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العدد )4592(
السنة السابعة عشرة

االثنين )20( كانون الثاني 2020

بداأت املفاو�سات لعقد املعاهدة يف 10 ني�سان 1947، 
اإذ غ���ادر الو�س���ي عب���د الآل���ه، اإىل عم���ان و�ساف���ر معه 
رئي����س جمل�س الأعي���ان ن���ور ال�سعيد ووزي���ر الدفاع 
�ساك���ر الوادي، لو�س���ع اأ�س�س تل���ك املعاهدة. ويف 13 
ني�سان ع���اد ال�سعي���د اإىل العراق ومع���ه رئي�س وزراء 
الأردن ، �سمري الرفاعي فجرت املفاو�سات الالزمة بني 
الطرفني، حتى مت التوقيع على املعاهدة من قبل �سمري 
الرفاع���ي ممثاًل ع���ن الأردن، وحمم���د فا�سل اجلمايل 
وزي���رًا للخارجي���ة ممث���اًل ع���ن الع���راق يف 14 ني�سان 
1947. واأدىل الأخ���ري بي���ان يف جمل����س الن���واب ذكر 
في���ه" نظرًا ملا بني العراق واململكة الأردنية من روابط 
الأخوة والعالقات القومية، ي�سرين كثريًا اأن اأزف اإىل 
املجل����س العايل نباأ ت�سجيل ه���ذه الروابط والعالقات 
يف قال���ب معاه���دة اأخوة وحتالف ب���ني الطرفني... اأن 
ه���ذه املعاهدة �ست�سع ح���دًا نهائيًا لتق���ولت املتقولني 
حول م���ا �ساع عنها م���ن اأنها �ستلزم الع���راق بتعهدات 
مالي���ة وع�سكري���ة. وبه���ذه املنا�سب���ة اأود اأن اأب���دى اأن 
ال�سيا�س���ة التي تتم�س���ى عليها احلكوم���ة العراقية يف 
عالقاتها مع الدول العربية ال�سقيقة هي �سيا�سة البناء 
والتع���اون املبنيني على اخلاء وتب���ادل امل�سالح وذلك 

تنفيذًا ملبادئ ميثاق اجلامعة العربية".
ت�سمن���ت املعاه���دة اأثنتا ع�سر م���ادة رئي�س���ة، ناق�ست 
اجلان���ب الع�سك���ري وامل���ايل والإداري ب���ني الطرفني. 
ثم عر�س���ت املعاهدة على جمل�س الن���واب يف 10 اآيار 

فكان���ت   ،1947
الفقرة )ج( من املادة 

ال�ساد�سة التي ن�ست 
عل���ى اأن���ه" اإذا ق�سي 

الأم���ر اتخ���اذ تداب���ري 
اأو اإج���راءات م�سرتك���ة 

لقم���ع ال�سطراب���ات اأو 
الفتن���ة في�ساور الفريقان 

ال�سامي���ان املتعاق���دان يف 
الواجب  التع���اون  طريق���ة 

الغر����س"،  له���ذا  اإتباعه���ا 
�سدي���د،  نقا����س  وانته���ت مو�س���وع 

اجلل�س���ة ب���اأن مت���ت امل�سادقة عل���ى املعاه���دة باأكرثية 
)87( نائب وعار�سها نائبان  وهما عبد الهادي وجعفر 

البدر، وتغيب عن اجلل�سة )42( نائبًا.  
قوبلت املعاه���دة مبعار�سة الأح���زاب ال�سيا�سية التي 
اجتمعت على عدم �سالحيته���ا وبطالنها، على اأ�سا�س 
اأنه���ا متثل اإح���دى اإرها�س���ات التكت���الت احلديثة يف 
ال�سرق العربي ، التي تعم���ل بريطانيا لتحقيقها. وقد 
اعرت�س حزب ال�ستقالل عليها مبوجب مذكرة اأر�سلها 
يف 28 اآيار اإىل رئي�س الوزراء �سالح جرب، بيد اأنه مل 
يطال���ب باإلغائها يف الأ�سا����س؛ بل طالب اإجراء تعديل 
عل���ى الفق���رة)ج( الأنف���ة الذك���ر. اأم���ا موق���ف احل���زب 
الوطن���ي الدميقراطي فقد عرب عنه زعيم احلزب كامل 
اجلادرج���ي مبقال �سحفي بعنوان" م���اذا وراء اتفاق 
الع���راق والأردن"، ذكر في���ه اأن املعاهدة جاءت نتيجة 
ظروف خا�سة تتعلق ببع����س اخلطط الإ�سرتاتيجية 
الت���ي ي���رد الربيطاني���ني تهيئته���ا يف حو����س البح���ر 
املتو�سط، موؤك���دًا اأن املعاهدة يف جوهرها تهدف اإىل 
ع���زل العراق والأردن عن اجلامعة العربية وتوريطها 
يف تكت���الت لي�س م���ن م�سلحة العراق الت���ورط فيها. 
وكت���ب اجلادرج���ي �سل�سلة مقالت طبع���ت يف كرا�س 
بعن���وان )تكت���ل بغ���داد- عم���ان اأ�سباب���ه ونتائج���ه(، 
اأ�سار في���ه اإىل اأن بريطانيا بت�سجيعه���ا عقد املعاهدة، 
اأرادت اأن جتع���ل الع���راق وا�سطة لتحقي���ق م�ساريعها 

ال�ستعمارية. 
واتخ���ذ حزب الحت���اد والوطني املوق���ف ذاته، مبقال 
كتب���ه ناظ���م الزهاوي بعن���وان       " املعاهدة العراقية 

-الأردني���ة واجلامعة العربي���ة"، اأو�سح فيه 
اأن اأبرام تلك املعاهدة واأمثالها يوؤثر تاأثريًا كبريًا يف 
كيان اجلامعة العربية وي�سعف نفوذها املعنوي، واإن 
اإبرامها قد يوؤدي ببع����س الدول العربية، اإىل التفكري 
بالتعاق���د م���ع بع�سه���ا، واإذا ما �س���ادت تل���ك ال�سيا�سة 
انق�سم���ت ال���دول العربية اإىل كتل وانه���ارت اجلامعة 
ككل، يف الوق���ت الذي هي اأحوج م���ا تكون اإىل التاآزر 

والوقوف بوجه ال�ستعمار. 
ومن جانبها، انتقدت �سحيفة الوطن ل�سان حال حزب 
ال�سعب تلك املعاهدة وراأت اأنها �ستكون احلر الأ�سا�س 
لل�سيا�س���ة ال�ستعمارية الت���ي ل تريد اأن تكتفي باإبقاء 
الع���راق عل���ى م���ا هو علي���ه ، بحرمان���ه م���ن اإمكانيات 
تقدم���ه ؛ ب���ل تري���د اأن تدفع ب���ه اإىل ال���وراء لتعوي�س 
بريطاني���ا ع���ن خ�سائره���ا الت���ي تكبدته���ا يف الب���الد 
العربية ، واأو�سحت ال�سحيفة اأن دوافع تلك املعاهدة 
هو اتخاذ الأردن قلع���ة رئي�سة للجيو�س الربيطانية ، 
لأن احت���اد العراق بالأردن ، ي�ساع���د على اإيجاد ج�سر 
ع�سكري يبداأ م���ن حيفا وينتهي بالب�سرة . كما اأ�سدر 
ح���زب ال�سعب بيانًا ا�ستنكر فيه املعاهدتني العراقية - 

الأردنية.
ويف هذا ال�سدد كتب عزيز �سريف زعيم حزب ال�سعب 
مقاًل بعنوان : ) التفاق الأردين � العراقي وامل�ساريع 
الربيطاني���ة يف ال�س���رق العرب���ي (، اأو�س���ح في���ه ، اأن 
ه���دف امل�سوؤولني يف بغ���داد وعّمان اإقام���ة احتاد بني 
الطرف���ني، ولتخفي���ف مقاومته �سم���وه حلف���ًا اأخويًا ، 
موؤك���دًا اأن الغر����س اجلوه���ري من���ه مل يتغ���ري �سواء 
�سم���ي ذلك التفاق احتادًا اأم �سمي حتالفًا ، لأنه ي�سبُّ 
يف م�سلح���ة بريطانيا بالعراق و�سرق الأردن، م�سريًا 
اإىل اأن بريطاني���ا هي التي اأو�س���ت بعقد تلك املعاهدة 

كي تربط العراق ب�سكل اأمنت بعجلة بريطانيا .
وم�سى عزيز �سريف يف ا�ستقرائه وحتليله للمعاهدة 
، فكت���ب مقاًل بعنوان : ) املعاه���دة الأردنية � العراقية 
درا�سة وحتليل ( ، ا�ستعر�س فيه بواعث هذه املعاهدة 
، اإذ اأث���ار �سوؤالني ، اأولهما : اأكان انعقاد هذه املعاهدة 
مبع���زٍل ع���ن راأي بريطاني���ا اأم براأيه���ا ؟ وثانيهم���ا: 
اأكان���ت فكرة ه���ذه املعاهدة م���ن قبل رج���ال الدولتني 
اأم م���ن قبل رج���ال ال�ستعمار الربيط���اين ؟ ، مو�سحًا 
اأن ج���واب ال�س���وؤال الأول يرتك���ز ح���ول املعاهدت���ني 
العراقي���ة � الربيطاني���ة، والأردني���ة � الربيطانية ، لأن 
املعاه���دة الأوىل حّرم���ت عل���ى الع���راق اأن يعق���د اأي 
معاه���دة م���ع دولة اأخرى م���ن دون م�س���ورة بريطانيا 
التام���ة ال�سريح���ة ، واملعاهدة الثاني���ة حرمت الأردن 
م���ن الت�سرف يف �سوؤونه اخلارجية ، مبا يف ذلك عقد 
املعاهدات وتبادل التمثيل الدبلوما�سي ، فاملعاهدتان 
مل جت���ِز للع���راق والأردن اأن يتفاو�س���ا فيم���ا بينهم���ا 
واأخ���ذ  بريطاني���ا  ا�ست�س���ارة  بع���د  اإّل 
موافقتها؛ اأما جواب ال�سوؤال الثاين 
فيكم���ن يف وجهة نظ���ر عزيز �سريف 
ب���اأن امل�سوؤولني يف الع���راق والأردن 
لي�س���وا من العنا�س���ر ال�سيا�سية التي 
ل  عم���ل  اأي  منه���ا  يتوق���ع  اأن  ميك���ن 
ل���و كان  ترت�سي���ه بريطاني���ا ، حت���ى 
ر�ساه���ا غ���ري م�س���روط يف املعاه���دة 
، م�س���ريًا اإىل اأن بن���ود تل���ك املعاه���دة 
تتناق����س مع ميث���اق اجلامعة العربية 
لأن م�س���روع املعاهدة وجد قبل تكوين 
اجلامع���ة العربي���ة ، كم���ا اأنه���ا مل ُتْعقد 
بناًء على رغبة ال�سعبني، بل اأن الباعث 
احلقيق���ي عل���ى عقد تل���ك املعاه���دة هو 

حتقيق م�سروع الكتلة ال�سرقية . 
اأن  ال�سيا�سي���ة،  الأح���زاب  راأت  عام���ة،  وب�س���ورة 
الأغرا����س العملية التي هدفت املعاه���دة اإىل حتقيقها 
هي رب���ط العراق حربيًا مب�س���اكل بريطانيا، اإذ ن�ست 
امل���ادة اخلام�سة م���ن املعاهدة يف حالة وق���وع اعتداء 
عل���ى اأحد الفريق���ني ال�سامي���ني املتعاقدي���ن من جانب 
دول���ة ثالثة، فعل���ى الفريق���ني اأن يت�ساورا ع���ن ماهية 
التدابري التي يجب القيام بها لرد العتداء ، تلك املادة 
فر�ست على العراق ب���اأن ي�سارك يف كل حرب ت�سرتك 
فيها الأردن ، كما انتقدت الأحزاب ال�سيا�سية املعار�سة 
للمعاه���دة امل���ادة التا�سعة من املعاه���دة والتي تن�س" 
تعي���ني جلان خا�سة ذات �سلط���ات تنفيذية من ممثلني 
ع���ن اململكتني يكون م���ن اخت�سا�سه���ا حتقيق وتنفيذ 
التع���اون الفعلي ب���ني الفريقني"، لأنه���ا تعطي اللجنة 
التنفيذي���ة �سالحيات فعلية يف ال�س���وؤون القت�سادية  
واملالية والكمارك والعملة واأمور الزراعة وال�سناعة، 

و�سوؤون اجلي�س واجلوازات وتنفيذ الأحكام .
ف�ساًل عن ذلك فقد اأ�سارت الأحزاب املناوئة للمعاهدة، 
اإىل اأن خطورة املعاهدة ل تقت�سر على خ�سوع العراق 
اإىل النف���وذ الربيط���اين عن طريق ممثلي���ة الأردن يف 
اللج���ان التنفيذية ؛ بل اإن لها نتائج وخيمة على مالية 
الع���راق واقت�ساده الوطني ، ل�سّيم���ا واإنه ي�سكو من 
تهريب الب�سائع ال�سهيونية عن طريق الأردن مع اأنها 
تبع���د مئات الأميال عن العراق ، يف الوقت نف�سه، فاأن 
الأردن دولة فقرية واإن ال�سعب الأردين ل ي�ستطيع اأن 
يقوم باإعا�سة جي�سه والإنفاق على موؤ�س�ساته الكثرية 
، لذل���ك �سع���ت بريطاني���ا كان���ت -تنف���ق عل���ى اجلي�س 
الأردين مبالغ كبرية ، التخل�س من اأعبائه ل باإلغائه؛ 

بل باإلقاء كلفة الإنفاق على العراق. 

حظيت منطقة الرشق 
األوسط بعد نهاية الحرب 
العاملية الثانية، باهتامم 

ومنافسة املعسكرين الغريب 
والرشقي، وقد ظهر ذلك 
جليًا يف محاولة كل منهام 

الحصول عىل مناطق نفوذ 
يف املنطقة. ومن جانبها مل 
تكتِف الفئة الحاكمة بالعراق 

يف املعاهدة التي وقعتها 
مع تركيا ، بل عملت عىل 
إبرام معاهدة مع األردن 

وذلك ضمن مساعيها لتوسيع 
املعاهدة العراقية الرتكية ، 
وليكون العراق حلقة وصل 

بني معاهدات مع دول عدة ، 
لتفرض يف النهاية السيطرة 

االستعامرية عىل شؤون 
املنطقة وتهيء لحق الدفاع 
املشرتك الذي كان الغرب 

متحمسًا إلقامته .

د. وسام هادي عكار

افتت����ح املل����ك في�س����ل الول 1921-1933 " املط����ار 
امل����دين "  يف احتفال كب����ري وقد اأعج����ب باملطار عدد 
كب����ري من الزوار من خمتلف بل����دان العامل . واحلقت 
ادارة املط����ار ب����وزارة القت�س����اد واملوا�سالت ولكن 
ذلك تغري يف ال�سن����ة 1934 عندما مت احلاقه بوزارة 
الدف����اع . وكان املطار موؤلف م����ن طابقني يحتوي كل 
منهم����ا ث����الث �س����الت كبرية وغ����رف اخ����رى عديدة 
ي�سغ����ل بع�سه����ا الدوائ����ر العائ����دة للمط����ار والدوائر 
امللحقة ب����ه كدائ����رة  للربيد والربق ودائ����رة للكمرك 
واخرى لل�سرط����ة ورابعة لل�سح����ة وللر�سد اجلوي 

وللال�سلكي .
وكان يف املط����ار كذل����ك مكتب����ة وفن����دق �سخ����م عل����ى 
الط����راز الغرب����ي جمهز ب����كل ا�سب����اب الراح����ة يوؤمه 
امل�ساف����رون بالطائرات وكان يف الفندق غرف كثرية 
للن����وم والراح����ة والنتظارعدا احلمام����ات ال�ساخنة 
والبارد وقد اعتنت ادارة الفندق بحدائقه و�ساحاته 
، وج����اء يف الدلي����ل الر�سم����ي العراق����ي ل�سنة 1936 
ان ادارة املط����ار زودته مب�سابي����ح وهاجة قوية جدا 
ت�س����يء �ساحة املطار ليال وق����د ا�ستخدمت يف املطار 
اأح����دث التجهي����زات الت����ي عرفتها املط����ارات الدولية 

اآنذاك .
كان يف املطار ثالث �سركات للطريان هي :

1." �سركة الطريان المرباطورية" وت�سري طائراتها 
ب����ني مطار كرويدن يف لن����دن وا�سرتاليا لنقل الربيد 
والب�سائ����ع  وامل�سافري����ن وت�ستب����دل طائراته����ا يف 

باري�س وكراجي وال�سكندرية و�سنغافورة .
2." �سركة الطريان الهولندية " وت�سري طائراتها بني 
ام�سرتدام وبتافيا يف جاوة وهي اي�سا تنقل الربيد 

والب�سائع وامل�سافرين.
3." �سرك����ة الط����ريان الفرن�سي����ة" وت�س����ري طائراتها 
بني باري�����س وامل�ستعمرات الفرن�سية انذاك يف الهند 

ال�سينية وتبدل طائراتها يف بريوت .
وكان����ت هناك  �س����ركات اخرى عديدة ت����وؤم طائراتها 
باأوق����ات  الثالثين����ات  العراق����ي يف  املط����ار اجل����وي 
خمتلف����ة ومنه����ا طائ����رات �سرك����ة النف����ط الفار�سي����ة 
وطائ����رات �سرك����ة النف����ط العراقية وطائ����رات �سركة 

نرين .
كان املط����ار املدين الع����راق يتقا�سى اج����ورا خمتلفة 
تتوق����ف عل����ى حاجة الطائ����رة اليها ووق����ت و�سولها 
.وعل����ى  العم����وم تتقا�س����ى دائ����رة الط����ريان امل����دين 
العراقي����ة اج����رة عل����ى ن����زول الطائ����رة يف الر�����س 
العراقي����ة بالن�سبة اىل م�ساحة الطائرة املربعة ومدة 
بقائه����ا يف احلظ����رية او وك����ر الط����ريان واذا وفدت 

الطائ����رة لي����ال فت�س����اف اىل الج����ور اج����رة الن����ارة 
الكهربائية .

كان مدي����ر املطار امل����دين �سنة 1936 )ف����وؤاد خياط ( 
.وكان اىل جانب����ه مدي����ر احلركات )بي����ري لوران�س ( 

وم�ساعده ) بدر خالد البدر ( .
ثم����ة وثائ����ق ت�س����ري اىل ان اجلهود لن�س����اء خطوط 
للط����ريان املدين العراق اإبت����داأت عندما قررت الهيئة 
الداري����ة جلمعي����ة الط����ريان العراقي����ة بتاريخ 18-
5-1938 ا�سثم����ار فائ�����س حملة التربع����ات الوطنية 
ل�س����راء طائرات حربي����ة عددها 15 طائ����رة يف �سراء 
de- ث����الث طائ����رات مدني����ة م����ن بريطانيا من ن����وع
و�سلت   Havilland DRAGON Rapid
بغداد يف 10-1-1938 وبا�سرت رحالتها اىل ايران 
و�سوري����ا .وكان����ت  ه����ذه الطائ����رات تابع����ة جلمعية 

الطريان العراقية.
يف 20-10-1955 ق����دم كنع����ان الع�سك����ري مدير ما 
كان ي�سمى يف اخلم�سينات )م�سلحة الطريان املدين 
( خال�سة عن تاريخ اخلطوط اجلوية العراقية وقال 
انه قب����ل �سنة 1945 مل يكن هن����اك يف العراق �سركة 
اهلي����ة او م�سلح����ة ر�سمية تت����وىل م�سوؤولية ت�سيري 

م�سالح جوية داخل العراق او خارجه .
ال ان����ه ويف ال�سن����ة 1945 خول����ت ادارة �سكك حديد 
احلكومة العراقية بتاأ�سي�س م�سلحة فرعية لها باإ�سم 
) م�سلح����ة اخلطوط اجلوية العراقي����ة ( لتقوم بهذه 
املهمة. وكان جلمعية الطريان العراقية دور كبري يف 
تاأ�سي�����س هذه امل�سلحة والتوعية باأهميتها يف النقل 

اجلوي .
ومن����ذ  الول م����ن كان����ون الثاين �سن����ة 1946 تخلت 

جمعية الط����ريان عن مهمته����ا يف ادارة الطريان اىل 
ادارة �س����كك حديد احلكومة العراقي����ة فبداأت مرحلة 

جديدة يف تاريخ الطريان املدين .
وي�سي����ف ال�ست����اذ عبد ال����رزاق اله����اليل يف معجمه 
اىل ذل����ك فيق����ول ان الع����راق مل يك����ن ميتل����ك طيارين 
عراقي����ني حائزين عل����ى املوؤهالت الالزم����ة للمبا�سرة 
يف تاأ�سي�����س �سرك����ة للطريان املدين لذل����ك طلبت اىل 
�سركة اخلطوط اجلوي����ة الربيطانية ملاوراء البحار 
) B.O.A.C (اعارته����ا بع�����س الطيارين وغريهم 
م����ن الفنيني والقي����ام باإ�سداء امل�س����ورة الفنية .كانت 
التفاقي����ة املعق����ودة بينهما لهذا الغر�����س تن�س على 
وج����وب تدريب العراقي����ني يف جميع فروع امل�سلحة 
لكي يت�سنى التخل����ي عن املوظفني املعارين تدريجيا 

واحالل عراقييم حملهم .
قامت �سرك����ة اخلطوط اجلوية العراقي����ة باإ�ستئجار 
خم�س طائئرات من نوع ) دي هافيالند رابيد (حيث 
ج����يء به����ا اىل بغ����داد ويف 29 كان����ون الول 1946 
بو�س����ر بت�سيري م�سلحة جوية بني بغ����داد والب�سرة 

تقوم برحلتني يوميا .
ويف �سه����ر اذار 1946 مت فتح خ����ط جوي بني بغداد 
وب����ريوت ويف ال�سنة ذاته����ا ا�ستوؤجرت طائرتان من 
ن����وع )داكوتا ( ودد اخلط بحيث بلغ جمموع ماقطع 
م����ن الميال خالل ال�سنة املالي����ة 1946-1947 زهاء 

670 الف ميل
ويف �سن����ة 1947-1948 ا�ستخدم����ت ثالث طائرات 
جديدة م����ن طراز ) فيكرز –فايكنك ( وثالث طائرات 

من نوع ) د هافيالند –دوف ( .
من خالل ال�سعي باإجتاه تدريب الطيارين العراقيني 

واحل�س����ول على �سه����ادات اجلدارة اجلوي����ة فقد مت 
الو�س����ول اىل اجن����ازات مهم����ة منه����ا انه �س����ار لدى 
اخلطوط اجلوية العراقية )23 ( طيارا مدنيا عراقيا 
.كن لدى اخلطوط اجلوية العرقية �سنة 1946 )11( 
طي����ارا بريطانيا وقد تقل�����س عددهم �سنة 1955 اىل 
)5 ( فق����ط .كما متكن العراقي����ون من تدريب عدد من 
امل�ساعدي����ن والفني����ني و�سباط للمخاب����رة الال�سلكية 
وكان ق�سم الهند�سة عند تاأ�سي�س امل�سلحة يتاألف من 
)10 ( فني����ني بريطاني����ني دون ان يكون معهم عراقي 
واح����د بينم����ا توف����ر �سن����ة 1955 )13 ( فني����ا عراقيا 

يعملون اىل جانب الفنيني النكليز .
يف �سن����ة 1947 اأوف����د للتدريب يف انكل����رتا عدد من 
الطياري����ن العراقيني كم����ا ا�ستمر تدري����ب العراقيني 
يف اعم����ال هند�س����ة الطائ����رات ويف معام����الت النقل 
اجلوي وقد انيطت بهذه امل�سلحة وكالت عامة ل�)6 

( �سركات من �سركات الطريان العاملية .
ازاء اقب����ال النا�����س عل����ى ال�سف����ر جوا،وم����ن ه����وؤلء 
اللف م����ن احلج����اج الذي����ن اقبلوا من����ذ �سنة 1950 
عل����ى رك����وب الطائ����رات اهتم����ت م�سلح����ة اخلطوط 
اجلوي����ة العراقية ب�س����راء طائرات جديدة . ومل حتل 
�سن����ة 1953 ال ومت �س����راء  ث����الث طائ����رات حديث����ة  
نوع )فايكاونت( م����ن �سركة )فيكرز –ارم�سرتونغ ( 
وه����ذه الطائرات  التي و�سل����ت �سنة 1955  وبو�سر 
با�ستخدامه����ا يف اخلط����وط مابني بغ����داد وعوا�سم 
ال�سرق الو�سط منذ ت�سرين الثاين 1955 ذات اربع 
حم����ركات )توربيني����ة( مكيف����ة لل�سغ����ط اجلوي يف 
داخلها وت�سري ب�سرعة 320 ميال يف ال�ساعة وترتفع 
يف طريانه����ا اىل عل����و ع�سرين الف ق����دم وهي تت�سع 

جللو�س )50 ( راكبا .
يف ني�سان 1956 قام����ت )م�سلحة اخلطوط اجلوية 
العراقية ( يف ني�سان �سنة 1956 بت�سيري رحلة جوية 

بني بغداد ولندن وبني كراجي وبومبي وبغداد .
وهكذا و�سعت ) م�سلحة اخلطوط اجلوية العراقية 
( من����ذ 1956 وحت����ى 2003  قدمه����ا عل����ى الطري����ق 
ال�سحي����ح ومم����ا زاد من �سه����رة هذه اخلط����وط انها 
امتلك����ت تاريخ����ا نظيفا م����ن �ساعات الط����ريان حيث 
مل تتعر�����س لي����ة م�س����اكل او ك����وارث وكان متميزة 
وله����ا تاريخ جمي����د يف تاأمني �سالم����ة ال�سفر اجلوي 
عل����ى  املحافظ����ة  يف  والدق����ة  العتم����اد  وعن�س����ري 

املواعيد .
كان العمي����د الطي����ار نا�سر ح�س����ني اجلنابي 1916-
1973 اول مدي����ر ع����ام للخط����وط اجلوي����ة العراقية 
بع����د ث����ورة 14 مت����وز 1958 . وه����و م����ن خريج����ي 
كلي����ة الط����ريان الربيطانية يف كرانوي����ل ومن اوائل 
الطياراي����ن العراقي����ني الذي����ن تدرج����وا يف منا�سب 
مهم����ة يف الق����وة اجلوي����ة العراقي����ة وق����د احيل على 
التقاع����د بع����د ث����ورة ماي�����س 1941 لكن����ه اعي����د اىل 
اخلدمة بع����د ثورة 14 مت����وز1958 وعني اول مدير 
عام للخطوط اجلوي����ة العراقية وا�ستمر يف اخلدمة 

ليتقاعد ثانية �سنة 1963 تويف يف 1973-1-4 .

في 29 كانون الثاني 1946

كيف كان المطار المدني في الثالثينيات؟

من تاريخ الصراع من اجل الديمقراطية

لماذا عارضت األحزاب السياسية المعاهدة الطيران المدني العراقي يدشن اول رحالته
العراقية – األردنية عام 1947؟

د. ابراهيم خليل العالف

ارتبط تاريخ الخطوط الجوية العراقية بتاريخ الطريان املدين فمنذ تأسيس الدولة 
العراقية الحديثة سنة 1921  كان الطريان املدين تابعا لوزارة الدفاع وكان من قبل تابعا 
لسلطات االحتالل الربيطانية . وعندما أنيشء أول مطار  مدين يف العراق سنة 1933 ، 
عد امليناء الجوي يف بغداد  من اروع ثالث موانئ جوية  يف العامل من حيث السعة ، 

والكفاءة ، والتجهيزات  وكان يقع يف غريب بغداد .
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�سع���ى يف تاأ�سي�س هذه اجلمعي���ة ار�سد العمري حني 
كان امين���ا للعا�سم���ة يف اواخ���ر ع���ام 1931على ان 
تك���ون على غرار جمعيات ال�سلي���ب الحمر العاملية ، 
فا�ستاأذن وزارة الداخلية بذلك بعد ان انتخب لها �ستة 
ع�س���ر ع�س���وًا ، تاألفت منهم الهيئ���ة املوؤ�س�سة ، فاأذنت 
احلكوم���ة بذل���ك وتاأ�س�س���ت اجلمعي���ة يف 22 كانون 
الث���اين عام 1932، ب�سورة ر�سمية حتت رعاية امللك 

في�سل الول وبرئا�سة ويل العهد المري غازي.
كان���ت جمعية الهالل الحمر العراقي وح�سب نظامها 
ال�سا�س���ي تتب���ع النظم���ة والقوان���ني والتفاقي���ات 
وال�سلي���ب  اله���الل  بجمعي���ات  املخت�س���ة  الدولي���ة 
الحم���ر الدوليني ، وقد ن�س���ط اع�سائها من اجل حث 
ال�سلط���ات املخت�س���ة للح�سول عل���ى ت�سريع ان�سمام 
الدولة العراقي���ة لتفاقية جنيف، وعلى هذا ال�سا�س 
�س���درت لئحة قان���ون اع���رتاف احلكوم���ة العراقية 
بجمعي���ة اله���الل الحم���ر العراقي���ة املرقم���ة 40 لعام 

1934، وكان هذا القانون �سروري لعرتاف اللجنة 
الممي���ة لل�سليب الحم���ر يف جنيف به���ذه اجلمعية 
، وان�سمامه���ا اىل احت���اد جمعي���ات ال�سليب الحمر 
يف باري�س، وهكذا اع���رتف احتاد جمعيات ال�سليب 
الحمر بهذه اجلمعية وان�سمت اجلمعية اىل الحتاد 
كع�سو في���ه وعقب ح�سول اجلمعية على العرتافات 
احلكومي���ة والدولي���ة ، الف���ت هيئته���ا الدارية وغدا 
ار�سد العمري رئي�س���ا لها وجعفر باقر ال�سبيبي نائبا 
للرئي����س وابراهيم حممود ال�سابن���در �سكرتريا عامًا 
ويعق���وب �سركي�س مفت�سا عاما ، ونظرا لتعديل املادة  
)31( م���ن النظ���ام ال�سا�سي الغيت امان���ة ال�سندوق 
وع���ني كاتب���ا وحما�سب���ا تدف���ع رواتبها م���ن �سندوق 
اجلمعي���ة وكان���ت جمعية اله���الل الحم���ر تهدف اىل 

حتقيق الغايات التية: 
1- م�ساع���دة جرحى احل���روب ومنكوبيها وتخفيف 
الآمهم بكاف���ة الو�سائل املتي�سرة لديه���ا وذلك بالتاآزر 

مع الهيئات ال�سحية والع�سكرية.
2- تق���دمي املعون���ة ال�سحي���ة اىل مر�س���ى احل���رب 
ب���ني �سدي���ق وع���دو عم���ال  وجرحاه���ا دون متيي���ز 

بالتفاقيات الدولية يف اوقات ال�سلم.
3- ا�سع���اف املنكوبني الذين ا�سيبوا بنكبات فجائية 

�ستى داخل البالد ويف خارجها .

الأويل  الأ�سع���اف  امل�ستو�سف���ات ومراك���ز  فت���ح   -4
للعناية بافراد ال�سعب من الفقراء .

الأ�سع���اف  اأعم���ال  عل���ى  املتطوع���ني  تدري���ب   -5
والتمري�س وتهيئتهم حلالت الطوارئ .

6- ت�س���رتك اجلمعية عند ام����س احلاجة يف امل�ساعي 
التي تقوم بها اجلمعيات اخلريية الخرى .

7- قدم���ت دعم���ا للفعالي���ات املو�سيقي���ة وامل�سرحي���ة 
والدبية.

وم���ن اعم���ال اجلمعي���ة املهمة ه���و ت�سيي���د م�ست�سفى 
الطفال يف منطقة ال�سي���خ عمر، وم�ستو�سف الهالل 
الحم���ر الذي افتت���ح عام 1935 ف�سال ع���ن تاأ�سي�سها 
مرك���زا خا�سا بالعناية بالأطف���ال عام 1944 و�سيدت 
ل���ه بناي���ة م���ن طابق���ني يف ع���ام 1950 بكلف���ة قدرها 
)18000( دينار ا�سهم ال�سليب الحمر الهندي مببلغ 

)6000( دينار منها.
ومم���ا هو معلوم بداأت اجلمعية بن�ساطات متوا�سعة 
يف البداي���ة متثل���ت بتنمي���ة مواردها ب�س���كل يعينها 
على تقدمي م�ساعدته���ا يف اوقات الكوارث والنكبات 
، ث���م و�سعت م���ن م�ساهماتها وخ�س�س���ت )4( دنانري 
للمتربع���ني بال���دم للمر�س���ى ، وار�سل���ت بع�سهم اىل 
امل�سح���ات اللبناني���ة على ح�سابه���ا اخلا�س واهتمت 
مب���ادئ  لتعلي���م  دورات  وفت���ح  الطف���ال،  باأك�س���اء 

ال�سعاف���ات الولي���ة ومل تت���وان يف تق���دمي اعاناتها 
للموؤ�س�س���ات اخلريي���ة ، وا�سهم���ت يف تخفي���ف الم 
املنكوب���ني بالفي�سان���ات املدم���رة الت���ي تعر�س���ت لها 

مدينة بغداد التي كان اخرها في�سان عام 1954 .
تع���د جمعي���ة اله���الل الحمر اول م���ن تبن���ى �سيا�سة 
جمان���ًا  وتوزيعه���ا  ال�سناعي���ة  الط���راف  ا�ست���رياد 
للمحتاج���ني والفق���راء م���ن ابن���اء ال�سع���ب ، ففي عام 
1955 قام���ت اجلمعي���ة بتجهي���ز ثماني���ة ا�سخا����س 
اط���راف �سناعي���ة ا�ستوردته���ا على نفقته���ا اخلا�سة 
م���ن بريطانيا ب�سعر )440( دينارا كم���ا قامت بتنفيذ 

العديد من امل�ساريع الخرى.
مل تكت���ف اجلمعية بن�ساطاتها امل�س���ار اليها  اعاله بل 
كان���ت لها ا�سهامات خارجية متثل���ت بتقدمي خدماتها 
اىل املر�س���ى واملنكوب���ني يف البالد العربي���ة ل�سيما 
يف فل�سط���ني والردن، كما ا�سهم���ت اجلمعية يف دفع 
اعانات ملنكوبي زلزال مدينة قار�س يف تركية قدرها 
1000 ل���رية تركي���ة ، وا�سهم���ت اجلمعي���ة يف اعانت 
منكوب���ي زل���زال بلوج�ست���ان وبدع���وة م���ن جمعي���ة 
ال�سع���اف ال���دويل، كم���ا ق���ررت احلكوم���ة العراقية 
تخ�سي����س م�ساعدات مالية للمت�سررين املغاربة عام 
1955، لك���ن احلكوم���ة الفرن�سية رف�س���ت ال�سماح ل 
)جمعية الهالل الحمر العراق���ي( بتقدمي م�ساعداتها 

للمت�سررين هناك.
- الفرع الن�سوي جلمعية الهالل الحمر :

افتت���ح هذا الف���رع يف بغداد ع���ام 1933، وكان حتت 
رعاية وا�سراف خا�سني من امللكة حزمية زوجة امللك 
 Lady (في�س���ل الول وكرميتها ، واللي���دي همفريز
الفرع خدمات وا�سعة  Humphries( وقدم هذا 
لإ�سع���اف منكوبي الفي�سانات ، كم���ا قدم الفرع اي�سا 
خدماته للفق���راء الذين ي�سكنون الأكواخ وال�سرائف 
وعملت عل���ى تزويدهم باملياه ال�ساحل���ة لل�سرب اىل 
اماكنه���م و�سجع الف���رع الفتيات لالنخ���راط يف �سلك 
التمري����س، وقد تبن���ى هذا الفرع م�سروع���ات ثقافية 
و�سحي���ة ، مث���ل فت���ح �سف���وف خا�س���ة للتمري����س، 
املن���زيل  والتدب���ري  اخلياط���ة  وتعلي���م  كالإ�سع���اف 
وفت���ح م�ستو�س���ف يف ال�ساكري���ة لتق���دمي اخلدمات 
الجتماعية للمهاجرين من املناطق اجلنوبية  وجمع 

التربعات وان�ساء ميتم ودار للح�سانة. 

عن: رسالة) الجمعيات االجتماعية والدينية 
والفنية واثرها الثقافي في بغداد 1933-
)1958

في ذكرى تأسيسها في 22 كانون الثاني 1932 رائد مؤسس للمقام العراقي

جمعية الهالل االحمر العراقية
تجىل الهالل االحمر 

يف العراق اثناء مدة 
الحكم العثامين , وعند 
اندالع الحرب العاملية 
االوىل غدت له جمعية 

استقامت بتربعات 
املحسنني , فقد 

تربع لها البغداديون 
وحدهم بنحو 13 

الف لرية عثامنية , 
وكانت البادرة االوىل 
يف دعمها اتخاذ بناية 

االعداد العسكري 
مستشفى ذا سعة 

300 رسير, وتأسيس 
مستشفى اخر يف مدينة 
العامرة بسعة 200رسير, 

وشجع العراقيون 
هذه النزعة االنسانية 

, وتربعت نساؤهم 
بحياكة املالبس لعوائل 

املحاربني, وكانت 
هيئتها االدارية يف 

مرحلة التاسيس تألفت 
من حكمت سليامن 

ومحمود صبحي 
الدفرتي وعدد كبري من 
الشخصيات البغدادية.

د. إياد يونس عريبي

رحمة هللا شلتاغ ودوره في تطوير الغناء البغدادي

تتلم���ذ ق���ارىء املق���ام رحم���ة الل���ه )�سلت���اغ( عل���ى يد 
اأب���رز اأ�ساتذة الغناء ببغداد واأخ���ذ عنهم اأ�سول غناء 
املق���ام العراقي وهم كل من ؛ امل���ال عبد الرحم�ن ول�ي 
)ك�ف����ري 1742م – ك�ف����ري 1830م( ، وامل�����ال ح��سن 
 ، – بغ���داد 1839م(  )بغ���داد 1774م  البابوج�ج���ي 
وم���ا �ساء الل���ه املن���دلوي )من���ديل 1778م – بغ�داد 
1851م( والذين �سكل���وا املدر�سة الأوىل التي اأخذت 
منه���ا الأجي���ال الالحق���ة اأ�س���ول وقواعد غن���اء املقام 

العراقي.
كان رحم���ة الل���ه )�سلت���اغ( يق���راأ املق���ام العراق���ي يف 
الطاب���ق الثاين )العلوي( يف مقه���ى ال�سط ، و�سميت 
مقه���ى ال�سط به���ذا ال�سم لأنها تطل عل���ى �سفاف نهر 
دجلة وتقع يف حملة امل�سبغة يف جانب الر�سافة من 

بغداد ، وتتكون هذه املقهى من طابقني الطابق الأول 
)الأر�س���ي( ل�ساحبه���ا احل���اج علي والطاب���ق الثاين 
)العل���وي( ل�ساحبه���ا ح�س���ن ال�سفو. وكان���ت ترافق 
القارىء رحمة الله )�سلتاغ( يف اأدائه للمقام العراقي 
فرق���ة جالغ���ي ح�سقيل �سم���ويل وهي م���ن اأ�سهر فرق 
اجلالغي التي كانت معروفة يف بغداد يف ذلك الوقت 

، وتتاألف فرقة اجلالغي هذه من:-
1- ع���ازف اآل���ة ال�سنط���ور ورئي����س فرق���ة اجلالغ���ي 
- ح�سقي���ل �سم���ويل ع���زره )بغ���داد 1804م - بغ���داد 

1894م(.
2- ع���ازف اآل���ة اجل���وزة - لطف���ي رزّي���ج املن���دلوي 

)جمهول تاريخ املولد والوفاة(.
3- ع���ازف اآل���ة ال���رق:- ح�سقي���ل �سوت���ه مئري)بغداد 

1840م - بغداد 1917م(.
4- ع���ازف اآلة الطبل���ة - هارون زنك���ي روبني بقجي 

زنكي )ولد يف بغداد عام 1843م(.
تويف رحم���ة الله )�سلت���اغ( يف بغداد ع���ام 1871م ، 
ودفن يف مق���ربة ال�سيخ عمر عن عم���ر يناهز الثامنة 

وال�سبع���ني عامًا ، وعن �سبب وفاته تعددت الروايات 
والأق���وال ويف النهاي���ة تتفق جميعًا عل���ى اإنه كان قد 
ج���رح وخي���ط جرح���ه وكاد اأن ي�سف���ى بع���د اأن منعه 
الطبي���ب م���ن الغن���اء ويف اإح���دى املنا�سب���ات اأنطلق 
يغن���ي ب�سوت ع���ال وبطبق���ة �سوتية عالي���ة فاأنفتق 

جرحه وكان ال�سبب يف وفاته.
ت���ويف رحمة الل���ه )�سلتاغ( قب���ل اخ���رتاع اأول جهاز 
لت�سجي���ل ال�س���وت ع���ام 1877م م���ن قب���ل املخ���رتع 
 – )1847م  اأدي�س���ون  توما����س  الأمريك���ي  والع���امل 
1931م( لذل���ك فل���م يت���م ت�سجي���ل �سوته كم���ا �سجل 
من بع���ده تالمذته اأ�سواتهم عل���ى ال�سطوانات لذلك 
ف���ال ميكننا اأن ن�سمع �سوت���ه ، واعتمدنا فقط على ما 
نق���ل عنه من امل�سادر واملراجع والتي ت�ستند بدورها 
عل���ى امل�سادر ال�سفاهية املنقولة عن من عا�سروه من 

املعّمرين.
وق���د قام تلفزيون العراق باإنت���اج متثيلية تلفزيونية 
عن حياة الرواد من قراء املقام العراقي ومن جملتهم 
ق���ارىء املق���ام رحمة الل���ه )�سلتاغ( حي���ث ج�سد دور 

و�سخ�سي���ة رحمة الل���ه )�سلت���اغ( فيها ق���ارىء املقام 
بغ���داد   – 1917م  عمر)بغ���داد  يو�س���ف  املع���روف 
1986م( واأدى يف تل���ك التمثيلي���ة مق���ام القوري���ات 
ومق���ام التفلي�س باللغة الرتكية. وقد عر�ست متثيلية 
الل���ه )�سلت���اغ( عل���ى تلفزي���ون اجلمهوري���ة  رحم���ة 
العراقي���ة عام 1972م بالأ�س���ود والأبي�س حيث اأدى 
دور وايل بغ���داد الفنان )حمم���د القي�سي( واأدت دور 
زوج���ة ال���وايل الفنانة )فوزية ال�سن���دي( ، ويف هذه 
التمثيلي���ة رافق الفنان يو�سف عمر يف العزف كل من 
�سعوب���ي اإبراهيم )بغ���داد 1925م – بغداد 1991م( 
على اآل���ة اجلوزة ، وخ�سري ال�سبل���ي )بغداد 1928م 
– بغداد 2005م( على اآلة القانون ، و رزوقي الطبال 

)ولد يف بغداد عام 1918م( على اآلة الإيقاع.
تع���ود لرحم���ة الل���ه )�سلت���اغ( الكثري م���ن البتكارات 
والإ�سافات يف املقام العراقي وذلك خلربته الوا�سعة 
يف تراكي���ب املقام���ات الأ�سا�سي���ة والفرعي���ة من جهة 
و لباع���ه الطويل يف طرائق واأ�س���ول اأدائها من جهة 
ثاني���ة ، فتن�س���ب اإلي���ه امل�س���ادر طائفة م���ن الأ�ساليب 
املبتك���رة يف املقام العراق���ي ونذكر منه���ا على �سبيل 

املثال انه:-
1- اأول من اأدخل قطعة )ال�سيه رنك( يف مقام الر�ست. 
وقطعة )ال�سيه رنك( نغمها �سيكاه وتبداأ من احل�سار 
فنزوًل تدريجيًا مع الإيقاع اإىل ال�سيكاه برتديد كلمة 
)باب���ي( وت�سم���ى )املثلث���ة( ووزن اإيقاعه���ا )يكرك(. 
وقطع���ة )ال�سي���ه رنك( ه���ي ت�سمية حملي���ة ، وتدخل 
يف مق���ام اله���زام بع���د امليان���ة وبعد قطع���ة احلكيمي 
وهي قطعة موزونة على ميزان اليكرك العراقي ، اأما 
نغمه���ا فهو خمالف على درج���ة البزرك )جواب درجة 

ال�سيكاه( وتغنى بتلفظ كلمتي )هي بابي(.
2- اأول من قراأ مقام الإبراهيمي من )الدوكاه( وكان 
يق���راأ من بردة احل�سيني ، ويعد مقام الإبراهيمي من 

اأ�سعب املقامات العراقية لكرثة قطعه واأو�ساله.
3- ق���ام بنق���ل العدي���د م���ن املقام���ات من كرك���وك اإىل 
بغ���داد كمق���ام القوريات وغريها م���ن املقامات والتي 
كان اأبرزها مق���ام املوجيال الذي ابتكره قارىء املقام 
موجي الكركوكلي )كفري1802م – كركوك 1881م( 

والذي �سمي مبقام املدمي يف بغداد.
4- ق���ام بابت���كار مق���ام )التفلي�س( وال���ذي يعترب من 
اأه���م جتديداته النغمي���ة يف املقام العراق���ي. وقطعة 
التفلي�س يغنى فيها بيت من ال�سعر ويف نهاية ال�سعر 
يختتم بجملة )اأم���ان الله ياحي( اأما نغم هذه القطعة 

فهو عراق على درجة البزرك.
5- قام باإدخ���ال قطعة ال�سنبلة يف مق���ام الإبراهيمي 
)من���ا ل ل ل ل( ، واأ�سبح���ت ه���ذه ال�سيح���ة امل�سماة 
)ال�سنبلة( قطعة يقراأها كل من يقراأ مقام الإبراهيمي 
، وال�سنبل���ة هي �سيح���ة عالية كان قد تع���ارف عليها 

قراء املقام.
6- اأدى جمي���ع املقام���ات العراقي���ة الرئي�سي���ة منه���ا 
والفرعي���ة وقد متيز يف اأداء بع�سه���ا ب�سورة مبدعة 
مث���ل )الر�س���ت ، ال�سي���كاه ، الإبراهيم���ي ، البي���ات ، 
الطاه���ر ، الباجالن ، القوريات ، الب�سريي ، التفلي�س 

، البختيار ، املوجيال(.
7- كان يتمتع بحنجرة قوية ووا�سعة حيث كان يقراأ 
املق���ام ويحيي حفالت اجلالغي حت���ى وفاته عن عمر 

يناهز اخلم�س و�سبعني عامًا.
8- كان ل���ه العدي���د من الق���راء الذين قل���دوه واتبعوا 
اأ�سلوب���ه وطريقت���ه يف اأداء املقام���ات العراقي���ة مث���ل 
)احم���د الزي���دان ، واملال عثم���ان املو�سل���ي ، ورباز ، 
واأبو حمّيد ، و�سالح اأبو دمرّي، واحلاج حمد النّيار( 
، فه���و الأ�ست���اذ الكبري ال���ذي تتلمذ عل���ى يديه الكثري 
م���ن قراء املقام ومعظمه���م اأ�سبحوا من بعده اأ�ساتذة 

ع�سرهم يف هذا الفن العريق.

د .مهيمن إبراهيم الجزراوي

ولد قارىء املقام رحمة الله )شلتاغ( عام 1793م ، واسمه الكامل هو )رحمة الله بن سلطان أغا بن خليل( وامللقب بـ)شلتاغ( 
أو)شلتاغ الكركوكيل( يف محافظة كركوك ، ومسقط رأسه يف قضاء كفري ، وهو من األكراد العراقيني ، حيث انتقل للسكن 
يف بغداد مع والده سلطان أغا وعمه نعامن أغا الذي عني قائم مقامًا للكاظمية وابن عمه سعيد باشا أمري الحاج الذي عني 
قائم مقامًا لبعقوبة. وكان رحمة الله )شلتاغ( يسكن يف محلة قمر الدين يف دار الحاج خلف الكاهجي ، ووصفه الحاج عبد 

الرحمن الجصاين املعّمر)ولد يف بغداد عام 1851م( بأنه كان مربوع القامة أبيض اللون مرشبًا بحمرة وكانت فيه سمنة.
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و�سل جون���ز اإىل بغداد ع���ام 1798 وخ�س�س 
حلمايته حر�س من الهنود وكان على هذا املقيم 
ان يق���وم بتعزي���ز النف���وذ الربيط���اين من جهة 
ومراقب���ة ومنع النف���وذ الفرن�سي م���ن المتداد 
نح���و ال�س���رق وتهدي���د امل�سال���ح الربيطاني���ة 
م���ن جهة اخرى كم���ا كان على املقي���م جونز ان 
يجم���ع املعلوم���ات م���ن اية جه���ة كان���ت يعتقد 
انه���ا قد تك���ون ذات فائ���دة �سواء ل�سرك���ة الهند 
ال�سرقي���ة اأو لربيطانيا  كم���ا كلف باعداد تقرير 
مف�س���ل ع���ن اح���وال الع���راق القت�سادية  وان 
يظ���ل على ات�س���ال منتظم م���ع حكومة بومباي 
لنق���ل الخبار بني الهند وبريطانيا عرب العراق 
وان يعمل على التاأثري يف وايل بغداد �سليمان 
با�س���ا الكب���ري 1780-1802 وحتري�س���ه �س���د 
خماط���ر غ���زو فرن�سي حمتم���ل وت�سجيعه على 
مقاوم���ة املخطط���ات الفرن�سي���ة للمحافظة على 
امل�سال���ح الربيطاني���ة يف النه���ار العراقي���ة  . 
وقد جن���ح ال�سف���ري الربيط���اين يف ا�ستانبول 
اللورد اجلني )Lord Elgin( يف احل�سول 
عل���ى ام���ر �سلط���اين يق�س���ي بقب���ول هارفورد 
جون���ز قن�س���اًل لربيطانيا يف بغ���داد مع متتعه 

باحل�سانة والمتيازات.
يف  الع���راق  يف  الربيط���اين  النف���وذ  ازداد 
امل���دة التي خدم فيه���ا كلوديو����س جيم�س ريج 
)C.J.Rich( 1808-1821 بو�سف���ه مقيم���ًا 
يف بغ���داد. فق���د اقل���ق ت���ويل �سليم���ان با�س���ا 
يف  الولي���ة  من�س���ب   1810-1808 ال�سغ���ري 
بغ���داد امل�سوؤولني الربيطانيني فقد ثارت لديهم 
ال�سكوك من ان الوايل اجلديد �سينتهج �سيا�سة 
التق���ارب مع الفرن�سيني ل���ذا ارتاأى امل�سوؤولون 
الربيطانيون  تعيني ريج قن�سال لربيطانيا يف 
بغ���داد خلفًا جلون���ز كان خاللها اك���رث خطورة 
م���ن اأي ممث���ل اجنب���ي يف بغ���داد  اق���ام ري���ج 
يف بغ���داد حي���ث مق���ر ال���وايل، وحي���ث ميكنه 
موقع���ه املتو�سط من ادارة �سوؤون���ه ال�سيا�سية 
واحل�س���ول عل���ى انباء ما كان ي���دور يف اوربا  
وق���د ا�ستط���اع ريج يف م���دة ثالث ع�س���رة �سنة 
ان ي�سي���ف ال�س���يء الكثري اإىل مكان���ة مقيميته 
التي ا�سبحت ملتقى كبار املوظفني وال�سراف 

ودارًا للبحث التنقيبي عن الآثار.
ا�ستط���اع ري���ج ان يح�سل من ال���وايل عبد الله 
با�س���ا 1810-1813  عل���ى عدة امتي���ازات فقد 
ا�ستبدل لقب املقي���م الربيطاين يف بغداد بلقب 

املمث���ل الدبلوما�س���ي يف تركي���ا العربي���ة، كما 
ح�س���ل من الوايل عل���ى امتياز مين���ع مبوجبه 
هروب امل�ستغل���ني يف املالحه عند الربيطانيني 
يف مي���اه الب�س���رة، وق���د ظ���ل عب���د الل���ه با�س���ا 
حري�سا عل���ى اللتزام به���ذه المتيازات طوال 

الفرتة الق�سرية التي ق�ساها يف احلكم.
كان موقف داود با�سا وايل بغداد 1831-1816 
من املمثل الربيطاين يف بغداد ح�سنا يف بداية 
الم���ر غ���ري ان ه���ذا املوقف م���ا كان لي���دوم لن 
داود با�سا ب���ات ي�سعر ان هناك من ي�ساركه يف 

احلك���م  كما اثارت �سيا�س���ة داود با�سا خماوف 
بريطاني���ا من ان ته���دد هذه ال�سيا�س���ة م�سالح 
بريطاني���ا التجارية واملالحي���ة فقد انتهج داود 
با�س���ا �سيا�سة حممد علي يف م�سر و�سعى مثله 
اإىل ال�ستق���الل  فق���د اعد داود با�س���ا نف�سه لأن 
ي�ستغ���ل كل ال�سبل لال�ستفادة م���ن جتارة الهند 
ل�سال���ح خزين���ة الولية فقد احتك���ر داود با�سا 
�س���راء املنتوج���ات العراقي���ة وت�سديره���ا كما 
امتل���ك ال�سف���ن النهري���ة  كما ح���اول داود با�سا 
ت�سفي���ة نظ���ام المتي���ازات وال���ذي كان ي�سكل 

عبئًا ثقي���اًل على كاهل التج���ار املحليني والذي 
للربيطاني���ني  المتي���ازات  م���ن  ع���ددا  ت�سم���ن 
وو�سلت اجراءات داود با�سا �سد الربيطانيني 
ذروته���ا عندم���ا اعلن كبار البا�س���وات انه لي�س 
للربيطانيني حقوق معرتف بها يف بغداد وانه 
يف امل�ستقب���ل �ستجم���ع العوائ���د ع���ن الب�سائع 

الربيطانية ب�سعف الن�سبة التي جتمع بها.
رد ري���ج عل���ى اج���راءات داود با�سا ب���ان اوقف 
كل ا�س���كال الن�س���اط التج���اري ال���ذي تق���وم به 
ال�سف���ن الربيطاني���ة و�سفن اله���ايل ومل متنع 
ال�س���كاوى التي وجهها ري���ج اإىل حكومة الهند 
مم���ا عمل���ه داود با�س���ا فح�س���ب بل انه���ا اثارت 
م�ساكل عدي���دة حيث بداأت م�ساعف���ة ال�سريبة 
عل���ى الب�سائ���ع الربيطاني���ة فاعلن ري���ج عزمه 
عل���ى الن�سحاب م���ن العراق اإىل الهن���د  فمنعه 
داود با�س���ا وح���اول اعتقال���ه  وعندم���ا و�سلت 
انب���اء تل���ك اخلالف���ات اإىل حكوم���ة الهن���د كتب 
الفن�ست���ون )Elphinston( حاكم بومباي 
يف الث���اين ع�س���ر من اي���ار ع���ام 1821 خطابا 
�سدي���د اللهج���ة اإىل ال���وايل داود با�س���ا يبلغ���ه 
فيها �سرورة رف���ع القيود املفرو�سة على املقيم 
ل���ه مبغ���ادرة بغ���داد  الربيط���اين وان ي�سم���ح 
رف����س داود با�سا هذه املطالي���ب فقامت ال�سفن 
الربيطاني���ة بقط���ع املوا�س���الت ب���ني الب�س���رة 
وبغ���داد واخذت جت���وب النه���ار العراقية  كما 
ه���ددت بريطاني���ا بقط���ع العالق���ات التجاري���ة 
ب���ني امل���واينء الربيطاني���ة ومين���اء الب�س���رة 
وا�ستخدام الق���وة البحرية لقطع تلك العالقات 
اذا ل���زم المر  ادت الج���راءات الربيطانية اإىل 
تراج���ع داود با�س���ا وا�ستع���ادت بريطانيا كافة 
المتي���ازات الت���ي كان���ت تتمت���ع به���ا مبوجب 
وثيق���ة الرتا�س���ي الت���ي قدمتها حكوم���ة الهند 
اإىل داود با�س���ا بوا�سط���ة ممثله���ا يف الب�س���رة 
روب���رت تايل���ر )R.Taylar( ، وقد ت�سمنت 
وثيق���ة الرتا�سي ه���ذه اثني ع�سرا بن���دًا وافق 
عليه���ا داود با�س���ا واقرها دون حتف���ظ وكانت 
اه���م البنود التي تخ�س املالحة الربيطانية يف 
النهار العراقية اللتزام بن�سو�س المتيازات 
الربيطاني���ة كم���ا ه���ي حم���ددة يف املعاه���دات 
والفرمان���ات قدميه���ا وحديثها كم���ا ن�ست بان 
لجتب���ى اأي �سريب���ة عل���ى ال�سف���ن الربيطانية 
كعوائ���د م���رور بني الب�س���رة وبغ���داد فيما عدا 
�سريب���ة واح���دة ح���ددت ب���� 3% عل���ى الب�سائع 
الربيطاني���ة كم���ا منعت وثيق���ة الرتا�سي داود 
با�سا من ال�ستيالء على القوارب الربيطانية .

م���ن  الربيطاني���ة  املخ���اوف  �سكن���ت  ان  بع���د 
املوؤامرات الفرن�سية يف ال�سرق ومنها حماولة 
فرن�سا ا�ستخ���دام النهار العراقي���ة لغزو الهند 
المتي���ازات  الغ���اء  با�س���ا  داود  وحم���اولت 
الربيطانية يف النهار العراقية برزت املخاوف 
الربيطاني���ة ه���ذه املرة م���ن التو�س���ع الرو�سي 
وخطره على الهن���د وامكانية ا�ستخدام رو�سيا 

لنهري دجلة والفرات يف غزو الهند.
ان النت�س���ارات الت���ي احرزها قي�س���ر رو�سيا 
-1801 )1 Alexander( الك�سن���در الأّول

1825م حتى ع���ام 1813 على اي���ران والدولة 
العثماني���ة مل ت���رث اأي ا�ستي���اء ل���دى بريطاني���ا 
التي كانت م�سغولة مبكافحة خطر نابليون من 
جه���ة وراغب���ة يف ا�ستمالة رو�سي���ا اإىل جانبها 

من جهة اخرى.
عن: رسالة) شركة لنج للمالحة 1861--1914
دراسة تاريخية(

مل يتحقق لصالح جرب، ماكان يصبوا 
إليه وقد بلغت وثبة كانون الثاين 
1948 ذروتها، وطالب الرأي العام 
واملتظاهرون من البالط املليك ، 
استقالته ومحاكمته . وقد اعترب يوم 
السابع والعرشين من كانون الثاين، 
يوم الوثبة الوطنية الخالدة.
لقد كان اعتقاد صالح جرب يف السيطرة 
عىل املوقف يف غري محله ، فقد 
انتهى كل يشء عمليا، ويذكر رئيس 
الديوان املليك احمد مختار بابان 
"أن األمري عبد اإلله قد تخاذل يف 
اللحظات األخرية او رمبا ضعف بتأثري 
والدته وإخوانه وبقية أفراد العائلة 
املالكة الذين كانوا مرتبكني جدا بسبب 
األحداث التي تناقلتها األلسن مع قدر 
من املبالغات يف مثل هذه الحاالت ".

تع����ددت الرواي����ات حول ه����روب �سالح ج����رب، فتجد 
اأحده����م يقول "هرب �سالح ج����رباىل ناحية ال�سامية 
بل����واء الديواني����ة ليتخل�س من بط�����س ال�سعب ومن 
ث����م �سافر اىل الأردن فاإنكلرتا بعد اأن �سكره عبد الإله 
على كتاب ال�ستقال����ة " ، بينما يذكر اخر "اإن هروب 
�سال����ح ج����رب وجلوئ����ه اىل اأ�سه����اره م����ن اآل جريان 
يف الها�سمي����ة عل����ى �ساط����ئ نه����ر الف����رات يف احللة، 
اثر ال�سطدام����ات الدامية"، ويف ه����ذا ال�سدد يقول 
جريالد دي غ����وري، هرب �سالح ج����رب ناجيًا بنف�سه 
والتج����اأ اإىل داره الوىل يف ادنى منطقة الفرات يف 
الوق����ت الذي كانت ت�سري مئ����ات الآهلني وراء جنائز 
ال�سه����داء. ي�سي����ف احمد خمت����ار بابان، كن����ت اأدون 
كل كلم����ة كان املجتمع����ون يتفوه����ون بها يف ح�سور 

الأمري.
وي����روي اأي�سا اأنه ات�سل هاتفي����ا ب�سالح جرب بطلب 
من الأم����ري عبد الإله الذي امر اأن يح�سر �سالح جرب 
اىل ق�س����ر الرح����اب، وقال ل�سالح ج����رب ".. رمبا انك 
حت�س بالتع����ب نوعا ما ، فاأذا اأمك����ن ارجو ح�سورك 
اىل ق�س����ر الرح����اب ، مل يفاج����اأ املرح����وم �سالح جرب 
باخلرب، وه����و فهم م�سمون الر�سال����ة حال فكان رده 
ذاه����ب اىل ق�سر الرح����اب مبا�سرة .. قدم �سالح جرب 
كت����اب ا�ستقالت����ه الذي انطوى على ن����وع من النتقاد 
والتاأني����ب الر�سني. يف احلقيق����ة يف العراق امللكي، 
كان����ت اآداب التعام����ل ال�سيا�س����ي راقي����ة ب����كل معن����ى 
الكلم����ة وكان����ت لغ����ة املخاطب����ة رفيع����ة .." وي�سيف 
باب����ان اأن الأمري عبد الإل����ه تلقى ال�ستقالة من �سالح 
ج����رب بطريق����ة حنون����ة للغاي����ة، حت����ى اأن����ه احت�سنه 

بح����رارة وقبله، ونظرت يف ه����ذه اللحظة اىل عيون 
رد  وكان  بالدم����وع.  مغرورق����ة  فوجدته����ا  الأم����ري 
املرحوم �سالح جرب بامل�ستوى نف�سه ، فقد اأكد لالأمري 
ا�ستعداده الدائم لأن يت�س����رف ح�سب اأوامر العر�س 
وبه����ذا ا�سدل ال�ستار عل����ى وزارة �سالح جرب وفرتة 

حكمه احلافلة بالأحداث " .  
وي�س����ف احمد خمتار بابان الو�س����ع بقوله "مل يفهم 
اجلمي����ع ه����ذه الأم����ور ، كم����ا يج����ب ، ومل يقدروه����ا 
ب�سورة واقعية، وال�سعب العراقي عاطفي بطبيعته، 
فهياج����ه �سريع وحبه �سريع وبغ�س����ه �سريع. فخالل 
دقائق مع����دودات بداأ اجلميع يهتف����ون بحياة الأمري 
عبد الإل����ه عندما اأعلن عن اإلغاء معاهدة بورت�سموث 
يف عهد وزارة ال�سيد حممد ال�سدر .." ومع اعتقادي 
باأن����ه لي�����س من م�سلح����ة اأية دول����ة اأن ت�س����ري بعقلية 
غوغائية وبتاأثري ال�سارع ولكن كان يجب )مما�ساة( 
�سع����ور النا�����س على ق����در الإم����كان، فيج����ب دائما اأن 
يح�س����ب ح�ساب����ا دقيق����ا لل����راأي العام وع����دم امل�سا�س 
ب�سع����وره وتقري����ر مبادئ����ه" . وق����د ا�سط����ر الو�سي 
عبد الل����ه اىل ا�سدار ارادة ملكي����ة بحل الوزارة يف 
التا�س����ع والع�سرين م����ن كانون الث����اين 1948 . بعد 
تق����دمي ال�ستقالة �ساف����ر �سالح ج����رب اىل الها�سمية ، 
حي����ث يقيم اأ�سهاره من اآل اجلري����ان ، ثم اىل الأردن 

فاإنكلرتا .
وهك����ذا اأطي����ح بحكوم����ة �سال����ح ج����رب وه����و يق����دم 
ا�ستقالت����ه مكره����ا وهارب����ا م����ن مرك����ز احلك����م م�ساء 
الي����وم ال�سابع والع�سرين م����ن كانون الثاين1948 . 
وقد اأعقبته وزارة حممد ال�سدر، التي �سمت العديد 
م����ن ال�سخ�سيات ، التي عار�س����ت �سالح جرب ، مثل، 

جمي����ل املدفع����ي وحم����دي الباجه جي 
وار�س����د العم����ري وحمم����ود احلبيب الأم����ري وحممد 
ر�سا ال�سبيبي وداود احليدري وجالل بابان ون�سرة 
الفار�سي و�س����ادق الب�سام وم�سطفى العمري وعمر 
نظمي وجنيب الراوي وحممد مهدي كبه، وهي تعد 
م����ن الوزارات املهم����ة التي �سعت اإل�����ى تهدئ�ة احلالة 
الأمني����ة وال�سيا�سي����ة التي ت����ردت بعد وثب����ة كانون 
1948، وق����د ج����اءت مذك����رة ح����زب الأح����رار بجملة 
اأم����ور م����ن بينه����ا، اأن الأجدر باحلكوم����ة احلا�سرة ، 
الت����ي جاءت على اإثر ح����وادث كانون الثاين 1948 ، 
الدامية انتهاج اأ�سل�وب وا�سح و�سيا�سة ل تتعار�س 
وما تتطلع اليه العراق من حرية يف انتخاب ممثليها 
للمجل�����س. الذي حلته حكوم����ة ال�سدر والذي اأتى به 

نوري ال�سعيد ، وايده �سالح جرب وحكومته .
ميك����ن القول اأن معاهدة بورت�سموث اجلائرة ، التي 
اأرادت الإبق����اء عل����ى ت�سلط الربيطاني����ني ، قد ولدت 
ميت����ة ، وق����د كان ال�سعب عن����وان الطليعة وا�سبحت 
ال�سه����ادة ابرز عنوان معرب عن ه����ذا الإلهام الوطني 
الكب����ري. وان اكرب عيب يوؤاخ����ذ على �سالح جرب، انه 
كان ينف����ذ ما يوؤمر ب����ه دون تريث ، وهذا ما جره اىل 
تل����ك النتيجة الت����ي ل يح�سد عليها، ويبق����ى �سانعو 
ال�سيا�س����ة ومكرها ، املعرب ع����ن املغزى احلقيقي بني 
اأروق����ة ودهاليز احلك����م ، وباأ�سخا�س بع����دد اأ�سابع 
اليد ، ومل يبق م����ن اأ�سدقاء �سالح جرب املقربني اليه 
، م����ن يزجي له الن�سيحة ، لعيب فيه اأم لقوة يتمناها 

له .
عل����ى الرغ����م م����ن موق����ف �سال����ح ج����رب م����ن احلرك����ة 
الوطنية وا�سطه����اده الأحزاب ال�سيا�سية، ف�سال عن 
تردي الأو�ساع القت�سادية واأزمة اخلبز والتموين 
، والإدارة ال�سيئ����ة ، فاأن مبع����ث رف�س املعاهدة ، هو 
كراهي����ة ال�سع����ب العراقي لربيطاني����ا، وبخا�سة بعد 
�سدور قرار تق�سيم فل�سط����ني يف التا�سع والع�سرين 
م����ن ت�سري����ن الث����اين 1947 اأي قبل توقي����ع املعاهدة 
بحوايل �ستة اأ�سابيع، ووعي ابناء ال�سعب وبخا�سة 
الأح����زاب  م����ن  يحركه����م  وم����ن  وال�سب����اب  الطلب����ة 
ال�سيا�سية الوطنية والقومية ، التي اندفعت ملواجهة 
وزارة �سال����ح ج����رب، التي حملها اجلمي����ع م�سوؤولية 

توقيع املعاهدة.
عن: رسالة )صالح جبر ودوره السياسي في 
العراق حتى عام 1957(

ملا احس الربيطانيون بعزم نابليون مهاجمة الهند وامكانية 
اتخاذه االنهار العراقية طريقا لتنفيذ هذا الغزو عينوا يف بغداد 

مقيام سياسيًا دامئيًا  حيث تم االتفاق بني الحكومة الربيطانية 
 Harford( ورشكة الهند الرشقية عىل اختيار هارفورد جونز

Jones(  لريأس املقيمية الربيطانية يف بغداد.

المقيم البريطاني وصراعه مع والة بغداد
من صور الصراع الدولي في العراق د .فاطمة صادق السعدي

علي مدلول الوائلي

في ذكرى انتصار وثبة كانون الثاني 1948

هكذا خسر صالح جبر المعركة وقدم استقالته

داود با�شا كلوديو�س ريج



وبع���د زواج���ه بها ج���يء به���ا  اىل بغداد �س���نة 584 
حي���ث عا�ست معززة مكرم���ة يف اأحد ق�سور اخلالفة 
العبا�سي���ة، وعرفت يف اثناء ذل���ك ب�سريتها احل�سنة، 
حيث قام���ت باأعمال الرب ، منها رباطًا للعاكفني عرف 
برب���اط اخلالطي���ة او الخالطية ن�سب���ة اىل ما كانت 
تع���رف ب���ه واأحلق���ت ب���ه خزان���ة كت���ب حافل���ة . وقد 
حتول���ت ه���ذا الرباط اىل تكي���ة لق���وات النك�سارية، 

وذلك قبل ان تنهار يف دجلة .  

اأم���ا ابوها امللك الع���ادل ال�سلطان قلي���ج ار�سالن فقد 
دف���ن يف مو�س���ع قري���ب م���ن م�سجد ع���رف مب�سجد 
ال�سلط���ان ن�سب���ة الي���ه، وه���و ال���ذي عرف فيم���ا بعد 
با�سم اجلامع ال�سليماين ن�سبة اىل جمدده ال�سلطان 
العثم���اين �سليمان القان���وين الذي فتح بغ���داد �سنة 
941، ث���م اأع���اد جتدي���ده وايل بغ���داد الق���وي ح�سن 
با�س���ا الأيوبي، فعُرف بجامع جدي���د ح�سن با�سا، ثم 
ع���رف اأي�سًا بجام���ع ال�سراي لكونه يق���ع اأمام بوابة 

�سراي بغداد التاريخي. ومل���ا يزل يعرف بهذا ال�سم 
اىل الن.

اإن اأول م���ن اأ�س���ار اإىل ق���رب ال�سلطان قلي���ج اأر�سالن 
هو الرحالة العثماين ن�س���وح افندي مطراقي زاده، 
وذل���ك يف اثناء �سحبته لل�سلط���ان �سليمان القانوين 
اىل بغ���داد �سن���ة 941، وهو مل يكت���ف بال�سارة اليه 
فح�س���ب وامنا قام بر�س���م القرب والقب���ة التي تعلوه 
بدق���ة عالي���ة. ويت�سح مم���ا ر�سمه اأن الق���رب يقع يف 
حج���رة عالية ذات �ستة اأوج���ه، وتعلوه قبة منتفحة، 
تزينه���ا زخارف نباتية متثل �سفوفًا من الزهور على 
اأر�سية خ�س���راء )العراق كما ر�سم���ه املطراقي زاده 
تاألي���ف د. عم���اد عبد ال�سالم روؤوف ����س146( ويقع 
ق���رب قليج ار�سالن اليوم يف فن���اء دار قدمية متهالكة 
هن���اك، ي�سكنها بع����س الفق���راء، ويف قائمة حمالت 
بغ���داد للكومان���دوز النكلي���زي فيليك����س جون���ز اأن 
العق���د الذي فيه القرب يعرف بعقد قليج ا�سالن. دليل 
خارط���ة بغداد ����س 272. كم���ا  اأ�س���ار اإىل القرب عبد 

احلمي���د عب���ادة يف كتابه )العق���د الالمع 
باآث���ار بغداد وامل�ساج���د واجلوامع( وقد 

ورد ا�سمه حمرفا اىل )كنج ا�سالن(، وقد 
قمن���ا بتحقي���ق هذا الكت���اب والتعلي���ف عليه، 

وعرفنا بالقرب و�ساحبه يف بع�س تلك التعاليق.
يتو�س���ط القرب فناء ال���دار، وعليه لوح���ة غري مثبتة 
تت�سمن عدة اأبيات من ال�سعر باللغة العثمانية، وثمة 
كتاب���ة تذكارية مثبتة على قطع من الآجر املزجج يف 

اجلدار الداخلي لفناء القرب.
وعلى الرغم من احلالة املزرية التي عليها القرب الآن، 
فاإنه يعد واحدًا من املعامل ال�سلجوقيةاملهة يف بغداد، 
فه���و ي�سم �سريح امللك الع���ادل ال�سلطان ال�سلجوقي 
قلي���ج ار�س���الن �سلط���ان الأنا�سول، و�سه���ر اخلليفة 
العبا�س���ي النا�سر لدين الل���ه. وقد دعونا اىل العناية 
ب���ه يف اثن���اء اعمال موؤمت���ر تاريخ بغ���داد العثمانية 
املنعق���د يف جامع���ة حممد الف���احت يف ا�ستانبول يف 
يوم���ي 25-26 م���ن �سه���ر كان���ون الول �سنة 2019 
.وهانحن جندد الن ه���ذه الدعوة ونوؤكدها، قبل اأن 
يتداع���ى امل���كان، وينهار متامًا، فال يب���ق ما يذكر به، 

فتفقد بغداد اثرا تاريخيا مهما من اآثارها التليدة.
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د. عماد عبد السالم رؤوف

معلم مهم من معامل 
بغداد القدمية، مل 

ينل حظه من اهتامم 
الباحثني والدارسني، 

بل نيس اسمه فضاعت 
هويته، وكادت ان 

تختلط بغريها . ذلك 
هو امللك العادل قليج 
أصالن، ا بن مسعود، 

سلطان سالجقة 
الروم. ومعنى قليج 

بالرتكية : السيف، 
واصالن املخففة من 

ارسالن، يعني االسد، 
فيكون معنى لقب هذا 

السلطان كامال )سيف 
االسد(  وابنته هي 

سلجوقة خاتون، سيدة 
فاضلة محسنة، ولدت 

سنة 544 ، وتزوجت من 
امري ديار بكر ، حتى اذا 
ما تويف زوجها حجت 

سنة 580 وعادت بعدها 
اىل بلدها )خالط(، من 

بالد سالجقة الروم( 
حيث اقامت مثانية 

عرش شهرا، ثم خطبها 
الخليفة النارص لدين 

الله العبايس فوافقت 
برشط موافقة ابيها.

العثور على قبر سلطان سلجوقي 
في محلة جديد حسن باشا


