
اسطـنـبول فـقتل فـي الطـريق.الوالي
جــمــال بك (جــمــال الــســفــاح) قـتــله

االرمن. 
الــــوالـي مــــحــــمـــــد فــــاضـل بــــاشــــا
الـــداغـــســـتــــاني قـــتل فـي مـــعـــركـــة

االحتالل االنكليزي للعراق.
وتــشــيـر الــوثـائـق الـعــثـمــانــيـة الى
عـــمـــلــــيـــات اعـــدام اخــــوة وابـــنـــاء
السالط  ومـن ذلك إعدام صاوجي
بك ابـن الـــــســـــلـــــطـــــان مــــراد األول
واعـــــــــــدام "خــــلــــيـل" و"إبــــراهــــيم"
شـقـيــــــــقي الـسـلـطـان "مراد األول"
وإعدام "مـصطـفى" شـقيق الـسلـطان
"مــراد الـــثــاني" وإعـــدام "كــوركــود"
و"أحـمـد" شـقـيـقي الـسـلـطـان "سـلـيم
األول" وإعــــــدام "بـــــــايــــــزيـــــــد" ابن
الـسـلـطــان "الـقـانـوني" وخـمـسـة من

أوالده.
بـاشر بعـد االستـعمـار البـريطـاني ا
 4اعــــــــــــــــــوام جـــــــــــاء  احلـــــــــــكـم
الـوطــــــــــني (عـام واحد  –عـبـــــــد
ـلكي الـرحـمن النـقـيب ) ثم الـعـهـد ا

ثالثة ملوك وامير في 37 عاما !!!
لك فيصل االول مات مسموما. ا

ــلك غــازي قــتل في حــادث ســيـارة ا
يقال انه مدبر.

االمـيــر عـبــد االله قــتل في ثـورة 14
تموز.

ـلك فــيـصل الـثــاني  قـتل في ثـورة ا
 14تموز.

ثم العـهـد اجلمـهوري 5 رؤساء قتل
واعدم منهم اربعة.

الـزعـيم عـبـد الكـر قـاسم (اقل
من 5 ســـنـــوات) اعـــدم عـــام
1963.الرئيس عبد السالم
مـــحـــمـــد عـــارف نـــحـــو 3
ســنــوات قــتل في حــادث

سقوط طائرة 1966.
الـرئـيس صـدام حـس
(24 عـــــــــــــامـــــــــــــا فـي
الـــــرئــــــاســــــة) اعـــــدم
2006.ثـم فــــــــــتــــــــــرة
االحــــتـالل االمــــريــــكي
والـــــنــــــظــــــام احلــــــالي
(حـاكـمـان اجـنـبـيـان  و4
رؤساء) لم يـقتل اي واحد
مـنـهم  لـكن واحـدا تـوفي
هــــــو الـــــرئـــــيـس جالل

طالباني.

www.azzaman.com
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ـغـفـلـة) واحـدة من روائع االدب الـروسي لـلـروائي الـكـبـيـر انـطـوان تـشـيـخوف (ا
(1904  - 1860).. وهي صرخـة مـدوية لـيس بـوجه الظـالم فقط  كـمـا اعتـدنا

) يقبل أن يقع عليه الظلم ... أن نقرأ ونسمع  بل بوجه كل (مستك
سؤوليـة أيضا كما يحمل الظالم ظلوم ا غفـلة) يحمل الكاتب تشيـخوف  ا في (ا
ــبــدأ) واحـد  وهــو الـظــلم ..  فـلــمـاذا يــقـبـل االول مـا يــفـرضه الــثـاني   (ألن ا
ـاذا يـسكـت لكي ويـتـعـامل مـعه  وكـأنه قـدر كـتب عـلـيه  دون أن يـرفـضه ?..  و

يجعل الظالم يتمادى في ظلمه أكثر ويغتصب حقه دون حياء أو وجل  ?..
ـغفـلة) من ذلـك الظـالم أن يـعامـلهـا بـالعـدل واالنـصاف والـلطف وهل  تـنـتظـر  (ا
واالحسان  ويـعطيـها كامل حـقها   أم عـليها أن تـطالب بحـقها اذا مـا إغتصبه

ظالم  وترفض ما يقع عليها من ظلم ?!
ــغــفــلــة) مع  الــظــالم (رب االسـرة ــظــلـوم (ا في قــصـة تــشــيــخــوف يـتــســاوى ا
الـبـرجوازي الـذي تـولت تـربيـة أطـفـاله)  وغمط حـقـهـا  ألنهـمـا مـعا سـاهـما في
وجود الـظلم  كل واحد منهما حسب دوره ومـسؤوليته  فهي تساوت مع الظالم
 ألنـهـا  صمـتت  ولم تـرفض سـلب حقـهـا  أو تدافع عن نـفـسهـا  بـحجـة أنـها
ضعـيفة  وليس لـها قوة وجـبروت الظالم  وهي بـدال من الرفض واالصرار على
احلـصــول عـلـى حـقــهـا كــانت تـقــابل كـلــمـاتـه االسـتــفـزازيــة  وأعـذاره الــواهـيـة
صـادرة أغلب (مرتبها) بالـشكر وتمعن في حالة الـضعف أكثر  كما بدا ذلك
من إرتعـاش اليدين  وانـهمار الدمـوع ... وقد إستـفزته هذه احلـالة من الضعف
ـصادرة احلق كـثـيرا وأغـضبـته لـيقـول لـها في الـنهـايـة .. شكـرا على والـقـبول 
ماذا ?.. (عـلى ما نهبتك  عـلى ما سلبتك  لـقد سرقت منك فعالم تـقول شكرا
.. أال تـدافـعـ عن حـقك ..?..)  لــتـجـيب (غـيـرك لم يـعـطــيـني شـيـئـا) .. وبـعـدهـا
ال (مرتـبها كـامال) بعد أن لـقنهـا درسا في أن تطالب يعطـيها كـامل حقهـا من ا
بـحـقهـا  وال  تـنهـزم   أو تـسـتكـ  أو تـسكت عـلى ضـيم  وظـلم  مهـمـا كانت

قوته وجبروته ...
ـتوحش ... عبارة اطلقـها تشيخوف فما أبـشع أن تكون ضعيـفا في هذا العالم ا
في القـرن التاسع عشـر  وال يزال يتردد صداهـا في كل مكان وزمان   ما دام
عـمورة  وتـعطي درسا مـهمـا في احلقوق هنـاك ظلم  وحق مـستلب عـلى وجه ا

..
فان لم يـعطـك أحد حـقك  يأتي دورك  الـطبـيعي في أن تـنتـزع هذا احلق   وإن

سكت تسحق   ...
طالب بالتمني وما نيل ا
ولكن تؤخذ الدنيا غالبا

ؤمن يجب أن يكـون قويا من غير عنف  ولينا وهنـاك قول مأثور لالمام علي.. (ا
قوت  ... من غير ضعف ..) أي  أن الضعف مكروه  كما هو العنف 

واالسالم كمـا يرفض الظلم  ويـحذر الظا والـطغاة ويعـدهم بالعذاب واخلزي
ستبدون  وما سؤولـية  عما يقوم به هؤالء  ا  يحمـل من يتبعهم نصيبهم من ا
يـقتـرفـونه من أعـمـال تخـالف شـرع اللـه ومصـلـحة الـنـاس  عـندمـا يـسـتسـلـمون
الرادتهم ويـسـلـمونـهم أمـرهم ومـصـيرهـم  دون اعتـراض  ... وقـصص قـوم نوح
وهـود وقـوم فرعـون  شـواهد عـلى هؤالء   عـنـدما خـالـفوا  أمـر االنبـيـاء واتبـعوا

(كل جبار عنيد) ..
ـواطنـ ما نـحـهم القـوة والغـرور واالسـتخـفاف بـا الـضـعف يصـنع الطـغـاة  و
يــجـعــلـهم  يــتـصــورون أنـهم قــوة ال تـقــهـر  وفــوق قـدرة الــبـشــر .. في حـ هم
ـا يـتـصـورون   ولـكـنـهم يـسـتـمـدون تـلك الـقـوة الـغـاشـمـة من ضـعف أضـعف 

) بتسلطهم عليهم   واالستكانة واخلنوع لهم .. احملكوم وقبولهم (خانع
ـفكر الفـرنسي (إيتيان تلك العالقـة غير الطـبيعيـة ب احلاكم واحملكـوم سماها ا
دي البـويـسـيـه) في الـقـرن الـســادس عـشـر (بـالــعـبـوديـة اخملــتـارة) .. قـوة هـؤالء
(الطغـاة) و(االسياد) كما يسمـيهم  يستمدونهـا من القبول بهم مع كل عيوبهم 
ومن حالـة الضعف التي عليهـا احملكوم ...... فمثل هـؤالء البشراحملكوم في
فـكر الـفـرنسي   لـيـسوا فـقط هم من يـقـبلـون ببـؤسـهم  بل يـسعـون اليه نـظـر ا
سعـيا بـارادتهم   ويـستـسلـمون حلـكام  لـيس لهم من الـقوة اخلـارقة مـا يعـجز

االنسان عن  مقاومتها.. بل في حدود قدرة احملكوم على الرفض والتغيير ..
هدات) التغيير التي غفلة) رواية مهمة من روائع تشيخوف التي كانت من (  (ا
ساهـمة بـنشر حـالة من الـوعي باحلـقوق  عن طريق تسـبق  الثـورة  من خالل ا
الكـتابات  وتـسليط الـضوء عـلى الظلم ورفـضه  وكيف لـلظلم أن يـسود إذا قبل

ظلوم به .. ا
بـاخـتـصـار يـطـلب  الـكـاتب من االنـسـان أن ال يـسـكت عـنـدمـا يـتـعـرض الى ظـلم

وهضم احلقوق ..
غـفلة) و(الـعبوديـة اخملتارة) كـتبت في مـنذ زمن طويل .. تـعالج حالـة الضعف (ا
والظـلم  والعبوديـة واالستبداد  مهـما كان مصـدره  وسواء  وقع على الفرد أو

اجلماعة أو الدول ....  
ظلوم يشجع الظالم  وبه يعم الظلم والظالم .. سكوت ا

هكذا يرى تشيخوف ..
كتابات عندما تقرأها وتتفحص مضامينها جتدها وكأنها كتبت للعصر الراهن 
ا في هذا العصر  من ظواهر وحاالت غريبة من وليس لظرفها اخلاص فقط   

الهيمنة والتسلط والعدوان   ..
 كتـابات تـدعـو الى  رفض الظـلم والـعبـودية واالسـتالب    والـهيـمـنة ومـصادرة

فهوم احلرية ... شروعة سواء للفرد واجلماعة او الدول  وتعلق  احلقوق ا
ـبدع الـذي يـحقق وتـلك قـيمـة الـكتـابـة  والـكتـابـات اخلالـدة  احلـية   والـكـاتب ا

بكلماته وافكاره النيرة التواصل ب العصور واالجيال  ...
 } } } }
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عان مختلفة في القرآن الكر .. من جميل ماقرأت .. كلمة ( وراء ) وردت 
عنى خلف - ( فنبذوه وراء ظهورهم ) .. 

عنى - ( وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ) .. 
امام ..

- ( فــمـن إبــتـــغى وراء ذلك فـــأولــئك هـم الــعــادون ) ..
عنى غير ..

عنى بعد ... - ( ومن وراء اسحاق يعقوب) .. 
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أكد وزيـر الـزراعـة صالح احلـسـني زيادة
اإلنتاج احملـلي كمـاً ونوعـاً من احملاصيل
االستـراتيـجـية ومـنهـا محـصول الـشعـير
وأضاف لـلـمـوسم الـزراعي 2018 ـ 2019 
احلسني إن االنـتاج احمللي من مـحصول
وسم سـيغطـي ويزيد عن الشـعيـر لهـذا ا
احلـاجـة احملـلـيـة لـلـثـروة احلـيـوانيـة من
األعالف وقـــابل لــلــزيـــادة كــون االســتالم
مــسـتــمـر واشــار احلــسـني الى إن وزارة
الـزراعة قـد حـقـقت االكـتفـاء الـذاتي لـعدد
مـن مــحـاصــيـل اخلــضــر  فـيــمــا مــنــعت
الوزارة ( 16) محـصـوال من االسـتـيراد 
ـسـتلـزمـات الزراعـية نـتيـجـة توفـيـرها  ا

. زارع دعومة للفالح وا ا
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ــركـــز اإلرشــادي الــتـــدريــبي في ونـــظم ا
مـــحــافـــظــتي نـــيــنـــوى وواسط عــددا من
ــشـاهــدات احلـقــلـيــة حـول االســتـخـدام ا
األمــثل خملــلــفـات احلــصــاد في تــصــنـيع
األعـالف الـغــيـر تــقــلـيــديـة فـي الـعــمـلــيـة
الـزراعــيـة وبـحـضــور عـدد من الـفالحـ
ــزارعــ واخلـــبــراء واخملــتــصــ في وا
الـــشـــأن الــزراعـي. وقـــال بـــيــان تـــلـــقـــته
شـاهدة (الزمـان) امس انه (جـرى خالل ا
وضـوع  فـيـها إلـقاء مـحـاضـرة حـول ا
مـنـاقـشــة عـدد من احملـاور مـنـهـا الـقـيـمـة
الـغـذائــيـة لألعالف الـتـقــلـيـديـة وأهـمـيـة
اسـتـخـدام الـيـوريـا في تـغـذيـة احلـيـوان
وصى بها في صناعة األعالف والنسب ا
ــعـامـلــة بـالــيـوريـا وخــطـوات تــطـبـيق ا
طـريـقـة مـعـامـلـة الـتـ بـالـيـوريـا وبـيـان
أهــمـيـة وضع الــنـايــلـون في حــفظ الـتـ
وفــتـرة فـتــحـهــا واجلـدوى االقـتــصـاديـة
لهذه العملية وعالمات نضوجها وكيفية
ـهـا لـلـحيـوان من اجـل زيادة نـسب تـقـد
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الـــبــروتــ لــدى احلــيـــوانــات وأهــمــيــة
ـسـاهـمــة في زيـادة اإلنـتـاج عـنـد مـربي ا
الثـروة احلـيوانـية).ونـظـمت دائرة وقـاية
زروعات وبـالتنـسيق مع مديـرية زراعة ا
نــيـنـوى دورة تــدريـبــيـة بـعــنـوان تـقــنـيـة
ـلكات نـحل العسل التلـقيح االصـطناعي 
الكـات الفـنية وبحـضور عـدد كبـير من ا
والنحال في احملافظـة. وقال بيان تلقته
(الـــزمــــان) امـس ان الــــدورة تـــضــــمــــنت
محاضـرة تفـصيلـية حول خـطوات تنـفيذ
هـذه الــتـقـنـيـة احلـديـثــة نـظـريـاً وعـمـلـيـاً
فضـالً عن استـخـدام جهـاز تلـقـيح خاص
الئم بهـا  كمـا بـ احملاضـر ان الوقت ا
لـتنـفـيذهـا هو بـدايـة شهـر اذار الى شـهر
ايـار مـن كل عـام وان الـعــمل بـاســتـخـدام
هــذه الـتــقـنــيـة مــسـتــمـر في خاليــا نـحل

الـعــسل الـتـابــعـة لـقـسم الــنـحل . كـمـا 
شـاركـ حول االستـمـاع الى مـداخالت ا
ـشـخـصة لـدى مـربي الـنحل الحـظات ا ا
الحظات وتوجيههم حول مـكافحة هذه ا
ـتـابعـة والـفـحص الدوري وحـثهم عـلى ا
ـومــتـهـا وحتـقـيق خلاليـاهم لــضـمـان د
انتاجية عـالية كون تـربية النحل من اهم
ــــردود االنـــــشـــــطــــة الـــــزراعـــــيـــــة ذات ا
االقـتــصــادي الــكــبــيــر لــفــئــة كــبـيــرة من
الــفالحــ خــصــوصــاً اذا  اســتــخــدام
تقنيـات التربيـة واعتماد الـطرق احلديثة
بــالــتــربــيــة.وضــمن مــفــردات الــبــرنــامج
ناخية االرشادي للتكييف مع التغيرات ا
واحلــد من الـتـلــوث الـبــيـئي بـاســتـخـدام
ـركز ـتـجدد  ,اقـام ا مـنـظومـات الـطـاقـة ا
ـــقــــدســـة نـــدوة االرشــــادي في كــــربالء ا
ارشـــاديــة حـــول كــيـــفــيـــة وضع اخلــطط
ناخية واجهة اثار الـتغيرات ا الزراعية 
ـزارع . بـحـضـور عـدد من الـفالحـ وا
و الــتـطــرق في الــنــدوة الى االســالـيب
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ـمارسـات الزراعـية الزراعـية احلـديـثة وا
اجلـــيــدة ومـــواعــيـــد الــبـــذار واحلــصــاد
واسالـيب نـظم الـري احلديـثة والـتـعريف
تجددة وتأثير العوامل اجلوية بالطاقة ا
على انـتشـار بعض االمـراض واحلشرات
ــركــز االرشــادي في . من جــانـــبــة نــظم ا
كربالء والـديوانـية مشـاهدة حـقلـية حول
فرز الـعـسل بحـضـور عدد مـن اخملتـص
ــشـــاهــدة عــدة ـــربــ . وتـــضــمـــنت ا وا
محـاور اهمـها نـبذه مـختـصرة عن تـربية
الــنـحـل واالمـور الــواجب اتــبـاعــهـا عــنـد
الـفرز وكـيـفيـة اخـتيـار االطـارات الواجب
فــرزهـا واحملـافــظـة عــلى طـوائف الــنـحل
اثـنـاء الـفـرز . كـمـا ركـزت احملـاضـرة حث
ـتـابـعـة والـفحـص الدوري ـربـ عـلى ا ا
لـلـخاليـا وكـيـفـيـة مـكـافـحـتـهـا من االفـات
ـومـتـهـا وحتقـيق واالمـراض لـضـمـان د

انتاجية عالية.
WOšUM   «dOOGð

وتـرأس الــوكـيل اإلداري لــوزارة الـزراعـة
زارع مهدي سهر اجلبوري جلنة دعم ا
زارع لـتنفيذ اخلطة لبحث مبالغ دعم ا
الـزراعــيـة  بـحــضـور مـســتـشـار الـوزارة
لـنـشـاط الــثـروة احلـيـوانـيـة حـسـ عـلي
ـتـابـعة سـعـود ومـديـر عـام الـتـخـطـيط وا
ــوســوي ومــديــر عــام اإلداريــة حــســ ا
الية علياء مـحي حس . وقال البيان وا
ان (اجلـبـوري نـاقش مع أعـضـاء الـلـجـنة
ــزارعــ ومــنــهـا مــوضــوع مــبــالغ دعم ا
تــنـفـيــذ خـطـة دوائــر ( الـبـيــطـرة ووقـايـة
زروعات واإلرشـاد والتدريب الزراعي ) ا
طروحة في جدول االجتماع لعام 2019 ا
 فـيـمــا وافـقت الـلـجـنــة عـلى تـخـصـيص
ـبـالغ الالزمـة لـشراء األدويـة الـبـيـطـرية ا
ـعـاجلـة أمــراض الـثـروة احلـيـوانـيـة من
األسـواق احملـلـيـة لـسـد النـقص احلـاصل

راكـز البيطـرية . كما ستشـفيات وا في ا
ـتعلقة واضيع ا بحثت اللجـنة عدد من ا
بــتــسـلــيف الـبــرنـامـج الـوطــني لـتــنـمــيـة
احلــنــطــة في الــعـراق ودائــرة الــبــيــطـرة
ـــنــاســـبــة لــغـــرض شــراء الـــلــقـــاحــات ا
مـلـوكـة من قبل لـلحـيـوانـات احلقـلـيـة وا
ــربـ لـتــقـلـيل اخلــسـائـر االقــتـصـاديـة ا

صابة). نتيجة نفوق احليوانات ا
ونـــاقــــشـت دائــــرة اإلرشـــاد والــــتــــدريب
الـزراعي في محـافـظـات بابـل والقـادسـية
وكـربـالء أهـمـيـة عــمـلـيـة فــرز الـعـسل من
حيث مردوده االقـتصادي وكيـفية تـهيئة
ـراد فـرزها األمـر الـذي يؤدي اإلطارات ا
إلى تـنمـيـة قدرات مـربي الـنحل وتـطـوير
ــــنـــاقــــشــــة جـــاءت خالل مـــهــــاراتــــهم .ا

مشـاهـدات حقـلـية أقـيمـت في احملافـظات
الثالث واسـتهـدفت مربي الـنحل بـصورة
عـامة والـنـشئ والشـبـاب الريـفي بـصورة

خاصة. 
ــشـــاهــدات أيـــضــا إلـــقــاء وتــضـــمــنـت ا
مــحـاضـرات حــول مـضــار الـفــرز اجلـائـر
وخطوات عملية الفرز وتوقيتاته للحفاظ
عــلى طــوائف الـنــحل وكــيـفــيــة مـعــاجلـة
اآلفــات واألمـراض الــتي تــصــيب الــنـحل
ـــتــابــعــة والــفــحص الــدوري وضــرورة ا
للخاليا لتحـقيق إنتاجية عـالية . وتعتبر
عــمــلــيــة فــرز الــعــسل من أهـم األنــشــطـة
اخلاصة بإنتاج العسل ليس للنحال فقط
ـزروعـات عـمـومـا نـتـيـجـة بل عـلى نـوع ا

عملية التلقيح أخللطي لألزهار.
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فسـجن وقـتل. الـوالي ابراهـيم بـاشا
قتل بامـر من السـطان هو وحـاشيته
ودفن في االعــظـمــيـة. الـوالـي سـمـ
موسى بـاشا قـتل بامـر من السـلطان
بـــــــعـــــــد ان قــــــــتل 200 مـن جتـــــــار
بغدادالـوالي سلـحدار مرتـضى باشا
قــتل بـامــر من الـســلـطــان.الـوالي اق
محمـد ياشا  حـاول قتل الوالي الذي
ع محـله فقـتل.الوالي عبـد الرحمن

باشا  قتل في معركة.
الوالي علي باشا  قتل. 

الــوالـي امــ بــاشــا اجلــلـــيــلي قــتل
بــتــدبــيــر من الــكــهــيــات طــمــعــا في
السـلطـة.الـوالي مصـطفى بـاشا بـعد

عزله ارسلوا له من قتله.
الوالي علي باشـا  اغتيل وهو يؤدي
صالة الصبح. الـوالي سليـمان باشا
نتفك بقطع رأسه كجك قتله شيوخ ا
وارســلـــوه لــلــوالي اجلـــديــد.الــوالي
سـعـيـد بـاشـا لم يـذعن لـقـرار تـعـيـ

خلف له فقتل.
الـــــوالي مــــدحت بـــــاشــــا ســــجن في

احلجاز وقتل باوامر من السلطان.
الــوالـي جنم الــدين قـــتل في احــداث

خلع السلطان عبد احلميد.
الوالي مـحمـود شوكت بـاشا  اغـتيل
في  اســطـنــبـول.الــوالي نـاظم بــاشـا
بــعـــد نــقل غــادر
الـــــــــــــــــــى
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اخلروف االسـود (قره قويـتلي) ومن
ب حكامهم  قتل اربعة:

محمد بن قره يوسف قتله اخوه.
فوالذ بن اسبان  مات سجينا.

حسن علي قتل نفسه.
شاه منصور اسر وقتل.
·Ëd)« ‰Ëœ

ثم جـاءت فـئــة اخـرى من الـتـركـمـان
فاسسوا دولة اخلروف االبيض (اق
قـويــتـلي) حـكــمـهـا 6 حـكـام مـات 4

منهم قتال:
الـسلـطـان خـليل قـتل في مـعـركة مع

اخيه السلطان يعقوب.
السلطان باي سـنقرين القي القبض

عليه وقتل.
السلطان رستم  قتل في معركة.

الـــســلــطـــان احــمــد بـــاد شــاه الــقي
القبض عليه وقتل.

الـسـلـطـان مــحـمـدي بن يـوسف قـتل
في معركة.

السلطان سردار بك قتل.
بـعد انـهـيـار دولـة اخلـروف االبيض
اســتــولى الــفــرس عــلـى الــعـراق  3
مـرات ففـي الدولـة الـصـفـوية االولى
والـثــانـيـة ومــدة احلـكم فــيـهـمـا 26
عـامـا تـولى احلـكم فـيـهـما  3 حـكام

قتل  حاكم واحد:
ذو الـــفـــقـــار حـــاول االســـتـــقالل عن
الـــدولـــة الـــصـــفـــويـــة لـــكن الـــشـــاه
طـهـمـاسب االول حـمل عـلـيه واحـتل

بغداد وقتله.
w½UL¦Ž rJŠ

ثم جــاءت فــتــرة احلــكم الــعــثـمــاني
(الـدولـة الـتركـيـة الـعـثـمـانـية االولى
88 عــامــا 31 والــيــا قـــتل مــنــهم 7
ويالحظ ان معظم حاالت القتل تمت

: باوامر من السالط العثمان
الـوالي ايـاس باشـا اعـدم لـتـسـهـيله
هروب الشهرزاد بايزيد الى ايران.
الوالي قاضي زاد علي باشا قتل.

الـوالي حـسن بـاشـا قـتل في مـعـركة
في سيواس.    

الوالي محـمد بن احمـد الطويل قتل
بتدبير من زوجته.

الوالي  نصوح باشا قتل.
الوالي يـوسف باشـا قتل في مـعركة
مع بكـر صـــوباشي الـذي ع خـلفا

له .
الـــوالي بـــكـــر صــو بـــاشي قـــتل في
مـــعـــركـــة احـــتـالل الـــشـــاه عـــبـــاس
الصـفوي لـبغـداد بعـد حصـار طويل

وطرد العثماي االتراك.
الـفــتـرة الـثـالــثـة لـلـدولــة الـصـفـويـة
ومدتها 16 عاما وحـاكمـان لم يقتل
احد منهـماوعادت الـدولة العثـمانية
لـتـحـكـم بـغـداد في فـتـرتـهـا الـثـانـيـة
واالخــيــرة 279 عــامــا  بـ 101 وال
الـكـثيـر مـنـهم كـانت واليـته عـاما او
اقل من عــام وقــتل من هــؤالء الـوالة
18 واليا في النزاع على السلطة او
بـاوامـر من السـالط الـعـثـمـان
(7 في بداية الـفترة و6 في فترة
ـــمــالـــيك و5 في عـــهــد حـــكم ا
شروطية  –اعالن الدستور: ا
الــوالي كـــجك حــسن بــاشــا
قتل بـرمـية مـجهـولة اودت

بحياته.
الــــوالي دلي حــــسن
لفقت علـيه تهمة

بعـد ايـام حتل ذكـرى ثورة  14تـموز
عـام 1958 الــتي اطــاحت بــالــنــظـام
ــلــكي وقــنل خاللــهــا افــراد االسـرة ا
لك فـيصل الثاني ن فيهم ا لكيـة  ا

وخاله ولي العهد االمير عبد االله.
ومن مــتــابـعــتي حلــكــام بـغــداد مــنـذ
تـاسـيــسـهـا وعـددهم 227 حتى االن
اكتشفت حقـيقة مذهلة ان 70 حاكماً

مـنــهم قـتـلــوا اي بـنـسـبــة تـزيـد عـلى
ئة . 30با

ومن بــ اخلـلـفــاء الـعـبــاسـيـ وهم
اول من حـكــمـوا بــغـداد وعـددهم 37
خـلـيـفـة مـات 18 خـلـيـفــة مـنـهم قـتال
واغتياال بـعد اسر وسجن اي حوالي

نصفهم.
وفي الــدولــة االلـيــخــانـيــة (هــوالكـو)
التي اعـقبت الدولـة العـباسـية قتل 5

حكام من مجموع 11 حاكما.
وفي الدولة اجلالئرية الـتترية قتل 3

من مجموع 8 حكام.
وفـي دولــــــــــة اخلــــــــــروف االســــــــــود
الـتــركـمــانـيــة قـتل 4 من مـجــمـوع 8

حكام.
وفـي دولـــــــــة اخلـــــــــروف االبـــــــــيض
الـتــركـمـانــيـة  قـتل 6 من مـجـمـوع 8

حكام.
وفي الدولة الصفوية للفترات الثالث
الـتي حكـمت بـغـداد قـتل حـاكم واحد

من مجموع  5 حكام.
ــراحـلـهـا وفي الــدولـة الـعـثــمـانـيـة 
ـتـعـددة قـتل 26 من مـجـمـوع 101 ا

والي.
وفي التاريخ احلديث قـتل في النظام
ـلوك واالمـراء االربعـة الذين لـكي ا ا
حــكـمــوا الـعــراق (مـنــهم اثـنــان قـتال
بـالـرصـاص والـثـالث بـحـادث سـيارة
يقال انه مدبر والرابع يقال بالسم).
وفـي الــعـــهـــد اجلــمـــهـــوري مـــا قــبل
االحــتالل االمـريــكي قــتل او اعـدم  3
من مجـموع 5 رؤساء بـيـنهم الـزعيم

عـبــد الـكـر قـاسـم والـرئـيس صـدام
حس والرئيس عبد السالم عارف.

كيف قتل ثلث حكام العراق?
لــست مـؤرخــا لــكـني وجــدت نــفـسي
كـصــحـفي اخــوض في تـاريـخ حـكـام
بــغـداد مـنــذ تـاســيـســهـا قـبل 1254
عامـا الجد حـقائق مـذهلـة عن  هؤالء
احلـكـام الـذين بـلغ عـددهم حـتى االن

227 خليـفة وسـلطانـا وواليا ومـلكا
ورئـيس جـمهـوريـة وان نـحـو ثـلـثهم

قتلوا شنقا وغيلة وخنقا وسما.
وقـد اسـتـهـوانـي الـبـحث عن طـريـقـة
قـتل اولـئك احلـكـام فـوجـدت الـعـجب
معـتمدا عـلى  كتب مـهمـة مثل تاريخ
الــعـــراق بـــ احـــتاللـــ  لـــعـــبــاس
الــعــزاوي  ومــعــجم الــعــراق  لــعــبـد
الـرزاق الـهاللـي وحـوادث بـغـداد في
12 قـرنـا لـبــاقـر امـ الـورد وبـعض

كتب د علي الوردي.
ـــا اثــار دهــشــتي  تـــنــوع الــقــتل و
بـهدف االسـتـيالء علـى السـلـطة ومن
ذلك قتل االخ الخيه واالم البنها وفي
الـــكــثــيـــر من االحــيـــان لم يــكن وراء

القتل سبب ديني او طائفي.
في عــهــد الــدولــة الـعــبــاســيــة وكـان
اخلـــلـــفــاء اول من حـــكـــمــوا بـــغــداد
وعددهم 37 خـلـيـفـة مـات  19مـنـهم
قـتال واغـتــيـاال بـعـد اسـر وسـجن اي

نحو نصفهم.
اول اخلــلـفــاء الـذين حــكـمــوا بـغـداد
اخلـلـيـفــة مـوسى الـهـادي وهـو رابع
خـلـفـاء بـني الـعـبـاس قـتل خـنـقـا من

جواريه بأمر من امه اخليزران.
اخلـلـيـفــة االمـ بن هـارون الـرشـيـد
ـامون قـتل في معـركـة قـادها اخـوه ا

بعد حصار طويل لبغداد.
اخلـليـفـة الواثق بـالـله مـات محـتـرقا
خالل مـــعــاجلــته بـــالــنــار من مــرض
ــتــوكل بــالـله اصــيب به.اخلــلــيـفــة ا

نتصر اغتيل بامر من ابنه ا

ـنتصر بالـله مات مسموما اخلليفة ا
بضع طبيب

سـتغني بـالله ضرب حتى اخلليـفة ا
عتز مات بامر من ا

ـعـتـز بــالـله قـتـله االتـراك اخلـلـيــفـة ا
حتت التعذيب

ـهتـدي بالـله  قتـله االتراك اخللـيفـة ا
ــنــكـرات وتــعـاطي النه مــنـعــهم من ا

احملرمات
عتـمد على الله مات برميه اخلليفة ا

في رصاص مذاب
ـقـتدر بـالـله قتـلـته جمـاعة اخلـليـفة ا

غاربة من ا
ـرتــضى بــالـله بــعـد يـوم اخلــلـيــفـة ا
واحـــد بـــاخلالفه قـــتل خــنـــقــا بـــامــر

قتدر بالله ا
اخلـليـفـة القـاهـر بالـله سـملت عـيـناه
اول من ســمـلـت عـيــنـاه مـن اخلـلــفـاء

وسجن حتى مات
ــتـقي بــالـله اخلــلـيــفـة ا
ســمـلـت عـيــنــاه وسـجن

حتى مات
ستـكفي بالله اخلليفـة ا
اقـتيـد من الـسـريـر بـامر
الـبـويـهي مـعـتـز الـدولـة
وجــعــلـــوا عــمــامــته في
رقبـته وقادوه الى مـعتز
الـــــدولــــة حـــــيث ســـــمل
وعــــمـي وســــجـن حــــتى

مات.
اخلـلــيـفـة الـطــائع بـالـله
ســــــــــجـن وتــــــــــوفـي في

السجن
سترشد بالله اخلليفة ا
دخل عليه السلجوقيون
فقتلوه ومثلوا بجثته
اخلـلـيـفــة الـراشـد بـالـله

اغتالته جماعة باطنية
ـستـنجـد بـالله  قـتل خنـقا اخللـيـفة ا

في احلمام
ـســتــعـصم بــالــله (اخـر  اخلــلــيـفــة ا
) قتله هوالكو اخللفاء العباسي

ولم يسـلم  حكـام الدولـة االيلـيخـانية
الـتي جـاءت بــعـد الـدولـة الـعـبـاسـيـة
بـــقــيـــادة هـــوالكـــو فـــقـــد قـــتل 6 من

حكامها وعددهم 11 حاكما .
عـالء الـــدين اجلـــويـــنـي قـــتل اثـــنـــاء

سجد الداء صالة اجلمعة. دخوله ا
الـسـلـطـان احـمـد (ابن هـوالكـو) قـتـله

ابن اخيه (ارغون).
كيخاتوخان قتله حفيد هوالكو.

بـابـدو خـان بـعد 6 اشـهر مـن احلكم
قتله احد احفاد هوالكو

اربا خـان (من ذرية جـنكـيزخـان) بعد
 5اشهـر من احلكم قـتله مـوسى خان

احد احفاد هوالكو.
موسى خان اخرسالط االيلخاني
ــغــول قـــتل في مـــعــركـــة مع قـــوات ا
ـغولي بـقـيادة الـتتـراحلـكم التـتـري ا
تيـمـور لنـك في دولته اجلالئـريـة قتل

3 من حكامها الثمانية:
حــسـ ابن اويـس قـتــله اخــوه عـلي

ليستولي على السلطة.
عــلي ابن اويس قــتل فـي مــعـركــة نع

اخيه احمد.
غول السـلطـان احمـد اخر سالطـ ا

عذبه وقتله احد القادة التركمان.
 بـعد اسـتـيالء الـتركـمـان عـلى احلكم
عبد الكر قاسمفـي بــغـــداد اســـســوا دولـــتـــهم دولــة
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ريضة كـلما تثقف أكثر ليس هنـالك من هو اخطر على اجملتمع مـن حامل األفكار  ا
كلـما سـمع بظـهور (عـنتـر) في مشارق األرض  أو  ازدادت  أوهـامه وعقـده  أكثـر 
في مـغـاربـهـا  قــال بـأنه هـو من أشـرف عـلـى عـنـتـريـته الـبــاهـرة  وهـو من صـنـعه 
وصنع فروسـيته  وطامته الكبـرى  حتى أوصله إلى ماوصل إليه  كـلما شم حديثا
وقال لـهم : (آتـوني زبر احلـديد )/96/ الـكهف ـنطـق  دس انفه فـيه  فـيه دسـامة ا
كـلـمـا حتدثـوا عن(الـبرت  ايـنـشتـاين)  قـال  آو هـذا ولدي الـصـغيـر أنـا ربيـته  بـكد
سـواعدي  حـتى أوصـلـته إلى شهـرة اجملـد وكـان كثـيـرا مـايطـوف في الـهواء  وإذا
أردنـا إجالسه بـيـنـنـا  وضـعـنـا في حـضـنه أحـجـارا تـثـبـته عـلى األرض ; ألنـه فـاقد
اجلاذبة والشهية معا! كلما ذكروا (توماس ادسون) مكتشف الكهرباء قال  او هذا
صـديقي  كـنـا في اإلعداديـة جنـلس على رحـلـة واحدة  كـان مشـاكـسا  وكـان كذا
وكـذا  واخـذ يــقـول  مـااليـصــدق من خـزعـبالت  وهــذر  كـلـمـا ذكــروا ( الـكـزنـدر
وكـان مولع بـجـمع الـقـناني فـلـمنـج) مكـتـشف الـبـنسـلـ  قـال : آو هذا كـان جـارنـا 
الفارغـة ! كلما ذكروا ( الياس هاو) مكتشف آلة اخلياطة قال آو هذا من أقربائنا 
وكــان اليـريــد تـعــلم اخلــيـاطــة الـيــدويـة  فــأجلـأه األمــر إلى هـذا كـان أبــوه خـيــاطـا 
وكلـما ذكـروا األخوين ( اورفل رايت  –ويلـبـر رايت) صانـعي الطـائرة  االكتـشـاف 
قـال:آو  هـذان كـانا صـديـقي  وكـانـا اليـرغـبان الـسـفـر بـواسـطة الـقـطـارات  وكـلـما
ذكـروا ( نـابـلـيـون ) قـال:آو هـذا كـان اصـلع ; لـكـنه شـديـد الـقـوى  نـاجح فـي قـيادة
اجليوش والـكتائب  وكلمـا ذكروا ( هتلر ) قـال: آو هذا كان من رفاق دورة تخرجي
والـنـطـاق  واخلـوذة وال  كـان عـسـكـري مـتـزمت لـدرجـة انه كـان يـنـام بـالـبـسـطـال 

اال باخلوذة !  يحلف اذا اضطر
عركـة  أو هجوم  أو غـارة  او موضع أو قنـبلة وآلى على نـفسه ان اليحـلم  إال 
ذرية او .. الخ  وكـلما ذكـروا (ديغـول) قال: آو هذا اعـرفه منـذ أن كان مالزما  ثم
تـدرج حـتـى وصل إلى عـريف مـتـقـاعـد!  وكـلـمـا ذكـروا (مـون كـمـري) قـال : آو هـذا
اعرفه كان اليحـبذ العسكرية  لـكنه أكمل الكلية نـزوال عند رغبة والده األعمى  وإذا
ـتــنـبي قـال: آو رأيـته مـرة واحــدة في حـيـاتي  كـان طــويال  كث الـلـحـيـة  ذكـروا ا
قصيـر القامة  (أملط) الوجه  ثخ الشارب  رشيق اجلسم  مترهل البطن .. الخ
 وإذا ذكروا ( تـأبط شرا) قـال : آو..هذا  اعـرفه  واعـرف أسرته  كـان لديـهم كلب

فزع! أعور  إذا نبح تعوي الذئاب لنباحه ا
ـريضـة على دأبه هـذا  اليتـغير  ومايـزال حامل األفـكار ا
زاجـية  فهو وال ينـفع النصح معه  وال تـتحسن حـالته ا
مـن أزمــة إلى أخـــرى  ومن أحـــدوثــة إلى أخـــرى  لــكن
مايـفعله انه يحاول إشراك اآلخرين في أوهامه وأزماته 
فـمن عـرفه عـرفه  ومن لم يـعرفه جـنى مـنه ماجـنـاه قائل

ثل:(أاسمع جعجعة  وال أرى طحنا). ا

الكةجندي داخل قصر الرحاب الهجوم على قصر الرحابمقتنيات العائلة ا

بسم الله الرحمن الرحيم
إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ

صدق الله العلي العظيم

ـنــاســبـة مــرور مـا يــقــرب من اسـبــوع عــلى وفـاة اجملــاهـد
dLF© العـضو البارز  لـلمكتب  u?Ð«® wK UF « w? UÝ االستاذ
االعالمي فـي مـدرســة االمــام اخلــالــصي الــكــبــيــر وتــقــديـراً
جلـهـوده سـيــقـام مـجـلس تــرحـيم وتـقـبل الــتـعـازي في قـاعـة
قـدسة. وذلك مـدرسة اإلمـام اخلالـصي في مديـنة الـكاظـميـة ا
وافق لـ 12 تموز في يـوم اجلمـعة  9 ذي القـعدة 1440 هـ ا

2019م من الساعة اخلامسة وحتى السابعة مساءً.
تغمد الله الفقيد برحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون


