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ق�س����د مندوب هذه املجلة �س����يادة اال�س����تاذ 
حممد بهجت االث����ري وطلب اليه ان يحدث 
الق����راء الك����رام ع����ن ذكريات����ه م����ه املرحوم 
الر�س����ايف مبنا�س����بة تخليد ذكراه فتف�س����ل 

�سيادته مبا يلي:
كنت يف التا�س����عة من عمري وانا طالب يف 
املدر�س����ة االبتدائية اواخر العهد العثماين 
ان�س����د مع زمالئي االطفال ن�سيدا للمرحوم 

الر�سايف مطلعه:
نحن خوا�ض غمار املوت 

ك�سافو املحن
مالنا غري اكت�ساء العز

او لب�ض الكفن
وقد �س����محت ال�س����لطات العثمانية بان�س����اد 
هذا الن�س����يد ولكنه ويا لال�س����ف ومن عجب 
اال�س����تقالل  عه����د  يف  مين����ع  ان  العجائ����ب 
املزع����وم وه����ذا الن�س����يد الذي كنت ان�س����ده 
اود ان يك����ون الي����وم ل�س����ان كل عراق����ي بل 
كل عرب����ي يف هذا الوطن االك����ر . ثم مرت 

االيام وقدم الر�سايف بغداد وانا طالب عند 
االم����ام االآلو�س����ي يف عهد االنت����داب وزرته 
ث����م �س����اركت يف االحتف����ال ال����ذي اقمناه له 
يف فندق )كارلتون( وقد ان�س����دنا للمرحوم 
الر�س����ايف يف هذا االحتفال ق�س����يدته التي 

يقول فيها :
�سر يف طريقك �سري نابه

ومل الزمان وال حتابه

كم يدعي وطنية 
من مل تكن مرت ببابه

وكاأمنا هي �سيدة
وكاأمنا هو من كالبه

وقد كنت يومئذ اأقر�ض ال�س����عر اذ انا طالب 
اتلقى لعلم على اال�س����تاذ الر�سايف ومربيه  
االكر االمام االآلو�سي فنظمت ق�سيدة رائية 
ارح����ب فيها ب����ه وكان بني االمام االآلو�س����ي 

وتلميذه . حيث اأعطيتها اىل �سخ�ض القاها 
يف احلف����ل بالنيابة عن����ي ومل يعلم احد عن 
ا�س����م قائلها وقد دفعني �سعوري لنظم هذه 

الق�سيدة الكبار ادب الر�سايف .
وكن����ت يف ق����رارة نف�س����ي افتق����د اجلان����ب 
ال�س����عري الذي انزع اليه بطبيعتي فوجدت 
يف �سعر الر�سايف و�سوقي وحافظ ابراهيم 
والزركلي وامثالهم من حداة الركب العربي 

اىل املج����د فتعلقت بحما�س����يات الر�س����ايف 
وطنياته كما اكرت �س����اعرية �سوقي اكبارا 
الحد له ومن هنا ن�ساأت بيني وبني املرحوم 
الزهاوي خ�سومة ادبية اذ وجدته يتحامل 
على هذين ال�س����اعرين حتامال ال م�س����وغ له 
وال �س����يما من مثله فدخلت معه يف �سل�س����لة 
طويلة من املناق�س����ات االدبي����ة كان ميدانها 
جريدتي العا�سمة والعراق وكان ذلك دفاعا 
عن �س����عر �سوقي وقد �ساء الزهاوي موقفي 
وموقف جريدة العا�سمة ل�ساحبها اال�ستاذ 
ح�سن غ�سيبة وكان اال�ستاذ ابراهيم �سالح 
�سكر يكتب فيها فهاجمنا جميعا بق�سيدته : 

ملوؤا �سدور ال�سحف حقدا
واحلقد قد �سموه نقدا

فناق�ستها فورا بق�سيدة ت�سامع بها االدباء 
ومل ابح لنف�س����ي ن�س����رها النها كانت قا�سية 

ومطلعها:
يا �ساعرا قد �ساء ق�سدا

كنت يف قرارة نف�سي افتقد اجلانب ال�سعري الذي انزع اليه بطبيعتي ف�جدت 
يف �سعر الر�سايف و�س�قي وحافظ ابراهيم والزركلي وامثالهم من حداة الركب 

العربي اىل املجد فتعلقت بحما�سيات الر�سايف وطنياته كما اكربت �ساعرية 
�س�قي اكبارا الحد له ومن هنا ن�ساأت بيني وبني املرح�م الزهاوي خ�س�مة 

ادبية 

االأثري يتحدث عن ذكرياته مع الر�سايف:

ن�سيد الر�سايف الذي اأباح ان�ساده الأتراك 
ومنع يف عهد ال�ستقالل

الر�سايف واىل جانبه الدكتور طه ح�سني وقد اخذت هذه ال�سورة يف القاهرة �سنة 1936



3 العدد )1695( ال�سنة ال�سابعة االثنني )11( كان�ن الثاين 2010

واين لعمر الله ادا
وانته����ى خره����ا اىل املرح����وم الر�س����ايف 
فاحب �سماعها مني فلما ان�سدتها اياه طرب 
له����ا ومل يخف ان����كاره مل�س����لك الزهاوي يف 
اال�س����تخفاف باالدباء وال�سعراء و�سجعني 

على امل�سي يف ال�سعر 
الزه���اوي  م���ن  الر�س���ايف ال يح���ب  وكان 
دعواه وحبه للظهور ويجد يف ذلك مناف�سة 
له حتد من مكانته فكان ي�س���ره ان ت�س���عف 
مكانة الزهاوي ولكنه ال يطلب بل�سانه من 

احد وال ا�سمعه يذكره ب�سوء.
وكان���ت االي���ام تباع���د بين���ا ت���ارة وتقرب 
اخ���رى فكن���ا احيان���ا نف���رق عل���ى خالف 
وق���د يبل���غ بن���ا احيان���ا اىل ح���د اجلف���وة 
ف���اذا التقين���ا يف طريق فال ا�س���لم عليه وال 
ي�س���لم عل���ي ولكنا م���ع ذلك يح���رم احدنا 
م���رة يف  اتف���ق ان هاجمت���ه  االخ���ر وق���د 
جريدة اال�س���تقالل مبقال م�سهب يف بع�ض 
املو�س���وعات االجتماعية مل اخرج فيه عن 
حدود ال���ذوق واالدب كعادتي فيما اكتب . 
وكان الر�سايف يومئذ ي�سدر جريدة االمل 
وىل يف هذه اجلريدة من قبل بع�ض االآثار 
االدبية ومنها حتيتي ال�س���عرية لثورة عبد 
الكرمي الريفي فكتب الر�سايف كلمة عتاب 
رقيقة مل ين�ض فيها �سورة غ�سبه واال�سادة 
بي واال�س���ارة اىل حلمة االدب التي جتمع 
بين���ا وما يتوقعه يل من م�س���تقبل زاهر ثم 
ال ادري م���ن بع���د كي���ف التقين���ا على وفاق 
واعتق���د ان مرد ذل���ك فيما بينن���ا اىل روح 
اال�ستاذية التي جمعتنا وجعلت منا اخوي 
مدر�س���ة واح���دة اذا باع���دت بينهما بع�ض 
االآراء فتاأب���ى طبيعته���ا اال ان يبقيا وفيني 
ملدر�س���تهما االوىل وا�س���ولها التي جمعت 

بني قلبيهما.
وكنا يف م�س���ر حني بداأ ن���وع من التقارب 
بني البالد العربية وراأت ال�سيا�س���ة يومئذ 
ان ت�ستقدم انا�سا من م�سر يذيعون املودة 
ب���ني البلدين وان توفد بعوث���ا عراقية اىل 
البالد العربية لتوثيق االآوا�س���ر وقد وقع 

االختي���ار عل���ي يومئ���ذ م���ن قبل ال���وزارة 
الها�س���مية ان اق���وم بق�س���طى م���ن ذلك يف 
اجلان���ب العرب���ي اال�س���المي وان ا�س���ارك 
يف ع���دة  وفود اوفدته���ا احلكومات وكان 
يف بع�سها اال�س���تاذ الر�سايف وكان الوفد 
ال���ذي ا�س���رك في���ه الر�س���ايف ه���و الوفد 
النياب���ي ولكن هذا الوف���د ال ميثل النواب 
ولك���ن ميثل اخالطا م���ن املوظفني وبع�ض 
الوج���وه ونفر من النواب وكبار املوظفني 
وكان الر�س���ايف بينه���م كالتائ���ه  ال يج���د 
طماأنين���ة اال ان اجتم���ع ب���ه ان���ا وبع����ض 
االدباء وكان غا�س���با حاق���دا متاأملا . وعند 
رجوعن���ا كان الر�س���ايف �س���ببا يف انقاذنا 
م���ن تيه يف بادية ال�س���ام قد يك���ون موؤداه 
امل���وت كان الر�س���ايف معن���ا يف ال�س���يارة 
وه���ي تخب بنا طوال الليل ال تكاد تغم�ض 
له جفن وكان جال�سا بجواري يف ال�سيارة 
وكان الينقط���ع عن التدخ���ني والتطلع اىل 
ال�س���ماء ومل ا�س���عر اال ب�س���رخة تنطل���ق 
م���ن فيه يق���ول لل�س���ائق ق���ف لق���د اهلكتنا 
فوقفت ال�سيارة وا�ستيقظ الركب وطفقوا 
ينظ���رون ما االمر وكان الر�س���ايف يراقب 
�سري ال�سيارة واذا هي كانت ت�سري باجتاه 
معاك�ض وقد عرف ذلك من مراقبته للنجوم 
فلم���ا ن���زل الرك���ب وتطلعوا ونظ���روا اىل 
ال�س���ماء حتققوا �سدق كالمه فامر ال�سائق 
باال�س���تدارة واخذ يوجهه وجه���ة العراق 
حتى انتهى بن���ا املطاف اىل الطريق العام 

.
وذكريات���ي عن الر�س���ايف كث���رية وجميلة 
وق���د كن���ت اود لو اج���د من وقتي مت�س���عا 
افرغ فيه للتحدث اليكم عنها ولكن اعمايل 
الكثرية وم�س���اغلي العديدة كما ترون ذلك 
وان���ا اذ اقدم اليها معذرتي عن عدم الوفاء 
له���ذه الذك���رى مب���ا ينا�س���بها م���ن التقدير 

واالكبار.               
  

جملة ال�ادي 1959

يف �سباط 1939 كان نوري با�سا ال�سعيد يف 
لن����دن للتباحث م����ع امل�س����وؤولني الريطانيني 
حول العراق واذا به  يعود فجاأة اىل بغداد . 
ويبدو ان ال�سفارة الريطانية يف بغداد هي 
التي اوع����زت اليه بال�س����ورة بهذه ال�س����رعة 

لقرب وقوع احداث ج�سام يف العرق .
وحاملا و�س����ل العراق اعلن االح����كام العرفية 
يف بغداد وا�س����بحت قوات االمن وال�س����رطة 
حتت ام����رة اجلي�����ض و�س����كل جمل�س����ا عرفيا 

ع�سكري برئا�سة عزيز ياملكي. 
يحك����ي املع����اون حمي����ي الدين عب����د الرحمن 
معاون �سرطة ال�سراي انه كان يف احد االيام 
جال�سا يف مكتبه ا�ستدعاه مدير �سرطة بغداد 
على وجه ال�س����رعة فلم����ا دخل عليه اخره ان 
رئي�ض الوزراء نوري ال�سعيد يطلب القب�ض 
عل����ى حكمت �س����ليمان ف����ورا وايداعه املوقف 

يف �سرطة ال�سراي.
يق����ول ا�س����رعت ومع����ي رئي�ض عرف����اء املركز 
بركوب �س����يارة ال�س����رطة واجته����ت نحو دار 
حكمت يف ال�س����ليخ فاخرت من قبل عقيلته 
ان����ه مدعو على الع�س����اء يف دار وزير العدلية 

جمال بابان.
االعظمي����ة  الوزي����ر يف  دار  وح����ني و�س����لت 
ق����رب نهر دجلة ا�س����تاأذنت يف طلب مواجهته 
وادخل����ت اىل اح����دى غرف الدار فلما ح�س����ر 
الوزير وا�س����تفهم عن �س����بب ح�س����وري قلت 
له عن����دي ام����ر بالقب�ض على حكمت فغ�س����ب 
الوزي����ر وق����ال اتاأخ����ذه م����ن داري وانا وزير 
العدلي����ة قل����ت ل����ه ه����ذه اوام����ر ن����وري با�س����ا 
�سخ�س����يا . فركن����ي حانقا وذه����ب اىل حيث 
يجل�����ض املدعوي����ني وبع����د برهة ق�س����رية من 
انتظاري ح�س����ر وزير ال�س����وؤون االجتماعية 
عمر نظمي ليقول يل اذهب االن فالوقت غري 
منا�سب قلت له معايل الوزير انا انفذ االوامر 

ال�س����ادرة يل م����ن رئي�����ض ال����وزراء فركن����ي 
عائ����دا اىل حفل����ة الع�س����اء ثم جاءين ال�س����يد 
احم����د الراوي مدير ال�س����رطة الع����ام فقال يل 
حميي لي�ض من الالئق ان تقب�ض على حكمت  
بهذه ال�س����ورة قلت له �سيدي لقد اعلن نوري 
با�س����ا االحكام العرفي����ة قبل �س����اعات واالمر 
اخط����ر من ان تتدخل فيه فقال يل قم بواجبك 

اذن وال دعوى يل .
وفيم����ا ان����ا اراق����ب الو�س����ع املت����اأزم يف دار 
الوزي����ر واذا بحكمت �س����ليمان يق����رب مني 
ويق����ول يل هيا بن����ا اىل حيث تري����د فاركبته 
�سيارة ال�سرطة وذهبت به اىل موقف �سرطة 
ال�سراي وحينما �سمع رئي�ض الوزراء نوري 
با�س����ا بخر اعتقاله اغتبط وح�سر اىل مركز 
ال�س����راي ليتاكد بنف�س����ه حيث مل يت�س����ور ان 

يتم القب�ض على حكمت بهذه ال�سرعة.
املجل�����ض  اىل  اقتي����د حكم����ت  ال�س����باح  ويف 
معك�س����ر  يف  امل�س����كل  الع�س����كري  الع����ريف 
الو�س����ا�ض وبع����د املحاكمة �س����در عليه احلكم 
باالع����دام ومل ينف����ذ احلك����م لتدخ����ل ال�س����فري 
الريط����اين يف بغ����داد وقد ا�س����ار اىل حادثة 
االعتق����ال ه����ذه املرح����وم ناج����ي �س����وكت يف 
كتابه املو�سوم )�س����رية وذكريات( حيث كان 
وزيرا للداخلي����ة يف تلك الفرة حيث قال يف 

�ض 351 من الكتاب ما يلي:
توقي����ف  ان  الت����ايل  الي����وم  يف  علم����ت  "ق����د 
حكم����ت يف الليل����ة املا�س����ية ج����رى ب�س����ورة 
تاأباه����ا اللياق����ة فق����د كان مدعوا للع�س����اء يف 
دار جم����ال باب����ان م����ع جمل����ة من اال�س����حاب 
فا�س����تل م����ن ب����ني املدعوي����ن دون ان تراع����ى 

حرمة ل�ساحب ال�سيافة".
عميد �سرطة متقاعد 
عدنان حميي الدين عبد 
الرحمن

ليلة القب�س على 
رئي�س الوزراء 
حكمت �سليمان

كان الر�سايف ال يحب من 
الزهاوي دع�اه وحبه 
للظه�ر ويجد يف ذلك 

مناف�سة له حتد من مكانته 
فكان ي�سره ان ت�سعف 

مكانة الزهاوي ولكنه ال 
يطلب بل�سانه من احد وال 

ا�سمعه يذكره ب�س�ء.
وكانت االيام تباعد بينا 
تارة وتقرب اخرى فكنا 

احيانا نفرتق على خالف 
وقد يبلغ بنا احيانا اىل 

حد اجلف�ة فاذا التقينا يف 
طريق فال ا�سلم عليه وال 
ي�سلم علي ولكنا مع ذلك 

يحرتم احدنا االخر 

من ملفات �سرطة ال�سراي يف العهد امللكي

اخل�س�مة االدبية بني االثري والزهاوي وكيف 
هاجم االثري الر�سايف وكيف كان الر�سايف �سببا 

النقاذ االثري من امل�ت

الر�سايف وخليل مطران واالثري اخذت يف املعر�ض الزراعي 1936
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وق���د عرثت وانا انق���ب يف الوثائق والكتب 
الت���ي تخ�ض تاري���خ الع���راق �س���فري املانيا 
عل���ى  الق�س���اء  الع���راق حت���ى  النازي���ة يف 
احلرك���ة التحريري���ة الت���ي قام به���ا اجلي�ض 
العراق���ي البا�س���ل بقي���ادة العق���داء االربعة 
ال�س���هداء �س���الح الدي���ن ال�س���باغ وحممود 
�س���لمان، كام���ل �س���بيب وفهم���ي �س���عيد يف 
2 ماي����ض 1941 حي���ث مت قط���ع العالق���ات 
العراقي���ة – االملاني���ة بع���د ع���ودة الو�س���ي 
االم���ري عب���د االل���ه ون���وري ال�س���عيد وعلي 
ج���ودة وجميل املدفعي على ا�س���نة احلراب 

الريطانية. 
)كاتب املقال حما�سر ملادة العلوم ال�سيا�سية 
ال�س���رقية  الدرا�س���ات  معه���د  يف  الدولي���ة 
واالفريقي���ة يف لندن وهو من املعاهد املهمة 

ذات الثقل الثقايف(.
اتبعت احلكومة الريطانية �سيا�س���ة و�سع 
وثائ���ق خمابراتها حتت ت�س���رف الباحثني 
بع���د م���رور 30 �س���نة عليها مما �س���هل االمر 
على م���ن يروم البح���ث بالرج���وع اىل هذه 
الوثائ���ق املفهر�س���ة ام���ا بالن�س���بة لوثائ���ق 
وزارة اخلارجي���ة االملاني���ة وعل���ى االخ�ض 
وثائق حكوم���ة الرايخ الثال���ث فقد توزعت 
باخت���الف م�س���ادرها وجهاته���ا االمر الذي 
�سكل �س���عوبة البحث فيها ويتطلب ال�سر 

واالناة.
عل���ى م���ن يري���د البح���ث يف هذا املو�س���وع 
وقب���ل ان يخو����ض يف بح���ث عالق���ة االملان 

بانق���الب بك���ر �س���دقي ان يالح���ظ نقطت���ني 
مهمت���ني اأوالهم���ا ان الوثائ���ق الريطاني���ة 
حتمل �س���فة التزم���ت يف هذا الوق���ت الذي 
تخلو فيه الوثائ���ق االملانية من هذا التزمت 
وتت�سف بالواقعية ومرد ذلك اىل ان معظم 
الدبلوما�س���يني االملان املبعوثني يف ال�سرق 
االو�س���ط كانوا م�س���دودين اىل �سعوب تلك 
املنطق���ة النهم كان���وا قد در�س���وا تاريخ تلك 
ال�سعوب ودربوا على التحدث بلغة املنطقة 
بطالقة مما جعلهم مقربني اىل ال�سيا�س���يني 
يف املنطق���ة ولع���ل الدكتور غروبة ال�س���فري 
االملاين يف العراق وم�س���اعده الدكتور فون 
هنتبخ يف مقدمة هوؤالء الدبلوما�س���يني اما 
النقط���ة الثاني���ة فهي كرثة الوثائق ب�س���بب 
والتجاري���ة  ال�سيا�س���ية  العالق���ات  توت���ر 
ت�س���رين   29 انق���الب  كان  والع�س���كرية 

الث���اين 1936 مفاجاأة تامة للدبلوما�س���يني 
الريطاني���ني كم���ا كان ذل���ك بالن�س���بة له���م 
فيما يخ�ض ث���ورة 14 متوز 1958 املباركة 
�س���يطرتهم  اىل  الت���ام  اطمئنانه���م  ب�س���بب 
املطلقة على اجلي�ض العراقي وامل�ست�سارين 
االنكلي���ز يف ال���وزارات العراقي���ة ودوائ���ر 
الدول���ة ب�س���بب اعتقاده���م الت���ام انه���م ق���د 
فر�س���وا هيمن���ة تامة عل���ى �س���وؤون العراق 
الريطاني���ة  الع�س���كرية  البعث���ة  بوا�س���طة 
واالداري���ني  الع�س���كريني  وامل�ست�س���ارين 
يف خمتل���ف دوائ���ر الدول���ة وعل���ى االخ�ض 
امل�س���ر ادموندز م�ست�س���ار وزارة الداخلية 
يف ح���ني انهم كان���وا يهتمون بكل �س���غرية 
وكبرية حتدث يف فل�س���طني وم�سر وكانت 
التغريات ال�سرية للموظفني الدبلوما�سيني 
الريطاني���ني يف العراق و�س���ببا اآخر جلهل 

بريطاين اآخر يف هذا ال�ساأن يف هذا الوقت 
الذي كانت في���ه الدوائر الريطانية حتاول 
ابقاء دبلوما�سييهم يف القاهرة اال�سكندرية 
وفل�س���طني التي كانت وقتذاك مو�س���ع ثقل 
اك���ر مدة ممكن���ة لي���زدادوا خ���رة ودراية 
ب�س���وؤون تل���ك املنطقة ام���ا بالن�س���بة لالأملان 
فاالم���ر بعك����ض ذلك متاما فالدكت���ور غروبة 
ال�س���فري االأمل���اين يف الع���راق كان يف ه���ذا 
املن�سب منذ الع�سرينيات فتمكن من تكوين 
�س���داقات وعالق���ات �سخ�س���ية م���ع معظ���م 
ال�سخ�سيات املهمة يف العراق وعلى االخ�ض 
م���ع الع�س���كريني وق���د اهلت���ه لذل���ك قابليته 
على التح���دث باللغ���ة العربي���ة وطموحاته 
ال�سخ�س���ة وكان���ت تقاري���ره مهم���ة حتوي 
عل���ى معلوم���ات متنوعة وحتلي���الت عميقة 
كان���ت تفتقر اليه���ا تقاري���ر الدبلوما�س���يني 

ال�س���فري  �سخ�س���ية  وكان���ت  الريطاني���ني 
ون�س���اطه ال�س���بب يف الثقة ال�س���ريعة التي 
اواله���ا له النظ���ام االملاين اجلديد ال �س���يما 
بع���د ذهاب���ه اىل املانيا يف اج���ازة ومعرفته 
التام���ة ب���كل االح���وال الت���ي كانت �س���ائدة 
يومئذ يف املانيا لقد كانت �س���نة 1936 �سنة 
مهمة بالن�س���بة لالملان بع���د ان اكملت املانيا 
اعادة احت���الل الراي���ن وتدخلها يف احلرب 
االهلية اال�سبانية وم�ساعدتها اىل اجلرنال 
فرانك���و وكانت حليفتها ايطالي���ا قد احتلت 
احلب�س���ة احت���الال تاما مما اج���ر بريطانيا 
على فتح باب املفاو�سات مع م�سر وتوقيع 
معاه���دة �س���نة 1936 مع حكومة م�س���طفى 
ب�سيا�س���ة  ب���داأت بريطاني���ا  كم���ا  النحا����ض 
اع���ادة الت�س���ليح بع���د ان ا�س���بحت االمور 
تنب���ئ بح���دوث ح���رب اوروبي���ة تهدف اىل 
فر�ض ال�سيطرة على ال�سرق االو�سط منبع 
اخل���ريات وكان���ت بريطاني���ا تعتم���د عل���ى 
عمالئها من رجال تلك االقطار اال ان اولئك 
احللف���اء والعم���الء كان���وا ه���م بحاجة اىل 
ال�س���الح الريط���اين اال ان بريطانيا التي 
كانت تهتم بت�س���ليح نف�س���ها مل تك���ن لتهتم 
بتل���ك الطلبات مما كان مو�س���ع اجلدل بني 
وزارتي اخلارجية واحلرب الريطانيتني 
وتوترت االو�ساع يف �سيف 1936 واخذ 
العرب مبطالب���ة االنكليز بال�س���الح نتيجة 
االحداث املتالحقة يف فل�س���طني حيث كان 
كل �س���الح ي�س���حن اىل الع���رب ير�س���ل اىل 

هل كان انقالب بكر �سدقي بوحي من الأملان؟
ذهب الكثري من كتاب التاريخ والباحثني اىل ان االنقالب الع�سكري االول يف العراق بل ويف البالد 

العربية الذي حدث يف 29 ت�سرين الثاين 1936 بقيادة الفريق الركن بكر �سدقي قائد الفرقة االوىل 
والفريق الركن عبد الطيف ن�ري قائد الفرقة الثانية لالطاحة بحك�مة يا�سني الها�سمي واملجيء ب�زارة 

يراأ�سها حكمت �سليمان كان وطنيا من الظاهر وانكليزيا من الباطن.
وذهب القلة منهم اىل ان االنقالب كان بدعم من امللك غازي الذي اخذ يت�سايق من )يا�سني الها�سمي( 
الذي حاول فر�س �سيطرته الكاملة على ت�سرفات امللك ال�ساب مما اوج�س الريبة يف قلب امللك ال �سيما 

بعد ان ف�سلت حماولة زواج امللك باحدى بنات يا�سني الها�سمي نتيجة اجله�د والد�سائ�س التي بذلها ن�ري 
ال�سعيد وامللك عبد اهلل )االمري ي�مئذ( وبع�س افراد العائلة املالكة ال�سابقة يف العراق

كانت �سنة 1936 �سنة مهمة بالن�سبة لالملان بعد ان اكملت املانيا اعادة احتالل الراين وتدخلها 
يف احلرب االهلية اال�سبانية وم�ساعدتها اىل اجلرنال فرانك� وكانت حليفتها ايطاليا قد 

احتلت احلب�سة احتالال تاما مما اجرب بريطانيا على فتح باب املفاو�سات مع م�سر وت�قيع 
معاهدة �سنة 1936 مع حك�مة م�سطفى النحا�س كما بداأت بريطانيا ب�سيا�سة اعادة الت�سليح 
بعد ان ا�سبحت االم�ر تنبئ بحدوث حرب اوروبية تهدف اىل فر�س ال�سيطرة على ال�سرق 

االو�سط منبع اخلريات

كامل �سبيب

بكر �سدقير�سيد عايل الكيالين

عادل اخل�سريي
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املجهادي���ن االفل�س���طينيني وعل���ى االخ����ض 
ال�س���الح املر�س���ل اىل الع���راق ونتيج���ة اىل 
ه���ذه الطلب���ات امللحة �س���عف االعتماد على 
االنكليز وبرزت احلاجة اىل �س���راء ال�سالح 
م���ن م�س���در اآخر على الرغم م���ن ان معاهدة 
�سنة 1930 االنكلو عراقية متنع العراق من 
�سراء ال�س���الح من اي م�سدر غري بريطاين 
وذل���ك بع���د ان جل���اأ االنكلي���ز كالع���ادة اىل 
املماطل���ة والت�س���ويف وذهب طه الها�س���مي 
رئي�ض االركان و�س���قيق رئي�ض الوزراء يف 
�سهر ايلول �س���نة 1936 اىل لندن مبحاولة 
للتو�سل اىل حل لالزمة العراقية الريطانية 
بعد ان رف�ست احلكومة الريطانية جتهيز 
اجلي����ض العراق���ي بال�س���الح طبقا لت�س���ليح 
ن�س���و�ض  ح�س���ب  الريط���اين  اجلي����ض 
املعاهدة وكانت املناق�سات قد و�سلت قمتها 
ب���ني وزارة اخلارجي���ة الريطانية ووزارة 
الدف���اع الريطاني���ة وقد اخ���ر االنكليز طه 
بعدم امكانهم تزويد العراق باال�س���لحة ملدة 
�سنتني على االقل فاوعز رئي�ض الوزراء اىل 
اخيه بالع���ودة اىل العراق عن طريق املانيا 
وجيكو�سلوفاكيا لغر�ض ج�ض النب�ض فيما 
اذا كان باالم���كان تزويد العراق باال�س���لحة 
اال�س���لحة  ل�س���ناعة  معام���ل  تاأ�س���ي�ض  او 
يف الع���راق وق���د خاف���ت وزارة اخلارجي���ة 
الريطاني���ة م���ن ه���ذه احلرك���ة و�س���غطت 
عل���ى وزارة الدفاع من اج���ل تزويد العراق 
بال�س���الح وطلبت اجراء مناق�سة للمو�سوع 
يف جمل�ض الوزراء ان وزارة الدفاع ا�سرت 
على عدم تزويد العراق بال�س���الح وقد وجه 
اجل���رنال هايب���خ خطابا �س���ديد اللهجة اىل 
وزارة اخلارجي���ة الريطاني���ة حم���ذرا من 

هذا االحلاح.
وبع���د ان ا�س���ر االنكلي���ز على ع���دم جتهيز 
اجلي�ض و�س���لت التقارير اىل ان العراق قد 
متكن من احل�سول على �سحنات عديدة من 
اال�سلحة اخلفيفة من اوروبا من بينها ب�سع 
مئ���ات من ر�سا�س���ات ب���رن وا�س���افة اخرى 
من اال�س���لحة. وقد طلب العراق يف ال�س���نة 
التالي���ة املع���دات الثقيل���ة والطائ���رات. كل 
ذلك كان �س���ببا الهتم���ام بريطانيا بالتقارب 
الوا�س���ع بني العراق واملانيا وايطاليا حيث 
كان���ت هات���ان الدولتان م�س���تعدتني لتجهيز 
الع���راق ب���كل متطلبات���ه من ال�س���الح حيث 
كان م���ن �س���ان ذل���ك ان يقلب مي���زان القوى 
الذي كانت حتر����ض عليه بريطانيا ويحمل 
بني طياته بذور خطر ع�س���كري و�سيا�سي ال 
�سيما ان الو�سع االوروبي قد ا�سبح و�سيك 
االنفج���ار وبع���د ان تعاظ���م من���و احلركات 
العربية ب�س���كل �سريع ا�سبح مهددا للوجود 

الريطاين يف املنطقة. 
وعل���ى الرغم م���ن الثق���ة التامة الت���ي كانت 
توليها بريطانيا لعمالئه���ا يف العراق فانها 
كان���ت غ���ري ق���ادرة عل���ى الوق���وف وموقف 

املتف���رج ال �س���يما بالن�س���بة مل���ا كان يج���ري 
وراء الكوالي����ض بع���د ان ا�س���ارت تقاري���ر 
الدبلوما�سيني الريطانيني اىل تنامي روح 
الكراهية واحلقد على ال�سيا�سة الريطانية 
والوج���ود الريط���اين يف املنطق���ة نتيج���ة 
الوطني���ون  يطلقه���ا  كان  الت���ي  للدع���وات 
جري���دة  تن�س���ره  كان���ت  وم���ا  العراقي���ون 
االهايل وحرك���ة الفتوة ونادى املثنى وبعد 
ان فتح الدكتور غروبة ابواب ال�سفارة امام 
العراقي���ني االمر ال���ذي جعلها �س���به منتدى 
لهم وبعد ان ا�س���بح العراق يرى يف نف�س���ه 
انه )برو�س���يا العرب( وم�س���اندة املنا�سلني 
الفل�سطينيني بال�سالح واملال وكان ال�سباط 
ذوو الرت���ب العالية الذين در�س���وا وتدربوا 
قبل احلرب وتثقفوا يف تركيا بثقافة املانيا 
هم مو�س���ع الثقل يف اجلي����ض العراقي. كل 
هذه االو�س���اع جعل���ت بريطانيا يف موقف 

�ساذ.
ازدادت �س���الت الدكت���ور غروب���ة يف ه���ذه 
العراقي���ني  ال�سيا�س���يني  مبختل���ف  االآون���ة 
و�س���باط اجلي�ض العراق���ي وكانت تقاريره 
اليومية التي ير�سلها عن ن�ساطات الوزارات 
حتمل التحليالت وتوقعات االحداث مو�سع 

درا�سة وزارة اخلارجية االملانية.
ان الذي يت�س���ح من مراجعة تقارير غروبة 
ومذكرات���ه اليومية ان ا�س���خا�ض االنقالب: 
حكمت �س���ليمان وبكر �سدقي وعبد اللطيف 
نوري وناجي اال�سيل كانوا على �سلة تامة 

باملمثل الدبلوما�سي االملاين.
�س���بقت  الت���ي  ال�س���نة  خ���الل  غروب���ة  كان 
االنقالب ن�س���يطا جدا وقد متكن من حتويل 
وجهة ال���وزارات العراقي���ة وجعلها تتعاقد 
مع �س���ركات املاني���ة الجناز م�س���اريعها مما 
كان مو�س���ع اهتمام املمثلني الدبلوما�سيني 
الريطاني���ني يف العراق فاخذوا بال�س���غط 
على احلكومة العراقية حتى مت لهم من خالل 
مفاو�س���ات �س���رية لعقد اتفاقي���ة نقل ملكية 
ال�س���كك احلديدي���ة اىل احلكوم���ة العراقية 
وابقاء اال�سراف والهيمنة الريطانية عليها 
ومن���ح ال�س���ركات الريطانية ح���ق احتكار 

جتهيزها باملواد والعدد واالالت.
لقد ات�س���حت هوية حكمت من املقاالت التي 
كتبه���ا يف جريدتي �س���وت االهايل والبيان 
وان كان���ت احلكومة ت�س���ادر اع���داد هاتني 
اجل���رنال  ق���ال  االي���ام  معظ���م  اجلريدت���ني 
وتدل احد رج���ال وزارة اخلارجية االملانية 
ان���ه على الرغ���م من تو�س���ح هوي���ة حكمت 
فان���ه م�س���تمر يف اندفاعه نح���و االملان وان 
ذل���ك ميك���ن ان ي���وؤدي اىل كارث���ة بالن�س���بة 
لريطاني���ا. لقد كانت م�س���ادر حكومة ي�ض 
الها�س���مي للجرائ���د ام���را مزعج���ا حلكم���ت 
والزدياد غ�س���به والعمل بكل الو�سائل على 

االطاحة بها.
ان ال���ذي يطال���ع اوراق وزارة اخلارجي���ة 

االملانية يجد ان يو�س���ف ع���ز الدين ابراهيم 
وزي���ر املع���ارف قد ام�س���ى وقت���ا طويال يف 
املانيا كما زار �س���الح ج���ر وزير العدل يف 

احلكومة التي �سبقت االنقالب املانيا.
كان الدكت���ور غروب���ة خالل كل ه���ذه الفرة 
يوط���د عالقاته و�س���داقاته مع ال�سيا�س���يني 

الذين كانوا منغمرين يف لعبة االنقالب.
اهمي���ة  بع���د  فيم���ا  اظه���رت  احل���وادث  ان 
هذه االت�س���االت فق���د كانت تقاري���ر غروبة 
اليومي���ة ب���ل تقاريره ع���ن االنقالب �س���اعة 
ب�س���اعة تو�س���ح مدى انغما����ض غروبة يف 
عملية االنقالب وانه كان يزود باالخبار من 

م�سادرها وظهر فيما بعد:
وع���دت برل���ني باال�س���لحة حلكومة يا�س���ني 
الها�س���مي اال ان اال�س���لحة جه���زت بكميات 

كبرية حلكومة االنقالب.
كان كل من بكر �سدقي وعبد اللطيف نوري 
خالل �س���نة 1636 وثيقي ال�س���لة بالدكتور 
غروبة. ح�سر الدكتور غروبة ليلة االنقالب 
مادبة ع�ساء كان روؤوف اجلادرجي )�سقيق 
حكم���ت( ق���د تاأمله���ا يف منزل���ه وقد ح�س���ر 
حكم���ت تلك املادبة وانتحى احد االركان مع 

حكمت وبداأ الهم�ض بينهما.
يف ال�س���اعة التا�س���عة م�س���اء ي���وم االنقالب 
ابرق غروب���ة اىل وزارة اخلارجية يخرها 
ان انقالب���ا ناجح���ا قد حدث يف بغ���داد وان 
النظام اجلديد ميال للحكومة االملانية وانه 
)النظ���ام اجلدي���د( ق���د طلب م���ن اجلماهري 
اتخ���اذ احلرك���ة الوطنية اال�س���بانية بقيادة 

اجلرنال فرانكو مثاال له. 
بتاري���خ 1 ت�س���رين الث���اين او�س���ح حكمت 
لغروبة ولل�س���فري االيطايل انه ميال لالملان 
وان حكومته �س���وف تطب���ق االإيديولوجية 

اال�سراكية النازية. 
كان بكر �س���دقي وحكمت �سليمان يجتمعان 
يوميا منذ اليوم االول لالنقالب مع الدكتور 
غروبة لتلقي ن�س���ائحه ار�س���اداته لي�ض من 
ال�س���روري العودة اىل الق�س���ايا ال�سيا�سية 
الرج���وع  الت���ي �س���بقت االنق���الب وميك���ن 
ب�س���اأنها اىل كت���اب الدكت���ور جميد خدوري 
ولكن من ال�سروري جدا اال�سارة اىل الدور 

اال�سا�سي الذي لعبته ال�سيا�سة االملانية.
اوج�ست املمثلية االملانية يف العراق الريبة 
م���ن بكر �س���دقي وازدياد �س���الته بال�س���فري 
االمل���اين اال انها على الرغم من كل ذلك كانت 
ال تعلم اال بالنزرالي�سري مما كان يجري يف 
اخلف���اء. وقد و�س���لتها معلومات عن وجود 
حتركات ع�س���كرية مريب���ة ليلة 28 – 10 – 
36 اال انها جتاهلت تلك املعلومات واهملتها 
ومل تبلغه���ا لن���وري ال�س���عيد او غ���ريه م���ن 
عمالئها وقد ا�ستمر جهل الريطانيني وعدم 
االهتمام حتى �سهر كانون الثاين 1937 ومل 
يك���ن بامكانهم معرفة كل ما يحدث او لديهم 
�سورة وا�س���حة عن اال�سخا�ض امل�سركني 

يف االنقالب.
وقال���وا ع���ن بك���ر انه يعم���ل يف بلد ي�س���مع 
فيه كل �س���وت ومل يك���ن عبد اللطيف نوري 
يعت���ر عندهم من الق���ادة املرموقني وكانوا 

يعدونه �سابطا غري موؤهل للقيادة.
ام���ا بالن�س���بة لكام���ل اجلادرجي ويو�س���ف 
عز الدين ف���ان معلوم���ات وزارة اخلارجية 
الريطانية عنهما كانت قليلة وعندما طلبت 
املعلومات عن كامل من وزارة الطريان كان 
تقريره���ا )�س���اب ذو نزع���ة وطنية �س���ديدة 
لق���د  االه���ايل(  جري���دة  حتري���ر  ورئي����ض 
و�س���ف كل اع�س���اء الوزارة بانهم من طبقة 
متو�س���طة ولعل اح�سن التقارير التي قدمت 
ع���ن االنق���الب كان تقري���ر امل�س���ر ادموندز 
م�ست�س���ار وزارة الداخلي���ة العراقي���ة لفرة 
طويل���ة وال���ذي كان انقالب���ا م���ن االح���داث 
والذي و�سف االنقالب بانه خطوة خطرية 
وبادرة يجب ان يح�س���ب لها ح�سابا كما قال 
ادموندز ان���ه ميلك املعلوم���ات الكافية على 
ان جعفر الع�سكري كان هو االخر قد خطط 
النق���الب ع�س���كري �س���د يا�س���ني الها�س���مي 
ويبقى بعد كل ذلك من الذي ميلك معلومات 
اك���رث ام االنكلي���ز؟ طبق���ا للوثائ���ق االأملانية 
ميتلك���ون  الذي���ن  ه���م  االمل���ان  ان  يت�س���ح 

املعلومات االكرث.   

حممود �سلمان كامل �سبيبحممد فهمي �سعيد�سالح الدين ال�سباغ

ان الذي يطالع اوراق وزارة 
اخلارجية االملانية يجد ان 

ي��سف عز الدين ابراهيم 
وزير املعارف قد ام�سى وقتا 

ط�يال يف املانيا كما زار �سالح 
جرب وزير العدل يف احلك�مة 

التي �سبقت االنقالب املانيا.
كان الدكت�ر غروبة خالل 

كل هذه الفرتة ي�طد 
عالقاته و�سداقاته مع 
ال�سيا�سيني الذين كان�ا 

منغمرين يف لعبة االنقالب.
ان احل�ادث اظهرت فيما بعد 

اهمية هذه االت�ساالت فقد 
كانت تقارير غروبة الي�مية 

بل تقاريره عن االنقالب 
�ساعة ب�ساعة ت��سح مدى 
انغما�س غروبة يف عملية 

االنقالب وانه كان يزود 
باالخبار من م�سادرها وظهر 

فيما بعد:
وعدت برلني باال�سلحة 

حلك�مة يا�سني الها�سمي اال 
ان اال�سلحة جهزت بكميات 

كبرية حلك�مة االنقالب.

د. غروبا
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�س���بحي  حمم���ود  املرح���وم  م���ن  �س���معت 
الدف���ري اح���د وزراء العهد امللك���ي الذين 
ا�س���تبعدوا م���ن احلكم يف الهزي���ع االخري 
م���ن ذل���ك العه���د انه كان م���ن بني ال�سا�س���ة 
العراقي���ني الذي���ن ا�س���تطلعت اآراوؤه���م يف 
ا�س���ناد رئا�س���ة الوزارة اىل االمري زيد بن 
احل�س���ني ال�س���قيق االأ�س���غر للملك في�س���ل 
االول والذي كان ي�س���غل يومذاك من�س���ب 

�سفري يف وزارة اخلارجية.
وكان الباع���ث عل���ى ه���ذه اال�ست�س���ارة ان 
عب���د االل���ه الو�س���ي عل���ى عر����ض الع���راق 
يوم���ذاك الحظ ان اقطاب املعار�س���ة كانوا 
ي�س���تلطفون االمري زيد عندم���ا كان يتوىل 
من�س���ب النيابة عن الو�سي خالل �سفراته 
ا�س���ناد  يف  ولع���ل  اوروب���ا  اىل  املت�س���لة 
الوزارة اليه ما يخلق )ج�سور ات�سال( مع 
املعار�س���ة ولكي ال يظل البالط معتمدا يف 
تدوي���ر �س���وؤون البالد على نوري ال�س���عيد 
ال���ذي كان يومذاك مغ�س���وبا عليه ب�س���كل 
غري ظاهر من قبل الو�س���ي وحا�س���يته يف 

البالط!
وذك���ر يل الدفري انه ن�س���ح بعدم ا�س���ناد 
رئا�س���ة ال���وزارة لالم���ري زي���د الن رئي����ض 
الوزراء يكون م�س���تهدفا لهجوم املعار�سة 
ولرمبا ان�س���حب هذا الهجوم ب�سورة غري 
مبا�س���رة على اال�س���رة املالك���ة التي ينتمي 

االم���ري زي���د اليه���ا ول�س���ت ادري ببواعث 
فتوى الدفري فهل ق�سد بذلك ان ال ي�سعر 
الو�س���ي عبد االل���ه بتعاطفه مع االمري زيد 
ل�س���عوره ان الو�س���ي غ���ري ج���اد با�س���ناد 
ال���وزارة الي���ه ام النه اراد حماية اال�س���رة 
املالك���ة من هج���وم قد تتعر�ض ل���ه من قبل 

املعار�سة 
ولك���ن ال���ذي ادري���ه ان الدف���ري ق���د انقذ 
نف�س���ه من )ورطة( تنجيه م���ن التعر�ض ملا 
تعر�ض اليه بعد معار�سته لتعديل القانون 
اال�سا�س���ي بع���د االحت���الل الث���اين للعراق 
بزي���ادة حق���وق املل���ك وبالت���ايل الو�س���ي 
عل���ى العر����ض مبنحه ح���ق اقالة ال���وزارة 
اذا ا�س���رت عل���ى ال�سيا�س���ة الت���ي ال يقرها 
عليها الب���الط ولتفادي وقوع عبد االله يف 
املحنة التي وقع فيها يوم مل ي�س���تطع اقالة 
ر�س���يد عايل الكيالين عق���ب احداث ماي�ض 
االم���ر ال���ذي ادى اىل هروب الو�س���ي اىل 
)الديواني���ة( مرة وايل)عم���ان( مرةاخرى 
بحي���ث ا�س���تغل الكيالين هذه الفر�س���ة – 
فر�س���ة هروب الو�س���ي- وجم���ع املجل�ض 
النياب���ي ليعزل عب���د االله من )الو�س���اية( 
وتن�سيب ال�سريف �سرف بدله على النحو 

الذي ال يحتاج اىل التف�سيل:
ال�س���نوات  يف  املعار�س���ة  ان  والواق���ع 
االخرية من العهد امللكي قد ا�ستهدفت �سن 

الهجوم املبا�سر على الو�سي النه )تفرعن( 
بعد ف�س���ل حركة ماي�ض الوطنية وا�ستخف 
ب���كل رج���ال احلك���م وانته���زت املعار�س���ة 
قيام ثورة 23 يولي���و 1952 التي اطاحت 
بف���اروق واالنق���الب ال���ذي اطاح ب�س���كري 
القوتلي من رئا�سة اجلمهورية يف �سوريا 
لتنذر عبد االله من امل�س���ري املماثل مل�س���ري 

فاروق والقوتلي:
وكان ط���ه الها�س���مي رئي�ض ح���زب اجلبهة 
ال�س���عبية املتحدة يومذاك ا�سرح ال�سا�سة 
الذي���ن واجهوا عبد االل���ه بهذا االنذار عر 
املذكرة ال�س���هرية التي رفعته���ا اجلبهة مع 
املذكرات التي رفعتها االحزاب املعار�س���ة 
اىل الو�س���ي قب���ل اندالع ث���ورة 14 متوز 
1958 با�س���هر قليل���ة وح���اول )الو�س���ي( 
ان يظه���ر الزاه���د يف احلك���م والقوي على 
امل�س���ي في���ه يف وق���ت واح���د ي���وم قابل���ه 
زعم���اء املعار�س���ة وذك���ر بع�ض ه���وؤالء ان 
الو�س���ي كان ثمال فوجه كلمات قا�سية اىل 
طه الها�سمي االمر الذي حمله على مغادرة 
االجتم���اع و�س���اطره يف ذل���ك زميل���ه كامل 

اجلادرجي.
وهن���ا يط���رح �س���وؤال مل���اذا انفرد الو�س���ي 
مبهاجم���ة ط���ه الها�س���مي دون غ���ريه م���ن 
دون���وا  الذي���ن  م���ن  كث���ريا  ان  الروؤ�س���اء 
مذكراتهم ال�سيا�س���ية مل يذكروا �سبب حقد 

عبد االله على الها�س���مي وخ�س���ه بالهجوم 
ببح���ث جوان���ب  غ���ريه وان�س���غالهم  دون 
اخ���رى م���ن ن�س���اط املعار�س���ة بع���د ه���ذا 
االجتماع العا�سف الواقع ان الو�سي كان 
يحقد على طه الها�سمي النه مل ي�ستطع كبح 
جم���اح العقداء االربع���ة الذين قادوا حركة 
ماي����ض الوطنية بحيث عر�س���وا الو�س���ي 
لله���روب م���ن البالد والع���ودة اليها يف ظل 
احل���راب الريطاني���ة ه���ذا من جه���ة ومن 
جه���ة اخرى ف���ان الو�س���ي كان يعتب على 
الها�س���مي النه مل يلتحق ل���ه اىل الديوانية 
ليتعاون���ا مع���ا يف اتخ���اذ الق���رارات التي 

حتول دون اندالع ثورة ماي�ض الوطنية.
وهناك ا�سباب اخرى م�سافة اىل ال�سببني 
ق���د  كان  الها�س���مي  ان  وهم���ا  املذكوري���ن 
جري���دة  اىل  خط���رية  بت�س���ريحات  ادىل 
)بردي( الدم�سقية ل�س���احبها منري الري�ض 
بع���د وق���وع وثب���ة كان���ون �س���د معاه���دة 
)بورت�سموث( ن�س���ب فيها اىل الو�سي كل 
م�ساوئ احلكم واتهمه بالر�سوة وا�ستغالل 
النف���وذ وامل�س���اهمة بامل�س���اريع الزراعي���ة 
وال�س���ناعية مع عدد من رجال االقطاع يف 
العراق وب�س���ورة خا�سة ما يتعلق مبعمل 
الن�س���يج وقال الو�س���ي لبع�ض مريديه ان 
طه الها�سمي ا�س���تغل �سعف موقعي خالل 

اندالع الوثبة ليهاجمني.

ولق���د علم���ت م���ن اال�س���تاذ ح�س���ني جميل 
ان الو�س���ي كان يري���د ان يه���ني ال�سا�س���ة 
املعار�س���ني املعتقلني يف )ابي غريب( بعد 
احداث االنتفا�س���ة �س���د وزارة م�س���طفى 
العم���ري وكان ح�س���ني جمي���ل ب���ني هوؤالء 
املعتقل���ني فقد اعلمهم ام���ر املعتقل يومذاك 
ان الو�س���ي �س���يزورهم ورمبا ك���رر معهم 
ت�س���رفاته القا�س���ية كم���ا فع���ل م���ع اعوان 
ر�س���يد ع���ايل الكيالين الذين ق�س���دهم اىل 
ال�س���جن وا�س���معهم كلمات مهينة وقد ابلغ 
كامل اجلادرج���ي امر املعتقل انه لن يردد 
يف اجل���واب على عبد االل���ه ان وجه اهانة 
الح���د من زمالئ���ه املعتقلني فلما �س���مع عبد 

االله ذلك �سرف النظر عن هذه الزيارة!
ويبدو ان عبد االله قد �سعر بق�سوة مواقفه 
من املعار�س���ة وبعد تق���دمي مذكراتهم اليه 
يف البالط فمر ببيوتهم تاركا لهم )بطاقات 
زي���ارة( معترا ذل���ك مبثابة اعت���ذار وكان 
بع���د ذل���ك ان حل���ت االح���زاب ال�سيا�س���ية 
وتولت لل�س���لطات احلاكمة اآنذاك ار�س���اء 
ط���ه الها�س���مي فا�س���ندت ل���ه نيابة رئا�س���ة 

جمل�ض االعمار.
                

جريدة البلد اذار 1965

ما الأ�سباب التي حالت دون تويل الأمري زيد رئا�سة الوزارة؟

عبد القادر الرباك

ت�ساوؤالت عن اأحداث معينة �سبقت ث�رة 14 مت�ز

ملاذا حقد ال��سي عبد االإله على طه الها�سمي؟

عبد االإلهطه الها�سميكامل اجلادرجياالمري زيد
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اوال- فاحت�ن ال حمررون:
االوىل  العاملي���ة  احل���رب  اندلع���ت  عندم���ا 
م���ن  ج���زءا  الع���راق  كان   )1918-1914(
الدول���ة العثمانية كما هو معل���وم – وعندما 
دخلت ه���ذه الدولة احل���رب اىل جانب املانيا 
�سد انكلرا وفرن�سا هاجمت قوات بريطانية 
الع���راق م���ن طرف���ه اجلنوبي قادم���ة اليه من 
الهن���د واحتلت )الفاو( يف 5 ت�س���رين الثاين 

1914 ثم او�سلت تقدمها اىل ال�سمال.
العثماني���ة يف 30  الدول���ة  وقع���ت  وعندم���ا 
م���ع  هدن���ة  اتفاقي���ة   1918 االول  ت�س���رين 
احللفاء مل تكن القوات الريطانية قد احتلت 
مدينة املو�سل وكانت على بعد حوايل ت�سعة 
ع�س���ر كيل���و مرا منه���ا وبع���د الهدن���ة احتل 
اجلي����ض الريطاين االق�س���ام التي مل تكن قد 
احتلها من قبل من والية املو�سل مبا يف ذلك 

مدينة املو�سل واربيل.
ام���ا ال�س���ليمانية فكان���ت بيد ال�س���يخ حممود 
الرزجني وقد ن�س���به الريطاني���ون حاكما 
فيها وممثال لهم يف منطقته يف الوقت عينه.

يف اذار �سنة 1917 احتل اجلي�ض الريطاين 
بغداد.

ال�س���لطات  كان���ت  ه���ذه  احل���رب  اي���ام  يف 
– فيم���ا  الريطاني���ة يف لن���دن ويف بغ���داد 
يخ�ض العراق واحلكم فيه- و�سط تناق�سات 
متع���ددة من املعاه���دات والبيانات الر�س���مية 
جه���ة  م���ن  كانته���اك  والق���رارات  والوع���ود 
وعود بريطانيا با�ستهداف ا�ستقالل االقطار 
العربية التي كانت جزءا من الدولة العثمانية 

تلك الوعود التي جاءت يف مرا�س���الت ال�س���ر 
هرني مكماهون املعتمد ال�س���امي الريطاين 
يف م�س���ر مع ال�س���ريف الريطاين يف م�سر 
مع ال�سريف ح�سني يف مكة )1916-1915( 
)املل���ك بعد ذل���ك( حلمل���ه على اع���الن الثورة 
على الدولة العثمانية طلبا ال�س���تقالل العرب 
الثاني���ة  اجله���ة  يف  هن���اك  كان���ت  ح���ني  يف 
اتفاقية �س���ايك�ض بيكو بني بريطانيا وفرن�سا 
ورو�س���يا القي�س���رية )1916( وه���ي تق�س���م 
االقطار العربي���ة التي كانت جزءا من الدولة 
العثماني���ة ب���ني بريطاني���ا وفرن�س���ا وتعطي 
رو�س���يا مدينة الق�س���طنطينية )ا�س���تانبول( 
ومناط���ق يف �س���رق االنا�س���ول. ك�س���ف هذه 
االتفاقي���ة النظ���ام اجلدي���د يف رو�س���يا اث���ر 
الث���ورة وكان هناك وعد بلف���ور 1917 وهو 
يقيم وطن���ا قوميا لليهود يف فل�س���طني وكان 
هناك بيان اجلرنال مود يف 19 مار�ض 1917 
يخاطب به اهل بغداد اثر فتحه لها فيقول لهم 
فيه "ان جيو�س���نا مل تدخل مدنكم واأرا�سيكم 
مبنزل���ة قاهرين ب���ل مبنزلة حمرري���ن " هذا 
البي���ان الذي ميكن و�س���عه يف ب���اب "النفاق 

ال�سيا�سي"
بعد هذا البي���ان جند الت�س���ريح االنكليزي- 
الفرن�س���ي الذي �س���در يف 7 ت�س���رين الثاين 
�س���نة 1918 وهو يقول "ان ال�سبب الذي من 
اجله حاربت فرن�سا وانكلرا يف ال�سرق تلك 
احلرب التي اهاجته���ا مطامع االملان امناهي 
لتحرير ال�س���عوب التي رزحت اجياال طويلة 
حت���ت مظ���امل ال���رك حتري���را تام���ا ونهائيا 

واقام���ة حكوم���ات وادارات وطني���ة ت�س���تمد 
�س���لطتها من اختي���ارا االه���ايل الوطنيني لها 
اختي���ار حرا وتق���ول امل�ض بيل )ال�س���كرترية 
يف  الريط���اين  االعتم���اد  دار  يف  ال�س���رقية 
بغ���داد( يف ذل���ك الوقت ن�س���ر هذا الت�س���ريح 
وراح  باجمعه���ا  بغ���داد  يف  هياج���ا  اح���دث 
النا�ض كلهم يتحدثون يف املو�سوع )ر�سائل 

م�ض بيل ج2 �ض 463( 
ويف 8 كان���ون الث���اين �س���نة 1918 ا�س���در 
الوالي���ات  رئي����ض جمهوري���ة  ودرو ول�س���ن 
املتح���دة االمريكية بنده االربعة ع�س���ر ويف 

البند الثاين ع�سر منها:
الدول���ة  يف  الركي���ة  غ���ري  االق���وام  "ان 
للحك���م  االن  تخ�س���ع  والت���ي  العثماني���ة 
الرك���ي يج���ب ان ت�س���من له���ا حي���اة اآمنة ال 
ت�سوبها �س���ائبة وفر�سا ال متت قطعيا للحكم 

الذاتي".
ويف حماولة من ال�سلطة الريطانية احلاكمة 
يف بغ���داد يف ان حت���ول دون تاأث���ري ال���راي 
الع���ام العراق���ي ببن���ود الرئي����ض االمريك���ي 
ول�س���ن لطلب اال�ستقالل مل تن�سرها ال�سحف 
العراقية اال يف 11 ت�س���رين االول 1918 اأي 

بعد ع�سرة ا�سهر من �سدورها.
ثانيا – االنتداب:

االنت���داب نظ���ام ابتك���ره اجلرنال �س���مط�ض 
رئي����ض وزراء حكوم���ة جن���وب افريقي���ا يف 
نهاية اي���ام احل���رب العاملي���ة االوىل وعندما 
و�سع ميثاق ع�سبة االمم يف موؤمتر فر�ساي 
الذي بداأ انعقاده يف 28 حزيران �سنة 1919 

اخذ به وا�س���عو هذا امليث���اق وجعلوه ثالثة 
ا�س���ناف ارقاها �سنف )1( وعن هذا ال�سنف 
جاء يف املادة الثانية والع�س���رين من امليثاق 

ما يلي:
كان���ت  الت���ي  اجلامع���ات  بع����ض  " و�س���لت 
يف ال�س���ابق ج���زءا م���ن الدول���ة العثماني���ة " 
درج���ة م���ن الرق���ي جعلتن���ا نعتره���ا موؤقتا 
ام���ا م�س���تقلة ب�س���رط ان ير�س���دها يف ادارة 
�س���وؤونها ن�س���ائح ومعون���ة حكوم���ة منتدبة 
اىل الوق���ت ال���ذي ت�س���بح في���ه ق���ادرة عل���ى 
قيادة نف�س���ها ويجب قبل كل �سيء ان تراعي 
ام���اين تلك اجلماع���ات يف انتخاب احلكومة 

املنتدبة".
ويف موؤمتر�س���ان رميو ال���ذي انعقد من دول 
احللف���اء يف اخر �س���هر ني�س���ان �س���نة 1920 
و�س���ع العراق حت���ت انت���داب انكل���را ومن 
املعل���وم ان���ه مل يك���ن للع���راق راي يف ه���ذا 

االمر.
كان االنت���داب عن���د العراقي���ني "لعن���ة" هكذا 
قال ال�س���ري بر�س���ي كوك�ض املعتمد ال�س���امي 
الريطاين يف الع���راق يف الوقت الذي تقرر 
فيه االنتداب كتب هذا يف تقريره الذي طلبته 
منه "الليدي فلورن�ض بيل" زوجة اب "امل�ض 
ل���دار  ال�س���رقية  ال�س���كرترية  كروتردبي���ل" 
االعتم���اد الريط���اين يف بغداد لكي تن�س���ره 
يف الكتاب الذي كانت تعتزم ا�س���داره لي�سم 
ر�سائل امل�ض بيل اىل والدها واليها وقد ن�سر 

التقرير يف اجلزء الثاين من هذا الكتاب.
وب�س���بب نظرة العراقي���ني اىل االنتداب على 

انه "لعن���ة" فان موقف امللك في�س���ل منه كان 
�س���ره مبعاهدة حتالف مع بريطانيا ت�سمن 
لريطانيا امل�س���الح ال�سيا�سية واالقت�سادية 

التي ي�سمنها لها االنتداب دون ذكر ا�سمه.
هي���ات انكلرا م�س���روع معاهدة م���ع العراق 
وقدمت���ه اىل املل���ك في�س���ل وكان يف مقدم���ة 
ه���ذا امل�س���روع ان هذه املعاه���دة تعقد لتنفيذ 
الفق���رة الرابعة من املادة الثانية والع�س���رين 
م���ن ميث���اق ع�س���بة االمم ومعل���وم ان ه���ذه 
الفق���رة تعني نوع االنتداب على االقطار التي 
ان�س���لخت م���ن الدول���ة العثمانية طل���ب امللك 
في�س���ل لي����ض ح���ذف اال�س���ارة اىل االنتداب 
فقط وامنا الن�ض اي�س���ا على انتهائه وحلول 
معاه���دة حمل���ه حت���ت عن���وان التحالف بني 

العراق ودولة تعرف با�ستقالليته.
رف�س���ت انكلرا طلب امللك في�س���ل ومت�سكت 
باالنت���داب عل���ى الع���راق باعتبار ان���ه مودع 
اليها من قبل ع�سبة االمم وانه ا�سا�ض �سرعية 
وجوده���ا يف الع���راق. وكانت الت�س���وية بني 
املوقفني موق���ف اجلانب العراق���ي واجلانب 
االنكليزي ان ال ي�سار يف املعاهدة بانها تعقد 
ا�س���تنادا اىل حكم االنتداب كما اراد اجلانب 
الريط���اين وال ان يكت���ب بانتهائ���ه كما اراد 

امللك في�سل.
ومعل���وم ان املجل����ض التاأ�سي�س���ي العراق���ي 
واف���ق عل���ى ه���ذه املعاه���دة التي ت�س���مى يف 
وكان���ت   -1922 معاه���دة  الع���راق  تاري���خ 
موافقت���ه عليها يف م�س���اء ي���وم 10 حزيران 

�سنة 1924.     

ــــــث عـــراقـــيـــة ــــــادي احـــــــــداث واح
من اوراق ال�سيا�سي الراحل ح�سني جميل
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زل���زال يف  .. يف �س���بيحة 14 مت���وز تفج���ر 
العا�س���مة العراقي���ة بغ���داد، م���ا زال���ت حمم���ه 
تتطاي���ر حتى هذه ال�س���اعة، واأحدث تغيريات 
ا�س���تمرت اآثارها منذ ذلك التاريخ عندما بداأت 
املج���ازر و التي متثلت يف �س���راعات داخلية، 
و مواجه���ات ب���ني االأط���راف املت�س���ارعة، راح 
�س���حية له���ا عدد م���ن خ���رية رج���االت العراق 
اإث���ر حماكم���ات �س���كلية حتكم���ت فيه���ا حاالت 
من الفو�س���ى، و تاأليب االأحزاب �س���د بع�سها 
البع����ض ، ف���كان القت���ل و ال�س���حل و الدم���ار 
الذي عا�س���ه العراق عقب االإنقالب يف �سنواته 

االأوىل .
..  .. ومل تخمد اآثار ذلك الزلزال عند ال�سراعات 
الدموية الداخلية فح�سب، و امنا جرت املنطقة 
اإىل ح���روب مع اجل���ريان، فكان���ت احلرب مع 
اإيران التي جتاوز عدد �سحاياها املليون كائن 
ب�س���ري، و اأوقعت املنطقة بخ�سائر اقت�سادية 
فادحة، و على اإثر �س���يحات دولية .. �س���اهمت 
فيه���ا معظم �س���عوب العامل ه���داأت تلك احلرب 
التي ا�س���تمرت الأكرث من ثماين �سنوات، و اإذا 
بحرب ثاني���ة تتفجر عندما عمد �سا�س���ة بغداد 
اىل القيام مبغام���رة دموية اأخرى، متثلت يف 

غزو الكويت واإحتاللها.
.. و مل يكتف���وا به���ذا فح�س���ب و اإمن���ا وجهوا 
�س���واريخهم نحو مناطق متعددة .. وما زالت 
املنطقة ويف مقدمتها العراق نف�سه تعي�ض اآثار 
تل���ك ال���زالزل ال�س���لبية واملدمرة على نف�س���ية 

اإن�سان املنطقة !!
الوثائ���ق  حتت���وي  اأن  الغري���ب  م���ن  لعل���ه  و 
الريطاني���ة الت���ي اأّرخ���ت لهذا الي���وم – ) 14 

( مت���وز – م���ن بغ���داد عر الر�س���ائل ال�س���رية 
التي اأُف���رج عنها منذ �س���نوات .. حتتوي على 

نبوءات حتقق معظمها.
لنلقي نظرة على عدد من الر�سائل التي خرجت 
من بغداد �س���باح ذل���ك الي���وم، والتي حتتوي 
على اإ�سارات وا�سحة للنتائج التي و�سل اإليها 

العراق اإثر زلزال ) 14 ( متوز املدمر !!

 الر�سالة االأوىل:
م�ستعجل جدًا من م. رايت ال�سفري الريطاين 

يف بغداد.
1- اإذاع���ة بغ���داد يف ي���د احلكوم���ة اجلدي���دة 
من���ذ ال�س���اعة ) 5 ( �س���باحًا حي���ث اأعلنت قيام 
اجلمهوري���ة العراقي���ة بحكوم���ة على راأ�س���ها 
عبد الكرمي قا�س���م، و ت�سم بع�ض ال�سخ�سيات 

املدنية اأمثال �سديق �سن�سل، وحممد حديد.
2- لي�ست لدينا معلومات عن امللك .. و الو�سي 
ع���ن العر����ض، و نوري ال�س���عيد .. و املعارك ال 
زالت م�س���تمرة بالقرب من ق�سر الرحاب و هو 

املقر الر�سمي الإقامة امللك.
3- ق�سم الدائرة القن�سلية التابع ل�سفارتنا يقع 
االآن حتت ح�س���ار من قبل ح�س���ود جماهريية 
حي���ث التظاهرات عّمت مناطق بغ���داد .. و قد 
مت اختفاء ال�س���رطة املكلفني بحرا�س���ة الدائرة 

القن�سلية.
4- وجهن���ا الن�س���ح لكاف���ة اأع�س���اء اجلالي���ة 

الريطانية و عوائلهم اأن يبقوا يف بيوتهم.
مالحظة:

انقطعت االت�ساالت كافة مع ال�سفارة يف متام 
ال�س���اعة ) 9 ( �س���باحًا ب�س���بب اقتح���ام مبن���ى 

ال�سفارة من قبل املتظاهرين.
" كانت هذه الر�س���الة �س���رية للغاية وموجهة 

اىل وزارة اخلارجية الريطانية".
.. وعل���ى اإث���ر ذلك احل���دث يف �س���بيحة اليوم 
الراب���ع ع�س���ر م���ن مت���وز.. �س���اء التوت���ر بني 
املع�س���كرين الغرب���ي وال�س���رقي، حي���ث قامت 
احلكوم���ة االأمريكي���ة باإنزال لقوته���ا البحرية 
التابعة الأ�س���طولها ال�س���اد�ض يف لبن���ان.. كما 
قامت ق���وات املظ���الت الريطاني���ة باإنزال يف 

االأردن منطلقة من قر�ض.. 
و حذر ) نيكيتاخرو�س���وف ( �س���كرتري احلزب 
ال�س���يوعي ال�س���وفياتي من اأي تدخل ع�سكري 
للجي����ض  من���اورات  ب���داأت  و  الع���راق،  يف 
الرو�س���ي عل���ى احل���دود م���ع تركي���ا، و ذل���ك 
كاإع���الن لالإيرانيني و االأتراك بعدم ا�س���تخدام 
ارا�س���يهما ملهاجم���ة الع���راق م���ن قب���ل ق���وات 

املع�سكر الغربي.
.. ..

نع���ود اإىل الوثائ���ق الريطاني���ة الت���ي اأّرخت 
لذلك اليوم:

لنجد ر�سالة �س���ريعة للغاية موجهة من ال�سري 
بوكر ال�س���فري الريطاين يف اأنقرة اإىل وزارة 

اخلارجية يقول فيها :
اأ – ال�س���فارة الريطانية ُدمرت متامًا و ُنهبت 
و �س���فري �س���احب اجلالل���ة وعقيلت���ه االآن يف 
فندق بغ���داد حتت املراقبة .. ال�س���فري الركي 
ات�سل مع �سفري �ساحبة اجلاللة وعلم منه باأن 
رئي�ض ق�سم االإدارة يف ال�سفارة الريطانية قد 

ُقتل !!
ب- اجلرنال الداغ�س���تاين قد اعتقل يف مدينة 

) بعقوبة ( !
ج – ا�س���تنادًا لبع����ض التقاري���ر ف���اإن فا�س���ل 

اجلمايل قد ُقتل!
توفي���ق  ع���ن  معلوم���ات  هن���اك  لي����ض   – د 

ال�سويدي!
ه���� - هنالك اإعالن ر�س���مي واحد اأ�س���ار اإىل ان 

امللك قد ُقتل !!
و – ا�س���تنادًا اىل �سائعات من م�سادر خمتلفة 

توؤكد اأن نوري ال�سعيد قد هرب !!
الركي���ة  اخلارجي���ة  وزارة  اأخرتن���ي   – ز 
ا�س���تنادًا اإىل اإذاعة ا�س���رائيل اأن الو�سي على 

فالعر�ض ال يزال يقاوم يف ق�سره !
.. والوا�س���ح جدًا من الرقيات التي اأر�س���لت 
من بغ���داد �س���باح ذلك الي���وم اإن ال�س���ورة مل 
تك���ن وا�س���حة للجمي���ع بدلي���ل ورود بع����ض 
االأخط���اء والتي ثبت عدم �س���حتها فيما بعد ك� 
مقتل فا�س���ل اجلمايل، ب���ل اإن جمل�ض الوزراء 
الريطاين الذي عقد جل�س���ة خا�س���ة يف م�ساء 
�س���ها للبحث فيم���ا يحدث يف  ذلك الي���وم خ�سّ
الع���راق، ورد عل���ى ل�س���ان وزي���ر اخلارجي���ة 

)�سلوين لويد (:
" اأن املعلومات ت�س���ري اىل اأن امللك في�سل قد 
�ُس���مح له بالف���رار بعد اأن مت حج���زه، يف حني 

اأن ويل العهد ونوري ال�سعيد قد ُقتال."
وجند كذل���ك اأخطاء اأخرى وردت يف ر�س���ائل 
�س���رية ُار�س���لت من بغداد اإىل كل من وا�سنطن 
عل���ى  حتت���وي  وكله���ا   .. وطه���ران  واأنق���رة 

معلومات لي�ست دقيقة !
فه���ذه الر�س���الة مث���اًل ار�س���لها ال�س���ري ) رال���ف 
�س���تيفن�ض ( ال�س���فري الريط���اين يف طه���ران، 

وزارة  م�س���درها  معلوم���ات  عل���ى  حتت���وي 
اخلارجية االإيرانية:

) �سري للغاية (
.. اأدن���اه معلوم���ات تتعلق باأحداث ال���� ) 24 ( 

�ساعة املا�سية ملا يحدث يف بغداد:
1- االأم���ري عبد االإله ُذك���ر باأنه ُقتل، ومن ثم مت 

اإنكار ذلك.
2- لي�ض هناك اأخبار عن نوري ال�سعيد..

3- ثالث���ة اآخ���رون قتلوا، و فيم���ا بعد مل يتاأكد 
ذل���ك، و هم �س���باح اب���ن نوري ال�س���عيد، مدير 
الدعاية احليدري، و فا�س���ل اجلمايل، و يبدو 

اأن هذا االأخري قد هرب اإىل تركيا.
4- �س���ابطان بريطاني���ان مل ي�س���ميا بع���د ق���د 
اأُ�س���يبا .. االأول يف امل�ست�سفى والثاين تويف 

يف �ساعته.
5- ق���ام ب���ه ل���واء كان عائ���دًا م���ن اخلدم���ة يف 

االردن.
6- لي����ض هنال���ك من اأخب���ار عن املل���ك فمنذ اأن 
غ���ادر الق�س���ر يف ال�س���باح الباك���ر اإىل جه���ة 

جمهولة، وحتى االآن ال ُيعرف م�سريه.
7- مكتب الدائرة القن�س���لية لال�ستعالمات يف 

ال�سفارة الريطانية ُنهب وُدمر متامًا.
8- ال�س���فارة الريطاني���ة نهبت بع���د اأن قامت 
عل���ى  الر�س���ا�ض  باإط���الق  بريطاني���ة  ام���راأة 
متظاهر حاول القيام باإنزال العلم الريطاين.. 
البوابة الرئي�سية لل�سفارة قد حطمت و دمرت 
ال�س���فارة متامًا بوا�سطة الدبابات ماعدا غرفة 

واحدة.
9- مت تدمري متثال اجلرنال ) مود (

10 – مت تدمري متثال امللك في�سل

ال�سفري الربيطاين ير�سل برقيات م�ستعجلة 
اإىل وزارة اخلارجية

ا�سرار عراقية يف ملفات احلك�مة الربيطانية

    جنم عبد الكرمي

نوري ال�سعيد وعبد االله
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ال�س���عيد  ن���وري  من���زل  تدم���ري  مت   -11
باملتفجرات

12- لي����ض م���ن املمك���ن احلركة داخ���ل العراق 
وخارجه اأو عر احلدود.

 عبد االله و�سي العر�س 
 ويف برقية �س���رية للغاية كتب �س���ري �ستيفن�ض 
وزارة  اإىل  طه���ران  يف  الريط���اين  ال�س���فري 
وزارة  م�س���ادر  م���ن  عل���م  اأن���ه  خارجيت���ه، 
اخلارجي���ة االإيرانية اأن ال�س���فري االإيراين يف 

بغداد كتب اإليهم مايلي:
اأنه ح�س���ل عل���ى معلوم���ات من اأحد ال�س���باط 
يف حرك���ة التم���رد م���ن اأنهم – اأي ال�س���باط – 
توجهوا يف ال�س���باح الباكر يف يوم 14 متوز 
الح���كام احل�س���ار على الق�س���ر امللك���ي .. وملا 
دخل���وا على ذلك الق�س���ر به���دف حماية كل من 
امللك والو�سي عبد االإله .. قد فوجئوا بحر�ض 
الق�س���ر يب���ادرون باإطالق النار على ال�س���باط 
فردوا عليهم باملث���ل، فكانت معركة دموية ُقتل 
عل���ى اإثرها املل���ك وخاله عبد االإله الو�س���ي .. 
وبع���د اأن متك���ن املتمردون من ال�س���يطرة على 
الق�س���ر اأخفوا على النا�ض مقتل امللك، و لكنهم 
�سلموا جثة الو�سي على العر�ض عبد االإله اإىل 
الغوغاء ، فاأخذوا ي�س���حلون جثته بال�سوارع، 
و قطع���وا اأطرافه و د�س���وها يف مناطق معينه 

من ج�سده !!
.. و كافة اأع�س���اء الوزارات ال�سابقة هم اإما ما 

بني قتيل اأو قيد التوقيف اأو هارب !
.. ..

نعود اإىل ال�س���فري الريط���اين ) مايكل رايت( 
اتخ���ذ  لنج���ده  بغ���داد،  يف  بريطاني���ا  �س���فري 
لنف�س���ه مركزًا موؤقتًا �سمن ال�سفارة االأمريكية 
يف بغ���داد حي���ث اأر�س���ل اإىل وزارة خارجيت���ه 

الر�سالة ال�سرية التالية:
"..ُقت���ل ن���وري ال�س���عيد بعد ظه���ر اليوم 15 
مت���وز، و لق���د علمت اأن���ه قد مت الك�س���ف عنه و 

كان يرتدي مالب�ض الن�ساء !
و هن���اك م���ن يق���ول اأن���ه انتح���ر، اإال اأن���ه م���ن 
الوا�س���ح اأن نوري ال�س���عيد قد قتلته الغوغاء 
.. و تعر����ض ج�س���ده للتمثي���ل و ال�س���حل يف 

الطرقات العامة!"
....

و هن���اك الكث���ري م���ن الرقي���ات ال�س���رية التي 
اأُّرخت للرابع ع�س���ر من متوز عام 1958 التي 
اأخ���ذت موقعه���ا يف مرك���ز وثائ���ق احلكوم���ة 
الريطاني���ة و بع�س���ها احت���وى عل���ى اأحداث 
يق�س���عر لها البدن و ت�سمئز النف�ض من االتيان 
عل���ى ذكره���ا !! ملا حتمله من ب�س���اعة تتنافى و 

اأب�سط قواعد ال�سلوك االإن�ساين!!
.. و لك���ن بعد م���رور فرة وجي���زة من الزمن، 
كت���ب ال�س���فري الريط���اين يف بغ���داد ) مايكل 
راي���ت ( اىل وزي���ر خارجيته ) �س���لوين لويد ( 
ر�س���الة حاول فيها اأن يعطي �س���ورة وا�سحة 
ع���ن االأه���داف بعد اأن ه���داأت عا�س���فة الزلزال 

قلياًل .. كتب فيها:
 .. " �س�يدي 

1 – من خالل الرقيات التي �س���رحت لكم فيها 
م���ا حل بالعراق منذ ال�س���باح الباكر لتمرد 14 
مت���وز، اإال اأن���ه مل تكن ال�س���ورة جلية ب�س���كل 
وا�سح، وي�س���رفني اأن اأ�س���يف بع�ض ماتوفر 
تل���ك  اأن و�س���حت  م���ن معلوم���ات بع���د  ل���دي 

ال�سورة اإىل حٍد ما:
2 – يف ال�س���اعة الثامنة من �س���باح 14 متوز، 
كان املل���ك و خال���ه املو�س���ى عل���ى العر�ض عبد 
االإل���ه، و ن���وري ال�س���عيد و اآخ���رون يزمع���ون 
ال�سفر اإىل اأنقرة جوًا ، بهدف اإجراء حمادثات 
متهيدية ما بني روؤ�س���اء كل م���ن تركيا و اإيران 
وباك�س���تان قبل اأن ينعقد جمل�ض وزراء حلف 
بغداد يف لندن يف يوم 28 متوز .. و ت�سادف 
اأنه يف �س���باح يوم 13 مت���وز، كان اللواء 19 
والل���واء 20 املرابطان يف منطق���ة ) بعقوبة ( 

فد ت�س���لما اأمرًا بالتحرك اإىل االأردن بناءًا على 
طلب من امللك ح�س���ني حلمايته بعد اأن اكت�سف 

موؤامرة ت�ستهدف حياته !!
و املع���روف اأن هذين اللواءين بقيادة �س���باط 
دّلت التحري���ات اأنهم غري موالني حلكومتهم و 
بع�سهم متاأثر باأفكار ) نا�سر ( ! و ا�ستنادًا اإىل 
ت�سريحاته فاإن قا�سم كان ينتظر هذه الفر�سة 
من���ذ ع���ام 1956 للقي���ام بانق���الب يه���دف اإىل 

تغيري النظام امللكي يف العراق !
و ملا جاءت الفر�س���ة يف 13 متوز قرر قا�سم و 
رفاقه انتهازها للتخل�ض من امللك و الو�سّي و 

نوري يف عملية �سريعة ات�سمت بالوح�سية.
..

و يف �س���باح ي���وم 14 متوز حو�س���ر الق�س���ر 
امللك���ي و هوجم ومازالت الق�س����ض حول هذا 

احل�سار تتواتر باأ�سكال خمتلفة !!
اإال اأن���ه ب���ات من املوؤك���د اأن الو�س���ي و والدته 
و اإح���دى �س���قيقاته ق���د قتلوا، اأم���ا زوجته فقد 
ُجرح���ت! اأما امللك فق���د ُقتل يف احل���ال بعد اأن 
اأ�س���يب بجروح بالغة، و منزل نوري ال�سعيد 
ق���د هوجم، لكنه ا�س���تطاع اله���رب داخل مدينة 
بغداد، وُر�سد مبلغ 10 اآالف دينار ثمنًا لراأ�سه، 
ويف ي���وم 16 متوز مت العثور عليه مقتواًل يف 
ال�س���وارع .. اأما جثة الو�س���ي فقد �ُس���ّلمت اىل 

العامة حيث مت التمثيل بها ب�سكل ب�سع..
وقيل اإن جثة نوري ال�س���عيد قد مت نب�س���ها من 
قبل الغوغاء بعد دفنها، و مت تقطيع اأو�س���الها 

بعد اأن �ُسحلت يف ال�سوارع!
.. ..

 امللك في�سل الثاين  
يف ذات الوقت يف حوايل ال�ساعة 6 من �سباح 
14 مت���وز فاإن �س���وتًا قال���وا باأن���ه العقيد عبد 
ال�سالم عارف قد �ُسمع من راديو بغداد يحر�ض 
النا����ض عل���ى اأعم���ال ال�س���لب و نه���ب الق�س���ر 
امللكي، و ا�س���تنادًا ل�س���هود عي���ان كان اجلنود 
و ال�س���باط م���ن خ���الل الناق���الت الع�س���كرية 
يخاطب���ون الغوغ���اء الهائجة يف ال�س���وارع و 
يحثونها على القيام بال�سلب و النهب .. و بعد 
ال�ساعة 6 �سباحًا مت االإعالن عن اأ�سماء وزراء 
احلكوم���ة اجلدي���دة و الذي يب���دو اأن الوزراء 
املدنيني جميعًا قد متت ت�سميتهم كوزراء دون 
علمهم، و دون معرفته���م بهوية االنقالب الذي 

�سّمهم يف احلكومة اجلديدة.
... و بهمجي���ة غوغائية بعيدة عن ال�س���يطرة، 
ثم اقتحام مبنى القن�سلية الريطانية ومكتب 
اال�س���تعالمات التاب���ع لل�س���فارة حي���ث اندف���ع 
الغوغاء اإىل اأر�سية ال�سفارة ونهبوا واأحرقوا 
املبن���ى .. ومع نهاية ال�س���باح اأخذت احلكومة 
تخ�س���ى اأن ت�س���تمر اأعم���ال النه���ب وال�س���لب 
والغوغاء يف ارتكاب اعمال ال ميكن ال�سيطرة 
له���ا عليهم!! فُفر�ض حظ���ر التجول اعتبارا من 

ال�س���اعة الواح���دة بع���د الظهر، وخ���الل النهار 
مت اعتق���ال كافة اع�س���اء احلكومات ال�س���ابقة 
الذين ُعرث عليهم، و قد ادعت ال�سلطة اجلديدة 
انه���م اعتقلوهم حلماي���ة حياتهم م���ن هجمات 

الغوغاء.
.. يف نف����ض الوق���ت مت اعتق���ال ثالث���ة وزراء 
اأردني���ني كان���وا يقيمون يف فن���دق بغداد ، كما 
مت اعتق���ال ثالث���ة مواطن���ني اأمريكي���ني كانوا 

ي�سريون يف الطريق و اآخر اأملاين.
.. برغ���م اأن االنق���الب قد مت تنفي���ذه خالل 24 
�س���اعة، اإال اأن���ه كان ين���م باأن هن���اك العديد من 
التنظيمات داخل وحدات اجلي�ض كانت تنتظر 
هذه اللحظة، و فيها بع�ض ال�س���باط من داخل 
حماي���ة املل���ك و اآخ���رون يف قيادات ع�س���كرية 

متقدمة الرتب..
..

يف بغداد فاإن احلكومة اجلديدة ذاتها فوجئت 
ب���ل خ�س���يت م���ن هيج���ان الغوغ���اء و ح���االت 
العن���ف و التوح����ض ال���ذي انطل���ق دون روؤية 
حم���دده ، فكان���ت العائلة املالكة هي ال�س���حية 
���فيت ب�س���كل �س���ريع، و مل تك���ن هناك  الأنها �سٌ
�سخ�س���ية قيادية كان باإمكانها اأن ترفع �سوتًا 

ملقاومة ذلك الطوفان االأهوج!!
.. غ���ري اأن الفريق عمر عل���ي و هو من املوالني 
حلكومته امللكية، و كان قائد الفرقة االأوىل يف 
منطقة الديوانية، ق���د اأراد الوقوف بوجه ذلك 
الطوف���ان وع���دم االمتثال الأوام���ر االنقالبيني 
لكن���ه مل ي�س���تطع ال�س���ري يف ه���ذا االجت���اه .. 

فالتيار كان اأقوى من اأن يقف بوجهه!!
و �س���باط الفرق���ة الثاني���ة يف منطق���ة كركوك 
اأخذوا يناق�س���ون االأمر فيما بينهم حتى م�ساء 
14 مت���وز، ولكنه���م ق���رروا يف النهاي���ة تاأييد 

االنقالب!
..

م���ن جان���ب اآخر، فق���د حدث���ت انفج���ارات يف 
خم���ازن �س���ركة نف���ط خانق���ني اأدت اىل حريق 

�سخم غطى دخانه �سماء بغداد ملدة اأ�سبوع.
* * *

.. .. اإن ال���ذي يطلع على كتاب: " وثائق ثورة 
متوز 1958 يف ملف احلكومة الريطانية"

للدكتور/ موؤيد ابراهيم الونداوي ..
�سيكت�س���ف اأن التقاري���ر الت���ي احت���وى عليه���ا 
مركز الوثائق ت�س���منت درا�سات ت�سري ب�سكل 
�س���ريح ع���ن نتائج ه���ذه الثورة وما �س���توؤدي 
اليه ت�س���رفاته يف امل�ستقبل، و خ�سو�سًا فيما 
يتعل���ق باالأطماع التاريخية للكوي���ت .. بل اإن 
الوثائق قد اأ�سارت ب�سكل �سريح اإىل اأن هناك 
متاع���ب حمتملة �س���تواجه الكويت!! و قد جاء 
ذل���ك يف الر�س���الة ال�س���رية التي بعثها ال�س���يد 
ه���ود م���ن ال�س���فارة الريطانية يف وا�س���نطن 
اإىل وزارة اخلارجي���ة الريطاني���ة يوؤك���د فيها 

اأن وزي���ر اخلارجي���ة االأمريكي جون فو�س���ر 
داال����ض يتوق���ع متاع���ب �س���تحدث للكويت من 

جراء هذا االنقالب !
.. ج���اء ذل���ك يف الفق���رة الثاني���ة من الر�س���الة 
ال�س���رية املرقم���ة 11889 �سخ�س���ي و �س���ري 

وم�ستعجل بتاريخ 14 متوز.
.. كما ورد ذكر اخلطورة على الكويت ثانية يف 
املذكرة التي و�سلت اإىل اخلارجية الريطانية 
.. مذكرة اإىل ال�س���ري ويليام هايز .. و ن�س���خة 
منها اإىل ال�س���ري دين وال�س���يد �ساكروك وهي 
على ق���در من االأهمية تتعلق باملكتب ال�س���رقي 
اخلا�ض بالكويت واململكة العربية ال�س���عودية 

واإيران .. وجاء فيها:

فاإنن���ا  الع���راق  يف  االنق���الب  جن���ح  – اإذا   1
�س���نفر�ض ب���اأن نظامًا ع�س���كريًا �س���يكون يف 

املنطقة.
2 – النظ���ام اجلدي���د بالتاأكي���د �س���وف يهي���ج 
اإىل  يدع���و  و  القومي���ة  و  الوطني���ة  امل�س���اعر 

الت�سامن مع م�سر.
3 – مم���ا ال �س���ك في���ه اأن مو�س���وع النف���ط يف 
العراق �س���يكون ل���ه تاأثرياته على �س���ركة نفط 
الكوي���ت .. واأن���ا اأعتقد اأن وجه���ة نظر العراق 

اإزاء جريانه �ستكون كما يلي:
      اأ – انه���ا �س���تبادر الإث���ارة ملكي���ة الع���راق 
للكوي���ت و ب�س���كل اأك���رث مم���ا كان���ت تق���وم به 
خ���وف  و   .. ال�س���ابقة  العراقي���ة  احلكوم���ات 
الكويتي���ني من العراق رمبا ي���زداد اإىل النقطة 
التي جتلب انتباه العراقيني و ب�سكل اأكر من 

الثورة احلالية!
     ب – روؤي���ة العراقي���ني للكوي���ت رمب���ا له���ا 
تاأثرياته���ا غ���ري املبا�س���رة يف اإ�س���اءة العالق���ة 
بني الع���راق و اململكة العربية ال�س���عودية كما 

�ستكون هناك اختالفات اأيديولوجية.
     ج – روؤي���ة الع���راق لالأه���واز م���ن �س���اأنه اأن 

يجعل العالقة �سيئة مع اإيران.
4 – ال�سيا�سة امل�سرية يجب اأن توجه باجتاه 
ابق���اء الكويت بعيدة عن العراق �س���واء كدولة 
له���ا كيانها اخلا����ض اأو باعتبارها ع�س���وًا يف 
جامعة الدول العربية .. و كذلك اململكة العربية 
ال�س���عودية �س���يكون لها نف�ض االعرا�ض لهذا 
ال�س���بب، و كذلك اخلوف من م�س���ر من �س���اأنه 
اأن يجع���ل الكوي���ت اأك���رث تابعية اإىل م�س���ر .. 
مهم���ا يكن فاإن العالق���ات الريطانية الكويتية 
�ستكون مو�سع هجوم من قبل العراق وم�سر 

اأي�سا.
5 – وجه���ة نظ���ر ال�س���ري يارو�ض ه���ي اأنه يف 
حال���ة اأن ت�س���بح بغ���داد تابع���ة ل� نا�س���ر، فاإن 
اجنذاب الكويتيني نح���و اجلمهورية العربية 
املتح���دة �س���وف ي���زداد، و لكن رغب���ة الكويت 
لالحتم���اء بنا �س���وف تزداد اأي�س���ًا، و لهذا فاإن 

اإح���دى القوت���ني �س���وف تعمل عل���ى نحو طرد 
القوى االأخرى !!

. وّقع هذه املذكرة ) د. م. ه. ريت�سز (
  م�سوؤول مكتب ال�سرق االأو�سط يف اخلارجية 

الريطانية.
ومل تكن الر�س���ائل والرقي���ات التي تخرج من 
ال�س���فارات االأجنبية يف بغداد وحدها تتخبط 
يف متاه���ات اأملتها عليه���ا ظروف االأحداث يف 
ذلك اليوم، وامنا كانت عوا�س���م العامل املعنية 
تع���اين م���ن �س���ح املعلوم���ات فيم���ا يجري يف 

العا�سمة العراقية بغداد !!
فهذه ر�س���الة �س���رية و�سخ�س���ية وم�س���تعجلة 
اإىل  الريطاني���ة  اخلارجي���ة  وزارة  اأر�س���لتها 
�سفارتها يف ا�سطنبول كما اأر�سلت ن�سخة منها 
اإىل �س���فارتها يف طهران واأخرى اإىل �سفارتها 

يف كرات�سي .. تقول الر�سالة:
" نحن مقطوعون عن �سفارة �ساحبة اجلاللة 
يف بغ���داد، �س���اأكون ممتنًا فيما لو اأر�س���لتم لنا 
اأي���ة معلومات ت�س���تطيعون جمعه���ا تتناول ما 
يج���ري من اأحداث خطرية �س���باح ه���ذا اليوم 

يف بغداد !!
واإنن���ا ملهتمون جدًا ملعرفة وجهات نظر ممثلي 
حكومات االأتراك والباك�س���تانيني واالإيرانيني 

املوجودين يف موؤمتر ا�ستانبول !!
*  *  *

.. و كان امل�س���در الوحي���د الر�س���ال املعلومات 
عم���ا يج���ري يف بغ���داد يف ذل���ك الي���وم ه���و 
ال�س���فارة االأمريكية يف بغداد، مع اأنهم �سّلموا 
اأجهزتهم اإىل رجال الثورة، و لكنهم اأبقوا على 
جه���از اآخر مل يتمكن الثوار من الو�س���ول اإليه 
.. و ق���د جاء ذلك يف الرقي���ة التي خرجت من 

ت على التايل: ال�سفارة االأمريكية حيث ن�سّ
متوز   14 التاريخ  م�ستعجل    و  " �سخ�سي 

ال�س���فارة االأمريكي���ة يف بغ���داد حما�س���رة، و 
بن���اءًا على طل���ب الع�س���كريني قامت ال�س���فارة 
بت�س���ليم اأحد اأجهزة االإر�س���ال، و لكن ال�سفارة 
جنحت باإبق���اء جهاز اآخر، و ه���ذا اجلهاز كان 
امل�س���در الوحيد الر�س���ال العديد من الر�س���ائل 
اإىل العا�س���مة االأمريكية و منها اإىل العوا�سم 

االأخرى. "
* * *

اأن  العج���ب  و  للغراب���ة  املث���رية  املالحظ���ة  و 
هن���اك الكث���ري قد ُكتب ع���ن اأح���داث 14 متوز، 
نف�س���ها  ه���ي  �س���اهمت  �سخ�س���يات  باأق���الم  و 
يف �س���نع ذل���ك الي���وم .. و لكنه���ا مل تكن تذكر 
احلقائ���ق التي ميكن الوق���وف عليها يف مركز 
الكّت���اب  معظ���م  الأن  الريطاني���ة،  الوثائ���ق 
الذي���ن دّونوا تاأري���خ ذلك الي���وم واأحداثه، قد 
خ�س���عوا لتاأث���ريات ذاتية باع���دت بينهم وبني 

املو�سوعية 
 

عندما ا�ستيقظت بغداد �سبيحة ي�م الرابع ع�سر من مت�ز 
�سورة للعائلة املالكة تتو�سطه امللكة عالية امللك في�سل الثاين مع خطيبته  ووالدتها
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ث���م تكلم النائب )ن�س���رة الفار�س���ي( فقال ان 
امل���ادة )88( من النظ���ام الداخل���ي للمجل�ض 
تتطل���ب ا�س���بابا موجبة لال�س���تعجال االاننا 
جن���د ان املق���رح بن���ى اقراح���ه يف طل���ب 
اال�س���تعجال على ا�س���باب �سيا�س���ية حم�سة 
فرنج���و واحلالة هذه ان يو�س���ح اال�س���باب 
ال�سيا�س���ية ه���ذه الت���ي ح���دت ب���ه اىل طل���ب 

اال�ستعجال.
وهن���ا رد رئي����ض املجل����ض )الكي���الين( على 
كالم النائبني مو�س���حا ب���ان التقرير املتعلق 
اال�س���باب  في���ه  وردت  اال�س���تعجال  بام���ر 
املوجب���ة وامل���ادة )88( م���ن نظ���ام املجل����ض 
�س���ريحة فال م�س���وغ اذن للكالم واملناق�س���ة 
الطويلة ثم التفت الرئي�ض اىل النائب )ثابت 
عبد النور – حزب ال�سعب( قائال هل تودون 
ال���كالم ع���ن امل���ادة )88( فاجاب���ه ان كالم���ي 

الذي اود ان اقوله هو عن اال�س���باب املوجبة 
لطل���ب اال�س���تعجال.. فه���ل �س���بق للع���امل ان 
عقدت معاهدة ملدة 25 �س���نة من قبل جمل�ض 
نيابي خالل خم����ض دقائق كما يطلب منا ان 

نفعل االن؟
وهن���ا ق���ام رئي����ض ال���وزراء عب���د املح�س���ن 
ال�س���عدون قائال.. يطلب الرفقاء املحرمون 
معرفة اال�س���باب التي تدعو اىل اال�ستعجال 
يف ت�سديق املعاهدة فورا فاقول ان حليفتنا 
العظم���ى كم���ا تعلم���ون تنتظر ق���رار جمل�ض 
الن���واب يف �س���ان املعاهدة وت���ود ان تعرف 
ماهيت���ه قب���ل حل���ول ال�س���هر املقب���ل بيومني 
فاال�ستعجال �س���روري جدا وتعلمون اي�سا 
ان هن���اك مفاو�س���ات جت���ري ب���ني حليفتن���ا 
وتركي���ا ترم���ي اىل ايج���اد ت�س���وية مل�س���كلة 
احل���دود ت�س���وية ميك���ن ان تك���ون مر�س���ية 

للطرف���ني فلغر����ض منع وق���وع امور ت�س���ر 
مب�س���لحة العراق ترون ان اال�س���تعجال يف 
ت�س���ديق املعاهدة امر �سروري ومن احلزم 
املعار�س���ون  االخ���وان  ينظ���ر  ان  والع���زم 
اىل ه���ذه النقطة اجلوهرية بنظ���ر االعتبار 
والتخ���وف مم���ا ع�س���ى ان تفاجئن���ا ب���ه تلك 
املفاو�س���ات فرياع���وا املنفع���ة العامة وعليه 
اود ان ال تط���ول املناف�س���ة ح���ول امل�س���األة.. 

م�ساألة اال�ستعجال.
وعن���د ه���ذا احلد م���ن كالم ال�س���عدون حدث 
ا�سطراب وا�سوات احتجاج و�سجيج �سديد 
ف�س���اح رئي����ض املجل����ض )الكي���الين(.. اين 
افهم ملاذا هذه اجللبة اذ الجتوز املناق�سة يف 
طلب اال�ستعجال نظرا ل�سراحة املادة )88( 
من النظام الذي و�س���عه املجل�ض بنف�سه وقد 
ق���ال لكم رئي����ض ال���وزراء م���ا اراد ان يبينه 

فلم���اذا ال���كالم.. هنا ق���ام النائ���ب )ابراهيم 
كمال( مرة ثانية قائ���ال ان للوزير او النائب 
ان يبني اال�س���باب لطلب اال�س���تعجال �سفويا 
او حتريريا وقد طلب النائب املحرم حممد 
�س���عيد عب���د الواحد اال�س���تعجال م���ررا ان 
هناك ا�س���بابا موجبة ولكنه مل يو�سحها لنا 
وقد اتانا رئي�ض الوزراء االن بامور واقوال 
ما انزل بها من �س���لطان فهنا ح�سلت خمالفة 
ال منفعة للمجل�ض من ورائها فما الداعي اىل 

قبول اال�ستعجال؟
ثم تكلم بعد ذلك وزير املالية )�سبيح ن�ساأت( 
فق���ال ان اق���راح النائب بطلب اال�س���تعجال 
كل���ه  واالم���ر  املوجب���ة  اال�س���باب  يت�س���من 
للمجل����ض ثم ت���اله النائ���ب املق���رح )حممد 
�س���عيد عب���د الواحد ح���زب التق���دم( فقال ان 
التقري���ر  يف  موج���ودة  املوجب���ة  اال�س���باب 

فلماذا االعرا�ض من قبل االخوان.
فق���ال الرئي����ض خماطب���ا حمم���د �س���عيد عبد 
الواحد هل لديك اعرا�س���ات اخرى؟ النائب 
حمم���د �س���عيد كال ي���ا م���والي وبعده���ا تكلم 
النائ���ب )مزاحم االم���ني الباجه جي – حزب 
�س���عيد  حمم���د  النائ���ب  ان  فب���ني  ال�س���عب( 
ن���وه عن بع�ض اال�س���باب املوجبة وت�س���اءل 
فيم���ا اذا كان املجل����ض يقر بذل���ك وان رئي�ض 
ال���وزراء يع�س���د النائب حممد �س���عيد ولكل 
من���ا ان يع�س���د زميل���ه.. ان نقط���ة جدالن���ا 
تدور حول هل اال�س���باب التي ذكرها الزميل 
حممد �س���عيد عبد الواحد موجبة فعال لطلب 
اال�س���تعجال يف ت�س���ديق املعاه���دة.. اين ال 
اأراه���ا كذلك ويل كلمة اخ���رى.. وهنا قاطعه 
)الكي���الين( قائال.. �س���اعدين ان ا�س���األك اذا 
كان نائ���ب يري���د اال�س���تعجال يف ت�س���ديق 

كيف متت امل�سادقة 
على املعاهدة العراقية – الربيطانية؟

�سبيح ن�ساأة يا�سني الها�سميمزاحم الباجه جين�سرة الفار�سي

انعقد جمل�س الن�اب العراقي �سباح ي�م 18/ كان�ن الثاين 1926 برئا�سة ر�سيد عايل الكيالين وبعد �سبط 
اجلل�سة اعلن الرئي�س عن ورود ل�ائح قان�نية وكتاب من رئي�س ال�زراء مع �س�رة املعاهدة اجلديدة 

والالئحة القان�نية لت�سديقها وقال انها �ستحال اىل جلنة ال�سيا�سة واالدارة وبعدها قراأ الرئي�س اقرتاح 
نائب الب�سرة )حممد �سعيد عبد ال�احد( الذي يطلب فيه النظر ب�سكل ف�ري يف الالئحة واال�ستعجال 

دون مناق�سة لت�سديق املعاهدة وعلى اثر ذلك حدثت �س��ساء �سديدة من قبل اع�ساء حزب ال�سعب 
فخاطبهم الرئي�س قائال.. هل الكالم الذي تطلب�نه له عالقة بطلب اال�ستعجال؟ فا�سمح�ا يل ان اتل� 
عليكم ن�س املادة )88( من النظام الداخلي ثم تال الرئي�س ن�س املادة وعند ذاك تكلم النائب ابراهيم 

كمال )حزب ال�سعب( فقال... اين اريد مناق�سة قيدين وردا يف اال�سباب امل�جبة الم�ساء املعاهدة وتلك 
اال�سباب التي ابلغها رئي�س ال�زراء يف كتابة املعه�د واين انا�سد املجل�س ب�سمريه العايل ان يق�ل ان كانت 

هناك ا�سباب م�جبة لال�ستعجال يف ت�سديق املعاهدة.

�سعدون ابراهيم العمر
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اعالنات ايام زمان

املعاه���دة وقام زمي���ل اآخر يرف����ض طلبه اال 
يعتر هذا االمر مناق�سة او ال؟ هذه مناق�سة 

واملناق�سة ال جتوز 
وا�س���تمر مزاحم الباجه جي فقال ان رئي�ض 
الوزراء بني ا�سبابا موجبة لال�ستعجال وقد 
ع�س���د بكالمه هذا زميله حممد �سعيد اما انا 
فاق���ول بان قرار )ع�س���بة االمم( يق�س���ي ان 
تقدم له �س���ورة املعاهدة خالل �س���تة ا�س���هر 
وهن���اك وقت كاف ل���كل هذا ولك���ن الرئي�ض 
اال�س���باب  قائ���ال  ال���راأي  ذل���ك  عل���ى  احت���ج 
وبين���ت  و�س���حت  لال�س���تعجال  املوجب���ة 
واملجل�ض خمري يف قبولها او رف�س���ها دون 
مناق�س���ة وال ميكننا خرق النظام وهنا طلب 
النائ���ب )ي����ض الها�س���مي- ح���زب ال�س���عب( 
قائال ال�س���وؤال داخل يف املنهج طبقا للنظام 
�س���وؤايل الن���ه  يق���دم  ان  ارج���و  الداخل���ي- 
متعل���ق بقرار ع�س���بة االمم فاجابه الرئي�ض 
الكي���الين بالرف����ض قائ���ال بان هن���اك نظام 
داخلي للمجل�ض وح�س���رتكم تعرفون جيدا 
اال ان الها�سمي عاود الكرة قائال.. ا�سرحم 
ان تقدم���وا �س���وؤايل حمافظ���ة عل���ى املنه���ج 
ك���ي نتناق����ض يف ق���رار ع�س���بة االمم اال ان 
ر�س���يد ع���ايل الكي���الين رئي����ض املجل����ض مل 
يلتفت له فبني حل�س���ور الن���واب ان اقراح 
النائب حممد �س���عيد عب���د الواحد معرو�ض 
فرفع���ت  الرف����ض  او  بالقب���ول  للت�س���ويت 
االي���ادي من قبل نواب احل���زب التقدم وهو 
اكرثيت���ه يف املجل����ض )60نائب���ا من ا�س���ل 
88 عدد االع�س���اء( وهنا ح�س���لت �سو�ساء 
وهياج �س���ديد و�سرب على املنا�سد وو�سط 
الرئي����ض.. االكرثي���ة  ق���ال  ال�س���جيج  ه���ذا 
حا�س���لة وله���ذا نقب���ل تقري���ر النائب حممد 
اال�س���تعجال  لطل���ب  الواح���د  عب���د  �س���عيد 
عب���د  ال���وزراء  رئي����ض  وق���ف  ويف احل���ال 
املح�س���ن بك ال�س���عدون طالبا جعل اجلل�سة 
�س���رية مررا ان االق���وال واخلطابات التي 
�س���يلقيها النواب قد تكون موؤثرة و�س���ديدة 
اللهج���ة واردف قائ���ال اين اطل���ب هذا االمر 
بن���اء عل���ى ال�س���لطة املخولة يل بالد�س���تور 
املعار�س���ة  يف  الن���واب  ان  اال  اال�سا�س���ي 
قاطعوه باالعرا�ض وال�سرب على املنا�سد 

والهتاف���ات املناوئة- فعم���د رئي�ض املجل�ض 
)الكيالين( اىل ه���وؤالء نخاطبا اياهم بقوله 
انا ال افهم �س���يئا من �س���ربكم على املنا�س���د 
وال�سو�س���اء التي ت�سببوها تعرقل ا�سغايل 
فدعوين ا�س���جل ا�سم من يطلب الكالم وهنا 
وقف ال�س���يخ حمم���د باق���ر ال�س���بيبي ذاكرا 
ان املعاه���دة ام���ر خط���ري ال تخ����ض اإم���رءا 
واح���دا وان طلب ال�س���رية للجل�س���ة ال يتفق 
مع م�س���لحة الب���الد وان ه���ذا الطلب غريب 
جدا فاجابه ال�س���عدون رئي����ض الوزراء انه 
ال يوج���د �س���يء غري���ب واال ملا من���ح رئي�ض 
ال���وزراء ه���ذه ال�س���الحية ث���م ت���ال رئي����ض 
القان���ون  م���ن  امل���ادة )57(  ن����ض  املجل����ض 
اال�سا�س���ي التي تخول رئي�ض الوزراء طلب 

جعل اجلل�سة �سرية.
ثم قام بع���د ذلك )النائب ال�س���يد عبد املهدي 
– حزب ال�س���عب( فطلب الكالم عن �س���رية 
اجلل�س���ة ب���ان ه���ذا االم���ر لي����ض من �س���لطة 
رئي����ض املجل�ض النواب رد عليه ال�س���يد عبد 
املهدي بانه ال ميكن ان تكون اجلل�سة �سرية 
ال �س���يما وان املعاهدة ملدة 25 �س���نة فاجابه 
رئي�ض املجل�ض ونحن كذلك ال ي�س���عنا خرق 

احكام القانون!
ثم حتدث )ي�ض الها�سمي( قائال ان احلكومة 
مل متكن النواب االمة من متحي�ض م�سروع 
عظيم كاملعاهدة متحي�س���ا كافيا فال ي�س���مع 
ح���زب ال�س���عب واحلال���ة ه���ذه  ان يحت���ج 
ويلقي م�سوؤولية هذه الت�سرفات على عاتق 
احلكومة ويعلن ان�سحابه من قاعة املجل�ض 
)هرج ومرج و�س���جيج من قبل نواب حزب 
ال�سعب( اذ عمدوا اىل متزيق ن�سخ املعاهدة 
والقائه���ا على االر�ض وبع�س���هم رماها على 
�س���ياح  وح���دث  املجل����ض  رئي����ض  من�س���ة 
اكرثي���ة  �س���ديد و�س���اح بع�س���هم خون���ة.. 
ظاملة غا�س���مة.. فلت�س���قط االكرثية الغا�سمة 
وح���دث ج���دال عني���ف جن���م عنه �سو�س���اء 
وجلبة �سديدين و�ساد كالم مت�سنج وبلهجة 
غا�سبة فحدث ت�سوي�ض فا�سح يف ان�سباط 

املجل�ض.
وهنا قام �سعيد احلاج ثابت )حزب ال�سعب( 
قائال ب�س���وت جمه���وري.. )اال فلتعلم االمة 

اين ارف����ض املعاهدة رف�س���ا باتا( فت�س���دى 
ل���ه رئي����ض ال���وزراء ال�س���عدون اذ طلب من 
رئي����ض املجل�ض ان يعم���د اىل فر�ض النظام 
وتطبيق اح���كام النظام الداخلي وا�س���كات 
ن���واب ح���زب ال�س���عب فان���رى ل���ه النائ���ب 
)ر�س���يد اخلوج���ة – ح���زب ال�س���عب( بوجه 
�س���اخط و�س���وت �س���اخب قائال.. ا�سكت!! 
وعم���د رئي����ض املجل����ض اىل ق���رع اجلر����ض 
طالب���ا حف���ظ النظ���ام دون ان يلتف���ت الي���ه 
احد وبع���د هذه الفو�س���ى بدا ن���واب حزب 
ال�س���عب يخرج���ون م���ن قاعة املجل����ض كتلة 
واحدة فت�س���دى لهم الوزير حكمة �س���ليمان 
قائ���ال )اخرجوا...( اال ان ثاب���ت عبد النور 
رد عليه بحزم و�س���خرية قائال وملاذا نخرج 
هل هذا بيت ابوك( نبقى وندافع عن حقوق 
البالد املقد�س���ة يا ح�س���رة الوزي���ر ثم هتف 
باقر ال�سبيبي )ت�س���قط االكرثية الغا�سمة.. 
�س���دقوا املعاهدة ايها اخلونة( كما ان ثابت 
عبد النور �س���اح مهتاجا فليبع حكمة البالد 
ووجه النائب حممود رامز كالمه اىل حكمة 

�سليمان قائال ملاذا نخرج يا خائن.
وبع���د كل ال���ذي ج���رى متت امل�س���ادقة على 
الي���وم  نائب���ا ويف  املعاه���دة مبوافق���ة 58 
الت���ايل 26/1/19 انعق���د جمل����ض االعيان 
بح�سور ال�س���عدون رئي�ض الوزراء وناجي 
ال�س���ويدي وزي���ر العدلي���ة وعب���د احل�س���ني 
رئي����ض  واعل���ن  املع���ارف  وزي���ر  اجللب���ي 
املجل�ض ا�ستالم الالئحة القانونية بت�سديق 
املعاه���دة وق���د تق���دم كل م���ن ا�س���ف افندي 
واحمد الفخري بطلب اال�ستعجال باملذاكرة 
واأيديهم���ا يف ذل���ك الع���ني عبد الل���ه النقيب 
فواف���ق املجل����ض على ا�س���تعجال املناق�س���ة 
ثم طلب رئي����ض الوزراء ان تكون اجلل�س���ة 
�س���رية بعد اكمال قراءة املكاتبات والوثائق 
املتبادل���ة بني الفريقني املتعاقدين وقد وافق 
املجل����ض على ذل���ك ودامت املذاك���رة حوايل 
ال�س���اعة الواح���دة �س���ادق جمل����ض االعيان 
على الئحة املعاهدة باالكرثية وخالفها عني 
واحد فقط هو )مولود با�سا خمل�ض( وغاب 
عن االجتماع فوؤاد الدفري وال�س���يد حممد 

ال�سدر.

ن�س���رت جريدة )ل�س���ان العرب( يف �س���فحتها 
الثالثة من العدد 42 ال�س���ادر يوم االثنني 17 
ذي احلجة املوافق 22 اغ�س���ط�ض/اب 1927 
اأي قبل ثمان و�س���تني �س���نة م���ا يفيد ان طالب 
النقيب قد متكن من الفرار من جزيرة �سيالن 
بوا�س���طة دعاة البل�س���فيني! ثم تاأي���د بعد ذلك 
ان���ه و�س���ل اىل ح���دود وطنه حي���ث اجتمعت 
حول���ه الع�س���ائر الت���ي تاأمتر باأمره وت�س���تعد 
للزح���ف عل���ى العراق وق���د نقلت ه���ذا اخلر 
جريدة )فتى العرب( وعنها اقتب�س���ته جريدة 

)االقبال( البريوتية.
وي�ست�س���ف من ن�س���ر ه���ذا اخل���ر يف جريدة 
)ل�س���ان الع���رب( البغدادي���ة املعروفة مبيولها 
اال�ستعمارية ان ال�سلطات الريطانية ا�سيبت 
بقلق بالغ مما اذيع ون�س���ر عن واقعة الهروب 
غ���ري املتوق���ع خا�س���ة وان الط���رف امل�س���اعد 
عل���ى اله���رب ه���م البال�س���فة الذين �س���يطروا 
عل���ى االمراطورية الرو�س���ية وق�س���وا على 
عائل���ة )اآل رومان���وف( وحت���دد موقفه���م من 
بريطانيا وحلفائها عندما ا�سبحوا يتطلعون 
للو�س���ول اىل املي���اه الدافئة يف ال�س���رق وان 
اأي دعم لثورة يقودها النقيب وبالكيفية التي 
�س���ورها اخلر تعني حلم البال�سفة وهو امر 
يقلق االنكليز وعمالئهم يف العراق انذاك ومل 
يطمئن االنكليز وجريدتهم )_ل�سان العرب( 
اال بعد ان تاأكدوا من ا�ستحالة هروب النقيب 
"ب�س���بب و�سول ر�س���ائل من جزيرة �سيالن 
من ال�س���يد طالب با�س���ا �س���بق له ان كتبها قبل 
ا�س���بوعني من ن�س���ر اخلر مما دفع اجلريدة 
اىل الق���ول ان اخل���ر ال���ذي نقلت���ه )االقبال( 
البريوتية ال ميت اىل احلقيقة ب�س���لة مع انها 

اقتب�سته عن )فتى العرب(.
فنح���ن- الق���ول لل�س���ان الع���رب- نتعجب من 

اي���ن ح�س���لت )فتى الع���رب( على ه���ذا اخلر 
ال���ذي ال �س���حة له فن�س���ر تكذيب ه���ذا اخلر 
قبل ان يحمل على اجنحة اال�س���اعة امل�س���دقة 
يف ط���ول الع���راق وعر�س���ه. وظه���ر بعد ذلك 
ان )ل�س���ان الع���رب( نقل���ت اخلر ع���ن جريدة 
)االوقات العراقية( وهي ل�س���ان حال ال�سلطة 
الريطاني���ة يف العراق يوم���ذاك وهذا معناه 

انه كان مبثابة بيان ر�سمي.
وا�س���يف اىل اخل���ر فاق���ول انه ن�س���ر خالل 
الف���رة التي اع���دت فيه���ا الرتيب���ات ملبايعة 
االم���ري في�س���ل ب���ن احل�س���ني لت���ويل عر����ض 
العراق ومل مي�ض على نفي النقيب اال خم�سة 
ا�س���هر واي���ام قليل���ة مم���ا ادى اىل ان تتخ���ذ 
حكومة الهند امل�سوؤولية عن النفي �سل�سلة من 
االج���راءات امل�س���ددة ملنع حم���اوالت الهروب 
املتوقعة ومن بينها ا�ستبدال احلرا�ض الهنود 
امل�س���لمني بغريه���م ونقل النقي���ب اىل مناطق 

نائية بعيدة عن الهنود املتعاطفني معه.
ومت�س���ي االيام ويعود النقيب من منفاه اىل 
مدينته الب�سرة يف االول من ايار عام 1925 
بع���د ابع���اد ا�س���تمر خم�ض �س���نوات ع���اد وقد 
انهكه املر�ض ف�س���مح له بال�سفر للمعاجلة يف 
ميونخ ب�سوي�س���را وظل هناك حتى رحل اىل 
رحاب الله يوم 16 حزيران عام 1929 وعند 
و�س���ول جثمان���ه مين���اء الب�س���رة ا�س���تقبلته 
اجلماه���ري بح���زن عميق وه���ي نف�س���ها التي 
كان���ت با�س���تقباله يوم ع���اد من املنف���ى وكان 
ان �سهدت الب�س���رة يوما حزينا عطلت خالله 
املدار����ض وا�س���طف ك�س���افتها عل���ى امت���داد 
�س���وارع املدينة التي مر به���ا اجلثمان تودعه 

وت�سيعه اىل مثواه االخري.      

جريدة االحتاد حزيران 1986

كيف فر طالب النقيب 
من منفاه يف �سيالن؟

رجب بركات

ال�سيد عبد املهديحممد باقر ال�سبيبي

بعد كل الذي جرى متت امل�سادقة على املعاهدة مب�افقة 58 نائبا ويف الي�م التايل 
ال�س�يدي  وناجي  ال�زراء  رئي�س  ال�سعدون  بح�س�ر  االعيان  جمل�س  انعقد   26/1/19

وزير العدلية وعبد احل�سني اجللبي وزير املعارف واعلن رئي�س املجل�س ا�ستالم 
الالئحة القان�نية بت�سديق املعاهدة وقد تقدم كل من ا�سف افندي واحمد الفخري 
بطلب اال�ستعجال باملذاكرة واأيديهما يف ذلك العني عبد اهلل النقيب ف�افق املجل�س 
على ا�ستعجال املناق�سة ثم طلب رئي�س ال�زراء ان تك�ن اجلل�سة �سرية بعد اكمال 

قراءة املكاتبات وال�ثائق املتبادلة بني الفريقني املتعاقدين
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*ا�سمك؟ 
-كرمي جميد 

*وظيفتك؟ 
-م�سرف على ق�سم ال�سينما مبركز و�سائل 

االي�ساح يف وزارة املعارف. 
*عملك؟ 

-م�سور �سينمائي 
*حمرف او هاو؟ 

-حمرف بقرار من جمل�ض الوزراء الذي 
مبمار�سة  العالية  ال�سهادات  ذوي  يخول 
مهنهم الفنية خارج اوقات الدوام باأجور 

خمتلفة. 
*كم فلما �سورت حتى االن؟ 

العتبات  وف��ل��م  اخ��ب��اري��ة.  اف���الم  -ع���دة 
يعر�ض  اال  احلظ  له  �ساء  ال��ذي  املقد�سة 
عليه  تكالبت  ال��ذي  وردة  فلم  و���س��ورت 
كل  عنه  را�ض  غري  جعلتني  عوامل  عدة 
ملونني  فلمني  ت�سوير  واكملت  الر�سى 

اطلقنا  احدهما  الت�سجيلية  االف��الم  من 
ا�سميناه  والثاين  جديد  عهد  ا�سم  عليه 
الفلمني  اخ��رج  وق��د  ال�سناعي،  ال��ع��راق 

زميلي الفنان يحيى فائق.
*�سهادتك الفنية؟

�سريا  جامعة  م��ن  علوم  -بكالوريو�ض 

بو�سائل  اخت�سا�ض   ، بنيويورك  اكيوز 
و�سهادة  نف�سها  اجلامعة  م��ن  االي�ساح 
ال�سينمائيني  املهند�سني  جمعية  ع�سو 
نيويورك،  يف  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ومهند�سي 

و�سهادة ح�سن ال�سلوك.
*راأيك بالنا�ض؟ 

-راأيي بالنا�ض كراأيي بنف�سي. لنا اخطاء 
ولنا ح�سنات وانا احاول دائمًا ان ان�سى 
اال  ان   ، بح�سناتهم  وامت�سك  االخ��ط��اء 
�سدقاء من النا�ض اعترهم هبة �سماوية 
وهم كاأي نعمة من نعم الله التي ي�سبغها 

على الب�سرية. 
يف  جن��اح��ا  حققت  ق��د  ان���ك  تعتقد  *ه���ل 

عملك؟
كثرية  ام��ن��ي��ات  يل  الن  اال���س��ف  م��ع  -ال 
االن  حتى  منها  حققت  ك��ث��رية  واح���الم 
التي  االح��الم  تلك  وم��ن  الي�سري،  اجل��زء 
حتققت ان مركز و�سائل االي�ساح لوزارة 
كان  ان  بعد  حقيقة  ا�سبح  ق��د  امل��ع��ارف 
حلما يراود خميلتي واما االمنية التي مل 
العراق  عن  فلم  ت�سوير  هو  بعد  تتحقق 
يكون خري واقوى و�سيلة دعاية للوطن. 

*ما الذي ي�سايقك يف حياتك وعملك؟
-ي�سايقني يف الواقع هذه الفو�سى يف 
طبيعة االخت�سا�ض فقد اند�ض يف الو�سط 
ال��ف��ن��ي ان��ا���ض الي��ف��ه��م��ون دق��ائ��ق العمل 
الفن..  باء  الف  يعرفون  وال  ال�سينمائي 
هذا هو الذي ي�سايقني ، كما ي�سايقك ان 
جتد �سخ�سا اليفهم يف ال�سحافة طبيعة 
العمل ال�سحفي ولكنه مع هذا يحاول ان 
هذا  ولكن  ال�سحافة  على  نف�سه  يح�سب 
لي�ض معناه ان الو�سط ال�سينمائي يفتقر 
ا�سبح  فقد  املثقفني  االخت�سا�سيني  اىل 
احلمد  ولله  ب��ه  الب��اأ���ض  ع��دد  منهم  لدينا 
الزميل عبد اجلبار ويل، وهناك  وهناك 
غريهم  وهناك  �سفيق،  ك��ام��ريان  زميلنا 

من الفنانني الناجحني. 
*ارجو ان حتدد نوعية امل�سايقة؟ 

-كثريا ما نت�سلم ر�سائل غفال من التوقيع 
حتمل الوانا من ال�ستائم املقذعة وكثريا 
لن�ستمع اىل �ستائم من  التلفون  ما نرفع 
نوع اخر. انهم يحاولون لال�سف ال�سديد 
ع��رق��ل��ة ال��ط��ري��ق ام����ام ال��ن��اج��ح��ني فهم 
يعملون  غريهم  والي��رك��ون  اليعملون 
على  الينطوي  ت�سرفا  ه��ذا  اعتر  وان��ا 

رجولة. 
*هل هناك فئة معينة تعمل معها االن؟ 

لننجز اعمال  -اننا نعمل كفرقة متكاتفة 
ا�سدقاء  احلقيقة  يف  ونحن  بها  ن��وؤم��ن 
املتبادلة  الثقة  يف  اع�ساء  نكون  ان  قبل 
هي رائد اجلميع. فاأنا والزمالء االخوان 
فائق  وي��ح��ي��ى  امل��ح��ام��ي  ال��ن��ج��ار  يحيى 
و�سفاء م�سطفى وبع�ض الفنانني الذين 
واحدة  كاأ�سرة  دائما  نعمل  ي��وؤازرون��ن��ا 
الفنية،  م�ساعينا  يف  ن��وف��ق  ان  ن��رج��و 
حتى نخرج للعمل يف امل�ستقبل اىل حقل 

او�سع..
* ملاذا مل تتزوج؟

)ح��ب��ا(  ال���ف���رد  ح���ي���اة  يف  ان  اع��ت��ق��د   -
واحداهو احلب االول، واذا مرت فر�سة 
الفرد،  فيها  يتزوج  ان  دون  االول  احلب 
ان  واعتقد  فاتت،  قد  تكون  الفر�سة  فان 
وال�سدف  ب��ال�����س��دف..  تتعلق  ع��ودت��ه��ا 

قليلة يف الغالب.
بع�ض  ا�سماء  اع��ط��اءن��ا  بامكانك  ه��ل   *
لكان  معا،  اجتمعوا  لو  الذين  الفنانني 

بامكانهم انتاج فيلم عراقي مثايل؟
ال��ف��ن��ي��ني ج��ب��ار ويل وك���ام���ريان  م���ن   -
�سالل  وعزيز  ال�سبلي  حقي  لهم  وا�سف 
وال�سيناريو  وللق�سة  والدعاية،  لالدارة 
واحلوار �سفاء م�سطفى وحافظ القباين 
واما اذا ارت�سوا بي م�سورا للفيلم فانني 
املو�سيقيني  وم��ن  ال�سرف،  بهذا  افتخر 
و�سلمان  اخلليل  واحمد  بغدادي  �سمري 

�سكر ومنري ب�سري و�سقيقه جميل.
* ومن تر�سح لبطولة هذا الفيلم؟

- لي�ض االمر من اخت�سا�سي، وامنا امر 
االختيار يعود لهم بالذات.

* واخريا ماذا تريد ان تقول؟
- ال �سيء �سوى ان اقول )فك ياخة( اذا 

�سمحت. 
جملة اال�سب�ع 1957

كرمي جميد الفنان املفرتى عليه 

الــفــيــلــم ــى  ــل ع نـــاقـــم  وردة  ــور  ــس ــ� م

اب���ن ق��ي�����س��ر رو���س��ي��ا يف ب��غ��داد

 يل امنيات كثرية واحالم كثرية حققت منها حتى االن اجلزء الي�سري، ومن تلك 
االحالم التي حتققت ان مركز و�سائل االي�ساح ل�زارة املعارف قد ا�سبح حقيقة 
بعد ان كان حلما يراود خميلتي واما االمنية التي مل تتحقق بعد ه� ت�س�ير فلم 

عن العراق يك�ن خري واق�ى و�سيلة دعاية لل�طن
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لع���ل من اهم الفقرات يف التي بثها تلفزيون 
العراق برنام���ج التقرير ، فهو بحق برنامج 
مانع وخط���ري يقدم للم�س���اهد يف دقائقه ما 
اليقدمه كتاب كبري فال غرو ان يحر�ض على 
م�س���اهدته الكثريون.. ولعل التقرير املقدم 
م�ساء اليوم 2 ت�سرين االول 1997 من اكرث 
التقارير متعة واثارة وكان مكر�سا ملو�سوع 
ال�س���يدة التي ادع���ت يف الع�س���رينيات انها 
ابنة قي�س���ر رو�س���يا االخري "نقوال الثاين" 
ال���ذي اعدمت���ه الثورة الرو�س���ية م���ع افراد 
عائلت���ه فقد ادعت هذه ال�س���يدة انها االمرية 
القي�س���ر  ابن���ة  رومان���وف"  "ان�ستا�س���يا 
وبقيت طوال عمرها تراجع الثبات دعواها 
حتى ف�س���لت يف ذلك مع االدل���ة القوية التي 
�س���اقها الكث���ريون الج���ل ذلك ومنه���ا ما قام 
ب���ه عدد من اله���واة للبحث عن رف���ات عائلة 
القي�سر، وعثورها عليها بعد انتهاء االحتاد 

ال�سوفيتي!
ولع���ل القليل���ني يعرف���ون ان �س���ابا رو�س���يا 
يف  "الك�س���ي"  القي�س���ر  اب���ن  ان���ه  ادع���ى 
الع�س���رينيات اي�س���ا غري ان املثري يف االمر 

ان احل���ادث وقع يف بغداد �س���نة 1929 وقد 
ن�س���رت جريدة "الب���الد" البغدادية يوم 20 
كان���ون االول ان دائرة التحقيقات اجلنائية 
يف بغداد عرثت على �س���خ�ض رو�سي ادعى 
انه ابن القي�س���ر وانه متكن من انقاذ نف�سه 
م���ن االعدام على يد الثورة الرو�س���ية �س���نة 
1918 غ���ري ان الدكتور �سندر�س���ن "با�س���ا" 
طبي���ب العائل���ة املالكة يف العراق ف�س���ل لنا 
االم���ر فقال ان حادث ن���زف دموي حادا اثار 

اال�سطراب يف االو�ساط احلكومية فقد كان 
ال�س���خ�ض الذي ا�س���يب به �ساب رو�سي يف 

عنفوان ال�سباب..
و�سل بغداد مع امراأة متو�سطة العمر كانت 

مربيته منذ الطفولة.
ادعت تلك املراأة ان ذلك ال�ساب هو ويل عهد 
القي�س���ر الرو�س���ي وقد هربه املخل�سون له 
اىل خ���ارج مدين���ة )كاتدنرغ( يف رو�س���يا 
البي�س���اء قبل اعدام القي�س���ر والده وافراد 

ان  وبع���د   1918 مت���وز  �س���هر  يف  عائلت���ه 
ام�س���ت املراأة وال�س���اب اربع���ة اعوام دخال 
اىل بالد فار�ض ثم قطعا رحلة �س���اقة �س���ريا 
على االقدام حتى و�س���ال اىل بغداد امال يف 
احل�سول على اعراف ر�سمي من احلكومة 

العراقية بوالية العهد لذلك ال�ساب.
وي�س���يف �سندر�س���ن ان ال�س���اب ادع���ى انه 
م�س���اب وراثي���ا بنزف ال���دم وعند فح�س���ه 
مل جن���د م���ا يثب���ت ذل���ك وكان يف الع���راق 
يوم���ذاك عدد من الرو����ض البي�ض الالجئني 
وقد ا�س���تطاع هوؤالء مبا كانوا يحملونه من 
�سور العائلة القي�سرية ان يقتنعوا ب�سحة 
دعوى ذلك ال�ساب غري ان احلكومة العراقية 
مل تكن راغبة يومذاك يف اثارة امل�س���اكل مع 
الدولة اجلديدة يف رو�س���يا ولعدم اطالعها 
على حقيقة االمر فقد مت اخراجه مع مربيته 
من الع���راق فغ���ادره اىل باري����ض!!. هذا ما 
ذك���ره �سندر�س���ن "با�س���ا" يف مذكرات���ه عن 
اي���ام عمله يف العراق طبيب���ا للعائلة املاكية 

حتى �سنة 1946 .   

اب���ن ق��ي�����س��ر رو���س��ي��ا يف ب��غ��داد

رفعة عبد الرزاق حممد

ان ال�ساب ادعى انه م�ساب وراثيا بنزف الدم وعند فح�سه مل جند ما يثبت ذلك 
وكان يف العراق ي�مذاك عدد من الرو�س البي�س الالجئني وقد ا�ستطاع ه�ؤالء مبا 

كان�ا يحمل�نه من �س�ر العائلة القي�سرية ان يقتنع�ا ب�سحة دع�ى ذلك ال�ساب غري 
ان احلك�مة العراقية مل تكن راغبة ي�مذاك يف اثارة امل�ساكل مع الدولة اجلديدة يف 

رو�سيا

جريدة اللطائف امل�سورة 1930
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يف 28 ت�س���رين الث���اين ع���ام 1913. اأ�س����ض 
اجلي����ض  يف  العامل���ون  الع���رب  ال�س���باط 
العثماين جمعية عربية �س���رية يف العا�س���مة 
ا�س���م  عليه���ا  اأطلق���وا  االأ�س���تانة،  العثماني���ة 
عل���ي  عزي���ز  ال�س���ابط  لع���ب  "العه���د" وق���د 
تاأ�سي�س���ها.  يف  رئي�س���يًا  دورًا  امل�س���ري)1( 
و�س���ع املوؤ�س�س���ون اأهدافًا كبرية جلمعيتهم. 

ومنها:  
1. اإن العه���د جمعي���ة �سيا�س���ية �س���رّية هدفها 
اال�س���تقالل الذاتي للبالد العربية، واحتادها 
مع االأ�ستانة على اأ�س����ض مماثلة لتلك القائمة 

بالنم�سا.  
2. ينبغي االحتفاظ باخلالفة االإ�س���المية بيد 

العثمانيني.  
3. ت���ويل اجلمعية اهتمامًا خا�س���ًا ب�س���المة 
الغربي���ة  ال���دول  م���ن  وحمايته���ا  االأ�س���تانة 

واال�ستعمارية.  
4. ط���وال �س���تمائة عام ظل االأت���راك يحتلون 
احلامي���ات ال�س���رقية يف وجه الغ���رب، وعلى 
االأم���ة العربي���ة اأن ُتعّد نف�س���ها، لتكون القوة 

االحتياطية لهذه احلاميات")2( .  
اأح���د موؤ�س�س���ي اجلمعي���ة ال�س���ابط  وكت���ب 
غاي���ة  "اإن  مذكرات���ه  ال�س���عيد" يف  "ن���وري 
جمعي���ة العه���د كان���ت احل�س���ول عل���ى اإدارة 
عربي���ة حملية ولغ���ة عربية ر�س���مية. على اأن 
ي�س���رك الع���رب وال���رك يف االإدارة العام���ة 
ب���ني  اأ�س���ا�ض احت���ادي. وكان  عل���ى  للدول���ة 
االأتراك من يوؤيد هذه الفكرة. ويوؤازرها مثل 

م�سطفى كمال با�سا")3( .  
حافظ���ت اجلمعي���ة على �س���ريتها التامة. وقد 
اإال  بوجوده���ا،  الركي���ة  املخاب���رات  علم���ت 
اإنها ف�س���لت ف�س���اًل ذريعًا بك�س���ف املوؤ�س�س���ني 

واملنظم���ني لها، وظهر عج���ز االأجهزة االأمنية 
الركية وا�س���حًا خالل املحاكمات التي جرت 
ملوؤ�س����ض اجلمعية املقدم عزيز علي امل�س���ري 
يف ني�سان عام 1914. باأن تقدم اأي دليل على 
ت�سكيله جلمعية مناه�سة للنظام، والتي كان 
عقوبتها االإعدام اآنذاك، واقت�سرت االتهامات 
الت���ي وجه���ت اإليه، باأن���ه اختل�ض م���ن اأموال 
اجلي�ض العثماين. وقام بت�س���ليم مدينة برقة 
الليبية لالإيطاليني اأثن���اء وجوده فيها مقابل 
ر�س���وة مالية)4( . علمًا اأن االتهامني باطالن 
مل���ا عرف عن���ه باالأمانة وال�س���جاعة، اإمنا كان 
االته���ام بحق���د �سخ�س���ي من وزي���ر احلربية 
اآنذاك اأنور با�سا. وخلالفات عميقة جرت بني 
الطرفني اأثناء احلرب يف ليبيا، ول�س���بب ثان 

هو دفاع عزيز عن بالده العربية وحريتها.  
ويذكر الفريق الركن طه الها�سمي يف مذكراته 
عن جمعية العهد، اأن عزيز امل�سري اأملى عليه 
برنامج جمعية العهد قب���ل اعتقاله. وقد اأبلغ 
نوري ال�سعيد باالأمر، فن�سخ نوري الرنامج 
على م�سودة ثم ن�سخ اإىل عدة ن�سخ. ووزعها 
عل���ى اأع�س���اء اجلمعية )5( . كم���ا كلف عزيز 
امل�سري طه الها�سمي بدعوة ال�سباط العرب 
لالن�س���مام اإىل اجلمعية ب�س���رية مطلقة، واأن 
يق�س���م الع�سو اليمني على ال�س���يف والقراآن. 
ب���اأن يحافظ على �س���رية اجلمعية، وينا�س���ل 
من اأج���ل حتقي���ق برناجمه���ا، وقد ا�س���تطاع 
طه الها�س���مي اأن يوؤ�س�ض عدة فروع للجمعية 
حني مت نقله من االأ�س���تانة اإىل اليمن. فات�سل 
بالعديد من ال�سباط العرب اأثناء �سريه لعمله 
اجلديد. فافتتح للجمعية فروعًا عدة يف عدد 
م���ن امل���دن العربية. مثل ب���ريوت التي تراأ�ض 
فرعه���ا �س���ريف ال�س���ريف. وان�س���م اإىل فرع 

دم�س���ق �س���ادق اجلندي وخالد احلكي���م، اأما 
فرع املو�سل فراأ�س���ه يا�سني الها�سمي و�سم 
علي جودت. ومولود خمل�ض، اأما فرع بغداد 
ف�سم �سخ�سيات منهم حمدي الباجه جي)6( 
. ور�س���يد اخلوجة. وعبد احلميد ال�ساجلي. 
وحت�س���ني الع�س���كري وعا�س���م اجللب���ي. اأما 

فرع الب�سرة فراأ�سه االأمني الباجه جي.  
وم���ن الذي���ن انت�س���بوا اإليه���ا م���ن �س���ورية: 
حممد اإ�سماعيل الطباخ. وم�سطفى و�سفي. 
و�س���ليم اجلزائ���ري واأم���ني لطف���ي. ويحيى 
كاظم- وعارف قوام. وحميي الدين اجلبان. 
من دم�سق(. وعلي الن�سا�سيبي  القد�ض( ومن 
الع���راق- ن���وري ال�س���عيد- جمي���ل املدفعي. 
اإ�سماعيل ال�سغار- عبد الله الدليمي- حت�سني 

علي ر�سيد اخلوجة- حميد ال�ساجلي.)7(  
� وق���د خ�س���رت اجلمعي���ة ثالث���ة �س���هداء يف 
جم���زرة جم���ال با�س���ا ال�س���فاح، وه���م �س���ليم 
اجلزائري واأمني لطفي. وعلي الن�سا�سيبي.  

حافظ���ت جمعي���ة العه���د عل���ى �س���ريتها كم���ا 
اأ�سرنا رغم املحاوالت العنيفة التي قامت بها 
اال�س���تخبارات الركية اإال اأنها مل تنجح. وقد 
كتب اأحد �سباط اال�ستخبارات الركية عزيز 
بك يف كتابه اال�ستخبارات واجلا�سو�سية يف 
الدول���ة العثماني���ة( منهاج ح���زب العهد الذي 

ورد �سابقًا. وقال اإنه يت�سمن:  
تعم���ل  �س���رية  جمعي���ة  العه���د  "1-جمعي���ة 
الداخل���ي.  العربي���ة  الب���الد  ال�س���تقالل 
متح���دة مع حكوم���ة االأ�س���تانة احت���اد املجر 
االإ�س���المية  اخلالف���ة  2-بق���اء  والنم�س���ا 
باأي���دي العثماني���ني. 3-حماية االأ�س���تانة من 
مطامع ال���دول االأوربي���ة الأنها راأ�ض ال�س���رق 
4- اإن املزاي���ا االأخالقي���ة حلف���ظ كي���ان االأمة 

ال�سيا�سي")8( .  
تقاري���ر  اأن  انطونيو����ض  ج���ورج  ويذك���ر 
املخابرات تزايدت حول ن�ساطات اجلمعيات 
القومي���ة، ومنه���ا اأن "اجلي�ض مليء باخلاليا 
الثوري���ة، واإجنل���رة وفرن�س���ة هم���ا عم���الء 
يف الب���الد يحر�س���ون عل���ى الث���ورة. وم���ن 
املتوق���ع نزول ق���وات احللفاء على �س���واطئ 
ق���د  الع���رب  ال�س���باط  بع����ض  واأن  ال�س���ام، 
تعه���دوا مب�س���اعدة احللف���اء حينم���ا ينزلون 
هناك. وم���ن الن���ادر اأن ت�س���تطيع املخابرات 
املوؤام���رات  غوام����ض  متابع���ة  الع�س���كرية 
ال�سيا�س���ية، ومل تك���ن هيئ���ة اأركان اجلي����ض 
الراب���ع م�س���تثناة من ه���ذه القاع���دة، فبينما 
كان���ت ت�س���غي باأذنيه���ا لل�س���ائعات كان اأنفها 
عاج���زًا عن مالحقة رائحتها حتى م�س���درها، 
وكانت االأخبار يف جوهرها �سحيحة. ولكن 
مل يكن من املمكن اقتفاء اأثرها للو�س���ول اإىل 
اأح���د املتاآمري���ن")9( . واأم���ام العجز الركي 
عن اكت�س���اف التنظيمات داخ���ل اجلي�ض رغم 
تراك���م التقارير بوجودها، عمل جمال با�س���ا 
قائ���د اجلي����ض الراب���ع يف �س���ورية اإىل رف���ع 
تقرير اإىل اأنور با�سا وزير احلربية ب�سرورة 
نقل وتوزيع ال�س���باط العرب، واإبعادهم عن 
�س���ورية. فا�س���تجاب له وزي���ر احلربية، فتم 
نقل الفرقة اخلام�س���ة والع�س���رين التي ت�سم 
جمموع���ة كبرية من ال�س���باط العرب، والتي 
ينتم���ي عدد كبري منه���م اإىل جمعية العهد يف 
حزي���ران 1915 اإىل تركي���ا للقت���ال يف جبهة 
غاليب���ويل. وبعدها مت نقل ع���دد من الكتائب 
العربية من بالد ال�سام، واإحالل كتائب تركية 

بداًل عنها)10( .  
اأحيان���ًا  والقت���ل  التعذي���ب  ورغ���م ممار�س���ة 

واإع���دام ثالث���ة م���ن ق���ادة العه���د ه���م �س���ليم 
اجلزائري واأمني لطفي وعلي الن�سا�س���يبي. 
مل ت�س���تطع املخاب���رات الركي���ة اأن تتك�س���ف 
تنظي���م العه���د الذي جن���ح يف احلف���اظ على 
�س���رية تنظيمه حت���ى جالء الرك ع���ن البالد 

العربية.  

- العهد والث�رة العربية  
�س���ارك تنظي���م العهد يف الث���ورة العربية من 
خالل �س���باطه الذين التحقوا بها، واأ�س���هموا 
اإ�س���هامًا كبريًا يف ت�س���كيل اجليو�ض العربية 
االأربعة التي ظهرت بعد قيام الثورة العربية 
يف احلجاز، ويف املعارك احلا�سمة والكمائن 
واال�س���تخبارات �س���د الرك. وكان عدد كبري 
م���ن هوؤالء ال�س���باط ق���د التحقوا يف ال�س���نة 
االأوىل م���ن انفج���ار الثورة. فمنه���م من جاء 
عل���ى ظه���ر باخرة �س���واء من ميناء الب�س���رة 
اأو من �س���واطئ م�س���ر، والبع����ض تطوع يف 
جي�سها وهو يف مع�سكرات االأ�سر االإنكليزية، 
ومنه���م من هرب لياًل متخفيًا من جبهة القتال 

الركية اإىل خطوط القتال االإنكليزية.  
ويف ت�س���كيل اأول وزارة لل�سريف ح�سني بعد 
قيام الثورة، عني زعيم العهد التاريخي عزيز 
عل���ي امل�س���ري وزي���رًا للحربية، وبقي �س���تة 
اأ�سهر فيها، وغادر احلجاز بعد اأن اختلف مع 
ال�سريف ح�سني الأ�سباب عديدة اأهمها عدم ثقة 
عزيز امل�س���ري باالإنكليز والفرن�س���يني حلفاء 
ال�س���ريف ح�س���ني فل���دى البلدي���ن خمططات 
ا�س���تعمارية تت�س���ادم مع مبادئ وطموحات 
واأه���داف جمعيت���ه- جمعية العه���د، وقد علم 
كبقية ال�س���باط الع���رب و�سيا�س���ي االأحزاب 
العربي���ة باالتفاقات ال�س���رية التي عقدت بني 

جمعية العهد وتا�سي�س حزب العهد العراقي
زبري �سلطان قدوري

عزيز امل�سري ال�سريف ح�سنيجعفر الع�سكرينوري ال�سعيد

يف 28 ت�سرين الثاين عام 1913. اأ�س�س ال�سباط العرب العامل�ن يف اجلي�س العثماين جمعية عربية �سرية يف العا�سمة 
العثمانية االأ�ستانة، اأطلق�ا عليها ا�سم "العهد" وقد لعب ال�سابط عزيز علي امل�سري)1( دوراً رئي�سيًا يف تاأ�سي�سها. و�سع 

امل�ؤ�س�س�ن اأهدافًا كبرية جلمعيتهم. ومنها: 
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اعالنات ايام زمان
الطرفني القت�س���ام بالد ال�س���ام والعراق. مما 
حدا به اأن يت�س���ل بالفريق فخري با�س���ا قائد 
اجلي�ض الركي املحا�س���ر يف املدينة املنورة 
مع قواته، ويعر�ض عليه حتالفًا �سد القوات 
الغربي���ة، مقاب���ل اأن يوافق ال���رك على منح 
الع���رب ا�س���تقالاًل ذاتيًا. وحني علم ال�س���ريف 
ح�سني بهذا االت�س���ال، اأعطى امل�سري اإجازة 

اإجبارية مل�سر، وبدون عودة.  
اأما �سباط العهد وغريهم من ال�سباط العرب 
حني �س���معوا باتفاقات �س���ايك�ض بيكو ووعد 
بلف���ور، اأوقفوا القتال �س���د االأت���راك. وكادت 
اإىل كارث���ة عل���ى االإنكلي���ز  االأم���ور تتح���ول 
وال�س���ريف ح�س���ني معًا. ل���وال تدخ���ل االأمري 
في�س���ل �سخ�س���يًا. الذي اأقنع ال�سباط العرب 
با�س���تئناف القتال. ومتابعة حترير بالدهم، 
فدخل���وا �س���ورية يف ت�س���رين االأول 1918. 
وبع���د ت�س���كل االإدارة العربي���ة يف دم�س���ق. 
�س���ارك �س���باط العه���د فيه���ا، واحتل���وا اأرفع 

املنا�سب الع�سكرية واالإدارية.  

- انق�سام جمعية العهد
 اإىل عهدين  

بداأت ب���ذور االنق�س���ام داخل جمعي���ة العهد، 
من���ذ اأن كان���ت الق���وات العربي���ة تتمركز يف 
ب���ني  خ���الف  ح���دث  حي���ث  االأردن.  جن���وب 
ال�سباط ال�سوريني والعراقيني، ب�سبب تويل 
ال�س���باط العراقي���ني املنا�س���ب القيادي���ة يف 
اجلي�ض العربي املكلف بتحرير بالد ال�س���ام، 
يف ح���ني كان ال�س���باط ال�س���وريون يتولون 
�س���عور  �س���ادهم  وق���د  الثانوي���ة.  املنا�س���ب 
باأنه���م اأح���ق بتويل قي���ادة اجلي����ض الزاحف 
لتحرير بالدهم. واإن كانت القيادة الإخوانهم 
ال�س���وريني  اأن  اإىل  اإ�س���افة  العروب���ة.  يف 
كانوا ي�س���عرون اأن في�س���ل يف�س���ل ال�سباط 
العراقيني عليهم. وكاد اخلالف ي�سل اإىل حد 
ان�سقاق اجلي�ض العربي، مما يوؤثر على قوته 
ووحدته. ف�س���ارع نوري ال�سعيد بال�سفر مع 
وف���د رفي���ع اإىل القاهرة، لبح���ث اخلالف مع 
قي���ادات �س���ورية وطني���ة فيه���ا. فاجتم���ع يف 
بي���ت كامل الق�س���اب مع ع���دد م���ن القياديني 
االأم���ر.  خط���ورة  له���م  ف�س���رح  ال�س���وريني، 
فاتفقوا على اأن ير�س���ل كامل الق�ساب ر�سالة 
لل�س���باط ال�س���وريني حتثهم على الوحدة مع 
اإخوانه���م العراقيني، وباأنه قادم اإليهم قريبًا. 
وعاد ال�س���عيد من القاه���رة. ثم بعد فرة جاء 

الق�س���اب اإىل مع�س���كر القي���ادة يف العقب���ة، 
والتقى بال�س���باط ال�سوريني واأقنعهم باإنهاء 
اخل���الف. كما التق���ى باالأمري في�س���ل، وحثه 
على عدم التف�س���يل بني ال�سباط العرب، واأن 
يتوىل ال�سباط ال�س���وريون منا�سب متقدمة 
كاإخوانه���م العراقي���ني يف اجلي����ض العربي، 
فوع���ده في�س���ل بتغي���ري �سيا�س���ته. وقبل اأن 
يع���ود كام���ل الق�س���اب اإىل القاه���رة، التق���ى 
يف اجتم���اع ع���ام �س���م ال�س���باط ال�س���وريني 
والعراقي���ني، وحثهم على الوحدة يف �س���بيل 
الق�سية العربية. وزيادة يف االطمئنان طلب 
منه���م اأن يق�س���موا عل���ى مي���ني كتبه بنف�س���ه 
ون�ض على التايل: "اأق�س���م بالله. اأال اأ�س���تغل 
العربي���ة. واأن  العربي���ة. واالأم���ة  للب���الد  اإال 
اأُق���اوم كل من ميدَّ يده لالأجانب. وكل �س���لطة 
تتعاون مع االأجانب. وكل �س���لطة ا�ستبدادية 
يف البالد" واأق�س���م ال�سباط احلا�سرون على 
اليم���ني، وقّبل���وا بع�س���هم، وانتهى اخلالف. 
وغ���ادر كام���ل الق�س���اب املع�س���كر عائ���دًا اإىل 
في�س���ل  االأم���ري  ي�س���در  اأن  عل���ى  القاه���رة 
ت�سكيالت جديدة للقيادات الع�سكرية العربية 
ين�سف فيها ال�س���وريني. اإال اأن االأمري في�سل 
اأ�سدر ت�سكيالته الع�سكرية اجلديدة فاحتفظ 
واأعطي���ت  العلي���ا  باملنا�س���ب  العراقي���ون 
لل�س���وريني قي���ادات هام�س���ية. ف�س���قط اتفاق 
الق�س���اب واالأمري في�سل)11( . فعاد اخلالف 
بني الطرفني الذي ا�س���تمر اإىل مابعد انت�سار 
الث���ورة وت���ويل في�س���ل احلكم يف �س���ورية. 
فجّمدت اجلمعية حتى انق�س���مت اإىل حزبني. 

حزب عهد �سوري، وحزب عهد عراقي.  

- حزب العهد العراقي
�س���كل عدد م���ن ال�س���باط العراقي���ني وبع�ض 
ع���ام  دم�س���ق  يف  املتواجدي���ن  ال�سيا�س���يني 

1919 حزب عهد عراقي و�سعوا له برناجمًا. 
جاء يف مادته االأوىل. ما يلي.  

يلي:   كما  هي  االأ�سا�سية  اجلمعية  غاية  "اإن 
اأ - ا�س���تقالل الع���راق ا�س���تقالاًل تام���ًا �س���من 
الوح���دة العربية. وداخل ح���دوده الطبيعية 
ث���الث مناط���ق:  اإىل  الع���راق  وه���ي: يق�س���م 
االأدنى. واالأو�س���ط. واالأعل���ى. وميتد حدود 
الف���رات �س���مايل دي���ر ال���زور. و�س���فة دجل���ة 
املمت���دة من قرب �س���مايل دياربك���ر اإىل خليج 
الب�س���رة. وي�سمل �س���فتي دجلة والفرات من 
ال�سمال واليمني املحدود باملواقع الطبيعية.  

ب - اأن يكون للعراق اخليار يف من ي�ساء من 
االأمم الراقي���ة للمعاون���ة يف ال�س���وؤون الفنية 
واالقت�سادية اإذا اقت�س���ت احلاجة على اأن ال 

مت�ض تلك امل�ساعدة باال�ستقالل التام.  
ج- اإنها����ض ال�س���عب العراقي ليب���اري اأرقى 

االأمم.  
د- ال�سعي خلري االأمة العربية.")12( .  

- انق�سام ال�سباط العراقيني  
مل يكن ال�س���باط العراقي���ون يف حزب العهد 
العراق���ي عل���ى راأي واح���د جت���اه م�س���تقبل 
الع���راق ال�سيا�س���ي والعالق���ة م���ع بريطاني���ا 
املحتلة له، فقد انق�سموا اإىل ثالث جمموعات. 
املجموعة االأوىل ترف�ض الوجود الريطاين 
الت���ام،  اإىل اال�س���تقالل  يف بالده���م وتدع���و 
ويراأ����ض املجموع���ة الفري���ق يا�س���ني با�س���ا 
الها�س���مي)13( املع���روف مبعادات���ه لالإنكليز 
والفرن�س���يني. واملجموعة الثانية كانت ترى 
اأن ال م�س���تقبل للع���راق ب���دون التحال���ف م���ع 
بريطاني���ا، ووجودها يف العراق لالأخذ بيده 
والنهو�ض به، ويتزعم هذه املجموعة نوري 
ال�س���عيد)14( 3. وجعف���ر الع�س���كري)15( ، 

وبقي���ت جمموعة و�س���طية ب���ني املجموعتني 
فهي تريد اال�س���تقالل التام للعراق ولكن دون 
ا�س���تخدام العن���ف واإث���ارة بريطاني���ا، اإال اأن 
ه���ذه املجموع���ة ان�س���مت بعد انفج���ار ثورة 
دي���ر ال���زور، وتداعياتها، واكت�س���اف النوايا 
املجموع���ة  اإىل  الع���راق  جت���اه  الريطاني���ة 
االأوىل. ومار�س���ت العم���ل الث���وري والقتايل 

�سد الوجود الريطاين يف العراق.  

الهوام�ض
)1( عزيز علي امل�س����ري 1880- 1964( من 
اأ�س����رة عربية عريقة �سكنت العراق وانتقلت 
القاه����رة،  الثانوي����ة يف  در�����ض  اإىل م�س����ر، 
والتح����ق بالكلية الع�س����كرية يف االأ�س����تانة، 
ث����م يف كلية االأركان فتخرج منها بتفوق عام 
1904. ان�سم اإىل جمعية االحتاد والرقي، 
و�س����ارك يف انقالبها الع�س����كري عام 1908، 
ت����رك االحت����اد والرق����ي ب�س����بب معاداته����ا 
للعرب. اأ�س�����ض مع ال�س����هيد �سليم اجلزائري 
اجلمعي����ة القحطاني����ة، الت����ي ن����ادت مبملكة 
ذات تاج����ني العرب والرك(. غمل على وقف 
احلرب يف اليمن عام 1910حارب ب�سجاعة 
وبطولة يف ليبيا �س����د الغزو االإيطايل. عاد 
اإىل االأ�س����تانة ع����ام 1913 ، واأ�س�����ض جمعية 
العه����د، اعتق����ل يف 9 �س����باط 1914، وحك����م 
 21 يف  �س����راحه  واأطل����ق  باالإع����دام،  علي����ه 
ني�سان 1914 ونفي اإىل م�سر. توىل وزارة 
احل����رب يف حكومة ال�س����ريف ح�س����ني االأول 
ع����ام 1916، واختلف مع ال�س����ريف ب�س����بب 

ارتباطاته مع االإنكليز وعاد اإىل م�سر.  
 )13( يا�سني با�سا الها�سمي 1882- 1937(. 
ولد يف بغداد، وتعلم يف االأ�ستانة يف الكلية 
فتخ����رج  االأركان.  مدر�س����ة  ث����م  الع�س����كرية 
�س����ابط اأركان حرب عام 1905. انت�سب اإىل 

جمعي����ة العهد. وخ����الل وجوده يف دم�س����ق 
ان�س����م اأي�س����ًا اإىل اجلمعية العربي����ة الفتاة. 
ف����كان حلقة الو�س����ل ب����ني اجلمعيت����ني قاتل 
يف النم�س����ا �س����د الرو�ض يف غالي�سيا. قاتل 
مع الرك �س����د اجلي�ض العربي يف ال�سونة. 
دم�س����ق  اإىل  في�س����ل  بع����د و�س����ول  اختف����ى 
1918. فق����د رف�����ض االن�س����مام اإىل الث����ورة 
م����ع بريطاني����ا  العربي����ة لرف�س����ه التحال����ف 
حر�����ض   1915 ع����ام  يف  وكان  وفرن�س����ا. 
في�س����ال على الثورة حني كان رئي�سًا الأركان 
الفرقة الثالثة ع�س����ر. عفا عنه في�س����ل، وعني 
رئي�سًا الأركان اجلي�ض ديوان ال�سورى( رغم 

اعرا�سات االإنكليز.  
 )1958  -1888 ال�س����عيد  ن����وري   )14(
ول����د يف بغ����داد، وتخ����رج م����ن ثانويتها عام 
يف  االأ�س����تانة  يف  درا�س����ته  وتاب����ع   .1903
كليته����ا الع�س����كرية وتخ����رج يف االأكادميي����ة 
الع�س����كرية عام 1906، وانت�سب اإىل جمعية 
العه����د 1913، وه����رب بع����د افت�س����اح اأم����ره 
اإىل الب�س����رة، وبق����ي برعاية طال����ب النقيب 
حت����ى ه����رب اإىل احلجاز، والتح����ق بالثورة 
العربي����ة، وت����وىل ع����دة مراك����ز قيادي����ة يف 
اجلي�����ض العربي. وبعد تويل في�س����ل احلكم 
دم�س����ق  ملوق����ع  قائ����دًا  اأ�س����بح  �س����ورية  يف 
اإىل  عودت����ه  وبع����د  اخلا�����ض.  و�س����كرتريه 
العراق توىل رئا�س����ة ال����وزارات عدة مرات. 
كان معجب����ًا ج����دًا بريطاني����ا حتى الع�س����ق 
مم����ا اعت����ره معظم العرب اأح����د عمالئها يف 
املنطقة واأدت هذه املحبة و�سيا�سته املوالية 
للغرب اإىل قتله و�س����حله يف �س����وارع بغداد 

بعد قيام ثورة 14 متوز 1958.  
 )1936  -1884 الع�س����كري  جعف����ر   )15(
در�ض يف بغداد واملو�سل عام 1901. در�ض 
يف الكلية الع�س����كرية يف االأ�ستانة، وتخرج 
فيها مالزمًا يف عام 1904، اأر�سل اإىل اأملانيا 
يف عام 1910 لدرا�س����ة العلوم الع�س����كرية، 
يف  ي�س����رك  مل   .1914 ع����ام  حت����ى  وبق����ي 
تاأ�س����ي�ض العهد. �س����ارك يف القت����ال يف ليبيا 
واعتق����ل يف جبهة القتال من االإنكليز 1916 
والتح����ق بالث����ورة العربي����ة واأ�س����بح قائدًا 
جلي�ض في�س����ل. ث����م واليًا على حل����ب. وبعد 
عودته للعراق توىل وزارة الدفاع ثم رئا�سة 
احلكوم����ة. قتل بع����د قيام ثورة بكر �س����دقي 

عام 1936.  

�سباط العهد وغريهم من ال�سباط العرب حني �سمع�ا باتفاقات �سايك�س بيك� ووعد 
بلف�ر، اأوقف�ا القتال �سد االأتراك. وكادت االأم�ر تتح�ل اإىل كارثة على االإنكليز 

وال�سريف ح�سني معًا. ل�ال تدخل االأمري في�سل �سخ�سيًا. الذي اأقنع ال�سباط العرب 
با�ستئناف القتال. ومتابعة حترير بالدهم، فدخل�ا �س�رية يف ت�سرين االأول 1918. 

وبعد ت�سكل االإدارة العربية يف دم�سق. �سارك �سباط العهد فيها، واحتل�ا اأرفع 
املنا�سب الع�سكرية واالإدارية.  
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رئي�س جمل�س االإدارة رئي�س التحرير 

التحرير : علي ح�سني
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املقاهي والأدباء 
مليعة توفيق.. واأغنية لخرب

جميل امل�ساري 

مليع���ة توفي���ق مطربة عراقية ول���دت يف بغداد 
ع���ام 1937 وهي واح���دة من مطرب���ات بغداد 
ال�سهريات التي كانت تغني باللهجة البغدادية 
. ن�س���اأت يف و�س���ط فني يحب الغن���اء الريفي. 
اأكملت درا�س���تها الثانوية يف مدر�سة الكرخ ثم 
دخلت مدر�سة املو�سيقى عام 1950 وتخرجت 
يف معه���د الفنون اجلميلة عام 1959، وعندما 
عرفت بحالوة �سوتها تقدمت اإىل االذاعة عام 
1953 وغنت عددا كبريا من االغاين ، وعندما 
ب���داأ ب���ث تلفزي���ون بغ���داد ع���ام 1956 قدم���ت 
الكث���ري من احلف���الت الت���ي جعلت �س���وتها و 
لونها الغنائي معروفًا ، �سافرت اإىل الكثري من 
االقط���ار العربية و االوروبي���ة يف ذلك الوقت 
لتحيي حفالتها.. �س���وت ق���وي النرات ريفي 
النكهة مدين ال�س���دى.. حالفها احلظ فاأحتفظ 
التلفزي���ون العراقي لها باأغنيات م�س���ورة تعد 

على اأ�سابع اليد،
اهتم���ت بالغن���اء على خ�س���بة امل�س���ارح الليلية 
اأكرث م���ن اهتمامه���ا بالغناء االإذاع���ي، طبقتها 
ال�س���وتية عالي���ة ج���دًا وخزينها م���ن االأغاين 
االإذاعي���ة ال يتجاوز اخلم����ض والثالثني اأغنية 
بالرغم م���ن رحلتها الطويلة م���ع الغناء، وهي 
جتيد الغن���اء الأط���وار االأبوذية وال�س���ويحلي 
والنايل ب�سكل جيد وجميل، لكنها ظلت حبي�سة 
امل�س���ارح، وقد برع���ت يف غن���اء ) الهجع( منذ 
عام 1953 عندما �سمعته يف منطقة امل�سخاب، 

وه���ذا الن���وع م���ن الغن���اء ت�س���تهر ب���ه مناطق 
الفرات االأو�سط من العراق، وهو غناء راق�ض 
يعتم���د يف اأغل���ب االأحي���ان على اآلة مو�س���يقية 
واح���دة هي الطبل���ة. م���ن اأغانيها امل�س���هورة، 
»ه���ذا احللو كاتلني يعمه« و« �س���فته وبالعجل 
حبيت���ه والل���ه » واالأغنيتان من اأحل���ان امللحن 
حممد نو�س���ي، ولها اأغنية »ي���ا الولد يا ابني » 
التي ذاع �س���يتها ب�س���رعة مذهلة يف البيوتات 

العراقية خل�سو�سيتها املحلية البحتة.
ابتع���دت املطربة مليع���ة توفيق ع���ن الغناء يف 
بداي���ة الثمانيني���ات م���ن الق���رن املن�س���رم بعد 
اأن مرت مبرحلة قا�س���ية �س���عبة عرفت باأغاين 
ا�س���تهدت  راق����ض  ريف���ي  الهج���ع وه���و وزن 
ب���ه مطرب���ات الغج���ر و�س���جل التلفزي���ون لها 
املايكرف���ون  اأم���ام  واقف���ة  وبقي���ت  اأغانيه���ا.. 
تغني حت���ى انطفاأت �س���معتها يف ت�س���عينيات 
القرن الع�س���رين تاركة الع�سرات من االأغنيات 
مات���ت مليعة توفي���ق عام 1992 ب�س���بب مر�ض 
ع�س���ال ودفن���ت يف مق���رة الك���رخ يف بغداد.  
وترك���ت اأرث���ًا كبريًا م���ن اأغانيها امل�س���جلة يف 
اإذاع���ة بغداد.غنت مليعة اأطوارًا من »االأبوذية« 
و«ال�س���ويحلي« و«الهج���ع« و«النايل« وهو فن 
عراقي يت�س���ف باحلنني والعواطف اجليا�سة 
حي���ث اأبدعت فيه ه���ذه الفنان���ة الكبرية، ومن 

اأغانيها ال�سهرية:
- �سفته وبالعجل حبيته والله

- ني�سان اخلطوبة
- هذا احللو كاتلني ياعمة

- يلما�سية بليل اإلهلج
- مية اإهنا مية

- جينا ن�سوفكم
- العايل ما اإله حوبه

- يا ميه انطيني الدربيل 
 بع���د ان اذيع���ت اغني���ة ال خ���ر يف الن�س���ف 
الثاين م���ن �س���تينيات القرن املا�س���ي واخذت 
�س���هرتها ب�س���وت الفن���ان فا�س���ل ع���واد وهي 
باال�س���ل ق�س���يدة لل�س���اعر طارق يا�س���ني حلن 
بع�ض مقاطعها امللحن واملطرب الراحل ح�سني 
ال�س���عدي. قام احد ا�س���حاب اال�س���طونات يف 
الكوي���ت وه���و حمم���د ال�س���ايب باالتف���اق مع 
مطرب االغني���ة لغر�ض طبعها على ا�س���طوانة 

يوزعها يف الكويت واخلليج. 
ار�س���ل ال�س���ايب )العتيب( اىل قر�ض لغر�ض 
نق���ل االغنية على ا�س���طوانة وجعل غالفها من 
الورق ال�س���قيل، الوجه االول يتزين ب�سورة 
املط���رب املب���دع فا�س���ل ع���واد والوج���ه االخر 
خط كلمات االغنية وهو فرح ومطمئن لنجاح 
م�س���روعه وذلك ب�س���بب ع���دم انت�س���ار اجهزة 

الكا�سيت. 
وكانت اال�سطوانة هي �سيدة ال�سوق وقد ظهر 
يف ذل���ك الوق���ت )كرامف���ون( لل�س���يارات كانت 
فرحة حممد ال�س���ايب ال تو�س���ف وهو يحدثنا 

وي�س���ف لنا جمال ت�س���ميم غالف اال�س���طوانة 
وكن���ت ان���ا والفن���ان عبدالواحد جمع���ة رحمه 
الل���ه ن�س���تمع اليه وذل���ك يف مكتب���ه الواقع يف 
عمارة جوهرة اخلليج يف �س���احة ال�س���فاة يف 

الكويت. 
وكان الفن���ان عبدالواح���د جمعة ي�س���تمع بجد 
وي�س���حك يف �س���ره وعندما نزلنا اىل ال�سارع 
العام ق���ال يل عبدالواحد: م�س���كني حممد قلت 
مل���اذا قال �س���رى بعد يومني �س���وف تخيب كل 
احالم���ه قل���ت: مل افهم �س���يئا! اجابن���ي  انتظر  
غ���دا او بع���د غد ومل يه���داأ يل ب���ال فاخذت الح 
عليه حت���ى و�س���لنا مكتب ابو زي���د فون وهو 
ا�س���هر مكتب لت�سجيل اال�س���طوانات �سواء يف 
الكويت او اخلليج وا�سمعه )حممد ال�سكعبي( 
وهو رجل �س���رير ولكن مت���ذوق للفن وعقلية 
منتج���ي  م���ن  لع���دد  وكي���ل  وه���و  جتاري���ة 
اال�سطونات يف القاهرة او بريوت ا�سافة اىل 
فروع���ه يف بع�ض امارات اخللي���ج. فقال له يا 
اب���و طالب وهي كنية املط���رب عبدالواحد غدا 
�س���وف نخرج الب�س���اعة م���ن الكم���ارك. وبعد 
ح�ساب وجمع وطرح قال ابو زيد لقد ا�سبحت 
كلفة اال�س���طوانة الواحدة 96 فل�سا وهنا اخذ 
ي�س���حك عبدالواح���د جمعة وق���ال: غدا حممد 
ال�س���ايب ي�سيبه الغم واحلزن. وبعد خروجنا 
ق����ض  يل احلكاية فق���ال امل تعلم ب���ان جميئي 
اىل الكوي���ت قبل يومني هو من لبنان قلت نعم 

ق���ال امل يخطر ببال���ك ماذا افع���ل يف لبنان يف 
هذا ال���رد القار�ض قلت له اكي���د ملتابعة اعمال 
)ابو زيد( ف�س���حك وقال قبل ا�س���بوع وعندما 
كنت يف بغداد �س���جلت اغنية )ال خر( ب�سوت 
مليعة توفيق يف ا�س���توديو جميل ب�س���ري وبعد 
ذل���ك حج���زت اىل لبن���ان ومعي ال�س���ريط ومت 
تفريغه على ا�س���طوانة ويوم غد �س���وف تنزل 
اىل ال�سوق ب�سوت مليعة قبل ان ت�سل ب�ساعة 
حممد ال�سايب ب�سوت مطربها اال�سلي فا�سل 

عواد. 
وهنا ا�س���تغربت من هذه احلكاية وما �سادف 
به���ا م���ن مفارق���ات ال جم���ال هن���ا لذكرها ويف 
ظه���ر الي���وم الث���اين و�س���لت ال�س���ناديق اىل 
ف���ون(  خم���زن )حمم���د ال�س���كعبي اب���و زي���د 
وعلت مكرات ال�س���وت ت�سدح باغنية ال خر 
ب�سوت مليعة توفيق فكان االقبال عليها �سديدا 
م���ن قب���ل اجلماهري الت���ي اأحبت ه���ذه االغنية 
او من ا�س���حاب بي���ع اال�س���طوانات يف جميع 
انحاء الكويت وقد بيعت اال�سطوانة الواحدة 
ب�س���عر اجلمل���ة مببلغ )دين���ار ورب���ع كويتي( 
وكانت كلفتها  وا�س���له اىل خم���ازن )ابو زيد( 
)96 فل�س���ا وهكذا اف�س���ل ابو زيد وعبدالواحد 
جمعة م�س���روع  حممد ال�سايب الذي كان يحلم 
به وبعد و�س���ول ب�س���اعته ب�س���هر م���ن توزيع 
االغنية ب�سوت مليعة كان االقبال عليها �سعيفا 

و�سح املثل القائل )التجارة �سطارة(!.


