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العدد )4504(
 السنة السابعة عشرة

 االثنين )9( أيلول 2019

و�ض���ف كربالء يف بداي���ة القرن املا�ض���ي ) عمانوئيل فتح 
الل���ه عمانوئي���ل م�ضب���وط ( حيث زاره���ا �ضن���ة 1329 ه� 
1911م ، فقال : » قد �ضرنا منظر ) كربالء ( اأعظم ال�ضرور 
ال�ضيم���ا ) كربالء اجلدي���دة ( اأو �ضهرنو ، فاإن طرقها منارة 
كله���ا تنريه���ا القنادي���ل وامل�ضابيح ذات الزي���ت احلجري 
والق���ادم م���ن بغ���داد اإذا كان مل يتع���ود م�ضاه���دة الط���رق 
الوا�ضعة واجلادات العري�ضة اأو اإذا كان مل يتعود م�ضاهدة 
الط���رق الوا�ضعة واجلادات العري�ضة اأو اإذا كان مل يخرج 
م���ن مدينته الزوراء ويده�ضني اأعظ���م الده�ش عند روؤيته 
الأول مرة هذه ال�ضوارع الف�ضيحة التي جتري فيها الرياح 
واالأهوي���ة جري���ًا مطلقًا الحائ���ل يحول دونه���ا كالتعاريج 
الت���ي ت���رى يف اأزقة بغداد واأغلب م���دن بالدنا العثمانية . 
وعن���د دخولن���ا املدينة نزلن���ا على اأحد جت���ار املدينة وهو 
ال�ضيد �ضالح ال�ضيد مهدي  الذي كان قد اأعد لنا منزاًل نقيم 

فيه ، فاأقمنا فيه نهارًا وليلتني .
 ويف الليل���ة االوىل خرجن���ا مل�ضارف���ة م���ا يف املدين���ة م���ع 
ال�ضي���د اأحمد واأخذن���ا نطوف وجنول يف الط���رق فمررنا 
على عدة قه���وات ح�ضنة الرتتيب والتن�ضي���ق وراأينا فيها 
جوام���ع فيح���اء وم�ضاج���د ح�ضناء وتكاي���ا بديع���ة البناء 
وفن���ادق تاأوي عددًا عدي���دًا من الغرباء وق�ض���ورًا �ضاهقة 
ودورًا ق���وراء واأنه���ارًا جاري���ة وريا�ض���ًا غن���اء واأ�ضجارًا 
غبي���اء ، واخلال�ض���ة وجدنا كرب���الء من اأمه���ات مدن ديار 
الع���راق اإذ اأن بع����ش ال�ضناع يفوقون مه���رة �ضناع بغداد 
بكثري ال�ضيما يف الو�ضي والتطريز والنق�ش واحلفر على 
املع���ادن والت�ضوير وح�ضن اخل���ط وال�ضياغة والرت�ضيع 
وتلبي�ش اخل�ضب خ�ضبًا اأثمن واأنف�ش على اأ�ضكال ور�ضوم 
بديعة عربية وهندي���ة وفار�ضية وهند�ضية . وملا كان الغد 
وكان يوم ال�ضبت راأينا مامل نره يف الليل ف�ضبقنا و�ضفه . 

وكن���ا نقف عند التجار زمالئنا وحرفائنا ومعاميلنا الذين 
نتعاط���ى معهم بالبي���ع وال�ضراء . ويف خ���ارج املدينة نهر 
ا�ضم���ه ) احل�ضيني���ة ( ) بالت�ضغ���ري ( وم���اوؤه ع���ذب فرات 
ومنه ي�ضرب ال�ضكان اإال اأن ماءه ين�ضب يف القيظ فتخرج 
ال�ض���دور وت�ضي���ق النفو����ش ويغل���و ثم���ن امل���اء في�ضطر 
اأغلبه���م اإىل حف���ر االآب���ار و�ض���رب مياهه���ا وه���ي دون ماء 
احل�ضيني���ة عذوبة فتتولد االأمرا�ش وتف�ض���و بينهم ف�ضوًا 
ذريع���ًا كاحلمي���ات واالأدواء الوافدة واالأم���ل ان احلكومة 
ت�ضع���ى يف حف���ر النه���ر وحف���ظ مياه���ه ط���ول ال�ضنة. يف 
كربالء م�ضت�ضفى ع�ضك���ري ودار حكومة ) �ضراي ( وثكنة 
للجند و�ضيدلية وحمامات كثرية ودار برق وبريد وبلدية 
وقي�ضري���ات عدي���دة . وفيها قن�ضلي���ة اإنكليزي���ة والوكيل 
م�ضل���م واأغل���ب رعي���ة االإنكلي���ز من الهن���ود . وفيه���ا اأي�ضًا 

قن�ضل رو�ضي وهو م�ضلم اأي�ضًا من كوه قاف ) قوقا�ضي ( 
وهيئ���ة كربالء اجلديدة ترتق���ي اإىل مدحت با�ضا ال�ضهرية 
، و يبل���غ ع���دد �ضكانه���ا 105000 ن�ضمة منه���ا 25 الفًا من 
العثماني���ني و60 الف���ًا م���ن االإيراني���ني وبع����ش االأجانب 
املختلف���ي العنا�ضر و 20 الفًا من الزوار الغرباء الوافدين 
اليه���ا من الديار البعيدة ولي�ش فيها ن�ضارى لكن فيها عدد 
م���ن اليهود . اأما هواء كرب���الء فمعتدل يف ال�ضتاء ورديء 

يف ال�ضيف لرطوبته .
اأم���ا يف �ضائر اأي���ام ال�ضنة في�ضبه ه���واء �ضائر مدن العراق 
بدون فرق يعتد به . والذي يجلب امل�ضلمني اإىل كربالء هو 
زيارة قرب احل�ضني بن بنت ر�ضول امل�ضلمني وقبور جماعة 
م���ن �ضه���داء اآل البيت واحل�ض���ني مدف���ون يف جامع فاخر 
ح�ض���ن البناء في���ه ثالث م���اآذن وقبتان كلها مبني���ة باالآجر 
والقا�ض���اين ومغ�ضاة ب�ضفيحة م���ن الذهب االبريز وهناك 

اأي�ضًا �ضاعتان كبريتان دقاقتان وكل �ضاعة مبنية على برج 
�ضاه���ق . ويف كربالء جامع اآخ���ر اليقل عن ال�ضابق ح�ضنًا 
يف البناء وهو جامع العبا�ش وفيه اأي�ضًا مئذنتان وقبتان 
و�ضاعتان كبريتان على ال�ضورة املتقدم ذكرها وو�ضفها . 
ويف ه���ذه املدينة ق�ضم قدمي البن���اء و الطرز �ضيق االزقة 
وال�ضوارع واالأ�ضواق اإال اأن مايباع يف تلك االأ�ضواق بديع 
ال�ضنع واأغلب ب�ضائعها ت�ضاكل ب�ضائع بالد فار�ش ال�ضيما 
ي�ضاهد املناظ���ر كثريًا من الطو�ش من كبرية و�ضغرية من 
النحا�ش االأ�ضفر ) ال�ضفر ( وهناك �ضلعة التراها تباع يف 
غ���ري كربالء وه���ي الرتب ) جمع ترب���ة وزان غرفة ( وهي 
عب���ارة عن قطعة م���ن الفخاراأخذ ترابها م���ن اأر�ش كربالء 
وجبل���ت على �ضورة م�ضتدي���رة اأو مربعة اأو م�ضتطيلة اأو 
نح���و ذل���ك يتخذها ال�ضيعة وق���ت ال�ض���الة فيجعلونها يف 

جبه���ة القبلة وي�ضل���ون متجهني نحوه���ا . ومما يكرث يف 
ا�ضواقه���ا انواع االحذية املختلف���ة ال�ضكل الفار�ضية الطرز 
وت���رى يف احلواني���ت الزعفران الفاخ���ر اخلال�ش من كل 
�ضائب���ة وغ����ش مم���ا ال جت���د مثله يف بغ���داد . ولغ���ة اأغلب 
اأهل كرب���الء الفار�ضية لكرثة العجم فيها ، اإال اأن الكثريين 
منه���م تعلم���وا العربي���ة ويح�ضن���ون التكل���م به���ا. ويق�ضم 
ل���واء كربالء اإىل ثالث���ة اأق�ضية وهي مرك���ز ق�ضاء كربالء 
والهندي���ة والنجف واىل �ضبع نواح وهي : ثالث منها يف 
مرك���ز الق�ض���اء واأ�ضماوؤه���ا : امل�ضيب والرحالي���ة و�ضفاثه 
وواح���د يف الهندي���ة وهي الكفل وث���الث يف النجف وهي 
الكوف���ة والرحبة والناجية . وملا كان نهار االأحد 4 ني�ضان 
نه�ضنا �ضباحًا وفطرنا ثم ركبنا العجالت وبرحنا كربالء 
يف نح���و ال�ضاع���ة العا�ض���رة ) جمل���ة لغ���ة الع���رب ، ال�ضنة 

االوىل �ش  156 (
ملحق بالن�ش :

ذك���ر اال�ضت���اذ عب���د ال���رزاق احل�ضن���ي يف كتاب���ه الرائد ) 
موج���ز تاري���خ البل���دان العراقي���ة(  : اأم���ا كرب���الء اليوم) 
يق�ضد الع�ضرينيات( فتبع���د عن بغداد 74 مياًل ، وتربطها 
به���ا �ضك���ة حديد ثابتة . وه���ي مدينة وا�ضع���ة جال�ضة على 
�ضف���ة ترع���ة ) احل�ضيني���ة ( الي�ض���رى ، يحي���ط به���ا �ضجر 
النخي���ل الوارف وحتفها الب�ضات���ني املحتوية على اأ�ضجار 
الفواك���ه البا�ضق���ة املختلفة ال�ضنوف ، وه���ي اإىل ذلك ذات 
جادات وا�ضعة وموؤ�ض�ضات فخمة واأ�ضواق منظمة ومبان 
عام���رة وريا�ش وغيا�ش كثرية ، وتق�ضم كربالء من حيث 
العم���ران اإىل ق�ضم���ني ي�ضم���ى االأول ) كرب���الء القدمي���ة ( 
وه���و ال���ذي اأقيم عل���ى اأنقا����ش كربالء العريق���ة يف القدم 
وال�ضه���رية يف التاريخ . ويدعى الثاين ) كربالء اجلديدة 
( وه���و الذي خط���ط يف عهد والية امل�ضل���ح الكبري مدحت 
با�ض���ا يف عام 1285 ه���� ) 1868 م ( وبني بعد عام 1300 
للهجرة على طراز يختلف عن الطراز القدمي ، اإال اأنه تهدم 
معظم���ه � مع االأ�ضف � حيث اأقيم على اأر�ش �ضبخة تنزفيها 
املياه فتاأكل اأ�ض�ش اجلدران ، ولهذا ال�ضبب يحيط بكربالء 
الي���وم م�ضتنق���ع كبري هو عل���ة وجود اأمرا����ش مزمنة يف 
ه���ذه املدينة جتع���ل وجوه االأهلني �ضف���ر الوجوه هزيلي 
االأج�ض���ام معر�ضني لالأمرا�ش املختلفة  كما و�ضف كربالء 
اأي�ضًا االأ�ضتاذ رزوق عي�ضى فقال : كربالء وهي اإحد املدن 
املقد�ض���ة عن���د ال�ضيعة وفيها مرقد احل�ض���ني وموقعها على 
�ضف���ة نهر احل�ضينية الي�ضرى يحي���ط بها من جهة ال�ضمال 
والغرب وتكتنفها املزارع والب�ضاتني والريا�ش من ال�ضمال 
وال�ض���رق واجلنوب ، وهي واقعة اإىل اجلنوب واجلنوب 
الغربي من بغداد تبعد عنها 80 كيلومرتًا اأو نحو 35 مياًل 
وتبعد عن احللة 25 مياًل وهي قائمة اإىل الغرب وال�ضمال 
الواح���دة قدمي���ة  الغرب���ي منه���ا . ويف كرب���الء بلدت���ان 
واالأخرى جدي���دة فاالأوىل اإىل ال�ضم���ال ويحيط بها �ضور 
م���ن ال�ضرق وال�ضمال والغرب ومفتوحة من جهة اجلنوب 
حيث ترى البلدة اجلديدة وهي مت�ضعة البناء وفيها جادة 
وا�ضعة عري�ضة اآخذة اإىل ال�ضمال واجلنوب وعلى م�ضافة 
مي���ل من جنوب البلدة اجلديدة منزل وا�ضع للزوار . واأما 
البلدة العتيقة فطرقه���ا معوجة ودورها متجمعة وارتفاع 
�ضورها يرتاوح بني 20 و30 قدمًا وهو مبني باالآجر ويف 
اأعاله اأبراج ، وموقع املدينة م�ضتو اإال اأن اجلهة ال�ضمالية 

الغربية اأعلى من �ضائر اجلهات .

ع��راق��ي��ة ذاك�������رة   : اع�������داد 

م����ص����ط����ف����ى ج��������واد

كان���ت ت�ض���مية كربالء معروف���ة قبل الفت���ح العربي للعراق 
وقب���ل �ضكن���ى الع���رب هن���اك وق���د ذكره���ا بع����ش الع���رب 
الذي���ن رافقوا خالد ب���ن الوليد القائد العربي امل�ض���هور يف 
غزوته لغربي العراق �ض���نة 12 هجرية 634م. قال ياقوت 
احلموي: ونزل خالد عند فتحه احلرية كربالء ف�ض���كا اليه 
عبد الل�ه بن و�ضيمة الن�ضري  الذبان: فقال رجل من ا�ضجع 

يف ذلك:
ق���د ُحب�ضت يف كربالء مطيتي* ويف الع���ني )حتى عاد غثا 

�ضمينها
اذا رحل���ت م���ن من���زل رجع���ت ل����ه* لعم���ري وايه����ا انن���ي 

الأه�ين�ها
ومينعها من ماء كل �ضريعة* رفاق من الذبان زرق عيونها 
ومن اقدم ال�ضعر الذي ذكرت فيه كربالء قول معن بن او�ش 
املزين من خم�ضرمي اجلاهلية واال�ضالم وعمر حتى ادرك 
ع�ض���ر عب���د الل�ه ب���ن الزبري و�ض���ار م�ضاحبًا ل����ه، وقد كف 
ب�ض���ره يف اآخر عم���ره. وذكر ياقوت احلم���وي هذا ال�ضعر 
يف )النوائح( من معجم���ه للبلدان. و )املعرب( وذكره قبل�ه 
اب���و الف���رج اال�ضبهاين يف ترجمة معن م���ن االغاين )12: 

63 دار الكتب( وقال وهي ق�ضيدة طويلة:
هي حلت كربالء فعلعا* فجوز العذيب دونها فالنوائحا

وقال يف كالمه على الكوفة: قال اأبو عبيدة معمر بن املثنى: 
مل���ا فرغ �ضعد ب���ن اأبي وقا�ش م���ن وقعة ر�ضت���م بالقاد�ضية 
و�ضم���ن اأرب���اب الق���رى ما عليه���م بعث م���ن اأ�ضحابهم ومل 
ي�ضمه���م حتى يرى عمر فيهم راأي���ه، كان الدهاقني نا�ضحوا 
امل�ضلم���ني، ودلوه���م عل���ى ع���ورات فار����ش، واه���دوا ل�ه���م 
واقام���وا ل�ه���م اال�ضواق. ث���م توجه �ضعد نح���و املدائن اىل 
يزدج���رد وق���دم خال���د ب���ن عرفط���ة حلي���ف بني زه���رة بن 
كالب، فل���م يقدر عليه �ضع���د حتى فتح خالد �ضاباط املدائن، 
ث���م توجه اىل املدائ���ن فلم يجد معابر فدل���وه على خما�ضة 
عن���د قرية ال�ضيادين ا�ضفل املدائن فاأخا�ضوها اخليل حتى 
ع���ربوا، وهرب يزدج���رد اىل ا�ضطخر، فاأخ���ذ خالد كربالء 
عنوة و�ضبى اأهلها، فق�ضمها �ضعد بني ا�ضحابه، ونزل على 
ق���وم يف الناحية التي خ���رج �ضهمة فاأحيوه���ا، فكتب بذلك 
�ضع���د اىل عم���ر، فكتب اليه عم���ر ان حول�ه���م. فحول�هم اىل 

�ضوق حكمة ويقال اىل كويفة ابن عمر دون الكوفة...(.
ولقائ���ل ان يق���ول: اإن العرب اأوطنوا تل���ك البقع قبل الفتح 
العربي، فدولة املناذرة باحلرية ونواحيها كانت معا�ضرة 

للدولة ال�ضا�ضانية الفار�ضية ويف حمايتها وخدمتها.
واجل���واب: ان املوؤرخني مل يذكروا ل�هم ان�ضاء قرية �ضميت 
به���ذا اال�ض���م - اعن���ي كرب���الء غ���ري ان وزن كرب���الء احلق 
باالوزان العربية ونقل )فعلال( )فعلالء( يف ال�ضعر ح�ضب. 
ف���االول م���وازن جلحجح���ى وقرق���رى وقهق���رى والث���اين 

موازن لعقرباء وحرمالء، زيد همزة كما زيد برن�ضاء.
اأما قول االأب اللغوي ان�ضتا�ش ما معناه: اأن كربالء منحوتة 
من )ك���رب( و )ال(، فهو داخل يف االإمكان، الأن هذه البقاع 
قد �ضكنها ال�ضاميون واإذا ف�ضرنا )كرب( بالعربية اأي�ضا دل 
على معن���ى )القرب( فقد قالت العرب: )ك���رب يكرب كروبًا 
اأي دن���ا( وقال���ت )كرب ف���الن يفعل وكرب ان يفع���ل اأي كاد 

يفعل، وكاد تفيد القرب، قال ابن مقبل ي�ضف ناقته:
فبعثتها تق�ش املقا�ضر بعدما* كربت حياة النار للمتنور 

وقال ابو زيد اال�ضلمي:
�ضقاه���ا ذوواالرحام �ضجاًلعلى الطم���ا* وقد كربت اعناقها 

ان تقطعا 
وج���اء يف ل�ض���ان الع���رب: كرب االم���ر كروبا: دن���ا... وكل 
�ضيء دنا فقد كرب، وقد كرب ان يكون وكرب يكون وكربت 

ال�ضم�ش للمغيب: دنت.
فكرب البابلية قريبة من العربية.

واإذا ف�ضرن���ا )ال( كان معن���اه )ال���ه( عند ال�ضامي���ني اأي�ضا، 
ودخ���ول تف�ض���ري الت�ضمي���ة يف االإم���كان ال يعن���ي اأنها هي 
الت�ضمية احلقيقية ال غريها، الن اللغة والتاريخ متعاونان 
دائم���ًا فهي توؤي���ده عند احتياج���ه اإليها وه���و يوؤيدها عند 
احتياجه���ا اإلي���ه، فه���ل ورد يف التاري���خ اإن مو�ضع كربالء 

كان )ح���رم ال�ه( قوم من االأقوام الذي���ن �ضكنوا العراق؟ اأو 
مقد����ش ال�ه ل�هم؟ ال يجيبنا التاري���خ عن ذلك، ومن االأ�ضماء 

امل�ضافة اإىل )ال( بابل واربل وبابلي. 
وعل���ى ح�ضبان )كربال( م���ن االأ�ضماء ال�ضامي���ة االآرامية اأو 
البابلي���ة، تك���ون القرية من الق���رى القدمية الزم���ان كبابل 
واربي���ل، وكيف ال وهي م���ن ناحية )نين���وى  )اجلنوبية! 
ق���ال ياق���وت احلم���وي: )نين���وى بك�ض���ر اول����ه و�ضك���ون 
ثاني���ة وفت���ح الن���ون وال���واو ب���وزن طيط���وى.. وب�ضواد 
الكوف���ة ناحية يقال له���ا نينوى منها كرب���الء التي قتل بها 

احل�ض���ني، ر�ضي الل�ه عنه .وقال يف كتاب ل�ه اآخر: )نينوى 
مو�ضعان: بك�ضر النون وياء �ضاكنة ونون اخرى مفتوحة 
وواو وال���ف ممال���ة، نين���وى بلد ق���دمي كان مقاب���ل مدينة 
املو�ض���ل. ونين���وى كورة كان���ت باأر�ش باب���ل منها كربالء 
التي قتل بها احل�ضني بن علي عليهما ال�ضالم- ونينوى من 

اال�ضماء االآ�ضورية(.
وال ن�ض���ك يف ان نينوى ال�ضفلى �ضميت با�ضم نينوى العليا 
اإح���دى عوا�ضم الدول���ة االآ�ضورية امل�ضه���ورة يف التاريخ، 
�ضميت اما ملعار�ضتها واما الدامة ذكراها، على عادة النا�ش 
يف ت�ضمي���ة البلدة التي ين�ضئونها بعد املهاجرة من بالدهم 
واجلالء عنها وي�ضمونها با�ضم بلدتهم التي هاجروا منها. 
وه���ذا مع���روف قدمي���ًا وحديثا، وه���و من اجم���ل �ضروب 

الوفاء، وان كان لغري االأحياء.
ونق���ل بع�ش الف�ضالء قول اأحد الباحثني يف تاريخ كربالء 
القدمي وهو )كل  ما ميكن ان يقال عن تاريخها القدمي انها 
كان���ت من اأمهات مدن ط�ضوج النهرين الواقعة على �ضفاف 
نه���ر باالكوبا����ش )الف���رات الق���دمي( وعل���ى اأر�ضه���ا معبد 
للعبادة وال�ضالة، كم���ا ي�ضتدل من االأ�ضماء التي عرفت بها 
قدمي���ًا كعمورا، ماريا، �ضف���ورًا، وقد كرثت حول�ها املقابر، 
كما عرث على جث���ث موتى داخل اوان خزفية يعود تاريخا 
اإىل قب���ل العه���د امل�ضيح���ي، واأم���ا االأق���وام الت���ي �ضكنوها 
فكان���وا يعولون على الزراع���ة خل�ضوب���ة  تربتها وغزارة 
مائها لكرثة العيون التي كانت منت�ضرة يف اأرجائها( .ومن 
املعلوم ان كربالء لي�ضت على �ضفة الفرات وال على �ضفافه، 

فالقائل لو قال )كورة كربالء( لكان القول علميًا.
ومم���ا ي���دل على قدم كرب���الء اأي�ض���ا ووجودها قب���ل الفتح 
االإ�ضالم���ي م���ا ذك���ره اخلطيب البغ���دادي ب�ضن���ده اىل اأبي 
�ضعي���د التيمي ق���ال: )اقبلنا مع علي )ع( م���ن �ضفني فنزلنا 
كرب���الء، فلما انت�ضف النهار عط�ش القوم( وروى بعد ذلك 
ب�ضن���ده اأي�ض���ا عنه قال: )اأقبل���ت من االنبار م���ع علي نريد 
الكوف���ة وعل���ي يف النا�ش، فبين���ا نحن ن�ضري عل���ى �ضاطي 
الف���رات اذ جل���ج يف ال�ضح���راء فتبع���ه نا�ش م���ن اأ�ضحابه 
واخذ نا�ش على  �ضاطئ املاء، فكنت ممن اأخذ مع علي حتى 
تو�ضط ال�ضحراء، فقال النا�ش: يا اأمري املوؤمنني اإنا نخاف 
العط����ش، قال: اإن الل�ه �ضي�ضقيكم، وراهب قريب منا، فجاء 
عل���ي اإىل مكانه فقال: احفروا هاهن���ا فحفرنا، وكنت فيمن 
حفر، حتى نزلنا � يعني عر�ش لنا حجر � فقال علي: ارفعوا 
ه���ذا احلج���ر، فاأعانونا عليه حتى رفعناه، ف���اإذا عني باردة 
طيب���ة، ف�ضربنا. فرجع نا�ش وكنت فيمن رجع، فالتم�ضناها 
فل���م نق���در عليها، فقال الراه���ب: ال ي�ضتخرجه���ا اإال نبي اأو 

و�ضي
يعق���وب  ب���ن  اإبراهي���م  اإىل  ب�ضن���ده  اخلطي���ب  ذك���ر  ث���م 
اجلوزج���اين اأن )اأبا �ضعيد التيمي( مرتوك احلديث وغري 
ثق���ة  واملهم من هذا احلديث اأن االإمام عليا )ع( مّر بكربالء 
ول���ج يف ال�ضحراء قبل �ضن���ة اأربعني ال�هجري���ة، ومل يذكر 
اأح���د من املوؤرخني اإن�ضاء مدينة با�ضم كربالء يف اأثناء تلك 
ال�ضن���ني االأربعني، وهذا مرادنا بقبولنا اأنها غري اإ�ضالمية، 
وق���د اأ�ضرنا اإىل مثل ه���ذا املعنى اآنفا. وه���ذا اخلرب نقلناه 

لتاأييده وتاأكيده .

عن مو�سوعة العتبات املقد�سة ، ق�سم كربالء

كربالء سنة 1911 في مدونة نادرة 

تسمية كربالء واصلها
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أح������م������د ال�����خ�����ال�����ديم��ح��م��د س���ل���م���ان م��ن��ور

�ض���در يف الي���وم االول لث���ورة14 مت���وز 1958 املر�ضوم 
اجلمه���وري رق���م ) 6 ( الذي يق�ض���ي بتعيني ف���وؤاد عارف 
مت�ضرف���ا للواء كربالء ، ويعد فوؤاد عارف املت�ضرف رقم ) 
34 ( م���ن املت�ضرفني الذين تولوا هذا املن�ضب منذ ت�ضكيل 
اول حكوم���ة عراقية يف ع���ام 1920، وبذلك التعيني غادر 
ف���وؤاد ع���ارف احلي���اة الع�ضكرية اىل جم���ال العمل املدين، 
اذ احي���ل على التقاعد وفقا لقان���ون التقاعد الع�ضكري، مع 
عدد م���ن ال�ضباط ممن تولوا وظائ���ف مدنية بعد الثورة. 
ام���ا �ضبب اختياره له���ذا املن�ضب فكان اوال وقبل كل �ضيء 
تكرمي���ا ل���ه من ق���ادة  الث���ورة، عل���ى اعتب���ار ان���ه كان من 
ال�ضب���اط املوؤيدي���ن لتنظيم ال�ضباط االح���رار قبل الثورة 
وبعدها، على الرغم من عدم ان�ضمامه اليهم ب�ضكل ر�ضمي، 
ف�ض���اًل عن عالقت���ه القوية بعبد الكرمي قا�ض���م الذي ا�ضبح 
الرج���ل االول يف الع���راق اآنذاك . كما جمع���ت فوؤاد عارف 
عالقات مودة واحرتام باهايل كربالء منذ عام 1947 كما 
ذكرنا �ضابقا، وهناك من يرجح اختياره لهذا املن�ضب الأنه 

ينحدر من ا�ضرة علوية ) ال�ضادة الربزجنية ( . 
ا�ضته���ل ف���وؤاد ع���ارف عمل���ه يف كرب���الء، بالقي���ام مبهم���ة 
احل�ض���ول عل���ى تايي���د علماء الدي���ن يف كرب���الء والنجف 
للثورة، اذ مت تكليفه بهذه املهمة من قبل عبد الكرمي قا�ضم 
.ق���ام ف���وؤاد ع���ارف بالذه���اب اىل علماء الدي���ن يف النجف 
للح�ض���ول على تاأييدهم للث���ورة، م�ضطحبا مع���ه قائمقام 

ق�ضاء النجف ) حمافظة النجف حاليا ( ال�ضيد 
) تق���ي القزوين���ي ( وكان االخري قد تلق���ى ات�ضاال مبا�ضرا 
م���ن وزارة الدفاع لت�ضهيل تلك املهمة، ملا كان يتمتع به من 
عالق���ات طيب���ة مع علم���اء النجف ، فكان ل���ه دورا كبري يف 
م�ضاع���دة فوؤاد عارف يف احل�ضول على تاأييد علماء الدين 
للث���ورة، وبذل���ك متكن فوؤاد ع���ارف من اجن���از اول واأهم 
عمل قام به حني كان ي�ضغل من�ضب مت�ضرف لواء كربالء، 
فق���د طماأن علماء الدين من اهداف الثورة ونيات القائمني 
عليه���ا، فج���اءت كتب التاأيي���د على �ض���كل ر�ضائل حتريرية 

وبرقيات ملوؤازرة الثورة واحلكومة اجلمهورية.

ق���ام   ،1958 ع���ام  مت���وز  م���ن  والع�ضري���ن  الراب���ع  ويف 
ف���وؤاد ع���ارف بزي���ارة وزارة الدف���اع ب�ضحب���ة ال�ضيد تقي 
القزوين���ي، حامال معه ر�ضائل التاأييد التي بعث بها علماء  
النجف و كرب���الء للثورةوعند و�ضوله اىل هناك كان عبد 
الكرمي قا�ضم جمتمعا بال�ضفري االمريكي يف بغداد، فطلب 
فوؤاد ع���ارف من املق���دم )و�ضفي طاهر( ال���ذي كان مرافقا 
لعب���د الكرمي قا�ضم، ان يدخل عليه ويبلغه باأن يخرج اليه، 
الن هن���اك امرًا مهمًا يجب ان يطل���ع عليه، اذ ابلغه االخري 
بنج���اح مهمت���ه يف احل�ض���ول عل���ى تاأيي���د علم���اء النجف 
وكرب���الء، ف�ضكر عب���د الكرمي قا�ضم فوؤاد ع���ارف على ذلك، 
وقال له بانه �ضوف يقول لل�ضفري االمريكي : ))افتح اذاعة 
بغداد هذا امل�ضاء، ال�ضاعة الثامنة، وا�ضغ اىل تاأييد علماء 
الدين االفا�ضل لثورتنا((. ويبدو ان ذلك االجراء جاء لكي 
يتاأك���د االمريكيون من تاأيي���د غالبية ال�ضع���ب للجمهورية 

التي جاءت بها الثورة، كي يعرتفوا بها  . 
ونظ���را ملا تتمتع به كربالء من خ�ضو�ضية، كونها وبع�ش 
االق�ضي���ة التابع���ة لها ان���ذاك كق�ضائي النج���ف والكوفة ، 

تع���د من امل���دن املقد�ض���ة لدى امل�ضلم���ني عام���ة والعراقيني 
ب�ض���كل خا����ش، ل���ذا ف���ان ادارتها تتطل���ب �ضل���وكا خمتلفا 
يف االدارة ع���ن نظرياته���ا م���ن امل���دن العراقي���ة االخ���رى، 
وب�ضبب قل���ة خربة فوؤاد عارف يف جم���ال االدارة املدنية، 
فق���د كان ذل���ك اول من�ضب اداري مدين يت���واله، ولغر�ش 
جت���اوز امل�ضكالت التي واجهته خالل تلك املدة، �ضلك فوؤاد 
ع���ارف �ضيا�ضة متوازنة يف ادارة ل���واء كربالء، من خالل 
اعتم���اده ملبداأين ا�ضا�ضي���ني، هما تطبيق �ضي���ادة  القانون 
وفر�ض���ه اوال، ومراعاة ظروف املدين���ة، وو�ضعها الديني 
واالجتماع���ي ثاني���ا، للو�ض���ول اىل �ضيا�ض���ة اداري���ة اكرث 
ان�ضجام���ا م���ع واقع املدين���ة، معتم���دا بذلك عل���ى معرفته 
ال�ضخ�ضي���ة ب�ضوؤون كربالء وعالقاته اجليدة باهاليها، مذ 

كان ي�ضغل من�ضب مدير التجنيد فيها. 
برزت مالمح تل���ك ال�ضيا�ضة باتخاذه ق���رارات عدة تخ�ش 
ل���واء كربالء عند ت�ضلمه من�ضب���ه اجلديد، وكان من اهمها 
ق���راره با�ضتثناء مدينتي كربالء والنجف من قرارات منع 
التج���ول التي فر�ض���ت بعد الثورة على م���دن العراق كافة 

، وذل���ك التاحة املج���ال امام اهايل الل���واء باقامة ال�ضعائر 
والطقو����ش الديني���ة اخلا�ض���ة مبنا�ضبة عا�ض���وراء خالل 
�ضه���ر حم���رم. وق���د اذي���ع ذل���ك على �ض���كل بيان م���ن خالل 
مكربات ال�ضوت التي جابت �ضوارع كربالء، مما ادى اىل 
ا�ضتغ���راب عبد الكرمي قا�ضم من ذلك االمر، اذ ات�ضل بفوؤاد 
ع���ارف هاتفي���ا  قائال ل���ه : )) فوؤاد �ضنو، كرب���الء مو عراق 
.؟ ((. فاجاب���ه االخري بقوله : )) كال، ه���ذه مدينة مقد�ضة، 
لي����ش لنا اال ان نح���رتم �ضعائرها .((. فواف���ق عبد الكرمي 
قا�ضم على ذلك القرار، كما ت�ضدى فوؤاد عارف للتجاوزات 
الت���ي طال���ت بع����ش ال�ضخ�ضي���ات الكربالئي���ة املعروفة ، 
م���ن قبل بع����ش الذين ا�ضتغل���وا حالة الفو�ض���ى التي تلت 
الثورة، وكان ذلك من خالل خماطبته للجماهري وافهامهم 
باأن اجلي�ش العراقي هو �ضاحب الف�ضل االول يف الثورة 
الت���ي قام بها، لذا لي����ش من حق  اأي �ضخ����ش ان يت�ضرف 

ب�ضكل ي�ضيء لها. 
وكان م���ن اب���رز م���ن القى كلم���ة يف االذاعة ان���ذاك ال�ضيخ 
) عب���د الزه���راء الكعب���ي ( الذي اذيع ) املقت���ل احل�ضيني ( 
ب�ضوت���ه الول مرة يف تاأريخ الع���راق يف ذلك الوقت ، كما 
اقي���م يف كرب���الء يف الثاين والع�ضرين م���ن كانون الثاين 
عام 1959، احتفاال دينيا كبريا مبنا�ضبة مولد االمام علي 
ب���ن ابي طالب ) ع ( وجاء ذل���ك االحتفال الديني بناء على 
رغب���ة اهايل كرب���الء، ال �ضيما رج���ال الدي���ن الذين طلبوا 
من فوؤاد ع���ارف املوافقة عل���ى اقامته،فرحب االخري بذلك 
وتاب���ع التح�ضريات التي �ضبقت اقامة االحتفال الذي كان 
برئا�ضته ، ويعد ذلك االحتفال فريدا من نوعه، اذ مل ي�ضهد 
الع���راق ب�ضكل ع���ام وكربالء ب�ضكل خا����ش مثله من حيث 
حج���م امل�ضاركة والفعاليات فيه، اذ ب���داأت التح�ضريات له 
قب���ل �ضهر كامل، وخالل هذا الوق���ت اقيمت عدة احتفاالت 
متهيدي���ة عدي���دة قبل حلول الي���وم الثالث ع�ض���ر من �ضهر 
رج���ب للع���ام الهج���ري 1378، ال���ذي اقي���م في���ه االحتفال 
الدين���ي الكب���ري، وقد تناقل���ت اخب���اره االذاع���ات العاملية 

املختلفة، التي و�ضفته ب�) املهرجان (. 
وم���ن جان���ب اأخ���ر فق���د حظ���ي االحتف���ال باهتم���ام ديني 
دعي���ت  الدين���ي  امل�ضت���وى  فعل���ى  كبريي���ن،  و�ضيا�ض���ي 
لالحتف���ال �ضخ�ضي���ات ديني���ة عراقية وعربي���ة وا�ضالمية 
م���ن خمتلف الدول ، وم���ن ابرز امل�ضارك���ني ال�ضيد حم�ضن 
احلكي���م ال���ذي القى كلمة بتل���ك املنا�ضبة، وعل���ى امل�ضتوى 
ال�ضيا�ض���ي القيت كلمات نيابة ع���ن رئي�ش جمل�ش ال�ضيادة 
حممد جنيب الربيعي ورئي�ش الوزراء عبد الكرمي قا�ضم، 
ف�ض���ال عن  الكلمة التي القاها ف���وؤاد عارف بتلك املنا�ضبة ، 
كم���ا �ضهد االحتف���ال ا�ضدار كتاب ت�ضم���ن منهاج االحتفال 
بعن���وان ) املهرجان العاملي ( ث���م ا�ضبح االحتفال بعد ذلك 
تقلي���دا �ضنوي���ا يقام يف كربالء او امل���دن املقد�ضة العراقية 

االخرى.
وهك���ذا ا�ضتط���اع ف���وؤاد عارف ار�ض���اء االم���ن واال�ضتقرار 
يف مدين���ة كرب���الء خ���الل اال�ضه���ر ال�ضبع���ة الت���ي ق�ضاها 
يف ذل���ك املن�ض���ب، فكان ال�ضل���وب االدارة ال���ذي اتبعه يف 
ل���واء كرب���الء دور مهم يف مواجهة االح���داث والتطورات 
ال�ضيا�ضي���ة اخلطرية التي حدثت يف املدينة، وال �ضيما يف 
مواجه���ة ظاه���رة ال�ض���راع ال�ضيا�ضي بني بع����ش اجلهات 
ال�ضيا�ضي���ة املختلف���ة فيم���ا بينه���ا، الت���ي ا�ضتغل���ت اجواء 
االنفت���اح ال�ضيا�ض���ي التي وفرتها لها الث���ورة، بعد ان كان 
عم���ل تلك اجلهات يعد من املحظورات اب���ان العهد امللكي، 
كم���ا كان لف���وؤاد عارف دور مهم يف ابع���اد املدينة من خطر 

االنزالق يف حالة الفو�ضى التي كادت ان حت�ضل .

 عن ر�سالة )فوؤاد عارف ودوره الع�سكري وال�سيا�سي
 يف العراق حتى عام 1975

يف يوم 9/ اآب/ 1919 ح�ضر اإىل دار ال�ضيد علي البزركان 
كل م����ن ال�ض����ادة ح�ضن ر�ض����ا املحام����ي، اإبراهي����م العثمان، 
عا�ض����م الچلبي، اإبراهيم الواعظ، خ����ريي ال�ضنوي وعزيز 
ال�ضن����وي، وبعد اأن ج����رى احلديث ح����ول االأو�ضاع العامة 
يف بغ����داد واملاآ�ضي الت����ي جلبها االحت����الل الربيطاين على 
العراقي����ني، ق����ال ال�ضي����د اإبراهي����م الواع����ظ اأن ال�ضيد منري 
القا�ض����ي قد حاول ا�ضتح�ضال اإجازة لفتح مدر�ضة اأهلية اإال 

اأن ال�ضلطة مل جتزه بحجة وجود املدار�ش احلكومية.
ويف الي����وم الت����ايل اجتم����ع كل م����ن ال�ضي����د عل����ي البزركان 
وال�ضي����د ح�ض����ن ر�ضا املحام����ي وال�ضي����د اإبراهي����م العثمان 
وال�ضيد عا�ضم الچلبي وقرروا فتح مدر�ضة اأهلية كي تكون 
حم����اًل الجتماعاته����م، وحرر الطل����ب ال�ضيد عل����ي البزركان 
ووقع����ه كل من ح�ضن ر�ضا واإبراهي����م العثمان وقال عا�ضم 
الچلب����ي اأن والدي موظ����ف يف نظارة املع����ارف �ضي�ضاعدنا 
هناك.حم����ل الطلب ال�ضي����د ح�ضن ر�ضا و�ضلم����ه اإىل النائب 
عبد الوهاب اأفندي، وكان االأخري جتمعه �ضداقة مع ال�ضري 
بر�ضي كوك�ش، وم�ضت عدة ايام لكن النائب عبد الوهاب مل 

يذهب اإىل ال�ضري بر�ضي كوك�ش لكرثة م�ضاغله.
مل ينتظ����ر عل����ي البزركان طوي����اًل وحرر طلبًا اآخ����رًا ووقعه 
مبف����رده وذه����ب بالطل����ب اإىل نظارة املع����ارف، فوجد هناك 
يو�ض����ف بك جنل اإبراهيم با�ضا ال����ذي �ضاعده بالدخول اإىل 
ناظر املع����ارف الكابنت "بيز"، وعندما جل�ش علي البزركان 
يف مكت����ب ناظ����ر املع����ارف وق����دم الطلب، ق����ال الناظ����ر ملاذا 
تطلب فتح مدر�ض����ة اأهلية ومدار�ش احلكومة كثرية؟ اأجاب 
الب����زركان اأن املدار�ش احلكومية ه����ي مدار�ش ابتدائية وال 
توج����د بينها مدر�ض����ة ثانوي����ة اأو اإعدادية، واأك����رث ال�ضباب 
العراق����ي انقطع ع����ن الدرا�ض����ة واأخذ يت�ضك����ع يف الطرقات 
بعد اأن اأغلقت املدار�ش الثانوية الرتكية ابوابها، وهم االآن 
يرتحم����ون على اأي����ام العثمانيني وي����ودون عودتهم للبالد، 
ف����اإذا ما ح�ضل����ت على اإجازة بفتح مدر�ض����ة ثانوية اأ�ضتطيع 
اأن اأنقذه����م من م�ضتقبل مظلم، هذا باالإ�ضافة اإىل اأن لليهود 

والن�ضارى مدار�ش اأهلية كثرية جتمع �ضبابهم.
وحينما ا�ضتف�ضر الناظر ع����ن م�ضدر نفقات املدر�ضة، اأجاب 
البزركان باأن اأكرث امل�ضلمني �ضي�ضرتكون يف دفع م�ضاريفها 

ونفقات تاأ�ضي�ضها.
وبع����د اربع����ة اأيام عل����ى تل����ك املقابل����ة اأر�ضل ال�ض����ري بونام 
كارتر ناظر العدلية طلب����ًا بح�ضور علي البزركان وبوجود 
املرتج����م يو�ضف اأفندي وطرح ال�ضري كارت����ر نف�ش االأ�ضئلة 
ال�ضابق����ة التي وجهها ناظر املع����ارف، وكرر البزركان نف�ش 

االإجابة.
بعد عدة اأيام جاء الكتاب التايل:

اإىل عل����ي اأفندي اآل بزركان ال�ضاك����ن يف حملة احليدرخانة 
رق����م ال����دار )5 – 91(، اإ�ض����ارة اإىل كتابكم امل����وؤرخ يف 20/ 
اآب/ 1919 اإن ه����ذه النظارة ال تعار�����ش تاأ�ضي�ضكم مدر�ضة 
عل����ى اأن يواف����ق منهاجه����ا منه����اج املعارف وحمله����ا يوافق 

ال�ضحة.
موؤرخ يف 14/ اأيلول/ 1919

وبعد فتح املدر�ضة اأقبل عليها ال�ضباب اإقبااًل كبريًا، ف�ضارت 
بحق منه����اًل للعلم ومنربًا للوطني����ة، وكان يح�ضر اإليها كل 
خمي�����ش واثن����ني عدة مئ����ات من ال�ضب����اب وغريه����م وتلقى 

عليهم اخلطب احلما�ضية والق�ضائد امللتهبة ومنها:
جرد احلزم وامتطي العزَم مهرًا

ما اأرى اليوم يف التقاعد عذرا

ل�ضت اأر�ضى لك اخلمول �ضعارًا

ومنادى العال يناديك جهرًا
واأ�ضبح����ت املدر�ض����ة االأهلي����ة النادي الذي يرت����اده ال�ضباب 

للمداولة يف اأحداث البلد التي ت�ضتجد.
وعندم����ا ح�ضر امل�ض����رت "بيل" اإىل بغ����داد اأرادت ابنته م�ش 
بي����ل اأن ت�ضتغ����ل فر�ض����ة ح�ض����وره اإىل بغداد فدع����ت فريقًا 
م����ن ال�ضباب البغدادي اإىل حفلة �ض����اي لتطلع على اأفكارهم 
واآرائهم واجتاهاتهم وميولهم، وملا و�ضلت بطاقات الدعوة 
جتم����ع املدع����وون يف املدر�ضة االأهلية، وعندم����ا علموا باأن 
الدع����وة ال ت�ضمل عل����ي البزركان قرروا االعت����ذار عن تلبية 
الدعوة، وحرر ال�ضيد �ضلمان ال�ضيخ اأحمد الداوود االعتذار 
ووقع����ه جمي����ع احلا�ضرين واأخ����ذ ال�ضيد حمم����ود �ضبحي 
الدف����رتي القلم ال����ذي حرر به االعت����ذار للذك����رى، وبعد اأن 

علمت م�ش بيل بذلك ح�ضرت اإىل املدر�ضة واعتذرت.
ا�ضتم����ر التالمي����ذ يف املدر�ض����ة االأهلية يف تردي����د االأنا�ضيد 

الوطنية واحلما�ضية.
ويف اأح����د االأيام اأخذ علي البزركان الطالب وذهب بهم اإىل 
ب�ضت����ان ال�ضرافية وعلى �ضدورهم اإ�ض����ارات العلم العربي، 
فاأر�ضل امليج����ر بلفور "احلاكم الع�ضك����ري وال�ضيا�ضي" يف 
طلب عل����ي البزركان وحكم علي����ه بال�ضجن مل����دة اأ�ضبوع اأو 
دفع غرام����ة مقداره����ا "50" ربية، ودفع����ت الغرامة، وعلى 
اأثره����ا اأغلق����ت املدر�ض����ة ي����وم اخلمي�����ش 12/ اآب/ 1920 
واألغي����ت اإجازتها، اإال اأن النائب عبد الوهاب ات�ضل بال�ضري 
بر�ضي كوك�ش يف اأيل����ول 1920وا�ضتح�ضل االإجازة ثانيًة 

على اأن يغري ا�ضمها اإىل مدر�ضة التفي�ش االأهلية.
ونق����اًل ع����ن كت����اب الوقائ����ع احلقيقي����ة يق����ول ال�ضي����خ علي 
الب����زركان اأن����ه كان جال�ض����ًا يف مدر�ضة التفي�����ش يوم 20/ 
5/ 1920 وبالتحدي����د يف مكت����ب ال�ضيد ط����ه لطفي البدري 
حما�ض����ب املدر�ضة وعن����د ال�ضاع����ة الثانية بع����د الظهر دخل 
اإلين����ا م����وزع اأوراق احلكوم����ة ويحمل بيده ع����دة كتب من 
احلاك����م الع�ضك����ري وال�ضيا�ض����ي بلف����ور، االأول موج����ه اإىل 
علي الب����زركان والثاين موجه اإىل حمم����د جعفر اأبو التمن 
والثال����ث اإىل ال�ضي����خ اأحم����د ال����داوود والراب����ع اإىل ال�ضيخ 
مه����دي الب�ضري، يدعو هوؤالء احل�ض����ور اإىل مكتبه الر�ضمي 

ال�ضاعة الرابعة ع�ضرًا من نف�ش اليوم.
ويف الزم����ان وامل����كان املحددي����ن ح�ض����ر ه����وؤالء اإىل �ضراي 
احلكومة وكانت املظاهرات تع����م �ضارع الر�ضيد واالأ�ضواق 
املوؤدي����ة اإىل خ����ان دل����ة و�ض����راي احلكوم����ة تهت����ف ب�ضقوط 
االحت����الل على اأث����ر ده�ش �ضيارة بلف����ور املدعو عبد الكرمي 

النجار االأخر�ش واالأطر�ش واأدت اإىل مقتله.
يق����ول الب����زركان دخلن����ا اإىل مكتب �ضكرت����ري احلاكم املدعو 
ميخائي����ل توتوجني و�ضاألناه عن احلاكم فقال انتظروا ... 
وبعد فرتة اأمر احلاكم بلفور بح�ضورنا، فدخلنا ووجدناه 
جال�ضًا خلف من�ضدة طويلة واأمامه �ضوط من اجللد واأمامه 
كذلك �ضحن فيه ب����اودر اأبي�ش وعلى جنبه لفافة قطن وهو 
مي�ضك القط����ن ويلوثه بالباودر وين�ضف وجهه من الدم اأثر 
الر�ضو�ش التي اأ�ضابته م����ن جراء احلجارة التي رمي بها 

اأثناء ده�ش االأخر�ش.
وعندم����ا جل�ضن����ا اأمامه "كما ي����روي الب����زركان"، كان خلف 
احلاك����م الع�ضكري وال�ضيا�ضي بلفور كاًل من جميد ال�ضاوي 
رئي�ش البلدية وم�ض����رت طوت وامل�ضرت تامي، فنظر اإلينا ثم 
التفت اإىل ال�ضيخ اأحمد الداوود وقال له اأنت يا �ضيخ اأحمد 
االآن اأ�ضبحت وطني بعد اأن كنت موظفًا عندنا يف االأوقاف 
و�ضرق����ت اأثم����ان ال�ضم����وع وعلى اأثره����ا طردن����اك .. واالآن 

ل�ضانك اأ�ضبح طوياًل علينا،اإن ل�ضانك يحتاج اإىل قطع.
فاأجاب ال�ضيخ اأحمد اأنا مل اأعمل �ضيئًا حتى تقطعوا ل�ضاين، 

ف�ضاح به احلاكم ا�ضكت.
ث����م التفت اإىل ال�ضي����خ الب�ضري وقاله له واأن����ت اأيها االأعمى 
.. م����ن اأي����ن اأتيت؟ فاأجاب الب�ضري جئت م����ن احللة، فقال له 
احلاكم الأي �ضب����ب جئت؟ اأجاب الب�ض����ري لال�ضت�ضفاء، فقال 
ل����ه احلاك����م اإن ه����واء بغداد متعف����ن، االآن اإرج����ع اإىل احللة 

هواوؤها اأنقى من هواء بغداد.
ث����م التفت اإيلَّ وقال يا علي الب����زركان نحن االآن قررنا نفيك 
واإبع����ادك اإىل هنج����ام، ولك����ن ال�ضي����د عبد الرحم����ن النقيب 
تكفل����ك وتعه����د يل عل����ى اأن����ك ت����رتك ه����ذه االأعم����ال املهيجة 

لالأفكار واملقلقة لراحة االأهايل.
فقل����ت ل����ه ت�ضم����ح يل ي����ا م�ض����رت بلف����ور اأن اأتكل����م: فقال يل 
ب�ض����وت ع����ال: تكلم فقلت ل����ه اأنا ال اأقبل كفال����ة النقيب ومن 
جملة اأقوايل اأين على مبداأ اأقوم به، بناءًا على وعودكم لنا 
وهذا القتيل "االأخر�ش" ال يجوز لكم اأن تدفنوه الأنه م�ضلم 
ولي�ش م�ضيحي وعلي����ه �ضن�ضتمر يف اأعمالنا الوطنية حتى 

تربوا بوعودكم، فنهرين �ضائحًا وقال يل اأ�ضكت.
ث����م ا�ضار اإلينا بيده اذهبوا ومل يتكل����م مع حممد جعفر اأبو 

التمن.

اول متصرف لكربالء في العهد الجمهوري

فؤاد عارف ، سبعة اشهر في كربالء
100 عام على تأسيسها

المدرسة االهلية والحركة الوطنية
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وصال عبد العزيز محمد
رف��ع��ت م��ره��ون ال��ص��ف��ار

م���ن املع���روف ان املوهب���ة ، اي موهبة، وخا�ض���ة املوهبة 
العلمية واالدبي���ة تتطور اذا ن�ضاأت يف البيئة املنا�ضبة لها 
وتبدي االحرتام واالكبار واالجالل حلامليها .. تلك كانت 
البيئة النجفي���ة التي احت�ضنت جعف���ر اخلليلي ومواهبه 
وقابلياته العلمية واالدبية والثقافية حت�ضرين وانا اكتب 
ع���ن االديب جعفر اخلليل���ي مواقف �ضلة ب���ه وبا�ضخا�ش 

عائلتنا ، اراين امر عليها باكبار له ، وتلذذ بذكراه .
فعند وفاة املرحوم والدي بادر اال�ضتاذ اخلليلي باالت�ضال 
بدار االذاعه العراقية لالعالن عن النباأ مع كلمات موا�ضاة 
وا�ض���ادة بالفقيد واورد اخلليل���ي �ضديق العائله يف كتاب 
) اوالد اخلليل���ي( ق�ض���ة زواج اخي حمم���د بكلمات حمبة 

وعطف على )اوالده(.
واذك���ر انني يوم زرت اال�ضتاذ اخلليلي �ضويا مع �ضقيقتي 
د.ابت�ض���ام حينم���ا كان���ت طالب���ة يف املرحله الثاني���ه كلية 
االداب .. ق���ال له���ا يف معر����ش احلدي���ث : اذا كنت تودين 
ان ت�ضبح���ي عاملة وادبية مثقفة فعند ابتداء مطالعتك الي 
كت���اب ال تعبئي با�ضم الكاتب فتنت�ضرين له اوال تتعاطفني 
معه بل كوين حمايده يف رايك دومنا انحيازات قومية او 
ديني���ه او طائفية .. وبه���ذه املنا�ضبة اود ان اذكر انه �ضمى 

ابنتة الثانية )ابت�ضام( على ا�ضم �ضقيقتي ابت�ضام
ان اال�ضت���اذ اخلليل���ي يه���وى لعبة ال�ضط���رجن وهو ميتلك 
طاولة �ضطرجن ومن طرائفه يف اللعب ان فر�ش ال�ضطرجن 

عنده تقابل وزراء..
ن�ض���اأ اخلليلي يف عائلة ا�ضتهرت منذ القدم بالطب العربي 
والعل���وم واالدب والدي���ن ونب���غ غ���ري واحد منه���م بلطب  
العرب���ي وكان اخره���م ال�ضي���خ حمم���د �ض���ادق اخلليل���ي 
وال�ضي���خ حمم���د �ضال���ح اخلليل���ي، كذل���ك ت���وىل اكرث من 
واحدا املرجعية الك���ربى للزعامة الروحية ال�ضيعية منهم 
احلاج علي اخلليلي واحلاج مرزه ح�ضني اخلليلي. لعائلة 
اخليل���ي مدر�ضت���ان )مدر�ض���ة اخلليل���ي الك���ربى ، مدر�ضة 
اخلليل���ي ال�ضغرى ( حتتوي كل منهما ع���دد غري قليل من 
الغ���رف املعدة ل�ضكنى طالب العلم جمانا، ويف كل مدر�ضة 
مكتب���ة كبرية موقوفة على طالبها كم���ا ان لعائلة اخلليلي 
م�ضج���دا ا�ضتهر با�ضمه���م يف النجف لق���د و�ضف اخلليلي 
با�ضلوب���ه الق�ض�ضي اجلميل ن�ضاأته االوىل وو�ضف منزله 
والغرف���ة التي خ�ض�ضت له فيقول عنها ) اما انا فكنت انام 
يف رك���ن ملحق بغرفة ابوي م���ن املمكن ان ت�ضمى جتاوزا 
بالغرفة ( اما ا�ضمها املتعارف وهو)�ضندوق خانه( وكانت 
ل���ه باب على غرفة ابويه وب���اب م�ضتقل على اخلارج وهي 
التت�ض���ع لغري من���ام �ضخ�ش و�ضن���دوق كان مليئا بالثياب 

ومدخرات االهل ..
كان اخلليل���ي ي�ضلي نف�ض���ه يف �ضغره مبطاردة الع�ضافري 
يف اع�ضا�ضه���ا كما اخت���ري زعيما لع�ضابة م���ن ابناء احلي 
يف النج���ف حيث كان���ت معارك متقطعة ب���ني جماعات من 
ال�ضباب يف االحي���اء املختلفه للمدينة وا�ضتمرت �ضجاعته 
ايام �ضبابه حتى اواخر ايامه حني ام�ضك بالل�ش الذي كان 

يروم ال�ضطو على داره يف كرادة مرمي يف بغداد..
ومل تقت�ض���ر �ضف���ات اخلليل���ي اىل االدب وال�ضع���ر وامن���ا 
كان يع���رف بالظ���رف وبراعة النكت���ه وال يفوت���ه ايرادها 
حت���ى عل���ى نف�ض���ه فيتح���ول جمل�ض���ه اىل م���رح متوا�ضل 
لي�ش لك���رثة ما يرويها م���ن ال�ضواهد واالمثل���ه وال لطول 
باع���ة يف االدب والق�ض���ة وال�ضع���ر ، وامن���ا للمقالب التي 
كان يحوكه���ا وهناك �ضواهد كثرية عل���ى ذلك فمن النكات 
العار�ض���ة والدال���ة على �ضرع���ة البديه���ة مان�ضرته جريدة 
االي���ام العراقي���ة )قي���ل لال�ضتاذ جعف���ر اخلليل���ي انك ابو 

ال�ضحاف���ة فق���ال ان���ا ابوه���ا حني 
يري���دون �ضتمه���ا ولعنها – لع���ن الله اب���ا ال�ضحافة – اما 
ق�ضوره���ا و�ضياراته���ا فلي����ش يل منه���ا �ض���يء ( ون�ض���رت 
جريده الزمان على ل�ضان اخلليلي قوله – وهو ي�ضكو داء 
النقر�ش ) النقر�ش ي�ضميه العرب داء امللوك ( قائال ) ل�ضت 
ادري مل���اذا لي����ش يل من املل���وك اال مر�ضهم(.ام���ا رفاههم 

وهناوؤهم فلهم وحدهم دون غريهم.. 
دكت���ور م�ضطف���ى جواد ن�ضي���ج وحده يف البح���ث والعلم 
واالدب وان ملكات���ه يف التحقي���ق كان���ت مو�ض���ع اعجاب 
اجلميع فه���و مو�ضوعة ودائره معارف متنقلة اذ كان عاملا 
مبف���ردات اللغ���ة العربية وعلومه���ا مت�ضلعا م���ن لهجاتها 
اخلا�ض���ة وق���د ا�ضتغ���ل اخلليلي ه���ذه املعرف���ة  فاتفق مع 
ال�ضاع���ر ال�ضعب���ي ال�ضاخر ح�ض���ني ق�ضام ال���ذي عرف عنه 
بقدرت���ه اللغوي���ة اي�ض���ا وبا�ضتطاعت���ه ان ينظ���م ال�ضع���ر 
ب�ضرع���ة وبكلمات وجم���ل تبدو لك عربي���ة ولكن ال ا�ضول 
له���ا يف اللغة الدارج���ة او املعاجم اذ تنطل���ي معانيها على 

ع���ن  ف�ض���ال  ال�ضامع���ني 
ان���ه ن�ضيج وح���ده يف متثي���ل االدوار الفكاهية 

وظ���رف ون�ض���ج االحادي���ث والن���كات اتف���ق اخلليل���ي مع 
ه���ذا ال�ضاعر ان يح�ضر اىل �ضينم���ا الوطني حيث يح�ضر 
الدكتور م�ضطفى جواد ع�ض���ر كل يوم اىل ادارة ال�ضينما 
ث���م يدعي انه بن���ى �ضينم���ا يف مدينة ال�ضنافي���ة وانه جاء 
لي�ض���رتي افالم���ا وي�ضتمر يف كالم���ه الذي ذكرن���اه �ضابقا 
غري املفه���وم عدا املقدم���ة– �ضراء افالم مم���ا دعا اخلليلي 
ان ينب���ه ح�ضني ق�ضام بان االجدر ب���ه ان يخاطب اجلال�ش 
بقرب���ه وهو اال�ضت���اذ الدكتور م�ضطفى ج���واد لكونه عاملا 
لغوي���ا ومت�ضلع���ا من اق���رب اللغ���ات من املمك���ن ان يتفهم 
مطلب���ه عند ذل���ك اجته الق�ضام اىل دكت���ور م�ضطفى مكررا 
الطل���ب معي���دا ال���كالم ال���ذي ال معنى ل���ه م�ضيفا ل���ه كالما 
مط���وال فم���ا كان م���ن الدكت���ور م�ضطف���ى اال ان يطلب منه 
الت�ضه���ل وان يعيد قول���ه فاعاد ثانية وثالث���ة ورابعة دون 
ان يفه���م الدكتور او اي م���ن املوجودين �ضيئا وبعد م�ضي 

عل���ى مايزيد رب���ع �ضاعة على هذا املن���وال �ضحك اخلليلي 
والق�ضام وعرف الدكتور م�ضطفى بال�ضاعر فكانت مداعبة 
ا�ضتلطفها احل�ضور وعلى را�ضهم الدكتور م�ضطفى جواد 
.. ومثلم���ا كان املرح���وم اخلليلي يح���وك النكات واملقالب 
على غريه فقد كان يتقبل ن���كات االخرين ومقالبهم ب�ضدر 
رحب . فقد اقام���ت جريدة الهاتف م�ضابقة �ضعرية مدارها 
ا�ضتعم���ال كلم���ة )كل���ك( يف م���وال واجلائ���زة ا�ضرتاك يف 
جري���دة الهاتف مل���دة �ضنة جمانا وقد ا�ض���رتك فيها �ضعراء 
�ضعبيي���ون كث���ريون م���ن النج���ف وخارجه���ا . ويف اثناء 
احلف���ل ال���ذي اقامته جري���دة الهات���ف العالن ا�ض���م الفائز 
ات�ضح انه والدي ال�ضاع���ر مرهون ال�ضفار .. عندها وقف 
والدى مبت�ضما “�ضاكرا” للهاتف هذه البادرة وللجنة التي 
اختارت���ه قائال : لعل اخلليل���ي اراد ان ي�ضرب ع�ضفورين 
بحج���ر واحدر ، فه���و اوال اراد تكرميي وانا �ضديق عزيز 
عليه وثانيا ان جريدة الهاتف ت�ضلني جمانا بغ�ش النظر 
ع���ن فوزى بامل�ضابقة او عدم���ه .. هنا قام اخلليلي �ضاحكا 
ومهنئ���ا والدي موؤكدا له ان���ه كان جديرا بالفوز بامل�ضابقة 
ب���ني �ضحك املجتمعني وتعليقاتهم ثم قال ان اللجنة تاألفت 
من ال�ضيخ حممد علي اليعقوبي وال�ضيد حممود احلبوبي 

واال�ضتاذ �ضالح اجلعفري وال با�ش ان اذكر املوال :
اهل احل�ضد واللوؤم كل فرد منهم كلك

واحدهم بكل فعل  لب الكلب لكه لك
يب�ضم ويخفى املكر ك�ضده يعرب كلك
واالعوج اعوج فاليعدل وجاره مله

  والزين ظاهر جلى مايخفه بني املله
  كلب���ه خل���ه م���ن الدغ����ش ومن املج���ارم مله واملي���ل و�ضط 

البحر لتظن يلحكه كلك ..

) من مقال طويل كتبه اال�ستاذ رفعت ال�سفار(

وعل���ى اي���ة حال طال���ب الو�ضي بع���د ذلك من عب���د العزيز 
الق�ض���اب ال���ذي بق���ي نائبا ع���ن بغ���داد بع���د ا�ضتقالته من 
رئا�ضة املجل�ش اقناع حممد ال�ضدر. بتاأليف وزارة جديدة 
ف�ض���ال ع���ن معرف���ة مطالي���ب رج���ال االحزاب،فالتقى عبد 
العزي���ز الق�ضاب مبمثل���ي االح���زاب يف داره وهم كال من 
حمم���د مهدي كبة عن ح���زب اال�ضتقالل،وكامل اجلادرجي 
ع���ن احلزب الوطني الدميقراط���ي ،وعلي ممتاز عن حزب 
االح���رار وجعفر حمندي عن اجلبه���ة النيابية طالبني منه 
ا�ضدار ق���رار باألغاء معاه���دة بورت�ضم���وث وحل املجل�ش 
النياب���ي الن���ه الميث���ل ال�ضع���ب واف���ق الو�ض���ي عل���ى تلك 
املطالي���ب وبذل���ك ت�ضكلت وزارة حمم���د ال�ضدراالوىل من 

29 كانون الثاين 1948-23  حزيران 1948.
اأه���م مااث���ري يف جمل����ش الن���واب �ضن���ة 1948 بع���د وثبة 
بورت�ضم���وث عندم���ا تقدم النائ���ب عبد ال���رزاق ال�ضيخلي 
باق���رتاح طلب في���ه ايق���اف اجلل�ضة م���ّدة دقيقت���ني حدادا 
عل���ى ارواح �ضهداء الوثبة والنقا�ش الذي جرى حول هذا 
االق���رتاح وماحدث من م�ضادة كالمية ب���ني النواب بقبول 
االقرتاح او رف�ضه مقابل ذلك مطالبه عبد العزيز الق�ضاب 
باحلفاظ على النظ���ام داخل املجل�ش. وعندما عقد جمل�ش 
النياب���ي جل�ضته الع�ضري���ن برئا�ضة عبد العزي���ز الق�ضاب 
وتلي���ت خال�ض���ة حم�ض���ر اجلل�ض���ة ال�ضابقة طل���ب الكالم 
حولها كل م���ن النواب عبداملجيد عبا�ش وجميل االورفلي 
وح�ض���ني جميل فتكلم عب���د العزيز الق�ض���اب قائال" ارجو 
م���ن املجل�ش ان ي�ضم���ح يل بالقاء كلمة ق�ض���رية ، اليخفى 
على ح�ضراتكم جميعا بان هذا املجل�ش هو ندوة حمرتمة 
تناق����ش فيها �ضوؤون الدولة بحري���ة و�ضراحة وفقا ملبادئ 
االع�ضاء املحرتمني عل���ى ان يكون ذلك بالطبع وفق نظام 
املجل����ش الداخلي فهذا الذي امتناه وارجوه من اجلميع" 
، فتكلم عبد املجي���د عبا�ش وحتدث عن ماوقع يف اجلل�ضة 
ال�ضابق���ة وا�ضاف اذا ما وجه اعرتا�ش على قراءة حم�ضر 
اجلل�ض���ة ال�ضابقة فانه يجب ان يكون معروفا "ان الق�ضية 
لي�ضت ق�ضية وقوف حدادا على بع�ش من توفوا من ابناء 
ه���ذا الوطن يف ح���وادث معروفة" امن���ا امل�ضاأل���ة "م�ضاألة 
تقري���ر مب���داأ الدارة اعمال ه���ذا املجل����ش وكل ماحدث يف 
اجلل�ض���ة كان ناجت���ا ع���ن ال�ض���ذوذ ال���ذي ح���دث يف ادارة 
املجل����ش" وا�ض���اف ان "هن���اك اق���رتاح ي���راد عر�ضه على 
املجل����ش وكل ماكن���ا نرج���وه ان يح���دث ه���ذا بالطريق���ة 
االعتيادي���ة واعرت�ش عل���ى ان االق���رتاح بالوقوف حدادا 
عل���ى ارواح ال�ضهداء مل يكن مكتوبا ثم قال ارجو من مقام 
الرئا�ض���ة ان يلت���زم احلياد الت���ام يف ادارة اعمال املجل�ش 
ث���م قال  فاأين املح يف حم�ض���ر اجلل�ضة بع�ش ا�ضياء يجب 

ان ت�ضحح . 
ف���رد عليه الق�ض���اب "ان االقرتاح قب���ل باالكرثية وقد وقع 
اعرتا����ش عل���ى نتيج���ة الت�ضوي���ت فو�ضع���ت االق���رتاح 
ذل���ك حدث���ت  وبع���د  فقب���ل  القي���ام  بطريق���ة  بالت�ضوي���ت 
ال�ضو�ض���اء فوقف���ت قائما وطلبت من الن���واب ان يلتزموا 
اله���دوء ثم اجلت اجلل�ض���ة وكان يوجد ا�ض���وات قبل ومل 

يقب���ل وما كن���ت م�ضتبها بقب���ول االقرتاح وبع���د ان نزلت 
م���ن من�ض���ة الرئا�ض���ة ج���اءين النائ���ب عبد املجي���د عبا�ش 
وقال ارجوا الت�ضويت بطريقة تعيني اال�ضماء فقلت له ان 
الوق���ت ق���د فات واين اطم���ن املجل�ش الع���ايل باين مل اكن 
حزبي���ا والمنت�ضبا اىل اية كتل���ة او هيئة موجودة يف هذا 
املجل����ش واين احك���م دائما �ضمريي ووج���داين يف ادارة 
اجلل�ضة ويف النظر يف القوانني واالقرتاحات ثم تال ن�ش 
املادة )61( من النظام الداخلي وا�ضاف ان النظام اليحتم 
عل���ى مقام الرئا�ضة قبول االقرتاح كتابة �ضبق يف اجلل�ضة 
او اجلل�ضت���ني االخريتني ان قدمت اقرتاحات غري مكتوبة 
فقبله���ا املجل����ش ث���م ق���ال ان االقرتاح���ات يج���ب ان تكون 
مكتوب���ة عندما تك���ون متعلقة بتعدي���ل القوانني وامل�ضائل 
اجلوهري���ة وه���ذه امل�ضاألة لي�ض���ت ذات اهمي���ة كبرية"اما 

النائ���ب جميل االورف���ه يل كان موؤيدا للنائ���ب عبد املجيد 
عبا�ش .

يف ح���ني كان النائ���ب ح�ض���ني جمي���ل  موؤيدا لعب���د العزيز 
الق�ض���اب فتكلم عن النظ���ام قائال" ه���ذه القاعة قاعة حمل 
للج���دل واملناق�ضة وفيها يتمثل ا�ضمى ماو�ضل اليه النظام 
الدميقراط���ي ويج���ب ان تكون هذه القاعة ن���دوة لتطبيق 
النظام وقال ان م�ضاألة ايقاف اجلل�ضة دقيقتني حدادا على 
ارواح ال�ضهداء اقرتاح تقدم به يف اجلل�ضة ال�ضابقة النائب 

عب���د ال���رزاق ال�ضيخل���ي وقد وق���ع اعرتا�ش م���ن النائبني 
عبداملجي���د عبا�ش وجمي���ل االورفه يل بان ه���ذا االقرتاح 
مل يقب���ل واذا رجعنا اىل النظام الداخلي جند ان الرئي�ش 
هو الذي يعلن نتيجة الت�ضويت ولي�ش عبد املجيد عبا�ش 
وال جمي���ل االورف���ه يل ، ان االقرتاح ُق���دم وو�ضعه معايل 
الرئي����ش بالت�ضويت مرتني االوىل برف���ع االيدي فقبل ثم 
وقع اعرتا�ش فو�ضعه الرئي�ش بالت�ضويت وقبل وا�ضبح 
االم���ر منتهي���ا وقد اعل���ن قبوله . اما طل���ب تغيري املح�ضر 
والطلب من معايل الرئي����ش ان يرجع عن راأيه وهو لي�ش 
براأي���ه وامن���ا ه���و راأي املجل����ش ال���ذي قبل االق���رتاح الن 
الرئي����ش يعل���ن فقط القب���ول او عدم القب���ول �ضادتي فهذا 
لي����ش بامل�ضتط���اع الن ال���راأي راأي املجل����ش وق���د دون يف 
حم�ضر اجلل�ضة مرتني فكي���ف ي�ضتطيع الرئي�ش ان يرجع 
ع���ن راأي املجل�ش هل يطلب من الرئي�ش ان يحدث تزويرا 

يف امل�ضبطة".
ان ه���ذه املناق�ضة وغريها من املناق�ض���ات لتعك�ش و�ضوح 
يف الراأي ويف املوقف ويف االلتزام بنظام الت�ضويت مما 
ي���دل على وجود مرجعية موثق���ة يف التعليمات واالنظمة 
التي تلزم االع�ضاء ورئي�ش املجل�ش االلتزام بها والرجوع 

اليها يف حالة ح�ضول اإختالفات واآراء متناق�ضة.
يف االول م���ن كان���ون االول 1948 اجتم���ع جمل����ش االمة 
اجتماع���ه االعتي���ادي االول يف دورت���ه االنتخابية الثانية 
ع�ض���رة وق���د انتخب النائب عب���د الوهاب مرج���ان لديوان 
الرئا�ض���ة ب���دال من عب���د العزي���ز الق�ضاب رئي����ش املجل�ش 
النيابي يف االجتماع غرياالعتيادي لهذه الدورة ال�ضراره 
ع���ن التخلي ع���ن الرئا�ضة حمتفظ���ا بنيابة بغ���داد ملا حلق 

باملجل�ش من اهانات من قبل النواب.
عن ر�سالة : عبد العزيز الق�ساب واأثره االداري
 وال�سيا�سي يف العراق

جعفر الخليلي ذكريات ال تنسى..

 مطاردة العصافير في الصغر ومالحقة 
القصيدة بالكبر

من ذيول وثبة كانون الثاني 1948

الحداد على الشهداء يثير خالف نيابي

وق��ف عب��د العزيز القصاب ض��د معاهدة بورتس��موث وعىل اثر 

الح��وادث الدامي��ة الت��ي وقعت عند جرس الش��هداء ق��دم عبد 

العزيز القصاب اس��تقالته من رئاس��ة املجلس الني��ايب وعضويته 

ايضا احتجاج��ا عىل الوضع. 

كت��اب  ارس��ال  وعقي��ب   ."

الويص رصح  اس��تقالته إىل 

لصحيفة الزم��ان"ان الوضع 

الذي تشهده البالد هو فريد 

بنوعه وان الرس هرني دوبس 

املعتمد الربيطاين بجربوته وتعسفه مل يستطع ان يفعل مافعله 

رئيس الوزراء يف الش��عب العراقي هذا الي��وم واصبح املوقف 

حرج��ا للغاية" واضاف  "بانه اليس��تطيع تحمل اية مس��ؤولية بعد 

االن. وكان لتلك االستقالة واملوقف الشعبي الرافض واملظاهرات 

الصاخب��ة دورا مه��ا يف اس��قاط حكومة صالح ج��رب ويف رفض 

املعاهدة الجديدة.
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رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

هكذا تم اغتيال إبراهيم ابن عبدكة 

www.almadasupplements.com

ري�����اض ف���خ���ري ال��ب��ي��ات��ي

 واب����ن عبدكة م����ن اأهايل ناحي����ة اأبى �ضي����دا – قرية 
ذيابة التابعة اىل حمافظة دي����اىل، كان املذكور �ضابًا 
ه����ادئ الطب����ع ، ولكن بع����د مقتل والده ع����ام 1919م 
�ضع����ى اإىل االنتق����ام من قتلة والده ، فقت����ل اأربعة من 
اقرباء القاتل ف�ضاًل عن القاتل نف�ضه وا�ضبح منذ ذلك 

احلني �ضقيًا خارجًا عن القانون .
 وق����د روت ال�ضي����دة االإنكليزي����ة ) زيت����ون بوكان����ن (  
وه����ي �ضيدة بريطانية قدم����ت اإىل العراق يف ني�ضان 
1920م ، وانتقلت اإىل دياىل – منطقة �ضهربان برفقة 
زوجه����ا ال�ضاب����ط الربيطاين ) اأي . اي����ل . بوكانن ( 
ع����ني مع����اون مدير  I . L . Buchanan حي����ث 
 Zetton  دائ����رة الري يف �ضهرب����ان يف العام نف�ضه
Buchanan يف مذكراته����ا ع����ن اإبراهي����م ح�ضن 
عبدك����ة بع����د اأن ا�ضط����رت اإىل ت����رك منطق����ة �ضهربان 
بعد مقت����ل زوجها  على اثر قيام ث����ورة الع�ضرين يف 
الع����راق ، وامتداده����ا اإىل دياىل ، وقيامه����ا بالتخفي 
يف اإح����دى القن����وات اجلاف����ة ، اذ بقي����ت هنال����ك مدة 
م����ن الوقت حتى التقت باإبراهي����م ح�ضن عبدكة الذي 
اطماأن����ت اإليه ، وقد قام االأخري بنقلها اىل بيوت اأحد 
�ضي����وخ الع�ضائر لك����ي تكون يف ماأمن عل����ى حياتها ، 
وملوقف����ه ذلك فقد و�ضفته ) زيتون بوكانن( ) بالرجل 

النبيل وكرمي الن�ضب ( .
الق����ي القب�ش عل����ى اإبراهي����م ح�ضن عبدك����ة يف �ضهر 
حزي����ران 1921م ، و�ضي����ق اىل املحكم����ة الكربى يف 

بغ����داد ، وحك����م علي����ه باالإع����دام بتهمة قت����ل املوظف 
احلكوم����ي جنم زه����و الع����زاوي) اح����د اال�ضقياء يف 
دي����اىل ، وقيل انه كان يعمل جا�ضو�ضًا لدى ال�ضلطات 
الربيطاني����ة( اأثناء تاأدية واجب����ه .ميزت ق�ضية مقتل 
جنم زه����و العزاوي من قب����ل اإبراهي����م ح�ضن عبدكة 
ل����دى حمكم����ة التمّييز، ولق����د تب����ني ان القتيل مل يكن 
موظف����ًا ر�ضميًا، وامن����ا اأحد االأ�ضخا�����ش املتعاونيني 
م����ع ال�ضلطات الربيطانية ، وقد عهدت اإليه ال�ضلطات 
الربيطانية بالتج�ض�ش حل�ضاب دائرة اال�ضتخبارات 
الربيطانية ، وبالتايل فان القانون ال يعاقب على تلك 
اجلرمي����ة باأكرث من ال�ضجن ملدة خم�ض����ة ع�ضر عامًا ، 
و اأحدثت تل����ك الق�ضية انق�ضامًا بال����راأي بني اأع�ضاء 
حمكمة التمييز ، اذا اتفق رئي�ش املحكمة واثنان من 
االأع�ضاء على ت�ضديق حكم االإعدام ، فيما عار�ضه كل 
م����ن �ضليمان في�ض����ي ، ور�ضيد ع����ايل الكيالين ، على 
الرغم من ال�ضغوطات التي مار�ضها املندوب ال�ضامي 

الربيطاين عليهما من اجل ت�ضديق حكم االإعدام .
اأدى كل من ال�ضيخ مه����دي اخلال�ضي وحممد ال�ضدر  
دورًا كب����ريًا يف تخفي����ف حكم االإع����دام ال�ضادر بحق 
اإبراهي����م ح�ضن عبدكة،  فقد اأر�ض����ل االأول ر�ضالة اإىل 
امللك في�ضل االأول ، نا�ضده فيها اإطالق �ضراح اإبراهيم 
ح�ضن عبدكة ، اأما الثاين فقد قابل امللك في�ضل االأول 
وبني له اأن اإبراهيم ح�ضن عبدكة هو اأحد ثوار ثورة 

الع�ضرين يف دياىل وقد طلب اإبداء امل�ضاعدة له.

 ونا�ض����د كل من وزي����ر الداخلية ر�ضيد عايل الكيالين 
، ووزي����ر العدلي����ة روؤوف اجلادرج����ي املل����ك في�ض����ل 
االأول بح�ض����م ق�ضي����ة اإبراهيم ح�ض����ن عبدكة لتدهور 
حالته ال�ضحية  وعلى اثر ذلك اأمر امللك في�ضل االأول 
بتخفي����ف حكم االإع����دام اإىل ال�ضجن ملدة خم�ضة ع�ضر 

عامًا .
       ق�ض����ى اإبراهي����م ح�ض����ن عبدك����ة ع����دة �ضنوات يف 
ال�ضج����ن، ث����م اأفرج عن����ه وعني بعده����ا مراقب����ًا �ضريًا 
لالآثار القدمي����ة ب�ضورة موؤقتة يف بغداد يوم 16 اآب 
1933م ، وا�ضتم����ر يف عمله ذلك حتى يوم 7 ت�ضرين 
الث����اين 1933م ، ث����م ع����ني مراقب����ًا لالآث����ار يف مدينة 
احللة ي����وم 24 ت�ضرين الثاين 1942م حتى يوم 15 

اأيلول  1954م  . 
ق����ام �ضهيل جنم الع����زاوي  ليل����ة 6/5 اأيلول 1954م 
باإط����الق ر�ضا�ش م�ضد�ضه على اإبراهيم ح�ضن عبدكة 
مل����ا كان يقوم بواجبه الر�ضم����ي كمراقب �ضري لالثار 

يف بابل، ثائرًا الآبيه،  وقد اأرداه قتياًل  .
يت�ضح مما تق����دم اأن االأ�ضباب املبا�ضرة لقتل اإبراهيم 
ح�ض����ن عبدك����ة  ، وان مل تكن �ضيا�ضي����ة لكون اجلاين 
�ضهي����ل جنم الع����زاوي قد قام بتل����ك العملي����ة انتقامًا 
ملقت����ل وال����ده جنم زه����و الع����زاوي على ي����د اإبراهيم 
ح�ض����ن عبدك����ة ، لكن ج����ذور تل����ك العملية تع����ود اإىل 
اأ�ضب����اب �ضيا�ضي����ة ، اأ�ضهمت يف بلورة تل����ك االأحداث 
الت����ي اآدت يف نهاي����ة االأم����ر اإىل حدوث تل����ك العملية 
، وتتمث����ل بقي����ام اإبراهي����م ح�ض����ن عبدك����ة بقتل زهو 
الع����زاوي ب�ضب����ب تعاون����ه م����ع �ضلط����ات االحت����الل 
الربيط����اين يف العراق ، ف�ضاًل عن اأن اإبراهيم ح�ضن 
عبدك����ة يف ذل����ك الوق����ت كان يعمل موظف����ًا حكوميًا ، 
فوقعت �ضفة االغتيال ال�ضيا�ضي على تلك اجلرمية .

عن ر�سالة ) ظاهرة االغتياالت ال�سيا�سية
 يف العهد امللكي يف العراق (

في 5 ايلول 1954

  كان إبراهيم حس��ن عبدكة  أحد رجال ث��ورة عام 1920م يف العراق يف منطقة 

دي��اىل تحدي��دًا ، قام من تلقاء نفس��ه ومبس��اندة أحد اش��قائه و بعض األهايل 

م��ن الس��يطرة عىل مدينة بعقوبة يف أثناء قيام ثورة ع��ام 1920م ، ما أدى إىل 

هروب الحامية الربيطانية منها ، فضاًل عن قيامه بنقل مظاهر ثورة العرشين إىل 

مدينة املقدادية  يوم 14 آب 1920م ، مس��تغاًل حالة  الهيجان الش��عبي فيها ضد 

الربيطانيني  ، كا بطش باألش��خاص الذين عملوا جواس��يس لربيطانيا ، إذ قتل 

بعضهم واحرق دورهم ما أثار حقد الربيطانيني ونقمتهم عليه  .


