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المستدرك على كتاب (وجوه عراقية)

لماذا أغفل السويدي الحديث عن

بعض الشخصيات السياسية؟
إعداد :رفعة عبد الرزاق محمد

تعددت نسخ كتاب (وجوه عراقية) الذي
كتبه توفيق السويدي ،رئيس الوزراء
العراقي في العهد الملكي ،غير ان
الراحل نجدة فتحي صفوة نشرواحدة
من هذه النسخ التي امالها السويدي
على بعض اصدقائه قبل ثورة تموز
 1958وبعدها ،ومن هؤالء االصدقاء
نذكر خيري العمري والمحامي جودة
هندي صديقه ووكيل اعماله بعد تركه
العراق ،ونجدة فتحي صفوة.ويذكر
المرحوم جودة هندي ان االوراق
االصلية للكتاب فقدت أثناء مداهمة
سلطات  14تموز لبيت السويدي
واستيالئها على اوراق ،وذكر ان من
االوراق المفقودة وصية عبد المحسن
السعدون الشهيرة.

ان كت ��اب وج ��وه عراقي ��ة للمرح ��وم توفي ��ق
ال�س ��ويدي الذي طبع يف لندن قد اغفل ترجمة
�شخ�صيت�ي�ن هما ن ��ور الدين حمم ��ود ( تويف
ي ��وم االثن�ي�ن يف /23اذار ) 1981وابراهيم
كم ��ال ( تويف/31مت ��وز ) 1947على حني ان
ن�سخ ��ة اال�ستاذ امل� ��ؤرخ خريي العم ��ري التي
�أمالها توفيق ال�سويدي عليه قد حوت ترجمة
هاتني ال�شخ�صيتني وقد رغب بع�ض اال�صدقاء
يف الوقوف عليها و�أباح لهم العمري ذلك.
وردت يف ن�سخ ��ة العم ��ري ترجم ��ة للفري ��ق
ن ��ور الدي ��ن حممود عل ��ى حني خل ��ت الن�سخة
املطبوعة من هذه الرتجمة فقد علل ال�سويدي
�سب ��ب ادراج ��ه ن ��ور الدي ��ن حمم ��ود بقول ��ه:
“اذا كان جم ��رى البح ��ث ع ��ن وج ��وه عراقية
ق ��د ت�ضم ��ن بال�ض ��رورة لذك ��ر جمي ��ع ر�ؤ�ساء
الوزارات العراقية فق ��د ا�صبح من ال�ضروري
اكم ��اال للبحث والرتتي ��ب الت�سل�سلي ذكر نور
الدين حممود بني تل ��ك الوجوه النه حاز على
رئا�س ��ة الوزارة يف ظ ��روف معلومة الب�صفته
اح ��د رج ��ال ال�سيا�س ��ة ب ��ل ب�صفته اح ��د قواد
اجلي�ش الذين عهد اليهم باخماد الثورة ولذلك
لي� ��س يف و�سع ��ي ان اطي ��ل البح ��ث عن ��ه الن
تاريخه ال�سيا�سي مل يحتو على �شيء ي�ستحق
البحث والتنقيب.
وكذلك وردت يف ن�سخة العمري ترجمة لكمال
ابراهيم على حني مل ترد يف الن�سخة املطبوعة
وقد عل ��ل ال�سويدي ادراجه بان ��ه كان مر�شحا
لرئا�سة الوزارة بعد ف�شل حركة ماي�س 1941
التحررية.

وم ��ن ه ��ذا يت�ض ��ح لن ��ا ان م ��ن �ش ��روط كتاب
ال�سوي ��دي ان يذك ��ر جميع اال�شخا� ��ص الذين
ا�ضطلع ��وا برئا�س ��ة ال ��وزارة وعدده ��م ثالثة
وع�ش ��رون رئي�س ��ا فلم ��اذا اذن اهم ��ل رئي�سني
م ��ن اولئك الر�ؤ�ساء وهما عبد الوهاب مرجان
واحم ��د خمت ��ار باب ��ان؟ عل ��ى حني ان ��ه ترجم
ال�شخا� ��ص مل ينالوا ال ��وزارة كوالده يو�سف
ال�سويدي واخري ��ن مل ينالوا الرئا�سة كجعفر
ابي التمن ور�ستم حيدر وطالب النقيب.
يف ن�سخ ��ة العم ��ري جن ��د ان ال�سوي ��دي ق ��د
�سخر م ��ن �صالح ج�ب�ر وذكر خطبت ��ه الركيكة
باللغ ��ة االنكليزي ��ة جواب ��ا عل ��ى خطب ��ة بيفن
عند التوقيع عل ��ى معاهدة بورت �سموث �سنة
 1948وذكر بانها كانت م�ضحكة اذ كان املقرر
ان ين�ب�ري الدكت ��ور حمم ��د فا�ض ��ل اجلمايل،
ع�ض ��و الوف ��د العراق ��ي املفاو� ��ض لل ��رد اال ان
�صال ��ح ج�ب�ر ا�ستاثر بذل ��ك لنف�س ��ه .وقد خلت
الن�سخة املطبوعة من هذا النقد ال�ساخر.
ويف ن�سخ ��ة العم ��ري تعري� ��ض بر�شي ��د عايل
الكي�ل�اين وت�شكي ��ك يف ن�سبت ��ه الل الكي�ل�اين
وقد فات ال�سويدي ان ال�سيد عبد الوهاب والد
ر�شي ��د كان زوج ��ا الحدى اخ ��وات ال�سيد عبد
الرحم ��ن النقي ��ب وح�ي�ن مل تنجب ل ��ه مولودا
ت ��زوج امر�أة غريها من قري ��ة ال�سادة فاولدها
ر�شيدا.
ويب ��دوا ان ال�سوي ��دي ق ��د اح� ��س بخطئه هذا
فع ��دل عن ��ه وخل ��ت من ��ه الن�سخ ��ة املطبوع ��ة
وح�سنا فعل.
ول�سائ ��ل ان ي�س ��ال م ��ا �سب ��ب االخت�ل�اف بني
الن�سخت�ي�ن؟ ولعل �سبب االخت�ل�اف كما يلوح
لن ��ا ان الن�سخة االوىل كتب ��ت يف العهد امللكي
فكان ��ت لهجته ��ا ح ��ادة ال تخل ��و م ��ن الت�شنيع
والتجري ��ح ام ��ا الثاني ��ة التي مت طب ��ع الكتاب
عليه ��ا فق ��د كتبها بع ��د ثورة  14مت ��وز 1958
يف منف ��اه االختي ��اري بب�ي�روت ف�ل�ا عجب ان
غري لهجت ��ه وخفف من غلوائه فاخذ ينظر اىل

تلك ال�شخ�صيات نظ ��رة فيها �شيء من العطف
والتربير العمالهم.
وكن ��ا نود خمل�ص�ي�ن لو ان اال�ست ��اذ �صفوة قد
ن�شر من ��اذج م�ص ��ورة من املخطوط ��ة لغر�ض
الوق ��وف عليه ��ا ومعرف ��ة م ��ا اذا كان ��ت بخط
ال�سوي ��دي او بخ ��ط �سواه ومت ��ى كان الفراغ
منها فذلك �ضروري لغر�ض التوثيق واملقارنة
ب�ي�ن الن�سخت�ي�ن خا�صة وان الكت ��اب طبع بعد
وفاة م�ؤلفه.
واليك ما كتبه ع ��ن الفريق نور الدين حممود،
وفقا لن�سخة العمري:
ا�سم ��ه ن ��ور الدين وا�س ��م ابيه حمم ��ود وعلى
م ��ا يظه ��ر م ��ن ا�سم ��ه ا�صل ��ه ك ��ردي ن�ش� ��أ يف
بغ ��داد وترعرع فيه ��ا ودر�س واكم ��ل درا�سته
الع�سكرية ودخل اجلي� ��ش العراقي وتقدم فيه
كما ان ��ه ذهب للدرا�س ��ة والتخ�ص�ص يف الهند
فا�صبح ركنا يف اجلي�ش.
وكنتيج ��ة لتقدم ��ه الع�سك ��ري ا�صب ��ح فريق ��ا
وعه ��د اليه بقيادة اجلي�ش العراقي – االردين
امل�شرتك مل ��دة م�ؤقت ��ة خالل ح ��ركات فل�سطني
 1948وق ��د قي ��ل عن ��ه يف ذل ��ك الوق ��ت ان ��ه
ميال ��ئ امللك عبد الل ��ه ويامتر بام ��ره يف حني
ان ال�ضج ��ة كان ��ت قائم ��ة �ض ��د �سيا�س ��ة املل ��ك
عب ��د الله تل ��ك ال�سيا�سة املنكم�ش ��ة التي يدعي
الوطني ��ون واملتطرف ��ون م ��ن الع ��رب انه ��ا قد
ادت اىل االنخ ��ذال والتقهق ��ر و�ضي ��اع الق�سم

الكبري م ��ن فل�سطني .وق ��د اردت ان ا�ستق�صي
ه ��ذه ال�شائع ��ات وا�سب ��اب تل ��ك ال�ضج ��ة منه
فلما القيت عليه بع� ��ض اال�سئلة املت�ضمنة تلك
االتهام ��ات اذكرها وادعى بان ال�ضعف مل يكن
م ��ن امللك عب ��د الله بل من اجلمي ��ع وباالخ�ص
من الع ��راق وقد او�ض ��ح يل ان رئي� ��س اركان
اجلي� ��ش العراقي وهو الفري ��ق �صالح �صائب
اجلب ��وري كان من املرتددين كثريا يف االقدام
عل ��ى اي عم ��ل ومهم ��ا يك ��ن االمر ف ��ان فاجعة
فل�سط�ي�ن انته ��ت ورجع ��ت الق ��وات العراقي ��ة
اىل بالدها وتعهد اجلرنال نور الدين حممود
برئا�س ��ة اركان اجلي� ��ش م�ستخلف ��ا اجلبوري
ال ��ذي احي ��ل اىل التقاع ��د وع�ي�ن ع�ض ��وا يف
جمل� ��س االعي ��ان واىل هن ��ا يبق ��ى اجل�ن�رال
ن ��ور الدين حممود رج�ل�ا ع�سكري ��ا مل تكن له
�صل ��ة بال�سيا�س ��ة ولكن ح ��وادث  / 27ت�شرين
 1952الت ��ي ظه ��رت بحركات مزعج ��ة نظمها
ال�شيوعي ��ون و�آزره ��ا املوت ��ورن واملتطرفون
م ��ن كل جن�س يف املع�ت�رك ال�سيا�سي ادت اىل
ا�ستقال ��ة وزارة م�صطف ��ى العم ��ري فح�ص ��ل
اخت�ل�اط فه ��م يف اجل ��و ال�سيا�س ��ي ادى اىل
التبلب ��ل يف اتخ ��اذ اي اج ��راء م ��ن �ش�أن ��ه ان
يعي ��د االم ��ن اىل ن�صاب ��ه يف مدة ق�ص�ي�رة فلم
يتي�سر واحلالة ه ��ذه االعتماد على احد رجال
ال�سيا�س ��ة للقي ��ام بامل�س�ؤولي ��ة ف ��ر�ؤي تكليف
اجلي� ��ش مبهمة ت�أمني االم ��ن وا�ستتبابه ولكن

امل�شكل ��ة بقي ��ت معلق ��ة فيم ��ن �سيك ��ون االم ��ر
التخ ��اذ تل ��ك االج ��راءات فامللك غ�ي�ر م�س�ؤول
د�ستوري ��ا وال ��وزارة غ�ي�ر م�س�ؤول ��ة فعلي ��ا
فعل ��ى اية ق ��وة �شرعية ي�ستن ��د اجلي�ش للقيام
بالواجبات املطلوبة من ��ه فتقرر بناء على ذلك
ان يعه ��د اىل رئي� ��س اركان اجلي� ��ش بت�ألي ��ف
وزارة ال�ستكم ��ال ال�شروط الد�ستورية وطلب
ال�سري ��ة باتخ ��اذ االج ��راءات الالزم ��ة فكل ��ف
اجل�ن�رال نور الدي ��ن وهو غري م�سب ��وق باية
معلوم ��ات ت�ؤهله للقي ��ام بوظيفت ��ه على وجه
امت وقد اريد ا�ستكمال العنا�صر التي ت�ستطيع
ان ت� ��ؤازره مبعلوماتها القانوني ��ة وجتاربها
ال�سيا�سي ��ة فا�ش�ي�ر علي ��ه ان ياخ ��ذ بع� ��ض
ال�شخ�صي ��ات الت ��ي كان ��ت بعي ��دة ع ��ن احلكم
تل ��ك العنا�صر الت ��ي انتهزت فر�ص ��ة وجودها
يف امل�س�ؤولي ��ة ف ��ارادت ان تب ��دع الكث�ي�ر م ��ن
االعم ��ال الت ��ي ق ��د ال تن�سج ��م م ��ع الظ ��روف
واالمكاني ��ات املتوف ��رة يف البلد فبقيت وزارة
اجلرنال تتل ��ك�أ يف �شتى االج ��راءات املبعرثة
ومل ت�ص ��ب باي ��ة منه ��ا جناح ��ا �س ��وى تام�ي�ن
االم ��ن بق ��وة اجلي�ش ومل ��ا مت كل �ش ��يء وفتح
املجل�س واجري ��ت االنتخابات بطريقة جديدة
�سمي ��ت طريقة االنتخاب ��ات املبا�شرة مبوجب
مر�س ��وم ا�ص ��در خ�صي�ص ��ا له ��ذه الغاية جرت
االنتخاب ��ات وه ��ي التف ��رق ع ��ن �سابقته ��ا اال
ببع�ض اال�شخا�ص املحظوظ�ي�ن الذين بدلتهم
ال�شفاع ��ات والو�ساط ��ات ل ��دى امل�س�ؤولني يف
احلكم والبالط.
* لق ��د كانت وزارة نور الدي ��ن وزارة انتقالية
وباال�ص ��ح م�ؤقت ��ة كان ��ت وظيفته ��ا متج ��ه
اىل تام�ي�ن االم ��ن والق�ض ��اء عل ��ى الث ��ورة ثم
ا�ستحدث ��ت له ��ا مهم ��ة جدي ��دة وه ��ي اج ��راء
انتخ ��اب املجل� ��س ومل ��ا مت لها اعت�ب�رت وزارة
منهي ��ة �ضمن عملها فا�شري عليه ��ا بالتخلي فلم
تن�صاع (تن�صع) لهذه اال�شارة.
* وقب ��ل يف ذل ��ك الوق ��ت ان ن�صيح ��ة بع ��دم
االن�صي ��اع كان ��ت ت�أتي م ��ن قبل وزي ��ر املالية
علي حمم ��ود ال�شيخ علي ال ��ذي اراد ان ينتقم
من احلكم القائم امل�سخر يف العراق باي �شكل
من اال�شكال وذل ��ك بايجاد عراقيل و�صعوبات
تلف ��ت االنظ ��ار اال ان الظ ��روف عل ��ى ما يظهر
مل تك ��ن مواتي ��ة للجرنال واىل م ��ن يلقي عليه
الن�ص ��ح واالر�شاد فافهم رئي�س الوزراء بالقلم
العري� ��ض ان ��ه يج ��ب ان ي�ستقب ��ل فا�ستق ��ال
بع ��د مواربة ب�سيط ��ة ومكافاة عل ��ى ان�صياعه
لالر�ش ��اد باال�ستقال ��ة عني ع�ض ��وا يف جمل�س
االعيان.
مالحظة:

اذا كان جم ��رى البح ��ث عن وج ��وه عراقية قد
ت�ضم ��ن بع�ض ال�ض ��رورة لذكر جمي ��ع ر�ؤ�ساء
الوزارات العراقية فق ��د ا�صبح من ال�ضروري
اكم ��اال للبحث والرتتي ��ب الت�سل�سلي ذكر نور
الدين حممود بني تل ��ك الوجوه النه حاز على
رئا�س ��ة الوزارة يف ظ ��روف معلومة الب�صفته
اح ��د رج ��ال ال�سيا�سة ب ��ل ب�صفته اح ��د القواد
الذي ��ن عهد اليه ��م باخماد الث ��ورة ولذلك لي�س
يف و�سع ��ي ان اطي ��ل البحث عن ��ه الن تاريخه
ال�سيا�س ��ي مل يحتو على �شيء ي�ستحق البحث
والتنقيب.
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في تاريخ الفن العراقي الكثير من االسماء التي لفها النسيان
وشابها العقوق والنكران ،وقد ذكرنا في ملحقنا هذا العديد
من هؤالء المنسيين الذين كانوا ملء العين والسمع ،وتركوا
من الذكريات الشيء العزيز ،ومن هؤالء الفنان الراحل فاضل
جاسم الذي يعد من الفنانين العراقيين الذين قدموا و
تركوا بصمة على الساحة الفنية العراقية الدواره الشعبية
والكوميدية وبطريقته االلقائية المحببة..

هل تذكرون الفنان الكوميدي فاضل جاسم؟
إع����داد :ذاك���رة عراقية

ول ��د الفن ��ان القدير «فا�ض ��ل جا�سم» ع ��ام  1941يف جانب
الكرخ ببغداد با�سرة معروفة مبهنها ال�شعبية ،وترعرع يف
حمالها الفحامة والفالحات وامل�شاهدة وتدرج يف الدرا�سة
يف مدار� ��س الك ��رخ وتخرج فيها حتى ا�صب ��ح من خريجي
معهد الفنون اجلميلة يف �ستينات القرن املا�ضي.
كان الفقيد ع�ضوا يف فرقة  14متوز و �أحد م�ؤ�س�سيها وقدم
الكثري من االعمال امل�سرحية فيها منها:
 الدبخانه جفجري البلد اللي يعوفه احلرامي جزة وخروف �أم�شي ورا مم�شاك العني ب�صرية و اليد ق�صرية الطا�سة و احلمام نداء الليل العب بكيفكعرف عند اجلمهور العراقي با�سم “ابو جوقي” قدم العديد
م ��ن االعمال م�سرحية التي مازال ��ت عالقة يف ذاكرة النا�س
�س ��واء م ��ع الفرقة القومي ��ة للتمثيل او م ��ع فرقة  14متوز،
خ�صو�صا
و �ش ��ارك يف العدي ��د من الأعم ��ال �أعمال الفرق ��ة
ً
برنامج “مع اخلالدين” الذي كان يعده الراحل عزيز �شالل
عزيز و قدمت اكرث حلقات الربنامج على الهواء مبا�شرة
يعد واح� �دًا من م�ؤ�س�سي الفرقة القومية للتمثيل ،كما برع
يف ادوار كث�ي�رة اهمه ��ا (جمال� ��س الرتاث  /ح ��رم �صاحب
املع ��ايل  /اب ��و الطي ��ب املتنب ��ي  /ندميك ��م ه ��ذا امل�س ��اء /
ال�شريعة و غريها،وقد �ش ��كل ثنائيًا جميلاً مع الفنان قا�سم
�صبح ��ي يف اكرث اعم ��ال فرقة  14مت ��وز ،وي�ؤك ��د زمال�ؤه
الفنان ��ون �أنه فن ��ان ان�ساين بكل معن ��ى الكلمة ،وهو ممثل
مب ��دع وكب�ي�ر ويتميز مبواقف ��ه الكوميدية الت ��ي قربته من
النا�س يف االزمان املختلفة
كم ��ا �شارك يف العديد من االعمال ال�سينمائية منها (الر�أ�س
� /ست ��ة علي �ستة  /الفار�س و اجلبل  /عمارة  / 13امل�س�ألة
الكربي  /التجربة  /امللك غازي).
فا�ض ��ل جا�س ��م �ش ��ارك يف ع ��دة م�سل�س�ل�ات تلفزيوني ��ة و
اذاعي ��ة منه ��ا (وراء الأب ��واب � /صفر زايد �صف ��ر ناق�ص /
نفو� ��س مهم�ش ��ة  /ظرف ��اء ولك ��ن  /الهاج�س  /ذئ ��اب الليل
ج / 1احلوا�س ��م � /ساي ��ق ال�ستوتة  /زمن ح�ي�ران  /رياح
املا�ض ��ي  /امل�ساف ��ر  /اي ��ام التح ��دي  /ب�شاي ��ر  /حباري /
ح�ص ��اد الب�سات�ي�ن  /رج ��ل ف ��وق ال�شبهات  /طرق ��ات الليل
 /ع�ش ��اق  /قي� ��س و ليل ��ي  /نا�س م ��ن طرفن ��ا  /ال�صفعة /
اعايل الفردو�س � /أ�شهي املوائد يف مدينة القواعد  /رحلة
م�سع ��ود العمارتل ��ي  /ايام االجازة � /أحل ��ي الكالم  /ناظم
الغ ��زايل  /حكاي ��ات املدن الثالثة  /من ��اوي با�شا ج 1و/ 2
ع ��امل ال�ست وهيبة � /شموع خ�ض ��ر اليا�س  /غاوي م�شاكل
 /املقتف ��ي لأمرالل ��ه  /بيتنا و البيوت اجل�ي�ران  /حكايات
املزرع ��ة  /ال�س ��رداب  /با�ش ��وات اخر زم ��ن � /سبع �صنايع

و البخ ��ت �ضاي ��ع  /خطوط �ساخنة  /الوق ��ت لل�شفقة  /من
يط ��رق ب ��اب اللي ��ل  /وجه ��ة نظ ��ر  /ال�صفق ��ة و غريها من
اعمال .ومن �آخر �أعمال ��ه الفنية م�سرحية ال�سوق و�إطراف
املدين ��ة ومقامات �أب ��و �سمرة وكان ��ت م�سرحية عوايف هي
�آخر �أعماله عام .2002
وعل ��ى ال�شا�ش ��ة ال�صغ�ي�رة فقد �ش ��ارك يف م�سل�س ��ل �سائق
ال�ستوت ��ة (ك�ضي ��ف �شرف) م ��ن بطولة الفن ��ان قا�سم املالك
و�إخ ��راج جم ��ال عبد جا�سم وه ��ذا اي�ضا �آخ ��ر عمل تلفازي
قدمه اىل اجلمهور عام يف رم�ضان 2011
ت ��ويف رحم ��ه الل ��ه ي ��وم االثن�ي�ن  27اب  2012اث ��ر �أزم ��ة
قلبي ��ة بع ��د ان عانى م ��ن مر� ��ض ال�سكري وارتف ��اع �ضغط
ال ��دم املزمن ما جعله يعي� ��ش بعزله عن الو�سط الفني خالل
ال�سنوات الأخرية من حياته بعد �أن �أ�صابه العمى.
ق ��ال عنه الفن ��ان الراحل قا�سم �صبح ��ي“ :يف فا�ضل جا�سم
�صف ��ات م�شرتكة ا�سهم ��ت يف جناحنا معًا م ��ن خالل اقبال
املخرج�ي�ن عل ��ى ا�سن ��اد ادوار قريب ��ة من بع�ضن ��ا يف اطار
كوميدي دغدغ قلوب امل�شاهدين منذ اكرث من ع�شرين عام ًا،
ف�ض ًال عن حما�سة الراح ��ل خليل الرفاعي يف كتابة ق�ص�ص
قريب ��ة من الواقع العراقي ال�شعبي ،ووجد يف كلينا ر�سالة
مهم ��ة ب�سيطة متثل جمتمع الطيبة والوفاء والغرية حولها
اىل اعمال ناجحة بعدما و�صل ان�سجام الراحل معي نف�سيًا
وروح ًي ��ا وفكر ًي ��ا اىل درج ��ة الكم ��ال بحيث �ص ��ار يفهمني
باال�شارة واالمياءة من دون ان نتفوه بكلمة واحدة”.
وا�ض ��اف“ :خ�سرنا فا�ضل جا�سم الإن�س ��ان الطيب والفنان
العف ��وي والعراق ��ي ال�شري ��ف ال ��ذي ه�ض ��م كل �صعوب ��ات
احلياة وذرف الدموع قه ًرا ملا و�صل �إليه امل�ستوى املعي�شي
لل ��رواد م ��ن ب�ؤ� ��س و�شقاء ،وم ��ا ت�سببت به ظ ��روف البالد
ط ��وال العقود الثالثة االخرية من تباين مل�ستوى العرو�ض
امل�سرحي ��ة والدرام ��ا التلفزيوني ��ة اثر رحي ��ل عمالقة الفن
النظي ��ف والربئ ،لذا �سابقى وفيًا لأخي الراحل وكل رموز
الفن اال�صيل من خالل ا�سرتجاع ابهى الذكريات واملواقف
ال�شجية ولن نن�ساه ��م مهما حيينا ،الف رحمة على روحهم
الطاهرة”.
�أ�ش ��اد به الفن ��ان الكبري يو�س ��ف العاين فق ��ال“ :دعيت �إىل
حف ��ل مهرج ��ان بغ ��داد ال ��دويل اخلام� ��س للمبدع�ي�ن الذي
اقي ��م يف قاعة امل�س ��رح الوطني ،وقف ب�ي�ن املكرمني الفنان
امل�سرح ��ي والتلفزيوين فا�ضل جا�س ��م �سمعت مبر�ضه ومل
�أك ��ن ادري ع ��ن حالت ��ه اال القلي ��ل ،هرع ��ت �إلي ��ه لأحت�ضنه
وا�ستم ��ع �إليه وكان ه ��و مع من يقوده يتج ��ه �إ ّ
يل حني علم
�إنن ��ي حا�ض ��ر ،كان ال ي ��رى �شيئ� � ًا ومي ��د ي ��ده مي�س ��ك مبن
�أمام ��ه ك ��ي ال ي�سقط على الأر�ض ،فقد ب�ص ��ره ومل يبق منه
�إال ب�صي� ��ص �أم ��ل يعي ��د �إليه ق ��درة جديدة كي ي ��رى النور
وي�س�ي�ر يف مم ��رات امل�سرح بال رفي ��ق لي�صع ��د �إىل خ�شبة
م�سرح ��ه او ينزل منها كم ��ا كان بالأم�س ،عالم ��ة من �إبداع
حقيق ��ي ميلأ الف�ض ��اء حيوية ليقنعك مبا يق ��ول او يتحرك
وقدماه را�سخة ليقودها بر�ؤيته امل�ضيئة �إىل �أي جهة يريد
ميي ��ل ذات ال�شم ��ال وذات اليم�ي�ن ينتزع الب�سم ��ة والبهجة
ويغ ��ادر امل�سرح ب ��ذات احليوية ليلتم�س �ص ��دى ما قدم من
�إب ��داع وما خلق من فرح ،فا�ضل يف ذلك اليوم كان ميد يده
ليم�سك بي ويت�أكد �إين �أمامه احت�ضنته ،فاحت�ضنني وبكى
مردد ًا كلمات دعوة اىل امل�س�ؤولني لي�أخذوا بيده اىل �أماكن
عالج ��ه الت ��ي تتطلب امل ��ال واجله ��د وهو الي ��وم عاجز عن
توفريها بالق ��در املطلوب ،قال يل كلم ��ات �أبكتني ونقلتني
�إىل ح ��ال فنانني �آخرين مروا بعني امل�أ�ساة وما زال �آخرون
�أو �أخريات يف عني احلالة �أو �أ�سو�أ منها”.

4

العدد ( )5106السنة التاسعة عشرة
االثنين ( )17كانون الثاني 2022
www.almadasupplementscom

في  12كانون الثاني 1916

عندما أصبح خليل باشا واليا لبغداد

وقائدا للجيش العثماني في العراق
م���������ي���������ر ب�������ص�������ري

عين خليل باشا والي ًا لبغداد وقائداً لجيش
العراق في  12كانون الثاني  .1916لد خليل باشا
سنة  1881وتخرج في المدرسة العسكرية في
استانبول سنة  1904برتبة يوزباشي ممتاز .حارب
في طرابلس الغرب والبلقان ،واصبح سنة 1913
عقيد اركان حرب.
اشترك في حرب القفقاس ،ثم ارسل الى العراق،
وهو انذاك الزعيم خليل بك ،على رأس حملة
عسكرية وصلت الموصل في اواخر شباط 1915
وحاربت القوات الروسية في اورمية وديلمان ،ثم
انسحبت الى والية وان في ايار من السنة نفسها.
وفي اواخر تلك السنة نقل الى ساحة الكوت قائداً
للفيلق الثامن عشر بامرة قوات العراق الزعيم
نور الدين بك .ورفع الى رتبة “ مير لوا “ وعين
والي ًا لبغداد وقائداً لجيش العراق في  12كانون
الثاني .1916

عق ��دت علي ��ه االم ��ال لتحقي ��ق الن�ص ��ر عل ��ى الق ��وات
الربيطاني ��ة الغازي ��ة يف احلرب العاملية الث ��اين ،وهن�أه
ال�شاعر عبد الرحمن ابراهيم امل�صري قائ ًال:
يا قائــد ًا جي�ش العراق ،لك الثنـا
واحلمد وال�شكران واالطراء
بـك ال بغريك ت�ستـرد بـالدنــا
وب�سيف عزمك متحق االعداء
ت ��وىل خليل با�شا قيادة اجلبه ��ة العراقية ،وكان اجلي�ش
الربيط ��اين قد تق ��دم من اجلنوب واحت ��ل الكوت يف 28
ايل ��ول  1915بع ��د معركة ال�سن التي دح ��ر فيها اجلي�ش
الرتك ��ي وا�س ��ر من ��ه  1650رج�ل ً�ا .وزحف ��ت الق ��وات
الربيطاني ��ة يف ت�شري ��ن الثاين حتى بلغ ��ت �سلمان باك،
لك ��ن اجلي� ��ش الرتك ��ي �ص ��د هجماته ��ا وكبده ��ا خ�سائر
ج�سيم ��ة .وا�ضط ��ر القائ ��د االنكليزي اجل�ن�رال �شارل�س
تاون�سند ان يرتد بقوات ��ه االنكليزية الهندية اىل الكوت
فبلغها يف  3كانون االول وحت�صن بها .وطوقتها القوات
الرتكي ��ة و�شددت احل�صار عليه ��ا ،ودارت احلرب �سجا ًال
ب�ي�ن الفريق�ي�ن حوله ��ا .لك ��ن نفاد امل� ��ؤن ارغ ��م اجلرنال
تاون�سند على اال�ست�سالم بعد ان فقد االمل يف اخلال�ص،
وحم ��ل ا�س�ي�ر ًا مع  9250رج ًال م ��ن االنكليز والهنود يف
 29ني�سان  .1916وكانت املحاوالت التي بذلها االنكليز
ال�سرتداده ��ا يف اال�سابي ��ع ال�سالفة ق ��د كلفتهم فقدان 24
الف رجل .وقد عر�ض ��ت احلكومة الربيطانية �سر ًا خليل
با�ش ��ا مبلغ مليون باون ا�سرتليني ذهب ًا لفك احل�صار عن
الك ��وت فابى .قال يف ذل ��ك �ستيفن لونغري ��غ يف كتابه “
الع ��راق “ 1950 – 1900ماترجمت ��ه ”:وق ��د جل� ��أ اىل
حماول ��ة يائ�سة ومنافي ��ة للياقة يف �سبيل �ش ��راء �سالمة
احلاميةبالنقد من القائد الرتكي ،لكنها قوبلت بالرف�ض.
فقد اوفد (توما� ��س ادورد) لورن�س واوبري هربرت اىل
الع ��راق للقي ��ام باملحاول ��ة الت ��ي مل حتظ بقب ��ول كوك�س

(ال�سر بر�سي كوك�س رئي�س ال�ضباط ال�سيا�سني « …
لك ��ن جمرى احل ��رب تغ�ي�ر يف اواخر ال�سنة بع ��د تعزيز
القوات الربيطانية وتعيني اجل�ن�رال ال�سر �ستانلي مود
قائ ��د ًا عام� � ًا .وكان خليل با�شا قد ج ��اء اىل بغداد يف 11
اي ��ار  1916قادم� � ًا م ��ن ميدان احل ��رب يف زورق بخاري
م�سل ��ح وتوىل مقاليد الوالية .وعرف لدى االهلني بامليل
اىل العب ��ث والله ��و ،وقد �ش ��ق �شارع ًا رئي�سي� � ًا يف بغداد
�سم ��ي “ جادة خليل با�شا “ ،ث ��م اطلق عليه بعد ذلك ا�سم
�شارع الر�شيد.
غ ��ادر خلي ��ل با�شا مدينة بغ ��داد قبي ��ل �سقوطها يف ايدي
اجلي� ��ش الربيط ��اين يف  11اذار  1917وظ ��ل يق ��ود
اجلي� ��ش الرتك ��ي املن�سح ��ب اىل ال�شم ��ال .وكان الل ��واء
عل ��ي اح�سان با�ش ��ا نائب ًا له يف �ساح ��ة املو�صل ،ثم خلفه
يف القيادة ،فقام بت�سليم املدينة بعد الهدنة يف  8ت�شرين
الثاين .1918
نق ��ل خلي ��ل با�ش ��ا يف مت ��وز  1918اىل �ساح ��ة القفقا�س
برتبة فريق وعني قائد ًا جلحفل اجليو�ش ال�شرقية .وفتح
باك ��و يف ايل ��ول  .1918وعن ��د اعالن الهدن ��ة اعتقل يف
باطوم ،لكنه هرب يف اوائل  1919وعاد اىل ا�ستانبول.
واعيد اعتقاله بتهمة تقتيل االرمن ،وا�ستطاع الفرار يف
اب  1919اىل االنا�ض ��ول .وكلف ��ه م�صطف ��ى كم ��ال با�شا
(اتات ��ورك) باحل�صول على ا�سلحة وم�ساعدات مالية من
البل�شفي ��ك ،فم�ضى اىل رو�سية وو�ص ��ل اىل مو�سكو يف
ايار  ،1920وح�صل على بع�ض امل�ساعدات.
ثم ق ��ام بجوالت يف رو�سي ��ة وطرابزون ت�أيي ��د ًا مل�ساعي
ان ��ور با�ش ��ا يف �إن�ش ��اء جمال� ��س �شعبي ��ة يف االنا�ض ��ول
مناف�س ��ة للحرك ��ة الكمالي ��ة .وق ��د ط ��رده الكمالي ��ون من
طراب ��زون �سن ��ة  1922وم�ض ��ى اىل برلني .ث ��م عاد اىل
ا�ستانب ��ول بع ��د انت�ص ��ار احلرك ��ة الكمالي ��ة .واعت ��زل
اخلدمة برتبة فريق اول .وحني اعلن قانون القاب اال�سر

الرتكي ��ة �سن ��ة  1934اتخ ��ذ لنف�س ��ه لقب (ك ��وت) با�سم
املدينة العراقية التي ا�ست�سلمت له خالل احلرب العامة،
فا�صبح يعرف با�سم خليل كوت.
وعا� ��ش بعد ذل ��ك يف ا�ستانب ��ول حتى ق�ض ��ى نحبه فيها
يف � 21آب  .1957وكان �آخ ��ر والة الدولة العثمانية يف
عا�صم ��ة العبا�سيني اختتمت به �صفح ��ة تاريخية حافلة
دامت نحو ًا من اربعمائة �سنة.
كان النت�ص ��ار خلي ��ل با�ش ��ا عل ��ى االنكلي ��ز ورده ��م على
�أعقابهم و�ضرب احل�صار على الكوت �أثر بالغ يف نفو�س
العراق�ي�ن ،فقال حممد ر�ضا ال�شبيبي يف ق�صيدته “ يوم
املدائن وتل ال�سور «:
لـوال بلى طي�سفــون ،والبلى حـرم،
دكت كما دك من اركانه الطور
رواية الن�صــر �صبـت بعدما ا�شتبهت
وحينما رجمت عنك الأخابري
لتذكــري بخليــل �أو بفيلـقـــه
�سعد ًا ،وفيلق �سعد فيك من�صور
كل همــام وكــل ليـــث ملحمة
�أزل دامية منه الأظافري
يوم �أغـر من الإيــام منـبلـــج
وموقف يف �سبيل الله م�أثور
لك ��ن الفريق حممد �أم�ي�ن العمري ينتقد خلي ��ل با�شا يف
املجل ��د الث ��اين م ��ن “ تاريخ ح ��رب الع ��راق “ (،)1935
فيق ��ول ان ��ه مل يت ��وخ هدف� � ًا معين� � ًا بع ��د اندح ��ار جبهة
الفالحية وتراجعه نحو بغداد،
ومل يع ��د خطة معينة ،بل كان م�ت�ردد ًا مل يهيئ موا�ضيع
دفاعي ��ة متعاقبة وراء اجلبهة خالل ف�ت�رة ال�سكون التي
م�ضت يف �صيف
ع ��ام  1916وخريف ��ه .وق ��د تقاع� ��س حت ��ى ع ��ن در� ��س
الأرا�ضي ال�صاحل ��ة للدفاع ،ومل يعتق ��د بحراجة موقفه

حت ��ى عند ا�شتداد هجوم اجلرنال مود يفكانون الثاين
 .1917وكان ��ت النتيج ��ة املحتومة لذلك زح ��ف القوات
الربيطانية واحتاللها بغداد.
حينم ��ا حو�ص ��ر اجل�ن�رال تاون�سن ��د يف الك ��وت كل ��ف
توما� ��س ادورد لورن� ��س (ال ��ذي ا�شتهر فيما بع ��د با�سم
لورن� ��س ب�ل�اد العرب) مبهم ��ة غريبة يف ح ��رب العراق.
كان �آن ��ذاك برتب ��ة كاب�ت�ن يف اجلي� ��ش الربيط ��اين يف
القاه ��رة ،وعم ��ره اليتج ��اوز الثامن ��ة والع�شري ��ن ،وقد
�أم ��ر ان يت�ص ��ل بالقائ ��د الرتك ��ي خلي ��ل با�ش ��ا يف اوائل
�سن ��ة  1916ويعر� ��ض علي ��ه مبلغ مليون ب ��اون الطالق
�س ��راح الق ��وات الربيطاني ��ة املحا�ص ��رة .وكان التكليف
�صادر ًا من رئي�س اركان اجلي�ش االمرباطوري يف لندن
ال�سر وليام روبرن�س ��ن ،لكن ال�سر بر�سي كوك�س رئي�س
ال�ضباط ال�سيا�سيني يف العراق رف�ض ان ي�شارك يف هذا
امل�شروع امل�شبوه.
كان عدد القوة الربيطانية املح�صورة يف الكوت ع�شرة
االف رجل من الربيطانني والهنود.
و�صل الكابنت لورن� ��س اىل الب�صرة يف �آخر �آذار 1916
وكان معه اوبري هربرت من دائرة ا�ستخبارات اجلي�ش.
ات�صل الرج�ل�ان بخليل با�شا وعر�ضا عليه مليون باون،
ثم مليونني ،فرف�ض الر�شوة ب�سخرية واباء .ثم مل يلبث
تاون�سن ��د ان ا�ست�سل ��م بال قي ��د وال �شرط بع ��د ان نفدت
ذخريته وطعامه وابتلي افراد جي�شه باملالريا والزحار.
لك ��ن لورن� ��س و�صاحبه ع ��اودا االت�ص ��ال بخليل يف 29
ني�س ��ان لرتتي ��ب تفا�صي ��ل اال�ست�سالم ،وح ��اوال البحث
يف م�ص�ي�ر �أهايل الكوت الذين رحبوا باالنكليز ،غري ان
القائد الرتكي ذكرهما ان اال�ست�سالم كان بال �شرط .وقد
اكتف ��ى بعد ذلك باع ��دام ت�سعة �أ�شخا� ��ص منهم اثنان من
املختارين ومثلهما من ال�شيوخ.
عن كتاب (�أعالم الرتكمان)
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تردت صحة االب انستاس
ماري الكرملي ،وتبددت قواه
فتم نقله الى المستشفى
التعليمي ببغداد ،فلم
يلبث طويال حتى فارق
الحياة في صباح يوم الثالثاء
السابع من كانون الثاني
عام 1947م ،عن عمر يناهز
احدى وثمانين سنة وخمسة
أشهر ،شيع جثمان الفقيد
من المستشفى الى كنيسة
الالتين ،وشارك في تشييع
الفقيد جمهور من طبقات
المجتمع باختالف مللهم،
ودفن في الساحة عند الباب
الغربي للكنيسة إذ كان في
السنوات االخيرة يجلس
هناك صباح كل يوم من ايام
الصيف.

كتب الكرمليين في بغداد بين الحفظ والضياع

مكتبة االب الكرملي امام القضاء
د.وداد نجم الدوغجي

ت ��رك الكرملي و�صية و�ضعها من ��ذ العام 1936م ،ثم اكدها
يف الع ��ام 1943م ،وه ��ب مكتبت ��ه وكل ما ميل ��ك اىل الدير
ال ��ذي عا�ش فيه معظ ��م �سني حيات ��ه ،وكان جممل ما تركه
للدير مكتبة عريقة ومبل ��غ (� )6000ستة االالف دينار كان
قد جمعها من كتاباته ال�صحفية.
ا�شته ��رت مكتب ��ة الكرمل ��ي بانه ��ا اعظ ��م خزائ ��ن الع ��راق
خا�ص ��ة ،واو�سعها نطاقا ،وكان ��ت عامرة بالكتب املطبوعة
واملخطوطات النادرة� ،إذ حت ��وي مراجع امل�صادر الغربية
القدمي ��ة واللغ ��ة واالدب والتاريخ ،والبل ��دان ،والرتاجم،
وغريها م ��ن املو�ضوعات العربي ��ة واالجنبية مما انفردت
ب ��ه ،فق ��د جم ��ع كل م ��ا و�صل ��ت الي ��ه ي ��ده من كت ��ب خطية
ومطبوعة انتجتها مطابع الغرب وال�شرق ،وبناء على ذلك
ق�سم “الكرملي” مكتبته على ق�سمني.
اولهم ��ا :خزان ��ة الكت ��ب ال�شرقي ��ة :ح ��وت ( )1100اح ��د
ع�ش ��ر ال ��ف كتاب ��ا و(� )27053سبع ��ة وع�شري ��ن ال ��ف
وثالث ��ة وخم�س�ي�ن ت�صنيف ��ا خطي ��ا م�ؤلف ��ا ملختل ��ف علماء
الع ��امل يق�صده ��ا طالب ��و العلم والعلم ��اء من دي ��ار قا�صية
وداني ��ة ،نخ�ص منهم علماء النج ��ف وكربالء ،والكاظمية،
واالعظمية ،والب�صرة ،واملانيا ،وايطاليا ،وفرن�سا.
ثانيهم ��ا :خزان ��ة الكت ��ب الغربي ��ة :ح ��وت عل ��ى اك�ث�ر من
( )8000ثماني ��ة االف جمل ��د ف�ض�ل�ا عن امل�ؤلف ��ات اخلطية
التاريخي ��ة ال�شرقي ��ة ،ال�سيم ��ا – م ��ا كان فيه ��ا يبح ��ث عن
الع ��راق عامة ،وبغداد خا�صة م ��ن خرائط ور�سوم و�صور
والواح ح�سنة النق�ش والطبع.
عن ��ي “الكرمل ��ي” مبكتبت ��ه ،فجعله ��ا اك�ب�ر مرج ��ع للعلم
والعلم ��اء وم�ضمونه ��ا مت ��اح لكل م ��ن يريد االف ��ادة منها،
عل ��ى ان �إخراج الكتب مل يك ��ن مباحا ،فمراجعتها تتم عادة
داخ ��ل الدير� ،إذ اقبل على اقتناء كتب ��ه بيد مب�سوطة ،دون
تردد ،فكانت له ولالجيال خري عون على البحث والتحقيق
والت�ألي ��ف وجم ��ع م ��ن اجله ��ا النق ��ود الف�ضي ��ة والذهبية،
وكان ال يقب ��ل من املكتبات املقتنية لكتب ��ه اال باوراق النقد

اجلديدة.
حر� ��ص كل احلر�ص على ما يقتنيه من الكتب حتى انه كان
ال يفرط يف �إعارة كتاب واحد ملن يطلبه منه على الرغم من
ت�شجيعه عل ��ى املطالعة والتعلم ،لندرة الكتب التي ت�ضمها
مكتبت ��ه ولأهميتها ونذك ��ر ان “الكرملي” كان ميلك ن�سخة
م ��ن خمط ��وط معجم الع�ي�ن واراد اح ��د تالمي ��ذه ان يطلع
علي ��ه ليعده اىل الطباعة فاجاب ��ه بر�سالة يقول فيها“ :اين
ال�شجع ��ك على عزم ��ك طبع العني ،لكنك مل ت ��ر ن�سختي فقد
�صرف ��ت عليها اكرث من خم�سمائة دينار ..ان اهبك هذا فهو
م�ستحيل ،بل ظلم ،بل �سرقة ،بل اثم عظيم ..هنالك معاجم
اخرى ،اما عيني فيبقى كعيني».
نفى العثمانيون “الكرملي” واحتلوا دير االباء الكرمليني
عام  1917م ،فكانوا اذا ا�شتد بهم الربد فعمدوا اىل بع�ض
الكتب يف اخلزانة ،فاحرقوها ،وا�صطلوا بنارها ،ثم نهب
منها ما �سلم من النار ،اما اجلزء املتبقي حفظ بجهد االباء
الكرملي�ي�ن اذ اودع ��ت يف �صن ��دوق حدي ��دي وو�ضعت يف
باطن االر�ض.
وعندم ��ا عاد “الكرمل ��ي” من املنفى ،ب ��د�أ يجمع الكتب من
�سارقيها بقوة ال�سلطة الربيطانية فتجول مع الربيطانيني

يف االزق ��ة ،وال�ش ��وارع م�ستعين ��ا بااله ��ايل ليمكن ��وه من
اع ��ادة كتب ��ه امل�سروق ��ة ،وبد�أ يجم ��ع الكتب م ��ن جديد اما
هدي ��ة ،او مبادل ��ة ،او �ش ��راء جامع ��ا نقوده ��ا م ��ن املبال ��غ
الت ��ي يح�صل عليها من مقاالته الت ��ي ين�شرها وظل ي�سعى
ال�ستع ��ادة مناذج م ��ن الكتب التي فق ��دت وجتديد ومناذج
اخ ��رى التي �ضمته ��ا خم�س غرف من الطاب ��ق الثاين لدير
االباء الكرمليني.
وتلق ��ى يف اح ��دى ر�سائل ��ه تعزية وا�سف ًا ملا ح ��ل مبكتبته،
ولتخفيف وقع امل�صيبة عر�ض عليه مد يد العون الرجاعها
اىل �ساب ��ق ازدهاره ��ا ولك ��ي ي�سرتج ��ع مكان ��ة مكتبته من
جديد كمرجع لأهل العلم.
جم ��ع الكرمل ��ي ر�سائل ��ة الت ��ي كان ��ت ت�صل ��ه يومي ��ا م ��ن
امل�ست�شرق�ي�ن والعلم ��اء الع ��رب واالجان ��ب وا�ساتذت ��ه
وتالمي ��ذه يف اح ��دى زوايا مكتبته على �ش ��كل تل مكد�س،
وملا راه ��ا تلمي ��ذاه (كوركي�س ع ��واد) و(ميخائي ��ل عواد)
اقرتح ��ا عليه اخذها من اجل تبويبها وترتيبها وار�شفتها،
فواف ��ق الكرمل ��ي على ذلك ،وا�ستم ��را يف عملهما ذلك زهاء
ال�سن ��ة ون�سقت عل ��ى ا�سا�س ان لكل مر�سل ملف� � ًا خا�ص ًا به
وبعد امتام العمل ارجع التلميذان.

الر�سائ ��ل اىل “الكرملي”� ،إال انه مل ي�ستل ��م ر�سائله منهما
وق ��ام بتحري ��ر ورق ��ة واهبا بطي ��ب خاطر ذل ��ك الركن من
مكتبت ��ه ال ��ذي يح ��وي االف الر�سائ ��ل اليهما ،وبع ��د وفاة
�صاحبه ��ا عم ��ل التلميذان على نقل تل ��ك الر�سائل وايداعها
يف مكتبة املتحف العراقي كجزء من الوفاء له.
ت ��ويف “الكرمل ��ي” واخ ��ذت الت�سا�ؤالت تظه ��ر عن م�صري
تل ��ك اخلزانة التي كانت بغ ��داد تتباهى بها م ��ن بني �سائر
خزائن الكتب يف العراق والب�ل�اد املجاورة ،فارت�أى الدير
اال�ستئنا�س ب ��اراء ببع�ض ا�صدقاء الفقي ��د يف ذلك ال�ش�أن،
فاجمعوا على تهيئتها بالو�سائل الالزمة لكي تنطبق عليها
متطلب ��ات املكتب ��ة العام ��ة من ثم اع ��ادة فتحها ،لك ��ن الدير
كان حين ��ذاك يف و�ض ��ع مايل ال ي�ساعده عل ��ى حتقيق ذلك
املقرتح.
اقفل ��ت املكتب ��ة مدة غ�ي�ر ق�ص�ي�رة ،فاق ��ام ذووه (براتراند
مارين ��ي) ابن اخي ��ه دعوى من اجل احل�ص ��ول على مكتبة
الفقي ��د الن ��ه الوري ��ث ال�شرعي لعم ��ه ،وكان ��ت النتيجة ان
ا�سقط ��ت الدعوى وردت ،ب�سبب عدم وج ��ود �سند لها و�أن
املتوف ��ى راه ��ب وم ��ن �ش ��روط الرهبن ��ة الفق ��ر ،فالرهبان
ال ميلك ��ون �شيئ ��ا وكل ما حت ��ت ايديه ��م يف حياتهم وبعد
مماتهم يخ�ص الدير والكني�س ��ة ،ف�ضال عن ان “الكرملي”
كان ق ��د و�ضع و�صيته قب ��ل ثالث �سنني من وفاته يهب فيها
كل ميل ��ك ومن �ضمن ذلك مكتبت ��ه اىل الدير الذي عا�ش فيه
والكني�سة الكرملية.
ف�ض ��ل الدي ��ر ان يحقق ذلك املق�ت�رح ويجع ��ل املكتبة عامة
م ��ن جهة ويرفع ع ��ن كاهله نفق ��ات ذلك االق�ت�راح من جهة
اخ ��رى ،فاه ��دى املكتب ��ة فيم ��ا بع ��د – اىل وزارة املعارف
يف ع ��ام 1949م ،اذ بل ��غ حج ��م الهدي ��ة (� )7335سبع ��ة
االالف وثالثمائ ��ة وخم�س ��ة وثالث�ي�ن اثر ًا ،منه ��ا ()1335
ال ��ف وثالثمائ ��ة وخم�س ��ة وثالثون م ��ن املخطوطات التي
تخ� ��ص التاري ��خ واالدب والط ��ب وال�صيدل ��ة ،و()6000
�ستمائة ال ��ف مطبوع متنوع ،وزعت ب�ي�ن مكتبتي املتحف
العراقي ومتح ��ف املو�صل ،واحتفظ الدير بالكتب الدينية
والن�صرانية واالجنبية ،واملخطوطات القدمية ،وامل�ؤلفات
اخلطية ال�شخ�صية “للكرملي” ال�سيما معجم امل�ساعد.
عن ر�سالة (االب الكرملي وجهوده ال�صحفية)
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من ذكرياتي في جامعة القاهرة عام 1956

عراقية أمام طه حسين وجها لوجه
د .ح�����ي�����اة ش��������رارة

كن ��ت اح�ضر درو�سن ��ا يف الق�سم االنكلي ��زي �صباحا وكان
اال�سات ��ذة كلهم م ��ن امل�صريني بع ��د ان ان�سح ��ب اال�ساتذة
االنكلي ��ز من اجلامعة اثر تاميم قن ��اة ال�سوي�س ،ولكن ذلك
مل ي� ��ؤد اىل هب ��وط امل�ست ��وى العلمي وكان ير�أ� ��س الق�سم
الدكت ��ور املع ��روف ر�ش ��اد ر�ش ��دي ويدر�سنا م ��ادة ال�شعر
وكان اال�سات ��ذة �ضليع�ي�ن يف اخت�صا�صاته ��م �س ��واء يف
اللغ ��ة او االدب وعلى اط�ل�اع باحدث الكت ��ب ال�صادرة يف
اخل ��ارج ع ��ن موا�ضيعهم ام ��ا م ��ادة اللغة العربي ��ة فتوىل
اهمي ��ة خ�صو�صية فكانت الدكت ��ورة �سهري القلماوي تلقي
لنا املحا�ضرات عن االدب العربي .اما ع�صرا فكنت اح�ضر
مناق�شات �شه ��ادات الدكتوراه واملاج�ست�ي�ر واملحا�ضرات
الت ��ي يلقيه ��ا ط ��ه ح�س�ي�ن يف الق�س ��م العرب ��ي .كان يلق ��ي
بع�ضه ��ا يف قاعة مدرجة وا�سعة وبع�ضها االخر يف حجرة
ل�ص ��ف اعتيادي تقت�صر عادة على ح�ضور طلبة املاج�ستري
والدكتوراه.
غ�ي�ر ان احل�ض ��ور مل يقت�صر عل ��ى طلبة الدرا�س ��ات العليا
وامن ��ا يح�ضرها ع ��دد من ا�سات ��ذة الق�س ��م العربي ك�سهري
القلم ��اوي واخل�ش ��اب و�شوق ��ي �ضيف ا�ضاف ��ة اىل بع�ض
حمب ��ي االدب ،وقاع ��ات املحا�ض ��رات كم ��ا ذك ��رت �سابق ��ا
مفتوح ��ة ابوابه ��ا مل ��ن ي�ش ��اء .غ�ي�ر ان قاع ��ة الدكت ��ور طه
ح�سني تختلف عن بقية �صفوف الدرا�سة بجو من االجالل
واملهاب ��ة يحيط به احلا�ضرون وجوده عفوي ًا في�شعر املرء
فع�ل�ا ان ��ه داخل حرم ل ��ه قد�سيه حيث ي�س ��ود �صمت مطبق
وال ت ��رى �سوى اذان� � ًا م�صغي ��ة وانفا�سا مكتوم ��ة وعيونا
منتبه ��ة يقظة ووج ��وه احلا�ضرين �شاخ�ص ��ة باهتمام اىل
املحا�ض ��ر اجلال� ��س قبالته ��ا بج�سم ��ه النحي ��ل ونظارتي ��ه
ال�سوداوين ويدي ��ه امل�شبوكة ا�صابعهم ��ا ببع�ضهما بع�ضا
يف قب�ضة واحدة متوترة وهو يلقي حما�ضرته وك�أنه يتلو
�صفحات من كتبه وال يت�صور املرء انه يرجتل بهذا التدفق
والي�س ��ر والتلقائي ��ة لو مل ي ��ره مائال امام ��ه وامل�ستمعون
من�ش ��دون الي ��ه ،ي�صغون بتفكري ومتع ��ن يف كل ما يقوله.
ورغ ��م هالة التعظيم التي يح ��اط بها فانك ال ت�شعر بوجود
حاجز بين ��ك وبينه ،فنف�سه قريبة اليك ق ��رب الهواء واملاء
من ��ك ،تبث الدفء فيك كنهار ي�شع ن ��ور ًا وحرارة .ا�سلوبه
ين�س ��اب مت�سل�س�ل�ا كاجلدول اجلاري ،ن�ب�رة �صوته هادئة
عذب ��ة اجلر� ��س يعلق به ��ا ال�سمع عن ط ��وع واعجاب .لعل
ه ��ذا االبتعاد عن التعقيد والغمو�ض ه ��و الذي يدنيك منك
وميح ��و امل�ساف ��ات الت ��ي اقامها خيال ��ك بينك وبين ��ه و�إذا
ا�سلوبه ا�شبه بع�ص ��ا مو�سى ال�سحرية ميحو بلمح الب�صر
تل ��ك امل�ساف ��ات وال ت�شعر �إال انك جتل� ��س قبالة ان�سان ميلأ
منك ال�سمع وميتع الفكر.
يب ��دو احيان ��ا وكان ��ه يحدثك عن ام ��ور بديهية له ��ا طبيعة
اال�شي ��اء امل�ألوف ��ة غري انه يك�شف لك ع ��ن �شيء جديد فيها.
�ش ��يء مل يخطر ل ��ك ببال وتظم� ��أ له نف�سك فتج ��د فيه نكهة
مل تتذوقه ��ا م ��ن قب ��ل وامور ًا كن ��ت غافال عنه ��ا وو�ضوحا
وب�ساط ��ة ق�ص ��ر عنه ��ا تفك�ي�رك وتظ ��ل اىل جنب ��ه م�صغي ًا
م�ستمتع ًا بذلك التجديد يف فكره وحديثه.
كن ��ت اداوم عل ��ى احل�ض ��ور وذات ي ��وم و�صل ��ت مت�أخ ��رة
ب�ضع دقائق عن حما�ضرته لطلبة الدرا�سات العليا ووقفت
مرتددة امام الباب املو�ص ��ود ،هل ادخل ام اعود ادراجي؟
وع ��ز عل ��ي ان ارجع واحرم نف�س ��ي من اال�ستم ��اع اليه .ال
يج ��د امل ��ر غ�ضا�ض ��ة يف دخ ��ول املحا�ض ��رات اذا ت�أخر عن
ميعاده ��ا ل ��دى اال�سات ��ذة االخرين فه ��و �ش ��يء مالوف بل
بو�سع ��ك االن�ص ��راف �إذا مل ترق لك .ام ��ا يف حما�ضرة طه
ح�س�ي�ن فاالم ��ر يختلف كل االختالف ،ان ��ه ينبو عن الذوق
ال�سلي ��م واللياقة .غ�ي�ر انني رغم معرفتي به ��ا قررت ان ال
اتخل ��ف عن �سماعه ،ففتحت الباب به ��دوء ودخلت و�سرت
دون ان اح ��دث �صوت ��ا تقريب ��ا ولك ��ن االحل ��اظ ا�شراب ��ت
ايل وحدجتن ��ي بنظ ��رة ي�شوبه ��ا اال�ستي ��اء واالمتع ��اظ

وا�شعرتن ��ي انن ��ي اتيت عمال غري م�ست�س ��اغ فكان دخويل
ا�شب ��ه باقتح ��ام مكان ال يج ��وز اقتحام ��ه فتملكني اخلجل
وتركز كل همي يف ان ا�صل اىل مقعد فارغ ا�شغله لأتوارى
ع ��ن اع�ي�ن النظ ��ارة .واجتزت الغرف ��ة حت ��ى اخرها حيث
توجد بع�ض الكرا�سي اخلالية وجل�ست وانا ما زلت ا�شعر
بوخ ��ز تلك النظرات الت ��ي �سددت ايل .وما ه ��ي اال دقائق
معدودة حت ��ى ن�سيت كل هذا واندجمت يف حديثه العذب.
غري انني مل ان�س حادثة دخويل املت�أخر تلك حتى االن وقد
اح�س�ست بانها عمل اخرق بعد �إقدامي عليه مبا�شرة.
مل تك ��ن االج ��واء الفكري ��ة يف القاه ��رة وقف ��ا عل ��ى الكتب
واملحا�ض ��رات ،ب ��ل كانت له ��ا امتداداتها الرحب ��ة ما دامت
احلياة الثقافية يف القاهرة مت�شعبة وا�سعة غنية وتختلط
فيها املعرفة بالرتويج ع ��ن النف�س والت�سلية املمتعة للعقل
والقلب .وذات ليلة كانت دار االوبرا ت�ست�ضيف فرقة رق�ص
ا�سبانية ،فقرر نفر من الطالب والطالبات العراقيات ،وانا
معه ��م ،ان نذه ��ب اليها وقدات ��ي احلريق عل ��ى دار االوبرا
قب ��ل ع�شر �سنوات تقريبا والت ��ي مت ت�شييدها على الطراز
الكال�سيكي قبل ما ينيف على مائة عام يف احدى املنا�سبات
املهم ��ة للدولة ،ان �سقفها وجدرانها ومعمارها منوذج لذلك
الفن وتعترب من دور االوبرا ال�شهرية يف العامل .ملا انتهى
ال�شطر االول من احللقة فتحت االنوار لفرتة اال�سرتاحة.
وما ان جالت عيوننا يف احلا�ضرين حتى الفينا طه ح�سني
وزوج ��ه جال�س�ي�ن يف �إح ��دى املق�ص ��ورات ،وخط ��ر بب ��ال
بع�ضن ��ا ان نذهب اليه ونتح ��دث معه وتردد ق�سم منا حيث

كان ي�شعر باالرتباك واخلجل من اقحام انف�سنا عليه ،غري
ان واح ��دا منا وكان اكرثنا جر�أة ،ح�سم االمر بال اخذ ورد
وا�صطحبنا الي ��ه بثبات وبادر يف الكالم معه فاخربه بننا
طلب ��ة م ��ن العراق وع�ب�ر له ع ��ن اعجابنا بادب ��ه و�شخ�صه
وانن ��ا مل ن�ستط ��ع ان مننع انف�سن ��ا من الق ��اء التحية عليه
والتحدث معه ب�ضع كلمات حني وقعت اب�صارنا عليه.
الح ال�س ��رور عل ��ى حمياه وقال انني مبته ��ج بهذه املبادرة
الطيب ��ة م ��ن جانبكم وق ��د ا�ست�شفيت فيها ال ��روح العراقية
الت ��ي جتل االدب واالدباء وتع ��رف قدرهم .وطلبنا منه ان
ناخ ��ذ معه بع�ض ل�ص ��ور فلبى طلبنا ثم ان�صرفن ��ا ل�ش�أننا.
�شعرنا بالفرح لتلك الفر�صة ال�سانحة واخذنا نتكلم ونعلق
ب ��روح الطلبة اجلذل ��ة ال�صاخبة يقاط ��ع بع�ضنا بع�ضا يف
احلديث وكانت نفو�سن ��ا ال تخلو من �شيء من العجب الن
احدا غرينا مل يقب ��ل على حتيته وكيف يح�ضر حفلة لفرقة
رق� ��ص وهو اليرى �شيئ ًا .ولك ��ن اي عجب يف ذلك؟ الي�ست
املو�سيق ��ى م�صاحب ��ة للرق� ��ص ،الي� ��س يف �سماعه ��ا متع ��ة
لل�سم ��ع والقل ��ب ،امل يعت ��د عل ��ى الذه ��اب اىل امل�سارح يف
فرن�س ��ا؟ بلى ،بلى ،انه لكذل ��ك ،فمتطلباته الروحية وذوقه
ال�سلي ��م ميليان علي ��ه ان ي�ستمتع بنتاج الف ��ن ما وجد اىل
ذلك �سبيال.
م�ض ��ت ال�سنون وانطوت �صورة طه ح�سني ال�شخ�صية يف
ناظري غري انها بقيت ماثلة يف ثنايا ذهني ،تطل علي كلما
جل�س ��ت مع كتاب من كتب ��ه ا�ستعيد قراءته جم ��ددا بعد ان
طوى الزمن حمتواها من ذاكرتي او كاد ،واجد فيها املتعة

الفكري ��ة نف�سها التي وجدتها عندما كن ��ت اقر�أها او ا�سمع
�شتات ًا منها وهو يتلوها على احلا�ضرين او حني ي�أخذ بيد
القارئ واالدي ��ب برفق ولني ليحبب اليهم ��ا االدب العربي
القدمي بع ��د ان الغ ��ى نفورهما منه و�ضيقهم ��ا به ويب�سط
لهم ��ا يف “حديث االربعاء” ق�صائد ال�شعراء وما يق�صدون
اليه م ��ن معنى وما نتطوي عليه من �ص ��ور رائعة وي�شرح
لهما م ��ا كان م�ستغلقا ع�صي الفهم عليهما فيزول الغمو�ض
واالبهام ويتجلى كل �شيء بحلته اجلميلة .واذا كان رفيقا
بن ��ا لين�أ معنا عندم ��ا تقت�ضي االمور ذلك فه ��و �صارم معنا
�شدي ��د علينا عندما ي ��رى اننا ن�ضل �س ��واء ال�سبيل فيخيل
الين ��ا ان الكتاب ��ة �ش ��يء �سهل ه�ي�ن فت�سمع ��ه يخاطبنا يف
“خ�ص ��ام ونق ��د” انه يريد “لالديب ان يك ��ون ع�صيا ابيا
ال يكت ��ب لين�ش ��ر يف ال�صحف ب ��ل ين�ش ��ر يف ال�صحف النه
كت ��ب ..ومعنى هذا كل ��ه اين اريد ل�ل�ادب ان يكون قبل كل
�ش ��يء وعلى رغم كل �شيء مقاومة بادق ما لهذه الكلمة من
معن ��ى ،مقاومة للنف�س التي تكره اجله ��د وت�ضيق بالعناء
وتن ��وء بامل�شق ��ات ”..نع ��م ،االدب مقاوم ��ة ،مقاوم ��ة يف
خمتلف م�ض ��ارب احلياة ابت ��داء من اعمق اعم ��اق النف�س
وامت ��داد ًا اىل دني ��ا الله الوا�سعة التي ن ��دب ونتحرك على
رقع ��ة �صغرية منها .ويذكرين قوله ه ��ذا مبقاالت “حديث
االثن�ي�ن” ل�سانت بيق الت ��ي كان ين�شر مق ��اال منها كل يوم
اثن�ي�ن وي�ستعري لكتابته م ��ن املكتبة الوطني ��ة يف باري�س
اك�ث�ر من خم�سة وع�شرين كتاب ��ا يف اال�سبوع ! لرمبا اراد
ان يذكرنا ب�شيء من هذا القبيل يف حياتنا االدبية.
ال اريد ان ا�ستطرد يف احلديث عن الغزارة التي تزخر بها
كت ��اب طه النني �ساج ��د نف�سي �سائره يف �سبيل لن ادرك له
نهاية وما خطر يل على بال يف ان ام�ضي يف �شعابه .ولكن
�صيحة طه ح�سني “ ..يا نا�س ،ارحمونا وارحموا انف�سكم
يرحمكم الله ..انني يف �آخر ايامي ،اودعكم بكثري من االمل
وقلي ��ل من االم ��ل” تعود ت ��رن يف اذين والتي اطلقها حني
�س�أل ��ه غايل �شكري عن كتابه “عل ��ى هام�ش ال�سرية” وانه
م ��ن جملة ما قي ��ل عنه انه “حت ��ول بهذا الكت ��اب من النقد
االدب ��ي اىل اال�ساط�ي�ر” واتذك ��ر العديد مم ��ا جعله يح�س
باملرارة وهو يرى بعد ان ا�صبح طاعنا يف ال�سن ال�شروخ
والت�صدعات يف كل ما بناه وما بذل ح�شا�شة نف�سه له .فها
ه ��و يتحدث ب ��امل عن اجلامعة التي ا�سه ��م يف اقامتها على
ا�سا� ��س ر�صني“ :اجلامعة كان ��ت يف زماننا حمرابا للفكر،
كانت قد�س اقدا�س احلرية.
عن جملة االقالم العدد االول (كانون الثاين 1988
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كانت محكمة الشعب رسميا (المحكمة

العسكرية العليا الخاصة) المشكلة بموجب

المادة الثانية عشرة من القانون رقم ( )7لسنة
 ،1958بشان معاقبة المتآمرين على سالمة

الوطن ومفسدي نظام الحكم .وقد تشكلت تلك

المحكمة بموجب المرسوم الجمهوري المرقم 18
المؤرخ في  1958/7/20المعدل بموجب المرسوم
المرقم  164المؤرخ في  .1958/8/15وقد جرى

التعديل لمرسوم تشكيل المحكمة ولم تكشف

المحاضر الرسمية لجلسات المحكمة المنشورة
من القيادة العامة للقوات المسلحة سنة 1958

عن سبب التعديل ،اما انا فقد ذكرت لك الحقيقة
وهي ان تغييرا حصل في تشكيل المحكمة ،اذ
كانت بموجب المرسوم االول المذكور برئاسة

العقيد المهداوي وعضوية العقيد ماجد محمد

امين والمقدم عبد الهادي الراوي والمقدم فتاح

الشالي والرئيس االول ابراهيم عباس الالمي .اما
المرسوم الثاني فقد عين العقيد ماجد محمد
امين رئيسا لهيئة االدعاء العام ونقل المقدم

شاكر محمود السالم الى عضو في المحكمة.

الهيئة التحقيقية الخاصة تكشف الحقيقة
هل كان غازي الداغستاني يعد النقالب عسكري قبل إندالع الثورة؟
القاضييحيىالدراجي*
وكانت املحكمات جتري بع ��د اجلل�سة االوىل ورئي�س
االدعاء العام ماجد امني ع�ضو املحكمة الذي مل ي�صدر
ق ��رار تعيين ��ه مدعيا عام ��ا اال بع ��د ( )26يوما.وكانت
هي� ��أة االدع ��اء الع ��ام االوىل م�ؤلف ��ة من املق ��دم �شاكرم
حم ��ود ال�سالم واحلاكم (القا�ض ��ي) عبد اجلليل حبيب
ونائب املدعي العام م�صطفى الدوري
ام ��ا الهي�أة التحقيقية اخلا�ص ��ة فقد �شكلت اوال بتاريخ
 29مت ��وز  1958برئا�س ��ة العقيد حمم ��ود عبد الرزاق
واحلاكم حافظ خالد واحلاكم يحيى الدراجي ،واملقدم
داود �سلم ��ان الغ�ل�اي واملق ��دم احلقوقي عب ��د الوهاب
املدر� ��س .ث ��م ح�ص ��ل ما ح�صل مم ��ا ذكرته انف ��ا ودخل
احلاك ��م ال�سوري بهج ��ت امل�سوتي ع�ض ��وا ا�ست�شاريا
يف ي ��وم  29مت ��وز  ،1958اي بعد ق ��دوم عبد احلميد

ال�سراج اىل العراق بيوم واحد .ويف � /23آب1958/
�شكلت اللجنة بعد اخراج ��ي واحلاكم ال�سوري بهجت
امل�سوت ��ي منها ،من ال�س ��ادة العقيد حممود عبد الرزاق
رئي�س ��ا ،كما كان واملق ��دم داود �سلم ��ان الفالي واملقدم

احلقوقي عب ��د الوهاب املدر� ��س والرئي�س �سعيد مطر
والرئي� ��س عب ��د احلميد ال�شك ��ري والرئي� ��س املرحوم
حازم عبدالفتاح ال�صباغ واحلاكم حافظ خالد واحلاكم
�ص ��ادق حيدر واحلاكم �شامل ال�شيخلي واحلاكم طالب
النائب.
و�سيط ��ر عب ��د الك ��رمي قا�س ��م عل ��ى الهي� ��أة التحقيقية
با�ص ��داره ام ��را با�س ��م القائد الع ��ام للق ��وات امل�سلحة
بكتاب ��ه املرق ��م ق .ق.م 17/39 /امل� ��ؤرخ يف
 1958/8/17اي بع ��د اكرث من �شهر م ��ن قيام الثورة
وبعد ان الحظ بان التحقيق كما ذكرت اجته نحو (ملاذا
ت�أم ��رت على �سوري ��ة) وكم ��ا ف�صلته �سابق ��ا واذكر ان
عبد الك ��رمي قا�سم زارنا يف غرفة مدي ��ر اال�ستخبارات
املرح ��وم ال�شهيد رفعت احلاج �س ��ري واعرت�ض قائال:
ملاذا يجري التحقيق حول �سورية ومن �أمر بذلك؟
مب ��ا ان الهي� ��أة التحقيقي ��ة اخلا�ص ��ة كان ��ت ق ��د �شكلت
للتحقي ��ق م ��ع ر�ؤو� ��س العهد امللك ��ي فانه ��ا مل تتلق –
عل ��ى حد علمي – اي اي�ضاح للمح ��اوالت التي قام بها
ال�ضب ��اط االحرار لقب نظام احلك ��م وف�شلت.انا اعرف
كغريي م ��ن النا�س ما وقع ،وهو جناح الثورة على يد
ال�ضباط االحرار �صبيحة  14متوز  .1958وقد ك�شفت
الكتاب ��ات الت ��ي ن�شره ��ا بع�ض م ��ن كتب م ��ن ال�ضباط
االح ��رار ان هناك حماوالت كثرية مل يكتب لها النجاح
وبينت ا�سباب ذلك.
بحك ��م ك ��وين ع�ضوا م ��ن الهي� ��أة التحقيقي ��ة اخلا�صة
�سن ��ة  .1958اذك ��ر ان ��ه يف التحقيق م ��ع املتهم غازي
الداغ�ست ��اين ،قائ ��د الفرق ��ة الثالث ��ة قب ��ل ث ��ورة متوز
 1958ومع ��اون رئي� ��س اركان اجلي� ��ش “احل ��ركات”
ب�ي�ن �سنت ��ي � ،1957- 1956ضب ��ط مع ��ه يف موقف ��ه
ب�سجن مع�سك ��ر الر�شيد ويف حقيبت ��ه ،بعد ثالثة ايام
من ث ��ورة متوز ،دفرت مكتوب بخط ��ه فيه خطة تخ�ص
انقالب ��ا يف العراق .وقد �شكت الهياة التحقيقية يف ان
ذلك الدف�ت�ر الذي وجد يف حقيب ��ة املوقوف يف �سجنه
ومع ��ه اعد ب�ي�ن  14مت ��وز و 17مت ��وز  ،1958واجته
الت�ص ��ور اىل ان ��ه البد ان يكون قد اع ��د الحداث تغيري
عل ��ى التغيري ،ل�صالح اجلهات الت ��ي ت�ستفيد منه وهي
اجله ��ات اال�ستعمارية امل�ضادة للث ��ورة وللجمهورية.
لق ��د انك ��ر الداغ�ستاين ان ��ه كتب الدفرت بع ��د ثورة 14
متوز  1958وزعم انه قد كتبه قبل �سنة ون�صف تعليقا
عل ��ى خطة �سلمه ��ا له ن ��وري ال�سعي ��د او عر�ضها عليه
الج ��راء تغي�ي�ر في�سورية ،وف�س ��ر كتابة الدف�ت�ر بانها
�شيء خا�ص ب ��ه ،وانها كتبت تعليق ��ا على خطة نوري

ال�سعي ��د التي ترم ��ي اىل �ضم �سوري ��ة للعراق .وتقول
بع� ��ض ال�شه ��ادات املدون ��ة يف اال�ضب ��ارة التحقيقي ��ة
والتي اخ ��ذت بها املحكمة يف ادانت ��ه ،ان الداغ�ستاين
كان م�ستاء م ��ن و�ضع عبد االله ونوري ال�سعيد النهما
يريد ان ح�ش ��ر اجلي�ش يف امور الدخل له فيها .واذكر
ان الداغ�ستاين يف دفرته املذكور و�ضع خطة متكاملة
تخ� ��ص العراق ال�سورية ،و�سمى تلك اخلطة بـ “حركة
مف ��وار” وح ��دد االم ��ور املتوقع ��ة الجناحه ��ا ’،ومنها
ان�شغال احلكومة القائم ��ة يف العراق بعد جناح العهد
امللك ��ي يف االحت ��اد مع �سوري ��ة وح ��ل احزابها بحيث
تك ��ون �سيط ��رة حكومة الع ��راق قد �ضعف ��ت الن�شغالها
بام ��ور �سوري ��ة .وكان ي�ؤمل ح ��دوث انتفا�ضة �شعبية
يف الع ��راق نتيج ��ة لالو�ض ��اع ال�سائ ��دة في ��ه بتاث�ي�ر
الدعاي ��ة امل�صري ��ة املرك ��زة ،وعندئذ ي�ستفي ��د اجلي�ش
العراق ��ي من فر�ص ��ة االنتفا�ضة ويق ��وم برف�ض اطالق
النار وقم ��ع التظاهرات الذي ت�أمر به احلكومة وتقوم
القطع ��ات املكلفة بحرا�سة رج ��ال الدولة بحجزهم يف
م ��كان امني ملنعهم من مغادرة الع ��راق وت�أليف حكومة
جدي ��دة يدخل فيه ��ا اجلي� ��ش وي�شغ ��ل وزارات مهمة.
ويف حالة ف�شل “خطة مغوار” ولت�أمني تغيري الو�ضع
يف الع ��راق بنجاح ،فمن املتوقع حدوث انفجار �شعبي
يف وج ��ه احلك ��م القائم ولي�س ذلك ببعي ��د – كما يقول
الداغ�ست ��اين يف دف�ت�ره – وانه يف حال ��ة جناح خطة
“دفرت الداغ�ستاين” يعزل “ع” ويق�صد به عبد االله
و”ن” ويق�صد به نوري ال�سعيد ويحجزان يف منعزل
ي�ستحيل عليهما منه ا�شعال فتنة.
ويتم الت�صل ��ب جتاه بريطانيا وامري ��كا حلمل امريكا
على زيادة م�ساعداتها الع�سكرية واملالية .ثم تاتي بقية
اخلط ��ة التي فيه ��ا باب حركة جمع ال�شم ��ل (�أ) وحركة
جم ��ع ال�شم ��ل (ب) .ويق ��ول الداغ�ست ��اين يف دف�ت�ره
“يتوقع ان ت�ستغرق التح�ضريات لتنفيذ هذه اخلطة
�سنت�ي�ن” .وق ��د ناق�شت حمكمة امله ��داوي الداغ�ستاين
ح ��ول هذا املو�ض ��وع املهم اال انها مل مت� ��ض اىل نهاية
ال�ش ��وط يف التحقيق بهذا االمر ،وهك ��ذا طم�ست هذه
اخلط ��ة التامرية على العراق م ��ن قائد ع�سكري عراقي
يف العه ��د امللك ��ي قب ��ل ثورة مت ��وز  ،1958مم ��ا يوفر
اجل ��واب على �س�ؤال ��ك بان التغي�ي�ر كان �ضروريا لكنه
حتقق على يد ثوار  14متوز .1958
* ع�ضو الهيئة التحقيقية
م� .آفاق عربية 1986

في ذكرى والدتها في  19كانون الثاني 1911

الملكة عالية في طفولتها ونشأتها االولى
ول ��دت يف مكة املكرم ��ة يف حارة (الق�شا�شي ��ة) باحلجاز يوم  19كانون الث ��اين عام  1911من
ا�س ��رة ها�شمية تعود اىل)�آل قتادة(اال�شراف الذين حكموا مكة املكرمة قرابة �ألف عام  ,وتربت
يف �أح�ض ��ان والدتها ال�شريفة نفي�سة ورعاية والده ��ا ال�شريف (علي بن احل�سني) ،ويف يومها
ال�ساب ��ع �سماها جدها ال�شري ��ف ح�سني بن علي بـ(عالية) وبعد اربعني يومي ًا من والدتها اخذت
كعادة اهايل مكة اىل امل�سجد احلرام ،فطاف بها بالبيت احلرام ال�سيد العالمة)ال�شيخ عبد الله
الزواوي(وبع ��د ذل ��ك و�ضعها على باب الكعبة وطلب من م� ��ؤذن الكعبة)ال�شيخ حممد ال�شبيبي
(ان يدعو لها قائ ًال ”:ادع لعالية الف�ضائل” وبعد �أن بلغت �سن الرابعة �إنتقل والدها اىل املدينة
املن ��ورة للأ�ش ��راف على بع�ض ال�ش� ��ؤون الع�شائرية فيه ��ا باعتباره الإبن البك ��ر لوالده ح�سني
�شري ��ف مكة  ,وبق ��ى فيها عام ًا كام ًال ،و كان ��ت الأمرية عالية هي البنت الثاني ��ة للملك علي بعد
�شقيقته ��ا عابدي ��ه يف حني ذهب بع�ض م ��ن الباحثني يف عدها البنت الك�ب�رى له وهي اكرب من
اخيها (عبد االله).
وعن ��د اندالع الث ��ورة � 1916أعلن جده ��ا ال�شريف ح�سني الثورة العربي ��ة الكربى يف احلجاز
�ض ��د ال�سلط ��ات العثمانية  ,ف�أ�ص ��ر يف تلك الليلة على جمع �أحفاده يف ق�ص ��ر والدته الواقع يف
(�شع ��ب عل ��ي) القريب من مكة ليكونوا بعيدين عن �ساحة املع ��ارك ودوي املدافع ،وكانت عالية
من بني االحفاد  ,وملا جتمعوا يف ق�صر اجلدة الكبري  ,مل يكونوا يعلمون �شيئا عن ا�سباب هذا
التجم ��ع ،اال حينما هاجمت الق ��وات العربية مراكز جيو�ش احلكومة الرتكية يف احلجاز وملأ
ازيز الر�صا�ص �سماء مكة .ويف تلك ال�ساعات الع�صيبة جمعت اجلدة احفاد احل�سني واعلمتهم
ان جده ��م اعلن ا�ستقالل الع ��رب والثورة على العثمانيني التي تقود �سيا�ساتها)جماعة االحتاد
والرتق ��ي( ,تلك اجلمعية التي اختط ��ت �سيا�سة عن�صرية �ضد العرب �سمي ��ت ب�سيا�سة الترتيك
وقام حكامها ومنهم)جمال با�شا ال�سفاح(با�ضطهاد واعدام رجال العرب االحرار وتعليقهم على
امل�شان ��ق يف كل م ��ن بريوت ودم�شق,ومما ال�شك فيه ان الث ��ورة العربية كانت حاجة ما�سة من
حاج ��ات الأمة العربية يف الظ ��روف التي �شبت فيها وعملية حمتمة لأنق ��اذ ما ميكن انقاذه من
�أرواح العرب واموالهم ,فكانت احد اال�سباب التي دعت لقيام الثورة.
لق ��د وعى االحفاد هذا الدر�س البليغ الذي يعك�س معاين الع ��زة بالنف�س والكرامة واالح�سا�س
مبع ��اين القومية واحلفاظ على مبادئها ال�سامية  ,فكان �أول در�س بليغ تلقته االمرية عالية يف
مي ��دان الوطني ��ة و االنتماء القومي ,وبع ��د انت�صار الثورة يف نهاية ع ��ام � 1918أعلنت مملكة
احلجاز ونودي بال�شريف ح�سني ملكا عليها.
ا�ستدع ��ى ال�شري ��ف ح�سني عائلة ولده عل ��ي اىل املدينة املن ��ورة فالتقيت العائل ��ة برب اال�سرة
وكان ��ت فر�ص ��ة االمرية عالية لرتى والدها بع ��د فراق دام خم�سة اعوام  ,وق ��د فرح بها والدها
وال�سيم ��ا بعد ان ر�أها قد ا�صبح ��ت �صبية وبات عمرها ثمان �سن ��وات ت�ستقطب انظار ا�سرتها
ف�ب�رزت من ��ذ ذل ��ك الوقت يف البي ��ت ن�شيطة مرح ��ة ر�شيقة احلرك ��ة تثري االعجاب مل ��ن حولها.
بجماله ��ا وذكائها ونباهتها ,اىل جانب ميلها ايل اجلدي ��ة والطرافة فكانت تهوى العاب البنني
دون العاب البنات فحملت البندقية قبل ان يقوى ج�سمها النحيف ,وتعلمت ركوب اخليل وهي
�صغرية ،و�صارت �أحدى هواياتها املحببة اىل نف�سها و�صارت جتيدها  ,ومن جانب �آخر اختري
لها معلمون من افا�ضل احلجازيني لإعطائها درو�س ًا يف االدب ومبادئ اللغة العربية � ,إذ در�سها
ال�شي ��خ يا�س�ي�ن الب�سيوين القراءة و حفظها القران الكرمي و كما مت تعليمها اللغة الرتكية التي
مل يك ��ن تعليمها �صعبا عليه ��ا اذ تفتحت اذانها على �سماعها يف البيت م ��ن �أمها التي تعلمها يف
ا�ستانب ��ول اىل جانب و�صيفات الق�صر كما اتقنت اللغة الرتكية على يد جدتها المها التي كانت
تركية اال�صل.
لقد كانت االمرية نحيفة القوام ذات عينني وا�سعتني و وجه بي�ضوي ميتاز ب�أ�شراقة و بكالمها
ال ��ذي ينطلق من ادب ا�صي ��ل ت�ضاف اليها �صفة الت�سامح مما جعله ��ا حمط انظار ال�شخ�صيات
املقربة من العائلة  ,ومن ه�ؤالء �شيوخ القبائل الذين �صارحوا والدها قائلني “كم كنا نتمنى لو
كانت هذه الفتاة �صبي َا  ,الن كل �صفات الزعامة تتجلى فيها”.
يذك ��ر عن ال�سيد العالمة ال�شيخ عبد الله الزواوي انه كان قد خاطب والد امللكة عالية امللك علي
مب ��ا ن�ص ��ه“ :متنيت لو خلق الله هذه الفت ��اة فتى ها�شمي ًا لتحدث الركبان ع ��ن فتوتها ورباطة
ج�أ�شها يف الكر والفر”.
غادرت عام  1920االمرية عالية مع عائلتها التي تت�ألف من والدتها و اخواتها واخيها عبد االله
اىل دم�شق حل�ضور قرار امل�ؤمتر ال�سوري الذي نادى بعمها االمري في�صل بن احل�سني ملكا على
�سوري ��ا فح�ضرت حفلة تتويجه و�شاهدت مباهج املهرجان العربي بعودة ال�سيادة العربية اىل
ربوع ال�شام وبذلك بد�أت لديها بواكري الوعي القومي وهي يف ال�سنة التا�سعة من عمرها ،ويف
دم�ش ��ق الت ��ي مكثت فيها مدة من الزم ��ن �أدخلها عمها (امللك في�صل) ،يف �أح ��دى مدار�س دم�شق
لإكم ��ال تعليمها ولتتعلم اللغتني االنكليزية والفرن�سية وعلى الرغم من ان دم�شق قد ا�ستهوتها
 ,اال انها مل تلبث فيها �سوى ب�ضعة ا�شهر.
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