافة الى البالطات الخزفية القاشاني المتعددة األلوان.
وتعرض العراق لموجة اخرى من المغول سنة 795هـ 1393م ،فدخل تيمورلنك بغداد ما أدى الى تخريب ونهب وتدمير بعض المدن العراقية
وهروب السلطان أحمد الجالئري الى الشام ومنها الى مصر محتميا ً بسلطانها الملك الظاهر برقوق .ولكن السلطان أحمد تمكن من استرداد بغداد
بعد سنتين ،فعاود تيمورلنك الكرة ودخل بغداد مرة اخرى سنة 803هـ 1401م ،ولم تستقر األوضاع ،وقتل بعد ذلك السلطان أحمد ،وبذلك انتهت
فترة الحكم الجالئري للعراق.
اما أبرز معالم العمارة الجالئرية في بغداد فهي:
مدرسة وجامع مرجان
تقع المدرس المرجانية في جانب الرصافة من بغداد بالقرب من المدرسة المستنصرية ،وبجانب أحد أسواق بغداد القديمة الشهيرة وهو سوق
الشورجة.
شيدت المدرسة من قبل حاكم بغداد أمين الدين مرجان سنة 758هـ 1357م وسميت باسمه ،وقام بتمويل هذا البناء السلطان الشيخ حسن
الجالئري .وتحولت هذه المدرسة في ما بعد الى مسجد جامع يعرف اليوم بجامع مرجان.
وتتكون المدرسة من طابقين وتحــتوي على غرف كبيرة للدراسة وغرف صغيرة لسكن الطالب ،كما في المدرسة المستنصرية.
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تم بناء المدرسة بالطابوق اآلجر والجص،
وتتميز بزخارفها اآلجرية الرائعة وكذلك
بكثرة نصوصها التاريخية والدينية،
وتتركز الزخارف خصوصا ً على بوابة
المدخل من الخارج والداخل وعلى جدران
مصلى المدرسة ،الذي يعتبر روعة في فن
الزخارف اآلجرية في العراق.
يتألف مصلى المدرسة من قاعة مستطيلة
الشكل مقسمة الى ثالثة أقسام عن طريق
عقود مدببة تحمل مع باقي جدار المصلى
القباب الثالث التي تغطي المصلى .ويتصل
المصلى بصحن المدرسة عن طريق ثالثة مداخل معقودة ،األوسط منها أوسع وأعلى ارتفاعا ً من المدخلين الجانبيين .وهذه الظاهرة تتميز بها
القبة الوسطى للمصلى ،فهي أعلى وأوسع من القبتين اللتين على جانبيها .أما محراب المصلى ،فهو على شكل مستطيل داخله ِحنية ،زين من
الداخل والخارج بزخارف آجريه جميلة تشكل مع زخارف جدران المصلى ومناطق انتقال القباب وعقودها كساء جميالً يغطي معظم سطوح
جدران المصلى الداخلية.
وشيد إيوان المدرسة بشكل ضخم على غرار األواوين البغدادية المعروفة آنذاك كالقصر العباسي أو المدرسة الشرابية والمدرسة المستنصرية.
والفرق الوحيد هو كونه مبيضا ً بالجص وال تزينه الزخارف األجرية ،كما هو موجود في القصر العباسي والمدرسة المستنصرية .وربما كان في
األصل مزخرفاً ،وقد تساقطت زخارفه نتيجة اإلهمال وفي مراحل تاريخية مختلفة.
هدم معظم أقسام المدرسة المرجانية من قبل أمانة العاصمة ما بين  1945و1948م ،لتحقيق استقامة شارع الرشيد .وتم نقل بعض الكتابات
التاريخية والزخارف اآلجرية العائدة لهذه المدرسة الى القاعة اإلسالمية في المتحف العراقي.
ومن أجزاء مبنى المدرسة المرجانية التي ال تزال قائمة البوابة الفخمة التي تحوي المدخل الرئيسي وتحف به مئذنة المدرسة الواقعة على يسار
الداخل .وهذه البوابة شبيهة ببوابة المدرسة المستنصرية والقصر العباسي من حيث الشكل ونوعية الزخارف اآلجرية.
خان مرجان
يقع خان مرجان في جانب المدرسة المرجانية المعروفة اليوم بجامع مرجان في سوق الثالثاء القديم في الموضع المعروف حاليا ً بسوق
البزازين ،قرب شارع الرشيد في جانب الرصافة من بغداد .وقد شيد في العام 760هـ 1359م ،بأمر من أمين الدين مرجان في عهد السلطان
أوىس بن الشيخ حسن الجالئري.
يعرف خان مرجان هذا بخان األورطمة أو األورتمة بمعنى الخان المستور المغطى  -في اللغة التركية  -بخالف سائر الخانات الموجودة في بغداد،
ويتميز بفخامة بنائه وطرازه المعماري الفريد الذي عرفته الهندسة المعمارية اإلسالمية خالل القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميالدي.
تعرض الخان لإلهمال في مراحل تاريخية مختلفة وأجريت عليه الصيانة األثرية من قبل مديرية اآلثار العامة ،وطرأت عليه التغييرات الهندسية
المعمارية من قبل المؤسسة العامة للسياحة .وفي الوقت الحاضر اتخذ كمطعم سياحي.
يتألف الخان من طابقين :األرضي يحتوي على  22غرفة واألول على  23غرفة ،وتفتح أبواب الطابق األرضي على بهو كبير طوله يقارب 30
متراً وعرضه  10أمتار .أما غرف الطـــابق األول فتفتح على ممر يطل على البهو في الطابق األرضي ويحيط به من جهاته األربع وعلى ارتفاع
 6أمتار .ويرتفع ســـقف البهو عن أرضيته نحو  14متراً وهو عبارة عن ثمانية عقود أقواس مدببة الشكل شيدت من الطابوق اآلجر والجص،
عرض الواحد منها أكثر من مترين .وتستند هذه العقود على جدران شاقولية ،شيدت أيضا ً من اآلجر والجص ،وفي أطراف العقود شبابيك لإلنارة
والتهوية .والواقع أن هذا الطراز من التسقيف يشكل بحد ذاته نموذجا ً معماريا ً متميزاً.
أما مدخل الخان ،من جهة سوق البزازين ،فكبير الحجم مستطيل الشكل قريب الشبه بمداخل العمائر اإلسالمية في بغداد ،كما هي الحال في القصر
العباسي والمدرسة المستنصرية والمدرسة المرجانية.
جامع سيد سلطان علي
ينسب هذا الجامع الى السيد علي بن إسماعيل بن اإلمام جعفر الصادق ،وبجانب مبنى الجامع يقوم مرقده ،ويقع في جانب الرصافة من بغداد في
محلة حارة سلطان علي التي سميت باسمه ولقبه .شيد هذا الجامع خالل فترة الحكم الجالئري للعراق ،وجدد عمارته السلطان العثماني عبدالحميد
الثاني سنة 1310هـ 1893م ،ثم جددت عمارته مديرية األوقاف العامة سنة 1385هـ 1965م .وللمبنى قبتان إحداهما تعلو الجامع وهي
بيضاء اللون ،أما األخرى فتعلو المرقد وقد غطيت بالبالط القاشاني األزرق.
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(( أوراق مصفرة ))

حول لفظة كركوك
(كنا قد ذكرنا في األعداد السابقة من مجلتنا باننا سنقوم بنشر المقاالت
التي كتبها أدباءنا الذين لم يتسنى لهم نشرها ،وقد عثرنا على هذا
المقال بين أوراق المؤرخ الراحل شاكر صابر ضابط رحمه هللا واسكنه
فسيح جنانه التي نحتفظ بها في مكتبة نادينا ،وألهمية المعلومات
الواردة فيه ارتأينا نشره ،ومن هللا التوفيق)....
لدراساتي المتواصلة طوال العشر السنوات الماضية ،تمكنت من
جمع معلومات وافرة عن مدينة كركوك ،وقد صنفت تلك المعلومات
في أربعة كتب الفتها والتي التزال مخطوطة وهي (تاريخ كركوك
المفصل)( ،تاريخ مساجد كركوك) ،الحياة (االجتماعية في كركوك)،
(مشاهير كركوك).
والذي دعاني الى كتابة هذا المقال ،تضارب اآلراء حول لفظة (كركوك)،
فقد ذكر بعض الباحثين بانها محرفة عن لفظة (كرخ سلوخ) ،استنادا
الى المصادر الكلدانية (وفي مكتبتي نسخة خطية) التي تقول أن
المسؤولين على الدولة السلوقية اهتموا بمدينة كركوك ،وعمروها
وسموها (كرخ سلوخ) وجلبوا عشر قبائل من مدينة (اصطمز) او
(برسبوليس) الواقعة على مسافة  60كيلو متر شمال شرقي شيراز
وأسكنوهم في كركوك.
وفي المصادر األخرى بان مدينة كركوك من اكبر المدن في منطقة
(باجرمى) ،وقد ذكر ابن خرداذبه في كتابه (المسالك والممالك)
أنها احدى (كور) الموصل وفيها من المدن (خنيا سابور ،داقوقا،
خانيجار) ،وجاء في (دائرة المعارف اإلسالمية ،النسخة اإلنكليزية) ان
خينا سابور هي مدينة كركوك ،وانها واقعة ب(4422طوال و3325
عرضا) وذكر الوزير الفقيه ابي عبيد عبدهللا بن عبدالعزيز البكري
األندلسي في كتابه ( معجم ما استعجم) ان احدى كور الموصل هي
كورة باجرمى تقع في منطقة قبل نصيبين مع ذكر هذا البيت من الشعر:
أال أيها الليث الذي جاء خادرا
والقى بباجرمى الخيام وعرصا
وقال صفي الدين بن عبدالخالق في كتابه (مراصد االطالع على أسماء
األمكنة والبقاع):
(باجرما قرية من أعمال البليخ قرب الرقة في ارض الجزيرة،
وباجرمق بالميم والقاف كورة قرب دقوقاء) وجاء وصف (باجرما) في
كتاب (كلدو واثور) الري شير بانها (المنطقة المحصورة بين الزاب
الصغير من نهر دجلة وجبال حمرين ،ونهر ديالى وجبال زاجروس).
وجاء في كتاب (تقويم البلدان) بان كلمة كركوك محرفة من (كركوت)
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شاكر صابر ضابط
المحرفة من (كرد كوت) وهي كلمتين فارسيتين (كرد) تعني (المدور)
و(كوت) تعني ( الجبل) اي بمعنى (الجبل المدور) وهي بلدة في ايران،
ولم نجد مصدرا أخرا ذكر بانها مدينة (ارفا – كركوك) كانت تعرف
باسم (كرد كوت) ،بينما أكدت مصادر كثيرة بان هذه المدينة كانت
تعرف باسم (كركوره ،قرقوره ،قركوره) منها كتاب الجغرافي اليوناني
بطليموس ،وأكدت صحة ما ذهب اليه األلواح الكتابية التي حررت في
زمن الملك األشوري (شلما ناصر األول) ( )1251 -1280ق .م بان
جد األسرة األشورية الحاكمة (اوشبيا) أسس معبدا في مدينة أشور
وسماه (اي – خورساك – كوركورا) ،واالسم األخير يشير الى النار
األزلية التي وجدت في كركوك قبل األشوريون وتعرف الى يومنا هذا
باسم (بابا كور كور).
إن الحقائق التاريخية تشير أن هذه المنطقة كانت تابعة الى حكومات
تنتمي شعوبها الى اصل واحد وهم (الكوثيون) و(الفرس) و(
البرثيون) و(الساسانيون) وغيرهم ،حيث ان (الكوثيون) حكموا البالد
ستة قرون وانقرضوا في سنة  1815ق .م ،من قبل العالميين ،ثم
استولى ملك الفرس (كوروش) على بالد بابل والمناطق المجاورة لها
ودام دولته من سنة ( )331 -538ق .م وانقرضت عقب المعركة

التي دار رحاها بين (دارا) و (اإلسكندر الكبير) قرب اربيل ،وبعد وفاة
اإلسكندر عام ( )323ق .م انقسمت إمبراطوريته بين قواده ،فأصبحت
هذه المنطقة تحت سيطرة (سلفكيور)( ،سكوقس) وسميت دولته
بـ(سلفيكنية)( ،سلوقية) ،ثم تمكن البرثيون من االستيالء على بالد
العراق سنة ( 126ق .م) ودام حكمهم حتى سنة ( )226ميالدية ،ثم
باشر الساسانيون الحكم في العراق حتى الفتح اإلسالمي سنة  20هـ.
ان تاريخ كركوك في هذه األدوار وخاصة بعد انقراض الدولة األشورية
ظلت غامضة لعدم وجود وثائق ومعلومات تاريخية يمكن االعتماد
عليها من قبل الباحثين غير لفظة (كركوره ،قرقوره ،قركوره) التي
ذكرها بطليموس ،كما ان قلة إلمامنا باللغات او اللهجات التي كانت
تتكلم بها هذه االمم (الكوثيون ،والفرس ،والبرثيون ،والساسانيون)،
رغم ان هذه األمم تنتمي الى اصل واحد ،وبذلك يكون التكهن بسبب
التقارب اللفظي بين لفظين (كردكوه) و(كركوره) بانهما تنبعان من
اصل واحد.

ومحرفة من (كرد كوه) الكلمتين الفارسيتين ،كما قال ذلك سباهي زاده
محمد جلبي في كتابه (أوضح المسالك الى معرفة البلدان والمسالك).
وربما يخطر ببال القارئ أن المؤلف لم يقصد مدينة كركوك ،واعتقد
ان عدم ذكرها ناتج إما عن عدم معرفته هذه المدينة ،وان المدينة
كانت تذكر باسم اللواء وهي (شهرزور) في المخاطبات الرسمية،
وان المدينة كانت معروفة بين الناس باسمها الجديد (كركوك) منذ
القرن التاسع الهجري ،وذكرها بعض الكتب التاريخية التي اخبرني
بها العالمة مصطفى جواد ،وما ذكره األستاذ الكبير عباس العزاوي
في جريدة كركوك .موكدا أن التحريف يجري بين العوام بسرعة كبيرة
حيث كما معروف لدى الجميع أن هذه المدينة أخذت ثالثة أسماء في
حكم العباسيين وهي (كرخيتي)( ،كرخيني)( ،كرخانا).
واختم كالمي عن القول السائر وآخرها مسك بقول العالمة صاحب
المعالي توفيق وهبي بك ،وفي قوله الحق (إن األتراك ال يزالون
يعرفون مدينة كركوك باسم كركوت).

يقول أمين هللا ابو الرفيد محمد حفيد بن المولى الهام مصطفى عاشر
مفتي الدولة العلية في كتابه الذي كتبه عام 1919م (ولكن هذه الفحول
ويقصد جده ابو محمد عبدهللا ابن البري ،وابو عبدهللا محمد المعروف
بحجة الدين الصقلي ،ومحمد بن مظفر المكي ،وابن خشاب احمد
النحوي ،والشيخ احمد شهاب الدين الخفاجي ،وابو عبدهللا محمد بن
ابي بكر االنصاري ،وابو منصور موهوب البغدادي ،ومولى ابن كمال
باشا ،ومفتي الثقلين ابو السعود العماري ،ومصطفى بن محمد حفيد
منال خسرو ،بينوا التحريف في العربية وما التفتوا الى سائر األلسن
والدرية مع أن ما يتفوه به أهالي القسطنطينية ممزوجة بالعربية
والفارسية واليونانية ،واكثر ما يتكلمونه مأخوذة من الجغطائية وهي
اصل اللغة التركية ،وبهذا شاع بين أبناء الزمان غلطات كثيرة والحان
لقصور الهمم وعدم التفات او لقلة األلف بمطالعة اللغات) ،ثم يقول
(ارد ت ان اجمع في هذه العجالة بال اكثار وسميته (الدرر المنتخبات
المنثورة في اصالح الغلطات المشهورة) ،وذكر في ذلك الكتاب كلمة
(كركوت) وقال:
(في اقصى بالد األناضول بلدة معروفة بهذا االسم وهي (جبل مدور)
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قراءة يف كتاب األديب نصرت مردان األخري
الجهة الخامسة
اختزال الجهات األربعة يف جهة واحدة
الزميل القدير الدكتور نصر مردان ،ال اغالي إذا ما قلت انه كلما وقع
بصري على نتاج أدبي له منشورا على صفحات المجالت ،أو مطبوعا
على نحو كتاب أو غيره ،إالّ وتهافتُ على قراءته مستمتعا  ،سواء كان
هذا النتاج باللغة العربية أو التركية ،لتمكنه منهما حدا يثير في القارىء
االعجاب والتقدير .ثم النه ال يتناول مواضيعه على الطريقة التقليدية
المعتادة ،وانما على طريقته التي تعكس اسلوبه المميز الذي يكاد يكون
خاصا به دون غيره .وآخر ما صدر له ،هذا الكتاب الذي بين ايدينا ،وهو
بعنوان الجهة الخامسة التي تتناول مجموعة من مقاالته وقد صدر عن
دار الثقافة العامة التابعة لوزارة الثقافة التي بداءت تولي بعض االهتمام
بالثقافة التركمانية وتعير لها عناية ولو على قدر محدود ،باصدارعدد
من الكتب التركمانية سنويا ومجلة الثقافة التركمانية فصليا ،بعد ان
كانت قد نسيت هذه الثقافة أو تناستها لسنوات.
ُ
والجهة الخامسة تجذب القارىء بعنوانها ومحتوياتها التي نشرت
البعض منها على صفحات جريدة القلعة التي صدرت في بغداد كجريدة
اسبوعية سياسية تركمانية ،وكان مقرها في نادي االخاء التركماني،
اذ كان لنصرت مردان عموداً اسبوعيا ً في زاوية من صفحتها االخيرة.
يتناول فيها ما كان يجول في الساحة السياسية والثقافية من مواضيع
باسلوب رفيع رقيق .وكانت تلك الزاوية احد اسباب اقبال الناس على
تلك الجريدة.
يتناول الكتاب  37عنوانا ،أذ ما قرأت مواضيعها بالتتابع ،شعرت وانك
تمرعلى مشاهد بينها روابطة عضوية ،الن في كل منها حدودة ،أو
فكرة ذكية ال يعلن عنها الكاتب ،وانما يترك لك فرصة البحث عنها
واستنتاجها.
لنتمعن معا ً في جانب من المقالة االولى من الكتاب التي ال تعدو صفحتين
لكنها تشعر القارىء وكانه يقرأ كتابا ضخما يتناول مأساة مدينة ومن
يعيش فيها:
(ما الذي افعله في مدينة انت لست فيها ،حتى لو كانت نهاراتها أليفة
ونهرها يمشي في مجراه كتلميذ مهذب في طريقه الى المدرسة...
ما الذي افعله في مدينة يفتشون في بوابتها عنك في قلبي كمنشور
سري ،ويمدون ايديهم الى طفولتي المستقرة في اعمق نقطة في ذاتي...
ما الذي افعله في مدينة حياتي فيها مرتبطة بصك غفران أو إنسان
همجي لم يعد في قلبه مكانا للحب....
ما الذي افعله في مدينة جرفوا فيها احالمي والقوا بقصيدتي األولى في
صندوق النفايات ،مدينة ودعتني شابا وتنتظر ايابي كهالً محطم االحالم.
ما الذي افعله في مدينة مات فيها االصدقاء والشعراء و اصبح فيها
آخرون على مشارف النهاية.
ماذا أفعل في مدينة يفتح لي باب بيتي غريب لم أره ولم يرني ،محتال كل
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محمد عمر قازانجي
أركان الغرفة التي قابلتك فيها اول مرة ....كيف أفهم هذا الغريب أن أبي
الطيب كان يجلس وحيدا في هذه الصآلة ويستمع إلى أخبار العالم من
الراديو .كيف أفهمه أن شجرة التوت التي يقف تحتها ،غرستها بيدي،
واحتضنتك في ظلها في باحة بيتنا في نهار تمنيت أن ال تنتهي أبداً..
ماذا افعل في مدينة تمر من سمائها الطائرات بدل اسراب السنونو،
وتمتلىء شوارعها بالجثث ويعشعش في زواياها الخوف والموت..
ما الذي افعله في مدينة تغتال الشعراء والحب والمحبين .مدينة تمنع
تجوال العشاق وتمنع الرغبة و اللهفة .مدينة تخاف فيها العصافير من
البشر والبشر من البشر؟ ما الذي افعله في مدينة انت لست فيها) ..
انها كلمات تعبر بأحاسيس جياشة عن مأساة مدينة احتلها الغرباء ولم
يعد ما فيها ينبض بالحياة .تحولت الى وحش بفعل وحشتها ،وغدت
تغتال شعرائها وعشاقها ..وهذا الكالم ينطبق على جميع المدن ،ليس
في العراق وحده وانما في العالم بأسره ،من المدن التي تعرضت
الى االحتالل أو االغتصاب من قبل الطامعيين الذي استباحوا فيها
كل شىء دون مراعاة للقيم والمبادىء االخالقية ..هذه العمومية في
النص تجعله في مستوى النصوص العالمية ..ال انحيازفيه لجهة أو
التجاه سياسي أو قومي ،بقدر انحيازه لالنسان وانتصاره له من خالل
مدينته ،مكان والدته واقامته وتحوالته العاطفية والفكرية والثقافية.
المدينة التي ال ينبغي ألحد ان يتجاوز عليها أويحط من قدرها بأي
حال من االحوال لقدسيتها في نفوس ابناءها .والمدينة في النص ،
كما تدلل شواخصه ،شواخص النص ،ترمز الى كل مكان ،بدءاً من
البيت الصغير وصوال الى البيت الكبير الممثل بالوطن .ونصرت مردان
من االدباء والكتاب النوادر الذين يعرفون كيف يوضفون عواطفهم
الجياسة بحكمة وعقالنية وباقل الكلمات ،لبناء نصوص ،يشعر القراء

بعد االنتهاء من قرائتها انهم قد تلقوا الرسالة التي بعثها النص
واستوعبوها دون عناء ودون اضاعة مزيد من الوقت في التفاصيل
ودهاليزها وتفرعاتها  ،متمتعين بالنهج واالسلوب واللغة وطريقة
تطويع الموضوع داخل النص بحيث يبدو لوحة صغيرة لكنها متكاملة
المعنى والمغزى ،ال تحتاج ان تستعين لمن قام برسمها ليوضح أشياء
تبدو فيها غامضة .أنه نوع من الفن ال يتقنه إال من تمكن من الفن
نفسه واستوعب اهدافه و أبعاده.
ولو امعنت النظر في الكتاب لوجدت أن معظم النصوص فيه ،من هذا
النوع المضغوط حدا التألق واالبداع .ففي (اختزال المشاعر واشعال
القوارب) يذكرنا نصرت مردان بقيمة االسلوب المضغوط وأهمية
التعبير العفوي غير المزخرف بااللفاظ الرنانة ،وتأثيراتها على
القارىء أو السامع على لسان معلم في قرية روسية نائية ومنعزلة
من مسرحية تشيخوف( ,لقد حل الشتاء مبكر هذا العام) ...هذه الجملة
التي تبدو عادية لكنها كافية للتعريف بالعزلة والوحدة .أو (ما أجمل
هذا المساء) فهي بقدر ما تعبرعن حالة تبدو عادية ولربما عابرة ،إال
أنها تعبيرية تكشف عن سعادة قائلها ،وروحه المحلقة في سماوات
التفائل والمحبة والغبطة.
وتريك النصوص المقتضبة في الجهة الخامسة جانبا ً من ثراء نصرت
مردان الثقافية وسعة اطالعه على نتاجات المبدعين ،واستعابه
لتجاربهم .أذ تواجهك في كل نص من هذه النصوص اسم من أسماء
هؤالء المبدعيين في المجاالت المختلفة كالفن والسينما والمسرح
والقصة والرواية وغيرها ،العالميين منهم والمحليين ،أو أشارة الى
أعمالهم ال على نحو سردها والتذكير بما فيها ،وما لها وعليها ،على
طريقة النقاد ومحلليلي النصوص األدبية ،وإنما من خالل الوقوف عند
المفاهيم التي يحملونها عن الحياة والثقافة والعالقات االنسانية النبيلة
والتجارب التي خاضوها في الحياة وما استخلصوا منها من العبر
والدروس .ففي ثنايا الجهة الخامسة تستوقفك بعض هذه االسماء
تحت عناوين (عناقيد الغضب وجون شتاينيك) و(مكسيم كوركي في
الذاكرة المسرحية) و(دوستوفسكي ،غوركي وناظم حكمت) و(من دادا
والسريالية و كتافيا باث) و (كوكول والعبقرية والجنون) و(ايزابيل
ابرهارد وليلى محمودة) و (لوترمون وأمير الظالم) و(تشيخوف
واألقليات األثنية) وغيرها من األسماء من األدب العالمي .ومن االدب
العراقي و العربي تطالع (شكراً النك كنت معنا يا جان دامو) و(ابراهيم
الداقوقي يرسم صورة األتراك لدى العرب) و(سيرة المدينة قي رواية
فاضل العزاوي) و(أحمد هاشم اآللوسي) و(جليل القيسي وحياة حافلة
باالبداع) و(الشريف محي الدين حيدر) و(في عيد ميالد مؤيد الراوي)
وغيرها .وإذا كانت هذه العناوين تشير الى تلك االسماء بشكل مباشر
فان ثمة مقاالت تحمل عناوين ال اشارة فيها الى أسماء من هذا النوع،
لكنها تتضمن اشياء جدير بالتوقف عندها عن هؤالء االفذاذ من
الشخصيات االدبية.
وتحتل القضايا االدبية التركمانية وشخصياتها وحتى القضية
التركمانية نفسها في الجهة الخامسة حيزاً واسعاً .وهو أمر ال غرابة
فيه ،فمؤلفها نصرت مردان أحد حاملي هموم هذه القضية وبتفاصليها
كافة ،والسيما في جانبها الثقافي واالدبي لتخصصه فيها .كما تتضمن
أراءه حول عدد من المشاهد التي تشوه الثقافة العراقية ويقول
(احلم أن ترفع السياسة في بالدنا يدها الملوثة ،عن احالم الثقافة و
المبدعيين ،لتتربى في البرية بعيدا عن الرقابة وتفسيرات الشرطة

الثقافية التي تعمل على تحويل المثقفين الى صالح طبشورة) ..وصالح
طبشورة هذا ،شخصية قدمها الممثل السوري ياسر عظمة في مسلسل
المرايا .وهو مواطن عادي لكنه يحلم احالما غير عادية ،يعدها البعض
خطيرة ،فيصل أخباره الى المخابرات التي تنصحه ان يحلم أحالما
معقولة وتمنحه جهازا يساعده على ذلك...
الجهة الخامسة عنوان لكتاب يقع في  192صفحة طبع في مطابع
دار الشؤون الثقافية العامة وهو آخر مؤلف للمبدع نصرت مردان في
سلسلة طويلة من مؤلفاته منها:
 -1عمت صباحا أيها
المساء (قصص) بغداد
.1988
 -2صودا بالق يان كيده
ر(مقاالت) بغداد 1989
 -3حانة األحالم السعيدة
منشورات
(قصص)
ضفاف  ،النمسا ،2003
الطبعة الثانية بغداد،
وزارة اإلعالم العراقية.
 -4شارع في كركوك
القاهرة
(قصص)
.2009
 -5وداعا سيلوبي (رواية ) ،نادي اإلخاء التركماني  ،بغداد 2013
 -6أوان الورد في كركوك ،انطولوجيا القصة التركمانية في العراق
باالشتراك مع الدكتور محمد عمر قازانجي  ،بغداد 2009
 -7مخفر األحالم (قصص) وزارة الثقافة  ،بغداد 2009
 -8الصحافة التركمانية بين قرنين  1911ـ  ( 2006سيرة توثيقية)
وقف كركوك  ،استانبول.
 -9ترجم من التركية إلى العربية :مسرحية (مطعم القردة الحية)
لغونكور ديلمن ،سلسلة المسرح العالمي 1989ـ الكويت.
 -10ترجمة روايتي يشار كمال( ،الصفيحة ) و(لو يقتلون الثعبان)،
بغداد 1990
 -11ترجمة رواية (محمد الفاتح) ،لنديم كورسيل ،دار الجمل 2002
 ،ألمانيا.
 -12نواس االحزان ،الرسائل المتبادلة بين نصرت مردان ومحمد
عمر قازانجي .كركوك 2010
 -13اربع مسرحيات تركية معاصرة .ترجمة . 2015 .كركوك
 -14مثلت مسرحياته على المسرح بمدينة كركوك.
 -15تم اختيار بعض قصصه لكتاب (مختارات من القصة العراقية
المعاصرة) للباحث شاكر مصطفى األستاذ بجامعة بوسطن األمريكية
والصادر في .2008
بقي أن تعرف أن نصرت مردان الذي يعيش في الغربة منذ 2003
وتحديداً في جنيف قد عان من بعض المشاكل الصحية في الفترة
االخيرة لكنه عاد فاسترد عافيته مرة أخرى وهو االن يتابع االخبار
والنتاجات االدبية عبر ما تتوفر لديه من الوسائل ،ويواصل الكتابة
بالقدر الذي يسمح له صحته التي نتمنى ،وندعوا له هللا ،أن تتحسن
أكثر فأكثر .فالوسط االدبي التركماني أحوج ما يكون الى ابداعاته من
أي وقت مضى..
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شخصيات تركمانية

حـكمـت سـليمـان
من الحقائق التاريخية التي لم يولي لها المؤرخين الذين كتبوا عن
تاريخ العراق في العهد الملكي أال وهي األصول التي انحدرت منها
الشخصيات الذي تولوا حكم العراق من وزراء وسفراء ومسؤولين
في مرافق الدولة كافة ،بقصد او من دون قصد ،وبذلك احدثوا فراغ
يتحمل الجدال والنقاش في انتماء هؤالء الى القوميات التي عاشت
في العراق وانصهرت في بودقة الوطن ،ولم يشيروا في كتابهم عن
الحقيقة الناصعة التي ال تقبل الشك بان الغالبية العظمى منهم انحدروا
من أصول تركية او تثقفوا بالثقافة التركية ،واستعان بهم اإلنكليز في
بناء هذه الدولة الفتية لتجاربهم السابقة في إدارة الدولة العثمانية.
ومن هؤالء الوزير حكمت سليمان الذي ينحدر من أسرة تركمانية وهو
احد انجال سليمان فائق الكهيه واخ غير الشقيق لمحمود شوكت باشا
الذي تولى قيادة الجيش العثماني في سيالنك ،بعد تواليه واليا على
كوسوفو ،وزحف نحو االستانة بعد إعالن المشروطية واحتل قصر
السلطان عبدالحميد الثاني واجبره على التنازل من عرش الدولة،
ثم عين وزيرا للحربية ،ثم صدرا اعظما ،واغتيل في اسطنبول عام
.1913
وحكمت سليمان ولد في بغداد عام  1889وقضى طفولته وتعليمه
األولية فيها ،ثم غادر الى اسطنبول والتحق الى مدرسة الحقوق
فيها ،أبان نشاط جمعية االتحاد والترقي وتغلغل أفرادها الى المدارس
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عدنان احمد غائب
الحربية والحقوق والطب واصبح من أعضائها البارزين شأنه شأن
شقيقه مراد سليمان الذي تولى رئاسة مكتب الجمعية في بغداد بعد
إعالن المشروطية.
عمل موظفا في الدولة العثمانية ،وعاد الى العراق بعد فترة وجيزة من
قيام الحكومة الوطنية وتتويج فيصل األول ،وعين مديرا عام لدائرة
البريد والبرق عام  ،1923ثم نائبا في البرلمان العراقي عام ،1925
فوزيرا للعدل ثم وزيرا للمعارف ،ثم رئيسا للبرلمان ،ثم وزير للداخلية
في حكومتي رشيد عالي الكيالني األولى والثانية التي استقال منها في
 28كانون األول .1933
عرف حكمت سليمان بعالقاته الطيبة مع العشائر العراقية ،وكان له
دور كبير في تحريض العشائر إلسقاط حكومتي المدفعي واأليوبي
وتأليف حكومة ياسين الهاشمي عام  1935والذي اؤكل لسليمان
مهام وزارة المالية إال أن األخير رفضها مطالب بالوزارة الداخلية التي
هي في اتصال مباشر بالشرطة والعشائر ،وكان يرى في نفسه القدرة
والقابلية في إصالح األحوال االجتماعية في العراق ،وكان ذلك السبب
األساسي في نشوب الخالفات بينه وبين ياسين الهاشمي ،وتحريض
بكر صدقي للقيام بانقالب عسكري واإلطاحة بحكومة الهاشمي في
تشرين األول عام  ،1936والذي كان مجازفة ومغامرة والذي اصبح
فاتحة لالنقالبات في العراق والوطن العربي التي لما يشهدها من قبل.
يقول لونكرك( :إن حكمت سليمان من اكثر رجال الدولة نفاذا للصبر،
فقد اخذ هذا الرجل يعمل بكل ذكاء على تكتيل مختلف القوى المعادية
لياسين الهاشمي ،وكان حكمت سليمان معجبا إعجابا شديد بالنمط
السياسة التركية ،لذلك تالقت رغبته مع رغبة بكر صدقي ،وتخلى
عن والئه لياسين الهاشمي ،ولما سافر طه الهاشمي عهد اليه بوكالة
رئاسة أركان الجيش ،فاتفق مع عبداللطيف نوري قائد الفرقة األولى،
ووضعا رسالة الى الملك غازي يطلبان فيها أن يكون حكمت سليمان

رئيسا للوزارة ،وسلمت الى حكمت سليمان فوضعها في بطانة سترته،
وكان ينتظر وهو في بيت عبدهللا الصافي اليعقوبي ظهور الطائرات
العراقية في سماء بغداد ،وبعد ان القت القنابل اسرع الى إيصال
الرسالة ،وكان الملك مستعدا لقبول مثل هذا العرض).
تولى حكمت سليمان رئاسة الوزراء عقب االنقالب ،وقدم إصالحات
عديدة في النواحي االقتصادية والسياسية والتجارية والثقافية ،إال انه
اتهم بتدبيره لحادثة اغتيل بكر صدقي عام  1937وحكم عليه بالسجن
لمدة خمس سنوات.
كان انقالب بكر صدقي وتولي حكمت سليمان محل ترحيب العشائر
والناس ،فخرجت مظاهرات مؤيد لالنقالب وصدحت حناجر الشعراء
تأييدا وابتهاجا لهذا الحدث العظيم ومنهم الشاعر محمد رضا الخطيب
يصف العهد الهاشمي بالعهد األسود ويقول:
أال أيها الكراسي هل انت سامع
فانت الذي أدعو وانت مخاطبي
عليك العفا لما عليك تزاحمت
كبار محل اإلست ضخم المناكب
علوك بال حق وال شيء عندهم
سوى بسط كف الظلم او قبض راتب
لحى هللا قوما الزموك كأنهم
عليك ليوم الحشر ضربة الزب
صريرك من تحت الوزير تضجر
صدى انه المغلوب من عسف غائب
ويقول الجواهري في مدح حكمت سليمان وانقالبه في جريدته التي
اسماها بـ(االنقالب):
أقدمت إقدام من ال الخوف يمنعه
وال ينهنه من تصميمه الخطر
وحسب أمرك توقيفا وتوطئة
أن الطغاة على األعقاب تندحر
دبرت اعظم تدبير واحسنه
تتلى مآثره عمرا وتدكر
ال تبق دابر أقوام وترتهم
فهم اذا وجدوها فرصة ثاروا
اقدم فانت على اإلقدام منطبع
وابطش فانت في التنكيل مقتدر
هناك تنظر األحرار مجزرة
شنعاء سوداء ال تبقي وال تذر
تأثر حكمت سليمان بشخصية مؤسس تركيا مصطفى كمال اتا تورك
واخذ يقلده في مأكله ومبلسه ،فلبس القبعة وبذلك يكون أول سياسي
عراقي يلبس القبعة ويمشي في األسواق ،وبإصالحاته السياسية
واالقتصادية والنهضة التي شهدتها تركيا بعد إعالن الجمهورية ،بعد
أن زار مصانعها ومعاملها عام  ،1935وفي مقابلة التي أجراه معه
روفائيل بطي رئيس تحرير جريدة البالد ،والعضو السابق في حزب
االخاء ،حيث أشار في حديثه تداني الحالة االقتصادية للعراق مقارنة
بالنهضة التركية قائال (أما الحال عندنا في العراق فشيء مؤسف حقا
اذ ال نرى أثرا محسوسا للنشاط السياسي والعمل المنتج ،هذه ميزانيتنا

السنوية ال تسر من يدققها وال تبعث األمل على أن البالد آخذة بالتطور
االقتصادي ،بالدنا غير منكشفة خيراتها وكنوزها للشعب وال للحكومة
انكشافا فنيا محكما ،االستقرار في الحكم مفقود في دولة العراق ،في
كل بضعة أيام وزارة جديدة ،وهذا التذبذب والتحول السريع ال يفسح
مجاال للحكومة أن تعمل عمال مأثورا).
ويضيف قائال:
(فالذي أراه انه ال بد اذا اردنا نهضة حقيقية أن تقوم الحكومة بدراسة
هذه المسائل دراسة فنية وافية بواسطة الخبراء واالختصاصين ثم
ترسم خطة عملية ويوضع نظاما للري شامل وبعد أن ينتظم الري في
األراضي الزراعية ،ثم تقسم هذه األراضي وتوزع توزيعا تقرره األفكار
الحديثة في العالم على خط مستقيم ،وهكذا تقوم بعملية توطين العشائر
توطينا فنيا واستحداث القرية العصرية التي يعرفها العالم المتمدن،
وبتذوق حالوة السعادة في العيش في قرية حاوية لمدرستها وطبيبها
ومستوصفها وموظفيها الزراعيين وموظفي البيطرة ،وبهذه الوسيلة
نجعل بالدنا تسير في طريق جديد كما تسير قوافل األمم والشعوب).
ومما ال شك فيه أن حكمت سليمان في تصريحه هذا أراد أن يعيد
الى األذهان بان العراق بحاجة الى حكومة مستقرة تساندها الجيش
باعتباره القوة الضاربة والساهرة في حماية الوطن ،وبذلك يتمكن
الدولة في تنفيذ برامجها في النطاق االقتصادي والصحي والتعليمي
والزراعي ،ويدعو في تصريحه أيضا الحكومة الى القضاء على
األقطاع ويعتبر أمرا عفا عنه الزمن ،وتنبأ منه بان األوالد واألحفاد
سيعملون على إنهاء النظام اإلقطاعي وهذا ما حدث بعد قيام ثورة 14
تموز عام  1958وإصدارها قانون اإلصالح الزراعي.
وكان من جملة اإلصالحات التي شهدتها البالد في عهده والتي صرح
عنها قائال (لقد اعتزمت الحكومة على إيجاد المال لغرض إعمار
األراضي بصورة عامة وتوزيع األراضي األميرية غير المملوكة وغير
المفوضة وغير المزروعة منها على أبناء البالد كما تقتضيه المصلحة
العامة مع مراعاة العرف والعادات).
وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على مدى حكمته وكياسته في حكم
البالد وتفانيه في خدمة شعبه ودفع عجلة تقدم البالد نحو األمام ،وهذا
ديدن الشعب التركماني في كل وقت وحين
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(قصة قصرية)

ولكن  ...قل لي متى ؟!
كان المطر في الخارج يتساقط باستمرار ،والسماء ال تبشر بصحو
قريب .كانت اكداس السحب الرمادية كسلى ال تتزحزح ،وتتخللها
ومضات براقة ومن بعدها كان الرعد يزمجر ويدمدم ،وهبت ريح
قوية هزت األشجار ولوت أغصانها.
وفي غرفة المدير ،قال االستاذ عباس جمعة وهو يخبط ركبتيه بيديه:
« لقد فكرت طويال يا أستاذ ،في مسألة الصف الثالث (ب) ،واني
ارى لو تعفيني من تدريس هذه الشعبة «.
وهنا اصطكت زجاجات البناية العريضة ،وهي من الطراز الجديد
الذي يوفر اكبر قسط من شعاع الشمس للطالب ،كان صوت الرعد
عنيفا ،وكأنه صدى انهيار هائل وقع خلف األفق المجهول .ورفع
مدير المدرسة وجها مجهدا ..غزا الشيب شعره قبل األوان ،وحين
تكلم كان صوته حلوا ،رقيق الحواشي قال:
« ليس من حقي أن أمرك بشيء يا أستاذ عباس ولكني كصديق ..
نعم  ..أكلمك كصديق ،انت تعلم كم اعتمد عليك في هذه المدرسة.
« اشكرك « قال المدرس عباس جمعة ،وتابع المدير:
وانا ال استطيع ان اعهد بالصفوف الثالثة المنتهية الى اي احد،
وأرجو أن يكون هذا واضحا  ..إن المادة مهما كانت تفقد قيمتها ،اذا
كان االستاذ ضعيف الشخصية ،صلبا في غير مرونة ،يناقض نفسه
بنفسه ،هذه اشياء اعرفها بنفسي ،وتعرفها انت أيضا ،ولذلك أرجو
أن نتعاون على حل مشكلة هذا الصف «.
« انها مشكلة يستحيل ان تنح ّل على يدي « قال أستاذ عباس.
« أن يصدر عن امثالك هذا الحكم امر ال يقبله إدراكي « قال المدير
مبتسما
«هل تذكر ،عندما نقلت الينا ،كيف نجيتني من العصبة الثالثية من
طارق ونجاة وسامي «.
وضحك االستاذ عباس جمعة وكأنه سمع نكتة مستملحة ثم قال:
« ولكني لم اعد ذاك الشاب ،وللزمن أحكامه «
« كالم في كالم ،سمعت البارحة انك سوف تتزوج ثانية «.
« صدقني انها دعاية مغرضة إن أسناني على وشك أن تقع «.
« الزواج ال عالقة له باألسنان وإنما »..وضحك عاليا ،فاحمر وجه
األستاذ عباس من الحرج ،وقال المدير:
« واالن هل استطيع ان اعرف سبب نفورك من هذه الشعبة ؟».
« أسباب « قال األستاذ عباس بملل.
« وقتي يتسع لسماعها ..مثال « قال األستاذ المدير.
سعل االستاذ عباس واعتدل في جلسته وقال:
« في الشعبة جماعة من الطالب يرفضون التحضير اليومي «.
« عاقبهم «.
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مجيد سعدون
« فعلت ولم ينفع معهم العقاب ،بل على العكس ،لقد اسرفوا في
اإلهمال «.
« أقول وبقية الشعب هل الطالب جميعهم نشيطون ؟ «.
« كال ليس األمر كذلك ،فيهم مهملون ولكن النصيحة تفيد معهم «.
« وشعبة (ب)؟».
« انهم يرون انفسهم رجاال تجاوزوا مرحلة النصيحة والعصا «.
« داؤنا األخيرة «.
« ولكني الجا اليها حين تغلق في وجهي األبواب «.
« لست اعرض بك وانما اكلم نفسي ،لو تجاوزت عقليتنا ،نحن أبناء
الجيل السابق ،هذه اآلفة الملعونة ..المهلكة ..لجنينا ثمارا كثيرة ،ال
تحصى «.
« ولكن اللين على طول الخط يفسد الطلبة ويغريهم بالعصيان «.
« نستطيع ببساطة أن نفزع الطالب ،تقطيبة من المدرس قد تؤرقه
وتجعله يراجع حساباته ،لماذا ؟ الن مستقبله بين يديك ولكن ان
تكسب حبه فذلك شيء آخر «.
« نعم أن ذلك امر مختلف تماما «؟
« كيف ؟».
« إن األنسان الذي يخافك قد يسلك سلوكا يرضيك طالما انت قائم
عليه فاذا غفلت عنه طرفة عين فانه سيفعل كل مخالفة بإسراف،
بل وبخالعة «.
« تريد أن أضيع كل وقتي في النصيحة ؟ « قال أستاذ عباس.
« ال « قال السيد المدير « إن اإلسراف في النصيحة مضر كأي
شيء آخر ،ال أن طالب شعبة (ب) مراهقون وهذه مرحلة طبيعية
تفرض علينا أن نجعل من انفسنا ،نحن األستاذة ،أصحابا لهم نأخذ
بأيديهم الى الخير ،ونجادلهم بالتي هي احسن ،إن علة التعليم عندنا،

مع األسف ،هي اننا نحتقر الطالب ،وأرجو التجاوز عن صراحتي،
وننظر اليها على انها لوحة من خشب جامد نخط عليها ما نريد ،ثم
نقطع عالقتنا معه ،بنفخة قوية تخلصنا من غبار الطباشير ،هل انت
معي يا أستاذ عباس ؟».
« نعم  ..نعم «.
« كلمة في وقتها المناسب قد تفعل ما ال تفعله كل أشجار العالم ،وال
تنس ،يا أستاذ ،ان الكلمة الطيبة صدقة «.
« هنالك في شعبة (ب) الطالب هيمان «.
« آه ! الخروف األسود في القطيع األبيض «.
« لقد مللت رؤيته ،وصرت بمجرد ان اراه يركبني عفريت ،واخاف
ان اقتله في يوم ما «.
« الى هذه الدرجة ؟ !».
« واكثر ،انه ال يحضر دروسه وال يهاب االمتحان ،ولو ضربته
أياما متتالية لما اهتم او بكى إن الضرب يسعده ،واقسم على ذلك «.
« أرسله إل ّي ،أستاذ عباس ،اذا تمادى في إهماله ،وعصيانه،
فسأطلب منه االنتقال الى مدرسة أخرى ،هل اتفقنا ؟».
شع وجه األستاذ عباس جمعة بالسرور ،لقد آن له أن يرتاح من
مشكلة الخروف العنيد ،ومن االفضل له ان يذهب الى مدرسة أخرى،
وكما يقولون في األمثال (إن تغيير المرعى يسمن العجول) ،وضحك
االستاذ عباس جمعة من كل قلبه لهذه المفارقة الالذعة ،وبعد فرصة
الشاي الطويلة ،توجه االستاذ عباس الى الصف الثالث (ب) وكله
عزم على حل مشكلة هيمان ،وليكن ما يكون ،ولم ينس أن ينظر من
نافذة الدرج العريضة.
كان المطر يرتطم بزجاج النافذة بعنف ،فيجمد في مكانه للحظة
خاطفة ثم يتفكك ويسيل متماوجا بب ْط وغنج ،ومن خلف الزجاجة
الكبيرة المجلوة بماء المطر ..بدت حقول القمح الخضر ،تعلوها
ضبابة من قطرات المطر النازلة ،وعلى غير توقع داخلته رقة
مباغتة ،وفي نفسه قال:
« ال  ،لن اطرده ،علي أن أواجه مشكلتي بنفسي «.
« جلوس « قالها األستاذ عباس بشيء من الحدة ،وبعد أن امر
بإخراج دفتر الواجبات البيتي ،جاءت المواجهة التي ال مفر منها «
هيمان ..هل حللت الواجب؟».

وقف غالم كبير الرأس عريض الوجه ،نبيل القسمات ،عليه بصمات
الحياة العصبية التي ينوء تحت أثقالها ،وفي لحظة انقلب ذلك الوجه
الوديع البائس الى ساحة تعربد فيها الشراسة ،والتحدي ،ور ّد على
سؤال االستاذ بالجواب الكالسيكي « لم افعل يا أستاذ !».
وشفع هذا الجواب بتغطية رأسه بذراعيه ،كان فاصل الضرب يبدأ
عادة بعد هذه الجملة اإلنكارية ،ولكن شيئا مما توقعه لم يقع.
« هل تعرف ،يا هيمان ،ان مسألة ضربك صارت عذابا ال يحتمل..
وانت اذا كنت تعتبر المسألة منتهية بإنتهاء العقوبة ،فإن األمر معي
ليس كما تتصور «.
انني اتعذب بسببك كثيرا ،وتأنيب ضميري صار يثقل علي ،ويسلبني
راحتي فهل يمكنك مساعدتي يا ولدي ،اخبرني لماذا ال تحضر
دروسك كما يفعل اآلخرون ؟».
وجم هيمان طويال ،ثم ترقرق الدمع في عينيه ،ونفرت عروق عنقه،
فأدرك األستاذ عباس أن الطالب يحمل نفسه فوق طاقتها كيال ينفجر
بالبكاء ،فرأى من اللباقة ان يعفيه من الجواب ،وطلب منه ان يجلس
وارسل اليه ورقة يستدعيه اليه افي غرفة المدرسين الخالية اال
منهما ،وهناك أشار اليه ان يجلس ،فتمنع هيمان ولكن االستاذ عباس
الح عليه فطاوعه وهو يكاد يذوب من االنفعال والخجل ،والترقب.
« عرفت يا هيمان ان عندك كالما كثيرا ينام تحت لسانك ،ولكن
الصف ليس مكانه المناسب ،وانا ،االن اريد ان تصارحني كأب او عم
او أخ كبير ،صارحني يا ولدي بمشكلتك ،عسى أن نحلها معا ،هيا،
يا ولدي اخبرني بما يعذبك «.
وهنا تفجرت عواطف الفتى ،فبكى بحرقة ،وتركه االستاذ على راحته
حتى اذا هدأ قال:
« تريدني أن ادرس يا أستاذ ،ولكن قل لي متى؟ وكيف؟.
إن أبي نصف مشلول ،وأخوتي أربعة صغار انا المسؤول عن
تربيتهم ،فأنا انظف الكوخ الذي نعيش فيه ،وانا اشتري الدواء البي،
وانا الذي اسقيهم الشاي والحليب ،وانا اوزع حليب بقرتنا على
الجيران ،وانا الذي يرعى بقرتنا الوحيدة بعد وقبل المدرسة ،وانا
الذي استلم راتب والدي التقاعدي «.
( كم ه ّو ؟)
« سبعة دنانير ونصف «.
« وإيجار الكوخ «.
« ستة دنانير كاملة «.
« كان هللا في عونكم !».
احس وكأن ك ّل العصي التي جلد بها كفي
ودهم األستاذ الم فجائي،
ّ
هيمان تتجمع فوق رأسه لتنثال على ظهره وأحشائه ،وجاءه صوت
هيمان من اعماق سحيقة يئن وينوح قائال:
« فقل لي متى ادرس؟».
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الغزّ العراقية أو تركمان العراق
{  416ــ 435هـ }
ال ُغ ّز قبيلة من قبائل الترك العشرين ،وموطنهم أقصى سهول تركستان.
وهم على وفق الئحة محمود الكاشغري { ت  498هـ } إثنان وعشرون
بطنا او فرعا ،أ ّولها وس ّرتهم { قِنِق } الــذي منــه السـالطين }1{.وفـــي
مقـدمتـهم ســـــــــــالطين السالجقة  }2{.والسالجقة سادة قِنِق من الغ ّز
في مرتبة {سو باشي} بمعنى القائد العسكري }3{.وكان مقدَّمهم رجل
يقـال له { تُقـاق} او {دُقـاق} .ومعناه القوس الحديد .ال يخالفونه في أمر،
وال يتعدونه أمرا ،فاتفق يوما أنّ ملك الترك ،ويسمونه بَ ْيغو* {بفتح البـاء
وتسكين اليا} أراد غزو بالد اإلسالم ،فنهاه تقاق ع ّما أراد.فاحتدم الخالف
بينهما  ،حتى لطم الملك  ،فاحاط به خدمه ،يريدون أخذه ،فمانعهم وقاتلهم،
ّ
وتدخل أصحابه ،وتجاوزوا الخالف ،فاقام تقاق عندهم ،فولد له سلجوق
عام 272هـ {}4
ول ّما مات تقاق عام 291هـ  ،ف ّوض ملك الترك الى ابنه سلجوق حين
بلغ أشدّه* {وكانت إمارات النجابة وعالمات القيــادة باديــة عليـه} إمـارة
الجيش ولقّبـه بـ { سـوباشي } .لكن إمرأته كانت تخ ّوفه منه وتوغر صدره
أ  .د  .حسام داود خضر اإلرْ ِب ّلي
عليه ل ّما رأت منه تقدّمه وإطاعة الناس له ،وانقيادهم إليه .فاستشعر سلجوق
الخوفَ  ،فقاد جماعته وخيله وجنده تلقاء ديار االسالم ،فعبرسيحون وأقام
بنواحي َج ْند.ومات بها سنة 391هـ { }5ث ّم ل ّما ضاقت االرض بعشيرته في جند بعد موته ،قـادهم ابنـه أرسـالن سنـة 411هـ الى المنـاطق
المنخفضة فـي بالد ما وراء النهر ،فاستولوا على المراعي الموجودة في نور بخـارى وسغد سمرقنـد علـى شـواطئ جيـحون{.}6
ويبدو م ّما توفّره المظان والمصادر والمراجع المتاحتان الى اآلن ،وجود خالف كبير حول زمن النزوح السلجوقي من أقصى بالد تركستان الى ما
وراء النهر ،فبينما يحدّد المؤرخ التركي يلماز أوزطونا {ت  }2012سنة 303هـ تاريخا لهذا النزوح}7{،يحدّد المؤرخ العراقي الدكتور حسين
أمين سنة 345هـ { ،}8والدكتورمحمد نورالدين سنة 375هـ { ،}9والمؤرخ الفارسي عباس اقبال أواخر عهد السامانيين}10{.
ؤرخة للسلجوقية ،المتاحة
وعندي أنّ مرد هذا االختالف الكبير في تحديد زمن النزوح يعود الى سكوت المظان والمصادر التاريخية ،ال سيما ال ُم ِّ
الى اآلن عنها ،كمثل زين األخبار للكرديزي {ت443هـ} ،وتاريخ البيهقي {ت 470هـ} ،وديوان لغات الترك لمحمود الكاشغري{ت 498هـ}،
وتاريخ دولة آل سلجوق لعماد الدين اإلصفهاني{ت597هـ} وراحـة الصـدور وآية السـرور للراونـدي {ت بعـد 603هـ} ،وزبـدة التـواريـخ
للحسـيني {ت بعد 622هـ} ،والكامل في التاريخ البن األثير {ت 630هـ} ،وتاريخ مختصر الدول البن العبري {ت685هـ } ،وعليها وعلى ما
في المصادر من اختالف في الروايات اشتطّ اصحاب المراجع في أمر النزوح ،فتعامل بعضهم معه بمخارج استنتاجية ليس اإلّ.
ولعل أفضل تاريخ في امر نزوح األسرة السلجوقية بقيادة زعيمها سلجوق بن تُقاق الى بالد ما وراء النهر ،يمكن أن يكون منطقيا مقبوال ،مأخوذا
به هو التاريخ الذي حدّده المؤرخ التركي يلماز اوزطونا ،وهو عام 303هـ ،ألنّ عمره في أثناء مسيره يكون على ما تقدّم إحدى وثالثين سنة،
وهو عمر مقبول مالئم للقيادة ،يغلب عليه العقل والحصافة .أما األزمنة اإلستنتاجية األخرى المحددة له ،فال أرى فيها وجها معقوال يمكن الركون
اليه ،إذ ال يعقل أن يسير قائد بناسه وخيله وجنده وهو في المئة من العمر ،أو أقل أو أكثر.
وكما وقع هذا اإلختالف في موضوعة نزوح سلجوق بن تقاق بعشيرته ،وقع في موضوعة إسالمه ،ف ِمن قائل إنّه كان بحدود375هـ }11{.
{اي في حدود المئة من العمر} .و ِمن قائل إنّه كان في حدود 382هـ { { }12أكثر من مئة سنة }  .ومن قائل إنه وقع قبل قيام دولتهم * باكثر
من نصف قرن من الزمان { {}13أكثر من مئة سنة أيضا }  .ومن قائل أنّ سلجوقا لم يدخل اإلسالم إال بعد أنْ تقدمت به السنّ  ،ويقال في هذا
أنّه عاش أكثر من مئة عام}14{ .
نص البن العبري أنّ سلجوقا بالرغم من تقدّم عمره ،كان يحاول أن يقنع عشيرته بالدخول في اإلسالم ،وكان يقول لقبيلته إنّهم إنْ لم
ويُف َهم من ّ
يعتنقوا دين البالد التي ينزلون بها وهو اإلسالم فلن يقدروا االستمرار ،أو يكونوا موضع احترام}15{.
ومنهم من ذهب الى أبعد من ذلك حين ذهب الى استمرار الكفر فيهم أو في بعضهم في األقل الى ما بعد 430هـ ،يتبيَن فيما أورده أبو الفضل
البيهقي {ت 470هـ} وهو معاصر السلجوقية ومؤ ّرخهم ومؤرخ الغزنويّة ،في موضعين من حوادث سنة 430هـ ،أ ّوله ورد على لسانه ُمخاطبا
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نصه « :إنّ ما يجري اليوم في خراسان من أمر السالجقة من الفساد والقتل وال ُم ْثلَة واغتصاب
السلطان * مسعود {بوصفه رئيس ديوان رسائله}ُّ ،
المسلمات معروف وواضح ،ولم يحدث مثله في هذه المئة سنة األخيرة ،ولم يذكر شيء منه في التاريخ» .وثانيه ورد على لسان وزير السلطان
نصه « :إنّي [أي وزير السلطان] شفعْتُ لكم عند السلطان وأقنعتُه
مسعود الغزنوي ،يخاطب رسول السالجقة الى الدولة الغزنوية سنة 430هـ ُّ ،
بأن تقيموا اآلن حيث أنتم ،على أن تسلم أليكم ،حين نذهب الى هراة ،نسا وباورد وفراه وهذه الصحراوات والحدود على شرط أالّ ّ
تؤذوا المسلمين،
وأالّ تتعرضوا لخيارهم أو أشرارهم ،وأالّ تصادروا أمواال أو تبغوا فتنة}16{« .
النص الثاني دليل قاطع على عدم وقوع االسالم فيهم ،أو في بعضهم في اقل
النص اال ّول ،و{ال تؤذوا المسلمين} في
فـ {اغتصاب المسلمات} في
ّ
ّ
تقدير ،بدليل تحذيرهم من بقائهم {أي بقاء السالجقة أو بعضهم} خارج االسالم.
ويبدو أنّ دعواته الى االسالم وتحذيراته من البقاء خارجه لم تكن تلقى آذانا صاغية لدى أغلب عشيرته ،فبقوا على ما هم فيه حتّى قيام دولتهم
سنة 432هـ في خراسان أو حتى دخولهم بغداد بقيادة طغرل بك بن ميكائيل بن سلجوق سنة 447هـ .وإذ ذاك لم يبق إنس ّي سلجوقي أالّ ودخل
ّ
س َعدَه ،كما أخبر ابن األثير،
فيه افرادا وأفواجا ،على أنّ هذا االسالم الذي تأخر وقوعه عند سلجوق ابن تقاق،
وتأخر أكثر عند بعض عشيرته ،أ ْ
س ُعد بااليمان ومجاورة المسلمين ،وازداد حاله علوا وإمرة وطاعة  ...وأدام غزو كفّار الترك ،وكان ملكهم يأخذ الخراج من المسلمين في
قال»:و َ
تلك الديار ،وطرد سلجوق ع ّماله منها وصفَتْ للمسلمين «}17{.
كان لسلجوق بن تُقاق من األبناء ثالثة* :أرسالن وميكائيل وموسى .وكان قد توفي بجند ،وعمره مئة وسبع سنين }18{ .وبعد وفاته انشقت
عائلته الى فرعين :فرع ارسالن {اسرائيل} وفرع ميكائيل .وارسالن هو الذي قاد االسرة السلجوقية بعد وفاة زعيمهم سلجوق بن تقاق سنة
391هـ بوصفه األكبر من أبنائه وأكثرهم علما وأرجحهم عقال }19{.
ثم بعد وقوعه في أسر السلطان الغزنوي محمود بن سبكتكين سنة 416هـ {1025م } {سيأتي بيانه} قادهم الفرع الثاني بزعامة طغرل بك بن
ميكائيل بن سلجوق ،إذ اجتمعت القبائل واألتراك عليه}{ ، }20فلم يقف ولم يقر له قرار حتى جلس على عرش السلطان الغزنوي مسعود بن
سس لهم دولتهم السلجوقية سنة 432هـ ،وحتى أدخلهم الى بغداد عاصمة
محمود بن سبكتكين في نيسابور ببالد خراسان سنة 429هـ ،وحتى أ ّ
الصفَّة ،وقد اخذ بيد القاضي
الخالفة العباسية سنة 447هـ .قال أبو الفضل البيهقي {ت 470هـ}  « :وكان طغرل قد اعتلى سرير السلطان *أمام ُّ
صاعد ،وكانوا قد وضعوا وسادة تحت السرير ،فأجلسه عليها ،وقال القاضي :أطال هللا حياة موالي .هذا سرير السلطان مسعود ،جلستَ عليه.
واخش هللا ،ع ّز ذكره ،واعدل بين الناس ،واستمع للمظلومين والمساكين ،وال
وفي الغيب أمور كهذه ،وال يدري أحد كيف تصير األمور ،فالتفِتْ
َ
تترك هذا الجيش يظلم الناس ،فإنّ الظلم شؤم ،ولقد أدّيتُ حقَّك بهذه الزيارة ،ولن آت بعدها ،فانّي مشتغل بالقراءة وال اعدل عن العلم شيئا .وحين
تف ّكر مليّا ستجد أنّ في هذه النصيحة التي بذلتها لك الكفاية. }21{« .
والى هنا نكتفي بذكر اخبار هذا الفرع الثاني :فرع عشيرة ميكائيل وابنائه طغرل بك وداود وبيغو وغيره إالّ في الضرورة البحثية البحتة ،ألنهم
خارج هدف البحث ،ونعود الى الفرع اال ّول المستَهدَف :عشيرة أو جماعة أو أصحاب ارسالن {اسرائيل} بن سلجوق إلتمام البحث.
قاد ارسالن بن سلجوق السلجوقية بعد وفاة أبيه على شواطئ نهر سيحون في َج ْند ،وسار على ُخطا أبيه تماما ،إذ عمل من أجل استقرارهم،
وتأمين المراعي لمواشيهم وتوسيع رقع مستوطناتهم تمهيدا لتحقيق هدف أبيه في إقامة دولة للسلجوقية برمتها .ولتسهيل ذلك ذهب في اليمين
واليسار ،ال يهمه خالفهما ،فقدّم يد العون للحاكم الساماني أبي إبراهيم المنتصر سنة 391هـ في حربه مع إيليك خان أحد ملوك الترك في بالد ما
وراء النهر ،فينتصر المنتصر بانتصار أرسالن له ،ويحصل هو من جرائه على مغانم كبيرة }22{.
وفي هذا يقول المؤرخ الروسي بارتولد « :دخل قسم من التركمان* في خدمة السامانيين ،وتع ّهدوا في مقابل المراعي التي أعطيت لهم أن يدافعوا
عن حدود ممتلكات السامانيين ضد اخوانهم التركمان الذين لم يدخلوا االسالم}23{« .
وتتواصل انتصارات المنتصر في حربه مع إيليك خان التركي بعاونة األوغوزيين سنة 393هـ .وفي سنة 394هـ تج ّمع حول أبي إبراهيم المنتصر
الساماني مجموعة أوغوزية أخرى زادت بهم قوته في حربه الثانية على إيليك خان على أطراف سمرقند  ،فينتصر ويحصل األوغوزيون على
مغانم وأرزاق كبيرة أخرى}24{.
ثم يتعاظم الشأن األوغوزي بقيادة ارسالن بن سلجوق ل ّما تنقرض الدولة السامانية .ويتفق علي تكين {صـاحب بخـارى ،الهارب من سجن خانات
الترك فيما وراء النهر} معه {أي مع ارسالن} لضرب مصالح إيليك خان وه َْز ِمه ،فينهزم ايليك ،ويعظم شأن أرسالن ابن سلجوق}25{ .
وتضيق َج ْند على سواحل سيحون بالسالجقة الغ ّز  ،فيقودهم زعيمهم ارسالن سنة 411هـ الى المناطق الواطئة على سواحل نهر جيحون في
اسفل بالد ما وراء النهر ،فيختاروا مناطق في شمالي بخارى سكنا لهم ومرعى}26{.يتضح فيما ذكره الراوندي على لسان إيليك خان يخاطب
صه « :منذ سنوات وقد وفد على واليتي أقوام من التركستان ،فاستولوا على المراعي الموجودة في نور بخارى
السلطان محمود الغزنوي في ن ّ
وسغد سمرقند ،وجيوشهم كثيرة وجنودهم وفيرة ،وعددهم خارج عن الحصر والعدّ.}27{« .
صون به ،ويطبعونه الطاعةَ كلّها ،فيتعاظمون به ،ويتعاظم بهم.
ويتعاظم شأن ارسالن بن سلجوق في عشيرته بعشيرته ،يساعده جماعة يخت ّ
ينهبون ويفسدون في االرض ويسخرون االرض بكل خيراتها لصالحهم ،فخافهم السلطان مسعود الغزنوي ،ووضعهم تحت بصره ،وف ّكر باإليقاع
بزعيمهم ارسالن بن سلجوق ،حتى عندما ينزل على شواطئ جيحون سنة 416هـ  ،يُدبّر له مكيدة باستدراجه اليه بشكل من االشكال ،وعندما
يحضر لديه يلقي القبض عليه ويحبسه*في قلعة بالهند،يظ ّل فيها حتى يدركه الموت سنة424هـ}28{.
بعد سجنه يتولّى الفرع الثاني {ابناء ميكائيل :طغرل بك وداود وبيغو} قيادة االسرة السلجوقية ،لكن جماعة أرسالن أو أصحاب ارسالن
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صين به ،رفضوا قيادة ابناء ميكائيل ،وتم ّردوا عليها ،ومارسوا نشاطاتهم وحركاتهم ،بمعزل عن تلك القيادة الجديدة ،تحت امرة زعامات
المخت ّ
قبلية فرعية ضمن بوتقة عشيرة ارسالن الكبرى ،وهؤالء كانوا االمراء الزعماء ،البوقا {لم ادرك معناه} ،والقزل {األحمر} ،والكوك تاش {الحجر
األزرق} ويَ ْغ ُمر {المطر} ،وابن يغمر* ،ومنصور ،ودانا {الشخص أو الفرد} ،وأناسي أوغلي {ابن أمه} .وكانت قبائلهم باسماء زعمائهم :قبائل
البوقا ،وقبائل القزل ،وقبائل الكوك تاش وغيرها}29{ .
وعلى وفق هذا أصبح الناس يسمونهم بتسميات مميزة تُميّزهم عن الفرع الثاني الميكائيلي كأصحاب ارسالن أو عشيرته أو الغز العراقيين
{تركمان العراق} أو هؤالء التركمان أو جماعة منصور أمير الغ ّز}30{ .أوجماعة من تراكمة قزل ويغمر وبلخان}31{.
لكن هؤالء القادة األمراء الذين تزعّموا قبائلهم ،المنضوين تحت عشيرة ارسالن بن سلجوق الكبرى طغت اسماؤهم على أخبار السلجوقية ،ال
سيما بعد حبس زعيمهم سنة 416هـ ،من دون ترجمتهم أو تعريفهم للناس أو إماطة اللثام عن شخصيّاتهم ،فبقوا غرباء على التاريخ والناس،
ال يُع َرف عنهم غير كونهم أمراء طوائف يقودون طوائفهم في عشيرة ارسالن ،وغير أنَّ أتباعهم مجموعة مفطّ َرة على السلب والنهب وجمع
األرزاق }32{.وغير أنّ طغرل بك وصفهم بالعبيد والخدم في كتاب له الى جالل الدولة بن بويه البويهي {  418ــ 435هـ } يعتذر من تطاولهم
وطغيانهم في بالد االرمن ،في قوله « :إنّ هؤالء التركمان كانوا لنا عبيدا وخدما ورعايا وتبعا يمتثلون األمر ،ويخدمون الباب.}33{« .
صين فيما بينهم ،وعامتهم شديدة التعلُّق برؤسائهم ،يكادون ال يُف ّوتون لهم أمرا ،كما تبيّن
وغير أنّهم في جزء من صفاتهم الحميدة كانوا مترا ّ
في كالم للوزير السلطان مسعود ينصح السلطان في أمرهم  ،قائال  « :ليس من الحكمة القضاء على رؤوسهم  ،ألنّ ذلك قد يؤدّي الى سوء ظنّهم
وانحرافهم.}34{« .
وال تُع َرف عن شخصياتهم سوى أنّ يَ ْغ ُم ًرا وجماعة من مقدّميهم يبلغون نيّفًا وخمسين رجال قتلهم تاش فراش {قائد جيش السلطان مسعود
ي ونيسابور}35{.وأنّ ابن يغمر التركماني وغيره من ابناء المقدّمين
في خراسان سنة 423هـ ،ل ّما عاودوا النشاط من أجل قبيلتهم في الر ّ
التركمان الذين قُتِل أباؤهم مع يغمر في الخبر السالف ،قد جاءوا بجيش من التركمان من بلخان كوه الى صحراء خراسان للثّأرمن قتلة أبائهم،
ي ،و ُدفِن بناحية من أعمالها }37{.وأنّه كان صه ًرا لطغرل بك}38{.
من المسلمين}36{.وسوى أنّ قزل قد توفي سنة 432هـ في الر ّ
وما عدا ما تقدّم ،فلم يقع نظري ،على كثرة ما تحت يدي من المظان التاريخية والمصادر المؤ ِّرخة للسلجوقية ،على غير ما ثبَّتّه من الكالم.
والواقع انّ موضوعة السلجوقية تعاني نقصا حادّا في تاريخها المد ّون ،فضال عن اختالف الرواية في الخبر أو الحدث الواحد ،ما يجعل الباحث
صة وقلق دائمين.
في حيرة من أمره ،تجعله في غ َّ
صا من دون وجع رأس وتيه ،عند بعض باحثينا المعاصرين ما هو إالّ من التعامل مع رواية واحدة
إنّ التاريخ السلجوقي الذي يبدو سلسا مترا ّ
في الخبر الواحد ،من دون الخوض في روايات أخرى تُقَلّب المذاهب والموازين.
قيادة أرسالن بن سلجوق حتّى حبسه سنة 416هـ
قاد ارسالن بن سلجوق عشيرته السلجوقية بعد وفاة أبيه سنة 391هـ ،وليس في ذهنه غير أنْ يُوفِّر لعشيرته احتياجاتهم المادية ،ويُخطّط
لمستقبلهم العشيري باقامة دولتهم المنشودة {حلم العشيرة العتيد}.
احاط به جماعة من األمراء من بيوتات خاصة أو عشائر فرعية ،فاختاروه لمزايًا فيه تنسجم مع مزاياهم ،أو اختارهم لمزايا فيهم تنسجم مع
مزاياه ،فكان قزل أو قبائل قزل ،وكان بوقا أو قبائل بوقا ،وكان وكان ،وكان ل ّما ضاع صيته ،وعظم شأنه ،وكبر أمره ،استدرجه السلطان محمود
بن سبكتكين إليه بكيد عظيم ،فالقى القبض عليه ،وأبقاه في أسره حتى وفاته فيه سنة 424هـ.
بحبسه آلت زعامة السلجوقية الى الفرع الثاني ،فرع ميكائيل بن سلجوق ،متمثِّال بأبنائه الثالثة  :طغرل وداود وبيغو { يَ ْب ُغو } ،يتزعّمهم األ ّول
ي الفرع االول ،فرع ارسالن بن سلجوق قبل حبسه ،المعروفين
لما له من صفات القيادة واتّقاد الذهن .أ ّما العشائر التي كانت تعمل تحت يد ّ
باصحاب ارسالن أو أتباع ارسالن أو أمراء ارسالن :قزل وبوقا وغيرهما فقد رفضوا االنصياع الى القيادة الجديدة ،وأعلنوا تم ّردهم على السلطة
السلجوقية بقيادة األبناء الثالثة لميكائيل .فساروا يسيرون بمعزل عنهم تماما.
بماذا التقوا مع ارسالن حتى دخلوا تحت جناحه ؟
وبماذا اختلفوا مع ابناء ميكائيل حتّى رفضوا قيادتهم بعد حبس زعيمهم ارسالن ؟
الثابت انّ أصحاب ارسالن أو عشيرة ارسالن بقيادة امرائها قزل وبوقا وكوك تاش ويغمر وابنه ودانا والمنصور واناسي أوغلي قد ارتبطوا برباط
ال يفك مع زعيمهم ارسالن مذ كان في الحريّة ،ول ّما ُح ِجر على حريته سنة 1025م {  416ــ 417هـ } بعد سبع العجاف ،أصبح هذا االرتباط
صا بقيادة زعمائهم أو أمرائهم العشائريين ،فيما تقدّم.
روحيًّا الى درجة أنهم رفضوا قيادتهم الجديدة وتم ّردوا عليها ،بل اختطّوا ألنفسهم طرقا خا ّ
والمرء إزاء هذا التمرد من أتباع ارسالن ،وسيرهم وراء قياداتهم التقايدية ال ب ّد أنْ يبحث عن طبيعة هذا الخالف الذي جعل النصف ال يقدر
اإللتحام بنصفه اآلخر ،ويتح ّرى عن دوافعه واسبابه التي تمنع لقاء الفرعين ومعينهما واحد.
هل كان خالفهما سياسيّا قائما على صراع المصالح ؟
هل كان خالفهما عشائريا قائما على صراع اإلرادات ؟
هل كان خالفهما دينيًّا قائما على صراع الحضارات ؟
ش ِهر مع حبس زعيمها على أيدي الغزنويين ،إذ لم يُبد الفرع
صد هذا الخالف ُمذ قاد الفرع األرسالني لألسرة السلجوقية ،و ُم ِهر و ُ
إبتدا ًء ُر ِ
ي ر ّد فعل حقيق ّي على موضوعة الحبس تلك }39{.ولم يتحرك أحد لتخليص زعيم السلجوقية من أسره سوى اثنين من أنصـاره
الميكائيلي أ َّ
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وفرسانه التـركمان كانا يشتغالن بالسقاية وحمل الماء الى القلعة التي ُخبِس فيها ،حاوال يو ًما ل ّما حانت لهما الفرصة ،خطفَه وإخراجه من القلعة
في أثناء الليل ،وباءت محاولتهما بالفشل بعد أن تنبّه حارس القلعة لألمر .وسوى ابنه األمير قتلمش ،إذ حاول هو اآلخر خطفَه وإخراجه من
القلعة  ،ولكن من دون جدوى}40{.
وما ع ّمق هذا الخالف بين الفرعين ،وجعل اله ّوة بينهما عميقا ،هو انسالخ أربعة آالف أسرة عن السلجوقيين فيما وراء النهر وهجرتهم الى
خراسان}41{.زيادة على أنّ حبس السلطان محمود لزعيم السلجوقية ما كان إالّ محاولة محسوبة لتفريق شمل االسرة السلجوقية وتعميق
الخالف فيها}42{.
ثم إنَّ ما يو ّكد هذا الخالف أنّ أصحاب أرسالن لم يكونوا يرغبون البقاء على ارتباط مع بقيّة السلجوقية ،وبخاصة بعد وفاة زعيمهم ،حتى انّ
قس ًما منهم ته ّربوا فيما بعد من قبول تبعيتهم للسالجقة }43{.وان أبناء ميكائيل :طغرل بك وداود وبيغو أرسلوا كتابا الى السلطان مسعود بن
محمود بن سبكتكين الغزنوي عرضوا فيه أنفسهم خدّا ًما في الدولة الغزنوية ،وانهم سوف يطاردون تركمان العراق {اصحاب ارسالن} ،ولن
يدعهم يخرجون على الدولة من بلخان كوه ودهستان وحدود خوارزم وجوانب جيحون حتى يفسدوا في االرض  }44{.وم ّما يو ّكد سير الخالف
في السلجوقية أنّ طغرل بك ل ّما كتب الى جالل الدولة البويهي سنة 433هـ ع ّد نفسه زعيم االسرة ،ووصف جماعة أرسالن بالخدم والعبيد،
إتّضح فيما نقله ابن األثير{}45فيما ت ّم بيانه قبل قليل.
وكذا أنّ طغرل بك حين سار الى قزوين سنة 434هـ ،أرسل الى كوك تاش وبوقا وغيرهما من أمراء وقادة أرسالن بن سلجوق ،وكانوا فيها وفي
محيطها ،يدعوهم الى نسيان الخالف ،والحضور في خدمته ،فرفضوا دعوته خوف غدره ،معلنين عداءهم للدولة ال ُغ ّزيّة السلجوقية ،ألن قادتها
ال يمثلون زعامتهم كون تلك الزعامة في عرفهم معقودة ألرسالن بن سلجوق ومن بعده ألبنائه}46{.
ولعل لهجوم كوك تاش على الموصل سنة 435هـ  ،ووضع السيف في أهله ألنهم كانوا يخطبون للخليفة العباسي أوال ،ثم لطغرل بك ثانيا{،}47
تأكيد مضاف آخر لوجود هذا الخالف الكبير بين الفرعين السلجوقيين.
تمرد قتلمش اإلبن األكبر ألرسالن بن سلجوق على طغرل بك سنة 453هـ في قلعة كرد كوه ،قرب اذربيجان ،اعتراضا على تعيينه إلبن
كذلك يدخل ُّ
ق بذلك ،بوصفه األكبر في األسرة بعد طغرل بك }48{.ثم عصيانه على ألب أرسالن بن داود بن
أخيه سليمان بن داود بن ميكائيل وليّا لعهده ،وهو األح ّ
ي ليستولي عليها{ ،}49ضمن هذا الخالف الكبير بين الفرعين السلجوقيين.
ميكائيل بن سلجوق سنة 456هـ ،وجمعه الجموع الكثيرة ،وقصده الر ّ
ضح استمرار وتفاقم الخالف بينهما ،وفيما يأتي ينبغي الوقوف على طبيعة هذا الخالف ودوافعه .ال ش ّك انّ تزعّم ارسالن حكم
وفيما تقدّم ،تو ّ
السالجقة بعد وفاة أبيه خلق جوا من الش ّك والتّذ ّمر لدى ابناء ميكائيل الثالثة :طغرل بك محمد وجغري بك داود وبيغو ،فانزوا على أنفسهم،
صة كبرت حتى نهضوا بمعزل عن فرع ارسالن.
صة ،وهذه الغ ّ
صين في ُغ ّ
غا ّ
ومع هذا الخالف تف ّرق الفرعان :فرع بقى في أماكنه األولى في بالد ما وراء النهر ،وفرع نزح الى خراسان .وبان الهدف في اإلثنين .هدفهما
واحد وهو تأمين الحياة ورسم خطوط الدولة الحلم ،وإذا كان األمر كذلك فل َم افترق اإلثنان؟.
واضح انّ خالفهما بدأ بأمر الزعامة ،وواضح أكثر أنّه لو كان مقتصرا عليه ،لكان باإلمكان حلّه باتفاق أو عنوة ،بما فيها الغصب والغدر .ولكن
األمر كان كما يبدو من تط ّور العالقة بينهما ،أكبر من هذا بكثير :كانت إحدى الزعامتين تعادي األخرى بالكراهية .ومتى كان صراع األخوة قائما
على الكراهية ،غدا تذويبها أمرا مستحيال .جرتْ محاوالت عدّة لتذويب هذه الكراهية ،لكن أصحاب أرسالن أو أمراءه أبوا تذويبها في ك ّل م ّرة.
أصحاب ارسالن لم يكونوا يرغبون أصال بالبقاء في حظيرة السلجوقية ،ال سيّما بعد حبس زعيمهم وموته  .كانوا متى دعاهم أبناء ميكائيل الى
العودة الى هذه الحظيرة وتناسي الخالف  ،ارتدّوا أكثر واستقلّوا أكثر .وك ّل ذلك تبيّن فيما سلف .ولكنّ الذي لم يتبيّن الى اآلن هو لماذا أص ّر
أصحاب ارسالن بالبقاء خارج االسرة الكبرى؟.
هل كانوا من ضلوع غير سلجوقية ،وزعيمهم من ضلع السلجوقية األ ّول؟ هل كانوا على غير هوى الدولة الحلم ،وزعيمهم حتى في حبسه يدعو
إخوته وابناء عمومته لمواصلة طريق الدولة المنشودة ؟ هل كانوا على غير دين الفرع الميكائيلي ،حتى أمسى خالفهما بهذه القوة ؟ .هل كانوا
مثال باقين على ديانات آبائهم األولين ،الوضعية منها والسماويّة ،ولم يسلموا حتى الساعة؟.
ما تأ ّكد من االمر وبان أنّ االسالم ّ
تأخر في ال ُغ ّز بعا ّمة ،تبيّن فيما نقله ابن فضالن {ت 349هـ} في رحلته الى بالد الترك في العقد األ ّول من القرن
الرابع الهجري ،قال في أثناء رحلته من الجرجانية* الى بالد الترك « :أفضينا أ ّوال الى قبيلة من األتراك يُع َرفون بال ُغ ّزية ،وإذا هم بادية ،لهم
ش ْعر ،يحلّون ويرتحلون ،ترى منهم األبيات في ك ّل مكان ،ومثلها في مكان آخر ،على عمل البادية وتنقّلهم ،وإذا هم في شقاء ،ال يدينون
بيوت َ
ّلل بدين ،وال يرجعون الى عقل ،وال يعبدون شيئًا « }50{.
وما تـأ ّكد ايضا وبـان أنّ تُقـاقا {ت 291هـ} مـات علـى الكـفـر ،وانّ سـلجـوقًا ابنه {ت 391هـ } لم يسلم إالّ في وقت متأخر من عمره ،وعمره
تجاوز المئة بسبع او ثمان أو خمس عشرة سنة {على اختالف الروايات} .وانّه كان يحاول ان يقنع عشيرته بالدخول في اإلسالم ،وكان يقول
لقبيلته إنّهم إذا لم يعتنقوا دين البالد التي ينزلون فيها ،وهو اإلسالم ،فلن يقدروا االستمرار أو يكونوا موضع احترام ،كما تقدّم .ومنهم من ذهب
الى انّ بعضا منهم من مثل يغمر التركماني وغيره كانوا على الكفر سنة 424هـ  ،اتّضح في روايتين ألبي الفضل البيهقي عن حـوادث سنة
424هـ  ،جاء في األولى « :إنّ ابن يغمر التركماني وغيره من أبناء المقدّمين التركمان الذين تاش فراش* قد أمر سبه ساالر العراق** بقتلهم،
ي من بلخان كوه مع كثير من التركمان وغيرهم قاصدين أطراف المملكة ليثأروا لقتل أبيهم ،من المسلمين {.}51
قد جاءوا أثناء مسيره الى الر ّ
وجاء في الثانية ،في رسالة الى السلطان مسعود « :إنّ التركمان ال يق ّر لهم قرار ،وإنّهم أصبحوا قوما آخرين بعد ان سمعوا قصة ابن يغمر الذي
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جاء بجيش من بلخان كوه الى الصحراء ليأخذ بثأر أبيه و َمنْ قُتِل معه ،وانّهم على وشك ان يفسدوا في األرض» {.}52
وال ش ّك انّ عبارتي « :وقد جاءوا ليثأروا لقتل أبيهم من المسلمين» في الرواية األولى» وانّهم أصبحوا قوما آخرين بعد أن سمعوا قصة ابن يغمر
الذي جاء بجيش من بلخان كوه الى الصحراء ليأخذ بثأر أبيه ومن قُتل معه « في الرواية الثانية ،خير دليل على كونهم على الكفر سنة 424هـ.
وهم في حدود ثالثة أو أربعة آالف فارس في روايات البيهقي نفسها}53{ .
نص للكرديزي {ت 443هـ } يتحدّث عن أخبار سنة 391هـ  ،يقول فيه « :وف َّر أبو إبراهيم الى باورد ومنها الى األتراك الغ ّز .وص ّمم
ويُف َهم من ّ
االتراك على أنْ يذهبوا معه الى الحرب ،وأسلم يبغو زعيمهم ،وصاهر أبا إبراهيم وقدم معه حتى كوهك }54{« .أنّ اسالم زعيمهم ارسالن بيغو
كان سنة 391هـ ،وهو عين تاريخ زعامته لعشيرته بعد موت أبيه في السنة نفسها .
ويبدو انّ هذا االسالم لم يكن قويّا أو عن إيمان بما فيه الكفاية ،حتى يُوقِع التأثير الكبير على جماعته ل ّما دعاهم الى اإلسالم ،فيسلمون .في الغالب
كان معالجة لتسير أمور عشيرته في الوسط اإلسالمي الذي نزحوا اليه.
تأخر في ك ّل المعايير والحسابات ،وهو على ّ
الحاصل انّ اسالم أرسالن بن سلجوق قد ّ
تأخره لم يكن قويّا* ،كما تقدّم .وانّ اسالم اصحابه أو
بعضهم في األقل قد ّ
صي البيهقي السابقين في حوادث سنة 430هـ  ،اللذين وردتْ فيهما عبارتا
تأخر حتّى سنة 430هـ وما بعدها  .كما فُ ِهم من ن ّ
{ :إغتصاب المسلمات} و {ال ّ
تؤذوا المسلمين}.
سم بشكله النهائي إالّ بعد قيام دولتهم سنة 432هـ بعد معركة داندقان الحاسمة سنة 431هـ وربما استم ّر بعض
وأرى أنّ االسالم في الغ ّز لم يُح َ
الكفر فيهم حتى دخول طغرل بك بغداد سنة 447هـ ،وقيام اإلمبراطورية السلجوقية.
سمهم الى فرعين :فرع سحب نفسه من الوسط الغ ّزي الرسمي الى بالد خراسان ،وفرع
وأرى بعد كل هذا أنّ الخالف القائم فيهم كان خالفا دينيّا ،ق ّ
مكث في مكانه حيث كان في بالد ما وراء النهر.
الفرع االول استم ّر في كفره بمعزل عن الفرع الثاني ،والفرع الثاني أسلم وانض ّم الى بقية المسلمين في خوارزم الغنيّة بالمراعي ،وذات الشتاء
األقل قسوة }55{.
الفرع األول رفض الخضوع أليّة سلطة اسالميّة في تلك المدّة ،بما فيها سلطة السالجقة الميكائيلين{ }56والفرع الثاني اسلم مع اسالم زعيمهم
سلجوق بن تقاق  ،يؤ ّكده استشهاد ابنه ميكائيل في غزوة له في بعض بالد الكفار األتراك في حياته .غزا وقاتل وباشر القتال بنفسه حتى استشهد
في سبيل هللا}57{.
سعدوا به ،كما قال ابن االثير }58{.واقتربوا من الخالفة العباسيّة ،وراسلوا الخليفة
سن اسالمهم و ُ
وح ُ
الفرع الثاني اختطّ لنفسه طريق االسالمَ ،
سنّة  }59{.فصار االول في واد ،وصار الثاني في آخر .والفرع الذي تزعّمه
القائم {  422ــ 467هـ } ،واعلنوا والءهم له ،والتزموا بمذهب ال ّ
ارسالن بن سلجوق هو هدف البحث ليس إالّ.
فرع أرسالن بن سلجوق
ل ّما قبض السلطان محمود بن سبكتكين على زعيم السلجوقّيّة أرسالن بن سلجوق سنة 416هـ تح ّرك أمراؤه لتثبيت أقدامهم .استغلّوا عبور
السلطان محمود نهر جيحون الى ما وراء النهر ،فذهبوا اليه يشكون من ظلم امرائهم لهم ،ومن األذى الذي يلحق بهم في نواحي بخارى وسمرقند.
قالوا « :إنّنا أربعة آالف أسرة ،فلو يأمر الملك ويقبل ان نعبر النهر ونتّخذ من خراسان وطنًا لنا ،فسوف يكون من أمرنا في راحة ،وستكون
واليته بنا في سعة ،فنحن رعاة ولدينا أغنام كثيرة ،ويكون في جيشه منّا الكثير ،فرغب االمير محمود في انْ يعبروا النهر ،فهدأ روعهم  ،وتمنّى
لهم أمنيات طيّبة ،ثم اعطى األمر لهم بعبور النهر .وبناء على أمره عبر أربعة آالف أسرة كاملة بين رجل وإمرأة وطفل ومتاع وخروف وجمل
س ْر َخس وصحراء فراوه وباورد ،ونصبوا خيامهم  ،وظلّوا هناك»{}60
وحصان ودواب ،ونزلوا في صحراء َ
هؤالء كانوا أصحاب أرسالن أو أتباعه أو أمراءه  :قزل وبوقا وكوك تاش واناسي أوغلي ويغمر وابنه ودانا ومنصور .وانتقالهم بهذا العدد الكبير:
{أربعة آالف أسرة  ،ما يقارب عشرين ألف تركي سلجوقي} من بالد ما وراء النهر الى خـراسان ،ال بـ ّد ان يخلق وض ًعا صعبًا في خراسان ،أشار
إليه أرسالن الجاذب ،أمير طوس ،ل ّما عبر السلطان محمود نهر جيحون ،بقوله « :لماذا أحضرتَ هؤالء التركمان في الوالية ؟ .إنّ ما فعلته كان
فتعجب االمير محمود من
خطأ ً عظيما .واآلن وقد أحضرتَهم ،اقتلهم جمي ًعا ،أو ائذنْ لي حتى أقطع اصابع رجالهم فال يستطيعون رمي السهام.
ّ
هذا ،وقال له :إنّك رجل ال رحمة عندك وال رأفة لديك ،غليظ القلب ،قاسي الفؤاد ،فقال أمير طوس :إنْ لم تفعل فسوف تندم ندما شديدا .وكان
كذلك ،وحتى اآلن لم يصلح هذا األمر»{}61
الحاصل هدأ السالجقة من أصحاب ارسالن في المدّة بين انتقالهم الى خراسان بعد حبس زعيمهم عام 416هـ الى حدود عام 418هـ .إذ ما
س ِمع لهم صوت في نواحي نسا وباورد {أبيورد} وفراوه ،فشكا منهم أهلها الى البالط الغزنوي من طول
أنْ شارف العام على اإلنتهاء حتى ُ
ي {ت443هـ} « :فأمر االمير محمود بكتابة رسالة الى أمير طوس أبي الحرث ارسالن الجاذب ،وأمره أنْ يُؤدّب هؤالء
أيديهم فيها .قال الكرديز ّ
فتجمع التركمان وتقدّموا اليه وحاربوا وقتلوا وجرحوا
التركمان* ،ويقصر أيديهم عن الرعيّة  .فهجم عليهم أمير طوس بناء على هذا االمر ّ ،
كثي ًرا من الناس ،وهجم عليهم امير طوس عدّة مرات ،ولكن لم يستطع أن يفعل شيئًا «{}62
فوجه السلطان لومه
وبعجز أمير طوس عن محاربة اصحاب ارسالن ،صعد نشاطهم أكثر ،ولم تنقطع الشكوى والتظلمات عن بالط محمودّ ،
الى امير طوس ،ونسب العجز إليه ،فكتب اليه األمير »:إنّ التركمان قد ازدادت شوكتهم وقوي شأنهم ،وليس من المستطاع تدارك فسادهم إالّ
تحت رايتك وركابك الخاص .وإذا لم يأت السلطان بنفسه لتالفي هذا الفساد ،فسوف يصيرون أكثر قوة ،ويصبح تدارك االمر أكثر صعوبة «.
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وحينما قرأ السلطان محمود هذه الرسالة ضاق صدره ،ولم يقر له قرار حتى قاد الجيش من غزنين عام 419هـ الى طوس .فل ّما وقف على احوال
التركمان في الناحية أمر أمير طوس لحربهم ،فالتقى الجيشان بالقرب من رباط فراوه ،فانتصر الجيش على التركمان ،وقتلوا منهم أربعة اآلف
فارس من فرسانهم ،وقبضوا على كثير منهم ،وف ّر الباقون منهزمين الى بلخان ودهستان .وخسف أمرهم}63{.
ويروي ابن االثير { ت630هـ } هذه الحادثة في حوادث سنة 420هـ وما بعدها في قوله « :نزل كثير منهم* من الجبل**الى البالد ،فنهبوا
وأخربوا وقتلوا ،فج ّرد محمود بن سبكتكين اليهم ارسالن الجاذب ،أمير طوس ،فسار إليهم ،ولم يزل يتبعهم نحو سنتين في جموع كثيرة من
العساكر ،فاضط ّر محمود الى قصد خراسان بسببهم ،فسـار يطلبهم من نيسابور الى دهستان ،فساروا الى جرجان ،ثم عاد عنهم ،وجعل ابنه
ي ،فاستخدم بعضهم و ُمقدَّمهم يغمر»{.}64
مسعودًا بالر ّ
وفي حوادث سنة 420هـ ُذ ِكر أنّه بعد حبس ارسالن بن سلجوق قاد السلطان محمود الغزنوي حملة عسكرية قويّة على جماعته المعروفين
باصحاب ارسالن ،فقتل فريقا منهم ،وفريقا طاردهم ،فلحقوا بخراسان ،فافسدوا فيها ونهبوا على رواية ابن االثير .قال « :فارسل إليهم جيشا
فسبوهم وأجلوهم عن خراسان ،فسار منهم أهل ألفي خركاه [خيمة] ،فكتب يمين الدولة [محمود الغزنوي] الى عالء الدولة [ابن كاكويه،
صاحب اصفهان] بإنفاذهم ،أو إنفاذ رؤوسهم ،فأمر نائبه أن يعمل طعاما ،ويدعوهم اليه ويقتلهم ،فارسل اليهم وأعلمهم أنّه يريد اثبات اسمائهم
ليستخدمهم ،وكمن الديلم في البساتين ،فحضر جمع كثير منهم ،فلقيهم مملوك ترك ّي لعالء الدولة ،فاعلمهم الحال ،فعادوا ،فأراد نائب عالء الدولة
أنْ يمنعهم من العود ،فلم يقبلوا منه ،فحمل ديلم ّي من ق ّواد الديلم على انسان منهم فرماه الترك ّي بسهم فقتله ،فرفع الصوت ،فخرجت الديلم
وانضاف اليهم أهل البلد ،فجرى بينهم حرب فهزموهم  ،فقلع الترك* خركاهاتهم وساروا ،ولم يجتازوا على قرية إالّ نهبوها الى أنْ وصلوا الى
وهسوذان باذربيجان «{}65
وفي حوادث سنة 421هـ أنّه ل ّما مات السلطان محمود الغزنوي ،وملك ابنه مسعود غزنةَ ،وكان معه في خدمته بعض امراء واصحاب ارسالن بن
سلجوق ،سألوه فيمن بقى منهم في خراسان ،ومكثوا في جبل بلخان ولم يف ّروا الى اذربيجان ،فأذن لهم في العودة على شرط الطاعة واالستقامة.
{ }66فاطاعوا قليال وهدَؤوا لبعض الوقت ثم سرعان ما عادوا الى سيرتهم األولى.
س ْر َخس وباورد ُمتألمين شاكين منهم {أي من اصحاب ارسالن} فسيّر السلطان مسعود جيشا كبي ًرا برئاسة وزيره
وفي عام 422هـ استغاث أهالي َ
أبي سعد عبدوس بن عبدالعزيز لتأديبهم ،فل ّما وصل هذا الجيش الى التركمان اصحاب ارسالن اشتبكوا في فراوه وحاربوا فقتل اناس كثيرون.
ويرجح المؤرخ
فوجا فوجا ويحاربون}67{.
ّ
وحمل التركمان ذخائرهم وعيالهم وارسلوها الى بلخان ،واستعدّوا متج ّردين .وكانوا يأتون ك ّل يوم ً
التركي فاروق سومر بأن يكون هؤالء التركمان هم التركمان التابعون لألمير التركماني يغمر}68{.
ي ،وأمر اصحاب ارسالن بن سلجوق :يغمر
وفي عام 423هـ* عيّن السلطان مسعود الغزنوي أحد أمرائه وهو تاش فراش واليا على الر ّ
ي ،وأمرأميرها تاش
وبوقا وكوك تاش وقزل وكافة التركمانيّة بنيسابو ،الذين كانوا يأتمرون بأمره في ذلك الوقت ،أن ينض ّموا اليهم في الر ّ
فراش بوضعهم تحت المراقبة ،وأن يجعل حاجبه خمار تاش قائدًا عليهم ،ألنّه يحمل فكرة سيئة عنهم بوصفهم يحملون في رؤوسهم فسادا بيّنا،
ويجنحون الى الشقاق في حياتهم}69{.
ويروي ابن االثير الحادثة برواية مختلفة نوعا ما ،مفيدها أنّ اصحاب ارسالن بن سلجوق حين عاودوا الفساد في خراسان سيّر السلطان مسعود
ي ألخذها من عالء الدولة بن كاكويه الديلمي ،صاحب اصفهان ،فل ّما بلغ نيسابور ورأى سوء فعلهم
الغزنوي تاش فراش في عسكر كثير الى الر ّ
ي}70{.
دعا مقدّميهم  ،وقتل منهم نيّفًا وخمسين رجال ،فيهم يغمر ،فلم ينهزموا ،وساروا الى الر ّ
ال ُغ ّز العراقيّة أو تركمان العراق
س ُّموا بالغ ّز العراقية }72{.أو تركمان
ل ّما سار أصحاب أرسالن بن سلجوق إلى الر ّ
ي سنة 423هـ وكان عددهم { 3ــ  } 4آالف شخص ُ }71{.
ي} ،وهي في تلك المدّة ضمن حدود بالد الجبل وتس ّمى ايضا عراق العجم.
العراق }73{.على اساس دخولهم االرض العراقيّة يريدون بها {الر ّ
س ُّموا بذلك تمييزًا لهم عن التركمان السالجقة اآلخرين}75{.
{ }74فاخذوا نسبتها من نسبة عراق العجم .ولعلّهم ُ
ي،
قال ابن االثير إنّه حين أوقع تاش فراش بالغ ّز العراقية أو تركمان العراق ،وكان أمراؤهم كوك تاش وبوقا وقزل واناسي أوغلي ،ساروا الى الر ّ
صنوا به ،ودخل الغ ّز العراقيّة
كما مضى ،فوصلوا الى الدامغان فخرج إليهم عسكرها وأهل البلد ليمنعوهم عنه ،فلم يقدروا ،فصعدوا الجبل وتح ّ
ي ففعلوا مثل ،ونهبوا إسحاق آباذ ،وما يجاورها من القرى ،وساروا
البلد ونهبوه ،وانتقلوا الى سمنان ،ففعلوا فيها مثل ذلك ،ودخلوا خوار الر ّ
ي فنهبوها}76{.
الى مشكويه من أعمال الر ّ
وفي حوادث سنة 424هـ  ،شارك جماعة من الغ ّز العراقيّة { تركمان العراق } في حملة يـارق تغمش ،خـازن األلبسة فـي الـدولة الغـزنويّة ،التي
قادها بأمر من تاش فراش {قائد جيش عراق العجم} السترداد قزوين من يد كوهر آكين الموكل بالخزانة الغزنوية الذي استحوذ عليها غفلة}77{.
ومن أخبارها ما يُر َوى أنّ ابن يغمر التركماني وغيره من ابناء المقدّمين التركمان الذين قتلهم تاش فراش {جماعة النيّف والخمسين أمي ًرا في
رواية ابن األثير ،المذكورة فيما تقدّم} قد جاءوا من بلخان كوه ليثأروا من المسلمين الذين قَتَلوا أباءهم  }78{.وهذا الخبر سبق َو ْردُه ل ّما كنّا
بصدد بيان دوافع خالف الفرعين السلجوقيين.
صة ابن يغمر وثأره من المسلمين الذين قتلوا أباه  ،اصبحوا ال يق ّر لهم
وفي حديث ذي صلة أنّه ل ّما سمعت الغ ّز العراقيّة أو تركمان العراق بق ّ
قرار ،وانّهم اصبحوا قوما آخرين ،وانهم على وشك أن يفسدوا في األرض .فعلم السلطان باألمر ،وطلب أن يقبض على فرقة من التراكمة في
ي تدبي َر األمر .وحين دبّر االمر وقبض على نفر منهم
هراة ،ونقل خيامهم وأمتعتهم الى غزنة .وطلب من طاهر الكاتب ،كتخذا {حاكم} مدينة الر ّ
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ي ،فثار تركمانها وجاء ابن يغمر من بلخان كوه مع فرسان آخرين أقوياء  ،فانض ّم تركمان
في هراة وأجلى خيامهم وأمتعتهم ،وصل الخبر الى الر ّ
العراق بعضهم الى بعض ودخلوا خراسان وسلبوا ك ّل ما وجدوه من الماشية ،وجرى منهم الفساد ما كان}79{.
ول ّما كانت 425هـ كان سلطان الغزنوية أكثر قلقا من أمر الغ ّز العراقيّة أو تركمان العراق .فالنواحي ما تزال تنهب ،والفساد ما يزال قائما ،وال
نواح :تراكمة العراق وخوارزم والهور}80{.
أحد يستطيع أن يسدّهم عن اطماعهم واهدافهم حتى بات قلقه محصو ًرا بين ثالث
ٍ
صتُه بعلو شأن تراكمة العراق }81{.تأتي من خراسان رسائل عن حركاتهم وأحوالهم ومجيئهم الى حدود مرو
ثم يزداد قلق السلطان وتزداد ُغ ّ
وسرخس وباذغيس وباورد ،وما يجري نتيجة لذلك من المفاسد الشديدة ،ومن عجز الوكالء والشحنة* عن مقاومتهم ومنعهم .وانّ قادة هذه
سوري بن المعتز قد كتب الى السلطان يقول:
النواحي لم يتم ّكنوا من عمل أ ّ
ي شئ ضد الغ ّز العراقيّة أو تركمان العراق .وان رئيس ديوان خراسان ُ
« إذا والعياذ باهلل  ،لم يسارع السلطان بالذهاب الى خراسان ،فإنّها يُ ْخشَى أن تخرج من حوزتنا»{. }82
في حوادث سنة 426هـُ ،ه ِزمت الغ ّز العراقية ،وتف ّرقوا في النـواحي ،قال البيهقي« :إنّ االمور قد استق ّرت في خراسان وذهب التراكمة الى
جهنّم ،والجيش يسير في اعقابهم» وقال ايضا « :إنّ خراسان وطرقها مملوءة بالجند الذين حملوا تراكمة العراق على الفرار ،وطاردوهم حتى
بلخان كوه ،وانّ الجيش يتعقّبهم»{. }83
س ّميت بمعركة نسا ،نسبة الى وقوعها فيها او
ولكنّ االمر كان مختلفا في الفرع الثاني ،لدى ابناء ميكائيل الثالثة ،إذ انتصروا في معركة كبيرة ُ
في محيطها ،وحقّقوا فيها مكاسب ماديّة ومعنوية هامة ،كان منها أن أق ّرت الدولة الغزنويّة إعطاء المقدّمين الثالثة :طغرل بك محمد وجغري بك
داود وبيغو ،واليات نسا وقد ُكتبت باسم طغرل بك ،ودهستان وقد ُكتبتْ باسم جغري بك ،وفراوه وقد كتبت باسم بيغو.
وال شك انّ الفرع الثاني من السلجوقية بانتصاره في هذه المعركة الحاسمة قد قوي وكثُر عديده ،السيما بعد التحاق قبائل اخرى الى صفوفهم من
مختلف المناطق ،كان منه ان التحق بهم مجموعة من قبائل الفرع االول ،المعروفين بالغ ّز العراقية أو تركمان العراق}84{.
وفي حوادث سنة 427هـ ،ذكر ابن االثير أنّ السلطان مسعودًا الغزنوي أمر كالًّ من أبي سهل الحمدوني ،عميد عراق العجم ،وتاش فراش قائد
جيشه ،بقيادة حملة عسكرية كبيرة إلخراج الغ ّز العراقية من خراسان بعد ان استفحل أمرهم فيها .وفي هذا أخبر ابن االثير ما مفاده أنّ تاش
فراش أخذ ثالثة أآلف فارس* ،وما عنده من الفيلة والسالح ،وسار الى الغ ّز العراقية ليواقعهم .فل ّما عرفوا بسيره ،تركوا نساءهم وأموالهم وما
غنموا من خراسان ،فساروا الى تاش فراش ،فوقعت الحرب بين الفريقين .كانت أوال لتاش ،ثم تح ّول المسار لصالح الغ ّز العراقية ،فأسروا ُمقَدَّم
االكراد الذين كانوا في جيش تاش فراش وأرادوا قتله ،ولكنّه قال لهم :ال تقتلوني ،وسوف آمرهم بترك القتال .قال لهم :أنْ قاتلتُم قُتِ ْلتُ  ،ففتروا في
القتال .وفي فتورهم حملت الغز العراقية ،وكانوا خمسة آالف ،على تاش فراش وعسكره ،فانهزموا ،وقتلوا الفيل الذي تحت تاش فراش فسقط.
ي ،فاعترضهم
فقتلوه وقتلوا معه عددا من أكابر قادته ،وعددا كبيرا من جند الخراسانية ،وغنموا بقية الفيلة ،واثقال الجند  ،وساروا الى الر ّ
جيش أبي سهل الحمدوني فأسروا منهم ابن أخت يغمر أمير الغ ّز العراقية ،وقائدا كبيرا آخر من ق ّوادهم  ،فبذلوا فيهما اعادة ما أخذوه من عسكر
تاش ،واطالق االسرى ،وحمل ثالثين ألف دينار .لكنّ أبا سهل الحمدوني رفض عرضهم بضرورة العودة الى السلطان ،فخرجت الغ ّز العراقية من
ي الى اذربيجان خالي الوفاض}85{.
الر ّ
ي الى اذربيجان ،علم عالء الدولة ابن كاكويه الديلمي ،صاحب اصفهان ،والعاصي على
وعندما فارقت الغز العراقية أو تركمان العراق الر َّ
ي ،ودخلهاُ ،مظ ِه ًرا بأنّه في طاعة السلطان مسعود ،فطلب من أبي سهل الحمدوني أنْ يدفع ما عليه من
السلطان مسعود باألمر ،فسار الى الر ّ
مال ،فامتنع خوفا من السلطان  .فأرسل الى تركمان العراق يستدعيهم ليعطيهم اإلقطاع ،ويتق ّوى بهم على الحمدوني ،فعاد منهم نحو الف
وخمسمئة ،مقدّمهم قزل ،وسار الباقون الى اذربيجان 86 {.وعندما وصلوا اليها أكرمهم وهسوذان بن مهالن ،صاحبها ،وصاهرهم* ،رجاء
نصرهم وكفّ ش ّرهم}87{.
وفي سنة 428هـ ،كثر السالجقة التركمان {اتباع الفرع الثاني ،ابناء ميكائيل بن سلجوق} في بعض واليات خراسان ،ولكنّ اتباع الفرع االول:
ي سنة 423هـ بالغز العراقية
اصحاب أرسالن بن سلجوق وعلى رأسهم جماعة من تركمان يغمر وقزل وبلخان ،المعروفين بعد نزولهم الى الر ّ
أو تركمان العراق ،رفضوا قبول البيعة للقيادة السلجوقية الجديدة في خراسان بزعامة ابناء ميكائيل الثالثة :طغرل بك وجغري داود وبيغو .وبدل
ان ينض ّموا الى جهود ابناء جلدتهم فيها ،دخلوا قي خدمة عالء الدولة بن كاكويه الديلمي ،حاكم اصفهان وهمذان}88{.
ويبدو من خالل تطور الشأن السلجوقي في خراسان أن الرفض كان شامال الفرعين ،فكما رفض الفرع االول تبعيّة الفرع الثاني ،رفض الفرع
الثاني االعتراف بوجود الفرع االول ككيان ،اتّضح فيما ورد في رسالة االخوة الثالثة الى السلطان مسعود يطلبونه توسيع قاعدة مساكنهم
بخراسان ،بمنحهم مدنًا من مثل مرو وسرخس وباورد مقابل ان يكونوا فيها جندًا مخلصين للسلطان ،يطاردون فيها تركمانا آخرين ،يعني :تراكمة
العراق ،الذين ما يزالون يفدون عليها ألنّ طريق جيحون وبلخان كوه مفتوحان أمامهم}89{.
كان نشاط الفرعين في خراسان قويًّا في سنة 428هـ ،فبينما تكلّل نشاط الفرع الثاني بقيادة االخوة الثالثة بدخول طغرل بك الى نيسابور سنة
429هـ وجلوسه على عرش السلطان مسعود .انتهى نشاط الفرع االول االرسالني بقيادة االمراء بوقا وكوك تاش ومنصور ودانا ،الى االنسحاب
الى اذربيجان وممارسة السلب والنهب والقتل حتى انتهائهم الى مراغة سنة 429هـ}90{.
يصب في الشأن نفسه ،يقول فيه إنّ عالء
وقبل ان أذهب الى عام 429هـ  ،ال ب ّد من الوقوف عند خبر رواه أبو الفضل البيهقي عن تركمان العراق
ّ
الدولة بن كاكويه الديلمي ،العاصي على السلطان محمود ،قد جمع حوله جماعة من تراكمة قزل ويغمر وبلخان كوه ،الذين ف ّروا من السالجقة
ي}91{.
التركمان ،ينوي بهم غزو الر ّ
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وفي عود الى خبر دخول الغز العراقية أو تراكمة العراقَ ،مرا َغةَ سنة 429هـ ،أفاد ابن االثير أنهم ل ّما دخلوها أحرقوا جامعها ،وقتلوا من عوامها
خلقا كثي ًرا وانهم حين رأوا ما ح ّل بهم وبأهل البالد ،اتفقوا على دفع ش ّرهم بالحرب ،فل ّما عرفت الغ ّز العراقية باجتماعهم على حربهم ،انصرفوا
ي*يقودهم بوقا ،وطائفة الى همذان* ،يقودهم كوك تاش ومنصور ،فحصروا همذان وبها أبو
من اذربيجان ،وافترقوا ،فسار طائفة منهم الى الر ّ
كاليجار بن عالء الدولة بن كاكويه الديلمي البويهي ،فقاتلهم أوال ،ثم ل ّما رأى ضعف أهله عن مقاتلتهم ،راسل أمير الغ ّز العراقية كوك تاش،
وصالحه وصاهره .ودخلوا همذان سنة 430هـ ،واجتمع عليها من مقدّميهم كوك تاش وبوقا وقزل.
ي فإنهم حصروها ،وفيها عالء الدولة بن كاكويه ،يجتمع معه األمير فنا خسرو مجد الدولة بن بويه {الديلمي الطامع فـي
أ ّما الذين قصدوا الر ّ
ي} ،وكامر والديلمي { صاحب ساوة} ،وكثر جمعهم .فل ّما رأى عالء الدولة أنهم ،أي الذين اجتمعوا معه لمحاربة الغز العراقية ،يكثرون
الر ّ
ي ،وعدلوا عن القتال الى
ي ليال ،ومضى هاربا الى واليته اصفهان .وبهروبه تم ّزق أهل الر ّ
ويزدادون قوة ،خاف على نفسه منهم ففارق الر ّ
االحتيال للهرب ،فهاجمتهم العز العراقية أو تركمان العراق ،ودخلوا البلد ونهبوا وتف ّرق أهله ،ثم دخلوا َك َرج ومضى طائفة منهم بقيادة اناسي
اوغلي الى قزوين ،فتصالحوا على سبعة االف دينار* ،وصاروا في طاعة الغ ّز العراقية.
وكان في أُرمية من بالد اذربيجان طائفة منهم ،وهؤالء كانوا تركمان العراق {الغ ّز العراقية} الذين لم يغادروا اذربيجان مع اميرهم دانا .وكان
سبب تواجدهم اصال في اُرمية هو ألنّ هذه المدينة كان هدية من صاحب اذربيجان وهسوذان الى أمير تركمان العراق دانا بمناسبة زواجه من
احدى قريباته}92{.
ثم ان هؤالء {اي تركمان العراق} طمعوا في بلد االرمن ،فساروا اليهم ،فاوقعوا بهم واثخنوا فيهم واكثروا القتل ،وغنموا وسبوا .}93{.ولم يتمكن
االرمن من ردّهم النّهم كانوا يرمون السهام باقواسهم الكبيرة بجدارة فائقة وهم على صهوات جيادهم ،ويتف ّوقون عليهم بالمناورة السريعة}94{ .
وفي حوادث سنة 431هـ كان أمر الغز العراقية في خراسان يكبر ويشتدّ .وكان يش ّكل عامل خوف وخطر على سلطة السلطان مسعود الغزنوي،
فق ّرر مطاردتهم ومواجهتهم ،السيما بعد ان تلقّى رسائل من الخليفة القائم {  422ــ 467هـ } يوصيه بعدم مغادرة خراسان حتى اطفاء نار
التركمان فيها والقضاء على تركمان عجم العراق ،وخطرهم في نواحيها كلّها ألنّ شكاوى الشعب فيها كانت تصل حتى الى دار الخالفة ببغداد.
المس بارواح واموال الشعب،
وكان الخليفة يراسل في الوقت عينه أمراء السالجقة التركمان وتركمان العراق في خراسان يطلبهم فيها بعدم
ّ
وعدم تخريب البالد}95{.
وتحرك
كذلك ُرصد في السنة نفسها أنّ السالجقة التركمان كانوا يعدّون تركمان العراق جز ًءا منهم على الرغم من الخالف القائم بين الفرعين،
ُّ
ي وهمذان واصفهان وسيادتهم عليها أحياناَ ،ع َّد
ك ّل فرع منهما بشكل مستقل عن اآلخر .إذ بمجرد إقامة الغز العراقية {تركمان العراق} في الر ّ
ضا تابعة للسلجوقية ،ال يمكن التفاوض عليها}96{.
طغرل بك محمد في مداخلته مع السلطان مسعود تلك األماكن والنواحي أر ً
صاحب اذربيجان وهسوذان بن مهالن جمعا كبيرا من الغ ّز العراقية بمدينة تبريز ،فاجتمعت الغ ّز المقيمون باورمية،
وفي سنة 432هـ  ،قتل
ُ
وساروا نحو بالد الهكارية من اعمال الموصل ،فقاتلهم أكرادها ،وقاتلتهم الغ ّز قتاال شديدا ،فانهزموا ،وملكت الغ ّز العراقية حللهم وأموالهم،
وتوجهوا الى الجبال والمضايق .وسارت الغ ّز في أثرهم ،فواقعهم ،فظفر األكراد ،وقتلوا منهم ألفا وخمسمئة رجل ،واسروا جمعا فيه سبعة من
ّ
أمرائهم ،ومئة نفس من وجوههم ،وغنموا سالحهم ودوابهم ،وسلكت الغ ّز طريق الجبال فتم ّزقوا وتف ّرقوا  }97{ .وفيها توفي قزل {أمير الغز
ي ،و ُدفٍن بناحية من أعمالها .وكان مقيما فيها .وبموته خرج ابراهيم ينال أخو طغرل بك غير الشقيق الى الري.
العراقية ،وصهر طغرل بك} بالر ّ
فل ّما سمع به الغ ّز العراقية {تركمان العراق} المقيمون بها ،اجفلوا بين يديه ،وفارقوا بالد الجبل {عراق العجم} خوفا منه .وقصدوا ديار بكر
والموصل في سنه 433هـ}98{.
وفي قصدهم عبروا جبال الزوزان ،وخرجوا الى جزيرة ابن عمر ،فسار بوقا واناسي أوغلي وغيرهما الى ديار بكر ،ونهبوا قردى وبازبدى
والحسينية وفيشابور .وبقى منصور ابن غزغلي* بالجزيرة من الجانب الشرقي .فراسله األمير سليمان بن نصر الدولة ،المقيم بالجزيرة {صاحب
الجزيرة فيما بعد في المصالحة ،والمقام عنده بأعمال الجزيرة حتى يرحل الشتاء ،ويسيرون مع باقي الغ ّز العراقية الى الشام .فتصالحا وتحالفا
على هذا .وأضمر سليمان الغدر ،وانصرفت الغ ّز العراقية متف ّرقين في ك ّل جهة .قال ابن االثير والكالم يُضاف الى ما قبله :فل ّما علم بذلك قرواش،
صاحب الموصل سيّر إليهم جيشا كبيرا ،واجتمع معهم االكراد البشنوية ،وعسكر نصر الدولة بن مروان صاحب الجزيرة ،فتبعوا الغ ّز العراقية،
فلحقوهم وقاتلوهم ،فبذل الغ ّز {تركمان العراق} جميع ماغنموا على أن يؤ ّمنوهم ،فلم يفعلوا ،فقاتلوا قتال من ال يخاف الموت  ،فجرحوا من عرب
قرواش العقيلي كثيرا ،وافترقوا.
وتوجهت العرب في جيش قرواش الى العراق،
وكان بعض تركمان العراق قد قصد نصيبين وسنجار للغارة ،فعادوا الى الجزيرة وحصروها،
ّ
فاخرب تركمان العراق ديار بكر ،ونهبوا وقتلوا ،فاخذ نصر الدولة صاحب الجزيرة أميرالتركمان منصور من ابنه سليمان وكان محبوسا عنده.
وكتب الى تركمان العراق يمنّونهم بالمال واطالق سراح زعيمهم منصور ،ليفارقوا بالده  ،فأجابوه ،فسار بعضهم الى نصيبين وسنجار والخابور
 ،فنهبوا وعادوا  .وسار بعضهم الى جهينة واعمال الفرج***فنهبوهما  ،فدخل قرواش الموصل خوفًا منه }99{.
دخول الموصل ونهاية دولة الغ ّز العراقيّة
ل ّما دخل قرواش العقيلي الموص َل ،دخلتها الغ ّز العراقية أو تركمان العراق وراءه ،فتصدّى لهم فتقاتلوا وأدركهم الليل فافترقوا ،ثم عاودوا القتال
في الغد ،فانهزم أهل البلد وهرب قرواش العقيلي في سفينة الى السنّ  ،وهي من اعمال الموصل  .ودخلت الغ ّز البلد ونهبوا جميع ما لقرواش
من مال وجوهر وحلى وثياب واثاث.
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بحجة اموال العرب ،ثم قسطوا أربعة االف
ول ّما استق ّروا فيها قسطوا على اهلها عشرين ألف دينار ،ثم تتبعوا الناس وأخذوا كثي ًرا من اموالهم ّ
ي وقطع شَع َره ،وكان للموصل ّي والدة سليطة اللسان،
دينار اخرى .وجرى بين بعض الغ ّز العراقية وبعض المواصلة مشاجرة ،فجرحه الغ ّز ّ
فلطخت وجهها بالدم ،واخذت الشعر بيدها وصاحت :المستغاث باهلل وبالمسلمين ،قد قُتل لي ابن وهذا دمه ،وابنة وهذا شعرها ،فثار الناس وجاءوا
ق منهم غير سبعة انفس،
الى ابن فرغان الموصل ّي وهو احد اعيانها  ،فقتلوا َمن عنده من الغ ّز العراقية ،وقتلوا من ظفروا به منهم حتى لم يب َ
منهم أبو علي منصور ،فخرج منصور الى الحصباء ،وهي تحت الموصل ،ولحق به َمن سلم من الغ ّز}100{ .
وكان قائدهم اآلخر كوك تاش قد فارق الموصل قبل هذه الحادثة في جمع كثير ،فارسلوا اليه يُعلمونه الحال  ،فعاد اليهم ودخل الموصل عنوة في
الخامس والعشرين من رجب سنة 435هـ ،ووضعوا السيف في اهله واسروا كثيرا ونهبوا واقاموا على ذلك اثني عشر يوما ،يقتلون وينهبون.
وكانوا {اي المواصلة} يخطبون للخليفة ثم لطغرل بك .فكتب الملك جالل الدولة بن بويه { 418ــ 435هـ} الى طغرل بك ،يُعلمه بأمر تركمان
العراق في بالد الجزيرة والموصل ،كذا كتب اليه نصر الدولة بن مروان ،صاحب الجزيرة يشكو منهم ،فاجاب نص ًرا بقوله :بلغني أنّ عبيدنا قصدوا
بالدك ،وانك صانعتهم بمال بذلته لهم ،وانت صاحب ثغر ينبغي أن تعطي ما تستعين به على قتال الكفّار ،ويعده ان يرسل اليهم .كذا أجاب الحاكم
البويهي بقوله إنّه سيضع هؤالء التركمان تحت الطاعة}101{ .
َنصل زعيم السالجقة التركمان طغرل بك من تركمان العراق أصحاب ع ّمه
وفي عود الى قرواش الهارب الى السنّ  ،والمقيم بها ،فإنّه عندما سمع ت ُّ
أرسالن بن سلجوق ،تهيّأ للرجوع الى الموصل ،وراسل أصحاب األطراف يطلب النجدة ،وعندما صار له ما اراد ،سار الى الموصل.
ول ّما بلغ الخبر الى الغ ّز العراقية أو تركمان العراقّ ،
تأخروا الى تلعقر وبومارية وتلك النواحي ،وراسلوا اخوتهم الذين كانوا بديار بكر ومقدَّمهم
أناسي اوغلي وبوقا يطلبون منهم المساعدة على عرب الموصل ،فسارعوا الى نجدتهم  ،فوقعت الحرب بينهما في العشرين من رمضان سنة
435هـ ،فاستظهرت الغ ّز العراقية وانهزمت العرب ،حتى صار القتال عند حللهم ،فلم يزل الظفر للغ ّز حتى الظهر .ثم انهزمت الغز بعد الظهر،
واخذهم السيف وتف ّرقوا ،وكثر القتل فيهم ،فقتل ثالثة من مقدّميهم ،وملك المواصلة حلل الغ ّز العراقية حركاتهم وغنموا أموالهم .وسيّر قرواش
العقيلي رؤوس كثير من قتلى الغ ّز في سفينة الى بغداد ،فل ّما قاربتها أخذها أتراك النواحي ودفنوها  ،ولم يتركوها تصل الى بغداد أنّفّة وحمية
لجنس الترك .
ثم تبعهم قرواش الى نصيبين ،وعاد عنهم ،فقصدوا ديار بكر ونهبوها ثم مالوا على االرمن والروم فنهبوهم  .ثم قصدوا بالد اذربيجان .وكتب
قرواش الى صاحب أُرمية يذكر له أنّه قتل من الغ ّز العراقية ثالثة االف رجل ،وذكر أنّه أحصى منهم نيّفًا وثالثين الف رجل في آثناء عبورهم
الى بالده ،ول ّما عادوا لم يبلغوا خمسة االف رجل .فإ ّما أنْ يكونوا قد قتلوا ،أو أهلكوا }102{.فأفل نجمهم بعد هذه الهزيمة الكبيرة في الموصل
وأعمالها  ،وتف ّرقوا في النواحي.
نهاية أمراء الغ ّز العراقية وقياداتهم
ضا من قياداتهم وأمرائهم ،أعلنوا في آخر أشواطهم ،طاعتَهم لطغرل بك ،وأنّ طغر َل أرسل األميرين بوقا وأناسي أوغلي
الروايات تذهب الى أنَّ بع ً
على رأس عشرة االف فارس الى ديار بكر حيث اقتطع المنطقة لهما .أ ّما بالنسبة الى االميرين اآلخرين كوك تاش ومنصور فال تذكر المصادر
شيئا ً عنهما} 103 {.
ق انّ طغرل بك محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن تقاق زعيم الفرع الثاني من االسرة السلجوقية كان قد حاول مرارا ربط أصحاب ع ّمه أرسالن
والح ّ
ي سنة 423هـ  ،باالسرة السلجوقية ،وكان آخرها ل ّما
بن سلجوق بن تقاق الذين عرفوا بالغ ّز العراقية أو تركمان العراق بعد لجوئهم الى الر ّ
ملك بالد الجبل {عراق العجم } سنة 434هـ  ،إذ أرسل الى كوك تاش وبوقا وغيرهما من أمراء الغ ّز العراقية ،الذين خرجوا عن عراق العجم ،
يدعوهم الى الحضور في خدمته  ،ولكنهم رفضوا دعوته بقولهم لرسوله  « :قل له  ،قد علمنا أنّ غرضك أنْ تجمعنا لتقبض علينا ،والخوف منك
أبعدنا عنك ،وقد نزلنا ههنا  ،فإنْ أردتَنا قصدنا خراسان أو الروم ،وال نجتمع بك أبدًا «{ }104والحاصل انّ دولة الغ ّز العراقية أو تركمان العراق
لم تَطل ،كما قال ابن االثير « :إنّما كانت سحابة سيف تقشّعت عن قريب «{ .}105بدأت مع حبس زعيمهم أرسالن بن سلجوق سنة 416هـ ،
وانتهت في الموصل سنة 435هـ عقب هزيمتهم فيها .وإذا كان ابن االثير أنهاهم كتج ّمع فئوي ،واسقط دولتهم بسقوطهم في الموصل ،فإنّ المتتبع
ألحداث ما بعد الموصل يجد أنّ بعض فلولهم ،على الرغم من عمق جراحهم فيها ،قد استم ّروا في نواحي اذربيجان وارمينيا وديار بكر والثغور
البيزنطية ،يسعون ذات سعيهم االول .وانّ الدولة السلجوقية الفتيّة قد استوعبت بعضهم تحت قيادة ابن زعيمهم االول ،قتلمش بن ارسالن بن
سلجوق ،وكان أحد كبار القادة العسكريين لطغرل بك .وانّه قد استم ّر يقودهم تحت ظ ّل الدولة السلجوقية  ،حتى تم ّرد على طغرل سنة 453هـ في
قلعة كرد كوه قرب دامغان باذربيجان ،ألنّه قد عيّن ابن أخيه سليمان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق ،وليًّا لعهده ،وكان من المفروض أن يختاره
هو {أي قتلمش} بوصفه كبير االسرة السلجوقية بعده ،واستم ّر في عصيانه حتى توفّي طغرل بك سنة 455هـ }106{.
ومع وفاته نزل من قلعة كرد كوه التي تم ّرد فيها عليه ،فجمع حوله بقايا الغ ّز العراقية المتف ّرقين في النواحي القريبة والبعيدة بعد هزيمتهم
ي ليستولي عليها ،لكن حلمه سرعان
في الموصل سنة 435هـ ،يريد السيطرة على الدولة السلجوقية بوصفه األح ّ
ق بها بعد طغرل ،فقصد الر ّ
ما وأدَه الب ارسالن ،بالسير اليه بجيش عظيم سبقه إليها سنة 456هـ  .فأرسل إليه ينكر عليه فعله ،وينهاه عن ارتكاب العصيان وأمره بتركه،
ي .فسار ألب ارسالن وراءه
فإنّه سوف يرعى له القرابة والرحم .فأجابه قتلمش جواب من يغت ّر بمن معه من بقايا الغ ّز العراقية ،ونهب قرى الر ّ
فالتقوا واقتتلوا ،فلم يثيت عسكر قتلمش لعسكر السلطان وانهزموا لساعتهم ،ورجعوا منهزمين الى قلعة كرد كوه ،وهي من جملة حصونهم
ومعاقلهم .فلحق به عسكر السلطان فقتلوا منهم كثيرا ،واسروا منهم كثيرا ،ول ّما نزلوا من القلعة وجدوا قنلمش ميّتًا ُملقًى على األرض ،ال يعرفون
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كيف كان موته }107{.
أما الناجون من عسكر قتلمش من الغ ّز العراقية أو تركمان العراق فقد ف ّروا باتجاه اذربيجان وارمينية وثغور بيزنطة وديار بكر ،باحثين عن غنائم
وممتلكات يعتاشون عليها .فيما دخل جزء منهم ومن المستق ّرين في ديار بكر وثغور بيزنطة أصال ،الى شمال ّي بالد الشام سنة 456هـ مرتزقةً
في جيش هارون خان بناء على طلب عطيّة المرداسي ،صاحب حلب لمساندته في صراعه مع ابن أخيه على امارة حلب}108{.
وبدخول بقايا الغ ّز العراقية مع جيش هارون خان الى بالد الشام سنة 456هـ  ،ينقطع جذرهم في العراق كليًّا ،ليبدَؤوا تاريخا جديدا في بالد
الشام ،عُرفوا فيها باسم الناوكيّة.
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وحلت بين الصفحة الخامسة والعشرين والثامنة والعشرين ووضعتها الشاعرة تحت عنوان (ومضات) وقد شاعت هذه التسمية الشعرية
في المشهد الثقافي الشعري العربي بعد ترجمة أشعار (الهايكو) اليابانية الى االدب العربي ،وشعر (الهايكو) يمتاز بقصره الشديد المكثف
ض ،ومضا ووميضا وومضانا :لمع خفيفا وظهر وبان فهو
وغنائيته العالية ومعانيه التي تحلق بالمرء ،والومضات لغة من
ومض البرق يً ِم ُ
َ
وامض وهي وامضة ،وأومض فالن أشار اشارة خفيفة رمزاً.
فالموضات القصائد القصار او حتى يطلق عليها القصائد
البرقية التي تقوم على امرين رئيسين هما :التكثيف والترميز
وتأتي خالية من اي حشو او زيادات وانما تأخذ كل كلمة مكانها
فكأنها المدماك المتين ،وهي أيضا تسمق بالمتلقي لغنائيتها
العالية ،وكما اسلفت فإن شعراءنا الجدد اكثروا من تعاطي هذا
الضرب الشعري وكانه لغة وامقة لسرعة العصر وإيقاعاته
المتجددة فمثال نقع على مجموعة كاملة للشاعر المغربي (احمد
لوغليمي) سماها (رسائل حب الى زهرة االرطانسيا) جاءت
النصوص كلها مكرسة ومحبرة بهذا الضرب الشعري وكذلك

كي أكتب لك رثاءاً
لم اكتبه الحد غيرك» .
فهل أنها يائسة من عودة الغائب؟ وتعلم أنه ذهب بال عودة فتقدم لنا هذه الصورة الساخرة  ,فهي تدون له هذا الرثاء الذي لم يكرس لغيره
وهل يا ترى يستحق هذه المرثية الممهورة بحقه .وبالعبور إلى ومضتها الثانية نتقابل هنا مع نسر وفراشة مع القوة والنعومة ونصغي إلى
محاورتهما فجناحا الفراشة ارق وانعم من الديباج لماذا؟ ألنها تقتات معتمدة على الرحيق وعلى لسان الفراشة تعلن الشاعرة (وغيري تقتات
الجثث المتفسخة) فهي هنا تلقي حكمتها مفيدة ومعلنة رسالة النعومة والرقة واالصغاء إلى ارق كائنات الطبيعة وتعلم الدروس وأخذ العبر
منها.
قلت أن الشاعرة تعتكز على موضوعات الطبيعة إلقامة موصوفاتها الشعرية فاإلنسان والطبيعة احدهما يتمم الثاني وما اعظم االدب الذي
تسري في شرايينه دماء الطبيعة ,وتكشف عن تواضعها امام عظمة الطبيعة مجسدة هذا إزاء شموخ شجرة التوت وكبقية االشجار تنمو وتكبر
وتهرم وتموت واقفة إال انها تكاشفنا بتواضعها الجم بأنها ترفض الكبرياء وتأبى التكبر وتستقبل طمأنينتها بقامتها المتواضعة كما صرح بذلك
الشاعر (والت ويتمان) صاحب ( اوراق العشب)( :إذا اردتني فابحث عني تحت قدميك) ونحن نتواجه مع القمر في ومضتها الرابعة ودال
(القمر) شائع ووارد في الكثير من نصوص الشعراء وهنا يجب االتكاء على الكثير من القدرة الشعرية والمخيال الخصب لينجذب المتلقي إليه
ويغتسل في هاالته الضوئية  ,الشاعرة تتحدث عن سخائه ودوائر تكرمه وكيف انه يتنازل عن اجزاء من بدنه حتى تكتمل دورة الشهر وتظل

البد من التنويه بمجموعة الشاعر الكركوكي (صالح فائق)

األيام تدور على نفسها.

والمجموعة صادرة من دار الجمل وقد اشتملت على مئة ومضة

(مسكين هذا القمر  ,يهب كل يوم
قطعة من جسده
حتى يكتمل الشهر).

والمقيم حاليا في بالد الفلبين ،اتت تحت عنوان (ومضات)
اتكأ الشاعر في كتابتها على ذاكرته الخصبة ومخيالة الممراع.
وبالعودة إلى ومضات الشاعرة (نرمين) نجد ان المحور
االساس فيها هو نثر حكمياتها الحياتية فهي عاشت ومرت
بتجارب واستخلصت منها ِحكما وها هي تقطرها وتقدمها
لنا بشكل سريع كما تبرق الغيمة وكما يصيب وجوهنا رذاذ
الحكم
المطر الخاطف وحافزها في هذا تريد أن تشركنا في هذه ِ
واالمثوالت فتقدمها لنا عبر هذه الثياب الشفيفة من االيحاءات

وتكرس الشاعرة (نرمين) ومضتها الخامسة لثنائية الحب والموت والذوبان عشقا ً فاذاً كان بعض الحب عند (نزار قباني) ذباحا ً فأن العشق
عن المتصوفة هو الذوبان والتفاني ونزع كل الصفات واالتصاف بصفات الحبيب.
وفي الومضة السادسة تعود الى نثر حكمياتها ساردة اياها عبر مرموزات الحيوانات ,انها السالحف ببطئها والغزالن وسرعتها ،السالحف
ببطئها تبلغ بيوتاتها والغزالن ويا لبؤسها جارية تفترسها خراطيش الصيادين .أما االنسان فيمشي ويمشي وال يعرف سيصل أين؟ وفي
الومضة السابعة تبدؤها بمحكي القول (قال لي احدهم) وتحدثت عن طرافة الملبس وجدته وقارنت بين المظهر االنيق الموشى بالحرير
وبعكسه المظهر المتواضع الفقير ولكن المغايرة التي اتت بها أحس انها لم تكتمل فثمة شرخ في المعنى والبد من رأب صدع هذه المفارقة.

الشعرية وديدنها في هذا تعتكز على الطبيعة وعلى حوارات

ومرة اخرى تبدأ ومضتها الثامنة بمحكي القول ولكن هذه المرة بالفعل المبني للمجهول (قيل لي) فهي تضرب ضربتها الشعرية وتنقل لنا

البن المقفع ،تقول في ومضتها االولى :

المعنى بكمشة من مفرداتها السلسة لماذا هي تفضل الجلوس داخل العتمة بينما المصابيح تضيء باب منزلها فيأتي الجواب )قلت العتمة ال
ترهب بائسا ً مثلي) فالمفارقة هنا عدم خوف العتمة من اإلنسان وليس العكس.

الحيوانات المؤنسة والتي تعيدنا الى عوالم كتاب (كليلة و ِد ْمنة)

« عندما تغيب
أبحث عن قلم وقرطاس
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استطاعت الشاعرة نرمين اقامة عوالمها الشعرية بتعاطي الوجيز من الكلمات ونجحت في جذب الناظر الى هذه العوالم التي احبت ان تنثر
بين جنباتها ِحكمها ورؤاها بلغة شابها الوضوح تلك اللغة البسيطة والسهلة ولكن الثرية بدوالها و مدلوالتها وصداها األسيان.
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اخبار النادي و نشاطاته

بمناسبة عيد األضحى المبارك زار عدد كبير من المواطنين التركمان والسادة المسؤولين الكرام مقر النادي لتبادل التهاني بهذه المناسبة
وكان من ضمن الزائرين الدكتور فاروق عبدهللا عبدالرحمن الرئيس األسبق للجبهة التركمانية العراقية الذي عاد للوطن بعد سفرة عالجية
في المملكة المتحدة وكان في استقبال وتوديع الزائرين رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية لنادي االخاء التركماني.

استذكارا لمجزرة كركوك عام 1959أقام نادي االخاء التركماني أقام نادي حسب برنامجه السنوي حفال تأبينيا على أرواح شهداء التركمان
الذين سقطوا في هذه المجزرة األليمة وبدأ االحتفال بتالوة آيات من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة ،ثم القى
الدكتور نجدت البياتي كلمة بهذه المناسبة جاء فيها:
(ولم يكن لهؤالء الشهداء في ساحات الصراع سوى هدفا واحد وهو الحرية وتحقيق العدالة االجتماعية ،ومن شهداء تموز الى شهداء اليوم
بكل القوافل التي أنارت مراحل الطريق الى الهدف الكبير ،نلمح مفازات طريق المستقبل ،ونلمس تأكيد األجيال على االستمرار من اجل بلوغ
الغاية ،فتتجدد فينا العزم على الصمود والمثابرة ،وترتفع من عيوننا االبتسامات الدامعة لتلوح للشهداء مجددة العهد على مواصلة الطريق)
أما الدكتور صباح عبدهللا كركوكلي نائب رئيس الهيئة اإلدارية فقد اكد في كلمته (إن على الجيل الجديد أن يوظف جهوده ألجل استكمال تحقيق

زار وفد من الهيئة اإلدارية لنادي االخاء التركماني والذي ضم الدكتور نجدت البياتي والدكتور صباح عبدهللا كركوكلي والسادة لطفي عوني،
وعاصم حسن ،وكولشان جالل سفارة الجمهورية التركية الشقيقة ببغداد بمناسبة ذكرى االنقالب الفاشل الذي حدث في تركيا في منتصف
تموز عام  2016وكان في استقبال الوفد سعادة السفير التركي فاتح يلدز وعدد من أركان السفارة.

ما بدأه أسالفهم من خطى على طريق األهداف الكبيرة ،وإنني أرى أن المستقبل أمام األمة التركمانية ولها ،وسوف تتراخى شيئا فشيئا قبضة
الذين يضغطون على عنقها بتناوب مدروس حتى تلهث في عتمة قهر وضياع ،أن المستقبل ينار على مشاعل الماضي ،وتعرف األجيال كيف
تستفيد من نضال األجيال السابقة ،وكيف تحترم شهداء األمة ،وتحقق أهدافهم التي ماتوا من أجلها).
كما القى الدكتور محمد عمر قازانجي كلمة بهذه المناسبة مؤكدا فيها (إن ما قدمته التركمان من شهداء على طريق األهداف التي كانوا
يؤمنون بها يجعلنا نشعر باالعتزاز بهذه األمة وأجيالها التي آمنت بالهدف وعملت دون كلل ودونما يأس ،وكانت كلما ازدادت ظلمات الليل
حلكة تتفجر الشهادة شهبا تضئ الدرب للسائرين ،وتوطد دعائم األمل في النفوس).
هذا وحضر الحفل التأبيني عدد غفير من المواطنين التركمان القاطنين في بغداد.
بمناسبة يوم النصر في تركيا وبدعوة من السفارة التركية ببغداد زار وفد من الهيئة اإلدارية لنادي االخاء التركماني سفارة الجمهورية التركية
وضم الوفد الدكتور نجدت البياتي رئيس الهيئة اإلدارية ونائبه الدكتور صباح عبدهللا كركوكلي والسادة لطفي عوني ،وكولشان جالل أعضاء
الهيئة اإلدارية ،وجرى خالل الزيارة بحث االتفاق المبرم بين منظمة تيكا والنادي حول إعمار البنى التحتية لنادي وتطوير المرافق الخدمية فيه.
وعلى هامش الزيارة التقى الوفد بسعادة السفير األذربيجاني ببغداد وتم خالل اللقاء بحث العالقات الثقافية بين النادي والمؤسسات الثقافية
في أذربيجان والسبل الكفيلة لتمتين هذه العالقات بما يخدم الحركة الثقافية بين البلدين.
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حضر وفد من الهيئة اإلدارية لنادي االخاء التركماني مجلس الفاتحة الذي أقيم في بغداد على روح الدكتور أنور علي وضم الوفد الدكتور نجدت

أقام نادي االخاء التركماني مجلسا للفاتحة على روح الشاعر الكبير األستاذ على معروف اوغلو الذي وافاه األجل المحتوم في طوز خورماتو ،واألستاذ

البياتي رئيس الهيئة اإلدارية للنادي ونائبه الدكتور صباح عبدهللا كركوكلي ،وعضو الهيئة اإلدارية األستاذ لطفي عوني ،كما أقام النادي حفال تأبينيا

فكرت رشاد ولد زاده احد األعضاء الناشطين في النادي ،الذي وافته المنية في اسطنبول بعد صراعه مع المرض لم يمهله طويال ،والقى الدكتور

الستذكار مأثر الفقيد في خدمة نادينا حضره عدد غفير من المواطنين التركمان في بغداد ،وعبر كل من رئيس الهيئة اإلدارية ونائبه من خالل كلمتهما

نجدت البياتي كلمة أشار فيها عن خسارة الثقافة التركمانية بفقدها علي معروف اوغلو أديبا وشاعرا خدم الثقافة التركمانية لمدة نصف قرن من خالل

عن دور الفقيد في تأسيس النادي.

قصائده وكتاباته في الصحف والمجالت التركمانية ،واعرب عن حزن الهيئة اإلدارية لفقيدها العضو فكرت رشاد الذي عرف بحضوره الدائم في جميع

والفقيد من مواليد كركوك عام .1926

أنشطة النادي ودعمه المادي للعوائل التركمانية المتعففة ،كما القى الدكتور صباح عبدهللا كركوكلي نائب رئيس الهيئة اإلدارية كلمة والتي عرض

اكمل دراسته االبتدائية في كركوك ،والثانوية في بغداد عام  ،1947ثم التحق الى كلية الزراعة والغابات بجامعة انقرة ،وتخرج فيها عام  ،1951كما

فيها السيرة الذاتية للشاعر الراحل وذكرياته معه ،وقرأ نماذجا من أشعاره ،ومحطات من سيرة العضو الراحل فكرت رشاد.

حصل على شهادة دكتوراه في العلوم الزراعية عن أطروحته (البنية االقتصادية لمزارع التبوغ العراقية) من جامعة انقرة عام .1959

والشاعر علي حسن معروف المعروف بـ(علي معروف اوغلو) ولد في قضاء طوز طوز خوماتو عام .1927

عين بمنصب معاون أخصائي زراعي في وزارة الزراعة ( ،)1956 - 1951ثم مديرا النحصار تبغ بغداد في وزارة االقتصاد للفترة (- 1959

اكمل دراسته االبتدائية في طوز خورماتو ،ثم انتقل الى كركوك إلكمال دراسته فيها لخلو مدينته من مدارس متوسطة ،إال انه ترك الدارسة من غير رجعة

 ،)1968ثم مديرا عاما لدائرة انحصار التبغ في وزارة الصناعة عام  1968حتى إحالته على التقاعد عام .1981

عام  1941ألسباب مالية ،واخذ يزاول مهنة التجارة ،حتى حصوله على إجازة فتح صيدلية في طوز خورماتو ليديرها مع ابنه البكر عام .1967

يعد الدكتور انور علي من مؤسسي نادي االخاء التركماني الذي تأسس في بغداد بعد مجزرة كركوك الدامية التي ارتكبت بحق المواطنين التركمان في

دخل معروف اوغلو الى معترك السياسة في بداية خمسينيات القرن الماضي اذ القي القبض عليه بسبب هجومه على الدائرة االنتخابية وإتالفه

كركوك في  14تموز عام  ،1959والتي أحدثت هزة كبيرة في ضمير الشعب التركماني ،مما دفعت بعض المثقفين الى الهجرة ،والمكوث في العاصمة

لصناديق االقتراح عام  1954لقيام السلطات الحكومية بتزوير االنتخابات النيابية لصالح مرشحه جهاد الونداوي ،بدال من زين العابدين قنبر مرشح

بغداد ،ومطالبة السلطات الرسمية بالسماح لهم بتأسيس حزب سياسي تركماني يتولى الدفاع عن كيانهم وحقوقهم القومية ،إال أن الحكومة وافقت

مدينة طوز خورماتو ،وامضى في السجن تسعة عشر يوما ،كما القي القبض عليه عام  1958بتهمة اشتراكه في مظاهرة شعبية ضد الشيوعيين

على تأسيس منظمة اجتماعية وثقافية قد تودي الغرض الذي استهدفته تلك النخبة ،وتم تأسيس نادي االخاء التركماني عام .1960

الذين تعاظم نفوذهم في المدينة ،وإحراق مكتبه ،والقي القبض عليه مرة أخرى بتهمة مشاركته في ثورة عبدالوهاب الشواف في أذار .1959

شارك انور علي في نشاطات النادي االجتماعية والثقافية ،وانتخب عضوا في هيئته اإلدارية لمرات عديدة  ،كما انضم الى هيئة تحرير مجلته ،مجلة

بدأ شغفه لألدب منذ طفولته من خالل استماعه للقصص واألساطير الشعبية وهو في المرحلة االبتدائية ،وبدأ بقرض وكتابة القصة القصيرة في بداية

االخاء التي صدرت باللغتين العربية والتركية في مايس عام  ،1961اعتبارا من عددها األول في سنتها الرابعة الصادر في مايس عام  ،1964حتى

خمسينيات القرن الماضي ،وكانت قصيدته التي نشرها في جريدة أفاق الكركوكية عام  1956فاتحة لكتاباته ومقاالته التي نشرها في اغلب الصحف

العدد األول الصادر في سنتها الخامسة عام .1965

والمجالت التركمانية (أفاق ،بشير ،االخاء ،عراق ،يورد ،صوت االتحاد ،الكاتب التركماني ،توركمن ايلي) وغيرها ،فضال عن قصائده ومقاالته التي

يعد انور علي من المثقفين التركمان الذين طالبوا بتأسيس اتحاد أدباء التركمان عام  ،1970وشكلوا هيئه مؤسسة له والتي ضمت ( )13مثقفا

نشرت في المجالت التركية واألذربيجانية.

تركمانيا تطبيقا لبنود قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( )79في ( 24كانون الثاني ،)1970والذي يقضي السماح لمثقفي وأدباء التركمان

ومن مؤلفاته :

تأسيس اتحادا لهم لمزاولة نشاطاتهم الثقافية واالجتماعية ،إال أن الحكومة أغفلت طلبهم بسبب نزعتهم القومية ،وسمحت لنخبة من األدباء الموالين

اواليلر قونوشيور ( حديث الوقائع ) ،مطبعة الشمال ،كركوك . 1964

لسياسة الحكومة بتأسيس هذا االتحاد وتم تأسيسه في ( 27اذار .)1970

ده ره مت  ،مطبعة دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد . 1989

كتب الدكتور انور علي عشرات البحوث الزراعية ونشرها في المجالت المتخصصة بالزراعة داخل العراق وخارجه ،كما نشر عشرات المقاالت

أما الفقيد فكرت رشاد مصطفى فقد ولد في ناحية رانية عام  1948حيث كان والده رشاد افندي موظفا مستبعدا الى هناك بسبب نشاطاته السياسي

والدراسات العلمية واألدبية واالجتماعية في الصحف والمجالت العراقية بصورة عامة ومجلة االخاء بصورة خاصة ،وتوقف عن النشر ،وغاب عن

ومناوئته للنظام الحاكم والذي قضى ردحا من الزمن متنقال بين النواحي رانية ،بنجوين ،قلعة دزه التابعة الى محافظة السليمانية حتى قيام ثورة

الساحة الثقافية والعلمية بعد قيام النظام الحاكم في العراق بإبعاد الهيئة اإلدارية لنادي االخاء التركماني المنتخبة ،بموجب قرار مجلس قيادة الثورة
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المنحل المرقم ( )156في  ،1977 / 2 / 6وتنصيب هيئة إدارية جديدة مواليه للنظام الحاكم ،ثم القى القبض على نخبة منهم ،وإيداعهم الى السجون،

اكمل دراسته االبتدائية والمتوسطة والثانوية في كركوك ،ثم التحق الى كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة بغداد وتخرج فيها عام .1970

وثم إعدامهم في  16كانون الثاني عام .1980

عين موظفا في شركة اورزدي باك في كركوك ،ثم نقل الى دائرة األسواق المركزية بوزارة التجارة وتولى إدارة سوق  28نيسان المركزي ،لكن

الزم الدكتور انور علي داره بعد أن وهن العظم منه وبلغ المشيب منه مبلغا وأعياءه المرض والشيخوخة ،توفي عام .2018

سرعان ما تم مالحقته من قبل األجهزة األمنية لنشاطه السياسي وإحالته على التقاعد بعد االنتفاضة الشعبانية في بداية تسعينيات القرن الماضي،
وعمل مديرا مفوضا لشركات المطاحن.
التحق الى صفوف المعارضة العراقية في المنطقة اآلمنة في مايس عام  ،2000وانتمى الى الجبهة التركمانية العراقية وناضل في صفوفها حتى
سقوط النظام الحاكم في نيسان عام  .2003وشارك في تأسيس مقراتها وتثبيت دعائمها األساسية ،وإعادة الحياة الى المؤسسات التركمانية ومنها
بناية نادي االخاء التركماني المؤسسة العريقة للتركمان في بغداد والتي تعرضت الى أضرار كبيرة والعبث بمحتوياتها ،من خالل مساهماته المادية
والمعنوية ،كما شارك في جميع المظاهرات والمسيرات االحتجاجية التي نظمتها الجبهة التركمانية بسبب تهميش دور التركمان وهضم حقوقه
المشروعة ،توفي في اسطنبول عام .2018
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