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مذكراته
أعده��ا  مخطوط��ة  مذك��رات  العس��كري  جعف��ر  ّخل��ف  صف��وة:  فتح��ي  نج��دة  االس��تاذ  ق��ال 

مرحل��ة  ت��اركاً  ونرشه��ا،  النجازه��ا  ب��ه  ميت��د  مل  األج��ل  لك��ن  واإلنكليزي��ة،  العربي��ة  باللغت��ن 

في��ه  تح��دث  ال��ذي  الفص��ل  يف  توق��ف  فق��د  ت��دون،  أن  دون  م��ن  س��رته  م��ن  ومهم��ة  طويل��ة 

ركام��اً  املذك��رات  وكان��ت   .1919 س��نة  يف  س��ورية  احت��ال  بع��د  لحل��ب  حاك��ًا  تعيين��ه  ع��ن 

ال��ذي  ط��ارق  األك��ر  نجل��ه  عن��د  وبقي��ت  واإلنكليزي��ة،  العربي��ة  باللغت��ن  األوراق  م��ن  هائ��ًا 

ط��ارق  جعف��ر  حفي��ده  فتفض��ل  ايض��اً.  األج��ل  ميهل��ه  فل��م  ونرشه��ا،  اكاله��ا  ين��وي  كان 

املفي��د  م��ن  رأي��ت  وق��د  لنرشه��ا.  متهي��داً  بتحقيقه��ا  فعني��ت  عليه��ا،  باطاع��ي  العس��كري، 

عنده��ا  توقف��ت  الت��ي  الف��رة  م��ن  العس��كري  جعف��ر  لس��رة  موج��ز  ب��رد  ألحقه��ا  أن 

وق��د  الع��راق.  يف  عمل��ه  ف��رة  وه��ي   ،1936 س��نة  يف  األلي��م  مرصع��ه  حت��ى  املذك��رات 

أحف��اد  رأى  املاضي��ة  الس��نة  ويف   .1988 س��نة  يف  العربي��ة  باللغ��ة  املذك��رات  ن��رشت 

لرغبت��ه،  تحقيق��اً  أيض��اً،  اإلنكليزي��ة  باللغ��ة  جده��م  مذك��رات  ن��رش  العس��كري  جعف��ر 

ط��ارق  مصطف��ى  حفي��ده  وعن��ي  أوس��ع.  نط��اق  ع��ى  اللغ��ة  بتل��ك  الق��راء  اط��اع  ع��ى  وحرص��اً 

وأس��همت  اليه��ا،  أضفت��ه  ال��ذي  امللح��ق  م��ع  اإلنكليزي��ة  اللغ��ة  إىل  برجمته��ا  العس��كري 

ولي��ام  الريط��اين  والن��ارش  الباح��ث  م��ع  اإلنكليزي��ة  الطبع��ة  تحقي��ق  يف  أخ��رى  م��رة 

العث��اين  الحك��م  م��ن  عس��كري:  "قص��ة  بعن��وان:  اإلنكليزي��ة  الطبع��ة  وص��درت  في��ي، 

ال��رشق  ع��ن  الص��ادرة  الكت��ب  أه��م  ب��ن  بالتقدي��ر  الكت��اب  وذك��ر  املس��تقل".  الع��راق  إىل 

فري��دة  ب��ل  مهم��ة  ش��خصية  لذك��رى  تخلي��داً  ذل��ك  وكان  املاضي��ة.  الس��نة  خ��ال  األوس��ط 

يف تاريخ العراق الحديث، ورجل قّدم ألمته وباده خدمات جليلة.

شيء عن
جعفر العسكري

 ل��ل��ع�����س��ك��ري وج��ع��ف��ر ال��ط��ي��ار
ال��ك��ف��ار ب��اأن�����س��ل  وذاك  ب����دم   
وق��ف��ا اأج�����ّل م���واق���ف  الأب�����رار
اجل���رار جي�سه  وق��ائ��د  ���س��ج��وًا 
ب��الأن��وار اإل��ي��ك  ي�س����������ع  قمر   
الفجار �سحكه  وي�سحك  ط��ورًا 
ال����زوار م��ب��ت�����س��م��ًا اىل  وي��ه�����ش 
�سجار بيوم  م�سطبخًا  وت���راه 
الأم�����س��ار ال��ب��اد و���س��ادة  �سيد 

ل��ل��ج��ع��ف��ري��ن ���س��ه��ادة الأب������رار
م�سرجًا اللئام  بيد  ق�سى  ه��ذا 
ل���رب���ه وذاك  مل����وط����ن����ه  ه�������ذا 
يبكي العراق لفقد �سائ�ش حكمه
ي��زه��و حم��ي��اه ال��و���س��ي��ئ ك��اأن��ه
ي��ب��ك��ي ب���ك���اء امل��ت��ق��ن ت�����س��رع��ًا
معب�سًا امل��ق��ر  يف  يعمل  وت���راه 
مم��ازح��ًا جمال�سيه  ب��ن  وت���راه 

ه�����ذا ه����و ال���ب���ط���ل ف��ج��ع��ت ب��ه  

العسكري في ليبيا في الحرب العظمى
تقرر اإر�سال جعفر يف غوا�سة اأملانية من الدردنيل اإىل برقة. وهو ي�سف يف مذكراته هذه 
ال�سف���رة املحفوفة باملخاطر، وو�سوله اإىل م�سارب ال�سنو�سي، ثم يتحدث عن ال�سنو�سين 
وعاداتهم، وموقف ال�سنو�سي من احلرب، وا�سراره على تزويده باملال وال�ساح ملوا�سلة 
عمليات���ه �س���د الإنكليز. ويروي كيف تطّوع للع���ودة اإىل م�سر متخفيًا ب���زّي اأحد الخوان 
ال�سنو�سي���ن، متظاهرًا بال�سفر اإىل احلج، ثم ي�سف بقاءه يف الإ�سكندرية ملدة ع�سرة ايام، 
وات�سالت���ه بالإنكلي���ز خال ه���ذه املدة م���ن دون ان يعرفوا هويته احلقيقي���ة، ثم مغادرته 
عل���ى ظه���ر باخرة ايطالية اإىل املي���اه العثمانية يف يافا، ثم اإىل القد����ش ملقابلة جمال با�سا، 
قائ���د اجلي�ش الرابع، ثم حتميله ال�سلحة اإىل ال�سنو�سي على �سفينة �سراعية، واقاعه من 
ب���روت م�ست�سحبًا معه ثمانية جنود من اأبناء العرب يف هذه الرحلة املحفوفة بالأهوال، 
وو�سول���ه �ساملًا اإىل ميناء بورت �سليمان، وحماولته لثارة ال�سنو�سي على الربيطانين، 
وب���دء املع���ارك واحلركات الع�سكرية يف ليبي���ا، بينها "واقعة وادي ماج���د"، و"واقعة بئر 
تون����ش" واخ���رًا "واقعة العقاق���ر" التي �سق���ط فيها جريح���ًا، فاأ�سره الإنكلي���ز. واعتقل 
جعف���ر الع�سك���ري يف معتقل ال�سرى يف املعادي، وهناك فكر يف طريقة للهرب من املعتقل، 
فتمك���ن من اقتاع ق�سبان احلديد من اأحد �سبابيك القلعة، ثم عقد "بطانيات" عدة ببع�سها 
بع�س���ًا، متخذًا منها حبًا تدىل به ليًا من ال�سباك ولكن "البطانيات" مل حتتمل ثقل ج�سمه 
ل�سخامت���ه، فانفرط عقد احداها، و�سقط جعفر على الر����ش وا�سيب بر�سو�ش وجروح، 

والقي القب�ش عليه يف منت�سف الليل، واأعيد اإىل املعتقل .

وصف بريطاني للعسكري
ج���اء يف التقري���ر ال�س���ري ال���ذي كان���ت ال�سف���ارة الربيطانية يف بغ���داد تع���ده �سنويًا عن 
ال�سخ�سي���ات الرئي�سي���ة يف العراق، ل�سن���ة 1935 واملحف���وظ يف دار الوثائق الربيطانية 
الو�س���ف الآت���ي جلعف���ر الع�سك���ري: "... يتكل���م العربي���ة والرتكي���ة والكردي���ة والأرمنية 
والفار�سي���ة والأملاني���ة والفرن�سي���ة والإنكليزية. �سخ���م اجل�سم، متقلب امل���زاج بطبيعته. 
نزي���ه. ح�سن النية ولطي���ف املع�سر، وان كان خامًا بدرجة ل يواج���ه معها احلقيقة حينما 
تك���ون مزعج���ة. ميال اإىل تبني موقف اأق���ل مقاومة، منتظرًا ما فيه اخل���ر. لي�ست له قدرة 
عل���ى الد�سائ����ش، ويخدع ب�سهولة. متكلم جي���د، وتكتيكي ممتاز، لكنه لي����ش ا�سرتاتيجيًا. 

�سجاع ويقظ يف املعارك.

تشرشل يتحدث عن العسكري
بتاري���خ 14 حزي���ران 1921م وقف وين�سنت ت�سر�سل رئي����ش وزراء بريطانيا امام جمل�ش 
العم����وم الربيطاين وعلى م�سام����ع الربيطانين والقى خطابا ذكر في����ه تفا�سيل مهمة عن 

جعفر الع�سكري قال فيه:
لق����د مت تاأ�سي�����ش اجلي�ش العربي ب����ادارة جعفر با�س����ا الع�سكري وزي����ر الدفاع احلايل يف 
الع����راق،ول اأعلم فيما اذا كان����ت اللجنة تتذكر ال�سرة الرومانتيكي����ة لهذا الرجل ،ول�سك 
عن����دي ان زميل����ي ال�سهم ع�سو جمل�����ش العموم ال�سر �سي تاون�سند عل����ى معرفة جيدة بها 
، لق����د ب����داأ احلرب يقاتل �سدنا ف����ى الدردنيل وح�سل على ال�سلي����ب احلديدي الملاين ، ثم 
جاء اىل ال�سحراء الغربية حيث توىل قيادة جي�ش ال�سنو�سي �سدنا ، وخا�ش فيما اعتقد 
، ث����اث معارك انت�سر يف اثنتن منها ، ولكن الثالثة مل تكن موفقة من وجهة نظره فجرح 
يف املعرك����ة ولحقته كتيبة دو�ست�ساي����ر يومانري ، واخرا قب�ش عليه يف �ساحة املعركة.  
ونق����ل اىل القاه����رة ا�سرا واأحتجز يف القلعة ، وقد ح����اول ان يهرب ولكن نظرا ل�سخامة 
ج�سم����ه نوع����ا م����ا انقطع به احلبل ال����ذي كان يتدىل به م����ن جدار القلع����ة ، فوقع يف حفرة 
وك�سرت رجله،  وبينما كانت جروحه تلتئم يف امل�ست�سفى قراأ يف ال�سحف ان امللك ح�سن 
�سريف مكة قد اعلن احلرب على التراك ، ووجد نف�سه فورا يف اجلانب املعاك�ش للجانب 
ال����ذي كان يح����ارب معه حتى الن  ولذل����ك اجرى ات�سالت بزعماء الع����رب يف مكة ، وبعد 
�سيء من الرتدد انيطت به قيادة اجلي�ش ، و�سرعان ما ح�سل على ثقة عالية ، وبرز كثرا 
ف����ى القتال الذي دار خال ال�سنت����ن التاليتن،واأخرا منح و�سام القدي�سن مايكل وجوج 
م����ن قبل اللورد اللنبي حماطا بدائرة من القوات الربيطانية التي كان معظمها ينتمي اىل 
كتيب����ة دو �ست�ساير يومانري التي ا�سرته ، هذه هي �سخ�سية وزير الدفاع العراقي ، وهو 

بطبيعة احلال من رجال �سريف مكة املخل�سن.

رثاه الشاعر معروف الرصافي فقال:

اعداد : عراقيون
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توفيق السويدي �� رئيس وزراء
 في العهد الملكي

ال�سيا�س����ة  امله����م يف  ال����دور  يلع����ب  ب����داأ جعف����ر 
العراقية فعن وزيرا للدفاع يف وزارتي النقيب 
املوؤقت����ة والدائم����ة، و�س����ار ا�سم����ه ياأت����ي عل����ى 
الف����واه ب�سفته مر�سح����ا لرئا�سة ال����وزارة التي 
�ستخل����ف وزارة النقي����ب، وق����د ا�ستخلف بالفعل 
النقي����ب وو�س����ع نف�سه حت����ت عناية املل����ك فامللك 
كان يق����ود �سيا�سة ذات وجهن ي�سجع الوطنين 
عل����ى املطالب����ة بتو�سي����ع ال�سلط����ات وانتزاعه����ا 
م����ن النكليز من جهة، ومن جه����ة اأخرى يحاول 
ان يفه����م ال�سلط����ات املذك����ورة باأنه يق����وم بوجه 
املتطرف����ن، ويقاوم اندفاعه����م يف �سبيل التفاهم 
ما بن الق����وى ال�سعبية وال�سلط����ات احلكومية، 
وجعفر ل يحيط دائمًا بكل هذه املناورات ف�سار 
يف�س����ي �سر املل����ك عند النكليز ع����ن مناوراته مع 

املواطنن.
وط����ورا يظهر باملظه����ر املت�سايق م����ن ال�سيا�سة 
النكليزي����ة في�سجبه����ا علن����ا وكح�سيلة جلهوده 
ه����ذه ا�س����اع اعتم����اد املل����ك، كم����ا ا�س����اع اعتماد 
النكليز، فخ�سر الطرف����ن، ما دفعه، اإىل التخلي 
ع����ن امل�سوؤولي����ة بعد مدة ق�سرة م����ن ا�سطاعه 
به����ا. ال ان تباعده عن رئا�سة الوزارة مل يباعده 
ع����ن وزارة الدف����اع، لن����ه كان م����ن حا�سي����ة امللك 
وحما�سبي����ه، فلي�ش من املمك����ن ابعاده متاما عن 

عمل ذي م�سوؤولية مهمة يف احلكومة.
وملا انته����ت حرب اليون����ان وتركيا بظف����ر تركيا 
وحتقيقه����ا انت�س����ارا حا�سم����ا عل����ى احللفاء من 
وراء اليون����ان، اجتم����ع موؤمت����ر ل����وزان لق����رار 
ال�سل����ح ما بن تركي����ا واخ�سامه����ا، وكان �سمن 
العراقي����ة  ال�سمالي����ة  احل����دود  ق�س����ة  الربنام����ج 
وق�سي����ة املو�س����ل ومطالب����ة تركيا به����ا، فارتاأى 
النكلي����ز وج����ود ممث����ل عراق����ي لي�ست ل����ه �سفة 
الع�سوية يف املوؤمتر، بل يبقى م�ستمعا ملا يدور 
فيه، يف ع����ن الوقت يكون خب����را يقدم ما يلزم 
م����ن املعلوم����ات للوفد الربيط����اين عندما تو�سع 
ق�سي����ة املو�سل مو�سع البح����ث. فانتخب جعفر 
الع�سك����ري ممث����ا للع����راق، وملا كان����ت موؤهاته 

احلقوقي����ة والدولي����ة ل متكن����ه من القي����ام بهذه 
املهمة على الوج����ه المت فقد مت تعييني م�ساورًا 

حقوقيا له بناء على طلبه.
وق����د ق����ام مبهمته على ق����در ما ت�سم����ح له ظروف 

العراق الدولية اآنئذ.
بالع����راق  معرتف����ة  غ����ر  كان����ت  الت����ي  فرتكي����ا 
وا�ستقال����ه مل تواف����ق عل����ى دخ����ول وف����د ميث����ل 
الع����راق وي�س����رتك يف اعمال����ه م����ا ادى اإىل قيام 
جعف����ر ورفيقه باعم����ال فردية لات�س����ال بارباب 
العاقة باملوؤمتر واعماله منهم ع�سمت اينويف، 
رئي�����ش الوف����د الرتكي الذي لع����ب دورًا جوهريًا 

يف حياة موؤمتر لوزان، ومماته.
كان الغر�����ش م����ن الت�س����ال بع�سم����ت حماول����ة 
لفهام����ه ب����اأن مقاوم����ة تركي����ا وتردده����ا يف حل 
ق�سي����ة املو�سل ل يعود وباله����ا على انكلرتا كما 
تظ����ن تركي����ا، وان العراق لي�ش لقم����ة �سائغة يف 
ف����م النكليز ي�سهل ابتاعها، بل ان �سعب العراق 
م�ستعد حلماي����ة نف�سه من اطم����اع النكليز حاملا 
تنتهي ق�سي����ة املو�سل وي�ستكم����ل العراق كيانه 
الدويل. وان كل ت�ساهل م����ن تركيا نحو العراق 
يق����دم ق�سية ا�ستقال����ه اإىل المام ويجعله مدينا 
له����ا يف امل�ستقب����ل مل�ساعدته����ا ل����ه وق����د اث����ر هذا 
الت�س����ال تاأث����را كبرًا حت����ى ان الطل����ب الول 
الذي كان يت�سمن ن�ش حتديد احلدود ال�سمالية 
للع����راق ه����و العرتاف بح����دود الع����راق فقط ما 
ي����رتك الم����ر بي����د النكلي����ز دون اع����رتاف بحق 
الع����راق نف�س����ه. لذل����ك عندم����ا و�سع����ت معاهدة 
ل����وزان احت����وت ن�س����ا يق����ول اأن تركي����ا ترك����ت 
الرا�سي التي تقع وراء احلدود املعنية يف هذه 
املعاهدة وبروتوكالته����ا اإىل اهل تلك الرا�سي 

ا�سحاب العاقة.
ومل����ا ف�سل موؤمتر ل����وزان يف �سب����اط �سنة 1922 
لن����دن وم����ن  اإىل  وتف����رق �سمل����ه، رج����ع جعف����ر 
هن����اك عن ممثا دبلوماتيكي����ا للعراق يف لندن، 
وبق����ي هن����اك مدة ق����ام خالها بدرا�س����ة احلقوق 
يف غري����ز ان )Grays inn( للح�س����ول عل����ى 
اإىل  ا�ستدع����ي  ان����ه  غ����ر  احلق����وق  يف  اج����ازة 
الع����راق لتاأليف الوزارة يف �سن����ة 1927 فح�سر 
ويف اأثن����اء وزارت����ه اقرتح امللك علي����ه ان يطلب 

تعدي����ل املعاهدة املعق����ودة يف 1924 وتعدياتها 
يف 1926 فل����م ميانع هذا الق����رتاح مع علمه انه 
قليل الفائ����دة و�سعب القبول م����ن قبل احلكومة 
الربيطانية، ف�سدع بالمر وهو ل يعتقد ب�سحة 

ما يقوله يف تربير اقرتاح التعديل املذكور.
لن����دن  اإىل   1927 �سي����ف  يف  املل����ك  ذه����ب  ومل����ا 
ا�ست�سحبه وكان ل����ه موقف طريف عندما ات�سل 
مطالب����ًا  امل�ستعم����رات  وزارة  يف  بامل�سوؤول����ن 
بالتعدي����ل بحجة واهية، وملا �ساأل����ه زماوؤه عند 
رجوعه من املفاو�سة قال لهم ان كل ما كان يقوله 
ب�سدد التعديل يلقى موافقة �سكلية يرافقها نوع 
من ال�ستخفاف فكلمة )of Course( ومعناها 
ب����ا �سك با �س����ك التي كان يكررها ل����ه )�سكربه( 
وكيل الوزارة بعد كل جمل����ة يقولها كانت تعني 
يف نظ����ره )ه����راء، ه����راء( لذل����ك كان ل ياأمل من 
وراء ه����ذا العدي����ل �سيئ����ًا مفي����دا، وم����ع ذلك فقد 
عق����د معاهدة جديدة م����ع انكلرتا ل تفرق يف امر 
جوه����ري عن املعاهدة ال�سلي����ة، ما حمل وزارة 

ال�سعدون على رف�سها.
لقد ا�ستقال جعفر من الرئا�سة بعد عقده املعاهدة 
املذك����ورة ورجع ت����وا اإىل لندن وزي����را مفو�سًا، 
وكان يتوق للع����ودة اإىل لندن لوجود اولده يف 

كلياتها، وهو م�سغوف �سغفًا عظيما بهم.
لق����د كان مقام����ه يف لن����دن كوزي����ر مفو�����ش امرًا 
اعتيادي����ًا له ال اذا طلب لتاأليف وزارة ومل يوفق 
او طل����ب اليه الدخ����ول يف وزارة ارتاأى امللك ان 
وج����وده فيها ل يخلو م����ن فائ����دة، فعندئذ يرتك 
من�سب الوزير املفو�ش �ساغرًا، حتى اذا �سقطت 
ال����وزارة ومل يدخل اجلدي����دة، رجع اإىل قواعده 

�ساملا يف لندن.
ومل����ا ال����ف يا�س����ن الها�سم����ي وزارت����ه يف �سن����ة 
1935 ج����اء من لندن للدخ����ول فيها وزيرا للدفاع 
م����ع �سهره ن����وري ال�سعي����د الذي ا�سب����ح وزيرا 
للخارجية، ومعه����م ر�سيد عايل وزيرا للداخلية، 
و�سلة ر�سيد بيا�سن اقوى من �سلتهما به، وهذا 
م����ا ادى اإىل تزعزع الثقة ما بينهما وبن يا�سن، 
فب����داأ جعفر بال�سخب من اعم����ال رئي�ش الوزراء 
ووزي����ر داخليت����ه، ومل يكت����ف يف ه����ذا ال�سخب 
بالقول ب����ل زاده بات�س����الت م�سبوهة مع رجال 

اجلي�ش للتفاهم معهم على قلب وزارة يا�سن.
وملا ن�سجت الطبخة ما بن حكمت �سليمان وبكر 
�سدقي حتت عل����م امللك غ����ازي، وتوجه اجلي�ش 
يف دي����اىل اإىل العا�سمة بع����د ان القت الطائرات 
بع�����ش القنابل ال�سغ����رة، كان من مفهوم جعفر 
ان المر �سيتم وف����ق رغبته بالتخل�ش من ر�سيد 
ويا�س����ن، ف�سعى لدى امللك ويف جمل�ش الوزراء 
اإىل ان يحمل كتاب����ا خا�سا من امللك اإىل اجلي�ش 
الزاحف لوقفه قبل دخوله العا�سمة، هذا ما كان 
يظهره �سكا وقول، لكنه كان ينوي يف احلقيقة 
ان يلتح����ق باجلي�ش ليتقل����د قيادته، ويدخل معه 
العا�سم����ة ويعم����ل ما ي����راه بعد ذل����ك، وقد خاب 
ظنه، اذ فاته ان يعلم بان بكر �سديقي القائد كان 
قد ا�ستح����وذ على برقية ا�سدره����ا جعفر ب�سفته 
وزيرا للدف����اع يطلب بها من املناط����ق الع�سكرية 
التابع ل����ه اتخاذ كل الجراءات ملناه�سة احلركة 
الت����ي يق����وم بها بك����ر �سدقي، فكان����ت لعبته ذات 

الوجهن قد قربت من اجله.
باجلي�����ش  والتق����ى  دي����اىل،  اإىل  توج����ه  ومل����ا 
الزاحف الذي و�سل نقط����ة )البر(، ا�ستوقفوه، 
و�ساق����وه خمف����ورا اإىل القائ����د الذي ام����ر بع�ش 
ال�سب����اط مبرافقته اإىل حمل ن����اء واعدامه رميا 
بالر�سا�����ش، وهك����ذا مت اعدام����ه وترك����ت جثته 

مك�سوفة يف العراء اكرث من يومن.
وقت����ل جعف����ر بهذا ال�س����كل مهم����ا كان����ت دوافعه 
وعواقب����ه، قد زع����زع حركة بك����ر �سدقي من اول 
ي����وم ت�سلمه احلك����م يف الب����اد، مل����ا اوجدته من 
ع����داوات وردود فعل ا�سافي����ة ح�سلت من اتباع 
جعف����ر ونوري، ف����وق ال�ستن����كارات التي قامت 
يف كل م����كان لتل����ك احلرك����ة الطائ�س����ة والعمال 

اخلالية من الفطنة والتعقل.
كان املرح����وم جعفر الع�سكري رجا ذكيا ومثقفا 
ثقافة ع�سكرية، موؤن�سا يف جمال�سه، وموؤدبًا يف 
حديث����ه، مييل اإىل النكت����ة وكان يتقن من اللغات 
النكليزية والملاني����ة والرتكية ويفهم الفرن�سية 
والفار�سي����ة وكان �سياع����ه يف ذل����ك الوقت الذي 

حتتاج الباد اإىل امثاله خ�سارة للجميع .
عن كتاب
) وجوه عراقية ( الصادر في لندن سنة 1987

جعفر العسكري كما يصفه توفيق السويدي
ك�����ان ق��ت��ل��ه خ����س����ارة ل��ل��ج��م��ي��ع

جعفر الع�سكريتوفيق ال�سويدي
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مع جعفر العسكري في مذكراته

ومل���ا اأ�س�ش التمثي���ل الديبلوما�سي لدول���ة العراق 
امل�ستقل���ة اجلدي���دة، اختر جعف���ر الع�سكري اول 
وزير مفو�ش للعراق يف بريطانيا ولكنه ا�ستدعي 
اىل بغ���داد بع���د �سنة واح���دة، وعهد الي���ه برئا�سة 
ال���وزارة، فبقي فيها حتى �سه���ر اآب اغ�سط�ش �سنة 
1923 ث���م ا�ستقال وخلفه يا�س���ن الها�سمي، وعاد 
هو اىل لن���دن وزيرًا مفو�سًا للم���رة الثانية، وعاد 
اىل بغداد مرة اخرى فاأّلف وزارته الثانية، ثم عاد 
اىل لندن م���رة اخرى فبقي فيها حتى �سنة 1935.
وانتم���ى جعفر الع�سكري خال وج���وده يف لندن 
اىل احدى كليات احلقوق، ودر�ش القانون واكمل 
درا�ست���ه ونال لق���ب "باري�سرت" م���ن "غريزاين"، 

وكان ذل���ك بطبيع���ة احل���ال بداف���ع م���ن رغبته يف 
ال�ست���زادة م���ن العل���م، اذ مل تكن ب���ه اىل ال�سهادة 
حاج���ة بعدما و�سل اىل اعل���ى الرتب يف اجلي�ش، 
رئي�س���ًا  الدول���ة، وا�سب���ح  املنا�س���ب يف  واعل���ى 

للوزراء مرتن ووزيرًا للدفاع خم�ش مرات.
وو�سع جعف���ر الع�سكري للجي����ش العراقي ا�س�سًا 
ع�سري���ة وتقاليد قومية ل تزال باقي���ة حتى الآن، 
وكان���ت جمي���ع التو�سع���ات والتط���ورات التالي���ة 
امت���دادًا له���ا. وكان اجلي�ش العراق���ي الذي ا�س�سه 
ي�ستعم���ل  عرب���ي  جي����ش  اول  الع�سك���ري  جعف���ر 
امل�سطلحات والرت���ب الع�سكرية باللغ���ة العربية، 
ف���ا "طاب���ور" ول "�س���اغ" ول "بكبا�س���ي"، ب���ل 
"�سرّية" و"فوج" و"عقيد" و"زعيم"...الخ. بينما 
احتفظت اجليو�ش العربية الخرى بامل�سطلحات 
الرتكي���ة والجنبي���ة حت���ى اوا�س���ط اخلم�سينات. 
واأ�س����ش جعفر الع�سك���ري يف وزارة الدفاع دائرة 
للرتجمة تراأ�سها اديب ولغوي مت�سّلع يف اللغتن 
العربي���ة والنكليزي���ة، ه���و عب���د امل�سي���ح وزي���ر، 
فو�س���ع للجي����ش العراق���ي م�سطلح���ات ع�سكرية 
عربي���ة م�ستعين���ًا مب���ا كان���ت اجليو����ش العربي���ة 
وم�سطلح���ات،  الف���اظ  م���ن  ت�ستعمل���ه  القدمي���ة 
وم�ستحدث���ًا ا�سماء عربية للرتب الع�سكرية وقطع 
ال�سلحة واجه���زة الدبابات وال�سي���ارات وغرها 

من امل�سطلحات.
ويف اأواخ���ر �سنة 1936 فاجاأ الل���واء بكر �سدقي 
الع�سك���ري، وكيل رئي����ش اأركان اجلي����ش، وزارة 
يا�س���ن الها�سم���ي بانقاب���ه املع���روف، فا�ستنك���ر 
جعفر ذلك، وقرر اخلروج ملقابلة القطعات الزاحفة 
نح���و بغ���داد، وكان واثقًا م���ن اأن���ه �سي�ستطيع اأن 
يثنيها عم���ا تعتزم القيام ب���ه ويحبط حماولة بكر 

�سدقي معتمدًا على م���ا يكنه ال�سباط له من حمبة 
واح���رتام. لكن بكر �سدق���ي كان يعرف ذلك اأي�سا، 
فلم���ا بلغه خ���روج جعف���ر الع�سكري ار�س���ل اأربعة 
�سباط اعرت�س���وا �سيارته وقتل���وه يف ال�سحراء 
قب���ل و�سوله اىل مقر القوات خارج بغداد. وهكذا 
انته���ت، ب�س���ورة روائية حمزن���ة موؤ�سف���ة، حياة 
جعفر الع�سك���ري باأيدي رجال اجلي����ش الذي كان 
يعده اأباه وموؤ�س�سه. وكان عند مقتله يف احلادية 

واخلم�سن من عمره.
كان جعف���ر الع�سكري �سخ�سي���ة ظريفة، و�سيا�سيًا 
مرح���ًا، و�ساح���ب نكت���ة، وكان يف الوق���ت نف�س���ه 
وا�سع الط���اع عميق الغور. وتروى عنه ق�س�ش 
ظريف���ة ومقال���ب متنوع���ة. وكان بدين���ًا نوع���ًا ما، 
مكتن���ز اجل�س���م، �ساأن معظ���م الظرف���اء، ذكيًا كثر 
الق���راءة. ج���اء يف التقري���ر ال�س���ري ال���ذي كان���ت 
ال�سف���ارة الربيطاني���ة يف بغداد تع���ده �سنويًا عن 
ال�سخ�سي���ات الرئي�سية يف الع���راق، ل�سنة 1935 
واملحف���وظ يف دار الوثائ���ق الربيطاني���ة يف كيو 

الو�سف الآتي جلعفر الع�سكري:
 يتكل���م العربي���ة والرتكي���ة والكردي���ة والأرمني���ة 
والفار�سي���ة والملاني���ة والفرن�سي���ة والنكليزية. 
�سخ���م اجل�س���م، متقل���ب امل���زاج بطبيعت���ه. نزيه. 
ح�سن النية ولطيف املع�سر، وان كان خامًا بدرجة 
ل يواجه معها احلقيقة حينما تكون مزعجة. ميال 
اىل تبن���ي موق���ف اأق���ل مقاوم���ة، منتظ���رًا م���ا فيه 
اخل���ر. لي�س���ت له قدرة عل���ى الد�سائ����ش، ويخدع 
ب�سهول���ة. متكل���م جي���د، وتكتيك���ي ممت���از، لكن���ه 
لي�ش ا�سرتاتيجي���ًا. �سجاع ويقظ يف املعارك...". 
ّخلف جعف���ر الع�سكري مذك���رات خمطوطة اأعدها 
باللغت���ن العربي���ة والنكليزي���ة، لك���ن الأج���ل مل 

ميتد ب���ه لجنازها ون�سرها، ت���اركًا مرحلة طويلة 
ومهم���ة من �سرت���ه من دون اأن ت���دون، فقد توقف 
يف الف�س���ل ال���ذي حت���دث فيه ع���ن تعيين���ه حاكمًا 
حللب بعد احتال �سورية يف �سنة 1919. وكانت 
املذكرات ركامًا هائًا من الأوراق باللغتن العربية 
والنكليزي���ة، وبقيت عند جنله الأكرب طارق الذي 
كان ين���وي اكماله���ا ون�سره���ا، فل���م ميهل���ه الأجل 
اي�س���ًا. فتف�س���ل حفيده جعف���ر ط���ارق الع�سكري، 
باطاعي عليها، فعنيت بتحقيقها متهيدًا لن�سرها. 
وقد راأيت من املفيد اأن اأحلقها ب�سرد موجز ل�سرة 
جعف���ر الع�سكري من الف���رتة التي توقف���ت عندها 
املذك���رات حت���ى م�سرع���ه الأليم يف �سن���ة 1936، 
وهي ف���رتة عمله يف العراق. وقد ن�سرت املذكرات 

باللغة العربية يف �سنة 1988.
ويف ال�سن���ة املا�سية راأى اأحف���اد جعفر الع�سكري 
ن�س���ر مذك���رات جده���م باللغ���ة النكليزي���ة اأي�سًا، 
حتقيق���ًا لرغبته، وحر�سًا على اط���اع القراء بتلك 
اللغ���ة على نط���اق اأو�سع. وعني حفي���ده م�سطفى 
طارق الع�سك���ري برتجمتها اىل اللغ���ة النكليزية 
مع امللحق الذي اأ�سفته اليها، واأ�سهمت مرة اأخرى 
يف حتقيق الطبعة النكليزية مع الباحث والنا�سر 
الطبع���ة  و�س���درت  في�س���ي،  ولي���ام  الربيط���اين 
النكليزي���ة بعن���وان: "ق�سة ع�سك���ري: من احلكم 
العثم���اين اىل الع���راق امل�ستق���ل". وذك���ر الكت���اب 
بالتقدي���ر ب���ن اأه���م الكتب ال�س���ادرة ع���ن ال�سرق 
الأو�س���ط خال ال�سنة املا�سي���ة. وكان ذلك تخليدًا 
لذكرى �سخ�سية مهمة بل فريدة يف تاريخ العراق 
احلديث، ورجل قّدم لأمته وباده خدمات جليلة.

صحيفة الشرق االوسط 2010

كان جعفر العسكري شخصية نادرة بن شخصيات العراق التي تسلمت مقاليد الباد يف بداية تأسيس الدولة العراقية 

الفتية. ويذكر معارصوه من العراقين ما اتصف به من قوة الشخصية، وخفة الروح، وظرف الدعابة، فضًا عن شجاعته 

املتناهية، ولباقته السياسية، وثقافته العسكرية والقانونية.

ومل يكن لقب "العسكري" الذي يحمله "جعفر باشا" نسبة اىل مسلكه، وان كانت نشأته عسكرية فعًا، بل نسبة اىل قرية 

تدعى "عسكر" قريبة من مدينة كركوك. وقد انتقل اليها جده االكر عبدالله املدين من املدينة املنورة يف القرن السادس 

عرش. وكان ينتسب اىل هذه القرية ايضاً بكر صدقي العسكري الذي قاد اول انقاب عسكري يف العراق، بل يف الباد العربية، 

ذلك االنقاب الذي كان من اوائل احداثه مقتل جعفر العسكري بيد رجال بكر صدقي العسكري.

نجدة فتحي صفوة
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 ويف اثن���اء الطري���ق كان العقي���د )انط���ون لوق���ا( 
يتح���دث عن جراأة بكر �سدقي وان���ه يبط�ش وبكل 
�س���دة مبن يق���ف يف طريق ثورت���ه النقابية وانه 
يقت���ل كل �سخ�ش كان مهمًا كان���ت �سفته ومنزلته: 
فقل���ت له: ي���ا معود هذا ي�سموه الع���راق، فاأجابني 
والله يا طاهر كما قلت لك انه يقتل كل �سخ�ش راى 
يف قتل���ه جناحًا لثورته وقد قتل فعًا وزير الدفاع 
جعف���ر الع�سك���ري، قال كلمت���ه هذه ونح���ن كنا قد 
اجتزنا �سدة ناظم با�سا، ودخلنا منطقة الوزيرية، 
فو�سلن���ا دار ن���وري ال�سعي���د يف الوزيرية، فنزل 
احل���اج �ساك���ر القرة غ���ويل، وذهب ليخ���رب نوري 
ال�سعي���د اأو من يج���ده يف داره ع���ن م�سرع جعفر 
الع�سك���ري، وا�ستمري���ت ان���ا م���ع العقي���د )انطون 
لوقا( حت���ى و�سولن���ا �ساحة املي���دان فانزلني من 
�سي���ارة  فا�ستج���رت   ، داره  اىل  وذه���ب  �سيارت���ه 
اج���رة من املي���دان وذهب���ت بها اىل ق�س���ر الزهور 
واخربت امللك بكل ما حدث و�سلمته المر اليومي 
ال���ذي اأماه  علين���ا بكر �سدق���ي وا�ستولت وزارة 
حكم���ت �سليمان على  �سدة احلك���م واأ�سبح اللواء 
الذي ترفع اىل رتب���ة فريق عبد اللطيف نوري يف 
تل���ك ال���وزارة وزيرا للدف���اع و�سار الل���واء الركن 
)الفري���ق الرك���ن( بك���ر �سدق���ي �سوق���ي الع�سكري 
رئي�س���ًا لركان اجلي�ش وتعين املازم ثاين جمال 

جميل مرافقًا لرئي�ش اركان اجلي�ش
بتاري���خ 1937/10/20 اعي���د نقل���ي اىل اآمري���ة 
مدر�س���ة النقلي���ة الآلي���ة وبعد التحاق���ي مبن�سبي 
اجلدي���د : وجدت النائ���ب عريف خلي���ل ا�سماعيل 
)ه���و نف�س���ه �سائ���ق ال�سي���ارة ال�سوفرولي���ت رق���م 
)248( الع�سكرية الت���ي اخذت وزير الدفاع جعفر 

الع�سكرية اىل حمل التلول التي قتلوه فيها(.
وكان قد ترفع اىل رتبة عريف يقوم بواجبات معلم 
لل�سياق���ة يف املدر�س���ة املذكورة م���ع البع�ش الآخر 
م���ن رفقائه �سب���اط ال�س���ف املعلم���ن يف املدر�سة 
املذكورة. ف�ساقني حب الطاع باأن اح�سر النائب 
العري���ف خلي���ل ا�سماعي���ل واختلي ب���ه يف غرفتي 
وا�ساأل���ه عن كيفية قتل وزير الدفاع )اآنذاك( جعفر 
الع�سك���ري ومن ه���م القتلة ، وكي���ف مت التنفيذ..؟ 
فاأجابني : �سي���دي : بعد ان انطلقت بال�سيارة رقم 

)248( با�ستقام���ة التل���ول املعلوم���ة : م�ست�سحبا 
كل م���ن الوزي���ر جعف���ر الع�سكري وامل���ازم الول 
ا�سماعي���ل احمد العب���اوي ورئي����ش العرفاء فحل 
ج���زاع و�سلن���ا اىل داخل منطقة التل���ول، فاأمرين 
امل���ازم الول ا�سماعي���ل احمد العب���اوي بان اقف 
فوقفت ثم نزل املازم الول ا�سماعيل وفتح الباب 
المام���ي للوزير وقال له : تف�سل  �سيدي انزل هنا 
نقط���ة ماقاتكم مع القائد بكر �سدقي ، فنزل ونزل 
مع���ه اي�سا رئي����ش العرفاء فحل ه���زاع . ثم التفت 
اىل امل���ازم ا�سماعي���ل وامرين بالذه���اب اىل بكر 
با�س���ا )م�سرع���ًا( وان اقول له جعف���ر با�سا حا�سر 
ال���ذي كان يق���ف مع �سباط���ه على التل���ول القريبة 
م���ن خ���ان البر فذهب���ت اىل بك���ر با�س���ا واخربته 
مب���ا اأم���رت ب���ه – و�سرعان م���ا امر القائ���د جماعة 

تنفي���ذ القت���ل . )كان القائد بكر �سدق���ي �سوقي قد 
هي���اأ اجلماعة التالية ا�سمائه���م لقتل الوزير القادم 
م���ن بغداد جعفر م�سطف���ى الع�سكري وهم : املقدم 
جميل فتاح والرئي�ش الول لزار برودو رميو�ش 
وامل���ازم اول طيار جواد ح�س���ن واملازم الثاين 

جمال جميل(.
ب���اأن يركب���وا �سيارت���ي فركبوه���ا وام���روين ب���ان 
انطل���ق وب���كل �سرعة نح���و التل���ول وحمل وقوف 
الوزي���ر جعف���ر م�سطف���ى الع�سك���ري . فق���دت بهم 
راجع���ا وب���كل �سرع���ة حت���ى اذا م���ا و�سل���ت اىل 
م�ساف���ة تبع���د )100( مائ���ة م���رت من حم���ل وقوف 
الوزي���ر جعف���ر الع�سك���ري : �سهر ال�سب���اط القتلة 
الرب���ع م�سد�ساتهم الع�سكري���ة )الوبيلي( وعندما 
بق���ي بيننا وب���ن جعفر الع�سكري ال���ذي كان يقف 

يف و�س���ط كل م���ن امل���ازم الول ا�سماعي���ل احمد 
العباوي ال���ذي كان يقف اىل مين الوزير مب�سافة 
30: 40 م���رتًا ورئي����ش العرف���اء فحل ج���زاع اىل 
ي�س���ار الوزي���ر بعن امل�ساف���ة 30: 40 م���رتًا وكان 
الوزير وا�سعا يديه يف جيبي �سرواله وهو منحن 
اىل المام موجه���ا نظراته اىل ال�سيارة ليتاأكد من 
فيه���ا فاأم���رين ال�سباط الربع���ة امل���ار ذكرهم بان 
اق���ف حال وبتل���ك امل�ساف���ة )20 مرتا( م���ن القتيل 
وفتح���وا اب���واب ال�سي���ارة ونزلوا منه���ا ووجهوا 
فوه���ات م�سد�ساته���م اىل ج�س���م الوزي���ر ورم���وه 
كله���م وجمتمعا )بدون ا�ستثناء( فخر �سريعا على 
وجه���ه وهو يقول )ل ولدي ل(..؟. وعند ذلك تقدم 
ا�سماعي���ل توحلة )عباوي( ورماه براأ�سه بطلقتن 
م���ن م�سد�س���ه ليق�ش علي���ه نهائيا ورك���ب ال�سباط 
الربع���ة ال�سي���ارة ثاني���ة وام���روين بالع���ودة اىل 
حمل وقوف القائد بكر �سدقي ، فعدت بهم : وبعد 
و�سولن���ا اليه نزلوا من ال�سي���ارة واخربونه انهم 
قد امت���وا قتل جعفر الع�سكري وانه���م اأي )الربع 
ال�سباط القتلة( يقرتحون على القائد باأن يعودوا 
ويبلغ���وا كل م���ن الرئي����ش الول )الرائ���د( طاه���ر 
حمم���د الزبيدي مراف���ق امللك والرئي����ش )النقيب( 
احل���اج �ساكر عب���د اللطي���ف القرة غ���ويل : من ان 
القائ���د بكر �سدقي يطلب ح�سورهما لديه في�سوق 
�سيارة ام���ن العمري احل���اج �ساك���ر ويجل�ش اىل 
جانبه طاهر الزبيدي ، ويجل�ش اثنان منا ورائهما 
ونتوجه بهما نحو التلول ، وهناك نرمي كل واحد 
منهم���ا بطلق���ة واح���دة م���ن م�سد�ساتن���ا ونرديهما 
قتيل���ن فن�س���ع بع���د ذل���ك جثم���ان الوزي���ر جعف���ر 
الع�سكري معهم���ا ويف �سيارتهما ثم غرق ال�سيارة 
ومن فيه���ا . وندعي اخرا انهم قد ا�سلوا الطريق 
واحرتق���ت بهم ال�سيارة . وهكذا تخفي اجلرمية . 
وبغر ذلك لميكن اب���دا اخفاء جرمية قتل الوزير 
جعف���ر الع�سك���ري ف���رد عليه���م القائ���د بقول���ه )ل( 
فاذهب���وا اليهم واطلب���وا ح�سورهم ل���دي لمرهم 
بالع���ودة اىل بغ���داد ، حي���ث انن���ا لنري���د مقاتل���ة 
ال�سباط ال�سغار بل نحارب الوزراء وال�سيا�سين 
وهك���ذا كاد يك���ون م�س���ر حياتي وحي���اة النقيب 
)الرئي����ش( احلاج �ساكر عب���د اللطيف القرة غويل 
متوقفا على كلمة يتفوه بها بكر �سدقي �سوقي من 
ب���ن �سفتيه )نعم : ل( فلما قال ل . انقذ حياتنا )قل 

لن ي�سيبنا ال ماكتب الله لنا(.

عن: كتاب )من حافة التاريخ.. مذكرات اللواء 
المتقاعد طاهر الزبيدي(

امرين بكر صدقي أن اغادر مخفر خان املغيسل حاال مستصحبا معي النقيب الحاج شاكر القرة غويل، فامتثلت المره وخرجت 

من املخفر فورا مع الحاج شاكر وعندما وصلنا اىل السيارة التي جئنا بها )سيارة امن العمري( وهممنا بركوبها منعنا الضباط 

الذين كانوا يلتفون حولها قائلن ان هذه السيارة مل تكن سيارتكم، فذهبت اىل قائدهم بكر صدقي وقلت له:

امل تقل لنا وتامرنا ان نذهب اىل بغداد؟ فاجاب نعم طلبت منكم ذلك، فقلت له هاهم الضباط مينعوننا من استعال سيارتنا 

قال هذه مل تكن سيارتكم بل انها سيارة اشخاص اهلين القينا القبض عليهم وانهم رهن التحقيق، فقلت له اذن كيف نذهب 

اىل بغداد؟ قال انا ارسلكم والتفت اىل نائب االحكام العقيد )انطون لوقا( وقال له انك ستذهب اىل بغداد االن، فاجابه نعم 

سيدي، فامره ان يركبنا انا والحاج شاكر القرة غويل بسيارته الخصوصية ويوصلنا اىل بغداد، فجلست يف املقعد الخلفي 

للسيارة املذكورة

هكذا قتل جعفر العسكري..
رواية سائق وزير الدفاع المغدور

طاهر الزبيدي
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 ويف الوقت الذي ار�سل هذا الكتاب دخلت وحدات 
ا�س���اك  تقط���ع  فاخ���ذت  بعقوب���ة  الوىل  الفرق���ة 
التلفون���ات وحتتل املراكز املهم���ة كمديرية الربيد 
وال���ربق والهات���ف وبدالت التلفون���ات وحمطات 
الا�سلك���ي،  كم���ا �سرعت يف ت�سيي���د املتاري�ش يف 
النق���اط املهم���ة كمدخل���ي اجل�سر احلدي���دي وغر 
ذل���ك من الحتياطات الع�سكري���ة كما لو كانت هذه 
الوح���دات يف ح���رب �سرو�ش مع الع���داء، فكنت 
جت���د ال�سب���اط الذي���ن يق���ودون ه���ذه الوح���دات 
يت�سابقون فيم���ا بينهم يف تنفي���ذ الوامر املعطاة 
اليه���م بكل �س���وق واخا����ش واثقن ان م���ا كانوا 
يقوم���ون به م���ن العمال ما هو ال ج���زء من خطة 
املن���اورة، لذا تراه���م يبذلون جهوده���م يف �سبيل 
اجناز اعمالهم احلربية بكل جد ون�ساط وب�سرعة 
فائق���ة لينال���وا تقدي���ر اآمريه���م دون ان يعلم���وا ما 
يخفي���ه الق���در او انه���م �سائرون لقت���ل جعفر با�سا 
الع�سك���ري وتنحية وزارة الها�سم���ي ليحل حملها 

اجلماعة امل�سهورون بالقتل.
عل���ى اث���ر ت�سل���م حكم���ت �سليم���ان الكت���اب املوقع 
م���ن قب���ل الفريق���ن بك���ر �سدق���ي وعب���د اللطي���ف 
ن���وري وال���ذي يرج���و في���ه م���ن املل���ك ان ينح���ي 

يا�س���ن الها�سم���ي من الوزارة قب���ل دخول القوات 
�سب���اح  الب���اط  حكم���ت  زار  بغ���داد  الع�سكري���ة 
1936/10/29 وطل���ب اىل رئي�ش الديوان امللكي 
ر�ست���م حي���در ان ي�سلم املل���ك الكتاب ال���ذي ار�سله 
بك���ر اليه وق���د ده�ش ر�ستم من مث���ل هذا الت�سرف 
وكاد ل ي�س���دق قي���ام اجلي�ش بث���ورة عارمة اذ ان 
ر�ست���م حيدر وزم���اءه قد ا�ستبع���دوا قيام الفريق 
بك���ر �سدقي مبث���ل هذه احلرك���ة، وبينم���ا هم بن 
م�س���دق ومك���ذب ظهرت ث���اث طي���ارات يف �سماء 
بغ���داد وكانت حتل���ق بارتفاع���ات واطئة و�سرعت 
ترم���ي منا�سر كان قد مت طبعه���ا يف بلدروز تبن 
م�س���اوئ وزارة الها�سمي وتطل���ب تنحيتها، وبعد 
�ساعت���ن ظه���ر رف اآخ���ر واذا ب���ه يق�س���ف جمل�ش 
رئا�س���ة الوزراء وبع�ش دوائ���ر الدولة المر الذي 
اثبت للم���رء جدية ما يقوم به بك���ر �سدقي، فطلب 
امللك غازي اىل يا�سن الها�سمي ان يقدم ا�ستقالته، 
وم���ع ان يا�سن وافق على ذلك خ�سية اراقة الدماء 
اإل ان���ه اراد �سياغة ا�ستقالته بطريقة حتافظ على 

ماء الوجه.
كان الفري���ق عب���د اللطي���ف ن���وري حت���ى دخ���ول 
مقت���ل  ع���ن  �سيئ���ا  ليع���رف  بغ���داد  اىل  اجلي����ش 
الع�سكري، وملا طرق �سمعه هذا احلدث املفجع لم 
الفريق بكر �سدق���ي لوما �سديدا على فعله ورف�ش 
ان يدخل ال���وزارة لي�سبح وزي���را للدفاع م�ستندا 
عل���ى دم �سديق���ه احلمي���م حتى وانه طل���ب منه ان 
يحيل���ه عل���ى التقاعد ف���ورا لنه ا�سب���ح يف و�سع 
ل ي�ستطي���ع ان يق���وم ب���اي عمل بعد �سف���ك دم هذا 
الوزي���ر الربيء، ال ان بكر �سدق���ي مل يعر اقواله 
اي اهتم���ام فطل���ب اىل حكم���ت ان يعين���ه وزي���را 
للدف���اع وملا مت ذلك رف����ش عبد اللطي���ف اللتحاق 
مبرك���زه ملدة اكرث من ا�سبوع فبقى حبي�ش داره ل 
يقبل ان يرى احدا. وقد اخذ مبرور اليام يخ�سى 
انتقام���ه جلعف���ر نظ���را ل�سداقته املتين���ة معه ومع 
ن���وري ال�سعي���د وح�سبما ا�سيع ح���اول اغتياله ال 
انه ف�سل، المر ال���ذي ا�سطره اىل مغادرة العراق 

بحجة العاج.
ه���ذا  ع���ن  يق���ول ال�ست���اذ عبدال���رزاق احل�سن���ي 
املو�س���وع يف كتابه "تاريخ ال���وزارات العراقية" 

اجلزء الرابع �ش229 ما يلي:
"جل�ست اىل الفريق عبد اللطيف نوري يف مقهى 
الرتين���وف بدم�سق ي���وم 4 مت���وز 1939 ل�ستمع 
اىل املعلوم���ات ع���ن النق���ا فق���ال معالي���ه ان قتل 

الع�سك���ري مل يك���ن عل���ى ب���ال اح���د وان���ه لي���زال 
مكمودا من اثر هذه الفاجعة، وانه ي�سعر بانفجار 
يف �سراي���ن قلبه ملا يتذكر هذه الفاجعة ولهذا فانه 
ليري���د التحدث يف ه���ذا املو�س���وع لن �سحته ل 

ت�ساعد على ذلك".
وه���ذا يوؤيد م���ا ذهبنا اليه من ع���دم معرفة الفريق 
عب���د اللطيف ن���وري �سيئا عن قت���ل الع�سكري ولو 
كان عاملا بهذه النية لوقف حائا دون تنفيذها وان 
كان ذل���ك يوؤدي اىل مقتله نظ���را ملا تربطهما به من 
ال�سداقة والخ���وة اخلال�سة وامل�سل���ك الع�سكري 
حي���ث جعلهما يبقيان معا يف العهد العثماين ويف 

الثورة العربية الكربى.
ان املرحوم جعف���ر الع�سكري قد �سعر او بالحرى 
ق���د تنب���اأ عن موت���ه بنف����ش امل�سر ال���ذي حدث له 

واليك ما قاله يل:
"على اثر وفاة احلاج حممود ال�سابندر الذي كان 
ي�سك���ن اىل ج���وار دارن���ا يف ع���ام 1936 خرج���ت 
لتوديع���ه وان���ا يف املاب����ش ال�سيفي���ة اخلارجية 
للمدر�س���ة الع�سكري���ة واذا ب���ي وجه���ا لوج���ه م���ع 
جعف���ر الع�سك���ري وقد �ساألن���ي عن �سح���ة والدي 
نظ���را ملا بينهما م���ن �سداقة ع�سركي���ة قدمية، وملا 
حترك موك���ب اجلنازة باجتاه العظيمة طلب ايل 
ان اجل����ش معه يف ال�سي���ارة فامتثلت امره فكانت 
�سيارتن���ا الوىل بعد اجلن���ازة فبقى �ساكتا �سامتا 
طوال ال�سر حتى اذا و�سلنا اىل ال�سكة احلديدية 
الت���ي تقط���ع ال�س���ارع العام غرب���ي ثكن���ة اخليالة 
فاج���اأين قائ���ا يل "ت���رى ي���ا مو�سى ه���ذا املوكب 
الرهي���ب فانا ا�سع���ر باين �ساموت قت���ا يف ار�ش 
جرداء واغطى يف الرتاب ول يعلم احد عن موتي 
وحم���ل دفن جثت���ي ال بعد حن..". قل���ت له يا عم 
)كنت اخاطبه با�سم عمي( ل تقل هذا فان م�سرنا 
جميعا امل���وت املحتم لكن نظرا ملرك���زك وخدماتك 
ف�س���وف يق���ام لك متث���ال بع���د العمر الطوي���ل، اما 
الن ف���ا تفك���ر مبثل ه���ذه المور.. فاخ���ذ ي�سحك 
عل���ى م���ا قلت له ث���م �سك���ت ومل ينب�ش ببن���ت �سفة 
حتى و�سلنا املق���ربة، واحلقيقة لقد مات املرحوم 
برمي الر�سا�ش ويف ار�ش جرداء ومل يعرف احد 
مبوت���ه ال بعد ايام كما تنباأ رحمه الله وبذا �سدق 

ما تنباأ به.

)عن كتاب اسرار مقتل الفريقين جعفر 
العسكري وبكر صدقي(

موسى علي

هل تنبأ جعفر العسكري بمقتله ؟

من اسرار يوم االنقاب ومقتل وزير الدفاع

عى أثر التفاهم الذي تم بن قائد الفرقة 

الثانية الفريق بكر صدقي وقائد الفرقة 

االوىل الفريق عبد اللطيف نوري يف 

بلدروز حول االشراك يف االنقاب االبيض 

املزعوم ارسل بكر كتابا بصحبة العقيد 

شاكر الوادي اىل حكمت سليان ليسلمه 

اىل امللك غازي يطلب فيه اقالة الوزارة 

فوراً يف الوقت الذي رشع الجيش يف 

التقدم نحو بغداد، ويرجوه ان  اليدع مجاال 

لسفك الدماء.

الفريق عبداللطيف نوري قائد الفرقة الأوىل والفريق بكر �سدقي جعفر الع�سكري



اأدت اخلافات والطموح����ات ال�سخ�سية دورًا كبرًا يف 
قي����ام انق����اب ي����وم 29ت�سري����ن الأول 1936م ، وال����ذي 
ع����د اأول انق����اب ع�سك����ري يف تاري����خ الع����راق احلديث 

واملعا�سر .
ومل����ا �سم����ع امللك غ����ازي بوق����وع النق����اب ا�ستدعى اإىل 
ق�سره كل من يا�سن الها�سمي ونوري ال�سعيد وال�سفر 
الربيط����اين ملناق�س����ة املوق����ف لك����ن املل����ك غ����ازي ف�س����ل 
ا�ستقال����ة الوزارة ، وبخا�سة بع����د قيام الطائرات باإلقاء 
اأرب����ع قناب����ل ا�ستهدفت مدخل جمل�ش ال����وزراء ووزارة 

الداخلية ودار رئي�ش الوزراء ودار الربملان .
امتل����ك جعفر الع�سكري �سمعة عالية بن �سباط اجلي�ش 
، فاأراد اأن ي�ستفيد من ذلك ليحول دون تو�سع احلركة،اإذ 
قام باإر�سال كتب موجهة اإىل بع�ش كبار �سباط اجلي�ش 
) الفريق بكر �سدقي ، والزعيم اإ�سماعيل نامق ، والعقيد 
اإ�سماعيل حقي ، والعقيد �سعيد التكريتي، والفريق عبد 
اللطيف نوري ( بيد النقيب عبد املطلب الأمن والنقيب 
ح�س����ن الربيع����ي ، اأم����ا الأول فان����ه مل يو�س����ل الر�سالة 
ال�سفوية الت����ي كلف بنقلها اىل العقي����د �سعيد التكريتي 
، اذ عل����م من����ه مبقتل جعف����ر الع�سكري ، اأم����ا الثاين فقد 
اأو�سله����ا اإىل ال�سب����اط الذي����ن نيط����ت به مهم����ة اإي�سال 
الر�سائل له����م كما قام جعفر الع�سكري بقطع الت�سالت 
الا�سلكي����ة ب����ن بغ����داد وقادة اجلي�����ش الزاح����ف اإليها ، 
وطل����ب ا�ستدعاء الق����وة الحتياطية ، وقي����ل اإن النقيب 
عل����ي غالب الأعرج اأحد اتباع بكر �سدقي، هو من و�سى 

قادة النقاب باإجراءات جعفر الع�سكري تلك .
ام����ر بكر �سدق����ي الفريق عبد اللطيف ن����وري بالرد على 
تل����ك الر�سائ����ل، فاأر�س����ل برقي����ة موجهة من قائ����د الفرقة 
الأوىل اىل وزي����ر الدف����اع طل����ب فيه����ا تنحي����ة ال����وزارة 
احلا�س����رة ، كما اأر�سل برقية اأخ����رى اأ�سارت اإىل قدومه 

اإىل بغداد مع الفرقة الثانية لإ�سقاط الوزارة.
طل����ب جعفر الع�سكري من امللك غازي اأن ياأذن له بكتابة 
ر�سال����ة �سخ�سي����ة موجه����ة م����ن املل����ك غ����ازي اىل قائ����د 
النقاب بكر �سدقي ، ويحملها جعفر الع�سكري بنف�سه 
لي�سرف نظر بكر �سدقي ع����ن دخول العا�سمة)2(، بعد 

ان األقت الطائرات قنابلها على املدينة .
تع����ددت الرواي����ات ح����ول الأ�سب����اب التي دفع����ت  جعفر 
الع�سك����ري للذه����اب بنف�س����ه ملقابل����ة قائد احلرك����ة ، ثمة 
رواي����ة ت�سر اىل قيام رئي�ش ال����وزراء يا�سن الها�سمي 
حتم����ل  من����ه  طل����ب  مل����ا  الع�سك����ري  جعف����ر  با�ستف����زاز 
م�سوؤوليات����ه كونه وزيرًا للدف����اع ، قائًا له : )) تقول ان 
اجلي�����ش يحبني وانا ال����ذي �سكلت اجلي�����ش ، ها قد ثار 
اجلي�����ش وان����ت ل تعلم بذلك ، ولو كن����ت مكانك ملا بقيت 

يف اجلي�ش حلظة واحدة (( .
جعف����ر  ان  اىل  الربيطاني����ة  امل�س����ادر  اأ�س����ارت  بينم����ا 
الع�سك����ري هو م����ن اأراد الذهاب مبح�����ش اأرادته ملقابلة 
الفريق بك����ر �سدقي والنقابين ولأن����ه �سخ�ش ميتلك 

اجلراأة وال�سجاعة التي دعته لتخاذ ذلك املوقف .

وق����د اأف����ادت رواي����ة اأخ����رى اأن جعف����ر الع�سك����ري اأراد 
اللتح����اق بالنقابي����ن يف و�سط  الطري����ق ، ثم العودة 
اىل بغداد ليرتاأ�ش العم����ل النقابي، ثم يزيل خ�سومه 
من الوزارة ، لكن اغتياله على يد اتباع بكر �سدقي غر 

تلك الفكرة عنه .
ويب����دو ان الراأي الراج����ح هو ما اأ�س����ارت اإليه  امل�سادر 
الربيطانية من امتاك جعف����ر الع�سكري �سعبية وا�سعة 

داخ����ل اجلي�ش متكن����ه من اتخاذ تل����ك اخلطوة اجلريئة 
، وحماول����ة منه لإنقاذ �سرفه الع�سك����ري ، ومنع حدوث 
ا�سطراب����ات وفو�س����ى و�سف����ك للدم����اء .وذك����ر اأن امللك 
غ����ازي حاول ثنيه عن تلك املحاولة ، لكن نوري ال�سعيد 
ه����و من �سجعه عل����ى تلك املحاولة ، فيم����ا اأفادت م�سادر 
اأخ����رى ان املل����ك غ����ازي هو م����ن اأ�سر على ذه����اب جعفر 
الع�سك����ري ملقابل����ة بكر �سدق����ي ، لعتق����اده بقدرته على 
اإيقاف زح����ف اجلي�ش اإىل بغداد ، فيم����ا اعرت�ش نوري 

ال�سعيد على ذلك .
واي����ًا كان����ت الرواي����ات فقد خ����رج جعف����ر الع�سكري من 
ق�س����ر الزه����ور يف ال�ساع����ة الثاني����ة والن�س����ف من بعد 
ظهر يوم 29 ت�سري����ن الأول وهو اليوم الأول لانقاب 
وا�سطح����ب مع����ه الرئي�ش احل����اج �ساكر الق����رة غويل ، 
والرئي�����ش الأول طاهر حممد مرافق امللك غازي ، وحن 
و�سل اإىل �سارع ن����وري ال�سعيد ) الف�سيلية حاليًا ( يف 
طريق بعقوبة �ساهد العقيد يو�سف العزاوي ف�ساأله عن 
مقر اجلي�����ش الزاحف ، فاجابه انه ت����رك خان بني �سعد 
) منت�س����ف طريق بغداد –بعقوب����ة (  وقد ا�سطحبه يف 
�سيارت����ه اي�س����ًا ، وكان بكر �سدقي ق����د علم مبّقدم جعفر 
الع�سك����ري للتفاو�����ش يف �س����ان احلركة التي ق����ام بها ، 
وكان الفريق بكر �سدقي قد علم مبقدم جعفر الع�سكري 
بع����د ان اطل����ع عل����ى الر�سالة الت����ي اأر�سله����ا الأخر اىل 
كب����ار �سباط اجلي�ش ، قام بجم����ع �سفوة �سباطه الذين 

اعتمدهم لتنفيذ فكرة الق�ساء على جعفر الع�سكري .
وبع����د اأن و�س����ل جعفر الع�سكري اإىل نقط����ة املخفر قبل 
منطق����ة خان الن�ش بثاثة اأميال وجد �سرية الر�سا�سات 
الآلي����ة قد اأخذت موقعًا ع�سكريًا على اأر�ش الطريق ، ثم 
تقدمت نحوه جمموعة م�سلح����ة كان من بينهم الرئي�ش 
اإ�سماعي����ل عباوي امللقب )بتوحل����ه( ، وحن �ساأله جعفر 
الع�سك����ري ع����ن بك����ر �سدقي اأجاب����ه باأنه ينتظ����ره وراء 
تل����ك التلول ، وقد اأ�س����ار اإىل التلول القريبة من الطريق 
، ث����م �ساأل����ه عم����ا اإذا كان يري����د اأن ي����راه ، فاأع����رب جعفر 
الع�سك����ري ع����ن رغبت����ه يف ذلك ، وق����د رف�����ش اإ�سماعيل 
عب����اوي قي����ام جعف����ر الع�سك����ري با�سطح����اب اح����د من 
مرافقي����ه ، وق����د جرده م����ن �ساحِه وبع�����ش اأوراقه ، ثم 
ركب جعفر الع�سكري �سيارة ع�سكرية اأخرى، وتوجهت 
به اىل التلول التي زعم اإ�سماعيل توحله ان بكر �سدقي 
ينتظره عندها ، وق����د جل�ش جعفر الع�سكري اإىل جانب 
ال�سائ����ق نائ����ب العري����ف خلي����ل اإ�سماعيل ، فيم����ا جل�ش 
اإ�سماعيل توحله خلفه، رغم اأن العرف الع�سكري يق�سي 
ب����ان يجل�����ش جعفر الع�سك����ري يف اخلل����ف  يف حماولة 

لل�سيطرة عليه وعدم ال�سماح له بالقيام باأية حركة .
الع�سك����ري  عل����م مبق����دم جعف����ر  ق����د  بك����ر �سدق����ي  كان 
للتفاو�����ش معه يف �ساأن احلركة الت����ي قام بها اجلي�ش ، 
اإذ ت�س����ر الرواي����ات اإىل اأنه تلقى برقي����ة من امللك غازي 
تعلم����ه بق����دوم جعف����ر الع�سك����ري اليه، ووج����وب تنفيذ 
تعليمات����ه ، وذهب اإ�سماعيل عب����اوي ليخرب بكر �سدقي 
بق����دوم جعفر الع�سكري ،وقد اأبق����اه على م�سافة خم�سة 
كيل����و مرتات ، فوجد بك����ر �سدقي وه����و يف حالة هياج 
�سدي����د ، وقد �سرخ ب�سوت عاٍل:)) ويجب ان يقتل فورًا 

، من الذي يقدم على ذلك (( .
وهنال����ك رواية اأخ����رى اأفادت اأّن بك����ر �سدقي مل يكن قد 
قرر قتل جعفر الع�سكري قب����ل و�سول ح�سيب الربيعي 
وه����و يحمل الر�سائل املوجهة م����ن جعفر الع�سكري اإىل 
بكر �سدقي وكبار �سباط اجلي�ش ، وان بكر �سدقي اأراد 
الكتف����اء باعتقاله ريثم����ا ت�ستتب الأم����ور ، لكن اطاعه 
عل����ى ر�سائل جعف����ر الع�سكري جعلته يخ�س����ى اأن تف�سل 
احلرك����ة ، وه����ذا ما اأك����ده حممد عل����ي جواد اآم����ر القوة 

اجلوية .
وقي����ل ان حمم����د علي جواد ق����د حاول ثن����ي بكر �سدقي 
ع����ن نيته قتل جعفر الع�سكري ، لكن دون جدوى ،وحن 
�س����األ بقية ال�سب����اط عن م����دى ا�ستعداده����م لقتل جعفر 
الع�سكري ، كان ال�سب����اط ينك�سون اأعينهم على الأر�ش 
ومل ينط����ق اأحده����م بكلمة ، وعلى اثر ذل����ك اختار اأربعة 
منه����م وهم : ) املقدم جميل فت����اح، واملازم الأول جمال 
جمي����ل، واملازم الأول الطيار ج����واد ح�سن، والرئي�ش 
الأول لزار اندرو�����ش ( ، ورغ����م حماول����ة املق����دم را�سم 
�س����راد �س����ت اإقناع بك����ر �سدق����ي العدول عن قت����ل جعفر 

الع�سكري ، لكن بكر �سدقي اأ�سر على راأيه .
وق����دم املذك����ورون بع����د ب�س����ع دقائ����ق اإىل امل����كان الذي 
ا�ستوقف في����ه جعفر الع�سكري ، ونزل����وا من �سياراتهم 
بعد اأن ملوؤوا م�سد�ساتهم بالعتاد ، وتقدموا نحو جعفر 
الع�سك����ري واأطل����ق كل واح����د منهم عي����ارًا  ناري����ًا عليه 
، ف�سق����ط جعف����ر الع�سكري قتي����ًا يتخبط بدم����ه ويلفظ 
اأنفا�س����ه الأخرة ، وقد اأكد تلك الرواية ح�سيب الربيعي 
مدعي����ًا باأنه �ساهد عيان عليها ، وقي����ل ان الرئي�ش لزار 
اندرو�����ش رف�ش القتي����ل بقدمه بع����د اأن �سربه مب�سد�سه 
، وكان جعف����ر الع�سك����ري قد ذكر لهم باأن����ه يعلم بغايتهم 

وحّذرهم من ذلك العمل .

عن رسالة ) ظاهرة االغتياالت السياسية خالل 
العهد الملكي (
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هل ذهب العسكري بنفسه 
الى الموت ؟!

رياض فخري البياتي



م���ل���ح���ق أس���ب���وع���ي ي����ص����در ع����ن م��ؤس��س��ة 
ال����م����دى ل����إع����الم وال���ث���ق���اف���ة وال���ف���ن���ون

   

مل َيك���ن لقب الَع�سكري الذي اأحِل���ق باأ�سم َجعفر با�سا 
اإ�س���ارة ملَ�سلك���ه كَع�سك���ري، َب���ل ِن�سب���ة لقري���ة َع�سكر 
���ب اليه���ا باأ�سِله.  القريب���ة ِم���ن كرك���وك، والتي َينت�سِ
وِلَد الراِحل يف بغ���داد واأكَمل فيها درا�َسته الإبتدائية 
درا�ست���ه  ليكم���ل  لاإ�ستان���ة  �ساف���ر  ث���م  والإعدادي���ة، 
الأكادميي���ة بالكلي���ة احَلربية التي تخ���ّرج ِمنها بُرتبة 
ل  ُم���ازم، األتَح���ق َبعده���ا باجلي����ش الرتكي، ث���م اأر�سِ
يف بعث���ة تدريب اىل اأملانيا فاأق���ام فيها ثاث �سنوات، 
ع���اَد َبعَدها واإ�س���رَتك يف َحرب الَبلق���ان وُجرح فيها. 
َبعد اإن���ِدلع احَلرب العاملي���ة الأوىل واإنطاق �سرارة 
فوفه  ها وقاتل يف �سُ الثورة العربية تط���ّوع يف َجي�سِ
ل الأول،  َحتى ب���اَت اأَحد اأب���َرز ُم�ساعدي الأم���ر في�سَ
ه���ره وَرفيق  ع���اد َبعَده���ا اىل َبغ���داد لُي�س���رف َم���ع �سَ
َدرب���ه نوري با�سا ال�َسعيد عل���ى و�سع اللبنات الأوىل 
للَجي����ش الِعراق���ي. مل َيك���ن اإختيار َجعف���ر با�سا لهذه 
املُهّم���ة اإعتباِطيًا، فِخربت���ه الأكادميية الت���ي اإكت�َسبها 
ِم���ن درا�َسته بالأ�ستانة، واملَيداني���ة التي اكت�َسبها ِمن 
ِخال ُم�ساركته بَع�َس���رات املَعارك اأّهلته بَجدارة لهذه 
املُهّم���ة، فقد َعِم���ل يف اجَلي�ش الُعثم���اين والملاين ثم 
الَعربي قبل ت�سكي���ل اجَلي�ش العراقي، وِخدَم َميدانيًا 
يف البلقان والعراق وليبي���ا وم�سر واجلزيرة وباد 
ال�س���ام، وكان َيتكل���م الَعربي���ة والرتكي���ة والكردي���ة 

والفار�سية والملانية والفرن�سية والنكليزية.
ّي���ة ن���اِدرة َب���ن  كان َجعف���ر با�س���ا الَع�سك���ري �َسخ�سِ
ّيات الِعراق التي ت�َسلَمت َمقاليد املَ�سوؤولية فيه  �َسخ�سِ
ببداي���ات تاأ�سي�ش َدولته الفتّي���ة، فقد كان ِمثاًل للُخلق 
ّيز جي���ل الُرّواد ِمن ُبناة  الَرفي���ع والَنبيل الذي كان مُيَ
الدولة العراقية، ثم َب���داأ بالتا�سي َحتى باَت َمعدومًا 

ّيته،  ّدته وق���وة �َسخ�سِ يف الُعق���ود الآخرة. فَرغ���م �سِ
اإل اأن���ه كان َودودًا لطي���َف املَع�َس���ر، ُع���رف بَب�ساطت���ه 
بالتعاُم���ل َمع الآخرين وَعَدم اإ�ساءته لأَحد يف َحياِته، 
كان ظريفًا وَمرحًا و�ساِحب نكتة ل تفارق الإبت�سامة 
����ش َطريفة وَمقالب ُمنّوعة.  ّياه، وتروى َعنه ق�سَ حُمَ
يا�سي���ة وثقافت���ه  ُع���رف َعن���ه �َسجاِعت���ه ولباقِت���ه ال�سِ
الق���راءة  ُيِح���ب  ذكي���ًا  كان  والقانوني���ة،  الَع�سكرّي���ة 
واإلتَحق ِخال اإقاَمته يف لنَدن باإحدى كليات احُلقوق 

لِدرا�س���ة القانون َرغَب���ة بالإ�سِتزادة ِم���ن الِعلم ولي�َش 
ب الدولة،  ل لأعلى َمنا�سِ حلاَج���ة اىل �َسهادة، فقد َو�سَ
واأ�سَب���ح َرئي�س���ًا لوزراِئه���ا َمّرت���ن َوَوزي���رًا لدفاِعها 

َخم�ش َمّرات.
لق���د كاَن���ت �س���رة الَرج���ل بَحق �س���رة َعِط���رة َمليئة 
بالإجن���ازات الكب���رة، واأحيان���ًا باملُغاَم���رات، نتيجة 
للُج���راأة الت���ي كان يتَمت���ع بها ُخ�سو�س���ًا يف املَواِقف 
احَلرج���ة، والت���ي كاَن���ت ال�َسَب���ب يف اأن تنَته���ي هذه 

ال�س���رة نهاي���ة َماأ�ساوي���ة حُمزن���ة. ففي �َسن���ة 1936 
وِعنَدم���ا فاَجاأ بك���ر �سدقي وزارة الها�سم���ي باإنقابه 
املَع���روف، ق���ّرر َجعفر با�س���ا الذي كان وزي���رًا للِدفاع 
���ه اىل القَطع���ات الزاِحف���ة عل���ى َبغداد  التوّج���ه بنف�سِ
ّيما وق���د اإ�ستقالت الوزارة،  ملُحاورِته���ا واإيقافها ل �سِ
يف خطوة مل تخلو ِمن اجُلراأة واملُخاطرة، اإل اأنه كان 
باط اجَلي�ش وُجنوده ِمن  ُيراِهن على اأن ما ُيِكنه له �سُ
ّب���ة واحرتام �َسُيَمكنه اأن ُيثني ه���ذه القَطعات َعّما  حَمَ
تعتزم القيام به وُيحبط حُماولة بكر �سدقي، فات�سل 
به واأبلغه بقدوِمه اإلي���ه حاِمًا ر�سالة ِمن املَلك غازي. 
لك���ن بكر �سدق���ي كان َيتَح���ّن الفر�س���ة للَتخل�ش ِمن 
هر الَرجل القوي َوزير اخلارجية  َجعف���ر الَع�سكري �سَ
اآن���ذاك ن���وري ال�سعي���د، ل���ذا َرّت���ب الأم���ر َم���ع اأتباِعه 
���ل الفريق َجعفر  ب���اط لإغتياله، وم���ا اأن و�سَ ِم���ن ال�سُ
الَع�سك���ري اإىل املَنطق���ة املَُح���ّددة ق���رَب بعقوبة َحتى 
باط  اِح���ه، َبعدها تق���ّدم َعَدد ِم���ن ال�سُ َج���ّردوه ِمن �سِ
وَب���ه وابًا ِمن الَر�سا����ش فلقَي َم�سَرعه  َوَوّجه���وا �سَ
َرجًا  يف احل���ال، و�سق���ط اأب���و اجَلي����ش العراق���ي ُم�سَ

بدمائه على َيد اأبناء هذه اجَلي�ش!!
فح���ات التاأريخ  فحة اأخ���رى ِمن �سَ وهكذا طوَي���ت �سَ
فر اجَلليل لأَحد  فحة حت���وي ال�سِ احَلدي���ث للِعراق، �سَ
اأَه���م واأب���َرز ُبن���اة ه���ذه التاأري���خ، اإل اأنه���ا مل تطوى 
بالَطريق���ة الت���ي َي�ستِحقه���ا ه���ذا الَرُج���ل واأمثاله، َبل 
عة التي  طوَيت بالطريق���ة الااإن�سانية الَدَموي���ة الَب�سِ
ُع���رف بها تاأريخ هذه الب���اد و�َسعبها، طريقة اإمتاَزت 
بالَغ���در والق�سوة وُنكران اجَلميل ل���كل ماهو ُم�َسّرف 
يف هذا التاأريخ، وهو اأمر َي�ستِحق الَبحث والدرا�سة 
يف تركيبة ه���ذا ال�َسعب، وُجهد َب���داأت تّتجه له اليوم 
اأنظ���ار الكثرين، نتمنى اأن ُيثِمر َع���ن نتاِئج َملمو�سة 
ذاَت نف���ع وفاِئ���دة لتغير ه���ذا الَو�سع ال�س���اذ اأو على 
الأقل اإ�ساِح���ه يف املُ�ستقبل الذي نرجوا اأن ل َيكون 

َبعيدًا جدًا كما نظن ونتَوقع.

جعفر باشا العسكري أبو الجيش العراقي

مصطفى القرة داغي

إنه اللقب الذي أطِلق عى الَشهيد الراِحل َجعفر باشا الَعسكري لَدوره الريادي الذي 

ال ُينىس يف تأسيس الَجيش العراقي وَوضع لبناته األوىل، وهي ُخطوة َسبقت 

تأسيس الَدولة العراقية يف سابقة مل َيعرفها تأريخ الُدول، رّبا لقناعة تَوّصلت 

أليها ُسلطات اإلسِتعار الريطاين والنخبة السياسية العراقية حيَنها، ِمن أن أهم 

ما َيحتاج له العراق هو َجيش قوي َيحمي أرضه وَشعبه وكيانه امُلَهّدد داِئاً وأَبداً 

ِمن الِذئاب والِضباع امُلفرسة التي تحيط به ِمن كل َحدب وَصوب.


