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لم يــدخل الـدكـتــور مـصــطـفى جـواد
ـؤرّخ الــعـراقيّ الــشـهـيـر الـلّــغـويّ وا
(1906-1969) فـي ســــــلـك اجلــــــيش
دة محدودة ح دُعي خلدمة سوى 
االحـتــيـاط في الــيـوم األوّل مـن سـنـة
 1941مـــلــتـــحــقـــاً بــدورة الـــضّــبــاط
االحــتــيــاط في الــكـلــيّــة الــعـســكــريّـة
لكيّة قبل أن يُسرّح من اخلدمة في ا
الـــعـــام نـــفــسـه ألســـبـــاب صـــحـــيّــة
ولـشـكـواه من مـرض مـزمن في رِجـله
اليسرى. فكيف شارك إذن في حرب
ــيّـتـ تــفـصل بـ نــهـايـة األولى عـا
وبــدء الــثــاني  21عــامـــاً وانــتــصــر
فــيــهـمــا? مع أنّ عــمـره كــان ثــمـانــيـة
أعــوام حــ انــدلــعت احلــرب األولى

سنة 1914
واحلقّ أنّ وقـــائع حــيــاتـه تــؤكّــد أنّه
انــتــصــر فـي احلــربــ كــلـــتــيــهــمــا
انتصاراً فذّاً يستحق ان نفرد له هذه
ــــــادّة ولــــــكن فـي غــــــيــــــر اجملـــــال ا

العسكريّ.
فقد شاءت مـقادير الزمـان الغريبة أن
تشلُّ كـلّ حرب مـنهـما مـفـصالً مهـمّاً
في مـــــســــيـــــرة مــــصـــــطـــــفى جــــواد
التـعـليـميّـة وفي تـوقيت حـسّاس من
حياتـه وتضعه كلّ مـنهـما في دوّامة
محنة حقيقيّة تكاد تصرفه عن بلوغ
أقاصي طـموحـاته. لكنّ إرادته في أن
يـكون مـصـطـفى جواد الـذي عـرفـناه
والـذي نـسـتـذكـر الـيـوم الـثالثـاء /17
 12/2019بـفــخـر مـنـاسـبــة الـيـوبـيل
رور  50عاماً عـلى رحيله الذهبيّ 
وإصــراره عــلى أن يــكــون الــظــاهــرة
سبوقة والتي يصعب الثقافيّة غير ا
تكرارهـا في تاريخ الـثقـافة العـراقيّة
تــــلك اإلرادة الـــفــــذّة وهـــذا اإلصـــرار
العجيب جـعاله معاً ينتـصر لنفسه

ولثقافة بالده في احلرب كلتيهما.
من بغداد إلى بسات دلتاوة

ـبـكّرة كـانت حـيـاة مـصـطـفى جـواد ا
تسـيـر هادئـة رخـيّة فـقـد كان يـعيش
فـي كــنـف أبــويـه في بـــيت مـــيـــســور
حلّـة عَقْد الـقُشَل ب سوق نسبـيّاً 
الهيـتاويّ ومـخفر قـاضي احلاجات
ـة الـتـي عـشـقـهـا وسط بـغــداد الـقـد
طــوال عـمــره وكـان يـحــظى بــرعـايـة
أبـــــيه األُســـــطـــــة جـــــواد اخلـــــيّــــاط
ـــديــنــة ــشــهـــور بــا الــتـــركــمــانـيّ ا
نـحدِر من أسرة تُـركمـانيّة أصـلها وا

من قرة تبّة في كركوك.

وفـي حــدود الـــســنـــة الــســـادســة من
عمـره أُصيب أبـوه بـالعـمى وتوقّف
بـتلى لـتأم عمـله فاضـطّر الوالـد ا
حياة أسرته الـكبيرة بـشراء بسات
فـي دلـــتــــاوة (قــــضـــاء اخلــــالص في
محـافظـة ديالى حـاليّا) ونـقل أسرته
كــلّـهــا الـتـي تـضمّ زوجــتــيه وولـديه
وبنـاته السـبع مـنهـما لإلقـامة هـناك

في بيته وسط بسات النخيل.
ّــا بـــلغ مــصــطـــفى سنّ الــدّرس في و
الــكــتــاتــيب أدخــله أبــوه كُــتّــابــاً في
دلـتـاوة فـتـعـلّم حـروف الـهـجاء عـلى
األسلـوب القـد وبـدأ يتـلقّن الـقرآن
الـكر واسـتـمـر عـلى ذلك نـحواً من
ـيّة . ومع انـدالع احلـرب العـا سـنتـ
األولى ســــنـــة  ?1914أدخـــلـه أبـــوه
ــكــتب) بــحـــسب تــســمـــيــة نــظــام (ا
الـتّـعلـيم الـعـثـمـانيّ الـذي كـانت مدّة
الدّراسة االبتدائيّة فيه أربع سنوات.
كـان الــعـراق آنـذاك خـاضــعـاً لـلـدولـة
العثمانيّة التي اختارت أن تكون في
انيا ضد احلليـفت القويّت صفّ أ
بريـطانـيـا وفرنـسا في صـراع كونيّ
هـــائـل انـــتـــهى بـــعـــد أربع ســـنـــوات
بــانـهــيـار دولــتي احملـور الــعـثــمـانيّ
ــانيّ وتــقــســيـمــهــمــا. وكــان عـلى األ
الــعــراق وأبــنــائه- ومــنــهم الــصــبي
مــصــطــفى جــواد الــذي تـوفـي والـده
الـضّـريـر سـنة  -1915دفع الـفـاتورة
ـــدمّــرة الــبـــاهــظـــة لـــتــلـك احلــرب ا
واالنـتقـال إلى وصـايـة محـتلّ جـديد
بـعـد نـحـو أربـعـة قـرون من االحـتالل

التركيّ.
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الزمان: النصف الثاني من شهر آذار
1917.

ـــكـــان: مـــدرســـة دَلْـــتـــاوة (قـــضـــاء ا
اخلالص في محافظة ديالى حاليّا).
احلـدث: القـوات الـبريـطـانيّـة جتـتاح

البلدة.
بـعـد أن داهـمت القـوات الـبـريـطـانـيّة
بـــغـــداد فـــجـــر يــوم  11آذار ?1917
واستكملت احتاللـها توجّهت شماالً
ـطـاردة قـطــعـات اجلـيش الـعـثـمـانيّ
تقهـقر فاجتاحت دلـتاوة بعد أيّام ا
ـكـتب الـذي كــان مـصـطـفى ومـرّت بــا
جــواد تـلـمــيـذاً فــيه بـالـصّـف الـثّـالث
االبـــتــدائيّ لــوقـــوعه عــلـى الــطــريق
العامّ من النّاحية فكان هذا آخر يوم
ــصــطــفى جــواد في الــعــهـد دراسيّ 

. العثمانيّ
واسـتـذكر مـصـطـفى جـواد في أيـلول
 ?1953هـــــذا احلــــدث الـــــذي أنــــهى
حـــيــاته الـــدّراســيّـــة مــؤقّــتـــاً قــائالً:
"واحــتل االنــكــلــيــز الــعـراق وأنــا في
الـصّفّ الـثّـالث االبـتـدائيّ أقـرأ (عـلم
ُراد بهذا حال نه ديرلر?) وال أعـرف ا

السّؤال سوى كلمة (احلال)".
وحتـدّث في آخـر مقـابـلـة تـلفـزيـونـيّة
أجريت مـعه قبـيل وفاته عـمّا حلّ به
بعـد إغالق مدرسـته واحتالل بـلدته
ـدرسة وبالده كـلّـهـا: "وخرجـتُ من ا
وانـصـرفتُ بـعـد ذلك لـشـؤون األمالك
الــتي تــركـهــا لـنــا والـدنــا وأكـثــرهـا
بـدلـتـاوة فـمعـظـمـهـا كـانت بـسـات
وكنّا نشتغل بها باعتبارنا أهلها".
يّة وبذلك أنهت تداعيات احلرب العا
األولـى حــيـــاته الـــدراســيّـــة تــمـــامــاً
ومنعـته ظروفه من العـودة حتّى بعد
أن أعادت السـلطـات البريـطانيّـة بعد

دارس بنظام جديد. مّدّة فتح ا
وح نقـله أخوه إلى بغـداد بوصفه
الوصيّ عـليه أدخـله مدرسـت فـيها
درسة لبـضعة أشـهر كـان أبرزهمـا ا
اجلعفريّة األهلـيّة الواقعة قرب سوق
الغزل ببغـداد والتي ظهر فـيها ميلُه
إلى دراســة الـعــربـيّــة لـكنّ تــقـصــيـر
ــدرســة أخـــيه في تـــســديــد أجـــور ا
"ضَـنّاً مـنه بـالـنّفـقـة" عـلى حـدّ تعـبـير
مـصـطفى جـواد اضـطّـره إلى تـركـها
دّة بـعـد مدّة قـصـيـرة غـيـر أنّ هـذه ا
كـانت كـافـيـة لـلـفت أنـظـار مـدرسـيـهـا

إلى نبوغه.
œuK)« o¹dÞË ÆÆW UH «

عيشيّة مع استمرار تدهور ظروفه ا
ضاقت عـليه سُـبُل العـيش في بغداد
فـكـان يـعـاني من الـفـاقـة وضـيق ذات
الــيــد. ووصـف في ســيــرته الــذّاتــيّــة
ـؤلِـمـة: أيـامه تــلك بـهـذه الـعــبـارات ا
"وقـــد قـــاســيتُ مـن الــفـــقـــر وشــظف
الـــعــيـش والــعَـــوز مــا يـــطــول ذكــرُه
ويؤلِم بـيانُه حـتّى حلّت سـنة 1920
ـيـالديّـة وفـيــهـا ضـاقت عــليَّ سُـبُل ا
الـعــيش في بـغـداد فــرأيت أن أنـتـقل
إلى دلــتــاوة وانـتــفع بــحـصــصي في
ـوروثـة وإن كان الـغالب البـسـات ا
عــلى غــلّــاتــهــا الــتــمـر وهــو أرخص

الفواكه في العراق".
وبـعـد عـودته إلـى دلـتـاوة لم تـفـارقه
الـفــاقـةُ الـتي غــادر بـغـداد بـســبـبـهـا;
ـالــيّـة من نــظـراً لــضـآلــة مــردوداته ا
الفالحة. وقـال واصفاً صـعوبة أيّامه
تـلـك: "كـنتُ مُـضِــيْـقـاً دائــمـاً ألنّ غـلّـة
البسـات من الـتّمر لم تـكن تكفي في
اإلنـفـاق ومـرّت علـيّ أيام لـم أستـطع
فيها أن أشتري حذاءً بدالً من حذائي

." تهرّ العتيق البالي ا
ولـذلك لم تـسـعـفه ظـروفه في دلـتـاوة
الستئنـاف دراسته على نحـو منتظم
بـــعـــد انـــقـــطـــاع دام أكـــثـــر من ثالث
ــكن أن يـظلّ فالحـاً سـنـوات وكـان 

في بـسـاتــ أسـرته في دلـتـاوة لـوال
أنّ نبـاهة الفـتى جعـلته يـنتـصر على
ظـروفه الـقـاسـيّـة ودلّتـه علـى طريـقه

نحو اخللود.  
ـفـصـلـيّـة في ووصف تـلك الـلّــحـظـة ا
حــيـاته الــتي قـرّر فــيـهــا اسـتــئـنـاف
دراســتـه ســنــة  1920قــائـالً: "تــركتُ
ـدرســةَ وبـقـيتُ أعــمل مـزارعـاً. وقـد ا
كـــدتُ أن أبـــقى أبـــاشـــر الــبـــســـاتــ
وأعـــتـــني بــهـــا لـــوال صــديـق اســمه
جمـيل خـلف رحمه الـله شـوّقني إلى
الـعـودة لـلــمـدرسـة وتَـرْك الـبـسـاتـ
وزراعـتـها. احـتـرتُ بـرهـةً ثمّ تـوكّلتُ

على الله وعدتُ للدراسة".
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ـبـاشـرة لـهـذا الـقـرار كـانت الـثـمـرة ا
ــدرسـة االبــتــدائــيّـة ــهمّ إنــهــاؤه ا ا
ـــســارعــة صــيـف ســنــة  ?1921ثمّ ا
بـــتـــقـــد أوراقه لـــدخــول امـــتـــحــان
ـعـلّـمـ االبـتـدائـيّة الـقـبـول في دار ا
ببـغـداد الذي جنح فـيه وكـانت هذه
خـطــوة كـبـيــرة غـيّـرت حـيــاته كـلّـهـا
وصف مــشــاعـره إزائــهـا فــيــمـا بــعـد
بــــقـــــوله: "كــــنـتُ بــــ الــــتّـــــصــــديق
والتّكذيب" ذلك أنّ ميله الـشديد للغة
الــعــربـيّــة بــدأ يـتــرسّخ ويــلـفـت إلـيه
أنـــظـــار أســـاتــذته الـــذين شـــجّـــعــوه
ورعَوْه كمـا بدأت شـخصيّـته األدبيّة
ـؤاتـيـة بـالـظـهــور في هـذه الـبـيـئـة ا
فشرع ينشر قصائده األولى في ثالث
مــجـلّــات كـان يــصـدرهــا أسـاتــذتـهـا
لـــيـــتــخـــرّج في الـــدار ســـنــة ?1924
ويعيّن معلماً في الناصريّة والبصرة
والــكــاظـمــيّــة ودلـتــاوة فــبـغــداد مـرّة
أخــرى ثمّ عـيّن مــدرســاً في مـديــنـته

األثيـرة بـغداد الـتي سـطع اسمه في
مـــحـــافـــلـــهـــا األدبـــيّـــة والـــلـــغـــويّـــة
والتـاريخـيّـة والتـراثيّـة خالل العـقد
الذي أمضاه مـعلّماً فـمدرّساً بعد أن
ــقــاالت واألبــحــاث نــشـــر عــشــرات ا
والـــقــــصــــائــــد في أبــــرز الـــصــــحف
واجمللّات العراقيّة والعربيّة وأخذت
تصدر أولى حتقـيقاته لـكتب التراث
ــبـتــعـثـ إلى حــتّى اخـتـيــر ضـمن ا
جـــامـــعـــة الـــســـوريــــون في بـــاريس
لــدراسـة الــتـاريخ وكــانت الـقــاهـرة
دينة احلافلة باألسماء اللّامعة تلك ا
في الثقافة العربيّة التي وصلها في
أيلول 1933واختـلط بـكـبار أدبـائـها
وشـعــرائـهـا وعـلــمـائـهـا لــنـحـو عـام
محطّته األولى لتعلّم اللّغة الفرنسيّة
التي عشقـها "منذ أن كـان يرى طلّاب
ـدرسة اجلـعـفـريّـة يدرسـونـهـا على ا
رؤوف القـطّان فـتـأتي على أفـواههم
حـلـوةً عـذْبـةً كـان يـسـيل لـعـابه لـها
كما لـو كانت أكلةً شـهيّةً لـذيذة" كما

يقول صديقه جعفر اخلليلي.
ÊuÐ—u « w

في مطـلع تـشرين األوّل  1934وصل
إلى باريس وبعد يوم من وصوله
كــتب لـصــديــقه وأسـتــاذه أنـســتـاس
الكرمليّ واصفاً حاله قائالً: "ضاقت
عـليّ الــدنـيـا عـلـى سـعـة بـاريس وال
ســيـمــا أنّي أجـهـل كلّ شيء فـيــهـا...
قــــضـــيتُ يـــومـــاً أو بــــعضَ يـــوم في
باريس والدنـيا مسـودّة في عيني ال
أعـــــرف أحــــداً وال أرشــــدُ أمــــراً وال

أهتدي طريقا".
لكـنّه مـا لـبث أن اهتـدى إلى الـطريق
الـذي أوصــله لـلــمـجـد وأخــذ نـفـسه

بـالشـدّة حـتى تعـلّم الـفـرنسـيّـة وبلغ
مــنه ذلك أنّـه كــتب إلى الــكــرمــلي في
شـــبـــاط  ?1935يـــقــــول: "والـــله لـــو
اســتـطــعتُ اسـتــعـارة عــشـرةَ أدمــغـةٍ
وعــشـــرين عــيــنــاً أو اســتــئــجــارهن
للـركض إلى هذه الـلغـة لفـعلتُ! فـهذا
الـــدمـــاغ الـــصــــغـــيـــر يــــكلُّ وكل من
الــعـيــنـ تــملُّ فال حَــوْل وال قـوة إال

بالله عليه توكلتُ وإليه أُنيب!".
وفي غــمـرة تــمـتّــعه بـفــرصـة ذهــبـيّـة
للدّراسـة بجامـعة السّـوربون لم تكن
تخـطر له عـلى بال في سـنوات كدحه
الــطّـويل اســتـهلّ مــقـالــةً له نــشـرهـا
ـجــلّـة بـغـداديّــة في شـبـاط ?1938
ــســتـــوحــاة من بـــهــذه الـــعــبـــارات ا
جتـربـته الشّـخـصـيّـة: "سـعـادةُ البالد
وطُـمأنـيـنـةُ أهلـهـا بـاعثـان عـلى نـشر
العلم واقتبـاسه وعدمُهما يؤدّي إلى
الـــــعـــــكس. وهـــــذا األمـــــرُ واضح في
األفـراد كـوضـوحه في األمّـة جـمـعـاء
ــوهــوبــ األذكــيـاء الــذين فــكم من ا
حُرمـوا الـعـلمَ وحُرمَ هـو ذكـاءَهم قد
ضاعت مَلَكاتُهم ولم تربح اإلنسانيّةُ
مــنــهم شـيــئــاً مــذكـوراً النــصــرافـهم
بكـلّيّـتهم إلى دفع الـشّقـاء أو مقـاومة
الضُّرّ والـفقـر". وال شكّ عندي في أنّه
كـــان يــعــني نـــفــسه بـــكالمه هــذا عن
ـوهــوبـ الـذين تـتــأرجح فـرصُـهم ا
بــحــسب حــالـة الــبالد ومــدى رعــايـة
القائم على احلـكم لهم فتمثّلتْ له
هنـاك في مديـنة الـنّور سـيرةُ كـفاحه
ـــضــــنـــيــــة وصـــراعـه مع الـــفــــقـــر ا
واحلـــرمــــان في بــــغــــداد ودلــــتـــاوة
وإصـراره علـى التّـعـلّم حـتّى تـهـيّأت
ــوضــوعــيّــة فــتــوّجت له الـــظّــروف ا

مساعيه الذّاتيّة.
وســـاعــده أســـتـــاذه في الــســـوربــون
ستشـرق الشهير لـويس ماسنيون ا
في إنــهــاء خـطــوات مــرحـلــة اإلعـداد
لـــلــدّكـــتـــوراه واخـــتـــار مـــوضـــوعــاً
تــاريـــخـــيّـــاً هـــو "ســيـــاســـة الـــدّولــة
الــعــبّــاســيّــة في أواخــر عــصــورهـا"
فأكـمـلهـا سـنة  ?1939وطبـعـها وإذ
هــو في طــور انــتــظــار مـنــاقــشــتــهـا
يّ لــلـــحــصــول عــلى الـــلّــقب األكــاد
الكـبـير رسـمـيّاً وقـعت الـواقعـة التي

لم تكن تخطر له على بال.
يّة الثانية احلرب العا

الزمان:  3 سبتمبر 1939
كان: باريس/ جامعة السوربون. ا
احلـدث: فـرنـسـا وبريـطـانـيـا تـعـلـنان

انيا. احلرب على أ
فـاجــأ الـزعـيم الــنـازيّ هـتــلـر الـعـالمَ
بشنّ حرب خاطـفة في أوربا منـتهكاً
ـــذلّــة ـــانـــيـــا ا شـــروط اســتـــسـالم أ
للـحلـفاء فـأعلـنت فرنـسا وبـريطـانيا
ـانـيا وتـغـيّر كلّ شيء احلرب عـلى أ
فـي فــرنــســا والـــعــالم كــلّـه مــنــذ ذلك

اليوم.  
وشـــهــد مــصــطـــفى جــواد أوّل غــارة
ـانـيّة عـلى بـاريس وقال عن جويّـة أ

هــذه الــتّــجــربــة: "كــنتُ بــبــاريس في
ـانـيّـة أثـنـاء أوّل غـارة لــلـطّـيّـارات األ
عـــلى فـــرنــســـا في احلـــرب الــكـــبــرى
األخيرة فسمعنا أنا وأصحاب الدّار
الــــتي أقــــيم فــــيـــهــــا إذ ذاك (أبـــواب
ألـوفة في مثل هـذه الغارة اإلنذار) ا
وكان اللّيل في آخر هزيع منه فنزلنا

إلى سرداب الدّار..".
ــان عـلى وبــالـنــظــر لـبــدء هــجـوم األ
األراضي الفـرنسـيّة الحـتالل باريس
عـارف العراقـيّة يوم 6 قرّرت وزارة ا
تشـرين الـثاني  1939إعادة بـعـثتـها
من بــاريس فـلــمـلمَ مــصـطــفى جـواد
كـتــبه وأوراقه عــلى عــجل وعـاد إلى
بـــغــــداد قــــبل مـــنــــاقــــشـــته رســــالـــة
الـدّكــتـوراه. وقــال مـوثّـقــاً تـلك األيّـام
ّا الـعـصـيـبـة في سـيـرته الـذّاتـيّـة: "و
ان اجلويّ قد بدأ رأينا أنّ هجوم األ
ايقنّا أنّ احلـرب ستطـول وأنّ البقاء
في فرنـسا جـدّ خطـر وسيّء العـاقبة.

فعدتُ الى العراق بالقطار".
dO³J « f¹—UÐ —bOÐ  

ـة وال شكّ بعد خيبـة األمل كانت مؤ
أن حرمته احلـرب الثانـية من العودة
إلى بـغــداد مـتـوّجـاً بـالــلّـقب الـعـلـميّ
الـكــبـيـر الـذي أخــذ مـنه كـدح خـمس
سنـوات. ويقـول صـديقه مـير بـصري
ـا عن ظــروف عــودته الــعــســيــرة: "و
جــاء إلـى بــغــداد لـم تــعــتــرف وزارةُ
ــــعـــارف بـــشـــهـــادتـه وظلّ يـــراجع ا
أشهراً محتجّاً بالظّروف االستثنائيّة
الـتي حالـت دون منـاقـشـة أطـروحته
وحـــرمـــته من إعـالن حــصـــوله عـــلى
الـــدّكــتـــوراه رســمـــيّــاً". وازداد األمــر
ســــوءاً حـــــ خـــــاب مـــــســــعـــــاه في
احلصـول عـلى وظيـفـة. وقال واصـفاً
حاله تلك: "وصلتُ الى بغداد وبقيتُ

." أشهراً من غير تعي
ـكهـربة واحملـبطة لكنّ هـذه األجواء ا
الــتـي وجــد نــفــسه فــيــهــا لم تــوقف
تطـلّـعاته لـشـغل دوره الثـقـافيّ الذي
أعــــدّ الــــعــــدّة له مــــنــــذ كــــان في دار
عـلّمـ االبـتدائـيّة وحـفّزه تـرحيب ا
كـــبـــرى مــــحـــافل الـــقــــاهـــرة بـــثـــراء
إسـهــامـاته األدبـيّــة والـثـقــافـيّـة ومـا
أضـــافـــتـه إلـــيه بـــاريس مـن جتـــربــة
ثقـافيّة وحـياتـيّة مكـتنـزة وتمكّنٍ من
ـــيّــــة وصالت عــــمـــيــــقـــة لــــغـــة عــــا
بشخـصيّات فـكريّة لهـا مكانـتها وما
حـــازه فـي الــســـوربـــون مـن ذخـــيــرة
معرفيّة ومن مناهج البحث احلديثة
التي كـان بأمسّ احلـاجة إلـيهـا على
أن يعـيد حـسـاباته ويـراجع ما حـقّقه
مـن مــكـــاسب فـــتـــراءت له واضـــحــةً
ضخامة البيدر الكبير الذي جناه من
الـسـوربـون بـرغم لـعـنـة احلـرب وإنّ
الــلّـقب الــعـلـمـيّ كـان قـد حتــقّق حـ
شــهـــد لـه أســاتـــذتـه بـــالــتـــفـــوّق في
سنواته اخلمس وبعد اطالعهم على
ــــنــــجـــزة أطــــروحــــة الـــدكــــتــــوراه ا
ــطــبـوعــة ومــا هي إلّــا أن يــكـتب وا

أستاذه لويس ماسنـيون رسالة بهذا
عارف العراقيّة الفحوى إلى وزارة ا
كي تنـهي جـدلهـا مـعه وهذا مـا كان
"فـــقـــبل الــوزيـــر صـــالح جــبـــر عــذرَه
أخيراً وأوعـز بتعـييّنه لـلتّدريس في
علم العـالية في الدّرجة التي دار ا
تؤهـله لهـا الشّـهادة" كـما يـقول مـير
بصـري. فصـار الركن الـرك في هذه
الـــدار الــتي خـــرّجت أعـــظم مــثـــقــفي
الـــــعـــــراق وأدبــــــائه وأجــــــيـــــاالً من

الكفاءات العلميّة. 
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وما هي إال سنوات قليلة تلت احلرب
ــيّـة الــثــانــيــة حـتّـى أخـذ اسم الــعــا
الدكـتور مـصطـفى جواد يسـطع على
نـحـو اســتـثـنـائيّ فـي حـقـول عـديـدة
يصـعب جـمعـها والـبروز فـيهـا كلّـها
فكان لـغويّاً فذّاً مـشهوداً له بـالبراعة
واالجتهـاد من مجـامع اللّـغة العـربيّة
الثالثـة في بغـداد ودمشق والـقاهرة
وإن لم يـضـمّه األخـيـر في عـضـويته
ومـرجعـاً في الـلّـغة الـعـربيّـة وآدابـها
ــتالحـقـة وفـنــونـهـا في عــصـورهـا ا
وكــان مـؤرّخــاً كـبــيـراً صــنع مـكــانـته
وعزّزهـا بـعصـامـيّة ومـجـهود عـظيم
دينته بغداد وكان خَططيّاً اختصّ 
ـــكن وصــنّـف أعــمـــاالً مـــعـــمّـــقــة ال 
ـديـنـة لـلـمـشـتــغـلـ في خَـطط هـذه ا
الـتّـاريـخــيّـة جتـاوزهـا وكـان مـعـلّـمـاً
ــيّــاً ألـهـم طـوال 45 وأســتــاذاً أكــاد
ـبـدعـ والـكـتّـاب عـامـاً أجـيـاالً من ا
ـؤرّخـ والــبـاحـثــ والـلّــغـويّــ وا
ـشـتـغـلـ في عـوالم والـتّـربـويّــ وا
الثّقـافة والفنّ واألدب واإلعالم وكان
محقّـقاً لـلتّـراث العربيّ اإلسالميّ بل
ـدرسـة الــعـراقـيّـة في من مـؤسّــسي ا
ـتـنـوّعة- هـذا الـفنّ ومثّـل بأعـمـاله ا
حتقيقاً وبحثاً في عالم اخملطوطات
ونقداً ألعـمال غيـره- ذروة ما وصلت
إليه من حرفـيّة ودقّة واجـتهاد وكان
رائـداً في مـجــال اإلعالم الـثّـقـافيّ في
الـعـراق مـا زال صـدى األعـمـال الـتي
قدّمها لإلذاعة والتّلفزيون قويّاً حتّى
.. وكان هذا تـعلّم في أوساط غير ا
ـتعدّد األوجه السطـوع االستـثنائيّ ا
واآلفـاق أقـوى من أن يـحـجبـه دخان
حــربـــ كـــونــيـــتـــ رجّــتـــا الـــعــالم

كلــــــــــــــّه.
ـضـنـيـة هـذه وبـعـد رحـلــة الـكـفـاح ا
وح أغـمض مصـطفى جـواد عيـنيه
ـوت األخــيـرة في مــسـاء إغــمـاضــة ا
مـثل هـذا الـيـوم من سـنـة  1969بـيد
الــنّـحــات مــحـمّــد غـنـي حـكــمت وهـو
يـــصـــنع له قـــنــاع الـــوجه اجلـــبــسيّ
لـــتـــخـــلـــيـــده ظـــلّت عـــيـــون ماليـــ
الـعراقـيّـ الـذين تـتلـمـذوا عـلى يديه
دارس واجلامعات وعبر األثير في ا
وغرس فيهم الوعيّ بقيمة حضارتهم
وثراء لـغـتهم والـتبـاسـات تاريـخهم-
مفـتوحـةً على أقصـاها وإن غـالبـتها

دموع حزن سخيّة..
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رقمة ناقصة العامة ا تعلن شركة نفط الشمال/ شركة عامة/ محافظة كركوك عن اجراء ا
(م ش  ١٩/٢٠١٩/٢ /شغيلية) واخلاصة بـ (اعمال انشاء سياج بطول (٤٩٦) من البلوك اجملوف حلماية االبار االرتوازية رقم ٣ و٤  في منطقة عرفة/ محافظة كركوك)

صنف من الدرجة العاشرة فما فوق. دنية ا ناقصة اعاله من مقاولي اعمال الهندسة ا ١- على الراغب باالشتراك با
دون فـيها الوثـائق القياسـية اخلاصة بـوثيقة االشـغال العامة ٢- مراجعـة قسم العقـود/ عرفة/ محافـظ كركوك هم او وكالئهم اخملـولون عن طريق دوائر كـاتب العدل للـحصول على قرص ( CD ) ا

ناقصة. ناقصة يتم ارجاع مبلغ وصل شراء اوراق ا لقاء مبلغ (٢٠٠٫٠٠٠) مائتا الف دينار غير قابل للرد اال في حالة الغاء ا
قاول وبنسخة ملونة. ٣- ارفاق شهادة تأسيس الشركة مصدقة من وزارة التخطيط/ دائرة تسجيل الشركات مع هوية تصنيف ا

ناقصات صادر من الهيئة العامة للضرائب ومعنونا الى شركة نفط الشمال (النسخة االصلية) مع تأييد حجب البطاقة التموينية. مانعة من الدخول في ا شارك كتاب عدم ا ٤- يقدم ا
ـبلغ (٢٫٧٠٠٫٠٠٠) ديـنار عراقي (مـليونـ وسبعـمائـة الف دينار عـراقي) (باستـثنـاء الشركـات احلكومـية) (القـطاع العـام) وتكـون اما على شـكل صك مصدق او ٥- تقـد تأمـينات اولـية مقـطوعة 
سفتجة او خطاب ضمان يتـضمن االسم والعنوان الوظيفي للمخـول للتوقيع مع مراعاة تدوين مبـلغ اخلطاب رقما وكتابة وذكر تاريخ النـفاذية وشروطها والغرض من اصدارها مع ذكر اسم ورقم
ـركزي الـعراقي عـدا مصـارف (حتت التـصفـية واشـراف ووصايا وتـأهيل عـتمـدة لدى الـبنك ا صـارف ا ـقاولـة بشـكل كامل. صـادرين من ا فـوض واسم الشـركة ا ديـر ا قـاول او ا ـناقصـة واسم ا ا
ـدة (٢٨) يوما بـعد انتـهاء فتـرة نفاذية ـركزي العـراقي/ دائرة مراقـبة الصـيرفة (cbi@cbi.iq ) ونافذة  علـومات مراجـعة البـريد االلكـتروني لـلبنك ا زيـد من ا ومتـابعة الـبنك النـركزي العـراقي) و

ناقصة البالغة (٩٠) يوم من تاريخ غلقها. العطاء احملددة في شروط ا
قاوالت الكائن في استعالمات دوائر عرفة محافظة كركوك. ٦- تودع اوراق العطاءات في صندوق رقم (١) اخلاص با

وافق ٢٠١٩/١٢/١١ في مقر قسم الدراسات والتصاميم. شارك في الساعة العاشرة صباحا من يوم االربعاء ا ؤتمر اخلاص باالجابة عن استفسارات ا ٧- سيتم انعقاد ا
وافق ٢٠١٩/١٢/٢٢ . ٨- اخر موعد لتقد العطاءات في موعد اقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم االحد ا

قاولة وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه هو قاول والشركات ا ٩- سيتم فتح العطاءات بعد الغلق مباشرة في االستعالمات الرئيسية للشركة في عرفة وبحضور ا
ناقصة. يوم غلق ا

ناقصة اجور نشر االعالن. ١٠- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من حتال عليه ا
١١- علما ان الكلفة التخمينية للمناقصة تبلغ (١٠٧٫٢٠٠٫٠٠٠) دينار عراقي (مائة وسبعة مليون ومائتان الف دينار عراقي).

طالبة باتي تعويض جراء ذلك. ناقصة ا صلحة العامة وال يحق للمشترك في ا ناقصة وقبل االحالة وحسب مقتضيات ا ١٢- للشركة احلق في الغاء ا
ـدون في القرص (CD) ومـلئ اجلزء الرابع  –استمـارة العـطاء بالـشكل الصـحيح ودقـيق ومطبـوع ومالحظـة جميع ـشارك االطـالع على الوثـائق القيـاسية اخلـاصة بـاالشغال الـعامة ا ١٣- على ا

الفقرات اخلاصة (بورقة بيانات العطاء معايير التقييم والتأهيل الشروط اخلاصة).
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها سيتم استبعاد عطاءه. ١٤- في حالة عدم التزام مقدم العطاء 

ثـبت بالـقرص (CD) بـاجزائـها الـثمانـية نـسخـة اصلـية ونـسخـت اضـافيـة منه عـدد (١) (عدا االجـزاء االول والسادس وجب كـراس ا ١٥- تقـدم كافـة اوراق الوثـيقـة مرتـبة بـالتـسلـسل ومنـظمـة 
والثامن).

ناقصات احمللية النافذة). ناقصات احمللية  –ا شاريع  –ا وقع االلكتروني (www.noc.oil.gov.iq) (صفحة ا علومات مراجعة ا ١٦- للمزيد من ا
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