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د .طارق نافع الحمداني   �

مثل (رحلة مطراقي زاده) مصدراً رئيسًا 
من مصادر دراسة تاريخ العراق الحديث 

ومدنه، وبالذات
مدينة كربالء المقدسة، فمن هوصاحب 
هذه الرحلة، وما قيمة المعلومات التي 

تحملها رحلته؟

اأ-  مطراقي زاده:
هون�س���وح اأفن���دي ال�س���احي، اب���ن عب���د الل���ه ق���ره 
كوز،ال�سهري مبطراقي زاده، موؤرخ ورحالة وريا�سي 
عثماين، اأ�سله من البو�سنة التي كانت جزءًا من الدولة 
العثمانية. كان ماه���رًا يف األعاب الفرو�سية والأ�سلحة 
فاكت�سب لق���ب (املُطراقي)، وهوال���درع املغلف باجللد 

الذي ي�ستخدمه الفر�سان يف اأثناء القتال .
ُمتق���ن،  فهوم���وؤرخ  زاده  ُمطراق���ي  مواه���ب  تنوع���ت 
وفار�س ماهر، وجغرايف وا�سع املعرفة، و�ساعر بليغ،
ومرتجم �سلي���ع، ومهند�س ع�سكري ب���ارع، وريا�سي 
م�سن���ف، وله يف معظم هذه اجلوان���ب موؤلفات قيمة، 
عاوة على امتاكه لثقافة تاريخية وجغرافية وا�سعة 
ا�سهم���ت يف �سم���ه كاتبًا يف قل���م الدي���وان ال�سلطاين 

الكبري.
�ساحب ال�سلطان �سليم الأول يف حملته الع�سكرية،على 

دولة املماليك يف باد ال�سام وم�سر عام ( 926 
ال�سلط���ان  راف���ق  كم���ا   ،(  1517  -  1516 ه/   927
الع�سكري���ة  حمات���ه  معظ���م  يف  القان���وين  �سليم���ان 
يف اأورب���ا ويف اإي���ران. وظه���رت براعت���ه يف التاأليف 
والر�س���م حت���ى كلف مبهم���ة ت�سجيل وقائ���ع احلمات 
الع�سكرية الت���ي �سارك فيه���ا ال�سلطان.والكتاب مزود 
ب�س���ور ملونة للمدن والق�سبات الت���ي مّر بها اجلي�س 
العثماين اأوفتحه���ا، وكذلك املدن التي زارها ال�سلطان 
�سليمان فقام بالكتابة عنها، ور�سم امل�ساهد التي راآها. 
يقول الع���زاوي يف ذل���ك: »والكتاب فيه ال���واح مهمة، 
و�سفح���ات يف ت�ساوير البلدان العراقي���ة، ومراقدها 

املباركة مما مل يبق له اليوم ذكر، اأور�سم اإل قليًا .«

ياأت���ي كت���اب مطراق���ي زاده، املعروف ب(من���ازل �سفر 
العراقي���ن لل�سلط���ان �سليم���ان خ���ان)، مبثاب���ة �سجل 
مف�سل لوقائع حملة ال�سلط���ان �سليمان القانوين على 
الدول���ة ال�سفوية والعراق يف عام���ي 940 - 941 ه/ 

533 - 1534 م.
والوا�سح من اأهداف احلملة اأنها تتاألف من مرحلتن، 

اأولهما �سرب الدولة ال�سفوية وتدمريها،
وثانيهما التقدم يف حمورين، جنوبي لحتال بغداد، 

و�سرقي للتوغل يف خرا�سان وترك�ستان. وقد اأ�سفر
 التح���رك نحواملح���ور اجلنوب���ي ع���ن احت���ال بغداد 
وبقية املدن العراقية، فاأكمل ال�سلطان �سليمان ما بداأه

ال�سلطان �سليم الأول باحتال ولية املو�سل .
تل���ك هي الرحل���ة التي كتبه���ا مطراق���ي زاده، ب�سحبة 
م���ن  ب���داأت  والت���ي  القان���وين،  �سليم���ان  ال�سلط���ان 
الق�سطنطينية (ا�ستنب���ول)، مرورًا بكوتاهية، فقونية 
ف���وان، يف الأرا�س���ي العثماني���ة، ث���م تربي���ز فهمدان، 

فق�س���ر �سريي���ن، فبغداد، و�س���وًل اإىل احللة فالنجف، 
فكرب���اء.ويف ه���ذه احلملة مت اإنهاء احلك���م ال�سفوي 
يف الع���راق ( 1534-1508 م)، ودخ���ول البل���د حتت 
احلكم العثماين الأول .على اأن ما يدفعنا لتخاذ رحلة 
مطراق���ي زاده م�س���درًا لدرا�س���ة تاري���خ كرب���اء، اأنها 
امل�سدر الوحيد الذي تن���اول تاريخ العراق ومدنه يف 
القرن ال�ساد�س ع�سر. ومما يزيد من اأهميتها الو�سف 

الدقيق للمدن والقرى التي مّر بها
موؤلفنا، وهي مع���ززة بال�سور امللونة اخلابة البالغة 
التقان، ف�س���ًا عن ال�سور الت���ي خ�س�سها لاأ�سرحة 

يف بغداد وكرباء والنجف .
والرحلة اإىل كرباء بداأت يف نهاية �سهر ُجادى الأوىل 

من عام 941 ه/ 1534 م، اإذ ترك ال�سلطان
�سليمان بغداد نحواحللة فكرباء. وقد اثبت املطراقي 

معلومات مهمة عن هاتن املدينتن وما فيهما من
اأ�سرحة ومراقد، بو�سفه �ساهد عيان لها، اإذ يقول:

»ويف مدين���ة (احلل���ة) املحرو�س���ة زار ال�سلط���ان مقام 
املنتظ���ر وغاية املخترب خليف���ة الرحمن (حممد املهدي 
�ساح���ب الزم���ان ) ومر�س���ي الأو�س���اف وال�سمائ���ل 

ح�سرة ال�سيخ اأبي الف�سائل .«
ولك���ن مطراق���ي زاده كان اأك���ر تف�سي���ًا يف و�سف���ه 

لكرباء، واأ�سرحتها املقد�سة، اإذ اأورد الآتي:
ويف اأر����س (الكرب والباء)حيث يرقد ح�سرة �ساحب 

القبة اخل�سراء يف اجلنة، وخامت اخللفاء
الرا�سدي���ن عن���د اأه���ل ال�سن���ة، وال�ساب���ر عل���ى الباء 
واملحن���ة ال�سهي���د يف اأر����س كرب���اء، الإم���ام املقتدى 
وابن املرت�س���ى (اأبوعبد الله احل�س���ن)، وكذلك مرقد 

�سيد املجتهدين و�سند املتعبدين (علي بن احل�سن) .
وتابع موؤلفنا ذكر الأئمة يف كرباء فيقول:

»والل�سان الناطق والأ�سل ال�سابق، مقام الإمام(جعفر 
بن حممد ال�سادق) ، وجميل الذات وكرمي

ال�سفات �سي���د ال�سهداء و�سعد اللبا����س واملحمود عند 
الله والنا�س، ابن الإمام علي ح�سرة (العبا�س) 

و�سلط���ان  العا�س���م  املل���ك  الل���ه،  بعناي���ة  واملعت�س���م 
ال�سهداء، وح�س���رة (قا�سم ابن الإمام املرجتى و�سبط 
امل�سطف���ى واب���ن املرت�سى والكرم وامل���ن (ابو حممد 

احل�سن«.
ومما ذك���ره املطراق���ي اأي�س���ًا: »والنوري���ن الأزهرين 
الأنوري���ن، درت���ي ال�سدف���ة النبوي���ة وجنمت���ي بح���ر 
الفت���وة ال�سيدي���ن ال�سهيدين واملقتول���ن املظلومن (

عل���ي الأك���رب وعل���ى الأ�سغ���ر) ،ول���دي (اأبي عب���د الله 
احل�س���ن)، وب���ر جبل املح�س���ن املدف���ون يف �سحراء (

كرب���اء)، اأكرم اأرب���اب ال�سعد واأفخ���ر اأ�سحاب ال�سهد 
ح�سرة (حر ال�سهيد) .

وعليه ومن قراءة الن�سو�س الواردة عن كرباء،جند 
�سمة التمجيد والتعظيم الذي اأ�سفاه مطراقي على

الأئمة من اآل البيت املدفونن يف هذه املدينة املقد�سة.
كرباء يف القرن ال�ساد�س ع�سر كما عك�سته زاده

مل يكتف مطراقي باإيراد الأئمة يف كرباء، واإمنا ر�سم 
�سورًا م�ستقلة لكل �سريح من تلك الأ�سرحة،

رغب���ة من���ه يف الت���ربك باأ�سرحتهم. وي�س���ري الأمر يف 
الوق���ت نف�سه، اإىل اأهمية قد�سي���ة مدينة كرباء، نظرًا 
ملا لهذه القد�سية من تاأثري يف نفو�س امل�سلمن ال�سيعة 

من جهة، بل ويف طبيعة ال�سراع العثماين-ال�سفوي 
من جهة اأخرى.

ومم���ا يج���در بن���ا اأن نتذك���ر، اأن الرحلة ه���ي اأ�سبه ما 
تك���ون بالتقري���ر الر�سم���ي الذي كتب���ه ُمطراق���ي زاده 
لتوثي���ق وقائعه���ا ابت���داءًا من خروجها م���ن الأرا�سي 
وانته���اءًا  الإيراني���ة  بالأرا�س���ي  م���رورًا  العثماني���ة 

بالأرا�سي العراقية.
ولهذا فاأنها مل تتطرق كثريًا اإىل اأحداث اأخرى مهمة قد 
تكون يف نظر القارئ اأهم من �سرد وقائع �سري احلملة 
نف�سه���ا. عل���ى اأن م���ا ياأخذ عل���ى رحلة مطراق���ي زاده، 
اأن���ه مل يذك���ر الأعمال اجلليل���ة التي قام به���ا ال�سلطان 
�سليمان عند و�سوله اإىل كرباء ك�سقه نهر ال�سليمانية 
(اأواحل�سيني���ة)، ول اإىل الك���رام والح�س���ان الكث���ري 
الذي خ����س به القائمن عل���ى الأ�سرحة املوجودة يف 

هذه املدينة، على
عك����س م���ا فعله مرت�س���ى اأفن���دي الذي نوه ب���ه ب�سكل 
وا�س���ح . على اأن تغا�سي ُمطراق���ي زادة عن ذكر هذه 
الأم���ور قد يكون نابعًا من اإدراك���ه اأن مثل هذه الأمور 
ه���ي واج���ب مفرو����س عل���ى ال�سلط���ان، ول يحت���اج 
الأم���ر اإىل ذكرها.وع���اوة على ذلك، فاإن���ه مل ي�سر اإىل 
ال�سواخ����س الأخرى املاثل���ة يف ذلك العهد يف كرباء، 
كاملدار�س الدينية واخلانات والأ�سواق، اأواإىل طبيعة 
احلياة الجتماعية والقت�سادية لتلك املدينة املقد�سة. 
وف���وق ذل���ك كله، مل يتط���رق موؤلفن���ا اإىل موقف اأهايل 
كرباء من زي���ارة ال�سلطان �سليمان لها، علمًا باأن هذه 
الزي���ارة قد ج���اءت لإظهار الت���ودد اإىل �س���كان املدينة 

واأ�سرحتها املقد�سة.
عل���ى اأن فحوى ما تو�سلت اإلي���ه الدرا�سة اأن مطراقي 
زاده ق���د كت���ب م���ا اأث���ار انتباهه م���ن اأعم���ال ال�سلطان 
�سليم���ان ذات ال�سفح���ة الدينية عند زيارت���ه لكرباء، 
ولكن���ه مل يكت���ب ع���ن اأم���ور اأخ���رى كث���رية، م���ا تزال 

معرفتنا بها قليلة.

م . ال�سبط ) العتبة احل�سينية املقد�سة ( ، متوز 2016

كربالء في عهد سليمان القانوني
 كما في رحلة ُمطراقي زاده  
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رفعة عبد الرزاق محمد �

اثبت االستاذ عبود الشالجي في كتابه الكبير )موسوعة 
الكنايات العامية البغدادية( الذي صدر بثالث مجلدات كبيرة، 

انه من المؤرخين الفولكلوريين الكبار، الحاطته الواسعة 
بالتراث البغدادي االجتماعي، ووصفه لجوانب طريفة من 

الحياة في بغداد خالل النصف االول من هذا القرن،

ومب���ا يقابلها من تراثن���ا القدمي – وكان م�سيبا عندم���ا اعتمد على ديوان 
امل���ا عبود الكرخي يف اث���راء مو�سوعته، فالديوان كن���ز كبري من اللفاظ 
البغدادي���ة )اخلا�سة(، وامل�ستعملة يف او�ساط معينة، ا�ستخدمها الكرخي 
يف ق�سائ���ده الذائعة مبا وهب من قابلية �سعرية فائقة جعلته امري ال�سعر 

ال�سعبي با منازع.
ومن ا�ستطرادات ال�ستاذ ال�ساجلي،– ما ذكره عن ال�ساعر الكبري معروف 
الر�س���ايف، عندما اورد ابيات الكرخي عن علة امل�سائب التي ميزت �سرية 
الر�سايف وموقفه من املل���ك في�سل الول. يقول ال�ساجلي )ح2 �س 640( 
“ولعم���ري ان الر�س���ايف مل ين�سف امللك في�سل رحم���ه الله يف جميع ما 
هج���اه به” ومازال���ت ال�سراف تهجى ومت���دح، ومما يوؤث���ر ان الر�سايف 
مل���ا ع���اد اىل بغداد وا�سن���د اليه ان يقاب���ل امللك لي�سكره على ه���ذا التعين، 
وا�ستقبل���ه امللك في�سل وعاتبه على ما �سبق من���ه، وقال له: يا معروف انا 
ال���ذي يع���دد اياما ويقب����س راتبا ؟، فل���م يعتذر الر�س���ايف ومل يتن�سل بل 

اطرق وقال: هكذا يقولون يامولي«.
وم���ع امياين بح�سن ني���ة ال�ستاذ ال�ساجلي فيما ذكره، ف���ان الرواية التي 
�ساقها ت���دل ب�سكل قاطع على ال�سفة ال�سيلة التي رافقت الر�سايف، وهي 
العت���داد بالنف�س، وه���ي ال�سفة التي جلبت عليه غ�س���ب امل�سيطرين على 
مقالي���د احلك���م من �سفارة وب���اط، وحكمت عليه بالفاق���ة والعوز . واملهم 
هن���ا هو بيان حقيق���ة اللقاء املثري بن امللك وال�ساعر ، وت�سحيح ما اورده 
ال�ستاذ ال�ساجلي كما انها من الوقائع الطريفة التي ت�ستاهل تذكري القراء 

بها.
ال�سي���خ عب���د العزي���ز الثعالب���ي، �سخ�سي���ة تون�سي���ة جماه���دة يف �سبي���ل 
احلرية وال�ستق���ال و�سل اىل بغداد �سنة 1925، على عهد وزارة يا�سن 
الها�سم���ي، وكان الثعالب���ي على معرفة �سابقة باملل���ك في�سل، فما ان و�سل 
حت���ى ع���ن مدر�س���ا يف جامع���ة )اآل البيت(، كما ان���ه كان عل���ى �سلة طيبة 

بالر�سايف منذ اقامتهما يف ا�سطنبول قبل احلرب العاليمة الوىل.
وعندم���ا ا�ستق���ر الثعالب���ي يف بغ���داد ووق���ف عل���ى العاق���ة ال�سيئ���ة بن 
الر�سايف وامللك قرر ا�س���اح ذات البن، ففاحت امللك اول ب�سرورة رعاية 
ال�ساعر الر�سايف واللطف به، وا�ستح�سن امللك الجتماع به، ومل تكن دار 
الر�سايف بعيدة عن دار الثعالبي، فقد �سكن الخري يف الدار التي اتخذتها 
مطبع���ة )الزمان( يف حملة املي���دان الن اما الر�سايف فق���د كان ي�سكن يف 
الزقاق ال�سيق املبتديء من �سوق الهرج واملف�سي اىل العدادية املركزية، 
فا�ستدع���ى الثعالبي �ساعرنا واخذه اىل ق�سر املل���ك القرييب من داريهما، 
وه���و اليوم ق�سر الثقاف���ة والفنون، واجتمع الثاث���ة اجتماعا وديا وكان 

امللك ب�سرا �سرورا فقال:
  - ي���ا مع���روف اين اعت���ربك م���ن الن احد اف���راد ا�سرتنا ول اري���د لك ال 

اخلري.
وعن���د ان�سرافهما قال امللك لهما: اذا مل يكن احد �سوانا حا�سرا، ارجو ان 
تك���ون هذه الزيارة وه���ذا احلديث �سرا مكتوما بينن���ا ليذاع لحد، وبعد 

ع�سرة ايام ا�ستدع���ي الر�سايف اىل الباد امللكي وقاده رئي�س الت�سريفات 
اىل غرف���ة املل���ك، وقب���ل ان ي�ساف���ح الر�سايف املل���ك، قال الخ���ري: ملاذا يا 
مع���روف؟ اه���ذا ه���و ال�سر وق���دم يل جملة عربي���ة؟ ل�ساحبه���ا حممد علي 
الطاهر، وكان الثعالبي مرا�سلها!! وذهل الر�سايف عندما قراأ مقال طويا 
يف و�س���ف اجتماعه باملل���ك، فاق�سم بانه مل يذع منه كلم���ة لي ب�سر، ونبه 
امللك اىل ان املقال قد كتب ب�سكل يفهم ان �ساحبه، يق�سد به الدعاية لل�سيخ 
الثعالبي. وقبل امللك اعتذار الر�سايف وهو متاثر، ويقول الر�سايف – يف 
رواية ال�ستاذ �سعيد البدري – انه عاد اىل داره وهو بحالة ع�سبية ويف 
ثورة نف�سية، ويف ع�سر اليوم نف�سه زاره الثعالبي فعاتبه على فعلته ومل 

يقبل اعتذاره لقناعته الكاملة بانه هو الذي اف�سر �سر الجتماع.
ومما يروى عن هذا الجتماع ان امللك عاتب الر�سايف قائا:

-  اأنا يا معروف من يعدد اياما وياخذ راتبا.
- ارجو ان ل تكون كذلك يامولي..!!!

وكان امللك يق�سد ما قاله يف ق�سيدته )جتاه الريحاين( : 
لهم ملك تاأبى ع�سابة راأ�سه                    لها غري �سيف )التيم�سين( عا�سبا

ولي�س له من امرهم غري اأنه                   يعدد اياما ويقب�س راتب����������ا
ه���ذه الثقة الت���ي اورده���ا يف موا�سع اخرى مث���ل ر�سالت���ه اىل امللك �سنة 
1923، وق���د ن�سرت لول مرة �سمن ر�سائل الر�سايف التي حققها ال�ستاذ 
عبد احلمي���د الر�سودي ون�سرها .ويعتقد ان ه���ذه الر�سالة مل تقدم للملك، 
وبقي���ت ل���دى عبدا للطيف املندي���ل )املتويف �سن���ة 1941( وذلك ل�سلوبها 

ال�سديد وعدم لياقتها يف خماطبة امللك.
وح�سبنا ان ن�سري اىل ان الر�سايف قال فيها: “.. فا�ستمراركم يف الغ�سب 
عل���ي على ما اعتقد من �سوء احلالة هو الذي دعاين اىل �سلوك هذا امل�سلك 
الوعر مع جالتكم ويجوز ان اكون على خطاأ، ولكن يجب ان تقام احلجة 

على خطئي حتى يتبن يل ال�سواب ان كنت خمطئًا...«.

معلومات جديدة عن :

قصة لقاء الملك فيصل االول بالرصافي
وكيف عرفتها الصحف!؟
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فاطمة عدنان شهاب الدين �

لما اصبحت البالدعند اندالع انتفاضة 
تشرين الثاني 1952 في وضع متدهور 

واالضطرابات شاملة في جميع انحاء البالد 
، وخاصة في العاصمة بغداد ، واالزمة 
السياسية حادة وقوية كما قال الوصي 
لرئيس الوزراء الالحق.واصبح جليًا اّن 

الموقف ال يمكن ان ينقذه سوى الجيش 
، بعد اقالة وزارة مصطفى العمري وقيام 

ادارة عسكرية تتولى حسم الموقف 
المتدهور ، وهذا ما حدث بالفعل .

وامام ت�ساعد تل���ك الحداث وخطورتها ، ات�سل الو�سي 
بالفري���ق ن���ور الدين حمم���ود م�سطف���ى ، رئي����س اركان 
اجلي����س ، وكلفه بت�سكيل احلكومة ، بعد ان عر�س فكرته 
عل���ى ال�سف���ري الربيطاين يف اللق���اء ال���ذي مت بينهما يف 
وقت �ساب���ق ، ومل يجد معار�سة منه على تويل �سخ�سية 
ع�سكري���ة لرئا�س���ة الوزارة ب���ل �سجعه اي�س���ا على �سرب 

الحزاب ال�سيا�سية واعتقال قادتها.
ومن حدي���ث للفريق ن���ور الدين حممود م���ع عبد الرزاق 
احل�سن���ي . ان الو�سي عندما كلف���ه بتاأليف الوزارة امره 
ان يخت���ار زماءه م���ن رجال اجلي����س دون غريهم ، وان 
ي�سوق روؤ�ساء الحزاب وال�سا�سة البارزين اىل املجال�س 
العرفية الع�سكرية وين�سب امل�سانق يف ال�ساحات العامة.

ويف ال�ساع���ة اخلام�سة م���ن اليوم امل�س���ادف 21 ت�سرين 
الثاين ب���داأ راديو بغ���داد يعلن ان رئي����س اركان اجلي�س 
�سيلق���ي بيان���ًا مهم���ًا ويف ال�ساع���ة ال�ساد�س���ة اعل���ن نور 
الدي���ن حمم���ود ان الو�س���ي ق���د كلف���ه بت�سكيل ال���وزارة 
اجلدي���دة وطل���ب اىل ال�سعب ان يخل���د اىل الهدوء لنهاء 
حال���ة ال�سطراب ال�سائ���دة .  كذلك ذكر خليل كنه : ات�سل 
الو�س���ي بنوري ال�سعيد ال���ذي و�سل الباط امللكي حتت 
حرا�س���ة قوي���ة وكلفه بت�سكي���ل الوزارة اجلدي���دة واتفقا 
عل���ى موا�سلة البح���ث يف ال�ساعة اخلام�س���ة م�ساء وقبل 
ال�ساعة اخلام�س���ة م�ساء ات�سل الو�س���ي بنوري ال�سعيد 
واخربه بانه عهد بتاأليف الوزارة اىل نور الدين حممود 

رئي�س الأركان .
ويف ال�ساع���ة العا�سرة من م�س���اء 23 ت�سرين الثاين اذاع 
رادي���و بغ���داد ت�سكيل احلكوم���ة اجلديدة واعل���ن ا�سماء 
اع�سائها وقد جاء كتاب ال�سناد امللكي املرقم 68 ما يلي :

وزيري الفخم ال�سيد نور الدين حممود :
بن���اء على ا�ستقال���ة فخام���ة ال�سيد م�سطف���ى العمري من 
من�س���ب رئا�سة ال���وزارة ، ونظ���رًا للظ���رف الدقيق الذي 
متر ب���ه الباد ، وملا نعهده فيكم م���ن اخا�س ودراية فقد 
قرر راأينا ان نعهد اليكم بتاأليف الوزارة على ان تنتخبوا 
زماءك���م ، وتعر�سوا ا�سماءهم علينا والله ويل التوفيق 

.
�س���در عن الباط امللكي يف الي���وم الثالث والع�سرين من 
�سه���ر ت�سرين الثاين ل�سن���ة 1952 ميادية املوافق لليوم 

الرابع من �سهر ربيع الول ل�سنة 1372 هجرية 
عبد الله

ق���ام الو�سي باختي���ار اع�ساء ال���وزارة ع���دا قا�سم خليل 

وعب���د املجيد الق�ساب اللذان اقرتحهم���ا رئي�س الوزراء. 
و�سم���ت وزارة ن���ور الدين حمم���ود بال�ساف���ة اليه حن 
ا�سب���ح وزيرًا للدف���اع والداخلي���ة وكال���ة وتراأ�سه اركان 
اجلي����س اي�س���ًا ، كل من عب���د الر�سول اخلال�س���ي وزيرًا 
للعدلي���ة واملوا�س���ات وال�سغ���ال وكال���ة .وعلي حممود 
ال�سي���خ عل���ي وزي���رًا للمالي���ة وماج���د م�سطف���ى وزي���رًا 
بالوكال���ة  لاقت�س���اد  ووزي���رًا  الجتماعي���ة  لل�س���وؤون 
والدكت���ور فا�سل اجلمايل وزيرًا للخارجية وقا�سم خليل 
وزيرًا للمع���ارف واريح العطية وزيرًا للزراعة والدكتور 

عبد املجيد الق�ساب لل�سحة.
لق���د ذكر عبد الرزاق احل�سني يف كت���اب تاريخ الوزارات 
العراقي���ة اجلزء الثامن �سفح���ة 331 بان رئي�س الوزارء 
ن���ور الدين حممود اأخربه كما يف رواية ويف رواية علي 
ممتاز الدفرتي ان المري عبد الله هو الذي ر�سح لرئي�س 
ال���وزارة اجلدي���دة اع�ساء وزارت���ه ومنه���م ال�سيخ رايح 
العطي���ة الذي كان مو�سع ثق���ة الو�سفي واعتماده مع انه 
كان رئي�س قبيلة )ن�سف ام���ي( وكانت الباد تعج بحملة 

الدكتوراه واخلربة الوا�سعة.
ان فك���رة ال�ستعان���ة باجلي�س قد راودت اذه���ان الو�سي 
ال���ذي كان ميني نف�سه يف تاألي���ف وزارة ع�سكرية تتوىل 

ا�سكات كل معار�سة لل�سلط���ة واعادة المور اىل ن�سابها 
فيذك���ر احل�سن���ي نقًا عن فا�س���ل اجلم���ايل »عندما �سافر 
اىل نيوي���ورك حل�س���ور جل�سات هيئ���ة المم املتحدة يف 
عه���د وزارة م�سطف���ى العمري مارًا بلن���دن وكان الو�سي 
المري عبد الله فيها ي�سرف على معاجلة �سقيقته امل�سابة 
مب�س من اجلنون ف�ساأله عن احلالة يف العراق وملا اجابه 
مبا عن���ده من معلومات قال الو�س���ي اذا ا�ستقالت وزارة 
م�سطفى العم���ري ف�ساأكلف رئي�س اركان اجلي�س بتاأليف 
وزارة تخلف الوزارة امل�ستقيلة« ولي�س بهذا بجديد على 
تفك���ري الو�سي فقد اراد ان ي�ستخ���دم اجلي�س عام 1948 
عندما تاأزم الو�سع وفلت زمام المور من ال�سلطة و�سار 
ال�سارع �سيد املوقف ولن هن���اك من ا�سار عليه بالبتعاد 
عن امل���ارد النائم لن اجلي�س �سي���ف ذو حدين و�سيخيف 

النا�س.
كم���ا ان هتافات ال�سارع با�سقاطه وا�سقاط امللكية واعان 
اجلمهوري���ة جعلت���ه يقدم عل���ى هذه املغام���رة �سيما وهو 
يع���رف ان اجلي����س مل يبق���ى في���ه �ساب���ط كب���ري يعار�س 
الب���اط فلهذا ل خوف منه وهكذا اظهر اجلي�س هو احلل 
الوح���د فوق���ع الختيار على ن���ور الدين حمم���ود لتويل 
املهم���ة ال���ذي لي�س ل���ه فهم وا�س���ع يف ال�سيا�س���ة وبعد ان 

اثب���ت خال ح���رب 1948 كون���ه ع�سكريًا مطيع���ًا ومنفذًا 
بدق���ة لأوام���ر ال�سيا�سي���ن حت���ى ل���و كانت ه���ذه الوامر 

م�سرة بامل�سلحة القومية والوطنية.
الوج���ود  �س���د  الع���ارم  ال�سعب���ي  الغ�س���ب  موج���ة  ان 
الربيطاين الت���ي �سهدتها ايام النتفا�س���ة جعلت من اهم 
المور لل�سف���ري الربيطاين املحافظة عل���ى م�سالح باده 
ورعاياه���م وكان���ت ال�سف���ارة تراق���ب عن كثب م���ا يجري 
يف بغ���داد وو�سف ال�سفري الربيط���اين ت�سكيل احلكومة 
الع�سكري���ة برئا�س���ة الفريق نور الدين حمم���ود على انها 
حرك���ة يتح�سب لها املدنيون. كم���ا و�سفها يف تقرير اخر 
بعث���ه اىل لن���دن باأن���ه انقاب دب���ره الو�سي ونف���ذه نور 
الدي���ن حممود و�ساع���ده بع�س ال�سيا�س���ن القدامى ومن 
جهته���ا فق���د بارك���ت احلكوم���ة الربيطاني���ة الو�سي هذه 
الجراءات وايدت ا�ستعدادها للم�ساندة. كما اكد الو�سي 
دع���م بريطانيا له و�سرورة الهتم���ام بالتحالف العراقي 
الربيط���اين من اجل ان يذكر الو�سي اهمية هذا التحالف 
الذي بدونه �سيك���ون الو�سي وعر�سه يف خط و�سيقوده 
اىل النهاي���ة . م���ن كل ذلك ن�ستنت���ج ان احلكومة العراقية 
يف تل���ك احلقب���ة ما ه���ي ال اي���دي عراقي���ة تديرها عقول 
بريطاني���ة بهدف احلف���اظ على امل�سال���ح الربيطانية كما 
ي���رى البع�س الخر من ان ت�سجي���ع ال�سفارة الربيطانية 
وا�ستخ���دام  ع�سكري���ة  حكوم���ة  ت�سكي���ل  عل���ى  للو�س���ي 
العن���ف كان الغر����س من���ه تغطي���ة ف�س���ل �سيا�ساته���ا يف 
املنطق���ة وكانت احلكومة الع�سكرية يف ال�سلوب اجلديد 

للمحافظة على م�ساحلها القائمة .
وق���د كان لج���راءات نور الدي���ن حممود التي ح���دد فيها 
مهمت���ن هم���ا حفظ النظ���ام الع���ام وحماكم���ة امل�سوؤولن 
عن اح���داث ال�سغب وتقدمي امتي���ازات للمطالب املعقولة 
لل�سعب . الدور يف هذا حيث م�سى نور الدين حممود يف 
عمل���ه بحما�س مل ت�سهده ال�سيا�س���ة العراقية من قبل وقد 
�سكل���ت حمكم���ة ع�سكرية للبح���ث يف ق�ساي���ا املحتجزين 
وو�سعت التعليمات وال�سوابط للتقليل من كلفة املعي�سة 
للطبقات الفقرية وازيلت �سريبة ال�ستهاك على الفاكهة 
واخل�سروات وخف�ست �سريب���ة الكمرك لل�ساي وال�سكر 
واملن�سوج���ات والهم من ذل���ك ت�سكيل جلن���ة للعمل على 

و�سع قانون النتخاب املبا�سر.
عن ر�سالة ) نور الدين حممود ودوره الع�سكري 

وال�سيا�سي (

وزارة الفريق نور الدين محمود سنة 1952

هل كانت وزارة )عسكرية( للقضاء على انتفاضة الشعب ؟
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د. ابراهيم خليل العالف �

قبل )46( سنة ، انجزت رسالتي 
للماجستير وناقشتها وكانت بعنوان 
)والية الموصل :دراسة في تطوراتها 

السياسية 1908-1922( . وكان مما وقفت 
عنده موقف الموصل من ترشيح االمير 
فيصل بن الشريف حسين شريف مكة 
ملكا على العراق وكان موقفا مؤيدا ، 
ومرحبا ، وايجابيا وقد دعي لحضور 
حفلة التتويج يوم 23 من آب 1921 
في ساحة القشلة ببغداد وفود من 

كل المدن العراقية ومن هذه الوفود 
)وفد الموصل ( وقد تحدثت الصحف 

ومنها جريدة )الموصل( الموصلية كما 
ترون الى جانب هذه السطور عن الوفد 

وذكرت االسماء وقد حضر الوفد الى 
بغداد واشترك في حفل التتويج .

كان وف���د املو�س���ل ي�س���م �سخ�سي���ات م���ن مدين���ة 
املو�س���ل وم���ن الق�سي���ة والنواح���ي م���ن �سيوخ 
الع�سائ���ر وم���ن علم���اء الدين من خمتل���ف الديان 
وم���ن التجار واملثقفن كان وفدا جامعا لكل �سكان 

املو�سل اآنذاك .
وكم���ا ت���رون يف جري���دة )املو�س���ل( املرفق���ة عدد 
ا�سمت���ه  وق���د   ، اب 1921  الثن���ن 22م���ن  ي���وم 
)الي���وم العظي���م ( وتق�س���د ي���وم )23 اآب 1921( 
:”غدا ينادى يف بغ���داد ب�سمو المري في�سل ملكا 
د�ستوري���ا دميوقراطي���ا عل���ى العراق ..غ���دا يقيم 
ال�سعب العراقي دعامة احلكومة الوطنية الدائمة 
فت���دوي ارج���اء القطر العراق���ي باأدعي���ة الن�سر ، 
والتاأييد ، والبته���ال ، وتتج�سم عواطف ال�سعب 
الوطنية يف �سخ�س ملكنا املفدى �ساحب اجلالة 
في�س���ل الول املعظم .فالم���ة العراقية الكرمية يا 
ملكن���ا املحبوب ت�س���ع اليوم اآماله���ا فيكم وتوجه 

نظره���ا اليك���م وتطلب م���ن جالتكم مقاب���ل التاج 
م���ا ه���و اأ�سمى م���ن الت���اج ...الع���دل ...العدل يف 
الح���كام ...العدل يف كل �سيء ؛ ف���ان هذا ا�سا�س 

امللك وركن احلياة الد�ستورية اجلديدة » .
وج���اء يف جري���دة )املو�س���ل( ان وزارة الداخلية 
خ�س�س���ت )25( موقع���ا لل���واء املو�س���ل يف حفل 
التتوي���ج ؛ فمن مدينة املو�سل ُدعي كل من ف�سيلة 
القا�س���ي ال�ستاذ احمد افن���دي الفخري ، و�سيادة 
املط���ران مار يعق���وب اوجن نيابة ع���ن بطريارك 
الكل���دان و�سي���ادة نقيب ا�س���راف املو�س���ل ال�سيد 
عب���د الغني النقي���ب واملون�سني���ور يو�سف غنيمة 
، وال�سي���د فت���ح الله افن���دي �سر�سم نائ���ب م�ساور 
املو�س���ل ورئي����س البلدي���ة ال�سيد ام���ن افندي اآل 
املفت���ي وال�ستاذ عب���د الله افن���دي النعمة وغبطة 
البطري���ارك م���ار �سمع���ون بطري���ارك الثوري���ن 
و�سي���ادة املطران م���ار تيموثاو����س وال�سيد نامق 
افن���دي ال قا�سم اغا و�سيادة املطران توما �سريان 
ال�سابوجن���ي  جلب���ي  م�سطف���ى  وال�سي���د  ق���دمي 
الكاثولي���ك  ال�سري���ان  مط���ران  �سي���ادة  ووكي���ل 
ام���ري  ب���ك  و�سعي���د  قلي���ان  بهن���ام  املون�سني���ور 
ال�سيخ���ان عن اليزيدي���ة وناظم العم���ري واحلاج 
ام���ن بك اجلليلي واحلاج �سياء بك ال �سريف بك 
وال�ست���اذ �سليمان في�سي افندي والدكتور يحيى 
بك �سميك���ة رئي����س ال�سحة يف املو�س���ل بالنيابة 
ع���ن احلاخامبا�س���ي حاخ���ام اليه���ود وممث���ا عن 
الطائف���ة املو�سوية وم���ن الق�سي���ة ال�سيخ نوري 
الربيف���كاين من روؤ�ساء دهوك و ال�سيد عبد القادر 
اغا م���ن عقرة وال�سي���د حممد اغا ب���ن �سمدين اغا 
رئي�س ع�سرية ال�سليفاين - زاخو وال�سيد عبدالله 
ال�سي���د وهب من تلعفر وال�سيخ ادهام عن ع�سرية 
�سم���ر وال�سيخ �سليمان اغا بن احمد اغا ال�سعدون 
رئي����س ع�س���رية اجلرجري���ة وق���د �ساف���ر ق�سم من 
الوفد �سباح ي���وم ال�سبت 21-8-1921 وبارحنا 

الباقون يوم الحد .
كان وف���د املو�س���ل كما قل���ت يف ال�سفح���ة )451( 
من ر�سالتي للماج�ستري ع���ن ولية املو�سل كبريا 
و�سم عددا من وجهاء املو�سل وروؤ�ساء الطوائف 
املختلف���ة وروؤ�س���اء الع�سائ���ر العربي���ة والكردي���ة 

واليزيدية ومن امل�سلمن وامل�سيحين واليهود .
ال�سيء اجلميل ان �سب���اب املو�سل ومثقفيها ابوا 
ال ان يك���ون له���م وف���د خا����س به���م �سم���وه )وفد 
ال�سبيب���ة ( موؤل���ف م���ن امن ب���ك اجلليل���ي رئي�سا 
وع�سوي���ة ثاث���ة م���ن املو�سلي���ن املوجودين يف 
بغداد انذاك وهم مولود خمل�س و�سليمان في�سي 
وم�سطف���ى العم���ري وم���ن الطري���ف ان جري���دة 
)املو�سل ( ا�س���ارت اىل ان امن بك اجلليلي وهو 
م���ن رجالت املو�سل ق���د �سافر اىل بغداد حل�سور 
حف���ل التتويج .كم���ا اوردت ا�س���م �سليمان في�سي 
�سمن الوفد الر�سمي اي�سا كما ترون يف اجلريدة 

املرفقة .
وكان ال�سيد حممد روؤوف الغامي موؤ�س�س مقهى 
احلمراء وهو املقهى الذي اخذته احلركة الوطنية 
مكان���ا لجتماعه���م وكان يق���ع يف حمل���ة ال�سراي 
خلف بناية الربيد ق���د ابرق لهم يف 20 اب 1920 
بخ���رب انتخ���اب املقهى لهم لع�سوية وف���د ال�سبيبة 
يف حف���ل التتويج تتويج في�سل ملكا وقد احتفلت 
املو�س���ل بي���وم التتوي���ج ورفع���ت العل���م العربي 
وعق���دت الجتماعات والقيت الكلمات وكلها كانت 
توؤكد على موق���ف املو�سل من امللك في�سل وكانت 
الحتف���الت تنته���ي بالهت���اف ثاثا للمل���ك في�سل 

وللعراق العظيم .

وفد الموصل في حفلة تتويج 
فيصل االول ملكا على العراق 
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�س���ار موؤمت���ر القاه���رة) 12 اآذار 1921 ( يف الجت���اه 
املر�س���وم ل���ه يف اأروق���ة لن���دن ال�سيا�سية، وق���رر فيما 
يخ����س املو�س���وع ال���ذي نح���ن ب�س���دد املوافق���ة على 
اختي���ار في�سل لعر�س العراق، ورف�س بقية املر�سحن 
مبا فيه���م طالب النقيب الذي تق���رر اإبعاده عن العراق 
خوف���ًا من �سعي���ه لإف�سال ما مت التف���اق عليه، وخ�سية 
من اأن يف�س���د خطط الجنلي���ز ال�سرتاتيجية ل �سيما 
اأن اأخب���ار ن�ساطات���ه يف هذا املج���ال ، وبغياب كوك�س 
كان���ت قد وجدت طريقها اإىل القاهرة. وبعد انف�سا�س 
موؤمت���ر القاه���رة، وع���ودة الوف���د العراق���ي يف بداية 
ني�س���ان انت�سرت اإ�ساع���ة توؤكد باأن اختي���ار في�سل بن 
احل�س���ن للعر����س اأ�سب���ح حم�سومًا الأم���ر الذي جعل 
ال�سيد النقيب يفقد اأع�سابه ويخ�سر الكثري من اإتزانه. 
اإذ مل يك���د يح�سر اأطراف احلفل���ة التي اأقامها يف داره 
يف الراب���ع ع�س���ر من ني�س���ان ،وهو مبثل ه���ذه احلال 
امل�سطرب���ة حت���ى فق���د اأع�ساب���ه واأخذ يه���دد الجنليز 
بثورة على غرار ثورة الع�سرين موؤكدًا :«عندما يتبن 
عدم تنفي���ذ �سيا�سة احلكومة الربيطاني���ة امل�سرح بها 
�سيك���ون كل من اأمري ربيع���ة الذي يوجد حتت ت�سرفه 
ع�س���رون األفًا من حملة البنادق وال�سيخ �سامل اخليون 
بجمي���ع قبائل���ه م�ستع���دًا لتنفيذه���ا واإن النقيب - عبد 
الرحمن- �سوف ل يرتدد يف اأن يبعث �ساكيًا اإىل الهند 
والقاهرة وا�سطنب���ول وباري�س، وكانت احل�سيلة اأن 
ا�ستف���ز هذا املوقف الجنليز ومل يه���داأ لهم بال اإّل بعد 
اإبعاد ال�سيد النقيب يف 16 ني�سان بعملية غادرة ميكن 

اإيجازها مبا ياأتي :
كان���ت اللي���دي كوك����س ق���د التق���ت بطال���ب يف اإحدى 
احلفات وعاتبته لع���دم زيارتها من وقت لآخر وهكذا 

وافق
على تن���اول ال�ساي معه���ا، يف 17 ني�سان ح�سر طالب 

اإىل دار العتماد يف الوقت املحدد بينما كان كوك�س
ق���د دب���ر خطت���ه بالإح���كام مب���ا يف ذل���ك قط���ع جمي���ع 
اخلط���وط التلفونية ومنها تليفون فلب���ي وتوجه اإىل 

�سباق
اخلي���ل، وبينم���ا كان احلا�س���رون يرت�سف���ون ال�ساي 

ح�سر امليجر بوفيل  والكابنت كوك�س، �سدفة كما

يقال وتناول ال�س���اي ثم غادرا املكان، بعد ع�سر دقائق 
نه�س طالب لان�سراف ورافقته امل�س بيل حتى

الب���اب الأمام���ي ل���دار العتماد وظل���ت واقف���ة اإىل اأن 
ا�ستقل �سيارته فان�سحبت اإىل الداخل وعندما اأ�سرع

ال�سائق بت�سغي���ل ال�سيارة اكت�سف اأن الطريق م�سدود 
بعدد من اللوريات .كان ال�سيد طالب على و�سك

العرتا����س عل���ى ه���ذا الت�س���رف عندم���ا ب���رز بوفيل 
والكاب���نت كوك����س من خل���ف اأحد اللوري���ات معتذرين 

لهذه
العرقل���ة ثم اأبلغ���اه باأنهما مكلف���ان باعتقال���ه و�سجنه 

لديهما، ونقل ب�سيارة مدرعة اإىل قارب بخاري كان
بانتظاره حيث انطلق به اإىل الب�سرة ثم لاحتجاز يف 

�سيان . ومن اأجل اأن ي�سفي كوك�س على
اعتقال النقيب طابعًا اأكر تقبًا ن�سر يف التا�سع ع�سر 

من ني�سان بيانًا مطوًل يف ال�سحف املحلية ا�ستهله
بقوله :« يرى فخامة املندوب ال�سامي من املنا�سب، اأن 

يوقف الراأي العام على الأ�سباب التي اقت�ست
اإقال���ة النقيب م���ن احلكومة واإخراجه م���ن بغداد«، ثم 
تطرق اإىل ما بدر من ال�سيد طالب يف 14 ني�سان ،فعّده

اإ�سه���ارا لل�ساح بوجه احلكومة وخت���م بعد ذلك بيانه 
بالقول :« وبناًء على ما تقدم وحبًا مب�سلحة القانون

والنظ���ام واحلكوم���ة ال�ساحل���ة راأى فخامت���ه باأن من 
واجب���ه الطل���ب م���ن القائ���د العام اتخ���اذ الإج���راءات 

الازمة
لأبع���اد ال�سيد طال���ب حاًل وقد غ���ادر النقيب بغداد يف 

م�ساء ال�ساد�س ع�سر من ال�سهر احلايل ،  وبهذا
انطوت �سفحة مهمة م���ن �سفحات ال�سراع ال�سيا�سي 

من اأجل تاج العراق فخا اجلو من اأقوى واأجراأ
مناف�س لفي�سل .

طال���ب النقي���ب واأ�سب���اب اإبع���اده ع���ن عر����س العراق 
ونهايته :

يعد بي���ان كوك�س ال���ذي ن�سر يف 19 ني�س���ان، اأي بعد 
نف���ي النقيب بثاثة اأيام فق���ط، التف�سري الر�سمي الذي 

توىل
�س���رح بع����س اأ�سباب نفي وحرمان النقي���ب من التاج، 

لهذا ل منا�س من الرجوع لهذا البيان بحثًا عن
اجل���واب املطلوب : فما هو جوهر هذا البيان ؟ اإن اأهم 

ما جاء فيه هو اأنه يتهم ال�سيد طالب باأنه قد تفوه
يف 14 ني�س���ان »ب���كام ينم ع���ن تهديد �سائ���ن باإ�سهار 
ال�ساح بوجه احلكومة الربيطانية » اأي اأن البيان قد

ع���زى �سبب النف���ي ومن ثم احلرم���ان اإىل ما حدث يف 
الرابع ع�سر من ني�سان ،ولكن الرجوع اإىل حيثيات

موؤمتر القاهرة  وما �سبقها من ا�ستقرار راأي الجنليز 

على تتويج في�سل وما تلته من دلئل اأخرى
توؤك���د باأن م�سري النقيب كان ق���د تقرر قبل نفيه بوقت 

لي�س بالق�سري واأن ما حدث يف الرابع ع�سر من
ني�سان ذريعة بيد الجنليز للق�ساء على اأقوى مناف�س 

ملر�سحهم في�سل، ومبعنى اآخر اإن ما جرى للنقيب
كان بفعل عوامل اأخرى اأدت اإىل حرمانه من التاج فما 

هي هذه العوامل يا ترى ؟
اتب���ع ال�سي���د طال���ب يف جمم���ل عاقاته م���ع الجنليز 
وغريه���م �سيا�س���ة ا�ستقرت عن���د الت���اج اأوًل واأخريًا . 

واإن
ن�ساط���ه يف ه���ذا املجال ي�سبه  من ه���ذه اجلهة فح�سب 

ن�ساط عبد الرحمن النقيب اإّل اأنه اختلف عنه هذا
ته���وره  الأخ���ري بحدت���ه يف معامل���ة خ�سوم���ه ويف 
وغروره وطي�سه، واإن �سيا�سته يف الب�سرة يف اأواخر 

العهد
الرتك���ي وم���ا انطوت علي���ه من بط����س وا�ستغال وما 
اأنتجت من خ�سوم وحاقدين ف�سا عن عدم ا�ستقراره
ال�سخ�س���ي  . ومن جه���ة اأخرى كان ل���ه اأتباع كثريون 

يعلنون عن عزمهم املوت من اأجله كما كان
الوطني���ون يف كث���ري م���ن املحاف���ل يعدون���ه املر�س���ح 
الوحيد القوي الذي بو�سعه معار�سة الربيطانين اإذا
مادع���ت احلاجة اإىل ذلك. اأي اأن م�سببات التقاء ال�سيد 

طالب بال�سعب - على الرغم من كل ما قيل عنه
كان���ت اأكرب م���ن م�سببات التقاء في�س���ل بال�سعب الأمر 

الذي كان يخيف الجنليز.
وبع���د اأن ق�س���ى النقيب يف الأ�سر ما يق���ارب ال�سنتن 

�سمح له بالذهاب اإىل اأوربا ومن ثم عاد يف الأول من
ماي����س 1925 اإىل الع���راق وان���زوى يف م�سقط راأ�سه 

الب�سرة. ولعل الأ�ستاذ خريي العمري يعد خري من
و�س���ف اأو�س���اع النقي���ب يف الب�س���رة بقول���ه :«وق���د 
دار  يف  فا�ستق���ر  اأحام���ه  وتا�س���ت  اآمال���ه  حتطم���ت 

متوا�سعة
تق���ع يف منطق���ة )ال�سبيلي���ات(  يف الب�س���رة يتج���رع 

مرارة خيبة اليمة، تركت يف نف�سه عقدة دفعته  اإىل
العت���زال ، و�ساقته اإىل انتهاج �سب���ل �ستى يتهرب من 

مواجهة النا�س حينا فيمتنع عن ح�سور احلفات
خ�سي���ة اأّل يك���ون مقع���ده منا�سب���ًا وي�سل���ك اإذا توج���ه 
للب�س���رة طرقًا خالي���ة ليتقي نظرات امل���ارة عليه حينًا 

اآخر
ويتح���رج م���ن مواجهة امللك في�سل - ط���ورًا فيفر كلما 

�سمع مبجيئه اإىل الب�سرة نحو الكويت وي�سرب
الوي�سكي لينعى اآماله ال�سائعة تارة اأخرى«  . 

اإن الو�س���ع الذي انحدر اإلي���ه ال�سيد طالب مل يبق على 
ه���ذه احل���ال، لأنه وج���د اأن الراي���ة التي طواه���ا اأمام 
الجنلي���ز ل ميكن اأن تقوم لها قائمة طاملا اأن مر�سحهم 
ل ي���زال على د�س���ت احلكم وطامل���ا اأن���ه اأي النقيب  قد 
تعه���د بعدم تعر�سه لل�سيا�سة بعد عودته  للعراق، لهذا 
ارت�س���ى اأن يكون بعد هذا عند ح�سن ظن امللك في�سل، 
فقب���ل اأن يتمثل اأمامه  يف بغ���داد ولو اأنه مل يلبث فيها 
اأك���ر من اأ�سبوع عاد عقب���ه اإىل الب�سرة . وبالرغم من 
تراج���ع النقي���ب اأمام خ�سم���ه ال�سابق في�س���ل وقبوله 
بالأم���ر الواق���ع فقد م���ات وح�س���رة العر����س مل تفارق 
خميلت���ه . ففي خريف �سن���ة 1924 فكر وهو يف  جدة 
بالع���ودة اإىل العراق واىل ال�سيا�س���ة معتقدًا باأنه  - ل 
يغلب- ويف ذلك الوق���ت خاطب اأمن الريحاين بقوله  
:«الأم���ور مرهونة باأوقاته���ا و�ست�سمعون عندما اأعود 
م���ا يده����س وي�س���ر اإن �ساء الل���ه .و�ساأطلب���ك يومئذ يا 

اأ�ستاذ واأعينك وزيرا للمعارف .
واأخ���ريًا ويف اأيار / 1929 ا�ستدت عليه وطاأة املر�س 

ف�سافر اإىل اأملانيا م�ست�سفيًا ووافته منيته  يف ميونخ
عا�سمة بافاريا يف حزي���ران 1929 ونقل جثمانه اإىل 

الب�سرة ودفن فيها يف 16 اآب  1929 .
عن بحث : طالب النقيب وطموحاته لعتاء عر�س 

العراق. جملة درا�سات الكوفة2012.

التنافس على عرش العراق سنة 1921

كيف أبعد طالب النقيب وانهي نشاطه السياسي ؟
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  مهند جميل العنزي  �

كانت حادثة اغتيال مدير األمالك 
واألراضي األميرية العام )عبد القادر 
السنوي(,على يد أحد الضباط ويدعى 
)محمود أحمد جودت( من االحداث 
الجنائية التي كان لها الصدى الكبير 
في االوساط السياسية والحكومية 
في وقتها، فقد نعت الحكومة وفاته 
ببيان رسمي، وكان من الشخصيات 

القانونية الكبيرة إذ تقلد عدة مناصب 
قضائية لعدة سنوات من بينها عضوية 

في مجلس االنضباط العام ، صادف 
أن عرضت على ذلك المجلس قضية 
تقاعد تعود للضابط محمود أحمد 

جودت ، ويظهر أن السنوي وجه إلى 
صاحب القضية أثناء المرافعة بعض 

األسئلة مما أثارت غضب محمود أحمد 
جودت ، األمر الذي دفعه إلى اغتياله 

في 26مايس 1937 وأحيل على أثرها  
إلى المحكمة الكبرى في بغداد في  29 

مايس 1937 ، فأصدرت قرارها بعد 
محاكمة سريعة باإلعدام شنقًا .

 

ملعرفة  التمييز  حمكمة  اإىل  احلكم  اأر�سل  ذلك  بعد 
اإقرار القرارين ملوافقتهما  راأيها وطلب املدعي العام 

للقانون. 
لدى  ا�ستغراب  مو�سع  واحلكم  الق�سية  تلك  وكانت 
بع�س ال�سخ�سيات العامة، اإذ اإن حماكمة املتهم متت 
املتهم  ي�ستطع  مل  درجة  اىل  اأيام  ثاثة  غ�سون  يف 
الدفاع عن نف�سه اأمام املحكمة اأو و�سع حمامي دفاع 
اأَن القاتل م�ساب باجلنون  ، فاحتجوا عليه بدعوى 
اإىل املحكمة لئحة بينت حالته  اأهل اجلاين  ، وقدم 
ال�سحية واأنه م�ساب باجلنون واأ�ستندت اإىل بيانات 
امل�ست�سفى ، ولكن تلك الائحة قدمت بعد تاريخ قرار 
بالأكرية  املحكمة  قررت  ذلك  بعد  الكربى   املحكمة 
المتناع عن اإقرار احلكم واإعادة الأوراق اإىل املحكمة 
اأن  على  جمددًا  املحاكمة  لإجراء  بغداد   يف  الكربى 
املحاكمة  نتيجة  تظهر  اأن  اإىل  موقوفًا  املتهم  يبقى 
وعلى �سوء تلك امل�ستجدات اأ�سدرت املحكمة قرارها 
وانتظار  ال�سحية  املراقبة  حتت  اجلاين  بو�سع 
 ، اأ�سا�سه  على  احلكم  لي�سدر  الطبية  اللجنة  تقرير 
فاعرت�س ع�سو حمكمة التمييز علي حممود خمالفًا 
القاتل  بو�سع  القا�سي  الأول  التمييز  حمكمة  قرار 

حتت املراقبة ال�سحية لاأ�سباب الآتية : 
)1( اأن املحاكمة التي جرت اأمام حاكم اجلزاء واأمام 
التي  البتدائية  التحقيقات  وكذلك  الكربى  املحكمة 
قام بها حاكم التحقيق كلها جرت على وفق الأ�سول .
باجلنون  املتهم  باإ�سابة  الدعاء  حيث  من  اأما   )2(
لتلك  يرد  فلم    ، العقلية  لقواه  ا�ستجماعه  وعدم 
 ، الأَعذار  تلك  �سحة  ي�سوغ  ما  الوثائق  من  املحكمة 
فكل ما ورد اإىل تلك املحكمة من الوثائق  بهذا ال�سدد 
، وبرقيات متعددة  املتهم  ، هو لئحة مقدمة من عم 
التي  الوثائق  من  تلك   ولي�ست   ، ال�سمال  اأهايل  من 
بجنون  اأدعاء  جمرد  هي  واإمنا   ، بها  الأخذ  ميكن 
املتهم ما مل ت�سفع بتقرير طبي اأو بوثيقة �سادرة من 
مقام ذي اخت�سا�س توؤيد بان املتهم حن اقرتافه تلك 
كان  ِانه  اأما   ، العقلية  لقواه  مالك  غري  كان  اجلرمية 
، وانه  اأعرتاه مر�س ع�سبي  قد  قبل �سنوات عديدة 
كان قد اأدخل امل�ست�سفى ، وحاول النتحار غري مرة ، 
فتلك على فر�س �سحتها ل ت�ستلزم اأ�سابته باجلنون 

 ، منها  �سفاءه  ثبت  اأَن  بعد  اجلرمية  اقرتافه  حن 
، كذلك مل  كما مل تثبت عاهته حن اقرتافه اجلرمية 
يثبت اأَنه كان جمنونًا اأو غري مالك لقواه العقلية بعد 
معه  التحقيق  اأجراء  واأَثناء   ، القتل  جرمية  ارتكابه 
اأمام املحقق اأو اأمام حمكمة اجلزاء واملحكمة الكربى 
املحكمتان  للفتت  القبيل  ذلك  من  �سيء  كان  لو  لأنه 
نظر حمكمة التمييز اإىل تلك النقطة على الأقل ، اإذا 
اأَن حتقق حتقيقًا وا�سعًا  �ساأَنها  قرارات من  تقرر  مل 
الربقيات  اأ�سحاب  املتهم ول  ، ومع كل ذلك فا  فيها 
ا�ستطاعوًا اأَن يقدموًا تقريرًا طبيًا واحدا يبن حالة 
املدة  خال  ل  و   ، حماكمته  اأثناء  ل   ، العقلية  املتهم 
التمييزية التي هي خم�سة ع�سر يومًا وهي مدة كافية 
ادعائهم  يف  كان  لو   ، التقرير  ذلك  مثل  ل�ستح�سال 
اأولئك  من  �سيء  يرد  مل  اأَنه  كما   ، ال�سحة  من  �سيء 
ي�ستدل منه على انه كانت قد ح�سلت منهم مراجعات 
ل�ستح�سال  املخت�سة  القانونية  وللجهات  لاأطباء 
او   ، مراجعاتهم  تلِب  ومل  ادعاءهم  توؤيد  تقارير 
امتنعت تلك اجلهات القانونية من تلبية الطلب ، فكل 
ذلك يدل على اأن الأَدعاء جمرد قول خال من ال�سحة ، 

ول ميكن الأخذ به قانونًا .
ارتكابه  قبل  املتهم  وحالت  الدعوى  وقائع  اإن   )3(
عمه  ادعاء  عك�س  يثبت  مما  بعدها  ما  و  اجلرمية 
عقله  �سحة  تثبت  اأنها  اأي   ، الربقيات  اأ�سحاب  و 

وا�ستجماعه �سعوره وذلك :
)اأ( ُلنُّ املتهم قبل احلادث بيوم واحد كان يرتافع يف 
املوؤلف  العام  اأمام جمل�س الن�سباط  ق�سية تقاعدية 
وا�سع  اطاع  له  من  ومنهم  الدولة  موظفي  كبار  من 
املوظفون  اأولئك  ي�ساهد  ، ومل  القانون ووقائعه  يف 
الكبار من املتهم ما ميكن اأَن ي�ستدل منه اأنه كان غري 
مالك لقواه العقلية ، وقد ثبتت تلك اجلهة من كتاب 

رئي�س التدوين القانوين ومن ِافادته اأمام املحكمة .
)ب( يف ليلة احلادثة كان مدعوًا يف دار ال�ساهد علي 
كمال ، ومل يكن يف حالة فقدان عقله ، فلو كان كذلك 
لبن ال�ساهد تلك احلالة ،و اإمنا بالعك�س فان ال�ساهد 
قد �سهد باأَن املتهم كان متاأثرًا من املجني عليه، لأنه 
اأثناء  اأ�سئلة  يلقي  كان  عليه  املجني  بان  يدعي  كان 
مرافعته فهم منها اأَنها كانت �سده ولي�س يف �ساحله 
ويقبل  الدرجة  هذه  ِاىل  متييزية  قوة  له  ف�سخ�س   ،
يكون  اأن  ميكن  ل   ، النا�س  مع  ويت�سامر  الدعوة 

جمنونًا.
)ج(اإن كيفية اإيقاعه اجلرمية مما توؤيد اأنه كان مالكًا 
لعقله وحمكمًا لتدبريه لأنه نظرًا لإفادة ال�سهود التي 
يوؤيدها الواقع ، كان يرت�سد املجني عليه �سباح يوم 
�ساهد  وملا   ، املالية  وزارة  �سرفة  يف  وهو   ، احلادث 
الواقع  ال�سلم  و�سعد  �سيارته  من  نزل  عليه  املجني 
فتاقى  ال�سلم  ذلك  من  املتهم  نزل  اليمنى  اجلهة  يف 
عقل  على  يدل  حمكم  تدبري  وذلك   ، عليه  املجني  مع 
اجلرمية  ارتكاب  على  وت�سميم  اأع�ساب  وبرودة 
من  بدرجة  عقله  �سحة  على  تدل  الأ�سباب  تلك  ،فكل 
لأنَّ  الطبية  التقارير  فيها  توؤثر  اأن  ميكن  ل  القوة 
قوتها  تتعدى  ل  اخلرباء  واإفادات  الطبية  التقارير 

قوة �سهادة ال�ساهد.
املراقبة  حتت  املتهم  و�سع  على  �سهرين  مرور  بعد 
 ، باجلنون  اإ�سابته  عدم  النتائج  اأظهرت  الطبية 
 1937 اأيلول   21 يف  قرارها  املحكمة  فاأ�سدرت 
�سباح  ونفذ  متييزًا  احلكم  اأبرم  وقد  �سنقًا  باإعدامه 

20 ت�سرين الثاين 1937. 
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علي طاهر تركي �

والتعلم  الدر�س  م�سمار  يف  ال�ساقة  رحلته  بداأت 
ابن خم�س  ، وهو  العاملية الوىل  نهاية احلرب  مع 
ن�سبه  دللة  خ�سراء  عمامة  معتمرًا   ، �سنوات 
مبادئ  در�س  حيث   ، العلوي  البيت  اىل  ال�سريف 
جانب  اىل   ، احل�ساب  من  و�سيء  والكتابة  القراءة 
حفظه للقراآن الكرمي ، يف احدى )كتاتيب( الكاظمية 

يف م�سجد قرب دار اأبيه . 
مدار�س  احدى  يف  درا�سته  ذلك  بعد  ا�ستكمل 
والزدراء  الريبة  نظرة  من  الرغم  على   ، الكاظمية 
اأو كما  ازاء املدار�س احلديثة  من املجتمع املتخلف 
من  نظرة  وهي   ، ب�«املكتب”  يومئذ  عليها  اطلقوا 
يف  الفاعل  اثرها  تركت   ، العثماين  العهد  خملفات 
اولدهم  ار�سال  عن  املدن  ابناء  من  العديد  عزوف 

اىل املدار�س . 
املرحلة  يف  درا�سته  الوردي  علي  ي�ستكمل  مل 
 1927 عام  يف  املدر�سة  من  اخرج  اذ   ، البتدائية 
يف  به  وزج   ، درا�سته  من  الخري  ال�سف  يف  وهو 
دكان احد اأقربائه ، ليتعلم عنده، وعلى حد تعبريه 
�سهري  اأجر  لقاء   ، و�سراء  بيع  من  العطارة(  )فن   ،
التغيري  هذا  ان  بيد  فقط،  ربيات   خم�س  قوامه 
يرقه  مل  التعليمي  م�ساره  يف  والطارئ  املفاجئ 
غريبًا يف و�سط  نف�سه  اذ وجد    ، معه  ين�سجم  ومل 
الت�سوق  معامات  من  بها  يتعلق  وما   ، )العطارة( 

وتعامات زبائنه. 
فا غرو اذ جنده مقتن�سًا كل فر�سة �سانحة لولوج 
الكتب داخل  املطالعة وقراءة  ، حيث  عامله اخلا�س 
دكان العطار ، وهو اأمر قوبل بالرف�س وال�ستهجان 
الهتمام  �سرورة  على  م�سددًا   ، العمل  رب  من 
حمذرًا   ، للزبائن  وجلب  اإغراء  من  املهنة  باأ�سول 
اإياه يف الوقت نف�سه من مغبة التقاع�س عن العمل 
ل  “قراءة  نحو   ، تعبريه  حد  وعلى   ، والتوجه   ،
تغني ول ت�سمن«، متوعدًا اأياه بالطرد من العمل اإذا 

ا�ستمر يف نهجه هذا . 
�ساق ذرعًا به �ساحب الدكان ، فقرر ال�ستغناء عن 
طال  حلرية  ال�سعداء  الوردي  فتنف�س   ، خدماته 
انتظارها ل�سنوات خم�س . ناءت باأوزارها عليه اىل 
حد و�سفها ب�”اأب�سع فرتة« يف حياته ، بل و«مرارة 
ل حد لها« ، ل�سيما انها وقعت وهو يف خ�سم �سني 
معاناته  من  زاد  مما   ، ال�سباب  وريعان  املراهقة 
معاناة  عمره  من  احلرجة  املرحلة  هذه  يف  وتاأثره 
كبريًا  تاأثريًا  ال�سخ�سي  تكوينه  يف  اثرت  ا�سافية 
لقاءاته  احدى  يف  فيها  لب�س  ل  وب�سورة  اكده   ،

ال�سحفية اذ جاء فيها ما ن�سه : 
» لقد اأم�سيت يف مهنة العطارة نحو خم�س �سنوات 
… وكنت يف  اأب�سع فرتة يف حياتي  ، وكانت تلك 

وهي   ، والبلوغ  املراهقة  مرحلة  اجتاز  الفرتة  تلك 
مرحلة ذات اأهمية بالغة يف منو �سخ�سية الن�سان 
، ولعلني ل اأغايل اذا قلت باأن �سخ�سيتي منت على 

اأ�سا�س من املرارة ل حد لها “  . 
 ، والكتابة  القراءة  بن  املنوال  هذا  على  ا�ستمر 
حياته  يف  مهمة  تاريخية  انعطافه  جاءت  حتى 
املتمثلة  النعطافة  تلك   ،  1931 عام  خريف  وذلك 
عندما   ، اخرى  مرة  الدرا�سة  مقاعد  اىل  عودته  يف 
يف  م�سائية  ابتدائية  مدر�سة  بافتتاح  يومًا  علم 
والن�سمام  فيها  الت�سجيل  قرر  عندها   ، الكاظمية 
و�سغف  حما�سة  وملوؤه  الدرا�سية  ف�سولها  اىل 
اهله   ، الدرا�سة  تفوق يف  ، ترجمه اىل  العلم  بحب 
املتو�سطة  ا�ستكمال درا�سته الولية يف مرحلة  اىل 
، فانتقل للدرا�سة يف “متو�سطة الكرخ«، تاركًا دكانه 
ومهنة العطارة دومنا رجعة ، م�ستثمرًا اأرباحه فيها 
يف النفاق على درا�سته التي عدها تطورًا »ذا اأهمية 

كبرية« يف حياته. 
املتو�سطة والنتقال اىل  درا�سته يف  �سكلت مرحلة 
 ، ال�سخ�سي  تكوينه  يف  اثر  كبريًا  تغيريًا   ، الكرخ 
البنطال  اىل  )املائية(  زي  من  النتقال  اأقله  لي�س 
حمل  انتقال  )الفندية(،  زي  وال�سدارة  وال�سرتة 
تغيري ماب�س  لي�س  فهو   ، معنى ومعنى  يف طياته 
روؤى  تغيري  بل   ، نف�سه  الوردي  عدها  كما  فح�سب 
مت�سك   ، متخلف  واقع  مع  ت�سطدم  كانت   ، وافكار 
تقليدي  قدمي  هو  ما  بكل  نا�سه  من  حيوي  و�سط 

راف�س لكل مظهر من مظاهر التغيري والتجديد. 
اىل  وايابه  ذهابه  يف  الوردي  جند  اذ  مراء  فا 

والطرقات  الزقة  عرب  م�سارًا  �سلك  قد   ، املدر�سة 
ال�سيقة يف الكاظمية ، جتنبًا ملا كانت ترمقه بع�س 
وا�ستهجان  امتعا�س  نظرات  من  العامة  اعن 
 ، و�سطها  يف  املقبول  غري  الفندية  زي  لرتدائه 
 ، بالدنيا(  )الدين  بيع  ارتداءه  عّد  البع�س  ان  بل 
الخاق  عن  وابتعادًا  القومي  لل�سلوك  ومف�سدة 

احلميدة. 
مل تهن همته او تلن عريكته على الرغم من املعوقات 
كانت  اأذ   ، الدرا�سية  مل�سريته  املاحقة  واملعاناة 
�سني  طول  يقنع  مل  و   ، وعزمًا  ا�سرارًا  تزيده 
على  احل�سول  دون  املتو�سطة  املرحلة  يف  درا�سته 
متوجًا   ، التاميذ  من  اقرانه  بن  الوىل  املرتبة 
عموم  على  الأوىل  املرتبة  باإحرازه  التفوق  هذا 
�سيف  )البكلوريا(  العامة  المتحانات  يف  العراق 
وابتهاج  فخر  مدعاة  النتيجة  فكانت   ،  1935 عام 
ا�ستاذه املدر�س ، وهو ما اثر يف دفع مدير املدر�سة 
 ، )الرتبية(  املعارف  وزارة  اىل  تو�سية  تقدمي  اىل 
ملنح الطالب املتفوق اعانة مالية �سهرية تعينه على 
فوافقت   ، العدادية  املرحلة  يف  درا�سته  ا�ستكمال 
وهو   ، �سهريًا  ون�سف  دينارًا  منحه  على  الوزارة 
عنه  انقطعت  ما  �سرعان  اذ  طويًا،  ي�ستمر  مل  امر 
املنحة ، وحولت اىل طالب اخر ب�سبب املح�سوبية 
والعباد  الباد  منها  عانت  طاملا  التي   ، واملن�سوبية 
معاناة كبرية ، فرتك ذلك اثرًا عميقًا يف نف�سه لزمه 

اىل اأواخر حياته. 

 عن ر�سالة )علي الوردي و جهوده الفكرية واآراوؤه (

علي الوردي ودراسته األبتدائية والمتوسطة بين الكاظمية والكرخ

ماهي الفترة البشعة من حياته ؟!


