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ك����������ري����������م م�����������روه

كان ذلك في أواخر أربعينات القرن الماضي. وكان 
منزل حسين مروة في مدينة الكاظمية مركزاً رحبًا 
للقاءات المثقفين العراقيين والمثقفين اللبنانيين 

الذين كانوا كثراً في العراق في تلك الحقبة من 
تاريخهم، ابتداء من عهد الملك فيصل األول. 

وكان حسين مروة ال يزال في السنوات األولى من 
مغادرته زيه الديني، وفي المرحلة األولى من بداية 

رحلته الجديدة في عالم األدب، تدريسًا وكتابة.

كان يعمل مدر�س���ًا كمهنة يك�سب منها رزقه. وكان يتنقل بني 
مدن العراق ومدار�س���ها املتعددة، اإىل اأن ا�ستقر به املقام يف 
الكاظمية، من حيث الإقامة، ويف بغداد يف ممار�س���ة التعليم 
يف مدار�س���ها. وكان ميار����س، يف الوق���ت عين���ه، الكتابة يف 
ال�سحف اليومي���ة، ويف املجالت الثقافية املتع���ددة اأنواعها 
واجتاهاتها. وقد هياأت له �سعة ثقافته يف الرتاث ويف فنون 
الأدب الإمكاني���ة لإقامة عالقات وا�سعة يف عامل الثقافة الذي 

كان مزدهرًا يف تلك الفرتة من تاريخ العراق.
وكان���ت اللقاءات التي تتم يف منزل���ه، وما اأكرثها، وما اأكرث 
تن���وع املثقف���ني الذين كان���وا ياأتون لزي���ارة �سديقهم ح�سني 
م���روة، كان���ت تل���ك اللق���اءات، بالن�سب���ة اإىل فت���ى مثل���ي يف 
ربي���ع العمر، منا�س���بة رائعة لتكوي���ن �سخ�س���يتي، ولإغناء 
معاريف يف ميدان الثقافة. وكنت، منذ املرحلة املتو�سطة من 
درا�ستي، قبل اأن اأذهب اإىل العراق ملتابعة درا�ستي الثانوية 
يف مدار�سها برعاية ح�سني مروة، قد بداأت اأقراأ الأدب، �سعرًا 
وق�سة ورواية ون�سو�سًا م�سرحية، بالعربية وبالفرن�سية. 

كما كنت قد بداأت ممار�سة هواية الكتابة الأدبية.
كان زوار ح�س���ني م���روة، يف معظمهم، من اأ�س���دقائه الأوئل 
يف مدين���ة النجف، عندما كان رجل دين، ومن اأ�س���دقائه يف 
امل���دن الأخ���رى الت���ي كان يتنقل ب���ني مدرا�س���ها لتعليم اللغة 
العربي���ة واآدابها. وهي مدن النا�س���رية واحللة و�س���امراء، 
كما اأذكر. وكان منزل مروة يفي�س باأنواع املجالت الثقافية، 
العراقي���ة بتعدد اأنواعها، واللبناني���ة وامل�سرية كذلك. وكان 
م���ن بني تلك املجالت واحدة ا�ستهوتني بنوع الق�س�س التي 

كانت تن�سر فيها.
اأن  الب���دء،  يف  اأع���رف،  اأك���ن  ومل  »الهات���ف«.  جمل���ة  وه���ي 
�ساحبه���ا ه���و جعفر اخلليلي، رغ���م اأنني كن���ت مواظبًا على 
ق���راءة م�سل�س���ل ق�س�س���ه عن ع���امل اجل���ن، اأو يف م���ا �سماه 
فيما بع���د »قرى اجلن«. وكانت تل���ك الق�س�س مرتابطة فيما 
ب���ني اأحداثه���ا، كما ل���و اأن كاتبها كان ي���روي وقائع حقيقية. 
وكان اخلليل���ي، يف �س���رد تل���ك الق�س�س، مث���رًا للده�سة. اإذ 
كان يفر����س عل���ى الق���ارئ ب���ذكاء متابعة الق�س����س ب�سغف. 
وهك���ذا ا�ستمر اهتمام���ي بقراءة ق�س����س اخلليلي يف جملة 
»الهات���ف« قبل اأن األتقي به يف من���زل ح�سني مروة. كما كنت 
اأتابع ما كان ين�سر يف املجلة من مقالت تعالج �سوؤونًا اأدبية 

و�سيا�سية كانت تغريني بقراءتها.

هكذا تعرفت على جعفر الخليلي ومجلة 
»الهاتف«

ذات ي���وم زارن���ا جعفر اخلليلي، بع���د اأن كنت ق���د تنبهت اإىل 
اأن���ه ه���و ذاته �ساح���ب تل���ك الق�س����س و�ساحب املجل���ة التي 
اأحببته���ا، وواظبت على قراءتها. وق���د اأده�سني يف �سخ�سية 
جعف���ر اخلليل���ي ظرف���ه، ال���ذي كان يحب���ب اإلي���ه م���ن كان���وا 

ياأن�س���ون اإىل جمال�سته وال�سمر معه، وال�ستماع اإىل اأحاديثه 
وال�ستمتاع بها. وكان يتبادل مع ح�سني مروة النكات الأدبية 
وال�سيا�سي���ة. وكان ي�ساركهم���ا يف العديد م���ن اللقاءات اأدباء 
عراقيون ولبنانيون، اأذكر منهم، على �سبيل املثال ل احل�سر، 
كاًل م���ن حممد �سرارة وح�سن الأمني اللبنانيني، وجعفر همدر 
العراقي وحمم���د ح�سن ال�سوري اللبن���اين العراقي. وكانوا 
جميعه���م اأدب���اء معروف���ني. وكن���ا، ن���زار ح�سني م���روة واأنا، 
ن�ستمت���ع باأحاديثه���م ونغني معارفن���ا بها. كما كن���ا ن�ساركهم 
متع���ة الظرف والنكات وال�سحك باأعل���ى ال�سوت ومن اأعماق 

القلب.
تكررت زيارات جعفر اخلليلي اإىل منزل ح�سني مرووة. واأدى 
ذلك اإىل تعميق معرفتي ب�سخ�سيته. لكن عودتنا املفاجئة اإىل 
لبن���ان، بع���د النتكا�س���ة الت���ي اأ�سيبت به���ا انتفا�س���ة ال�سعب 
العراق���ي، قطعت ال�سلة بين���ي وبني متابع���ة تعميق معرفتي 
بجعف���ر اخلليلي. كما انقطعت عالقت���ي مبجلة »الهاتف«. غر 
اأن م���ا انحف���ر يف ذاكرتي من تل���ك اللق���اءات يف منزل ح�سني 
م���روة عن جعف���ر اخلليلي ظل حا�س���رًا بقوة. ولي����س �سهاًل، 

كم���ا ت�سر اإىل ذلك جتربتي ال�سخ�سية، اأن متحى من الذاكرة 
الأ�سياء والأحداث وال�سور اجلميلة يف حياة الب�سر.

ذكرياتي مع )الهاتف(
تذكرت يف هذه الأيام، واأنا اأقراأ يف مو�سوعة جعفر اخلليلي 
املعروفة »هكذا عرفتهم«، تذكرت تلك اللقاءات التي جمعتني 
به���ذا الأدي���ب العراق���ي املو�سوع���ي، وه���ي لق���اءات مل تك���ن 
لت�سم���ح لفتى بعمر الربي���ع مثلي اأن يقيم عالق���ة �سداقة مع 
ذل���ك الأديب. ومل يكن ذل���ك الأمر ي�سغلن���ي. كان يكفيني من 
تلك اللق���اءات اأن اأتع���رف اإىل اأهل الثقاف���ة، واإغناء معاريف 
ومدارك���ي م���ن خ���الل ال�ستم���اع اإىل اأحاديثه���م، ومن خالل 

التعرف اإىل �سمات �سخ�سياتهم.
ا�ستع���دت ذكريات���ي ع���ن ذل���ك اللق���اء م���ع جعف���ر اخلليل���ي، 
وا�ستع���دت ذكريات���ي ع���ن جمل���ة »الهات���ف« وع���ن ق�س����س 
اجل���ن التي ل ت���زال اأحداثها حمف���ورة يف ذاكرتي، من دون 
تفا�سيله���ا. ثم قادتن���ي الذكري���ات، واأنا اأقراأ بع����س ما جاء 
م���ن تعريفات لبع����س ال�سخ�سي���ات العراقي���ة يف مو�سوعة 
اخلليلي »هكذا عرفتهم«، قادتني اإىل الغو�س يف عامل جعفر 
اخلليل���ي، م�ستعينًا مب���ا تي�سر يل من معطي���ات عنه من هنا 
وم���ن هن���اك، يف بع�س املقالت املتفرق���ة، ل�سيما ما ورد يف 
اجلزء الرابع م���ن املو�سوعة امل�سار اإليه���ا من معلومات عنه 

�سجلها �سديقه م�سكور ال�سدي.
وه���ي ت�ستمل على معلوم���ات وافية عن �سرت���ه وعن �سرة 

ج���ده و�س���رة وال���ده واأ�سقائ���ه. كم���ا ت�ستمل عل���ى عدد من 
الطرائ���ف الت���ي تت�س���ل ب�سخ�سي���ة اخلليل���ي، ل�سيما روح 
النكت���ة عنده. غ���ر اأن ما لفت نظ���ري فيما اطلع���ت عليه من 
�س���رة اخلليل���ي ه���و الأ�س���ول الديني���ة والأدبي���ة والعلمية 
والوطني���ة لعائلت���ه. فقد حفل���ت عائلته باملرجعي���ات الدينية 
النجفي���ة. كم���ا حفل���ت بال�سخ�سي���ات التي كان له���ا دور يف 
الن�س���ال الوطن���ي يف مراح���ل قدمي���ة وحديث���ة م���ن تاريخ 

العراق، قبل ال�ستقالل وبعده.
ويق���ول الأ�س���دي يف عر�س���ه ل�س���رة اخلليلي اأن���ه ورث عن 
اأبي���ه مكتبة غنية باأنواع خمتلفة من الكتب يف ميادين الأدب 
وال�سع���ر والتاري���خ والعل���وم ويف كل م���ا يت�س���ل باملعارف 
الإن�ساني���ة. وقد تكونت �سخ�سية اخلليلي منذ بدايات عمره 
يف البحث عن املعرفة يف مكتبة والده وخارجها. لكن الأب، 
ال���ذي كان مثقف���ًا، وكان دميقراطيًا يف التعام���ل مع اأولده، 
ق���د اأ�سه���م يف تربيتهم على ح���ب املعرفة، وعل���ى احلرية يف 
التعب���ر عن اأفكارهم، ويف ع���دم التنازل عن هذه احلرية اأيًا 
كان الثم���ن، مب���ا يف ذل���ك يف النقا�س مع���ه، ويف الختالف، 
ويف النقد. وكان يطلب منهم عدم الكتفاء مبا يرونه اأمامهم 

من وقائع، اأو ما ي�سل اإليهم بال�سدف من معلومات.
اإذ هو كان يدفعهم اإىل بذل اجلهد يف اكت�ساب املعارف، ويف 
العناية بتكوين ال�سمات الأ�سا�سية ل�سخ�سياتهم. وكان اجلد 
ق���د اأن�س���اأ مدر�سة ع�سرية، كان���ت الأوىل م���ن نوعها يف ذلك 
التاريخ. واأ�سدر فتوى حتث على جمع املال لتاأمني حاجات 
املدر�سة. وعمل عل���ى تاأمني عدد من كبار الخت�سا�سيني يف 

جمالت الأدب والعلوم لكي ميار�سوا التدري�س فيها.

النضال ضد االحتالل
هك���ذا ن�س���اأ جعف���ر اخلليل���ي يف من���اخ احلري���ة واملعرف���ة 
والثقاف���ة، ف�س���اًل ع���ن املناخ ال���ذي �س���اد يف العائل���ة، مناخ 
الن�س���ال يف مرحلة الحتالل الربيطاين للعراق، قبيل ثورة 
الع�سري���ن، وخاللها، ويف املرحلة الت���ي اأعقبت تلك الثورة. 
واأدت تلك الرتبية العائلية و�سرة الآباء والأجداد باخلليلي 
اإىل اأن ي�س���ارك، حتى وهو �س���اب، ثم يف مرحلة الن�سج، يف 

كل املعارك الوطنية بالقلم وب�سواه التي �سهدها العراق.
واتخذت م�ساركته يف الثورة �سيغة منا�سر ت�سبه �سفحات 
ال�سح���ف، كان���ت تكت���ب فيه���ا بخط الي���د �سع���ارات حتر�س 
النا����س عل���ى الحت���الل. وكان���ت ت���وزع ه���ذه املنا�س���ر يف 
الأحي���اء. وكان يل�س���ق بع�سه���ا على اجل���دران يف ال�سحن 
ال�سريف. ومل مي�س وقت حتى حتول اخلليلي اإىل �سحايف 
ميار����س الكتاب���ة يف العديد م���ن ال�سح���ف. ومل مي�س وقت 
حتى بداأ ين�سئ ال�سحف واملجالت، اإما مبفرده اأو مب�ساركة 
بع�س اأ�سدقائه، معتم���دًا على الذات، وعلى القليل من املال. 
وكان امل���ال القلي���ل يق���وده اإىل اإقفال تلك ال�سح���ف من تلقاء 
ذات���ه. علم���ًا ب���اأن بع����س تل���ك ال�سحف ق���د عوقبت م���ن قبل 

ال�سلطات، ب�سبب مواقف اخلليلي، واأقفلتها.
كان���ت اأول جتربة للخليلي يف العم���ل ال�سحايف يف جريدة 
»الفج���ر ال�س���ادق«، الت���ي اأ�س�سه���ا يف ع���ام 1930، وعا�ست 
�سن���ة واحدة. وكان هو ال���ذي اأوقفها لعدم توف���ر الإمكانات 
املادي���ة. ويف عام 1934 اأ�سدر جملة »الراعي«، التي عا�ست 
�سنة واح���دة، اإذ اأغلقتها ال�سلط���ات، ب�سبب مواقف اخلليلي 
املعار�س���ة. غر اأن جملة »الهاتف«، التي كانت اأهم اإجنازاته 
ال�سحفي���ة فق���د �سدرت يف النج���ف اأوًل يف ع���ام 1935. ثم 
انتقل به���ا يف عام 1941 اإىل بغداد. وظل���ت ت�سدر من دون 
توق���ف الت���ي اأن اأفلقتها ال�سلط���ات يف ع���ام 1954. واأهمية 
»الهات���ف« اإمنا تكم���ن، اإىل جانب دورها الثق���ايف العام، يف 
اأنها كانت حرب���ًا على التقاليد البالية. وقد دفع اخلليلي ثمن 
مواقفه يف جراأته يف حماربة التقاليد اأثمانًا باهظة، مبا يف 

ذلك يف تعر�سه لالعتداء اجل�سدي عليه.
ورغ���م اأن الزمن قد ط���ال وابتعد بي عن اأح���داث تلك الأيام، 
الت���ي كان���ت جملة »الهاتف«، م���ع عدد من املج���الت الأخرى، 
اأج���زاء جميل���ة منه���ا، فاإنن���ي ل���ن اأن�س���ى دور ه���ذه املجل���ة 
واأخواتها يف تي�س���ر املعرفة، يل ولأمثايل من اأبناء جيلي، 
ويف تعميمه���ا ثقاف���ة احلري���ة، وثقافة التحدي���ث يف احلياة 

العامة، ويف التحرر من التقاليد البالية.

هكذا تعرفت على جعفر الخليلي ومجلة »الهاتف«
في ذكرى رحيله في 2 شباط 1985



3 العدد )5363( السنة العشرون  
االثنين )6( شباط 2023

www.almadasupplementscom

ن���ص���ي���ر ال����ج����ادرج����ي

بناءاً على ماسمعته من السائق )حسين( والبيانات 
التي كنت أستمع اليها من االذاعة نويت الذهاب 
الى منزل شقيقتي )أمينة( في الكرادة، لكن مع 

حلول المساء تم قطع أغلب الطرق، فقررت 
الذهاب بمفردي الى منطقة الصليخ حيث منزل 
ابنة خالتي السيدة )أسماء الكيالني( زوجة السيد 

)منذر منير عباس(.

ذهبت اىل هناك ب�سحب���ة )ح�سني( ال�سائق، م�سطرًا لأين 
كنت معروفًا باحلي الذي ي�سكنونه.

كان من���زل ال�سي���د )منذر من���ر عبا�س( مكتظ���ًا بالزائرين 
الذي���ن كان���وا يتابع���ون اأخبار النق���الب فيه ع���رب املذياع 
والتلفزي���ون ويتداولونها، الأمر الذي اأدى اىل معرفة اأمر 

وجودي يف بيتهم من قبل الكثرين.
بقي���ت يف منزلهم قرابة يوم���ني، وكانت الحداث تت�سارع 
ب�س���كل مروع اأ�سده���ا وطاأة علين���ا، كان م�سهد عر�س جثة 
الزعي���م )عبد الك���رمي قا�سم( على �سا�س���ة التلفزيون وهي 
مغطاة بالدماء واأحد اجلنود يب�سق بوجهه بو�سع يدعو 

اىل ال�سجب وال�ستهجان من الكثر ممن �ساهدوه.
خ�س�ست يل عائلة ال�سيد )منذر منر عبا�س( اإحدى غرف 
املن���زل يف الطابق الثاين كي اأقي���م فيها، ويف ظهرة يوم 
احلادي ع�سر من �سباط/فرباي���ر فوجئت بدخول ال�سيدة 
)ليل���ى �سامي �سوك���ت( علي ب�س���كل مفاج���ىء، وهي التي 
كانت تربطن���ا باأ�سرتها �سلة ال�سداق���ة و)الن�سب( وكانت 
دائم���ة احل�س���ور يف من���زل ال�سي���د من���ذر ل�سل���ة القرابة 

واجلرة بينهم.
كان الرتب���اك طاغي���ًا عل���ى مالحمه���ا وق���د ب���دت يداه���ا 

ترجتفان، وبنربات خائفة قالت يل:
ا�سمع يان�سر.. توجد الآن يف باحة املنزل حوايل خم�س 
مل���ة بعنا�س���ر )احلر����س القوم���ي( يحملون  �سي���ارات حمحُ

اأ�سلحتهم وهم الن يطوقون البيت من جميع جوانبه.
ثم ا�سرت�سلت يف كالمها قائلة:

اأم���روا كل املوجودين يف البيت باخل���روج منه واأبلغونا 
باأنه���م �سيقتل���ون كل م���ن يتح���رك، حيث لديه���م معلومات 

توؤكد وجود )ن�سر الچادرچي( فيه.
ثم قال���ت: اأتو�سل اإليك اأن ت�ست�سل���م.. لأنني رجوتهم لكي 
ي�سمح���وا يل باإبالغك بت�سليم نف�سك بدل من القاء القب�س 
علي���ك باأنف�سهم... ثم كررت رجاءها بالنزول معها لت�سليم 

نف�سي اإليهم.
راأي���ت األ فائدة م���ن الهروب اأو املقاوم���ة وفكرت بال�سرة 
الت���ي ا�ست�سافتن���ي فيم���ا ل���و تعر�س���ت ل���الأذى ب�سببي.. 
وبخط���وات هادئة وقيافة كاملة نزلت ال�سالمل معها، لأرى 

ع�سرات امل�سلحني موجهني ر�سا�ساتهم نحوي.
كان اخل���وف ق���د جترد من���ي اأمام ه���ذا امل�سهد امل���رّوع. مل 
يك���ن ذلك �سربًا من �س���روب ال�سجاعة بل ياأ�سًا من احلياة 
لتوقع���ي باإط���الق الر�سا����س عل���ي وموتي يف احل���ال اأو 

�سياعي يف معتقالتهم ثم النهاية.
-قال���وا يل: ا�سعد معنا يف ال�سي���ارة.. ودون اأن اأقول اأي 
�س���يء فتحت الباب و�سعدت يف ال�سيارة التي طلبوا مني 
اأن اأ�ستقله���ا، ومل تك���ن ق���د م�ست ثانية حت���ى فتحت بابها 
وو�سع���ت قدمي على الأر�س من اأج���ل اإعطاء )م�سبحتي( 
اىل ابنة خالتي )�ساحبة املنزل( كي تو�سلها اإىل زوجتي 

يف اإ�س���ارة مني له���م اىل اأنني ذاه���ب دون رجعة، )لتبقى 
تلك امل�سبحة ذكرى لعائلتي، وقد احتفظت بها حتى يومنا 
ه���ذا وتذكرين دائمًا بذلك اليوم الأ�سود امل�سوؤوم الذي مر 

به العراق(.
النادي الأوملبي

و�س���ل ب���ي موكب �سي���ارات )احلر����س القوم���ي( اىل مقر 
الن���ادي الأوملب���ي املط���ل عل���ى �ساح���ة عن���رتة يف منطق���ة 
الرج���ال  بع�س���رات  مكتظ���ًا  راأيت���ه  حي���ث  )الأعظمي���ة(، 
املحتجزي���ن فيه وكن���ت اأعرف بع�سًا منه���م.. كان الو�سع 
في���ه ماأ�ساويًا حي���ث راأيت باأم عين���ي يف اللحظات الوىل 
ليداعي فيه عمليات العتداء بال�سرب على املحتجزين.. 
ويف امل�س���اء كن���ا ن�سم���ع ا�س���وات الر�سا�س الت���ي تطلق 

لتنفيذ احكام العدام ببع�س املعتقلني، دون اأن نراهم.
يف اليوم الثالث من اعتق���ايل تعر�ست لالعتداء بال�سرب 
م���ع جمموعة م���ن املعتقلني يف �سطح الن���ادي، وكانت تلك 
امل���رة الأوىل التي يتم العتداء فيها عل���ي بال�سرب اإ�سوة 
ببقي���ة املعتقل���ني.. مل يك���ن هناك حتقي���ق يذكر ب���ل كانت 
الفو�سى تع���م املكان، و�سوق املحتجزي���ن فيه لل�سرب او 

للقتل يتم وفق الأهواء.
كن���ت قد اأودعت يف قاعة كب���رة جل�ست فيها مع الع�سرات 
م���ن املعتقل���ني.. م�س���ت عل���ي اأي���ام وق���د اأدرك���ت الو�سع 
�ساءلة.  وا�ستوعبته لكن دون اأن اأتعر�س لأي حتقيق اأو محُ
كان م���ن �سم���ن م�ساهدات���ي هناك زي���ارة )�سديق���ي( اأحد 
عنا�س���ر النقالبيني )في�س���ل حبيب اخلي���زران( ي�سحبه 

ال�سيد )زكي اخل�سايل( اأي�سًا.
تق���دم نح���وي اخلي���زران و�سل���م عل���ي وذه���ب، اأم���ا زكي 
اخل�س���ايل ال���ذي كان���ت تربطن���ي ب���ه �سداقة قدمي���ة جدا 
توط���دت اأوا�سره���ا اأك���رث اأي���ام وج���ودي واإي���اه يف كلية 
واحدة فح���ال م�ساهدته يل اأخربين بعزمه الذهاب ملنزلنا 
وجل���ب حاجاتي من���ه طالبًا من���ي اإخباره مب���ا اأحتاج من 

هناك.
�سكرت���ه واأخربت���ه مبا اأحتاج، ث���م �سرعان ما ع���اد بعد اأن 
ع���رف باأنن���ي قد تعر�س���ت لل�سرب يف املعتق���ل واأخربين 

باأنه احتج على ذلك الأمر وهو �سادق فيما يقول.
اأيقن���ت م���ن خ���الل �سلوكه معي به���ذا الو�سع احل���رج باأن 
الرجل يحم���ل بداخله يل جمياًل )لي�س بالقدمي( حني كنت 
اأزوره ب�س���ورة م�ستم���رة اأي���ام وجوده معتق���اًل مبع�سكر 
اخليال���ة يف منطق���ة الك�سرة، ج���راء اتهام���ه بتاأييد حركة 
ال�س���واف، حي���ث كان ال�سابط امل�سوؤول ع���ن ذلك املع�سكر 
)قا�س���م عب���د( �سديقي، وكان م���ن �سباط احلر����س امللكي 

ال�سابق.

وبع���د يومني وحينما كنت جال�سًا يف اإحدى زوايا املعتقل 
)الن���ادي( راأي���ت ال�سي���د )ها�سم قدوري( »حي���ث كانت يل 
عالق���ة جيدة معه« وكان معروفًا حينه���ا بق�سوته ال�سديدة 
عل���ى املعتقلني وع���دم اإت���زان ت�سرفات���ه،.. ك�سديق قدمي 
تربطن���ي به معرف���ة �سابقة وقفت لأ�سل���م عليه و�سافحته، 
كان حينها يرتدي مالب����س احلر�س القومي، لكنه فاجاأين 
قائ���اًل اأثن���اء م�سافحت���ي له: مل���اذا مل ياأت���وا بهديب احلاج 

حمود معك؟!.
مل اأجب���ه يف احلال، لكني نظرت اإليه باإ�ستهزاء ثم قلت له: 
اذه���ب اأنت واجلبه مع���ك. ثم ا�ستدرت وع���دت اىل مكاين 
جال�س���ا يف الزاوي���ة.. وبق���ي للحظ���ات واقف���ًا ينظ���ر ايل 

بخجل وذهب..
بع���د م�س���ي عدة اأعوام عل���ى ذلك املوقف �س���ادف اأن زرت 
مدينة احللة ملراجع���ة بلديتها مل�ساألة معينة واذا باملحافظ 
)ها�س���م ق���دوري( يلمحن���ي ث���م ن���ادى عل���ي ب�س���وت عاٍل 
)اأخي العزيز ن�سر( واأخ���ذين بالأح�سان، وقال: �سمعت 
بوج���ودك هن���ا وبعثت من يفت����س عنك، تف�س���ل معي اىل 
الغ���داء ولن ادع���ك تذه���ب اىل بغ���داد دون اأن تاأتي معي. 

لكني رف�ست باإ�سرار عن تلبية الدعوة وذهبت.
بع���د ذل���ك مت نقل���ي اىل مديري���ة الم���ن العام���ة يف منطقة 

)ال�سع���دون(، حيث ق�سيت فيها ع���دة �ساعات حمتجزا يف 
غرفة �سغرة طولها حوايل )7 اأمتار( وقد اودع بها قرابة 
الثمانني �سخ�سًا كانوا جميعًا واقفني ل�سعوبة اجللو�س، 
ويف اللي���ل مت نقلي مع جمموعة اىل مع�سكر )اأبو غريب( 
وال���ذي كان اإح���دى الثكن���ات الع�سكرية حي���ث كان اأطول 

حمطاتي يف الحتجاز، ومكثت فيه اأكرث من �سهرين.
كان املحتجز ي�سم العدي���د من ال�سخ�سيات املعروفة، ومل 
اأكن ق���د تعر�ست للتحقي���ق فيه مطلقًا، فق���ط ق�سيت فرتة 
احتج���از )غر معلومة الأ�سب���اب(، كان حاكم التحقيق يف 
املعتقل، ال�سيد )�سامل ال�سيخلي( الذي كان حاكمًا باملعنى 
احلقيق���ي ذا �سخ�سي���ة حمرتم���ة م���ن جان���ب املحام���ني، 
واأر�س���ل خ���ربًا اىل ا�سرت���ي بوج���ودي يف ذل���ك املعتق���ل، 

وبّلغت با�ستدعائي مع خالد عي�سى طه لجراء التحقيق.
كان مق���ر التحقي���ق عبارة ع���ن )خيمة(. وجدن���اه يجل�س 
و�سطها وق���د بدا يف غاية اللطف. اأخربن���ا باأنه لن يجري 
معن���ا اأي حتقي���ق ب���ل كان ا�ستدعاوؤن���ا ذريع���ة من���ه للقاء 

اأ�سرنا.
طلب���ت من���ه اأن ي�ستغ���ل وج���وده يف هذه اخليم���ة لجراء 
التحقيق معنا، لكنه اعتذر عن ذلك )فتوقعت باأنه لن يبقى 
يف هذا املكان(، ويف تلك الأثناء دخلت والدتي علي، فكان 
ذل���ك لقائ���ي الأول بها من���ذ قرابة ال�سهر، وق���د دخلت معها 

اأي�سًا زوجة ال�سيد )خالد عي�سى طه(.
بع���د ذل���ك مت اإيداعي يف )قاع���ة الأطباء( داخ���ل املع�سكر، 
وكان���ت �سغرة امل�ساحة ومل تك���ن حم�سورة بالطباء بل 
ازيًا وغر ر�سم���ي.. وقد وجدت  اأن ا�سمه���ا كان هك���ذا جمجَ

فيها املحامني والطباء واملدراء العامني.
يف معتقل ابو غريب كانت تتم عمليات تعذيب وجتاوزات 
كث���رة ب�سكل ع�سوائي على املعتقل���ني، لكنها مل تطالني.. 
فيم���ا كان ي�سلن���ا م���ن اأ�سرن���ا بع����س الطع���ام واملالب����س 

ال�سرورية.
خ���الل �سهري وجودي هن���اك كان اجلوع قد ب���دا وا�سحًا 
عل���ى املعتقلني، جراء �س���وء الغذاء املقدم لن���ا من املقاول، 
م���ا اأدى اىل ح���دوث م�س���اكل يف اله�س���م وح���الت ا�سهال 
طال���ت بع�س املعتقل���ني، اإذ مت منع اإي�س���ال الطعام لنا من 
اأهالينا يف فرتة معينة.. وقد اكتفيت حينها بتناول بي�سة 
م�سلوقة واح���دة و)�سمونة( كنت اأتناولها �سباحًا لتكون 

موؤونتي الغذائية طيلة يوم كامل.
يف اأحد الأي���ام اأبلغني احلر�س بو�سول ق���در من ال�)كّبة( 
اأو�سلت���ه ابن���ة خالت���ي ال�سي���دة )اأ�سم���اء الكي���الين( اإيل 

ب�سعوبة كبرة.
لكنه���ا لال�س���ف و�سلتن���ي )فا�س���دة( كونه���م ق���د اأودعوها 
عنده���م مل���دة يوم���ني دون حفظ.. عن���د اإدخاله���ا يل راأيت 
اأنظ���ار املعتقلني تتجه �س���وب القدر ومافي���ه رغم انبعاث 
الرائح���ة الكريه���ة منه ف�سارع���ت برميه يف �سل���ة القمامة، 

فاأ�ستنكروا ماقمت به لكنني اأقنعتهم بخطورة تناوله.
م���ن اأ�سد الأي���ام اإحراجًا تل���ك التي جتود به���ا الذاكرة عن 
اأي���ام وجودي يف معتقل انقالبي���ي �سباط 1963، حتديدًا 
يف معتقل���ي )اأبو غري���ب واملثقفني( والت���ي بقيت ذكراها 
الأليم���ة را�سخة يف الوجدان، لأخل�سه���ا الن باإيجاز عرب 
نق���اط اأروي من خاللها لالأجي���ال القادمة ق�س���ة انتهاكات 
خط���رة بحق���وق الن�س���ان العراقي وكرامت���ه طالت نخبًا 

عديدة من اأبناء �سعبنا العراقي وكنت �ساهدًا عليها.
كان معن���ا ا�ست���اذ القان���ون الد�ست���وري يف كلي���ة احلقوق 
�سابق���ًا الدكتور )عبد الله ا�سماعيل الب�ستاين( الذي ميتاز 
بقام���ة مم�سوقة، وذات يوم �ساأله ال�سج���ان ال�سوؤال نف�سه 
فطل���ب من���ه مرافقت���ه.. كان مع���ه بالقاع���ة نف�سه���ا �سديقه 
املحامي )عبد الرزاق امل�سعودي( فظن اأن ال�سجان قد اخذ 
�ساحبه لكرامه بنقله اإىل مكان اف�سل )يليق مبكانته(!!!، 
وبرباءة وطيبة قلب ن���ادى على ال�سجان خمربًا اإياه باأنه 
رفيق���ه، طالبا منه مرافقت���ه ملكانه اجلدي���د.. فاأ�ستدار اليه 

وقال: تف�سل معنا اأنت اأي�سًا.
ثم عادا حملوقي الراأ�س.المر ذاته تكرر مع املحامي خالد 

عي�سى طه.. وغره من ال�سخ�سيات.
عن: مذكرات ن�صري الچادرچي، دار املدى.

60 عاما على إنقالب 8 شباط األسود

رحلتي في معتقالت إنقالبيي شباط



العدد )5363( السنة العشرون 4
 االثنين )6( شباط 2023

www.almadasupplementscom

الجابري ج��ب��ار  س��ت��ار  د, 

بعد ان ثبت ان الجيش البريطاني اصبح محاصرا 
في الكوت من قبل القوات التركية، أمر الجنرال 

طونزند بمصادرة جميع المواد الغذائية في 
الكوت، بيد أن الحاكم العسكري وجد أن ابتياع 
هذه المواد من السكان أمرا مناسبا، لذلك لجأ 
إلى هذه الوسيلة)32(، وقد امتنع طونزند حتى 
ذلك الوقت عن تفتيش دور أبناء الكوت بحثا عن 

الطعام، إذ ذكر » إن السكان العرب في الكوت يبلغ 
عددهم ستة آالف نسمة، وهم معادون بال ريب... 
مما يشكل خطرا حقيقيا... وإنني ال أريد البحث 
عن الطعام إلى أن أضطر إلى ذلك... وقد علمت 
بأن هناك طعاما كثيرا في المدينة، ولكن ليس 

كثيرا جدا كما تبين لنا«.

وكان لدى اجلرنال طونزند يف اليوم احلادي والع�سرين 
من كانون الثاين من الطعام ما يكفي اجلنود الربيطانيني 
والهنود اأربعة ع�سر يوما فقط، وملا �سعر باأن اأمد احل�سار 
�سيط���ول �سم���م عل���ى م�س���ادرة جمي���ع امل���واد الغذائي���ة 
املوج���ودة يف الك���وت. ففت�س جميع املن���ازل منزل منزل، 
واأعط���ى مكاف���اأة ل���كل من ينبئ���ه مبخابئ احلب���وب املواد 
الغذائية، ذل���ك اأن الأغنياء من اأبناء الكوت حاولوا اإخفاء 
الطعام املوجود عندهم، فوجد كميات كبرة من احلبوب.

وعل���ى الرغ���م م���ن عملي���ات امل�س���ادرة ه���ذه للطع���ام، اإل 
اأن الربيطاني���ني كان���وا ي�سك���ون ب���اأن العراقي���ني ل زالوا 
يحتفظ���ون ببع�س الطعام، فالحظوا على اأبناء الكوت اأن 
» قل���ة منهم ظهرت عليه اإمارات اله���زال من م�سبغة وحتى 
النهاية، وكان الأطف���ال يرتاوؤون على حظ من �سمنة، ومل 

يظهر عليهم اأنهم ي�سكون من قلة الطعام«.
وبينما كان اجل���رنال طونزند يعمل على ت�سنيع ج�سرين 
ب�سرية تامة لكي يعرب بهما اإىل اجلهة املقابلة بغية م�ساعدة 
قوات اجل���رنال اأيلمر التي و�سلت لنجدته واللتحاق به، 
ه���رب ثالثة من العراقيني ليلة الراب���ع واخلام�س من اآذار 
1916م، وقطعوا نهر دجلة �سباحة، واخربوا العثمانيني 
باأم���ر اجل�سرين، فاحتلت الق���وات العثمانية �سباح اليوم 
اخلام����س من اآذار خنادق جديدة على ال�سفة اليمنى قبالة 
بل���دة الك���وت، وهو املوق���ع الت���ي كان اجل���رنال طونزند 
ين���وي ن�سب اجل�س���ور به���ا واأف�سلوا م�ساعي���ه، لذلك كان 
طونزند يعاين م���ن اأن جميع معلومات مع�سكره مك�سوفة 
اأم���ام العثماني���ني، وكان���ت �سك���واه امل�ستمرة ب���اأن جميع 
املعلوم���ات اخلا�س���ة باملع�سكر الربيط���اين معروفة متاما 

لعدوه ب�سبب اأبناء الكوت.
اآذار  الي���وم العا�س���ر م���ن  اأر�س���ل اجل���رنال طونزن���د يف 
1916م تقري���را عن دفاع الكوت، حتدث فيه لأول مرة عن 
الن�سح���اب من الكوت، والكيفية التي يتم بها، وهل يكون 
ع���ن طريق ال�ست�س���الم لقوات خلي���ل با�س���ا، اأم باخرتاق 
قوات���ه للتح�سينات العثمانية بالقوة. وا�ستبعد الحتمال 
الث���اين لأ�سباب عديدة، منها قوله اإننا » كوننا يف العراق، 
وه���ي بالد عربية، وكل رجل م���ن �سكانها قائم علينا، وكل 
بندقي���ة فيه���ا م�سوب���ة نحونا، فل���و متكنت م���ن اخلروج 

بثالثمائة رجل خلدمني احلظ جل خدمة«.
وملا ا�ستدت ق�سوة احل�سار، اأمر اجلرنال طونزند احلاكم 
الع�سك���ري باأن يطلب م���ن ال�سكان اأن يبيع���وا له )1430( 

من���دا م���ن ال�سع���ر، اإذ كان يعتقد ب���اأن ال�سكان ق���د اأخفوا 
ال�سع���ر عن���ه، وتوعده���م بقول���ه » اإذا مل يقدم���وا ال�سعر 
املطل���وب منه���م فت�ست البي���وت، وعاقب���ت ال�سخ�س الذي 

نعرث على احلبوب عنده عقوبة �سارمة جدا«.
وذك���ر طونزن���د » ل���ول العث���ور عل���ى احلب���وب يف البلدة 
ل�سلمن���ا للع���دو يف �سه���ر �سب���اط، لأنني ملا دخل���ت الكوت 
كان���ت اأرزاقنا تكفي القطع���ات الربيطانية �سهرا واجلنود 

الربيطانية 55 يوما«.
وكان اأبن���اء الكوت ل ياأخ���ذون النقود الورقية، حتى اأنهم 
كان���وا ي�سرف���ون روبية لقاء ورقة الع�س���ر روبيات، لأنهم 
كان���وا يعتقدون بانت�س���ار العثمانيني، فكان���وا ي�سمرون 
الع���داء للربيطانيني، لذلك ذكر طونزن���د » ل اأ�ستطيع جلد 
6000 �سخ����س لمتناعهم عن اأخذ النق���ود الورقية، وجل 
ما ا�ستطيع عمله لتاأديبهم اأن اأعدم �سخ�سا منهم يف بع�س 
الأحاي���ني مم���ن يرتكب���ون ج���رم التج�س����س فاأجعله عربة 

لغره«.
كم���ا ا�ستك���ى م���ن ع���دم ا�ستطاعت���ه دف���ع ثمن م���ا ي�سرتيه 
اإي�س���الت يدفعه���ا للبائ���ع، كم���ا كان احل���ال يف جن���وب 
اأفريقي���ا، لذلك طلب م���ن قيادته اإر�سال الأم���وال اإليه وهو 

حما�سر يف الكوت عن طريق الطائرات.
وبالفعل األقيت عن طريق الطائرات �سبعة اأكيا�س مملوءة 
بالروبي���ات عل���ى حامي���ة الكوت، بي���د اأنها اأث���ارت احلنق 
ال�سدي���د ل���دى طونزند ال���ذي كان ي�سرخ » يج���ب اأن يلقى 

الطع���ام قبل كل �سيء »، يف اإ�سارة منه اإىل اأن الطعام اأهم 
من الأموال ل�سيما يف الأيام الأخرة من احل�سار.

تلق���ى اجل���رنال طونزن���د يف العا�سر من ني�س���ان 1916م 
برقي���ة من املقر العام للحملة الربيطانية ت�سر اإىل اأنها لن 
ت�ستطيع اإنقاذه قبل اليوم اخلام�س ع�سر من ني�سان، واأن 
علي���ه اأن ي�سع���ى يف اإطال���ة اأمد احل�س���ار، واقرتحت عليه 
اإخراج جميع ال�سكان العراقيني من الكوت، ما عدا ب�سعة 
اأ�سخا����س ممن ميكن الإفادة منهم لتحقيق غاية اإطالة اأمد 
احل�س���ار، وا�ستف�سر منه املقر العام اإىل اأي وقت ميكن اأن 
يدوم احل�سار يف حالة خروج ال�سكان من البلدة، وكيفية 
اإخراجه���م. كما اعتق���د املقر العام اأنه اإذا م���ا فت�س البيوت 
م���رة اأخ���رى بيتا بيت���ا فاإنه ق���د يح�سل على بع����س املواد 
الغذائي���ة، فاأج���اب على هذه الربقية يف الي���وم التايل باأن 
م�ساأل���ة اإخراج ال�سكان م���ن الكوت �سحيحة م���ن الناحية 
النظري���ة، ولكنه���ا م�ستحيلة م���ن الناحي���ة العملية، ف�سال 
ع���ن ذلك فقد اأخ���رب املق���ر العام ب���اأن العثماني���ني يطلقون 
الن���ار عل���ى كل عراق���ي يق���ع نظره���م علي���ه وه���و يحاول 
اخل���روج من الك���وت، وكان رجال املهي���الت عندما يفرون 
�سباحة لي���ال ت�سليهم الربيئات العثماني���ة نارا حامية من 
ال�سف���ة اليمنى، وق���ال: »قبل ب�سع لي���ال رجع �سخ�س من 
�س���كان الك���وت الذي���ن جنوا من ال���رتك، ف���روى اأن الرتك 
قب�س���وا على اجلماعة التي كان فيه���ا عند نزولها اإىل الرب 
عل���ى ال�سفة اليمن���ى، فحاكم ال���رتك اأفراد تل���ك اجلماعة، 

واأعدموه���م عل���ى الفور رمي���ا بالر�سا�س، اأم���ا هو فتمكن 
وحده من النجاة ».

ف�سال عن ذلك فقد اأ�سار اإىل اأن الن�ساء والأطفال ل ميكنهم 
عبور الفي�سان من اجلانب الربي بني خنادق الربيطانيني 
والعثمانيني، لأن تلك اخلنادق وطرق املوا�سالت مغمورة 
مبياه الفي�س���ان، اأما عن اخلط النهري فقال: »اإذا و�سعت 
�س���كان البل���دة يف املهي���الت الت���ي عن���دي ويبل���غ عدده���ا 
الثالث���ني، بحي���ث اأ�سع يف مهيلة مائ���ة اأو مائتي �سخ�س، 
اأطل���ق الرتك النار على هذه املهيالت، فيذبح اأولئك العرب 
ذبح���ا هائ���ال، ويردد �س���دى الفاجع���ة يف قا�س���ي العراق 
ودانيه، ويقول العرب هذه هي حماية الربيطانيني للعرب 
الذي���ن اأ�سبحوا حتت حكمهم، ويكون لهذه احلادثة تاأثر 

�سيا�سي �سيء جدا«.
واأخ���رب طونزند املقر العام اإنه ا�ستخ���رج من البلدة اأثناء 
احل�س���ار )900( طن �سعر، و)150( طن قمح، و)1600( 
ط���ن �سمن، وقال لول هذه امل���واد ل�سقطت الكوت منذ مدة 

طويلة.
ات�س���ل اجل���رنال طونزن���د بع���د ف�س���ل جمي���ع املح���اولت 
الربيطاني���ة لف���ك احل�سار وانهي���ار جي�سه جوع���ا بخليل 
با�س���ا يف اليوم اخلام�س والع�سري���ن من ني�سان 1916م، 
ومت التف���اق عل���ى ا�ست�س���الم الربيطاني���ني دون قي���د اأو 
�س���رط، الأم���ر ال���ذي مت يف التا�سع والع�سري���ن من ال�سهر 
نف�س���ه، بع���د اأن دم���ر املداف���ع وجمي���ع الأ�سلح���ة وامل���واد 
الأخ���رى والعتاد ومع���دات التلغ���راف الال�سلكي وغرها 
والت���ي كانت بحوزته، فدخل فوج ترك���ي اإىل بلدة الكوت 

وتوىل حرا�ستها.
وكانت القوة امل�ست�سلمة موؤلفة من 277 �سابط بريطاين، 
بريط���اين،  جن���دي  و2592  هن���دي،  �ساب���ط  و204 
و6988 جن���دي هن���دي، و3248 من الأتب���اع الهنود )غر 
املحارب���ني(، وبذلك بلغ املجم���وع 13309 �سخ�سا، وكان 
ق���د قت���ل اأثن���اء احل�س���ار 1025 �سخ�سا م���ن املحا�سرين 
متاأثري���ن بجراحه���م، ومات 721 �سخ�س���ا نتيجة املر�س، 
يف  وكان  �سخ�س���ا،   72 وفق���د  �سخ�س���ا،   2500 وج���رح 

امل�ست�سفى 1450 �سخ�سا من اجلرحى.
وبع���د اأن دخ���ل الأت���راك اإىل الك���وت عذب���وا الكث���ر م���ن 
اأبن���اء املدين���ة، و�سربوهم �سربا مربح���ا، بحجة وقوفهم 
اإىل جان���ب الربيطاني���ني، كم���ا اأعدموا املرتج���م اليهودي 
املواطن���ني  بع����س  اإع���دام  ع���ن  ف�س���ال  �سنق���ا،  �سا�س���ون 

العراقيني امل�سلمني.
ع���ن بح���ث: معركة ح�صار الك���وت واأثر املقاوم���ة العراقية 1915-

1916م.جملة كلية الرتبية يف جامعة بابل. 2008.
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البديري حسن  محسن 

يف �سب���اح 8 �سباط 1963 قاد البعثي���ون انقالبًا ع�سكريًا 
�س���د الزعيم عبد الك���رمي قا�سم . لإنهاء حكم���ه وال�سيطرة 
اأحم���د  الزعي���م  كان  الع���راق.  ال�سلط���ة يف  مقالي���د  عل���ى 
�سال���ح العب���دي ق���د �سم���ع بالنق���الب يف ال�سب���اح الباكر 
م���ن ذلك اليوم. وه���و يف بيته �سرعان م���ا ارتدى مالب�سه 
الع�سكري���ة وتوج���ه عل���ى الف���ور اإىل وزارة الدفاع. وعند 
و�سول���ه توج���ه اإىل دائ���رة الن�سب���اط الع�سك���ري حي���ث 
التقى بالزعيم عبد الك���رمي قا�سم هناك مع بع�س ال�سباط 
املقربني من���ه وتدار�س���ا الو�سع الراه���ن وكيفية مواجهة 
ه���ذا املوقف، وق���رروا التح�سن ب���وزارة الدفاع ومقاومة 
النقالبي���ني. ورغ���م املقاومة ال�سدي���دة الت���ي اأبدوها، اإل 
اأن الرم���ي والق�س���ف املتك���رر عل���ى وزارة الدف���اع ا�سطر 
الزعي���م عبد الكرمي قا�سم ومن مع���ه اإىل النتقال اإىل قاعة 
ال�سع���ب املجاورة ل���وزارة الدفاع للتح�س���ني بها. وهنا مل 
ي�ستط���ع الزعيم اأحم���د �سالح العبدي مرافق���ة الزعيم عبد 

الكرمي قا�سم اإىل قاعة ال�سعب مع جمموعة ال�سباط الذين 
التحق���وا معه. وهناك اأكرث من رواي���ة تف�سر هذا املوقف. 
فيذك���ر اآمر حماي���ة اأحمد �سالح العب���دي النقيب خالد عبد 
اجلبار اخلي���اط، اإن الزعيم عبد الك���رمي قا�سم حتدث اإىل 
اأحم���د �سالح العبدي وقال ما ن�سه ))اأبو �سعد، واملق�سود 
ه���و اأحمد �سالح العبدي اإن القوم يطلبوين اأنا، واأنت يف 
حل من اليمني الذي بيني وبينك فاأرجع ول تذهب معي(( 
اأي اإن الزعي���م عب���د الك���رمي قا�س���م مل ي�سمح ل���ه مبرافقته 
اإىل قاع���ة ال�سعب وهو يعلم متام���ًا مدى حب اأحمد �سالح 
العبدي واخال�س���ه له وكانت هذه املمانعة من الزعيم عبد 
الك���رمي قا�سم هي خوف���ًا عليه وحر�سًا عل���ى �سالمته لأنه 
اعتق���د اأن النقالبي���ني يطلبونه ه���و، ولتجنيب الأذى عن 
اأحم���د ال�سالح العبدي اأمره بعدم مرافقته وذكره باأنه يف 

حلٍّ من اليمني الذي بينهما.
وهن���اك رواية اأخرى مفادها اأن الزعي���م عبد الكرمي قا�سم 
مل ي�سم���ح لأحم���د �سالح العب���دي مبرافقته م���ن دون بقية 
ال�سب���اط الذي���ن توجهوا مع���ه اإىل قاعة ال�سع���ب لأنه كان 
عليهم ت�سلق اجلدار الفا�سل بني وزارة الدفاع وبالتحديد 
بني دائرة الن�سباط الع�سكري وقاعة ال�سعب. وهو عايل 
الرتف���اع ومبا اأن اأحم���د �سالح العب���دي كان بدينًا ب�سكل 
كبر. مل ي�ستط���ع ت�سلق هذا اجلدار فحينه���ا كلمه الزعيم 
عبد الكرمي قا�سم وطلب منه عدم مرافقته. و ودعه بعد اأن 

اأثنى على اإخال�سه وتفانيه معه.
ويب���دو من خالل هاتني الروايت���ني اأن كليهما على �سواب 
اإذ اأن الزعي���م عب���د الكرمي قا�س���م كان حمب���ًا لأحمد �سالح 
العب���دي وهو يعلم يقينًا مدى اإخال�س���ه له باعتباره قائدًا 
ع�سكريًا مهنيًا ورجاًل وطنيًا، فاأراد له اأن ل يربط م�سره 
مع���ه وهو يعرف جيدًا اأخ���الق النقالبيني وما ي�سمرونه 
له �سخ�سيًا. ومن ناحية ثانية فاإّن زيادة وزن اأحمد �سالح 
العب���دي كان عائق���ًا اأمامه م���ن ت�سلق وعبور ه���ذا اجلدار 
ل���ذا ل ميك���ن ال�سك ب���اأّن اأحمد �سالح العب���دي مبوقفه هذا 
ق���د تخاذل، اأو نق�سته ال�سجاعة ملرافقة الزعيم عبد الكرمي 

قا�س���م لأن���ه كان من اأوائل ال�سباط الذي���ن التحقوا مببنى 
وزارة الدف���اع ح���ال �سماع نباأ النق���الب يف �سباح يوم 8 

�سباط 1963.
ويف امل�س���اء اجت���ه اأحمد �سال���ح العب���دي اإىل �ساطئ نهر 
دجل���ة و�سلم نف�س���ه اإىل القوات التي كان���ت تطوق وزارة 
الدفاع م���ن اجلهة ال�سمالية الغربية. حي���ث اعتحُِقلجَ واأحُحيلجَ 
عل���ى التقاع���د يف 8 �سب���اط 1963 . ويف ي���وم 9 �سب���اط 

1963 اأودع يف معتق���ل رق���م واح���د يف مع�سك���ر الر�سي���د 
حي���ث اأوِقفجَ ملدة ع�س���رة اأ�سهر ويف م�ساء ذل���ك اليوم قام 
عل���ي �سال���ح ال�سع���دي م���ع جمموعة م���ن اأع�س���اء القيادة 
القطرية يف حزب البعث بزيارة املعتقل. ويذكر خالد عبد 
اجلبار اخلياط، ذك���ر يل اأحمد �سالح العبدي ))اأنه عندما 
كان يف غرفة التحقيق وجه له علي �سالح ال�سعدي �سوؤال 
مل���اذا مل تقب���ل اأن ت�سب���ح م�س���وؤوًل كب���رًا يف اجلمهورية 
وت�ساعدنا يف النقالب �سد عبد الكرمي قا�سم بعد حماولة 
ِف���ذجَت؟ واأنت كنت الكل بال���كل !!!. فاأجاب  الغتي���ال التي نحُ
اأحم���د �سال���ح العب���دي مل اأفعله���ا ول���ن اأفعله���ا لعتبارات 
اأخالقي���ة ومهني���ة. اأما العتب���ارات الأخالقي���ة لأن الزعيم 
عبد الكرمي قا�س���م كان �سديق عمري واإبن دورتي وِحْلف 
مي���ني، وزاد وملح بين���ي وبين���ه. اأما العتب���ارات املهنية 
فاأن���ا كنت رئي�س اأركان اجلي����س وواجبي هو حماية البلد 
والنظام واإذا قم���ت بالنقالب �سوف تكون �سابقة لكل من 
ي�سغل هذا املن�سب م�ستقباًل بقلب نظام احلكم لأن اجلي�س 
بيده وه���ذه �سابقة خطرة على ا�ستق���رار العراق. ثم قال 
له���م ))اأريد اأن اأ�ساأل ملاذا مل يفعلها اآمر فوج احلماية، على 
امل�ست�سفى الذي كان يعالج به الزعيم عبد الكرمي قا�سم اأمل 
يكن اآمر فوج احلماية منكم؟ يقول: ف�سكتوا ثم اأجابه علي 
�سال���ح ال�سعدي اأنك مو�سع اح���رتام �سابق وقد ازداد ذلك 

الحرتام ل�سراحتك ونزاهتك((.
عل���ى الرغ���م من موقف���ه هذا فق���د عوِملجَ باح���رتام وتقدير 
يف داخ���ل املعتقل حتى اأّن عالجه م���ن الأدوية كانت ت�سل 
اإلي���ه با�ستمرار وانتظام. حيث حظي بتقديٍر عاٍل ك�سابط 
مهن���ي و�سخ�سية وطني���ة. ولهذا فهو من قالئ���ل ال�سباط 
وامل�سوؤولني الذي���ن مل يحالوا اإىل املحاكمة. واإمنا اكتفوا 
بالتحقي���ق معهم فقط. اإن هذا املوقف يدل���ل على اأّن احمد 
�سال���ح العب���دي كان رجاًل �سجاعًا ومبدئي���ًا مل يتخلجَ وهو 
يف اأحل���ك الظ���روف ع���ن اإبداء راأي���ه بكل �سراح���ة ودون 
خ���وف وظل خمل�سًا للزعيم عبد الكرمي قا�سم ومل يتن�سل 
ع���ن عالقته احلميم���ة التي تربط���ه به، وه���و حتت رحمة 
النقالبي���ني البعثيني. بل اإنه حاججه���م وذكر لهم اإنه كان 
حري�س���ًا على حماي���ة البلد بحك���م من�سبه رئي�س���ًا لأركان 
اجلي����س وكان ل يري���د اإقحام من ي�سغل ه���ذا املن�سب يف 

الأمور ال�سيا�سية.
اأطل���ق �سراح اأحمد �سالح العبدي م���ن ال�سجن يف العا�سر 
م���ن كانون الأول ع���ام 1963. بعد اأن ق�س���ى ع�سرة اأ�سهر 
وح���ال خروج���ه مبا�س���رة انتق���ل م���ع عائلت���ه اإىل منطق���ة 
امل�سب���ح يف حي الك���رادة يف بغداد. بع���د اأن ا�ستاأجر دارًا 
لل�سك���ن فيها. حيث اأخلى منزله يف مع�سكر الر�سيد حينما 
كان ي�سغل من�سب رئي�س اأركان اجلي�س لأنه مل يكن ميتلك 
دارًا يف حياته، وهذا موؤ�سر وا�سح على نزاهة هذا الرجل 
عل���ى الرغم م���ن اأّن باإمكانه امت���الك الكثر م���ن العقارات 

بحكم نفوذه ومن�سبه.
فر�س���ت الإقامة اجلربية على اأحمد �سالح العبدي وو�سع 
حت���ت املراقبة ملدة ثالث���ة اأ�سهر. ويذكر وزي���ر التعليم يف 
حكومة الزعيم عبد الكرمي قا�سم حميي الدين عبد احلميد 
قائ���اًل ))بينم���ا كان القتال ل ي���زال حمتدمًا ب���ني البعثيني 
وق���وات قا�س���م اعتق���ل كب���ار وزراء قا�س���م و�سجن���وا يف 
مع�سك���ر الر�سي���د بانتظ���ار حماكمته���م. واأظه���ر التحقيق 
الأبتدائ���ي اأن ه���وؤلء مل يرتكبوا خمالف���ات �سخ�سية على 
الرغم من اأن املمتلكات ال�سخ�سية لبع�س الوزراء وبينهم 
ِدرت. غ���ر اأّن جميع  حمم���د حدي���د وزي���ر املالية ق���د �س���وحُ
ال���وزراء وكب���ار املوظف���ني اأف���رج عنه���م فيما بع���د. وبقي 
بع�سه���م وعلى الأخ����س املقربني اإىل قا�س���م معتقلني مددًا 
تراوح���ت ب���ني 3 اأ�سهر و�سن���ة... وو�سع ه���وؤلء الوزراء 
حتى بعد الإفراج عنهم حتت رقابة ال�سرطة مدة تراوحت 
بني 3-5 اأ�سهر((، وبعد اأن تاأكدوا باأن لي�س لديه ات�سالت 

اأو اأي ن�ساط �سيا�سي رفعت عنه الإقامة اجلربية. 

60 عاما على إنقالب 8 شباط األسود

إستجالء موقف الحاكم العسكري أحمد صالح 
العبدي في إنقالب شباط 1963
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د. عماد عبد السالم رؤوف

على الرغم من صداقتي للفنان النحات خالد 
الرحال، التى بدأت في أخر السبعينات إال أني لم 

يخطر ببالي أن أسأله عما إذا كان يحتفظ بمذكرات 
كتبها، أو وثائق يحتفظ بهاء حتى إذا ما توفي 

رحمه اهلل )سنة 1986( سألت ولده محمد، وهو 
صديق لولدي رؤوفء السؤال نفسه، فأخبرني أن 
ألبيه مذكرات شخصية كتبها باإليطالية في أثناء 

سنوات دراسته في روما، والمهم أنه يحتفظ 
بمذكرات كتبها جده مهدي بن صالح الرحال 

في أثناء مشاركته ضمن الجيش العثماني« في 
الحرب العالمية األولى«، فطلبت منه أن أطلع 
عليها، فلبى طلبي مشكورا، وإذا بالمذكرات 

قد كتبت في دفتر كبير« شاغلة منه عددا من 
االوراق« وحينما شرعت بقراءتها أدركت أني أمام 
مذكرات فريدة لضابط عراقي شجاع شارك في 

جبهات السويس وأدرنه وغزة ثم منطقة )جناق 
قلعة( في )كاليبولي( ثم في الجبهة األوربية. « 
وأنه بعد اعالن الهدنة« انسحب إلى استانبول 

فحلب وشارك في جيش الثورة العربية المسمى 
)الجيش العربي السوري«،« وارسل في مهمة 

خاصة إلى بغداد« ثم مشاركته في تأسيس 
الجيش العراقي سنة 1921.

واملذك����رات؛ على قل����ة اأوراقها اإل اأنها حتت����وى على اأ�سرار 
مل تع����رف. و�سه����ادة مل ت����دون. ف�سورت منه����ا ن�سخة ظلت 
عندي، ثم اأنن����ي حققتها، ون�سرتها يف جملة )ميزوو( التى 

ت�سدر عن جمعية املوؤرخني يف كرد�ستان )العدد 15..(
مذكرات الدكتور �سائب �سوكة

ات�س����ل ب����ي ذات ي����وم �سدي����ق ك����رمي م����ن اأه����ل الكاظمي����ة 
واأخربين اأنه ح�سل على مذكرات الدكتور �سائب �سوكتء 
طبيب املل����ك في�س����ل الأول«واأقرب اأ�سدقائ����ه اإليه« واقرتح 
عل����ي اأن اق�سده لالإط����الع عليها، �سكرته وذهب����ت اليه فورًا 
حي����ث اأطلعن����ي على نح����و ع�سرين ورقة خفيف����ة من اأوراق 
الر�سائ����ل الأزرق الل����ون« قد كت����ب عليها بقلم ح����رب« �سطرا 
بع����د �سطر، وقراأت بع�س ال�سفح����ات فتاأكد يل انها ل�سائب 
�سوك����ت فعال، فاأ�سلوبه اأعرفه. وكذل����ك امالوؤه، فهو�سعيف 
وكث����ر الهفوات. وفيه تاأثر �سدي����د باللغة الرتكية التي كان 

يتقنها. و�ساألت
ال�سديق الكاظمي كيف ح�سل عليها؟ فاأخربين انه ا�سرتى 
)مزهريت����ني( من بائع انتيكات« وحينم����ا اأخذها اإىل البيت 
وتفح�سه����ا راأى يف اإحداها لفافة من هذه الأوراق« وعرف 
انها للدكتور املذكور، واأن بائعها مل يرها عندما باعها اإليه. 

واإل لزاد يف ثمن ما باعه.
�س����ورت املذك����رات عل����ى الف����ور، وع����دت لأقراأه����ا بتمع����ن. 

ولحظ����ت اأنها تك�سف اأ�سرارا خط����رة، منها �سكه ال�سريح 
بالأ�سب����اب الت����ي اأعلن����ت يف حينه ع����ن وفاة املل����ك في�سلء 
فق����د ذك����ر ان امللك مل يك����ن ي�سكو م����ن اآلم ت�ستحق ت�سفره 
اإىل خ����ارج الع����راق، واأنه يقرر ذلك ب�سفت����ه طبيبه اخلا�س 
واأنه حينما ذهب لروؤية امللك كالعادة، منع من الدخول اليه 
بحجة ان امللك ل يري����د روؤيته. وان الذي منعه هو الطبيب 
ال�س����وري اأمني رويحة، واأن وفات����ه املفاجئة مل تكن مربرة 
ج على وفاة امللك غازي، وق����رر اأنها كانت  طبي����ا. ثم اأنه ع����رجَّ
اغتي����ال مدب����را واأن اثنني م����ن �سائدي الفرا�س����ات النكليز 
كان����ا موجودي����ن يف م����كان ارتط����ام �سي����ارة املل����ك بالعمود 
ال����ذي اودى بحياته قبل احلادثة بيوم واح����د، فاإن العمود 
كان جدي����دا نظيفا اإذا ما قورن ب�سائر الأعمدة على الطريق 
ال����ذي �سلك����ه. واأ�سرارًا اأخرى من ه����ذا النحو وكنت مزمعا 
ن�سرها فاأخربت برغبت����ي ال�سديق املحامي علي ال�سويدي 
حمام����ي العائلة املالكة يف العراق عنها وكان يف زيارة اىل 
بغ����داد بو�سفه كان �سديقا ل�سائب �سوكت. وملا اأريته اإياها 
اأك����د اأنه����ا ل�سوكت عل����ى وجه اليق����ني، وانه م�ستع����د ليكتب 

م�سادقته على هذه ال�سهادة.
وبل����غ نباأ عثوري على املذكرات زوج����ة �سائب �سوكت، فما 
كان منه����ا اإل اأن انكرتها بالكلي����ة، مع اأنها مل ترها اأ�سال، ثم 
علم����ت من املحامي ال�سويدي اأنه����ا اإمنا فعلت ذلك خل�سيتها 
م����ن اأن تكون هذه املذك����رات ت�سم اأم����ورا �سخ�سية تخ�س 
حياتهم����ا املنزلية، فلما تاأك����د لها ان املذكرات �سيا�سية بحتة 
ول عالق����ة ملا مب����ا ظنت، عادت فاعرتفت باأنه����ا بخطه واأنها 
مذكراته فع����ال. ومع اأين مل اأن�سر هذه املذكرات؛ لكنى كنت 
اأ�س����رب بها مث����ال لطالبي يف مادة )الوثائ����ق( خالل مرحلة 
املاج�ستر، فاأقول ان على الباحث اأن ل ي�سدق دائما القول 
)الع����رتاف �سيد الأدلة( لأنه يج����وز ان ينكر �ساهد �سهادته 
اذا م����ا ت�سور انها ت�سيء اليه. اأم����ا كيف و�سلت )ملزهرية( 
اىل بائ����ع النتي����كات؟ فقد علم����ت اأن اأحدا م����ن الأ�سرة باع 
بع�����س حت����ف البيت اىل ذل����ك البائ����ع دون ان يلحظ حقيقة 

ما باعه.
وم����ا ل����ه تعل����ق به����ذا، اأن جر�����س الهات����ف الأر�س����ي رن يف 
داري منت�س����ف ليل اأح����د ايام 2006، وملا رفع����ت ال�سماعة 
ج����اء �س����وت الدكتور ح�س����ني ام����ني فا�ستغرب����ت اأن يت�سل 
ب����ي يف ذلك اللي����ل البهيم، وقب����ل اأن ا�ساأله ع����ن جلية الأمر 
ب����ادر ه����و فاأخربين اأنه ف����رغ على التو من كتاب����ة مذكراته، 
وق����د اأودع فيه����ا خال�سة جتربته يف احلي����اة. واأعلمني اأنه 
اخ����رب اأ�سرت����ه باأن����ه يو�س����ي به����ذه املذك����رات ايل! واأن يل 
ق����رار ن�سرها م����ن عدمه، وعلى وف����ق الطريقة الت����ي اأراها، 
بل ان����ه كتب تلك الو�سي����ة كتابة واأعلم به����ا اأهله، متلكتني 
يف تل����ك اللحظ����ة رعدة. واحتب�ست دمع����ة كبرة يف عيني، 
فلق����د اأح�س�س����ت اأن الرج����ل منحن����ى ع�س����ارة خربت����ه يف 
احلي����اة كله����ا، واأدرك����ت مق����دار ثقته ب����ي وم����رت ال�سنون، 
ث����م �س����اءت الأقدار اأن نلتق����ي يف ال�سليمانية بع����د �سنوات، 
حي����ث كنا اأع�ساء يف جلنة مناق�سة اأحد الطلبة لنيل �سهادة 
الدكت����وراه. فاأك����د يل ما اأو�سى ب����ه و�سكرته. وفوجئت يف 
م�س����اء يوم 4 اأيار �سنة 2013 باأح����د ال�سحفيني يت�سل بي 
هاتفي����ا، ينع����ى يل الدكت����ور اأم����ني طالبًا من����ي ان اأوؤبنه يف 
كلم����ة لتذاع يف الرادي����و، فهاجت عربات����ي؛ واأمليت عليه- 
عل����ى الفور- كلمة ت�سمن����ت كل ما اختزنته يف وجداين من 
م�ساع����ر، ث����م ات�سل بي بع�����س الأ�سدق����اء ي�ساألنى عن خرب 
املذكرات ومتى �ستظه����ر للقراء،فاأخربته بو�سية املرحوم؛ 
واين انتظ����ر من اأ�سرت����ه اأن تر�سل به����ا ايل لأتوىل العناية 
بها ون�سرها،وات�سلت فع����ال بال�سيدة زوجته؛ اأذكرها باأمر 
الو�سية فاأخربتني اأنه����ا تعمل الن على ترتيب مكتبته، ثم 
اأخربتن����ي باإنها وجدت املذكرات، واأنه����ا �ستقراأها اول قبل 
ان تر�س����ل به����اء وكررت طلب����ي فتك����رر اعتذاره����ا باأ�سباب 
خمتلفة ثم احرتمت رغبتها يف عدم ن�سرها. ومل اأعد اأت�سل 
به����ا، ومل اأدر م����ا فعل الله تعاىل بتلك املذك����رات التى اأتوقع 
اأن تك����ون مهمة فعال يف ر�س����د حياة موؤرخ وا�سع التجربة، 

و�سهادته على ع�سر امتد على اكرث من �سبعة عقود عددا.

من تجاربي في تحقيق المذكرات الشخصية

كيف تم العثور على مذكرات الدكتور صائب شوكة؟
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فاطمة عدنان شهاب الدين

بعد ان انهى نور الدين محمود مهمته التي كلفها 
بها الوصي وهي انهاء انتفاضة تشرين الثاني 1952 

واعادة االوضاع الطبيعية للعراق واستطاع ان 
يفرض االمن والنظام بالقوة فان الوصي وجد انه 
من الخطر استمرار بقاء العسكر في الحكم وكان 
يتخوف ان يتمسك نور الدين بمنصبه الذي اعلن 
هو نفسه رغبته في البقاء في الحكم امام الوفد 

البرلماني البريطاني الذي زار بغداد في اواخر 
كانون الثاني 1953. كما ان الوصي كان يتخوف 
من ان يتشجع احد الضباط الطامعين فيرتكب 
عماًل من شأنه ان يفرض من خالله وجوده في 
الحكومة ولهذا ناقش الوصي موضوع ابعاد نور 
الدين محمود مع السفير البريطاني واقترح ان 

يصبح سفيراً للعراق في طهران.

ي�س���اف اىل ذل���ك ان الو�س���ي كان يرغ���ب بع���د ان انه���ت 
ال���وزارة مهمته���ا بتكلي���ف �سخ�س���ي مدين ميتل���ك خربة 
�سيا�سية يختلف متاما عن نور الدين حممود الذي تعوزه 
اخل���ربة ال�سيا�سي���ة والذي ب���دا طموح���ه ال�سيا�سي يظهر 

للعيان.
ل���ذا او�س���ح الو�سي لن���ور الدين حمم���ود رغبت���ه بعودة 
احلك���م املدين وطالب���ه بالن�سح���اب من ال���وزارة وتعينه 
ع�س���وًا يف جمل����س العي���ان ال ان���ه رف����س ال�ستقالة يف 
بادئ الم���ر والتخلي عن امل�سوؤولي���ة ب�سكل مهدد وخطر، 
وكان وزي���ر ماليت���ه عل���ي حمم���ود ال�سي���خ ي�س���ر علي���ه 

بوجوب ال�سمود والبقاء يف احلكم .
غ���ر ان نوري ال�سعي���د ا�ستطاع اقناعه بتق���دمي ا�ستقالته 
واملوافقة عل���ى تعينه ع�سوًا يف جمل����س العيان. وكذلك 
عندم���ا �سعر بان اربعة من وزرائ���ه يريدون ال�ستقالة من 
منا�سبه���م حلمله عل���ى التخلي عن امل�سوؤولي���ة لذا ا�سطر 
اىل الذع���ان فتقدم بكت���اب ال�ستقالة عل���ى م�س�س وجاء 

فيها.
�سيدي �ساحب ال�سمو امللكي الو�سي وويل العهد املعظم.

تلبي���ة لرادة �سموك���م الغالية ق���د ا�سطلع���ت بامل�سوؤولية 
يف ظروف حرجة، وكن���ت قد حددت واجبات وزارتي يف 

البيان الذي اذعته يف النا�س،وهي تنح�سر:
باعادة المن وا�ستقراره.

دافع���ي  ع���ن  للتخفي���ف  املقت�سي���ة  بالت�سريع���ات  القي���ام 
ال�سريبة، والتنفي�س عن ال�سعب.

ل�سن مر�سوم يقوم على ا�سا�س النتخاب املبا�سر، واجراء 
النتخابات مبوجبه

ومل���ا كان���ت وزراتي قد اجن���زت مهمتها، وقام���ت بواجبها 
بنجاح تام، بف�سل ار�س���اد �سموكم وتع�سيده، فارجو من 
�سموكم امللكي معذرتي ع���ن ال�ستمرار يف امل�سوؤولية. ما 

زلت خادم �سيدي املطيع.
23 كانون الثاين 1953 نور الدين حممود

ولق���د احتف���ظ الو�سي بهذا الكت���اب ب�سعة اي���ام حتى اذا 

تق���رر تاأليف الوزارة اجلدي���دة يف التا�سع والع�سرين من 
كانون الثاين، وجه اىل الرئي�س امل�ستقيل هذا اجلواب:

تناول���ت كت���اب ا�ستقالتك���م يف 23 كانون الث���اين 1953، 
ومع ابداء ا�سفي على تخليكم عن من�سب رئا�سة الوزراء، 
لب���د يل م���ن العراب ع���ن فائق �سك���ري، ومزي���د تقديري 
للجه���ود القيمة الت���ي بذلتموه���ا، انت���م وزمالوؤكم، خلر 
الوط���ن و�سالح���ه خ���الل ممار�ستكم احلك���م يف الظروف 

الدقيقة التي مرت بها البالد.
�س���در ع���ن بالطنا امللك���ي يف اليوم الثالث ع�س���ر من �سهر 
جمادي الول �سن���ة 1372 الهجرية املوافق لليوم التا�سع 

الع�سرين من �سهر كانون الثاين �سنة 1953 امليالدية.
عبد الله

ينف���ي ن���ور الدي���ن حممود م���ا ذك���ره خليل كن���ه يف كتابه 
)الع���راق ام�س���ه وغ���ده( ����س155-156 او ال�سويدي يف 

مذكراته �س519 من ان الو�سي ملح له بال�ستقالة ورف�س 
ذلك، ويدلل على راأيه ببقاء كتاب ال�ستقالة ملدة �سبعة ايام 
عن���د الو�س���ي فلو كان الو�س���ي هو الذي طل���ب ال�ستقالة 

لقبلها فورًا و�سكل وزارة جديدة يف اليوم نف�سه.
ترك���ت ا�ستقالة ن���ور الدين حمم���ود يف 29 كانون الثاين 
1953، مرارة كبرة يف او�س���اط الع�سكريني، فقد ف�سرت 
تلك اخلط���وة من قبلهم بان البالط ق���د احلق اهانة كبرة 
باجلي����س، ب�سبب ا�ستخدامه اداة قم���ع �سد ال�سعب، ومن 
ث���م اخراجه م���ن احلكومة على تل���ك ال�ساكل���ة، وعدوا انه 

عومل بطريقة �سيئة.
ويف �س���وء ذل���ك بداأ ال�سا�س���ة التقليديون الذي���ن تن�سلوا 
م���ن امل�سوؤولية خالل النتفا�س���ة بالظهور من جديد، حال 
ا�ستتب���اب الو�س���ع المني، وتهيئ���ة انف�سه���م للعودة اىل 
ال�سلطة فاخ���ذوا يطالبون الو�سي بع���ودة احلكم املدين، 

وهذا ما كان يدور يف ذهن الو�سي.
وعلى الرغم من اعرتافات هوؤلء ال�سا�سة بدور نور الدين 
حمم���ود يف انقاذ البالد من خط���ر داهم، عندما ا�ستطع ان 
يعي���د الو�س���اع اىل حالتها الطبيعي���ة، ال انهم مل ينكروا 
ت�سلطه الديكتاتوري وحماولته التحكم مبقدرات البالد.

وقد ا�ستمرت وزارة ن���ور الدين حممود م�سطفى �سهرين 
و�ستة ايام.

مل ت�ستط���ع وزارة من الوزارات العراقية ان تنفذ منهاجها 
كام���اًل مثلم���ا اتيح ذل���ك لوزارة ن���ور الدين حمم���ود التي 
حكم���ت حوايل ال�سهرين والتي ت�سلمت احلكم يف ظروف 
غ���ر اعتيادي���ة. حي���ث انه���ا قامت باجن���ازات مهم���ة على 
ال�سعيدين الداخلي واخلارج���ي. فعلى ال�سعيد الداخلي 
بذلت اجلهود يف توطيد الم���ن وارجاع احلالة الطبيعية 
اىل ن�سابه���ا. وا�ستجاب���ة لرغب���ة المة ا�س���درت الوزارة 
مر�سوم���ًا يق���وم على ا�سا����س النتخ���اب املبا�س���ر ملجل�س 

النواب. واجرت النتخابات مبوجبه.
على اثر ا�ستقال���ة وزارة نور الدين حممود يف 23 كانون 
الثاين 1953 وقبول هذه ال�ستقالة يف التا�سع والع�سرين 
م���ن ه���ذا ال�سهر عهد الو�س���ي المر عبد الل���ه اىل ن�سرة 
الفار�س���ي بتاألي���ف ال���وزارة اجلدي���دة، فات�س���ل الفار�سي 
بعدد من ال�سيا�سي���ني لي�ساركوه يف حتمل امل�سوؤولية كما 
اع���رب يف غربته يف ادخال حممد ر�س���ا ال�سبيبي وح�سن 
عب���د الرحمن وخليل كنة وكذلك نور الدين حممود رئي�س 
ال���وزراء امل�ستقب���ل كوزي���ر للدف���اع يف وزارت���ه املرتقبة، 
فل���م يجد م���ن يلبي طلبه ه���ذا ل من الكرثي���ة النيابية يف 
املجل����س اجلدي���د ول م���ن غره���م م���ن اقط���اب املنظمات 
ال�سيا�سي���ة غ���ر املمثل���ة يف ه���ذا املجل����س، وكان���ت حجة 
الول���ني ان يتوىل امل�سوؤولية �ساح���ب الكرثية الربملانية 
وكانت حجة الخرين ان هذه الكرثية الربملانية قد تقلب 
للفار�س���ي ظهر املجن يف اية �ساع���ة ارادتها فيكون م�سر 
وزارته كم�سر )ال���وزارة اليوبية الثانية( التي مل تعمر 
اك���رث من خم�سني يومًا فكان لزاما عليه – واحلالة هذه – 
ان يعت���ذر عن هذا التكليف فلما قدم اعتذاره كلف الو�سي 
جميل املدفعي بتاأليف الوزارة فالفها يف 29 كانون الثاين 

.1953
عن ر�صالة )نور الدين حممود ودوره الع�صكري وال�صيا�صي(

قبل 70 عاما

إستقالة وزارة نور الدين محمود
في 29 كانون الثاني 1953
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الحسني ال���رزاق  عبد 

استدعت الحكومة العثمانية في عام 19٠9م 
المهندس اإلنكليزي المعروف بالسير وليم 

ويلكوكس إلقامة سد محكم عل الفرات 
بالقرب من قصبة المسيب ليمنع المياه 

الوفيرة من االنحدار نحو الجنوب من دون أن 
تستفيد منها مزارع الفرات األوسط فائدة تذكر. 

ويكون )الناظم( هو الحكم في توزيع المياه 
على المزارع والمدن القائمة على عدوتيه توزيعا 

عادال يدر على المزارع والفالح أفضل الخيرات 
والبركات.

وق���د ا�سطرت احلكومة البائ���دة اإىل ا�ستدعاء املهند�س 
امل�س���ار اإلي���ه للقيام بهذا العمل اخلطر عل���ى اأثر انهيار 
ال�س���د ال���ذي اأقام���ه يف عر�س النه���ر املذك���ور املهند�س 
الفرن�س���ي امل�سي���و �سندرف���ر ع���ام 1885م، عندم���ا بداأ 
الفرات يتحول عن جمراه الطبيعي فيتدفق بغزارة يف 
�سط الهندية م���ن دون اأن ياأخذ جدول احللة منه ق�سطه 
الوافر. والذي يطلع على خارطة العراق واأنهاره، ويلم 
مبواقع فدنه ومزارعه يدرك - بال ريب - حاجة املزارع 
الواقع���ة على نه���ر احلل���ة اإىل مياه غزي���رة دائمة حتى 
ل يع���وزه القح���ط في�ستحوذ على �سكان���ه كما ا�ستحوذ 
عليه���م ع���ام 1878م. فله���ذا ال�سبب م�س���ت احلاجة اإىل 

و�سع )ناظم( ملاء الفرات واأ�سبح ذلك ال�سغل
ال�ساغ���ل ل لأه���ايل الف���رات فح�سب بل ل�سا�س���ة العراق 

وحكومة الأ�ستانة من ورائهم.
زرت �س���دة الهندية غ���ر مرة فلم اق�س فيه���ا وقتا كافيا 
لدر����س ط���رق توزي���ع املي���اه وتعب���ر ال�سف���ن وترتيب 
املناوب���ة كالوق���ت الذي �سرفت���ه هناك يف بح���ر كانون 
الأول م���ن �سن���ة 1927 فق���د بقي���ت هن���اك م���دة طويلة 
ا�ستطعت فيها اأن اقف على مالحظات دقيقة ل اأعتقد اأن 

قراء لغة العرب الزاهرة يف غنى عنها.
اأقي���م �س���د ال�سر ولي���م ويلكوك�س عل���ى اأثر انه���دام �سد 
امل�سي���و �سندرف���ر الفرن�سي فوق اأر�س تبع���د األف مرت 
ع���ن ال�سد الق���دمي وهو اأعظم بناء �سيدت���ه يد الب�سر يف 
ب���الد الرافدين حتى األن. والواق���ف عليه اليوم يده�س 
ده�سا عند رويته �سخامة ذلك الأثر وهند�سته وتبويبه 
والط���رق الفني���ة املتخذة لرف���ع الأبواب لتوزي���ع املياه 
وتعب���ر ال�سف���ن وغر ذلك مم���ا يده����س العقول: طول 
ال�س���د اأك���رث م���ن 250 مرتا وعر�س���ه ب���ني الطوارين 4 
اأمت���ار وع���دد الأب���واب التي في���ه 36 وعر����س كل منها 
5 اأمت���ار وه���ذه الأبواب من املع���دن وتنزل اإن���زال كما 
ينزل ال�سي���ف يف القراب. واقربتها من الآهني )احلديد 
امل�سب���وب( وتن���زل فيه���ا بوا�سط���ة اآلت خ�سو�سي���ة 

تق���ام على الطورة )التيغ( من جه���ة �سدر النهر ت�سمى 
مرافع )جم���ع مرفعة( ويكون ارتفاع منب�سط املاء الذي 
مي���ر خالل هذا ال�سد 6 اأمت���ار يف وقت الفي�سان ويدفع 
2600 م���رت مكعب يف الثانية وعر�س كل عمود من هذا 

ال�س���د مرت ون�سف وطوله عن���د قاعدته 13 مرتا وال�سد 
كل���ه مبني بالطابوق وباملالط )ال�سمنتو( ولقد �سنع له 
اأك���رث من 12 مليون اآجرة واتخ���ذت الأ�س�س من اللياط 
وامل���الط ومل ي�ستعمل فيه من احلجارة اإل حجارة هيت 
وذل���ك لتقوي���ة بع����س املنح���درات من���ه وعل���ى اجلانب 
الأي�س���ر من ال�سد درقتان متتاليت���ان عر�س كل منهما 8 
اأمت���ار وطوله���ا 50 مرتا لتتمكن ال�سف���ن من العبور من 
جانب ال�سد اإىل اجلانب الآخر منه.وطرق عبور ال�سفن 
من جان���ب اإىل اآخر مده�سة وخط���رة لن املاء الذي يف 
جه���ة ال�سد اليمن���ى يعلو املاء ال���ذي يف اجلهة الي�سرى 

باأكرث من خم�سة اأمتار اأحيانا.
وله���ذا تراه���م يفتحون اأب���واب الدرقة اليمن���ى فتمتلئ 
ماء حتى يوازي �سط���ح النهر يف اجلهة اليمنى فتدخل 
ال�سفين���ة يف الدرق���ة وتن���زل اأبوابه���ا ثم تفت���ح اأبواب 
الدرق���ة الي�س���رى فتخرج املي���اه منه���ا وتنخف�س حتى 
تكون موازية ل�سطح النهر م���ن اجلهة الي�سرى فتخرج 
ال�سفين���ة عندئ���ذ �ساملة م���ن كل خطر. ولكنه���ا قد تنقلب 
اأحيان���ا فتت�سرر وذلك يف مو�س���م الطغيان عندما تكون 
املي���اه غزي���رة وقوي���ة ل تق���وى اأب���واب الدرقتني على 

مقاومتها.
تفت���ح جميع اأبواب ال�سد - وعدده���ا �ستة وثالثون كما 
اأ�سلفنا - يف مو�سم الطغيان فتجري املياه يف جماريها 
الطبيعي���ة وت�سرتك جميع الأنه���ار يف ال�ستفادة منها. 
اأم���ا يف مو�سم ال�سيهود )اأي وقت نق�سان املياه( فت�سد 

الأبواب باأجمعها وتوزع املياه على البالد والأنهر بطرق 
املرا�سنة )املناوبة(. وه���ذه الطريقة واإن اأحلقت اأنواع 
الأ�س���رار احلي���ة واملعنوية ب�س���كان الف���رات الأو�سط، 
ول �سيم���ا باأه���ل احلل���ة والديواني���ة يف اأي���ام ال�سيف 
املناوب���ة اإل اإنه���ا تفيد امل���زارع فوائد جزيل���ة، فعو�سا 
م���ن اأن تك���ون املياه ن�سي���ب املزارع الواقع���ة على �سط 
الهندية الكبر فقط، جتد جميع مزارع الفرات وبلدانها 
ت�ستفيد بهذه الطريقة فائدة واحة مق�سمة بينها تق�سيما 
عادل فنيا. ول���و اأن احلكومة العراقي���ة الر�سيدة عملت 
بجميع التو�سيات الفني���ة التي اأو�سى بها ال�سر وليم 
ويلكوك����س املهند�س الإنكليزي البارع واأقامت ال�سدود 
عل دجل���ة يف )�سامراء( ويف )بلد( وعلى �سدر الفرات 

قبالة مدينة الكوت وعلى )قرمة علي(
حل�سلت عل���ى موارد زراعية عظيم���ة رمبا عو�ست عن 
جمي���ع النفقات الالزمة لإن�ساء ه���ذه ال�سدود يف مدة ل 
تزي���د عل���ى اأربعة اأع���وام وبذلك تتخل�س م���ن ال�سائقة 
القت�سادي���ة التي ل تزال رازحة حتت اأثقالها لن البالد 
ب���الد زراعي���ة ولي�ست فيه���ا م���وارد اقت�سادي���ة �سريفة 
وعظيم���ة غ���ر زراعتها ف���اإذا مل ت�ستثم���ر احلكومة هذا 
املنبت احليوي فال فائ���دة اقت�سادية ترجى لهذا اململكة 
واإذا ق���ال غان���دي اأن ا�ستقالل الهند قائ���م على املغازل؛ 
فنح���ن نقول اأن مدنية العراق املقبلة منوطة باملحاريث 

واملناجل وكفى بهذا العتبار فخرا.
م. لغة العرب: العدد 56 - 1928

ساعة في سدة الهندية سنة 1928


