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حسين حاتم الكرخي �

 وم���ن جملة ه���ذه التغريات اراد هذا املل���ك الطموح ايجاد 
لبا����س وطني للرا�س ب���داًل من الفينة ليكون كزي ر�س���مي 
ملوظفي للدولة العراقية, فاوجدت ال�سدارة, ووزعت اول 
م���رة لل���وزراء من قبل ر�س���تم حيدر احد م�ست�س���اري امللك 
يف حينه���ا, وكان اول من ارتدى ال�سدارة هو امللك في�سل 
االول لت�سجيع النا�س على ارتدائها, ومنها �سميت با�سمه 
)في�سلي���ة(, م���ع  العل���م ان امللك في�س���ل االول جاء للعراق 

بزيه البدوي احلج���ازي املتكون العقال املق�سب والعبائة 
العربية.

وتتميز ال�سدارة )كم���ا يلف�سها بع�س اهل بغداد( ب�سكلها 
الن�س���ف املقو����س, واملدبب تقريب���ا من الو�س���ط, وتكون 
مطوي���ة اىل طيتني  للداخ���ل ويغلب عليها الل���ون اال�سود 

وهو اللون الر�سمي, اىل جانب اللوان عديدة.
وهن���اك ع���دة اراء تف�سر ا�س���ل كلمة ال�س���دارة, فهي براأي  
الباحث عزيز احلجية موؤل���ف ال�سل�سلة الرتاثية ال�سهرية 
)بغدادي���ات عزي���ز احلجي���ة(, كلم���ة �سامي���ة تعن���ي لبا�س 
الرا����س عند قدماء الفر����س, ووردت عند الفريوز ابادي ب� 
)ال�سي���دارة( وي�سري بها اىل ع�سبة الرا�س, ورددت بنف�س 

املعنى يف معجم املنجد للغة للأباء الكاثوليك.   

انواع ال�سدارة:
لل�س���دارة ع���دة ان���واع, ففي بداي���ة ظهورها كان���ت ت�سنع  
من اجلنب )ال�س���وف امل�سغوط( وت�سم���ى ب�سدارة اجلنب 
وعرفت بحجمها الكب���ري, ومتيزت باأرتدائها ال�سخ�سيات 
املهم���ة يف املجتم���ع م���ن امث���ال يا�س���ني الها�سم���ي رئي�س 
الوزراء يف العهد امللكي, وال�ساعر البغدادي ال�سعبي املل 
عبود الكرخي وال�ساعر جميل �سدقي الزهاوي, وكان لها 

معمل يف بغداد ا�س�س بامر من يا�سني الها�سمي.
والنوع الثاين ه���و ال�سكوجية وكانت ت�سنع من القما�س 
, وتف�س���ل م���ن نف�س قما����س امللب�س , حيث بع���د تف�سيل 
البدل���ة الرجالي���ة )الق���اط( تاخذ قطع���ة م���ن ذات القما�س 
لغر����س تف�سيل �س���دارة, وكان حجمها ا�سغ���ر من �سدارة 
اجل���نب, واغل���ب م���ن كان يرتدي ه���ذا الن���وع ال�سدائر هم 

اف���راد ال�سرط���ة واجلي����س يف العه���د امللك���ي وكذل���ك يف 
العه���د اجلمه���وري لغاي���ة عق���د  ال�سبعين���ات م���ن الق���رن 
املا�سي. حيث ا�ستبدل���ت بالبريية الغلب �سنوف اجلي�س 
وال�سرطة, ومن امه���ر �سناع ال�سدارة ال�سكوجية �سخ�س 
ا�سمه جا�سم حممد وكان حمله يقع يف �سوق ال�سراي عند 
مدخ���ل خان ال�ساغة, ويف مدخل �س���وق ال�سراي من جهة 
ج�سر ال�سهداء, توجد عدد من حملت عمال قالب ال�سداير 
الذين يقومون بتنظي���ف ال�سدارة وقلب الوجه اخلارجي 
اىل الداخ���ل عندما يتقادم وتذه���ب ملعته, وكان اغلبهم من 
اليه���ود, ولك���ن ال�س���دارة املقلوب���ة وا�سح���ة للعيان حيث 

اجلزء الداخلي للجوخ خ�سن وغري ملاع.
ويذك���ر الباحث عزيز احلجي���ة يف �سل�سلته بغداديات: ان 
ال�سداي���ر االجنبية )االيطالي���ة واالنكليزي���ة( بدات تغزو 
الع���راق يف الثلثين���ات وكان���ت ت�سن���ع من م���ادة اجلوخ 
اللم���اع , ومن اب���رز م�ستوريده���ا )مهدي قن���ر و �سيون 
�سمع���ون( ولك���ن ظل���ت ال�س���دارة االوىل امل�سن���وع م���ن 
اجل���نب حم���ل اعت���زاز الكثريين مم���ن اهل بغ���داد واطلق 
عليها ال�سدارة الوطني���ة, وكان ال�ساعر ال�سعبي مل عبود 
الكرخ���ي قد ذكر ال�سدارة الوطني���ة يف �سعره, حيث ان�سد 

قائًل:
مع كل هذا ليع����������������لم
مني كل اجنبي ويف�هم

بال�سدارة )الكرخي( مغ�رم
 حيث للمواطن �سع��اره

 **************
�سع���������ار اوطاين وهيه
الليب�سوها الوط��������نية

عربي������������ة ع�����راقية
�سايرة ابرا�سي ا�س��ارة
حماولة الغاء ال�سدارة:

بع���د انقلب بك���ر �سدق���ي يف 29 ت�سرين الث���اين 1936, 
ظه���رت حم���اوالت اللغ���اء ال�س���دراة م���ن قب���ل القائم���ني 
عل���ى االنق���لب, حي���ث ا�س���درت حكوم���ة االنق���لب التي 
ترا�سه���ا حكمت �سليم���ان, قانونًا يق�سي باب���دال ال�سدارة 
)الوطني���ة(, بالقبع���ة االوربية لكون االخ���رية من مظاهر 
التط���ور واالت�س���ال بالع���امل اخلارج���ي, وال�سحي���ح ان 
القائم���ني عل���ى االنق���لب كان���وا عل���ى خ���لف م���ع يا�سني 
الها�سم���ي الذي كان االنق���لب موجه �سده باال�سا�س والن 
الها�سم���ي من املحافظني على لب�س ال�س���دارة الوطنية كما 
ذكرنا من قبل,وكان قد امر بجعل ال�سدارة البا�س الر�سمي 
جلميع موظفي الدولة العراقي���ة يف منت�سف الثلثينات, 
حي���ث اراد االنقلبي���ون ابدال ال�س���دارة بالقبعة االوربية 
نكاية بالها�سمي الذي تويف بعد فرتة من االنقلب, واخذ 
بع�س من ال�سباب املتحم����س للنقلب بلب�س هذه القبعة, 
ولكن �سرعان ماعادت ال�سدارة الفي�سلية )الوطنية( كزي 
ر�سم���ي وع���ام اىل املجتمع مبقتل الفري���ق بكر �سدقي يف 
املو�س���ل و�سق���وط حكوم���ة االنقلب بعد اقل م���ن عام من 

اول انقلب ع�سكري يف التاريخ العراقي احلديث.
ج. �الحتاد يف 27 �آب 1988

السدارة الفيصلية.. 
والوطنية العراقية

في 23 اب/اغسطس1921, تولى فيصل االول نجل الشريف حسين شريف مكة, 
عرش العراق كاول ملك للملكة العراقية الحديثة, وكان يحلم ببناء دولة عصرية 

في العراق, وادخال عدد من التقاليد والنظم السياسية واالجتماعية الحديثة 
للعراق الخارج تواً من ظلمة الحكم العثماني الذي استمر مايقارب االربع قرون,
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 رائد راشد الحياني �

أسندت ))وزارة الداخلية((، في الحكومة العراقية 
المؤقتة، الى رشيد الخوجة منصـب متصـرفيـة 
بغـداد فـي العـاشر مـن كانـون االول عـــام 1920.
وكان لطالب النقيب، وزير الداخلية  والصديق 

الحميم لرشيد الخوجة،  دور في إسناد متصرفية 
بغداد للخوجة على الرغم من ان اختيار االشخاص 
للمناصب اإلدارية انذاك لم يكن مرهونًا بموافقة 
وزارة الداخلية او مجلس الوزراء فحسب، بل كان 
ال بد من مصادقة المندوب السـامي البريـطاني.

بحك���م وجود ر�سي���د اخلوجة على را����س مت�سرفية بغداد 
ق���ام باعداد االج���راءات املنا�سبة ال�ستقب���ال االمري في�سل 
ب���ن احل�سني, عندما كان يف طريق���ه اىل بغداد ليتوج ملكًا 
عل���ى العراق, والذي و�سل اىل الب�سرة على ظهر الباخرة 
الريطاني���ة نورث بروك  North Brock , يف الثالث 
والع�سري���ن من حزيران 1921.   �س���ارك ناجي ال�سويدي 
الذي و�سف بانه من اكرث املوؤيدين لفي�سل ر�سيد اخلوجة 
باالأع���داد حلف���ل ا�ستقبال االأم���ري يف بغداد حي���ث و�سلها 
يف ال�ساب���ع والع�سري���ن م���ن حزي���ران 1921, وقد ح�سر 
احلف���ل نحو خم�س مئة �سخ�س من جميع �سرائح املجتمع 
الذين رحب���وا باالأمري وعروا له ع���ن اعتزازهم  بالعائلة 
الها�سمي���ة, يف حني تباينت ردود االفعال يف بقية االلوي�ة  

االأخرى.
كانت بريطانيا ت�سيطر على جميع �سوؤون العراق وتديره 
عن طريق املندوب ال�سامي, وملا كان االمري في�سل يحظى 
بدعمها فقد اجتمع ))جمل�س الوزراء(( يف بغداد بجل�سته 
املنعقدة يف احلادي ع�سر من متوز 1921, ونادى باالأمري 
في�سل مل���كًا وبقيام حكومة دميقراطي���ة د�ستورية, وعند 
رفع املجل�س القرار املذك���ور اىل بر�سي كوك�س للم�سادقة 
علي���ه رف�سه ب�سبب اإ�سراره على اخذ موافقة ال�سعب على 
تتويج في�سل ملكًا على العراق. ملنع قيام معار�سة �سعبية 
�س���ده, لذل���ك فقد او�س���ى جمل�س ال���وزراء اتخ���اذ وزارة 

الداخلية ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.
اأر�سل���ت وزارة الداخلية اىل جميع املت�سرفني يف االألوية 
العراقية الأجراء ا�ستفت���اء للت�سويت على ملوكية في�سل, 
وذل���ك من خ���لل م�ساب���ط خا�س���ة اع���دت له���ذا الغر�س,  
وق���د دع���ا ر�سي���د اخلوج���ة م���ن جهت���ه خمت���اري املحلت 
يف مت�سرفيت���ه و�سدد عليه���م �سرورة اتخ���اذ االإجراءات 
املنا�سبة الأج���راء الت�سويت يف العا�سمة بطريقة قانونية 
و�سرعي���ة, عل���ى ان يك���ون ه���ذا الت�سوي���ت ي���وم اجلمعة 
التا�س���ع والع�سرين من متوز عام 1921, وقد قام بتوزيع 
بطاق���ات الدعوة على اأ�سراف ووجهاء العا�سمة للح�سور 
اىل رده���ة �سينما رويال  الأطلعهم عل���ى نتائج الت�سويت 
الع���ام ولل�ستم���اع اىل ق���رار جمل����س ال���وزراء املتعل���ق 
باملن���اداة باالمري في�سل ملكًا على الع���راق والوقوف على 

اراء النا�س واملدعوين على هذا القرار.
الق���ى ر�سيد اخلوجة يف �سباح ذلك الي���وم خطابًا او�سح 

فيه ))�سعادة االم���ة وابتهاجها بقدوم االمري في�سل(( اىل 
الع���راق وب���ني فيه االحتف���لت التي اقيمت له م���ا كانت اال 
تعب���ريًا عاليًا عن تقدير ))االمة لرجالها الذين جاهدوا يف 

�سبيل الق�سية العربية(( واأمالها القومية.
ق���ام ر�سيد اخلوجة باط���لع احلا�سرين على قرار جمل�س 
ال���وزراء اخلا�س بجعل في�سل ملكًا د�ستوريًا على العراق 
ث���م �س���األ احلا�سري���ن ع���ن راأيه���م ان كان���وا موؤيدي���ن ام 
معار�س���ني حفاظًا على �سلمة االإجراءات وليتيح الفر�سة 

لكل �سخ�س بالتعبري عن راأيه.
كان لر�سي���د اخلوج���ة دور وا�س���ح ومعر عم���ا كان يدور 
يف نف�س���ه, من �س���رورة تعبري املقرتعني ع���ن اآرائهم دون 
اأي �سغ���ط او �س���روط, لذل���ك فقد عل���ت بع����س االأ�سوات 
تق���رتح اإ�سافة بع�س ال�س���روط او التحفظات على �سيغة 
البيعة)ن�س���ت �سيغ���ة البيع���ة قب���ل التعديل عل���ى املناداة 

ب�سم���و االم���ري في�سل ملكًا عل���ى العراق ب�س���رط ان تكون 
حكومت���ه حكوم���ة د�ستوري���ة نيابي���ة دميقراطي���ة مقي���ده 
بالقانون(,لك���ي ميكنهم ذل���ك القبول باالأم���ري في�سل ملكًا 

على العراق مبوجب تلك البيعة.
هن���ا ويف و�سط هذا املوق���ف احلا�سم من تاري���خ العراق, 
مل يك���ن من ر�سي���د اخلوجة اأال رف����س االن�سياع اإىل طلب 
احلكوم���ة بالت�سويت دون اأي �سرط, فخاطَب احلا�سرين 
بقوله:- ))ان امل�سابط بايديكم ف�سعوا عليها ما ت�ساوؤون 
م���ن    ال�سروط((و ا�سارت بع�س امل�سادر ان �سبب موقف 
ر�سي���د اخلوج���ة من البيع���ة ه���و �سداقته لطال���ب النقيب 
العراقي(,وع���دم  للعر����س  املر�سح���ني  اح���د  كان  )ال���ذي 
رغبت���ه مبلوكي���ة في�سلبدى امل�سوت���ون تف���اوؤاًل مبا قاله 
ر�سيد اخلوج���ة فو�سعوا ال�س���روط التي راأوه���ا منا�سبة 
لهم والت���ي كانت تعر ع���ن طموحاته���م وامالهم وت�سمن 

حقوقه���م. وبع���د ان انه���ى احلا�س���رون الت�سويت عملت 
جلن���ة اال�ستفت���اء على تلخي����س املقرتح���ات واالراء التي 
ادخل���ت على الن����س اال�سلي فقام ر�سي���د اخلوجة بقراءة 
الن����س املع���دل عل���ى احلا�سري���ن وكان عل���ى م���ا ياتي:- 
))اجتمعن���ا ف�سوتن���ا باأجم���اع ال���راأي العام عل���ى تتويج 
االم���ري في�سل مل���كًا على العراق بح���دوده الطبيعية, على 
ان يك���ون ملكًا د�ستوريًا ويراأ�س حكومة د�ستورية  نيابية 
دميقراطي���ة م�ستقلة وجم���ردة من كل قي���د, ومنقطعة عن 
�سلطة الغري, والبد ان يكون اول عمل تقوم به هو ت�سكيل 
وجم���ع املوؤمت���ر الذي ي�س���ن القوانني والد�ست���ور يف مدة 

ثلثة �سهور ال�ستلم زمام االأمور((.
م���ن خ���لل العر����س ال�ساب���ق يظهر ال���دور الب���ارز لر�سيد 
اخلوج���ة باالأخ���ذ مبقرتح���ات ال�سع���ب بغ����س النظر عما 
حت���ددُه �سلط���ة االنت���داب الريط���اين يف �سيغ���ة البيعة, 
وكان يطال���ب باحلري���ة الكامل���ة لل�سع���ب يف اختي���ار م���ن 
يراأ�سه وبال�سروط الت���ي توافق وحتقق امل�سلحة العامة, 
وال نن�س���ى تاأث���ري ال�سداق���ة العميق���ة الت���ي كان���ت ترب���ط 
اخلوج���ة بطال���ب النقيب وما كان لها م���ن دور يف اتخاذه 

لهذا املوقف.
امتع�س���ت ال�سلط���ات الريطانية لل�س���روط التي و�سعت 
على �سيغة البيعة يف املت�سرفية, ال�سيما ال�سرط اخلا�س 
بع���دم قبول ملوكية في�سل اال يف حالة ان يكون بعيدًا عن 
اي���ة �سلطة اجنبي���ة, وا�سفًة العنا�سر الت���ي حر�ست على 

و�سع هذه ال�سروط وغريها بانها عنا�سر متطرفة.
يظهر ان املوق���ف الذي وقفه ر�سيد اخلوجة من بيعة امللك 
في�س���ل ق���د اغ�س���ب ال�سلط���ات الريطانية, لذل���ك اأجمعت 
امل�س���ادر على ان �سبب ا�ستقالة ر�سيد اخلوجة من من�سبه 
يف الثال���ث ع�س���ر م���ن ايل���ول 1921  ب�سب���ب موقف���ه م���ن 
اال�ستفت���اء ال���ذي ح�سل عل���ى ملوكية في�س���ل يف العراق, 
�سيم���ا قيام���ه مبخالف���ة ام���ر احلكوم���ة بع���دم ا�ساف���ة اية 
�سروط او مقرتحات على �سيغة البيعة التي اأعدت ا�سا�سًا 

ببطاقات ال تقبل التعديل او االقرتاع.
عن ر�شالة )ر�شيد �خلوجة ودوره...(

 فيصل األول قبل تتويجه

عندما وصل األمير فيصل الى بغداد سنة 1921
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د. سامي عبد مشعب الموسوي �

كما ان معظم العراقيين كانوا مجمعين على 
تأسيس حكومة ديمقراطية دستورية برغم 

اختالف اآلراء حول نوع الحكومة الواجب اقامتها 
في العراق. وهذه كلها كانت تقف إلى جانب الملك 

فيصل وتزيد في احتمال ترشيحه ملكًا على 
العراق. وزيادة على ذلك فأن أهم ما قرره مؤتمر 
القاهرة الذي عقده السير ونستون تشرشل وزير 
المستعمرات البريطانية لقادة الشرق األوسط 
في الثاني عشر من آذار 1921، الذي حضره الوفد 

العراقي المؤلف من السير برسي كوكس، وجعفر 
العسكري وزير الدفاع وساسون حسقيل وزير 

المالية )في الوزارة النقيبية األولى( والسير 
هالدين القائد العام للقوات البريطانية والمس 

بيل ، هو إنشاء حكومة عربية يرأسها ملك عربي 
من البيت الهاشمي، وقد وقع االختيار على األمير 
فيصل بن الحسينبعد ان اشترط ان يكون حكمه 

دستوريًا نيابيًا وان تكون الحكومة ديمقراطية 
يقيدها الدستور.

كل تل���ك الظ���روف واالآراء الت���ي قيل���ت يف �سخ�سية امللك 
في�س���ل, جعلته املر�سح االأول واملف�س���ل لدى الريطانيني 
العتلء عر����س العراق, كم���ا ان ال�سخ�سيت���ني العراقيتني 
اللت���ني ح�سرت���ا موؤمتر القاه���رة, جعف���ر الع�سكري وزير 
الدفاع و�سا�سون ح�سقيل وزير املالية كانا من املتحم�سني 
ملو�س���وع اختي���ار في�س���ل مل���كًا عل���ى العراق, حي���ث كانا 
ميث���لن راأي النخب���ة العراقي���ة املثقف���ة يف ك���ون في�س���ل 
مقب���ول ديني���ًا م���ن العراقي���ني وه���ي اأمور مل يك���ن بو�سع 
الريطاني���ني اأي�سًا ان ياأخذوها بنظ���ر االعتبار كما ينظر 

اإليها امل�سلمون عامة والعرب خا�سة.
عمل���ت ال�سحاف���ة العراقي���ة يف تل���ك الف���رتة عل���ى اإظهار 
االجتاه���ات العام���ة لل�سع���ب الت���ي توؤ�س���ر ميوله���م نح���و 
مر�سحيهم, وعن �سكل النظام الذي يتبعه من يتوىل اإدارة 
�س���وؤون البلد العام���ة, وبرزت يف هذا املي���دان ال�سيا�سي 
جري���دة الع���راق وكان���ت م���ن ال�سح���ف ال�سباق���ة لتغطية 
احلدث املهم يف حي���اة ال�سعب العراقي. ودافعت بحما�س 
�سدي���د يف الرتوي���ج للبي���ت الها�سمي واأظه���رت اجلريدة 
رغبته���ا يف ان يت���وىل عر�س الع���راق اأحد اأبن���اء ال�سريف 

ح�سني بن علي.
لقد اأكدت جري���دة العراق موقف الفئة املثقفة العراقية يف 
موؤازرتها للأحداث املهم���ة يف العراق, كتاأييد امللك في�سل 
يف اعتلئ���ه عر����س الع���راق. وباملقاب���ل اأتاح���ت اجلريدة 
الفر�س���ة اأمام االأقلم احل���رة لن�سر اآرائه���ا على �سفحاتها 
والتي ع���رت عن جهاد ال�سعب العراقي يف �سبيل احلرية 
واال�ستق���لل وم�ساهمتهم يف النه�س���ة العربية, ففي مقال 
حتت عن���وان: )حول عر����س العراق(, ق���ال كاتبه )عراقي 
مفك���ر(: “ان النه�سة العربية ا�سرتك فيه���ا كثري من اأبناء 

ال�سعب العراقي وجاهدوا يف �سبيل احلرية واال�ستقلل” 
؛ وق���د اأنه���ى مقال���ه قائ���ًل: “مب���ا ان الع���راق للعراقي���ني, 

يجب ان تعطى الرئا�سة الأحد اأبنائه«.
ان موق���ف ه���ذا الكاتب )عراق���ي مفكر( قد مث���ل راأي ق�سم 
كبري من اأبناء الفئة املثقفة العراقية فيمن يتوىل الرئا�سة, 
واأكد على �سرورة ان تكون الرئا�سة للعراقيني اإ�سارة منه 

اإىل ان امللك في�سل وان كان عربيًا فهو لي�س عراقيًا.
ان���رى لل���رد على ه���ذا املقال عدد م���ن املثقف���ني العراقيني 
الذي���ن يوؤيدون ويروجون للبيت الها�سمي باأكرث من مقال 
تدح����س هكذا اآراء ال توؤيد تن�سيب احد اأبناء احل�سني بن 
علي, و�ساهمت ب�سورة فعالة جريدة العراق يف الت�سدي 
للأ�سوات املعار�سة للبي���ت الها�سمي, ففي رد مبا�سر على 
املق���ال ال�ساب���ق )ح���ول عر�س الع���راق(, ن�س���رت اجلريدة 
مق���ااًل يحمل نف�س العنوان )حول عر�س العراق( دعت فيه 
العراقيني ان ال ين�سوا ف�س���ل االأ�سرة الها�سمية على االأمة 
العربي���ة. وانه ل���ن يكون هناك رجل جتتم���ع فيه ال�سفات 
ليك���ون ملكًا على العراق م���ن غري االأ�س���رة الها�سمية. كما 
وا�سل���ت جري���دة الع���راق تاأييده���ا لرت�سي���ح اأح���د اأبن���اء 
احل�س���ني ب���ن علي, فه���ي ترى اأن���ه ال يوجد اأح���د اأحق من 
اأبن���اء احل�سني بن علي يف ت���ويل عر�س العراق, وطرحت 
ت�س���اوؤاًل. م�سمون���ه انه يوجد ب���ني العراقي���ني رجال, كل 

واح���د منه���م يت�سف باحلكم���ة وا�سالة ال���راأي, ولكن هل 
يتف���ق عليه ال�سعب, اإ�سارة اإىل مق���ال )عراقي مفكر( الذي 
دعا فيه كاتبه اإىل ان تكون الرئا�سة بيد اأحد اأبناء ال�سعب 

العراقي.
كان���ت الدعايات واالراء كثرية تروج للملك في�سل وللبيت 
الها�سمي, فقد ن�سرت جريدة العراق وحدها بهذه املنا�سبة 
بني العا�س���ر من ني�سان 1921 وحت���ى نهايته �سبع ع�سرة 
كلم���ة ت�سمن���ت اأغلبها الت�سوي���ق للملك املنتظ���ر, وخم�س 
كلم���ات اخت�س���ت بالرد �سراح���ة على االعرتا�س���ات التي 
وردت �س���د تن�سي���ب املل���ك في�س���ل وبذلك حاول���ت اقناع 
ال�سع���ب العراق���ي باأن زم���ام االأمور بيده, فم���ا عليه اإال ان 
يخت���ار ال�سخ�سية اجلديرة بعر�سهم, لكن جمل�س الوزراء 
العراق���ي بتاري���خ احل���ادي ع�س���ر م���ن مت���وز 1921 ق���رر 

باالجماع املناداة باالأمري في�سل ملكًا على العراق.
ا�ستم���رت احلملت االعلمي���ة والدعائية الت���ي كان يقوم 
به���ا املثقف���ون العراقي���ون لتاأيي���د في�سل مل���كًا على عر�س 
الع���راق واتخذت حيزًا وا�سع���ًا يف ال�سارع العراقي طغت 
م���ن خلله على االجتاه املناق�س لفكرة تويل في�سل عر�س 
العراق وولدت قناعات لدى اأ�سحاب هذا االجتاه باأن فوز 

في�سل بات حقيقية واقعة.
فق���د تراجع الكثري م���ن اأ�سحاب االجت���اه امل�ساد لرت�سيح 

في�س���ل ع���ن مواقفه���م واآمن���وا برغب���ة الث���وار وال�سع���ب 
واحلكومة املحتلة ؛ ومن ه���وؤالء املثقفني الذين تراجعوا 
ع���ن اجتاههم املعار����س لرت�سيح في�س���ل, �سليمان في�سي 
الذي تخلى عن م�ساندة �سديقه طالب النقيب الأن “ الثوار 
وال�سع���ب واحلكومة املحتلة” اأجمعت عل���ى تاأييد في�سل 
على حد تعبريه, كم���ا �سلك مثقفون اآخرون االجتاه نف�سه 

يف الرتاجع عن مهماتهم التي كلفوا بها ملعار�سة في�سل.
اتخ���ذ تاأييد في�سل مل���كًا على العراق عن���د بع�س املثقفني 
العراقيني اجتاه���ًا متطرفًا يف احلما�س���ة ومبالغة �سديدة 
يف اإظه���ار الدعاية االعلمية للنظ���ام امللكي املنتظر. ومن 
هوؤالء االأخوان )ر�سيد وحممد الها�سمي( وهما �سحفيان, 
فقد كانا من اأ�سد املتحم�سني لفي�سل والنظام امللكي, حتى 
اأن اأحدهم���ا )ر�سيد الها�سمي( تخلى ع���ن عمله يف جريدة 
“دجل���ة” اإذ كان يعم���ل حمررًا فيه���ا الأنه �سعر ان اجتاه 
اجلري���دة يوؤيد النظام اجلمه���وري, كما قام اخوه )حممد 
الها�سمي( بحملت دعائية اإعلمية توؤيد في�سل, من خلل 
ن�س���ره للمق���االت والق�سائد احلما�سية الت���ي متجد في�سل 
وت�سيي���د بدوره القوم���ي وموؤهلته لعر����س العراق. قبل 

ان ي�سل اإليه.
ومن املواقف امل�سجلة ل���دور املثقفني العراقيني يف خ�سم 
االأحداث الوطني���ة, ال�سيما تر�سيح في�سل لعر�س العراق, 
ان �ساع���ر ثورة الع�سرين حممد مه���دي الب�سري قدم كتابًا 
خطي���ًا يف ال�ساد�س ع�سر من مت���وز 1921 وقدمه لفي�سل 
معلن���ًا في���ه مبايعت���ه ل���ه وكان حمم���د مه���دي الب�سري من 
اأ�س���د املعجب���ني ب�سخ�سي���ة في�سل, حتى ان���ه نظم ق�سيدة 
في���ه ون�سره���ا بعنوان )في�س���ل يف عامل اخلي���ال( يف عام 
1919,اأي قبل تر�سيح في�سل لعر�س العراق مبدة طويلة, 

يقول فيها:
ليحي���ا االأمي�����ر لن�����ا في�سل �سري���ف النجار ك���رمي الن�سب 
ومطل���ع الق�سي���دة ين���م ع���ن التاأيي���د واالعج���اب اللذي���ن 
يحملهم���ا ال�ساع���ر للمل���ك في�س���ل. كم���ا بادر حمم���د ر�سا 
ال�سبيب���ي يف اآواخ���ر ع���ام 1920 اإىل اإظه���ار موقف���ه يف 
تر�سي���ح في�س���ل لعر�س العراق, يف كت���اب خطي قدمه اإىل 
رج���ال ث���ورة الع�سري���ن عندم���ا �ساف���روا اإىل احلجاز بعد 

انتهاء الثورة, ذكر فيه:
)ان العقلء واملفكرين يتفاءل���ون خريًا, خ�سو�سًا واأقول 
�سمو االأمري في�سل واأ�سغي اإىل اأقوال املخل�سني العاملني 
م���ن اأهل الب���لد وخا�سة اأولئك االأبط���ال املجاهدين الذين 

ا�سرتوا ا�ستقلل العراق بدمائهم واأموالهم(.
تتابع���ت مواقف املثقف���ني العراقيني مبختل���ف اجتاهاتهم 
الثقافي���ة والفكري���ة, توؤي���د في�س���ل بن احل�سني مل���كًا على 
عر����س الع���راق, مم���ا يعك����س النظ���رة امل�ستقبلي���ة لهوؤالء 

املثقفني وادراكهم للواقع الذي ي�سريون يف فلكه.
كم���ا اأدرك املثقفون العراقيون موؤ�سرات عدة تدور حولهم 
تن���م عن ت�سمي���م بريطانيا على تن�سيب في�س���ل ملكًا على 
عر����س العراق واأنها تدعمه اعلمي���ًا و�سيا�سيًا اإ�سافة اإىل 
القوة الت���ي تتمتع بها بريطانيا فانه���ا �ست�سند بها في�سًل 
يف ح���ال مقدمه اإىل الع���راق, فقد كان���ت بريطانيا يف تلك 
املرحلة من اأكر ال���دول اال�ستعمارية وهي االمراطورية 
الت���ي ال تغي���ب عنه���ا ال�سم����س )بريطاني���ا العظم���ى( كما 
تطل���ق على نف�سها. وما متلكه من ا�سباب القوة الع�سكرية 

وال�سيا�سية لقهر ال�سعوب الإرادتها.
واأخ���ريًا فقد اعتل���ى االأمري في�س���ل عر�س الع���راق ر�سميًا 
يف ال�ساع���ة ال�ساد�سة من م�ساء الي���وم الثالث والع�سرين 
م���ن اآب 1921, وكان علي���ه ان ي�س���ع يف ح�سبانه منذ هذا 
اليوم ان يتعامل مع واقع اجتماعي واقت�سادي و�سيا�سي 
جديد, يعتمد عليه م�ستقبل العراق اإىل حد كبري, بابتعاده 
عن امل�سا����س بامل�سالح الريطانية فيه.وف���د �ساد التفاوؤل 
يف االأو�س���اط املثقف���ة العراقي���ة, م���ن خلل املق���االت الني 
ن�سروه���ا يف اجلرائ���د, اإذ ع���روا بها ع���ن فرحتهم بقدوم 
في�س���ل, ومم���ا زاد يف ه���ذا التف���اوؤل اع���لن في�س���ل ع���ن 
نيت���ه املبا�سرة بو�س���ع د�ستور للبلد عل���ى قواعد د�ساتري 

احلكومات ال�سيا�سية الدميقراطية .
ع���ن ر�ش���الة )دور �ملثقف���ن يف �حلرك���ة �لوطني���ة يف �لع���ر�ق يف 

�شنو�ت �النتد�ب 1920 - 1932م( 

المثقفون وتتويج فيصل االول..

جريدة )العراق( وتأييدها لعرش فيصل
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نهلة نعيم عبد العالي �

ت���زوج امللك ح�سني بن علي مل���ك احلجاز 1853 – 1931 
باأبن���ة عمه عبديه بن���ت عبدالله بن حممد بن عبداملعني بن 
عون بن حم�سن بن عبدالله وهو الذي تنتمي اإليه العبادلة 
م���ن �سرفاء مك���ة وحفيده املعل���م االأكر ال�سي���خ حممد بن 
عبدالوه���اب التميم���ي, فول���دت ل���ه املل���وك الثلث���ة عل���ي 
وعبدالل���ه وفي�سل واالأمرية �ساحلة التي تزوجت من اأبن 
خاله���ا ال�سريف عبدالل���ه واأنف�سلت عنه بعد فرتة وعا�ست 
يف الع���راق حتى عام 1958, اأنتقلت بع���د ذلك اىل االأردن 
وبقيت حت���ى وفاتها عام 1994وعندما توفيت عبديه عام 
1888 اأق���رتن ال�سريف ح�سني بن عل���ي بعد وفاتها بعادله 
الرتكيه بن���ت �سالح حفيد فوؤاد با�سا الكب���ري الذي اأ�ستهر 
مبعار�ست���ه املذاب���ح االأرمني���ة وكان من اأك���ر الدعاة �سد 
احلك���م احلميدي توفي���ت يف قر�س ع���ام1929, اأجنبت 

االأمري زيد واالأمريتني فاطمه و �ساره.
 حدث���ت خلف���ات بين���ه وب���ني ال�سري���ف ح�س���ني اأ�ستدعاه 
على اأثرها ال�سلطان عب���د احلميد الثاين )1909-1876( 
للأقام���ة مع عائلته يف اأ�سطنبول واأقام فيها ملدة �ستةع�سر 
عام���ًا ومنع من الذهاب اىل احلج���از, اأن�سرف فيها لتعليم 

اأوالده, ف���زوج اأبنه االأمري في�سل من اأبنة عمه حزمية عام 
1905, وزوج اإبن���ه االأمري عل���ي من اأبنة عمه نفي�سة, وقد 
تزامن ذلك مع جميء االأحتاديني اىل ال�سلطة عام  1908, 
فعين���وا احل�س���ني ال���ذي كان ع�س���وا ً يف جمل����س �سورى 

الدولة ملن�سب �سرافة مكة.فعاد اىل احلجاز عام  1908.
   اأجنب���ت امللكة حزميه ثلث بنات, االأمرية عزة واالأمرية 
راجح���ه واالأمرية رفيعه)وكان���ت اأ�سغر بنات امللك في�سل 
االأول ج���اءت م���ن احلج���از معوق���ة عوق���ا ً تام���ًا ال تتكل���م 
وال تتح���رك, فق���د �سقطت م���ن يدي اخلادم���ة يف �سغرها, 
وكان والده���ا املل���ك في�س���ل مولعا ً به���ا ف���كان ال ينام قبل 
اأن يراه���ا, وق���د توفي���ت  بعد وف���اة والدها( وول���د واحد 
ه���و االأمريغازي, واأجنبت امللكة نفي�س���ة ثمانية اأوالد من 
الذكور واالأناث بقي من الذكور االأمري عبداالإله واأربع من 
البن���ات, االأمرية عبدي���ه واالأمرية عالي���ه واالأمرية بديعه 
واالأم���رية جليلة, و�سنتن���اول  بالتف�سيل حياة كل واحدة 

منهن.
الملكة حزيم�ة

ول���دت امللك���ة حزمي���ه ع���ام  1885 يف مك���ة , وه���ي اإبن���ة 
ال�سري���ف نا�س���ر ب���ن عل���ي ب���ن حمم���د ب���ن ع���م ال�سري���ف 
ح�س���ني, وكان���ت الت���واأم ل�سقيقتها م�سب���اح زوجة االأمري 
عبدالل���ه اأم���ري �س���رق االأردن. ق�ست امللكة حزمي���ه �سطرا ً 
م���ن حياتها يف اأ�سطنب���ول عندما كانت االأ�س���رة الها�سمية 
مقيم���ة هناك قبل اأع���لن الد�ستور م���ع اأ�سقائه���ا ال�سريف 
ح�س���ني وال�سريف علي  الذين قدما اىل العراق مع االأ�سرة 

الها�سمية عام  1924 بعد اأ�ستيلء اآل �سعود على احلجاز.
    تزوج���ت حزميه من اإبن عمها االأمري في�سل بن احل�سني 
ع���ام  1905 , ومت ه���ذا الزواج عل���ى وفق تقالي���د العائلة 
املالك���ة واأجنب���ت يف اأ�سطنب���ول االأم���رية ع���زه واالأمرية 
راجح���ة وع���ادت اىل احلج���از بعد ت���ويل ال�سريف ح�سني 
اأم���ارة احلج���از, وفي���ه اأجنب���ت االأم���ري غ���ازي واالأمريه 
رفيع���ه. وق���د و�سفتها امل�س بي���ل قائلة “ لق���د كانت امللكة 
حزمي���ه اأم���راأة خجولة ح�سا�س���ة وذات جاذبية اىل جانب 
م���ا حباها الله به من لط���ف وكرم اأخ���لق, وكان لها نف�س 

ال�سمائل املوجودة عند  امللك » .
  كانت اأو�ساع االأ�سرة الها�سمية بني عامي 1916 و1924 
قلقة, فقد اأن�سغل االأمري في�سل يف قيادة احلملة الع�سكرية 
�س���د حمم���د ب���ن اأدري����س الذي خ���رج عل���ى طاع���ة الدولة 
العثمانية يف ع�س���ري, ف�سًل عن اأن�سغال االأ�سرة الها�سمية 
بقيادة الثورة �سد العثمانيني وبداأ النزاع بينهما وبني اآل 

�سعود بعد احلرب العاملية االأوىل .
وعن���د اأن���دالع الث���ورة العربية ع���ام 1916 اأم���ر ال�سريف 
ح�س���ني بجمع اأحف���اده يف ق�سر جدته���م الواقع يف �سعب  
اآب  1924  اآل �سع���ود يف  يف احلج���از, وعندم���ا هاج���م 
الطائ���ف ومك���ة وبعد معركة الهدى  الفا�سل���ة اأ�سطر امللك 

ح�سني اىل ترحيل اأهل بيته وذويه اىل جده .
االأول  في�س���ل  املل���ك  اأ�س���رة  االأو�س���اع  ه���ذه  دفع���ت      
اىل التوج���ه اىل عم���ان, اإذ مكث���وا    بع����س الوق���ت يف 
االأردن قب���ل مغادرته���م اىل الع���راق, وبع���د مناق�سة مواد 
القان���ون االأ�سا�س���ي يف املجل����س التاأ�سي�س���ي يف حزيران  
1924,ال���ذي اأ�سب���ح مبوجبه االأم���ري غازي ولي���ا ً للعهد, 
بداأت االأ�ستعدادات الر�سمي���ة الأ�ستقبال عائلة امللك في�سل 

االأول .
 توجه���ت امللك���ة حزمي���ة واأوالده���ا م���ن عم���ان اىل ميناء 
الب�سرة وت�سكل وفدًا الأ�ستقبال ملكة العر اق التي و�سلت 
يف ال�ساب���ع من كانون االأول 1924, واأقيم اأحتفال خا�س 

واأعدت
زوارق بخاري���ة زينت ب�سع���ف النخيل واالأع���لم العربية 
وكان الوف���د برئا�س���ة بولينا ح�س���ون موؤ�س�سة جملة ليلى 
)بولين���ا ح�س���ون من مواليد فل�سط���ني عا�ست يف فل�سطني 
وم�سر قبل جميئها اىل العراق مع اإبن عمها �سليم ح�سون 
العراق���ي املو�سل���ي �ساحب جري���دة الع���امل العربي, فهي 
عراقي���ة االأب وفل�سطينية االأم اأ�ستغلت يف وزارة املعارف 
قب���ل اأتخاذه���ا مهن���ة ال�سحاف���ة, اأ�ستم���ر �س���دور جملتها 
عام���ني, غ���ادرت فل�سط���ني ع���ام 1925 (الت���ي األق���ت كلمة 
ترحي���ب باأ�س���م ال�سي���دات مبنا�سبة و�س���ول امللكة حزميه 
اىل الع���راق. وقبل و�س���ول امللكة اأ�ستدع���ى في�سل االأول 
�سكرترية املندوب ال�سام���ي الريطاين)امل�س جرترود بل
اخلا�سة  املتطلبات  لتهيئة   )MissGertrude Bell
الأ�ستقب���ال امللكة وبقية  اأفراد االأ�س���رة و�ساعدتها يف هذه 
 LaydyCornwlis( كورونوالي����س  االأعمال)لي���دي 

زوجة م�ست�سار وزارة الداخلية  الريطاين .

اأ�ستق���رت امللكة حزمي���ه واأوالده���ا يف)ق�س���ر �سع�سوع(, 
ال���ذي اأ�ستاأجرته وزارة الداخلي���ة للملك في�سل االأول عند 
قدوم���ه اىل الع���راق ليتخ���ذه مق���ر �سكن دائم ل���ه, وحقيقة 
االأم���ر اأن الق�س���ر لي����س �س���وى  دار �سغ���رية لكن���ه جميل 
البن���اء يقع عل���ى ال�سفة الي�سرى من نه���ر دجلة يف منطقة 
الوزيرية , وبقيت عائلة  امللك في�سل االأول يف هذا الق�سر 
حتى التا�سع من ني�سان  عام 1926عندما ح�سل الفي�سان 

يف نهر دجلة, فاأنك�سرت ال�سدود
التي تقي العا�سمة وكان ق�سر �سع�سوع من جملة االأماكن  
الت���ي  اأ�سيب���ت باأ�س���رار فاأ�سبحت غري �ساحل���ة لل�سكن, 
لذلك نقلت عائلة امللك في�سل االأول اىل دار مناحيم دانيال  

الواقعة على �سفة نهر دجلة الي�سرى يف منطقة ال�سنك.
ويف مطل���ع ع���ام  1927 اأنتقل���ت العائل���ة اىل ال�سك���ن يف 
مدر�س���ة ال�سنائ���ع  ويف اأثرذل���ك ق���رر جمل����س ال���وزراء 
اأن�س���اء ق�سر للمل���ك في�س���ل االأول, فقد ظل مل���دة طويلة ال 
ميل���ك  ق�سرا ً حتى عام  1933, على الرغم من مرور اأثني  
ع�س���ر عامًاعلى توليه عر�س الع���راق وقد �سرح يف حديث 
اىل جري���دة امل�سور امل�سرية قائل ً “لق���د اأنتهينا من بناء 
اململكة فباأ�ستطاعت���ي االآن اأن اأبني الق�سر “ , وقد �سكنت 
امللك���ة حزمي���ه واأوالدها يف ق�س���ر احلرم قب���ل بناء ق�سر 
الزه���ور, وكان ق�س���را ً مبني���ا ً منذ العه���د العثماين معقد 
البناء, وقد �سكن مع امللكة حزميه يف هذا الق�سر اأ�سقاوؤها 

ال�سريف ح�سني وال�سريف علي .
كان���ت عائلة املل���ك في�سل االأول تعي�س عي�س���ة  ب�سيطة اأذا 
ما قورنت بحياة املل���وك املعروفة باالأ�سراف والتبذير, اإذ 
كان املل���ك في�سل غري مهتم بجمع امل���ال وتكدي�سه فلم يكن 
حت���ت ت�سرفه م���ن ال�سيولة النقدية ما يكف���ي حتى لتنفيذ 
بع����س رغباته.وكان���ت بع����س العوائ���ل العراقي���ة الرثية 
تعي����س حياة  اأكرث رفاه م���ن العائلة املالكة التي تعتمد يف 
م�سروفاته���ا على اأيجار اأملكه���ا يف احلجاز التي تعهدت 
احلكوم���ة الريطاني���ة بع���دم تدخ���ل ال�سلط���ة املحلية يف 
�سوؤونه���ا وكان اأر�س���ال مبالغه���ا عن طريق وكي���ل العائلة 
املالكة يف احلجاز حممد ن�سي���ف , وكانت رواتب العائلة 
املالك���ة تعر ع���ن روح التوا�س���ع والب�ساطة  ف���كان راتب 
امللك���ة حزمي���ه  476 روبي���ة , اأم���ا اأبن���اء املل���ك في�سل فلم 
تتجاوز رواتبهم 180 روبي���ة يف حني كان راتب الطبيب 
اخلا����س للملك هو 500 روبي���ة.  توفيت امللكة حزميه يف 
ال�ساب���ع والع�سرين من اآذار ع���ام  1935, اأثر �سكتة قلبية 
وترك خر وفاتها الذي اأنت�سر يف ذلك اليوم اأملا ً لدى عامة 
ال�سع���ب وقد �سي���ع جثمانها ب�س���كل الفت للنظ���ر, وح�سر 
الت�سيي���ع وزراء الدولة وعدد من الوجهاء والعلماء وعلى 
راأ�سه���م امللك غازي, وقد نعيت امللك���ة يف املاآذن يف معظم 
جوامع بغ���داد ونك�ست االأعلم على املب���اين الر�سمية يف 

حفلة الدفن, ونقل جثمانها اىل املقرة امللكية.

)�ش���يد�ت �لعائلة �ملالكة ودورهن �الجتماعي و�ل�شيا�شي يف تاريخ 
�لعر�ق �ملعا�شر( و�ملقدمة من �لطالبة نهلة نعيم عبد �لعايل  

من هي الملكة حزيمة 
زوجة الملك فيصل االول؟

تعد العائلة المالكة من أعرق األسر العربية نسبًا، أذ تنتسب أسرة 
الملــك فيصــل األول والملك علي أبناء الملك حســين بن علي بن 
محمد بن عبدالمعين بن عون الى األســرة الهاشــمية التي يرجع 

نسبها الى األمام الحسن السبط بن علي بن أبي طالب)ع(.
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وقع���ت على كاهل امللك في�س���ل االول, الذي ن�سب ملكا على 
عر����س العراق يف الثالث والع�سري���ن من اب 1921 وجميع 
الذين ت�س���دوا مل�سوؤولية ادارة العراق مهام كبرية, فقد كان 
العراق غارقًا حتى اذنيه بكم هائل من امل�ساكل امل�ستع�سية, 
احلقيقة التي ا�سار اليها امللك في�سل االأول يف حفل تتويجه 

عندما قال:«
 ان الع���راق خ���ال م���ن اأ�سباب الراح���ة وال�سع���ادة وفقد فيه 
االأم���ن, و�سادت���ه الفو�س���ى, وق���ل في���ه العم���ل, كم���ا تغلبت 
الطبيعة, وغارت مياه الرافدين يف بطون البحار, مما ادى 
اىل افق���ار االر�س بعد ان كانت يانعة ن�سرة«.ف�سل عن ذلك 
كل���ه, كانت هناك تهديدات خارجي���ة جتابه العراق, واطماع 

بع�س الدول املجاورة به.
اي���ا كان احل���ال, فان املل���ك في�سل اخ���ذ يعمل بع���د تتويجه 
عل���ى ايجاد احللول لبع�س امل�ساكل, حاث���ا يف الوقت نف�سه 
ال���وزراء امل�سوؤولني كافة من خلل خطبِه ولقاءاته املبا�سرة 
معه���م, عل���ى ال�سع���ي املتوا�سل الإقام���ة م�ساري���ع متطورة, 
والعم���ل عل���ى اإقام���ة �سناع���ة وطني���ة, والب���دء با�ستثم���ار 
كنوز الع���راق وال�سيما النفط, وربط اأنح���اء العراق بطرق 
لت�سهي���ل  احلدي���د,  بال�س���كك  حديثة,وال�سيم���ا  موا�س���لت 
ات�س���ال العراق بالدول االأخرى, وتن�سيط التجارة, وزيادة 
م���وارد الدولة وتنظيم ال�سرائ���ب, واالقت�ساد يف النفقات, 
ف�س���ل عن تاأ�سي�س امل�س���ارف, االأمر ال���ذي �سيتيح الفر�سة 
لت�سغيل االأيدي العاملة والق�ساء على البطالة من خلل فتح 

منافذ جديدة للعمل.
ومم���ا يجدر ذكره هنا, ان امللك في�سل اراد ويف وقت مبكر, 
ان تعتمد مطالبته واأف���كاره على درا�سات وتقارير اأ�سحاب 
ال�س���اأن واخلرة, لذل���ك كلف يف نهاية الع���ام 1923 الوزير 
احل�سيف �سبيح ن�ساأت وزير االقت�ساد واال�سغال, بدرا�سة 
احلالة االقت�سادية للعراق ورفع تقريرًا له عنها. لقد ت�سمن 
تقري���ر الوزير املذكور اأفكارًا مهمة اأهمها, انه اقرتح ت�سكيل 
جلن���ة برئا�س���ة رئي����س ال���وزراء وع�سوي���ة وزراء املالي���ة 
والداخلي���ة واملوا�س���لت واال�سغال, ف�سل ع���ن مدير الري 
والزراع���ة, تت���وىل مهم���ة تن�سي���ط ال�سنائ���ع واحل���رف يف 
الع���راق, والعم���ل على كيفي���ة حماية امل�سنوع���ات الوطنية 
م���ن مناف�سة الب�سائع االأجنبية. لقد تبنى امللك في�سل االأول 
معظم االفكار الواردة يف التقرير املذكور, طالبا من جمل�س 
ال���وزراء اإغناء التقرير باملزيد من االأفكار واالآراء واإقرار ما 
ي���راه منا�سبا خدمة للقت�ساد العراقي. ويف منا�سبة اأخرى 
لفت امللك في�سل االأول انظار جمل�س الوزراء اىل ان احلالة 
يف العراق التدع���و اىل االطمئنان يف حا�سرها وم�ستقبلها 

اذا مل تتخذ التدابري اللزمة لتنميتها.
 ولئ���ن رح���ب املل���ك في�س���ل االأول بق���دوم بع����س ال�سركات 
وجلبها االأموال اللزمة ال�ستثمار كنوز البلد, ك�سركة النفط 
الرتكي���ة وغريها, لكنه طاملا �سّدد على العلقة الع�سوية بني 
اال�ستقلل ال�سيا�س���ي واال�ستقلل االقت�سادي يف خطاب له 

يف متوز 1925.
لق���د ارتب���ط من���ح اأول امتي���از ال�ستثم���ار النف���ط يف تاريخ 
الع���راق املعا�سر بعهد امللك في�س���ل االول,الذي عدَّ االمتياز 
املذك���ور ثمنا الّبد م���ن دفعه للحتف���اظ باملو�سل, ف�سل عن 
ه االمتي���از مو�سوع البح���ث �سمانًا اليج���اد مورد مايل  ع���دِّ
ثاب���ت خلزينة العراق, ال���ذي كان باأم�س احلاجة له ليت�سنى 
ا�ستغلله يف تطوي���ر ميادين اقت�ساده املختلفة, مما يوؤهله 

يف نهاية االأمر اىل االن�سمام اىل ع�سبة االأمم.
كم���ا اهت���م امللك في�س���ل االأول اهتمام���ًا وا�سح���ًا مبو�سوع 
بن���اء �سناع���ة وطني���ة, حمبذا الب���دء بتلك ال�سناع���ات التي 
تعتمد على املنتوج���ات الزراعية وامل���واد االأولية املتوافرة 
يف العراق,الأن���ه ي���رى يف ذلك اإنتاج ب�ساع���ة عراقية ت�سمح 
باال�ستغن���اء ع���ن املنتوج���ات االأجنبي���ة مل���ا يف ذل���ك مردود 
اقت�س���ادي كب���ري للبلد. وال نبتع���د عن احلقيق���ة اذا ما ثبتنا 
ان املل���ك في�سل االأول كان يف ذلك متقدما على الكثريين من 
معا�سري���ه. ومل يكتف امللك في�س���ل االول بذلك فقط, وامنا 
راح ي�ستغل زيارته لريطانيا يف �سنة 1927 بزيارة منطقة 
النك�ساي���ر, مرك���ز �سناعة الن�سي���ج يف بريطانيا, ليطلع عن 

كث���ب على طبيعة �سناعة الن�سيج العريقة فيها, ولي�سمع من 
ارب���اب تلك ال�سناعة وغريهم الكثري م���ن االفكار ب�ساأن تلك 

ال�سناعة.
ويف اأك���رث م���ن م���رة اأعرب املل���ك في�سل االأول ع���ن ابتهاجه 
لنج���اح �سرك���ة النف���ط الرتكي���ة بالعثور عل���ى النفط,ع���اّدًا 
ذل���ك البداية لت�سغي���ل املزيد م���ن العمال العراقي���ني, وحاثا 
احلكوم���ة عل���ى من���ح املزي���د م���ن امل�ساري���ع لل�س���ركات اأو 

املقاولني العراقيني.
دفع���ت االأو�س���اع ال�سيئة الت���ي كان يعاين منه���ا الكثري من 
العم���ال اىل اتباعه���م اأ�سلوب تقدمي العرائ����س واملراجعات 
للجه���ات امل�سوؤول���ة, باأم���ل ني���ل م�ساعدته���ا للتخفي���ف م���ن 
وط���اأة ظروفها ال�سعب���ة, فقد كان لدى العم���ال, مثل غريهم 
من الفئات االأخ���رى يومذاك, اأمل بامللك واحلكومة, غري ان 

اأحدا مل يعمل �سيئا.
باالزم���ة  متوا�س���ل  اهتمام���ًا  االأول  في�س���ل  املل���ك  اظه���ر 
عل���ى  دلي���ل  مقدم���ا   .1933-1929 العاملي���ة  االقت�سادي���ة 
�سع���وره الع���ايل بامل�سوؤولية ورغب���ة يف م�ساعدة احلكومة 
وال�سع���ب العراقي للتخفي���ف من اثار تلك االأزم���ة. فقد لفت 
اأوال انظ���ار ال�سعب العراقي اىل اخلطر املحدق به بفعل تلك 

االأزم���ة, طالبا منه العمل ليل ونهارا على وفق اخلطط التي 
تبعد العراق عن من�سة االإفل�س واال�سمحلل, التي الميكن 
حتقيقها اإال بتكاتف احلكومة مع ال�سعب. ويف الوقت نف�سه 
طلب من رئي�س الوزراء ت�سكيل جلنة وزارية معززة ببع�س 
اخلراء ملتابعة االأزمة والتحقق من تاأثرياتها على العراق, 
بع���د ان تعطي اللجن���ة املقرتحة ف�سل ع���ن جمل�س الوزراء 
االهتم���ام ال���لزم الذي ت�ستحق���ه االأزمة العاملي���ة, ومل ين�س 
امللك في�س���ل ان يطلب من وزير املالي���ة تزويده باملعلومات 

الوافية اأواًل باأول عن احلالة االقت�سادية العامة للبلد.
ظل هاج�س املل���ك في�سل االول طوال املرحلة االأوىل للزمة 
العاملي���ة, ا�ستثم���ار اأية فر�س���ة مل�ساعدة الع���راق و�سعبه يف 
جت���اوز اآثارها. وعليه فانه كان يلتقي اثن���اء زيارته الوربا 
برجاالت االقت�ساد واملال فيها ملعرفة اجنح اخلطط اللزمة 
ملعاجل���ة االأزم���ة مو�سوع البح���ث. من املفيد هن���ا ترك امللك 
في�سل يو�سح ما ا�ستنتجُه من حواراته مع اأولئك اخلراء, 
وذل���ك عندما ق���ال:” وجدت نتيج���ة التحقي���ق والبحث عن 
�سيا�س���ة الدول���ة االقت�سادي���ة هن���اك اأنها �سائ���رة على خطة 
واح���دة, وه���ي باخت�س���ار العم���ل املتوا�س���ل للكتف���اء مبا 
ينتجه كل قطر من املنتوجات واملحا�سيل وال�سعي احلثيث 

ل�س���د االأبواب يف وجه املنتوج���ات االأجنبية, وغزو اأ�سواق 
البل���دان االأخ���رى بت�سدي���ر كاف���ة اأن���واع الب�سائ���ع واملواد 
اإليها”, وي�سرت�سل امللك في�س���ل بقوله ب�سيء من ال�سراحة 
“تنت���اب الع���امل اليوم اأزمة خطرية, يئ���ن وطني من عبئها, 

وال يحتمل ان تزال عنه مهما تفاءلنا«.
لق���د تعر����س العمال خلل �سن���وات االأزم���ة االقت�سادية اىل 
�سغ���وط �سديدة م�ساف���ة اإىل ما كانوا يعانون���ه من اأو�ساع 
�سيئ���ة, فقد توال���ت قوائم ف�سل ع�سرات العم���ال من املعامل 
وال�س���ركات العراقية واالأجنبية, فارتفع بذلك عدد العاطلني 
ع���ن العمل يف �سنوات تلك االأزمة ب�سورة مل يعرفها العراق 
م���ن قبل والتي اأ�س���ار اإليها اح���د الكت���اب املعا�سرين عندما 
ق���ال:” ان االأزم���ة االقت�سادي���ة ال�ساربة قد ب���داأت بوادرها 
انت�س���رت  ان  بع���د  الع���راق وتفاق���م �سره���ا,  بالظه���ور يف 
البطالة بني �سفوف العمال التي �سملت معظم مرافق البلد 
باجمعه���ا والت���ي ب���رزت علئمه���ا يف العجز ال���ذي وقع يف 

ميزانية الدولة ويف الك�ساد العام«.
ف���كان م���ن الطبيعي ج���دا ان يتب���ع العمال الذي���ن ا�ستنفدوا 
الو�سائ���ل امل�سروعة لتحقيق مطالبهم العادلة و�سائل اأخرى 
اأك���رث ثوري���ة, وعليه فقد ب���داأ عم���ال ال�س���كك يف الثالث من 
كان���ون االأول 1930اإ�سراب���ًا عام���ا للمطالب���ة برفع احليف 
عنه���م. ومما ي�ستحق الذكر ان “جمعية اأ�سحاب ال�سنائع” 
العم���ال  ون�س���رة  بالتدخ���ل  االأول  في�س���ل  املل���ك  نا�س���دت 
امل�سرب���ني, ومل يكت���ف امل�سوؤول���ون يف الع���راق بتجاه���ل 
مطالب العم���ال فقط, واإمنا زادوا الطني بله عندما اأ�سدروا 
يف حزي���ران 1931 قان���ون ر�س���وم البلدي���ات, ال���ذي فّج���ر 
اإ�سراب���ا عاما دخل التاري���خ با�سم”ثورة ال�سعب ال�سامتة” 

والذي هزَّ احلكومة القائمة هزًا.
ان الذي ي�ستوجب الذكر هنا موقف امللك في�سل االأول الذي 
كان خ���ارج العراق اآنذاك, من ه���ذا االإ�سراب, فقد ابرق اإىل 
وكيل���ه م�سددًا عل���ى �سرورة ع���دم ا�ستخ���دام العنف, وعند 
عودت���ه اىل بغ���داد, اأع���رب البلط ع���ن ثقته باملل���ك ملعاجلة 

املاأزق االقت�سادي امل�سيطر على العامل باأ�سره.
كم���ا يبدو وا�سحًا, اإن امللك في�سل االأول, الذي اأنهمك طوال 
مرحلة  االنتداب ببذل جهد كبري لو�سع اللبنات الد�ستورية 
والقانوني���ة االأوىل للدولة ورعاية حركته���ا, مل يجد الوقت 

الكايف للنظر يف �سوؤون العمال ب�سكل اأكرث اهتمامًا.
ان�سب���ت جهود واهتمام���ات احلكوم���ات العراقية يف اغلب 
اأ�س����س  اإر�س���اء  عل���ى  االنت���داب)1932-1920(  �سن���وات 
الدول���ة العراقي���ة, وحتقي���ق االأم���ن, وتنظي���م العلقات مع 
دول���ة االنتداب)بريطانيا(, وجمابه���ة امل�سكلت اخلارجية, 

وال�سيما مع تركيا و�سبه اجلزيرة العربية وبلد فار�س. 
عن ر�شالة )�ملوقف �لر�شمي و�ل�شعبي من �لطبقة �لعاملة)

موقف الملك فيصل األول من الطبقة العاملة
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فــي يوم 3 نيسان من عام 1968 كتبت )فيكي 
أو فيكتوريا( من مدينة لوزان رسالة باللغة 

اإلنَكليزية، وصلتني، وكانت موضع اهتمامي على 
طول الوقت

واشكر اهلل على كل شئ , أشعر انني بصحة جيدة 
اليوم , كما أن زوجي )أحمد صديق باشا( يشعر 
بتحسن صحته , غير أنه اليقوي على السفر إلى 

الحبيبة مصر إو إلى أي مكاٍن آخر , ويفضل البقاء 
في لوزان , إنها الجنة فعال ً.

نحن ننتظرك الليلة ’ لمواصلة الحديث عن 
الماضي الذي الزال عالقا في ذهني والزلت نادمـُة 

عليه.

لق���د زارن���ا اأم�س جارن���ا , اإن���ه ي�سبهك وهو كث���ري القراءة 
واالإط���لع , كم���ا اأن عزيزن���ا )حت�س���ني ق���دري( ق���د اإت�سل 
هاتفي���ا ُ ويخطط لزي���ارة لندن. ماذا تن���وي عمله وما هو 

راأيك به؟
اإن���ه يحمل الكثري واملهم من الق�س����س واالأ�سرار ماتنفعك 
للكتاب���ة �س���واء لل�سحاف���ة اأو للتاأري���خ. اإنه���ا وثائق تكاد 

تكون خا�سة.
اإن �سخ�سي���ة حت�س���ني ق���دري تنط���وي على نق���اء طفويل 
, وه���و الزال بالرغ���م مما ج���رى مبتهج وممت���ع يف نف�س 
الوق���ت. ولدي���ه حقائق واأ�س���رار تتعل���ق بالعائل���ة املالكة 
واالم���راء يف العراق وبالتحديد ما يتعل���ق بامللك املغدور 

, اأرجوك تعال حااًل لنكمل الق�سة.
اأخريا ً نحن باالإنتظار ,, لقد اإفتقدناك ,, حمبتنا

))كما ذيلت الر�سالة بالكتابة باللهجة امل�سرية وبخط ٍكمن 
اإبتدء توا ً يف تعلم اللغة العربية �� وح�ستنا اأوي.. اأوي... 
وختمت الر�سالة بكتاب���ة اإ�سمها بالعربية اأي�سا ً.. فيكي(( 
والت���ي اإبت���داأت حكايته���ا يف ه���ذا الف�سل االأخ���ري والذي 

يروي اللحظات االأخرية مللك العراق االأول.
دخل���ت على جن���اح امللك فوجدت���ه منزعجًا م���ن �سدة احٌلر 
وين���وي اخل���روج للم�س���ي يف حديق���ة الفن���دق. ودع���اين 
للخ���روج مع���ه , وكنا وحدن���ا بل حر����س وال ع�سكر وراح 
املل���ك ي�سك���ويل من تعب االي���ام االخرية الت���ي ق�ساها يف 
بغ���داد ب�سبب حرك���ة االآ�سوريني ث���م �سك���ى م������ن حملت 
ال�سح���ف االجنليزي���ة علي���ه حل�س���اب تل���ك احلرك���ة كان 
يتح���دث يل ب�س���دق وب�ساطة وبدون اأُبه���ة وال عظمة كان 
يف ذل���ك الي���وم ال يرت���دي اجلاكي���ت وال ال�س���دارة وكاأن���ه 
يف مظه���ره الريا�سي ي�سبه العبا ًاجنليزي���ًا ميار�س لعبة 
التن����س او لعب���ة الكريكت ولكن املل���ك يف حقيقته ل��م يكن 
يح���ب ان ي�سبهه احدًا باالجنليز وال باهل الريا�سة منهم , 
ك�������ان يكرههم جميعا وكانت ابغ�س اال�سماء اىل قلبه هي 
اأ�سم���اء ال�سري)هرني دوب����س( وال�سري )غلرت كليتون( 
وال�سري)فرن�سي����س همفري�س( وثلثتهم عملوا يف وظيفة 
املندوب ال�سامي الريط���اين على العراق طيلة اأيام )امللك 
في�س���ل( و�ساألن���ي املل���ك: ه���ل ج���اءت اخب���ار م���ن زوجته 

امللك���ة )حزمية( وم���ن ابنه غازي؟ وكان يب���دو مهمومًا ثم 
ق���ال يل:ان���ه مدعو بعد يوم���ني لتن���اول الغداء م���ع عائلة 
هندي���ة معروفة ا�سمها )زوجة راج���ا( ومن �سديقات امللك 
املقرب���ات و�سيك���ون الغ���داء يف موق���ع جماور عن���د راأ�س 
جب���ل م���ن اجلب���ال املحيط���ة بالعا�سم���ة ال�سوي�سري���ة ثم 
روى يل ان رئي����س ت�سريفات���ه )حت�س���ني ق���دري( قد ذهب 
ال��ى فن���دق )بوريفاج(ف��ي مدينة )لوزان(وبعد ان طال به 
ال�سهر وا�ستبد به الهوى نام يف غرفة احلمام بعد ان ترك 
حنفية املياه ت�سب امل���اء على ار�س احلمام ثم ت�سقط منه 
اىل االأدوار ال�سفل���ى م���ن بناية الفندق مم���ا ازعج النزالء 
ودفع بع�سهم اىل ترك الفندق واالنتقال اىل فنادق اخرى 
ث���م �سالن���ي امللك وهو ينظ���ر اىل �ساعته املعلق���ة يف جيبه 
ال�سغ���ري ف���وق قمي�سه ال�سيف���ي امللون: )ه���ل حان موعد 
اخ���ذ احلقنة(. قال���ت فيكي: ورجعن���ا ال������������ى جناح امللك 
واأعطيتُه احلقنة الطبية لعلج ال�سرايني وعندما عدت اىل 
غرفتي لكي ا�سرتيح وجدت ال�سفري الريطاين بانتظاري 
وعلى فمه ال�سوؤال العادي )كيف حال جللة امللك؟( ثم راح 
ميطرين بع�س���رات م���ن اال�سئلة الدقيقة وكلها تدور حول 
احلال���ة الطبية للملك وعدد احلق���ن وعدد احلبوب املنومة 
ومقيا����س ال�سغ���ط و�سرعة النب����س ,,,واىل اخره.... ثم 
نه�س ال�سف���ري من مقعده وفتح خزانة االدوية وفتح علبه 
احلق���ن والقى عليها نظ���رة دقيقة ثم ع���اد واغلقها وتركها 
يف مكانه���ا وهو يقول يل وخطوات���ه ت�سبقه �سوب الباب 
اخلارج���ي �ساأراك يف امل�ساء لكي اتلق���ى بقية اخبارامللك. 
ت���رى ما معنى ه���ذا االهتمام املري���ب ب�سحة املل���ك؟ وم����ا 
ه���ذه اال�سئلة ال�سرية املحرجة ح���ول �سخ�س امللك؟ وملاذا 
ال�سفري الريطاين بالذات؟ ومل���اذا انا بالذات؟ وهل هناك 
موؤامرة؟ وهل هناك خطر؟ قالت فيكي األف �سوؤال و�سوؤال 
ه���زين وه���ٌدَ قلبي وحطَم اأع�سابي كن���ت انقل كل �سئ اىل 
ر�ست���م فل اجد عن���ده ما يرر �سكوكي , كن���ت اأحب ر�ستم 

واعرف انه يحبن���ي وانه اليخفي عني �سيئا قد ادفع ثمنه 
فيما بعد من عمري وحياتي. وم�سى اليوم الواحد وجاء 
الغد وا�ستمرت )فيكي( يف اأداء عملها وهي تغر�س احلقنة 
يف ِعرق امللك لكي تعاجله م��������ن مر�س ال�سرايني وحتميه 
من �سربه القدر حقنة بعد حقنة وقر�ُسُ بعد قر�س وعلج 
ًُبع���د ع���لج ,, وبعد ثلثة اي���ام ذهب اجلمي���ع ال���ى اجلبل 
املجاور تلبية لد عوة النداء من )زوجة الراجا( التي كانت 
قد التقت امللك خلل زيارته االأخرية للعا�سمة الريطانية 

)لن���دن( ودعتُه لتناول الغ���داء يف ال�ساليه اخلا�س املعلق 
ب���ني االر����س وال�سماء فوق ذل���ك اجلبل الع���ايل من جبال 
االل���ب املحيط���ة بالعا�سم���ة ال�سوي�سري���ة وكان املل���ك يف 
ذل���ك اليوم بكام���ل ن�ساطه وموفور �سحت���ه وكان ي�سحك 
ويرك����س وي�س���رب وياأكل وكاأن���ه �س���اُبُ يف الع�سرين من 
عم���ره ولكن���ه عندما عاد بع���د الظه���ر اىل جناحه اخلا�س 
يف الفن���دق بدا ي�سعر ب�سيق يف ال�سدر وتعب يف اجل�سم 
وج���اءت فيك���ي واأعطته احلق���ن اللزمة ولكنه���ا وقبل ان 
تخل���ع ثيابه���ا لك���ي ت�سرتي���ح قب���ل حل���ول موع���د الع�ساء 
�سمعت �سوت )حت�سني قدري( يناديها من وراء الباب كي 
تاأتي بحقنة االإنعا�س وتعطيه���ا فورا للملك ودخلت فيكي 
عل������������ى امللك فوجدتة م�ستلقيا فوق �سريره وقد ارت�سمت 
خط���وط زرقاء فوق وجهه ورفعت فيك���ي �سماعة التلفون 
وطلب���ت الطبيب اخلا�س وتظاهرت بانها ن�سيت �سيئا يف 
غرفته���ا وعليها ان تاتي ب���ه وات�سلت بال�سفري الريطاين 
لكي تدع���وه للمجيئ ولك���ن ال�سفري على �س���وء ح�ساباته 
وتوقعات���ه كان جال�س���ا يف بهو الفن���دق بانتظار املفاجات 
وجاء الطبي���ب واعطيت اال�سعاف���ات اللزمة ولكن املوت 
كان اق���وى م���ن كل �س���ئ اذ اغم����س املل���ك عيني���ه وف���ارق 
احلي���اة بعد �ساعة واحدة وكان موجودا حول �سرير امللك 
عن���د وفات���ه )ر�ستم حي���در( و )حت�س���ني قدري(واملمر�سة 
)فيك���ي( و)ال�سفري الريطاين( قال���ت يل )فيكي حكيم(او 
املمر�سة التي �سهدت وف���اة امللك في�سل بن احل�سني وهي 
تعل���ق على اخلر: ال ادري مل���اذا اح�س�ست يف تلك اللحظة 
برغب���ة ملحة تدفعن���ي لكي الطم وج���ه ال�سفري الريطاين 
بي���دي او اأب�سق علي���ه او ا�ستمُه او اأفعل اي �سئ اطفئ به 
حق���دي و�سكي وقلق���ي وهواج�س���ي ,,, وكان ذلك يف يوم 
الثام���ن م���ن �سه���ر )�سبتمر( ع���ام 1933. فنق���ل اجلثمان 
اىل )برندي���زي( ومنه���ا عل���ى الط���راد الريط���اين , اأج���ل 
الريط���اين امل�سمى )د�سبت����س( اىل حيفا بفل�سطني ومنها 
بالطائ���رة اىل بغ���داد..... وع���ادت فيك���ي ال�����ى اأهلها يف 
م�س���ر حيث تعرفت هناك عل��ى �سخ�سية �سيا�سية معروفة 
ه���و)احم���د �سديق با�سا( حماف���ظ اال�سكندرية وتزوجته 
و�سدر االمر بنقل البا�سا من االدارة اىل ال�سلك ال�سيا�سي 
حي���ث ا�سبح �سف���ريا مل�سر يف الياب���ان ويف اللحظة التي 
و�سل فيها البا�سا اىل )�سنغافورة( يف طريقه اىل طوكيو 
اعلنت احل���رب العاملية الثانية فعاد البا�سا فورا اىل م�سر 
وا�سب���ح ي�سغل من�س���ب احلار�س على اأم���لك االأعداء من 
اأمل���ان وطلي���ان يف الدولة امل�سرية واعتنق���ت )فيكي( دين 
اال�س���لم وقام���ت ث���ورة 23 يولي���و فقرر)�سدي���ق با�س���ا(
ان يهاج���ر اىل �سوي�س���را واأن يقيم م���ع زوجته )فيكي(يف 

مدينة لوزان..
والتقي���ُت بها يف ل���وزان , �سوتها رفي���ع ولهجتها م�سرية 
بن���ت بلد , وت�سوم رم�سان وحت���ب البا�سا زوجها وحتب 
احلي���اة وت���روي الذكري���ات , وعندم���ا �ساألتها ع���ن اأ�سماء 
االأ�سخا����س الذي���ن يحمل���ون �سٌر وف���اة املل���ك )في�سل بن 
احل�س���ني( يف �سدوره���م, قال���ت عل���ى الفور:كان)ر�ست���م 
حي���در( يعرف �سٌر الق�سة , ولكن الذي���ن يعرفون عنه ذلك 
ق���د قرروا الٌتخل�س منه عندما اأر�سلوا اإليه مفو�س �سرطة 
مف�س���ول من عمله واأطلق عليه الر�سا�س فقتله ف��ي مكتبه 
ب���وزارة املالي���ة ببغ���داد يف منت�س���ف �سهر يناي���ر من عام 

!!1940
�ساألتها: وماذا جرى لل�سفري الريطاين.. اإياه؟

قالت: لقد ق�ست عليه احلرب...!
قلت: وماذا عن )حت�سني قدري(؟

قالت: هذا املو�سوع هو اآخر همومه...
قل���ت واأنا اأرفع يده���ا ال�سغرية البي�س���اء واألثمها مودعا ً 

و�ساكرًا وحزينا ً,,,,
وهك���ذا مل يب���ق منهم اإال )فيك���ي( , واأنا اأرج���و لك ال�سحة 
والعم���ر الطويل , بكت وهي جتيبني قائلة ب�سوت خنقتُه 
الدم���وع: اأن���ا �ساأحل���ق به���م قريب���ًا.. �ساأحل���ق )بفي�سل(, 
و)ر�ست���م حي���در( وبقي���ة االأحب���اب , ث���م اإفتعل���ت �سحكة 
ق�س���رية قال���ت يل م���ن خلله���ا: من ي���دري؟ ق���د نكمل يف 
)االآخ���رة( الق�سة التي بداأناها يف ه���ذه الدنيا ومل ي�سمح 
لن���ا ال�سف���ري االأجنلي���زي يف “ ب���رين “ اأن نكمله���ا ف�����ي 

�سوي�سرا , ول��م اأر “ فيكي “ بعدها.
عن كتاب )�حلرب ��شود ��شود(

وفاة الملك فيصل األول.. رواية جديدة
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رفعة عبد الرزاق محمد �

عندم���ا زار الكات���ب العرب���ي الكب���ري ام���ني �سعيد 
بغ���داد للط���لع على معامل نه�سته���ا احلديثة يف 
اوائل الثلثينيات  , وجد ان العديد من املفارقات 
جدي���رة بالت�سجي���ل والتوثي���ق , وتقدميه���ا يف 
كتابه االثري ) ايام بغداد (, ومن ذلك لقاوؤه بامللك 
في�سل االول , وهو �ساحب الف�سل االول يف تلك 
النه�س���ة الت���ي او�سلت الع���راق اىل منزلة دولية 
مهم���ة ب�سيا�سته املتوازنة , حت���ى ا�سبح العراق 
الدولة العربية الرائ���دة يف دخولها ع�سبة االمم 
ونيله���ا اال�ستق���لل يف الثالث م���ن ت�سرين االول 
2003 . ومم���ا ذك���ره ام���ني �سعيد انه �س���األ امللك 
عن ب�ساطة الب���لط امللكي وعدم ملءمته التطور 
الكبري للعراق , لقد وجد امني �سعيد بناية البلط 
ال�سغ���رية ال تت�س���ع ملهم���ة البلط امللك���ي ودوره 

اجل�سيم .
غ���ري ان املفارق���ة كانت يف اجابة املل���ك لل�سحفي 
العرب���ي , وهي اجابة حا�سمة حتمل من الدالالت 
ال�س���يء الكث���ري .. اجاب���ه : لقد جئن���ا لبناء وطنا 

ولي�س بلطا !
عندم���ا تق���رر ق���دوم االم���ري في�س���ل اىل الع���راق 
ق���ررت احلكومة العراقية املوؤقت���ة برئا�سة ال�سيد 
عب���د الرحم���ن النقي���ب تاأليف جلنة م���ن ال�سادة : 
جعف���ر الع�سك���ري ور�سيد اخلوج���ه وعبد املجيد 
ال�س�س���اوي وعبد اجلبار اخلي���اط وعبد الرحمن 
با�سا احليدري وفخ���ري اجلميل وفهمي املدر�س 
وناج���ي ال�سوي���دي ويو�س���ف رزق الل���ه غنيم���ة 
لغر�س ح���ل امل�ساكل االداري���ة املتعلقة با�ستقرار 
االم���ري و�سكنه ) ج . الف���لح23 حزيران 1921( 
فاتخ���ذت دار امل�سريي���ة يف الق�سلة مق���را ل�سكناه 
موؤقت���ا , ثم لنتقل منها اىل ق�سر �سع�سوع , وبعد 
التتويج يف 23 اب 1921 ا�سبحت دار امل�سريية 
مق���را للبلط امللك���ي , غري ان يف اواخ���ر ني�سان 
ت�سرب���ت مي���اه الفي�سلن اىل ه���ذه ال���دار فانتقل 
الب���لط موؤقتا اىل حم���ل �سكنى املل���ك في�سل يف 
ق�سر �سع�س���وع , ويف حزيران انتقل البلط اىل 
حمله اجلدي���د يف الك�سرة يف ب�ست���ان ن�ساأة بك , 
ويف 9 ني�س���ان 1926تعر����س الب���لط لفي�س���ان 
دجلة ) التفا�سي���ل يف مذكرات ناجي �سوكة( فتم 
نق���ل م�سكن امللك وبلط���ه اىل دار مناحيم دانيال 
يف ال�سنك , ويف 26 ني�سان عاد البلط اىل مقره 
ال�ساب���ق , وبق���ي م�سك���ن املل���ك يف دار دانيال اذ 

ا�سبحت دار �سع�سوع غري �ساحلة ! ويف عام
1927 انتق���ل امللك مع ا�سرت���ه لل�سكن يف مدر�سة 
ال�سنائ���ع , وهي البناية الت���ي ا�سبحت فيما بعد 
مقرا ملجل�س الن���واب يف حملة امليدان مطلة على 

دجلة ..

البالط الملكي في سنواته االولى

الملك فيصل االول: جئنا لنبني وطنا وليس بالطا


