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مجلة األستاذ

من ممفات الحركة الوطنية في الناصرية دراسة في وقائع انتفاضة مايس 7497
(مقتل جفرز) أنموذجاً

أ.م.د .عمياء محمد حسين الزبيدي

جامعة بغداد  /كمية التربية ابن رشد لمعموم اإلنسانية
الممخص:

حظي تاريخ العراق فيي هديد اتحيتال الطريطياني لين الليؤرلين فالليؤل ين العيراقيين فاألجاني

النطاق .ففضعت فيه اللؤل ات الكثير التي تنافلت أحداث تمك اللرحمة طجفان

فطنحيف فا ي

لتعددة.

فحظيت د ار تنا شلصية الضاطط الطريطاني الكاطتن (ج رز) اليذ يظدير لنيا فجيمة كليا أفضيحت اللصيادر

طعد فشل حركة رشيد هالي الكياني  ،طعد التحاقه ل القفات الطريطانية التيي جيا ت لين الدنيد  ،فنزليت فيي الطصيرة
فاحتمتدييا  ،ثييم اتجدييت شييلاتي إليين لدينيية الناصيرية فاحتمتدييا أيضياي  .فقييد تلركييزت ييذز القيفات التييي رافقدييا ج ييرز فييي
لنطقة أفر قر لدينة الناصرية .

اهتلييدنا فييي ييذز الد ار يية هميين رفاي يات اتشييلاص المييذين شييا دفا الحييادث ،أف يلعفا طييه ليين أ ييالي لدينيية

الناصرية طشكل كطير  ،حيث التقينا طاأل تاذ اللحالي شياكر الررطياف  ، ،ف يف لين العفاليل اللعرففية فيي الناصيرية ،
الذ الدنا طلعمفلات قيلة  ،أهطيت ُطعداي ألر غير الطعد الع كر  ،في ذا اللجال.
تم المقا ل األ تاذ اللحالي ح ين جليل الذ انتد

لمتحقيق فيي قضيية لقتيل ج يرز هنيدلا كيان حياكلدم

تحقيييق فييي ليفا الديفانييية  ،الييذ زفدنييا ييف األليير ليين أف ارقييه اللاصيية ل ييفدات لحضيير التحقيييق الييذ أجيراز الييذ
يحت ظ طه لنذ طعين هالاي فأكثر.

ج رز في العراق :

كثيرفن أفللك الحكام الطريطانيين  -لين الع يكريين فالليدنيين – اليذين قتميفا فيي انحيا لتعيددة ،

ففي أفقات للتم ة في العراق همن أيد أطناله لظملديم فجيفر م انتقالياي لشيددالدم اليذين ا تشيددفا

دفاهاي هن شرف األلة فكرالتدا فهن العراق العظيم .
فلن الذين قتمفا في ذا الجان

نفرد طعض األ لا اآلتية:

 .1الكي يياطتن لارشيييال حي يياكم النجيييف  ،قتي ييل في ييي  02اذار  1918ف ييي لدينييية النج ييف همي يين ييييد

الثفار( ،)1طرلا ة الحاج نجم الطقال(.)0

 .0الل تر طير فن لعافن الحاكم ال يا ي  ،قتل في لدينة زالف في أذار .)3(1919
 .3الل تر ديمي فالل تر لاكدفنالد  ،فجند ات تحكالات كذلك ترف الذ قتل في العلاديية

 02حزيران .)2(1919

 .2الكاطتن تيفارت فلعه ال ارجنت تفر فالكاطتن طارلف الذ قتمفا في لدينة تمع ر.
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 .5الكيياطتن طري ييتمي اي ييانز قتييل فييي لنطقيية الرططيية  ، 1902فكييذلك الكيياطتن ريكمييي – لعييافن

الحيياكم ال يا ييي فالكيياطتن ط يراد فيمييد قالييد الشييطانه فالكيياطتن طفكانييان ضيياطط الرلييي  ،قتم يفا فييي لدينيية

اللقدادية أثنا قيام ثفرة العشرين  .فكذلك الكاطتن ايج اللفن الذ قتل في لدينة ك ر (.)5
 .6الكفلفنيل لجلن قتل في يفم  10آ

 1902قتمه الشيخ حارث ضار اللحليفد فاطنيه شييخ

هشالر زفط في لان النقطة الفاقعة همن طريق طرداد -ال مفجة(.)6

 .7الل تر طيل الحاكم ال يا ي في هام  1902الذ لمف لجلن تم قتل في لدينة اللفصل ،

فقتل لعه الكاطتن كفت(.)7

لقد تتطعنا حياة ج رز في العراق فالفظالف التي شرمدا طعد هلمه ل تشاي إدارياي فيي ليفا الديفانيية،

تفصمنا إلن اللعمفلات اللتعمقة طه فالراجح أن

رز إلن ل تعلرة ألير لين الل يتعلرات الطريطانيية

حات لن دفن ذلك .ثم تم اغتياله في العراق في لدينة الناصرية هام .1921

ت نعييرف هيين حييياة ج ييرز األفليين شيييلاي  .فت نعييرف لتيين فلييد د فأييين نشييم د فأييين درس د فلتيين

التحق طاللدلة الع كرية د
فلعييل ييط

ذلييك يعييفد إليين أانييه كييان شلص ياي لرلييف اير  ،أف ضيياططاي صييري اير غييير لعييرفف  ،فأفل

ذكر له في الفثالق الر لية العراقية  :أن ج رز التحق لي الحلمية الع يكرية الطريطانيية التيي جيا ت
لين الدنييد  ،فاحتمييت العيراق فيي هييام ،1918-1912فهنييدلا طييدأت قيفات اتحييتال الطريطيياني تيينظم
إدارة الييطاد  ،فتنشييس اللؤ ييات اتدارييية فاللالييية فالقض ييالية  ،فغير ييا  ،هينييت (ج ييرز) ل ي ل يين

هينت لن الطريطانيين حاكلاي يا ياي في (كفت اتلارة) فيي  02تشيرين الثياني .)8(1917فقيد طمي

لن الحكام ال يا ييين ان يتصيرففا فيي كثيير لين الدقية فالحيذر ألجيل تن ييذ اآلفالير فالتعميليات التيي

كان الكثير لندا قا ياي فشديداي لن جدة  ،فألجل اللحافظة همن صداقة ال كان لن جدة ألر ف ف

دف الحلمة الصريح الذ فض اللفظ ين الطريطانيين لنيذ الشيرفع طالحلمية فيي لفضي لياص(.)9

فهمين أ يياس ييذز التعميلييات تعييرف ج ييرز هميين هييدد ليين رفؤ ييا العشييالر فييي تمييك اللنيياطق ففطييد

هاقته لعدم .فقيد أشيارت اللصيادر إلين أ ان (ج يرز) حضير الحم ية التيي اقالديا القاليد العيام (فيمييام
لارشال) في طرداد في شدر ايمفل  1918ل ففد لكفن لن ثاث لن شيفخ هشالر (كفت اتلارة)
ف ييم :الشيييخ هطييد ا لحلييد اليا ييين  ،فلحلييد الصيييدفد ليين شيييفخ هشييالر رطيعيية  ،فالشيييخ لحلييد

قصا

شيخ هشيرة آل راج(.)12

كلا حضر ذا الح ل لعظم شيفخ هشالر العراق ل الحكام ال يا يين الذين يحكلفن لناطقدم،

فحضر هدد لن الفجدا فاألهيان العراقيين  ،فقد القن القالد العيام الجنيرال (فيمييام لارشيال) لططية
ف ييي الحاضي يرين  ،رحي ي

طد ييم فش ييكر م هم يين تمطي يية ده ييفتدم  ،ففه ييد م طتط ييفير العي يراق ف ييي جليي ي

اللجاتت  ،كلا ففهد م طجم

األدفات الحديثة في الزراهة  ،فطنا الطيرق  ،لت يديل الفصيفل إلين
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اللدينيية ط ييدفلة في يير لا ييت ادة ليين ثييرفات العيراق الزراهييية ففهييد م طلنشييا اللييدارس فالكميييات فييي

يالي فاأللياكن
جلي انحا العراق  ،فهدم حصر ا في طرداد فقط  .فأكد احترام طريطانيا لميدين اس
،
ا
يطاني لنيذ أن دليل إلين العيراق هليل همين تجني
اللقد ة  .فقال(( :تفافقفنني همن أن الجيش الطر ،
األضرار في ل اجدكم فألاكنكم اللقد ة)) .ثم صافح الحاضرين جلعيدم فقد رد همن كملية الحياكم

الع ييكر الشيييخ لطييدر ال رهييفن طالنياطيية هيين جلي ي اللشييايخ قيياتي يييالفت طاتصييالة هيين ن ييي
فالنياطيية هيين أل يفاني حض يرات اللشييايخ فرؤ ييا القطالييل فالعشييالر اقييدم ل لييالتكم تشييكراتي القمطييية ،

فلجن ييفدكم الظ ييافرين أيضي ياي  ،فلحضي يرات الفانن ييا اللحت ييرلين أ ييالي طر ييداد لت ييرحيطكم طن ييا فل ييدهفتكم
ال ييعيدة لنييا ف ييي لييدينتكم ال ييعيدة فا ييتقطالنا طلثييل ييذا الكييرم العظيييم  .انييك ترجييف طييان تعلييل هميين
ت ديل اللفاصات طين الجديات األلير فطيين طريداد حتين تيدهفنا ليرة ألير للثيل يذز اللجتلعيات

العظيل يية  ،فنح يين ك ييذلك نتلن يين ل يين ييفيدا قمفطن ييا أن تص ييطح ط ييرق اللفاص ييات ييدمة طل يياهدة
الحكفلة الرشيدة العادلة طين اللدينة فطيين جداتنيا حتين نيتلكن لين التشيرف طيدهفتكم  ،حتين نتطيادل

اآل ار في الطحث لن فقت إلن آلر في طيل لنافعنيا  .نعيم ييا قاليدنا اللحطيف نحين نشيكر حكفلية
جالة اللمك لمل ياهي فاللجديفدات العظيلية التيي طيذلتدا فيي يطيل لصيالحنا  ،فالتيي اجرييت لنشيمة
العراق فلزدياد ثرفته فانتشار العمفم فاللعارف فتعليلدا  .فللا كنت قيد فيفض لين اليفاني اللشيايخ

فرؤ ييا القطالييل أن أرد هميين لطييا

فلييالتكم العييالي  ،فمييي الشييرف العظيييم أن اصييرح ألييام أليفاني

الطرييداديين أننييا شييا دنا طعيننييا اللييدارس العديييدة التييي افتتحييت لييارج طرييداد  ،فانييي أفكييد لدييم أنكييم قييد
أنشمتم طعض القنفات فالترع التي يحصل لندا اللاك الكطار فال احفن همن اتجلاع فاليدة هظيلية

 .ييذا ييف لييا ي ييتحق الييذكر طيياسقرار طلح ييانكم افاح ييان حكفليية جاليية اللمييك  .ففييي اللتييام الييتلس
ط ييان أق ييدم تش ييكراتي القمطي يية ل ل ييالتكم فلجنيييفدكم الش ييجعان الطفا ييل فلحضي يرات إلفانن ييا الطريييداديين
األفاضل  ،فأدهف إلن ا ان يرشدنا إلن طريق النجاح (.)11

ُهين ج رز طعد ثفرة العشرين ل تشا اير لمحاج شكر فلر قاللقام قضا الديفانية هيام ، 1901
فكانييت الديفانييية يفلدييا لمحقيية طميفا الحميية  ،فكييان لعييافن لتصييرف الحميية فييي ييذا الفقييت (هطييد ا

الصييان ) فهنييدلا تشييكمت الحكفليية الفطنييية فييي العيراق جعييل لطريطانيييا لي كييل لتصييرف أف قاللقييام

ل تشا اير طريطانياي  .فللا ضجر الفطنيفن لن ذا الفض ال يس أطدلت طريطانييا ا يله لين ل تشيار
إلن ل تش إدار  ،فلكن طالصاحيات ن دا  .فاطقن لنص

الل تشار لمفزير فقط  .التمف الحاج

شاكر ل ج رز في طريقة تفزي اتراضي همن العشالر فرؤف يدا  ،فقيد كيان ج يرز يحياطي الشييفخ

الل يفالين لطريطانيييا  ،فيضييطدد رفؤ ييا العشييالر اللع يادين لطريطانيييا  ،ا
ألن ج ييرز كييان يشييترك فييي
المجان أف الديلات التي تشكل هند حدفث اللنازهات التي تق طين العشالر في القضيا حيفل تفزيي

اتراضي ف ي كثيرة(.)10
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كان ج رز يعاد الشيفخ الذين ثارفا ضد الطريطانيين في ثفرة العشرين ،فيحافل أن يجرد م لن

أراضيدم  ،فينحاز كمياي إلن العشالر اللفالية لمطريطانيين ،فيف
ح ا

أراضيدم الزراهية فللتمكاتدم همين

اآللرين  .فلن ذلك أنه حدث نزاع طين هطد الفاحد الحاج كر فهشيرته همن ا ارضيي (راك

الحصييفة) فييي اللشييلا  .حيييث كييان ق ييم ليين ييذز األ ارضييي يعييفد إليين هطييد الفاحييد الحيياج ييكر،
فالق م األلر يعفد إلن أفراد هشيرته (ال تمة) إتا ا
أن هطد الفاحد أراد ات تيا همن الجلي فالتنعت
هميييه هشيييرته فقييد يياهد م (ج ييرز) ل تشييار الديفانييية آنييذاك هنييد لرفجييه ل ي

اللشييلا

يليية (الذرهيية) فييي

 ،ف ييجل جلي ي األ ارضييي اللتنييازع هميدييا طا ييم أف يراد هشيييرة آل فتميية  ،فحييرم هطييد الفاحييد

الحاج كر لنديا حتين لين حقيه اللياص اللعيرفف ليد الجليي  ،ف نيا هارضيه القاللقيام همين يذا

العلل  ،فلكن ذز اللعارضة أدت إلن نقل القاللقيام إلين يال ار ( .)13فهيين اطي ار يم كليال طيدتي هنيه

في  18تشرين الثياني  ،1901فطقيي ج يرز فيي لنصيطه ل تشيا اير فيي القضيا  ،يصيفل فيجيفل طيين

العشي يالر  .ك ييان إطي ي ار يم كل ييال شلص ييية قفي يية  ،ا ييتطاع أن يح ييد ل يين ن ييفذ ج ييرز  ،فيحج ييم دفرز
ف طفته فيي القضيا  ،فصيار ج يرز يلافيه فيلشياز  .فذ ي

إلين لدينية الحمية فكيان يقضيي لعظيم

أفقاته ل ل تشار الحمة الطريطاني لشيية لين إطي ار يم كليال( .)12ففيي  1ايميفل 1900هيين الليجير

ج ييرز ل تشياي إداريياي فييي ليفا الديفانييية طعييد أن جعمتييه الحكفليية ليفا ( ،)15فقييد جعييل ليين ن ييه العصييا
الرميظة التي يددد اللعادين لم يا ة الطريطانية  ،فاللعارضين لدا.

ففي ايمفل لين العيام ن يه اشيترك ج يرز فيي قصيف العشيالر التيي هارضيت اتنتيدا

الطريطياني

طالطالرات  ،تر اطديا  ،فالقضيا همين لعارضيتدا  .فيقيفل فدا  ،العطيية شييخ هشييرة الحلييدات فيي
الشالية(( :جا اللتصرف الجديد هطد ا الصان في  5ايميفل  1900اليذ كيان لعافنياي للتصيرف

الحمة فهينت الحكفلة ج رز ل تشاي ادارياي ل اللتصرف هطد ا الصان  ،فقد صدر الر تعينه في
 1ايمفل  ، 1900ففي ذا الفقت اشتدت لعارضة الفطنيين في تمك اللناطق لانتدا

طشكل قيف

فرفض ييته لعظ ييم العش ييالر ن يياك))( .)16فار ييمت طريطاني ييا أرطي ي ط ييالرات ،فقصي ي ت طي ييفت رفؤ ييا

العشالر اللعارضين ل يا ة اتنتدا

 ،ف م:

 .1الحاج شعان آل هطية  ،رليس هشيرة اتقرع .
 .0حلد آل جطر  ،رليس هشيرة الطفنايل .

 .3الحاج فرلان  ،رليس هشيرة الطحاحثة .

 .2هطاد آل ح ين  ،رليس هشيرة آل فتمة(.)17

فلكن ذز الطالرات ألطمت ا دافدا  ،فالطيالرة اتفلين قاليت طضير دار شيعان العطيية فلكنديا

اصاطت حيفاناي لرحلن الصحن  ،فرجاي فاطنته لن أ ل النجف  ،فكان ذلك الرجل لياطياي ،فاصياطت
حاقاي  ،رلاز (ج رز) الذ كان راكطاي في الطيارة لن ل د ه  ،فمصاطت الطمقة فم الحاق(.)18
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فألا الطالرة الثانية التيي رليت حليد آل جطير؛ فلانديا الطيمت طيتيه  ،فاصياطت طييت هطيد آل ر يالة

رليس النص ية الثانية لن هشيرة الطفنايل الذ كان لن لؤيد الطريطانيين

()19

.

فألا الطالرة الثالثة ؛ فلاندا رلت طيت الحياج فرليان رلييس هشييرة الطحاحثية ،فلكنديا اصياطت طييت

الحيياج فططييان الييذ كييان ليين لؤيييد

الطريطييانيين أيضياي  ،ييذا فلييم تصي

أحييداي  .فقصي ت الطييالرة

الراطعيية دار هطيياد آل ح ييين  ،فقييد ألطييمت الدييدف ،فاصيياطت دار لشييعان آل لرييير رليييس هشيييرة

الك ييرد .كل ييا ق ييام ل ييدير ناحي يية ال ييدغارة ط ص ييل (اطي ي ار يم ال ييالم) تش ييتراكه لي ي ال ييفطنيين ف ييي رف ييض
اتنتدا  ،فلكن اللقام لم يطل كثي اير طاللتصرف هطد ا الصان في لفا الديفانيية  ،افانليا نقيل إلين
لتصرفية العلارة  ،فجا طدتي هنه لالد الشاطندر في طداية هام .)02(1903
العراق في اعقاب حركة رشيد عالي الكيالني : 7497
هطرت حركة لايس  1921هن درجة ك ار ية الشع

فالجييش الع ارقيي لمطريطيانيين فهلالديم فيي

العراق  ،فا يتلر يذا الشيعفر  ،فتعياظم لي ا يتلرار اتحيتال الطريطياني لمعيراق( .)01فكانيت حركية

ل ييايس رلي ي ايز لمتح ييد الع ارق ييي لطريطاني ييا  ،حي ييث فق ييف الش ييع

الع ارق ييي لم ييف حكفل يية رش يييد ه ييالي

()00
ألنديم كيانفا
الكياني  .فكان الق م اتكطر لن ال أر العام لين الشيطا الع ارقيي لعاديياي لطريطانييا ؛ ،
طمن الجيل القديم ا
يعتقدفن ا
كمن لفالياي لطريطانيا  ،فاحتكر ك ،ل الن فذ فال مطة طميديه( .)03فكان الجيش
العراقي فالصحافة الفطنية ي الفاجدة التي يلشا ا الطريطانيفن فهلالدم  ،فكان الفصي الللمفع

فططانته فطعض شيفخ القطالل الرجعيين م الذين فق فا ضد رشيد هالي فحكفلته الفطنية(.)02

يي ،دل ييل العي يراق حقط يية يا ييية جدي ييدة تلتم ييف ه يين يياطقتدا ل يين حي ييث
فطاندي ييار حك ييم الكيان ي ،
اتفضيياع الدالمييية فال يا يية اللارجييية  ،ف ييي ييذز الحقطيية أحكلييت طريطانيييا هيين طريييق ي ارتدا فييي
طر ييداد قطض ييتدا هم يين ال ييطاد ،فت ييدفقت جيفش ييدا طمه ييداد كطيي يرة ،فص ييارت ت ييرض رأيد ييا ف ييي تش ييكيل

ال ييف ازرات( .)05فا ييترمت طريطاني ييا ك ييذلك ظ ييرفف الح يير العاللي يية الثاني يية ض ييد دفل اللح ييفر لتثطي ييت
األدطي  ،فهلمت همن فرض إرادتدا اللطمقة همن حكام العراق(.)06
ن فذ ا ال يا ،ي فاتقتصاد  ،ف ،
فكانييت الحكفليية الطريطانييية قييد اهمنييت اثنييا القتييال طييين الجيشييين الع ارقييي فالطريطيياني اندييا تقاتييل
الض ييطاط فلؤي ييديدم  ،دفن الش ييع

الع ارق ييي الحمي ييف  ،فاند ييا تد ييدف ل يين حرطد ييا إل يين ط ييرد الق يياللين

طالحركة الكيانية فالراجدم لن اليطاد  ،افاقالية ف ازرة لفاليية تحظين طتميييد طريطانييا ( .)07فطعيد هيفدة

الفصي إلن طرداد في  1حزيران  ،1921ليم تليرج جليا ير الشيع
اليدفد الذين ا تقطمفز طح اررة (. )08

ت يتقطاله فالترحيي

طيه .طعكيس

فهدييد اتلييير هطييد اتل ييه إليين جليييل الل ييدفعي ،ف ييف ليين ال ا يية اللعتييدلين الل يفالين لطريطاني ييا،

طتشكيل ف ازرة جديدة  ،سهادة األلن فالنظام في الطاد  ،فكان الليدفعي قيد رفيض فيي الطدايية تشيكيل
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اليف ازرة  ،ات انييه فافيق تحييت الحياح افاصيرار أصييدقاله (فلين ضييلندم ال ي ير الطريطيياني كفرنيفاليس)،
الذين حثفز همن قطفل فتحلل الل ؤفلية ت تام الحكم همن اهتطار اندا فاج

فطني (. )09

ففي  3حزيران  ،1921شكل اللدفعي ف ازرته اللال ة التي احت ظ فيديا طلنصي

رلييس اليفز ار ،

فا ييند فزارة اللارجييية إليين همييي جييفدت اتيييفطي ،فالدالمييية إليين لصييط ن العليير  ،فا ييند الييف ازرات

األلر إلن آلرين(. )32

تصييدرت هييدداي
شييرهت ف ازرة اللييدفعي لنييذ تشييكيمدا فييي لطاشيرة فتصيريف اتلييفر دفن ألدييال ،فا ،
لن الل ار يم تتعمق طاهان اتحكام العرفية فيي لركيز ليفا طريداد فاللنياطق اللجيافرة  ،فايقياف تن ييذ

قانفن اصفل اللحاكلات الجزالية فقفانين ادارة اتلفية  ،فالجلعيات فاتجتلاهات فالتجلعات (. )31

فق ييال ال ي ي ير الطريط يياني كفرني يفاليس :ا
إن حكفل يية الل ييدفعي ق ييد قال ييت طلحافل يية ج ييديرة طالتق ييدير

لتح ييين ل ييتف طعثاتدييا الدطمفلا ييية فييي اللييارج  ،فا ييتدهت ال ي ير الل ييفض فييي انق يرة  ،فالقييالم

طاألهلال العراقي في كاطفل  ،فالقنصل العراقي العام في طيرفت (. )30

ففضاي هن ذلك  ،قالت ذز الحكفلة طاهتقال هلا اللحفر فطياريدم .فحل لنظلات الشطا

الفطني ي يية فالقفلي ي يية فت ي يييلا لنظل ي يية ال ت ي ييفة فنيي يياد اللثن ي يين الم ي ييذين كان ي ييا لمج ي ييم فل ي يياذا لميي ييفطنين

اللتحل ين(. )33

فف ييي  10حزيي يران  ،ألق يين جلي ييل الل ييدفعي ل يين دار اتذاه يية لطاط ييا ا ييتدمه طقفل ييه :لق ييد ت ييملت

ل ؤفلية الحكم في ا فال اهة لن اهات تاريخ العراق ،ففي الطر فتنة تعرضت لدا الطاد (.)32
ففصف حركة الكياني طمندا اهظم فتنة ت تددف رأس الدفلة فكياندا (. )35

فاصدرت الف ازرة في  17حزيران لر فلا طلحاكلة رجيال الحركية الكيانيية غياطييا  ،فشيكمت لديذا

الرييرض لجم ياي هرفيي ياي ه ييكرياي  .ف ييلرت الكانيييات العي يراق فلفاصيياته للدل يية اغ يراض طريطاني ييا

ات تعلارية (. )36

أد كفرنفاليس دف اير لدلاي في تص ية اهدا طريطانيا في العراق ( ، )37فذلك تحت شعار لداجلة

لصفم الف ازرة اللدفعية فيقفل كفرنفاليس طدذا الصدد :لقد طدأت الحكفلة العراقيية حلمتديا الدهاليية

طحييذر شييديد  ،فلكننييي طييذلت جدييدا كطيي اير لحثدييا هميين ات يراع طدييذز الحلميية فتقفيتدييا ( . )38فحافلييت

اقي ،طلشاهة الطمطمة طين جنفدز فضطاطه (. )39
ال ارة الطريطانية ت ريح الجيش العر ،
فهمن ذا النحف  ،الذت األلفر في العراق ت ير همن ففق ا فا طريطانيا فلشيلتدا  ،فتم تن يذ
لعا دة التحالف هام  1932طمف

لا يلكن لن تن يذ ا  ،فط قت شؤفن الدفلة الدالمية فاللارجية

تجر همن ففاق تام طين الحكفلة العراقية فالحكفلة الطريطانية

()22

.

فيقفل كفرنفاليس فيي تقرييرز هين احيداث العيراق هيام  ، 1921ان حكفلية الليدفعي اظديرت طليا

فيه الك اية ا تعداد ا لتن يذ رغطات الحكفلة الطريطانية  ،ففافقت همين أن تع يكر القيفات الطريطانيية
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في أ لكان لن العراق زلن الحر  ،فانشا إدارة لمرقاطة  ،فاشتراك ال مطات الع كرية الطريطانيية

فييي اتشيراف هميين الطصيرة  ،فطييرد الل فضييية اتيطالييية  ،فلي أانييه كانييت تنشييم لصيياه
أن الحكفلة الع ارقية( ،)21أثطتت أاندا لتعافنة فلعينة
أللر حفل نقاط ثانفية  ،إت، ،
مقتل الكابتن جفرز في مدينة الناصرية:

()20

ليين فقييت

.

فييي ييذز األج يفا اللت ييفترة الت ييي فرضييدا اتح ييتال الطريطيياني هم يين جليي ي أنحييا العييراق  .ج ييا
الكيياطتن ج ييرز فييي ضييحن يييفم اترطعييا  2حزي يران  1921ليين افر لركييز تجل ي الق يفات الطريطانييية

اللحتمة الزاح ة لن الطصرة يفلدا إلن لدينة الناصرية طزفرق ندير ي يلن (لشيحفف) أفصيمه إلين
قر الج ر ،حيث كانت اللياز ترلر اترض طين افر فلدينة الناصرية (. )23

جيا ج يرز دفن همييم أف لفافقية اللتصيرف (اللحييافظ) يف يف ضييا أف الشييرطة أف ألير الحالييية

الع ييكرية اللفج ييفدة ن يياك  .فقاط ييل اللتص ييرف يف ييف ض يييا طديفان ييه الر ييلي  ،فاطمر ييه رغط يية قال ييد
القيفات الطريطانييية فييي أفر ط ييد ك يرة نديير ال غ ييانح  ،حيييث اغرقييت لييياز ييذا النديير الطريييق فاهاقييت
حركة ير ال يارات (. )22
أهمليه لتصيرف الميفا ا
أن إدارة الميفا اللحميية قالليية طلعالجية يذز الحاليية طعيد اتتصيال طالجديات

الر ييلية الل ييؤفلة فييي طرييداد .فكييان قييد فصييل اللتصييرف يف ييف ضيييا كتيياطين قطييل فصييفل ج ييرز.
الكتا

كت

فالكتا

اتفل طالمرة العرطية يطم

الثاني كت

فيدا لعالجية لفضيفع فيضيانات ندير ال يانح طتفقيي ج يرز،

طالمرة الطريطانية تضلن شرفط الددنة التي فقعت طين الحكفلة العراقية اللؤقتة

فطين طريطانيا طعد فشل الحر العراقية الطريطانية أف كلا ت لن حركة رشيد هالي الكياني

()25

.

اطد الكاطتن (ج رز) طعد زيارة اللتصرف رغطته في زيارة فق الناصرية لش ار طعيض الحاجيات

فالتعييرف اللدينيية التييي ييطق لييه أن هرفدييا  ،فهييرف ا مدييا يييفم كييان ضيياططاي ليين ضييطاط اتحييتال

الطريط ي يياني ل ي ييال الح ي يير العاللي ي يية اتفل ي يين  ، 1918-1912فهلي ي يل لي ي ي الح ي يياكم الع ي ييكر ف ي ييي

الناصرية ،إت ،ا
أن اللتصرف يف ف ضيا حافل اقناع الكاطتن ج رز طصرف النظر هن ذز الزييارة

فتمجيمدا إلن فقت ألر  ،فقد أفضح له اللتصرف لحاذير ذز الزيارة فللاطر ا همن حياته ،نظي اير
لتديج لشاهر الناس فاضيط ار افكيار م ضيد الطريطيانيين طعيد الحيفادث األلييرة  ،فت ييلا ،قيد يطق

ذز الزيارة أن القت الطالرات الطريطانية القناطل همن لدينية الناصيرية فهمين الشيارع ال يكني اليرليس

في األيام  12 ، 13 ، 10ايار  .)26(1921فقتمت هدة أشلاص  ،فجرحت الرين لن طيندم كات
اش الناحييية اللييذكفر ،فاضييرت اللدينيية فت ييط
ناحييية (اللدنافييية) فف ير ،
كاندا  ،ف رفطدم إلن أطراف الريف لشياي همن اتقدام ل هفالمدم(.)27

فييي تش يريد اهييداد كطي يرة ليين

إت ،ا
أن الكاطتن (ج رز) اصر همن الذ ا إلين ال يفق  ،فليم تُجيد لعيه تميك التحيذيرات فالللانعية
ن عياي لطينياي هملييه فلعرفتيه طالناصيرية فا مدييا  ،حييث هليل طدييا ياطقاي  ،ف يف هميين صيمة طيطية طم مدييا
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فلعرفة جييدة طيطعض العفاليل اللعرففية فيديا  ،فأفضيح لملتصيرف طمنيه قطيل أن ييمتي إلين الناصيرية

الي ييفم ق ييام طجفل يية ف ييي ا ي يفار تم ييك اللنطق يية فغير ييا  ،فم ييم يقي ي أ ح ييادث  ،فق ييال( :أ ييل الناصي يرية

اصدقالي) فكان ج رز يح ن التكمم طالمرة العرطية (. )28
فافق اللتصرف همن ذ ا

التييي يريييد ا  ،فطم ي

فطم ي

الكاطتن (ج رز) إلن يفق الناصيرية همين لضيض لشي ار الحاجييات

لنييه ان تكييفن زيارتييه لمييدكاكين الفاقعيية لمييف ال ي ار الحكييفلي دفن يفا ا

لييدير الشييرطة ليين الل ييفض (طييدر ) أن ير ييل إليين تمييك الجديية طعييض أف يراد الشييرطة لح ييظ

األليين فالنظييام فارفييق ل ي الكيياطتن لييملفر اللركييز (هي يين ح يين ججييان) يحلييل رتطيية نقي ي

لييملفر اللركييز لعييه الشييرطي (هطييد ا

 ،فالييذ

ييفيد) فركطيفا يييارة لييدير الشييرطة  ،غييير ا
أن ال يييارة ذ طييت

إل يين ال ييفق الكطي يير اف الي يرليس دفن ال ييدكاكين الفاقع يية لم ييف ال ي ي ار الت ييي ات ييق هميد ييا يياطقاي لي ي

اللتصييرف  .ففييي ال ييفق الكطييير اف ال ييفق ال يرليس فق ييت ال يييارة  ،ألييام دكييان الشييلص اللييدهف
(كناف ) ف ف لحل كطير يحتف همن طضيال كطييرة فلتنفهية-طقاليية فهطاريية-فق يت ال ييارة فترجيل

لندا الكاطتن (ج رز) فل فض الشرطة الام الدكان  ،فطدأ ج رز يتكمم ل صاحطه حفل ش ار طعض
الحاجات فقال له  :إنني الل تر ج رز صديق فالدك لن قديم
ثييم انتقييل (ج ييرز) إليين الييدكان اللجييافر ف ييف طييال

()29

ييكاير ا ييله (نيياجي جطيير ذيييا ) فاشييتر لنييه

األجنطيييه (الجفلييد فيياك) فكلييية أليير ليين ييكاير (هيير ) أطييف الزطانية  ،فقييال لييه
كلييية ليين ال ييكاير
،
أحييد الي يفاق ين  :ييذز ييكاير ه يير ل ييا ت ي ييد فمجاط ييه ج ييرز (ت  ...ت  ..ييذز ييكاير زين يية) ا ييتلر
فقففدليا لييدة ليين الييزلن فالنيياس لالدييا يتجلعييفن جلاهيات صييريرة نييا ف نيياك لند شييين ليين فجييفد

الضطاط الطريطاني في ذا الفقت(.)52

فهنيدلا كييان الكيياطتن ج يرز فالل ييفض فاق ييين أليام دكييان طييال ال يكاير فالشييرطي هطييد ا يحييافل

ت ريق الناس اطمق هميدلا هيارات نارية لن اللقدن اللقاطمة  ،ألانه كان في دالمدا هدد لين الجنيفد
يحلمفن لشاهر الكرز ضد الطريطانيين ،فت يلا طعد ا
أن تعرضت اللدينة لقصف الطالرات الطريطانية
فنيراندييا كلييا يقييفل الحيياج لص يط ن صيياح

اللقديين( ،)51لييم تص ي

الطمقييات أحييد  ،فديير الكيياطتن

(ج رز) إلن الطريق اللؤد إلين الشيط  ،ف ير الل يفض اليذ يرافقيه فيي الطرييق اللعياكس  ،ف يف

طريييق قيص يرية الطمدييية  ،لتجد ياي إليين زقيياق لمييف ال ييفق  ،لحييافتي اتلتجييا إليين طيييت الحيياج ح ييين
الررطيياف احييد فجدييا اللدينيية  ،فلكنييه فجييد طييا

الييدار لرمقيية  ،فكييان الزقيياق غييير نافييذ( .)50ثييم هيياد

ج رز راكضاي إلن ال يارة التيي كانيت تيزال فاق ية اليام دكيان طيال ال يكاير ،غيير أانيه فجيد ال يالق قيد
يفلي ،فص ييار الن يياس يرلفن ييه
تركد ييا ف يير  ،فا ييتلر راكضي ياي ف ييي ال ييفق لتجدي ياي نح ييف ال ي ي ار الحك ي ،
طالك ار ييي فالطييطات فالليياز الف ييلة ،فهنييدلا كييان راكضياي اطمييق هميييه نالي العريييف ح ييين رليييص

النار لن احد زفايا اللقدن فمصاطه ،فلكنه ر ليدلل (لان الجمطي) ثم تطعه الجنيفد فلين لعديم
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لين ييكان اللنطقيية ،فلييرج ليين اللييان فألييام لقدين ( يياد ) رليياز ح ييين ططمقيية أليير  ،فقييام النيياس
طض يرطه طالك ار ييي فالطييطات ،ف ييك

اللييا األ يين هميييه حتيين لييات( .)53يقييفل الحيياج هطييد الح ييين

ذ ي ي  :كنييت جال ياي فييي الطيييت هنييدلا ييلعت طمييق نييار  ،ف ييارهت إليين ال يفق الكطييير ،ففجييدت

الكاطتن (ج رز) لقتفتي في شارع الجلدفرية (اليفم) قر ال فق الكطير  ،افا ان الداف كان دافعاي فطنياي
حيث ا
إن الناصرية تعرضت لرارات الطالرات الطريطانية طنحف لكثف(.)52
لقييد ييل أليير حييرس اللطييار أص يفات ييذز الطمقييات  ،فاهتقييد ا
أن العشييالر جلييت هميين لدينيية

الناص يرية  ،فييمراد أن ي ييتطم األليير طن ييه للعرفيية ييط

الرلييي فطعييد أن نطييه الح يراس هميين ذلييك ،

تفجه إلن لدينية الناصيرية  ،ففيي ال يفق ار شلصياي طريطانيياي لليدداي همين اترض فاليدم ينيزف لين
رقطته  ،فلكنه لا زال همن قيد الحياة  ،ف ناك ناداز أحد اللفاطنين فأهطياز لكتيفطين  ،أحيد لا كتي

طالمرة الطريطانية  ،فاآللير كتي

لييه  :ييذز لكاتي ي

طالمرية العرطيية  ،فأفراق طيضيا ألير  ،فيديا قمييل لين اليدم  ،فقيال

ييقطت ليين الطريطيياني  ،فرطلييا تفجييد ا يرار فيدييا ،فالييذ ا  ،ثييم ييملدا إليين أليير

الل تفدع فيلا طعد  ،ثيم يقيفل  :فطعيد قمييل ليد نالي

العرييف الطندقيية همين راس الطريطياني فاطميق

لندييا طمقتييين أصيياطت أر ييه فييمفدت طحياتييه ( .)55يقييفل هطييد الك يريم لحلييد همييي أحييد فجدييا لدينيية

الناصرية  :ليا إن هميم األ يالي فأنيا فاحيد ليندم طالحيادث حتين تجلديرفا حيفل جثية (ج يرز) فيرحين
شاتلين طلقتل الطريطاني  ،فكانت الجثة للدفدة ف ط ال فق ( .)56ثم يقيفل :الت ين القاتيل الجير

يق القييطض هميييه إت ،طعييد حييين  ،فيشييير أيضياي إليين ا
أن قاتييل (ج ييرز) ييف
ليين لكييان الحييادث  ،فلييم يمي غ
ح ييين رليييص ليين اطنييا هشييالر الناص يرية  ،كييان طط ياي ليين أ ييل الحلييية فالري يرة  ،جييدير طالييذكر
فالتلميييد  ،فقييد أد هلمييه ييذا إليين هييدم دلييفل القيفات الطريطانييية لدينيية الناصيرية طعييد ذلييك اليييفم ،

لفف ياي ل يين انتقييام ات ييالي فطعدلييذ ج ييا ت الشييرطة اللحمي يية  ،فنقمييت جثت ييا القتيمييين  ،فجث يية ل ييفض

الشرطة اللرافق  ،حييث قتيل لعيه  .فقاليت لديريية شيرطة الناصيرية طيالتحقيق شيكمياي قيام طيه ل يفض
الشرطة (نالق شريف) ،فلكن التحقيق لم يتفصل إلن لعرفية القاتيل  ،فقيد أييد ذليك ل يفض التحقييق
ن ييه  ،إذ قييال :ا ييتدهاني لييدير الشييرطة إليين غرفتييه  ،فألرنييي طمييزفم التريييث فييي التحقيييق فهييدم

تفقيييف أحييد ل ين أ ييل ال ييفق ،فهييدم اسلحيياح فييي التحقيييق أف التضييييق هميين أحييد  ،لكييي ت يعتقييد

الجيييش طي ا
يمن الشييرطة ت ييعن سثطييات الجريليية ضييد الجيييش  ،فنصييحني التريييث فييي األلييفر  ،فتييرك

التحقيييق ي ييير طططييس إليين أن يحييين الفقييت اللالييم ( .)57يقييفل لعيياذ هطييد الييرحيم :طعييد لقتييل ج ييرز
يرت اشيياهة قفيية فييي الطميد طييمن الطريطيياني يينتقلفن ليين ا يل الناصيرية  ،ف يفف يحرقييفن اللدينيية

فصارت العفالل تلرج لن اللدينة  ،ارطة لندا  ،فلليا كانيت لدينية الناصيرية يحيطديا الليياز  ،فكنيا
نديير طييالقفار  ،فاذكيير اننييي رطييت ل ي األ ييالي  ،فطينلييا كنييا راكطييين احييد الق يفار افاذا طالطييالرات
الطريطانية ترلي القفار طالرشاشات (.)58
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إعادة التحقيق في مقتل الكابتن جفرز .
لم تقتن الحكفلة طنتالج التحقيق الذ أجراز ل فض الشرطة نالق شريف فهي ين ح يين ليملفر

اللركييز فييي لقتييل (ج ييرز) لييذلك شييكمت ف ازرة العدلييية (العييدل) لجنيية تحقيييق أليير طلفج ي

كتاطيدييا

الليي يرقلين س ، 695/س ، 696/الل ي ييؤرلين ف ي ييي  10تل ي ييفز 1921ف 02تل ي ييفز  ، 1921فتمل ي ييت

المجنة لن الحاكم اللن رد في لفا الديفانية ح ين جليل رلي اي  ،فهضيفية هطيد اليرزاق فتياح شيا ين
ل ييدير ش ييرطة لي يفا الديفاني يية  ،فالي يرليس اتفل ص ييديق نق يياش اللش ييافر الع ييدلي ف ييي ال رق يية الراطع يية.

ف ييافرت المجنيية إليين لدينيية الناص يرية  ،فطاشييرت التحقيييق فييي صييطاح يييفم  02تلييفز ،فانتدييت لنييه

ل ييا يييفم  05تلييفز  ،قييال ح ييين جليييل رليييس المجنيية التحقيقييية :ا
إن تحقيييق المجنيية التييي تفليييت
رلا تدا جر طعد ليرفر ( )52يفلياي لين فقيفع الحيادث ،فان التحقييق اللتيملر هين فقيفع الحيادث ت
يلكيين ان يييؤد إليين النتييالج التييي يتفصييل اليدييا اللحقييق الييذ يجيير طصييفرة صييحيحة فييفر فقييفع

الحييادث ؛ سلكييان ضييطط الييدتلل اللادييية فييف اير  ،فالييذ شييدادات الشييدفد طصييفرة صييحيحة لالييية ليين
التمثير ،فاتلاذ اسج ار ات اللؤدية إلن ظدفر الحقيقة قطل ففات اآلفان(.)59

ثم يقيفل :فقيد فجيدنا التحقييق اليذ جير فيفر فقيفع الحيادث اليذ اجيرازُ ل يفض الشيرطة نيالق
شيريف لييم يجيير طصييفرة دقيقيية فصييحيحة  ،فقييد جيير طكثييير ليين اليينقص فالييطط فالت ارلييي  .فمهييادت

المجنة ا تجفا غلن له هاقة أف لعمفلات أف إفادة لدلة في الل ملة فدفنت إفادات لن لزم تيدفين
 ،إفاداتدم فأجرينا الكشف هن لكان الحادث فنظلت للططاي فا تدهت جلي الشيدفد اليذين شيددفا
فييي التحقيييق ال يياطق فلييندم  :آليير الل ييتفدع ال يرليس اتفل ييعيد شييفقي فشييرطي اللييرفر ح ييين

فنجان فالحاج ح ن الحلداني فلصط ن الحاج هميي صياح

اللقدين فالشيرطي هطيد ال يام لحليد

فلمف الحاج ح ن الحليداني فالحياق طكير نجيرس فالحياق هطيد الح ين هميفان فح ين يعد يالق

ال يييارة فجطييار صييالح فاطي ار يم لصييط ن فالحييانفتي طييه نجييم فهطييد ا اللييياط فالحيياج هطييد ح يين ،
فغير م  ،فقد تفصمنا إلن

()62

:

 .1لييم يجيير تش يريح جثتييي القتيمييين تل يراج الطمقييات ليين جثتيدلييا للعرفيية لييا اذا فقعييت اتصيياطة
ططندقية أف ل دس فلا نفهيدلا  ،فادهن الططي

طمانه لم يشرح الجثتين ،ألانه لم يطم

احد لنه ذلك
طذكر

همن الرغم لن فجفد لدير شرطة المفا لعه هند ال غحص فانلا اكت ن التقرير طشدادة الططي
هدم ن اذ احد الطمقتين المتين أصاطتا الكاطتن (ج رز) فيرجح أ ان احد لا اصطدلت طشفكة جانطية

لمعلفد ال قر لن الرقطة فطقيت لررف ة ناك (.)61
فهمن يذا كيان يجي

إجي ار التشيريح اليازم ،افاليراج الطمقية لتعييين ليا إذا كانيت اسصياطة فقعيت

ططندقية أف ل دس فنفهدلا(. )60
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 .0ل ييم تؤل ييذ الطندقي يية العال ييدة إل يين الل ييتدم غالي ي

العري ييف ف ييزع  ،طع ييد لطاطق يية رقلد ييا لي ي

ييجمدا،

افار الدا إلن ال حص الططي في طرداد لتقرير لا إذا كان قد جير الرليي طديا أم ت .فهنيد فقيفع ذليك
يتعين تاريله إنلا اكت ن طليا ذكيرز آلير الل يتفدع لين انيه فضياططه فنالي الضياطط فحصيفا طندقيتيه

ففجييدفا أندييا نظي يية ،فلييم يجييد طدييا أ رلييي .أل يا افييادة اللحقييق الييام ييذز المجنيية؛ فقييال إانييه فحييص
الطندقية فتفصل إلن ن س النتيجة (.)63

 .3قالييت المجن ية طجفليية ليدانييية فييذ طت إليين ال ييفق ،حيييث فق ي الحييادث فهنييد الييدكان الييذ طييدأ

الحييادث هنييدز فجييد طمقية نافييذة فييي الجييدار ،فلييم ت ييتلرج طحينييه لم حييص فتقرييير لييا إذا كانييت طمقيية
يي ف يي لديرييية الشييرطة
الطندقييية أف الل ييدس فنفهدييا ،فقييد ألرجتدييا المجنيية فأر ييمتدا إليين اللطييير ال ني ،
العالة في طرداد للعرفة لا إذا كانت طمقة طندقية أف ل دس.
 .2ك ييان يجي ي

حص يير الش ييدفد  ،فت يييلا أص ييحا

ال ييدكاكين اللج ييافرين للك ييان الح ييادث فض ييطط

شييداداتدم فييف اير  ،فييي حييين ا
أن افيياداتدم لييم تي ،يدفن  ،فقييد دفنتدييا ييذز المجنيية ،فقييد افيياد الجليي أندييم لييم
يكفنفا لفجفدين في دكاكيندم فقت فقفع الحادث(. )62
 .5لم يجر التحقييق الكيافي هين كي يية لقتيل هي ين طين ح يين ليملفر اللركيز اليذ كيان يصياح

الكاطتن (ج رز).

 .6ا
إن شدادة الشرطي ح يين فنجيان ليم ت ،يدفن لي أنديا شيدادة لدلية جيداي ؛ ألانيه شيدد حادثية لقتيل
الك يياطتن (ج ييرز) طعين ييه  ،فل ييم ت ي ،يدفن ش ييدادته ف ييي حين ييه رغي يم انت ييا الل ييذكفر إل يين ييمك الش ييرطة،
دفنت طعد الحادث طعشرين يفلاي  ،أ طتاريخ  05حزيران.
فلفجفد في لدينة الناصرية  .افانلا ،
 .7أفدع التحقيق إلن ل فض شرطة ط يط ف الل فض (نالق شريف) رغم أ لية القضية(.)65

 .8تحظت المجنة التحقيقية أن تلففاي كان يحيط طالتحقيق ال اطق أثر اسج ار ات ،طحيث اقل طدلا
فأثر تمثي اير يلاي في ير التحقييق  ،فقيد افياد الل يفض نيالق شيريف اليذ قيام طيالتحقيق ال ياطق اليام
ذز المجنة طذلك (.)66

 .9ا
إن اللييتدم فييي القتييل ييف نالي
أفدت طحياة الكاطتن (ج رز).

العريييف فييزع طيين غميييج  ،افانييه ييف الييذ أطمييق هيييارتين نيياريتين

 .12ا
إن لتصييرف الم يفا لييم يكيين لييه همييم طتفجييه الكيياطتن (ج ييرز) إليين الناص يرية قطييل حضييفرز  ،افا ان
لتصرف المفا أهمله أيضاي أانه لم ي طق له أن الطر طلجي الكاطتن إلن الناصرية  ،فنصيحه طعيدم

الذ ا

إلن ال فق ؛ ا
ألن الناس ثالرة فلتديجة لن قصف الطالرات الطريطانية قطل يفلين.

 .11ا
إن جريلة القتل فقعت آنياي  ،فليس نتيجة تملر أف تحريض .

فهمن ذا انتدن التحقيق فقررت المجنة ايداهه ل أفراق التحقيق إلن ف ازرة العدلية (العدل)(.)67
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فنتيج يية التحقي ييق أتض ييح ا
أن الك يياطتن ج ييرز أطم ييق همي ييه طم ييق ن ييار  ،فاص يياطهُ ال ييام قل يية األذن

الي ر  ،فطمقة ألر اصاطت الرقطة  ،فك ر الثمث ات ل لعظم ال لذ اتي ر( .)68ألا فيلا يليص
لييملفر اللركييز هي يين ح ييين ؛ فقييد اطمييق هميييه طمييق نييار اصيياطت فييي الق ييم العمييف ليين صيييفان

اتذن الي يير  ،فطمييق آليير اصيياطت ال يياهد األيليين فدلييل فييي الجييفف الصييدر فا ييتقر فيدييا .ليين

التحقيق يظدر ا
أن اتشلاص الذين قتمفا  ،لا شلصا الكاطتن (ج رز)  ،فالل فض هي ين ح يين،
قتمدلا شلص ا له فزع غميج  ،ف ا
أن القاتل الحقيقي قد ر  ،فلم يتعرف هميه احد(.)69

فهنييدلا أجريييت اللحاكليية فييي الطصيرة طرلا يية الحيياكم الطريطيياني  ،فطعييد تدديييد الشييدفد  ،التم ييت

الشدادات  ،فظدر ا
أن قاتل الكاطتن (ج رز) الحقيقي شلص ا يله ح يين رلييص نالي

هرييف فيي

حالية الناصرية الع كرية  ،فيي الفقيت اليذ ليم ييذكر ا يلهُ فيي التحقييق اليذ أجيراز الحياكم ح يين
جليل نداليا (. )72
فظدير كييذلك ا
أن اليداف كييان دافعياي فطنيياي ،فلييس شلصييياي ،فيحيدثنا ييتار ليا لضيير لين أ ييالي

الناصرية هن أ يطا

فدفافي

يذا الحيادث ،فالظيرفف فاللاط يات التيي اكتن تيه  ،فيقيفل :ا
إن اليداف

لمشييديد ح ييين رليييص لييم يكيين ه في ياي طييلطاق النييار هميين (ج ييرز) فانلييا كييان نيياك داف ي

يا ييي

ففطني ف ار هلل الشديد رليص الذ طفته د فر الن يان .فالحقيقة التي اهرفدا ،فهشيتدا آنيذاك،

ف ييلعت حفادثدلييا ليين العيياللين طدييا ،ييف ا
أن العقيييد اللرحييفم ييعيد ص ي ر (احييد اقييارطي) كييان ال ي اير
لحالييية الناصيرية  ،ف ييف ليين الضييطاط الييفطنين الييذين ترطييف هميين كيرز ات ييتعلار الطريطيياني فانحيييازز
اليذين يحتضيندم العقييد

أن الشديد ح ين رليص كان لن ضيلن الل ارتي
لدتمر طرضاي لمطريطاني  .ف غ
اللرحييفم  ،فان القصييف الييذ لار ييتهُ الطييالرات الطريطانييية فييي أفا ييط  1921قييد اضيير طاللدينيية ،
فنجم هنه فقفع طعض الشددا فاللصاطين ف ط

تشريدنا لن اللدينة إلن أطراف الريف لشيياي همين

األقدام ل هفالمنا  ،األلر الذ دف طاللرحفم (أطي صياح) يقصيد العقييد يعيد حليفد هنيد يلاهه
طقييدفم (ج ييرز) إليين الناص يرية طتح يريض الشييديد ح ييين رليييص أللييذ الثييمر ألرفاح الشييددا الييذين
قطفا صرهن طقناطل الطريطانيين (.)71

فقد اظدر حيديث ال ييد يتار ليا لضير القاتيل ح يين رلييص ليدففهاي طتحيريض ،فتشيجي لين

العقيد عيد ص ر ،فقال :فهنيد إلقيا القيطض همين القاتيل ح يين رلييص ،فالتحقييق لعيه ،فرد ذكير
العقيد عيد ص ر ،ففي صطاح احيد أييام الجلي كيان العقييد يتلشين لي فاليد فيي يفق العطايجيية،
في الناصرية طلاط ه اللدنية فصمت إليه لعمفلات كانت في غيير صيالحة ،فل يك ييد فاليد طشيدة

لر همن أثر ا صريعاي إلن رحلة ا
فانتاطتهُ نفطة قمطية حادة ،

711

(.)70

مجلة األستاذ

العدد  -327المجلد األول لسنة 3122م 2547 -هـ

محاكمة المتيمين:
أتد ييم ه ييدد كطي يير ل يين أ ييالي الناصي يرية طقت ييل الك يياطتن (ج ييرز)  ،فالق ييي الق ييطض هم يييدم  ،فج ييرت

لحاكلتدم في اللحكلة الكطر للنطقة الطصرة  ،فأصدرت طحقدم احكالاي للتم ة  ،فاطمق راح لين
لم تثطت أدانتدم  .فحكم همن ح ين رليص طاسهدام شنقاي تهتطارز القاتل األصمي(.)73

فحكلت همن  :الحاق طكير نجيرس فهطيد ا الليياط فاحليد اطيف ال حيم فلمية هطييد طيالحطس لليدة

هشيير يينفات  ،كلييا حكييم هميين هطييد الح ييين هم يفان طييالحطس للييدة هشيير يينفات أيض ياي ألنييه ألقيين
ط ييطل ل ييا ف ييخ هم يين ج ييم (ج ييرز) طعي يد قتم ييه ف ييي ال ييفق  .فأر ييل ييؤت جليعي ياي إل يين لعتق ييل

العلارة( ،)72فأفرجت هن ح ين نزيل فالحياج لصيط ن

()75

فالحياج فليي فالحياج هطيد الح يين ذ يي

طعد ان قضفا في التفقيف ثاثة أشدر فأرطعة هشر يفم(.)76

يي طتدليية اتشييتراك فييي القتييل ففييي لحكليية
فيقييفل :الحيياج هطييد الح ييين ذ ي ي القييي القييطض همي ،
يي ف ييم ال يييد ح ييين الييذ افيياد طييانني ض يرطت (ج ييرز)
الناص يرية التمييف الشييدفد فييي شييداداتدم همي ،
طقدلي فاتدلني هطد الح ن شاش طمنني ضرطته ط طل لا  ،ألا هطد ز فلة ف ف هاليل فيي لقدين
اد ؛ فقد تراج في أفادته(.)77

فطعد انتدا اللحاكلة  ،فصدفر األحكام طحق اللتدلين  ،اهتقمت ال مطات الطريطانية هدداي لين

أطنا الناصرية  ،فأر متدم إلن لعتقل طتدلة النازية(.)78

الخاتمة:

فلال د ار تنا للفضفع لقتل الكاطتن ج رز في لدينة الناصرية تفصمنا إلن أ م النتالج ،ي:

 .1ا
أن الك يياطتن ج ييرز ج ييا إل يين العي يراق طع ييد فش ييل حرك يية رش يييد ه ييالي الكيان ييي قادلي ياي لي ي القي يفات

الطريطانية التي جا ت لن الدند فنزلت في الطصرة فاحتمتدا  ،ثم اتجدت شلاتي إلن لدينية الناصيرية
فاحتمتدا أيضاي.

 .0تعرف الكاطتن ج رز طعدد لن رفؤ ا العشالر فيي ليفا الديفانيية هنيدلا كيان يعليل ل تشياي إداريياي
ناك.

 .3كان ج رز يحاطي الشيفخ اللفالين لطريطانيا فيضطدد رفؤ ا العشالر اللعيادين لطريطانييا ؛ ا
ألن
ج رز كان يشترك في المجان أف الديلات التيي تشيكل هنيد حيدفث اللنازهيات التيي تقي طيين العشيالر

في القضا حفل تفزي األراضي.

 .2جعييل ج ييرز ليين ن ييه العصييا الرميظيية التييي يدييدد اللعييادين لم يا يية الطريطانييية  ،فت يييلا هنييدلا
اشييترك ف يي قصييف العشييالر التييي تعييارض اتنتييدا
لعارضيدا.

الطريطيياني طالطييالرات ؛ سر اطدييا فالقضييا هميين
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 .5ا
أن لقتل ج رز في لدينة الناصرية  ،كان ططه لشاهر الكرز ضد الطريطيانيين التيي كيان يحلمديا
هدد لن الجنفد فالعشالر فت يلا طعد أن تعرضت اللدينة لقصف الطالرات الطريطانية فني ارندا .

اليوامش والمصادر:

( )1هطد الرزاق الح ني  ،العراق في دفر اتحيتال فاتنتيدا

 ،ط ، 1طييرفت  ، 1935 ،ص 37؛ هطيد اليرزاق

الح ييني  ،ثييفرة النجييف  ،لركييز اتطجدييية  ،طيييرفت  ، 1982 ،ص 21-37؛ ح يين ات ييد  ،ثييفرة النجييف  ،دار

الحرية لمططاهة  ،طرداد  ، 1975 ،ص. 023-021

( )2ارنفلد فل ن  ،الثفرة العراقية  ،ترجلة .جع ر اللياط  ،طريداد  ، 1971 ،ص 029؛ فيؤاد هيارف  ،ليذكرات ،
تحقيق :كلال لظدر احلد  ،لطاط لاراس  ،ارطيل  ، 0220 ،ص. 532
( )3اللصدر ن ه  ،ص. 013
( )4اللس طيل  ،فصفل لن تاريخ العراق القري

( )5ارنفلد فل ن  ،اللصدر ال اطق  ،ص. 193

 ،ترجلة .جع ر اللياط  ،طرداد  ، 1971 ،ص. 253

( )6اللصدر ن ه .
(7) F. O. , 615 , Telegram from foreign office to B-Newton , Baghdad , November 30 /
1918 , pp.1-2 .
( )8ينظر :كشف لفظ ي الحكفلة العراقية  ،اذار  ، 1903ص. 35
( )9فيمي

فيارد ايرلند  ،العراق – د ار ة في تطفرز ال يا ي  ،طيرفت  ، 1929 ،ص. 25

( )11ينظر :كتا

(تذكار تصفير )  ،ف ف كتا

يحتف همن لجلفهة لين الصيفر لفجديا افاشيراف فأهييان العيراق

ل الحكام ال يا يين الطريطانيين همن فتياتدم  ،فقد التقطت ذز الصفر فيي الح مية التيي أقالديا فلالية القاليد العيام
لجيييفش صيياح

الجاليية اللمييك فييي العيراق هميين الحييدالق القريطيية ليين لركييز القيييادة العميييا ططرييداد  ،طتيياريخ  17ايمييفل

 ، 1918ص. 0-1

( )11اللصدر ن ه  ،ص.3-0
( )12كشف لفظ ي الحكفلة العراقية  ،اذار  ، 1903ص. 91
( )13فدا العطية  ،تاريخ الديفانية  ،النجف  ، 1952 ،ص. 169
( )14فيي  03ايميفل اهتطييرت الديفانيية (لتصيرفية) فالحقييت طديا  ،ال يلافة فالشييالية فه يك اليدغارة فالشيينافية فهيين لييه
أفل لتصرف لدا (هطد ا الصان )  .جريدة العراق  03 ،ايمفل . 1900

( )15جريدة الزلان  ،العدد  13 ، 926كانفن الثاني  1903 ،؛ فاد العطية  ،اللصدر ال اطق  ،ص. 197
( )16جريدة الل يد  ،العدد  10 ، 103حزيران . 1903 ،
( )11العالم العرطي  ،العدد  10 ، 67حزيران . 1902
( )18فاد العطية  ،اللصدر ال اطق  ،ص. 198
( )19اللصدر ن ه  ،ص. 199

( )21د.ك.ف ، .لم ات الطاط اللمكي  ،رقم اللم ة  32 ، 311/186اذار . 1902
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( )21هطد الرزاق الح ني  ،تاريخ الف ازرات العراقيية  ،ج ، 5دار الكتي

 ،طييرفت  ، 1978 ،ص ، 33فلييد لحليد

ييعيد اتهظلييي  ،انت اضيية رشيييد هييالي الكيانييي فالحيير العراقييية – الطريطانييية  ، 1921الييدار العرطييية  ،طيييرفت ،
 ، 1987ص.133
(22) J.R. Smith and Anthony kay , german aircraft of the secnd world war , London ,
1972 , p.370.
(23) I bid.
( )24هطد الرزاق الح ني  ،ات رار الل ية في حركة ال نة  1921التحررية  ،لططعة العرفان  ،طيرفت ، 1971 ،
ص. 070
( )25هطد الرزاق الح ني  ،ات رار الل ية في حركة ال نة  1921التحررية  ،ص. 070
(26) M . Khaduri , Independent Iraq 1932-1958 , Oxford , 1960 , P . 246 .
(27) S. H. Longrigg , Iraq 1900-1950 , A Political Socil and Eeonomic History , Oxford
, 1953 , P . 3.2 .
(28) I bid .
(29) F.O. 37112`7078 , (No 185\5\910\4) Sir Corwall is to Mr . Eden , Baghdad 11 July
1941 .
(30) M. Khadduri , Op . Cit , P . 246 .
( )31تففيييق ال ييفيد  ،لييذكراتي  .نصييف قييرن ليين تيياريخ العيراق فالقضييية العرطييية  ،طيييرفت  ، 1969 ،ص-386
. 387

( )32يتفن فليلز  ،طريطانيا فالدفل العرطية  ،ترجلة  .احلد هطد الرحيم  ،القا رة  ، 1952 ،ص. 26
(33) George Kirk , The Middle East in the War 1939-1945 , Oxford , 1953 , P-157 .
(34) M . Khadduri , Op . Cit , P . 247 .
( )35غال طعلة قفلان  ،الحكم ات فد في العراق  ،القا رة  ، 1957 ،ص. 05
( )36اللصدر ن ه  ،ص.06
(37) F. O. 371\27078 (No .\185\5\910\41) , Sir K . Con Wall is to Mr . Eden , Baghdad ,
11 July , 1941 .
( )38ي يياط الحص ي يير  ،ل ي ييذكراتي ف ي ييي العي ي يراق  ، 1921-1907ج  ، 0طي ي ييرفت  ، 1967 ،ص 590؛ تففي ي ييق
ال فيد  ،اللصدر ال اطق  ،ص388
( )39لحلفد الدرة  ،الحر العراقية-الطريطانية  ، 1921طيرفت  ، 1969 ،ص 210؛
(40) S. H. Longing , Op . Cit , P . 3.2 .
(41) F.O. 371\3\371 , (E . 2596\2.4\93) , Con Fidential , Sirk . Corn Wall is to Mr . Eden
Baghdad , March 8.1942 .
( )42طيرند فيمي شرفيدر  ،حر العراق  ، 1921ترجلة .فارفق الحرير  ،طرداد  ، 1980 ،ص. 29
( )43د.ك.ف ، .لم ات الطاط اللمكي  ،رقم اللمف  03 ، 311/762تلفز . 1921

( )44نجم الدين ال درفرد  ،التاريخ لم يطدأ غداي ،ط ، 1اللركز الدفلي لمد ار ات  ،الدفحة  ، 1988 ،ص.61
( )45نجم الدين ال درفرد  ،اللصدر ال اطق  ،ص. 61

( )46جا في الفثالق الر لية  :أن الطيران الطريطاني كان نشطاي في لا الناصرية فيي فتيرة الحير  ،فت ييلا فيي
اتيام التالية  10 ، 7 ، 2 ، 3 .لن شيدر اييار  .ففيي الريارة اتلييرة اغيارت ثياث طيالرات كيل اللدينية فالقيت 19
قنطمة كل ثكنة شرطة اللالية فجرح ثاثة افراد لين الليالية طجيرفح ط ييطة فقتيل ارطعية جيياد فجيرح يت لنديا طجيرفح
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ط يطة  .الا ات مين فقد قتل لندم ثاثة اشلاص فجرح لل ة لندم فكيذلك أغيارت الطيالرات همين لدينية الناصيرية
 07ايار (ينظر :دفتر الشرطة لن لح فظات الدكتفر لحلد ح ين الزطيد ).
( )41لحاضيير لجمييس الن يفا

 ،الييدفرة اتنتلاطييية التا ييعة  ،اتجتليياع اتهتييياد ل يينة  ، 1922الجم يية ال اد يية

فالثاثين ،طتاريخ  03تلفز  1921؛ هطد الرزاق الح ني  ،تاريخ الف ازرات العراقية ،ج  ، 6ص.12-7

( )48لقاطمة ل ح ين جليل  8 ،شطاط ( 1990هملاي انه كان اللحقق في قضية لقتل ج رز في الناصرية).

( )49د.ك.ف ، .لم ييات الييطاط اللمكييي  ،رقييم اللمييف  02 ، 311/762تلييفز  1921؛ لقاطميية ل ي لضيير ذيييا
طتاريخ  6تلفز . 1993

( )51لقاطمة ل الحاج لصط ن الحاج همي صاح

،

لقدن (حجي همي)  ،طرداد  ،طتاريخ 09كانفن الثاني.1992

( )51لقاطمة ل اللحالي شاكر الررطاف  ،الناصرية  ،طتاريخ 15كانفن الثاني. 1992
( )52لقاطمة ل لعاذ هطد الرحيم  ،طرداد  ،طتاريخ  6آ .1993
( )53لقاطمة ل الحاج هطد الح ين ذ ي
( )54فق الحاج هطد الح يين ذ يي

 ،الناصرية  02 ،كانفن الثاني. 1992

فيي لطيم  ،تن تقريير الطي

الشيرهي  :يقيفل  :ان ج يرز اصيي

ططمقتيين فيي

حين يقفل الحاج هطد الح ين  ،انه ضر طمكثر لن طمقتين .
( )55العالم العرطي  ،العدد  16 ، 278تلفز . 1921
( )56ينظر :األفراق التحقيقية في اللمحق رقم ()1
( )51لحاضيير لجمييس الن يفا

 ،الييدفرة اتنتلاطييية التا ييعة  ،اتجتليياع اتهتييياد ل يينة  ، 1921الجم يية العاش يرة ،

طتاريخ  02كانفن الثاني  1920؛ جريدة صفت األ الي  ،العدد  ، 76في  03ايمفل . 1920
( )58جريدة الشدا

 ،العدد  09 ، 373ايمفل . 1920

( )59جريدة صفت األ الي  ،العدد  07 ، 112كانفن األفل . 1920
( )61جريدة ال أر العام  ،العدد  12 ، 252تلفز . 1920

( )61لقاطمة ل اللحالي ح ين جليل  ،طرداد  ،طتاريخ  8شطاط . 1990
( )62اللقاطمة ن دا .
( )63جريدة الحفادث  ،طرداد  ،العدد  8 ، 035حزيران . 1920
( )64العالم العرطي  ،العدد  01 ، 2916كانفن اتفل . 1921
( )65لقاطمة ل ح ين جليل  ،طتاريخ  8شطاط . 1990
( )66جريدة اتتحاد  ،العدد  9 ، 730آ

. 1920

( )61ينظر :اللمحق رقم (. )0
( )68جريدة ال أر العام  ،العدد  06 ، 733ايار . 1920
( )69جريدة اتتحاد  ،العدد  15 ، 91ايمفل . 1920

( )11جريد الزلان  ،العدد  5 ، 1287ني ان . 1921
( )11لقاطمة ل لعاذ هطد الرحيم  ،طرداد  ،طتاريخ  6آ

. 1993

( )12ينظر :اللمحق رقم (.)3
( )13لقاطمة ل الحاج لصط ن الحاج همي  ،طرداد  ،طتاريخ  09كانفن الثاني . 1992
( )14لقاطمة ل الحاج هطد الح ين ذ ي

 ،طرداد  ،طتاريخ  15شطاط . 1992
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( )15اللقاطمة ن دا .
( )16لقاطمة ل لعاذ هطد الرحيم  ،طرداد  ،طتاريخ  6آ

. 1993

( )11اللقاطمة ن دا ،

( )18أفراق ح ين جليل  ،الرير لنشفرة ( ،لح فظات الدكتفر لحلد ح ين الزطيد ).
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لمحق ()1

لجنة التحقيق عن مقتل الكابتن جفرز

التاريخ  06تلفز 1921
إشارة إلن كتا

تقرير عن نتيجة التحقيق

ف ازرة العدلية اللرقلين س 695/5فس 696/7فاللؤرلين فيي  10تليفز  1921ف 02تليفز 1921

 .ات قييت لجنيية التحقيييق طقضييية لقتييل الكيياطتن (ج ييرز) فهي يين ح ييين لييملفر اللركييز اللؤل يية ليين  :ال يرليس ح ييين
جليل حاكم لن رد الديفانية فالعضفين هطد اليرزاق فتياح ليدير الشيرطة فاليرليس األفل صيديق نقياش اللشيافر العيدلي
فييي ال رقيية الراطعيية إليين لدينيية الناص يرية فطعييد تييدقيق القضييية التحقيقييية اللرقليية  21/37شييرطة الناص يرية اللتعمقيية

طييالقتيمين اللييذكفرين فاضييطارة اللليياطرات اللفدهيية إليين المجنيية ليين لتصييرفية ليفا اللنت ييك طاشييرت المجنيية تحقيقدييا لنييذ
صطاح يفم  02تلفز  1921فانتدت لنه فيي ل يا ييفم  05تليفز  . 1921فتفصيمت إلين النتيالج التيي نطيديدا طديذا
التقرييير  .إت أننييا قطييل ذلييك نييفد ان نطييد ان تحقيييق المجنيية جيير طعييد لييرفر ( )52يفلياي ليين فقييفع الحييادث فالتحقيييق
اللتييملر هيين فقييت الحادثيية ت يلكيين ان ي ي ر أف يييؤد إليين النتييالج التييي يتفصييل إليدييا التحقيييق الييذ يجيير طصييفرة

صييحيحة فييفر فقييفع الحادثيية أللكييان ضييطط الييدتلل اللادييية فييف اير فألييذ شييدادات الشييدفد طصييفرة صييحيحة لالييية ليين

التمثير فاتلاذ اسج ار ات اللؤدية إلين ظديفر الحقيقية قطيل فيفات الفقيت  .إت أننيا فجيدنا ان التحقييق اليذ أجير فيفر
فقفع الحادثية ليم يكين طصيفرة دقيقية فصيحيحة فقيد جير طكثيير لين الينقص فاليطط فالت ارليي كليا ينطينه فيي ال قيرات

اآلتية :
 .1تضييلن التقرييير الططييي فشييدادة الططيي

هييدم ن يياذ أحييد الطمقتييين المتييين اصييي

طدييا الكيياطتن (ج ييرز) فيييرجح اندييا

اصيطدلت طشييفكة جانطييية لمعليفد ال قيير ليين الرقطية فطقيييت لررف يية نياك لييذلك يجي

إجي ار التشيريح الييازم سليراج

الطمقة الليذكفرة ليتطيين ليا إذا كانيت اتصياطة فقعيت ططندقيية أف ل يدس فنفهديا افافيادة الططيي
حيث لم يطم لنه ذلك رغم فجفد لدير الشرطة لعه هند ال حص .
 .0لم تؤلذ الطندقية العالدة إلن اللتدم نال

العريف (فزع) طعد لطاطقية رقلديا لي

أنيه ليم يجير التشيريح

يجمدا فتر يل إلين ال حيص ال نيي

فييي طرييداد فتقرييير لييا إذا كييان قييد جيير طدييا رلييي أم ت  .فهنييد فقييفع ذلييك فتطييين تاريلييه  .أنلييا اكت ييي طلييا ذك يرز أليير
الل ييتفدع ليين انييه فضيياططه فنال ي

ضيياطط فحص يفا طندقيتييه ففجييدفا اندييا نظي يية لييم يجيير طدييا أ رلييي  .فألييا افييادة

اللحقق ألام ذز المجنة لن انه فحص الطندقية فتفصل إلن ن س النتيجة .

 .3نتيجيية فحييص ييذز المجنيية الييدكان الييذ طييدأ الحييادث هنييدز فجييدت طمقيية نافييذة فييي الجييدار  ،فلييم ت ييتلرج طحينييه
لم حص فتقرير لا اذا كانت طمقة طندقية أف ل دس فنفهدا  .فقد ألرجتدا ذز المجنة فأر متدا إلن اللطير ال ني في
لديرية الشرطة العالة .

 .2كان يج

حصر الشدفد كمصحا

الدكاكين اللجافرة للحل الحادثة فضطط شداداتدم فيف اير فيي حيين أن إفياداتدم

لم تدفن فقد دفنتدا ذز المجنة  .فمفاد الجلي اندم لم يكفنفا لفجفدين في دكاكيندم حينذاك .
ٍ
كاف هن كي ية قتل هي ن ح ين لملفر اللركز .
 .5لم يجر تحقيق

 .6ان شدادة الشرطي ح ين فنجان لم تدفن ل اندا شدادة لدلة جداي ألنه شدد حادثة لقتل الكاطتن (ج يرز) طعينيه
لييم تييدفن شييدادته فييي حينييه رغييم انت ييا

اللييذكفر إليين ييمك الشييرطة ففجييفدز ف يي لدينيية الناص يرية إنلييا دفنييت طعييد

الحادث طعشرين يفلاي أ في تاريخ  05حزيران .
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 .7أفدع التحقيق إلن ل فض ط يط ف الل فض نالق شريف رغم أ لية القضية.
 .8تاحيظ المجنيية ان تلفنياي كييان يحييط التحقيييق أثيير همين اسجي ار ات طحييث ألييل طدلييا فأثير تييمثي اير يمطياي هميين نتييالج

التحقيق طحيث أ فاد الل فض نيالق شيريف القيالم طيالتحقيق أليام يذز المجنية ران ليدير الشيرطة ا يتدهاني فيي غرفتيه
فألرني طمزفم التريث طالتحقيق فهدم تفقيف أحد لن أ ل ال فق فهدم اسلحاح طالتحقيق أف تضيق همن أحيد لكيي ت

يعتقد الجيش طمننا الشرطة ن عن سثطات الجريلة ضد الجيش فنصحني طان اترييث فيي األليفر فأتيرك التحقييق ي يير
ططط إلن أن يحين الفقت اللالم لمتحقيق].
أن المجنيية أهييادت ا ييتجفا

ليين لييه لعمفلييات أف إفييادة ذات قيليية فييي القضييية فدفنييت إفييادات ليين أن لييزفم تييدفين

إفاداتدم فلم ي طق ان دفنت .

فأجرت الكشف همن لحل الحادث فنظلت طه للططاي فأن التحقيق يملص طلايمي:
 .1ي يييد آليير الل ييتفدع ال يرليس األفل ييعيد شييفقي طييان اللييتدم نال ي

العريييف فييزع جيياطر فكييان لعييه نييالطي الضيياطط

صادق همي فلجيد حاليد يمله كتياطين أحيد لا طالطريطانيية فاآللير طالعرطيية لي طضيعة أفراق طيضيا طعضيدا لمطيخ

طدم قميل فقال له ( ذز فجدت فيي جيي
جيي

الطريطياني أليذتدا لين شيلص أ ميي كيان ذليك األ ميي يف اليذ فجيد ا فيي

الطريطيياني فانييه ألييذ ا لنييه تحتلييال فجييفد أ يرار فيدييا فان نالي

العريييف لييم يعتييرف ألالييه طقتييل الطريطيياني أف

اتشتراك طقتمه فأنه (أ لملفر الل تفدع) ألذ طندقيته ففحصيدا طعيد لطاطقية رقلديا طال يجل طحضيفر نيالطي الضياطط
اللشار إليدلا أهاز فاللازم أحلد فمم يجد أف يشم فيدا رالحة طارفد فكانت نظي ة فهتاد ا كالل  .فأييدز طيذلك نالي
الضيياطط لجيييد فاللييازم أحلييد فكييان نال ي

طلفادته طالتحقيق األفل .

الضيياطط صييادق غالط ياي فمييم تييدفن إفادتييه إت انييه أيييد إفييادة أليير الل ييتفدع

 .0أفاد الشا د شرطي اللرفر ح ين فنجان (الذ فرد أهاز كفنه أد الشدادة طعد فاحد فهشيرفن يفلياي) ،أنيه أر

ف ييف ي ييير فييي ال ييفق الطريطيياني فالييدم يلييرج ليين فلييه ف أر ييه فكييان ليت ياي ففق ييت ل ي الجلدييفر هميين طعييد رثيياث
لطفات] لن جانطه  .فقد أفاد طالتحقيق :

أفتي  :ان الطريطاني كان لضرفطاي فالدم ي يل لن أر ه إت أنه كان لم يزل همن قيد الحياة هند أطاق نالي

العرييف

الطمقتييين هميييه فييافد طحياتييه فأنييه ت ييزال يؤيييد اآلن أنييه ت ي ييتطي الجييزم أكييان الطريطيياني ليتياي أم حيياي هنييد أطيياق
نالي

العرييف الطمقتيين همييه  .ان يذا الشييا د كيان قيد شيلص الليتدم نالي

العريييف فيزع طين غمييج طتياريخ  5تلييفز

 1921فأيد كفنه ف الذ أطمق العيارتين إت أنه طلفادته ألام ذز المجنة طعد التشليص افرز الشك فأصاطه التردد
هلا إذا كان الذ أشار إليه طالتشليص ف ال اهل أم فاز  .فان ضليرز اآلن لطللن إلن التشليص األفل .

 .3أفيياد لمييف الحيياج ح يين الحلييداني أنييه لييرج ليين طييا
لم ه جند أفل أف نالي

دارز ف أر لييملفر اللركييز هي يين يييركض ط ييرهة فيييركض

هرييف فيي الجييش الع ارقيي فطييدز طندقيية ف يف يقيفل لليملفر اللركيز (تلشيي فييه اتنكمييز )

فيددد اللذكفر طلد الطندقية نحف الناس لاف فرج إلن دارز فطعد للس دقالق ل صفت طمقة أف طمقتيين نياريتين
 .فطعد هشرة دقالق ليرج في أر ل فضياي يقتيل ليملفر اللركيز ف يل لين النياس ان جنيدياي قتميه .فليد إجي ار تشيليص
اللتدم نال

العريف لن قطل ذا الشا د طفضعه طين آلرين اشار إليه فقال(أشك في ذا الجند ).

 .2أفاد لصط ن الحاج همي صاح

اللقدن اللقاطيل لملكيان اليذ طيدأ الحيادث هنيدز طيان جنيدياي لين الجييش العيراق

ليد طندقيتيه نحيف اتنكمييز فأطمييق لنديا ثياث طمقيات فان لييملفر اللركيز اليذ كيان لعييه ير نحيف القيصيرية فعقطييه
الجند حالل الطندقية ف ل طعد ذلك طمقتين أف ثاث طمقات لن القيصرية  .فانه هنيد رؤيتيه الجنيد لياداي الطندقيية

نحف اتنكميز أر جندياي آلير شيا اير ل د ياي لياداي إيياز نحيف اتنكمييز فليم يير أف ي يل أنيه أطميق لنيه فهنيد يرف
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لييملفر اللركييز يير اتنكميييز نحييف جديية الشييط ثييم هيياد  ،فللييا أر أن ال ييالق ليييس فييي ال يييارة يير نحييف جديية
ال ار فانداليت همييه الك ار يي فالطيطات كياللطر ف يل تصي يق  ،فقيالفا اتنكمييز قتيل فانيه أر اتنكمييز لليدفداي

هميين األرض فدل ياي كثي ي اير ليين ناحييية رقطتييه فللييا دلييل القدييفة ييل صييفت طمقتييين ليين ناحييية اتنكميييز فلييم ييير ليين

رلا ليا  .أن ييذا الشييا د ي يييد طييان ظديير الجنييديين كييان إلين جدتييه فلييم يرفجدلييا فت ي ييتطي تشليصييدلا كلييا انييه لييم

ياحظ فجفد أف هدم فجفد هالات همن يد الجنديين تشير إلن رتطتدلا في الجندية .
 .5كيان الشييرطي هطييد ال ييام لحلييد قييد أفيياد طييالتحقيق األفل أن نالي

العريييف (ت ي ييتطي تشلصيييه) ييمله هيين لييا

كان فاق اي في الطريق اللؤد إلن ال فق يحلل طندقية همن كت ه فلشمح رصاص فلد إهادة ا تجفاطه لن قطل ذز
المجنة أفياد ان نالي

العرييف اليذ ليم يير فجديه فت ي يتطي تشليصيه ليم ي يمله يذا ال يؤال  :ان النياس ي يملفز هين

ذلك فانه لم يذكر لا دفن طلفادته األفلن
فرطلا لطم اللحقق فدم أقفاله .
 .6ان اللتدم ينكر ارتكاطه الجريلة أف همله طدا إنلا ي يد أنه كان آلر حرس في اللطار ف ل صفت طمقيات كثييرة
فييي الناص يرية فحيييث كانييت العشييالر تدييدد لدينيية الناص يرية فقييد اراد القيييام طا ييتطاع شلصييي للعرفيية ييط

الرلييي

ليلطيير الجديية الع ييكرية فطعييد ان نطييه الح يراس تفجييه نحييف الناص يرية ففييي ال ييفق أر شلص ياي طريطاني ياي قتييياي فل ارق ياي
الحياة فالدم همن جلي ج له ففجده  ،فللا رج ناداز شلص لدني فاهطياز لكتيفطين فأفراق طيضيا فيديا قمييل لين
اليدم فقيال لييه  (:يذز لكاتيي

اهطديا األ يالي إليين شيلص أ مييي ف يي فاقعية ليين الشيلص الطريطيياني اليذ قتييل) فان

ألر الل تفدع فحص طندقيته ففجد ا نظي ة فهتادز كالاي ثم أفقف  .فقيد ا يتلعت المجنية إفيادتي جنيديين لين حيرس
اللطار في ذلك اليفم فمفادا أن اللتدم ترك اللطار طعد لاع الطمقات لن اللدينة فانه ذ

لي تطم اللطر).

 .7ان ال يييد لحلييد اللميييل لييدير التحرييير فييي لتص يرفية ليفا اللنت ييك أفيياد ألييام ييذز المجنيية أن اللتصييرفية لييم تلطيير
طتفجه الكاطتن (ج رز) إلن الناصرية قطل حضيفرز فان لتصيرف الميفا أهمليه أيضياي انيه ليم ي يطق ليه ان ألطير طتفجيه

الكاطتن اللذكفر إلن الناصرية  .فنعتقد طالنظر لعدم فجفد همم اطق للجيي الليذكفر إلين الناصيرية أن جريلية قتميه

ارتكطت آنياي فليس نتيجية تيملر أف تحيريض فليا هيدا ليا دفن أهياز فيي يذا التقريير فمييس فيي اسفيادات  ..لعمفليات

ذات قيلة في الق ضية فهمن ذلك انتدن التقرير فقررت المجنة إيداهه ل أفراق التحقيق الذ أجرته المجنة إلين ف ازرة

العدلية .
العضف
للثل ف ازرة الدفاع
صديق نقاش

اللشافر العدلي لم رقة الراطعة

العضف
للثل ف ازرة الدالمية

رليس المجنة

هطد الرزاق فتاح شا ين

للثل ف ازرة العدلية

لدير الشرطة

ح ين جليل

حاكم لن رد الديفانية

أؤيد ان ذا التقرير لطاطق تلال يا لمتقرير الر لي الذ نظم في قضية ف مم إلن الجدة الر لية الللتصة

فقد لتم ات تاذ ح ين جليل التقرير طلطه فتفقيعه تمكيداي لصحة التقرير لن انه ططق األصل لمتقرير األصمي
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ممحق ()1
التقرير الطبي

تضلنا :

إ ،ن التقريرين الططيين هن اللجني هميدلا فشدادة الططي
أوالً  :فيما يخص الكابتن جفرز :
3
ييم تقريط ياي ألييام قليية األذن الي يير ففتحيية لييرفج الطمقيية
أ-فجييفد فتحيية دلييفل طمقيية نارييية طييفل قطر ييا
4
1
ن دا قطر ا حفالي  1م الترقت قاهدة الجلجلة ف ططت ك ر ا .
4
3
يم فيي الق يم العميف اتليالي لين الرقطية تحيت ال يك ات ي ل
فتحية دليفل طمقية ناريية ططيفل
4
لن الجدة اليلنن همن طعد ثاث نتلترات لن الحنجرة فليس لدذز الطمقية فتحية ليرفج فييرجح انديا اصيطدلت
طشفكة جانطية لمعلفد ال قر لن الرقطة فطقيت لررف ة ناك .
ج-

ك ييدلات رض ييية ش ييتلمت هم يين ق ييلاي ل يين الناحي يية الص ييدغية فالناحي يية الجداري يية ل يين الي يرأس فه ييدة

د-

ك ر في الثمث ات ل لعظم ال لذ اتي ر .

جلات لنتشرة همن الرس فاتطراف العمفية .

ان اتيذا اللطين في ال قرتين (ج  ،د) ناشس لن اصطدام طج م صم

كاتت الراضة ت الجارحة .

فان الففيياة حصييمت ليين الصييدلة العصييطية فالنزيييف الييدلف الناشييس ليين اصيياطتي الطمقتييين النيياريتين  .كلييا قييرر
الططي

هدم فصفله إلن نتيجة حفل فقفع القتل طل دس أف طندقية .

كلا أنه قرر ان الرلي كان لن ل افة ت تزيد همن لل ة ألتار نظ اير لعدم فجفد آثار نيار أف حيرفق فيي فيف تي

الدلفل  .فقد قرر الططي

ان ير الرلي في اتصاطتين كان أفقياي ل اترض للا ييدل همين ان اللجنيي همييه كيان

فاق اي فكذلك الجاني فالطندقية هند الرلي كانت أفقية ل األرض فهدم فجفد أثار طيارفد أف حيرفق فيي فتحيي اليدلفل

تن ي كفن اللجني هميه ناللاي همن األرض فان الجاني فاق اي هند أر ه هند الرلي .
ثانياً  :فيما يخص مأمور المركز عيسى حسين :

3
أ -فتحة دلفل طمقية ناريية أليام الق يم العميف لين صييفان األذن الي ير طيفل قطر يا
4
ن دا في الق م العمف لن الرقطة هند األذن اليلنن طفل قطر ا  3م ذز اسصاطة أفقية لالمة إلن األ ل .

يم ففتحية ليرفج الطمقية

-

فتحة دلفل طمقة ناريية لين الجاني

الفحشيي لم ياهد اتيلين للترقية ال ياهد الليذكفر إلين الجدية اتن ييطة

لي ك يير هظييم ال يياهد اللييذكفر فقييد ن ييذت ييذز الطمقيية إليين دالييل الجييفف الصييدر ف ييذز اتصيياطة أفقييية لالميية إليين
األهمن .

إ ،ن الففيياة حصييمت آنيياي ليين الصييدلة العصييطية الشييديدة الناجليية ليين ك يير هظييام الجلجليية لصييحفطة طييالنزف الييدلف
الرزير لن اتفهية الدلفية الكطيرة دالل الجفف الصدر .
فق يد قييرر الططي ي

هييدم ا ييتطاهته تعيييين كييفن اتصيياطة فقعييت ططندقييية أف ل ييدس .كلييا قييرر ان أ

يعرض هميه لم حص فتقرير لا إذا كان قد فق طه رلي أف ت .
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)1( ممحق
ً عمىى المىتيم حسىين بىن رخىيص با عىدام شىنقا7491/77/7 حكمت المحكمة الكبرى لمنطقة البصرة بتاريخ

 مىن قىانون العقوبىات البغىدادي لقتمىو الكىابتن11 ، 19 ، 11  بداللىة المىواد179 وفق الفقرة الثالثىة مىن المىادة
: وعميو فقد7499/1/1 (جفرز) وقد إبرم الحكم تميي ازً بتاريخ

أصدرنا ىذه اإلرادة الممكية

بناء عمى ما عرضو وزير العدلية

. تنفيذ عقوبة اإلعدام شنقاً المحكوم بيا عمى المجرم المذكور حسين بن رخيص

عمى وزير العدلية والشؤون االجتماعية تنفيذ ىذه اإلرادة كتىب ببغىداد فىي اليىوم الثالىث عشىر مىن شىير ربيىع

. 7499  واليوم الثامن من شير مارس سنة7161 ا ول سنة
عبد االلو

نوري السعيد

رئيس الوزراء

أحمد مختار بابان
وزير العدلية

محمد حسن كبة

وزير الشؤون االجتماعية

British Captain Jffers killed in Nasiriyah and end military
in Iraq after the failure of the movement of Rashid Ali in 1941
Dr. Aliaa . M . Hussain
University of Baghdad / College of Education, Ibn Rushd
Human Sciences
Abstract:
It had a history of Iraq under British occupation with great interest by historians and
authors Iraqis and foreigners broadly. And it puts a lot of literature that discussed
various aspects of life in Iraq.
Our study and received a personal British officer, Captain (Jffers) which shows us
suddenly as sources pointed out after the failure of the movement of Rashid Ali alKilani I join with the British forces that came from India and landed in Basra and
occupied then headed north to the city of Nasiriyah also Vaanltha. The forces that
accompanied Jffers in Ur, near the city of Nasiriyah was stationed.
We have adopted in this research heavily on the accounts of people who witnessed
the incident or heard it from the people of the city of Nasiriyah, where we met the
lawyer for Mr. Shaker Gharbaoui, one of the families known in Nasiriyah where
provided us with valuable information was given another dimension is the military
dimension.
As we met with Mr. Hussein's lawyer Jamil, who was seconded to investigate the
case of the murder when he was governor Jffers achieve in Diwaniya, where provided
us with drafts of his papers own investigation conducted and maintained by more than
seventy-year-old record.
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