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الملك غازي واذاعته (إذاعة قصر الزهور)
باسم عبد الحميد حمودي

صدر العدد االول من نشرة (قصر
الزهور) الثقافية الشهرية في  21اذار
 1938واستمر اصدارها مع بث اذاعة
قصر الزهور التي كان يشرف عليها
مباشرة الملك غازي حتى وفاته في
الثالث من نيسان  .1939كانت هذه
النشرة الشهرية تحرر باقالم متعددة
ويشرف عليها السيد محمود لطفي
وتنشر برامج االذاعة الخاصة التي
كانت تبث من قصر الزهور وتسمى
بأسمه وهو قصر الملك غازي نفسه.
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بد�أت االذاعة بثها يف اخلام�س ع�ش ��ر من حزيران
 1937بع ��د ان اكتملت عملية البث يف اذاعة بغداد
الت ��ي بد�أت قبل اذاعة ق�ص ��ر الزهور بعام .وقد مت
ن�ص ��ب ثالث حمط ��ات الذاعة ق�ص ��ر الزهور تعمل
على املوجة الق�صرية وحتق ��ق اهداف امللك غازي
االعالمية وال�سيا�سية التي كانت تختلف بو�ضوح
ع ��ن �سيا�سة ال ��وزارات املتعددة املوالي ��ة للحليفة
(الكربى) بريطانيا ،فقد اختط امللك غازي �سيا�سة
راديكالي ��ة وحر�ض على ا�ستق�ل�ال امارات اخلليج
العربي واقطار املغرب العربي اخلا�ضعة يومذاك
لل�سيط ��رة الفرن�سية .وكانت مناه ��ج االذاعة التي
ن�شرتها ن�ش ��رة (ق�صر الزهور) متنوعة ي�سهم فيها
ال�س ��ادة حمدي االعظمي ور�شي ��د �سلبي وال�شاعر
حممد الها�شمي وحمم ��ود لطفي واالذاعي يون�س
بح ��ري والدكت ��ور ف� ��ؤاد غ�ص ��ن و�سعي ��د فهي ��م
وغريه ��م .كما اعلن ��ت (ق�صر الزه ��ور) عن تقدمي
االذاع ��ة جمموعة م ��ن التمثيلي ��ات االذاعية بجهد
فرقته ��ا التمثيلي ��ة اخلا�صة الت ��ي ير�أ�سه ��ا الفنان
(اوك�س ��ت)! وال�سي ��د فريد عزيز ثم ب ��ادر االذاعي
املع ��روف عبد الل ��ه العزاوي باخ ��راج (احلفالت)
التمثيلي ��ة عل ��ى اله ��واء يف هذه االذاع ��ة .تنوعت
مو�ضوع ��ات ه ��ذه الن�ش ��رة ال�شهري ��ة باثب ��ات
التفا�صي ��ل الدعائي ��ة ع ��ن املل ��ك وول ��ده ال�صغ�ي�ر
في�ص ��ل ون�ش ��ر جمموعة من املو�ضوع ��ات العلمية
والتاريخي ��ة وبيان ��ات االذاع ��ة ومناهجه ��ا الت ��ي
كان ي�ستم ��ر بثه ��ا من ال�ساع ��ة الثالثة ظه ��ر ًا حتى
ال�ساع ��ة احلادية ع�شرة م�س ��اء .لعبت هذه االذاعة
ون�شرته ��ا دور ًا حتري�ضي� � ًا يف الكوي ��ت وغريه ��ا
االم ��ر الذي اثار اال�سرة احلاكمة وا�ستدعى تدخل
احلليفة املنتدبة اليق ��اف هذا النوع من التدخالت
التي كانت �سبب ًا دائم ًا يف م�شكالت يقوم بها حكام
الع ��راق املتع ��ددون ل�شعبه ��م حتى ليق ��ال ان مقتل
ن ��وري ال�سعي ��د كان �سبب ��ه مو�ض ��وع الكويت كما
كان ذل ��ك �سبب� � ًا يف انهاء حكم الزعي ��م عبد الكرمي
قا�سم وهو �سبب يفكر فيه بع�ض امل�ؤرخني كعالمة
م ��ن عالم ��ات مقت ��ل املل ��ك غ ��ازي واح ��داث الغزو
العراقي للكويت وافتعال يوم النداء لي�ست بعيدة
ع ��ن االذهان فم ��ا زلن ��ا نعي� ��ش تفا�صي ��ل نتائجها
ذل ��ك ان لعب ��ة االمم ال تتنا�س ��ب وخي ��ال احلاكمني
واحالمهم ،واالم ��ر ال�صحيح ان يعي�ش من يعي�ش
عل ��ى هذه االر�ض ب�سالم .لق ��د كانت ن�شرة (راديو
ق�ص ��ر الزه ��ور) اكرب من ن�شرة عادي ��ة واقرب اىل

جملة عام ��ة بابوابه ��ا يف الت�سلي ��ة واملو�ضوعات
العلمي ��ة والتاريخية لكنه ��ا كانت اي�ض� � ًا نوع ًا من
ان ��واع اال�ص ��دارات الدعائي ��ة مللك �ش ��اب مل يوجه
التوجي ��ه االمثل ومل ي�ب�ن حياته الغ�ض ��ة املغامرة
بن ��اء متكام ًال ،وبرغم حب النا� ��س لهذا امللك الذي
وجدوا فيه نوع ًا من اجلر�أة واملقاومة وال�شجاعة
وطي ��ب ال�سري ��رة ف ��ان الع ��راق مل يه ��د�أ يف عهده
الق�صري وكان انقالب بك ��ر �صدقي عام  1936اول
االنقالب ��ات الع�سكري ��ة يف املنطق ��ة العربي ��ة ،كما
كان ��ت وفات ��ه الفاجعة مث ��ار ًا للجدل ال ��ذي ا�ستمر
طوي�ل ً�ا يف ا�ستكن ��اه اال�سب ��اب والدواف ��ع الت ��ي
اوردن ��ا بع�ض االراء حوله ��ا يف ثنايا هذا التقدمي
املوج ��ز لن�ش ��رة اذاعي ��ة غريبة يف بابه ��ا و�سيجد
الق ��ارئ يف هذه ال�صفحة م ��ن (ذاكرة) مو�ضوعني
م ��ن مو�ضوعات اع ��داد (ق�صر الزه ��ور) مع منهج
االذاعة� .آراء ال�سويدي واحل�سني وناجي �شوكت
يف مقت ��ل امللك واذاعة ق�صر الزهور ولد غازي بن
في�ص ��ل االول �سن ��ة  1913يف مك ��ة وعندما توىل
والده عر�شي �سوريا ثم العراق بقي غازي يف مكة
ل ��دى ج ��ده حتى �صار عم ��ره  13عام� � ًا حتى �سمح
ل ��ه جده ال�شريف ح�سني بالذه ��اب اىل العراق عام
 1926ار�سل ��ه وال ��ده اىل كلي ��ة ه ��ارو يف انكلرتا
فظل عام ًا هناك ثم عاد اىل العراق ثم ادخله والده
الكلية الع�سكرية .يقول توفيق ال�سويدي يف كتابه
(وجوه عراقية عرب التاريخ) عن امللك غازي “اذكر
وانا وزير للمعارف ما كان يحدثني به امللك في�صل
االول ب�ش� ��أن ا�ستكمال تعليم وتثقيف ويل العهد..
ومل تفد كل اجلهود املبذولة يف �سبيل انقاذ االمري
من وهدة البعرثة واجلمود ورفع م�ستواه العلمي
ويقول عن دور اذاعة ق�صر الزهور “لقد ادخل يف
روع ��ه بع�ض الدجال�ي�ن والطامع�ي�ن يف ا�ستغالله
بان ��ه اذا و�ض ��ع حمطة اذاعة يف ق�ص ��ره و�أ�سماها
اذاع ��ة ق�صر الزهور ف�سيك�سبه ه ��ذا العمل �شعبية
كب�ي�رة ،و�ص ��ارت ه ��ذه املحط ��ة تذيع م ��ا ال يالئم
�سيا�س ��ة احلكومة وال م�صاحلها ومل ت�ستطع منعه
من ه ��ذا العمل وق ��د ان�صبت اذاعة ق�ص ��ر الزهور
عل ��ى مو�ضوعني دقيقني وخطري ��ن وهما املطالبة
بالكوي ��ت وامت ��داح ال�سيا�س ��ة االملاني ��ة” وي�شري
ال�سويدي اىل امتعا� ��ض االنكليز من �سيا�سة امللك
غ ��ازي وي�شري اىل م�صرعه فيق ��ول “الذي و�صلت
الي ��ه م ��ن ا�ستق ��راء ان يف ه ��ذا احل ��ادث ا�صاب ��ع
امل�ؤامرة اق ��وى من احتمال الق�ض ��اء والقدر حتى
قيل ان ت�أثري امللك ��ة عالية زوجة امللك واخيها عبد

االله م ��ع نوري ال�سعي ��د كان له احل ��ظ االوفر يف
وقوع احلادث” وال�سويدي يتهم حكومة املدفعي
الت ��ي تلت وزارة ال�سعي ��د بعدم فتح حتقيق �شامل
ملعرفة اجلن ��اة ويتهم غ ��ازي بالب�ساطة والطي�ش.
ويقول مريب�صري يف كتاب ��ه (اعالم ال�سيا�سة يف
الع ��راق احلديث) انه كتب كلمة رث ��اء لن�شرها يف
جمل ��ة غرفة جتارة بغ ��داد عند وفاة غ ��ازي فاطلع
عليه ��ا رئي� ��س الغرف ��ة احل ��اج جعف ��ر اب ��و التمن
ف�شط ��ب معظمه ��ا وقال ل ��ه “لو عرفت غ ��ازي حق
املعرف ��ة مل تغ ��ال يف ت�أبين ��ه ،وينق ��ل ب�ص ��ري عن
عل ��ي ال�شرقي يف كتاب ��ه (االح�ل�ام) ان غازي كان
�شاب ًا مندفع� � ًا ال يعرف ال�سيا�س ��ة احلكيمة ويقول
ناج ��ي �شوك ��ت يف كتاب ��ه (�س�ي�رة وذكري ��ات) ان
وف ��اة غ ��ازي مل تكن طبيعي ��ة ولكنه -وه ��و وزير
الداخلي ��ة ايامها -ذهب اىل م ��كان احلادث و�شاهد
املل ��ك القتي ��ل فايقن ان خلال غري منظ ��ور قد حدث
يف ال�سي ��ارة الت ��ي كان يقودها املل ��ك وال ي�ستبعد
وج ��ود تدبري م�سبق ادى اىل قتل ��ه .وينقل ال�سيد
عب ��د ال ��رزاق احل�سن ��ي يف اجل ��زء اخلام� ��س من
كتاب ��ه (تاريخ الوزارات العراقي ��ة) ان العبد الذي
كان مرافق� � ًا للملك خالل احل ��ادث قد اختفى وكذلك
ال يع ��رف م�صري مالح ��ظ الال�سلكي عل ��ي عبد الله
غري ان الدكتور �صائب �شوكت -احد كبار االطباء
الذي ��ن وقعوا على وثيقة الوفاة -قال للح�سني يف
الثامن من ني�سان �سنة  1975انه جيء اليه بالعبد
اال�س ��ود بعد احلادث وكان ذراع ��ه خملوع ًا فاعاده
اىل حالت ��ه ولك ��ن مل يع�ث�ر على العب ��د بعدئذ وكل
هذه االراء جتم ��ع على �سوء تدبري امللك واندفاعه
وحماولت ��ه الدخ ��ول يف مغامرات غ�ي�ر حم�سوبة
النتائج مما ادى اىل (وفاته) يوم  4ني�سان 1939
بال�صورة التي مت اخراجها ر�سمي ًا .مناهج االذاعة
�ص ��ورة املنهج الدائم مل تر جلن ��ة االذاعة اخلا�صة
�ض ��رورة ن�ش ��ر جمي ��ع املناه ��ج الت ��ي تطبق ��ت يف
املحط ��ة امنا ر�أين ��ا ان نن�شر �ص ��ورة املنهج العام
ملحط ��ة االذاعة الت ��ي ت�سري مبوجب ��ه كل يوم بني
ال�ساعت�ي�ن الرابع ��ة وال�ساد�س ��ة والدقيقة ثالثني.
دقيقة �ساعة  4 00القر�آن الكرمي  4 30ا�سطوانات
متنوع ��ة  6 30املنقب ��ة النبوي ��ة وتطب ��ق املحط ��ة
املنه ��ج الت ��ايل يف كل م ��ن ليلة “ال�سب ��ت واالثنني
واالربعاء” دقيقة �ساعة  7 00ا�سطوانات متنوعة
 8 00احادي ��ث “ادبي ��ة اخالقي ��ة ديني ��ة” 8 30
ن�شرات االخبار “اجلوي ��ة الداخلية واخلارجية”
 8 45ا�سطوان ��ات متنوعة  9 00حفالت مو�سيقية

ومنولوج ��ات واغان  11 00خت ��ام واما يف االيام
“االح ��د -الثالث ��اء -اخلمي�س -اجلمع ��ة” فتنتقل
املحط ��ة ب�سامعيه ��ا اىل حمط ��ة رادي ��و بغ ��داد
لي�سمع ��وا منه ��ج اذاعة احلكومة ام ��ا يوم اجلمعة
فتبد�أ املحطة اذاعتها يف ال�ساعات التالية �صباح ًا:
دقيق ��ة �ساع ��ة  8 30ا�سطوان ��ات متنوع ��ة 11 30
الق ��ر�آن الكرمي  12 30ختام تن ��وع املحا�ضرات مل
تكن املحا�ضرات مقت�صرة على مو�ضوع معني امنا
�شملت جميع املوا�ضيع احلياتية من علمية وادبية
واخالقي ��ة وع�سكري ��ة وتخ�ص� ��ص بع� ��ض االدباء
اللقاء حما�ضرات معينة عالوة على غريهم واليك
بع�ض من حا�ضروا لل�شعب الكرمي اال�ستاذ احلاج
حم ��دي االعظمي لالحادي ��ث الديني ��ة واالخالقية
ر�شي ��د �سلب ��ي الرتبوية واحادي ��ث االطفال حممد
الها�شم ��ي بع�ض الق�صائ ��د ال�شعرية حممود لطفي
الع�سكري ��ة واالدبية ح�سني احم ��د بع�ض الق�صائد
ال�شعري ��ة يون� ��س بح ��ري لالحادي ��ث اجلغرافي ��ة
احل ��اج جنم الدي ��ن الديني ��ة الدكتور ف� ��ؤاد غ�صن
م�شاهدات ��ي يف الع ��راق �شه ��ر رم�ض ��ان وامتازت
احادي ��ث رم�ض ��ان بكونه ��ا ثقافية ادبي ��ة وانا�شيد
ومنولوجات فكاهية م�سلية عالوة على االحاديث
الديني ��ة التهذيبية واجلغرافية الت ��ي كانت ت�شمل
احادي ��ث رم�ض ��ان يف خمتل ��ف االمم وال ��دول
اال�سالمي ��ة� .شهر حمرم احل ��رام اقت�صرت املحطة
يف ه ��ذا ال�شه ��ر املحرم عل ��ى اذاعة ق ��راءة القر�آن
الك ��رمي م ��ن ال�ساع ��ة الرابع ��ة اىل اخلام�سة ومن
ال�سابع ��ة اىل الثامن ��ة والن�ص ��ف وملنا�سبة توقف
االذاع ��ة احلكومية فقد امر �سيدنا امللك املعظم ب�أن
تذاع ن�شرة االخب ��ار يف ال�ساعة الثامنة والن�صف
بع� ��ض املحا�ض ��رات عن م�ص ��رع “ال�شهي ��د االمام
احل�س�ي�ن بن علي” ولقد قام بالق ��اء هذه ال�سل�سلة
من املحا�ضرات كل م ��ن ال�سيدين �ضياء الدين ابو
احل ��ب و�صاح ��ب اخلطي ��ب .احلف�ل�ات التمثيلية
واالنا�شي ��د الوطني ��ة �أقامت االذاع ��ة امللكية حفلة
متثيلي ��ة قدم ��ت فيه ��ا لل�سامع�ي�ن الك ��رام الرواية
الوطني ��ة امل�شهورة “يف �سبي ��ل التاج” كما قدمت
الرواي ��ة العربي ��ة التاريخي ��ة امل�شه ��ورة “�شهامة
العرب” وقد قامت بهاتني الروايتني فرقة متثيلية
خا�صة ير�أ�سها ال�سيد اوك�ست وال�سيد فريد عزيز.
كما انها اذاعت انا�شيد وطنية من قبل فرقة الن�شيد
للمعهد املو�سيقي ومنولوجات وحفالت مو�سيقية
م ��ن قب ��ل خما�س ��ي االذاع ��ة اخلا� ��ص .ومقام ��ات
عراقية من فحول القراء امل�شهورين.

اعداد :ذاكرة عراقية

نقل السيد جواد هبة الدين الحسني
عن صهره السيد محسن ابو طبيخ
الشخصية السياسية واالجتماعية
الكبيرة في العهد الملكي رواية
خطيرة عن مقتل الملك غازي سنة
 ،1939ننقلها هنا نقال عن كتاب
السيد جميل ابو طبيخ (مذكرات
بغداد) ألهميتها التاريخية الفائقة.

يقول اال�ستاذ جواد هبة الدين احل�سيني:
حت ��دث ال�سي ��د حم�س ��ن اب ��و طبي ��خ م�س ��اء ال�سب ��ت
12متوز عام � 1958ضمن احلديث عن العائلة املالكة
الها�شمي ��ة واالم�ي�ر عبد االل ��ه وامللك غ ��ازي ومقتله
قال :وانا ا�شعر يف نف�سي ب�أمل روحي من انني كنت
م ��ن احد اال�سب ��اب ملقتله من حي ��ث ال ادري ..قلت له
كيف؟ ق ��ال :قبل مقتل غ ��ازي باربعة اي ��ام عدت اىل
البي ��ت ظهر اخلمي� ��س � 30آذاربح�س ��ب املعتاد وبعد
تن ��اول الغ ��ذاء .ذهبت الخذ ق�سط ًا من ن ��وم القيلولة
املعت ��اد علي ��ه وكان ��ت ال�ساع ��ة ح ��وايل الواحدة من
بع ��د الظهر ..وقبل ان انام اخربوين بان االمري عبد
االل ��ه يطلبك على الهاتف .فاخذ يحدثني ويعتذر عن
ازعاجي بهذا الوق ��ت ويطلب ممني ن احل�ضور اىل
ق�ص ��ر الزه ��ور بال�سرع ��ة املمكنة؟..المرخا� ��ص يهم
العائل ��ة املالكة.ف�أجبت ��ه �س�أك ��ون عن ��د �سم ��وه خالل
ن�صف �ساع ��ة ..ف�شكرين وقال:ان ��ا بانتظارك..ويف
احل ��ال توجه ��ت ب�سيارت ��ي اليه..وكان ��ت ال�ساع ��ة
يف الثاني ��ة ربع� � ًا فوج ��دت االم�ي�ر عبد االل ��ه واقفا
عن ��د الب ��اب الداخلية للق�صر ينتظ ��رين وعلى وجهه
دالئ ��ل االرتباك مم ��ا زاد يف ده�شتي وبعد ان حييته
و�صافحته قلت له خري ان �شاء الله؟؟ فقال تف�ضل اىل

الداخ ��ل حيث العائلة املالك ��ة بانتظارك!! وتقدم هو
امام ��ي اىل داخل قاعة اال�ستقبال فوجدت يف القاعة
امللك ��ة نفي�سة زوجة امللك علي والدة االمري عبد االله
وبجواره ��ا ابنتها امللكة عالي ��ة زوجة امللك غازي ثم
االمرية راجحة �شقيقة امللك غازي وحولهم �شقيقات
االم�ي�رات عابدية و�صليل ��ة وبديع ��ة ف�سلمت عليهن
فطلب ��وا من ��ي اجللو�س..فقلت:خ�ي�ر ان �ش ��اء الله!!
قال ��ت امللكة نفي�سة وال ��دة عب ��د االله:يا�سيد حم�سن
نعتذر الي ��ك او ًال عن ازعاجك وا�ستدعائك الينا بهذه
ال�ساعة!! ولكن ال�ضرورة اقت�ضت ذلك..وقد تداولنا
فيما بيننا واردنا ان ال نطلع احد ًا على ما يدور بيننا
من ام ��ور عائلية اال لك النك اقرب م ��ن نعرفه الينا..
وان ��ك من حم ��اة ه ��ذا العر�ش ومن �صالت ��ك القدمية
بجالل ��ة املرح ��وم امللك ح�سني ثم املل ��ك في�صل رحمه
الل ��ه واخوته االخري ��ن .ولثقتنا التام ��ة بك وبحبك
واخال�صك لهذا البيت ر�أينا اال�ستعانة بك يف م�شكلة
حدثت عندن ��ا �صباح هذا اليوم ونري ��د منك التدخل
يف حلها،م ��ع �صاحب اجلاللة املل ��ك غازي و�صاحب
ال�سم ��و االمري عبد االله.حي ��ث حدثت بينهما م�شادة
كالمي ��ة ح ��ادة طل ��ب عل ��ى اثره ��ا �صاح ��ب اجلاللة
م ��ن �سم ��و االم�ي�ر مغ ��ادرة العراق ه ��ذا الي ��وم اىل
االردن دون ت�أخري..وق ��د خ ��رج جاللت ��ه منفع ًال جد ًا
وغا�ضب ًا ا�ش ��د الغ�ضب..وهو االن يف البالط ينتظر
تنفي ��ذ امره..لذا نري ��د منك الذهاب الي ��ه يف البالط
لتهدئت ��ه وازالة انفعال ��ه وحماولة اقناع ��ه بالعدول
ع ��ن ام ��ر االبع ��اد ه ��ذا وبه ��ذه ال�سرع ��ة!! والنري ��د

ان ي�سم ��ع اح ��د به ��ذا اخل�ل�اف ..حيث ان ل ��ك منزلة
حمرتم ��ة عن ��د جاللت ��ه والاحد غ�ي�رك نطمئ ��ن اليه
لعالج هذه احلالة..فقل ��ت لهم:لتكن العائلة الكرمية
مطمئنة..واين ان �شاء الل ��ه �س�أقابل جاللته ال�ساعة
وا�سرت�ضي ��ه واطل ��ب من ��ه الع ��دول ع ��ن ه ��ذا االمر
وامل ��ي ان يلبي جاللته طلب ��ي .ويف احلال توجهت
اىل البالط.ودخل ��ت على رئي�س الت�شريفات حت�سني
ق ��دري و�س�ألته عن وجود جالل ��ة امللك؟ فقال :انه يف
مكتبه ف�س�ألته ان كان معه احد من اع�ضاء احلكومة؟
فقال:ال..فقلت له:ه ��ل كلمك جاللته ب�شيء؟ فقال :مل
يكلمني ولكن ��ه منفعل كالغ�ضبان عل ��ى �شيء..فقلت
ل ��ه:اود ان ي�أذن يل مبقابل ��ة جاللته!!فدخل حت�سني
حلظ ��ات علي ��ه ثم ع ��اد وق ��ال يل:تف�ض ��ل بالدخول.
فدخل ��ت علي ��ه وادي ��ت التحي ��ة له..فا�ستقبلني امللك
غازي مرحب ًا..ولكن الغ�ضب كان بادي ًا على وجهه..
فطلب مني اجللو�س وقال يل:اظنك جئت من “ق�صر
الزه ��ور”؟ قلت نعم يام ��والي!! وهل عن ��د جاللتكم
خ�ب�ر ًا بذل ��ك؟ قال:ال!!ولك ��ن ت�ص ��وري ان العائل ��ة
املالك ��ة ق ��د ات�صل ��ت ب ��ك!! النه ��ا حت�س ��ن الظ ��ن فيك
وتث ��ق بك!! فقلت له:اذا كان هذا ر�أي جاللتكم ور�أي
العائلة الكرمي ��ة بي..ف�أرجوا ان تخربين يا�صاحب
اجلاللة،باالم ��ر ال ��ذي ح ��دث م ��ع ابن عمك ��م االمري
عب ��د االله؟؟ فق ��ال املل ��ك بانفع ��ال �شدي ��د وباحلرف
الواحد:يا�سي ��د!! ان ابن عمي هذا يت�آمر مع اعدائي
علي!! وكلم ��ا انهاه عن التقرب منهم ولزوم االبتعاد
عنهم!!فانه ال يلتزم ب�أمري بل يزداد قرب ًا منهم واين

اخ�ش ��ى ان يقتلوين وهم لي�سوا بخافني عليك انت..
وات�صاالته ��م م�ستمرة مع ال�سف ��ارة الربيطانية لهذا
الغر�ض .وه ��م االن يخططون الدخ ��ال “عبد االله”
يف �صفه ��م �ضدي!!ه ��ل ترت�ض ��ي انت بذل ��ك؟؟ فقلت
ل ��ه:كال!! ولكن ��ي اخ�ش ��ى من ك�ث�رة املنافق�ي�ن الذين
يري ��دون التفري ��ق ب�ي�ن جاللتك ��م وابن عمك ��م!! وال
اعتقد ان عبد االله �سي�صل اىل هذا احلد مع اعدائكم
كم ��ا ذك ��رمت!! النه اب ��ن عمك ��م ..وخ ��ال ويل عهدكم
االم�ي�ر في�صل!!فمن هو اقرب منه اىل جاللتكم؟؟ لذا
ف ��اين ارجو من جاللتكم الت�ساه ��ل مع ابن عمكم يف
ان ت�ؤجل ��وا ما امرمت به اىل وقت �آخر يكون منا�سب ًا
له..
فقال امللك بانتباه..وكيف ترى ذلك؟ فقلت له:اذا كان
الب ��د م ��ن ابعاده عن الع ��راق فلي�س به ��ذه ال�سرعة..
والبه ��ذا االجراء!!وم ��ن ر�أي ��ي ان ت�أم ��روا جاللتكم
با�صدار ارادة ملكية يف تعيني �سمو االمري عبد االله
�سفري ًا جلاللتكم يف دولة تختارونها له..
فيك ��ون ابع ��اده عنك ��م ال يث�ي�ر الت�س ��ا�ؤالت حول ��ه
وتزيل ��ون �شك جاللتك ��م فيه فهو اف�ض ��ل جلاللتكم..
واك�ث�ر احرتام� � ًا الب ��ن عمكم االم�ي�ر ام ��ام اعدائكم
جميع ًا..ف�س ��ر املل ��ك غ ��ازي به ��ذا الر�أي..وق ��ال
يل:ا�شك ��رك يا�سيد..و�س ��وف انف ��ذ ر�أي ��ك هذا خالل
ه ��ذا اال�سبوع ان �شاء الل ��ه ،وبا�ص ��دار ارادة ملكية
بتعيين ��ه �سف�ي�ر ًا يف اح ��دى العوا�صم..ف�شكرت ��ه
كثري ًا..وا�ست�أذنته بالعودة اىل ق�صر الزهور الخبار
العائلة املالك ��ة بذلك ..فقال:لك ذلك فودعته واجتهت
اىل ق�صر الزهور واخربت االمري عبد االله والعائلة
بذل ��ك ف�شك ��روين جميع� � ًا له ��ذا امل�سع ��ى وودعته ��م
وكان ��ت ال�ساع ��ة قد قارب ��ت اخلام�س ��ة م�ساءً..وبعد
ثالث ��ة اي ��ام فوجئت بنب ��ا مقت ��ل املل ��ك ب�سيارته يف
عملي ��ة حمفوفة بال�شكوك حول مقتله للتخل�ص منه.
وجيئ باالمري عبد االله و�صي ًا على العر�ش وذلك يف
 4ني�سان .1939
وادرك ��ت ان م�سعاي عن ��د امللك غازي ب�ش� ��أن ت�أجيل
ابع ��اد عب ��د االل ��ه وموافقته علي ��ه و�شكر عب ��د االله
والعائل ��ة املالك ��ة يل كان خط ��وة م ��ن اخلط ��وات
الناجحة الت ��ي �ساعدتهم يف مقتل امللك.ولو ان امللك
كان منفذ ًا امر ابع ��اده الفوري وخروجه من العراق
لرمب ��ا كان قد غري جم ��رى ما�صمم املت�أم ��رون عليه.
وهذا ما كان ي�شغل فكري والله اعلم بعواقب االمور
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رواية خطيرة عن مصرع الملك غازي

مصرع الملك غازي ..لغز وشبهات
نجدة فتحي صفوة
الواق ��ع ان مقت ��ل امللك غ ��ازي من الق�ضاي ��ا املحرية الت ��ي اختلفت فيها
االراء والرواي ��ات و�سه ��ر اخلل ��ق جراءها واخت�صم ��وا ولعلها �ستظل
يف �ضم�ي�ر الغيب او قد يظه ��ر يف م�ستقبل االيام دليل يلقي ال�ضوء او
تك�ش ��ف وثيقة جدي ��دة كانت مفقودة او خمب�أة فتحل هذا اللغز وكم يف
التاريخ من احداث بقيت ا�سبابها �سرا دفينا وكم فيه من احلقائق التي
اكت�شف ��ت بعد اجيال او قرون كان جوابي ال ��ذي اكرره يف كل مرة انه
لي�س من �ش�أن هذا احلادث ان يذكر يف وثيقة ر�سمية
ولي� ��س م ��ن �ش ��ان الوثائق املفتوح ��ة وتلك الت ��ي مل تفت ��ح ان تلقي �أي
�ض ��وء على هذه الق�ضية وحتى ل ��و افرت�ضنا ان امللك غازي قتل بتدبري
بريط ��اين فلي�س من املمكن ان تك ��ون هنالك �أي وثيقة ر�سمية تدل على
ذل ��ك .فما نوع الوثيقة التي ميكن ان توجد ع ��ن هذه الق�ضية ..اننا لن
جن ��د مهما بحثنا كتابا او برقية م ��ن وزارة اخلارجية اىل �سفريها يف
بغداد تقول:
نظرا ملوقف امللك غازي املع ��ادي اىل بريطانيا و�ضرورة التخل�ص منه
فق ��د تقرر قتله بطريقة تبعد ال�شبه ��ات عن حكومة جاللته يرجى اتخاذ
مايلزم يف هذا ال�شان واعالمنا..
ومل جن ��د مطلقا برقية م ��ن ال�سفري تقول ..لقد مت تنفي ��ذ عملية اغتيال
امللك غازي يرجى اعالمكم..الخ...

والواق ��ع ان ��ه حتى لو كان مقت ��ل امللك غازي مدبرا فم ��ن امل�ستبعد جدا
ان تنفيذ العملية بوا�سط ��ة ال�سفارة واغلب الظن ان ال�سفري يفاج�أ كما
يفاج� ��أ الكثري م ��ن النا�س ..فامثال ه ��ذه العمليات المتار� ��س بوا�سطة
ال�سف ��ارات النه ��ا يف حالة اكت�شافها تكون ف�ضيح ��ة وال ترغب �أي دولة
يف حتمل نتائجها وامنا بوا�سطة اجهزة اخرى قد تعمل بعمل ال�سفارة
او مبعزل عنها متاما.ولو دبرت احلكومة الربيطانية مثل هذه العملية
فانها مل تكن لتفعل ذلك عن طريق املرا�سالت والتقارير وامنا بتعليمات
�شفوي ��ة ع ��ن طريق رجالها وعمالئه ��ا الذين كان ��وا منت�شرين يف �شتى
مراف ��ق الع ��راق يف ذلك العه ��د ..ان ال�سف�ي�ر الربيطاين ال ��ذي كان يف
تقاري ��ره ي�ؤكد ال�ضغط عل ��ى امللك غازي او التخل� ��ص منه وهو ال�سري
مورب� ��س بيرت�سون وقد ا�ش ��ار اىل ذلك يف مذكراته الت ��ي ن�شرها فيما
بع ��د بعنوان (جانبا ال�ستار) ولكن له ��ذا ال�سفري تقارير �سرية بعث بها
اىل وزارة اخلاري ��ة بنف� ��س املعنى وب�صراحة اكرث ومل تدون على هذه
التقاري ��ر �أي ا�ش ��ارات او تعليمات ت ��دل على االج ��راءات التي اتخذت
ب�ش�أنه ��ا وق ��د نقل ه ��ذا ال�سف�ي�ر اىل مكان اخر قب ��ل ثالث ��ة ا�شهر وكان
يق�ض ��ي اجازة يف مكان ما عند وقوعه وهنال ��ك تقرير �سري من القائم
باالعم ��ال يف ال�سف ��ارة (هيد�سون بوزيل) عن كيفي ��ة �سماعه باحلادث
وم ��ا قام ب ��ه يف منت�صف اللي ��ل والتقرير موج ��ه اىل وزارة اخلارجية
والميك ��ن ان يغالط القائم باالعمال فيكت ��ب اىل مرجعه تقريرا كهذا لو
كان له علم �سابق باالمر .او لو نفذت العملية مبعرفة ال�سفارة لذلك فاذا

كان م�ص ��رع امللك غازي ق ��د مت بتدبري بريطاين حق ��ا واذا كانت هنالك
ع ��ن احلادث وثيق ��ة ما فانها مل تكن حمفوظة ب�ي�ن وزارة اخلارجية او
جمل� ��س ال ��وزارة او �أي وزارة من وزارات االحدى ع�ش ��رة التي تفتح
بع ��د مرور ثالثني عاما عليه ��ا ولو وجدت مثل هذه الوثيقة فانها تكون
حمفوظ ��ة بدائ ��رة اال�ستخب ��ارات الع�سكري ��ة الربيطاني ��ة وثائق هذه
الدائ ��رة وال تر�سل اىل مراكز حف ��ظ ال�سجالت العامة ولذلك التفتح مع
غريها من الوثائق بعد مرور املدة التي يقررها القانون .ومن املعروف
ان الدكت ��ور �سندر�سن كان قد ا�ستدعي اىل ق�صر الزهور اىل اثر وقوع
احل ��ادث وه ��و ي�ش�ي�ر يف مذكرات ��ه اىل ذل ��ك فيقول:انه طل ��ب ح�ضور
الدكت ��ور �صائ ��ب �شوك ��ت اي�ضا الن ��ه �أراد ان يكون مع ��ه طبيب عراقي
دفع ��ا لل�شبه ��ات والتق ��والت يف مثل ه ��ذا احلادث اخلطر وق ��د حدثني
الدكت ��ور �صائ ��ب �شك ��وت قبل ب�ض ��ع �سنوات..فقال ان ��ه ر�أى يف را�س
املل ��ك فج ��ا كادت يده ال�ضخمة ان تدخل في ��ه ل�سعته وملا ذهب اىل حمل
احل ��ادث �شاه ��د العمود الذي ا�صطدم ��ت به �سيارة املل ��ك وكان العمود
مثبت ��ا بكتلة كونكريتية �ضخمة ولكنه كان قد اقتلع من ا�سا�سه والتوى
باجتاه معاك�س باجتاه ال�سيارة من �شدة ال�صدمة او هكذا قيل له وكان
الدكت ��ور �صائب �شوكت يف حديث معي جازما يف اعتقاده ان مثل هذا
اال�سا� ��س الكونكريتي املتني الميكن ان تقلعه �سيارة مك�شوفة من طراز
 1937او  1938وانه الي�ؤمن بوقوع احلادث ق�ضا ًء وقدر ًا.
من كتاب (احاديث يف التاريخ)
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الملك غازي ومشروع زواج لم يكتب له النجاح
د .سامي القيسي

َ
هناك اجماع لدى مؤرخي تاريخ
العراق المعاصر على وطنية الملك
ً
ً
ً
نشطا
فتيا
شابا
غازي االول كان
ً
ً
متواضعا لطيف المعشر
بسيطا
حلو الحديث احبه الشعب العراقي
لحميته الوطنية وحماسته القومية.
دخل المدرسة العسكرية في دورة
ً
عاما
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وتخ ��رج ع ��ام � 1932ضابط� � ًا برتب ��ة م�ل�ازم ث ��ان
(�صن ��ف اخليال ��ة) ويف املدر�س ��ة الع�سكري ��ة مل
يك ��ن كث�ي�ر االهتم ��ام بالدرو� ��س النظري ��ة وامنا
اظه ��ر تفوق� � ًا وا�ضح� � ًا يف امليكاني ��ك والتماري ��ن
الع�سكري ��ة ال�سيم ��ا الفرو�سي ��ة كم ��ا كان له �شغف
بقي ��ادة ال�سيارات.اال ان ه� ��ؤالء امل�ؤرخني تباينت
ارا�ؤه ��م ب�ص ��دد تقييمه ��م لنزوات ��ه و�سلوكيات ��ه
ال�شخ�صي ��ة فالبع�ض منهم ك�شف ع ��ن امل�ستور من
هذا ال�سلوك!.
و�سل ��ط ال�ض ��وء عل ��ى ت�صرفات ��ه غ�ي�ر امل�س�ؤول ��ة
ولقاءات ��ه و�سهرات ��ه امل�شبوهة الت ��ي كرث احلديث
عنه ��ا ف�ض�ل ً�ا عن �ش ��رب اخلم ��رة ومعاقرته ��ا اذ مل
تكن تل ��ك الت�صرفات لتن�سجم م ��ع مركزه وموقعه
كرم ��ز وملك للدول ��ة العراقية.وبرر اح ��د مرافقيه
ان واحدة من م�شاكل امللك ال�شخ�صية التي اف�صح
عنها ملقربي ��ه ان فر�ض عليه ال ��زواج من ابنة عمه
املل ��ك عل ��ي امللكة عالي ��ة وانه مل يكن يوم� � ًا �سعيد ًا
به ��ذا ال ��زواج ولرمب ��ا دفعه ه ��ذا االم ��ر اىل اللهو
واالبتع ��اد ع ��ن �سكن ��ه وم�س�ؤوليات ��ه واالنح ��دار
اىل الكثري م ��ن الت�صرفات الت ��ي قادته يف النهاية
اىل التهلكة.وعل ��ى العم ��وم كان ��ت �سلوكيات امللك
غ ��ازي موا�ضيع خ�صبة تناوله ��ا الكثري ممن كتب
يف تاريخ الع ��راق املعا�صر البع�ض انتقدها ب�شدة
�صارخ ��ة واخ ��رون قدم ��وا لها تربي ��رات قد تكون
مقبول ��ة يف بع�ض االحيان ويف احيان اخرى غري
مقبولة.
وقبل زواجه من امللكة عالية كانت قد حامت حوله
ال�شبهات بنيت ��ه او رغبته ال ��زواج بكرمية يا�سني
الها�شم ��ي ال�صغرى.ويا�س�ي�ن الها�شم ��ي ه ��ذا هو
واحد من اب ��رز ر�ؤ�ساء ال ��وزارات العراقية خالل
الثالثيني ��ات و�سيا�سي حمنك ترك ب�صمة وا�ضحة
يف م�س�ي�رة التط ��ور ال�سيا�س ��ي يف تاريخ العراق
املعا�ص ��ر وقد انته ��ت م�سريت ��ه ال�سيا�سية احلافلة
باالحداث واالجنازات بانقالب ع�سكري هو االول
من نوعه لي�س يف العراق وامنا يف منطقة ال�شرق

االو�س ��ط عموم� � ًا ذلكم هو انق�ل�اب بكر �صدقي يف
 1936 /10 / 29كان ��ت ليا�س�ي�ن الها�شم ��ي ث�ل�اث
بن ��ات مديحة ولدت يف بغ ��داد عام � 1911صبيحة
ول ��دت يف املو�ص ��ل ع ��ام  1913نعم ��ت ول ��دت يف
املو�ص ��ل اي�ض� � ًا ع ��ام  1915يالحظ ان غ ��ازي ولد
يف مك ��ة عام  1912اي ان نعمت ا�صغر منه بثالث
�سنوات.
وقد توىل غازي م�س�ؤولياته الد�ستورية ملك ًا على
البالد يف  8ايل ��ول  1933بعد و�صول اخبار وفاة
وال ��ده املل ��ك في�صل يف مدينة ب ��رن ب�سوي�سرا اثر
ان�س ��داد �شرايني القلب ب�شكل مفاجئ ويف ظروف
غام�ض ��ة تعددت ب�شانها التق ��والت وكان عمر امللك
غازي حينذاك  21عام ًا وعمر نعمت  18عام ًا.
لق ��د احدث ��ت وف ��اة املل ��ك في�ص ��ل فراغ ًا كب�ي�ر ًا يف

ال�سيا�س ��ة العراقية مل يتمكن املل ��ك غازي من ملئه
ال�سب ��اب اهمه ��ا �صغر �سن ��ه وقلة جتربت ��ه كما انه
مل يك ��ن على قدر كاف من احل ��زم واحلنكة ا�ضافة
اىل احاطت ��ه مبجموعة من الزعم ��اء وال�سيا�سيني
مم ��ن كان ��وا ح�سبم ��ا ذك ��ر توفي ��ق ال�سوي ��دي يف
مذكرات ��ه عل ��ى جانب كبري م ��ن املق ��درة والكفاءة
ومم ��ن ام�ضوا اعماره ��م يف اال�شتغ ��ال بالق�ضايا
العام ��ة.واذا كان م ��وت املل ��ك في�ص ��ل املفاج ��ئ قد
خل ��ق فراغ� � ًا �صعبا عل ��ى املل ��ك ال�شاب مل� ��ؤه فانه
اوج ��د ليا�سني الها�شمي فر�صت ��ه مل تكن موجودة
من قبل اذ حترك كعادت ��ه بهدوء وبثبات نحو هذا
االجت ��اه باالنت�ساب اىل العائل ��ة املالكة اذ �سرعان
م ��ا انت�شرت ا�شاعات يف بغداد تفيد ان امللك غازي
�سيق�ت�رن بنعم ��ت ابنة يا�سني الها�شم ��ي ال�صغرى
اال ان حماولت ��ه االخرية مل يكتب لها النجاح حيث
اعلن ��ت خطوبة امللك غازي املفاجئ ��ة على االمرية
عالي ��ة يوم  18ايل ��ول  1933اي بع ��د  10ايام من
وفاة والده.
وهن ��ا الب ��د م ��ن البحث عن م�ص ��در ه ��ذه اال�شاعة
ومروجه ��ا اذ اليعق ��ل ان يك ��ون الها�شم ��ي ه ��و
م ��ن اطلقه ��ا فاملع ��روف عن ��ه الكتمان وقل ��ة الكالم
والتحف ��ظ املبال ��غ فيه كم ��ا اليعقل ان ي ��روج االب
ملو�ض ��وع تزوي ��ج كرميت ��ه يف جمتم ��ع ذك ��وري
كاملجتمع العراقي الن االب العراقي ايا كان ي�ؤمن
بقناع ��ه عالية انه من املعيب جد ًا جد ًا اخلو�ض يف
هك ��ذا مو�ضوع.لذا ميكن القول ب ��كل اطمئنان ان
موا�ضيع من نوع ال ��زواج واخلطوبة وتفا�صيلها
م ��ا ه ��ي اال موا�ضي ��ع ذات خ�صو�صي ��ة وطبيع ��ة
ن�سوية وت�شكل مادة ا�سا�سية يف احاديث املجتمع
الن�سائ ��ي اليومي ويبدو م ��ن خالل التتبع لطبيعة
العالقات االجتماعية ح�صول اللقاءات والزيارات
بني ن�س ��اء العوائ ��ل املو�سرة حول جل�س ��ة ل�شرب

القه ��وة وال�ش ��اي او الدعوات لالحتف ��ال مبنا�سبة
ما.
فلي� ��س م�ستبع ��د ًا ان يك ��ون هن ��اك ت ��زاور ولق ��اء
ب�ي�ن كرمي ��ات الها�شم ��ي واخوات املل ��ك غازي يف
منا�سب ��ات اجتماعي ��ة او لق ��اءات عائلي ��ة متعددة
وق ��د يكون هذا اللقاء يومي� � ًا او ا�سبوعي ًا وعندها
لرمب ��ا كان الخوات املل ��ك وكان ولي ��ا للعهد انذاك
ان حتدث ��ن يف مو�ض ��وع زواج ��ه ولرمب ��ا اي�ض� � ًا
تكلم ��ن عن نعمت بالذات.او ق ��د يكون العك�س هو
ال�صحي ��ح ان كرمي ��ات الها�شم ��ي ه ��ن م ��ن روجن
له ��ذه اال�شاع ��ة او ه ��ن م ��ن تكلمن ع ��ن املو�ضوع
واختلق ��ن ه ��ذا ال�سيناري ��و ال ��ذي و�ص ��ل نا�ضج ًا
اىل والده ��م ال ��ذي اراد ا�ستغالل ��ه وان مل ي�ص ��رح
ب ��ه لتعزيز نفوذه باالنت�س ��اب اىل البيت الها�شمي
يف وقت عرف عن امللك غازي افتقاره اىل التجربة
والنفوذ.
ويف مقابل ��ة م ��ع �صبيحة الها�شم ��ي يف /12 /22
 1972يف داره ��ا يف الوزيري ��ة يف بغ ��داد اك ��دت
انه ��ا واخواته ��ا كانت لهن عالق ��ة �صداقة قوية مع
اخوات امللك غازي وكن يتبادلن الزيارات وح�صل
اكرث من م ��رة ان التقني ويل العه ��د غازي اما عند
ذهابه ��م لزيارة العائلة املالك ��ة او بعد االنتهاء من
ه ��ذه الزي ��ارة اال انه ��ا مل تف�صح عن ه ��ذا االلتقاء
�أه ��و م�صادفة ام كان يح�ص ��ل وفق ترتيب م�سبق؟
ولكنه ��ا مل ت�ستبع ��د اب ��د ًا يف حديثه ��ا ان االم�ي�ر
واخوانه كانت عيونهم على اختي ال�صغرى نعمت
وكنا متفائلني جد ًا وت�شجعنا لل�سري لهذا االجتاه.
وه ��ذا يعن ��ي ان اال�شاع ��ة فيه ��ا ن�صي ��ب كب�ي�ر من
ال�صح ��ة والذي عزز من �صحته ��ا �سرعة انت�شارها
يف املجتم ��ع البغ ��دادي ال ��ذي �سرع ��ان م ��ا تنت�شر
اال�شاعات بني افراده من كل حدب و�صوب.
وبالت ��ايل ميك ��ن الق ��ول ب ��كل اطمئن ��ان ان ه ��ذه
ال�شائع ��ة كان ��ت �صحيح ��ة وان م�صدره ��ا الق ��وي
كرمي ��ات الها�شمي او ًال واخ ��وات امللك ثاني ًا ولكن
تب�ي�ن من �سياق االحداث انه ��ا مل يكتب لها النجاح
وتتحقق على ار�ض الواقع ف�ض ًال عن خطوبة امللك
غ ��ازي املفاجئة وزواجه الالحق من االمرية عالية
يف 1934 /1 / 25ان يا�س�ي�ن الها�شم ��ي ا�سرع يف
زواج ابنت ��ه نعمت قبل اخواتها وقد ادعى حممود
�صبحي الدف�ت�ري يف مقابلة ج ��رت معه يوم /11
 1973 /3يف دارة بالك ��رخ انه كان عام ًال مهم ًا يف
تزويج نعمت من قريبه علي ممتاز الدفرتي.
وتب�ي�ن يل فيم ��ا بعد من مقابالت عدي ��دة من بينها
مقابل ��ة م ��ع احم ��د املنا�صف ��ي يف املرك ��ز الوطني
الوثائق ي ��وم 1973/ 1 / 8وهو من املقربني جد ًا
اىل ن ��وري ال�سعيد ومقابلة م ��ع حممود النعماين
ي ��وم  1972 / 1 / 27يف داره بالك ��رادة وهو من
املقرب�ي�ن ج ��د ًا لعائل ��ة يا�سني الها�شم ��ي ان كال من
ن ��وري ال�سعي ��د وجعفر الع�سكري ق ��د �سعيا �سعي ًا
حثيث� � ًا الف�شال م�شروع يا�سني الها�شمي اىل درجة
ان نوري ال�سعي ��د �سافر اىل االردن وات�صل بامللك
عب ��د الله من اج ��ل اال�س ��راع بتزويج املل ��ك غازي
من االم�ي�رة عالية وقد القى ناج ��ي �شوكت �ضوء ًا
عل ��ى ه ��ذا املو�ض ��وع يف مذكرات ��ه املطبوعة على
ال�صفح ��ات  261ـ 262وباملنا�سبة الب ��د من القول
ان اخال� ��ص ن ��وري ال�سعي ��د لال�س ��رة املالكة فوق
م�ست ��وى ال�شبه ��ات رغ ��م �ش ��دة التناق�ض ��ات بينه
وب�ي�ن امللك غازي اال انه مل يك ��ن ليت�صور يف يوم
من االي ��ام ان يرى يا�س�ي�ن الها�شم ��ي ينت�سب اىل
اال�سرة املالكة ول�سان حاله يقول كما جتمع عندي
م ��ن املقاب�ل�ات ال�شخ�صي ��ة ان الها�شم ��ي اليحتمل
وه ��و وزير او رئي�س للوزراء فكيف �سيكون حاله
وحالن ��ا بع ��د ان ي�صبح عم ًا للملك لذل ��ك �سعى ذلك
ال�سعي احلثيث الف�شال م�شروع زواج امللك غازي
من خارج اال�سرة املالكة وال�سعي يف الوقت نف�سه
بتهيئة االجواء لزواجه من ابنة عمه.

من زمن التوهج

الملكة عالية وموقفها من مصرع
زوجها الملك غازي
د.نهلة نعيم عبد العالي

كانت الملكة عالية امرأة نبيلة
وزوجة مخلصة ذات ذكاء نادر
ولها تأثير في الملك غازي وهي
مستودع ثقته يعهد اليها بأسراره
كلها،وكانت مصدر حكمة سياسية
حتى ان شقيقها األمير عبد اإلله
وأفراد عائلتها كانوا يأخذون بجميع
نصائحها ،وكان شقيقها يجتمع
ً
يوميا ليبحث المشاكل التي
معها
تعترضه،اذ ان نصائحها تنطوي على
الحكمة .كما كانت تطالع الصحف
اليومية العراقية وتؤشر ما يهمها
من األخبار والمعلومات التي يمكن
االفادة منها في معالجة أمور البالد.

وكان الأم�ي�ر عب ��د الإله يذكر دائم� � ًا �أنه الي�ستطيع
العمل من دونها فه ��ي مالزمة لعمله وملركزه وذكر
يف �أك�ث�ر من م ��رة انه �إذا ماتت �س ��وف يتخلى عن
امل�س�ؤولي ��ة وبع ��د وفاته ��ا ق ��ال ب�إن ��ه فق ��د مبوتها
م�ست�شار ًا حكيم ًا.
�أم ��ا زوجه ��ا املل ��ك غ ��ازي فكان ��ت حري�ص ��ة دائما
عل ��ى مرافقت ��ه يف معظ ��م جوالته ،عل ��ى الرغم من
�أنه ��ا كانت عل ��ى دراية ب�سائ ��ر ت�صرفات ��ه لكنها مل
تك ��ن ت�سمح لنف�سه ��ا مبكا�شفت ��ه �أو حماولة و�ضع
مراقب�ي�ن عليه ك ��ي ال ت�شجع �أحد ًا عل ��ى التج�س�س
علي ��ه .ومل ت�سم ��ح لأح ��د بالتدخ ��ل يف حياته ��ا
اخلا�ص ��ة ،حت ��ى الأمري عبد الإله ال ��ذي كان يخلق
له ��ا الكثري من امل�شاكل مع زوجه ��ا  ،ولهذا ال�سبب
كان امللك غازي اليحبذ وجوده يف الق�صر.
�شع ��رت امللك ��ة عالي ��ة بالكث�ي�ر م ��ن املخاط ��ر التي
حتي ��ط بزوجه ��ا املل ��ك غ ��ازي ال ��ذي كان مناوئ� � ًا
لل�سيا�س ��ة الربيطانية،التي جلبت له نقمة املوالني
لهم كما كان للإذاعة املوجهة �إىل الكويت من ق�صر
الزه ��ور �أث ��ر كب�ي�ر يف زي ��ادة ع ��داء الربيطانيني
للملك غازي حت ��ى �أن ال�سفريالربيطاين(موري�س
بيرت�س ��ون � )Mourice Petersonصرح قائ ًال “
وقد �أ�صبح وا�ضح ًا للعيان �أن امللك غازي يجب �أن
ي�سيطر عليه �أو خلعه عن العر�ش « .
وكان لعالق ��ة امللك احلميمة مع بكر �صدقي �أثر يف
زي ��ادة تفاقم النقمة عليه من قبل �أعدائه عن طريق
�سيا�ست ��ه الهادف ��ة �إىل حتقي ��ق الوح ��دة العربي ��ة
وم�ساندت ��ه الق�ضي ��ة الفل�سطينية و�إث ��اره ال�شعب
العربي �ضد امل�ستعمرين.
وكان ��ت امللك ��ة عالي ��ة مدركة ه ��ذه الأخط ��ار لذلك
كان ��ت تنبهه �أن يكون يقظ ًا يف ت�صريحاته،وكانت
تتابع لقاءاته جميعها م ��ع ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
وتراق ��ب املكامل ��ات الهاتفي ��ة الت ��ي كان يجريه ��ا
ملعرفة كل ما يحي ��ط به ،كما �أخذت حتث املرافقني
املخل�صني على احلر�ص عليه وحمايته.
ويذك ��ر ال�سي ��د ف� ��ؤاد ع ��ارف مراف ��ق املل ��ك غازي
يف مذكرات ��ه “ �أخ ��ذ امللك غازي �سيارت ��ه و�أمرين
مبرافقت ��ه فركب ��ت بجانب ��ه ،وكان ��ت امللك ��ة عالية

والأم�ي�ر في�ص ��ل واخلادم ��ة يف املقع ��د اخللف ��ي،
وبف�ض ��ول كن ��ت �أح ��اول �أن �أرى وج ��ه امللك ��ة فلم
�أ�ستط ��ع ،وكان الوقت ع�صر ًا نزلنا يف ق�صر امللح،
جل� ��س املل ��ك وعائلت ��ه يف حديقة الق�ص ��ر ،وبقيت
واقف� � ًا اىل جان ��ب ال�سي ��ارة ،بعده ��ا ج ��اء اخلادم
و�أ�سم ��ه حممد وهو ال ��ذي كان مع املل ��ك يف �أثناء
مقتل ��ه فقال يل ب� ��أن امللك يطلبن ��ي ،وعندما ذهبت
طل ��ب من ��ي اجللو�س معهم،قائ�ل�ا �أخي ف� ��ؤاد �أنت
�أول �شخ� ��ص م ��ن غ�ي�ر عائلتن ��ا يجل�س م ��ع امللكة
عالي ��ة حت ��ى ه ��ذا الي ��وم ،و�أعلم ل�س ��ت �أن ��ا الذي
�أخت ��ارك مرافق� � ًا بل ال�س ��ت امللكة ه ��ي التي طلبت
اختيارك و�أنا مقتنع بذلك جد ًا ،ثم التفت �إىل امللكة
عالي ��ة التي خاطبتني قائلة الح ��ظ �أخي ف�ؤاد انتم
الترونن ��ي لكن ��ي �أراك ��م جميعا و�أراقبك ��م ،وكنت
�أراك والع�ص ��ا بيدك متنع كل خمالف و�سيدك امللك
حدثن ��ي كثري ًا عنك من ��ذ درا�ستكما مع� � ًا ،وقد لفت
انتباه ��ي ومنذ �أيام مل �أ�سمع �ص ��وت ع�صاك فقلت
للمل ��ك رمبا �صديق ��ك الكردي مري� ��ض ،فلرن�سل له
باق ��ة ورد ،وقد فاجئني ب�أنك نقلت �إىل ال�سليمانية
فرجوت ��ه �أن يرجعك �إىل هنا ،وفع�ل�ا بعث بربقية
و�أعادوك فور ًا».
م ��ن هن ��ا نالح ��ظ م ��دى حر�ص امللك ��ة عالي ��ة على
زوجه ��ا ال ��ذي يظه ��ر يف مواقفه ��ا اجلريئ ��ة
واحلازم ��ة التي تب�ي�ن مدى درايته ��ا يف ما يحيط
بزوجه ��ا امللك ،كم ��ا جرى يف انق�ل�اب بكر �صدقي
يف التا�س ��ع والع�شرين من ت�شري ��ن الأول ،1936
حي ��ث كانت تت�صرف به ��دوء وب�شكل طبيعي ،مما
دف ��ع �سندر�س ��ن اىل الق ��ول ب�أنه ��ا كان ��ت على علم
باالنق�ل�اب ،فق ��د كان ��ت مالزم ��ة للمل ��ك عندما كان
يراقب الو�ضع بناظور امليدان .
ويف منا�سب ��ة �أخرى حتدث ف� ��ؤاد عارف عن امللكة
عالي ��ة بقوله ”:طلبن ��ي امللك غ ��ازي يف ليلة مقتل
بك ��ر �صدقي يف احلادي ع�شر م ��ن �آب  ،1937وما
�أن دخل ��ت علي ��ه حتى وجدت عالم ��ات القلق بادية
علي ��ه فاخربين ب�أن بك ��ر �صدقي قت ��ل ،ف�س�ألته هل
م ��ات :ف�أجابني بنعم فرتحم ��ت عليه ،وبعد حلظة
�شاه ��دت امللكة عالية مقبل ��ة علينا وكانت قد علمت
مب ��ا ح ��دث ورمبا تك ��ون ق ��د �سمعت حدي ��ث امللك
وكان ��ت قلقة علي ��ه خوف ًا من �أن ال تك ��ون املحاولة
مقت�صرة على بكر �صدقي ،فوجهت كالمها يل قائلة
�أخي ف� ��ؤاد �أنتب ��ه �إىل �سيدنا امللك غ ��ازي طم�أنتها
ب�أن اجلي� ��ش كله يف خدمة املل ��ك ،ف�أجابتني قائلة

ال�أثق يف جي�ش يقتل رئي�س اركانه «.
وعن ��د حدوث الفاجعة الكب�ي�رة التي �أنتهت بوفاة
زوجها امللك غازي خرجت من الق�صر عند �سماعها
نب� ��أ اال�صط ��دام يف الراب ��ع م ��ن ني�س ��ان ،1939
و�أ�سرعت اىل مكان احلادث و�سط الظالم وحلقت
باحلر� ��س وبينم ��ا كان امللك م�سج ��ى والدم ينزف
من ��ه �إنكب ��ت عليه و�أخ ��ذت ت�صرخ جلل ��ب الأطباء
لب ��ذل كل اجله ��ود املمكنة لإنقاذه ،قائل ��ة �أريده �أن
يفت ��ح عيني ��ه �سريع� � ًا �أري ��ده �أن يتكل ��م ،ويف هذه
الأثناء �أن�سحب اح ��د الأطباء طالب ًا من الأمري عبد
الإل ��ه �شقي ��ق امللكة عالي ��ة ووالدتها امللك ��ة نفي�سة
تهدئ ��ة امللكة وتذكريه ��ا ب�أنها والدة طف ��ل وعليها
االهتمام به ورعايته و�أن تفكر ب�صحتها.
وت�صف ال�سيدة مديحه ال�سلمان يف مذكراتها حالة
امللكة عالي ��ة بعد م�صرع زوجها وم ��ا �سمعته منها
�شخ�صي ًا�“ ،أنها كانت يف حالة من الت�أثر التو�صف
فق ��د �أذهلتها ال�صدمة وحزت يف قلبها النكبة وكان
حزنه ��ا العمي ��ق و�صمته ��ا البليغ من �أ�ش ��د املناظر
وال�صور ت�أثري ًا يف النفو�س وجتريح ًا للقلوب».
وح ��ول هذا احل ��ادث وم ��ا �أ�شيع عن ��ه روت امللكة
عالي ��ة م ��ا ح ��دث لل�سي ��دة مديح ��ة ال�سلم ��ان قائلة
“كن ��ت جال�س ��ة يف الق�ص ��ر فانطف� ��أت الأن ��وار
فج�أة في ��ه وا�ستف�سرت عن ال�سب ��ب ،ف�سمعت �أحد
اخل ��دم ال ��ذي ترب ��ى يف الق�ص ��ر يطل ��ب النج ��دة
ويقول�:أحلقون ��ا �سيدي امللك م�صاب ح�صل حادث
لل�سي ��ارة ،فرك�ضت �صوب احلادث فوجدت �سيدي
امللك ملقى والدم ين ��زف من ر�أ�سه ،وو�ضعت يدي
على قلبه فوجدته مازال يخفق ،ويف احلال طلبت
ح�ض ��ور الأطباء بال�سرعة املمكنة،وكنت �أطلب من
احلا�ضري ��ن �أن ي�سعف ��وين بقط ��ن و�شا� ��ش ع�سى
�أن �أمتك ��ن من �إيق ��اف النزف �أما الذي ��ن كانوا من
ح ��ويل ،فاجلمي ��ع حائ ��ر ومرتبك وال ي ��دري ماذا
يعمل ،و�صرت �أم�سك باجل ��رح و�أ�ضغط عليه بكل
�ش ��يء تقع علي ��ه يدي وكان امللك فاق ��د النطق وكل
�ش ��يء يدل على �أن ��ه فاقد للحياة �س ��وى دقات قلبه
ونظرات ��ه ،وج ��اء الدكت ��ور �سندر�س ��ن والدكتور
�صائ ��ب �شوكت فطلبت منه ��م �أن يبذلوا امل�ستحيل
لإنق ��اذه وب ��د�أوا بالك�ش ��ف عليه وفح�ص ��ه وظلوا
حائري ��ن ،وبعد ذلك ا�سلم ال ��روح وكان �أحد الذين
رافقوا امللك حي ًا وم�صاب ًا بك�سر يف يده ،وقال ب�أن
املل ��ك غ ��ازي يف �أثن ��اء عودته من ق�ص ��ر احلارثية
�إىل ق�ص ��ر الزه ��ور� ،أدار حمرك ال�سي ��ارة و�أنطلق

ب�سرع ��ة كب�ي�رة ،فا�صطدم ��ت بعم ��ود الكهرب ��اء
و�أ�ست ��دارت ال�سيارة حول نف�سها ووقفت من �شدة
ال�صدم ��ة وكان الب ��اب قد �أنفتح عل ��ى يده ومل يفق
م ��ن �شدة الأمل �إال على منظر امللك الذي كان جال�س ًا
يف مقع ��د القيادة والعمود على ر�أ�سه والدم ينزف
من ��ه ف�أ�س ��رع اخل ��ادم و�أبلغ عن احل ��ادث وعن كل
�شيء �شاهده بعينه».
وج ��اء يف �إف ��ادة امللك ��ة “ �إن زوجه ��ا كان يذه ��ب
كل م�س ��اء �إىل ق�ص ��ر احلارثي ��ة فيبق ��ى في ��ه حتى
منت�صف اللي ��ل ثم يعود وينام يف احلال ويف تلك
الليلة عاد مبكر ًا عل ��ى خالف عادته فما كان ي�شرع
يف خل ��ع مالب�سه حت ��ى رن جر�س الهات ��ف ،وبعد
مكامل ��ة ق�صرية عاد فلب�س ثياب ��ه ليتوجه ب�سيارته
اىل ق�ص ��ر احلارثي ��ة قائال �أن ال�شخ� ��ص الذي كان
ينتظ ��ره ق ��د ح�ض ��ر الآن وبعد م ��دة ق�صرية جيء
به مقتو ًال يقول ��ون �أن �سيارته ا�صطدمت بالعمود
الكهربائي و�أ�صيب بجرح بليغ يف ر�أ�سه».
وت ��روي الأم�ي�رة بديع ��ة يف مذكراته ��ا حادث ��ة
مقت ��ل املل ��ك غ ��ازي قائل ��ة “ كن ��ا م�ساء ذل ��ك اليوم
جنل� ��س يف ال�صال ��ة مل�شاه ��دة �أح ��د الأف�ل�ام م ��ع
والدت ��ي امللك ��ة نفي�س ��ة وامللك ��ة عالي ��ة والأم�ي�رة
جليل ��ة ،و�سمعن ��ا �سي ��ارة تدخ ��ل الق�ص ��ر ،كان ��ت
�سي ��ارة امللك غ ��ازي ،وكان �إىل جانب امللك اخلادم
عي ��د و�شخ�ص ��ان يعم�ل�ان يف الإذاعة،وخرج ��ت
�أختي عالي ��ة ف�شاهدت امللك ي�ص ��رخ ب�أعلى �صوته
بوج ��ه الآخرين نتيجة عط ��ل يف الإذاعة ،وي�شكو
للملكة جهله ��م وكان خممور ًَا ،وبع ��د دقائق عادت
�إلين ��ا عالي ��ة بع ��د انط�ل�اق املل ��ك غ ��ازي ب�سيارته
وكان اىل جانب ��ه اخل ��ادم عي ��د فق ��ط ،وبع ��د قليل
�سمعن ��ا �ص ��وت دوي ق ��وي وبعدها انقط ��ع التيار
الكهربائ ��ي ،فخرجت اختي عالية م�سرعة وتبعتها
�أنا ووالدت ��ي نحو البوابة ثم حلقتنا �أختي عبدية
وركبن ��ا م ��ع ال�سائ ��ق ،وعندم ��ا و�صلن ��ا �إىل مكان
احلادث وجدنا �سيارة امللك وقد �أ�صطدمت بعمود
الكهرباء فالتوى �ساقطا عل ��ى جهة ال�سائق ،ونقل
امللك �إىل ق�صر احلارثي ��ة ،وبعدها �أت�صلنا بال�سيد
ن ��وري ال�سعي ��د والدكت ��ور �سندر�س ��ن والدكت ��ور
�صائ ��ب �شوكت ،لكنهم مل يفعل ��وا �شيئا �سوى انهم
قام ��وا بلف ر�أ�سه بقطعة قما� ��ش حتى لفظ �أنفا�سه
الأخرية»).
عن ر�سالة (�سيدات العائلة املالكة ودورهن االجتماعي
و)...
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باالمكان الق ��ول هنا ان �شعبية امللك غازي ازدادت
بع� ��ض ال�ش ��يء ،عندما اب ��دى تعاطفه م ��ع م�شاعر
ال�شع ��ب العراقي م�ؤي ��د ًا للمقاطع ��ة ال�شعبية التي
�أعلنت بوجه �شركة الكهرباء االنكليزية ،التي �أبت
تخفي�ض �أجور الكهرباء يف بغداد ،حيث ا�ستخدم
يف الب�ل�اط اللوك�سات بد ًال م ��ن الكهرباء وذلك يف
ت�شري ��ن الث ��اين  ،1933ف�ض�ل�ا عن ذل ��ك كان امللك
غ ��ازي خالل ات�صال ��ه بالنا�س عن ��د زيارته لبع�ض
الأماك ��ن العام ��ة� ،أو افتتاح ��ه لبع� ��ض االعم ��ال،
�أو و�ضع ��ه حج ��ر الأ�سا� ��س لبع� ��ض املب ��اين� ،أو
رعايته لبع�ض اجلمعي ��ات اخلريية والإ�صالحية،
يظه ��ر يف تعامل ��ه معه ��م �أق�ص ��ى ح ��دود االهتمام
والتوا�ض ��ع� ،إذ كان يقود �سيارت ��ه بنف�سه وي�سري
ب�ي�ن النا�س ،حتى انه كان يحت ��ج عندما خ�ص�صت
احلكومة جمموعة من ال�شرط ��ة البعاد �أي مكروه
عنه ،لأنه كان يريد ان يك ��ون لقا�ؤه بالنا�س بعيدا
ع ��ن التكل ��ف .وبتل ��ك الروحي ��ة كان ي�ستم ��ع �إىل
�ش ��كاوى النا�س واحتياجاته ��م في�ساعدهم احيان ًا
من جيبه اخلا�ص ،ف�أ�صبح له لذلك كله وقع خا�ص
يف نفو� ��س العراقيني ،حتى �ص ��اروا يح�سون بان
مليكه ��م يعك� ��س طابعه ��م ح�س ��ب التعب�ي�ر املوفق
للم�ؤرخ لطفي جعفر فرج.
واذا م ��ا �أردن ��ا ان نلقي �ضوء ًا ا�سط ��ع على موقف
املل ��ك غ ��ازي م ��ن �ش ��كاوى وا�سرتحام ��ات الطبقة
الفق�ي�رة ،فق ��د وجدن ��ا ان الكثريي ��ن م ��ن الفق ��راء
واملحتاج�ي�ن بعث ��وا با�سرتحاماته ��م �إىل املل ��ك،
للح�ص ��ول على عم ��ل ليك�سبوا منه قوته ��م بعد �أن
جاهدوا كثري ًا للح�صول على ذلك من دون جدوى.
عل ��ى �أي ��ة ح ��ال ،ظه ��رت اهتمام ��ات املل ��ك غ ��ازي
باحتياج ��ات �س ��كان الع ��راق ب�ص ��ورة عام ��ة،
والب�ص ��رة ب�ص ��ورة خا�ص ��ة من خ�ل�ال جولته �إىل
جن ��وب الع ��راق يف ني�س ��ان  ،1934حي ��ث طل ��ب
االهتم ��ام مبو�ض ��وع الر�س ��وم الكمركي ��ة الت ��ي
تفر�ضه ��ا حكومة الهند عل ��ى التمور العراقية التي
ارتفعت م ��ن  %7اىل  ،%30فطالب امللك بان تهتم
احلكومة بتلك االمور وتعم ��ل على حماية الرثوة
الوطنية.
كم ��ا امر امللك غ ��ازي ب�إن�ش ��اء ج�سر حدي ��دي على
�شط العرب يف كرمة علي .واالهم بالن�سبة لنا انه
خالل �إقامت ��ه واطالعه على و�ض ��ع بلدية الب�صرة
�أم ��ر ب�ض ��رورة �إزال ��ة الأك ��واخ (ال�صرائف)غ�ي�ر
ال�صحية املنت�شرة يف البلدية انت�شارا هائ ًال،و�أمر
بت�شيي ��د دور للعمال من �أ�صحاب االكواخ ،بعد ان
ام ��ر بزيادة ماخ�ص�ص لبلدية الب�صرة من ميزانية
االعم ��ال الرئي�سة مببلغ و�ص ��ل اىل  5000دينار.
كما حث امللك غازي يف تلك اجلولة بلدية الب�صرة
عل ��ى اال�سراع يف عملية متلي ��ك البلدية للعر�صات
الأمريي ��ة ،و�ضرورة �إي�صال امل ��اء ال�صالح لل�شرب
للأحياء التي تقطنها الطبقة الفقرية.
ومل تقت�ص ��ر جوالت امللك فقط على جنوب العراق
وامن ��ا قام بجول ��ة تفقدي ��ة يف �شم ��ال العراق يف
التا�س ��ع من حزي ��ران  ،1934فق�ض ��ى خم�سة �أيام
فيه ��ا ،افتتح خالله ��ا ج�سرها احلدي ��دي ،ثم ق�صد
الوي ��ة اربيل وكرك ��وك وال�سليمانية .اذ قابل امللك
غ ��ازي يف رحلته تلك،وال�سيم ��ا يف املو�صل ،وفد ًا
من ا�شرافه ��ا واعيانها وقدموا له مطاليب االهايل
وامل�شروع ��ات التي يرجون من احلكومة االهتمام
بها .وقام امللك غازي يف اثناء تلك اجلولة بتوزيع
�أكرث من خم�سة وع�شرين دينار ًا على فقراء مدينة
املو�صل عن طريق مت�صرف لواء املو�صل.
كان ��ت ج ��والت واهتمامات امللك غ ��ازي هذه� ،إبان
ال�سنتني االوليني من حكمه ولكنه بعد ذلك ان�صرف
اىل اهتماماته اخلا�ص ��ة وترك �ش�ؤون احلكم .كما

ت�ؤكد التقارير الدبلوما�سية الربيطانية.
�أك ��د املل ��ك غازي يف خط ��اب له �أم ��ام جمل�س الأمة
يف التا�س ��ع والع�شري ��ن من كان ��ون الأول ،1934
ان الوزارة احلا�ضرة ق ��د اعتزمت ال�سري ب�ش�ؤون
البالد وف ��ق خطط خا�صة اتخذته ��ا لت�أمني تقدمها
مادي ��ا و�أدبيا ،وب�ّي نّ�ن امللك �أن العالق ��ات مع الدول
الأجنبي ��ة م�ستمرة ب�ص ��ورة ودي ��ة وان حكومتنا
باذل ��ه كل م ��ا يف و�سعه ��ا لتعزي ��ز ه ��ذه ال�ص�ل�ات
وفق م ��ا تقت�ضي ��ه م�صلحة البالد ،كم ��ا حتدث عن
�أم ��ر ال�صح ��ة العام ��ة وحت�س�ي�ن حالتها فق ��د نالت
بر�أي ��ه ق�سط ًا كب�ي�ر ًا م ��ن العناية،وانه ق ��د مت بذل
م�س ��اع كث�ي�رة لتثبيت الو�ض ��ع املايل عل ��ى �أ�س�س
�سليم ��ة واقت�صادية لإمناء ث ��روات البالد وايجاد
م�ؤ�س�س ��ات مالي ��ة هامة ت�ساع ��د على ترفي ��ه حالة
ال�شعب.
م ��ن اجلدي ��ر بالذك ��ر ان �سيا�سة املل ��ك االقت�صادية
كان ��ت ت�سع ��ى لرف ��اه ال�شع ��ب عل ��ى �أ�سا� ��س جعل
م�ست ��وى احلي ��اة يكف ��ل لكل ف ��رد احل�ص ��ول على
حاجات ��ه ال�ضروري ��ة املادية واملعنوي ��ة ،وذلك عن
طري ��ق قي ��ام احلكوم ��ة مب�شاريع �صناعي ��ة الزمة
للب�ل�اد و�إن�ش ��اء بنك للدول ��ة لل�سيطرة عل ��ى مالية
الب�ل�اد ،وح�ص ��ر الإقرا� ��ض الزراع ��ي والعق ��اري
والقرو� ��ض الأخ ��رى بالبن ��وك احلكومي ��ة لإنقاذ
النا� ��س م ��ن �إره ��اق املراب�ي�ن ،و�إن�ش ��اء الق ��رى
الع�صرية ،وردم امل�ستنقعات ،و�إنقاذ الفالحني من
م�ضار الأهوار.
ويف خطاب للملك غازي امام جمل�س الأمة بتاريخ
 2ت�شري ��ن الث ��اين � ،1935أك ��د في ��ه ان احلكوم ��ة
ت�سري وفق اخلطة املر�سوم ��ة لها بعالقتها مع دول
اجلوار)تركيا و�إيران) وعقدها معاهدات ال�صداقة
معهم ��ا ،ثم ب نّ
�ّي� املل ��ك �أن املذكرات الت ��ي جرت مع
بريطاني ��ا ب�ش� ��أن ح�سم ق�ضي ��ة ال�س ��كك احلديد قد
مر�ض .ث ��م ا�سرت�س ��ل املل ��ك قائال“ :
مت ��ت ب�ش ��كل ِ
ان احلكوم ��ة من�صرف ��ة لفت ��ح امل�ص ��رف الزراع ��ي
ال�صناع ��ي يف حين ��ه ،واتخ ��اذ التداب�ي�ر لتو�سي ��ع
نط ��اق اال�ستف ��ادة من منتوج ��ات الب�ل�اد الزراعية
وال�صناعي ��ة ،وقد با�شرت يف تنظيم �ش�ؤون القرى
والق�صبات وال�صح ��ة واملعارف على �أ�س�س متينة،
والتح ��ري م�ستمر عن املي ��اه الغاثه االهلني” .كما
�ش� �دّد امللك على اهتمام ��ه بالطبقة العاملة من خالل
ت ��داول جمل� ��س الن ��واب لوائ ��ح تخ� ��ص العم ��ال،
كقان ��ون العمال وح�ص ��ر امله ��ن بالعراقيني ،وغري
ذل ��ك من الأمور الت ��ي يتوقف عل ��ى تطبيقها جناح
اململكة وتقدمها.
وال تخل ��و من مغ ��زى اال�ش ��ارة هن ��ا اىل �أنه خالل

العام�ي�ن 1934و 1935حق ��ق مين ��اء الب�ص ��رة
جناحات على جميع الأ�صع ��دة� ،إذ �أدى �إىل فائ�ض
مايل �أكرث من ال�سنوات ال�سابقة ف�ضال عن الزيادة
الكبرية يف حجم ال�صادرات من التمور واحلبوب
وه ��ذا ال ��ذي عو� ��ض ع ��ن الرتاج ��ع الب�سي ��ط يف
ال ��واردات .ويف  14كان ��ون الث ��اين  1935تر�أ�س
املل ��ك غازي حفل افتتاح خط �أنابيب نقل النفط من
كركوك �إىل البحر املتو�س ��ط الذي بنت ُه �شركة نفط
العراق يف كرك ��وك ،اما يف نهاية  1935بد�أ العمل
ب�إن�شاء معم ��ل تكرير ،الغر�ض منه هو �إزالة بع�ض
امل ��واد غ�ي�ر املرغ ��وب به ��ا م ��ن النفط اخل ��ام ويف
الوقت نف�سه احلفاظ على بع�ض املكونات فيه.
من املفيد �أي�ضا اال�ش ��ارة �إىل انه خالل عام ،1935
ق ��ررت حكوم ��ة امللك غ ��ازي يف كان ��ون الثاين من
العام نف�سه ع ��دم امل�ضي يف تنفيذ م�ش ��روع �إن�شاء
�سك ��ة حدي ��د بني بغ ��داد – حيف ��ا ،بع ��د ان ت�ضاءل
االهتمام بهذا امل�شروع ،وكانت النية متجهة لربط
بغداد باملو�صل ب�سكة حديد ،اما ب�ش�أن الئحة قانون
ح�صر امله ��ن بالعراقيني ،تلك الالئح ��ة التي �أعطت
احل ��ق للحكومة بح�صر ممار�س ��ة املهن باملواطنني
العراقيني ،فبعد �أن قدمت �إىل جمل�س النواب يف 2
كانون االول  ،1935جوبهت مبعار�ضة وانتقادات
عدي ��دة لأن بع� ��ض مواده ��ا تتعار� ��ض والتزامات
الع ��راق الدولية ،وال�سيما تل ��ك التعهدات التي ُق ِبل
العراق على �أ�سا�سها ع�ض ��و ًا يف ع�صبة الأمم ،مما
دفع مبجل�س الوزراء �إىل �إلغاء كل ما يتعار�ض مع
تلك التعهدات �أو القانون الدويل.
لك ��ن امللك،عل ��ى الرغم من ذلك مل يج ��د ان القانون
كاف ،ويف ر�أي ��ه ،كان على احلكوم ��ة العراقية �إذا
ٍ
كان له ��ا ان حت�ت�رم التزاماته ��ا يف ه ��ذا ال�ش�أن ان
ت�ستثن ��ي م ��ن القان ��ون جمي ��ع الأ�شخا� ��ص الذين
ميار�س ��ون يف وق ��ت و�ضعه مو�ض ��ع التنفيذ مهن ًا
وحرف ًا ي�شملها القانون .وقد ان�صرمت �سنة 1935
وكان هذا املو�ضوع يف حمل تداول م�ستمر.
�ضم ��ت وزارة حكمت �سليمان ،التي �شكلت يف 29
ت�شري ��ن االول  ،1936جمموعة م ��ن ال�شخ�صيات
الوطني ��ة� ،أهمه ��ا جعف ��ر اب ��و التم ��ن ال ��ذي �شغل
من�ص ��ب وزي ��ر املالي ��ة ،لذل ��ك مل يك ��ن غريب� � ًا ان
ت�ستقب ��ل ه ��ذه ال ��وزارة مظاهرة ت�أيي ��د كربى يف
بغ ��داد �شارك فيه ��ا ما يقرب م ��ن  50الف متظاهر،
كان جله ��م م ��ن العم ��ال بع ��د �أن ا�ستب�ش ��ر العم ��ال
بالعهد اجلديد� ،آملني ان تتاح لهم الفر�صة املالئمة
للحرك ��ة واملطالب ��ة باحلق ��وق امل�شروع ��ة للطبق ��ة
العاملة ،بعد فرتة الت�ضييق التي مار�ستها �ضدهم
وزارة يا�س�ي�ن الها�شم ��ي الثاني ��ة ،وكان �أمل عمال

النفط كب�ي�ر ًا جد ًا ب�أن يلقى ن�ضاله ��م من اجل نيل
حقوقه ��م اهتمام ًا كبري ًا من لدن الوزارة اجلديدة.
يف ظ ��ل �أج ��واء كهذه �س ��ارت يف  3ت�شرين الثاين
اجلماه�ي�ر �ص ��وب جامع احليدرخان ��ة فخطب كل
من حممد �صالح القزاز ،وحممد مهدي اجلواهري
وغريهم ��ا خطب� � ًا يف متجي ��د احلرك ��ة ،ث ��م م�شت
املظاه ��رات عل ��ى هي�أة مواكب وه ��ي تهتف بحياة
املل ��ك وبحياة اجلي� ��ش ،وال ��وزارة ال�شعبية ،ومل
تقت�ص ��ر املظاهرات على بغداد فق ��ط وامنا �شملت
معظم مدن العراق.
وم ��ن ال�ض ��روري التط ��رق هن ��ا �إىل االتفاقي ��ات
اخلا�ص ��ة بالعم ��ال الت ��ي عقده ��ا الع ��راق بع ��د
دخول ��هِ ع�صب ��ة الأمم ،وا�شرتاك ��ه يف م�ؤمت ��رات
العمل،والتي �أوالها امللك غازي �شيئ ًا من االهتمام،
وال�سيما االتفاقية رقم  41ب�ش�أن ا�ستخدام الن�ساء
لي�ل ً�ا امل�صادق عليها من قب ��ل م�ؤمتر العمل الدويل
يف  19حزي ��ران � ،1934إذ ذكر امللك �أن ال�سكرتري
العام لع�صب ��ة الأمم قد ابلغ وزير خارجية العراق
يف � 12أيلول  1934بن�سخة م�سودة من االتفاقية،
وق ��د نالت يف � 28آذار  1937موافقة ال�سلطة التي
يقع الأمر �ضمن اخت�صا�صها ،واتخذت الإجراءات
الالزم ��ة لتنفي ��ذ �أحكامها ،فق ��د نّ
بي املل ��ك انه لدى
اطالع ��ه على امل�س ��ودة املذكورة والنظ ��ر فيها فقد
قبلها و�أيدها متعهد ًا بالقيام ب�إخال�ص و�أمانة بكل
م ��ا ذك ��ر وورد فيها من م ��واد ،وبذل ��ك مت التوقيع
عليها من قبل امللك يف  1اذار .1938
ال تخلو من مغزى اال�شارة اىل �أن املادة الثالثة من
االتفاقية ن�صت على �أن :ال يجوز ا�ستخدام الن�ساء
لي�ل ً�ا ب�ص ��رف النظر ع ��ن ال�سن يف م�صن ��ع عام �أو
خا� ��ص ،با�ستثن ��اء امل�صان ��ع الت ��ي ي�ستخ ��دم فيها
�أع�ضاء العائلة الواحدة فقط ،يف حني ن�صت املادة
ال�ساد�س ��ة م ��ن االتفاقية ،على ان ��ه ميكن تخفي�ض
�ساعات العم ��ل اىل ع�شر �ساعات خالل �ستني يوم ًا
يف ال�سن ��ة يف امل�ؤ�س�س ��ات ال�صناعي ��ة اخلا�ضع ��ة
لت�أث�ي�ر املوا�سم يف جميع احل ��االت التي تقت�ضيها
ال�ضرورة ،باملقابل جوزت املادة ال�سابعة للأقطار
التي يجعل فيها املناخ العمل النهاري �شاق ًا بزيادة
�ساعات العمل عل ��ى ان تكون مدة الليل اق�صر مما
ج ��اء يف امل ��واد املتقدمة،وعل ��ى ان يعو� ��ض ذل ��ك
براحة يف اثناء النه ��ار ،يف ال�سياق نف�سه ا�شارت
امل ��ادة الثامن ��ة اىل �أن االتفاقي ��ة ال ت�شم ��ل الن�ساء
اللواتي ي�شغل ��ن منا�صب ذات م�س�ؤولية يف ادارة
االعمال فال يقمن باعمال يدويةعادة..
عن ر�سالة (املوقف الر�سمي وال�شعبي من الطبقة العاملة
))1939-1932

فؤاد عارف و الحفاظ على سمعة
الملك غازي
محمد سلمان منور

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة

ظهرت خالل السنتين االخيرتين من
حياة الملك غازي الكثير من التقوالت
واالشاعات ،بشان وجود (مؤامرة)
استهدفت حياة الملك غازي ،و أثرها في
تنامي شعور القلق لدى مرافقه فؤاد
عارف ،مما كان يدور حوله ،ناهيك عن
ظهور شائعات أخرى كانت تستهدف
سمعة الملك والتعرض لسلوكه
الشخصي.

لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

تلق ��ى املل ��ك غ ��ازي دع ��وة م ��ن ال�سف�ي�ر الربيطاين
(موري� ��س بيرت�س ��ون )Maurice Peterson
حل�ض ��ور حفل ��ة �ش ��اي يف ال�سف ��ارة الربيطاني ��ة،
وج ��اءت تلك الدع ��وة يف �إط ��ار حم ��اوالت حت�سني
العالق ��ات بني املل ��ك غ ��ازي وال�سف ��ارة الربيطانية،
وق ��د وافق امللك عل ��ى تلك الدع ��وة ،وا�صطحب معه
ف�ؤاد عارف ال ��ذي كان املرافق اخلفر يف ذلك اليوم،
وق ��د ا�ستقبل املل ��ك بحف ��اوة ،وكان طاب ��ع املجاملة
�سائدا يف ذل ��ك احلفل� ،إال �أن تلك الأجواء مل ت�ستمر
طوي�ل�ا ،فقد الحظ ف�ؤاد ع ��ارف �أن هناك امر�أة كانت
حت ��اول التقرب من املل ��ك لالنفراد ب ��ه ،ويف الوقت
نف�س ��ه �شاهد ف�ؤاد ع ��ارف وجود م�صور خمتبئ بني
الأ�شج ��ار الكثيفة يف ال�سف ��ارة الربيطانية ،وكانت
تل ��ك املر�أة ت�ش�ي�ر للم�ص ��ور اللتقاط �ص ��ورة لها مع
املل ��ك غازي دون علمه ،وعن ��د ذاك ذهب ف�ؤاد عارف
�إىل امل�ص ��ور و�س�أله فيم ��ا �إذا كان ا�ست� ��أذن من امللك
قب ��ل التق ��اط ال�ص ��ورة ل ��ه مع امل ��ر�أة ،فج ��اء جواب
امل�ص ��ور بالنف ��ي ،م ��ا �أدى �إىل ا�ستي ��اء ف� ��ؤاد عارف
م ��ن امل�صور وطلب من ��ه �إتالف الفل ��م ،وقد لفت ذلك
املوقف انتباه احلا�ضرين ،فبادر ال�سفري الربيطاين
بدوره للتدخل تالفيا للموقف.
وقد اعتق ��د ف�ؤاد عارف� ،أن املل ��ك مل يكن را�ضيا عن
ت�صرف ��ه ،فاعتذر له� ،إال �أن امللك غ ��ازي �شكره ملا قام
به ل�صيانة �سمعته.
ا�ستم ��ر ف� ��ؤاد ع ��ارف مرافق ��ا للمل ��ك غ ��ازي لغاي ��ة
اخلام� ��س م ��ن مت ��وز ع ��ام � ،1938إذ مت نق ��ل جميع
مرافقي امللك وا�ستبدالهم ب�آخرين ،وعندما نقل ف�ؤاد
عارف من من�صب مرافق امللك غازي نقل معه كل من
املراف ��ق الأقدم للملك املقدم (ر�شي ��د علي) ،واملرافق
الرئي� ��س الأول عبد القادر يا�س�ي�ن التكريتي ،وجاء
ب ��دال عنهم كل من الزعيم (العميد) (عبد الوهاب عبد
اللطيف) ،والرئي�س الأول (�سامي عبد القادر املفتي،
واملالزم الأول جالل ذن ��ون الأ�سعدي) ،وب�شان نقل
ف� ��ؤاد ع ��ارف وزمالئه فان ذلك مل يك ��ن نقال اعتياديا
�أو حتقيق� � ًا لرغب ��ة امللك� ،إذ كان املل ��ك يرغب يف نقل
ف�ؤاد ع ��ارف �إىل من�صب �آمر �إح ��دى �سرايا احلر�س

امللك ��ي لكونه من ال�ضب ��اط املخل�صني ،يف وقت كان
امللك ي�شع ��ر باخلوف على حيات ��ه ال�سيما بعد مقتل
خادم ��ه و�أخي ��ه يف الر�ضاع ��ة (و�ص ��ل) .ويب ��دو �أن
نقل ف�ؤاد عارف وبقي ��ة املرافقني جاء حتقيقا لرغبة
ال�سفري الربيطاين الذي كان يرى �أن من ال�ضروري
�إخراج امللك من حلقة ال�ضباط املحيطني به ،والذين
جعل ��وا ال�سيط ��رة عليه �صعب ��ة ،ف�ضال ع ��ن حتقيق
رغبة رئي� ��س الوزراء جميل املدفعي ،الذي طلب من
املل ��ك �أن يكون ف�ؤاد عارف مرافقا ل ��ه� ،إال �أن الأخري
رف� ��ض طلبه ،وكان املدفعي ق ��د �أر�سل يف طلب ف�ؤاد
ع ��ارف يف مق ��ره يف وزارة الدفاع وقال ل ��ه....(( :
�أرج ��وك ال تك ��ن هم ��زة و�ص ��ل �ش ��ر ب�ي�ن احلكوم ��ة
وب�ي�ن امللك .....نح ��ن ال نريدك �أن تبق ��ى قرب امللك
�صراح ��ة .فاخرت لنف�س ��ك مكانا بعي ��دا ،))....فطلب
نقل ��ه �إىل ال�سليماني ��ة ،ون�س ��ب �آمر ًا لإح ��دى �سرايا
الف ��وج الأول التاب ��ع للواء الثال ��ث يف ال�ساد�س من
متوز عام .1938
رف� ��ض ف�ؤاد عارف خ�ل�ال املدة الت ��ي ق�ضاها مرافقا
للمل ��ك غ ��ازي� ،أن ي�ستل ��م �أي ��ة هدي ��ة �أو هب ��ة م ��ن
الت ��ي كان يوزعه ��ا الب�ل�اط امللكي عل ��ى الأ�شخا�ص
واملرافقني,مث ��ل قطع الأرا�ض ��ي وال�سيارات� ،إذ كان
مقتنع ��ا ب�أنه يق ��وم بواجبه جت ��اه زميل ��ه و�صديقه
غ ��ازي قبل �أن يكون ملكا علي ��ه ،وكان لن�صيحة بكر
�صدقي له حني �أ�صبح مرافقا للملك �أثر يف نف�سه.
احتفظ ف�ؤاد عارف بذكريات جميلة عن امللك غازي،
فح�ي�ن تزوج يف �أيلول ع ��ام � ،1937أراد امللك غازي
تقدمي هدية له بهذه املنا�سبة ،ف�س�أله عن نوع الهدية
الت ��ي يرغب فيها ،ال�سيما وان ��ه رف�ض ا�ستالم قطعة
الأر�ض وال�سيارة �سابقا ،فطلب ف�ؤاد عارف من امللك
�أن يهدي ��ه �صورت ��ه ال�شخ�صي ��ة ،فلبى املل ��ك رغبته،
وكتب بخ ��ط يده على ال�ص ��ورة ((�إىل مرافقي ف�ؤاد
عارف)) ،كما �أهداه �أي�ضا �ساعته ال�شخ�صية ،وتعهد
ف�ؤاد عارف للملك غازي ب�أنه �سيهدي هدية امللك �إىل
ابنه البكر يف يوم زفافه.
عن ر�سالة:ف�ؤاد عارف ودوره الع�سكري وال�سيا�سي يف
العراق حتى عام 1975
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حكاية السيارة التي لم يحصل عليها الملك غازي
فؤاد عارف
(مرافق امللك غازي)

يف ي ��وم م ��ن �أي ��ام �صي ��ف بغ ��داد ..كن ��ا �أنا
وجاللة املل ��ك  /غازي وحدن ��ا يف �سيارته..
كن ��ت جال�س ًا بجواره وهو يق ��ود ال�سيارة..
الحر�س والحماية !!.
فج�أة وقبل و�صولن ��ا اىل بناية � /أوروزدي
ب ��اك احلالي ��ة يف �ش ��ارع الر�شي ��د ..توقف..
وقال:
ــ كاكه ف� ��ؤاد .روح �أ�س�أل �صاحب ال�شركة عن
�سعر تلك ال�سيارة املعرو�ضة.
فع�ل ً�ا كانت هنال ��ك �سي ��ارة يف ـ اجلاخمانة ـ
حم ��راء �سب ��ورت ..م ��ن دون �سق ��ف ـ �سيارة

�شبابية ـ !!.
يقول ال�سيد  /ف�ؤاد عارف:
ترجل ��ت من ال�سي ��ارة وظل املل ��ك وحده يف
�سيارت ��ه ينتظ ��رين!!!� ..أ�ستقبلن ��ي �صاحب
ال�شرك ��ة �أو وكي ��ل ال�شرك ��ة ..قدم ��ت نف�سي
قال:
�أعرف ��ك �أ�ستاذ..مل ��اذا اليتف�ض ��ل جالل ��ة امللك
ويتناول �شىء؟؟؟.
�شكرته وجرى بيننا التايل:
ــ كم �سعر هذه ال�سيارة..؟؟.
� +سعره ��ا  1550دين ��ار ..ولكن جلاللة امللك
�أقل ـ بك ��م دينار..بحدود ع�ش ��رة �أو ع�شرين
!!ـ.
�شكرت ��ه وع ��دت اىل جاللت ��ه و�أخربت ��ه
باملو�ضوع� ...صمت قلي ًال وقال:
ــ كاكه ف�ؤاد �ش َكد عندك فلو�س؟؟.
 +موالنا *ما �أملك غري  150دينار جمعته من
رواتبي ل�سنوات !!.

ــ عجيب ��ة ..ماد َك ��ويل وين ت ��ودي املعا�ش..
�أ�شو ت�أكل وت�شرب بالق�صر؟؟.
 +موالن ��ا ..عن ��دي غرف ��ة بالفن ��دق ..م ��رات
خمي�س وجمعة �أنزل للمدينة وبعدين ي�صري
عندي خطار!!.
عدن ��ا اىل البي ��ت جم ��ع اجلميع(الوال ��دة
واخل ��االت والعم ��ات) ..جمع ��وا ل ��ه 350
دين ��ار ..زائ ��د ًا حتوي�شت ��ي �أ�صب ��ح لدين ��ا
خم�سمائة دينار ..بعد نحتاج اىل الف دينار
!!!.
ظ ��ل املل ��ك حائ ��ر ًا كي ��ف �سريت ��ب البقي ��ة و
ي�شرتي ال�سيارة؟؟؟.
يف احلقيق ��ة تعجبت وحينه طرحت عليه �أن
يطلب املبلغ من وزير املالية و�أنتهى �ألأمر!!.
حينه ��ا طل ��ب من ��ي �أن �أت�صل بوزي ��ر املالية
وي�أتي ملقابلة امللك م�سا ًء ويف ق�صره!!.
يف امل�ساء ح�ضر الوزير باملالب�س الر�سمية..
جل� ��س وتن ��اول �ش ��ىء ..ث ��م نظ ��ر اىل امللك
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بنظ ��رة �أفتهم ��ت يري ��د �أن �أفت ��ح املو�ض ��وع
مع الوزي ��ر ..حينها دار بين ��ي وبني الوزير
مايلي:
ــ معايل الوزير ..لقد طلبكم موالنا لأمر ما.
 +و�أنا يف خدمة موالنا.
�أخذت �أحك ��ي له كل الق�صة ..من الطاق طاق
اىل �سالم عليكم !!.
�سكت الوزير برهة وقال:
ــ وف ��ق �أي قان ��ون �أ�صرف املبل ��غ..؟؟ قانون ًا
مايجوز..لك ��ون موالن ��ا ميل ��ك �سيارت ��ان،
واح ��دة ر�سمية و�ألأخ ��رى �شخ�صية�..إال �أذا
�أراد موالن ��ا �أن نخرج ع ��ن القانون ..حينها
كل اخلزين ��ة حت ��ت ت�صرف ��ه ..ولك ��ن موالنا
علمنا عل ��ى �ألألت ��زام بالقوان�ي�ن ..وهو �أبو
القانون !!!.
كالم الوزي ��ر كان كالقنبل ��ة� ..صمت رهيب..
اجلمي ��ع مل يتوقع ��وا هك ��ذا كالم ..بعد فرتة
نطق امللك:

ي�شه ��د الله �أكرث من خم� ��س دقائق يعتذر من
الوزير ..و�أو�صله اىل باب الغرفة!!!.
بعدها عاتبني ب�شدة وقال:
ـ كل ال�صوج من ��ك ياكاكه ف�ؤاد ..الوزير على
حق!!!!!.
�أنته ��ت الق�صة ..بعد �أ�سب ��وع كنا �سوي ًا و�أذا
بنف� ��س ال�سي ��ارة يقودها �أح ��د �أثرياء مدينة
ال�سليمانة واملدعو  /عبدالله لطفي*� ..أ�سرع
امللك وطلب مني �أن �أ�س�أله بكم �أ�شرتاها؟؟.
�سبقن ��اه و�أ�ش ��رت ل ��ه توقف وترج ��ل وجاء
و�سل ��م عل ��ى املل ��ك� ..س�ألت ��ه عن ال�سع ��ر قال
�أ�شرتيته ��ا بالأم� ��س مببل ��غ  1550 /دين ��ار
نقدي !!.
عندم ��ا عرف �سب ��ب �س� ��ؤايل ال ��ح �أن يهديها
اىل املل ��ك ..لكن �ألأخري رف�ض ب�شدة ..حاول
كثري ًا لكن امللك مل ير�ضى �أبد ًا!!!.
عن مذكرات الراحل ف�ؤاد عارف

