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 UÐWš نشر تباعا في جريدة
لسان حال احلزب الد7قراطي الكردستاني

ابتداءا بالعدد ١٠٠٣ في ٢٠٠٠/١١/٢٤  حتى ١٠٢٦ في ٢٠٠١/٥/١٨
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»U!J"U# n$dF%
 UÐWš عرضت عليَّ مؤسسة ئاراس للنشر والتوزيع جمع احللقات التي إنتظمها حوار جريدة
لسان حـال احلزب الد7قـراطي الكردستاني. بـعد أن أجنزه السـيدان األديبان مـؤيد طيب وسعـيد
يحـيى وأكمـاله في واحـدة وعشـرين حلقـةo وضمـها الى كـتـاب موحّـد ليكون من ضـمن سلسلة

كتبها. فبادرتُ الى اsوافقة شاكراً ومسروراً.
وكـانت فكرة الكتاب مناسـبة قـد تتيـح لي إعادة النظر فـيمـا حتدثت به وإجـراء التعـديل أو
احلـذف أو التــفـصـيل في اآلراء واألحــداث التي بسطتــهـا إسـتـدراكــاً sا فـاتني قـولـه أو مـا لم
تسعفني الذاكرة به سـاعة السؤال اsباغتo وليس احلديث اsرسل كالكتابة التي يسبـقها تفكير
وإعـادة نظر - إال أني لم أنتـهـز الفـرصة إلجـراء أيّ تعـديل وفـضّلت أن تنشـر (ئاراس) احلـوار
برمّته كمـا ظهر �اماً في جريدة UÐWš  وقصرت عـملي على تصحيح األخطاء اsطبعيـة الكثيرة
جداً التي وقع فـيها اsسـجّل فضالً عن إضـافة عبـارة أو إثنت� سقطتـا منه في أربعة أو خمـسة
مـواضع. إالّ أني عـمدت الى إضـافـة حواشٍ وتـعليقـات توضـيـحيـة على اجملـموعـةo مـشـفوعـة
بجملة بحوث صـغيرة إيضاحية لشـرح آراء ومقاصد معـيّنة ما كان 7كن اخلوض فيهـا في مقام

السؤال واإلجابة وبسبب احلاجة الى إستشارة بعض اsضان واsراجع.
ليس بوسـعي وأنا أشـرف على خـتام كلمـتي هذه إالّ أن أنوّه باحلـفـاوة واإلهتـمام الذي لـقيـه
هذا احلوار من القراءo الذين أمطروني بثناء الأستحق بعضه بسبب ما إستشفّوا من اآلراء التي

بسطتها وهي على حد تعبيرهم آراء جريئة جديدة ال عهد لهم �ثلها.
وهذه على كلّ آرائي بسطتها وأنا اsسؤول عنها وحدي.

جرجيس فتح الله             
٢٠٠١/٦/١٠                                                مصيف صالح الدين         
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كـانت جـريدتنا في عـدد سـالف -قـد وعـدت قـراءها بفـتح حـوار مـتـعـدد اجلـوانب مع االسـتـاذ
جرجـيس فتح اللهo واعدت في سـبيل ذلك مجـموعة من األسـئلة بعناية وشموليـة قدر االمكان
وبأطمـئنان تام من اجابات له صـريحـة كثـيراً مـا تتسم بجـرأة مثـلما عـودتنا تآليفـه ومقـاالته.
وقد تناولنا فـيها جانباً من حـياته الفكرية والعلمية واsواقف السـياسية التي مـرّت به ومرّبها.
السيـما دوره في احلركـة التحررية الـكوردية. ومجهـوداته القلمية في مـيادين التـأليف والنشر
oوالصحافة. وكذلك عن آرائه ووجهات نظره في احداث حاسمة من تاريخ العراق الذي عاصره
وذكريات له عن عالقات بشخصيات علميـة ووطنية بارزةo فضالً عن رجال حكم اشتهر امرهم

وباتت اعمالهم حديث الناس.
 وانتظم حوارنا مع االستاذ في ثـالثة عشر سؤاالً رئيساoً أرتأينا أن نضعـها أمام أنظار القراء
مثل وضع االجابات برمتهـا أمامهمo قاصدين بذلك التأكيد لقرائنا االفـاضل بأن تغييراً ما لن
يطرأ على أي منها وأن ال تـبديالً وال اضافةً وال حـذفاً قد يعـمد اليه فـيها على ضـوء رد فعل

االجابات اsتتابعة.
ودونك اياها:

* بدأ£ بالكتابة في مقتبل العمرo هل لنا أن تتحدثوا عن البدايات?
* دخلتم كليـة احلقوق ببـغداد عام ١٩٣٩ وزاملتـم شخصـيات عديدة كـان لها األثر الكبـير في

احلياة السياسية والثقافية العراقيةo نرجو أن تتحدثوا عن بعض هؤالء ومواقفهم.
* زاولتم مـهنـة احملـامـاة واشـتـهـر£ كـونكم احملــامي الذي اليخـسـر في قـضــيـة.. هل تذكـرون

مرافعات عالقة بذاكرتكم الفذة?
* بدأ£ حـيـاتكم السـيـاسـيـة واحلـزبيـةo باألنتـمـاء الى حـزب الشـعب الذي كـان يرأسـه اsناضل
اsعــروف عـــزيز شــريفo ثـم قــدمــتم اســـتــقــالتـكم منه وانـتــمــيــتـم الى احلــزب الد7ـقــراطي

الكوردستانيo متى كان ذلك وكيف?
oمـاذا كان طابعهـما oوصل جريـدتي الروافد واحلقـيقة ورأسـتم حتريرهماsأسسـتم في مدينة ا *
وكيـف تقوّمـون جتربتكم تلك بعـد مرور كل تلـك السنوات? وماذا كـان تأثير اجلـريدت� على

احلياة السياسية في اsوصل وخارجها آنذاك?
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* اعتـقلتم عام ١٩٦٣ ألسباب سـياسيـة وحكم عليكم باألعدام وبقيـتم في السجن مدة خمـسة
أعوام ونصف العام. ماهي اsعاناة وكيف كانت اsعنوياتo ومتى اخلالص من احلكم?

* التحقتم بصفوف الثورة الكوردية وكنتم قـريب� من شخص القائد مصطفى البارزاني. وخالل
سني الـثـورة جــرت عــدة مــفـاوضــات ب� الثــورة الكـوردية واحلكومــات العــراقــيـةo اهمــهــا
اsفــاوضـات التي ســبـقت تـوقـيع اتفــاقـيــة ١١ آذار عـام o١٩٧٠ كــيف كـانت دبلـومـاســيـة

البارزاني في تلك اsفاوضات?
* كلفتم ب� عـامي ١٩٧٣-١٩٧٤ من زعامة الـثورة الكوردية باعداد مـشروع للفدراليـة يقدم

الى احلكومة اsركزيةo اين صار اsشروع? وهل تتذكرون أهم بنوده أو فقراته?
* تقـرر قـبل فـتـرة وجـيـزة تكر» عـدد من الشـخـصيـات العـراقـيـة والعـربيـة كـانت لهـا مـواقف
مشـهودة من القضـية الكوردية هم: جمـال عبدالناصـرo عزيز شريفoكـامل اجلادرجيo محـمد
مـهــدي اجلـواهريo اذا كــان باألمكان توضــيح مـواقــفـهم التـي يجـهلهــا هذا اجلـيـل من ابناء

شعبنا.
* كانت لكم عالقـة قوية بالشاعر مـحمد مهـدي اجلواهريo وحسب علمنا فقـد ذكركم في اجلزء
الثـاني من مـذكـراتهo لكننا الحظنا غـيـابكم في مـهـرجـان مـئوية الـشاعـر الكبـيـر الذي اقـيم

مؤخراً في االقليمo ترى ما السبب في هذا الغياب?
* رشحتم عام١٩٧٠ لعضوية اجملمع العلمي العراقيo ولم يتم ذلكo ما السبب?

* هناك شـخصـيات سـيـاسيـة لعبـت دوراً مهـماً في احلـيـاة السيـاسيـة العـراقيـةo والزالت مثـار
جدل: نـوري السعيـدo رشيـد عالي الگيـالنيo بكر صـدقيo سعـيد قزازo عـبدالكر» قـاسم..

®كن التحدث عنها ولو بأيجاز.
* عد£ الى كـوردستـان بقصـد االقامة الـدائمة.. فمـا الذي يشغلكـم اآلن من مشاريع التـأليف

والترجمة?
عـرضت هذه األسـئلة على االسـتـاذ فلم يبـد اعـتـراضـاً على أي منهـا ولم يعـتـذر عن االجـابة
عنها جـميـعاً ووعد أن يفـعل ذلك مشكوراً بجلسـات سننشرها تبـاعاً بحلقات مـسلسلةo في

جريدتنا وفي (برايه تي) ايضاً مترجمة.
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سسسس::::    ببببددددأأأأ££££    ببببااااللللككككتتتتااااببببةةةة    ففففيييي    ممممققققتتتتببببلللل    ااااللللععععممممررررoooo    ههههلللل    للللنننناااا    اااانننن    تتتتتتتتححححددددثثثثوووواااا    ععععنننن    ااااللللببببددددااااييييااااتتتت????

اريد أن أمـهـد جلوابي بهـذه الكلمـة ان سـمـحت ألني اآلن في مـوقف صعبo مـوقف احلـديث
عن نفسي وهو ما احتاشاه كلما وجدت الى ذلك سبـيالً وأمنت مخرجاoً فالناس في معرض هذا
اsوقف طائفتان طائفة تطرب وتصاب بخيالء بل وتصطاد كل فرصة تعن للتحدث عن اعمالها
ومنجزاتها بصدق او كـذب او مبالغةo و�ا يبدو نوعاً من الزهو والتعـالي. وبعضها وهو االريب
الداهيـة يتصنع التـواضع ويتعمـد التقليـل من أهمية دور مـع� له سئل عنـه في سبيل انـه 7هد

لنفسه السبيل الى مبالغة او تهويل في دور آخر.
ثم اني ال اعـتبر نفـسي من اولئك االنطوائي�. وتلك هي الطائفـة األخرى التي تضن بـوقائع
حياتهـا وجتاربها عندمـا يطلب منها احلديث عنهاo فـانا كاتب وكثيـر من االوساط تدرجني في
عـداد اsؤرخ� وذوي االفكار اsسـتجـدةo وانا أحـمل على عـاتقي ثقل أكثـر من عـشـرين كتـاباً

مؤلفاً ومترجماً ووطابي ®لؤ بأبحاث ومقاالت بالعشرات. في امهات اجملالت والصحف.
اذن فـما اظن حـياتي �ثل هذه التـفـاهةo بحيث يخـجلني احلـديث عن طرف منهاo وال اظنهـا
غيـر جديـرة باألذاعة والنشـر. وان اعتـبرنا مـعدل ثالث� عـاماً للجـيل البشـري الواحـدo فعـمري
يعـادل جـيل� وأكـثـر من نصف جـيل رافـقت عهـد االنتـداب وانا صـبيo وعـشت العـهـد اsلكي
واالستـقالل وعانيت منه وانتفـعت به وواكبت انقالباته العـسكرية وثوراته وانتفاضـاته احمللية.
وقاسيت من هذا العـهد الذي يطلق عليه اسم «اجلمهوري»o وفي مـعظم االحيان كان دوري في
. بل كان في الواقع دور اsتفـرج اsراقبo والضحيـة. لم اعرف االحداث ضـئيالً جـداً أو هامشيـاً
إسمي في عالم السياسـة واحلياة العامة مرتبطاً قط بحدث كبيرo خال مـقاالت ثلب وتشهير بي
تنشر ب� آن وآخر. ولـم اتقلد منصباً رسميـاً يتاح لي االنطالق عبره في عـالم احلياة السيـاسية
وليطلب مني أو ألقدم هنـا او في اي مكان آخر حسابـاً بسببه. و�خـتصر القـول كنت واحداً من
القلـة التي كـــتــبت لهـــا الســالمـــة ب� آالف طحنـتــهــا غـــوائل االحــداث اsـأســاوية الـتي اsّت
بالعـراقيـ�. ال امتـاز عنهم اال ببـعض شـهرة غنمـتـها مـن معـاجلـتي الكتابة تـأليفـاً وصـحافـةً.

وليس في حياتي ما أخجل منه وما احاول اخفاءه.
انه ليبـهجني حـقاً ويغمـرني بالسعادة أن ألـبي طلب جريدة «UÐWš » و«wðW¹«dÐ -التآخي»
فــقـد رافــقت «خـه بـات» عـضــواً في اسـرة حتــريرها منـذ والدتهـا في الـعـام o١٩٥٩ وبأســمي
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وتوقــيـعي قــدمت طلـب اسـتــئناف اصــدار «التـآخي» عــقب احلــادي عـشــر من آذار في العــام
.١٩٧٠

واآلن الى السؤال: تسـألني كيف كـانت البدايةo وانا ال ادري كـيف اضع نهاية للبـدايةo قبل
التورط في احلديث عن بداية النهاية.

للوسط عامل كبيـر. نشأت ألبوين يحسنان القراءة في عصر غلبت عـليه االمية. وفي اsنزل
عدد كبـير من الكتب الدينية كانت كمـا يحدثوني بهo مصدر اهتـمامي اخلاص بتقليبـها وانعام
النظر فيهاo عـازفاً عما يشغل امثالي من اsسليات وضـروب اللهوo األمر الذي حمل الوالدة -
ر�ا تخلصـاً من اسـئلتي الكثـيرة واشـغال وقـتـها- على اخـذي الى اsدرسـة االوليـة القريبـة من
دارنا ولم اجتـاوز اخلامـسة بأكـثر من بضـعة أشـهرo بغـية تسـجيلي في الصف االول. وتقـول لي
الوالدة ان مدير اsدرسـة وهو كاهن سرياني سـأل عن عمري ولم يكن يُـقْبَل اذ ذاك من قلّت سنه
: "sاذا لـم تأتي �هـد مـعـه". وادركت الوالدة اsزحـة عن سـبعo وعندمـا انبـأته به اجـابـها مـازحـاً
وحدثتـه عن شدة تعلقي بالكتـاب واالسئلة اsزعـجة التي القيـها عليـها حولهـا ليل نهارo فـقال

لها "اذهبي وزيدي في عمره سنت� وسأقبله".
في ذلك احل� وبـعـد صــدور قـانـون اجلنسـيــة العــراقـيــة كـان يـتم تصـحــيح العــمــر بالزيادة
والنقصـان في سجالت النفـوس بحكم قضائي وال اشكـال في ذلك. اليقتضي له غـير اثن� من
الشهـود الكذاب� أو الصادق� مع طلب يتقـدم به وليُّه الى محكمـة الصلح. وهكذا أُضيف الى
عمـري سنتان ودخلت اsدرسة. وفي الـتاسعة كـنت استخـدم في دروس االنشاء تعابيـر وكلمات
تثير احليرة في معلمي وهو القس نفسهo في محلهـا احياناً وفي غير محلها وهي حصيلة قراءة

مشوشة لكل ما في اsنزل من كتب دين مثنى وثالثاً. ثم جاء اsد الكاسح.
كانت شقيقة كبرى لي قـد دخلت مدرسة عرفت في اsوصل حينذاك بأسم دار اsعلماتo وقد
استقدمت لها وزارة اsعارف طائفة من اsدرسات اللبنانيات من ذوات الشهادات العالية فهيئن
لطالبـاتهن مكتـبـة حـفلت بكل مـا اخـرجـتـه اsطابع اللبنانيـة واsصـرية من كـتب ادبيـة وقـصص
وروايات وفرضن على الطالبات تقـد» ملخص بالكتب التي يستعرنهاo شـرطاً للنجاحo وكانت
اشغال اsنزل �لـك على الشقيقة جل اوقـاتها تقريباً فـال تسمح لها بقضاء الـساعات الطوال في
قراءة كـتاب يزيد عدد صـفحاته عن اsائة او اsائت�o فـاستغلت فيَّ ذلك اsيل الشـديد وصارت
تدفع الي بالكـتب اsسـتعـارة واقـوم بقـراءتهـا -على ضـوء مـصـبـاح النفطo اذ كـانت اsصـابيح
الكهربائية آنذاك امتيازاً للطبقة اsوسرة جداً -ثم اقوم بتلخيصها لها شفاها او كتابة. وبفضل
الشـقـيـقــة أمـد الله في عـمـرها عـرفـتُ روايات جـرجى زيدان كلهـا ابتــداءً من (عـذراء قـريش)
وانتـهـاءً بـ(اsـملوك الشـارد) وعـرفت منقـوالت اsـنفلوطي ومـؤلفـات جـبــران واضـرابه من ادباء
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اsهـجـرo ثم تأتي األمـور مـواتيـة وبنسـق فريـد فتـقـذف بي وانـا في السنة األخـيـرة من الدراسـة
االبتدائيـة الى مقـعد في صف تولى تدريس العـربية فيـه االستاذ العـالمة الكبـير عضـو اجملمع
العلمي فــيـمـا بعـد صـاحب اsؤلفـات اآلثـارية والتـأريخـيـة «گـورگـيس عــواد»o كنت بال جـدال
تلمــيـذه اsفـضلo ثم حلــقت به وهو يؤرخني زمــيـالً في كـتــابه اsوسـوعي ذي اجمللدات الـثـالثة
«مـعجم اsؤلـف� العراقـي�» كـان ذلك في العـام ١٩٧٠ وهو وقت صدوره عـلى ما اذكـر. ومن
األستاذ تذوقت الشعـر العربي وصرت احفظ مئات القصـائد ومنه ايضاً كانت اول جتربة لي في
آداب الغرب لكثرة ما كان ينتقي لنا للمحفـوظات من شعراء اsهجر كأيليا ابي ماضي ونسيب
عريضـة وميـخائيل نعـيمـة واضرابهم. واذكـر ®ا اذكر انه كـان يوزع علينا بعض مـترجمـات عن
االدب الغربي بقيمـة زهيدةo منها ترجمة مخـتصرة لرواية «جول ڤيرن» الشهـيرة «الصعود الى
القمر». كنت اذكرها له كلما شاهدت واحداً من االفالم السينمائية العديدة التي اقتُبِست لها.
في تلك احلقبـة اsشوشة من متابعـاتي الفكرية كانت ثم بعثة تبشـير امريكية قد فـتحت لها
دكـاناً صغـيراً مطـالً على شارع نينوى للـمطالعة اجملـانيـة حشـدت فيـه اخـالطاً من كتب دينيـة
وتراجم ومنقـوالت عن اآلداب الغربـية وفـيهـا ما يبـاع بثـمن زهيدo وبالقـليل ®ا كان يقع بيـدي
من مـال عـرفت واقـتنـيت بعض تراجم تلك اsلـخـصـات النثـرية الشـهـيـرة التي عــملهـا (هارولد
وماري المپ) لتـمثـيليات وليم شـاكسپـيرo واقـاصيص چارلس ديكنز. عـرفتهـا قبل أن يتـقدم

بي العمر أللتذ بأصولها وباللغة التي كتبت بها.
واحـتـجت الى خـزانة sا كـان قـد جتـمع لي مـن كـتب ودواوينo وأظنه كـان صندوقـاً خـشـبـيـاً
للصابون او الشـاي فجعلت فـيه قطوعاً خـشبية. وفي مـدينة الناصرية وقد قـضيت فيـها سنت�
مع شـقـيقـتي التـي كانت تديـر مدرسـة اوليـةo وجـدت فـيهـا سـبـيلي الى اجملـالت اsصـرية التي
كـانت تصـدرهـا دار الهـالل. وتيـسـرت لي مـجلة «اsـقـتطف» العلمـيـة وكنـت اقـرأها وال أفـهم
الكثـيـر من مقـاالتهـاo وشدتـني عرى صـداقـة خيـاليـة رائعـة بالكاتب� اsصـري� سـالمة مـوسى
ومحمـد عبدالله عنانo ثم بالكاتب� الشهـيرين عباس محـمود العقاد وعبـدالقادر اsازني. كنت
اطالع كل شيء يـقع حتت يدي وبسـبب مـن هذا لم أكن ب� الطالب االوائلo اال انـي كنت احـرز
درجات غير مـسبوقة في اللغت� العربية واالنگليزيـة والتاريخ وبدأت وأنا في الثالث اsتوسط
اقـرع ابواب النظم. ونشـرت قصـائد مـحكمة النسـج مضـبوطـة على قواعـد العـروضo ألكتـشف
بعد قـليل بأني لست من اصحـابه رغم اني نلت اجلائزة الثـانية به في مـهرجـان اsسابقـة االدبية

التي اقامها نادي اجلزيرة في اواخر (صيف) العام ١٩٣٨ على ما اذكر.
قد اليـكون لذكر اسـماء بعض من يضطرني السـياق الى اثبـاتهم -أهميـة لقارئي وقـد طوى
الردى كثير منهم وانا اجهل ما حل بالبقيةo لكن وللتأريخ اذكر ان الفائز باجلائزة االولى آنذاك
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كـان الدكتـور حسن زكـريا الذي عهـدت اليه وكـالة وزارة اخلـارجيـة ايام عبـدالكر» قاسم وكـان
الفائز باجلائزة الثالثة ناثر أكرم العمري الذي اصبح سفيراً لبالدنا في عدة دولo وكانت جائزتي
الثانية كـتابا (فجر االسـالم) و(ضحى االسالم) للكاتب اsصري الكـبير احمد ام� �جلـداتهما

االربعة.
ومن ب� احملكم� كان االديب الكبير عبداحلق فاضل الذي قدر له ان 7ثل االنعطاف احلاسم

في بداياتي وانا اتوقل درجات الكتابة للجمهور.

ÃU(« n+u$Ë q{U) o(«b'-
¢WK:«¢ WK.(Ë

افـتـتح عـبـداحلق وزميـله يوسف احلـاج اليـاس -أحد اقـطاب احلـزب الوطني الد7قـراطي ومن
مؤسسـيه فيما بعد- مكتـباً للمحاماة اثر فصـلهما من وزارة اخلارجية ايام تولي نوري السـعيد
الوزارة وبحـجـة تطهــيـر الوزارة من العناصـر السـيـاسـيـة غـيـر اsـرغـوب فـيـهـا. فـأصـدرا مـجلة
«اجمللة» الشـهرية التي ما لـبثت أن استـقطبت عدداً كـبيـراً من احرار الفكر واالدباء والشـعراء
اsعـروف� في انحـاء القطر. كـان ب� الشعـراء اكـرم فاضـل وانور خليل وانور شـاؤول فضـالً عن
عبـداحلق وب� كتاب القـصة (ذو النون ايوب)o وطه الشيخ احـمد العسكري الذي اذكـر انه كان
يذيل اقاصيـصه بحرف (ط) وهو العمـيد الركن الذي قتل في دار االذاعة مع عـبدالكر» قاسم
في انقالب الـثامن من شبـاط ١٩٦٣. وب� الباحـث� واsؤرخ� الذين دقت ايديهم باب الشـهرة
بتــأليــفــهمo الـدكـتــور مــجــيــد خــدوري(١). الذي يشــغل اآلن منـصب رئيس قــسم الدراســات
السـتــراتيـجـيــة الشـرق اوسطيــة في جـامـعــة جـون هوبكنز بـواشنطن والدكـتــور العـالم الكبــيـر
عـبـداجلـبـار عبـداللـه رئيس جـامعـة بغـداد في عـهـد (قـاسم) واألديب والشـاعـر النجـفي جـعـفـر

(١) اsولود في اsوصل (١٩٠٨) مـن كبـار العلـماء واsـؤرخ� العـراقيـ� اsعـاصرين. إتـخذ الـتعـليم مـهنة وتقلب في عـدة
مناصب بهـا. ليـغدو في أواخـر األربعـينات أستـاذاً للتـأريخ في دار اsعلم� العـاليـة. وفي اخلمـسيـنات أنتُدب إللقـاء
احملـاضـرات في الواليات اsتـحـدةo فـإتخـذها وطناً ثـانيـاً ولم يقطع عـالقـاته بالوطن األم. وإرتفـعت بـه اsناصب فكان
أستـاذاً للتأريخ الشرق أوسطي فـي جامعة (جـون هوبكنز) الشهـيرة وأصدر خـاللها مؤلفـاته «العراق اsستـقل والعراق
اجلمـهوري والعـراق اإلشتـراكي». وقد تُرجم ثانيـهمـا الى العربيـة. كان مـديراً sركز الدراسـات الشرق أوسطيـة ومعـهد
الدراسات الدوليـة اsتقدمة في اجلـامعة نفـسها. نشأت بينـي وبينه عالقات صمـيمة ومراسـلة متواصلة. مؤخـراً أنبأني

قبل تركي السويد بأنه سيدخل اsستشفى إلجراء عملية جراحية شفاه الله.
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اخلليلي واألستاذ سعيد الديوجيo وكنت اصاب بنشوة كلما ظهرت لي كلمة او قطعة شعرية اذ
. كانت صحـبة هذين احملـامي� اجد اسـمي ب� اسمـاء هؤالء الذين يكبروني مـركزاً وعلماً وسنـاً
الفكـرية واحـدة مـن اجل النعم التـي حـبــاني بـهـا اللـه. مـا اشــعــرني (عــبــداحلق) بفــارق السن
والنضـــوج العلـمي ابداً وهو يـأخــذني فـي نزهات على الـقــدم طويـلة حــتـى تالل نينـوى األثرية
يحادثني ويسمع مني كما يحادث ويصغي الى ند له ويفتح امامي ابواباً من اsعرفة في العلوم

واآلداب الغربية العهد sطالعاتي بها من قبل.
ال اعـتــقـد ان هذين احملــامـي� اsثــقـف� الطاهري الـقلب واولهـمــا عـربي النجــاد وثانيـهــمـا
تركمـاني األصل قد ارتكبـا زلة خلقيـة في سائر ايام حيـاتهمـا وقد طواهمـا الردى. كان يوسف
احلاج الياس بعـد تخرجي ومزاولتي احملاماة خـير مثال اقتـدي به في التعامل مع الناس وآداب
اsرافـعـة واالستـزادة من الدراسـات القـانونيـةo وفضّل عـبـداحلق العـودة الى السلك الدبلومـاسي
عندمـا طلب منه ذلك. وقلدته احلـكومة االيرانيـة وسـام األسـتحـقـاق العلمي من الدرجـة االولى
بعـد ان نشـر التـرجـمـة الكاملة شـعـراً لرباعـيـات اخليـام. وهي افـضل ترجـمـة وادقـهـا من سـائر
التـراجم العربيـة بشـهادة العـالمة اsصـري الكبـير (أحـمد أم�) الـذي قدم ألول طبـعة لهـا. في
اثناء زيـارتي االولى لكوردســتــان وقع نظـري وانا اقلب الطـرف في كــتب احــد ورّاقي دهوك-
على مـجمـوعـة قصـصه الكـاملة وقد اعـيد طـبعـها فـهـاجت بي لواعج الذكرىo وكـان نعـيه قـد
بلغني وانا في السـويد قـبل اربع سنواتoكـيف كنت استـقـبل مجـموعـاتهـا بالتقـريظ والتـعليق
وكلها مـألوفة عندي. اذ كان ادبه اجلم وتواضـعه بأبى االّ يسلمني اياها وهي مـخطوطة ألقرأها
قبل ان يدفـع بها للمطبعـة. وتقلبت به اsناصب ارتفـاعاoً فكان اول سفـير للعـراق في جمـهورية
الص� الشعبية ايام (قاسم) وابى عليه خلقه العالي أن يواصل �ثيل البالد بعد انقالب الثامن
من شـبـاط o١٩٦٣ فـاسـتـقـال ومُنـح حق اللجـوء السـيـاسي في بالد اsـغـرب وكـان مـوضع جتلة
وحـفاوة مـن ملكهـا الراحل. قال لي الـدكتـور البـاحث(جليل العطيـة) نزيل پاريس ان عـبـداحلق
عاد الى الوطن وسقط ميتاً على درجات كان يتوقلها ولم يشعر أحد بنعيه وشيع منسياً �اماً.

وهكذا يكرّم العباقرة االفذاذ عندنا.
 لم يعد هناك من يشـرف على حترير اجمللة ويتـولى امورها بعد عـودة عبداحلق الى الوظيـفة
واعـتزم يوسف ايقـافهـاo اال ان (ذا النون ايوب) اصـر على اصدارها فـي بغداد وجنح في نقلهـا

ليتولى امر حتريرها هناك ووافق ذلك دخولي الكلية فواصلت الكتابة فيها.
وقـتئـذٍ وانا في الثـانوية واجهت اول جتـربة عـملية في الـتحـرير والنشـرo ففي نطاق الدراسـة
الثـانوية كنت عضـواً في الهيـئة االدارية للجـنة األدب واخلطابة. وأوكل الي أمر حتـرير نشرتهـا
ويخطر بـبـالي اننـا اتخـذنا لهــا عنوان «الثــمـرات االولـى» وكـان عليّ أن أشــرف على تنســيق
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الكلمات واsقاالت التي ستتضمنها واالتفاق مع اsطبـعة والتصحيح وهي في الواقع مهمة كان
اsفـروض ان نتقـاسمـها أنا ورئـيس اللجنة ابراهيم فيـصل االنصـاريo وقد حتـملت وحدي سـورة

سخط مديرنا الباطش جراء التأخير ألن (ابراهيم) لم يكن في اsدرسة اذ ذاك وجنا.

ً    ألألألألررررككككاااانننن    ااااجلجلجلجلييييشششش???? ً    اااانننن    ققققااااططططععععتتتتككككoooo    ااااتتتتققققصصصصدددد    ااااببببررررااااههههييييمممم    ففففييييصصصصلللل    ااااللللذذذذيييي    ككككاااانننن    ررررئئئئييييسسسسااااًًً سسسس::::    ععععففففووووااااًًً
هو بعــينهo كــان قـد التــحق قـبل انـتـهــاء الدراسـة هو وكــثـيــرون من طالب صــفنا بالكلـيـة
العـسكرية. زمالء كـثـار تركوا الدراسـة واخـتاروا االحـتراف الـعسكريo سـمت ببـعضـهم الرتب
وكان منـهم الصديق والزمـيل الوفي اللواء الركن احمـد توفيق الصـائغo الذي تولى في ح� من
الزمن القيادة العليا لقوات اsواجهة مع الثـورة الكوردية (وكانت تسمى قيادة قوة اsيدان). ال
. وعلى ذكر انسى قط اجلهـود التي بذلها ايام محنتي واتصـاله الدائم باألهل مواسيـاً ومشجعـاً
هؤالء العــسكـري� اليســعني اغــفــال الصــديق الـعـزيـز(سليم الفــخــري) الذي الـتــحق بالثــورة
الكوردية بعد انقالب الثامن من شباط ١٩٦٣وخدم فيها بأخالص وجترد وعانى في سبيلها ما
عانى. ربطتنا صـداقة الصبا وحـرية الفكر (ال العقيـدة) وإرتفعت الى عالقة عـائلية صحيـحة.
كـانت عـالقـة التسـمـو الـيـهـا أي عـالقـة مع من قـضى نحـبـه من زمـالئي الـذين إخـتـاروا مـهنة
احلرب. وقد اشتّطُ في اخلروج عن حدود السؤالo لكن ال املك نفسي من ذكر زميل آخر ادركه
االجل جملـرد عالقـة بحكاية تـعود الى ثورة بارزان في الـعام o١٩٤٥ وقـد سـمت به الرتب الى
قـيـادة فرقـة على مـا بلغني وهـو اللواء الركن مـحمـد نوري خليـل وكنا جنلس على رحلة واحـدة

في الصف الثالث اsتوسط.
ذات يوم وانا في مكتبي للمحاماةo دخل علي محـمد نوري هذا وهو ببزته العسكرية وبرتبة
رائد ركن يسـتشيـرني في قضـية نزاع قـضائي مـعقـدة وحلظت على صدره شـارة نوط الشجـاعة
فسألته مجـامالً -ولم يكن بخاطري شيء عن الثورة يتعلق باالمر فقـد كان مضى عليها ثالث
سنوات- اجاب قُلدت الوسـام لسبب موقف وقفـته هناك في سفـوح جبل پيرس: "فقـد كنت آمر
بطرية مـدفعـية واحـدق بنا الثوار وسـقط من افراد طـاقمي قـتلى وجرحى وهرب البـاقون وبقـيت
وحـدي فـمـا كـان مني اال ونزعـت عن اsدفع البـاقي الصـالح مـغـالقـه خـشـيــة ان يقع سـاsاً بيـد
اsهـاجم� ولست ادري كـيف كتـبت لي السالمـة وانا اتسلل خـارج مدى البندقـية"o هذا مـارواه

لي وما حفظته ذاكرتي ولعل احداً من ثوار العام ١٩٤٥ االحياء من يوثق هذه احلكاية.
واعتقد ان في اجلواب عن السؤال اكثر من الكفاية.
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سسسس::::    ددددخخخخللللتتتتمممم    ككككللللييييــــةةةة    ااااحلحلحلحلــــققققووووقققق    ببببببببــــغغغغــــدددداااادددد    ففففيييي    ااااللللععععاااامممم    ١١١١٩٩٩٩٣٣٣٣٩٩٩٩    ووووززززااااممممللللتتتتمممم    ششششــــخخخخــــصصصصييييــــااااتتتت    ععععــــددددييييددددةةةة    ككككاااانننن    للللههههــــاااا
ااااالالالالثثثثرررر    ااااللللككككببببييييرررر    ففففيييي    ااااحلحلحلحلــــييييااااةةةة    ااااللللسسسسييييااااسسسســــييييةةةة    ووووااااللللثثثثققققااااففففييييــــةةةة    ااااللللععععررررااااققققييييةةةةoooo    ننننررررججججوووو    اااانننن    تتتتــــتتتتححححددددثثثثوووواااا    ععععنننن    ببببععععضضضض

ههههؤؤؤؤالالالالءءءء    ووووععععنننن    ممممووووااااققققففففههههمممم....

في الواقع كـانت كلية احلـقـوق مالذي الوحـيد وفـرصتي االخـيرة فـي التحـصيل العـالي فقـد
ُرفض طلبـي للدراسـة فـي اخلـارج على نـفـقــة احلكومــةo ولم اكن قط مـهــيــئـاً ذهنيــاً إلحـتــراف
احلـقـوقo حـينذاك وخـريجـو البـعـثـات الدراسـيـة علـى كل حـال المـؤمل لهم غـيـر التـدريسo اال
اsتــخـصــص� في الطـب او الهندســة منهمo في ح� تـفـتح كلـيـة احلــقـوق ابـواب وظائف ادارية
وقـضـائيـة sن فـضّلهـا عـلى مـزاولة مـهنة احملـامـاة. في جـو من االنطالق الفـكري واحلـرية التي
يتـميز بهـا هذا اsعـهد العـالي عن ضبط اsدارس الثـانوية الصارمo وفي صف اناف عـدد طالبه
على اsائة واالربع�o يصعب عليك االرتبـاط برابطة صداقة محكم كتلك الرابطة التي يتـيحها
لك صف اليزيد عــدد طالبه عن العـشـريـنo اقـصـد تلك الصـداقــة العـمـيـقـة اجلــذور التي ظلت
تربطني مـثالً بــ(سليم الفخـري)o اال انك سـتلقى كمـا لقـيتُ وبصدف غـيـر متـوقـعةo رفـيقـاً او
خدينا يشـاركك الرأي او تطمئن اليه اثر لقـاء عابر او حديث قـصير او رأي يدلي به فـيقع منك
موقـعاً حسناً وبهـا تنشأ عـالقة وثيقـة غالباً مـا يكتب لها الدوام. من االخـوان االعزة. دام هذا
الرباط على مـا اذكـر بالدكـتـور عـبدالـله اسمـاعـيل البـسـتـانيo الذي اصـبح فـيـما بعـد عـضـواً
مـؤسسـاً وبارزاً في احلزب الـوطني الد7قراطي واثـبت له تاريخ البالد نشـاطاً في احلـقل الوطني
السـياسيo وقـد ادركتـه في العام ١٩٥٩ وهو اسـتاذ في كـلية احلـقوق فـالح علي باحلضـور في
واحدة من مـحاضراته وفـعلت. وزارني مراراً ايام رئاسـتي حترير«التآخي» في o١٩٧٠ الصـدفة
الغريبة جمعتنا معاً. ال ادري ايّ واحد منا كان اعتراضه على رأي ادلى به محاضرنا في درس
االقـتصـاد السيـاسي فـاسرع احـدنا بالدفـاع عن اآلخر وعلى اثر خـشـونة الرد من االستـاذ الذي
اجلـأنا مـعــاً الى اخلـروج من القـاعـة احــتـجـاجـاً وتلك كــانت بداية العـالقـة. وعلـيك ان تعلم ان
(عـبدالله) هو االخ الشـقـيق لكل من عـبدالقـادر اسمـاعـيل ويوسف اسمـاعـيل من ابرز اعضـاء

احلزب الشيوعي العراقي اsؤسس�.
و®ن احـتل موقـعاً فـي نفسي الزمـيل (عـبداالمـير العگيـلي) الذي وجدناه في العـام ١٩٦٠
�نصب رئيس االدعـاء العام في الـعراق وواحـداً من اsشارك� الثـالثة -كـما عُلم- في صـياغـة
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دسـتــور ١٤ �وز اsؤقت. وهناك (يـوسف جـواد اsعــمـار)(٢). الذي طحنـتـه دوامـة االعـاصــيـر
االنقـالبيـة السيـاسـيـة فراح ضـحـيـة محـاكـمـة صحـراوية واثقل سنوات سـجن طويلة بعـد العـام
١٩٧٠ وكــان يشـغـل منصب مــديرية عــامـة خطيــرة حــينذاك. ثم كــيف انسى اsأســوف عليــه
االستـاذ عبـدالرحيم شـريف بهـدوئه ودماثة طبـعه وعلو خلقـه وادبه اجلم? ال ادري كم من هؤالء
سـبـقني الى دار الفناء وكم ينتظـر منهم القطار مـثلي فـان احـتسـبنا اsـقدر علـى ضوء االعـمـار
فليس ب� هؤالء من يـزيدني سنوات كـثيـرةo ور�ا كـان اsأسـوف عليـه عبـدالرحـيم شـريف الذي
دفع حيـاته ثمناً sا كان يؤمن بهo وبقي حتى النفس االخـير صامـداً شامتاً بجـالديه أولهمo كان
توقيعي الى جانب توقـيعه عند تقد7نا طلب تأسيس حزب الشـعب وهو اخ شقيق للطيب الذكر
االستـاذ عزيز شـريف والسبب في تلك الـعالقة الوثقـى بكل الوفاء والعطف واالحـترام اsتـبادل
بيني وب� هـذه الشـخـصـيــة الوطنيـة الرائـعـة صـديق الشـعـب الكوردي الصـدوق ورفـيـق مـرحلة

خطيرة من مراحل نضاله.
اال ان الشــخــصــيـة البــارزة التـي كـان لـهـا الـتـأثـيـر الكـبـيــر في نـهج تفكيــري الســيــاسي
واالجـتمـاعي. وانعكس على اغـراض واجتـاهات كتـاباتي لم تكن بـ� هؤالء لم تكن من اترابي
امـثـال الذين ذكـرتـهمo بل ®ن يزيدني سناً بـعـدة اعـوامo وهو مـوصلي النجــاد كـعـبـد احلق وفي
حدود عمره. وها اني احتـدث عن هذا اsثقف الكبير وكُلي شكر لرئاسة حتـرير (خه بات) بسبب
اتاحــة الفـرصــة االولى التي نشــدتهـا منـذ زمن بعـيــد الحتـدث عن اsغــفـور لـه االسـتـاذ كــامل
قزاجنيo فـالى جانب (عبـداحلق) كان هو اقرب الشـخصيات اليّ وابعـد اثراً على تكويني اخلط
oالنهائي التي اعتمدتـه في عالم الكتابة والبحث. ودّع احلياة قتيالً بيـد الغدر على مقربة مني
وخـالل سـاعـات حـاسـمـة ب� حـيـاة ومـوت عـشـرات مـرشـح� للـقـاء ع� اsصـيـر في واحـدة من

احلفالت الدموية اجلنونية الكثيرة التي مر بها اهل هذه البالد.
في العـام ١٩٣٥ وقع نظري عليـه ألول مرة وهو مـدرس اللغـة االنگليزية وانـا تلميـذ له في
oوعلمت اننا مـن بلد واحـد ومن طائفـة مـذهبـيـة واحـدة oتـوسط �ديـنة الناصـريةsالصف االول ا
وانه اضطر الى قضـاء هذه السنة مدرّسـًا لتوفيـر ما يؤمن له نفقـات اsرحلة االخيرة من دراسـته

اجلامعية في بيروت.
ومـرت اربعـة اعـوام ألراه طالبـاً مـعي في كليـة احلـقـوق وكـانت مـفـاجـأة لم اسـتـعـد لهـاo لم
يعرفـني كثيـراً عندما كنت تلمـيذاً له. وال اريد ان ادخل فـي تفاصيل Äو الـعالقة بيننـاo وكيف
تواصلت مع بعـد الشقـة اي بعد خـتـام سني الدراسة وفـترة دورة الضـباط االحـتيـاط وما اذكـره

(٢) كان هو اآلخر عضواً مؤسساً حلزب الشعب.
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عن هذه الفترة االخـيرة كيف ان صالبته ومنطقه القـوي وعناده و�ظاهرتي لهo كان يُخرج اsالزم
- كان االول احمـد حسن الـتكريتي سابقـاً- واsهيب رئيس اجلـمهـورية احمـد حسن البـكر الحقـاً

يخرجه عن طوره و7أل صدره حقداً اذ جتعله مواقف (كامل) موضعاً للسخرية والتندر.
. وانتـبه معلموه الى ذكاء كان ذووه يعدونه خلدمة الكنيـسة فادخلوه يافعاً معهداً اكليريكياً
نادر فيه فبعثوا به الى دير الكرمل في فلسط� للدراسة فـي معهد ارقى. وفيه درس الفرنسية
والمّ بالالتينيـة فـضالً عن وقـوف جيـد على العـربيـة. اال انه اكتـشف بعـد بضع سن� بأنه ليس
اهالً لتلك الصناعة فـعاد وانتظم في ثانوية اsوصل وفي العشـرينات كان يسمح للطالب النبـيه
ان يقفـز صف� باداء امتحـان�o وبهذا استـدرك (كامل) مافاته مـن سنواتٍ وحلق باترابه واهلته
درجـاته في امـتـحـانات الـبكالوريا الى القـبـول ببـعـثـة دراسـيـة فـي جـامـعـة بيـروت االمـريكيـة
للتخـصص في االقتصـاد السياسيo وحـمل بروزه في مجال الـدراسة واالنشطة الالمنهجـية الى
اناطة عـمادة اجلـامعـة به رئاسة وفـد طالبي رسمي الى جـامعـات سويسـرا. كان ذلك فـي اواخر
العام o١٩٣٣ وفي حينه كـان مندوب العراق في عصبـة االÆ يحاول باستماتة ادراء الهـجمات
اsنثـالة عـلى احلكومـة العـراقـيـة وركـوب مـوجـة الـسـخط العـاsي جـراء اsذبحـة الـتي اوقـعـتـهـا
حكومـة رشيـد عـالي باآلشوري� العـزل في قـرية سمـيل من اعـمال مـدينة دهوك. واتفق وصـول
الوفد اجلامعي وجود اsلك فيصل االول هناك وعدد من الوزراء وهم يعدون باشراف البريطاني�
الرد الرسـمي على تـهم القـتل اجلـمـاعي. وعلم اsلك عن طريق الصـحف ان عـراقـيـاً مـسـيـحـيـاً
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يرأس وفداً طالبياً الكبر جـامعة في الشرق االوسطo فهداه تفكيره اللمـاح وذكاء اشتهر به هذا
العاهل الى استخدام هذا العراقي اsسيحي الذي البد وان يكون شـخصاً غير عادي. فاستدعاه
وبعد مقابلة وجيـزة كلفه بكتابة تقرير بالفرنسية عن وضع االقلية اsسيـحية االجتماعي واالمن
الذي تنعم به فـي العراقo قـال كـامل: «راجـعت كـتـبـاً ووثائق في اsكتـبـة العـامـة وجـئت اsلك
بتقـرير ضاف سُـرّ به كثيـراً فنزع ساعـته واهدانيهـاo اال اني سمـعت بوفاته بعد ايـام قالئل عند

عودتي».
وفي العام ١٩٣٧ فـاز باالولية في اختبـار التالميذ الـدبلوماسي� بوزارة اخلارجـية فلم يكن
هناك بد من تعـيينه. وكانت أبواب اخلـارجيـة وقتذاك مـوصدة بوجـه اsسيحـي�. وجرى تعـيينه
بدرجـة نائب قنصل في الهندo وما لبـث ان اختلف مع القنصل العـام آنذاك واظنه حتسـ� قدري
او اخـاه احـمـد قـدري- وكـالهمـا صـديق مـقـرب لنوري السـعـيـد ومن السـوري� الذين صـحـبـهم
فـيصل عند اعـتـالئه العـرش العراقي - فـقـد اصطدمت استـقـامة كـامل �ا اعـتبـره اخـتالسـاً او
سـرقةo فـجـوزي على أمـانته بتـقـرير سـري يتهـمـه بحمل االفـكار الهدامـة وبخطورة وجـوده في
السلك اخلـارجـي. وفي العـام ١٩٣٩ او ر�ا في اواخـر السـنة التي سـبـقـتـهــا كـان (كـامل) من

جملة من قرر نوري السعيد فصلهo وهكذا وجدته زميالً لي في كلية احلقوق.

???? ً سسسس::::    ااااسسسسممممحححح    لللليييي    ببببااااssssققققااااططططععععةةةة::::    ااااللللششششاااائئئئعععع    ااااننننهههه    ككككاااانننن    ششششييييووووععععييييااااًًً
لم يكن شـيوعـياً ولم يـنسبـه الشيـوعـيون في اي وقت النفـسهم ور�ا كـان بعـضهم يعـده من
«رفاق الطريق» او هو ينضوي حتت االسم العـام الذي يستخدمونه عادةo فيطـلقون على امثاله
صـفـة «د7قـراطي» او «وطني» تفـريقـاً عن «القـومي» مـثـالً. اال انه كـان من جـمـاعـة االهالي
واsشـارك� في حتـريرها لفـتـرة وهو الذي قدمـني اليـها في العـام ١٩٤٣ فكتـبت وترجـمت لهـا
وجلريـدة الزمان. على انه فـقد حـريته واثقل بخـمس سنوات وارسل الى سـجن نقرة السلمـان في
العام ١٩٥٠ او ر�ا قـبلها بسـبب تطوعه للدفـاع عنهم في محـاكمـاتهم الشهـيرة. وبقي عـضواً
في احلزب الوطني الد7قـراطي حتى خطر بباله ان ينشيء فيه «اجلـناح اليساري» الذي ادى الى
فـصله من احلزب. وكـان ذلك منه وعليّ االقـرار بهذا- خطأ فـادحاً مـن رجل يؤمن بالد7قراطيـة
الالثورية او الد7قـراطية الفابّـية الذي قام حـزب العمـال البريطاني على فلسـفتـها(٣). واظن ان

(٣) الفـابية: إسم أطلقـه على أنفـسهم أولـئك اإلشتـراكيـون الذين لم يكونوا يؤمنون بـنطبيق اإلشـتراكـيـة بطريق العنف أو
الثـورة بل بالتطور  والتـثـقـيفo والكلمـة مـأخـوذة باألصل من إسم القـائد والـقنصل الرومـاني فـابيـوس مـاكسـيـمـوس
كونتراكتور(Fbious Maximus Contractor) (٢٧٥-٢٠٣ ق.م) الذي قاد اجليوش الرومانيـة �واجهة زحف هانيبعل =
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تسرعـه هذا كان بسـبب التيار القـومي العربي الذي كـان 7ثله حس� جمـيل احد الثـالثة الكبار
في ذلك احلـزب. غـريب عنه هذا الذي كـان يعـتز بـاعتـبـار نفـسـه واحداً من تالمـذة الفـيلسـوف
االشـتراكي الـشهـيـر «هارولد السكي»(٤). وقـد ترجم له كـتـابه «حقـوق االنسـان» ايام احلـرب
�ساعدة مـالية من دائرة العالقـات العامة البريطانيـة التي تأسست في بغداد بعد القـضاء على

حركة مايسo وقد قمت باصالح يسير لغوي خملطوطته على ما اتذكر.
اقتصـاداً في اsال كنت وهو نقتني كتب الدراسة باsشاركـة ونتبادلها ونستـع� على نفقاتنا
في ايام احلـرب بـالقـاء احملـاضـرات فـي اsدارس الثـانوية االهلـيـة وله الفـضل فـي هذاo اذ كـان
يوصي بـي اينمــا حل واني اديـن له بفــضل باق. اذ كــان اول من وجــهّ انـتــبـاهـي الى التــعــرف
العقالني على القضيـة الكوردية. وكانت مفاجأة العهد لقراءاتي ومـتابعاتي الفكرية �ثلها من
قبل عندما وضع بيدي موصياً بالقراءة اجلدية: النسخة االنگليزية من (تقرير جلنة التحقيق عن
رغبـات االهالي التي عيـنتها عـصبـة االÆ) بغيـة الفصل في النزاع على عـائدية والية اsوصل
ذات االغلبيـة الكوردية ب� تركيا من جـهة وب� بريطانيا اsنتـدبة والعراق من جهـة اخرىo وهو
تقرير لم تر ترجـمة عربيـة له وجه النور قط. وهداني بجانبـه الى قراءة كتب اخـرى وهذا جرّ الى
ذاك ولم اجد نفـسي في نهاية الـعام ١٩٤٨ اال والقضـية الكوردية حتـتل جانبـاً كبـيراً من دائرة

تفكيري لتؤدي بي الى ما تراني.
سسسس::::    أأأأككككااااننننتتتت    ههههننننااااكككك    ححححررررككككةةةة    حتحتحتحتررررررررييييةةةة    ككككووووررررددددييييةةةة    ففففيييي    ااااالالالالووووسسسسااااطططط    ااااجلجلجلجلااااممممععععييييةةةة    ووووققققتتتتذذذذااااكككك????

في ١٩٣٩ و١٩٤٠? ان كــان هناك مــخـاض وطـني كـوردي فــانا لم اشــعــر به خــالل هات�
السنت� وكاد يكون دوامي في الكلية منتـظماً اما في السنت� االخيرت� فقـد قل دوامي كثيراً

=  في إيطاليا وأبـى مواقعـته أو الدخول مـعه في معـركة فاصلة بل كـان يحاوره ويداوره بصـبر وطول بال أكسـبه لقب
كونتـراكتور حـتى أنهكه وأوقف تقدمـه ثم تغلب عليه. تأسست هذه اجلـمعيـة في حدود العـام ١٨٨٤ بلندن. وكان من
أهم أعضـائها الكاتبان الشـهيران پاتريس وزوجهـا سدني ويب وإنتمى إليـها أيضاً الكاتب اإلنگليـزي برناردشو. ومن
ب� أعضائها في مفـتتح القرن العشرين رامسي ماكدونالد الذي تزعـم حزب العمال ب� األعوام ١٩١١ و١٩١٤. ومن

هذه اجلمعية خرج حزب العمال البريطاني.
(٤) هارولد جـوزيف السكي (١٨٩٣-١٩٥٠) عالم وسـياسي ومـربّ وعضـو بارز في حزب العـمال البـريطاني. إنقلب الى
اsاركسيـة فجأة عندما حاول شـرحها في كتاب شـهير بعنوان «أزمة الد7قراطيـة». وقد إشتهرت له كـتب ومؤلفات تنم
عن تفكيـر سـياسي عـمـيق منهـا «سلطة الدولة احلـديثـة» و«أسس السيـادة». كـان في أثناء احلـرب العظمى مـساعـداً
للمـيجـر أتلي الوزير في حكومة چرچل اإلئتـالفيـة رئيس حزب الـعمال. وأصـدر خالل ذلك كـتبـاً ضد الفـاشيـة والنازية
منهـا كـتــاب «حـقـوق اإلنسـان» وكـتـاب «حليــفنا اإلحتـاد السـوڤـيـاتي» وقــد ترجـمـهـمـا األسـتـاذ كـامـل قـزانچي في

األربعينات ونشرهما وقمت �راجعة لغوية لكليهما في حينه.



(٥) تنظيم الـ(Comintern مـخــتـصـر للشــيـوعـيـة الـدوليـة Communist Internationale) وعُـرفت أيضــاً بالدوليـة
الثـالثـة. أنشئت في الـعام ١٩١٩. يضم األحـزاب الشـيـوعيـة في شـتى األقطار حتت سـيطرة وإشـراف قادة احلـزب =
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النشغالي بالتـدريس. ان الشباب الكوردي الواعي آنذاك كان يتـجه بصورة عامـة الى اليسار.
كنت اعرف مثـالً ان السيدين علي حيدر سليمـان وحسن الطالباني كانا في وقت ما من عـصبة
االهاليo ومـا كنت اعـرف االستـاذ رفيـق حلمي اال وهو مدرسي لـلرياضيـات في الناصـرية نقل
اليها شبه منفي واذكر انه كان يتنّدر عندما يُسأل عن سبب ابعاده الى الناصرية فيقول: «ألني
سرقت بطيخاً من بستان فالن!» وبصورة عامة كانت هناك بلبلة عامة في االجتاهات السياسية
اثناء احلرب وقـد استقطبت وظهـرت بشكلها البشع اsقـرف وآثارها اsدمرة على احلركـة الوطنية
واsسـار الد7قـراطي في العـراق نتـيـجـة sواقف الد7قـراطيـات الغـربيـة السـياسـيـة اخملـجلة قـبل
احلــرب. واsتــغــيــرات الفــجــائيــة اثنـاء تلك احلــرب. وكلنا قــاسـى منهــا: القــومــيــون العــرب

والد7قراطيون واليسار معاً.
في االعوام الثـالثة التي سبقت احلـرب نشطت الدعاية النازية نشاطاً مـحموماً بفـضل احلرية
التي سمح النفوذ البريطاني sمثل اsانيا الدبلوماسي في النشاط. بل شجع البريطانيون تغلغل
االفكار النازية الشـوڤينيـة كوسـيلة حملاربة غـزوة العقـيدة اsاركـسية واحلـيلولة دون انتـشارها.
كانت الد7قـراطيات الغـربية (بريطانيـا وفرنسا) ترى في الـعقيـدة اsاركسيـة ومصـدرها االحتاد
السوڤـياتي اخلطر االكـبر فـأبتنت سيـاساتهـا اخلارجيـة على الوعد الذي قطعـه هتلر على نفـسه
بالقضاء على االحتـاد السوڤياتي في كتاب «كـفاحي» وتداولت االيدي في العام ١٩٣٨ ان لم
تخني الـذاكـرة التــرجـمــة العـربيــة لهـذا الـكتـاب التـي عـملهــا القـومـي العـربي مــحـمــد يونس
السـبــعـاوي بحـريـة وببـركـات البــريطاني� في العــراق في الوقت الذي صــدر مـرسـوم مكافــحـة

الشيوعية واآلراء الهدامة اsعروف. كانت النازية في ذلك احل� اشبه بدرع وقاية.
اال ان هتلـر خــيّب ظـن هؤالء الســاســـة الغــربـي� اذ فــوجـــئــوا قــبـل اندالع احلــرب باتـفــاق
مــولوتوف- ريبنتــروبo وفي الثــالث من ايلول ١٩٣٩ اعلـنت بريطانيــا وفـرنـسـا احلــرب على
اsانيـا اثر اجتـياح پولندا واقـتسـامهـا ب� الطرف�o وتوجـهت اجليـوش االsانية الى الغـرب بدالً
من الشــرقo ثم بدأت االنتـصــارات اsذهلة وخـرّت فــرنسـا صــريعـة حتت اقــدام الفـاحت بســرعـة
مـذهلة. كل هذا انعكس على مـوقف اليـسـار العراقي والقـومي بحـدةo ولم يسـمع للد7قـراطي�
صـوت بل كـان هـناك تشف وارتيـاح sا اصــاب اsسـتـعـمـر البــريطاني من ذلة وكـان هنـا تنبـوء
وترقب بانهيار االمبـراطورية التي التغيب عنها الشمس. ونسى اليسـار العراقي حربه الضارية
للنازية واخـتـهـا الفـاشـيـةo فـقـد اصـدر «الكومنتـرن»(٥). وهو اsعـهـد السـيـاسي اsشـرف على
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احلركات الشيـوعية العاsيةo وبوحي من الكرمل� تفسـيره الواجب االتباع وهو ان احلرب الدائرة
هي نزاع امـپريالي ب� خـصـم� امپـريالي� رأسمـالي� مـعادي� للپـروليـتاريا وضـد مصـاحلهـا.
ووجد اليـسار العـراقي نفسه في مـوقف متـذبذب يدعو الى الرثاء ايام حركـة مايس. قـسم كان
اميناً على تعليـمات موسكو هتف للحركـة ونشط فيها مع القـومي� العرب الذين وجدوا فـيها
اعظم حتـد للنفـوذ البريطاني فـي البالد الناطقـة بالعـربيـة. وقسم اذهلتـه الصـدمة فـبـقى هاجعـاً
دون حراك. ولم يطل الزمن باجلهـت� لتنقشع الغيوم فـبعد اسابيع ثالثة فوجيء العـالم بالهجوم
االsاني الكاسح علـى االحتاد السـوڤـياتـي. وعلى اثره دار التـفسـيـر اsاركسـي للحرب القـائمـة
دورة كـاملة (٣٦٠ درجة) لـتغـدو تلك احلـرب (الرأسمـاليـة) حرباً حتـررية هدفـها الـقضـاء على

نظام يهدد البشرية جمعاء �دنيتها وقيمها الد7قراطية.
لم اكن في بغـداد ايامـذاك فـقد عـدت الى بلدي بـعد اسـبـوع واحـد من قيـام حكومـة الدفـاع
الوطني وبقيت حـتى بداية العام الدراسي التالي. الجـد مقاعد عـدد كبير من الطالب القـومي�
واليـسـاري� خـاليـاً في مـخـتلف الصـفـوف ®ن نشط في حـركـة الگيـالني اsواليـة للمـحـور وقـد

جمعوا ووضعوا في معسكر االعتقال. اما اولئك اsترددون احلذرون فقد جنوا.
ووضـعت احلكومــات التي جـاءت بعـد حـركـة مـايـس باغـضـاء وسـمـاح مـتـعـمـد مـن السلطة
البريطانية صاحبة الـكلمة االولىo اقول وضعت القانون رقم ٥١ للسنة ١٩٣٨ على الرّف وراح
الشيوعيون يـعملون بحرية ويشاركون علنا في اجملهود احلربي واخـرج الد7قراطيون رؤوسهم من
غرارة التoÊ فـصرت ارى طاقماً جـديداً يتردد الى مكتب حترير مـجلة «اجمللة». كان هناك من
الشيوعـي� اsعروف� (داود الصائغ) احملامي و(عـبدالله مسعود القـريني) بل و(يوسف سلمان
يوسف/ فهـد) بعينه «في مـبدأ االمر لم يتـب� فيّ يوسف ذلك الفتى الذي كـان برفقة شـقيقـته
في الـناصـــرية حـــيث كنا نـزالء في بيـت اخــيـــه. ثم عـــرفنـي فــهـشّ وبشّ ومنحـني واحـــدة من
. وبعدها اهمل االحـتفاء بي ر�ا بعـد ان علم اني لست شيوعيـاً»o وكان ابتسـاماته النادرة جداً

=  الشيـوعي في اإلحتاد السـوڤياتي. ومن عنوانه يُسـتنتج بأن الغرض من إنشـائه فضالً عـما ذكرنـاo هو نشاطه ب�
الفصـائل واجلماعـات السيـاسية اsتـعاطفة مع الثـورة البلشفـية ®ن إنشق عن األحزاب اإلشـتراكيـة واحلركـات الوطنية
فأنشأوا أحزاباً شيـوعية على غرار النمط الروسي. والهدف األخير الذي كان يسعى إليـه الكومنترن هو حتقيق الثورة
العــاsيــة ضــد النظم الرأســمــاليــة. كـان مــقــره مــوسكو. وله مكتـب تنفــيـذي ورئـيس. [زينوڤــيچ ١٩١٩-١٩٢٦]
و[بوخــارين ١٩٢٦-١٩٢٩] ومــولوتـوڤ (١٩٢٩-١٩٣٠) ومــانيــوپلسكي (١٩٣٠-١٩٣٤) وآخــرهـم البلغــاري
جورج د7تـروڤ (١٩٣٤-١٩٤٣). عقـد الكومنترن عـدة مؤ�رات دولية. وكـان في الواقع أداة سيطرة كـاملة sوسكو
على سائر األحزاب الشيوعية في العالم. قام ستال� بحلّه رسمياً إثباتاً حلسن نيته إزاء حلفائه الغربي� في احلرب.
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هناك (قــاسم حـسن) وهو مـن طلبـة الصف اsـنتـهي في الكـليـة وقـد اصــبح سـفــيـراً للمــجـر او
چيكوسلوڤـاكيـا في عـهد قـاسم. الى جـانب هؤالء كان (حـسن زكـريا) احد االيادي القـد7ة في
اجمللة. وسلـيم طه التكريتي (وهـو من زمـالئي في الكلـيـة) وخـدوري خـدوري وهـو من اقطاب
احلزب الوطنـي الد7قراطي وزميـله (يحيى قاسـم) النائب فيمـا بعد. وكـالهما مـوظف كبـير في
مـديرية السكك احلـديد. «اجمللة» باتت تعـمل لقضـية احلـلفاء وكـان لها صـلة بدائرة العالقـات
البـريطانـيـة وال ادري اكـثـر من انهـا كـانت تنـشـر احـيـاناً صـوراً واخـبـاراً تردهـا من تلك الدار.
واستبـعد ان تلقّى (ذو النون) منها مسـاعدة مالية. كـان فريق من الشيوعي� اsرتـادين يختفي
احـياناً فـال يختـلف الى اجمللة إال ليعـود ثم يظهـر فريق آخـر ويشق على اsرء ان يعـرف من هو
منتم الـى هذه اجلـهـة او تـلك اذ كـانوا كــتـالً مـتــخـاصـمــةo مع كل هذا فــقـد غلبت عـلى اجمللة
اsواضيع اsاركسيـة الصميمة ومقاالت سـداها وحلمتها االشادة �نجزات االحتـاد السوڤياتي في
سـوح اsـعـارك ومـجــاالت التـقــدم التكنولوجـي واالجـتـمــاعي وقلت مــسـاهمــتي فـيــهـا. اال ان
(ذوالنون ايوب) سلمنـي ذات يوم ملزمـت� منتـزعـت� من كـتاب وطلـب مني ترجـمتـهـا. كـانت

جزءً من الترجمة االنگليزية لرواية «األم» بقلم الكاتب الروسي "ماكسيم غوركي"(٦).
واذكر ان - سـائر الكتاب وقد طبـعت ترجمتـه العربية فـي جزئ�- قد £ تفـريق اجزائه على
كل من له وقـوف على اللغت� وعلمت من اsشـارك� معي فـي الترجمـة حسن زكـرياء وذوالنون
نفـسه وقـاسم حسن وداود الـصائغ وسليم طه وغـيـرهم وقد �ت ترجـمتـه في ظرف ثالثة اسـابيع
وهو رقم قياسي. ثم قمت انا وحسن زكريا �راجعته لغوياً الستدراك اخطاء اsترجم� اآلخرين.

كان هذا اول عهدي بالترجمة.
الذي كان يدهشني ان االستاذ كامل قزاجني بقى ينأى بنفـسه عن هذه التكتالت الستقالليةٍ
وفرديةٍ متـأصلة فيه. وافتـرقنا بعد تخرجنا وامتـهن احملاماة كمـا امتهنتها ثم التـقينا في دورة
ضبـاط االحتـياط. ثم افتـرقنا ولم نتراسل قـطo وكان احدنا يسـتقي اخـبار االخر مـن الصحف.
. وانـي الذكر قـوله مشـتكياً دائمـاً من «كتـابات واكـثرها عنهo لم يكن شـيوعـياً وال مـاركسـياً
لين�». يقـول انه ضيق االفق بذيء في مقـارعة اخلـصوم بعيـد عن النهج العلمي الذي يتـمسك
باخللق العالي السيـما في اثناء رده على اخلصوم. وعن الد7قـراطية انها عملية مـعقدة يجب ان

(٦) ١٨٦٨-١٩٣٦ أحد الروائي� الروسo نـبغ في العهدين القـيصري والـسوڤيـاتي. وترأس حزباً عمـالياً إشـتراكيـاً سرياً
أيام القـيصرية. إال أنه جُـرف بتيـار الثورة البلشـفيـة وكان من أصدقـاء لين�. لقيـت رواياته وأقاصيـصه رواجـاً كبـيراً

وتُرجم بعضها الى لغات عدة. وأشهرها رواية «األم» التي نوهت بها.
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يتعاون عليها احلاكم واحملكوم بتفاهم كامل. وال7كن لثورة عنيفة ان حتققهاo ور�ا تبني بعض
اسس لها ومـبادoÍ كان مع هذا ينبـري للدفاع عن الشيوعـي� في محاكـماتهم ١٩٤٦-١٩٤٨
oكذلك عن رؤساء االحزاب في احملاكمات الصحفيـة الشهيرة التي عقدتها وزارة ارشد العمري
ووقع ضــحـيــتـهــا فـقــد اثقل كــمـا مــرّ بالسـجـن واودع سـجن نقــرة السلمــان فـعــزله الســجناء
(٧).  وقبل ختام فـترة سجنه اسقطت عنه اجلنسيـة العراقية الى الشيوعيون عنهم واذاقوه نكاالًَ

(٧) من ناحيتي لم أغدُ شيوعياً وال ماركسياً بسبب إنفتاحي الفكري الواسع جداً على شتى أبواب اsعرفة وإبائي الشديد
في أن تقتصر مطالعاتي وتتبعاتي على أفق واحـد من دون اإلطالع على ضده وإستخدامي اsضاهاة واsوازنة اsتحررة
من أي نوع من فرض أحكام مسبقة. وكثير من الناس واsعارف كانوا يعـجبون sوقفي من اsوجة اإلشتراكية الكاسحة
التي طغت على عـقول الشـباب اsثـقف في األجواء التي عـشناها خـالل األربعينات. ويتـضاعف العـجب عندما بقـيت
أبداً أعتـز بصداقة حمـيمة لعدد كـبير من قـيادات ماركسـية وبشيوعـي� بارزين. مرت عليَّ فتـرة وأنا أُلقّب باحملامي
األحمر لكوني الوحيد ب� احملام� اsوصلي� الذي يندب نفسه للدفاع عن اsتهم� بالشيوعية. حتى ظهرت اsوسوعة
ااجلنائية الـتي أصدرتها مـديرية األمن العامـة وفيهـا أسماء الشـيوعيـ� فسحب اللقب من التـداول لعدم ظهـور إسمي
فـيهـا. ولقد جنم عن إنفـتاحي الـفكري وÄو اإلجتاه الذي يسـير في رفض فـرض األحكام اsسـبقـة رفضـاً تاماoً وصـولي
احلتمي الى ذلك الشـاطيء اsليء بالصخور حيث تُداس اsباديء باألقـدام. ومحاوالت إخفاء احلـقائق عن ع� التاريخ

اليقظة بإختراع أوهى احلجج والتعاليل وبإستخدام شر اsنطق.
ومن ثمرة إنفـتاحي هذا سأروي لـلقاريء فيـما يلي أمثـولة بارزة جداً من وقائع تاريخ الـقرن العشـرين كان لها التـأثير
oانيـا العام ١٩٣٣sالبالغ على النـهج الذي الزمني طوال عمري. منذ أن وثب مـؤلف كتاب "كـفاحي" الى احلكم في أ
إجته اإلعالم السوڤياتي وسائر إعالم األحزاب الشيوعية الدائرة في فلكه الى إبراز اخلطر النازي على البشرية. لم تقم
دعـاية ضـد نظام دولة في التـاريخ بذلك احلـجم وتـلك احلـماسـة وقـوة اإلسـتـمـرار كـمـا حصـلت ضـد هذا النظام. ووقف
(ليـتـڤـينوڤ) اsندوب السـوڤـياتـي في عصـبـة األÆ يندد �وقف الـد7قراطـيات الغـربيـة اsتـخـاذل أمـام النازية ويدعـو
بحنجرة تكاد تنشق الى عقد حلف هجومي دفاعي "ضد هذا اخلطر احملدق باإلنسانية جمعاء" بل وفي بادرة فريدة من
تاريخ الدولة السـوڤـيـاتية ال سـابقـة لهـا وال تكرار ألقت بثـقلهـا على احلـرب األهليـة اإلسپـانيـة في العـام ١٩٣٧ الى
جانب اجلمهوري� إزاء التدخل الـعسكري النازي. وبهذا اsوقف كسبت اإلشتراكية السوڤـياتية عدداً ال7كن حصره من
كبار رجال الفكر واألدب والفن والسياسة من أمثال جواهر الل نهرو وهارولد السكي والليدي أستور الشهيرة واللورد
برتراند راسل ورئيس أسـاقفـة كانتـربري وألدوس هكسلي وبرنارد شو من إنـگلتراo وآرنست همنگواي والفنان شـارلي
شـاپلن من أمريكا. ولويس آراگـون وألبـير كـامو وأندريه مـوروا وفرانسـوا مـورياك وجان پول سـارتر من نبغـاء األدب
الفـرنسي وپـيكاسـو الرسـام الشـهـيـر وگــارسـيـا لوركـا من أسـپـانيـا وطـائفـة كـبـيـرة من كـبـار كـتـاب الـعـرب وأدبائهم
ومـفكريهم أمـثال سـالمة مـوسى ورئيف اخلـوري ومارون عـبـود وغيـرهم. كـسب اإلحتاد السـوڤـياتي �وقـفـه من النازية
والفـاشيـة من األشيـاع واألنصـار أضعـاف ما كـسبـته نـظريته الفلسـفـية القـد7ة التي أقام علـيهـا نظامه. صُـعق هؤالء
جميعاً عندما وقف مولوتوڤ وزير خارجية اإلحتـاد السوڤياتي وهو الذي وقّع مع روينتروب  معاهدة الصداقة األsانية

السوڤيتية في ٢٢ آب ١٩٣٩- ليلقي خطاباً بتاريخ ٣١ تشرين الثاني ١٩٣٩ جاء فيه هذا:     =



26

جـانب عزيز شـريف وتوفـيق منيرo وسـيق الى اsوصل ثم الى زاخـو مع توفـيق وسلّما الى رجـال

= «أعلنت احلكـومـة البـريطانيـة أن هدفـهـا من احلـرب التي شـنتـهـا على أsانيـا - هو القـضـاء على الـنازية ليس إال.
ومعنى هذا أن البريطاني� والفرنسي� أعلنوا على أsانيا حـرباً ذات طابع عقائدي تذكرنا  باحلروب القد7ة (الدينية?)
في العصـور الغابرة… اليوجـد أي تبرير لهـذا النوع من احلروب وان بوسع اsرء أن يقـبل العقيـدة النازية أو أن يرفضـها
oسألة هي مسـألة  آراء. لكن على كل شخص أن يفـهم بأنه ال7كن القضـاء على عقيـدة بالقوةsكأية عـقيدة أخـرى. وا
وال7كن إزالتـهـا باحلـرب. لذلك فـمـن السـخف ولغـو القـول بل من اجلـر7ة أن تشن حـرباً كـهـذه للـقضـاء عـلى الهـتلرية

و�ويهها بالوصف بأنها حرب في سبيل الد7قراطية».
. ثم بدءَ تخـريج وطاشت عـقـول اsثـقــف� والد7قـراطي� بهـذا التـعـليل. وصُـدم أنصـار اإلحتـاد السـوڤـيـاتي أ7ا صـدمــةٍ
(مـاركــسي) لهــا وتبـرير طـوال سنت�. فــقـالوا إنهــا كـانت جملــرد كـسب الـوقتo وهو مـا يدخـل في عـداد «الوســائل
الثورية». أعني أن ميـثاق عدم اإلعتداء هذا كـان تبريراً ثورياً يرمي الى جتميد أsانيـا مؤقتاً بغيـة كسب الوقت حتى
يكمل اإلحتـاد السـوڤيـاتي التـسلح وإعـداد نفسـه عـسكرياً للمـواجـهة. �امـاً مـثل قـيام اإلحتـاد السـوڤيـاتي في العـام
١٩٤٣ بحل الدولية الـثالثة (الكومنتـرن) تطميناً للد7قـراطيات الغـربية اsتحـالفة. وبقيت هذه احلـجة تسـتخدم وكـما
سأشرح - دفاعاً عن أي تدابير أو إجراءات مخالفة sنطوق النظرية اsاركسية كمعسكرات اإلعتقال. أو إصدار قوان�

رجعية شاذة. داخل اإلحتاد السوڤيتيo أو على صعيد السياسة الدولية أيضاً.
هذه احلـجـة تسـتبـطن معـضلة عـسـيـرة مـزمنة: الغـاية والواسطة. الغـاية التي تبـرر وسـيلة واحـدة أو كل الوسـائل. ر�ا
أفادت هذه اsيكـاڤيلية البـالغة الشـراسة والوحشـية روسـيا السوڤـييـتية من الناحـية الواقـعية الصـرفة. إال أنهـا فعلت
ذلك على حـســاب إفـسـاد احلـركـات الثـورية وتشــويهـهـا ثم حتطيـمـهـا فـي النهـايةo وعلى حـسـاب مـن? على حـسـاب

التضحية بأفضل عناصر الطبقة العاملة ومصاحلها في أوروپا.
أجل رُفـعت أعـالم الصليب اsعـقـوف (السـواسـتيكا) عـلى مطار مـوسكو في إسـتقـبـال الوزير األsاني وعُـزف النشـيـد
الوطني "أsانيا فوق اجلميع" فرقة اsوسيـقى للجيش األحمر. وبقيت القطارات محملة باألرزاق واsؤن واsواد اخلام �رق
عبر احلدود لتفرغ حمولتها في أهراء النازي� الى آخر دقيقة وبعد أن أصبح الغزو النازي حقيقة واقعة. وتلك أمور لو
أقدمت عليهـا الدول الرأسمالية في أي وقت إلعتبـرها الكرمل� آية في اإلنتهازية اsنحطة. وهكذا إستـقبلت احلكومة
السوڤـيتـية إتفاق مـيونيخ الذي عقـده چمبـرل� تفادياً للحـرب بإطالق يد هتلر في چيكوسلوڤاكـيا. هذه العـملية بدت

ذات تأثير مختلف عندما مارسها البلد الذي علّق عليه العمال والفالحون آمالهم.
وعلى هذا فـإنه ال7كن قط قـياس الفـوائد اsتـحصلة بالنسـبـة الى اsضار الالحـقـة باإلشتـراكيـة بالذات. وال7كن تبـرير

مثل هذه األعمال بحسابات رياضية صماء. إذ ال7كن التكهن بنتائجها مطلقاً.
 منذ العام ١٩٣٩ حـتى ١٩٤١ إتخذ اإلعـالم الشيوعي عـاsياً موقـفاً علنيـاً معادياً للحلفـاء في سبـيل إرضاء هتلر.
وفي العـام ١٩٤٣ أُلغي (الكومنتـرن) إرضاءً لچـرچل وروزفلت. إال أنه ال7كن حل الكومنتـرن الذي هو حـزب العمـال
الدولي وإعـتباره خـادماً غـير نافع ثم يأتي يوم تالٍ للتـعاقـد مع خادم آخـر. ال7كن التالعب بردود الفـعل لدى اsالي�

من مختلف القومياتo والتالعب �ُثُلهم واإلستهانة بتضحياتهم الذاتية مثلما يفعل احملاسب بأرقام دفتره.
وفي مجرى الغاية والوسيلة داخل اإلحتاد السوڤيتي نفسهo ال شيء يبعث القرف والدهشة جلهل اsتحمس� اsؤمن� =
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االمن التــركي حـيث احــتـجـزا مــعـاً في مـديـنة (يوزگـات) في قلـب ارضـروم. ذكـر لي مــعـاون
الشرطة الذي صحبهما حتى احلدود ان (كامل) انحنى قـبل اجتيازها فاحتفن قبضةً من التراب
ووضـعهـا في منديلo كـما روى لي هـو نفسـه وقـبل اربع وعشـرين سـاعة فـقط من مـصرعـه انه
بقي طوال اربع سنوات النفـي اليكلّم زميله (توفـيق منيـر) النه كان يؤكـد له عـبثـاً بان ستـال�
ليس اال دكتـاتوراً طاغيـة اليقل عن هتلر إجرامـاoً وانه هو الذي قتل االشتـراكيـة ومّرغ وجهـها

في اوحال االستبداد والفردية.
قـبضـوا عليـه عـشـية اعـالن الشـواف عن مـحاولتـه االنقـالبيـةo واودعـوه الغرفـة التي كـانوا
يحتجزون فيها الضباط االخرينo وكنت على مقربة ولم اشهد ساعاته االخيرةo واÄا شهدها كل
oمن الصـديق� الرفيـق� (رشيـد سندي) و(يوسف جمـيل ميـران) وهما من االحـياء واحلمـد لله
كيف اقـتاده الرائد مـحمـود عزيز الى حـيث اطلق عليه النار قـبل هروبه الى سوريةo فـر�ا طاب

لهما ان يزيدا شيئاً على ما ذكرت.
وتشـاء االقدار ان يقـتص أحد أبناء هـذه التربة التي اخـذها كامـل معـه من ذلك القاتل بعـد
خمـس سنواتo اذ انفجـر بالقاتل لغم زرعـته سـرية بقيـادة اsناضل (حمـيد برواري) اثناء تـقدم

رتله فمزقته اشالء.

…U(U;« WMN(
سسسس::::    ززززااااووووللللتتتتمممم    ممممــــــــههههننننةةةة    ااااحملحملحملحملــــااااممممــــــــااااةةةةoooo    ووووااااششششــــتتتتــــــــههههــــرررر££££    ببببككككووووننننــــككككمممم    ااااحملحملحملحملــــاااامممميييي    ااااللللــــذذذذيييي    الالالالييييخخخخــــسسسســــــــرررر    ققققــــضضضضــــييييــــــــةةةة....    ههههلللل

تتتتذذذذككككرررروووونننن    ممممررررااااففففععععااااتتتت    ععععااااللللققققةةةة    ببببذذذذااااككككررررتتتتككككمممم    ااااللللففففذذذذةةةة????
مـا اراك اال مجـامالً او مـازحـاً. احملامي الذي لم يخـسـر قضـية لم يُخـلق بعد. وفي القـريب
العــاجل سـأحـدثـك عن أكـثـر مـن خـسـارة حـلت بي. اال اني اسـتــأذن في التـعـليق على الفــقـرة

=  باألسطورة السـوڤـيـتـيـة. فـتــسـعـة أعـشـار الذين يقـال لهم ان ليس للـعـامل في روسـيـا حق اإلضـراب اليصـدقـون.
واليصـدقون تبـعاً لهـذا إذا قيل لهم ان اإلضـراب والتـحريض عليـه يعتـبر جنايـة يعاقب عليـها باإلعـدام. وان الوظيفـة
الوحيـدة او احلرية أو احلقـوق او سمÐهـا ما شئتo للناخب السـوڤيتي هو ان يصـوّت بـ(نعم) او بـ(ال) على الئحة وحـيدة
تتضمن أسماء مرشح� عينتهم احلكومة. بل واليصدق انه ال7كن اإلنتقال من مدينة في اإلحتاد السوڤيتي الى أخرى
من غير احلصول على وثيقة سفر وإجازة تشبـه جواز سفر الى خارج البالد وبع� الصعوبة. وهذا اجلهل يعود الى تعذر
احلصـول على معلومات حقـيقية من جـهةo ويعود من جهـة أخرى الى خوفٍ الشـعوري مبعـثه خيبـة أمل. وهكذا فكلما
زاد إهتـمـام الناس بالتـجـربة السـوڤيـتـيـة كلمـا بدوا مـشمـئـزين من الكشف عـن احلقـائق. الن اإل7ان بقـتل الرغـبـة في

اsعرفة وبعبارة أخرى إن اsعرفة ليست جزءً من متطلبات اإل7ان.
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األخـيرة مـن السؤال. أنعـمت على ذاكـرتي بصـفـة «الفذة» أقـول ر�ا سـأخـيب ظنك بهـا. سلني
عمـا كان يتكون منه عـشائي قـبل اربعة ايام. أمـا اذا كانت ذاكـرتي كذلك في رأيك فـال حيلة
لي غيـر اجهاد نفسي فـي االستنجاد بها اسـتنجاد اsمتـحن محاذراً الوقـوع في خطأ اندم عليه
او احاسب عنه او يؤخذ عليّ جريرةً. فتقـوم علي وعليك القيامة. فانا ال آمن عليك من رذاذها
ورعودها. وان صح جـزء من رأيك فيها فـثق اني كثيراً مـا لعنتها وضقت بهـا عندما ترحل بي
وانا احوج الى الهدوء والراحةo الى مراسح احداث ووقائع معينة يحاول كثيرون نسيان اشباهها
خضت اوحـالها كـارهاً ال راضيـاً وحملت بسبـبهـا اوزار غيري وآثار سـقطاتهم وهفواتـهم. تعود
اليّ بصـورها الكاحلـة فـتصـيـبني بقـشعـريرة وتهـاجـمني غـير راحـمـة وال وجلة على غـيـر موعـد
فــتنغص عــيـشي وحتــرمني ســاعــات نوم ثمـيـنة. وهذا هو اجلــانب الكريه من صــاحب الذاكــرة
اجلـيدة. اال ان اجلـانب الثـاني وهو احـتـفاظي �ـخزون من االحـداث العـامـة والتواريـخ واالسمـاء

نتيجة القراءات واsتابعات الفكرية فهو من باب اولى هبة وفائدة لقرائي.
وليست مهنة احملاماة �ـستثناة عن سائر اsهن ور�ا كان ®تهنها أكثـر تعرضاً للربح واخلسار
من ®تهنـي احلرف االخرى. ور�ا كـانت احفلها �ـفاجآت الفـشل والنجاح. ومن اليخـسر اليربح.
. وقد تتوقف شهرته - وبراعة احملامي وذيوع صيته اليتحددان بنسبة ماربحه وخسره من دعاوٍ
ور�ا كـانت ضربة حظ - على دعـوى او قضـية واحـدة فاز فيـهاo فـهناك ارادات كثـيرة تتـحكم

في مآل القضية اsعقدة اsتعددة اجلوانب بل الواضحة منها.
. كـان على احملامي الدؤوب ان وفي زمننا وجيـلنا ذاك وانا اقصد مـا قبل نصف قرن تقـريباً
يلم بجـمـيع القوان�. فـاجملـتمع الـعراقي اذ ذاك كـان مـجتـمـعاً بسـيطاً غـيـر معـقـدo اليقتـضي
تخــصــصـاً في احملــامي بقــضــايا مــعـيـنة كـالـذي نراه في بالد الغــرب. في الواليات اsـتـحــدة

االمريكية او فرنسا او غيرها مثالً حيث التخصص فرضÑ والسبيل للتنكر له والغنى عنه.
في ايامنا كانت احلركة االقـتصادية محدودةo والتعامل التجـاري اغلبه محلي واخلارجي منه
ضـيق النطاق. واجلرائم تـكاد تكون واضحـة بسـيطة التتمـيـز بذلك التعـقيـد والتـخطيط الذكي
. لم يكن عندنا شيء شبيـه او قريب الذي جتده في االفـالم السينمائيـة االمريكية احلـديثة مثـالً
الشبه باالجرام اsنظم الذي تقـوم به عصابات �تاز بتنظيم وادارة محكمة اشـبه بادارة حكومية.
وقليـالً مـا كـانت دوائر التـحـقـيق حتـتاج الى وسـائل الـكشف احلـديثـة عن اجلرائـم كاخملـتـبـرات
والفـحـوص الطبــيـة الدقـيـقـة واسـتطيع القــول هنا بناءً على جتـربتـي اخلـاصـة أن أكـثـر مـا كـان
يســتــخــدم مكتـب طبع االصــابع في بـغـداد هـو للقــضــايا اsدنـيــة. في ح� كــان األســاس في
استـحداثه في العـراق هو لألمور اجلنائيـة أي اsساعـدة على كشف اجلـر7ة. كانت اجلـرائم فردية
الطابـع �جــملهــا الحتـــتــاج الى كــثــيــر عنـاء في الكشف عـنهــا. وال الى التـكنولوجي والـعلم
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اخملتـبري لدعم االدلة فيـهاo وتبـعاً لذلك صيـغت القوان� العامـةo وأهتمت احلكومـات باجلانب
السيـاسي منها. وبدأ التنقـيح والتعديل واالضـافة والزيادة فيـها كانت من هـذه الناحية عـملية
النهاية لهـا جتري على ضوء التـجارب اsستخلصـة من الزخم السياسي ارتفـاعاً وشدةً والسيـما
في القـوان� التي �س احلريات العـامةo كـقانون اsطبـوعات الذي بدأ طوال ثالث� عـاماً تقـريباً
وكأنه مـلهاة او لعبـة تتسلى بهـا احلكومات لتـتناوله باsراجعـة واالضافـات والتعـديل وكمثـيله
تلك القـوان� اsتـعلقـة باألجـتـمـاعات والتـجـمـعـات العـامة والتـظاهر واالحـتجـاج الشـعـبّي. ثم
جـاءت القـوان� اsلحـقـة او اsعدلـة لقانـون العقـوبات العـراقي الذي كـان يسـمى بالبـغـدادي في
البــابـ� اللذين يتـــعلقــان بأمـن احلكومــة الداخـلي وأمن الدولة اخلـــارجي بســبب تـفــشي اآلراء
العصـرية احلديثـة السيـاسيـة واخصـها اsباديء االشـتراكـية. وتصـاعد حـركة اsطالبـة باألصالح
الدسـتوري بكل اخملـاطر التي تهـدد الطبـقة احلـاكـمة. ومن اوائلهـا تلك الضـربة القـاصمـة التي
انزلتـهـا حكومـة ياس� الهـاشـمي في العـام ١٩٣٥ باشـتـراعـها مـرسـوم االحكام العـرفـيـة التي
oواعادت العـراق الفتي الى اجواء العـهد العـثماني البـغيض oهتكت به حرمـة القضـاء العراقي
جـئت الى هذا بتـفـصــيل في اجلـزء الثـاني من كـتـابي (العـراق في عــهـد قـاسم) وال داعي هنا
للتكـرار واظنك على اطالع بهo وقــصـدي من الـتنويه بهــذا هناo هو ان مـهـنة احملـامــاة صـارت
تواجـه لوناً جـديـداً من القـضـايا هي القـضـايا الـسـيـاسـيـة او اجلـرائم الناشـئـة عـن تلك القـوان�

اsستحدثة الشاذة.
كـانت طبقـة احملام� ورجـال القانون تكاد تهـيمـن تقريبـاً على النشاط السـياسي اsعـارض.

وكثيراً ما وجدنا احملامي يدافع عن زميله احملامي اsتهمo السيما في جرائم النشر والعقيدة.
ومهما يكن من أمر فبراعة احملامي عندنا كانت تتجلى في القضايا اsدنيةo ال في القضايا
اجلنائية. ففي هـذه األخيرة لم تكن تفيد بصـورة عامة لوذعيـة احملامي وقوة عارضتـه وكفاءاته
اخلطابيـة في حتـويل قـاضٍ منفـرد او هيـئـة من ثالثة قـضـاة تزن األدلة وتصـدر احلكم ببـرودة دم
وجنوة عن اsؤثرات العـاطفيـة. واليجد احملامي لنفـسه مجـاالً امامهـا للمناورة واحلرية الواسـعة
ألسـتـجـواب الشـهـود وايقاعـهم فـي فخـاخ التـناقض كـتلك التي جنـدها في اsرافـعـات اجلنائيـة

.(JURY -اجلوري) الغربية التي تستند في تقرير البراءة او التجر» الى نظام هيئة احمللف�
وبالنهـاية كـان الـوضع القـضـائي بصـورة عـامـة يرغم احملـامي على االsـام بكل القـوان� وان
يكون دوماً على اسـتعداد لولوج باب اي قضيـة تعرض عليه. وهذا اليعني حـرمان احملامي من
حـرية اخـتيـار قـضـاياه طبـعاoً وكـثـيـراً مـا تراني كـما ترى غـيـري اخـرج من مـرافعـة في دعـوى
شرعية تتعلق باثبات بنوةoٍ أللج قاعة محكـمة اخرى تنظر في قضية نزاع على ارض او تصفية

شركة وألعرج بعدها الى محكمة ثالثة وكيالً للدفاع عن متهم.
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وفي مثل هذه احلال كنت اضع مقـولة رائعة للمحامي الفرنسي الشهيـر (روجيه مارتان)o اذ
سئل مرة عما يجب أن يتحلى به احملـامي فأجاب: «على رجل القانون ان يعرف القليل من كل

شيءo وايضاً القليل من القانون!».
ولهـذا كـان بعض أسبـاب �كنّي من مـهنتي تـتبـعـاتي العلمـيـة وكثـرة مطالعـاتي في منتـوج
الفكر الغـربي عتيـقهـا وحديثهـا في مخـتلف ابواب اsعرفـة وبوقوف أفـخر به على اسـرار اللغة
العـربيـة الرائعـة واsامي بلغـت� عـاsيت� (االنگـليزية والـفرنسـيـة) واالسلوب الكتـابي اsبـسط
السلـيم الذي افــادني في كــتــابة اللوائح القــانونـيـة واsـذكـرات. وعـليــه االعـتــمــاد وهو يفــوق

اsرافعات القولية أهمية.
وعلـيَّ وقــد بـلغت هذه اsـرحلة من االجـــابة وجـــوب الـتنويه بـدور القـــاضي الرئيـس اsتـــمم.
القـاضي اجلـاهل او اsغـرض الضـعـيف الذمـة يكون مـصـدر همٍّ عظيمٍ للمـحـامي النابهo قـدر مـا
يكون احملـامي اsهـمل القليل االدراك واحلـرص على مـصلحـة مـوكله مـصـدر نفـرة وضـيق ان لم
يكن مصدر استـهانة واحتقار القاضي النابهo وقـد مر عهدي �جموعة من انزه القـضاة وأكثرهم
علماً ومـتابعة فـقهـية. ومن عجب ان جتـد اجلهاز القـضائي في بيئـة حكوميـة معيـبة كهـذه وقد
سلم تقريـباً من الفسـادo وابى رجاله أن يكونوا خـدماً ألغراض احلـكومات السيـما في القـضايا

التي تكون السلطة طرفاً. واعني بالضبط القضايا السياسية خصوصاً.

سسسس::::    ههههلللل    لللليييي    أأأأنننن    أأأأففففــــههههمممم    ممممنننن    ههههذذذذاااا    أأأأنننن    ييييدددد    ااااللللسسسسللللططططةةةة    ببببققققــــييييتتتت    ممممككككففففووووففففــــةةةة    ااااممممــــاااامممم    ااااجلجلجلجلههههــــاااازززز    ااااللللققققضضضضــــاااائئئئييييoooo    ووووممممنننن
ااااssssععععللللوووومممم    اااانننن    ااااننننتتتتققققااااءءءء    ااااللللققققضضضضااااةةةة    ييييتتتتمممم    ممممنننن    ققققببببلللل    ااااحلحلحلحلككككووووممممةةةة????

oاجلـهـات احلكومـيـة جتـهل طبـعـاً من سـيكون قـاضـيـاً طـيـعاً مـسـتـجـيـبـاً عنـدمـا يطلب منه
واحلكومـات في تغيـير سـريع مـستـمر. ثم مـا ان يتـسلم القاضي اجلـديد منصـبه حـتى يستـولي
عليه شعور طاغ بخطورة مهمته و�سؤوليـته الضميرية الثقيلة وال استثني من هذا اولئك الذين

وصلوا الى القضاء بطريق الوساطةo أو بسبب انتماءاتهم العائلية.
وفي زمني -وال ادري ان كــان هذا اsبــدأ اليـوم سـاريـاً- ان يقـدم كل قــاض احـصــاءً سنوياً
بالدعـاوى التي حـسـمـهـا الى وزارة العـدل. وقد يتـعـرض للعـزل ان زادت نسـبـة القـرارات التي

نقضت له عن ٤٠ باsائة من مجموع ما نظره.
اؤكد ان عـراق ايامي كان يحفل �جـموعة من القـضاة ضرب بعلمهم ونـزاهتهم اsثل. يزينون
اي نظام قضـائي في أي بلد قطع شـوطاً بعيداً من اsدنـية العصـرية والتقـدم في ميدان اsـفاهيم

واsباديء الد7قراطية.
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تبدو قلة حيلة احلكومات العراقية ازاء هذا اجلهـاز الذي صعب عليها تطويعهo في استنانها
القوان� االستثنائية التي يكون من شأنها استالب القضاء سلطانه وصالحيته في النظر بناحية
من أهم النواحي التي خلق لهـا وهي تلك التي تتـعلق بحرية التـعبـير واsعتـقد والتنظيـم احلزبي
واالجتـماع وما اليهـا. فأصدرت مرسـوم االدارة العرفيـة ومن شأنه أن ينقل سلطة القضـاء كلياً
او جـزئيـاً الى اجلـهـة العـسـكرية في الوقت الذي تشـاء حكـومـة مـا ذلك. واصـدر نظام دعـاوى
العـــشــائـر الذي نقل سـلطة الفـــصل في الـنزاعــات اجلـــزائيـــة واsدنيـــة الى االداري�. وقـــانون
اsطبوعات الذي استلب حق الفصل في حـقوق الفرد بالنشر والتعبير عن الضمـير بايداع مصير
اsطبـوع يد االدارة وهكذا. من جهـة اخرىo عـمدت احلكومـات الى تشويه وجـه القضـاء بارغام
القـضـاة واحملـاكم على تطـبـيق القـوان� اجلـائرة التي تشـتـرعـهـا في هذا الـبـاب عندمـا التكون
االحكام العـرفيـة معلنة -وبحـكم وظيفـتهـا -ولم يفتنـا قط مالحظة مـجهـودات اولئك القضـاء
للتـخـفـيف من غـالظة احكـامـهـا وقـسوتـهـا باخـتـراع كـثـيـر من وسـائل التـخـفـيف وغـيـرها من

الوسائل الشرعية لألباحة ضمن حدود األصول.
ومن ب� ما اليزيد عدده من القضاة عن اsائت� في اجلهاز القضائيo ذاعت اسماء قلة سيئة
السمـعة اليعتـد بها كمـا هو في كل زمان ومكان حـرصت تلك القلة ر�ا ابتغـاء ترفيع او حظوة
او سعـياً وراء البـقاء في مناطق قـضائية مـريحةo كـانت السلطة تعرف هؤالء فـتنتدبهم حـيثـما
تسنى لهــا ذلك للمـجـالس العـرفــيـة او تضـعـهم في اsراكــز واحلـاكـمـيـات التي تنظـر القـضـايا
. واذكر هؤالء االربعة الذين عـرفنا نحن معشـر احملام� فيـهم هذا العيب. السيـاسية خـصيصـاً
اولهم عـبـدالعزيز اخلـيـاط اsلقب باألعـرجي قـاضي جزاء بـغداد االول ومـثـيله وخلفـه خليل ام�
اsفتي. ومن زبائن اجملالس العرفية في الشمال عبـدالباري توفيقo ومحمود ند» اسماعيل. لم
يفلح أي منـهم في الوصـول الى الدرجـة العليــا في سلم القـضـاء مع ذلكo اال ثالثـهـم وبعـمليـة
وساطة مفـضوحة رخيصـة. اال انه لم يبق في عضوية محكمـة التمييـز كثيراً وازيح متـقاعداً �ا

يشبه الطرد.

wJK*« bNF"« w) wzUCI"« “UN'«
سسسس::::    ووووممممــــااااذذذذاااا    ععععنننن    ااااللللططططاااائئئئــــففففــــةةةة    ااااالالالالخخخخــــررررىىىى    ممممنننن    ااااععععــــضضضضــــااااءءءء    ااااجلجلجلجلــــههههــــاااازززز    ااااللللــــققققــــضضضضــــاااائئئئيييي    ااااللللذذذذيييينننن    ججججــــئئئئتتتت    ااااللللــــىىىى    ااااللللتتتتننننووووييييهههه

ببببككككففففااااءءءءااااتتتتههههممممoooo    ققققدددد    ييييككككوووونننن    للللللللتتتتننننووووييييهههه    ببببببببععععضضضضههههمممم    ههههنننناااا    ببببععععضضضض    ففففاااائئئئددددةةةة????
بل نوعـاً من التكر» الالحق. فكلهـم اال واحداً او اثن� -سـأذكـرهم- طواهم الردىo دون ان
يخلفـوا فـوق رمـال احليـاة اثراً حـتى ألقـدامهـمo تركوا لنـا ثروة من القـرارات القانونـية اsبـدئيـة
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البــارعـةo ســتـبـقـى منسـيــة مطوية في اsلـفـات واالضــابيـرo دون ان جتــد اليـد التـي تنتـشلـهـا
وتخرجـها من ظالم اخملـاأن والقماطر الرسـمية. واذكـر بهذه اsناسـبة ان محـاولة جريئـةo باشرت
بهـا جلنة من احملـام� لنشر الـقرارات الهـامـة التي تصدرها احملـاكم في السنتـ� االخيـرت� من
عـمـر العـهـد اsلكيo اال انهـا مـاتت �وته. وال ادري ان عـقـبـتـهـا مـحـاولة ®اثلة وان وجـدت ثم
محـاولة فانا أجهلهـا لبعدي الطويل عن الوسط الـقضائيo لكني مع هذا آسف ألقـول ان البالد
بقيت تفتقـر الى ما 7كن أن يطلق عليه االدب القضائي او تأريخ القـضاء والقضاة. وفي تراث
العــرب واالسـالم وهنا مــصـدر الـعـجب مــؤلفـات عــديدة في هذه البــاب وصلتنا طـائفـة منـهـا.
وابلغـتنا اخبـار الطائفـة االخرى مـصادر تأريخـيـة معـتبـرةo وهذا جانـب هام من جوانب الثـقافـة

العامة واsهنية في البالد اsتمدنة.
كان القـضاة العـراقيـون (واظنهم كذلك اآلن) يخـضعون الى الـتنقالت الدورية بخـالف ثبات
القاضي في مـحله اsع� له طوال حيـاته الوظيفـية في البالد االخـرىo اال اذا ارتفع الى منصب
قـضـائي اعلى. وبهـذا تيسـر لي ان اخـالط واتعـامل مع طائفـة كـبـيرة مـن القضـاة وان اصـاحب
بعضهم وانشئ مع بعض من خالل صلة اsـهنة عالقات صداقة حميمـة دائمة. ومعظمهم بلغ بهم
علمهم ونزاهتـهم وصالبتهم اعلى منصب قضـائي في البالد وهو العضويـة في محكمة التمـييز

العراقية وهي احملكمة العليا او محكمة النقض واالبرام.
ويقف على لـسـاني منهم االسـتـاذ (وديع جــرجي) الذي عـرفـتـه االوسـاط احلكومــيـة بسـعـة
اطالعه في القوان� االجنبيـة والنظريات العامة في القانونo فرشح للعضـوية في محكمة العدل
oوصلsالدوليـة. وكذلك االسـتاذ مـحمـد فهـمي اجلراح الذي عـرفـته رئيـساً حملكمـة استـيناف ا
واصـبح فيـمـا بعد رئيـسـاً حملكمة التـمـييـز. ضـربت بنزاهته وصـالبتـه االمثـال. فـانتزعـه نوري
السـعــيـد في العـام ١٩٥٦ لينـصـبـه رئيـســاً للجنة التطهــيـر الشـهـيــرةo التي اسـتـحــدثهـا هذا
السـيـاسي بقــانون خـاص ألجـراء التـحـقـيق في سـلوك اsواطن� مـهـمـا علت مـنزلتـهم. (مـدراء
عـامـونo جنراالتo مـتـصـرفـون) وااليصـاء بطردهم من الوظيـفـة. ان الشيء الوحـيـد الذي كـان
يعتز به هذا القـانوني هو انه كان الوحيد ب� القـضاة الذي لم يقدم طلباً رسمـياً لتعيينه قـاضياً
وانه فـوحت فـقـبل -بخـالف مـا وجب واعـتـاده طالبـو االنـضـواء الى سلك القـضـاء -ولي ذكـرى
oطالـعة واالفادة العلمـيةsالتواق النهم الى ا o(جـياووك) عزيزة عن االسـتاذ عارف علـي اصغر
تلوح مــقـدرته العــجـيـبــة في الوصـول الى اsعـنى اsقـصـود الـصـحـيح مـن اsواد القـانونيــة عند
التطبـيق في القـرارات االسـتـينافـيـة او التـميـيـزية التي يشـارك فـيـهـا. كان يـدهشني منه ذلك
دومـاً: فـأقـول له مـازحاoً من ايـن لك هذا والعـربيـة ليـست لغـتك االم?. كـانت صحـة تفـسـيـره
للمواد الغامـضة الصياغة فـي قانون مع� السيمـا في القضايا اsعقدة فـريدة في بابها. ولطاsا
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انقذ حضوره في هيئة استينافية او �ييزية حقوقاً كانت ستضيع لواله.
هناك زمـيـل الدراسـة االسـتـاذ ضـيــاء شـيت خطاب ابن بـلدي. وصـديقي الذي بلغ بـه علمـه
وتتبـعاته الفقـهية وحمـاسته في احـقاق احلق-! اعلى منصب قضـائي في البالد. ادركتـه ورايته
آخر مرة فـي العام ١٩٧٠ وانا اقوم بزيارة للفقـيد عزيز شريف ايام قـيامه باعبـاء وزارة العدل.
وكان ضياء يومهـا نائباً لرئيس محكمة التمييز كل مـا ا�ناه ان يكون اآلن في قيد احلياةo وأن

يصل اليه نبأ ما سأحدث به القراء عنه بعد قليل.
والصديق الوفي! -جـوهر عزيز دزئي(٨) وهو احلي الوحـيد الباقـي اطال الله عمـره الذي كان
عـضـواً في اللجنة التي الفـهـا (قاسم) لـصيـاغـة مـواد قانون االصـالح الزراعيo أهم مـاجـاء به

انقالب هذا العسكري ان كان لألنقالب ما يحمد عليه. 
هناك من ب� القضاة  الالمع� الذين احدثوا اثراً في سمعة القضاء العراقي االستاذ ابراهيم
وصفي رفـيق وقد ادركتـه في العام ١٩٧٠ عضواً في مـحكمة التمـييز وهو من اتراب االسـتاذ
عبـداحلق فاضل ويوسف احلاج اليـاس وابراهيم احمـد وقد تخرجـا معاً في سنة واحـدةo في كلية
احلقوق. ولن انسى من هذه الباقة الفواحةo االستاذ احمد جعفر االوقاتي وهو خريج تلك الدورة
. واالسـتــاذ الصــديق الوفي عــالء الدين الوســواسيo وقـد وجــد كـالهـمـا وهمــا في ذروة ايضــاً
عملهـما القضـائي أن مواهبهمـا القانونية قـد جتد لها مـجاالً ارحب في عالم احملـاماة فاستـقاال
وزاوالها. وقـد تـطوع ثانيـهـمــا ايفـاء باsودة التـي ارتبطنا بهـا لـلدفـاع عني في احــد اجملـالس

العرفية العسكريةo أ�نى أن يكون في قيد احلياة.
وان كــان ب� هؤالء الذين نوهت بـهم - من اعـده Äـوذجـاً رفــيـعــاً للقــضـاء العــراقي- فـهــو
االستاذ اsغفور له (محمود خالص) الذي كـان رئيساً حملكمة �ييز العراق ايام حكم عبدالكر»
قـاسم. ال اذكـره اال ويتـجـسّم امامـي كل معـاني النـبل والعلم والنزاهة وعـزة النفس وقـد جـربت

منها الكثير فيهo ®ا يعجزني البحث عن مثال اشبهه به.
كان رئيسـاً حملاكم اsوصل في اول مزاولتي احملامـاة وهو العام ١٩٤٤. وكل محام مسـتجد
كـان البد له ان 7ر بسنوات ضنك قـاسـيـة باألعـتـماد فـحـسب على مـا يفـتح له الله من قـضـايا
صغيرةo هذا أن وجد صاحبَ قضيةٍ تبلغُ به اجلرأة الى حد اsغامرة بايداع قضيته الى محام غير
مـعـروف. والحت لي فـرصـة ذهبـية لسـد هذا الـعجـز اsالي فـي سنتي األولى بانتـدابي لتـدريس

(٨) لم يكن هو الوحيـد الباقي. فققد أنبـأني شخصيـاً بوسيلة ماo أن صديقنا اآلخـر القانوني الضليع األستاذ ضـياء شيت
خطاب رئيس مـحكمـة التمـيـيز هـو اآلن في قيـد احلـياة وأنه مـازال نشـيطاً يلقي مـحاضـرات قـانونية فـي أحد اsعـاهد

العلمية ببغداد.
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اللغـة العـربيـة والتأريخ فـي مدرسـة اsوصل الثـانوية االهليـةo وواجـهتـني معـضلة التـوفـيق ب�
الدوام اsدرسي واحلضور في مرافعات الدعاوى التي يلقي بها احلظ في احضاني وهي قليلة.

: «اذهب اليـه فـابسط قـال لي مـدير اsدرسة واظـنه كان يعـرف (مـحـمود خـالص) شـخـصيـاً
امرك وسيجد لك مخرجاً».

دخلت عليه متهيباoً ففاجأني بالوقوف احتراماً وهو شيء كثير على محام صغير ال مقام له
في مـجــتـمع حـفل بالتــقـاليـد والپـروتـوكـول وهش لي بش. كنت اعـلم ان مـا سـأطلبـه مــخـالف
لألصـول القــضـائيـة فـاحـتــبـستْ كلمـاتي ثـم القـيت برجـائي بـانفـاس الهثـة وكـان يصــغي بأناة
وتشجيع. طلبت منه أن يؤذن لي تأجـيل اsناداة عليَّ الى ما بعد الثانية عشـرة بسبب ارتباطي
بالتـدريس. وسألني عن اsواضـيع التي ادرسهـا. فأجبـته فـبانت عليـه الدهشة لصـغر سني كـما
يبـدو واسـتـدركت فقـلت اني كنت ادرس اsادت� في بغـداد خـالل سنتيّ االخـيـرت� من الكليـة.
وادرك االمر فوراً وقال: «تدري ان رئاسـتي للمحاكم هي ادارية صرفةo وكل قاض هـنا مستقل
في تنظيم جدول مرافعاتهo مع هذا سأكتب تعمـيماً لسائر احملاكم حاثاً على حتقيق طلبك وانت
تفهم». ما اظن شيئـاً مثل هذا حصل لغيري وقد تبينت مدى اجالل سائر القـضاة له باحترامهم

رجاءه هذا.
ثم بدأت اعـرف هذه الشـخـصـيـة الرائعـة طوال سنت� او ثالث قـضـاها في اsوصل. كم كـان
متـواضعاً من جـهة عزيز النفس من جـهة. لذلك لم اعجب قط حـينما انهي اليّ امر تلك الوقـفة
العنيـدة التـي وقـفـهـا بوجـه حتكم قـاسم ملقـيـاً فـوق مـنضـدته مـفـاتيح بناية مـحـكمـة التـمـيـيـز

اجلديدة.
في العـام ١٩٤٥ وجهت الدعـوة حلضـور حـفلة استـقبـال للملك عـبدالله ابن احلـس� والوصي
عبداالله من قبل بلدية اsوصل في بهو البلدية واذكر اننا نحن صـغار (الوجهاء) اجلدد اقتعدنا
مـتحلق� طاولة قـريبـة من الباب. ومـضى اغلب الوقت واذ (�حـمود خـالص) يدخل مـتلصصـاً
ويجلـس مــعنا وبالـقــرب مني مــشــيــراً ان الننـهض له.اال ان عــينـي مــحــافظ اللواء(عــبـــدالله
القـصاب) حملَتـُه فاقـبل عليه وراح يعـاتبه بقـوله: «بحثنـا عنك ليلة امس بطولها وجـاللة اsلك
». وشـدد عليـه بلـزوم اجمليء تلك الليلة. اجـاب (مـحـمـود خـالص): ينتظرك لتـالعـبـه اشـواطاً
«اني لست معـتاداً مجالسـة اsلوك ولن آتي مهما كلف االمـر فتدبر االمر»o قـال هذا وانصرف

حاالً.
بقـيت هذه الواقـعـة تشـغل بالي سنوات وبرغم عـالقـتي به وزياراتـي له كلمـا حطّ بي الرحل
في بغداد لـم اجد في نفسي اجلـرأة على سؤاله تفـسيـر موقـفه فقـد كان واحـداً من اشهـر العبي
الشطرجن في العـراق. وكـذلك عـرف اsلـك عبـداللـه بادمـانه تلك اللعـبـة. ثم وبعـد مـرور ثمـاني
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سنوات تقـريباً القت بنا الصـدف معـاً في مصـيف صالح الدينo وكنا نـلتقي مـعاً يومـياً صـباح
مساء. يأتي (الگازينو) متـأبطاً رقعة الشطرجن مع صديقه احملامي عـبدالرحمن زيور واقدم انا

بصحبة كتابي فيتنازل لي عن (قلعت�) ويالعبني فيغلبني دوماً.
وفي خـالل صـحبـتنا هذه سنحـت لي فرصـة االسـتـفسـار منه عن مـوقـفـه في بهـو البلدية من
طلب اsلك. وكـانت دهشتـه عجـيبـة لبقـاء احلدث مـالزماً لـي طوال اsدة فقـال: بلغني عن اsلك
عـبـدالله انه مـا كـان يطيـق ان يقـر الحـد بالغلبـة عليـه في لعـبـة الشطـرجن وانه يعـمـد الى قلب
رقـعتـه بحركـة يتعـمد ان تبـدو غيـر اراديةo مـا ان يلوح له تفوّق خـصمـه وان اخلسـارة محـتومـة

عليهo فكرهت ان اعرّض نفسي الى مثل هذه اsهانة.
ال انسى قط كـيف كـان حـينذاك يجلس اليّ جلسـة تلمـيـذ ليـتلقى عني كـتـابة االرقـام بلغـة
عـربيــة سليـمــة وهو مـا يعــرف في علم النحــو (بالتـمــيـيـز العــددي). اذكـر اني قــصـدت داره
اsتواضـعة القريبـة من نصب اجلندي اجملهول برفـقة االخ جوهر دزئي احـد اعضاء مـحكمته كـما
ذكرت وكـان قد رقي حديثاً للمنـصب. وفي مجلسه كنت جتد الوزيـر السابق والقاضي اsتقـاعد
الى جانب عـدد من اساتذة لعـبة الشطرجن. كـان مسـتغرقـاً في شوط مع وزير ملـكي سابق. اال
انه ترك الرقعة واقبل علي وجلس بقربي بكل تواضع ورقـة يسألني عن احوالي ويشجعني على

االحتمال وكنت اذ ذاك معرضاً لسخط النظام القاسمي ومالحقته.
وقد انـتشرت قـصة خـالفه مع عـبدالكر» قـاسم ومـوقفه انـتشاراً واسـعاً ومع انـي افتقـر الى
تفـاصـيـل مـعـينةo لكنـي اسـتطيع التـأكــيـد انهـا كـانت بســبب حـرص (مـحـمـود خــالص) على
استقالل القضـاء في الفصل �ا ابقت له محاكم (قاسم) االستثنائيـة من صالحيات و®ا قيل ان
هذا الدكـتاتور اسـتـاء من قرارات مـعـينة اصدرتـها مـحكمـة التمـيـيز ومنهـا حتـديها قـرار وزير
الداخلية الذي رفض اجازة تشكيل حزب تقدم به اصحابه باسم احلزب االسالمي-و�وجب قانون
اجلمـعيـات الذي اصدرته احلكومـة في ذلك احل� (١٩٦٠) استـخدم اsؤسـسون حـقهم في �يـيز
القـرار فنقضت احملكمـة قرار وزير الداخليـة وقضت �شـروعيـة تأليفـه معللة قـرارها على اغلب
ظني - بان منهـاج احلزب اليتـعارض مع اsبـاديء الد7قـراطية وانه لم يثـبت ان sؤسسي احلـزب

عالقة بأي جهة خارجية.
كان قـراراً قانونيـاً الدخل للعاطفـة واsيول اخلـاصة فـيه بدليل ان احملكمـة عينهـا ايدت قرار

وزير الداخلية برفض اجازة حزب اسالمي آخر باسم (حزب التحرير).
وكانت احلكومات اsلكية السـابقة قد باشرت ببناء صرح حملكمة التميـيز في االعظمية وقد
انتـــهت البـناية في الـسنة االولى مـن عــهـــد قـــاسم وسلمـت اsفـــاتيح لرئـيس احملكمـــة. اال ان
) لم يسمح باالنتقال اليها وكانت ثم مقـابلة في ختامها القى (محمود خالص) مفاتيح (قاسماً
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البناية علـى منضـدة قـاسم قـائالً انه يسـتطيع ان يعـقـد جلسـات هيـئـات مـحكمـتـه ب� بسـات�
النخــيل او في الهـواء الطـلق لو تطلب االمـر وقــذف بوجـهـه كــتـاب اسـتــقـالة اعـده. ولـم يقـدم
(قاسم) على شـيئ وآثر االنتظار ليبلغ محـمود خالص سن التـقاعد. وهذا مـا بلغني وهو قم�

بانسان مثله ولم تتح لي الظروف لسؤاله عنه ور�ا كان لالخ جوهر اخلبر اليق�.
وفي العـام ١٩٧٠ شــرفني بزيارة وانا �كتــبي في صـحـيــفـة (التـآخي). وقـد حــرصت على
ارسـالها اليـه كمـا حـرصت على ان ابعث اليه بـجريدتي اsوصليـة من قـبل وبكل ما اصـدره من
كتب وبينهـا كتـابان في القانون(٩). وهو 7طرني برسائـل شكره و�نياته واليغفل مناسـبة مهـما
صغـرت للكتابة. جاء يخـفره اثنان من احملـام� متوكأ عـلى عصا. وغـالبتني العاطفـة وعالني
: "جئت ارد اخلجل الشديـد فأسرعت اليه قبل ان يضع قـدماً على اول درجة لكنه ابتدرنـي قائالً

زياراتك العديدة واهنئك بالسالمة" وكان هذا آخر عهدي به.

wJK*« bNF"« w) W$dJ3F"« WO)dF"« f"U:«
سسسس::::    ققققــــببببلللل    اااانننن    ااااططططااااللللببببكككك    ببببااااجلجلجلجلــــززززءءءء    ااااالالالالخخخخييييــــرررر....    رررر����اااا    أأأأففففددددتتتتنننناااا    ببببــــششششئئئئ    ععععنننن    جتجتجتجتررررببببتتتتكككك    ففففيييي    ااااجملجملجملجملــــااااللللسسسس    ااااللللععععــــررررففففييييــــةةةة

????ً ً    ببببلللل    ممممتتتتههههممممااااًًً ااااللللععععسسسسككككررررييييةةةة    ووووالالالالأأأأققققصصصصدددد    ممممححححااااممممييييااااًًً
واجـهت ثالثة مـجـالس عـرفـيـة عـسكريـة مـتـهـماً ال وكـيـل دفـاع ولم اغش احـدها قط بهـذه

الصفة اsهنية. واولها كان في العهد اsلكي فقط. واحلديث عنه يصلح تضمينه السؤال.
في العـام ١٩٤٨ اعلنت االحكام العسكرية العـرفيـة في جمـيع انحاء العـراق. �ناسبـة سوق
قطعـات صغـيرة من اجلـيش العـراقي الى فلسط�. وبحـجة حـماية ظـهره في الوطن من عناصـر
التخريب وصـيانة مؤخرته من اجلواسـيس والعمالء. كانت حجـة مثيرة للسخـرية ومثاراً للتندر.
اي شكل هذا هو اجلـيش الـذي يحـتاج الـى مـحاكـم حلـمايـتـه من اsواطن� الذين كـانوا مـصـدره
ونواته?. اال ان الســبب احلـقـيــقي كـان الجل الـسـيطرة على نتــائج االنتـخــابات النيـابـيـة وهي
وقـتذاك على درجـت�. في ذلك احل� كانـت رئاسة البـوليس منوطة برجل تتـجسم فـيه الغـالظة

(٩) أولهـمــا كنّاش طبع في الـعـام ١٩٥٦ بعنوان "حتلـيف الشـخص اsعنـوي اليـم� في مــقـررات مـحكمــة �يـيــز العـراق"
وثانيهما "قصة احمللف�: دراسة قانونية تاريخيـة". وهو يقع في ١٣٦ صحيفة من القطع اsتوسط. ط. مطبعة الهدف
في اsوصل. العـام ١٩٥٨. كنت وأنا في السويد أعـتقـد بأني أملك النسخـة الوحيـدة من هذا الكتـاب فصورت منـها
نسـخــت�. إال أنني فـوجــئت بعـد عــودتي الى أرض الوطن �ن أكــد لي وجـود أربعــمـائة ونيف من النـسخ ال تزال في
صناديقـها. والتي أعـتـزم جلبهـا وتوزيعهـا على طلبـة كليـة احلقـوق هنا. واsوضوع الذي يـتصـدى له الكتاب هو شـرح

نظام هيئة احمللف� القضائي الذي يطبق اآلن في أمريكا وأوروپا.
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والقـسـوة والطمـوح الى التـرقـية عن طـريق تطبـيق خطة احلكومـة في اجنـاح مـرشحـيـهـا -كلهـا
. اسرع فاخرج قائمـة (اsشبوه�) السيـاسي� اsعادين اجتمـعت فيه -لتجعـل منه ضبعاً كاسـراً
للسلـطة الذين يخــشى منهم التــأثيـر عـلى االنتـخــابات الثـانـوية وبعث بهــا الى قـائد الـقـوات
العسكرية في كـركوك حيث اجمللس العـرفي العسكري واسـتحصل منه امـراً بتوقيفـهم جميـعاً.
وكان البد من بناء قضية واختراع تهمة لكل موقوف ووجدت نفسي محاالً الى اجمللس العرفي
العـسكري وفق اsادة ٨٩أ. وكبـست داري وكـان من اsواد اجلرمـية اsضـبـوطة كتـابان او ثالثة.
وترجمـة طلبهـا احد الناشرين لرواية (انطون جـيكوڤ) اsؤلف اsسرحي والقـاص الروسي الطائر
الصـيت اsتـوفي في ١٩٠٤. الى جـانب مـجـمـوعـة من الرسـائل اخلـاصـة من القـاص (ذو النون
ايوب) تدور حول نقـدي sؤلفاته. وكان احـد اsرشح� للنيابة على قـائمة اsعارضـة وقد جيء به
من بغداد موقوفـاً وزج معنا في السجن محاالً الى اجمللس العرفي الـعسكري. من ب� عشرات
بل مـئات من اsـوقوف� كـان هناك اsرحـوم الصـديق صالح اليـوسـفي معـتـمد احلـزب الد7قـراطي
الكوردسـتاني في اsوصل وهو اذ ذاك بوظيـفة الكاتب االول حملكمـة اsوصل الشـرعية. وفـريق

عقراوي العضو في احلزب وهو محام ناشئ.
لم يجد مـدير الشرطة تهـمة تبـرر له القبض على هذين االخـيرين -كـما يبـدو -فالصق بهـما
تهـمة قـد تصل عقـوبتـها االعـدام هي: (تهريب الـبنزين العراقي الى الصـهـاينة في فلسط�)!!
وكان من حـسن احلظ ان تغييـراً جوهرياً طرء على تشكيل اجمللس العرفـي اخرج �وجبه العـضو
اsدني احلـاقــد وحل مـحله االســتـاذ رشـاد عـارف وهو واحــد من ابرز القـضـاة واظـنه ارتقى الى
العـضوية في مـحكمة �يـيـز العراق عندمـا نصبـه (قاسـم) عضـواً في مجلس السـيادة اثر وفـاة
خالد النقـشبندي في ١٩٦١. و®ا اذكـره بهذه اsناسـبة انه وبعد صـدور قرار البـراءة بحقيo حلق
بي االستـاذ رشاد عـارف. وقال لي قـرأت ترجمـتك للرواية واستـمتعت بهـا سنعيـدها اليك. ثم
طلب مني وثيـقـة تاريخيـة تتـعلق بوقفـيـة احلاج حـس� پاشـا اجلليلي والى اsوصل في ١٧٤٣.
وقد اثيـرت قضـايا عديدة حولهـا اثر صدور قـانون تصفـية الوقف الذري وكان يدري بـشكل ما
بأني كنت واحداً من احملام� الكثـار في هذه القضية الشهيـرة. وسقط (ذو النون احلاج ايوب)

من عيني عندما اعلن وهو موقوف خروجه من اsعركة االنتخابية متخاذالً.
اجل كـان قضـاتنا يتـحـدون احلكومة كلمـا يتـيسـر لهم ذلك وتقف احلكـومة احـيـاناً مكتوفـة
اليــدين ازاء قـراراتـهم. واني الذكـر جــيــداً قـضــيـة احــد الزمــالء احملـام� مــحـمــد بابان فــفي
اخلمـسينات حبس جـواز سفره وحيل بينه وبـ� السفر الى اخلارج حلـضور اجتـماع سياسي فـاقام
الدعوى اsدنية على وزير الداخـلية وجنح في احلصول على قرار يفـرض على الوزير منحه اجلواز
والسمة واضطر الوزير الى االنصـياع. ما اظن امراً مثل هذا قد حـصل او كان 7كن يحصل في
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تلك العهود التي سميت بعهود اجلمهورية.
سسسس::::    ممممــــررررااااففففععععــــااااتتتت    ممممــــععععــــييييننننةةةة    للللككككمممم    ععععللللققققتتتت    ببببذذذذااااككككــــررررتتتتككككممممoooo    ههههذذذذاااا    ههههوووو    ااااجلجلجلجلــــززززءءءء    ااااالالالالخخخخــــييييرررر    ممممنننن    ااااللللسسسســــؤؤؤؤاااالللل    ععععللللىىىى    ممممــــاااا

ااااععععتتتتققققدددد....
اي شخص مارس صناعة القـانونo محامياً او قاضياً يتعـذر عليه ان يخرج من دائرة ذاكرته
قـضـايا مـعيـنةo اختـارتهـا لتـسـتـقـر فـيهـا وتنفـذ عـمـيـقـاً لتـغدو جـزءً من ذكـرياتهـا اليتـجـزأ.
واالعتـزاز بها او الكره لها ليـسا بشرط والبسبب يـدعو الى رسوخهـا في الذهن لكنها تستـمد
حياتها الـطويلة فيه اما لطرافتهـا او لغرابة نتائجها او لطبيـعة اخملتصم� وذوي العالقـة فيها
او �دى مــا خلفـتــه من آثار في ضــمـيـر الـرأي العـام او �ا خـلفـتــه من آثارقـانونـيـة كـســوابق.
وساصدقـك اخلبر. فقد بـدأت افكر فيما سـاختاره قبل ان اصـور في ذهني هيكالً للجواب على
هذا السؤال وادركتني احلـيرة فهناك الكثير والكثـير ®ا لم يبرح اخمليلة. خصوصـاً وقد كان من
سوء طـالعي ان اعالج قـضايا مـعقـدة لتغـدو بالنتيـجة سـوابق قضـائية يُسـتند إليـها فيـما بـعد
بقـضـايا ®ـاثلة. واالخـتـيـار على اية حـال يـعـتـمـد على ذوقي وال مـجـال هنـا السـتـخـراج رأيك
. وقـد قــر رأيي على اخــتـيـار هذه الـثـالث. واولهـا قــضـيــتـان سـامــعـاoً او رأي اآلخــرين قُـراءً
مزدوجـتان في الواقع اال انهـما التـحمتـا في اعطائي درساً خلـقياً عظيـماً اجـمله بهذه العـبارة:
. وان احلطة اخللقية "ان االستقامة وسمـو اخللق قد جتدهما احياناً فيمن التتوقعهـما عنده مطلقاً
واخلسة قـد تراهما فيمن التتـصور ان يصوره لك خيـالك يوماً ما. وان مكارم االخـالق التتحدد

بوضاعة منبت او كرامة محتد او بخمول مركز اجتماعي او صعوده».
سأحـاول التبسـيط واجتناب اsصطلحـات القانونيـة باعتذاري اsسـبق لرجال القـانون واالسرة

القضائية.
(س.ا) صـاحـبـة ملهى او كـاباريـه أو مـا يطلق عليـه من امـاكن اللهـو الـليليـة. اسـتـخـدمت
للعـمل في ملهاها غـانيـة او (فنانة) شهـيرة �وجب عـقد كـتـابي موقع ودفـعت لها مـبلغاً قـدره
ثالثمـائة دينار مـقدمـاً. لكن الفنانة نكلت ولـم تباشـر عـملها بل زاولت العـمل في مكان آخـر.
طلبت مني (س.ا) بحسب وكالتي عنهـا اقامة الدعوى على الناكلة الستـعادة اsبلغ. وهو مبلغ

كبير آنذاك وباعتبار قوة الدينار الشرائيةo بامكانك ان جتعله ثمناً لسيارة جديدة صغيرة.
قضـية بسيطة جداً ال تعـقيد فيـها بدت كذلك عندمـا اقر محامي (الفنانة) بصـحة توقيعـها
على العـقد. اال انـه ادعى بانها وقـعت العـقد من دون ان تـتسلم اsبلغ. وكـان على احملكمـة اذ

ذاك وبصراحة وحكم القانون ان توجه اليم� القانونية لـ(س.ا) على انها سلمت اsبلغ فعالً.
وطلب القـاضي احضـار مـوكلتي لتحليـفـها اليـم� وجئـت بها وافـهمـها الـقاضي بالصـيغـة.
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ولدهشـتي وعــجـبي وجـدتهـا ترتـد خطوت� الى الوراء مـسـتـنكرة. وعـبـثـاً حـاولـتُ مع القـاضي
افهامـها بضرورة حلف اليم� ان شـاءت احملافظة على حقهـا. فأبت الى االخير قـائلة للقاضي:

ها انت ترى حالي يا سيدي. ال اريد ان افقد بقية ديني الذي 7نعني عن حلف اليم� مطلقاً.
وخـسرنا الـدعوى. لم اكن انتظـر مفـاجـأة كهـذه. لكن كـانت مـفاجـأة اخـرى في انتظاري يوم
الغـد فـقـد جـاءتني مـوكلتي باسـمـة منتـصـرة ووضـعت مـؤخـر اتعـابي علـى اsكتب وهي تقـول:
«جـاءتني الفنانة بـاكـية وجـثت امـامـي وراحت تقـبل يدي طالبـة اsغـفـرة مـؤكـدة بأنهـا لم توعـز

حملاميها بتوجيه اي �7». ثم ردت الي اsبلغ كامالً.
بقـيت حـتى السـاعـة اعـجـز عن اsفـاضلـة ب� نبل اsرأت�. واوالهمـا مـسـيـحـيـة وثانيـتـهـمـا

مسلمة.
والكـمـال هذه الصـورة لالمـثـولة التي بسطتـهـا دونك نظيـرتهـا: (ن.ج) اكـبـر اثرياء اsنطقـة
ور�ا كـان من اخلـمسـة األغنيـاء الكبـار في البـالد كلها. عظـيم القدر عظـيم النفوذo بـعيـد عن
الســيـاســة لكنه صــديق حــمـيم sـعظم رؤســاء الوزارات اsعـروفـ�. يبـدو دائمــاً منشــغــالً ببناء
امبراطوريته اsالية. من اsشاريع التي استحدثها مصنع لصنع (اليشماغ) يشتغل فيه عدد من
العـمـال يتـراوح ب� ثمـانـ� ومـائة وعـشـرين تبـعـاً لطلب السـوق على االنـتـاج. واليعـبـأ مطلقـاً
بتطبـيق قانون العمل والعـمال السـاري السيـما بخصـوص ساعـات العمل واحتـساب السـاعات

االضافية وال بالعطل اsفروضة لشغاليه.
في تلك الفـترة. فـترة نشاط االحـزاب السيـما مـجهـودات الشيـوعي� في تنبـيه العـمال الى
حقوقهم. ولذيوع خبري في اوساطهم بالتزامي الدعاوى التي تتعلق بتلك احلقوق راجعني واحد
من عـرب الضواحي مـدعيـاً بانه سرّح من ذلك اsـصنع وان له خدمـة قدرها كـذا وانه كان يعـمل
اثنتي عــشـرة سـاعــة. ولم يعط اجـرة االســبـوع اsقـررة قــانوناً لدن تسـريـحـه وطلب مني اقــامـة
. وsثـله هو مهـر زواج الدعـوى �ا يسـتحـقـه. واحتـسـبتـهـا فكانت شيـئـاً يقارب الـثالث� ديناراً
واكثر. اقـمت الدعوى فكأني احدثت زلزاالً وواجهت في اsرافعـة االولى بطرية تتألف من ثالثة
من ابرع احملـام� واغـالهم اجــراً. كـانت مظاهرة قـانونيـة الشك فـيـهـا اسـتـخــدم لهـا كل حـيلة
قـانونية مـتـصورة لدفـع الدعوى وتعـاقـبت التأجـيـالت واالعتـذارات القـانونيـة عن احلضـور في
االوقـات اخملـصـصـة للنظـر في الدعـوى. وكـانت دالئل اثبـاتنا دفــاتر اخلـصم وسـجـالته. مـا ان
طالبنا بابرازها حـتى قـامت القيـامةo وبدا اخلـوف االكـبر من الكشف عـن الطريقة التي يصـادر
الوجيه الكبـير صاحب اsصانع حـقوق عماله. ومضت سنة كـاملة وبضعة اشهـر على اsرافعات.
ورُتÐبت خاللهـا على عجلٍ سـجالت ال يبدو لـلعامل صاحـبي فيهـا اي ذكر. وكـان (آخر الدواء)
وسـيـلتنا الوحـيــدة هوتوجــيـه اليـمـ� لصـاحب اsعــمل. وهو طلب التفــيـد في درئه وســاطة وال
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اعتـذار. أمر القاضـي باحضاره وبدأت سلسلة النـهاية لها من اsرافـعات ثم اsوانع عن احلـضور
مـزودة بتـقـارير طبـيـة. وعندمـا طلبنـا ان تقـصـد احملكمـة قـصـره البـاذخ لتـحليـفـه اليـم� جيء
باسـتشهـاد رسمـي بانه سافـر لالستـشفـاء في مدينة تركـية تقع على البـوسفـورo واليعلم مـوعد

لعودته.
وطلب محاموه ارسـال صيغة اليم� الى القنصلية العراقـية في اسطنبول الدائه امام القنصل

هناك. فتم ذلك. وورد اجلواب بانه حلف اليم� فعالoً وهو ما استبعده.
هذه القضية اsزدوجة ذات الطابع االخالقي كانت في سنواتي االولى من مزاولة اsهنة.

ويخطر ببـالي ان اعـرض قـضـيـة اخـرى ذات طـابع سـيـاسي وتتـجلى فـيـهـا مـصـداقـيـة قـولة
احملامـي الفرنسي (روجـيه مـارتان) التي اثبتناها في صـدر حديثي. اذ كـان sطالعاتي االدبـية

في حسمها القول الفصل.
قبـضت شرطة األمن على طالب ثانويـة كان حتت التعـقيب زمناً الشـتباههـا بنشاط شـيوعي
له. وداهمت منزله فعثرت على اجزاء اربعة او خمـسة مسلسلة لترجمة رواية «احلرب والسالم»
الشـهـيـرة للمـفكر والروائي الكبـيـر «ليـون تولوسـتـوي» اsتوفـى في العـام ١٩١٠. بالنظر الى
دوائر االمن كان كل مطبـوع 7ت الى كاتب روسي هو مطبوع شيوعي والـى جانب هذا كانت ثَمَّ

شهادات لرجال االمن.
احـيلت القضـيـة الى احملكمة الكبـرى. وكـان لدي ترجمـة انگليـزية لهـذا االثر الفني العظيم
الذي لم تبق لغـة حـية اال وكـان للقـصـة ترجمـة لهـا فيـهـا. وتذكـرت ان مكتبـة اsعـهد الـثقـافي
البريطاني باsوصل حتوي ترجمـة انگليزية اخرى لها. فسعيت الى مـدير اsعهد (روس توماس)
واستاذنته باسـتعارة النسخة ولم يكن مسموحـاً باالستعارة اخلارجية على ما اذكـر فتردد قليالً
لكني قــضـيت عـلى تردده عندمــا صـارحـتــه بان القــضـيـة تـتـعلق بحــرية انســان ولم ادخل في

التفاصيل لكنه ادرك واستنتج ونزل عند طلبي.
جـئت مسلحـاً بالكتـاب وعليه شـعار اsعـهد وخـتـمه يزينه التـاج البـريطاني. وكانت مـرافعـة
قـصيـرة وبكلمات مـوجزة لفظت احملكـمة فـوراً حكمهـا بالبراءة من دون مـداولة وال اختـالء وال

سماع شهود.
والقضـية الثالثة تتـعلق كما حكمت الصـدف بحقبة تاريخـية لوجه من اوجـه الكفاح الوطني
الكوردستانـي. بآثار جنمت عن الثورة التي قادها مـال مصطفى في العام ١٩٤٥ وقد اخـترتها
وهي من صـغائر القـضايا- ال بـسبب من هذا- واÄا sا يؤدي اليـه التـعاون الوثيق ب� القـاضي
العادل الفـقيهo وب� احملامي احلـريص على شرف اsهنة من نتيجـة طيبة في سبـيل الوصول الى

احلقيقة.
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ر�ا كـان ذلك فـي اواخـر العـام ١٩٤٨ او فـاحتـة العــام التـالي. جـاءني احـد حــراس السـجن
بوريقـة كـتب مـرسلهـا فيـهـا انه من العـشـيـرة البـارزانية وقـد اثقل بـاالشغـال الشـاقـة اsؤبدة ال
لسبب اال الن اسمـه يطابق اسم محكوم آخر غيره في اجمللس العرفي العـسكري. ذلك ان عمره

ايام قيام الثورة لم يكن يزيد عن اثني عشر عاماً.
قمت �واجـهتـه في اليوم التـالي. لم يكن يعرف العـربية ولم اكن اعـرف الكوردية. ولم يكن
يعـرفني غـيـر ان اسـمي كــان مـألوفـاً في هذا الوسط التي يعـيـشـه بـوصـفي ذلك احملـامي الذي

يتولى الدفاع في قضايا ®اثلة دون ان يسأل عن اجر.
لم اكن بحـاجة الى اكـثـر من نظرة واحدة اليـه ألتأكـد من صحـة قوله. الانـسى قط مقـابلتي
االولى له. بدا خائفاً وجالً مذعوراً كالقط احلـبيسo ®تلئاً امالً وثقة بالرجل الذي هبط عليه من

حيث اليدري ليعيد اليه حريته السليبة.
واريد هنا ان احيد عن احلكاية قليالً آلخذك معي الى خلفيات البد منها وبغاية االختصار.
نزحت العـشـيـرة البارزانيـة واحـالفـهـا بعد خـتـام الثـورة الى ايران ومكثت حـتى اوائل العـام
١٩٤٧ ح� قـرر مـال مــصطفى اللجـوء باتبــاعـه الى اراضي االحتـاد السـوڤـيــاتي وارتأى اخـوه
الشـيخ احمـد العـودة الى االراضي العراقـيـة بسائر الـعشـيرة. فـاسكنوا مـخيـمـات ومعـسكرات

مؤقتة.
وكان اجمللس العرفي العسكري الذي شكل في حينه في اربيل قد اصدر احكاماً غيابية في
قـضـية واحـدة او عـدة قـضايا. علـى ما بلغ مـجـمـوعـه (١١١) متـهـمـاً بعضـهم باالعـدام شنقـاً
وبينهم مال مصطفى واخوه الشيخ احمد والضباط السبعة الذين التحقوا بالثورة الى جانب ستة
وعـشرين آخـرين ونال البـاقي احكامـاً مخـتلفـة تتراوح ب� االشـغـال الشاقـة اsؤبدة وب� احلـبس

الشديد.
ووجـدت الشـرطة فـرصـتهـا في عـودة العـشـيـرة بالبـحث عن احملكوم� فـراحـوا يطوفـون في
اsعـسكرات وبايديهم مـذكرات احلـبس الصـادرة من اجمللس العـسكري فـوقعـوا على هذا الفـتى
. وكان اسمه طبق اسم محكوم من مقاتلي البارزاني الذين رافقوه في اsسيرة. الذي اصبح رجالً

فاخذ واودع السجن.
اسـتـهوتـني اsسـألة بقـدر ما تهـولت عنـصر الغـدر والظلـم فيـهـا. وفي اليـوم التـالي تقـدمت
بطلب الى حاكم التحقـيق االستاذ (ضياء شيت خطاب) وهو زمـيل الدراسة الذي نوهت باسمه
في صـدر حـديثي. مطالبـاً باطـالق سراح الـسـج� توفـيـقـاً للمـادة ٢٨٣ أو ٢٨٦ (ان لم تخني
الذاكرة) من قانون اصـول احملاكمات اجلزائية. وال اتذكـرها نصاً واظنها مستنسـخة من القانون
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االنگليـزي العـام Common Law اsوغل في القـدم وهي القـاعـدة القـانونيـة التي يسـير عليـهـا
القضاء هناك والقضاء االمريكي اsعروفة باسم habes corpus وفحواها بقدر ما اتذكر "انه اذا
بلغ الى علم حاكم ذي سلطة (قاضي حتقيق او قاضي جزاء) بأن شـخصاً ما قد سجن او اعتقل
. فعليه بعد التحقق من ذلك ان يأمر بدون وجه حق او بدون ان توجه اليه تهمة او يرتكب جرمـاً

باطالق سراحه".
وكنت عـاsاً بـشـوق (ضـيـاء) الى تناول مـا قـد يعـد من قــبـيل السـوابق القـضـائيـة بـالعناية
واالهتمـام. كان دائماً يـفخر بانه تلمـيذ الدكتـور عبـدالرزاق السنهوري القانونـي اsصري الطائر

الصيت وله معه مراسلة.
طلب اوالً احضـار السج� sعاينتـه وضبط اقواله وبعد ان تـأكد من صحة االدعـاء احاله الى
جلنة طبية لتقدير عمره. واتفقنا على العمل بهـدوء وعقالنية لتعلق القضية بثورة منظمة كلفت
السلطة كثـيراً من السـمعة والتـغطية االعـالمية. السـيما تلك االنبـاء اsزعجـة التي كانت تذاع
عـمـا يدبره البـارزانيـون الالجـئـونo وعن النبـأ اخملـتلق بان السلطة السـوڤـيـاتيـة قـد منحت مـال

مصطفى رتبة جنرال وانها تدرب رجاله الخ....
قدرت اللـجنة الطبيـة عمره احلـالي بثمـانية عـشر عـاماً كـحد اقصى. وكـانت اخلطوة الثـانية
االطالع على مـلف احملـاكــمـة العــرفـيـة احملــفـوظ في وزارة الـدفـاع للتــثـبت من هـوية احملكوم
احلقـيقي الغـائب. ولم تسـتجب الوزارة الى الطلب واحـتجت في واحـد من ردودها بان اsلف هو
من اسـرار الدولة وال7ـكن اخـراجـه. ومـرت االسـابيع ب� اخـذ ورد وضــاق صـدر (ضـيـاء) وهدد
برفع اsسألة الى وزير العدلية. وفي ذات يوم اسـتدعاني ففزعت اليه فاوعز الـى حاجبه باغالق
الباب وعدم السماح الحد بالدخول. ثم اشـار الى ملف سمكه يقارب خمس بوصات قائالً: انهم
ارسلوه صحـبة ثالثة ضـباط من ركن االدارة وهم ينتظرون في الغـرفة اجملاورة «خـذ منه ما تراه
وسـجل علـى عـجل العـيـده الـيـوم. امـا انا فـقــد فـحـصت الشــهـادات وتأكـد لدي ان الـشـخص
احملكوم االصلي كــان احـد قـادة فـصـائل الثـوار بـعـمـر يزيد عن الثـالث� وال7ـكن قط ان يكون

سجيننا هذا وقد أثبتُّ ذلك».
كان يعرف اهتمامي ومتـابعاتي السياسية السيما في القضـية الكوردية عموماً. دفع باsلف
الى يدي. وال اطيل علـيك فـقـد نقلت كل مـا اسـتطعت نقله واذكـر اني ركـزت عـلى نقل بعض
الرسـائل التي كـان يبـعث بهـا مـال مـصطفى الى اsسـؤول� العـراقـي� والبـريطاني� وعلى عـدد
كبـير من التـقارير السـرية. وعلى رسائل ضـبطت موجـهة الى زعمـاء ورؤساء كـورد قبل القـيام
بالثورة. وقد شـاءت اsقادير ان انتفع �ا استنسختo بعـد ثالث عشرة سنة كما سـآتي اليه بعد
قليل. وال اطيل فقد اصـدر قاضي التحقيق قراره باطالق سراح مـوكلي. اال ان مدير السجن لم
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يعـبأ ورفض الـتنفيـذo فطلبت تأييـد قـرار القـاضي من احملكمـة الكبرى بصـفـتهـا االسـتـينافيـة
. كان كـالنا يرقب نهاية هذه اsعـركة القـضائية الفـريدة في تاريخ وحصلت عـلى اsصادقة ايضـاً
القــضـاء العــراقي فــفي ح� اصــرت ادارة السـجــون على االحــتـفــاظ به سـجــيناً آل االمــر الى
اسـتـطالع رأي ديوان التـدوين الـقـانوني في وزارة الـعـدل. وطال انتظار الـقـرار حـتى بـدا وكـأن
القضيـة ضائعة. ثم حصل مـا لم يكن في حسباننا. ففـي اواخر العام ١٩٤٩ جرى حفل افـتتاح
بناية احملـاكم اجلـديدة ودعي االسـتاذ حـس� جـمـيل وزير العـدل اذ ذاك باsناسـبة. لـم اشعـر اال
: «احلق بالوزير وهـو يعـرفك واعـرض عـليـه واالسـتــاذ ضـيـاء يلكـزني ويهـمس في أذنـي قـائالً
االمـر» ففـعلتo قال االسـتـاذ جمـيل: «ماذا لو جـئت الى بغـداد?» قلت «اذن على وزارتك ان
تدفع نفـقـاتي» فــضـحك وتناول دفـتـراً وقلمـاً من جـيـبـهo ولـم 7ر اسـبـوع حـتى ورد قـرار ديوان

التدوين القانوني القاضي باخالء سبيل السج�. وكان قد قضى سنت� وبضعة اشهر.
و�ر السنون سراعاً الجدكم خدمني استنساخي اsعلومات من ملف احملاكمة العرفية.

في االشهـر االولى من العام ١٩٦١ كانت االجـواء مكفهرة وعبـد الكر» قاسم يتهـيأ النزال
ضـربتـه باحلـزب الد7قـراطي الكوردسـتـاني وقد مـهـد لهـا بالهـجـوم اsبطن على شـخص رئيـسـه
البـارزاني. شعـرنا بذلك عندمـا انتهـز فرصـة زيارة له الى مـقر الفـرقة الثـالثـة او الرابعة فـالقى
خطاباً تناول فـيـه شـخص البـارزاني بالعـيب وصنفـه في عـداد العمـالء وخـدم االجنبي دون ذكـر
االسم اال انه ذكـر اسـماء بعض اsـسؤول� البـريطاني� الذيـن وجه البـارزاني رسـائله اليـهم. فلم
يبق مــجــاالً للشك فــيــمن يســتــهــدفــه الدكــتـاتـور. وتداولنا في (خــه بات) في اsـوقف والرد
فـاسـتـبقـت وقلت «هذه حـصتـي فدعـوا الرد لي» وكـان لي ذلـك وفي صبـيـحـة اليـوم التـالي او
بعدهo واجـه قاسم على صـفحـات خه بات من الرد ما يـستأهل حتـدياً صريحـاً وعقوبـة ادبية sن

تعوّد على اعتبار اقواله آيات بينات.

VFA"« »e& w)
سسسس::::    ببببددددأأأأ££££    ححححييييــــااااتتتتككككمممم    ااااللللسسسسييييااااسسسسييييــــةةةة    ووووااااحلحلحلحلززززببببييييةةةة    ببببااااالالالالننننتتتتــــممممااااءءءء    ااااللللىىىى    ححححززززبببب    ااااللللششششــــععععبببب    ااااللللذذذذيييي    ررررئئئئسسسسهههه    ااااssssننننااااضضضضلللل
ااااssssععععررررووووفففف    ((((ععععــــززززييييزززز    ششششررررييييفففف))))    ثثثثمممم    ققققددددممممتتتتــــمممم    ااااسسسستتتتققققااااللللتتتتككككمممم    ممممننننهههه    ووووااااننننتتتتــــممممييييتتتتمممم    ااااللللىىىى    ااااحلحلحلحلــــززززبببب    ااااللللدددد7777ققققررررااااططططيييي

ااااللللككككووووررررددددسسسستتتتااااننننيييي    ممممتتتتىىىى    ككككاااانننن    ذذذذللللكككك    ووووككككييييفففف....    ههههلللل    للللكككك    ببببببببععععضضضض    تتتتففففصصصصييييلللل????
باالحــرى كنت واحــداً من اsؤســس� العــشـرة او نـحـوهم اsـوقـع� عـلى طلب االجــازةo المن
اsنتمـ� بعد االجازة. كـان ذلك زمن انبعـاث احليـاة احلزبية فـي العراق. وقد منحـنا االجازة في

اوائل شهر نيسان من العام ١٩٤٦.
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وكنت لتويّ قد انهيت خـدمة الضباط االحتياط وعدت الى مـزاولة اsهنة. خالل مدة وجودي
في احلزب كنت مـعتمـد الفرع في مدينة اsوصل. ولم انـتم الى احلزب الد7قراطي الكوردسـتاني

فور استقالتي بل مرت فترة تقارب السنت�.

سسسس::::    ااااسسسســــبببباااابببب    ااااالالالالسسسســــتتتتــــققققااااللللةةةة    ووووننننــــششششااااططططككككمممم    ااااللللسسسســــييييــــااااسسسسيييي    خخخخــــالالالاللللل    ففففتتتتــــررررةةةة    ععععــــضضضضووووييييتتتتككككمممم????    ممممــــااااذذذذاااا    ععععنننن    ررررففففــــااااققققككككمممم
ااااssssؤؤؤؤسسسســــسسسس����....    اااا7777ككككنننن    تتتتززززووووييييــــدددد    ااااللللققققــــررررااااءءءء    ببببصصصصــــووووررررةةةة    ععععنننن    ااااجلجلجلجلــــوووو    ااااللللسسسســــييييــــااااسسسسيييي    ااااللللععععــــاااامممم    ااااللللذذذذيييي    ككككــــاااانننن    ييييسسسســــوووودددد

ااااللللععععررررااااقققق    ااااثثثثننننااااءءءء    ققققيييياااامممم    ااااالالالالححححززززاااابببب    ممممااااههههوووو    ممممصصصصييييرررر    ااااحلحلحلحلززززبببب    ببببععععدددد    ااااسسسستتتتققققااااللللتتتتككككمممم????
لم يعش حـزب الشـعب بشكله العلني اال فـترة قـصـيرة التزيـد عن سنة واحدة وبضـعـة اشهـر
وعندها اصـدرت حكومـة (صالح جـبـر) قراراً بالغـاء اجـازته واجازة حـزب االحتـاد الوطني الذي
كـان يرأسـه (عـبـدالفـتـاح ابراهيم ومـحـمد مـهـدي اجلـواهري). وبخـصـوص اسـتـقـالتيo £ ذلك
باالتفـاق مع (عـزيز شـريف) وبعـد حديـث مسـتـفـيض. و®ا اذكـره ان االستـاذ عـزيز ادرك �امـاً
وجـاهة اسبـابي في حينه حـتى انه شق عليـه ان يصدر كـتاباً بتـوقيـعه بقـبول االسـتقـالة وبحكم
تلك العالقة الصـميمة الرائعة الـتي شدتنا بعضنا الى بعض وارتقت طوال السن� لتغـدو عالقة
عائلـية. صداقـة متـينة لم تقو االيام على النـيل منها رغم البـعد الزمني واالخـتالف العـقائدي.
قليـالً ما التـقـينا خالل نصف القـرن الذي عـقب لقائنا االول. فـاذا التـقينا فكـأننا كنا معـاً يوم
امس. الاريد التـحدث عن االسـتاذ (عـزيز) هنا باكثـر من هذا خشـية ان يخلو وِطابي ®ـا ادخر

من كالم عنه عند االجابة على السؤال التاسع من حواركم وقد عينتموه لي باالسم.
وامـا بخـصـوص رفـاقي الذيـن شـاركـوني التـأسـيس. سـواء منهم اsـوقـعـون وغـيـر اsوقـع�.
فهناك الزمـيالن احملـاميان (عـبدالرحـيم) وهو اخ (لعزيز) شـقيق. و(توفيق منيـر) وهو ابن عمٍ
وصهـرÑ لـ(عزيز) زوج اختـه. وهنا اود االشارة الى الظاهرة اsلفـتة للنظر لتـأثير الرابطة العـائلية
في احليـاة السيـاسية العـراقية. بـل حتى رابطة اجليـرة في اجملتـمع الضيق. وبهذا اsـآل كنا نعد
السـيـدة (نورية) زوج عـزيز من اsؤسـس� ايضـاً وكـذلك االسـتـاذ (عامـر عـبـدالله). وكـان الى
جانب (عامـر) من اsؤسس� غير اsوقع� زميلنا كـمال عمر نظمي واsدّرسان حس� عـبدالعال.
وعبداجلـبار وهبي الذي خرج فجـأة الى احلياة العامـة في عهد قاسم �قـاالته احملكمة النسج في
جريدة (احتاد الـشعب) متخذا له تـوقيع (ابو سعيد)o بعـد الرابع عشر من �وز مـباشرةo هؤالء
بخـالف زوج (عـزيز) وجــدناهم يتـحـولون بعـد انـحـالل احلـزب الى اsعـسكر اsاركـسـي ليـتـبـأوا
مناصب قيادية في احلـزب الشيوعي العراقي اsتـحد. واظنك جتد الكثير عنـهم في كتاب (حنا
The old social classes and Rovolutionary Movements of » :وســومsبطاطـو) الشــهــيــر ا

.Iraq  الطبقات االجتماعية القد7ة واحلركات الثورية العراقية».
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ً ً    ككككببببــــييييررررااااًًً سسسس::::    ااااسسسسممممحححح    لللليييي    ����ققققــــااااططططععععتتتتكككك    ههههننننااااoooo    ممممااااددددممممتتتت    ققققــــدددد    ننننووووههههتتتت    ببببههههذذذذاااا    ااااللللككككتتتتاااابببب    ااااللللذذذذيييي    ااااثثثثاااارررر    ااااههههتتتتــــممممااااممممااااًًً
ً    ممممنننن ووووضضضضــــججججــــةةةة    ووووالالالالسسسسييييــــممممــــاااا    ببببععععــــدددد    تتتتررررججججــــممممتتتتــــهههه    ااااللللىىىى    ااااللللععععــــررررببببييييــــةةةة....    ممممــــاااا    ههههوووو    ررررأأأأييييكككك    ففففــــييييهههه????    ككككــــتتتتــــببببــــوووواااا    ككككثثثثــــييييــــررررااااًًً
ااااللللتتتتــــععععللللييييــــققققااااتتتت    ووووااااللللتتتتــــصصصصــــووووييييببببااااتتتت    للللهههه....    ووووااااثثثثــــننننوووواااا    ععععللللييييهههه    ببببااااssssــــققققااااببببلللل    ووووسسسســــييييككككوووونننن    ممممنننن    ااااssssففففــــييييــــدددد    اااانننن    ييييتتتتععععــــررررفففف
ققققررررااااءءءء    خخخخــــهههه    ببببااااتتتت    ععععللللىىىى    ررررأأأأيييي    ففففييييهههه    ذذذذيييي    ووووززززنننن    ككككــــررررأأأأييييكككك....    وووواااانننن    ككككاااانننن    ههههذذذذاااا    سسسســــييييححححييييــــدددد    ببببنننناااا    ععععنننن    ااااللللسسسسؤؤؤؤاااالللل

ااااالالالالصصصصلللليييي....
في العــام ١٩٧٣ كنت مـقـيــمـاً ببـيــروت. اواظب يومـيــاً تقـريبـاً عـلى احلـضـور في مــجلس
اsأسوف عليه االستاذ هاشم جواد وزير اخلارجية حتى نهاية حكم قاسم وهو وقتذاك مدير دائرة
الشـرق االوسط التـابعـة sنظمـة االÆ اsتـحـدة �قرها فـي بيروت. كـنا جنتـمع في مـقـهى يعـرف
�قهى (العم سام) اsقـابل sباني اجلامعة االمـريكيةo فينضم إلينا صفـوة من رجال العلم ولفيف
من اساتذة اجلـامعـة. ذكر لي االستـاذ (جواد) يومـاً ان مؤرخاً عـربياً كـان قد قضـى في العراق
مـدرسـاً سنوات عـدة وهو اآلن اســتـاذ لتـاريخ الشـرق االوسط في جـامـعـة برنـسÖ في الواليات
اsتحدة يعكف عـلى جمع مواد لكتاب تاريخ سيـاسي اجتماعي عن العـراق وانه اشار عليه بان
يتـصل بي لهـذا الغرض. ولم اجـد مـانعـاً وضربت له مـوعـداً. وهيّأت نـفسي لالجـابة عن اسـئلة
ماكنت اتوقع غيرها -اعني مـايتصل باحلركة الوطنية الكوردية. واالستـاذ هاشم يعرف موقعي
فـيـها مـعـرفـة جـيدة-. عندمـا حـصل اللقـاء في الفندق الذي كـنت احل فيـه راح االسـتـاذ (حنا
بطاطو) يسألـني عن شؤون بعيـدة كل البعد عـما كنت اتوقعـه. ولم اجده يبـدي اهتمامـاً عندما
حاولت ان اعرج به على ماهيأته له. فرجحت اما ان يكون على اطالع كبير بهذه الناحية بحيث
اليحتـاج الى مزيدo وامـا ان التأليف الذي ينتـويه ليس بتلك السعـة والضخـامة التي ظهـر بها
بعدئذ. اخلالصة لم يكن اللقاء مثمراً وختم بعد اقل من ساعة. بعد حوالي عشر سنوات سمعت
بصـدور كتـابه فـاسرعت باقـتناء نسـخـة منه وانا في ايران. كـان كتـاباً ضـخمـاً يقع في ١٣٠٠
صفحة تقريباً وقرأته برمته. واصـدقك القول -مع اعجابي به - انه خيَّب ظني من جانب الثغرة
oسألة الكوردية بتـفصيل وجـدية بل بشكل استطـرادي هامشيsالكبيـرة فيـه. لم يتحـدث عن ا
او �نحى جــانبي عــابر. ورغم اهمــيـة الكتــاب العظيــمـة كــمـرجع رئـ×س من مـراجـع تاريخ هذا
القطرo كـتب بـروح حـيـاد وجتـرد من اي غـرض عـقـائدي او عـاطفي مــع�. اال ان القـاريء اsلم
اsتـابع سيـبـقى يفـتقـد فـيه عنصـر اsوازنة في تصنـيف االحداث والوقـائع ووضع كل واحـدة في
اsنزلة التي تـستـأهلهـا ب� الوقـائع االخـرى وكـذلك فَـعَلَ بالنسـبـة الى حتليله االشـخـاص وذكـر

سيرهم اولئك الذين اهتم بهم بنوع خاص.
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ً سسسس::::    ههههلللل    ييييخخخخططططرررر    ببببببببــــااااللللكككك    ممممــــثثثثاااالللل????    الالالالببببدددد    تتتتععععللللمممم    اااانننن    ااااللللــــككككتتتتاااابببب    تتتتررررججججمممم    ببببررررممممــــتتتتــــهههه    ااااللللىىىى    ااااللللععععررررببببييييــــةةةة    وووواااانننن    ككككــــثثثثييييــــررررااااًًً

ممممنننن    ااااssssثثثثققققفففف����    ااااللللككككوووورررردددد    ييييأأأأخخخخذذذذوووونننن    ععععللللييييهههه    ههههذذذذهههه    ااااللللننننققققييييصصصصةةةة....
اظنهم محـق� في هذا وهو ما لفتَ نظري كـما قلت وقد علمـت من جهات تتـصل به انه أقرّ
بخطئـه الكبـيـر في عـدم ايالئه اsسـألة الكوردية حـقـهـا في تاريخـه وبلغني انه كـان يعـد العـدة
الستـدراك ذلك في طبعـة ثانية كان ينتـويها اال ان اsوت عـاجله. اليحضرني كـثيـر من االمثلة
على قـصـور فـيه مـن هذه الناحـية. فـالنسـخـة التي كنت قـد سـجلت ملحـوظاتي على هـامشـهـا
ليست حتت يدي االن لكني اذكر شيـئاً من ناحية فقدان اsوازنة فقيادة الـبارزاني وحربه وحياته
مـثــالً كـانـت اعـمق اثراً فـي تاريخ العــراق من حـيــاة وسـيــرة (يوسف سلمــان يوسف) (فــهـد)
. لم يحظَ الزعيم الكوردي منه في الكتاب غير سكرتير احلزب الشيوعي في فترة قصيرة مثالً
عبارات منتثرة هنا وهنـاك فيما حظي (فهد) بسيرة ينتظمهـا فصل كامل ان لم تخنىّ الذاكرة.
وليـتـه كان ملمـاً اsامـاً جـيداً ايضـاً بسـيـرة هذا القائـد الشيـوعي رغم كل اجلـهـد الذي بذله في
ذلك. مثالً و®ا علق بذهني. لم يكن يدري ان احد الكتاب االنگليـز الف عن فهد كتاباً يتراوح
ب� القـصـة الروائيـة واsسـاجلة السـيـاسيـة وقـد طبع في انگلـترا وتسـللت منه نسخ الى العـراق
وعنوانه بـاالنگليـزية: (فــهـد ب� العــشب Leopard In The Grass) والظاهر انـه كـان حـصــيلة
لقـــاءات عــديدة ب� الـكاتب وب� فـــهــد بالـذات في بغــداد وفـي وقت مــا من ايـام احلــرب وان

اللقاءات كانت في احدى اsقاهي اsطلة على دجلة في شارع ابي نواس كما اذكر.
ولم يكن (حنا بـطاطو) ايضـاً يدري بان لفـهـد شقـيـقـاً رابعـاً يدعى (طارق) جنح في اخـفـاء
عالقـة االخوة هذه عن الـسلطة ا7ا جناح. فـقد بقي (طارق) هذا مـوظفاً في القلم السـري بدوائر
الشرطة الى االخيـر دون ان يفطن اليه احد. وعلى اية حال. فان كتـاب (حنا بطاطو) هو كتاب

مرجعي اليستغني عنه اي متتبع لتاريخ العراق احلديث.

....    ووووللللننننععععدددد    ااااللللىىىى    ااااصصصصلللل    ااااللللسسسسؤؤؤؤاااالللل....    ووووااااظظظظنننننننناااا    ووووققققففففنننناااا    ععععنننندددد    ححححدددد    ااااسسسستتتتععععررررااااضضضض    للللززززممممالالالالئئئئكككك    ممممؤؤؤؤسسسسسسسسيييي ً سسسس::::    ششششككككررررااااًًً
ااااحلحلحلحلززززبببب....

ظهـر فيـمـا بعد ان البـقـية وهم اكـثريـة اsؤسس�o ليـسـوا ماركـسيـ� ور�ا كانوا مـثلي ذوي
نزعة د7ـقراطية اشـتراكـية. ثالثة منهم زمـالء دراسة ومـحامـون. وهناك احملامي عـبداالمـير ابو
تراب الذي ترك العمل السـياسي على ما اظن واالسـتاذ عبـدالرزاق الزبير الذي خرج فـجأة الى
مـيدان العـمل السـيـاسي بعد الـرابع عشـر من �وز وع� ان لم تخنـي الذاكرة عـضـواً في اللجنة



47

التي قامت بصـياغة قـانون االصالح الزراعي وال ادري اكـان بعد تعطيل احلزب ضـمن تشكيله
السـري ام ال.

قبل قيام فكرة تأسيس احلزب بأكثر من اربعة اعوام. كان استقطاب احلركة الد7قراطية حول
(صوت االهالي) قـد تقطعت اسبابه بفـرقة اللقاء بعدها ب� الثـالثة الذين قدر لكل منهم فيـما
بعد -اي عند اجازة االحزاب-. ان يترأس واحداً من االحزاب الد7قراطية الثالثة اجملازة. ووجه
اsفارقة هنا اني كنت على معـرفة وعالقة بكل من االستاذ كامل اجلادرجي وعـبدالفتاح ابراهيم
قبل ان تكون لي اي مـعرفة او عالقـة بالذي كنت سارتبط به سيـاسياً وعاطفـياً زمناً طويالً اي

(عزيز شريف).
عرفت اجلـادرجي في اوائل السنة الدراسيـة للعام الثـالث وقد قـدمني اليه (كـامل قزاجني).
ولفت نظره مـرة اسلوبي في تـرجمـة مـقـال نشـر في صوت االهـاليo ومدح لغـتي السـليمـة. امـا
حظي من عـبدالفـتاح فـقد كـان اكـثر من هذا وللصـدف هنا احكامـها. عـرفتـه sاماً بتـردده على
(ذوالنون ايوب). وبلغ مصدر اعجابي بكتابه «مقـدمة في االجتماع» ان خيل لي اني استطيع
فـرض اوليـات من مـوضـوعـاته بـله قـراءات فـيـه لطالب الصف اsنتـهـي في مـدرسـة االمـريكان
االهلية التي كنت واالستـاذ قزاجني ندرّس فيها في العـام ١٩٤٣. وكان عبدالفتـاح مدرساً في
اsتوسـطة الغربيـة (او الشرقـية) الرسمـية التي التـبعد كـثيـراً عن مدرسـتي في حي (السنك).
الادري كـيـف زين لي ان اÄي في اذهان مــجـمـوعــة مـتنافــرة من الطالب اهتــمـامـاً بالـنظريات
االجـتــمـاعــيـة احلــديثـة. وكــثـيـر مـنهـا يبــدو للكبــار -والذين اوتواحظاً من الـعلم- من قـبــيل
اsعـمّـيـات. وكانت دهشـة (عـبـدالفـتـاح) والشك بالغـة عندمـا طلبت تزويدي باكـثـر من اربع�

نسخة من هذا الكتاب ووضعت اثمانها امامه.
والذي يعـرف االستـاذ الشك في انه يتـفق مـعي بأن وجـهه الصـخـري اsعروف كـفل له دائمـاً
اخـفاء مـشاعـره اجليـاشـة. وهو بطبيـعتـه نزر الكالم. وبدا مـحتـاراً وكأنـه يريد القول شـيئـاً عن
طيش وتهور لهـذا ابن العشرين الذي يجـرأ ان يجعل من طالبه مـالم يجرأ هو نفسـه حتى على
التـفكيـر بعـمل ®اثل مـع طالبه. اال ان اsبلغ اsدفـوع كـان كـبـيـراً والعـرض غـيـر قـابل للرفض.
وكنت احـمل الـعـشـرة والعـشـرة من النـسخ وهو يأتيني بهـا تـبـاعـاً الى اsدرسـة فـانقـلهـا وبهـذا
الشكل وثقت صالتنا. ومرت ثالث سن� قبل ان التقـيه ثانية وهو رئيس حلزب االحتاد الوطني

(بالضبط رئيس جلنته السياسية).
ولم اتعرف الى االستاذ عزيز خالل سنوات الدراسة. واÄا عرفته قبل اشهر قليلة من تأسيس
احلـزب. وكـانت وسيلـتي زميل الـدراسة الصـديق (عـبـدالرحـيم) شـقيـقـه. ونحن Äضي آخـر ايام
التـدريب في دورة الضـبـاط االحـتـيـاط. هناك فـقط فـاحتنـي بنيـة تأسـيس حـزب الشـعب. وقـد
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انتشـر في اجلو السـياسي نبأ اعـتزام احلكومـة على بعث احليـاة احلزبية اثر خطـاب القاه الوصي
وبه وعـد بذلك. وألكـونن في غـاية من السـمـاجـة وسـوء الذوق ان لم انتـهـز هذه الفـرصـة القـول
شيئاً عن هذا االنسان النبيل الذي آنست بصحبته الدائمة خالل تلك الفترة وراعتني منه دماثة
وهدوء ورقـة قد التعـهدها اال نادراً عند ذوي العـقيـدة الراسخـة باندفاعـهم احلمـاسي في ترويج
آرائهم. كان كالبحر الهاديء في هدوئه ولطفهo ولم احلظ قط ان صوته ارتفع او بان عليه هياج
في مثـار نقع جدال سيـاسي كنا ننجرّ اليه في احـيان كثـيرة. وقد اكبـرت فيه بعـد ما اتضح لي
اجتاهاته العقائديةo ذلك الصـبر واالناة اللذين كان يتلقى بهما نقدي اجلـارح احياناً �ا كان 7س
عـقيـدته اsاركـسيـة في الصـميم. عندمـا جـاءني نبأ مـيـتتـه الشريـفة وانا في مـعـتقل انقـالبيي
الثامن من شـباط ١٩٦٣ لم يدركني العجب فقـد كنت مدركاً من اي معـدن صب هذا االنسان.
إن لدي صورة له مع االسـتاذ ابراهيم احمد وهمـا سجينان اخـذت لهما في سجن بغـداد اsركزي

ويؤسفني اني خلفتها ورائي في السويد واال كان من دواعي سروري ان اطلعك عليها.
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سسسس::::    ببببوووودددديييي    للللوووو    ححححددددثثثثتتتتنننناااا    ببببششششئئئئ    ععععنننن    تتتتللللكككك    ااااللللتتتتييييااااررررااااتتتت    ااااللللسسسسييييااااسسسسييييةةةة    ااااللللتتتتيييي    سسسسببببققققتتتت    جتجتجتجتررررببببةةةة    ااااللللععععاااامممم    ١١١١٩٩٩٩٤٤٤٤٦٦٦٦
ااااحلحلحلحلززززببببييييــــةةةة....    ففففققققدددد    ككككاااانننن    ههههننننااااكككك    ححححــــززززبببباااانننن    ممممججججااااززززاااانننن    آآآآخخخخرررراااانننن    خخخخــــالالالالفففف    ااااالالالالححححززززاااابببب    ااااالالالالخخخخررررىىىىoooo    ققققررررأأأأنننناااا    ككككــــثثثثييييررررااااًًًً

ععععننننههههاااا    للللككككننننكككك    ععععششششتتتتههههاااا    ووووووووااااككككببببتتتتههههاااا....    ووووههههيييي    ببببااااللللتتتتاااالللليييي    ممممنننن    صصصصللللبببب    ااااللللسسسسؤؤؤؤاااالللل....
كـان اجلـمـيع (وطني�) احتـدوا في مـقـارعـة االنتـداب ثم النفـوذ البـريطاني بعـد االسـتـقـالل
اsتـجـسم في نبـذ اsعـاهدة ومـهاجـمـة احلكومـات العـراقـيـة بسـبب تفـريطهـا بكرامـة االستـقـالل
و�صـانعـتـهـا النفـوذ البريـطاني. كـانت شـعارات ونداءات عـامـة تسـتـمـد قـوتهـا وضعـفـهـا من
مـاجـريات اsشـاكل الداخليـة والعـالقات اخلـارجـيـة لهـذه احلكومـة او تلك وبكل مـا تخللهـا من
انقالبات عـسكرية متتابعـة استقطبت اخيـراً بحركة رشيـد عالي اsسماة بحـركة مايس ١٩٤١.
وفـيهـا او على اثرها بدأ االنشطار اsبـدئي. وظهرت صـفة (قـومي) الى جـانب صفـة (وطني).
كـان من سوء حظ اولـئك الذين عرفـوا بالقـومـي�o ظهور النازيـة والفاشـيـة على اsرسح الدولي
وحينئذ بدت اsعـادلة عند القومي� في غاية البسـاطة ألنازية تعادي اليهود. واليهـود يزاحمون
عـرب فلسط� ويريدون: اقـامة كـيان يهـودي او صهـيـوني في بالد عربيـة. والنازية تشن حـرباً
غايتهـا القضاء التام على االمبراطورية البـريطانية التي تشجع اليهود على االسـتيطان وتفرط
بحقـوق اهل البالد العرب. وهي مُـذِلّة العراقي� بسيـطرتها الغاشمـة على احلكومات العراقـية.
oعـادلةsولم يكن الولئك الذين سـميـناهم (بالوطني�) من سالح او حـجـة تقوى على هدم هذه ا
اsنطقية فهم ايضـاً يشاركون القومي� في عدائهم للبريطاني�. كـانت اsوجة النازية العاتية في
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. بلغ التحـمس اقصاه باالنتصارات اsيدانيـة اخلاطفة التي عراق حركة مـايس اليقف امامها سدّ
كانت حتقـقها اجليوش االsانية. ليس بامكانك ان تـتصور حالة اجلنون والهستـيريا التي انتابت
سائر طبقات الشـعب وشاركها فيها طائفـة كبيرة من اsثقف�o ولم يكن بعـجيب قطّ ان يستغل
الضـبـاط االنقــالبيـون ورشـيـد عـالي ورهطه من الـسـاسـةo ذلك الشـعـور العـام ليــركـبـوا اsوجـة
الكاسحة وبصرف النظر عن الدوافعo أكانت شخـصية او بدافع اsصلحة العامة أي احلرص على
أن يكون العـراق الى جـانب اsنتصـر في ذلك الصـراع العـاsي الدائر(١٠).يصـعب عليَّ أن أقـدم

وصفاً لتلك احلالo فال أجد مندوحة او بديالً اال برواية حادث� شهدتهما بعيني.
عافـت نفسي مـا رأيت في بغداد خـالل االسبـوع االول من شهـر مايس فـتركـتها وعـدت الى
اsوصل. وفيها وجدت الهستيريا الـتي سادت بغداد تأخذ هنا شكالً هزلياً بالغ الطرافة: انتشر
اsتطوعون في كل شارع وزقاق الصطياد اجلـواسيس الذين يتصلون بالعدوّ البريطاني واتفق ان

(١٠) وجـدت ب� أوراقـي فـقـرة من كـتــاب سـولبـرگــر: اإلسـتـعــدادات األsانيـة في الشــرق األوسط من ٦٦٣ مـقـتــبس من
مطبـوعـات وزارة اخلـارجـيـة البـريطانيـة (١٩٤٢-١٩٤١ ٢٠) وهو مـن مـحـفـوظات وزارة اخلـارجـيـة بني على رسـالة
كتـبها بالعـربية شخص مـجهول لم يفـصح التقرير عن إسـمه حول الدور الذي كـانت تقوم به اsفوضـية األsانية ببـغداد
إلثارة الشـعـور بالكراهـيـة والبـغـضـاء ضـد اإلنگليـز والفـرنسـي� واليـهـود. ويحـصـر التـقـرير الطـرق التي كـانت تلك

اsفوضية تلجأ إليها بخمسة:
(أولهـا): توثيق صــالت شـخـصـيـة بكل الزعـامـات السـيـاسـيــة و�ت� عـرى صـدافـة مـعـهم. وتشـجـيع الـناس للقـيـام
بإعـتـداءات على اليـهود وقـد بلغت حـداً صـارخـاً في حـوادث يوميـة من ضـرب وإهانة. وتشـجـيع القـوى الفلسطينيـة
ومدهم باsساعدات اsاليـة كمنح ياس� الهاشمي الفلسطيني� مبلغ عشرين ألـف دينار. وتعاون حكمت سليمان وبكر

صدقي مع األsان. وعقدهما صفقة سالح كبيرة.
(ثانيها): إثارة اsشاعر القـومية ب� الشباب العراقي من خالل اsدرس� األsان الذين إستخـدموا لتعليم اللغة األsانية
في الثـانويات واsعـاهد العـالية ونشـر الدعـاية النازية بإنتـقـاد مـخططات الفـرنسي� والبـريطاني� والـصهـاينة للبـالد
العـربيـة. وفي زمن وزارة اsدفـعي سـافر وفـد من الشـبـاب العـراقي الى برل� حلـضور مـهـرجـان الشـبيـبـة الهـتلرية في
نورمبـرگ (١ أيلول ١٩٣٨) عندما بلغت أزمة (السـوديت) شأوها األقصى. ورُتب أن يسـتقبل هتلر الـوفد شخصـياً

ويلقي فيهم خطبة.
(ثالثـها):إثارة شعـور الكراهية عند الـعراقي� ضـد اليهـود. ومحـاولة إقناع السلطة بإستنان قـوان� حتد من نشـاطهم

اsالي واإلقتصاديo بتأميم النقل وتأسيس بنوك عربية إلحتواء السيطرة اsالية والتجارية اليهودية.
(رابعـهـا): إسـتـغـالل اsظلمـة الـعـربيـة في فلسط� لصـالح األsان بـتـوثيق صـالت قـوية مع اللجنة العـليـا للدفـاع عن
. وقـد جنـحت فلسط� فـي بغـداد التي كـان يرأســهـا الفـريق طه الهــاشـمي منذ العـام ١٩٣٨ ودعــمـهـا مـادياً وأدبيــاً

اsفوضية األsانية أيضاً في كسب الصحافة العراقية الى جانبها من خالل عالقاتها احلميمة �ديرية الدعاية والنشر.
(خامـسها): النـجاح في عقـد إتفاق ب� اsفوضـية األsانيـة ومديرية الدعايـة والنشر على إنشاء وكـالة أنباء برقـية في

دمشق لغرض تكوين مركز إستعالمات ولتبادل األخبار مع الوكالة الرسمية األsانية لألنباء (دي.إن.بي)
Sulburger: German Preparations in the Middle East: (Foreign Affairs)
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طحّـان البـرغل (شـابو) الذي لم يـكن 7لك غـيـر سـروال داخلي كـتـاني واحـدo اشـار على زوجـه
فـغـسلته له ونـشرته علـى عمـود في سطح اخلـان الذي يسكن احـدى غـرفـه واخلان مـشـرف على
شـارع نينوى فـصـارت الريح تعبـث به عندمـا جفّ فتـمـألوه و�يله 7نة ويسـرة فـبـات يبدو اشـبـه
بتلك القـمـاشـة االسطـوانيـة اجملـوفـة التي تنصب عـادةً على سـارية فـي اsطارات لتـعـي� اجتـاه
الريح. واتفـق ان الحظه احـد صــيـادي اجلــواسـيـس.. رأيت طحـاننـا هذا بالصــدفـة وهو مــغلول
اليـدين ب� اربعة من الـشرطة مع مـفوض يحـمل االداة اجلـرميـة (سرواله) الـتي كان يعطي بهـا

االشارات الى الطائرات البريطانية!
بل وانكى من هذا: جـار لي مـعلـم في مـدرسة ابـتدائيـة يقـاربنـي سناً أو يزيد قليـالoً انسـان
دمث طيب اsعشـر اال اذا انقلب وحشاً كاسـراً ح� يذكر أحدهم (هتلر) أمـامه باستخـفاف. بلغ
به الهـــوس القـــومي والرهان علـى خــالص العـــراق من الهـــيــمنـة البــريطـانيــة انـه كــان يعـــقــد
االجـتمـاعـات الليليـة مع لفـيف من شـركائه في العـقـيـدة ليصـغـوا جـميـعـاً بخشـوع ورهبـة الى
عـبـارات اsذيع (يونس بحـري) التـحـريضـية من راديـو برل�o وكـثيـراً مـا كنت اغـشى مـجلسـه
قليالً للترفـيه والتسلية محاذراً جـرح مشاعرهo واتفق -في متنصّف شـهر مايس- ان حطت في
مطار اsوصل طائرات اsـانيةo حـملت خـال الطيـارين عـدداً من اخلـبراء واsـيكانيكي�. والأدري
كيف توصل معلمنا هذا اليـهم وكم بذل من اجلهد ليحصل منهم على علبـة من اللحم احملفوظ.
جاء بهـا وكأنه عثـر على كنز ودعا اصـحابه كافـة الى حفلة فتح العلـبة واsشاركـة في تناول ما
حتويه. كنت ب� اsدعوين و£ فتح العلبة بوقار وإحـترام وراح الكاهن األكبر يدور عليهم واحداً
بعـد واحد يناولهـم ملء ملعقـة. اعـتذرت عن اsشـاركـة طبعـاً. ألني كنت اكـره حلم اخلنزيرo وال
ادري اكان صاحبي يعرف ذلكo وهو وجماعته مـسلمون - أم انه جهل احلقيقة? اما انا فلم اقل

له.
وانحسر التيار بتصفية حركة مايس وسوق االعداد الكبيرة من النشط� فيها الى اsعتقالت
التي فـتـحت خـصـيصـاً لهم. ثم افـرغت تدريـجيـاً بعـد القـضـاء على النازية وانتـصـار احللفـاء.
وخــرج القـومــيــون وهم في نهــاية الضــعف وانتــشــرت االفكار التي اتخــذت لهــا االسم العــام
(التـقدمـيـة) وهو اسم صـيغ في معـامل االحتـاد السـوڤيـتي خـصيـصـاً ليتـخـفى به اsاركـسيـون
وليطلق ايضاً عـلى الد7قراطي� ومن يتوسم اsاركـسيون والـشيوعـيون فيـهم رفاق طريق. وبقي
القومـيون فترة قـصيرة يفـتقرون الى ايدولوجيـة وهدفo لتأتي اsسألة الفلسـطينية جرعةً مـقوية
وركـيزة صلدة 7كن بناء قـضـية مـركزية عليـهـا الى جانب رفع شـعار االصـالح والتـقيـد بأحكام
الدستور ولم تكن اsعاهدة البريطانية وقتذاك حتتل جانباً من الضمير القوميo بحكم الظروف.
وبدا التكتل القومي واضـحاً في شخـصيات مؤسـسيه وباألسم الذي اخـتير له «االستـقالل»
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. فـالبــالد مـسـتــقلة وآية اســتـقـاللـهـا وهو أسم أثري فـي الواقع قـبل ان يـكون عـمليــاً مطابقــاً
عضويتها في األÆ اsتحدة وسائر الهيئات اsنبـثقة عنها. اما اذا كان مؤسسوه يريدون التذكير
بأن االسـتـقــالل غـيـر كـامل وان النفــوذ البـريطاني باق. فــهـذا شيء آخـر. وقـد احـسنـوا صنعـاً
باخـتيـارهم مـحمـد مـهدي كـبـه رئيـساً له. فـهـو انساني قـومي نظيف ذو مـاضٍ وطني التشـوبه

وصمةo وهو الذي اختير بعد الرابع عشر من �وز عضواً في مجلس السيادة الثالثي.
وحزب االحرار احلزب اخلامس وهو من االحزاب التقليدية التي شكلت في اوائل الثالثينيات

والعشريناتo كان رئيسه اsرتقب توفيق السويدي بعينه رئيس احلكومة وقتذاك.
 وقـدم لفيـف من اsاركسـي� والشـيـوعي� طلـباً لتـأسـيس حزب بـأسم حزب التـحـرر الوطني

ليكون واجهةoً فرفض الطلب.
كـادت الشـخـصيـات -التي اسـتـقطبت حـولهـا كـيـانات االحزاب - تـكون معـروفـة وشـرعت
االحزاب تعمل وكأنها اجـيزت قبل صدور الترخيص الرسمي وبعد قيـام احلكومة �نح امتيازات

sن ال7لك من تلك الكتل.
و®ا اذكـره بهذا الصـددo اننا طلبنا امـتيـازاً جلريدة احلـزب باسم «الشـعب» وارتؤي ان يكون
االمتـياز باسم الشخص الثاني الذي يلـي (عزيز) مقامـاً في احلزب وهو السيد «يحـيى قاسم»
وكنت قد نوهت في احللقة االولى من هذه اsقـابلة بأسمهo كان موظفاً كبـيراً في مديرية السكك
احلديد فاسـتقال وبدأ يزاول احملاماة انتظاراً ألجازة احلـزبo مثلما فعل (عزيز) بتركـه القضاء.
ال ادري ما حصل بعد صـدور اجلريدة فقد كنت في اsوصل. وكل ما عرفته ان صـاحب االمتياز
oهذا كان يبـيت نيةً  سـوء فقد افـتعل خـصاماً وابعـد نفسـه عن احلزب واستـأثر باجلريدة لنفـسه
لتغـدو كسائر اجلرائد الفـردية الالحزبية وأظنه افاد بـهذا اذ كان يسخـرها للحكومات على امل
اسناده في دورة انتـخابية وبعـد سبع سن� اسـعده احلظ فـفاز بالنيـابة عن مسقـط رأسه اsوصل
وهذا هو اجمللس النيـابي الشـهيـر الذي لم يرض عنه نوري السـعيـد لوجـود تسعـة او عشـرة من
النواب كـان يكره ان يسمع صـوتهم في اجمللس ولم يكـن (يحيى قـاسم) منهم. فـقام بحله بعـد
جلسة واحـدة فقط. وأظنه فاز بنيـابة اخرى في آخر مجـلس للنواب ولم يستمـتع بالنيابة طويالً

فقد كنسته ثورة �وز.
اذكـــر يحــيـى قــاسم اثـناء تردده الى مـــجلـة «اجمللة» في ١٩٤٣ اذ كـــان اعلى االصـــوات
وأكثـرها لهـجاً بالنظرية اجلـدلية أي اsاركـسيـة. واختـفى اسم (يحيى قـاسم) من احليـاة العـامة
وأظنه ترك العـراق بعد الرابع عـشر من �ـوز. ثم ظهر اسـمه فـجأة في االعـالم الدولي في اوائل
الثـمـانينـاتo مـقـتـرناً بحـادث اغـتـيـال «عـبـدالـرزاق النايف» وهو الضـابط الذي اسـند لنفـسـه
منصب رئيس الوزارة بـانقالب الـسابع عـشـر من �وز ١٩٦٨. فـقـد اتهم في لندن -حـيث جـرى
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اغتيال الضابط- بأنه هو الذي قاده الى حتفه مسهالً مهمة القتلة.
واضطر عـزيز شـريف الى استـصـدار امـتيـاز جـديد جلـريدة احلزب بأسم «الـوطن» وقد سُـدت
والغي امـتيازهـا بالغاء اجـازة احلزب. اننا لم نكن عـاطل� فكرياً فالى جـانب اجلريدة. اصـدرنا
ر�ا قـبل االجازة سلسلة من الـكتب او الرسائل مـتخـذين لهـا العنوان الذي قد يبـدو غريبـاً اآلن
«رسائل البعث». وساهمت (نورية) زوج عـزيز بترجمة كتاب. كمـا ساهم (عزيز) بكتاب اظنه
عن القضية الفلسطينية وساهمت انا بترجمـة كتاب تأريخي سياسي sؤلف انگليزي عن احلركة
العمـالية للمـؤلف االنگليزي االشـتراكي أ.و.كـامپل عنوانه «االصـول التأريخـية حلـركة العـمال
العاsية». غـيَّبتُ اسمه في قائمـة الكتب التي كانت توضع في اواخر طبعات كـتبيo ألجده في
آخـر ما يخطر بالبـال. اذ كنت قـبل ايام في مكتـبة أحـد الوراق� هنا �دينة اربيل ووقـعت يدي
على كتـاب انيق التجليـد والطباعـة كتب عليـه إسم دار طباعـة لبناني وتأريخ ١٩٨٢ بالعنوان
الغـريب «مـعـجم االسـمـاء اsسـتـعارة واصـحـابهـا والسـيـمـا في االدب العـربي احلـديث» صنفـه
الببليـوغرافي اsعـروف «يوسف اسعد داغـر» فأجتـذب عنوانه اهتمـامي واقتنيـته. ورحت اقلب
صفـحاته على غير هدى وتـعي� ألجد أسم مؤلفـه الى جانب حرفي (ج.ف) وهو البـديل ألسمي
الذي ارتأى االســتــاذ عــزيز وضــعــه علـيـه. واsـؤلف (داغــر) كــان يشــيــر الى ان مــصــدر هذه
اsعلومات هو «مـعجم اsؤلف� العراقـي�» الذي صدر في العام ١٩٦٩ �جلدات ثالثة لألسـتاذ

گورگيس عواد لكن كيف توصل هذا اsصدر االخير الى اسمي احلقيقي. اذ قال ما نصه:
[ج.ف: توقيع الكاتب العراقي جرجيس فتح الله الخ…] وكنّا قد حرصنا على الكتمان?

باإلخـتـصار الأدري او بـاألحرى التسـعـفني الذاكـرة ألقطع بصـدور غـيـر هذه الكتب الثـالثة
حتت عنوان «رسائل البعث».
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ً    اااانننن    ههههذذذذهههه    ااااألألألألححححــــــــززززاااابببب    ووووللللننننــــططططللللقققق    ععععللللييييــــــــههههــــــــاااا    ااااسسسسمممم سسسس::::    ببببههههــــــــذذذذهههه    ااااssssننننااااسسسســــــــببببــــــــةةةةoooo    ووووببببححححــــــــسسسسبببب    ممممــــــــاااا    ببببييييننننتتتت    سسسســــــــااااببببققققــــــــااااًًً
((((ااااالالالالححححززززاااابببب    ااااللللدددد7777ققققررررااااططططييييــــةةةة))))    ككككااااننننتتتت    ممممتتتتققققااااررررببببةةةة    ااااssssننننااااههههجججج    ووووااااللللدددد7777ققققــــررررااااططططييييةةةة    ققققااااسسسسممممههههــــاااا    ااااssssششششتتتتررررككككoooo    ااااللللذذذذيييي
ييييررررببببطططط    ققققــــييييــــااااددددااااتتتتههههــــاااا    ااااوووو    ااااششششــــتتتتــــررررااااككككــــييييــــةةةة    ااااللللننننززززععععــــةةةة    ككككــــممممــــاااا    تتتتننننظظظظررررههههاااا    ااااحلحلحلحلككككووووممممــــةةةة....    ههههلللل    ججججــــررررتتتت    ممممــــححححــــااااووووالالالالتتتت

???? ً للللتتتتووووححححييييددددههههاااا    ففففيييي    ححححززززبببب    ووووااااححححدددد    ببببععععدددد    أأأأنننن    ممممننننححححتتتت    ااااالالالالججججااااززززةةةة    ببببااااللللععععمممملللل    ررررسسسسممممييييااااًًً
بخـصـوص احلــزب الوطني الد7قـراطي لـم يكن هناك اي أمل في لقـاء مـع أي من احلـزب� ال
عن طريق التـوحـيـد وال عـلى صـعـيـد التنسـيق. ألن الصـدع الذي حـصل في كـتـلة االهالي في
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اوائل العـام ١٩٤٢ كـان ايديولوجـيـاً وتـعبـويـاً في ع� الوقت. اجلـادرجي ومـعـه مـحـمـد حـديد
وحس� جـميل كـانوا يرون في (صوت االهالي) وسـيلة لتثقـيف الرأي العام وتوجـيهه سـياسـياً
فحسب. في ح� كـان عزيز وعبدالفـتاح يجدان في صوت االهالي والعصـبة اsلتفتـة حولها اداة
جتمع حزبي آني ال7كن تأجيله وان تكون سيـاستها سياسة مواجهة صريحـة مع الطبقة احلاكمة.
واجلادرجي هو من طينة اولئك الرجـال الذين يفكرون كثيراً وطويالً قبل الوصـول الى قرار مع�
ومتى وصل اليـه يصبح نقاشه فـيه او محـاولة اقناعه بغيره مـن قبيل اsستـحيالتo فهـو شديد

االعتزاز برأيه.
أمـا بخــصـوص احلـزب� اآلخـريـن -وانا ال اريد االطالة في هذا- فــقـد شـرع فـعــالً في بحث
امكانيـة توحـيـد احلــزب� في واحـد بعـد شـهـرين او ثالثة من االجـازة واتخــذت خطوات عـمليـة
وجـرت مـفـاوضـات. وجـدت نفـسي ®ثـالً في احـداها بصـدفـة وجـودي فـي اsقـر وفي اثناء زيارة
(محـمد مهـدي اجلواهري) لألسـتاذ (عزيز). انهى زيارته وكـانت تدور حول مـوضوع التوحـيد.
وكـان (عـزيز) يعـلم عن صلة لي باألسـتـاذ (عــبـدالفـتـاح) فـذهبنا سـويـة (اجلـواهري) وانا الى
مقـرهم. كل ما يعلـق بذهني من تلك اجللسة ان عـبدالفـتاح كان يـحتكر احلديـث. وان اجلواهري
كـان يرى التجـاوز عن بعض اsواقف والتركـيـز على نقاط اللقـاء. واحلاصل ان احملـاوالت ظلت
مـسـتمـرة مـتـراوحة آناً ب� الـدمج الكلي وآناً ب� اقـامـة الوحدة السـيـاسـية والـتنظيـميـة بابقـاء
هيكلية احلزب�. وقد شعر رئيسا احلزب� بضرورة ذلك عندما وقعا حتت وطأة التسلل الشيوعي
في نسيج احلزب� التحتي بأمر صريح من قيادة احلزب الشيوعي العراقي اثر فشله في احلصول
على اجازة احلزب الواجهة كمـا نوهت به قبالً. ور�ا كنت وانا في اsوصل اوّل من تلقى الصدمة

التي أدت الى استقالتي من احلزب.

سسسس::::    أأأأتتتتععععننننيييي    اااانننن    ااااللللببببددددااااييييةةةة    ككككااااننننتتتت    ففففيييي    ااااssssووووصصصصلللل????    ووووأأأأننننتتتت    ممممععععتتتتممممدددد    ااااحلحلحلحلززززبببب    ههههننننااااكككك????
ليس هذا بالضرورة. الشك في ان اللـجنة اsركزية في بغداد كـانت على علم والبداية والشك
كـانت هناك والـغـزو لم ينفـرد به حـزب الـشـعب بل شـمل احلـزب� اآلخــرين. وأرى من الضـروري
للجــواب أن اعـود الى الوراء قـليـالًَ ألقــدم لقـرائكم خـلفـيــة للشـخــصـيــة التي قـادت احملــاولة

االنقالبية في اsوصل.
االستاذ محمد توفيق حس� صـديق الدراسة الصدوق منذ اsرحلة الدراسية اsتوسطة. ما كنا
نفـتـرق اال لنأوي الى الفـراش ندرس مـعـاoً نبـتـاع الكتب االدبيـة والدواوين ونتـبـادل قـراءتهـا.
. افتـرقنا بعـد الثـانوية وارسل في بعـثـة دراسـيـة للجامـعـة ينظم الشـعـر وانظم ونتـزاور عـائليـاً
االمـريكيـة ببـيـروت وبقيـنا نتـراسل ويرسل اليّ كل مـا اسـتجـد من الكتـب مقـتطعـاً من مـرتبـه
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احملدود اخملـصص له. ثم أرسل الى انگلتـرا ليكمل درجة اsاجـستـير ثم عـاد ليع� في مـدرسة
اsلك فيـصل على ما اتخطر وهي اsدرسـة التي فتحت خـصيصـاً لقبـول ذوي اsواهب واخلريج�
اsتقـدم� فما لبـثت ان سدت لتفشـي (االفكار الهدامة) فيـها على ما وصـفت. تبيّن لي فيـما
بعد ان محمد توفيق وهو يدرس ببيروت انضم الى احلركة التـقدمية في فترة االنفتاح السياسي
والنشاط الفكري العقائدي اثر سـيطرة احللفاء على سورية ولبنان. وكانت مستـقطبة حول مجلة
oالطريق" التي قـامت باصـدارها جـمـعـيـة ادبيـة (في الظاهر) تألفت في بيـروت العـام ١٩٤٢"
وضمت فريقاً كبيراً من مشاهير رجال الفكر والقلم.
ذكــروا في اعــدادها االولى ان غــاية اجلــمـعــيــة هي
"االقـرار باجلمـيل لتلك الشـعوب التي انقـذت بالدنا
من اهوال احلرب. بصمودها امام العدوان النازي" او
شيء مـن هذا القـــبــيل. ومـن اsقـــاالت التي كـــانت
تنشـرها اجمللة وكان (مـحمد توفـيق) يبعث بـها اليّ
تباعاً. عرفت الشخصيات التي كانت تنتظمها تلك
اجلمـعية وبينهـا ما ظهر انه شيـوعي فيمـا بعد وهي
اســمـاء ألعــالم من اsؤلـف� البــارزين ورجـال الـفكر
السوري� واللبناني� امثال (عمر فاخوري) و(كامل
عـــيّــــاد) و(يوسف ابـراهيم يـزبك) مـــؤلف كــــتـــاب
(النفط مــســتـعــبـد الـشـعــوب) الشــهـيــر. و(رئيف
خـوري) صــاحب اsؤلفــات االدبيـة الـنقـدية. و(امــيل
البـسـتـاني) اsاليّ الـكبـيـر الذي احـدث مـصـرعـه في
حــادث طيــارة وبظروف غــامــضـة رجــة في اعــالم الشــرق االوسط واوســاطه اsاليــة. و(قــدري
قلعـجي) اsؤلف الكبـير الذي خـرج فيـما بعـد عن احلـزب الشيـوعي اللبناني وكـان من قيـاديه.

واالديب والسياسي (انطون ثابت) وغيرهم.
كانـت اللغة مـشتركـة تقريبـاً ب� اولئك احملـسوب� على اsعـسكر الد7قراطي اليعـرف من هو
الشـيـوعي حـامل بطاقـة احلـزب او اsاركـسي او االشـتـراكي الثـوريo او االشـتـراكي الفـابيoّ او
الد7قـراطي الدسـتـوري او الد7قـراطي فـقط. باالخـتـصـار كل من حتـسس خطـر االفكار النازية.
وفي اوائل الصيف عندما قدم (محمـد توفيق) من بغداد لقضاء العطلة ب� اهله. رحّبتُ به في
اsقر. وابديت ارتياحاً كـبيراً عندما عرض القاء محاضرات على انـصار احلزب واعضائه وتركت

له اsيدان حُراً.
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كنت قـد زودت ببطاقـات انتـمـاء وبنسخ مـن منهـاج احلـزب (وجتده مـثـبـتـاً برمـتـه في اجلـزء
السابع من تاريخ الوزارات العراقية).

لم يكن في اsنـهـاج شيء يربطه باsاركـسـيـة من بعـيـد او قـريب قـدر مـا كـان منهـاج احلـزب
الد7قـراطي الكوردي الذي شكل سـراً بعـده بقليل قـريبـاً من تلك اsصطلحـات بل وصـريحـاً في
اعـتمـاده االخـذ بالنظرية اsاركـسـية العلمـيـة واالستـهـداء بهـا واالفادة منهـا. وقـد بقـيت حجـة
قـيـاداتـه االولى كـمـا علمـت فـيـمـا بعــد انه وكـغـيـره من االحــزاب الثـالثة اجملـازة لـم يسلم من
التسلل الشـيوعي. فاختـار ان يضمÐن هذه الفكرة منهاجه ليـجتذب حسـبما ادعى واضعـوه اكبر

عدد من الشيوعي� اليه اي بعكس عمل تلك االحزاب التي كانت تقف حائلةً دون التسلل.
اعـود ألقـول رجعتُ الى اsـوصل بعـد عقـد اsؤ�ر االول (واالخـيـر) للحـزب ومـعي كمـيـة من
بطاقـات طلب االنـتـمـاء. وبدا لي االقـبـال على طلب العـضــوية عـاصـفـاً كـاسـحـاً ب� االوسـاط
الشـعبـية. ومع ان الطلبـات كانت ترسل الى اsقـر مع التـزكيـة اsفروضـة بالنظام اال ان الطالب�

كانوا يتصرفون وكأن قبولهم امر مفروغ منه.
ال ادري ماذا كـان يدفع هؤالء البسطـاء الفقراء وبعـضهم اليحـسن القراءة والكتـابة الى هذا
Êتـاعــبـهـم وضـمـانـة الزالة الغs التــهـافت. اكــانوا يحـســبـون في االنـتـمــاء الى احلـزب نهــاية
االجتماعـي عنه �جرد انخراطهم فيه? لم اكن املك اذ ذاك النضـوج السياسي اsتكامل وبدأت
اشـعـر بثـقـل اsسـؤوليـة والورطة ان شـئت الـدقـة. في ع� الوقت صـرت ادرس بالتــدريج تأثيـر
الزعـامـة احلـاسم في احلـركــة اجلـمـاهيـرية ازاء ضـعف االيدلوجـيـة. �راقـبــتي تأثيـر مـحـاضـرات
صديقي مـحمـد توفيق وقصـائد (بشيـر مصطفى) فـيهم وبكيفـية انقـيادهم العاطـفي الذي كان
احـياناً يبلغ مـبلغ احلـماسـة واني ألقـول جازمـاً بأن مـعظم هؤالء السـامع� لهـمـا ما كـانوا على
درجـة كــافـيــة من الوعي واالدراك ليــفـقــهـوا اكــثـر ®ا يلقـى عليـهم. وتـلك هي بذور الزعــامـة
والقيـادة. وقد اخـرجت أشطاءها ح� جاءنـي (محمـد توفيق) مع ثـالثة آخرين sفـاحتتي بلهـجة
الواثق من موافقـة تالميذهم التامة بانهم يرون ضـرورة اشراكهم في اsسؤولية جمـيعاً عن طريق
تأسيس مكتب للحزب يتألـف منهم ومني عضواً مثلهم. ولم اكن بحاجة الى كثـير من التفكير
ألدرك النية في احـداث انقالب متطرف. فـاستمـهلت لالتصال باsقر العـام وكتبت مـشدداً على
(عـزيز) مسـرعاً. وعـقد اجـتمـاعاً دام عـدة ساعـات مع رؤوس ضـرورة قدوم رئيس احلـزب فخفّ
االنقالب اكد فيه ان احلـزب ليس حزباً ماركسياً وال هو واجهة شيـوعية واÄا هو حزب د7قراطي
صــرف وبيّن بصــراحـة رفض احلــزب اي تيــار يناقض بأي شكـل االسس واsبـاديء اsـسطرة في
منهاجـه وما الى ذلك. وتظاهر اsسـتمعـون باالقتناع. وعاد (عـزيز) ظافراً �ا ابداه االنقـالبيون

من خضوع اال ان االمر لم يكن كذلك.
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مع ذلك كـان وضعي في مركـز اsسؤوليـة اكثـر ®ا يتحـمله ابن الرابعة والعـشرين بقلـة جتربة
سيـاسية وخـبرة في احليـاة احلزبيـةo وجهل او جتاهل يكاد يكون فـاضحاً بـالوسط احملافظ الذي
اعيش فـيه. فـقد كان هنـاك فضالً عن هذا الضـغط الداخليo الضغـط اخلارجي العظيم اsتـمثل
في السلطة احملليـة وفي فـرع حـزب االستـقـالل الذي خصنّـي مسـؤولوه بالعـداء السـافر الى حـدّ
االعـتـداء الشـخـصي. واحـدة منهـا اذكـرها بتـفـاصـيلهـا كـأنهـا وقعـت امسo ومرسـحـهـا غـرفـة
احملام� في اsوصل. ال ادري كيف بدأ ذلك. كـان هناك جدال صرت فيه هدفـاً الهانة ومحاولة
اعـتـداء. واتفق ان كـان الطيب الذكـر (سـليم الفـخـري) وزمـيله (غـضـبـان السـعـد) في الغـرفـة
زائرين او لشأن من الشؤون فتـدخال وهما ببزتهما العسكرية الى جـانبي وكاد االمر يفضي الى
تالحم و�اسك بااليدي. حينذاك وحـينذاك فقط ادركت اين كان يقف (سليم) ووجـه اsفارقة في

االمر هو ان رأس اsعتدين كان من اقربائه وانسباء عائلته!
واستُـغِلّت رحلة استطالع حلـقول زراعـية قمت بهـا في قرية نينوى على الضـفة اليـسرى وانا
بصدد الكتـابة عنها لصـحيفة احلـزب. فعّدت السلـطة عليّ ذلك اجتمـاعاً غيـر قانوني ادى الى
اعـتــقـالي اسـبـوعـ� واحـالني احـد القــضـاة الذين ذكـرتـهم في احللقـة اsاضــيـة بوصـفــهم زبائن
للمـجالس العـرفيـة. بتهـمـة وفق اsادة ٨٩- فقـرة (أ) وهي جناية ولم ينقـذني الله من غوائلهـا
غـيـر تأليف وزارة جـديدة كـان من اعـمـالها غـلق الدعـاوى السيـاسـيـة التي اقـيـمت على رجـال
االحـزاب قـيد النظر ومـنها تلـك احملاكـمـات الصـحفـيـة الشـهـيرة لكل مـن عزيز شـريف وكـامل

اجلادرچي وناظم الزهاوي وعبدالفتاح ابراهيم وغيرهم.
سسسس::::    ااااالالالال    تتتتررررىىىى    اااانننن    ييييككككــــوووونننن    للللللللععععــــــــاااامممملللل    ااااللللددددييييــــننننيييي    ااااثثثثررررهههه    ووووففففيييي    ممممــــــــددددييييــــننننةةةة    ااااssssووووصصصصلللل    ااااللللتتتتــــيييي    تتتتققققططططننننههههــــــــاااا    ااااغغغغــــللللببببــــــــييييــــــــةةةة

???? ً ممممتتتتععععصصصصببببةةةة    ووووببببووووااااققققعععع    ككككووووننننكككك    ممممسسسسييييححححييييااااًًً
ر�ا كـان هذا في مـقدمـة االسـباب او واحـداً من العـوامل الرئيـسـة. ولم اكن قد اسـقطتـه في
حـسـابي مطـلقـاً. اال اني كنت واثقـاً بأن الهــجـوم لن يأخـذ هذا االجتـاه علناً عـلى االقل لوجـود
وسيلة اكـثر وقعـاً وتأثيراoً وهي اتهام احلـزب باالحلاد وبالتبـشير باالراء الهـدامة التي يحرمـها
الدين االسالمي. بهذه اsناسـبة ومصداقاً الفتراضك هذا. اود ان اشـير الى ما وجدتُه عني وعن
حزب الشعب في كتاب (تاريخ الوزارات العراقية). ففي الطبعات االولى والثانية والثالثة من
هذا الكتاب الثـم� الفريد من نوعه. اتى االسـتاذ عبدالرزاق احلـسني الى ذكر اسماء مـؤسسي
احلزب من دون تعليق. اال اني وجدت في طبعـتيه اخلامسة والسادسة مـا هو اشبه بالكفارة عن
مواقفـه الالقومية في طبعات كـتابه االولى التي �ت ايام العهد اsلكي وايام عـبدالكر» قاسم.
فقد تفـضل رحمه الله بالتنبيه فـي هات� الطبعت� الى انتمائي الديني فـكتب الى جانب اسمي
oوزيادةً للتدليل عـلى قومـيـته وعـروبتـه بحكم الظروف ( كلمـتي التـعريف (احملـامي اsسـيحـيّ
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رأيناه في هات� الطبعت� ايضاً (١٩٧٨ و١٩٨٠) يقدم اsؤسس� بهذه العبارة السمجة:
«وقـدّم جـمـاعــة من احملـام� والكسـبــة االحـداث الذين ال يعـتـرفــون بثـقـافـة غـيـر الـثـقـافـة
اsاركسـية طلبـاً باجازة....». مـا اظن احلسني كـان يعلم ان صديقـه في العام ١٩٧٠ ومـا قبله
هو ع� ذلك الذي نبـه قراء كتـابه عليه بأنه مـسيحي. وهكـذا ترى ان لرأيك هذا نصيبـاً كبـيراً

من الصحة.
بقي عليّ ان اكمل حكـاية االنقالب الداخلي ومآله وكـيف عجل ذلك باستـقالتي. خيم فـتور
على نشاط الفرع وحزّ في نفسي ان تسرى عـدواه الى رابطة الصداقة والعاطفة وتوافق االذواق
التي جـمـعـتنا في مـقتـبل العـمـر. ووجـه الغرابـة في االمر وكـمـا اتضح لي بعـد سنوات عـدة ان
(محمد توفيق) لم يكن عضواً في احلزب الشيوعي مطلقاً ولم تطاله اsالحقات والنكبات التي
مني بها هذا احلزب فيما بعد. وقد عرفته االوساط العلمية بترجمة كتاب طريف باالشتراك مع
االسـتـاذ (نبـيـه ام� فـارس) رئيس قـسم التـاريخ في اجلـامـعـة االمـريكيـة. ولفت اليـه االنظار
بكتابه الصغير احلجم الكبير الفائدة «نهاية االقطاع في العراق». وتولى منصب مدير االرشاد
العـام لفـترة مـا ايام حكم قـاسم. لم يكن ب� هؤالء الـذين ذكرتهـم غيـر واحـد عضـو في احلـزب

الشيوعي. كان قد بلغ في العام ١٩٥٨ مركز مرشح للجنته اsركزية.

W$œ—uJ"« WOCI"U# w(UL!6≈ ¡b#
سسسس::::    ههههذذذذهههه    ببببددددااااييييةةةة    ااااللللننننههههــــااااييييةةةةoooo    ممممــــتتتتىىىى    ككككااااننننتتتت    ااااالالالالسسسســــتتتتــــققققااااللللةةةة    ووووككككــــييييفففف    ££££    ااااننننضضضضــــممممااااممممكككك    للللللللــــححححززززبببب    ااااللللدددد7777ققققــــررررااااططططيييي

ااااللللككككووووررررددددسسسستتتتااااننننيييي????
قدمتُهـا في اواخر صيف العام o١٩٤٦ وبالشكل الذي بسطته لكم في مـستهل االجابة عن
الســؤال االصل. في اثـناء نشــاطي احلــزبي نشــأت صــالت ودّ بينـي وب� (صــالح اليــوســفي)
الكاتب االول حملكمـة شرعـية اsوصل وكـان كـثيـر التردد والزيارات sكتـبي ومقـر احلزب. وقـد
عـرفت فـيه اديبـاً كـوردياً يعـالج نظم الشـعر. ذات مـرة ادركني العـجب للشكل الذي الـتقـاه -
صديقنا وصديق االسرة (صالح بك ميران)- وكان زائراً -كانا يتحدثان حديث صديق� قد�7.
وكنت عـلى مــعـــرفــة بصلـة (صــالح بـك) بثــورة العـــام ١٩٤٥ الكردية. قـــال لي بعـــد خــروج
(اليـوسـفي) انه من جـمـاعـتنا. وروى لي عـمـالً بطوليـاً يتـسم بالـتضـحـيـة اخلـارقـة اقـدم عليـه
اليــوســفي اثناء الـثــورة بنقله رســالة مـن بغــداد الى مــال مــصطفى مــخــتــرقــاً خطوط اجلــيش

والتساعفني الذاكرة بتفاصيل احلكاية.
في تلك اآلونة وبعد استـقالتي من احلزب توفر لدي خـالل سنت� اsزيد من الوقت للمطالعة.
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وبدا اهتـمامي وانا في آخـر اشهـر دورة االحتـياط ضـابطاً في اللواء اخلـامس بوظيفـة مدعٍ عـام
عسـكري. موقـوتة بعودة القطعـات العسكريـة من كوردسـتان. وبحكم مـعاجلـتي القضـايا التي

جنمت عنها ومخالطتي الضباط الذي شاركوا في احلركات الفعلية.
وبدأت تدريجــاً اشــعـر وليـس بقليل تأثيــر من جتــاربي في حــزب الشـعـب بشـدة الـصلة ب�
اsسألة الكوردية وب� مسألة االقليـات العرقية والدينية في العراق. والسيمـا وحدتها اsصيرية
ازاء االجتـاه القـومي العـربي العـمـومي اsتـشـددo وكـثـيراً مـا ادعـتـه احلكومـات العـراقـيـة بكل
امـزجتـهـا اsتقلبـة واسلوب مـعاجلـتـها القـمـعي الفظّ لشكواهاo وهذا بالتـالي جـزءÑ اليتجـزء من
ازمـة الد7قـراطية فـي البالد. وبدء عـجـبي يزداد ويتـصـاعد من مـعـارضـة االحزاب الد7قـراطيـة
الثالثة الي تنظيم سيـاسي قومي كوردي في ح� لم يكن ثم اي اعتراض لهـا على اجازة حزب

قومي صارخ اللون كحزب االستقالل?.
ثم حصل ما لم يكن في احلسبان. فخالل الفترة التي نوهت بها كلفني صاحب امتياز جريدة
ادبية نـصف اسبوعـية باالشـراف على حتريرهـا فقبلـت متطوعـاً متبـرعاً ارضـاء لهواية ومنطلـقاً
لقلمي. ولـفت نظري مـرة كـتـاب حـديث صـدر فـي بيـروت يتـضـمن Äاذج شـعـريـة مـتـرجـمـة عن
مشـاهيـر الشعـراء. ووجدت فـيمـا وجدت مـقطوعت� شـعريت� للشـاعر الكوردي (پـيره مـيرد)
. احـدث نشر اعجـبتانـي فنشرتهمـا �قدمة كـتبـها لهمـا(صالح اليـوسفي) فكأني فجـرت بركاناً
هات� اsقـطوعـت� مــا يشـبــه الصـعــقـة الكهــربيـة فـي ادباء الكورد الناشــئ� فـراحت اsـقـاالت
والقصـائد تنثال على اجلريدة من اsـوصل نفسهـا ومن دهوك والعمادية واربيل بل ومن كـركوك
وزاخـو فصـرت اختـار ما اسـتحـسنه واقـوّم لغتـه العربيـة وانشـره. كثـير من اsقـاالت والقصـائد

. وزاد الطلب من اخلارج على الصحيفة وكانت باسم (الروافد). كانت حتمل طابعاً وطنياً
واعـتـبـرنـي (اليـوسـفي) من اصـدقـاء احلــزب االعـزاء اوالً وقـد علمت منه بتــأسـيس احلـزب
الد7قراطي الكردي فلم اسـأله منهاجاً وال نظامـاً ولم اطلب منه تعريفـاً وال اسماء sؤسسـيه. بل
ســألتـه من انتــخــبـتم له رئـيـســاً. قـال البــارزاني. قلت البــارزاني الذي هو في اsـنفى? فـأومــا
بااليجــاب. قلت: 7كنك ان تعــدني من اآلن عـضـواً فـي احلـزب اجلـديد مــرهوناً باsوافـقــة على
طلبي. وفي ذهني امـر واحد الغيـر فبـصرف النظر عن شـخصيـات القيـادة للحزب اجلـديد. كان
. وسلّم له بـالزعـامة عـن بُعـد في ح� لم يكن " له غـيـابيـاً اهتـمـامي بذلك الذي نصب "زعـيـمـاً

يسمو خيال احد الى احتمال عودة له من اsنفى. هذه زعامة حقيقية.
سسسس::::    ااااصصصصددددرررر££££    ففففيييي    ممممددددييييننننةةةة    ااااssssووووصصصصلللل    ججججررررييييددددتتتتيييي    ««««ااااللللررررووووااااففففدددد»»»»    وووو««««ااااحلحلحلحلققققييييققققةةةة»»»»    ووووررررئئئئسسسستتتتمممم    حتحتحتحتررررييييررررههههمممماااا....    ممممااااذذذذاااا
ّوووونننن    جتجتجتجتررررببببــــتتتتككككمممم    ببببععععدددد    ممممرررروووورررر    تتتتــــللللكككك    ااااللللسسسسننننووووااااتتتت....    ممممااااذذذذاااا    ككككــــاااانننن    تتتتأأأأثثثثييييرررر ككككاااانننن    ططططااااببببععععــــههههممممــــاااا????    ووووككككييييفففف    تتتتققققــــووووممممّّّ

ااااجلجلجلجلررررييييددددتتتت����    ععععللللىىىى    ااااحلحلحلحلييييااااةةةة    ااااللللسسسسييييااااسسسسييييةةةة    ففففيييي    ااااssssووووصصصصلللل    ووووخخخخااااررررججججههههاااا    آآآآننننذذذذااااكككك????
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«الروافـد» لم تكن جـريدتي. واÄا سلمتْ رئاسـة حتـريرها اليّ. لكن صـحـيـفـتي «الرائد» ثم
«احلقـيقـة- راستي» اختـها كـانتا بامـتيازي ورئاسـتي. وب� «الروافد» و«الرائد» كـانت هناك
صـحيـفة اخـرى اسمـها «اجلـداول» بامتـياز الدكـتـور (م.موسى) نزيل الواليات اsتـحدة اليـوم.
كـان زميـالً ثم ترك البـالد ونال درجـة الدكتـورية في انگلتـرا وهو اآلن رئيس قـسم التـاريخ في
احـدى جامـعـات والية بنسلڤـانيا ور�ا تقـاعـد. تعاونّا عـلى اصدارها ونشـرتُ فـيهـا كـثيـراً من
مقاالتي االدبيـة والعلمية مثلما نشـرتُ في صحيفة «الروافـد» واظنّ ان واحدة من هات� كانت
ضحـية مـرسوم نوري السـعيـد الذي اصدره في العـام ١٩٥٤ وقضى به على اكـثر من اربعـمائة

صحيفة ومجلة ونشرة دورية ووضع قيوداً كبيرة وكثيرة على طالبي االمتيازات اجلديدة.
كـان احلن� الى العـمل الـصـحـافي يحـتل جـانبـاً في فكري دومـاoً رغم اتسـاع عـمـلي اsهني
ومـتـابعـاتي الكتـابيـة التي كـانت �يـزت باصـدارتي جـملة من التـآليف والتـرجـمـات في االدب
والعلم والتـاريخ والقـانون. واني الذكـر جيـداً ذلك اليـوم الذي وردني من دار التـجليـد النسخـة
االولى من «تراث االسـالم» وانا اصـغي الى اsوسـيـقى التي كـانت تبـثهـا مـوسكو مـعلنة وفـاة
ستال� واحدٍ من شـرّ طغاة التاريخ البشريo و�ا كان يتخلل تلك اsوسـيقى من اوصاف ونعوت
تضعه في عـداد اsالئكة االطهار وحتشره في عـداد اعاظم اsصلح� االجتمـاعي� في كل زمان
ومكان وهي من اsفـارقات. انيّ هنا اكـاد اعجـز عن وصف مـاشاع في نفـسي من غبطة عندمـا
اصّـر الصــديق اsناضل عـبـدالـعـزيز طيب وزير التــربيـة في حكومــة االقليم على اصـدار طـبـعـة
خامسة لهـذا الكتاب بعد صدور اول طبعة له في اsوصل قبل حـوالي نصف قرن. ثم طبع ثانية
وثالثـة في لـبنان وطبع رابعـة في مـصـر. وكــان مـرجـعـاً هامـاً اليسـتـغنى عـنه حـال صـدوره في
مـدارسـة احلضـارة االسـالمـية ومـقـدار مـا ساهـمت في بناء اsدنيـة العـاsية. واذكـر باsناسـبـة ان
الفضل فـي اهتمامي بنـقل هذا الكتاب من طبـعته االنگـليزية الرابعـة عشرةo يعـود الى الطيب
الذكر (عزيز شريف) فقد رآه مرَّة في مكتبتي. واشار عليّ بصورة خاصة بترجمة فصل القانون
واجملتمع فيه. فاذا بي الاكتفي بترجمـة الكتاب برمتهo بل عمدت كذلك الى تذييله بكثير من

التعليقات واالبحاث من قلمي.
واتسعت دائرة نشاطي الفكري حتى خيل لي اني شفيتُ من مرض مزاولة الصحافة. ظهرت
لي ابحـاث علميـة وتاريخـية -التتـسع لهـا صحـيـفة دورية - ووجـدت اجملـال رحبـاً في امهـات
اجملـالت العربـية كـمـجلة اجملمع الـعلمي العراقـي واجملمع العلـمي السوري. ونشـرت في مـجلة
«الكتــاب» اsصـرية وهي ارقى اجملــالت هناك على االطالق حــينذاك وظهـرت ابحــاث لي الى
جـانب اسمـاء عمـالقة الفكر واالدب هنـاك من امثـال عبـاس العقـادo ومحـمود تيـمورo وشـوقي

ضيفo والدكتور هيكل وتوفيق احلكيم.
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ً    ععععنننن    ععععضضضضووووييييتتتتكككك    ففففيييي    ااااحلحلحلحلززززبببب    ااااللللدددد7777ققققررررااااططططيييي    ااااللللككككووووررررددددسسسستتتتااااننننيييي???? سسسس::::    ككككلللل    ذذذذللللكككك    ففففضضضضالالالالًًً
اصدقك القول ان هذه العضوية لم تأخذ اي جزءٍ من وقتي آنذاك. كنت عضواً خامالً ان صح
القـول. إال لقـاءاتي اsتواصـلة مع (اليوسـفي) وتبـادل اsعلومـات العـامـة والسيـمـا عن مـسيـرة
. لم يكن احلزب يصدر نشرات كثيرة باللـغة العربية ولم اصرّ احلزب من دون ذكر االسماء طبـعاً
. وكـان من جـانبي على مـعـرفـة اعـضاء القـيـادة. واكـتـفـيت باسم البـارزاني كـمـا ذكرت سـابقـاً
اليوسفي الطيـب الذكر يدرك اوضاعي
وقــــــد تـابـع االثار الـتي جنـــــــمت عـن
مسـؤوليتي القـيادية في حـزب الشعب
وابى ان يزجني في نشاط يختلف عما
الفتـه. كما كان يدرك مـدى نفرتي من
العــمل الســريo والعـبـث في مـحــاولة
اسـتــخـدامي لـتـجنيــد اعـضــاءٍ. وكـان
يشــدد على ان وجـودي في احلــزب هو
رصيـد وقوة كـامنة قد تتـاح له االفادة
منها في مستقبل االيام. اما اآلن فهو
. لم اجـد حـزب سـري مـالحق حكـومـيـاً
فـي نفـــــسـي حـــــتى ذلـك القـــــدر مـن
الفـضـول السـأل عن تزويدي �نهـاج له
او نظام. وكنت اذ ذاك اعرف اثن� او
ثـالثة وجــــــوهاً وطـنيــــــة كـــــورديـة ال
بوصفـهم قيـادي� حزبي�o واكـاد اجزم
انهم عرفوني فحسب عـضواً مؤسساً حلزب الشعب. ور�ا كان (صالـح) اكماالً للسرية لم يعرف
احـداً باسـتقـالتي منـه. النها لـم تذع كمـا اسلفت وقـد sست ذلك �ـناسبـة فـريدة وكـان ذلك في
العـام ١٩٥٤و١٩٥٥ او بـعـدهo اذ حكمت الـظروف ان ضـمني مــجلس هنا في (صــالح الدين)
الى لفـيـف من قـادة احلـزب اذكـر منهـم السـادة حـمـه آغـا زيـاد كـويسنجق وكـان الـوحـيـد الذي
ربطتني بـه عـالقـة سـابقـة وجـالل الـطالبـانيo وعـوني يـوسف وعلي عـبـدالله. اذ ذاك عــرفـتـهم
مناضل� ووطنيـ�o ولم اكن اعـرف مراكـزهم احلـزبيـة. اال اننا كنا آنذاك نـتكلم لغـة مـشتـركـة.
كـان ينضم الينا ب� الفـينة واالخرى كل من اsرحـوم� االسـتاذ عـبداجملـيـد حسن مـدير معـارف
اربيل احد زمالئي في التـدريس بثانوية اsوصل االهلية (١٩٤٤) وزيد احمد عـثمان احملامي.
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ويخطر بـبـالي مـوقف طـريف في هذه اsناســبـة سـارجي احلــديث عنه عندمــا احـقق رغـبــتك في
احلديث عن السيد كامل اجلادرچي.

œ«bG# nK&Ë W)U7B"« v"« œu-
oعندما عاودني احلن� الى الصـحافة oولم يتح لي دور في نشاط احلزب حـتى العام ١٩٥٧
مع ثقـتي باني سـاجنح في احلـصول علـى امتـيـاز بوجـود اللواء (سامي فـتـاح) وزيراً للداخليـة.
وكنت على معرفة جيدة به بواقع كوني وكيالً قـانونياً لطائفة من اقربائه وانسبائه وكلهم تقريباً
» كــاحلـصـول على امـتـيـاز ®ن «ال7كن ان يرفـض لهم رجـاءً. و®ن ال7كن ان يرفـضـوا لي رجـاءً

جريدة والتوسط لي بها.
واخترت اسم «الرائد» للصحيفة وانهيت تخطي جميع اsوانع والعقبات التي وضعها مرسوم
اsطبـوعــات في سـبـيل صـاحب الـطلب إال واحـدة وهي اهمـهــا وعليـهـا يتـوقـف كل شيء. كـان
الوزير يستطيع ان يـتجاوز امرها ويـصدر قراره �نح االمتـياز نفسـه في موقع مسـؤولية كبـيرة.
وتلك هي وثيـقة تشهـد بسالمتـي من عدوى االفكار اليسـارية الهدامـة وتعرف رسمـياً بشـهادة
حـسن السلوك. ويجب ان تصدر مـن مديرية االمن العـامة. وان حتـمل توقـيع مدير االمن العـام

(بهجت العطية) والوزير اليستطيع ان يرغم مرؤوسه هذا على اصدارها.
سـبقـتني الى (العـطية) مكاsـة تلفونـية من الوزير. وقـصـدته صـحبـة شـخـصيـة خطيـرة. هو
نسيب للوزير نفـسه. كان للرجل مقـامه الكبير وصلتـه وثيقة بالبالط اsلكي (والعطـية) يعرف
ذلك وقد تلقاه على الدرج. رجل ذو نفـوذ واحترام متأت من سمعـة عالية وعزوف عن اsناصب
الكبيرة. وبعلـمي اخلاص ان نوري السعيد عـرض عليه اsشاركة في الوزارة مـرت� فأبى اذ كان

يولى كل اهتمامه بزراعته الواسعة. وكنت وكيله العام القانوني.
هيأت نفـسي للجواب حـول انتمـائي الى حزب الشـعب. وكانت السلطة ح� اصـدرت قرارها
بالغـائه قد وضـعتـه في قائمـة االحزاب اsاركـسيـة سيـما بعـد انضمـام بقيـة اعضـائه الى تنظيم
شـيــوعي. لم يكد يســتـقــر بنا اsقـام حــتى دخل مـديـر امن بغـداد واســمـه ان لم تخني الـذاكـرة

(رفيق). ووضع ملفا امام (العطية). مشيراً فيه الى وثيقة معينة.
كنت مـخطئاً فـي حسـابي لم يسـألني (العطية) عـمـا جال في ذهني بـل اشار الى توقـيع لي

على مذكرة النصار السلم. كنت قد نسيت امرها �اماً.
سـاورد هنا باخـتـصـار مـادونتـه عن اsقـابلـة في اجلـزء الثـاني من كـتـابي «العـراق في عـهـد

قاسم» وبقدر ما وعته الذاكرة.
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قلت: القانون لم يكن يعتـبرها جر7ة وقت توقيعي. ولست بعالم الغـيوب وال �ن خص بنبوة
ليوحى اليـه ان قانوناً سيـصدر بها. واsبـدأ الذي جرى عليه قـانوننا انه المؤاخـذة على عمل لم
. ثم اضـفت انكم اصـدر£ خـمـسـة كـتب حـوت اسـمـاء الشـيـوعـي� يكن القـانون يعـتـبـره جـرمـاً

واsنظمات التابعة له كمنظمة انصار السلم.
قال: «هذا صـحيح. ولكن توقـيعك ها هنا. لكن اكـراماً sقدم (فـالن) سأوضح مـوقفي وهو
. نحن مـقيدون باتفاقات وبروتوكوالت سرية ملحقـة باsعاهدة اsركزية (حلف بغداد) مايعد سراً
بخـصـوص مكافـحـة اآلراء الـهـدامـة و�وجب اتفـاقـاتنا التـركـيـة التـي سـبـقت اsعـاهدة £ وضع
اخلطط والتدابيـر للتعاون اsشـترك من خالل اجـتماعاتـنا. ومن جملة هذه التدابيـر التي اتخذت
للمكافـحـة اسـتـحـصـال قرار نـبذ لـها من كـل من حكم عليـه او اشـتـبـه بصلة او كـان على صلة
�نظمـاتـهـا. وانا لست بقـاض اطبق قـانـوناً خـالل مـحـاكـمـة. فـهـذه تعلـيـمـات ومـقـررات ادارية

واتفاقات دولية».
قـول (العطيـة) لم يَعْدُ احلـقـيـقة. فـمنذ التـوقـيع على مـيثـاق التـحـالف مع تركيـا في العـام
١٩٥٤. وهو اsيـثـاق الذي قـامت ضـده قـيـامـة احـزاب اsعـارضـةo اذ كـان النواة حللف اsعـاهدة
اsركزية -اخـذت تظهر في مـختلف صـحف العاصـمة اعالنات بتـوقيع شـيوعي� سـابق� او من
تفـتـرض السلطة انهم كـذلك- يعلنون فـيـهـا تبـرؤهم او نبذهـم للعـقيـدة وكـانت تلك االعـالنات
بصيغـة واحدة التتغيرo وهي الشك من وضع دائرة االمن وكـان االمر من اخلطورة �كان الن من
تستهدفـه السلطة بالطلب فيأبىo عرض نفسـه السقاط اجلنسية العراقـية عنه وترحيله الى بالد
عـضوة في ذلك احللف لتـبـقيـه عندها سـجيناً حـتى وفـاته. حتى ذلك احل� كنـت اعتـبر البـراءة
مـجرد اجـراءات داخليـة ال جـزء من مقـررات سـرية لهـذا احللف. وان ترحـيل االستـاذين قـزاجني

ومنير في العام ١٩٥٤ اÄا كان باتفاق خاص مع السلطات التركية الغير.
كـان اsوقف واضـحـاً �ا فــيـه الكفـاية. وتسـاءلت في سـري ايسـوى طـلب امـتـيـاز جـريدة ان

يكذب االنسان على نفسه فيعترف ضمناً بشيء لم يؤمن به عن طريق نفيه?
وكنت ا�نى ان يُعلـن صاحـبي وقـد بدا عليـه اإلشمـئـزاز واضـحاً ان يعـلن انتهـاء الزيارة وقـد
حلظ فيّ عـزمي. وكان (العطيـة) بدرجة من الذكاء بـحيث حزر مـايجول في ذهنينا. واظـنه كره
ان يخيب رجـاء شخصـية بارزة. او انه قد يتـحدى رجاء لرئ×ـسه الوزيرo فابتـدرنا قائالً. «الول
مـرة والأعـتقـد اني سـاكـررها سـاتخطى هذه التـعليـمـات واالتفـاقات واكـتـفي بشـهـادة الوزير.
oطلوبة. ولكن عليك ان تكتب لنا تعليقاً قانونيـاً كهذا الذي حتدثت بهsسألغي صيغـة البراءة ا

بهدوء ودون جتريح وجملرد حفظه في ملفك فقط. لن اطلب منك براءة».
وصدر امتياز جريدة «الرائد» باسميo صحيفة غير سياسية.
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وحـوكم بهــجت العطيـة كـمــا تعلم بعـد �وز امــام مـحكمـة اسـتــثنائيـة الفّت بـقـانون ذي اثر
رجـعي. يـخـالف اsبــادÍ القـانونيــة احلـديثـة. وحكـم عليـه باsوت. وتـابعت وقـائع مــحـاكـمــتـه
والشـهـادات التي جـمـعت ضـده. فلم اسـمع من خـاللهـا من زعـم بان هذا الرجل شـوهد او سُـمع
يأمـر او يُقـدم بـنفـسـه على تعـذيب انســان ونفـذ به احلكم. لكن االرهاب الـذي مـارسـتـه دائرته
واخلـوف الذي اشـاعــتـه بقي عـالقــاً في اجلـو بعـد ان تسلمــهـا الضـبـاط االحـرار بـل زادوا تفننا
باقتـباس مـاابتكره واجازه نظام جـمال عـبدالناصر مـن طرق التنكيل باخلصـوم السيـاسي�. اني
التخيله وحـبل اsشنقة ملتف حـول عنقه بشفـت� منفرجت� عن ابتـسامة شـامتةً سـاخرةo تتحـير
فوقها عبـارة ان لم يقلها هو فقد قلتها انا مراراً «صبراً قليـالً. وسيأتيكم من يجعلكم تذكرون

(بهجت العطية) ودائرته بحن� واسف».

سسسس::::    أأأأييييععععننننيييي    ههههذذذذاااا    ااااننننكككك    تتتتررررىىىى    ففففيييي    ممممااااججججــــووووززززيييي    ببببهههه    ههههذذذذاااا    ااااللللررررججججلللل    ااااللللذذذذيييي    ااااششششتتتتههههرررر    ببببااااللللققققسسسســــووووةةةة    ووووااااللللصصصصررررااااممممةةةة    ففففيييي
ً    ععععللللىىىى    ااااللللققققييييمممم    ااااالالالالننننسسسسااااننننييييةةةة???? ً    ووووجتجتجتجتااااووووززززااااًًً ممممالالالالححححققققةةةة    ااااللللععععققققاااائئئئدددديييي����    ووووااااssssووووااااططططنننن����    ااااخملخملخملخملللللصصصص����    غغغغببببننننااااًًً

يؤسـفني ان اجـرّ احلـديث عن جـريدة الرائد الى هذا اsأزق. ومـادمت قـد بلغـت به هذه اsرحلة
فـال اظن قارئي سـيغـفر لي الوقـوف به عند هذا احلـد. اريد اوالً ان اخبـرك بأني من دعاة الغـاء
عقـوبة اsوت في سائر القـوان� ومهـما كانت اجلـر7ةo وانا عضـو في اجلمـعية التي تـأسست في
انگلترا منذ العـام ١٩٥٥ للدعوة الي إلغائها. ومـساهمتي فيـها كانت بكتابة مـقاالت صدرت
لي في مـجلة القـانون التي كـانت تصدرها نقـابة احملـام� في بغـداد وبترجـمـة نشرتـها لكتـاب
االديب الفرنسي الشـهير (فكتـورهوگو) واسمـه «آخر يوم حملكوم باsوت» باsناسبـة. وقد طبع

في تلك السنة.
هذا من جــهـة اال اني فـي اجـابتي هـنا لن انطلق من هـذه الزاوية بل ر�ا طرأ عـلى رأيي هذا
تغييـر جذري بعد حوادث االرهاب العقائدية التي تقـوم بها فئات التصلها بالبـشر السوي صلة
مـتــسـتــرة حتت الغــيـرة علـى الدين. اني انطلق هـنا من وجـهــة نظر اsؤرخ اsتــأمل في الوقــائع

واsضاهي بالنظائر واsشابهاتo واليك بعضها:
في العام ١٩٥٦ والتاريخ محفور في ذاكرتي وهو الرابع والعشرين من تشرين الثاني الغت
حكومة من حكومـات العهد اsلكي سـجن (نقرة السلمـان) الرهيب الصحراوي واخلتـه �اماً من
السجـناء السياسـي� وغيـرهم. وبعد اربع سنوات فـقط قامت حكومـة ثورة الرابع عشـر من �وز
بفـتحـه مـجدداً وراحـت ترسل اليه بالـعشـرات ثم باsئـات ®ن هتف وصـفق للنظام اجلـديد وكلهم

تقريباً من زبائن بهجت العطية القدماء و®ن كان يقع ضمن دائرة اختصاصه.
ثم هل سـمـعت ان احـداً من الشـيـوعـي� في عـهـده قـتل حتت التـعـذيب ثم اذيبت جـثـتـه في
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حامض النتريك? كان هذا مـصير االستاذ «فرج الله احللو» زعيم احلـزب الشيوعي السوري من
نظام «عــبـدالناصــر» الثـوري في ١٩٥٩ أو ١٩٦٠. أال فـلتـعلم إنـي لست في مـقــام ادانة او
تبــرئة هـنا. ولست ادافع عـن حلف السنتــوo وصــانـعــوه وهو حلف كــريه لكـن اآلثم هو احلــرب
البـاردة. والتـأريخ يـدين بهـا مـعـسكري الشـرق والغــرب على السـواء فـهي التي سلـقت بنارها
ظهور مناصري اجلهت�. وكلّ عمل او اجراء مفروض بالقوة مهما ضؤل شأنه يهدف الى احتواء

حرية اsعتقد والتعبير هو األثم األكبر في نظري.
ليس بوســعي أن أجـد اآلن العــبـارات القـمــينة بوصف حــالي سـاعـة قــرأت القـرار بأســقـاط
اجلنسـيـة الـعـراقـيـة عن ثالثة اعـزاء من اخلـالن ورفــاق نضـالٍ مـذيالً بتـوقـيع صــديق آخـر طاsا

أكبرت فيه اsرؤة والنزاهة وسمّو اخللق.
وألعـد اآلن لوصل ما انقطع حـول «الرائد». صَـدَر االمتـياز فـي العام ١٩٥٧ ر�ا بعـد قيـام
جبـهة االحتـاد الوطني بقليل. علمت مـبدئيـاً ان احلزب الد7قـراطي الكوردستـاني لم يكن بعـيداً
عن هذا التنظيم وهو ليس حـزباoً وأذكر بهـذا أن أحدهم دسّ بيدي بيـاناً يحمل توقـيع االحزاب
السـرية واsعـطلة األربعـة. احلـزب الوطني الد7ـقـراطي واالسـتـقـالل والبـعث العــربي االشـتـراكي
والشـيـوعي العـراقي ولم أجـد بينهـا اسم [الـد7قـراطي الكوردسـتـاني] فـاسـتـولى عليّ العـجب
وكنت اذ ذاك فـقـد إفـتقـدت الصلة بنقـل (اليوسـفي) الى مـحكمـة زاخـو. الأدري كـيف علمت
وأنا أعد الـعدة ألصدار اجلـريدة- بأنّ (الپارتي) لـم يقبل في هذه اجلـبهة شـريكاً تامّ العـضَّوية.
وان قـيادة احلـزب ارتضت لنفسـها بالدرجـة الثانيـة في هذه التـشكيلة اsعارضـةo فحـز ذلك في
نفـسي. ثم علمت بأنه دخل اجلـبهـة بوصـفه تابعـاً للحـزب الشيـوعي وعـبّر لي احـد الشـيوعـي�
القــيــادي� عـن الكيــفــيــة بهــذه العــبــارة او �ـا هو قــريب منهــا. قــال: ان احلــزب الـد7قــراطي
الكوردستـاني ينسق مع اجلبهـة من خالل حلف بينه وب� احلـزب الشيوعي العـراقي! وسألت عن
السببo فقـال ان حزب االستقـالل والبعث العربي االشتراكي رفـضا مشاركـة الپارتي ألنه حزب

قومي بالدرجة االولىo قلت لكن هذين احلزب� قوميان ايضاً!
oوقف وطلبت تزويدي �نهاج (الپـارتي). وعند قراءته وانعامي النظر فـيهsتعذر عليّ فـهم ا
ادركت كـيف سـهل على قـيـاديه االرتضـاء بهـذه اsنزلة رغم اجلـمـاهيريـة والشعـبـيـة التي نالهـا
الپـارتي خالل عمـره القصـير باsقـارنة مع االحزاب االخـرى وبعضـها اليزيد عـن هياكل قـيادات
غابرة. أو كـأشباح مّوارة في غـسق ليل مُدلِهّم. كنا نعرف ذلك جـيداً. لكن ما العـمل? ومعظم

قياديّ الپارتي آنذاك كان ®ن يُدِلُّ ويفخر �اركسيته.
وقررت لنفسـي �قابل هذه اsهانة موقـفاً ثأرياً باجلريدة نفسـها وكنت قد اعتزمـت أن اجعلها
في خـدمـة جبـهـة االحتـاد الوطني بقـدر مـا 7كن ان تنجـزه صـحيـفـة غـير سـيـاسـيـة في مضـمـار
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التـوعـيـة والتــثـقـيف. واعلمت ®ثلي االحـزاب اsـشـاركـة في مـدينتيo بنيــتي هذه وقـد عـرفـوا
بانتـمائي احلـزبي منذ زمن. كـان هناك صـديقنا السـيد عـبدالغـني اsالح معـتـمد احلـزب الوطني
الد7قـراطي. والسـيـد غربي احلـاج احـمـد احملامي مـعـتـمد حـزب االسـتـقالل الذي اسـتـدعي يوم
الرابع عـشـر من �وز ليـتـولى منصب اsدير العـام للدعـاية والتـوجـيـه ثم اصـبح وزيراً في احـدى
حكومـات عـبـدالرحـمن مـحـمـد عـارف. وهناك االسـتـاذ شـاذل طاقـة أحـد مـثـقـفي حـزب البـعث
البارزين في اsوصل. سمت به اsراتب في الفـترة الثانية من حكم البعث ليغـدو وزيراً للخارجية
ثم سـفيـراً لألحتاد السـوڤيـاتي وقد اعـتبط مـأسوفـاً عليه وهو في اوّل الكهـولة. عرفـته انسـاناً
طيب اsعــشـر وادعـاً ل� الـعـريكة اديبـاً وشــاعـراً رقـيـق احلـاشـيـة مــحكم النظم. كــان يرجى له
مـستـقبـل ونبوغ في عـالم الشـعر لوال السـيـاسة. كـان مدرسـاً للغـة العربـية في احـدى ثانويات
اsوصل كـ(يـوسف الصـائغ) أحـد اsـثـقـف� من حــملة بطاقـة احلــزب الشـيـوعي. وقــد شـدت ب�

اإلثن� عرى صداقة متينة فكادا اليفترقان. يجيئان اليّ يومياً تقريباً سوياً ويغادران سوياً.
صـار مـفـهـومـاً للجـمـيع ان «الرائد» وهيـئـة حتـريـرها بهـذا القـوام هي ليـست جـبـهـة االحتـاد
الوطني بتـشكيلها الذي وصـفتـه قبل قليل وان الكلمـة النهائـية في سيـاستـها هي لي وكلمـتي

فيما ينشر ويهمل التقبل نقاشاً.
كان اجلمـيع مسروراً بطبـيعة احلال. فاجلـبهة لم تكن �لك شـمال البالد صحـيفة مسخـرة لها.
والى جـانب جـريدة احلـزب الوطني الد7قـراطي في بغـداد ال اذكـر لها صـحـيـفـة اخرى تعـبّـر عن
وجهـات نظرها وتنطق بلسـانها. لم اقلـق بالي بالناحيـة اsالية فـيهـا. فقـد سلّمت كل ما يتـعلق
بطبـعــهـا وتوزيعـهــا لألخـوة الثـالثة اصــحـاب امـتـيـاز جــريدة (الروافـد)o مـتنـازالً لهم عن كل
وارداتها من بيوعهـا وبدل اsشاركة واالعالن وغيرها وكمـا قلت في البداية كان الكسب اsاديّ

آخر ما فكرت فيه بل لم افكرّ فيه مطلقاً.
ّ    تتتتسسسســــــــــــتتتتــــــــــــخخخخــــــــددددمممم    للللففففــــظظظظةةةة سسسس::::    سسسســــــــــــأأأأققققــــــــااااططططــــععععكككك    ههههنننناااا    للللــــوووو    سسسســــــــممممــــــــــــححححتتتتoooo    ررررأأأأييييتتتتــــكككك    ممممنننن    خخخخــــــــــــالالالاللللل    ااااججججــــــــااااببببااااتتتتــــكككك    ااااننننككككّّّ

ّ    ووووااااححححدددد???? ً    ااااخخخخررررىىىىoooo    ااااللللييييسسسس    ههههمممماااا    ممممتتتتررررااااددددفففف����    ssssسسسسممممىىىىّّّ ((((ممممااااررررككككسسسسيييي))))    تتتتااااررررةةةة    وووو((((ششششييييووووععععيييي))))    تتتتااااررررةةةةًًً
كـال. اsاركـسـي �نطلق عـام هو اsؤمـن بأن النظرية اجلـدليــة او اsادية الديالكتــيـة قـد يؤدي
تطبيـقها او االفادة منهـا الى حل مشاكل اجملـتمع البشـري او معظمهاo كـالقضاء على التـمايز
الطبـقي في خـا�ة اsطاف وهذا بابسط مـا 7كن قـوله. مجـرد عـقـيدة نابعـة عن فلسـفـة خاصـة.
وال7كن ان يطلق صـفة الشيـوعي اال على عضـو في حزب او تنظيم يؤمن بهـذه الفلسفـة وسيلةً
. (فـمـاركس) صـاحب هذه النـظرية هو واحـد من جـمـهـرة وغـايةً ويعـمل علـى تطبـيـقـهـا عـمليـاً
الفـالسـفة الذيـن نقرأ عنـهم وعن فلسـفاتهم فـي الكتب واsوسـوعات العـلميـة. مـثل ديوجـينس
وارسطو وافـــالطون والفــارابي وديـكارت وهيكـل وعــشــرات آخــرين. كـل منهم زوّد البـــشــرية
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بنظريـات وآراء تهـدف �حــصّلهــا السّـعي الى ايـجـاد الوســائل الناجـعــة للقــضـاء على الـبـؤس
البشـري والوصول باألنسان الى احلـياة اsثاليـة السعيـدة وكلهم كان يحدوه شـعور عمـيق بوجود
خلل في بنيـة اجملتـمع ومسـاوÍ في عالقـات البشـر. وهم في كل هذا اليّدعون النبـوّة او الصلة

بالوحي.
كـان (مــاركس) واحـداً مـنهم اال ان فلســفـتـه تفــردت عن سـائـرهم بأن وجـدت ســبـيلهــا الى

التجربة والتطبيق العملي� وهو ما عزّ على سائر الفلسفات التي سبقتها.
وظهر لنا بالواقع انه ما كلّ من حمل بطاقة احلـزب الشيوعي وشارك في ادوار التطبيق كان
يفـترض فـيـه ان يحيـط علماً بجـوانب تلك الفلسـفـة. وان ذلك ليس بشـرط لقبـوله في األخـوية
الشيوعـية وقد وجدتُ كثـيراً من الشيوعـي� البارزين وبينهم من وصل درجة القيـادة يعجز عن
ان يقـوم بدور اsعلم اsتـفـقـه فـيهـاo في مـعظم االحـيـان كـان اال7انo مجـرد اال7ان بهـا كـوسـيلة

لصالح اجملتمع كافياً لتزكية العضو.
والذي دفعني الى دراسة النظريـة بعمق وجدية كان على ما اذكر مـناسبة صغيرة فـيها بعض
طرافـة. فـفي الـعـام ١٩٤٣ كـان (داود الصـائغ) احملـامي وهو كـمــا ذكـرت واحـداً من مـحـرري
مـجلة «اجمللة». يتـرجم لـها بـحثـاً مطـوالً نشـر تبـاعـاً بحلقـات عنوانه «فـائض القـيـمـة» وهذا
اsوضوع هو واحد من الركائز الثـالث التي يستقر فوقه القِدر في اsطبخ اsاركسي. سـمعته مرة
يشكو صعوبة فهم ما يترجمه! وما يعانيه جرّاء ذلك في الترجمة بصراحة راهب الدير اsعترف.

ثم قال انه صار يفهم بالتدريج ما يترجمه بعد احللقة الثالثةo وكان عجبي شديداً.
فهذا اsُقِرُّ بالعجز اsاركسي كان عـضواً في واحدة من جلان احلزب الشيوعي اsركزية األولى.
كـما انّ عـبـدالكر» قـاسم كان قـد خـصه بـاجازة تأسـيس احلـزب الشـيوعي العـراقي عندمـا زّين

لعقل الدكتاتور بأنّ احلزب الشيوعي العراقي بحاجة الى صفعة على القفا.
واsاركسية هي الفلسفة الوحيدة التي كان يقتضي لتطبيقها استخدام (القوة) او يفترض أن
تأتي بصـورة عنيـفـة. وهكذا كان. لـكن ما أن جنح تـالمذتهـا في فـرضـها علـى اجملتـمع نظامـاً
للحكم حتى تبـينوا انهم ال يستطيعـون االستغناء عن القـوّة في ما دعوه بالنضـال والعمل على
حتــقــيق الوطن احلّــر والســعــادة ألبنائـه. لم تكن قــوة اعــتــيــادية بل قــوة باطشــة مــجــردة عن
االحاسيس األنسانية فيما ادعوه بعملية القضاء على استغالل االنسان ألخيه االنسان. وانتهوا
بعـملهم هذا الى تدمـيـر ركـيزة رئـيسـة من الركـائز التي تقـوم عليـهـا اsاركـسيـة تأكـيـدها «بأن
االنسـان أثمن رأسـمـال» وقـد رأينا كـيف بدأ هذا االنسـان لبـناة النظام اsاركـسي واالشـتـراكي
ارخص سلعـةo بل ارخص بكثيـر من اسعـار اولئك الذين سخـرهم فراعنة مـصر قبـل اربعة آالف
عـام لبناء قـبورهم الهـرمـية. وشـهـدت بذلك مـعسكرات الـعمل والسـخـرة في «كولـيمـا»o وفي



67

«ارخبيل الگوالگ» بسيبيريا.
مع ذلكo وبكل ما قرأت عن الكوارث التي صـبها تالميذ اsاركسيـة القياديون على رؤوس
من قـصـدوا اسـعادهم بـقيت -والـشيء بالشيء يذكـر- حـتى السـاعة يـالزمني اعـجاب واكـبـار
للشيـوعي العراقيo اعجـاب بذلك االستعـداد الالمتناهي للتـضحيـة والبذل واالستـماتةo هؤالء
الذين مــا كـانوا يعـرفــون عن اsاركـسـيــة. كـثـيـراً مــا رأيناهم يرتقـون درجــات اsشنقـة بثــبـات
وبأبتـسامـة شامـتة بجـالديهم. وسمـعت بعضـهم يهتـفون بحـياة حـزبهم وبحتـميـة انتصـاره على
قـوى الظالّم والطغـيان بصـوت ثابت وحـبل اsشنقـة يستلّ آخـر انفـاسهم. فـأعـود أسأل نفـسي:
بهـذه الروح الوثابة غيـر الهّيـابة وبهـذا االستـعداد للتـضحـية امـا كان وجـه العراق سـيبـدو غيـر
الوجـه الـذي نراه اليـوم لو كــانت سـبــيل هؤالء الوطني� ســبـيل الد7قــراطيـة الصــحـيـحــة التي

يسلكها اليوم كلّ احزاب اليسار وبينها االحزاب الشيوعية نفسها?.
ولهذا وجدتني -وقد علمت وقتذاك بتغلب النزعة اsاركسية على اعضاء قيادة الپارتي- ال
أخـشى منهـا علـى اsسـيـرة الد7قـراطيـة والتّـحـرر القـومي الذي رسـمـهـا اsنـهـاج وبشكل واضح
. وكان لتـفسير السكرتير العام لهo وجاهة فـي حشر مادة فيه تشيـر الى استهداء اليقبل تأويالً
احلـزب بالنظرية اsاركـسيـة (العلمـية في اsنهـاج)o بأنهـا اÄا وضـعت لتحـويل الشـباب القـومي
الكوردي عن االنضـواء الى احلـزب الشـيوعي. فـفي ذلك الزمـان بدت اsاركـسـية لدى اsثـقـف�
اsهتـم� بشؤون البالد وكـأنها (مودة) العـصر والدليل على الثـقافة القـمينة باألدعاء والفـخر.

وعلى هذا األساس بنيت تعاوني مع اجنحة جبهة االحتاد الوطني في صحيفة الرائد.

سسسس::::    للللككككنننن    ااااجلجلجلجلررررييييددددةةةة    ككككااااننننتتتت    غغغغييييرررر    سسسسييييااااسسسسييييةةةة    ككككمممماااا    ققققللللتتتتoooo    ففففككككييييفففف    ننننققققللللتتتتمممم    ففففييييههههاااا    ررررسسسسااااللللةةةة    ااااجلجلجلجلببببههههةةةة????
ورثت (الرائد) اsؤازرين والكتـاب الذين جمـعهم اليـها نهج صـحيـفتَيْ (الروافـد واجلداول).
ثم ان هؤالء االربعـة الذين كـانوا 7ثـلون احـزابهم في «الرائد» كـانوا يدركـون �ام ادراك أهمـيـة
احملـافظة عليـهـا من غوائل الـسلطة ورقابـتهـا احملكمـة. مـقدريـن مبلغ مـا يلتـزم من احلـذر في
(تهريب) ما 7كن تهريبه من آراء سياسية مقنّعة او مكتسبة برداء أدبيّ وكثيراً ما تسلل بهذه
الطريقـة مـقـاالت وتعليـقـات سـياسـيـة خطيـرة من «اsالح» و«غـربي» أو قـصـائد أو تعليـقـات
سيـاسيـة من «شاذل طاقة» وزمـيله «يوسف الصائغ» فـيتـحدث بها القـراء وتتداولهـا اجملالس
الوطنية اخلاصة. ثم كـانت هناك لعبة اتقناها وبلغنا بها الغاية من النجـاح: كنا ننتقد اجراءات
للحكومـة من غير اثارة غـضبهـا باستـغالل ذكيّ للتناقض القـائم ابداً ب� افراد الطبـقة احلاكـمة
نتناول بالنقد والتذكـير موقفاً مـعيناً لوزارة سابقة اعضـاؤها أو رئيسها ليسـوا على صلة طيبة
باحلكومة احلالية لنخرج عرضاً الى موقف تعسـفي للحكومة احلالية مخففاً وعلى طريق اsقارنة
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واsضاهاة بحيث ال تستطيع السلطة ان حتمله محمل الهجوم اsباشر.
ومن الناحـية الكوردية كنا نكتب في التـاريخ عمـوماً لتجـد القضـية القـومية سـبيـالً خالله.
وكذلك فسح اجملال لتـرجمة قصائد وطنية كوردية عن اجلزيريo وخـانيo وگورانo   وپيره ميرد
وغـيـرهم. وكلهـا أمـور العـهد للـمجـتـمع اsوصلي بـها في صـحـافـتـه. كـانت صـحـيفـة ال عـهـد

للموصل �ثلها.
ويثبت تاريخ الصـحافة العراقيـة «للرائد» انها كانت اجلـريدة العراقية الوحيـدة التي صدرت
يوم ١٤ �وز o١٩٥٨ من دون سائر صحف القطرo في ح� كـان التردد والتريث إلجنالء اsوقف
قد اجلأ كـل الصحف اليوميـة وغيرها في بغداد واsدن االخـرى الى االحتجاب يومـاً واحداً على

االقل. وظهرت في هذا العدد وبعده بوجهها اجلديد.. لم تعد أدبية. بل جريدة سياسية.

سسسس::::    ككككاااانننن    ههههننننااااكككك    ججججررررييييددددةةةة    ااااحلحلحلحلققققييييققققةةةةoooo    ففففييييمممماااا    ببببععععدددد    ووووههههيييي    خخخخللللفففف    للللللللرررراااائئئئدددد....    ممممااااذذذذاااا    ££££    ممممنننن    ااااممممتتتتيييياااازززز    ااااللللرررراااائئئئدددد????
حكاية الغـاء امـتـيـاز جـريدة الرائد هي حكاية الـفوضـى الفكرية والتناحـر احلـزبي الذي سـاد
حكم عبـدالكر» قاسم. كان (غـربي احلاج أحمـد) بناءً على اقتراح مـحمد صـديق شنشل -أحد
قادة حزب االستقالل -قد اسند اليـه منصب مدير الدعاية العام. في ذات اليوم أي الرابع عشر
من �وز ترك اsوصل صحـبة كل من (محمـد حديد وصديق شنشل وناظم الطبـقچلي) الذي ع�
قائداً لـلفرقة الثـانية في كـركوك نقـالً من آمرية اللواء اخلـامس في اsوصلo ونزل القائـد اجلديد
في كـركـوك ح� اسـتـأنف الثـالثة سـفـرهم الى بغـداد. باsناسـبـة انبـأني (عـبـدالغني اsالح) انه
وسائر ®ثلي اجلبهة بذلوا جـهداً كبيراً ألقناع الطبقچلي باأللتحاق �نصـبه وأنه بدا حائراً متردداً
بعــد علمــه بهــوية القــائم� الـرئيـسـ� االثن� باحلــركــة وقـد عــزاها (عــبــدالغني) الى تـشكك

الطبقچلي بنجاح االنقالب.
أمـا أنا وللخـبرة التي اكـتـسبـتـها فـي خدمـتي باجلـيش فقـد قـررت و�عـرفة خللق الطـبقـچلي
ووزنه في اsؤســســة العــسكرية العــراقــيـة. انه لم يـكن يتــوقع ان يقــوم هذان بتــغـيــيــر النظام
واألستئـثار باحلكم. وثانيهمـا عبدالسالم كـان واحداً من الضباط الذين عملـوا حتت امرته ردحاً

من الزمن.
بعد مـرور اسابيع قالئل وانا اتهـيأ للسفـر الى اوروپا. حمل اليّ البريد رسـالة رسميـة مذيلة
بتوقيع (غربي احلاج أحمـد) بوصفه مديراً عاماً للدعاية والتوجيه. تتـضمن انذاراً غير مشروط
-بوصفي صاحـب امتياز الرائد- ووفق قانون اsطـبوعات السيء الصيت الذي كـان هدفاً لواحد
من مقـاالته في اجلريـدة. مؤداه ان اجلريدة وهـي ادبية باألصل قـد جتاوزت الغـرض الذي وجدت

له. وطلب االنذار ارسال نسخت� من آخر عددين للجريدة.
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ادركت فـوراً أن عمـر «الرائد» أشرف على اخلـتام وأيامـها مـعدودة والقـرار بالغاء االمـتيـاز
سيـصدر بعـد ارسال النسخ اsطلوبـةo ولم يكن السبب بخـافo فالصـراخ والزعيق بوجـوب اجناز
الوحـدة الفـورية الذي رددته احلناجـر في بغـداد لم يكن يعنـي «الرائد» في شيء. وان اsعـسكر
. وقـد آل شـمس اجلبـهـة الى الغروب ان لم تكن قـد الذي خندقت فـيه ليـس وحدوياً وال عـروبياً

أفلت فعالً.
وحـزمت امـري على ابقـاء اsـديرية بأنتظار اعـداد اجلـريدةo كـسـبـاً لـلوقتo وتأخـيـراً لسـاعـة
االحـتـضار ثـم رحلت الى بغـداد قبـل موعـد اقـالع الطائرة بأسـبـوع. وفي بغـداد كـان بأنتظاري
. كنت اعتقد ان (عبدالسـالم عارف) هو الذي اوعز باتخاذ االجراءات مفاجأة غيـر متوقعة قطّ
ضــد اجلــريـدة. لكني علـمتُ انه بعــيـــد على االقل عنـد توجــيــه االنذار وان «غـــربي» اآلن من
اsغضوب عليهم. فقد اخذ عليه (عبدالسالم) تصرفاً مّعيناً في مديرية األذاعة والتلفزيون بناءً
على اخـبار او وشـايةo فثـارت ثائرته بل غـيرته على الدين احلـنيف واقدم في ثورة غـضب على
واحـد من تصـرفـاته الشـاذة التلقـائيـة التي ال جتـد لهـا تفـسـيـراً: أقـصى «غـربي» عن األذاعـة
والتلفزيون واستدعى اsقـدم الركن (سليم الفخري) الذي كان قد اعيد الى اجليش ليـخلفه فيها
) لألذاعـة. فقـصدته اوالً فـيـها ووجـدته ) هو الذي انتـدب (سليمـاً وكـانت األشاعـة ان (قـاسمـاً
بثياب مدنيةo مؤكداً تعيـينه. ثم عرجت على (غربي احلاج احمد) وكانت دائرته في (السراي)

تبدو عليها الوحشة فال زحام وال زوار.
سـألته رأسـاً وبدون مـقدمـات كيـف طاوعتـه يده على وضع توقـيعـه بالقـضاء علـى صحـيفـة
كــانت له فــيـهــا حــصـة? واردت انـقـاذ اsوقـف فـاردفت «أهـو عـبــدالســالم الذي أمــر بذلك».
أجاب:«كال». وعـقب قائالً بلهجة رسمـية: انه اجراء اصولي. اجلـريدة خرجت عن الغرض الذي

وجدت له.
واشفـقت عليه من اsوقف وخـتمت الزيارة. ثم اسرعـت رأساً الى الفندق واتصلت بعـبدالغني
اsالح ألنبهـه بنهاية «الرائد» الوشيكة وسـألته عن مواد العـدد األخير فقـال: «ر�ا وافقت على
انزال فقـرات من تصريحـات (اجلادرجي). فـقلت ال بل كلها نصـاً وحرفاً ولو اسـتغـرقت اجلريدة

بكاملهاo فستكون مسك اخلتام».
وكـان اجلــادرجي قـد ادلـى بحـديث جــريء صـريح تعــرض فـيــه الى احلكم العــسكري وابدى
احملـاذير من انحـدار الثـورة الى برزخ تفـتـقد فـيـه الد7قـراطيـة واحلـيـاة الپرsانـية. وامـور اخـرى
الاذكرهـا بالضبط. وهكذا كـان. وخرج آخـر عدد منهـا بتصـريحات الچـادرچي الكاملة وانا في

اخلارج.
كـانت الرائد اول جريدة ترحـب بالرابع عشـر من �وز. واول جـريدة يغتـالهـا حكم الرابع عشـر

من �وز.
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سسسس::::    ممممتتتتىىىى    ااااصصصصددددرررر££££    صصصصححححييييففففةةةة    ((((ااااحلحلحلحلققققييييققققةةةة----    ررررااااسسسستتتتيييي))))????    ااااببببععععددددههههاااا    ممممببببااااششششررررةةةة????    ووووككككييييفففف    ككككاااانننن    ذذذذللللكككك????

كـان ذلك بعد القـضاء على مـحاولة العـقـيد الشـواف االنقالبيـة مبـاشرة. الاريد الدخـول في
تفاصيل تلك احملـاولة البائسة التي كلفت الشعب العراقي الغـالي من الدموع والدماء. وخلفت

ندوباً غائرة بل جراحاً ناغرة مازالت تنزف دماً وقيحاً بفضل جمال عبدالناصر وببركاته.
راودتني فكرة استحصال االذن الرسمي �عـاودة اصدار «الرائد». وكان (غربي احلاج احمد)
قـد اُخـرَج او اُقـيلَ بخـروج مـحـمـد صـديق شنشل من الوزارة. وع� فـي مـحله (ذوالنون ايوب)
وهو الذي جــاء ذكـره في احللقــات االولى. حـاولت االتصــال به من منزلي وكــان ذلك مـتــعـذراً
وفـشـلت عـدة مــحـاوالت ثم اقــتـضى امـر ال7ـكن دفـعــه الذهاب الى مـقــر اللواء في الغــزالني
وبصـحبـتي الصـديق الشـهيـد مال انـور اsائي الذي كان قـد انحـدر من العمـادية في وقت سـابق
على احملـاولة االنقـالبيـة وحل ضيـفـاً عليّ. في العـقـيد اجلـديد الذي ارسله (قـاسم) آمـراً للواء
اخلامس بديالً للشواف تبينت ذلك الطالب الكبيـر السن الذي درس فترة في متوسطة الناصرية
في الصف اsنـتـهي منهـا مـع (ناجي طالب) وذكّـرهُ بي اخــوه الذي كـان مـعـه آنـذاك وهو زمـيل
وصديق وكنا معاً في الصف االول. التفت بعد التـرحيب الى (مال انور) وكان بلباسه الكوردي
فقدمته له. فقال له أأنت الذي قدت اsظاهرة �حاولة اقتحام الثكنة احلجرية النقاذ اsعتقل�?
وكان كـما بـدا على علم باحملاولة. فـاومأ (انور) بااليجـاب فأسـرع العقـيد حـسن عبـود الى
درج في مكتـبـه وأخرج مـسـدسـاً أوتومـاتياً من نـوع براوننگ وقـدمه لصـاحـبي قـائالً هذه هدية
). بعـدها بسطت له مـا جـئت الجله وفـيـمـا نحن في احلـديث رن جـرس الزعـيم (يقـصـد قـاسـمـاً
الهاتف وكـان اsتكلم قائمـقام (زاخـو) يستجـير ويسـتنجد قـائالً ان مظاهرة مسلحـة حتدق بدار

احلكومة وهي تنادي بسقوط اخلونة».
كنت اعلم ان (صـالح اليوسفي) هـو مسؤول احلـزب في اsدينة واsنطقة وان مكاتـب احملكمة
في ع� البناية. فخـطرت لي خاطرة وقلت للعقـيد حسن وهو يفكر فـيما يتـخذ «سل القائمـقام
هناك عن موظف في احملكمة اسمه (صالح اليـوسفي) وليدعه يخرج على اsتظاهرين ويحدثهم

باسمك وانا اضمن النتيجة.
بدا العقـيد برهة كـاsتشكك اال انه نقل االقـتراح. وبقـينا ننتظر النتيـجة زهاء نصف سـاعة.
ثم جاء صـوت القائمـقام واليوسـفي يعلنان بعودة الهـدوء الى اsدينة وتفرُّق اsتظاهـرين. ويظهر
ان القائمـقام كان قد سبق فـاتصل بوزارة الدفاع. اذما ان استـقرت آلة التلفون في محلـها حتى
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رن اجلـرس ثانية. وكـان اsتكلم (طه الـشيخ احـمـد) بعينـه يسأل عـمـا اتخذ من تـدابير لزاخـو.

قلت للعـقـيـد دعني اكلم (طه) بعـد فـراغك وانبـئـه بوجودي فـنحن مـعارف. وفـعل رحـمـه الله.
وكـانت دهشة الـعقـيـد طه واضحـة بوجـودي في تلك اللحظة. قلت له اريـد امتـيـاز جريدة. قـال
مااالسم الذي اختـرت لها قلت (احلقيقة) قـال سيأتيك االمتياز بالـبريد وابعث بالطلب الرسمي

فيمـا بعد ان شئت فباشر بإصـدارها اليوم على بركة
الله».

وبهت العقـيد حسن. لكنه استـبشر اذ ان اsوصل
بقــيت دون صــحــيـفــة طوال اســبــوع. وقـد اخــتــفت
الصــحـيــفـتــان احملليــتـان اsتــعــاطفـتــان مع حـركــة

الشواف.
هكذا ولدت جــريدة «احلــقـيــقـة» من دون تقــد»
طلب كــتـــابي ودون حــاجــة الى وثائـق. ولدت بدون
اشـهر حـمل والمـخاض ور�ا تفـردت بهـذا في تاريخ
الصـحافـة والصـحف العـراقيـة. وفي هذه اsرة كـانت
واحـدة من جــرائد احلـزب الد7قــراطي الكوردســتـاني

في كل شيء خال االشارة الصريحة.
في حـــينه لـم اكن مـــدركــاً مـــاســيـــعـــتــرضنـا من
صعـوبات في تنضيـد القسم الكـوردي. الادري كيف

تغلبنا على هـذا. فجـمـيع مطابع اsوصل كـانت عربيـة االحـرفo والاسـتطيع ان اتذكر تـفاصـيل
ذلك. كـان يشــرف على القـسم الكـوردي كل من السـيـديـن انور اsائي ومـالحـمــديo ولم تقطع
اجلـريدة شــوطاً اال وكـان عــدد اsسـاهم� في حتــريرها قـد تـضـاعف عـشــر مـرات. ومن ناحــيـة
التـوزيع بدت «احلقـيقـة» خلفاً للثـالث السابقـات. رحنا نرسلهـا بديالً جلريدة الرائدo فـالترفض
وكـانت هناك قـائمـة طويلة باسـمـاء اصـدقاء احلـزب واصـدقـائي ترسل لهم على سـبـيل الهـدية.
وكـان بعض اsـشـارك� االغنيـاء اsتــحـمـس� وهو يدرك مــصـاعب الصـحف اsالـيـة يأبى اال ان
يرسل بدل اsشاركة مضاعفـاً وهو امر الدخل لي فيه فقد اودعته جماعـة اsطبعة كما فعلت في

مناسبة «الرائد».

سسسس::::    ككككييييفففف    ككككاااانننن    ررررووووااااجججج    ««««ااااحلحلحلحلققققييييققققةةةة»»»»    ببببههههذذذذاااا    ااااللللششششككككلللل    ااااجلجلجلجلددددييييدددد????
تقصـد بصدورها بلغـت�? بقدر ما تسـاعفني الذاكرة بلغنـا حدود السبـعمائة واخلـمس� ور�ا

····««««uuuuAAAA����««««    »»»»UUUU¼¼¼¼uuuu����««««bbbb³³³³ŽŽŽŽ    bbbbOOOOIIIIFFFF����««««
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نطحنا االلـفo ور�ا بدأنا باخلـمـسـمـائة وهو عـدد كـبـيـر نسـبـة الى جـريـدة مـحليـة التصـدر في
العاصمة.

االمر اsلفت للنظر -ور�ا كـان ذلك الول مرة في تاريخ الصحف اsوصلية -ان اخـذ اصحاب
اsكتبـات والوراقون في االقـضية الكوردية يطلبـون نسخـاً يعرضونهـا في دكاكينهـم للبيع وهو

مالم يتح الية صحيفة موصلية.
ليس من حـقي ان اضيف شـيـئاً آخـر الى ماقلتـه عن «احلـقيـقة» وقـد كـفاني االمـر الدكتـور
(عبدالـفتاح علي بوتاني) من جامـعة دهوكo بكتابة تأليف كـامل عنها وهو بعنوان «احلقـيقة:
اول جـريـدة كـوردية تصــدر في اsوصل» وطبــعـه في دهوك قــبل اكـثــر من سنت�. اقــول وكلي
امـتنان للمـؤلف واعتـراف باجملـهود الذي بذله السـتـالل االعداد الثـالثة والعـشـرين من مجـاهل

النسيان واعادة احلياة اليهاo مجهود لم حتض به اي جريدة من قبل في مدى علمي.

سسسس::::    ككككييييفففف    ككككااااننننتتتت    ااااللللننننههههااااييييةةةة????
ادركتني مـوجة االرهاب العظيم الذي اجـتاح اsوصل. وهو اsعـروف بفترة االغـتيـاالت. وقد
افردت له فـصالً خاصاً في اجلـزء الثاني من كتابـي (العراق في عهد قـاسم) فضالً عن مالحـقة
السلطـات القـاسـمـيــة. فـاضطررت الى تـرك اsدينة واالنتـقــال مع االسـرة الى بغــدادo ولم يكن
باالمكان قانوناً وال عمالً نقل اجلـريدة واصدارها في العاصمة. وبهذا كانت نهـايتها. واصدقك
القـول اني دفعت الثـمن الغالـي لقاء اعـتدائي على بكارة اsوصـل العربيـة بوقاحـتي واجتـراحي

اجلر7ة الكبرى في اصدار جريدة كوردية فيها.

ً    ععععنننن    ااااللللظظظظررررووووفففف    ااااللللتتتتيييي    ححححممممللللتتتت    ااااالالالالسسسستتتتااااذذذذ    صصصصااااللللحححح    ااااللللييييووووسسسسففففيييي سسسس::::    ققققدددد    ييييككككوووونننن    ممممنننن    ااااssssففففييييدددد    اااانننن    تتتتذذذذككككرررر    ششششييييئئئئااااًًً
ععععللللىىىى    تتتتففففــــــــضضضضــــييييلللل    ااااللللببببــــققققــــــــااااءءءء    ففففيييي    ااااللللععععــــررررااااقققق....    ووووااااللللننننههههــــــــااااييييةةةة    ااااssssؤؤؤؤسسسســــففففــــةةةة    ااااللللتتتتــــيييي    آآآآلللل    ااااللللييييــــههههــــاااا    ببببححححككككــــمممم    صصصصللللتتتتكككك

ااااللللووووثثثثييييققققةةةة    ببببهههه....
هناك امـور يصعب تفـسيرها وتعـليلها في احـوال كهذه -ح� تـدعو ازمة فكريـة حادّة -الى
اتخاذ قـرار مصـيري. فـهذا االنسـان وطني مناضلÑ عنيد اوقـف حياته خلـدمة وطنه وادرك �ـاماً
حجم أعداء اماني شعبه. تراه فجأة وقد حطمت الكارثة معنوياته وهدت كيانه الروحي وافقدته
الثـقـة بالزعـامة الـتي اخلص لهـا بتـجرد وتفـان. هكذا وجـدته عند لـقائي االخـيـر له إذ قـال لي
بلهـجة يتـجلى فـيـها اليـأس: «كاكـا اني تعـبت ولم تعـد لي طاقة وسـأعـود الى االهل. ارسلت
(مام عبدالله) الى العقيد قائد حـامية راوندوز العلمه بأني ساسلم نفسي وليكن مايكون. اني
تعبان وبحاجـة الى الراحة وقد جئت لوداعك ور�ا لن نلتقي مـرة اخرى». لم اعرف من هو (مام
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عبدالله) هذا.
 لم يحـاول اغـرائي باالنضـمام الـيه. ولم احـاول من جـهـتي اقناعـه بسلوك سـبـيل آخر. فـقـد

وجدت فيه العزم والتصميم. وال ادري هل قام بتوديع اآلخرين كما فعل معي?
قال هذا وخرج وكان آخر عهدي به.

ÍdJ) ◊UA/ ≠s.3"« 5«uM+
سسسس::::    ففففيييي    ااااللللععععــــاااامممم    ١١١١٩٩٩٩٦٦٦٦٣٣٣٣    ااااععععتتتتــــققققللللتتتتمممم    الالالالسسسسببببــــاااابببب    سسسسييييــــااااسسسسييييــــةةةة    ببببععععدددد    ححححــــررررككككةةةة    ااااللللششششــــوووواااافففف    ااااالالالالننننققققالالالالببببييييــــةةةة....    ووووححححككككمممم
ععععللللييييككككمممم    ببببااااالالالالععععدددداااامممم    ووووببببققققــــييييتتتتمممم    ففففيييي    ااااللللسسسسججججنننن    ممممــــددددةةةة    خخخخممممسسسسةةةة    ااااععععــــوووواااامممم....    ممممااااههههيييي    ااااssssععععااااننننااااةةةة????    ككككــــييييفففف    ككككااااننننتتتت

ااااssssععععننننووووييييااااتتتت....    ووووممممتتتتىىىى    ككككاااانننن    ااااخلخلخلخلالالالالصصصص????
سـؤال كـهـذا في مـعـرض حوار صـحـافيo تضـيق عـنه إجـابة وافـية بـإستـيـعـابهـا التـفـاصـيل
واحلكاية ان شـئت ان تخلع عليهـا هذه الصـفة- ذات خلفـيات وشـعب التستكمل الصـورة التي
تؤملها بدونها. وهي في الغالب تتعلق �اضيّ السياسي القصير االمد. مثلما تتعلق بالعاصفة
الهوجـاء التي هبت على العراق حاملة مـعها سلسلة من االنظمـة الثوريةo بدءً بعهد عـبدالكر»
قاسمo وانـطالقاً من الوضع السـياسي اsضطرب الذي كـان باصله وآثاره حصـيلة انفعـاالت هذا
الدكـتـاتور واsوجـات العاطـفيـة اsفـاجـئـة التي كـانت تنتـابه ب� آن وآخـر. ولدينا من هذا تراث
. وقـبل ايام سمعت مستشار اsـانيا احلالي يقول في مثقل يصعب التـخلص منه واقعاً وضميرياً

معرض تنويه له بعهد (هتلر): «انه sن الصعب جداً ان نستل انفسنا من اsاضي».
واول مـايفـتـقـد في مـثل هـذه العـهـود هو العـدالة وضـيـاع القـيم االنسـانـيـة. ويأتي اهدارها
بشكل مـقنع بالغ الدناءة قـد يتضح من هـذه اsقارنة التي توصلـت اليهـا بعد كـثـير من التـأمل

وتقليب وجوه الرأي واليك هي:
في العهد السابق على انظمتنا الثورية او االنقالبية -وهو ما اصطلحنا عليه بالعهد اsلكي
-كان االعتداء على القيم االنسانية واضطهاد حرية الفكر والتعبير اي ارتخاص العدالة يجري
باسم احملــافظة على النظـام القـائم. وضــحـاياه هم بالـتـالي اعـداء الـنظام فـحــسب. في ح� ان
هؤالء الضحايا بنظر االنظمة االنقالبيةo هم اعداء الشعب. والقصاص ينزل بالفئت� تبعاً لذلك

التفسير.
ومن متـابعتي لهـذه الفكرة عـموماً واهتـمامي بدراسـة تاريخ بالدنا بشكل يغـاير ما اعـتاده
اsؤرخون وعودوا قراءهم عليه وجدت ان حكومات العـهد اsلكي باستثناءات قليلة كانت حتاول
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حتـديد اجراءاتهـا التعـسـفيـة واعتـداءاتها عـلى احلريات بالنطاق الذي يـؤمّن لها احملـافظة على
كـيـانهـا سـواء بحـجم مـا ترسله الى اsعـتـقـالت والسـجـون او بالقـوان� احملـددة للحـريات التي
تسـتنها ب� آن وآخـر. وهي تسرع الى التـراجع عن اجراءاتهـا القمـعيـة عندما يتـعاظم الضـغط
الشــعـبي. على اية حــال ترى في هؤالء مــواطن� جـانـح� او غـوغـاء مــدفـوعــة مـضللة بـقـوى
مـحرّضـة او عناصـر مـخربة. في الـوقت الذي وجب انزال القـصاص بهمo وجب ان يـفسح اجملـال

لهم ليكونوا «مواطن� صاحل�» (اذا استخدمنا ماأعتادوه من اصطالح).
و®ا يخطر ببـالـي مـثـاالً: كـان مـرسـوم االدارة العـرفـيـة يودع صـالحـيـة تنفـيـذ حكم االعـدام
للمـحكمة التي اصـدرته. وفي سنة صدوره ١٩٣٥ سـيق الى اجمللس العرفي العـسكري اsنعـقد
في سنجار اثر انتـفاضة االيزيدية - مـحام موصلي شـهير ووجـيه من كبـار اsزارع� في اsنطقة
(مسيحيّ�)- بتـهم ملفقة وحكم عليهما باsوت مع عدد آخـر من الثائرين اليزيدية ونفذ احلكم
. فقامت ضجة كبيرة وثارت خواطر على الصعيدين الشعبي واالداري وعندها اسرعت بهم فوراً
احلكومـة بـتـعـديل اsرسـوم مـودعــة امـر تنفـيـذ احـكام االعـدام للملك وحـده. وفـي جـرائم الرأي
والعـقيـدة اقـدمت حكومة لـنوري السعـيـد في العام ١٩٤٩ علـى اعدام خـمسـة مـواطن� ادانهم
اجمللس العرفي -لم يرفـعوا سالحـاً في وجه احلكومة ولم يـسعوا الى قلب النظام بالقـوة- وكان

سالحهم القلم والورقة فحسب.
ان صيحات االسـتنكار التي واجهها هذا الفعل على جميع اsسـتويات والصدى الذي احدثه

في الراي العام العاsي لقن النظام درساً فلم يعد sثلها حتى سقوطه.
واالحكام كـانت تصـدر باسم النظام (اي اsلك). اال انهـا صـارت تصـدر بعـد التـغيـيـر باسم
الشـعب. وهـو حتـصـيل حـاصل مــادام القـائمـون بالتــغـيـيـر اعـتــبـروا انفـسـهم (دون حــاجـة الى
استطالع رأي الشعب فيهم) اsمثل� احلقـيقي� الرادته. ولذلك كان كل من يناصبهم العداء او
يعارضهم في احلكم او ينافسهمo عدواً للشعب وليس عدوهمo وبهذا اsنظور يبرر النظام اجلديد
(الشعبي) لنفسـه ان يستخدم اقصى ما7كن استـخدامه من صرامة وقسوة في اسـتئصال هؤالء

اsتمردين عليه واخملالف� له وباستبعاد اي عاطفة او اي اعتبار sبادÍ العدالة.
واراني مـضطراً الى هذا االسـتطراد فـبـدونه تغدو حـكاية اعتـقـالي واحلكم عليّ ال اكـثـر من

حكاية شخصية وال تخدم الغرض الذي ارمي اليه من سردها.
وليس هناك اي حتديد ثابت sن 7كن وصفه بعدو الشعب لدى االنـقالبي�. فمثالً كان الفرق
في اغلب االحـيان يتـقرر بالنجـاح او الفشل. فـالفرق بـ� الذين حقـقوا تغـييـر النظام في الرابع
عـشـر من �وز. وب� اولئـك الذين حـاولوا في ٨آذار١٩٥٩ باsوصل انقـالباoً وبـ� اولئك الذين
احـبطوه وفي لعـبـة كـهـذهo حلـمـتـهـا وسـداها التـآمـرo هو ان الفـاشـل فـيهـا يُـعلن عـدواً للشـعب
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فاستئـصاله واجبo وبهذا الوصف الذي خلع على اsغلوب. جُمعَ طاقمـه ورؤساؤه وعرضوا على
اجلمـهور قـبل ان تصـرعهم رشـقات الرصـاص في ميـدان الرمي وسط الهتـاف للغالب. واsسـألة
في غـاية من البــسـاطة انهم لم يحكمـوا اخلـطةo ولو احكمـوها وجنـحـوا لتـبــادل الغـالب مـوضع

اsغلوب. فما اقصر اsسافة ب� كرسي السلطة وميدان الرمي.
واذا لم تـكن جــر7ـتي الكـبــرى فـي اصــدار جـــريدة كـــوردية بهـــذه اsديـنة -التي اخـــتـــارها
(الشـواف) لتنفيـذ انقالبه العـسكري- في الصـورة بعدo فـقد حـسبني بل وضـعني اsؤ�رون في
قـائمـة االعـداء. ر�ـا الني لم اظهـر في جـريدة (الرائـد) احلـمـاسـة الكافـيـة للـدعـوة الى الوحـدة
الفورية رغم اني كنت بعد الغاء امتيازها قد ابعدت نفسي عن تلك اsعركة اخلفية التي صارت
جتتاح اsدينة ب� انصـار الوحدة الفورية اي القومي�. وب� اضـدادهم العناصر التي اصبح يطلق
عليـهــا االسم العـام «الد7قــراطي�». وقـد تع� انتــمـائي بشكل ثابـت في الليلة التي ســبـقت
اعـالن إنقـالب الشواف وقـتـما جـيء بي معـتـقالً الـى الثكنة احلـجرية ألشـارك مـصيـر سـت� او
سبـع� جمـعوا من منازلهم اوجئ بهم مـن الضواحي والقصـبات: شـيوعـيونo پارتيونo وطـنيون
د7قـراطيـون رفـاق طريق فـضـالً عن بضـع عـشـرة ضابـطاً. وبقي مـصـيـرنا مـجـهـوالً طوال ثمـان
واربع� سـاعـة كانت خـا�تـهـا اsعركـة الضـارية في فناء وأروقـة واسطح هذه القلعـة العـثمـانيـة
العتيـقة. وكتبت لي السـالمة بالنتيجة لـكني دخلت في قائمة اعداء الذين خـسروا هذه اجلولة.
كنت في الواقع وحتى ذلك احل� من ب� اولئك اsتـفرج� الواقف� على الرصيـف ال احتفظ باي
والء او احترام لنظام (قـاسم) واليخطر ببالي االنتظام في جوقة اsؤيدين او اsنتـصرين لنظامه.
ر�ا كنت قـبل (الشـواف) قـد شـعـرت �نة لتـوهمي بان يوم �١٤وز اخـرجني من قـائمـة «اعـداء
النظام» الزائل. بل هكذا خيل لي لفترة قصيرةo دون ان اتصـور بطبيعة احلال اني ماخرجت من
قائمـة «اعداء النظام» االّ ألدخـل في قائمة «اعـداء الشعب» وكـانت الغلطة هي اصـدار جريدة
«احلقـيقـة» بعد فـشل االنقالب كـما عـرضت في احلديث السـالف وكان اصـدارها بفضل نظـامه

طبعاً.
اريد ان اقف هنا قليـالً الروي بايجاز شـديد محنة ذلك اsوظف الريفي كـما رواها القـصصي
الفرنسي (جورج لوميتر) على اغلب ظني. فبدونها التكمل صورة ما سأرويه عن كيفية مسار
طريقي الى غـرفـة االعـدام. روى (لوميـتـر): وقف مـوظفـو البلدة الصـغـيرة صـفـاً في اسـتقـبـال
االمـبراطور نابـوليون فـمـر بهم وهو يعـرج ثم توقف في آخـر الصف ازاء موظف بسـيط يسـاويه
بطول القـامـة وجـذبه ووضع ذراعـه على كـتفـه وسـار به مـتكئـاً عليـه حـتى عـربتـه مبـتـعـداً عن
جمـهور اsسـتقـبل� الذين كانوا يتـابعونه بابصـارهم وهو يتحـدث الى اsوظف الصغـير باهتـمام
واندفاع. وsا خلوا باsوظف اsذكور راحـوا 7طرونه بالسؤال عما كان االمبـراطور يتحدث به اليه
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وهم في خـوف ووجل من ان صـاحـبـهم قـد وشى بهم بعـمل فـقـال ببـسـاطة ان العـاهل كـان يلعن
ويشـتم اسكـافـيـه الذي صنع له احلـذاء الضـيـق الذي يلبـسـه. وأبوا ان يصـدقـوه بـطبـيـعـة احلـال
واعـتبـروا ذلك منه دهاء وحيلةo وانه يخـفي عنهم احلـقيـقة وبدأو يحـاذرونه ويخشـونه. وما مـر
عام او نحـوه حتى هزم نابوليون ونفـي الى جزيرة (إلبا) فـزج اsوظف في السجن بوصفـه واحداً
من انصــاره. لكن االمــبـراطور عــاد من منفــاه فـاخــرج من الســجن. ثم عــاد اليـه بعــد ان هزم
االمبراطور ثانية. واطلق سراحه بعد عفو ثم اعيد الى السجن باعتباره جمهورياً نابوليونيا في
اعـقاب ردة العـام ١٨٣١ واخيـراً انتهـى عذابه �جئ نابليـون الثـالث في o١٨٥٠ وكان قـد بلغ
. فـلم 7هله اsـوت. هذا مـجــمل الـقـصــة ولعـلك اآلن أدركت اsغــزى. أشــفى من العــمــر عــتــيـاً
الدكتـاتور العراقي شفى غليله ®ن حاول ازاحـته بهذه الصورة. ومـا مرت اشهر حـتى خطر بباله
ان مـوعـد عقـاب الشـيـوعـي� قـد ازف. وزين لهـذا الدكـتـاتور الغـريب االطوار انه يسـتطيع ان
يضرب عـصفورين بحـجر واحد. رأى انه مضى شـوطاً بعيداً في عـقاب اولئك اsنتفـض� عليه.
وخيل له انه قادر على رأب الصدع الذي احدثته قسوته بهم فاطلق سراح من احتجزهم وعذبهم
بل بوأ بعضهم اsراكز التي مكنتهم من توجيه ضربات قتالة لنظامه. ونشرت طائفة منهم مظلة
ارهاب على مـدينة اsوصل وراح االبرياء بالـعشـرات يتـساقـطون في الشوارع واالزقـة برصـاص
القـتلة دون عــائق ودون مـداخلة من السلطـة باي شكل كـان. و�ادى في جـهـده بـكسب رضـاهم
والتقرب منهم فامر بالقاء القبض على طـائفة ®ن تصدى حملاولة الشواف واحالهم الى اجملالس

العرفية بتهم القتل وجتاوز حدود اsقاومة اsسلحة.
واذ ذاك اخرج القوميون قـوائمهمo وفيها اسمي بوصفي من معـتقلي الشواف. ولم يشفع لي
واقع جلوسي علـى الرصـيف. والقي القـبض عليّ ووجـهت لي الـتـهمـة الـتي وجـهت الى كل من
شارك بالسالح في مـقاومة العصيان �ا رافـقه من قتول. ثم اطلق سراحي بعد التـحقيق دون ان
تسند اليّ تهمة ما. وعدت الى اsوصل. وخيل لي ان اسـتطيع استيناف اصدار اجلريدة ومزاولة
مهنتي. فلم امـهل وصدر امر اعتـقالي من اجمللس العرفي العسكري في بغـداد في اوائل العام
o١٩٦٠ بع� التهمة النابعة عن كوني من معتقلي الثكنة احلجرية. في هذه اsرة كان االمر من
اخلطورة �كان فقد بلغني ان شهوداً استؤجروا �بالغ كـبيرة او تطوعوا حمية وبدافع من احلماسة
القـومـيـة. وكـان يؤتى بـهم الى قـاعـة احملـاكـمـة اثناء اsرافـعـة ويشـار لهـم الى اsتـهم اsقـصـود

للتأكد من هويته بعد تلقينهم مايطلب منهم عند استدعائهم للشهادة.
لم يكن هناك اي امـل في النجـاة. وكنت سـمـعت نبـأ صـدور امـر اعـتـقـالي من الراديو الذي
كان يبث وقـائع احملاكـمات وانا في اsطبعـة اراقب تنضيـد اجلريدة. وابلغـتني شقيـقتي تلفـونياً

بان حملة اعتقال قد داهمت اsنزل وخرجت لتوها.
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ال اطيل في هذا فقد كـان افالتي اجرأ عمليـة قمت بها طوال حياتي. بقـيت ببغداد مختـفياً
في منزل عضو اللجنة اsركزية للپارتي السيد عبداحلس� الفيلي بتوصية من احلزب. وفسح لي
اجملال خالل تلك الفترة للمساهمة بتحـرير (خه بات). وبطبيعة احلال حرم اجمللس العرفي وحرم
. وصـدر القـرار الغـيابـي بتبـرئتي. فـخـرجت الى العلن والـتحـقت فـوراً الشـهـود لذة احلكم عليّ
oبهيـئة حترير (خه بات) وكـان اجلو قد اكـفهر. بدأ الپارتي وزعـيمه يسـتهدف حلملة الدكـتاتور

وكانت معركة كالمية شاركت فيها بضعة اشهر الجد نفسي فجأة سجيناً بع� التهمة!
فهـؤالء الذين جنت جلودهم من احكام اجملالس العرفـية. فيـما دعي بقضـايا اsوصلo اصدر
. فـتم القاء الـقبض علـيّ ورحلت مبـعـداً الى احلـاكم العـسكري العـام قراراً باحـتـجـازهم جـميـعـاً
الرمادي وحـدد محل اقامتي في السـجن! وفي خالل االشهـر اخلمسة التي قـضيتهـا هناك. كان
قـاسم قـد ساق جـيـشـه الى كـوردستـان لتـعـقـيب «العـصاة اsـتمـردين» و�ظهـر يقـصـد به اقناع
الدكتاتور نفسه بالقضاء على التمرد. اصدر امره باطالق سراح اsبعدين واsوقوف� فافرج عني
بعـد بضــعـة اشـهـر. وحــسـبت ان لعنة الثـكنة احلـجـرية قــد باتت من آثار اsاضي فكـنت واهمـاً

ايضاً.
. اال ان عمر حريتي كان قصيراً واصلت عملي في جريدة «خه بات» التي صارت تصدر سراً
قصر عمـر (قاسم) نفسه. لست ادري وانا اآلن مشرف على نهـاية اجلزء االول من سؤالك كيف
كـان هذا الرجل الذي وصـفـه الكثـيـرون بالـذكـاء واالsعـيـة وبُعـد النظر. كـيف كـان يتـصـور بان
اsؤ�رين به سـيرضـون باقل من رأسـه? وان الصراع كـان ابعـد من ان يحسم بـتقـد» هذه الوجبـة

من الطعام للمتربص� بنظامه?
بقدر مـا تعينني الذاكرة: كان نظام قـاسم قد اطلق (١٦٤) سجيناً سـياسياً فـضالً عن زهاء
اربع� موقـوفاً ومعتـقالً. وهذا كل ماخلفـه العهد اsلكي في سجـونه في ح� ابقى للنظام الذي
عقبه -بانقـالب شباط -اضعاف اضعافـهم من ع� الفصيلة اsتخلفة في سـجون العهد اsلكي.
تسلم انقالبيو رمـضان اكثر من اربعمائة مـحكوم ومبعد وموقوف في سـجن نقرة السلمان الذي
كان قاسم قد اعاد فتحه بعد ان اغلقه العهد اsلكي فضالً عن مئات اخرى في معتقالت بغداد
وسـجونهـا. وب� هؤالء اكـثـر من اربع� محـكوماً باsوت من عـ� اجلنس كانوا جـاهزين sشـانق
احلكم اجلـديد وال لوم والتثريـب. فهم بتنفـيذ احلـكم بهم اÄا كانوا يكـملون ما بدأه قـاسم. وكل

هؤالء احملكوم� تقريباً كانوا قد صفقوا له وهتفوا بحياته ودافعوا عن نظامه في وقت ما.
اال ان ذلك لم يكن بكافٍ. والقي القبض عليّ ثالثة ور�ا رابعة وبالتهمة عينها.

اصدر احلكام اجلـدد بياناً قالوا فيـه ان العقاب الذي اوقعـه (قاسم) باsتجاوزين في مـحاولة
الشـواف االنقالبيـة اقتـصـر على فئـة قليلة ولم يطال اآلخـرين وهم كثـيـرون ومن جملتـهم اولئك
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الواقفون على الرصيف. وانا منهم.
لم ادرك خطورة جـر7ـتي في اصـدار اجلـريدة الكرديـة. وهي ®ا ال7كن ان يصـاغ منهــا تهـمـة
رسـميـة. اال عندما اسـتـدار اليّ احد الذين كـان يسـمح لهم بالتـفرج على اsعـتقـل� كمـا يتفـرج
على نزالء حديقـة احليوان وتوجـيه قارص الكالم الى هـذا او ذاك منهم او تذكيره بحـادث مع�
على سـبيل التـشفـي والتقـريع قال لي: «انك وجـهت طعنة جنـالء الى خاصـرة القـوميـة العربيـة

بجريدتك مدة ستة اشهر».
بدت تهمـتي في اول االمر بسيطة. ال وجه فـيها للحكم باsوت وقد أشـركا معي فيـها اثن�
آخرين انتقـيا معي لغرض االثبات بان اعداء القـومية العربية هم اعـداء الدين االسالمي ايضاً.
فأنا مسيحيo والسيد خيري الشيخ سعيد هو ابن لزعيم الطائفة اليزيدية واخ لزعيمهم احلالي.
وادريس علي خان احملـامي وهو من اعضاء احلزب الشـيوعي وهو حزبÑ ملحد. وكـان هذا ايضاً
شـيــئـاً مناســبـاً في نطاق مــحـاولة حــزب البـعث صـاحـب السلطة ازالة مــشـاعـر الشـكوك حـول

علمانيته واحلاديته.
وكـان ثم كـثيـرون امـثـالي من الواقـف� او اجلالسـ� على الرصـيف اال ان (خيـر الدين) كـان
على رأس عـدد من اليـزيدية اsسلـح� الذين انحـدروا الى اsوصل للدفـاع عن نظام قـاسم فـهـو
العب اسـاسي وقـد جـمـعـتنا غـرفـة واحـدة وكـما قـلت لم تكن تهـمـتنا بكافـيـة لغـرض العـقـوبة
القصوى. ولكن من سيـر احملاكمة التي سبقت لـ(خير الديـن) علمنا ان التهمة ارتقت الى اsادة
الثـمان� من قـانون العقـوبات واsادة احلاديـة عشـرة من مرسـوم االدارة العرفـية وهمـا بع� اsآل
تنسـحـبـان على كل مـن ترأس عـصـابة مـسلحـة هدفـهـا تغـيـيـر نظام احلكـم?? اعني حكم دولة
الشــواف امــا وانه قــام ضـد حـكومــة مـعــتــرف بهــا ذات سـيــادة ومكـانة في اجملــتـمـع الدولي

واsنظمات الدوليةo فهو ليس ذا موضوع.
لكن اsسـألـة هنا ليـست مـسـألة قـانـون او عـدالة. واÄا هي مـسـألة من يكـون ذئبـاً في وقت
مـــع� ومن يكـون حَــمَـــالً وقــد £ تبـــادل هذين الـدورين عــدة مـــرات ب� االطراف الـعــسكـرية

والسياسية اsتناحرة على السلطة في تربتنا الكر7ة كما قلت.

سسسس::::    ههههلللل    ححححككككمممم    ((((خخخخييييررررااااللللدددديييينننن))))    ببببعععع����    ااااللللتتتتههههممممةةةة????
كال. انتهت محاكـمته تقريباً وكان ينتظر صدور احلكمo ثم �ت اsسـاومة ب� حكومة الثامن
من شـباط وبـ� اخيـه حتـس� الشـيخ سعـيـد. فتـم اطالق سراحـه وسـحبـت القضـيـة فوراً مـقـابل
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اصدار اsيـر حتس� بوصـفه زعـيماً روحـياً وزمنيـاً للطائفة فـتوى او امـراً يقضي باحلـرم واخلروج
عن الدين اليــزيدي والقطع من اجلـمـاعـة علـى كل من يحـمل السـالح ضـد احلكـومـة الى جـانب
الثورة بل على كل من يتعـاون معهم او يساعدهم بأي شكل كـان. ما ان اذيع بيانه من الراديو

ونشرته الصحف حتى فتحت ابواب السجن بوجه (خير الدين) وغادرنا.

ً    ممممنننن    ااااللللققققــــااااننننوووونننن    ووووااااللللسسسســــييييــــااااسسسســــةةةة    ووووااااللللففففنننن    ووووااااللللتتتتــــااااررررييييخخخخ.... ً    ووووااااسسسســــععععــــااااًًً سسسس::::    غغغغططططتتتت    دددداااائئئئررررةةةة    ننننششششــــااااططططكككك    ااااللللــــققققللللمممميييي    ااااففففــــققققــــااااًًً
ً    اااانننن    تتتتققققوووومممم    ببببتتتتددددوووويييينننن    ااااححححااااسسسسييييسسسسكككك    ووووااااننننططططببببااااععععااااتتتتكككك    ععععنننن ً    ععععنننن    ااااالالالالددددبببب....    اااامممماااا    خخخخططططرررر    ببببببببااااللللكككك    ييييووووممممااااًًً ففففضضضضالالالالًًً
تتتتللللكككك    ااااالالالالووووققققااااتتتت    ااااللللتتتتــــيييي    ققققضضضضييييــــتتتتههههاااا    ووووللللييييسسسس    ببببييييننننــــكككك    ووووبببب����    ااااللللننننههههااااييييةةةة    غغغغييييــــرررر    سسسسااااععععــــااااتتتت    الالالالششششكككك    ففففيييي    ااااننننههههاااا
ــــررررفففف    ببببااااججججااااددددةةةة    ااااللللتتتتــــععععببببييييــــررررoooo    ووووااااححححككككاااامممم    ااااللللتتتتررررججججــــممممةةةة ُ ً    ببببااااللللننننسسسسببببــــةةةة    ااااللللىىىى    ككككااااتتتتبببب    ععععُُُ جتجتجتجتررررببببةةةة    ففففــــررررييييددددةةةة    ووووخخخخصصصصــــووووصصصصااااًًً

ععععنننن    ااااالالالالححححااااسسسسييييسسسس????    ككككييييفففف    ككككااااننننتتتت    ااااssssععععااااننننااااةةةة????
. بطبـيعـة احلال لم يـكن عندي ما يصلح للمـساومـة هو االسـتسـالم والصبـر جبـراً او اختـياراً
على احلـياة كـصاحـبي خـيرالدين الشـيخ سـعيـد. والسلطة باتت اآلن تعلم بانـتمـائي الى احلركـة
الوطنيـة الكوردية اsسلحـة. وكانـت احملاكـمة واحلكـم قد وقـعا بـعد اسـتينـاف القتـال (في �وز
١٩٦٣). وعودة بغـداد الى الهجوم االعـالمي على الثورة ونعتـها بالعمالة وخـدمة االمبـريالية
ومـا الى ذلك. لم يكن هنـاك خـيط من رجـاء او امل. ثم تعـاقـبت االيام على نحـو مـا سـاذكـره
. وبدت خـالل ذلك تراودني فكرة تسـجـيل خـواطري وانطبـاعـاتيo على نحـو مـا درجت وشـيكاً
عليه في كتاباتي منهجياً. اال اني كنت ادفعهـا عني واحاول دفنها في اعماق نفسي وضميري
بل ونسـيـانـهـا. في ذلك احل� لم اكن صـافي الـذهن مـثلمـا كـان الكاتب (اجملــري االنگليـزي)
الطـــــائـر الصـــــيت (آرثـر كــويتـــسلر) (Arther Coetsler)(١١). عندمـــا قــبض علـيــه رجــال
(اجلنرال فــرانـكو) في برشلـونة ووضــعــوه في زنزانة وبـانتظار تنفــيــذ حـكم االعــدام بهo صــار
يستخدم كاغد لفائف التبغ التي يزود بها لتدوين انطباعاته وهو يعد دقائقه االخيرة ثم ليخرج

(١١) (١٩٠٥-١٩٨٦) ولد كـويتــسلر في بودابست (هنـگاريا). وإنضـوى الى احلـزب الـشـيـوعي في أوائل العــشـرينات
وبلغ فيـه عضوية اللـجنة اsركزيةo إال أنه فضّل ترك البـالد في أوائل الثالثينات وهاجـر الى بريطانيا بعـد إستقـالته
من احلـزب الشيـوعي ليـجد فـضاءً رحـباً يتـسع sواهبـه الفكرية وبرز روائيـاً وصحـافيـاً وناقـداً وفيلسـوفاً وضـرب في
آفاق الفكر والتاريخ السياسي. أهم كتبه كما ذكرت كتابه (الظالم وقت الظهيرة) ألفه في عام ١٩٤٠ و7ثل نظرته
في مـحـاكـمات الـتطهـير الـستـالينيـة �رآة بلـشفـي قد» يضـطر الى اإلعـتراف بجـر7ة اخلـيـانة رغم براءته. وإسـتـمـد
كـويتسلر من جتـربتـه اخلاصـة عندمـا ألفى نفـسه مـحكوماً بـاsوت عند اجلنرال فرانـكو أيام احلرب األهليـة (١٩٣٧)
وبقاؤه تـسع� يوماً في إنـتظار تنفيـذ احلكم. وكانت قد إسـتطارت شهـرته وهو مراسل جـريدة الديلي ميل ينقـل لها

أنباء احلربo من كتبه األخرى «أليوگي والكوميسار» و«القبيلة الثالثة عشرة» وغيرها.
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بواحـد من اروع كتـبـه بعـد ان كتـبت له النجـاة. لم اكن ا�تع في حـينه ببـرودة دم بل وبأمل هذا
الكاتب العـظيم بالنجـاة. ولذلـك فـاتتني تلك الفــرصـة وصـرت اشـعـر بان كل مـا ســادونه بعـد
اخلروج من احملنة سـيغلب عليه طابع الزيف ولن يكون تـعبيراً حـقيقيـاً صميـماً عما كـان يعتلج
في نفـسي خـالل تلك االيام العـصـيـبـة. بعـد ان كـتبت لـي احليـاة. ومع اني كنـت على يق� من
صحـة رأي احمللل� النفـساني� بالفـائدة التي جتني من اsصارحـة بالدف� من الذكريات. ومـنها
الراحة الفكرية على اني كنت من اولئك احملظوظ� الن اخلالق لم يحشرني في عداد من هم في
حاجـة الى مثل هذا العالج. فـقد اُمتُحنِتُ واُمـتُحِنتُ قبلهـا. وما اراني اال مسـتعداً المثـالها ان

شاءت االيام ان تبلوني باخرى.
على اني كنت احياناً اداعب فكـرة الكتابة عن هذه التجربة فاسـارع في طردها وتختفي في
جلـةٍ من تسـاؤالت: sن اكـتب? ومن يـهـتم? وكم هو مـفـيـد هذا الصنف من الكـتـابة عندنا? اي
اسرةٍ عـراقيـة سلمت من غوائل العـقود االربعـة اsاضيـة? اي بيت لم يفجع بفـقد عـزيز. كم سلم
من التهجـير واالبعاد والعوز والفاقة? اي منزل خلت اجـواؤه من رنة النوح والعويل? انها وربك

بضاعة الشاري لها في سوق حفلت بالكثير من امثالها فغدت كاسدة ال جتد لها شارياً.
ثم اني مـازلت على اعتـقادي بأني كنت اسـعد حظاً من الكثـيرينo عندمـا اتطلع الى الوراء
واتب� اني لم اقض هذه السنوات خـامالً بل قـمت بكثير ®ـا كنت سأقوم به وانا مطـلق السراح.
كـان ثم نوع من التراخي في اsعـاملة بالنسـبة الينا. فـادارات السـجون التي زرتهـا لم تكن من
ذلك النوع العقائدي السـادي اجملرد من الشعور االنساني وكـانت تغض الطرف عن الكثير من
القيـود. فبـاغراء بعض السجـان� بشيء من اsال صار بوسـعي احلصـول على كل ما احـتاج من
ادوات الكتـابة. وكل ما اريد احـضاره من كـتب يأتوني بهـا من مكتبـتي اخلاصـة في منزلي او
التي اوصي بها اهلي. كنت امأل الدفتر بعد الدفتر على ضوء مصباح كابٍ ال ينطفئ ليل نهار
وابعث بها تبـاعاً حيث حتـفظo واالمل باقٍ. وال اكتمك ان كثـيراً ®ا اجنزته اخـذ طريقه الى دور
النشـر -وهناك الكثـير الذي ينتظر. وعلى هـذه الوتيرة مـرت السنوات الثـالث واالشهـر الستـة

بانتظار النهاية.
سسسس::::    ككككييييفففف    ككككاااانننن    ااااخلخلخلخلالالالالصصصص????    ككككييييفففف    ججججااااءءءءتتتت    ااااللللننننههههااااييييةةةة????

سلسلة من الصـدف غير اsتـوقعة جـاءت دفعةً واحـدة فبعـد اصدار احلكم باسـبوع� او ثالثة
حـقق (عبـدالسالم مـحمـد عارف) انقـالبه في ١٨ تشريـنo وطرد العناصر البـعثـية. وكـان على
نظامـــه ان يحــاول غــسـل يديه من القـــتــول والفظـائع التي ارتـكبــهــا هو وبـطانتــه مـع زمــالئه
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اsطرودين خالل اشـهر الشراكة الثـمانية الفائتـة. وراح يحاول بطرق عدة التنصل منها والـقائها
على عـتـبة البـعث. وكـان من جـملة تدابيـره انه اصـدر مرسـومـاً بتـأليف مـحكمة عـليا لتـدقـيق
القـرارات التي اصـدرتهـا احملاكـم العرفـيـة العـسكرية بصـفـة اسـتينـافيـة. ثم جـاءت الهـدنة مع
الثـورة ثم اني كنت اعلم بان هناك في كـوردسـتـان من يهتم بـأمري ومـصـيري وكـان هذا يشـيع
بنفـسي شــعـور السلوى ان لم يكن االطـمـئنان لم يكن احملكومــون غـيـري يعلقـون اهمــيـة على
تشكيل مـثل هذه احملكمـة. وتب� اني كنت الوحـيـد بينهم الذي طلب تدقـيق قـضيـتـه. وعلمت
بعـد اسـابيع ان هذه احملكمـة لم جتـد اي سـبب يبـرر احلكم عليّ وانهـا قـررت الغـاءه من اسـاسـه
واخالء سبيلي. اال ان عـبدالسالم عارف لم يشأ ذلك وابقى القرار فـي درجه حتى وافاه االجل.
كمـا لم تشأ احلكومـة اجلديدة ان تنفذه نصـاً بل اتخذت حـالً وسطاً بابدال العقوبـة الى السجن.
ثم £ االفـراج عني �ناسـبـة العـفـو العـام الذي اصـدرته حـكومـة انقـالب �وز ١٩٦٨. على اني
واصلت باصـرار رجل القانون على تعـقيب مـسألة ابطـال احلكم والغائه. لم تكن تعـجبني كلـمة
. الن فـيـهـا تبـريراً لعـمل السلطةo وكـان همي ان اثبت ان السـلطة اخطأت في «العـفـو» مطلقـاً
اعــتــبــاري من «اعــداء الـشــعب». وانهــا ارتكبـت مÖ الشطط فـي التــعــامل مــعي عـلى هذا
االسـاس. وسنحـت لي الفـرصـة في الـعـام o١٩٧٠ فـرفـعت طـلبـاً لوزارة العـدلـيـة بتنفـيــذ قـرار
احملكمة العليا االستينافية التي قضت بتبرئتي وكان لي ذلك- وباعتقادي اني الوحيد ب� كل

من حكم في اصراري على وثيقة البراءة الرسمية(١٢).

(١٢) وهذا نص القرار:
إستـناداً الى أحكام الفقـرة (٨) من اsادة ٤٤ اsعدلة من الدسـتور اsؤقت. قـرر مجلس قـيادة الثـورة بجلسـته اsنعـقدة

بتاريخ ١٩٧٠/٦/٢٥ ما يلي:
(١) يُلغى احلـكم الصــادر من اجمللس العــرفي العــسكري الثــالث في اsـوصل في القــضـيــة اsرقــمــة ٦٣/٢٣٣ بحق
احملـامي جــرجـيس فـتـح الله. وفق اsواد ٣١ و٨٠ و٢١٤ من قـانـون العـقـوبات الـبـغـدادي. واsادة (١١) من مــرسـوم

اإلدارة العرفية اsلغي.
(٢) على وزير العدل تنفيذ هذا القرار.

                                                                                                   عن مجلس قيادة الثورة
(توقيع)

صـورة قرار مـجلس قـيـادة الثورة اsرقـم ٩٥٨ واsؤرخ في ١٩٧٠/٨/٢٣ اsبلغ إلينا بكتـاب ديوان رئاسـة اجلـمهـورية
(الدائرة احلقوقية ٩٢٣١ . في ١٩٧٠/٨/٢٤.

«قرر مجلس قيادة الثورة بقراره اsرقم ٩٥٨ اsتخذ بجلسته اsنعقدة بتاريخ ١٩٧٠/٨/٢٣ ما يلي:                
رفع احلجـز عن األموال اsنقـولة وغيـر اsنقولة للمـدعو جرجـيس فتح الله رئيس حتـرير جريدة التـآخي. فيـرجى إتخاذ =
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ً    ممممــــنننن    ششششــــخخخخصصصص    ااااللللققققــــاااائئئئدددد    ااااللللــــببببــــااااررررززززااااننننيييي.... سسسس::::    ااااللللتتتتــــححححــــــــققققــــتتتتمممم    ببببصصصصــــففففــــــــووووفففف    ااااللللثثثثــــووووررررةةةة    ااااللللككككووووررررددددييييةةةة....    ووووككككــــننننتتتتمممم    ققققــــررررييييببببــــااااًًً

ووووخخخخالالالاللللل    سسسسننننيييي    ااااللللثثثثووووررررةةةة    ججججررررتتتت    ععععددددةةةة    ممممففففااااووووضضضضااااتتتت    بببب����    ااااللللثثثثووووررررةةةة    ااااللللككككووووررررددددييييةةةة    ووووااااحلحلحلحلككككووووممممااااتتتت    ااااللللععععررررااااققققييييةةةة....
ووووااااههههممممههههاااا    ااااssssففففااااووووضضضضااااتتتت    ااااللللتتتتيييي    سسسسببببققققتتتت    تتتتووووققققــــييييعععع    ااااتتتتففففااااققققييييةةةة    ااااحلحلحلحلاااادددديييي    ععععششششرررر    ممممنننن    آآآآذذذذاااارررر    ١١١١٩٩٩٩٧٧٧٧٠٠٠٠....    ككككييييفففف

ككككااااننننتتتت    ددددببببللللووووممممااااسسسسييييةةةة    ااااللللببببااااررررززززااااننننيييي    ففففيييي    تتتتللللكككك    ااااssssففففااااووووضضضضااااتتتت????
يؤسفني ان اظـهر قصـوراً في االجابة عن هذا السـؤال. ور�ا خيبت ظنك فـيَّ ®ا سأرويه وهو
قليل اقول اوالً اني لم اشارك قط في اية مـفاوضات. على ان لي دوراً صغيـراً جداً خالل ذلك.
ر�ا جـادت به الـصـدف ليس غـيـر. الـتـحـقت �قـر الـثـورة في ايلول ١٩٦٨ بعــد اطالق سـراحي
بشهـر وبضعة ايام. ولـقيت اول ما لقـيت ادريس ومسعـوداً ثم قصدت الـبارزاني الكبيـر. وكان
في خـيـمـة ومـعـه عـدد من رجـال الـثـورة عـرفت بعـضـهم في اsاضي. فـاسـتـدنانـي وجلست الى
جـانبه. ومـا حتدث لي به ومـا حـدَّث اآلخرين عني آنذاك شيء ال7كـن نسيـانه. ثم باشرت فـوراً
اsسؤوليـات التي انيطت بي ولم يكن تدرجي احلزبي وحداثة التـحاقي بالثورة يعطيني حـقاً في
اsشاركـة �فاوضـات. واما بخصـوص اتفاقـية العام ١٩٧٠ ومـا رافقـها من مفـاوضات �هـيدية
وشـبه نهـائيـة. فأنا لم اكن في الصـورة اال �ناسـبت� صـغـيرت�o قـد ال تلفـتان النظر ور�ا كـان

احلديث عنهما هنا غير ذي موضوع او اهمية.
....    الالالالنننن    ااااssssففففااااووووضضضضــــااااتتتت ً سسسس::::    ععععللللىىىى    ااااالالالالققققلللل    ققققــــدددد    ييييككككوووونننن    ممممنننن    ااااssssففففــــييييدددد    اااانننن    ييييتتتتــــبببب����    ااااللللققققررررااااءءءء    ممممــــووووققققــــففففكككك    ششششخخخخــــصصصصييييــــااااًًً

ووووااااالالالالججججتتتتممممااااععععااااتتتت    ككككااااننننتتتت    جتجتجتجترررريييي    ففففيييي    ننننااااووووپپپپرررردددداااانننن    ببببااااللللققققرررربببب    ممممنننن    ممممققققرررر    ععععممممللللكككك....
في الواقع اني تعـمدت عدم الظـهور عند قدوم الوفـود احلكوميـة. وكنت اتوارى عن االنظار
وابتعـد عن امكنة تواجدهمo اذ صـعبت علي عاطفـياً مواجـهةÑ او اضطرارÑ الى مـصافحـة جالدي
شبـاط من امثـال صالح مـهدي عمـاش وحردان عـبدالغـفارo والشيـخلي وغيـرهم كنت اراهم عن
بعد فتتمثل امامي سنوات السجن. وتشخص صور اصدقاء لي قضى عليهم هؤالء بشرّ ميتةٍ.
لكن يخطر ببالي ان السيـد مسعود البارزاني على اثر اجتمـاع لهم بالوفد التفت الي ونحن في
حديث خاص مع االخوان اآلخرين وقال: جاؤوا ومعهم مستشارهم القانوني «عبدالفتاح الزلط»

=  اإلجراءات اsقتضية لتنفيذه.
                                                                                               يحيى ياس�

                                                                                     رئيس ديوان رئاسة اجلمهورية
أُطلق سراحي أوالً �وجب قرار العفو العام الصادر من حكومة إنقالب �وز ١٩٦٨. إال أن (العفو) يتضمن قبوله على

عالّته إقراراً باجلرم.
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. وحـمـدت الله ان احلـاجـة لم تلجئ نحن لدينا ايـضاً مـسـتـشـارنا القـانوني مـشـيـراً اليّ فـسكتُّ
لالستعانة بي. اال اني -ور�ا �حض مصادفة حضرت اجتماعاً £ فيه وضع مطالبنا النهائية او
قل اقـتــراحـاتنا قــبل صـدور البــيـان. لم يكن في هـذا االجـتـمــاع من 7ثل احلـزب احلــاكم وكـان
معقوداً برعاية السـيد البارزاني بالذات وبحضور االستاذ عزيز شـريف ويڤجيني بر7اكوف وكل
اعضـاء اsكتب السيـاسي فضالً عن جنلي البـارزاني ادريس ومسعـود. وقد دونت في يومـياتي
ملخـصاً sا جـرى في االجـتمـاع. اعتـقد ان مـشـاركتي كـانت عفـوية وقـد اوردت نبذة عنهـا في
كـتـابي «زيارة للمـاضي الـقـريب» وكـان االمـر بهـذا الشكل: دعـاني دكـتـور مـحـمـود وادريس
لاللتحـاق بهم فلبيت دون معـرفة ما يراد مني اال ان الطيب الذكـر ادريس ادرك حيرتي فـهمس
قائالً «سـتقوم بتـسجيل وصيـاغة مقـترحاتنا النهـائية فهّـيا». وكان السيـد البارزاني قد سـبقنا
وجلس على سـرير حديـدي يليه (بر7اكـوف) واالستـاذ عـزيز وكنت قريبـاً من السـيد البـارزاني.
واحلـديث كله كــان باللغـة العـربيــة كـان (بر7اكـوف) اذ ذاك واحـداً من كـبــار وكـالء اخملـابرات
السـوڤـيــاتيـة في الشـرق االوسط ومـرشح الـلجنة اsركـزية كـمــا بلغني وقـتـهـا. وقــد سـجلتْ له
اتفـاقيـة آذار نشاطاً ومـساعـي مع االستـاذ عزيز. اذكـر باsناسـبة ان االسـتاذ عـزيز كان يحـاول
ترجمة مـا يجري لبر7اكوف باالنگليزية اال انه كـان باالساس يعتمد على البارزاني فـيترجم له.
لم اكن اعـرف شيئـاً عن هذه الشخـصيـة السوڤـياتية. وقـد لفت نظري صـعوده اخليـالي في سلم
السلطة بعد نـهاية احلكم الشيـوعي وانحالل االحتاد السـوڤياتي ليـرأس حكومةً فـترة من الزمن
وفي اثناء ذلك كـتـبت صـحف الغرب اشـيـاء كـثيـرة عن مـؤهالته وقـدراته ومنهـا عضـويتـه في
اكاد7ية العلوم السوڤيـتيةo بسبب تضلعه في العربية والدراسات العـربية الشرق اوسطيةo وهو
ما لم اصدقه قط. فـقد تب� لي في تلك اللحظة بوضوح تام انه اليفقه شيئـاً عما كان يدور من
حـديث بالعـربيـة وانه كـان يعـتـمـد على السـيـد البـارزاني. وقـد اكـد لي بعض العـراقـي� الذين
قـضـوا في االحتـاد السـوڤـيـاتي سن� طواالً وكـانوا على صلة وثـيقـة بـه. انه يسـتطيع ان يفـهم

قليالً من اللهجة الدارجة اsصرية وال اكثر.
وكـما قلت كـانت مـهمـتي في هذا االجـتمـاع اشبـه باsقـرر. لكن مـالبث احلديث ان اجنـر الى
موضوع االنتخـابات العامة وال ادري كيف زججت نفـسي فيه. كان اsوضوع موضوع اsـستقبل
السياسي للقطر وضرورة االعتماد على مبـدأ االنتخابات العامة. وبواقع نص صريح في منهاج
احلــزب الد7قــراطي الكوردســتـاني فـي هذا اsآل. بطبــيـعــة احلــال لم يعــتـرض احــدÑ من رفــاقنا
اجملتمـع� على ادراج إقتراحي هذا. اال ان عزيز شـريف الذي كان ملماً طبعـاً بهذا اsبدأ. ابدى
شكه في قبول بغداد بهـذا لكنه عقب قائالً «البأس من ادراجه في اsقترحـات. لكن اجلماعة ال

يوافقون».
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وبقي السيـد البارزاني صـامتاً دون تدخل - كـعادته- وقمت بتـدوين اsقتـرحات ثم سلمتـها
لالستاذ عزيز بعد قراءتها علناً وموافقة االخوان هذا هو دوري فحسب ان كنت تعده دوراً.

 اال ان اجـتـماعـاً آخـر عـقد في ناوپـردان في وقت الحق ضم كل قـيادات الـثورة اsتـواجـدين
. قـبيل صدور بيان احلـادي عشر من آذار بايام. حيث راح السيـد دارا توفيق يتلو آنذاك تقريباً
آخر ما £ التوصل اليه من اتـفاق. او ر�ا كانت الصياغة التمهيـدية للبيان اsرتقب. واذكر في
هذا الصدد ان توارد اخلـواطر ادى بي وباsرحوم زيد احمـد عثمـان احملامي الى االعتـراض بشدة
حول موضوع وضع مستقبل مدينة كركـوك مرتهناً باستفتاء او احصاء. وحجتنا ان ذلك يسلبنا
ويسلب اهاليهـا حقاً تـاريخياً وعنصـرياً الجدال فيـه ويجلب الشك في تابعيـتها حـيث الموجب
للشك ال ادري كـيف كانت النتيـجة والظاهر ان االجـتمـاع كان شكليـاً او اخبارياً ال مـجال فـيه

للتعديل او اsناقشة.
بطبـيـعـة احلـال كـانت حكاية غـضب السـيـد البـارزاني في احـد االجـتـمـاعـات االولى بالوفـد
احلكومي قـد أنتشرت حـ� خرجت من فم عضـو من اعضـائه عبـارة تؤكد عـروبة كركـوك. كيف
كـان رد البـارزاني القـاطع الـعنيف على هذه اsالحظـة واصـراره على مـغـادرة االجـتـمـاع وانهـاء

اsفاوضاتo كانت ازمة £ تداركها باعتذار القائل كما بلغني.

WOLKI"« s.3"« 5«e.M( s(
سسسس::::    للللدددديييينننناااا    ااااسسسســــتتتتــــييييضضضضــــااااححححــــاااانننن    ححححــــوووولللل    ننننققققططططتتتت����    ووووررررددددتتتتاااا    ففففيييي    ااااحلحلحلحلــــوووواااارررر    ااااللللسسسســــااااببببقققق....    ببببععععضضضض    ااااللللققققــــررررااااءءءء    ااااssssتتتتتتتتــــببببــــعععع����
للللههههذذذذهههه    ااااللللــــسسسسللللسسسسللللةةةة    ممممنننن    ااااحلحلحلحلوووواااارررر    ييييههههــــتتتتممممــــوووونننن    ببببججججالالالالئئئئههههــــمممماااا....    ووووققققدددد    ييييــــككككوووونننن    ممممنننن    ااااssssففففييييــــدددد    اااانننن    ننننححححييييدددد    ققققــــللللييييالالالالًًًً
ً    ععععــــنننن    ااااللللككككتتتتبببب    ااااللللتتتتيييي    ققققممممــــتتتتمممم    ببببتتتتــــررررججججممممــــتتتتههههــــاااا    ااااثثثثننننااااءءءء    ففففــــتتتتررررةةةة    ااااللللسسسســــججججنننن    ووووففففيييي ععععنننن    ااااssssننننههههــــااااجججج    ففففننننسسسسأأأألللل    ااااووووالالالالًًً

ااااججججوووواااائئئئهههه    ووووممممااااذذذذاااا    آآآآلللل    ااااللللييييهههه    ااااممممررررههههاااا????
بعض هذه الكتب وجـد سبيـله الى النشر. وبعـضها مـازال مخطوطاً مع حظ كـبيـر لها لتـجد
. فطبع كتاب لكاتب اشـبه بوالدة سبـيلها الى ايدي القراء. وحظي اكبـر لو £ ذلك لي وانا حيّ

طفل مرتقب. 
من الطائفة االولى هناك كتـاب «مهد البشرية -احليـاة في شرق كوردستان» صدرت طـبعته
االولى في العـام ١٩٧٠ ضمن سلسلة «كتـاب التآخي». واعـيد طبـعه في شيكاغـو بالواليات
اsتـحدة في العـام ١٩٩٧ وسـتضع دار ئاراس هـنا في اربيل طبعـتـه الثالثـة بعـد ايام في ايدي
القراء. وهناك كتـاب «كرد وترك وعرب» وكان ضمن سلسلة «التـآخي» £ طبعه في ١٩٧٠.
واصدرت دار ئاراس طبعته الثـانية في ١٩٩٩. وكتاب جمهورية «مهابـاد» اكملت التعليقات
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عليـه في بيروت وتـولت طبعـه هناك «دار الطليـعة» فـي العام ١٩٧٣ واعـيد طـبعـه في اربيل
في ١٩٩٩. واخـيراً هناك كـتاب «طريق في كُـردستـان» وهو آخر سلسلة كـتب «التآخـي» وقد
طبع في بغـداد ١٩٧١ واعـادت دار ئاراس طـبعـه ضـمـن مجـمـوعـة الـكتب السـتـة التي قـامت

بنشرها لي.
اما اخملطوطـات فهي كثـار. واولها اsوسـوعة التـاريخية العـظيمة للمـؤرخ «پلوتارخ»(١٣).
اsعـروفة باسم «سـير العظمـاء» وتعـد ضمن اهم واشـهر كـتب عشـرة في العـالم. تقع اخملطوطة
في حدود اربعـة آالف صحـيفـة بخط يدي. وقد زودتها بـعد خروجي بشـروح وتعليقـات ضافـية
إنّ هذا الكتـاب اsرجعي ليس مـيـسوراً باللغـة العربيـة رغم حـاجة البـاحث� واsؤرخ� والكتـاب
في بالد الشـرق االدنى اليـه مرجـعـاً اليسـتغنى عنه. وكـانت فكرة ترجـمـتـه والتعليق عـليه قـد
جـاءتني عندمـا اعـلنت منظمـة اليـونسكو عـن مـشـروعـهـا اsعـروف �شـروع االلف كـتـاب الذي
يقضـي بتكليف العلماء والبـاحث� اsعـروف� بترجـمة الف كتـاب هام من اللغات االوروپـية الى
اللغــة العــربيـة. اشــعـرتُ اsـنظمــة في حـينـه (ر�ا في العــام ١٩٥٧) بنيـتـي في نقل الكتــاب
وحـصلت اsوافـقة. اال ان اsشـروع مـات بعد اصـدار عـدد قليل من الكتب الفـتقـار اsنظمـة الى
اsال. وهكذا وجدتني ابدأ فيه وانا في السجن. وكاد يكون كـامالً خال بعض التعليقات عندما
حملته معي الى كوردسـتان �ناسبة زيارتي في ١٩٩٩. واستودعته السيد نيـچيرڤان البارزاني
خشـية الضيـاع. ان طباعـة هذه اsوسوعة التـاريخيـة الضخمـة في اقليم كوردستـان العراقـية لو
قيـض لها ذلك فـانها �ثل صـحفـة باهرة من النهضـة العلميـة التي اراها اآلن واضـحة. كمـا انه
سيسدي خدمة كبيرة للباحث� واsؤرخ� العـرب وللغة الضاد نفسها. كانت «دار احلياة للنشر»
في بيروت قـد تعاقـدت معي في العـام ١٩٧٣ على اصداره باجـزاء. اال ان موانع قاهرة تـتعلق
باقـامـتي هناك حالـت دون ذلك. وبقيـت اخملطوطة الوحـيدة منه فـي حوزة الدار عندمـا ارغـمتُ
على ترك لبنان الى غيـر رجعة فـتركته عند الناشـر وخيل لي اني فقـدته الى االبد ونفضت يدي
من جـهد كلفني سـنوات عديدة. سـيمـا بعـد اندالع احلرب االهليـة. اال انه عـاد اليّ كامـالً غيـر

منقوص بعد عشر سنوات وانا في ايران وبظروف ومصادفات اشبه �عجزة.
هناك ايضـاً كتـاب «وليم شـايرر» اsوسوم «قـيـام وسقـوط الرايخ الثـالث» الذي يقص قصـة
النازية وحـروبها بتـفاصيـل الجتدها في اي من كـتب التاريخ التي الفت عن تلك الـفترة اsظـلمة

(١٣) Plutarkhos (٥٠-١٢٥م) واحـد مـن اsؤرخ� العظام. ولد فـي أثينا وعــاش في رومـا وأدركــتـه الوفــاة فـيــهـا.
مـوسوعـته الـتاريخـية الـكبيـرة (السـير اsقـارنة sشـاهير اليـونان والرومـان) نزلت في قـائمة اآلثار الفكريـة العظيمـة
وعُـدت من الكتب العشـرة األولى في اsنتـوج العلمي البـشري. ألفـهـا باليونانيـة ونُقلت الى الالتيـنية ثم الى مـعظم

اللغات احلية.



(١٤) Benvenito Cellini (١٥٠٠-١٥٧٢) من فناني عـصر النهـضة اإليطـالية ولد في فلورنسـا. وعاش في رومـا
وپاريس وتوفي في فلورنسا. صاحب أشهر مذكرات شخصية في عالم األدب. وقد أشتهر بها أكثر ®ا أشتهر بآثاره

الفنية. (�ثال برسيوس اsعروض في ميدان التماثيل بفلورنساo وفي اللوڤر وغيرها من اsتاحف). 
(١٥) Johanne Von Goethe (١٧٤٩-١٨٣٢) أحــد مـــشــاهيــر أدبـاء أsانيــا وعلـمــائهــا وســـاســتــهـــا. ولد في
oوآالم ڤـارتر وهرمـن ودروتيـيـه والديوان الغـربـي والشـرقي . فـرانكفــورتo عُـرف برواية فـاوست أشـهــر أعـمـاله طراً

وولهلم مايسترو وقد نُقلت جميعاً الى العربية. ومن ترجماته عن اإليطالية مذكرات چيلليني اsار ذكرها.
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من حـيــاة البـشـرية ويـقع في حـدود ثالثة آالف صــحـيـفـة بخـط يدي. وقـد ترجم الى اكــثـر من
تسع� لغة. كان قد طبع ملخص له في لبنان بحسب علمي. واظنه يعد للطبع هنا اآلن من قبل

دار ئاراس.
و®ا جنــا من الضـيــاع ترجـمـتـي للمـذكــرات الشـخــصـيـة للـفنان االيطالي الكـبـيـر «پنـڤنوتو
چلليني»(١٤). من عصـر النهضـة (الرينيسـانس) وهي باجمـاع مشـاهير النقاد واالدبـاء الكبار
اشهر مـذكرات شخصيـة في العالم واقدمها -يـدونها فنان عظيم الشهرة عن نفـسه اثاره الفنية
تزين مـتاحف الغـرب الشهـيرة- بـلغ من قدرها ان مـترجـمهـا الى االsانيـة لم يكن غيـر الشاعـر
واالديب العظيم «غوته»(١٥). ومخطوطـتها تقع في حـدود ستـمائة صـحيفـة. وقد انبـأني احد

االصدقاء اsهتم� ان واحدة من دور النشر في القاهرة تفاوض في نشرها. 
كـمـا اني بدأت في كـتـابة مـؤلفي الـكبـيـر حـول «القـومـيـة العـربيـة» هناك وبقـيت مـواصـالً
الكتابة فـيه طوال اكـثر من اربع� عـاماً متـتبعـاً اsسيـرة الصعبـة لها ب� رفع وخـفض. وقد £
تسجيل اكثر من (١٢٠٠) صـحيفة فيه بالكومپيوتر وانا في دور اعـداده للنشر. وقد يتجاوز

عدد صفحاته االلف�. 
هناك كتب اخرى نقلتهـا خالل تلك الفترة بعضها ضاع وبعضـها موجود. واريد ان اقف عند
هذا احلـد. وكل ما اخـشاه ان يعـد القـراء ذكر هذا مني تـبجـحاً ومـباهاة. او هـو وسيلة للدعـاية

واالعالن عن بضاعة بائرة. فها اني سئلت وهذا جوابي.

سسسس::::    للللككككنننن    ييييببببــــددددوووو    ممممنننن    ههههذذذذاااا    ااااحلحلحلحلــــججججمممم    ااااللللككككببببــــييييــــرررر    ااااننننككككمممم    ككككننننتتتتــــمممم    تتتتننننععععــــمممموووونننن    ببببــــححححررررييييــــةةةة    ووووااااسسسسععععــــةةةة    وووورررر����اااا    ببببااااممممــــتتتتــــييييــــاااازززز
خخخخااااصصصص    ييييتتتتييييحححح    للللككككمممم    ااااجنجنجنجناااازززز    ككككلللل    ههههذذذذاااا    ددددوووونننن    ععععاااائئئئقققق    ااااوووو    رررر����اااا    ببببتتتتششششججججييييعععع????

. فـال هذا والذاكo كان حالـي حال نزالء السجن اآلخـرين بدون �ييـز. والفرق هو في كال ابداً
السياسة العامـة التي سارت عليها احلكومات في معاملة ضحايا الثامن مـن شباط بعد غياب
البـعث احلـاكم عن الصورة. فـقـد بدأت النفـوس اجلـائشة تنزع الـى االستـرخـاء. او ر�ا اsلل من
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االيغال في اشـباع احط الغرائز البشـرية اذ راحت تخبو بالتـدريج نار االحقاد التي اججـها حكم
عبدالكر» قاسم. واستوفى اهل الثأرات واsنتـقمون حظهم من الدماء التي سالت بعده وقد بلغ
طالبها حد التخمة والشبع من كثرة ماجزروا وعلقوا وزجوا في السجون. ثم حلت فترة اثر ذلك
فـيهـا انشغل ورثـة احلكم وارباب السيـاسـة عن الضحـايا باالحـتراب فـيمـا بينهم على اsفـاهيم
واsبـادÍ كمـا زعمـواo وقـد ملكتهم حـمى االسـتئـثار بـالسلطة عن طريق التـآمر اخلـفي احملمـوم
والعلني احياناً - بعضهم ضد بعض-. فترك سـجناء العقيدة وضحايا االنظمة لشأنهم وهم في
حرز حـريز داخل اقفاصـهم ينظمون حيـاتهم ماشاؤا ضمـن احلدود التي رسمتـها قوان� السـجون
ور�ا بالتراخي في تطبيقها. وقد عادت اليها سيطرة موظف� مسلكي� بعيدي النظر خبراء في
تقلبات احلظوظ السـياسية حريص� على مـستقبلهم و«لقـمة العيش» -كمـا يقولون -من خالل
تلك االعـاصيـر اجلـبارة الـتي عصـفت �قـدرات البالد. فـلكم وجدوا سـجـيناً خامـل الذكر يخـرج
فـوراً ليتـبوأ كـرسي وزارة. ولكم دخل قـائد كـبيـر من اsؤسسـة العـسكرية ليـحل محل السـج�
االخـر? هكذا ترى ان الظروف السيـاسـية وحـدها كانت الـعامل في توفـير احلـرية النسـبيـة التي

مكنتني من اجناز كل هذا.

سسسس::::    ققققــــدددد    ييييخخخخــــررررجججج    ااااالالالالسسسستتتتــــييييــــضضضضــــااااحححح    ااااللللثثثثــــااااننننيييي    ععععنننن    ممممننننههههــــااااجججج    ااااحلحلحلحلــــوووواااارررر    ااااللللذذذذيييي    حتحتحتحتــــدددددددد    ععععنننندددد    ببببددددئئئئهههه    ووووههههوووو    ييييتتتتــــععععللللقققق
ً    ممممــــسسسستتتتططططاااارررر    ااااللللــــششششههههــــررررةةةة....    وووو����ثثثثللللتتتتمممم ببببااااللللككككااااتتتتبببب    ((((آآآآررررثثثثرررر    ككككــــووووييييتتتتــــسسسسللللرررر))))    ووووققققدددد    ققققــــددددممممــــتتتتممممــــووووهههه    للللللللققققررررااااءءءء    ممممــــففففككككررررااااًًً
����ووووققققفففف    للللهههه    ®®®®ااااثثثثــــلللل    ssssووووققققــــففففككككمممم    ففففيييي    ااااننننتتتتــــظظظظاااارررر    ااااssssووووتتتت....    ييييببببــــددددوووو    ااااننننهههه    غغغغــــــــييييــــرررر    ممممــــععععــــررررووووفففف    ههههننننــــاااا....    ههههلللل    تتتتررررججججمممم

ككككتتتتااااببببهههه    ااااللللذذذذيييي    ننننووووههههتتتتمممم    ببببهههه????
وردتني استفسارات ®اثلة من قراء اقوالي هذه التي تنشر. في الواقع ان اخلروج عن النطاق
اsرســوم عـادة لالجــوبة اsعـدة سلفــاoً المـحــيص عنه. الســيـمـا في ذلـك الفـضــاء الواسع الذي
وضعـتم به اسئلتكم االصليـة. وفي نفسي الكثـير ®ا ارغب في القـول عن هذا الكاتب االsعي.
وهو من اsعـاصرين ور�ا كـانت وفـاته في الثمـانينيـات. واسمـه مخلد فـي اsوسوعـات العلميـة
الكبـرى. كتب كـتابه الـذي نوهت به وعنوانه االصلي (Reflection On Hanging: تأمالت في
عقوبة الشنق) اثناء انتظار تنفـيذ حكم االعدام به في مدينة (برشلونة) باسپانيا. وكـان وقتها
مـراسالً جلـريدة الديلي ميل (ان لم تخنـي الذاكرة) اثناء احلـرب االهلية االسـپانيـة في ١٩٣٧.
واالعـالم العــاsي يتـحــدث عن مـســاندة اsانيـا هتـلر وايطاليـا مــوسـولينـي العـسكرية لـلجنرال
فرانكو قـائدها. واصر (كويتسلـر) ان يبقى في اsدينة رغم التحـذيرo لتسجيل دخـول القطعات
العـسكرية االيطاليـة اsدينة فـقـبض عليه وصـدر احلكم بشنـقه وبقي طوال تـسع� يومـاً يسـجل
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احـاسيـسه وانفـعاالته على ورق لفـائف السيكـاير التي كان سـجانوه يزودونه بهـا يوميـاً حارمـاً
نفـسـه لذة التـدخ�. اال ان اجلـمـهوريـ� الذين كـانوا يدركـون قيـمـتـه الفكرية وفّـقـوا في انقـاذه
�بادلته بطيار فرانكو اخلاص الذي اسروه وال اظن كتابه هذا قد ترجم الى العربية. اال ان شهرة
اsؤلف اسـتـطارت لتـجـعلـه في عـداد الكتـاب االنـسـاني� العـاsـي�o كـانت في كـتــابه الروائي
السـيـاسي اsوسـوم (Darkness At Noon ظالم في الظهـيـرة) وهو الذي تـرجم الى العـربيـة في
لبنان وقـد وقـعت له بيـدي ترجـمـة فـيـمـا بعـد. اذ اني اقـتنيت الـكتـاب باصله االنگليـزي حـال
صـدوره وقبـل سنوات عدة. بـعد ان طبع عـدة طبـعـات وترجم الى اكـثر من عـشـرين لغـة. وبقي
اشـهراً عـدة يحـتل اsقام االول فـي قائمـة اصـدارات الكتب الشهـيـرة. اهميـة هذا الكتـاب الذي
الف على شكـل رواية تتـجلى في اعطاء تفـســيـر مـقنعo (بدا صـائبـاً �امـاً بعـد سـن�) لظاهرة
االعـتـرافات التـي رافقت احملـاكـمـات السـتالـينية الـشهـيـرة لرفـاقـه من قادة احلـزب الشـيـوعي
الكبـار ومـخطـطي ثورة اكـتـوبر االشـتـراكـيـة خـالل الفـتــرة اsنحـصـرة ب� ١٩٣٧و١٩٣٩.و قـد
ظهـروا في احملـاكمـات العلنيـة التي عـقدهـا لهم ليقـروا على انفـسـهم طواعـية بانهـم جواسـيس
وعـــمــالء لـدول عــدوة. ومـــخـــربونo رجـــال من امـــثــال (زينـوڤــيـڤo وكــامـــينـيڤ وبوخـــارين
وراديك)(١٦). وعـشرات غـيـرهم. ثم ليعـدمـهم احليـاة صـفقـة واحدة وسـط حيـرة وانذهال الراي
العـام العاsي. كـانت �ثـيليـة شيطانـية وحـيلة انطلت على الصـحـافي� االجـانب الذين تابعـوها
وخدعوا بها مـثلما انطلت على الدبلوماسي� الذين حضروها. و®ا اذكـره في هذا الصدد ماجاء
في مـذكرات اول سـفيـر امريكـي الى االحتاد السـوڤيـاتي «جـوزف ديڤيـز» الذي حاول عـبثـاً ان
يتـب� في هيئـات اsتهـم� وتصرفـاتهم ماينم عـلى تعرضـهم الى اي شكل من اشكال التعـذيب
اجلسـدي او اي ظاهرة تدل على ان نوعـاً من اكراه وضـغوط جـرت بحقـهم وهم يسابقـون اsدعي

العام في طلب انزال اشد العقوبات بأنفسهم.
ثم جاء «كـويتسلر» بكتـابه هذا ليكشف القناع عن حقـيقـة هذه احملاكمـات الصورية. وفـيه
التـعليل الصـائب واجلواب الصـحيـح عن الوسائل التي اعـتـمدت في حـملهم على االقـرار بتلك
الذنوب اخليـالية. وصعق الـعالم احلر وذهل اsعـقبون السـياسيـون. لهذا االقرار الروتـيني بجر7ة

(١٦) 7ثل هؤالء بعـض من قُـدم للمـحـاكــمـة وأعـدم. وهم من رفـاق ليـن� وأعـضـاء اsكتب الـسـيـاسي للحـزب الـشـيـوعي
السـوڤيـاتي الذي حـقق ثورة أكـتوبر. تناوب الـثالثة األوائل على رئاسـة احلكومـة السـوڤيـاتيـة. أظهرت مـحـاكمـات
موسكو مثـالً أن تروتسكي كان عميـالً أجنبياً في ع� الوقت الذي كان قـائداً للجيش األحمر وقهـر التدخل األجنبي
oوالذين أعـدمـوا oفي احلـرب األهليـة. والرجـال الذين صنعـوا الثـورة الروسـية جـمـيـعـاً بإسـتثنـاء ستـال� ومـولوتوڤ

عمالء لدوائر اإلستخبارات البريطانية واليابانية واألsانية.
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اخلـيانة العظـمى لنظام كانـوا بناته والرؤساء. وعـملت من كـتـاب كويتـسلر �ثـيليـة كم أخبـرني
الدكتـور محـمد فاضل اجلـمالي عرضـت في واحد من اشهـر مسارح نـيويورك في برودواي ودام

عرضها أشهراً.
واستنت قوان� صارمـة في البلدان االشتراكية تقضي بانزال العـقاب �ن يتداول الكتاب. ثم
بدت صحة ما توصل اليه هذا الكاتب بعد خطاب (خروشوف) في مؤ�ر احلزب الشيوعي للعام
١٩٥٦ وفيه كـشف عن حقيقـة الغول البشري ستـال� وبدأت احلكومات اsتعاقـبة في الكرمل�
تعـيد االعـتبـار لهؤالء الذين اعـتـرفوا بجـرائم خيـالية مـؤكدة صـحـة ماتوصل اليـه هذا الكاتب

العظيم من تفسير. 
واعتقد ان في هذا الكفاية من التعريف.

w"«—bH"« rJ7K" ÎU-ËdA( UMF{Ë
سسسس::::    سسسسننننننننتتتتــــققققلللل    ااااللللىىىى    ااااللللسسسســــؤؤؤؤاااالللل    ذذذذيييي    ااااالالالالههههممممــــييييــــةةةة    ااااخلخلخلخلــــااااصصصصةةةة....    ععععللللــــممممنننناااا    ااااننننككككمممم    ككككللللففففــــتتتتمممم    بببب����    ااااللللععععــــاااامممم����    ١١١١٩٩٩٩٧٧٧٧٣٣٣٣
وووو١١١١٩٩٩٩٧٧٧٧٤٤٤٤    ممممنننن    ققققــــــــييييــــــــااااددددةةةة    ااااللللثثثثــــــــووووررررةةةة    ااااللللككككووووررررددددييييةةةة    ببببااااععععــــــــدددداااادددد    ممممــــــــششششــــــــررررووووعععع    للللللللففففــــــــددددررررااااللللييييــــــــةةةة    ييييققققــــــــددددمممم    ااااللللىىىى    ااااحلحلحلحلككككووووممممــــــــةةةة

ااااssssررررككككززززييييةةةة....    اااايييينننن    صصصصاااارررر    ااااssssششششررررووووعععع????    ههههلللل    تتتتتتتتذذذذككككرررروووونننن    ااااههههمممم    ببببننننووووددددهههه    ووووففففققققررررااااتتتتهههه????
ليس بوسعي االجابة على هذا السؤال بالشكل الذي وضـعتموه قبل قيامي بتصـحيحه قليالً

وجالء بعض غموض فيه او باالحرى محاولة نقله من التعميم الى التخصيص.
فاقول مبدئياً في العام ١٩٧٣ لم يكن هناك حديث قط عن اعداد اي مشروع خاص بالثورة
حول الـفدراليـة اواحلكم الذاتي كمـا لم يكن هناك حـديث عن الفدراليـة الفي هذه السنة وال في
السنة التي تـلتo وهي السنة التي آذنت بخـتـام فـتـرة االربع سنوات التي حـددها بيـان احلـادي
عـشــر من آذار. واÄا كــان االمـر كله يـدور حـول شكل احلكـم الذاتي اsزمع القليـم كـوردســتـان
العـراقـيـة. وحـول مـا اذا كـان يتـفق مع تطلعـات الثـورة وامـاني الـشـعب الكوردي في العـراق.
وبكلمة اخرى حول امكانية احتـاد مفهومنا له مع مفهوم احلكومة اsركزية مـجرد اقوال فحسب.
في نظـري كـان يجـب ان نســتـبـق الى اعــداد مـشــروع خــاص بنا يحــملـه اخـوانـنا الذين ذهبــوا
للمفاوضة فيه. اال انهم في الظاهر كانوا ينتظرون ماستقدمه احلكومة اsركزية من مفاهيم. كان
هناك وقـت مليّ العــداد شيء من هذا القــبــيل. ثمo وبع� اsـنظور الم يكن مـن حـقـنا اsطالبــة
بتـأليف جلنة مشـتركـة من اجلهـت� للصيـاغة القـانونيـة عندما ازف الوقت? وبع� الوتيـرة التي

جرت مفاوضات العام ١٩٧٠ على وضع بنود اتفاقية آذار?
كل مـا اعـرفـه في هذا الصـدد ان السلطة في بغـداد اعـدت مـشـروعـهـا ودفـعت بنسـخـة منه
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لوفدنا هناك وفـيه معظم اعضـاء اsكتب السياسي وعـضو في اللجنة اsركزية وبعض القـيادي�
االخرين الذين شاركوا في مفاوضات «السالم».

من القيـادي� الذين تخلفوا الدكـتور مـحمود عـثمان. وعنـه تسلمت اsشروع احلكومي بغـية
درسه. كـما تسلم غيـري نسخـاً منه. وطلب مني ابداء الرأي فيه. ثـم حصل اجتـماع صغـير في
ناوپردان وب� احلـاضرين االسـتـاذ اsرحوم ابراهيـم احمـد واsرحوم عـمـر مصطفى والسـيـد شفـيق

القزاز. وبعض اعضاء في اللجنة اsركزية.
كان االستاذ ابراهيم ورفاقه من جماعة جـريدة «النور» قد انتقلوا الى حر» الثورة واستقروا
هناك حـيث اsقـر العـام للـثـورة واحلزب ولـست ادري اكـان حـضـوره في تلك السـاعـة التي جـرى
خـاللهـا البـحث حـول اsـشـروع احلكومي �حض اتفـاق وصـدفـة ام كـان بناء عـلى طلب مـحـمـود
عثمان. واظننا اتفقنا جميعاً على ان اsشـروع اsقدم ليس حكماً ذاتياً واÄا هي مجموعة احكام
تتـضمن طريقـة اقـامة تشكيـالت ادارية مـحضـة منحت سلطات مـحـدودة حتت اشراف احلكومـة
اsركـزية اsباشـر وعلى ان تكون الكلمـة النهـائية في مـعظم االمـور -ان لم يكن كلهـا -للسلطة
اsركزية. كان هذا امراً طبيعياً من وجهة النظر احلكومية. عندما سبق ورفضت رفضاً باتاً اثناء
مـفاوضـات آذار عـودة احليـاة الپـرsانيـة على اساس االقـتـراع العام الـسري احلـر اsبـاشر. وكـان
مـفهـوم احلـزب دائماً وابداً بل وفـلسفـتـه التي تبلورت خـالل ايام القتـال العـصيـبـة واsفاوضـات

اsتعددة اال يكون هناك حكم ذاتي حقيقي اال بوجود الد7قراطية.
انا شــخـصــيـاً وجــدت هذا اsشـروع احلكـومي اوسع بعض الشيء مـن قـانون االدارة احمللـيـة
السـاري اsفـعـول ال أكـثـرo وانه مــسـتـمـد رأسـاً من الروح التي املت علـى حكم البـعث اصـدار
قـانون الـالمـركـزية قــبل اسـتــئناف القـتــال في �وز ١٩٦٣ الذي رفـضــتـه قــيـادة الثـورة جــملة

وتفصيالً.
نظراً الى صراحة اsطاليب التي تضمنها اتفاق مبـدئي وافقت عليه حكومة الثامن من شباط
و£ نشره فـي الصحف البـغدادية. وفيـه حديث صـريح عن االنتخـابات وتأكيـد على نوع احلكم
. وزيد في تأكيد هذا اsنحى واالجتاه اsبدئي اsنشود في االقليم اي ان يكون پرsانياً ود7قراطياً
اsذكـرة التي قـدمـهـا زعـيم الثـورة مـال مـصطفى البـارزاني حلكومـة عـبـدالسـالم مـحـمـد عـارف
اsؤرخـة في ١١ مـن تشـرين االول ١٩٦٤. وهي ايضــاً تأكـيـد للمــذكـرة التي تقـدم بـهـا احلـزب

بتوقيع البارزاني ايضاً لعبدالكر» قاسم.
لم يكن في اsشروع احلكومي شيء يحقق طموحات الشعب الكوردي. ثم ان اتفاقية احلادي
عـشر من آذار خـلت من حتديد اsـنطقة التـي سيـشـملها احلـكم الذاتي وسكتت سكوتاً تامـاً عن
شكل احلكم الذي سـيسود العـراق بعد قـيام احلكم الذاتي. وقـد خال بيان آذار كـما هو مـعروف



91

من اي حتـديد او تعـريف او اسس قـانونيـة لهـذا الطراز من احلكم وابقي اصـطالح احلكم الذاتي
مطلقـاً يحف به الغمـوض في ح� كان ®كناً في رأيي جـالء هذا الغمـوض على خطوط واضـحة

اساسية في اثناء اsفاوضات التي اختتمت ببيان آذار.
ويخـيل لي ان السلطة في العـام ١٩٧٤ وجدت نفـسـها في مـوقف يختلـف عن موقـفهـا في
١٩٧٠. ويخيل لي انها بـانفرادها في اعداد مسودة احلكم الذاتيo كـانت تريد ان ترسل اشارة
مـحصلهـا ان وقت التنازالت قـد ولى وان الكلمة النـهائيـة من اآلن فصـاعـداً ستكون لهـا. فقـد
اتفق ان النسخة (التي احتفظ بها اآلن ضمن اوراقي وهي من النسخ االصلية التي وزعت على
الوفد) كانت حتمل اصالحات واقتراحات طفيـفة على بعض مواد اsشروع مدونة باحلبر االخضر
لواحـد من اعـضـاء الوفد وهي ال تـعدو بعض الـتعـديالت الشكلـية. أو هي باالحـرى من قـبـيل
اجلـراحــة التــجـمــيليـة التـي التخل مطلقــاً بالبناء االصـلي للمـشــروع احلكومي. اال ان الـسلطة
رفـضتـهـا هي األخـرى رفضـتـها رفـضـاً باتاً وهو مـوطن العـجب. ونحن الذين اجـتمـعنا لدراسـة
اsشروع احلكومي اتفقنا على انه ال7ثـل ادنى حد sطلبنا وانه غير مقبـول بحالته هذه وليس من
شأنه ان يحقق اهدافنا وقد اكد لنا الشيخ اsرحوم (مـحمد هرس�) ان السيد البارزاني استنكره
واعـتبـره اهانة مـقـصودة لنضـالنا فـارتوئي ان تتـألف منا جلنة مـختـصـة تقـوم بصيـاغـة مشـروع

مقابل يتضمن مفاهيمنا وما نرغب في ان يكون شكل احلكم الذاتي لكردستان العراق. 
ال ادري كم كـان عــددنا بالضـبط. فـالـى جـانب االسـتـاذين اsـرحـوم� ابراهيم احـمــد وعـمـر
مـصطـفى وانا. كـان مـعـنا السـيـد شــفـيق القــزاز وهو ليس بغـريب عـن اsوضـوع نظراً لدرجــتـه
العلمـيـة. الى جانب مـسـتشـارين آخـرين الاتذكـر اسمـاءهم منهم اsرحـوم الشـيخ مـحمـد هرس�
عضو اللجنة اsركزية. و®ا اتخطره ان دليلنا اsرجعي كان القانون االساسي العراقي الصادر في
العـام ١٩٢٥ الـذي وضع في حـينـه على اسس د7قـراطـيـة سليـمــة ووفق احـدث نظـريات احلكم
Öاني. بالنسـبـة الينا كـان هذا القـانون يـخدم غـرض�. انـك التسـتطيع ان تسsالدسـتـوري الپـر
قانوناً للحكم الذاتي من دون وجود قـانون اساسي او دستور تشمل احكامه البـالد كافة. فكان
واجبـاً علينا ان نستـخدمه �ثـابة "قانون ظل" وان نبنى عـليه احكام احلكم الذاتي باالشـارة اليه
حـيـثـمــا دعـا االمـر الى ذلك. ومن جـهــة اخـرى اعـتـمـدناه لتــحـقـيق االنسـجـام اsبــدئي مع مـا
سنتـوصل اليـه. وكان السـيـد شـفيق الذي اضـطلع �همـة مـقـرر للجنة يسـجل اsادة اsقـترحـة ثم
يجـري النقـاش حـولهـا فـتـعـدل او تسـتبـدل. او يجـري فـيـهـا اصـالح بحـذف او زيادة ثم يجـرى
تثبيتها. وقد استغرق عملنا زهاء اسبوع. وكان من اsقرر ان تتلى مواده من دار االذاعة عندنا

في حالة وصول اsفاوضات في بغداد الى طريق مسدود.
مـازلت احـتفظ بـ� اوراقي بنسـخة من اsشـروع الذي اعـددناه. وقـد كـمل في مـائة وخمـسـة
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وثالث� مـادة. او ر�ا مــائة وثالث عـشـرة ان لم تخنـي الذاكـرة. وهو مـشـروع كـامـل مـبÖٍ على
اسس د7قـراطية سليـمة. بتـوقع حيـاة پرsانية كـما اسلفت. فـهو واحلـالة هذه صـرخة بعـيدة عـما
تنويه السلطـة او ما تتـفـهمـه من احلكم الذاتـي بل عمـا جتـري اsفـاوضة واالخـذ والرد حـوله ب�
®ثلينا ورجـال احلكم الـقائم. ونـظراً الى تردي االوضـاع بيننا وب� بغـداد وانتـقـالهـا من السيء
الى االسـوء باطراد اsؤامرات واالعـتداءات. وأصـدقك القول اننـا كنا ح� وضعنا صـيغـتنا هذه
للحكم الذاتي أشـبـه باحلـا�s. او �ن يتـوقع بيضـةً من الديك. فـالرفـاق في بغـداد كمـا تسـرب
اليناo كانوا يعملون لتفادي القتال بايجاد اصـغر ارضية 7كن االفادة منها للتوفيق ب� مطالب
الثورة وتصلب السلطة في امـالء ارادتها حول شكل احلكم الذاتيo والسلطة متـصلبة التريد ان

تنزل عن اي مطلب يقدمه الوفد. او تغيير يقترحه فيه.
واريد ان اقـول لك بصراحـة. اني ال استطـيع مطلقاً ان افـيدك علمـاً باsراحل التي اجـتازتهـا
تلك اsفـاوضات. فـالغمـوض يكتنفـها ولم يـنشر شيء عنهـا بحـسب علمي حتى اآلن. وجلّ مـا
اعـرفه فـي هذا الصدد. ان الـبارزاني بعـث بنجله الفـقيـد ادريس الى العـاصـمـة �حاولـة اخيـرة.

لتمديد االجل االنذاري الذي رسمته السلطة بالقبول باsشروع وإالّ…
وكانت السلطة بغياب ®ثلي الثورة الذين غادروا بغداد ساخط� قد قامت بتوجيه الدعوة او
باالحرى باسـتدعـاء اكبر عـدد من الكرد القاطن� فـي العاصمـة وخالفـها وعقـدت بهم ما يشـبه
اجـتمـاعاً او مـؤ�راً طرحت فـيـه اsشروع احلكومي اsرفـوض وبنصـه من دون تعـديل وطلب منهم
اsوافـقة فلـم يتخلف احـد كـما ذكـرت الصـحف في حـينه وقـد اعتـبـر ذلك قبـوالً به من الشـعب

الكردي. 

سسسس::::    ممممااااذذذذاااا    ££££    ممممنننن    ااااssssششششررررووووعععع    ااااللللذذذذيييي    ااااععععدددددددد����ووووهههه????
الأدريo كنا قد قدمناه بعد الفراغ منه. لكن ارتوئي عدم نشره او اذاعـته كما كان متوقعاً.
ر�ا كان السبب اصرار البارزاني على االمساك بآخر خيط والترحيب بأي محاولة قد تؤدي الى

تفادي القتال. واالقدام على مثل هذا العمل قد يعقد من االمور.
 الاريد االسـتـرسـال في احلــديث عـمـا ال اعـرف منه الكثـيـر. واعــود الى اصل سـؤالك حـول
مـشـروع ثـان للحكم الذاتي وهو مــا سـمـيـتــه بالفـدرالي. الأذكـر مــبـدأ الفكرة ومن ايـن نبـعت
بالضــبـط. كــان ذلك بعــد جتــدد القــتــال بزمن. ولـست ادري من نقل الـيّ رغــبــة البــارزاني او
القـيادة. اذ كنت اذ ذاك في حـاجي عمـران وكل ما يعلق اآلن بذهني انه ارتـؤي في مبـدء االمر
تشكيل جلـنة. واليخطر ببـالي اسم احـد مـن اعـضـائهـا الني لم اشـهـد احـداً منهـم يتـصل بي او
يحضـر اجتـماعاً لهـا. وسرعـان ما وجدتني وحـدي. وترك االمر لي فـاجنزت مسـودة. وكنت في
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سبـيل اكمـال ضرب السطور االخـيرة على اآللة الـكاتبة عندمـا جاءني السـيد (عـبداsهيـمن ابن
الشيخ سليمان البـارزاني) مبعوثاً من قبل الرئيس البارزاني. قـال انه مرسل من قبله وانه يريد
. كان اsشـروع حاالً. فـاستمـهلتـه دقائق حـتى فرغت وسلمـته اsشـروع برمتـه فانطلق به سـريعـاً
ذلك ان ساعفتني الذاكرة قبل النهاية بشهـرين تقريباً. ولم التق بالسيد البارزاني بعدها اال في

اsنفى. ولدي ايضاً نسخة من اsشروع.

????ٍ ً    ععععللللىىىى    ااااللللددددووووااااععععيييي    ووووااااالالالالسسسســــببببــــاااابببب    ااااللللتتتتيييي    ااااددددتتتت    ااااللللىىىى    ااااععععدددداااادددد    ممممــــششششــــررررووووعععع    ثثثثااااننننٍٍٍ سسسس::::    أأأأ7777ككككنننن    اااانننن    تتتتللللققققــــوووواااا    ضضضضــــووووءءءءًًً
ثثثثمممم    ااااييييككككــــوووونننن    ببببااااالالالالممممككككاااانننن    اااانننن    تتتتــــررررسسسســــــــممممــــــــــــوووواااا    للللنننناااا    صصصصــــــــــــووووررررةةةة    تتتتققققــــــــررررييييــــببببــــــــييييــــــــــــةةةة    للللللللممممــــــــــــببببــــــــااااددددييييءءءء    ووووااااالالالالسسسسسسسس    ااااللللــــتتتتيييي
ااااتتتتخخخخــــذذذذ����ووووههههاااا    ممممعععع    ببببييييــــاااانننن    ااااللللــــففففــــررررووووقققق    بببب����    ااااssssششششــــررررووووعععع����    ققققــــددددرررر    ممممــــاااا    تتتتععععــــييييــــهههه    ااااللللذذذذااااككككــــررررةةةة....    ههههلللل    ككككــــاااانننن    ثثثثمممم    ممممــــاااا

ييييصصصصلللل    ااااssssششششررررووووعععع    ببببااااللللننننظظظظاااامممم    ااااللللففففددددرررراااالللليييي    ااااللللذذذذيييي    ييييسسسسوووودددد    ااااللللييييوووومممم    ااااققققللللييييمممم    ككككووووررررددددسسسستتتتاااانننن????
ليس بوســعي تزويدك بـأي مـعلومــات حـول الدواعـي واالسـبـاب عـن ثقـة واطالع. وكـل مـا
عـرفــتـه انهــا كـانـت ارادة ورغـبـة مـن قـائد الثــورة. او هكذا اُنهِــيت لي. وفي تلك االيـام كـان
ارتباطي به وبنجليـه الكر�7 فحسبo وامـا بخصوص اsالمح العامـة للمشروع ومقـدار ارتباطه

�ا يطلق عليه االن مصطلح «الفدرالية». فأرى هنا ان بعض التفصيل واجب.
في خالل الفترة التي قـضيتها ببغداد مسؤوالً عن «التـآخي». بادرت وكأن هاتفاً يهيب بي
ويحـتـثني الى اقـتناء وجمـع ما 7كنـني جمـعـه من Äاذج لقـوان� فـدراليـة وانظمة ذات دسـاتيـر
ثنائيـة احلكم فـضـالً عـمـا كـان لدي منهـا في مكتـبـتي اخلـاصـة. وقد حـملتـهـا مـعي كـافـة الى
كـردستـان في اواخر العـام ١٩٧٢ بعـد خروجي من مـعـتقل قـصر النهـاية الذي زجـجت فيـه اثر
محاولة اغتيـال السيد البارزاني الشهيرة «�ؤامرة العلماء». وهو مـا فصلته في كتابي «زيارة
للمـاضي القريب»o من جـملة مـا حملتـه مجـمـوعة ضـخمـة انتظمهـا مـجلد واحد حلـوالي ثالث�
دسـتوراً وقـانوناً اسـاسيـاoً عـربياً وغـير عـربي. الى جـانب نسـخة من دسـتـور الواليات اsتحـدة
oالقـانـون الفـدرالي الهنـدي بشـروحـه وتعــديالته oًالفـدرالـي مع تعـديالته واهـم من كل هذه طُرّا
كنت قـد طلبـتــه في حـينه من اsلحق الثـقـافـي الهندي في بغـداد. لم يكن يـدور في خلدي اني

ساحتاج الى استشارة هذه القوان� في اي ظرف او على اي احتمال.
بصـورة خاصـة احـتل دستـور جـمهـورية الهند اsكانة الرئيـسـة في عملي االخـيـر. ر�ا لكونه
احـدث الدسـاتـيـر في حـينه من ب� تـلك التي تبنت شكالً مــتـقـدمـاً جـداً من احلكـم الذاتي. قـد

يرقى الى ما نطلق عليه مصطلح الفدرالية.

ً    بببب����    مممماااا    ننننددددععععووووهههه    ببببااااحلحلحلحلككككمممم    ااااللللذذذذااااتتتتيييي    وووومممماااا    ÄÄÄÄااااررررسسسسهههه    ااااآلآلآلآلنننن    ممممنننن سسسس::::    ااااففففههههمممم    ممممنننن    ههههذذذذاااا    ااااننننككككمممم    الالالالتتتتففففررررققققوووونننن    ككككثثثثييييــــررررااااًًً
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ااااللللففففــــددددررررااااللللييييةةةة    ففففيييي    ااااققققللللييييمممم    ككككــــررررددددسسسستتتتــــاااانننن....    للللععععللللككككمممم    تتتتووووااااففففــــققققووووننننننننــــيييي    ععععللللىىىى    ضضضضررررووووررررةةةة    ببببييييــــاااانننن    ووووججججههههــــةةةة    ننننظظظظررررككككمممم....
ً    ----ععععللللــــىىىى    ممممــــاااا    تتتتــــبببب����    لللليييي    ----ببببااااسسسســــــــتتتتــــــــخخخخــــدددداااامممم    للللــــففففظظظظةةةة ً    ووووققققــــــــدددد    ببببددددأأأأتتتت    سسسســــــــؤؤؤؤاااالللليييي    ممممــــــــتتتتــــــــسسسســــــــررررععععــــااااًًً خخخخــــــــصصصصــــــــووووصصصصــــااااًًً

ااااللللففففددددررررااااللللييييةةةة....    ووووككككاااانننن    ااااجلجلجلجلوووواااابببب    ييييتتتتععععللللقققق    ����ششششررررووووعععع����    للللللللححححككككمممم    ااااللللذذذذااااتتتتيييي    ففففححححسسسسبببب????
كـثيـراً مـا يتخلف عن التـسـميـات مـشاكلo سـيـما اذا تقـررت التـسمـيـة قبل والدة اsسـمى
وهناك مــثل سـائر وعلـى السنة رجـال القــانون خـصــوصـاً وهو "ليس هـناك سـحـر فـي االلفـاظ"
واالصل هو في التطبيق واالمتـحان العملي. وفي موضوع ثنائيـة احلكم في القطر الواحد لدينا
عـدد مـن اsصطلحـات وكـلهـا يؤدي الى مــعنى عـام واحــد وقـد ترجــمناه نحن "باحلـكم الذاتي"
والفـدرالية او "االحتـاد الفدرالي" كـما اردناه هو ينـضوى ايضـاً حتت واحد من هذه اsصطلحـات

التي كادت تكون مترادفة باsفهوم العمومي
Home Rule, Autonomi, Self Government, Self Rule, Federal Government, Federation

وال يبـرز االخـتــالف اال عند توزيع السلطـة في القـانون اsوضـوع. والتــوزيع ال حـدود له وال
ضابط االّ االتفاق عليه. ويتم اطالق االسم اخملتار بحسب االمزجة. مثل حالنا مع اولئك الذين
يرون ان يطـلقـوا عـلى تغــيــيـر عـنيف فــجـائـي في اسس احلكم اسـم «الثـورة» فـي ح� ال يرى

اآلخرون فيه ما يستحق من نعت غير اسم «انقالب».
وعـملية توزيع السلطة بـ� احلكومة اsركـزية وحكومة االقلـيم او االقاليم هي عـملية مـعقـدة
جداً التتم بوضع صيـاغة قانونية له بل بامتحـان تلك الصياغة في ميـدان التطبيق العملي وهو

ما يطلق عليه «تنازع االختصاص».
انه الســهل عليك ان تضع نـصب عـينك عـند اسـتنان قــانون فــدرالي او اوتونومي مــبـاديء
اسـاسـية المـحـيص عنهـا: نظام پرsاني مـبـتنى على التـعـددية واالقـتـراع العـام احلرّ اsتـسـاوي
السرّي. مـبدأ الفصل ب� السلطات الثـالث. �ختصر القـول االرادة الشعبـية بكل مظاهرها. ثمّ
باستبعـاد تلك السلطات التي ال7كن جتزئتها من دون اإلخالل بالوحدة الـوطنية وسيادة الدولة.
وهي كـمـا £ االجـمـاع عليـه: شـؤون الدفـاع واجليـشo واالمور اخلـارجـيـة. واsاليـة العـامـة ومـا
يتــعلق بهــا كــديوان الضــرب. ومــصــالح البــريد واsواصــالت اخلــارجــيـة. بـل حـتى بـعض هذه
اsؤسـسات قد تـكون احيـاناً عرضـة للمقـاسمـة او تفضي الى منازعـة في مدى ®ارسـة السلطة.
ولهذا فأنت الجتـد نظاماً ثنائياً واحداً -أكان فدراليـاً او اتونومياً -يشبه اآلخـر او يطابقه مبنى
ومعنى في عاsنا هذا الذي يحفل باكثر من ثـمان� دولة ذات نظام ثنائي الصبغة. قد تكون ثم
مالمح مـشتركة احـياناً اال ان القوام يختلف بـاختالف الظروف السيـاسيةo والوضع االجتـماعي
واخلصـوصيـات القوميـة وكثـير من العوامـل االخرى واريد ان اقدم مـثالً تاريخـياً للقـراء يجسم



95

تلك الصعـوبة النظرية: كان اsؤ�ر الهندي بزعـامة مهـا�ا غاندي في الثالثينـيات يطالب بشيء
اطلق عليـه بـالهندية Swarag وهو مـرادف للحـكم الذاتي او قـريب منه. وكـان ونـسـتـون چرچل
وزير اsسـتـعمـرات اذ ذاك يبـدي دهشـته من عـجـز غـاندي وهو القـانوني الشـهيـر خـريج مـعهـد
احملـاماة البـريطاني Inner Center Bar عن تقـد» مخطط كـامل مفـهـوم sا يقصـد به وهي ع�
الشكوى التي وجدناهـا عند اللورد رايدنگ نائب اsلك في الهند. وهو ايضاً رجل قـانون. ففي
رسـالة لهــذا السـيـاسي الى ابـنه ذكـر له «انه لم يفلـح خـالل ست جلسـات له مـع غـاندي في ان
يفـهم منه قصـده باحلكم الذاتي Swarag الذي كـان يطلبـه للهند. ال ألنه يتـعـمد الغـمـوض. بل
النه لم يكن هو نفسه يستطيع حتديده». وسأتوخى التبسيط فافترض مقياساً طويالً بقدر اsتر
الواحـدo فـبكل اجـزائه اsتـرية الظاهـرة للع� التي تعـد بألف ملمo 7كـنك انه حتـصل على اÄاط
واشكال من احلكم الثنائي ضمن الدولة الواحـدة يبدأ بال مركزية تكاد ال تب� وتـنتهي �ا عرف
سياسياً وتاريخياً بالكونفدرالـية ونحن الذين اجتمعنا لوضع مشروع للحكم الذاتي او انا الذي
انفردت بوضع اsشـروع الثاني ما كـان يدور في خلد احد مناo ان نخرج باسـاس متكامل يصلح
للمناقشة القانونية ليدخل ميدان التطبيق. فـفي االول كان الغرض التحدي واظهار االستقاللية
في حقنا بـابداء رأينا بامر يتعلـق �ستقـبل شعبنـا. وفي الثاني ر�ا كان لوجـود رغبـة جدية في
تطبيق اsشـروع على االدارات واsؤسسات التي انبـثقت في كردستـان بعد استئناف القـتال. بل
قد يكون من اجل اطالع جهات دولية على مفهومنا للحكم الذاتي حتديداً وضمن اطر قانونية?
�خـتصـر القول اني ال اسـتطيع االجـابة بشكل جازم عن البـواعث واالسـباب. فـقد كلفت بعـمل

وحاولت اجنازه بخير ما امكنني.

ً    ححححــــوووولللل    مممماااا    ااااذذذذاااا    ككككــــااااننننتتتت ً    ععععنننن    ااااssssششششــــررررووووعععع    ااااللللذذذذيييي    ااااجنجنجنجنزززز����ووووهههه    ����ففففــــررررددددككككمممم    خخخخصصصصــــووووصصصصااااًًً سسسس::::    ققققــــدددد    تتتتتتتتذذذذككككــــرررروووونننن    ششششييييــــئئئئااااًًً
لللليييي???? ّ ههههننننااااكككك    ممممييييززززةةةة    ففففضضضضلللل    ببببههههاااا    ععععللللىىىى    ااااssssششششررررووووعععع    ااااالالالالووووّّّ

اsوضـوع ليس مـوضـوع امـتـيـاز مـشـروع على آخـر. فـقـد كـانت لكل ظروفـه ودواعـيـه كـمـا
اسلفت. كل ما يتـسنى لي قوله في هذا الشأن هو توفر اsراجع والوقت الكـافي اليالء موضوع
الصـالحيـات اهتمـاماً خـاصاً ويـغلب على ظني انها بـدت في اsشروع االخـير اعـمق واوسع الى
حـد القـول انهـا تـعـدت مـجـرد فكرة احلكم الذاتـي التي سـادت اجـواء مناقـشـاتنـا واقـتـراحـاتنا
وصـيـاغـاتنا في جلـنة آذار ١٩٧٤ لتـقـتـرب ®ا 7كن ادراجـه في حــر» نوع مـخـفف من االحتـاد

الفدرالي.
وهذا غــايـة مــا 7كننـي قــوله. وانا ال امـلك اآلن نســخــة مـن اsشــروع� تتـــيح لي اsقـــابلة
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واsضاهاة على اغلب ظني ان السيد مسعود البارزاني يحتفظ بنسخة من هذين اsشروع� النه
حريص على جمع واقتناء وحفظ كل الوثائق اsتعلقة بالثورة.

اريد ان اخـتـم اجـابتي عن هـذا السـؤال. بالتــسـاؤل عـمــا يحـدو بحكـومـة االقليم وبالـسلطة
االشتراعية بالتحديدo الى التفكير جـدياً باستنان قانون للمفهوم الفدرالي الذي تبنته. وها هي
ذي وقـد قطعت قـرابة سـبع سنوات وهي �ـارسه عـمـالoً وقـد كـسـبت قطاعـاتهـا اخملـتلفـة خـبـرة
وتبـصـرة �واطن العـثـار والنجـاح? عندمـا قـمنا بصـيـاغة اsـشروع� اsـاري الذكر لـم يكن لدينا
دسـتور للدولة نسـتند اليـه. بل تصـورنا دستـوراً ومضـينا. فـما ضـرنا اآلن لو نسـجنا على هذا
اsنوال في صيـاغة قانون مـشابه? ال ادري هل هناك محـذور دولي 7نع ذلك? انه سيبـقى قانوناً
مؤقتاً حتى تنقشع الـغيوم من سماء البالدo ويصار الى دستور د7قراطي لها تـتمثل فيه ثنائية

احلكم بقانون مدروس يحقق اماني شعبنا.

d<UM"«b'- ‰UL* .dJ% ‰u&
سسسس::::    ككككــــااااننننتتتت    ددددوووواااائئئئرررر    ممممععععــــييييننننةةةة    ههههنننناااا    ققققــــببببلللل    ففففتتتتــــررررةةةة    ققققــــدددد    ققققررررررررتتتت    تتتتككككرررر»»»»    ععععــــدددددددد    ممممنننن    ااااللللششششــــخخخخصصصصــــييييــــااااتتتت    ااااللللععععررررببببييييــــةةةة
����ييييــــززززتتتت    ����ــــووووااااققققفففف    ممممــــششششــــههههــــــــووووددددةةةة    ممممنننن    ااااللللققققــــضضضضــــــــييييــــةةةة    ااااللللككككووووررررددددييييةةةة....    ووووههههــــمممم    ججججــــممممــــاااالللل    ععععــــــــببببــــددددااااللللننننااااصصصصــــــــرررر    ووووككككــــاااامممملللل
ااااللللچچچچــــااااددددررررچچچچيييي    ووووععععززززييييــــزززز    ششششررررييييفففف    ووووااااللللسسسســــييييــــدددد    ممممححححــــسسسسنننن    ااااحلحلحلحلككككييييمممم    ووووممممــــححححــــممممدددد    ممممــــههههــــدددديييي    ااااجلجلجلجلووووااااههههرررريييي....    ففففــــههههلللل
ببببااااممممككككااااننننككككمممم    تتتتووووضضضضــــييييحححح    ممممــــووووااااققققففففــــههههمممم    ااااللللتتتتيييي    ييييججججههههــــللللههههاااا    ههههذذذذاااا    ااااجلجلجلجلــــييييلللل    ممممنننن    ااااببببننننااااءءءء    ششششــــععععببببنننناااا....    ووووللللننننببببــــددددأأأأ    ااااآلآلآلآلنننن
Ðمممموووونننن    ممممووووااااققققففففهههه????    ����ااااذذذذاااا    تتتتدددديييينننن    للللهههه    ااااللللققققضضضضييييةةةة    ااااللللككككووووررررددددييييةةةة.... ÐÐÐببببااااللللررررئئئئييييسسسس    ججججمممماااالللل    ععععببببددددااااللللننننااااصصصصرررر....    ككككييييفففف    تتتتققققوووو

ممممااااققققووووللللككككمممم    ببببففففككككررررةةةة    تتتتككككرررر7777هههه    ففففيييي    ااااررررضضضضنننناااا    ووووووووططططنننننننناااا????
يضـعني السـؤال في مـوقف شـبيـه بذلك اsوقف الـعصـيب الذي وضـعـتني فـيـه ساعـة وفـاته
وقبل ثالث� عـاماً ونيفo وانا اتولى رئاسـة حترير «التآخي» في بغـداد وقد استـأنفنا اصدارها
بعد بيان احلـادي عشر من آذار. وقد ارتأت قـيادة الثورة ان الÄر بهذا احلـدث كما كانت سـتمر
به السلطة اsركزية واعـالمها بسـبب البرود الذي كاد يكون قطيعـة بينها وب� نظام عبـدالناصر
في ذلك احل�. واقر بأنها كـانت فكرة من القيادة جيـدة النها كانت تخدم اوالً عالقـتنا اخلاصة
�صر وحكامـهاo والنها ثانيـاً وهو االهم في رأيي تؤكد لدى الشعب العـراقي استقالليـة الثورة
الكوردية في سـيـاسـتهـا ورأيهـا بعـيـداً عن تأثيـر السلطة القـائمـة. وكان عـليّ ان اكتب مـقـاالً
رئيـساً بـهذه اsناسـبـة. ما امـسكت القلم حـتى وجـدتني اواجـه ازمة فـكرية حادة. ها انـي مقـبل
على تأب� رجل دفعـه طموحه وخـياله اجلامح الى مـحاولة بناء وطن عـربي كبيـر يضم كل صقع
اتخـذ اللغة العـربيـة له لسـاناً ليقـوم هو على رأسـه وفي سبـيله الصـعب هذا خلف في الضـميـر
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العراقي جـراحاً تعـذر اندمالهـا وبحصـيلة تتمثل فـي مئات اثر مـئات من الضـحايا صـرعوا في
قـتال بشـوارع في مدينة آمنة او اعـتلوا صـقاالت اsشـانق او صفّـوا صفـوفاً امـام فرق االعـدام.
تلك الـفــتنـة التي اثارهـا هذا الرجل �ـحــاولة الشـــواف االنقـــالبيــةo الـتي تصــدى لـهــا حـــزبنا
الد7قراطي الكوردسـتاني وارسل اعضاءه وانصاره اsسلـح� للمعاونة على اخمـادها وكنت كما
نوهت في حلقـة سـابقـة واحـداً ®ن ابتـسم لهـم احلظ ب� اsئـات الذين دفـعـوا حـيـاتهم ثمناً لهـا.

وخرجت باقل اجلزاء.
هذا هو اsوقف الذي وقـفـتـه سـاعـة ماتعـ� علي الكتـابة ولكن الواجب قـبل العـاطفـة. وفي

السياسة المكان للنوازع واالحاسيس اخلاصة.
كـانت صورة الرجـل انذاك حتتـفظ ببـعض رصـيد ورونق بل بكـثيـر منه فـما زال يبـدو للعـالم
ذاك البطل القـومـي الذي صـرع اsلكيـة الفـاسـدة وقـضى على االقطـاع بثـورة يوليـو واعـاد الى
. فكتبت ما عنّ لي عن هذا مصر قنالها الى جانب العزة والكرامة التي افتقدتها قروناً واجياالً
الرجل الذي حـاول بارادتـه واسـاليـبـه اخلـاصـة وباحـتـقـار واضح لكل القـيـم االنسـانيـة من كـبت
للحـريات ومصـادرة حلـقوق الفـرد حتقـيق اجملـتمع االفـضل للفـرد ورفعـه من ذلة وخـصاصـة الى
حيـاة كر7ة مرفهـة فأخطأه السبـيل. ووقفت هنا واخذت التمس الـعذر اsقتضى في هذه اsناسـبة
لفشله وجـئت بالفكرة التي جعلت للمقـال قيمـته وامتيـازه وهي ان مقيـاس شهرة السيـاسي� او
الرجال الذين يصنعون التـاريخ التكون �قدار ما اصابوا من جناح او مـاقصروا دونه او اخطأووه
من مرام واهداف. وكم فـي بطون التاريخ اسمـاء المعـة لرجال سيف وسـياسة خـصصت لهم فـيه
ساحات اوسع بكثير من آخرين كانوا السبب في احـباط مشاريع اولئك او حتقيق اللغلبة عليهم

في سوح القتال.
» وبعـثت به للطبـع بقلب واجف خـشيـة ان واخـترت لـلمقـال عنوان «عـبـدالناصـر حيـاً ومـيـتاً

تفتضح احلقيقة في تأبيني.
في ذلك احل� كانت السفارة اsصـرية في شبه حصارo والداخل واخلارج يتعـرض لالستجواب
والتـعــقـيب لكني اســتـقـبلـت في مكتـبي بعــد يوم� رئيس البــعـثـة الدبلـومـاسـيـة اsصــرية مع
معـاونيه. وقد اقـبل يشكر موقفنا اجلـريء وعواطفنا الصـادقة باسم حكومتـه. بطبيعـة احلال لم
يكن اsقــال مـذيالً باسـمي. ويـخطر ببـالي من االثـرالذي أحـدثه ان السـيــد مـسـعـود الـبـارزاني
oاخبرني اثناء لقـاء بعد هذا ان (محمد حسن� هيـكل) وهو يستعرض ماكتب بحق عـبدالناصر
نوه بصـورة خـاصــة �ا كـتب في (التـآخي) واعـتــبـره خـيـر مـاكـتب في هـذا البـاب. ولم اجن من
تبـعـات اsقـال طبـعـاً اذ كـان واحـداً من الذنـوب التي حـملت السلطة علـى اخـتطافي في عـرض
الشارع بعـد محـاولة اغتـيال السيـد البارزاني الشـهيرة مـباشـرة. وهكذا ترى يأتيني االذى منه
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حياً وميتاً! وتأتي انت اآلن بعد ثالث� عاماً لتطلب رأيي في تكر7ه. كأن لم يكن ماكتبت في
? حينه كافياً

ان تكر» مشاهير الرجال يتأتى في نظري من احد امرين اما سعياً وراء حُظوةo او جراً sغنم
سـيــاسي او غـيــرهo او ابتـغـاء ذيـوع صـيتo وكـسب شــهـرة. وامــا بدافع من وفـاء او اعــتـراف
باجلميلo لقاء فـضل او منّة خالصة من القلب ولوجه الله كما يقـولون. والمواربة في ان الباعث
الى فكرة تكر» عبدالناصر هنا هو بسبب ماعزي اليه من مساندة للقضية الكوردية في العراق
كمـا ذكرت في سؤالك. باالحـرى sواقف معينة وقـفها ازاء الثـورة الكوردية وتطلعاتها حـسبت

له مكرمة ودينا في عنق الشعب الكوردي واجب االداء.
وانا ال اسـتطيع في جـوابي حول احـقيـة هذا القـائد السـياسي بالتكـر» من هذه الناحيـة دون
التطرق الى ناحية رد الفـعل الذي سيخلفه هذا في اوساط واسعـة سياسية وحكوميـة. ومحافل
ذات خطورة لرجال الفكر والقلم. بل في فـضاء رحيب للرأي العام في البالد الناطقـة بالعربية-
على ضـوء اآلثار العـمـيـقـة التي خلفـتـهـا سـيـاساته وطـموحـاته فـي تاريخ هذه االقطار- فـعلى
اولئك الذين يروجـون لفكـرة التكر». اقناع هذه االوسـاط الواسـعـة بان مـايفـعلونه حـسناً وانهم
سيـجدون من عملهم هذا جتـاوباً وال اقول رضـاً او تشجيـعاً السيـما في مصـر نفسهـا واحلكومة

والشعب هناك يكرهان اآلن أن يذكرهما أحد بفترة حكمه.
oناسبة تعطى اهمية خاصةsوألبدأ في تقدير ما يدين الشعب الكوردي وقضيتـه له. وبهذه ا
بل ركنا مركـزياً حول حسن استـقبال الزعيم اsصـري السيدَ البـارزاني وهو في طريق العودة الى
الوطن من اsنفـى والتعـامل مـع الصـورة التي التـقطت لالثن� تعـامل االيقـونات اsقـدسـة حـتى
ليـبدو وكـأن الزعيم اsصـري متـفضـالً على البـارزاني وعلينا. وهي نظرة سطحـية مـبعـثهـا ذلك
الشـعور احلاد بالـنقص الذي يستـولي على طائفة كـبيـرة من مثـقفـينا واsشتـغل� منا بالقضـايا
الوطنية والعامةo فنحـسب كل ا7اءة عطف او ابتسامة او حفاوة نلقاها من غريبo فـضالً كبيراً
وديناً يجب ان يدفع عنه مـقابل. ولو تفـضلت معي في جولـة قصيـرة لالحداث التي سـبقت هذه
فلر�ا إستطعت أن تـتوصل الى جواب صحـيح عن هذا السؤال مَنْ تَشَـرّف �ن? أالبارزاني الذي
شُرَف باللقاء مع عبدالناصر? ام ان عبدالناصر الذي تشرّف بلقاء البارزاني? ومن كان اsستفيد

من اللقاء على الصعيد السياسي? ألبارزاني ام عبدالناصر?
في العـام ١٩٤٣ كانت انبـاء االنتفـاضـة الوطنية التي قـادها مـال مصطفى بتـأييد االحـزاب
السرية الكوردية يحظى بـإهتمام وكاالت االنبـاء العاsية رغم غلبـة انباء وقائع احلرب العـاsية.
وفي مصـر بصورة خاصـة. صدرت كراريس وكـتب حول النضال الكـورديo وsع اسم هذا الزعيم
الكوردي بشكل مـفاجئo حـمل بعض االقـالم الشهـيـرة في مصـر على تناول القـضيـة الكوردية
بعـــمق. وهـو مــا ســـاتعـــرض له بـعــد قـليل. وفي الـعــام ١٩٤٥و١٩٤٦و١٩٤٧ لـم يعـــد اسم
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البارزاني مـجهـوالً في الوسط السياسيo وفي صـالونات صانعي القـرارات اsصيريـة في العالم
سـيـمـا بعـد اsسـيـرة الكبـرى الـتي قـادها بنجـاح منقطع النـظيـر خـالل قـوات ثالث دول اطبـقت

عليه.
وفي العام ١٩٥٨ وهو موعد عودته الى العراق بدا زعيم قومه الذي الينازع فيه -من خالل
تلك التـقـارير التي كـان عبـدالناصـر يتلقـاها من العـقيـد (عـبـداجمليـد فـريد) اsلحق العـسكري
لسفارة اجلمهورية العربية اsتحدة (سنرمز لها فيما بعد باالحرف االول الثالثة من اسمها (ج ع
م)- مالحـظة احملرر: ومـدى االستعـداد الذي يتـهيأ لـه قومـه الستقـباله بـعد غيـاب اثني عـشر
عاماً تقريباً. لم يكن عبدالناصر قليل
فطنة ليدع فرصة مصافحة زعيم كهذا
تفوته وال ان يدع سـبيالً كهذا لـلتقرب
من شعب سـيكون عما قـريب جزءً من
امــبــراطوريتــه بعــد ضـم العــراقo هذا
الـرجل قـــــضـى اثنـتي عــــــشـــــرة سنـة
منفـصـالً �امـاً عن ابناء وطـنه فلم تنل
السـنوات الطوال مـن شــعـــبـــيـــتـــه بل
زادتهــا عـمــقـاً وتعــبــيـراً وكــاد يكون
الوحـــيـــد ب� الـقـــادة من هذا الصـنف
فلطاsا قــضت السـجـون واsـنافي على
شــعــبــيــة قــادة كــثــيــريـن. واني بهــذه
اsناسـبـة اذكـر مـوقـف اثن� من ضـبـاط
الصف الكورد في اجليش العراقي ايام كنت مدعياً عاماً عسكرياً في العام ١٩٤٧. وقد سيقا

متهم� امامي بسبب العثور على صورة مال مصطفى لديهما.
في ذلك احل� بدا لعبدالناصـر ولكثير من اsراقب� السياسيـ� ان مسألة ضم العراق الى (ج
ع م) هي مسألة وقت ليس اال -او هكذا كـانت وسائل االعالم تروج له قبل سقوط عـبدالسالم
مـحمـد عارف- فـاsنطق والسيـاسة الـعمليـة كانت تدفع عـبدالـناصر الى االحـتفـاء بهذا الزعـيم
الطبـيعي ال sليـون� ونصف مليون كـوردي عراقي بل عـلى صعـيد كـوردستان اجملـزأة وبتـقو»
هذه اsعطيـات الاخـالـك عـاجـزاً عن االسـتنتـاج بان الرئيس اsـصـري كـان احـوج الى انشـاء هذه
الرابطة مع الـزعـيم الكوردي ألن فـيــهـا-على اsدى القــصـيـر او الطويل - مــصلحـة سـيــاسـيـة

وكسب اليتوانى شخص مثله عن اطالبه سيما وانه اليكلفه اكثر من ضيافة وصورة.
وكل مـواقف عبـدالناصـر التي تلت ازاء القـضيـة الكوردية حـتى خـتام حـيـاته كانت مـواقف
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املتـهـا عليـه مـصلحـتـه السـيـاسـيـة اآلنيـة يعـينـها بـالدرجـة االولى نوع عـالقـتـه بحكام بغـداد
اsتعـاقب�. وكانت دومـاً عرضة للتـقلب وليس فيهـا شيء 7ت الى مثل عليـا 7لكها هذا الرجل

او عقيدة شخصية ثابتة.
واحلظ هنا يسـعــدني اذ اجـد لذاكـرتي نصـيـراً من فـصـول للـكتـاب الذي اقـوم باعـداده حـول

القومية العربية جئت به معيo وساقتنص منه النصوص التي المناص من اثباتها هنا.
فاقول اوالً. حاولت جهـدي سنوات اثر سنوات من التعقيب الجد لعبدالناصـر تصريحاً ملزماً
عن القـضيـة الكوردية وعن مـستـقبـل النضال الكوردي في اطار رأيـهo فلم اجد افـضل من هذا

التصريح الغريب الذي نقلته وسائل االعالم القاهرية اثر لقائه �ال مصطفى:
«من حق الكورد التـمتع بحقـوقهم اsشـروعة ضمن اطار الـدولة العراقيـةo وتبعـاً ضمن اطار
الوحـدة العربيـة االوسع. ذلك الن للعرب عـدواً خطيـراً واحداً يهـدد مسـتقـبلهم وامنهم ومصـادر
ثروتهم وهو اسـرائيل وان عليهم ان يوجهـوا قواهم العـسكرية ومواردهم االقتـصادية كـافة لدرء
هذا اخلطر». ثم نشرت له جريدة لوموند الفرنسيـة في كانون االول ١٩٦٣ قوالً مشابها اراد به
ان يغـمز قناة عـبـدالكر» قاسم خـصـمهo فـقال «ان احلـرب الكوردية القـائمـة اليوم في جـزء من
الوطن العربيo اÄا هي اضـعاف للجبـهة ضد اسـرائيل». فترى عـبدالناصر هنا يعـتبر كردسـتان

جزءً من الوطن العربي.
ثم وفي اوائل العــام o١٩٥٩ رأت العـالقـات ب� (ج.ع.م) وب� االحتـاد السـوڤــيـاتي تردياً
. وراح خروشـچوف وعـبدالناصـر يتبادالن التـهم والعبـارات اجلارحة في الرسـائل واخلطب مطرداً
العامة. واتفق انه وصـل في السادس عشر من نيسـان الالجئون الكورد من االحتاد السـوڤياتي
مع اسـرهم وهؤالء هـم الذين صـحـبـوا الزعـيم الكـوردي الى اsنفى. وعندها وكـجــزء من احلـملة
االعالمية ب� عبـدالناصر وموسكو بدأ راديو القاهرة هجوماً كاسحاً مسـتهدفاً هؤالء القادم�:

وهذا هو كما سجلته في حينه: 
«هؤالء الكورد الـسـوڤــيــات (!!) الثـمــاÄائة الذيـن وصلوا العــراقo بكامل اسلـحـتــهم (!)
وعدتهم احلربيـة واsدرب� على حرب االنصارo هم االن في طريقهم لالنضمـام الى قاسم وحلفائه
الشـيـوعي�o للتـصـدي للقـوميـة العـربيـة واعالن احلـرب في سـبـيل القـضاء على عـروبة العـراق

وابعاده عن اشقائه العرب».
وفي صـــبــــاح يوم ٩ آذار اصـــدر البـــارزانـي نداءً العـــضـــاء وانـصـــار احلـــزب الد7ـقـــراطي
الكوردستاني بـاالنحدار الى اsوصل «دفاعاً عن انفـسهم ضد التعصب القـومي العربي» هكذا
ورد في النداء. وكان من آثار ذلـك النداء حملة شعـواء من صحافـة (ج ع م) ووسائل اعالمـها
حفلت بأقذع السباب والشتائم ضد الزعيم الكـوردي وحزبه وانصاره يخجلني حقا ايراد بعضها
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ااااللللتتتتيييي    ااااجنجنجنجنززززههههاااا    ااااللللززززععععييييمممم    اااا%%%%صصصصرررريييي....
ما اظنـك تريد ان تعزو لنوري السـعيد هـذه القدرة في التـأثير على سيـاسة دولت1 عظـمي1
كـانگلتـرا وفـرنسـا وال على اسـرائيل و هي ثالـثة دول الـعدوانW فـي ١٩٥٦. اخطاء هذا الرجل
في مـعاجلـة شؤون الوطن وفي سـياسـة الشرق االدنـى واالوسط كثـيرةW وهي ليـست بحاجـة الى
مـثل هذه االكـذوبة. فلمـاذا نزيدها بهـا? ا%صـدر االوحـد لهـذه ا%قـولة كـما يغـلب على ظني هو
(مــحـمــد حـسنـ1 هيكل) هذا الصــحــافي الناجح جــداً ذو ا%قـدرة الـتي التبــارى على اخـتــراع
القـصص ا%ثـيـرة والوقـائع السـيـاسـيـة اخلـيـاليـة. وقـد جـئت بنـمـاذج منهـا في اجلـزء الثـاني من
(العـراق في عـهـد قـاسم). اريد التـأكـيـد مرة اخـرى انا لـست في مـوقف الدفـاع عن الرجل بل
التقو�. واخطـاؤه كثيرة والحاجـة هناك الى الزيادة فيها ور{ا قـالها في معرض حـماسة وأنا ال
أسـتطيع أن أنفي أو أثبت أقـواالً قـابلة للزيادة والنقـصـانW عـفوياً وكـانت احلكومـة البـريطانيـة

بحاجة الى تشجيع نوري عند إتخاذها قرار الغزو.
في نظري وبعد انقشاع غيوم احلرب الباردةW وانكشـاف السياسات العا%ية خالل تلك الفترة
التي خـتـمت بانهـيـار النظام السـوڤـيـاتي وبالثـورة الد�قـراطيـة التي عـمت الـبالد االشـتـراكـيـة
الدائرة في فـلكه وتهــافت تلك الدول علـى الدخـول في حـلف االطلسي بعــد ان كـانـت تناصـبــه
العداء يبدو ا%ؤرخ من الغـباء والسخف {كان ان يفضل حلف وارشو مـثالً على حلف السنتو او
مـايدعى بحلف بـغـداد. بل االرتفـاع بحلف وارشـو(٢٥). والتـسـامي به عـلى االحـالف الغـربيـة

(٢٥) منظمـة حلـف وارشـو. هي حلف دفـاعي مـتـبـادل باألصل دعـا اإلحتـاد السـوڤـيـاتـي الى عـقـده و� ذلك في ١٤ أيار
١٩٥٥ {دينة وارشـو. وتألف من أ%انيا الد�قـراطيةW وچيكوسلـوڤاكيـاW وألبانيـا وهنگاريا وپولندا ورومـانيا أعـضاءً.
وكان جـواباً على حلف األطلنطي وكالهما من مظاهر احلـرب الباردة. � نصب قيادة عـامة عسكرية للحلف مـقرها في
مـوسكو. ونص على إبـقـاء قـواعد عـسـكرية لإلحتـاد السـوڤـيـاتي في هذه البلدان وجـيـوشـهـا {واجـهـة حـلف الناتو في
أوروپا. وضـمن احللف لإلحتاد السـوڤيـاتي �ا ضمن مـركزاً للـمسـاومات واألخـذ والعطاء الدبلوماسـي1. إال أن ا%تتـبع
%سيرة هذا احللف ونشاطه الفعلي يجد وهـنا وجه الغرابةW أن اإلحتاد السوڤيتي لم يستخدمه في عمليـة مواجهة فعلية
مع الغرب وإ�ا إسـتخدم قـوات احللف لسحق اإلنتـفاضات الد�قـراطية ضد سلطة األحـزاب الشيوعـية احلاكـمة في تلك
البـالد. فـفي آب ١٩٦٨ إسـتخـدمت احلكـومة السـوڤـيـاتيـة قـوات حلف وارشـو من پولندا لقـمع ثورة چيكوسلـوڤاكـيـا
الشـعبـية العـارمـة. وفي ٢٣ تشرين األول ١٩٥٦ سُـيّـرت قوات حلف وارشـو لقـمع حركـة اإلصالح الد�ـقراطيـة بقيـادة
(إ�ري ناجي) وهي حـركـة الطالب والعمـال واجلـيش في هنگاريا وأعلن (ناجي) إنـسحـابه من حلف وارشـو وطلب من
األ¦ ا%تــحـدة اإلعــتـراف بهـنگاريا كـدولـة مـحــايدةW ثم بادر الى تألـيف حكومــة إئتـالفــيـة من أحــزاب الد�قــراطي1
اإلشتراكـي1 وا%الك1 الصغار والفالح1 الوطني1. وفي ٣-٤ تشرين الثـاني دخلت الدبابات السوڤيتيـة التابعة حللف
وارشو العاصمة بودابست وقضت على الثورة {عارك دمويـة سقط فيها مئات القتلى وآالف من اجلرحى وهرب ناجي=



202

ا%مـاثلة وا%ضادة فـواحدها كـان يريد تطويق االخر وتغليب سـياسـته واجلـانبان كـانا ينظران الى
العالم الثـالث او الدول النامية او ماشـئت ان تسميهـا ومنها العراق والدول الناطقة بالـعربية -
{ثابـة مناطق نفوذ جـيدة وحـقول تبذر فـيهـا مفـاهيمـها. فـالغرب يريدها إلحكام حلقـة التطويق
والشرق يعمـل على احباط العملية بـالتشنيع والتهريج العـقائديW والتلويح بقميص عـثمان أي
خطر الدول االستـعمارية واالمـبريالية العـا%ية على مـستقبل الـدول النامية ومـا الى ذلك {قابل
اخلطر الشــيـوعي العظـيم على حـريات الـشـعـوب. وال ادري اكــان (نوري السـعـيــد) يدري في
اعماق نفسـه بان اخلطر الذي جسمه للحزب الشيوعـي العراقي لينحدر به الى سياسته القـمعية
Wللحريات العامة كان وهماً خالباً وانه قدره على غير حقيقته باخالص صاحب العقيدة لعقيدته
ام انه اتخذه مرقاة %الحـقة ومطاردة ا%عارضة باوسع نطاقها كـما بدت له في تظاهرات ا%عاهدة
للعام W١٩٤٨ وفـي االنتفاضـة الوطنية في العـام ١٩٥٢. تلك االنتفـاضة التي لم يسـهم فيـها
. وهو يعلم كـما يعلم الكثيرون انذاك انه ذلك احلزب الشيوعيون العـراقيون اال اسهاماً هامشياً
كـان من الضعف بحـيث قصـر اهتمـام بقيـة باقـية فـيه على ازالة االنشـقاقـات فيـه وبناء كيـانه
ا%مزق(٢٦). مشكلة هذا السياسي كانت اوالً واخيراً انه مع ا�انه ا%شوش الغامض بالد�قراطية

=  الى رومانيا فسلم نفسه فيما بعد ونُفذ به حكم ا%وت شنقاً مع لفيف من قادة احلركة.
وفي پولندا أ®ت قـوات حلف وارشو سحق إنتـفاضة (پوزنان) العـمالية في الـعام ١٩٥٦ بعد سـقوط عشـرات القتلى.
ويذكر با%ناسـبة أن اجلـيش السوڤيـاتي إستُخـدم بنطاق واسع إلخمـاد الثورة الد�قراطيـة التي عصفت بـأ%انيا الشرقـية
في العـام ١٩٥٦. با%ناسبـة ال يحدثنا التـاريخ احلديث خـالل هذه الفتـرة أو الفتـرات التي تلتهـا أن حلف الناتو أرسل

قواته الى أي دولة من أعضائه لفرض نظام مع1 عليها بأي وجه كان.
(٢٦) ا%عضلة الكبـيرة التي تواجه أي مؤرخ عـراقي مصمم على جـالء احلقائق. هو تقدير إسـهام احلزب الشيـوعي العراقي
في اإلنتـفاضـات واإلرهاصات اجلـماهيـرية تقديراً مـعقـوالً خاليـاً من ا%بالغـة. فهـذا احلزب ظل حـزباً سرياً منذ إنشـائه
وإنك التسـتطيع في أي فـتـرة من الفـتـرات القطع فـيـمـا إذا زاد عـدد أعـضائه الـعامـل1 ا%نظم1 عن العـشـرة أو ناهز
األلف1 والثـالثة. السـيمـا خـالل تلك الفـتـرة العصـيـبـة التي مر بهـا الشـيـوعيـون ب1 العـام1 ١٩٤٧-١٩٥٣. عندمـا
كانت الـفئات القلـيلة جداً التي سلمت من اإلعـتقـاالت الكبرى تتناحـر على القيـادة. والناجح منها هو من يحـوز على
مطبعة احلزب قـبل غيره. فا%طبعة كانت وقد بقـيت الى األخير معيار قوة احلـزب وصوته ا%دوي. ومن يضع يده عليها
. إنك لتـرى اإلحتـراب عليـها الذي كـاد يكون حرباً عـواناً ب1 قـيادة الشـيوعـي1 في سـهل جداً أن ينصب نفـسه قـائداً
مذكـرات أقطابهم من أمثـال بهاء الدين نوري وزكي خـيري. فبـا%طبعـة �كنك أن تصدر ا%ناشـير واجلـرائد ذات ا%قدرة
ا%دهشــة على مـخـاطبــة اجلـمـاهيــر والتـعـبـيــر عن إحـسـاســهم وبإثن1 أو ثالثة من ا%ـتـفـان1 في ســبـيل حتـقـيـق نصـر
البروليـتاريا يحمـالن الفتة خطت عليـها شعارات وطنيـة ومطالب جماهيـرW يختفـيان بها في عطفـة من طريق ويبرزان
بها فـجأة ليجـدا بدقائق معـدودات خمس1 أو مائة شـخص يلتحقـون بهم حتى تأتي الشـرطة لتفريقـهم والقبض على=
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-كـان يعـتــقـد بان الشـعب العـراقـي لم يصل بعـد الى ا%رحـلة التي �كن ان �ارس بهــا وفـيـهـا
حـريـاته الد�قـراطـيـة اجل ومع ذلك كـله فـإن مــهندس حلف ا%عــاهدة ا%ركــزية هذا(االمـپــريالي
االستعـماري الوغد الزنيم احلقيـر الكريه) واذهب في تسميته الـى ماشئت. لم يكن في أي يوم
من االيام اشــد قـسـوة واعـتـى من اولئك ا%الئكة األطهــار الذين قـمــعـوا بالنار واحلــديد وباسم
احلـرية والتـقـدمـيـة والطوبائيـة االشـتـراكـيـة وبإسم (حلف وارشـو) وبقـوات حلف وارشـو ثورات
شعبية د�قـراطية على انظمة حكم احلزب الواحد القمعية ا%صـادرة للحريات العامة. أفي ا%انيا
الشـرقيـةW اوفي پولندا او هنگاريا او چيكوسلوفـاكيـا. والغرب بحـلف الناتو وا%عاهدة ا%ركـزية
وغيرهما لم يتدخل وليته تدخل في انقالبات دول الشرق االدنى او ثوراته ان شئت. ولم يفرض
الناتو نـظام حكم مــع1 على اي دولة فـي سـورية والـسـودان واليــمن والعــراق ومــصـر. وا%قــام
اليتسع إليراد االمثلة بالزمـان وا%كان واحلدث. وإن كنت مصراً على إمتـحاني في هذه ا%عادلة
فلتـفعل في حـوار اخر ان شـئت واذ ذاك سـترى كم عـبث مؤرخـو عصـرنا بتـاريخ البالد الناطقـة
بالعـربيـة. اتريد ان احـدثك بقـصـة ذلك االمـپريـالي االستـعـمـاري (اجلنرال ديغـول) وكـيف امّن
للجـزائر استـقـاللها? ام بثـورة يوليـو في مصـر وكيـف ساندها االمـريكان? ام بحكاية اسـتقـالل

=  ا%عـروف1 منهم. وفي قـيـادة تلت إعـدامـات W١٩٤٩ كـان مـهـووس متـهـور يدعى (شلـومو دالل) قـد حـاز ا%طبـعـة
ونصب نفسه سكرتـيراً للحزب. فصار خـالل الفترة القصيـرة من احلرية وقبل أن يقبض عليـه ويُعدم - ينزل األوامر الى

األعضاء ا%تبق1 بالقيام بأمثال هذه التظاهرات الصغيرة العقيمة ليستنفدوا كل ما بقي من الشيوعي1 من طاقة.
ومن أمثال تلـك ا%آزق حكاية شاع أمرها وذاع وحتدثت بهـا اجملالس. فقد كان صـدر من الكرمل1 لألحزاب الشيـوعية
كـافـة بالقيـام بفـعـاليـات وتظاهرات وإحـتجـاجـات ضـد اإلنقالب الـعسكري الـذي وقع في گواتيـمـاال من دول أمـريكا
الالتينـيـة على حـكم يسـاري. وبحــسب األصــول إنطلقت تظـاهرة شـيــوعـيــة في شـوارع بغــداد مطالبــة برفع اليــد عن
گواتيماالW واحلرية لگواتيماال. كان في دائرة األمن ضابط شـرطة ذكي نابه إشتهر في تعقيب الشيوعي1 يدعى "نائل
احلـاج عيـسى". وأحـاط رجاله بتظاهرة گـواتيـماال وقـبـضوا على عـشرات جـيء بهم الى ضابط الشـرطة هذا. فـأدخلهم
قاعـة كبيـرة نشر على جدرانهـا خريطة للعالم. وقـال لهم: "إسمعـوا يا أوالد الـ.... أقسم بالله بأني سـأطلق سراح كل

من يتقدم ليؤشر لي على اخلارطة موقع گواتيماال!!" وكانت النتيجة كما توقع.
كنت ومـازلت صديـقاً للشـيـوعي1. ولي فـيـهم إخوة أعـزاء. قـدم معظمـهم أنفـسهـم فداءً لعـقـيدتهم وفي سـبـيل خدمـة
" أذكـرهم بحن1 وألم وإشـتيـاق. مناضلون وطنهم. إسـتشـهدوا وحـسنت شـهادتهم. "ومنهـم من ينتظر وما بدلـوا تبديالً
. إسـتفادوا من جتـارب من سبـقهم ومن خيـر مناضلW1 لكم كان يسـعدني لو أن شيـوعييّ هذا اليـوم عندنا عرباً وكرداً
دروس التـاريخ. لو فكروا قليـالً  لينفضـوا عنهم رداء السـتالينيـة وليـخرجـوا بأنفسـهم وبجـماهيـرهم من أجواء احلـرب
البـاردة اخلانق واإللتـحاق بركب التـجديد والعـمل على فـحص الذات ومحـاسبـة النفس. وهو ما قـام به معظم األحـزاب
الشـيوعـيـة في عـا%نا هذا الذي نعـيشـه. لتـتبنى أهـدافاً د�قـراطيـة �اشاة لـروح العصـر بدالً من اإلصـرار على مـتابعـة

األ�اط القد�ة في اإلجتاهات الفكرية واإلعتماد على األدبيات وا%راجع والشعارات التي تب1 زيفها.
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مراكش? اتريد ان اريك كيف جنى ا%ورخون وكتاب الوقائع التاريخية على مسيرة احلرية وعلى
ا%فاهيم الد�قراطيةW وسبل التحرر القو�ة بقلبهم احلقائق وتزييفهم ا%غازي? 

) للغرب كـما صـوره ا%ؤرخون. بل كـان عبـداً مع هذا كله فـان نوري السعـيد لم يـكن (عبـداً
لنوري السـعـيـد نفـسـهW وخلـياله الـسيـاسي وهنـاك مواقف كـان فـيـهـا يتـحـدى االنگليـز ويقضّ
عليهم مـضاجعـهم. والاريد ان اذكر تلك التي وقـفها في ا%رحلة السـياسيـة االولى له. وقد اتى

الى ذكرها الكتاب قبلي ولكني ساذكر بعضاً �ا اغفلوه في ا%رحلة الثانية. 
 في العـام ١٩٥٣ او بعده او نـحوه هدد السـعـيد شـركات النـفط واحلكومة البـريطانيـة برفع
اخلـالف الناشـب حـول حـصص العـراق من عــائدات النفط الى احملـاكـم البـريطانيـة واالســتـعـانة
برجـال القــانون اليـسـاري1 االنگلـيـز في رفع الدعـوى. وسـأل عـن اشـدهم صـالبة فـاشـيــر عليـه
باحملامي الشـهير (د.ن. پريت D.N. Pritt) عضو مـجلس العموم البريطاني ا%سـتقل ا%اركسي
العـقـيـدة. وهو واحـد من قلة من احملـام1 العـا%ـي1 الذين كـانوا يتـبـرعـون للدفـاع عن ضـحـايا
احلرية في سائر اقطار العالم. والكاتب البارع الذي داب على تبـرير مواقف االحتاد السوڤياتي
من د�قـراطيــات الغـرب في السنوات التي سـبــقت احلـرب العـا%يـة االخـيـرة وبعــدها وخـاللهـا.
وعـرف بصــورة خـاصـة عنـدمـا رئس هيــئـة التـحــقـيق الدوليــة التي ندبت للتــحـقـيق عـن حـريق

الرايشتاغ وكان قد دبره هتلر في ١٩٣٦ واتهم به الشيوعي1.
اقول: استقدم (نوري السـعيد) هذا القانونيّ الباقعة فجـاء بغداد ووإحتفى به وأحسن نوري
إسـتـقبـاله ووضع أمـامـه بكل ثقـة وأمـانة كل الوثائق ا%تـعلقـة بإمـتـيـازات النفط حـتى السـرية
منهـا. ثم هدد البـريطاني1 به وبـالتأمـيم وقـد نصـحـه پريت به. الى احلـد الذي أرغم الشـركـات
على مـايريده السـيمـا دفع عـائدات العـراق على أسـاس الذهب. وبه كـسب للعـراق تلك ا%الي1
التي كـانت الـدولة بأمس احلـاجـة إليـهـا لتـصــبح فـيـمـا بعـد اسـاسـاً جمللس االعــمـار {شـاريعـه

الهائلة.
ور{ا كـان ذلك في اواسـط اخلـمـسـينات عندمـا تلـكأت بريطانيـا في تزويد اجلــيش العـراقي
باالسلحة احلديثة. كان منه موقف روائي يستحق التسجيل والذكر: استدعى السفير البريطاني
وفي لقاء عـاصف هدد بقطع كل تعامل جتـاري مع بريطانيا والتـوجه با%شتـريات الى الواليات
ا%تـحـدة أو االحتـاد السـوڤـياتـي ان كلف االمـر. ويذكـر انه الغى التـمـثـيل الدبلومـاسي مع هذه

الدولة في وقت سابق.
وقـد اليكون خـروجـاً عن السـيـاق ونحن �ـر بأعـيـاد (نوروز) وكـان نوري قـد منع في اواخـر
. اال انه عاد فـالغى امر منعـه عندما اعلم بانه عـيد قـومي فتم األربعينـات اإلحتفـال به رسمـياً
االحتـفال به رسمـياً في كل من اربيل وسليمـانية بنوع خاص والول مـرة حتت الرعاية الرسمـية.
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واذكر ايضـاً ان العالمـة االستـاذ توفيق وهبي جتـرأ حينذاك على كـتابة بحث طريف للغـاية عن
العيد نشر في مجلة سـومر. إال أن احلكومات التالية منعت إقامة ا%هرجانات رسمـياً {ناسبته.
مع هذا بدا كـما وصـفه منافـسـوه على احلكم. وكمـارآه اعداؤه وكـمـا كنا نحن رواد الد�قراطيـة
نراه واحـداً �ن حـاول القـضاء علـى براعم الد�قـراطيـة بعزم وقـوة وغـالظة. وهو بذلك يعـبـر عن
وجهة نظره اخلاصة وليس بدفع من قوى خارجية او خدمة لالنگليز خالصة. وإال فكيف نغفر له
قـيـامـه في العـام ١٩٥٤ بـالغـاء امـتـيـاز اكـثـر من ٤٥٠ صـحـيـفـة ومـجلـة ونشـرة دورية وغلق
عشرات من النقابات والنوادي واجلمعيات? واذا شئنا تغليب حسن النية على العمى السياسي
والعناد في التـزام الفكرة اخلـاصة. فـسـيلوح لنا (نوري السـعيـد) ذلك السـياسي احلـريص على

مستقبل بالده اكثر من حرصه على سمعته ومركزه وشهرته وطمعه بالسلطة.

سسسس::::    ععععــــررررفففف    ااااللللسسسســــععععــــييييــــدددد    {{{{ززززاااايييياااا    ششششــــخخخخــــصصصصــــييييــــةةةة    ووووااااثثثثرررروووواااا    ععععــــننننهههه    ااااللللووووففففــــااااءءءء    الالالالصصصصــــددددققققــــاااائئئئهههه    ووووااااالالالالححححــــسسسســــاااانننن    ووووااااالالالالللللتتتتــــززززاااامممم
ببببششششررررفففف    ااااللللككككللللممممةةةة    ففففيييي    ععععالالالالققققااااتتتتهههه    ااااللللششششخخخخصصصصييييةةةة    ووووااااللللععععااااممممةةةة....    مممماااا    ققققووووللللككككمممم????

لم تتح حملام بعيد عن العـاصمة وصحافي محلي مثلي اال مـراجعة له دامت بضع دقائق في
قضـية قرار اتخـذه ايام كان رئيساً للـوزراء في العام ١٩٥٦ بخصوص مـنع تصدير االغنام الى
سـورية حـرصـاً على ابقـاء اسـعـار اللحـوم {سـتـواها. ولم يقـتض مني اقناعـه بخطأ القـرار غـيـر
دقائق. على انـي الحظت كما الحظ غـيري رقـعة مخطوطة مـعلقة على احلـائط فوق رأسـه بهذا
ا%ثـل او القـــول ا%أثور: «إتق شـــر من أحـــسنـت اليـــه» لم �ر وقت طـويل ليـــزيلهـــا الزمـن من
ذاكرتي. تذكـرتها باثن1 رَكَن اليـهمـا (نوري السعيـد) ومنحهـما ثقتـه اولهما العـقيـد (وصفي
طاهر) مرافـقه اخلاص الذي قـاد مفـرزة الهجوم على منزله وتولى امـر تعقـيبه في شـوارع بغداد
في ١٥ ®وز ١٩٥٨ للقبض عليـه ولواله ما كان يضـمن ترقياته وخـدمة مؤقـتة النه لم يكن من

خريجي الكلية العسكرية بالعراق.
ثانيهـما: الوزير (خليل كنه) الذي كان (الـسعيد) كـما يعلم اجلمـيع ولي نعمتـه وواحداً من
انصـاره ا%وثـوق1. صـاهرهW ولصق به وروج لـسـيـاسـتـه وتـابعـه دو�ا حتـفظ وبـال حـدودW حـرص
دائمـاً ان يبـدو كــالعـاشق الواله ا%فـتـون بـبـعـد نظر سـيـده وولي نعـمــتـه. وكـان احـداً من وزراء
حكومـة السـعـيـد في العـام ١٩٥٤ -التي وجـهت {راسـيمـهـا تلك الضـربة الصـاعـقـة للحـريات
العامة. واعتدت على ا%بـادÁ الد�قراطية وشدت النكيرعلى حقوق التـعبير والرأي- وفي العام
١٩٦٦ عندما اصدر خليل كنه كتاب ذكرياته «العراق امـسه وغده». لم يبق مثلبة ونقيصة اال

ورمى سيده بهاW مسنداً اليه كل مانال العراق من كوارث.
طالعت كـتـابه هذا ومـا ان بلغت به مـرحلة الشـتم والنقـد حتى تذكـرت رقـعـة نوري السـعيـد
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التي رأيتها على جدار مكتبه «اتق شر من احسنت اليه».

w!öO~"« w"U# bO$—
سسسس::::    ووووااااآلآلآلآلنننن    ااااللللىىىى    ااااللللــــششششقققق    ااااللللثثثثــــــــــــااااننننيييي    ممممنننن    سسسســــــــــــؤؤؤؤااااللللنننناااا    ااااالالالالصصصصللللــــيييي....    ووووههههوووو    ااااجلجلجلجلــــــــززززءءءء    ااااخلخلخلخلــــــــــــااااصصصص    ببببررررششششــــــــــــييييــــــــدددد    ععععــــــــــــاااالللليييي
ااااللللگگگگييييــــــــــــالالالالننننيييي....    للللععععــــللللككككمممم    ااااددددررررككككــــــــتتتتــــمممم    سسسســــــــرررر    ااااننننتتتتــــــــــــققققــــــــاااائئئئنننناااا    ههههــــذذذذاااا    ااااللللسسسســــــــييييــــــــــــااااسسسسيييي    ممممنننن    ددددوووونننن    سسسســــــــاااائئئئــــرررر    ررررؤؤؤؤسسسســــــــااااءءءء
ااااحلحلحلحلككككووووممممــــااااتتتت    ااااللللسسسســــااااببببقققق1111    ببببععععــــدددد    ((((ااااللللسسسسععععــــييييــــدددد))))....    ففففــــههههذذذذهههه    ششششــــخخخخــــصصصصــــييييةةةة    تتتتببببــــااااييييننننتتتت    ففففــــييييــــههههاااا    ااااررررااااءءءء    ااااللللــــسسسسااااسسسســــةةةة
ممممععععــــااااصصصصررررييييهههه    ممممعععع    آآآآررررااااءءءء    ككككــــتتتتاااابببب    ااااللللتتتتــــااااررررييييخخخخ    ااااللللذذذذيييينننن    حتحتحتحتددددثثثثوووواااا    ععععنننن    ااااععععــــممممااااللللهههه    ووووالالالالسسسســــييييممممــــاااا    ددددووووررررهههه    اااا%%%%ررررككككززززيييي
ً    اااامممماااا    ووووااااننننككككمممم    ققققدددد    ججججــــببببتتتتمممم ففففيييي    ححححررررككككــــةةةة    ممممااااييييسسسس    ١١١١٩٩٩٩٤٤٤٤١١١١    ااااللللتتتتيييي    ععععررررففففتتتت    ببببححححررررككككــــةةةة    ررررششششييييدددد    ععععــــاااالللليييي    ااااييييضضضضااااًًً
ً    ممممنننن    تتتتااااررررييييخخخخ    ببببــــالالالالددددنننناااا    ااااحلحلحلحلــــــــددددييييثثثث    ووووننننــــققققــــــــببببــــــــتتتتــــمممم    ففففيييي    ززززووووااااييييااااهههه    الالالالسسسســــــــــــييييــــــــممممــــــــاااا    تتتتللللــــكككك    ااااللللتتتتيييي    ححححــــــــــــففففللللتتتت ااااففففــــــــااااققققــــــــــــااااًًً
بببباااا%%%%ففففــــااااججججــــآآآآتتتتWWWW    ووووززززااااححححــــممممــــتتتتــــههههــــاااا    ااااللللززززووووااااببببعععع    ووووااااالالالالععععــــااااصصصصــــييييــــرررر    ببببااااللللننننــــوووواااائئئئبببب    ووووااااللللككككووووااااررررثثثثWWWW    ففففــــالالالال    أأأأششششكككك    ففففيييي    اااانننن

....ً للللددددييييككككمممم    ععععنننن    ههههذذذذاااا    ااااللللسسسسييييااااسسسسيييي    مممماااا    ققققدددد    ييييععععتتتتببببرررر    ججججددددييييددددااااًًً

الغــريبW ان هذا الرجل لم ينـل ذرة عطف ولم يذكــره باي خـيـر كـل زمـالئه رجــال احلكم في
العراق ح1 تطرقوا اليه في مـذكراتهم ولم اجد في كل الكتب التاريخية والسـياسية التي الفت
حـول ادواره وحيـاته العـامة او نوّهت بذكـره عـرضاً في واقـعـة معـينة -من انتـقص عمـال لهW او
نشاطاً سياسياً او رماه {نقصةٍ او عيب. وهم في نظري صنفان: صنف قومي يعتبر رشيد عالي
رمـزاً قومـياً وينزله منزلة الصـدر في روادها االوائل بوقـفاته ضـد النفوذ االنگليـزي وبقمـعه مـا
دعي بتـمرد اآلشـوريW1 وتزعمـه حركـة مايس ا%واليـة للمـحور. وصنف آخـر و�كن وضعـهم في
قـائمة اليـسـار او التـقدمـيـةW تراهم يهابون ولـوج بابٍ عُوّد القـراء عليـها ويـتهـيـبون من كـشف
الوجـه اآلخـر لـلگيـالني. ومـعظمـهـم يعـرفـه كـمـا أعـرفــه لكنهم يضطرون الى مــجـاراة اآلخـرين
االوائل والأدري %اذاW أهو خوف أم تقـية? وبهذا تتحـقق احلذيعة الكبرى ويرسم للتـاريخ صورة
. صـارحني كـثـيـر من قـراء هذه احلـلقـات بأن مـا يقـرأون من احـاديث لي بعـيـدة عن الواقع جـداً
فـيـهـاW �ـثل نهـجـاً غـيـر مــألوف في دراسـة االحـداث التـاريخــيـة وفي النظر الى صــانعي تلك
االحداث. وهذا ليس الواقع فأنا اكتب واحتـدث {ا يجب ان يكون ا%ألوف. وغير ا%ألوف هو ما
عودوا على قراءته مع االسف وانا ا�ا استدرك ماغفلوا عنه او تغافلوا ال ما قصروا دونه. وانا
ال اختـرع احداثاً اختـراعاً وهي {تناول اليـد دوماً وا�ا اتصيـدها. وال املك من ا%علومات أكـثر
�ا ال�لكون وكلنا يغترف من مع1 واحد وا%صادر مبذولة للجميع. لكني اختلف نهجاWً فأرتاد
سـاحـات صـغـيـرة ألنفـذ منهـا الى ا%يـدان الواسع الرئـيس. واسلك انفـاقـاً ضـيـقـة لتـقـودني الى
الطريق االرحب وغـيـري يبـدأ بالكبـير فـال ينتـبـه الى الصـغيـر. والسـاحـات الصـغيـرة واالنفـاق
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الضــيـقــة هي مـادة التــاريخ االصــيلة واحلـوض الـكبـيــر هو حـصــيلة جتــمع القــدراتW وبالطرق
التقليدية التي انبذهاW غُمطت حقوق كثيرين وكسب كثيرون سمعة وفضالً ال يستحقونهما وآه
ثم آه لو نهض مفكرونا ومؤرخونا وحملة القلم فينا {ا تقتضيـه الذمة والضمير فيهم واقتصدوا
قليـالً في ®جـيــد ابطال الكوارث وا%آسي واحملن ووضـعـوا حـداً حملـاوالت صـفـيــقـة في تغطيـة
اسـاءات اجتـرحهـا اوالء (االبطال) بحق البـالد ومواطنيـها. والكف عـن تبرير اجلـرائم ا%شهـودة
السيـما تلك التي ترتكب حتت زعم مـحاربة االمـپريالية واالسـتعـمار. او تلك التي يشـتم منها
روح العـداء لالنگليـز تبـريـراً وتغطيـة لسـوء احلكم واالسـتـبـداد والعـبث باحلـريات وخـرق حـرمـة

القانون.
عندمـا تقـضي امـانة القـول من الـكاتب او ا%ؤرخ اخلـروج من دائرة الصـمت او خـرق حـجـاب
الصوت كمـا يقال. {حاولة لتغيـير ما جرى مجرى ا%سلمـات التي ال تقبل طعناWً بدا في اغلب
االحيـان -ذلك اجلَدْي االسـود ب1 اخلراف البـيض فيـعاقب ويهـان وتتكالب عليه كـالب هاتكي
االعراض بالـتهم والطعـون. والعجب: ان كانـت االغلبية سـراقاً فـان االمانة سـتعـاقب بوصفـها

جر�ة.
ً    ععععنننن    ممممووووضضضضووووععععنننناااا    ببببااااللللسسسسؤؤؤؤاااالللل    اااامممماااا    ييييخخخخططططرررر    ببببببببااااللللككككمممم    ااااححححدددد    ممممنننن    ككككتتتتااااببببنننناااا سسسس: ممممججججااااررررااااةةةة    %%%%اااا    تتتتققققوووولللل    رررر{{{{اااا    ححححددددنننناااا    ققققللللييييالالالالًًً
جتجتجتجتررررأأأأ    ععععللللىىىى    ااااققققــــتتتتححححــــاااامممم    ههههذذذذهههه    اااا%%%%ووووااااننننعععع    ااااللللففففككككررررييييةةةة    ااااللللتتتتيييي    ووووصصصصففففــــتتتتممممووووههههاااا    للللييييــــسسسسمممميييي    ااااالالالالششششييييــــااااءءءء    ببببااااسسسسممممــــاااائئئئههههاااا
ااااحلحلحلحلــــققققــــييييــــققققــــييييــــةةةة????    ااااععععننننيييي    ممممــــاااا    ببببــــدددداااا    ممممنننن    اااا%%%%سسسسللللممممــــااااتتتت    ححححــــسسسسبببب    ققققــــووووللللككككمممم....    أأأأللللييييــــسسسس    ههههنننناااا    ممممنننن    ححححــــااااوووولللل    ووووضضضضعععع

ااااالالالالححححددددااااثثثث    ااااللللتتتتااااررررييييخخخخييييةةةة    ففففيييي    اااا%%%%ننننززززللللةةةة    ااااللللتتتتيييي    تتتتسسسستتتتححححققققههههاااا????
اليخطر ببـالي غيـر واحد. هو ا%ؤرخ االجـتمـاعي ا%رحوم الدكـتور (علي الوردي). اذكـر انه
اجترأ على أن يضع ما انزل منزلة ا%قدسات في نصابه واعني به ثورة العشرين (١٩٢٠) فقال
انهـا ليـست بثـورة با%عنى الصـحيـح وا�ا هي واحدة مـن انتفـاضـات عـشائريـة عديدة حـفل بهـا
تاريخ بالد ما ب1 النهرين قبل العهد العثمـاني واثنائه السباب التتعلق بخلع نير اجنبي محتل

وا�ا السباب عشائرية خاصة. فكُفّر (الوردي) وصُلب.
اذكر ويذكـر كثـيرون غيـري ان هذا الباحث الذي شق حـجاب الصوتW عـوقب بحملة شـعواء
وقذف {ا لم يقذف به كاتب قبله وعُيّر وسخر به وبـضعف انشائه وعدم وقوفه على قواعد اللغة
العربيـة من ب1 ما قذف به وعندمـا انبريت للدفاع عنه وانا ال اعـرفه والهو يعرفني عـوقبت انا

ايضاً.
وها انا وقد مـضيت بعـيداً في شرح مـقصـودي من تعمد الـزيف في وقائع التاريخ اليـسعني
ابقـاؤه مـبـتـوراً فـأقـول: قـد يتـأخـر الزمن ببـعض الواقـف1 عـلى دقـائق االمـور وخـبـاياها بسـبب
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حرصهم على مراكز ا%سؤولية التي يحتلونها فيضنون {ا يعرفون عنها. ويتخفى بعضهم با%ثل
العـربي السـائر «اذكروا مـوتاكم باخلـيـر». فال �اط اللـثام عنهـا اال بعـد اكمـال الصـورة ا%زورة
ا%كذوبةW لـيـصـعـب رمـجـهــا او يتـعــذر. وهنا تلوح لي اشــبـاح اولئـك (االكـاد�ي1) والكـتـاب
االفـذاذ الـذين يتناولون -ويا لـلغـرابة- ســيـرة ا%لـك غـازي. ليــعـزوا اليــه البطوالت والوطنـيـة
واصـالـة الفكر السـيــاسي. بكتب مــتـتــاليـة وليــضـعـوه في اخلـطورة على الســيـاسـة وا%صــالح
البـريطانيـة الى احلـد الذي يرغم هؤالء البـريطاني1 على تدبـير قـضـيـة اغتـيـاله. وكلهم تقـريبـاً
وقف على احلــالة ا%رضـيــة الواضـحـة الـتي شـخـصــهـا
االطبـاء فـيه {رض الـتأخـر العـقلي. وهو من األمـراض
الوراثيــة وقـد ابـتلي به منذ الـوالدة وكـان اإلبن شــغل
ابيه الشـاغل الذي تغلب حرصه على ابقـاء العرش في
ذريتـه على مصلحـة البـالد بابعاده عن وراثة العـرش.
كل ا%قرب1 والوزراء ورجال الدولة كانوا يدرون بحالته
ا%رضية تلك فآثروا السكوت عنهـا لفائدتهمW و(رشيد
عـالي) كـان من أوائل مـسـتـغليـهـا كـمـا سنأتي اليـه.
تركـوا اسطورة البطـل القـومي تنتـفخ كـالبـالون دون ان
يتصدى احد لتفجيرها. حاول ياس1 الهاشمي ان يقف
) عن عـــبــثــه اجلنوني ولـهــوه وادمــانه اخلــمــر (غــازياً
فــتــصــدى له اجلــمـــيع ومن ب1 اجلــمــيـع وهذا مــوطن
العـجب احلكومـة البـريطانيـة نفـسـهـا فـقـد وقـفت دون
مــحــاولة عــزله. لـيــأتي اكــاد�يــونا- ومنـهم اســاتذة
للتاريخ في جامعة بغـداد -فيحمّلوا االنگليز دمه في حادث سقـوط عمود الكهرباء على رأسه
اثناء قيادة جنونيـة وهو في حالة سكر شديد وعللوا بأنه كان من اخلطورة {كان على مـصاحلهم
في العراق وا%نطقة. واالنگليز بكل سياساتهم البعيدة عن االخالق التي بنوا بها امبراطوريتهم
وامنوا مصـاحلهم لم يكن االغتيـال وقتل اخلصـوم السياسي1 في اي وقت من االوقـات جزءً من
) اخطر اساليـبهم ليفتـتحوها بعـاهل مختلط العـقل ال�كن ان يصدر منه ضرر ومـا اظن (غازياً

من (غاندي) مثالً!!
بهذا الشكل الذي يفتقر الى احليـاءW كتب تاريخنا ومازال يكتب. وتتملكني الدهشة واحار
في تعليل ما يصدر في بغـداد من كتب حول اسطورة هذا ا%لك الضليل! وقيـاساً على هذا فأنا
ما وجـدت رئيس حكومة او سيـاسياً في العـراق رفع من قدره واحـيط بهالة من االعجـاب كذباً

wwww½½½½ööööOOOO~~~~����««««    wwww����UUUUŽŽŽŽ    bbbbOOOOýýýý————
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ونفاقاً وجتنياً على التاريخ مثل رشيد عالي الگيالني.

سسسس::::    إإإإععععتتتتــــببببررررهههه    اااا%%%%ؤؤؤؤررررخخخخوووونننن    ااااللللععععــــررررااااققققييييوووونننن    ووووععععــــدددددددد    ككككببببييييــــرررر    ممممنننن    ححححممممللللةةةة    ااااللللققققللللمممم    ففففيييي    ااااللللببببــــالالالالدددد    ااااللللننننااااططططققققةةةة    ببببااااللللععععــــررررببببييييةةةة
ممممنننن    ررررججججــــاااالللل    ااااللللــــققققــــووووممممــــييييــــــــةةةة    ااااللللععععــــررررببببييييــــــــةةةة    ااااالالالالففففــــذذذذااااذذذذWWWW    ااااللللذذذذيييينننن    خخخخللللففففــــــــوووواااا    ببببصصصصــــممممــــــــااااتتتت    الالالال®®®®ححححىىىى    ففففيييي    ممممــــققققــــــــااااووووممممــــةةةة
ااااالالالالسسسســــتتتتــــععععــــممممــــاااارررر    ووووااااللللننننففففــــووووذذذذ    ااااالالالالججججننننببببيييي    اااا%%%%تتتتــــممممــــثثثثلللل    ففففــــيييي    ببببررررييييططططااااننننييييــــاااا....    ووووييييذذذذككككــــرررروووونننن    ووووققققــــووووففففــــهههه    ففففيييي    ووووججججــــههههــــههههــــاااا
ً    ععععنننن    ااااسسسســــتتتتــــققققــــالالالاللللل    ااااللللععععــــررررااااقققق    ووووععععــــررررووووببببتتتتــــهههه....    ممممــــاااا    ققققــــووووللللككككمممم    ففففيييي    ههههذذذذاااا    ووووككككــــببببــــددددااااييييةةةة    للللللللتتتتــــععععــــررررضضضض    ااااللللىىىى ددددففففــــااااععععــــااااًًً

سسسسييييررررتتتتهههه????
من سوء حظ اليـقظة القومـية العروبيـة ان تصطدم وهي تستقـبل االفكار احلديثـة لتستـهدي
بهـا الى طريق التـحرر القـوميW بعـقبـت1 كـبيـرت1 حـرفتـاها عن السـبيل القـو�ة. وقـادتاها الى

كوارث وباليا انزلتها بشعوبها العربية وبقوميات اخرى مجاورة لها.
والعـقـبة االولى هـي ابتالؤها بـنظري1 وقـادة سيـاسـي1 الحتـمد سـيـرتهم امـثـال رشيـد عـالي
اسـاؤا اليـها اكـثـر �ا اسـاء حكم االجنبي. و�ر امـامي منهم الدكـتـور سـامي شوكتW واالسـتـاذ
Wومـيــشـيل عـفلق. واحلـوراني. وقـسطـنط1 زريق ومـفـتي فلسطـ1 احلـسـيني Wسـاطع احلـصـري

وعبدالناصر وامثالهم.
العـقـبـة الثـانيـة انهـا ومنذ ان نبـتت بـراعـمهـا االولـىW ا�ا �ت ب1 اشـواك النازية والفـاشـيـة
فـإكـتنفـتهـا وخنقـتـهـا. هذان النظامـان اللذان �جـدان القـوة ويدعـوان الى قـيـام حكم اتوقـراطي
مركزي على رأسه زعيم دكتاتور والى السيطرة على كل شكل من نشاط الفرد واجملتمع. قاما
بغزوة ناجـحة جداً لالفكار العـروبية. السيمـا ما دعي االشتـراكية القومـية التي فرضـها ادولف
هتلر وحـزبه في ١٩٣٣ على ا%انيـا. فـبكل بشـاعة التـمـيـيز العنـصري وسـيـادة العرق ا%ـتفـوق
افـتÅ القـومـيـون العـروبيـون وإنسـاقـوا من جـهـة اخـرى بالعـداء الذي اظهـرته النازية والفـاشـيـة
للد�قـراطيـات الغربيـة وعلى رأسـهـا بريطانيـا وبذلك التحـدي اجلـريء %عـاهدة ڤرسـاي وعـصبـة
اال¦. وكلهـا كان يـتفق ومـزاج العـروبي1 الذين فـتحت قـضـية فلسط1 ومـعـاجلة االنگـليز لهـا
وهي في مـرحلتـها االولى جـراحـاً ال تندمل. واعجب الـقومـيون الـعروبيـون وافـتتنوا {ا حـقـقتـه

النازية والفاشية من جناح على الصعيدين الداخلي واخلارجي.
وقـد %سنا نحن تـالمـيـذ الصـفـوف الثـانوية لهـيب النار الذي اوقـده االسـاتذة الفـلسطينيـون
والسوريون واللبنانيون الذين استـخدموا واستقدموا باخلمسـينات والاقول با%ئات امثال درويش
ا%قـدادي ومحـمـد عزة دروزه والكنفـاني وغـيرهم. كـمـا انتشـرت ترجـمة كـتاب (كـفـاحي) بقلم
(يونس السـبعـاوي) انتـشاراً واسـعاً واذكت أخـيلة اجلـهلة. وفي هذه ا%رحلة الدقـيقـة برز رشيـد
عـالي وجــهـاً قـومـيــاً المـعـاً وقـد كـســبـه باالصل {وقف ا%ـعـارض العنيـد للـمـعـاهدة العــراقـيـة
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البـريـطانيـة االولى. ثم بات قــبلة القـومــي1 واملهم ا%رجى عنـدمـا كـسـبت الـوزارة االولى التي
شكلها في العـام ١٩٣٣ لقب الوزارة القوميـة من الصحافـة ووسائل االعالم العـراقية والعـربية
سواء بسـواءW وبسبب مـا دعي في احلوليـات العراقـية بقـمع (®رد اآلشوري1) الذي خـتم بابشع
مـذبـحـة في تاريـخ الدولة العــراقـيــة احلـديثــة وهو الوصف الذي اطبــقت عليــه وسـائـل االعـالم
الدولية. على اني اسـتبق احلديث في هذا وسـيأتي في موقـعه ا%ناسب العتـرف لك وللقراء اني
مـا جـئت الحتـدث اليك اال وقـد تكون لـي رأي في هذه الشـخـصـيـة السـيـاسـيـةW اثناء اعـدادي
مؤلفي الكبـير «حول القـومية العـربية». ففـيه سيـرة له تزيد عن خمس1 صـحيفـةW ليست حتت
يدي اآلن بل في السويد. وهي تختلف ®اماً عما تقـرأ عنه في مؤلفات اخرى. واصارحك القول
مـقدمـاً بأني ما وجـدت لهـذا الرجل حسنة واحـدة او عـمالً جـيداً لهـذا الوطن والمـوقفـاً ايجابيـاً
عـقـالنيـاً من اي قـضـيـة هامـة تتعـلق بتـصـريف شـؤون احلكمW وال {أثرة تسـجل له وال فـضـيلة
خلقـية عرفت عـنه. واقول هذا وانا اضع سـمعـتيW ومكانتي ب1 يدي القراء مـراهنا على دحض
افـتـراضي هـذا بايراد مـأثرة او عـمل جلـيل له ال يخـتلف فـيــهـمـا اثنان. وبخـالف مــا ®يـز هذا
السـياسي من ذكـاء ومـا حظي به من علم عـز على كثـير مـن رجال احلكم امـثالـه فانه اسـتخـدم
هذا الذكـاء بجـراءة االنانيـة ليـجـعله وقـفـاً على خـدمـة ذاته بحـدة طبع وقـسـوة غـريبـة في رجل
قـانون واســتـاذ جــامـعي مـثـله. كـان اول من اعـتــدى على الدســتـور بالقــوان1 الشـاذة ا%قــيـدة
للحريات. وكان اكـثرهم استهانة بارواح الناس ولعله الوحـيد ب1 رؤساء الوزارات لم يرتد الزي
العسكري العثماني ايام احلرب. ولم يـكن المن بينهم والمن ب1 ا%دني1 الذين التحقوا بالثورة
احلـجــازية ايام احلــرب العظمى االولى وا�ا كــان مـوظفــاً في دائرة اوقـاف واليـة بغـداد عــضـواً
ناشطاً في حــزب االحتـاد والتـرقي بعـيــداً كل البـعـد عن اجلـمـعــيـات السـرية التي انبــثـقت ب1
الضــبـاط وا%دني1 الـعـرب اثر االنقــالب العـثــمـاني. هـرب من بغـداد بجــالء اجلـيش الـسـادس
العثماني عنهـا وادعى انه حمل اموال ا%ستحق1 والقاصرين عنـد هروبه وابى تسليمها للجنرال
(علي احسـان) قائد اجلـيش. وآثر الصعـود بها مع اخـيه الى ا%وصل عـاصمة الواليـة. لم يذكر
انه سلم االمــانة الحــد هناك. في هـذه ا%رة لم يهــرب مع اجلــيش ا%نســحب من ا%وصل بـل بقي
ليعلن والءه للفاحت اجلـديد واستعداده للتعاون مـعه فاعتمدوه مديراً لالوقـاف. وعاد الى بغداد
ومـعه توصـيـات الضبـاط السيـاسـي1 البريـطاني1 وراح يتوقل سلـم ا%ناصب القضـائيـة بسرعـة
خاطفة ووجـد في ياس1 الهاشمي جنمـاً صاعداً وتوسم هذا فيـه مؤهالت معينة ومـشابهة به في
سـرعـة التـقلب وتبـديل الوالءات. وفي ذلك الزمـن كان يـاس1 الهـاشـمي والگيـالني على رأس
ذلك الفـريق من الـسـاسـة ا%عـارض1 للمـعـاهدة البـريطانيـة الـعـراقـيـة. وفي ١٩٢٤ عندمـا لوح
ا%ندوب السامي للهاشمي برئاسـة حكومة بغية اسكات معارضته وبعد اخـذ العهد وا%يثاق بان
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الوزارة ستطبق مـا جاء في ا%عـاهدة. كان الگيالني وزيـراً فيهـا وهو لم يبلغ الثالث1 من العـمر
ونشـر منهـاج الوزارة وفـيـه عـبـارة «التـآزر مع احلـليـفـة ضـمن شـروط ا%عـاهدة». وعندمـا وجـد
الگيــالني ان لم يـبق من عــمــر الوزارة اال ايام وان ا%ندوب الســامي اســتــوفى حظه مـن ياس1
ووزارته إستـبق الگيالني فاستـقال بحجـة تلكؤ الوزارة في اعادة النظر بشروط ا%عـاهدة. وكان

قصده ان يحتفظ برصيده الوطني ا%عارض الذي �هد له السبيل الى وزارة تالية.
واستمرأ الگيالني لعبة ا%عاهدةW يعارض فيها وهو خارج احلكم ويطلب تعديلها او الغائها.
فـيــأتي بفـضل ذلـك الى احلكم ليــعلن هو ووزارته بانهــا سـتطبق مــواد ا%عـاهدة ولـن جتـري اي
تعديل فيها. كـانت ا%عاهدات الثالث مع بريطانيا -وهو يتأرجح ب1 رفضهـا وا%وافقة عليها-
السلم الذي أمن له الصـعود والفوز بأهم وزارة وهـي وزارة الداخلية وقد نال حـقيـبتهـا ألول مرة
بعـد ثالثة اشهـر من استقـالته تلـكW فعشـقهـا واصطفاها لنـفسه طوال وجـوده فعـاالً في ا%رسح
السياسي. فان لم يكن رئيس حكومة فهو وزير داخلية وهو اليقبل بغيرها كلما فوحت في ضمه
الى وزارة. وكـانت ذات مـرة سبـبـاً لقـيام عـداء شـديد بينه وب1 نسـيـبه حكمـت سليمـان عندمـا

نازعه عليها في احدى الطبخات الوزارية في ١٩٣٥.
في العـام ١٩٣٠ عنـدمـا لم يكن وزيراً كـان رأيه عـن هذه ا%عـاهدة اجلـديدة (الثــالثـة) التي
ابرمهـا نوري السعـيد تصـريحه «اقل مـا يقال عنها انـها استـبدلت االنتـداب الوقتي باالحـتالل
الدائم ومن الواجب رفـضهـا». وبعدها وقـع برقيـة الى عصـبة اال¦ قـال فيـها ان العـراق يرفض
ا%عــاهدة ويرفض الـدخـول فـي عـصــبــة اال¦ على اســاس هذه ا%عــاهدة. لكن عـندمـا كـلف في
١٩٣٢ بتألـيف وزارة اسرع ليعـلن في منهاج وزارته بانه ملتـزم ببنود هذه ا%عاهدة وعـازم على

احترامها.
وتواصلت لعبة ا%عاهدة هذه حتى ادت به وبالوطن الى كارثة مايس ١٩٤١.

اذكـر با%ناسـبـة قـوالً لالديب الفـرنسي الشـهـيـر «الفـونس كـار» (هناك في االنسـان الواحـد
ثالث شخصيات االولى هي التـي يعرضها. والثانية هي احلقيقـةW والثالثة هي التي يظن بانها
شخصيته) وان كان لهذه ا%قولة نصيب من الصحة. فما اظن احداً اليق بها من (رشيد عالي)
وليس بسـر تكالب السـاسـة على وزارة الداخليـة ونزاعهم علـيهـا كلمـا جرى توزيـع احلقـائب
الوزارية. فــوزيرهـا هو ا%شــرف على االنتــخــابات الـنيــابيــة او قل تزويرهـا بواسطة مــوظفــيــه
االداري1. وبواسطـة سلطتــه التنفــيـذيـة الالمـحــدودة التي يهــيــئـهــا له هؤالء مع قــوات االمن
الداخلي التي تؤمنها الشـرطة و�كن للوزير الشره الطامع ان يحـقق ثروة طائلة من ضبط اراضٍ
او ارغام ا%الك1 احملـلي1 على اجتـزاء حصص من اراضيـهم ومحـاصيلهم الزراعـية او اشـراكهم
فيها. ولم يقـصر الگيالني في استغالل هذه الناحية ايام وجـوده وزيراً للداخلية بل هنالك ايضاً
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فرصـة لتصفـية حسابات وثأرات والضـغينة واحلقـد من صفات الشـخصيـة في الگيالني وتروى
عنه فـضـائح في هذا البـاب. منهـا قصـة مع قـريبـه متـولى االوقـاف الگيـالنيـة الغنية اصـبـحت
حـديث اجملـالسW وبها اغـتـصب التـوليـة بعمـلية غـيـر شـريفة من يـد ا%تولى احلـقـيـقي مـسخـراً

القضاء الشرعي لفعلته هذه.
واشـارت اصـبع االتهـام اليـه عندمـا اشـعلت النـار في مـحـصول ا%ـوسم الزراعي لعـبـدالكر�
السعدون شقيق عبداحملسن السعدون. لعداء استحكم
بينه وبـ1 هذا السـيــاسي ا%نـتـحــر النه ضن عليــه في
وقت من االوقــات بحــقـيــبــة وزارة الداخليــة. اتبـاعــاً
للتقليد السائر بأن الثأر دين تتحمله االسرة والعشيرة

بالتضامن.

»¬ `%«c&Ë w!öO~"«
عـــــــرفـت الوزارة االولـى الـتي شـكـلـهـــــــا بالـوزارة
القوميـة. وفيها اعطى الگيالني الضـوء االخضر لتلك
ا%ذبـحـــة التي نـفـــذها بكـر صـــدقي العـــسـكري وراح
ضـحـيــتـهـا ثالثمـائة وســبـعـة عـشـر آشـوريـاً في قـرية
(سمـيل) من اعمـال مدينة (دهوك) وبضـعة وعـشرين
اقـتيـدوا من سجن ا%دينة ليـقـتلوا بظاهرها. فضـالً عن
اكثر من ثالثمـائة آخرين استسلموا للجـيش في شعاب

جبل (بيخير) القريب من (فيشخابور) فقتلوا فوراً.

ّههههتتتتمممم    ببببههههــــذذذذاااا    ففففيييي    ححححــــددددييييثثثثككككمممم    اااا%%%%ااااضضضضيييي    ععععــــنننن    ننننوووورررريييي    ااااللللسسسســــععععييييــــدددد....    أأأأممممــــاااا    ييييككككوووونننن    ممممنننن    اااا%%%%ففففــــييييــــدددد    ااااالالالالددددالالالالءءءء سسسس::::    ننننووووّّّ
ببببببببععععضضضض    ااااللللتتتتففففااااصصصصييييلللل????

في الواقع. هذا جزء هام من حديثـي عن الگيالني. لكن ما اظن ا%قام يتسع لرواية شـمولية
وسأحاول االختصار والتركيز.

شـرد اآلشــوريون القـاطنون فـي حكاري بسـبب انـتـقـاضـهـم على احلكومـة الـعـثـمـانـيـة وربط
حظوظهم مـع احللفـاء بنتـيـجـة احلـرب. ووصل ا%تــبـقى منهم بعـد اهوال وباليـا العـراق واسكنوا
مؤقـتاً في مـعسكر بقـرب مدينة بعقـوبة في العراق. واسـتخـدمت سلطات االحتالل رجـالهم في
وحــدات عــسكرية بقــيــادة بريطـاني1. فــيـمــا عــرف (باللـيـڤـي). كـان هـؤالء عـراقــي1 بـحكم

wwww½½½½ööööOOOO~~~~����««««    wwww����UUUUŽŽŽŽ    bbbbOOOOýýýý————
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عـثمـانيتـهم مـثل سائر سكان العـراقW و{وجب مـعاهدة لوزان ١٩٢٣ وقـانون اجلنسـية العـراقي
الصادر في ١٩٢٤. وبـدأت محاوالت بريطانيـة عراقـية السكانهم بايجـاد اراضٍ لهم لكن منذ
وصولهم عـوملوا معاملة دخالء. وشـجعت احلكومات هذه النظرة. كـانوا اناساً جبلي1 يعيـشون
بعقـلية القـرون الوسطى تفشت فـيهم االمـية وركن الزعـماء منهم وقلة مـتعلمـة فيهـم الى وعود
غامـضة من االنگليز باحلـماية. واعتقـد زعماؤهم هؤالء ان االحـتالل البريطاني للعـراق ا�ا وجد
ليــبـقى. لكـن تب1 لهم في العــام ١٩٣٢ ان االنتــداب سـيــزول وان البـريطانـي1 سـينـسـحــبـون
ويسلمـون احلكم لدولة عـراقـيـة مسـتـقلة ومـشكلة اسـتيطانـهم لم حتل بعـد. فشـاع اخلـوف على
مــسـتــقــبلهم وعــدمـوا فـي ذلك الوقت العــصــيب الناصح االمW1 وعـلى رأسـهـم إذ ذاك رئيس
روحـاني (بطريرك) غـير مـجرب وفـي مقـتبـل الشبـاب اسـتسلم لذوي الرؤوس احلـارة وقـصيـري
العقل. فـدفعوه الى ا%طالبـة {ا سموه «بالسلطة الزمنيـة» لنفسه على شـعبه فـضالً عن السلطة
الروحيـة. وقد تب1 من الرسائل ا%ـتبادلة بينه وب1 حكمت سليـمان (وزير الداخليـة) والگيالني
(رئيس الوزراء) عجزه عن تعريف وحتديد ما يقصده بالسلطة «الزمنية» وفهم االثنان -او ر{ا
شـاءا ان يفـسـرا اقوالـه -انه يطالب با%شـاركـة في احلكم. فـاحـتجـزاه في بغـداد وارادا ارغـامـه
على توقيع تعـهد مه1 وانتهز قـصيرو العقول وذوو الرؤوس احلـارة فرصتهم الفـتعال ا%زيد من
الضجة فبدأوا بتظاهرات عسكرية حمقاء في ربوع جبال كوردستان. وانتهز ذوو الرؤوس احلارة
من اعـضاء احلكومـة فرصـة غـياب ا%لك فـيـصل والوزراء (العقـالء) نوري السـعيـد والهاشـمي
ورستم حيـدر. في اخلارج. فوضعـوا اخلطة الدموية التي عرفت في احلـوليات العراقية بـ(عـملية

تأديب اآلشوري1).
قررت سلطة االنتداب جتنيد اآلشوري1 في (الليـڤي) وهي وحدات شكلت محلياً سداً لنقص
في القـوات البـريطانيـة بسـبب تـسريـحهـا بعـد احلـرب وبسـبب مـاتكـلف من نفـقـات. وهو ينفي
بالطبع زعـماً تضخم لديهم بأنـهم حلفاء للبريطـاني1 كما كـان يحلو للمتـحمس1 لهـم ان يتغنوا
به وان يرسـخـوه في اذهانهم. للسـبب البـسـيط وهو انهم لم يحـاربوا كـوحـدة ضـاربة الى جـانب

احللفاء في اي عملية حربية ضد العثماني1.
وفي حـدود العـام ١٩٢٧ اعلنت احلكومـة البريـطانية عـن سيـاسـتهـا في العـراق باعـتـزامهـا
انهاء االنتداب. وادرك الـعراقيون ان بالدهم ستـتمتع باالستـقالل في شهر تشرين الـثاني العام
١٩٣٢. وعرا اآلشوري1 بغتة حالة من االضطراب والقلق والهياج. ان االنگليز سيتخلون عنهم
ومسألة استقـرارهم لم حتل بعد وهي من ب1 ا%سائل الكبرى التي اعترضت السيـاسة العراقية.
وكان هناك حـوالي عشرة آالف من افـراد الليڤي الذين سرحـوا تباعاً وكل فـرد منهم كان يعطى
بندقـية حـديثـة الطراز مع مـائتي اطالقة تعـويضـاً عن السـالح الذي جلبه مـعـه {فهـوم حـاجتـهم
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للدفاع عن انفسهم. فكل العشائر في كوردستان كان مسلحاً.
لم يكن فـي العـراق منطقــة مـوحّـدة منـاسـبـة السكـان اربع1 الفـاً اال باخــالئهـا من سكـانهـا
االصلـي1 ولم يكـن بوسع اية حـكومـــة عــراقـــيـــة ترحـــيل السـكان االصلـي1 قـــســراً مـــحـــاباةً

للمسيحي1.
وذر قرن ا%تـاعب في عز صـيف العام ١٩٣٣. عندمـا قررت حكومـة رشيـد عالي ان تفـتتح
عـهـد االستـقـالل بتلق1 اآلشـوري1 درسـاً في مـا �كن أن �تـد اليه باع احلـكومة لتـخـتم {ذبحـة
شنعـاء الضرورة تدعـو اليهـا باستـغالل غـياب ا%لـك مع ثالثة من اقوى الوزراء وابعـدهم نظراً.
وفي بغـداد احـتـجـز حكمت سليـمـان وزير الداخليـة بطريركـهم (مـار شـمـعون ايشـاي) مـحـاوالً
ارغامـه على توقيع تعـهد يتنازل فـيه عن دعـواه بالسلطة الزمنية. وقـتمـا كان احـد انصاره في
انحاء دهوك. (مالك ياقـو ابن مالك اسماعيل) من قـبيلة التياري ومن سكنة قـرية سميل وهو
جندي كـفوء لكنه احـمق اهوج قـصيـر النظر سـياسـياً - يقـوم {ظاهرة سلمـيـة مسلحـة مع بعض
اتبـاعه. االمـر الذي برر للحكومة ان تعلن االعـتزام بالـقيـام {ناورات عسكرية في ا%نطقـة وهو

اجراء فيه حمق وقصر نظر ايضاً ان لم يكن مبيتاً وينطوي على نية سوء.
وكـذب اآلشـوري (ياقـو) عندمـا بث ب1 بني قـومـه القلقـ1 على مـسـتقـبلـهم والناقـم1 على
سياسـة االسكان- نبأ مختلقـاً مفاده بأنه كان على اتصـال بالسلطات الفرنسيـة في سورية وقد
. وجنــحت اكـذوبتـه في حــمل عـدد من ابدت اسـتــعـدادها السكانهم سـوريـة بشـروط كـر�ة جـداً
الذكـور اآلشـوري1 الذين ال�لكون مـسـتـقـراً بعـدW ان يتـبـعـوه الى سوريـة «لرؤية االراضي التي
خصصت لهم» فتـركوا عائالتهم وراءهم واكتملوا الفاً وخمسـمائة مسلح عند وصولهم االراضي
الســورية. وهناك تـب1 لهم خــدعــة (ياقـو) اذ بـادر الفــرنسـيــون بنـزع سـالحــهم ووضــعــهم في
مـعـسكرW ثم امـروهم بالعـودة من حـيث اتوا وسلمـوا لهم سـالحهـم وفي محـاولة عـبـورهم النهـر
اصطدمـوا بـقطعـات مـخنـدقـة امـامـهم من اجلــيش العـراقي في نـقطة (الديره بون) القــريبـة من
مجـرى فيـشخابور فنشـب قتال صـرع فيه ضـابط عراقي وبضـعة عـشر جندياً وسقـط عدد �اثل
من اآلشوري1 الذي انكفاؤا على اعقـابهم ليجدوا النفسهم نقطة عبور اخرى فنـجحوا وانتشروا

دون نظام في شعاب جبل (بيخير) كل يريد الوصول الى بيته وعياله.
كان ا%لك فـيصل ونوري السـعيد يعـلمان الطبع احلاد في الـگيالني و{ا يدبره فراحـا يبعـثان
بالبرقيـات ا%نذرة احملذرة وا%ناشدة بضبط النفس ومعـاجلة االمر باحلكمة وبضرورة اخـالء سبيل
البطـريرك واعــادته الى ا%وصل من دون احلــصــول علـى نتــيـجــة اذ كــان الگيــالني يـكذب في
برقـياته اجلوابـية متـظاهراً بأنه يعمل بالشكل الذي رسـمه ا%لـك في معـاجلة االمر في حـ1 كان

يهيء لعملية «التأديب».
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وشحن الـرأي العام ونددت الصحـافة باعـمال هؤالء الدخـالء االجرامـية ونشرت اكـاذيب عن
الفظائـع التي ارتكبــهـا اآلشــوريون في مــعـركــة (الديره بون) وتبــارى نواب اجمللس في القــاء
Wاخلطب الناريـة مطالب1 باسـتـئــصـال الدخـالء اجملـرم1. وشـعــرت السـفـارة البـريطانـيـة باخلطر
فطلبت من الگيـالني باحلاح نقل (العـقيـد بكر صدقي) قـائد القطعات وآمـر ا%نطقة العـسكرية

الشمالية. فلم يفعل الن هذا العسكري كان جزءً من اخلطة ا%دبرة.
ووقع العائدون من اآلشوري1 في جبل بيخيـر بايدي ا%فارز العسكرية فكانت تفتك بهم فور

استسالمهم وقد قتل منهم ما ناهز الثالثمائة واخلمس1 وجنح الباقون في العودة الى بيوتهم.
واالغلبـيـة ا%واليـة للحكومـة ارادت ان تشـعـر السلطة بـأنهـا بعـيدة عن (يـاقو) وجـمـاعـتـه.
ورأى بعـضـهم االسلم ان ينحـدروا الى سـمـيل ودهوك لالحـتـماء باالدارة هـناك وحتت ظل العلم
العراقي. وفي سـميل اجتـمع نحو اربعمائـة وخمسون مـعظمهم من الرجال. وفي صـباح يوم ١٠
من اب ١٩٣٣ اقبل عليـهم (عبداحلمـيد الدبوني) قائمـمقام زاخو. ونصـحهم بتسليم اسلحـتهم
له تفـــادياً الي اصطـدام مع دوريات اجلـــيش ا%سلـحــة التي كـــانت جتـــوب الطريق بـ1 ا%وصل
ودهوكW فنزلوا له عنها طواعيةW ثم عاد في اليوم التالي يجمع اسلحة القادم1 اجلدد وليتأكد
من خلو القرية من اي سالح. وفي اليوم الثاني عشر كـان ا%رسح ا%عد للمأساة باتقان قد كمل.
قـد يتـبـادر الى الذهن ان ا%ذبحـة لم تكن مـخططة من بغـداد سلفـاً وان وجـود هؤالء اآلشـوري1

العزل حتت رحمة ا%نتقم1 كانت فرصة التعوض بعد القتال في (الديره بون).
بدأت ا%ذبحة بفصل النسـاء واالطفال عن الرجال. ثم قامت فصيلة من اجلـيش بقيادة ا%الزم
اسـمـاعــيل عـبـاوي (توحله) بـا%ذبحـة الكبــرى في صـبـاح يوم ١٢ آب. وصـرع قــسم برصـاص
البندقـيـات وا%سـدسـات ونيـران الرشـاش وقـضى على فـريق ضـرباً بـاخامـص البندقـيـات وطعناً
باحلراب وحـصد البـاقون بصليـات الرشاشW وهم داخل ا%ـنازل او عند محـاولتهم اخلـروج وحاول
عـدد من خـالل ذلك النجـاة بـارتداء ثيـاب النسـاء. اال ان عـريف شـرطة اخملـفـر اهتم بـالتنقـيب
عنهم من كـوخ الـى كـوخ وارغـمـهم على اخلـروج ليـقـتلوا بايـدي اجلنود. واعـتـدي على اعـراض
بعض النسوةW وارغمن على اخلـروج لغسل االرضية من الدماء ولم يقم دليل على وقـوع مذبحة
ب1 النسـاء لكن عـدداً منهن اليتجـاوز السـبعـة ذهÊ ضـحيـة لرفـضهـن ترك ازواجهن. واحـصى
عـدد القتلى بثـالثمائة وسـبعـة عشـر ثم وجـرياً على التقـاليد العـثمـانيـة االصيلة حـثت السلطة
افـراد العشـائر من شـمـر وغيـرهم على عـمليـات النهب والتدمـيـر فقـامـوا {هـماتهم خـيـر قيـام.
وكـتب (حكمت سليمـان) وزير الداخليـة للگيالني يقـول بعد ان لـم يعد باالمكان التـستـر على

اجلر�ة ان صداماً وقع ب1 اآلشوري1 وافراد العشائر فسقط قتلى من الطرف1!!
وحـفر اجلنود قـبراً جـمـاعيـاً اشبـه باخلندق وقـذفت اليه اجلـثث اال انهـا لم توار التراب ®امـاً.
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وفي ١٩ منه وجــد ضـابط بريطـاني عـدداً من القــتلى داخل اكـواخ القــرية فـات امــرها اجلنود.
وسحب اكثر من عشرين من سجن دهوك ليقتلوا في ظاهر ا%دينة وكان بينهم كهنة.

ولفظ فـيـصل االول آخـر انفـاسـه وهو يجـهل مـا ارتكبـه جـيـشـه من فظائع في سـمـيل. ومـا
اقدمت عليه حكومة رشيد عالي فقد حرص هذا على ان اليخبره {ا حصل.

عندما ذاع امر ا%ذبحة وتصـدرت انباؤه بتفاصيلها صحف العالم اضطرت احلكـومة العراقية
الى االعـتـراف {ـا حـصل عن لسـان رئيـس وفـدها الى عـصـبــة اال¦ ح1 بحـثت القـضــيـة امـام

مجلس العصبة: قال ياس1 الهاشمي رئËس الوفد وانا انقلها من دفاتري باحلرف الواحد:
«ان احلكومة العراقـية التريد التستـر على االعمال االجراميـة التي ارتكبت وهي تستنكرها
باخــالص وحـرارة التقل عـن اسـتنكار احلـكومـات ا%مــثلة في اجمللـس واننا نعـد وعــداً قـاطـعـاً

بالتحقيق وانزال العقاب بالفاعل1».
ولم يقع حتـقيق او ينزل عـقاب بأحـد بل كوفيء بكر صـدقي بترقـية ووسـام. وجاء الگيـالني
من بغداد ومعـه االمير غازي نائب ابيـه الستعراض اجليش. ثم اخـترق شوارع العاصمـة بسيارةٍ
وبكر صـدقي عن �ـينه يتلقى حتـايا اجلـمـاهـيـر التي احـتـشـدت للمـشـاركـة بافــراح النصـر على
اآلشوري1 الوف على الوف من رجال ونساء في الشوارع وا%يادين ناءت بثقلهم سطوح ا%نازل.

سسسس::::    ااااممممــــاااا    ييييححححــــتتتتــــمممملللل    اااانننن    ييييككككوووونننن    ااااجلجلجلجلــــييييــــشششش    ققققــــدددد    ااااققققــــددددمممم    ععععللللىىىى    ههههذذذذاااا    ددددوووونننن    ععععللللمممم    ممممنننن    ااااللللسسسسللللــــططططةةةة    اااا%%%%ررررككككــــززززييييةةةة    ففففيييي
ببببغغغغدددداااادددد    وووواااانننن    ااااللللگگگگييييالالالالننننيييي    ققققدددد    ااااررررغغغغمممم    ععععللللىىىى    ااااللللتتتتسسسستتتترررر    ععععننننههههاااا????

في رأيي هذا حـسن نية يـقرب من السـذاجة. فـمـا صدر من الگيـالني قـبل ا%ذبحة وبعـدها.
وما جرى في الفرات االوسط في ١٩٣٥ على يده وبأوامر صريحة رسمية منه دليل على قسوة
هذا الرجل وطباعـه الدموية. بل كان مجـرد غرامه اجلنوني بوزارة الداخليـة دليل بحد ذاته على
ولعه الشديد باسـتعماله سيـاسة البطش والتنكيل في معاجلـة ا%شاكل الداخلية وكما سـأوضحه

لك بعد قليل.

سسسس::::    ااااككككــــااااننننــــتتتت    ووووززززااااررررةةةة    ااااللللددددااااخخخخللللييييــــةةةة    ببببــــههههــــذذذذهههه    ااااالالالالههههممممــــييييــــــــةةةة    ككككــــممممــــــــاااا    ققققللللتتتت    ببببححححــــــــييييثثثث    ييييننننااااففففسسسس    ععععللللييييــــــــههههــــاااا    ااااللللگگگگييييــــــــالالالالننننيييي
ً    ههههيييي    ااااههههمممم ووووالالالالييييققققــــــــببببلللل    ببببغغغغــــــــييييــــــــررررههههاااا????    ننننححححنننن    ننننععععــــللللمممم    ااااالالالالنننن    اااانننن    ووووززززااااررررةةةة    ااااخلخلخلخلــــااااررررججججــــــــييييــــــــةةةة    ففففيييي    ااااممممــــــــررررييييككككاااا    ممممــــــــثثثثــــــــالالالالًًً

....WWWWااااللللووووززززااااررررااااتتتت    وووواااانننن    ووووززززااااررررةةةة    اااا%%%%ااااللللييييةةةة    ففففيييي    ااااننننگگگگللللتتتترررراااا    ههههيييي    ااااههههمممم    ااااللللووووززززااااررررااااتتتت
في العشرينات والثالثينات كانت وزارة الداخلية اخطر واهم وزارة عراقية. فقد ارتبطت بها
مــديرية الدعــاية وخــضــعت لـهـا مــديريـة الســجـون ومــديريـة الصــحــة وكل هذه اصــبــحت في
اخلــمــسـيـنات وزارات مــسـتــقلة. ويـسـيـطر وزير الداخلـيـة عـلى قــوى االمن ومـديـرية الشــرطة
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والتحـقيقات اجلنـائية واالدارات كافة {ا فـيها ا%تـصرفيات (احملـافظات). وكانت اخملصـصات
السـرية للدولة حتت تصـرف وزير الداخليـة فـقط. فله سلطة االشـراف على قـرارات وزارة ا%اليـة
اخملـتـصة بشـؤون العـشـائر وبيـده نصب او عـزل رئيس القـبـيلة ا%عـتـمد لدى احلـكومة. خـالصـة
القــول ان سلطة وزير الـداخليـة ونـفـوذه كــان اكـبــر من سلطة رئـيس الوزراء وسلطة ا%ـلك لذلك
وجـدنا الگيـالني اليرضى بغـيرها عنـدما يكلفـه احـد با%شـاركة فـي وزارة ان لم يكن هو رئيس
حكومـة وهذا مـا كـان يخلق ازمـات وخـالفـات حـادة ب1 رجـال احلكم. بـل كان الـگيـالني يخلق
االزمـات ويفـتـعلهـا كلـمـا طلب منه ا%شـاركـة. فـيـصـر على ان تـكون هذه الوزارة من حـصـتـه.
ويكشف هـو نفـســه عن ذلك الغــرام اجلنوني برســالة شــخـصــيـة %ؤلف كــتــاب تاريخ الوزارات
العـراقيـة. اثبتـها نصـاً. وكان ذلك في الـعام ١٩٣٥. قـال الگيالني: -وكـان يستـخدم ضـميـر
الغــائب ال ا%تـكلم- %ا كلف ا%ـلك ياس1 الهــاشــمي بتــأليـف الوزارة قــال له ان (علي جــودت
االيوبي) و(جـمــيل ا%دفـعي) رجـيــاه ان اليدخلني في وزارته والسـيــمـا كـوزير داخليــة النهـمـا
يعـتـقدان بـانني من اقـوى العوامـل التي ادت الى سـقوط وزارتـيهـمـا التصـالي الوثيق برؤسـاء
القـبائل من جـهـة وخشـيـتهـما من ان ابعـد اعـوانهمـا من الوظائف من جـهـة اخرى. و%ا فـاحتني
الهاشمي برغـبة ا%لك كلفني الدخول في وزارته كوزير للماليـة وكانت نية الهاشمي متـجهة الى
ادخـال حكمت سليمـان كـوزير للداخلية فـاعـتذرت عن قـبول هذا ا%نـصب لعدم ا%امي بالشـؤون

ا%الية».
وفي هذه ا%ناسـبـة لم يفلح الهـاشمـي في تأليف الوزارة فكلف (جـمـيل ا%دفعي) والـفهـا من
دون الگيالني طبعـاً. اال انه لم يترك ا%دفعي في راحة النه اهاج قبـائل الفرات االوسط ا%والية
له فـاعلـنت العـصـيــان وسـادت الفـوضى البــالد واسـرع ا%دفـعي ا%عــروف با%سـا%ة والبــعـد عن
ا%شاكل الى االستقالة. كانت اقصر الوزارات عمراً واسـتقالت بعد عشرة او احد عشر يوماً من
تشكيلها و� للگيـالني ما اراد وجاء وزيراً للداخلية في الوزارة التي شكلهـا ياس1 الهاشمي.
كان الگيـالني ايضاً مـبتدع لعـبة اثارة قبـائل الفرات االوسط لغرض اسـقاط احلكومـات ونقلها
عنه اآلخرون وجرعـوه غصصها كـما جرعهم غصـصها وقد وجدناه في كل االحـوال اليهتم {قدار
مـايسـفك من دمـاء وال ما يهـدر من امـوال عـامـة خاللهـا طا%ا يحـقق بذلك غـرضـاً او يثـبت له

مركزاً.
ها هوذا يتـعـرض الى ثورة عـشـائرية ترمي الى اسـقـاطه شـبـيـهة بـتلك التي عـملهـا. ليكرر
ا%ذبحـة عينـها في اجلنوب كـالتي عـملهـا في الشمـال قـبل اقل من عـام1 وبع1 االداة واقصـد
(بكر صـدقي) فتـجده يلح على تزكـيتـه وتعيـينه قائداً للقـوات التي وجهت الـى سوق الشـيوخ

والرميثة والديوانية حيث شبت نيران االنتفاضات العشائرية ا%سلمة في العام ١٩٣٥.
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واني الحضـر في ذهني تلك اجملازر التي ارتكبت. وتـلك القصبـات والقرى التي طالتـها يد
الگيالني. وال اسـتطيع ان امحـو من ذاكرتي رؤية منظر مدينـة سوق الشيـوخ وقد بدت لي وانا
ابن الثانية عشر كالدجاجة ا%نتوفة الريش كما ارادها الگيالني ان تبدو فقد امر بكتاب رسمي
صـريح بقطع تيـجان زهاء عـشـرة آالف نخلة من حـواليهـا عـقاباً على ®ـرد شيـوخهـا. وكنا قـبل
ذلك النشعـر اال ونحن جنوس خالل شـوارعها لكثـافة النخيـل حولها بحـيث يحجبـها عن انظار
القـادم. امــر الگيـالني بـقطعـهـا فــبـدت جـذوعــهـا منتــصـبـة باآلالف مــثل اعـمـدة بنـاء يوناني
مـتــقـوض. منظـر مـريع اليبــرح ذاكـرتي. انك لتــجـد نص هـذا األمـر ايضـاً فـي تاريخ الوزارات
العـراقيـة وتاريخـه في الثالث من حـزيران ١٩٣٥. وهذا العـقاب الذي امـر به الگيـالني احتـواه
البند الثـامن من العقـوبات االخرى. وتضمن البـند االخير هذا االمـر «توقيف جـميع االشـخاص
الساكن1 في ا%دن والقصبات سواء من ا%وظف1 او االهل1 والذين هم ذوو عالقة بحركة التمرد
او التـحــريض عليـه وسـوقــهم الى اجمللس العـرفي الـعـسكري حملـاكـمــتـهم» واذكـر اننا فــقـدنا
للسجـون في هذه ا%وجة الكاسحة من االعـتقاالت ثالثة من اعضـاء اسرة التعليم تتضـمن مدير
مـعـارف اللواء ومـدير مـتـوسطتنـا واستـاذ الـعـربيـةW كـمـا استـقـبـلت السـجـون عـدداً من طالبنا
معظمهم لم يتـجاوز سن احللم. وبلغ عدد الذين حكم عليـهم باالعدام ٦٣ وزاد عدد احملكوم1
عن الثــالثمــائةW في ظـرف ٤٩ يومــاً من نشــاط اجمللس العــرفي. واليـعلم عــدد من قــتل من
القبائلـي1 على طريقة مَقاتل جـبل بيخير في ١٩٣٣ وطبق مـا رتبه الگيالني بعد قـيام ا%ذبحة
االشـوريةW جاء با%لك غـازي الى الديوانيـة ايضاً واجـرى عرضـاً عسـكرياً كان هو وبكر صـدقي

جنميه.
ورُفع بكر صـدقي بناء عـلى توصـيـة الگيـالني الى رتبـة فـريق اسـتـثناءً لكثـرة القـتـول التي

اقدم عليها بنفسه وبجنوده وقد نسجت حولها احلكايات والقصص في اجلنوب.
تفتق ذهن الگيـالني عن طريقة فـذة لعقاب البـارزاني1 جزاء انتفـاضة العام نفـسه وحلف ان
يقـضي على مادعـاه بعصـابة مال مـصطفى وتابعـه خليل خوشـڤي. فاعلن االحكام العـرفيـة في
. وخـيل له ان مـصــدر قـوة الزيبـار وراح يـطارد هذا الثـائر ويالحــقـه ليـؤتى لـه برأسـه مـقطوعــاً
البارزاني1 يكمن في عـمائمهم احلمراء فـجعل من شروط االستسـالم «ترك االعتمار باليـشماغ

االحمر واتخاذ اليشماغ االزرق!».
واذكـر با%ناسبـة اني كنت اقرأ مـرة هذه الفـقرة األخـيرة في احـد الكتب الحد اصـهاري وكـان
يجيـد اللغة الكوردية بلهجـتها البادينـية مثلما يجـيد الفكاهة والتعليـقات الذكيـة. فكر قليالً
: «البد وان يكون في طـبع الگيـالني شيء من طبـاع ثيـران ا%صـارعة االسـپـانيـة ثم علق قـائالً

التي يهيج هياجها عندما يلوّح لها باخلرقة احلمراء!».
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واوقع الگيالني بالكرد االيزدية مـذبحة قانونيـة عسكريةW في عملية احـتجاج مسلحـة حول
التجنيـد االجباري. كـان �كن حلها من دون اطالق عـيار ناري واحد لكنه اراد ان يـلقنهم درساً
ايضاً فـضرب جبل سنجار با%دافع وفـتك جيشه بكل من وقع بيـده واحرق قرى برمتـها. وارسل
مجلسه العرفي العـسكري هناك ليصدر احكاماً على ما يقارب االربعمـائة بينهم تسعة حكموا
باالعدام فأمر بتنفـيذه فوراً {وجب صالحيته في ذلك احل1 وبوصفه وكـيالً لوزير العدلية. وكل

ذلك � خالل ثمانية وعشرين يوماً.

…–UA"« 5!«uI"«Ë —u'(b"« ÊUN'&≈
ً    ففففيييي    ااااههههدددداااارررر    ااااحلحلحلحلــــــــررررييييااااتتتت ً    ججججــــــــووووههههررررييييااااًًً ً    ففففيييي    ححححللللققققــــــــااااتتتت    سسسســــااااببببققققــــــــةةةة    اااانننن    للللللللگگگگييييــــــــالالالالننننيييي    ددددووووررررااااًًً سسسس::::    ذذذذككككــــــــرررر����    ععععــــررررضضضضــــــــااااًًً

ااااللللدددد����ققققررررااااططططييييةةةة    ووووااااممممتتتتههههاااانننن    ااااللللددددسسسستتتتوووورررر....
�ا يضـاعف جناية الگيـالني على احلـريات العامـة مـاضيـه العلمي وثقـافتـه القـانونية. كـان
لفـتــرة اسـتـاذ مــادة قـانون العـقــوبات في كليـة احلــقـوق وهو اوثق قــانون صلةً بحـرية وحــقـوق
ا%واطن. وان الگيالني في رأيـي اول من اختط سنة اصدار ا%راسـيم ا%قيدة وا%صـادرة للحريات
واول من اسـتخـدم اجملالـس العرفـية الـعسكرية بنطاق واسـع وبقسـوة ضربت بـها االمـثال وكـان
قبل ولوجـه ميدان السـياسة قاضـياً مدنيـاً يفهم حسـاسية مـيزان العدالة اكثـر �ا يفهمـه زمالؤه
السـاسة الذين تخـرجوا فـي مدارس عـسكرية عثـمـانية. واول مـا يخطر ببـالي من مراسـيمـه هو
مـرسوم اسـقاط اجلنسـية عن العـراقي1 الـذي اصدره في العـام ١٩٣٣ ايام كان رئيس حكومـة.
ونزع {قتضاه اجلنسية عن بطريرك اآلشوري1 وبضعـة وعشرين من اتباعه وآل بيته. وثم مرسوم
االدارة العــرفـيـة الـسيء الصـيت الـذي قـام بصــيـاغـتــه وتقنينـه بالعـام ١٩٣٥ ايام كــان وزيراً
للداخليـة ووزيراً للعـدليـة بالوكـالة في وزارة ياس1 الهـاشـمي. وثم مـرسوم صـيـانة االمن العـام

وسالمة الدولة الذي اصدره في ١٩٤٠ ايام كان رئيساً للوزراء.
وا%رء ليـعجب حقـاً لقصـر نظر امثـال هؤالء الرجال الطغـاة واستـهتـار وشعور مطلـق باالمان
من طائلة هذه القوان1 اجلـائرة التي استنوها لآلخـرين دون ان يفكروا يوماً بانها سـتطبق عليهم
Wوعلى اخـوانهم وزمـالئهم. فـمـثـالً طبق قـانون اسـقـاط اجلنسـية عـلى الدكـتور سـاطع احلـصـري
واحـمــد قـدري ودرويش ا%قـدادي وعــدد من القـومــي1 اصـدقـائـه في العـام ١٩٤٣. كـمــا طبق
مـرسوم االدارة العـرفـيـة عليه هـو نفسـه وعلى شـركـائه في حركـة مـايس ونال به حكم االعـدام.
وطبق ا%رسوم الثالث على جميع الذين شاركوا في حركة مايس باعتقال ا%ئات منهم وزجهم في

معتقالت اجلنوب بعد نهاية احلركة.
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َّددددنننناااا    ككككثثثثييييرررر    ممممنننن    ااااللللككككتتتتاااابببب    ااااللللععععررررااااققققيييي1111    ااااللللذذذذيييينننن    ييييتتتتننننااااووووللللوووونننن سسسس::::    ييييععععتتتتررررضضضض    سسسسؤؤؤؤاااالللل    ههههنننناااا    ططططاااا%%%%اااا    ررررااااووووددددننننيييي::::    ععععووووَََّّّ
ااااححححــــددددااااثثثث    ااااللللععععــــررررااااقققق    ععععللللىىىى    ررررؤؤؤؤييييةةةة    ااااللللييييــــدددد    ااااللللببببــــررررييييططططااااننننييييــــةةةة    ووووسسسســــففففــــااااررررتتتتههههــــاااا    ففففيييي    ااااللللععععــــررررااااقققق    ففففيييي    ككككلللل ححححددددثثثث    ااااوووو
ووووااااققققــــععععــــــــةةةة    ووووييييؤؤؤؤككككــــددددوووونننن    اااانننن    الالالال    ششششييييءءءء    ييييــــححححــــصصصصلللل    ففففيييي    ههههذذذذهههه    ااااللللــــببببــــالالالالدددد    ااااالالالال    ووووللللللللببببــــــــررررييييططططااااننننيييي1111    ااااررررااااددددةةةة    ففففــــــــييييــــهههه....
ووووأأأأننننههههمممم    ككككــــــــااااننننوووواااا    ييييووووججججــــههههــــوووونننن    ددددففففــــــــةةةة    ااااللللسسسســــييييــــااااسسسســــــــةةةة    ااااحملحملحملحملللللييييــــةةةة    ووووييييتتتتــــــــددددخخخخللللوووونننن    ممممــــببببــــــــااااششششــــررررةةةة    ففففيييي    ككككلللل    ككككــــببببــــــــييييــــررررةةةة
ووووصصصصــــغغغغييييــــررررةةةة....    ووووههههمممم    ااااللللذذذذيييينننن    ييييأأأأتتتتوووونننن    ببببااااحلحلحلحلككككووووممممــــااااتتتت    ووووييييززززييييححححووووننننههههــــاااا    ووووااااللللببببــــررررييييططططااااننننيييي    ههههوووو    ووووررررااااءءءء    ككككلللل    ززززااااووووييييةةةة
ً    ععععللللىىىى    ههههذذذذاااا    ففففــــققققدددد    ييييسسسستتتتننننتتتتجججج    ببببــــاااانننن    للللللللببببررررييييططططااااننننيييي1111 ووووككككلللل    ممممننننععععططططفففف    ففففاااانننن    ككككــــاااانننن    ااااالالالالممممرررر    ككككذذذذللللكككك    ووووسسسســــييييااااققققااااًًً
ً    للللللللــــددددااااخخخخللللييييــــةةةة    ففففــــيييي    ااااالالالالححححــــييييــــــــاااانننن    ااااللللتتتتيييي ً    ففففيييي    ووووججججــــــــوووودددد    ااااللللگگگگييييــــــــالالالالننننيييي    ععععللللىىىى    ررررأأأأسسسس    ححححككككــــووووممممــــةةةة    ااااوووو    ووووززززييييررررااااًًً ييييددددااااًًً
ييييررررووووقققق    للللههههــــمممم    ذذذذللللكككك....    ووووااااذذذذ    ذذذذااااكككك    ييييححححقققق    اااانننن    ننننششششــــــــرررركككك    ااااللللببببــــــــررررييييططططااااننننييييــــ1111    ففففيييي    ججججننننااااييييااااتتتت    ااااللللــــگگگگييييــــالالالالننننــــيييي    ععععللللىىىى

ااااحلحلحلحلررررييييااااتتتت    ااااللللععععااااممممةةةة    ووووااااننننتتتتههههااااكككك    ااااللللددددسسسستتتتوووورررر    اااانننن    للللمممم    ننننععععزززز    ااااللللييييههههمممم    ااااللللتتتتببببععععةةةة    ااااللللككككببببررررىىىى....    أأأأللللييييسسسس    ككككذذذذللللكككك????
ليس من الـسـهـولة {كان اعـطاء جـواب وافٍ في مـثـل هذه العـجـالـة واحلـيـز الضـيـق. لكني

ساحاول بقدر ما له عالقة {ا ساحتدث عن الگيالني والسيما في اطار حركة مايس ١٩٤١.
فكرة رؤية بريطـانيا فـي كل منعطف وزاوية من زوايا السـيـاسـة العـراقـية تنـطوى على خطأ
جـسيم يؤدي الى اسـتنتاجـات مضللة. كـان البريـطانيون -بالسـياسـة اجلديدة التي انتـهجـوها-
يريدون التخلص من هـذه التبعة باعـجل ما يكون عن طريق تخلصـهم من مسؤوليـات االنتداب
بسـبب ما يكـلفهم ذلك من اعـبـاء ماليـة باهظة. وقـد كـفتـهم ا%عـاهدة وامتـيـازات النفط تأم1
مصاحلـهم. قد يحصل احيـاناً ان يدلي السفير برأي حكومـته في اسناد منصب وزاري الى وزير
مع1 او تكليف احدهم بتـأليف وزارة. لكن الرأي سيبقى استـشارياً بحتاً اذ ال يصاحـبه تهديد
بتوقيع عقـاب او حرمان من امتياز. في اكـثر االحيان -وانا احتدث عن فترة االسـتقالل - كان
يضرب بنصح السفارة عـرض احلائط كما ازدرى احتجاج احلكومة البـريطانية على تهريب احلاج
ام1 احلـسيني من لبنان الى العـراق والقى به في سلة ا%هـمالت. وكـما حـصل فعـالً في معـاجلة
ا%شكلـة اآلشـورية. لم يـلتـفت الگـيـالني الى مـناشـدة احلكـومـة البــريطانيــة ا%لحـة بـالكف عن
ا%ضي في احلل العـسكري. وكـمل حصل ايضـاً عندمـا توسطت السـفارة البـريطانيـة عند رشيـد
عالي في قـضيـة االيزدية فقـد حذرت السـفارة واحتـجت على اصرار الگيـالني واعتـزامه تنفـيذ
احكام االعـدام دون جـدوى وكانت الكلـمة للگيـالني في شنقـهم. كـذلك كـان من سـياسـة ورأي
احلكومـة الـبـريطانيـة ان التـعـالج شكوى الكورد في الـعـراق بطيش ونزق احلل الـعـسكري. وان
يتـفادى اراقـة الدمـاء بأي وجه من الوجـوهW فـيتـغلب احلل العـسكري الذي يتـخذه حكام بغـداد
بعـيـداً عـن التـأثيـر البـريـطاني واالمـثلة كـثـيــرة. وا%سـألة هي ان هؤالء الكتــاب وا%ؤرخ1 ا�ا
يستخدمون الوصـفة البريطانية اي التدخل البريطاني كلما ارادوا التـغطية على سوء تصرف او



221

عـثار يقـدم عليـه مسـؤول عـراقي. عليك اآلن ان تقدر وعلـى ضوء حـركة مـايس كم كـان رشيـد
عـالي مـوضع اعـتمـاد البـريطاني1 وكم كـانت يدهم فـعـالة في حـمـاية مـستـقـبله السـيـاسي. او
تزكيـته للمناصـب اخلطيرة. او في مـقدرتهم على احـتواء اندفاعـه ونزواته السيـما وقـتمـا كانت

بريطانيا جتتاز اخطر مرحلة من تاريخها. انها مزاعم السند من الواقع لها.
خـالل فتـرة امـتـدت زهاء سنت1 (١٩٣٤-١٩٣٥) اتخـذ الصراع ب1 كـتل الطبـقـة احلـاكمـة
على السـلطة وجـهـاً بشــعـاً. يؤذن بانتــقـال الى مـرحلـة العنف. فـألول مـرة فـي تاريخ الوزارات
العراقية خرقت ا%كائد والدسائس السقاط احلكومات جدران ا%نازل والقصور لتنزل الى الساحة
العامة مورطة قطاعـات معينة من ابناء الشعب عن طريق الهاب الشعـور القومي بشتى ا%زاعم
والتـعـاليل او عن طريق االسـتـعـانة بشـيـوخ القـبـائل وعـشـائرهـمW وعن سـبـيل التـهـديد ا%سلح
باجلـيش. وليس هناك شك في ان الگيـالني كـان اول من فطن الى قـوة عشـائر الفـرات االوسط
في اسقـاط الوزارات. فنجح في اسـتخدامـها اربع مـرات السقـاط اربع حكومات مـتواليـة خالل
هذه الفترة القصيرة. لكنه كما اشرنا -لم يكن يدري كما يبدو ان صاحب براءة االختراع عرضة

للتقليد وانه قلما يستطيع مخترع االحتفاظ ببراءة اختراعه سراً عن اآلخرين.

±π¥± f+U& W,d-
سسسس::::    مممماااا    ههههوووو    تتتتققققــــوووو����ككككمممم    حلحلحلحلررررككككــــةةةة    ممممااااييييسسسس    ببببععععــــدددد    اااانننن    سسسسببببقققق    ووووببببييييننننتتتتمممم    ررررأأأأييييككككمممم    ففففــــييييههههــــاااا????    وووواااايييينننن    تتتتضضضضععععــــووووننننههههاااا    ممممنننن

ااااللللتتتتااااررررييييخخخخ????
باالول كـانت جـزءً من لعبـة ا%عـاهدة التي اتقنهـا الگيـالني في مـفتـتح حـيـاته العـامة وكـان
النجـاح حليفـه في اغلبهـا تفوز له كـما رأيـنا برئاسة احلكومـة مرة وبوزارة الداخليـة مرة اخـرى.
لكنه لم يكن وحـده عندمـا بدأ بها فـي اواخر العـام ١٩٤٠. فقـد كـانت هناك قـوى معـينة البد
من االسـتـعانـة بها او ترويـضهـا أو حتـيـيـدها غيـر قـوى القـبـائل. كـان هناك الضـباط العـقـداء
االربعـة الذين يسيطرون عـلى اجليش وقـد قامـوا بثـالثة انقالبات سـابقـة وكان هناك القـوميـون
العـروبيون الذيـن �ثلهم (نادي ا%ثنى) وكـان هناك احلاج امـ1 احلسـيني وصـحبـه الفلسطينيـون
وكـان هذا في فـتـرة من الفـتـرات يصـول ويجـول عـابثـاً بالوزارات وبرجـال الدولة الكبـار بسـبب

استسالم العقداء االربعة الرادته.
وقـامر هـؤالء {صيـر البـالد ووقـعت هذه اجلـهات الثـالث حتت تأثيـر الدعـاية النازية {قـادير
متفاوتة. وكـان احلاج ام1 قد ربط مصيره {صـير دول احملور وحقق صالت وثيقـة بها والدعاية
النازية قد غـزت عقـول القومي1 العـروب1 ونفذت الى اعـماق عقـائدهم وللگيالني مـاض قومي
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منذ ١٩٣٣ وان كان اليقيم للقومـية والعروبية وزناً اال انها كانت ا%وضـة الشائعة وهناك واحد
من اقرب اعوانه السيد يونس السبعاوي القومي مترجم كتاب (كفاحي) الى العربية.

هؤالء قامروا {صير البالد. وشاؤا بأع1 مفـتوحة وارادة حرة اقحام الشعب العراقي في تلك
احلـرب العظيمـة ا%شتـعلة والعـراق بعيـد عنهـا كل البعـد. قامـروا {صـير البـالد واهلها باصـرار
غـبي عنيد ودفـعوا بهـا الى مـواجهـة عسكرية بائـسة فـاشلة منذ بدايتـها ولم تكن تدعـو اليهـا
ضرورة قومـية والفائدة وطنية والكـسب مرجيّ منها. وتلك النتيـجة احملتومة الـتي آلت اليها-
بدل ان تكون سـبـبـاً لشـجـبـهـا وادانة تاريخـيـة للقـائم1 بهـا - كـانت سـبـبـاً وعلّةWً وهنا مـوطن

العجب لتمجيدها وتخليدها وانزالها منزلة حركات التحرير الكبرى.
وكمـا قلت واكـدت: لم يكن الگيالني في اي وقت من االوقـات قومـياًَ عـروبياً لكنه وجـدها
حليـةً خالبة ومـرقاة. لم يكن عـراقيـاً وطنياً يعـمل للعراق وألهل العـراق. وال انسـاناً ذا عقـيدة
يدافع عنهـا ويبذل لهـاW ويحـترم الجلهـا. كان رجـالً ®ثلت فيـه انتـهازية جـيل من احلكام الذين
نشــاؤا في فـقـر وخــصـاصــة فـانعكست فـي حـبـهم جــمع ا%ال مع جــمع السلطة. وكــانوا يؤدون
رقــصـاتـهم على حــبــال االنانيــة وحب الذات ولم يرث الـگيــالني شـبــراً من ارض لـكنه انتــهى
بامتالكـه آالفاً من الدو�ات وقصراً باذخـاً وسهاماً في زراعـات كبيرة وجابهـه (ا%هداوي) اثناء
احملاكمة بهـذا ولم �لك جواباً ولو بقدر ما يجيب به طفل روضة االطفـال عندما يسأل عن سبب

تلوث يديه بالتراب.
: وجد وسؤالك يتضـمن مطالب او شُعباً ثالثاً سـأحاول االجابة عنها دون تبعـيض. اقول اوالً
الگيـالني نفـسه في ورطة هـذه ا%رة عندما هاجـم ا%عاهدة البـريطانيـة-العـراقيـة وأبى ان يسـمح
{رور او بقاء للقـوات البريطانية خالل العـراق او في العراق كما تفـرضه صراحة ا%عـاهدة. وكان
هذه ا%رة يزاول احلـكم عندمــا واجـه ا%وقف. وقــبل ذلك كــان كـمــا قلنا يعــارض ا%عــاهدة اثناء
وجوده خارج احلكم. فاذا أسـند اليه احلكم انتفى الغرض من معارضـتها واعلن ®سكه ببنودها.
ولكنه وقع اآلن في مـأزق. كـان القـومـيـون العـروبيـون والضـبـاط االربعة يـريدون ان يكونوا مع
الغـالب في احلـرب الدائرة والـبـوادر كلهـا تشـيـر الى ان دول احملـور سـتـحـرز النصـر وان شـمس
الد�قـراطيات ®يل الـى الغروب. واألع1 عـميـت عن رؤية مصـائر الدول والشـعوب التي كـانت
تهوى بفأس الغـازي واحدة اثر اخرى ورغم ان النظام1 الفاشي1 لم يحاوال اخـفاءً او تكذيباً %ا
عـرفه العـالم عنهمـا من االساليب الدمـوية التي مـارسهـا ضد مـواطنيهم ا%عـارض1 في الداخل

التي خرت صريعة حتت اقدامهما.
وقـد عـلم ا%ؤ®رون ومنهم احلــاج ا%فـتي نـفـسـه ان ال امل هـناك يرجى من اسـتــقـالل او شــبـه
اسـتـقـالل لـلبـالد الناطقـة بـلغـة الضـاد في ظل حكـم نازي او فـاشي واذا كـان هناك اســتـعـمـار
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فسيكون استـعماراً اشد وانكى من النوع البريطاني. كان احلـاج ا%فتيW وناجي شوكت ا%فاوض
العراقي لال%ان في انقرة يعلم انه وفي السـادس من شهر شباط ١٩٤١ � عقـد مؤ®ر سري {قر
اركان اخملـابرات العسكرية للجـيش اال%اني - ضم مندوب1 من القيـادة العلياW وموظف1 كـباراً
من وزارة اخلارجيـة وكان ابرز اجملتمع1 الدكـتور فريتز گروبه الوزيـر ا%فوض اال%اني في بغداد
ابو الدعاية النازيـة في العراق الذي استـقطب حوله القومـيون العروبيـون. وانبثق عن االجتـماع
جلنة اطلق عليـهـا (اللجنة العـربيـة) لوضع خطة الثارة
قـالقل واضطـرابات في البـالد الناطـقـة بالعـربيــة التي
تخضع للنفـوذ البريطانيW على ان التؤدي مهـما كلف
االمـر الى تورط عـسكري مـحوري فـيـهـا يخل بخطط

القيادة العليا وتوقيتها الزمني».
لم يكن القـائمـون بحـركة مـايس يعـرفون طـبعـاً بأن
من مـقتـضى اخلطط اال%انيـة غزو االحتـاد السـوڤيـاتي
وان اال%ان غـيــر مـســتـعـدين مـطلقـاً لفــتح جـبــهـة في
العــراق جــديدة. مع هذا كله راح ابـطال حـركــة مــايس
يرسـلون منـدوبيـــهم للـتـــفـــاوض على «حتـــريـر البـــالد
العـربـيـة وحتـقــيق اسـتـقــاللهـا النـاجـز واقـامــة الوحـدة
العـربية» كـما ورد في كـتاب (كـمال عـثمـان) مندوب
احلاج ا%فـتي ومبعـوثه الشخـصي. بل راحوا يستَـجدون

. من هتلر او موسوليني تصريحاً واحداً
والگيالني ورهطه القـوميون الذين اجتـمعوا للمقامـرة {صير البالد لم يكونـوا كما ترى وفي
اي وقت من االوقـات اكثـر حرصـاً على مصـلحة شـعبـهم واشد وطأة علـى النفوذ البـريطاني من
ذلك الرجل الـهندوسي النحــيل ا%دعــو (مـهــا®ا غـاندي) الـذي كـان اذ ذاك يقــود اعظم حــركـة
عصـيان عـرفهـا العـالم ضد االمـبراطورية. لم يتـردد قط وقد رأى جـيوش النازية جتـتاح العـالم
احلـرW لم يتـردد قـط في وقف عـجلة العـصـيــان واعـالن الهـدنة مع مـسـتـعـمــري بالده بل سـمح
{شـاركـة الهند بـاجملـهـود احلـربي وشـجع سكان هذه القـارة عـلى االنخـراط في صـفـوف جـيـوش
احللفاء دفـاعاً عن ا%ثل الد�قراطية. وحـذا اآلخرون حذوه وحتول نضـال زعماء احلركـات الوطنية
ا%ناهضـة لالسـتعـمـار الهولنـدي والفرنسي والبـريطاني جنـوب شرق آسـيـا الى ا%ساندة الـفعليـة

بوجه اليابان الشريك الثالث في دول احملور وقتال الغزاة الى جانب جيوش احللفاء.
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سسسس::::    إإإإذذذذنننن    ععععللللىىىى    ههههذذذذاااا    ااااالالالالسسسسااااسسسس    ااااسسسستتتتننننتتتتجججج    اااانننن    ااااللللففففللللسسسسططططييييننننيييي1111    ككككاااانننن    للللههههمممم    ددددوووورررر    ككككببببييييرررر    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ممممااااييييسسسس....
اكـبـر من ان يتـسع له احلـديث هنا. احلـاج ام1 احلـسـيني مـفـتي فلسط1 بسـحنتـه وسـيـمـائه
التفرقه عن اي نورديكي بعـينيه الزرقاوين وشعـره الذهبي لوال اجلبة والعمامـةW يقول انه عربي
اال انه حـتـمـا من احفـاد الصلـيبـي1 الذين حكـموا بالده قـرن1 من الـزمن. خلق االنگليـز له في
فلسط1 منصب االفتاء ونصـبوه رئيساً للجنة العليا لفلسط1 فـانقلب عليهم. فطاردوه واحالوه
الى احملاكم بتهم ال اريد التفصيل فيها فهرب الى لبنان ومن لبنان � تهريبه الى العراق ليبدو
هنا بفــضل العـقــداء االربعـة والسـيــاسـي1 االمـعّــات وكـأنه ا%رجع والـيـه ينتـهـى الرأي. ويقف
الگيالني امامه مسـتجدياً نفوذه في العام ١٩٤١ ليصل به الى رئاسة احلكومة مبـتلعاً كرامته
وغطرســتــه. كــان للحــاج احلـســيني فـي فـتــرة مــعــينة من الزمن الـسلطان ا%طلـق في تنصــيب
الوزارات وعزلها والعقداء ينقلون مشيئته الى الوصي فال يسعه الرفض. والسلطان ا%طلق كما
تعلم اليقف عنـد حدW وهو يـنقل صاحـبـه الى حـالة من حـاالت اجلنون فـال يعـود يفكر بالصـالح
. وهذه كـانت حـالـة العـقـداء اجلـيـد اال عنـدمـا يعـد كل عـمل صــاحلـاً طا%ا كـان في نظـره جـيـداً
االربعة بزعـيمهم صـالح الدين الصباغ وقـتذاك. وعندما وُضِع الگيـالني على احملك وطلب منه
تطبـيق نص ا%عـاهدة العراقـيـة-البريطانيـة الصـريح. وجـد نفسـه ازاء هؤالء وا%فـتي عاجـزاً عن

التحكم بقواعد لعبة ا%عاهدة كما كان يفعل وينجح في السابق.
®ثـيلية تـأديب اآلشوري1 في ١٩٣٣ تتكـرر هنا وفي العاصـمـة بغداد نـفسـها. اجـتـماعـات
صـاخبـة. مقـاالت نارية خطب حـماسـية من راديو بغـداد. نشـاط غيـر عادي ب1 ضـباط اجلـيش
القـومـيW1 ذلك االجـتـمــاع الكبـيـر الذي دعـا اليـه نادي ا%ثنى (وكــان قـد صـار وكـراً للدعـاية
النازية والرتل اخلـامس) {ناسبـة ذكرى ربـع قرن على اعـالن الشريف حـس1 ثورته في احلجـاز.
قـالت جـريدة البـالد على مـا اذكـر: ان ا%فتي احلـاج تصـدر ذلك االجـتـمـاع على رأس لفـيف �ا
دعته بالتجمع القومي وقالت انه القيت خطب قـومية. من بينها كلمة الفلسطيني االستاذ اكرم
زعيتر بعـنوان [ثورة العرب لن تنتهي] مشيراً الى طبـيعة االجتماع اخلـاصة والى نكث احللفاء
وعـودهم ا%قطوعـة للعـرب وقـيامـهم بتـجـزئة الوطن العـربي وتعنتـهم احلـالي رغم ظروف احلـرب
بعـدم اعطائهم العـرب تصريحـاً او وعـداً بضمـان حـقهم في وحـدتهم وحـريتهـم. ثم ناشد العـرب
اسـتـغالل فـرصـة احلـرب لتـوحيـد الرأي وتنظيـم الصفـوف ورصـهـا الطالق صـرخة داوية فـاالمـر

يتطلب االقدام واجلد وا%غامرة. وكانت ا%غامرة القتالة.
حـزم الگيالني ورهطه امـرهم على التـعامل مع دول احملـور. والوثائق اال%انيـة التي استـولى
عليـهــا احللفـاء ايدت ذلك. وقـد ظل الـگيـالني فـيـمـا بعــد يشـتم العـقـداء االربعــة ويعـزو الى
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تصلبـهم مع الـبـريطاني1 سـبب القـتـال الذي زُج فـيـه اجلـيش العـراقـي. و�ا قـال انه كـان يعـمل
احـياناً وا%سـدس مـصـوب الى صدغـه. و%ا كـان يصعـب تب1 صدق الگيـالني من كـذبه فـعلينا
بالوقــائع. تكشف الوثـائق اال%انيـة فــضـالً عــمـا ذكــره مندوب ا%فـتـي في كـتــاب صـدر بعــيـد
اخلـمسـينات: ان احلاج ا%فـتي بعث به في اواخـر العام ١٩٤٠ وهو في بغـداد الى برل1 بوصفـه
مندوباً عن حركـة وهميـة الوجود لها اخـترع لها اسم (احلـركة القومـية العـربية) - وكان يرافـقه
(ناجي شوكت) وزيـر العدل في حكومة الگـيالني الستطالع رأي رومـا وبرل1 في ا%وقف الذي
ستتـخذه دول احملور من القضـية العربية. فلم يكن اجلـواب مشجعـاً قط وهو اليخرج عن نطاق
التــفــاهم اال%اني االيطـالي {ا ســيكون مــصــيــر البــالد. وعلى اثر هذه الوفــادة اصــدرت وزارة
اخلـارجـيـة اال%انيـة تعليـمـات لسفـرائهـا وقناصـلها ®ـنعـهم فيـهـا من البـحث مع زعـمـاء العـرب
البـارزين حــول مـسـتـقـبل الـنظام السـيـاسي الـذي تنتـويه ا%انيــا للعـالم العـربـي. واذا ضـويقـوا

واضطروا الى اجلواب فليلجأوا الى ا%واربة والغموض.
ولم يكن صعـباً على اي قومي مخلص عـاقل ان يدرك بان دولتي احملور ا�ا تلعبـان باالمال
العـربيـة القومـيـة لعبـة بعـيـدة عن االستـقـامة فلـم تقدمـا شـيئـاً يبـرر قط ا%وقف ا%تـصلب الذي

وقفته حكومة الگيالني من تطبيق ا%عاهدة البريطانية-العراقية خدمةً للمحور دون عوضٍ.
وعندمــا اخطأ الگيــالني النجـاح هـذه ا%رة في لعـبــتـه ا%فــضلة وحـاول الرجــوع. عـجــز امـام
عـقـبت1: العـقـداء االربعـة الذين هددوه بالقـتل والبـريطاني1 انفـسـهم الذين لم يعـودوا يرضـون

باقل من تنحيته عن احلكم.

سسسس::::    ووووححححوووولللل    اااا%%%%ععععااااههههددددةةةة    ااااللللععععررررااااققققييييــــةةةة    ااااللللببببررررييييططططااااننننييييةةةة....    ووووااااللللللللععععببببةةةة    ااااللللگگگگييييالالالالننننييييةةةة    ككككمممماااا    ووووصصصصــــففففتتتتممممووووههههاااا....    ااااحلحلحلحلببببلللل    ااااللللذذذذيييي
ررررببببطططط    ببببهههه    ااااللللگگگگييييالالالالننننيييي    ممممسسسستتتتققققببببللللهههه    ااااللللسسسسييييااااسسسسيييي????

باالحرى احلـبل الذي كان الگيالني الپهلوان يودّي فـوقه رقصاته. اجل حـاولها بالسيـر فوقه
من اجلهة ا%عـاكسة فسقط ولم يحالفـه النجاح هذه ا%رّة. وكما قلت اعتـرضته فيه عقـدتان عجز
عن تخطيهما: ارادة العقداء االربعة ومن ورائهم احلاج ام1 احلسيني وكيل النازية في العراق.
واالرادة البــريطانيــة بالذات. فـي تلك الظروف العــصــيــبـة التـي كـانـت لندن جتــتـازها لـم تكن
مـستـعـدة الي مسـاومـة ولم تعد تقـبل باقل من ازاحـة الگيـالني ورهطهW واخـراجهم نـهائيـاً من
دائرة التـعــامل السـيـاسي في الـشـرق االدنى. هذه ا%رّة ليـسـت كـا%رات السـابقـة. ان االنـگليـز
اليسـتطيعـون اآلن ترك احلبل عـلى الغارب للسـاسة العـراقيـ1 وهم اآلن يتدخلون تدخـالً سافـراً
في شؤون العراق الداخليـة {ساندة القسم االكبـر من رجال الطبقة احلاكـمة وعلى رأسهم الوصي
عبـداالله ونوري السعيـد. وكان هذا في رأيي من حسـن حظ هذه البالد. فالقـوميون العـروبيون
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الذين كان يسـتقطبهم نادي ا%ثنى في بغـداد -وقد وضع حقـدهم على النفوذ البريطاني غـشاوة
على اعــينهم - مــاكــان يهــمـهم قط خــروج العــراق من دائرة هذا الـنفـوذ بـدخـوله دائـرة النازية

والفاشية فوراً.

سسسس::::    ممممــــااااذذذذاااا    ككككاااانننن    ممممــــووووققققفففف    ااااللللييييسسسســــاااارررر    ووووااااللللدددد����ققققررررااااططططيييي1111    ووووااااللللــــششششييييــــووووععععيييي1111????    ففففــــههههمممم    ييييششششااااررررككككــــوووونننن    ااااللللققققووووممممــــيييي1111    ففففيييي
ممممععععااااررررضضضضتتتتههههمممم    ااااللللننننففففووووذذذذ    ااااللللببببررررييييططططااااننننيييي    ممممااااذذذذاااا    ككككاااانننن    ممممووووققققففففههههمممم    ممممنننن    ححححررررككككةةةة    ممممااااييييسسسس????

كنت في الصف الثاني من الدراسـة في كلية احلقوق وثيق الصلة بتلك القـوى اتابع مايجري
على السـاحة وقد ابعـدت نفسي عن االجـتمـاعات الصـاخبة الـتي كانت تعـقد في ابهاء الكـلية
واورقـتـهـا. ومـجّت نفـسي سـمـاع احـد اقطاب احلـركـة (علـي مـحـمـود الشـيخ علي) الذي كـان
يحاضرنا في قانون العقوبات وقد قلب دروسه الى مناقـشات في القومية والسياسة التي يجب

اتباعها ازاء ا%طالب البريطانية بخصوص انزال القطعات العسكرية.
. اليسار كله {ا في مبدء االمر صدم هـؤالء الذين ذكرتهم وقفوا موقفاً يدعو الى الرثاء حـقاً
فيـه الشيـوعيـون بدأوا �يلون الى الكفة القـوميـة ا%ساندة للحـركة. احلـزب الشيوعي الـوليد اذ
ذاك كان طبـعاً حـزباً ا�ياً يتطلع دائمـاً الى موسكو والكومنتـرن قبل ان يقرر سـياسـة او اجتاهاً
معـيناً وهو مع اليسـار ا%اركسي. طوال خمس عـشرة سنة او عشـرين يساير بعنف وشـدة احلملة
السوڤياتية الصـادقة وا%بدئية على الدكتاتورية الفاشيـة في ايطاليا ثم الدكتاتورية النازية في
ا%انيـا ويعــتـبـرهمـا عـدو ا%اركـسـيـة واالشــتـراكـيـة اللدود. فـجـأة وفي الـعـام ١٩٣٩ وعلى اثر
معاهدة عدم االعتداء والتعاون االقتصادي التي وقعها وزير اخلارجية اال%اني (فون رينتروب)
مع وزير اخلارجـية السـوڤياتـي (ڤياتسـالڤ مولوتوف) صـدرت اوامر باتة بوقف احلـمالت على
النظام1. وحكومـة الگيالنـي التي ساندتهـا الفئـات القومـيـة لم تكن تخفى عـالقاتهـا مع دول
احملـور هذه. هناك الد�قـراطيـون الدسـتـوريون رغم قـلتـهم اليريدون ان يكونوا اقل حـمـاسـة في
التنديد باليـد البـريطانيـة الثـقـيلة- من القـومـي1 وال اقل وطنيـة ان شـئت الدقـة وال اقل عـداء

للبالط والطبقة احلاكمة.
هكذا وجـدت نفـسي في البـدء آسـفاً عـلى اقالم أحـتـرمـهـا الصدقـاء اعـزة تسـتـبق لتـمجـيـد
انقـالبيي حـركـة مـايـس فـقـرأت (لذوالنون ايوب) مـقـاالً يطفح بـشـراً بقـرب زوال االمـبـراطورية
البـريطانية مـقروناً بتـحرر العـراق من نيرهـا. وكذلك ظهـر مقـال لعبـد احلق فاضل بع1 الوتيـرة
وغيـرهما وغـيرهمـا. ووقف احلزب الشـيوعي مـوقف حذر يحـمد عليـه وان كان قـال كلمة طيـبة
اوليةW ور{ا وردته بعض النـذر بهبوب العاصـفة. فعلم بان هتـلر يعد العدة منذ زمن لغـزو قلعة
االشتراكية. ايدت صحيفتهم "كفاح الشعب? او ر{ا الشرارة?" الادري. تأييداً مشروطاً مشبعاً
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بالتـشـاؤم لـلحـركـة. لكن ا%يـزان انـقلب فـجـأة وابتـعـد مـعـظم الشـيـوعـي1 عن ســاحـة الصـخب
والضـجـيج. ثم داروا ٣٦٠ درجـة بعـد الغـزو النـازي وبعـد القـضـاء على حـركـة مـايس بحـوالي
ثالثة اسـابيع. فـشـرعت صـحـيـفـة احلزب الـسرية تـكتب ا%قـاالت الطوال مـؤيدة مـوقف الوصي
والسـعـيد. ثـم اشتـدت احلـمـاسة بـعد توقـيع مـعـاهدة التـحـالف السوفـيـاتي مع الدول الغـربيـة.
فراحت اجلريدة تطلب بلجاجة مـالحقة اعوان الگيالني من القومي1 وعزلهم عن اجلمـاهير خشية
. ثم اصدر احلـزب اوامر حتـذير لنقابات العـمال حتظر عليـهم القيـام باي ان يكونوا رتالً خـامسـاً
اضـراب او اعــتـصـاب او اي عــمل من شـأنه االخــالل او عـرقلة اجملــهـود احلـربـي مـهـمــا كـانت

مطالبهم ملحة ومشروعة.

سسسس::::    ووووننننههههااااييييةةةة    ااااحلحلحلحلررررككككةةةة........    ووووققققدددد    ععععااااصصصصرررر®®®®ووووههههاااا????
جتدها في عدة كتب. تفاصيل هروب القائم1 بـها وعلى رأسهم الگيالني وا%فتي والعقداء.
وقد ابى القائمون هؤالء ان يشاركـوا الشعب نتيجة حركتهم االجرامـية الطائشة وفكروا بالنجاة
وتسللوا عبـر احلدود الى ايران. لم �لك اي واحد منهم شـيئاً من الشـجاعة وكرم النفس ليـقاسم
الشـعب العراقـي محنتـه والكـان واحدهم يسـتـحق شيـئـاً من التمـجـيد الذي مـازال يخلع عليـهم
حــتى هـذه الســاعــة. وهـا اني اراها تطـالعني في كـــتب تصــدرهـا اقــالم الدارس1 األكـــاد�ي1
وأصحاب الرسائل اجلامعـية ا%يام1 في جامعة بغداد وغيرهم من معـاجلي االحداث التاريخية.
اننا قرأنا عمن لـم �لك قضية او عقـيدة وعن طغاة مستـبدين يعملون النفسـهم فقطW لكن كان
لديهم شيء من الكـرامة وعـزة النفس وكـرهوا الوقـوع بايدي اعـدائهم فـانتـحـروا. وال اقـول عن
آخـرين من ذوي العـقيـدة واال�ان والقـضـيـة. فاين هؤالء ابـطال حركـة مـايس من اولئك? مـاهي
االمـثـولة التي يقـدمـهـا الگيـالني وصـحـبه لرواد الـقضـيـة العـروبيـة? وكم يعـود على القـومـيـة
العــربيـة بالـنفع عندمــا تظفــر اكـاليل الـغـار على رؤوس هؤالء ويـوضـعــون في قـائمــة شـهــداء

العروبة?
قبـل ايام كنت اقرأ في واحـد من كتب التـمجـيد التي اتيت لذكـرها وعنوانه «سقـوط النظام
ا%لكي في العراق» وهو من تـأليف الدكتور فاضـل حس1 االستاذ في جـامعة بغـدادW صدر في
العـام ١٩٨٦. ولفت نظري فـيـه حديث نـقله ا%ؤلف عن (رجب عـبـداجمليـد) الذي قـال له: «انه
وفي ليلة اعدام العقـيدين فهمي سعـيد ومحمود سلمـان (من العقداء االربعة) واالستاذ مـحمد
يونس السبعاوي كانت قد وردته وردته وهو ضابط خـفر برقية تنبيء بتنفيذ احلكم على الثالثة
فـبـكى مع انه صـبــور على ا%كاره ولم يبـك عندمـا توفـي والده. فـاقـسـم على االنتـقــام الولئك

الضحايا».
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كـرجل قـانون اني من انصـار الغـاء عـقـوبة االعـدام في القـوان1 اجلـزائيـة وفي العـام ١٩٥٥
كنت عـضـواً في هيـئـة بريطانيـة ذات طابع دولي مـشاركـاً عـمليـاً {قـاالت وابحـاث لي في هذا
ا%وضوع نشر بعضـها في مجلة القانون. واني الكره بطبعي ان تنزل هذه العـقوبة باي كائن وقد
اسفت كما اسـفت فيما بعد واستنكرت انزال العقوبة بالعـقداء من ناحية مبدئية الغيـر والعقيد
(رجب عبـداجمليد) الذي كـان ام1 سر اللجنة العليـا لعصبـة الضباط الـذين حققـوا لثورة الرابع
عشـر من ®وز عَرفـتُه اوالً بالسـماع واكـبرت فـيه عزة نـفسه وشـهامـته عندمـا استـهدف النتـقام
عبـدالسالم وعبدالكر� اثر جنـاح الثورة فاثر االعـتزالW ولم القه ايام كـان نائباً لرئيس الوزراء.
بل عرفـته قـبلها شخـصيـاً وعرفتـه في جلسة ضـمتنا مع اصـدقاء موجـها اليّ اسـئلة ذكيـة حول
تاريخ العـراق ا%عـاصـر وكـبر في عـيني ولم يـخطر ببـالي يومـاً انه سخـا بدمـوعـه على من كـان
الســبب ا%بــاشـر للكـارثة العظمى الذي نـكب بهـا الـعـراق وتســبب في مــقـتل (٦٨٠) ضــابط
وجندي ومدني و(٥٧١) مـفقود اليعرف لهم قـبر منهم (٣٣) قتـيالً و(٣٦) جريحاً من ضـباط
اجلـيش. فضـالً عن تدميـر القـوة اجلوية العـراقيـة تدميـراً كـامالً و®زيق اوصـال اجليش العـراقي.
واليدخل في هذا طبـعـاً ضـحـايا ا%ذبـحـة التي ارتكبـتـهـا فلول اجلـيش ورعـاع بغـداد واوشـابهـا

والشباب القومي في االحياء اليهودية من العاصمة يومي ١و٢ من حزيران.

سسسس::::    سسسسننننسسسسأأأأللللككككمممم    ععععنننن    ههههذذذذاااا    ففففييييمممماااا    ببببععععدددد    للللككككنننننننناااا    ننننتتتتووووققققعععع    اااا%%%%ززززييييدددد    ممممنننن    ااااللللتتتتففففصصصصييييلللل    ففففيييي    للللععععببببةةةة    اااا%%%%ععععااااههههددددةةةة????
كـانت هناك الى جـانب ا%عـاهدة طبـعاً مـسـألة امـتيـازات النفط وهي تتـعلق با%عـاهدة ايضـاً
وهي لعـبة (گيـالنية) اخـرى. وفي العام ١٩٤١ حـاول ان يعيـدها فسـقط من فوق احلـبل. اقول
في ٩ من ايلـول ١٩٣٣ كلف الگيــالني إثر انتــقـال العــرش الى غــازي بتـأليـف ثاني وزارة له
فـقـال في خطاب {ناسـبـة مـراسـيم االسـتـيـزار «انا واثق كـل الوثوق من السـيـاسـة التي سـارت
عليهـا البالد حتت قـيادة سيـد البالد الراحل ومن اهم اركـانها االعتـماد على الصداقـة ا%تكونة
ب1 ا%ملـكت1 احلليــفـت1 الـعـراق وبريطانـيـا العظـمى اي مـعــاهدة ١٩٣٠ التي صــادق عليـهــا

مجلس االمة فسوف اليطرأ عليها اي تغيير».
كـان هذا الـثـمن الذي وجب دفــعـه للبــريطاني1 للـفـوز بالوزارة والزالة اآلثار الـتي خلفـتــهـا
مذبحة اآلشوري1. وتشـير اوراقي التي اعتمدها اآلن. ان البالط لم يعـهد اليه بتشكيل الوزارة
اال بعد ان تلقى من السـفارة البريطانيـة اشارة OK والوثائق البريطـانية تشيـر الى ان الگيالني
اكـد للسـفـيـر في بغـداد بأنه لن يتـعـرض للمـعـاهدة بالقـول او الفـعل. ذكـر لي الراحل االسـتـاذ
رفائيل بطي وكان من مـشايعي الگيالني ردحاً من الزمن. في اثناء احاديث لي مـعه في العام
١٩٥٤ او ١٩٥٥ ببغداد قوله باحلرف الواحد «ان السفارة البريطانية اخذت من الگيالني ومن
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ا%لك عـهداً بان التقـوم حكومة الگيـالني بالتـعرض للمـعاهدة في حـالة تأليفـه اياها. وانتـهزت
احزاب ا%عارضـة والقوميون فـرصتهما فـاستخدموا صـحافتهـا لفضحه والتشنيـع عليه ووصفت
احـداها مــاجـاء في خطبـتــه تلك بانهـا «نكـسـة وطنيـة في ســيـاسـة الدولة وقـضــاء على االمل
ا%عقـود في تعديل معـاهدة ١٩٣٠» وانصبّ عليه اشـد الهجوم من الشـخصيـة الوطنية (جعـفر
ابو التــمـن) رئيس احلــزب الوطني. ثـم في مــوضع من مــذكــرات توفــيق الـسـويـدي يذكــر هذا
الســيــاسي انـه في يوم مــا من ايام شــهــر مــايس ١٩٤١ ان (الـگيــالني) طرق بابـه ليــالً وهو
مـتـخف- وطلب منه الـتـدخل قـائالً: هل في وسـعك مـواجـهـة السـفـيـر البـريطانـي وتب1 له اني
مستعد للتفـاهم معهم? فاذا وافقوا على االعتراف بشرعية حكومتي فـانا على استعداد للقيام
بواجـبــاتي حـيــال ا%عـاهدة وســأترك لهم حـرية مــرور جـيــوشـهم بل ابقــاءها في العـراق بـحـسب
ماتقتضـيه ظروف احلرب ولو بلغ عددها مليون جندي» فرد عليـه السويدي بقوله انه علة العلل

وعدم التفاهم معه هي ذات طابع شخصي والبريطانيون ماعادوا يثقون به».
في ذلك الوقت كان الوزير ا%فوض اال%اني (گروبه) خليله ومرافقه ومستشاره.

وخص الگيـالني امتـيازات النفط بجـزء من اللعبـة. في العشـرينات وهو الشـخصيـة الثانـية
في حـزب ياس1 الهاشـمي (حـزب الشعب). كـان مـصيـبـاً إحسـاسه بقـصـر عمـر وزارة (ياس1)
لكنه اخطأ في تقديره بعودة ياس1 الى تاليفها من جديد. لكن ما ان علم بنية ا%لك في توجيه
التـاليف الى (عبـد احملـسن السعـدون) حـتى عاد مـسلحـاً برصيـد االسـتقـالة الى قطع عـالقتـه
بحـزب ياس1 واعلن انضـمامـه الى حـزب التقـدم الذي كـان يرأسـه (السعـدون) فـضمـه هذا الى
حكومــتــه وخـصــه طبــعـاً بـوزارة الداخليــة وكـان الـگيـالنـي يعلم بأن هذه الـوزارة مـاجــاءت اال
للتـصـديق عـلى امـتـيـازات النفط. وذهل اولئـك الذين اكـبـروا فـيـه اسـتـقـالـتـه االولى وتقـدمت
صحيفة جريئـة بهذا السؤال للگيالنيW كيف رضى با%صادقة على االمتيـاز ح1 كانت معارضة
له سبباً الستـقالته? لم يجد الگيالني جواباً غير قـوله «كان البد لي من االذعان لالمر الواقع»
وانك لتجد ذلك مسبوطاً في تاريخ الوزارات العراقية فال داعي للتفصيل فيه. كان الكل يعلم
ان سـر احلـظوة التي وجـدها عـند ا%لك فـيــصل كـمــا يذكـر (طه الـهـاشـمي) فـي مـذكـراته قــوله
«معـلوم عند جمـيع االوساط السـياسـية بان الگيـالني كان جـاسوس ا%لك ينقل اليـه مايحـصل

في اجتماعات حزب الشعب».

سسسس::::    للللككككنننن    ككككييييفففف    ببببددددأأأأتتتت    ععععالالالالققققةةةة    ااااللللگگگگييييالالالالننننيييي    ببببددددوووولللل    ااااحملحملحملحملوووورررر????    ااااككككااااننننتتتت    ممممببببااااششششررررةةةة    اااامممم    ههههيييي    ببببووووسسسسااااططططةةةة    ااااحلحلحلحلااااجججج
اااامممم1111    ااااحلحلحلحلسسسسييييننننيييي????

يصعب اثـبات الزمن الذي بدأت به. مرّ عـلى القومي1 العـراقي1 وقـادة اجليش فتـرة افتـتان
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واعـجـاب {ا اعـتبـروه مـعـجـزة سـيـاسيـة واجـتـمـاعـيـة في ايطاليـا وا%انيـا واسـرتهم مـا حقـقـتـه
دكتاتورية احلزب الواحد في مـيادين السياسة اخلارجية من موفقيـات وما حازته من انتصارات
عسكرية (إعادة حوض السار وضم النمسا والسوديت في ا%انياW فتح اثيوبيا وانتصار فرانكو
بالنسبة اليطاليا) وكلهـا حتديات للعالم احلر الد�قراطي والعالم االشتراكي. موفـقيات ضخمت
بآلة دعـائية اعالمـية لم ير لهـا العالم مـثيـالً. وفي العراق نشط ا%مـثالن الدبلومـاسيان لـهذين
Wالسيما الوزير ا%فوض اال%اني (الدكتور فريتز گروبه) وكان عضواً في احلزب النازي Wالبلدين
وهناك زوجـتـه وخـبـيــر اآلثار الدكـتـور (يوردان) مـعـه. كـان گـروبه قـد تـعـرف في اثناء احلـرب
العا%ية االولى وهو ضابط صغير في بعثة الفيلد مارشال ڤون در غولگه للجيش العثماني الى
عدد من الضباط العرب العراقيW1 وهو يقوم بواجب الترجمة هناك ومنهم صالح الدين الصباغ
وفـهمـي سعـيـد وغيـرهم. ثم وا%تـأمل في ا%راسـالت التي كـانت جتـري ب1 السـفارة البـريطانيـة
ووزارة اخلارجـية. يجد ان البـريطاني1 كانوا يغـضون الطرف عن الدعاية النـازية في العراق ولم
يعـارضوا تـغلغل النفـوذ النازي وغزوته عـقـول الشـباب القـومي ومـاكـانوا يحسـبـون لهـاحسـاباً
سـياسـيـاً وا�ا كان قلقـهم يتـركز فـي التغلغل االقـتـصادي و�و الـعالقـات التـجارية ب1 العـراق
وهذين البلدين بكل التسهيالت ا%ـصرفية ورخص اسعار البضائع التي التقبل مزاحـمة واعتماد
صفـقات سـالح للجـيش العراقي. الى جـانب تلك السفـرات اجملانيـة التي تعـرضها ا%ـفوضـيات
دائمـاً للشـبـاب القـومي. بل الح لفـترة مـعـينة وكـأن البـريطاني1 مـرتاحـون للمـيل العـراقي الى
احملـور فقـد كانوا يعـتـبرون االفكار االشـتـراكيـة او اليسـار مـصدر اخلطر احلـقـيقي الذي ينبـغي
التـصـدي له بجـد ومحـاربتـه بقـوة و®كنت الدعـاية النازية مـن ترسيخ االعـتـقـاد بان النازية مـا
وجدت اال للـقضاء على االحتـاد السوڤـياتي مـعقل الشـيوعـية. او على االقل انهـا ستـقف سداً
يحول دون الطغـيان الشيـوعي. وبقيت هذه النظرة تسود سـياسة بريطانيـا اخلارجيـة حتى بدأت
غيوم احلـرب تتجمع. في تلك الفـترة ترجم محمـد يونس السبعاوي كـتاب كفاحي ونشـره تباعاً
وعلى اية حـال فـالوثائق البـريطانيـة وكـتّاب التـاريخ عندنا يـشيـرون الى ان الگيـالني كـان في
١٩٣٥ من اشـد ا%تحـمـس1 لشراء السـالح من ا%انيـا وهو وزير داخليـة في حكومـة الهاشـمي.
وكـانت هناك مفـاوضات سـرية مع ا%انيا عـن طريق (گروبه) لعـقد صـفقـات اسلحة. وانه صـدر
قرار بارسال بعثة عسكرية برئاسة طه الهـاشمي رئيس االركان لهذا الغرض اال ان سقوط وزارة

الهاشمي بانقالب بكر صدقي اوقف العملية.
اال ان الصلة الـوثيـقــة جـاءت عـبــر احلـســيني مـفــتي فلسط1. كــان هناك اندفــاع هائل في
ا%شــاعــر الـقــومــيــة بســبـب مــاعــرف اذ ذاك (١٩٣٩) بالثـــورة الفلسطـينيــة علـى االنتــداب
البريطاني. وذلك االحـتجاج الـعربي العام على تدفق ا%هـاجرين اليهـود الى فلسط1 من اوروپا
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الوسطى - وا%انـيـا على وجـه اخلـصـوص. كـان النـازيون وقـتـهـا يشـجـعـون هجــرة يهـودهم الى
فلسطـW1 بغـيــة التـخلص مـنهم ويقـدمــون كل التــسـهــيـالت وفي ع1 الوقـت كـانوا يحكـمـون
عالقتهم باحلسيني واقطاب ا%قاومة الفلسـطينية. وهذا من اعجب العجاب. نقول قذفت الثورة
الفـلسطيـنيـــة الى لـبنان ثم الـى ســـورية ثم الـى العـــراق بحـــوالي مـــائـت1 من ابرز اجملـــاهـدين
الفلسطيني1 وعلى رأسـهم احلاج ام1 احلـسيني وقـد هُرÑِب الى العراقW في اواخـر العام ١٩٣٩
هو وعـدد من ا%قـربـ1 ونزل ضـيـفـاً على الدولة. وأسـرع العـقـداء االربـعـة الذين كـانوا وقـتـذاك
يعبثـون بالوزارات ماشاء لهم العـبث اسرعوا الى القادم اجلـديد يجددون عهود الصداقـة الغابرة
وعلى رأسهم صالح الدين الصـباغ وكانوا ثالثتهم رفاق سالح مع احلاج ا%فـتي ايام كان ضابطاً

في اجليش العثماني.
وكــمــا ذكـرت مــا لبث هـذا الرجل ان اصــبح رب البــالط الفــعلي والقـطب الذي يدور حــوله
النشـاط الســيـاسي في البـالد وبؤرة النزاع عـلى احلكم. وفي غـضـون ذلك تـضـاءل نفـوذ نوري
السـعـيـد وتأثيـره على العـقداء االربعـة وزال كليـاً عندمـا برز الگيـالني في ا%ـيدان السـبـاب ال

يعنينا شرحها هنا.
ووجـد الوصي عـبـداالله نفـسـه كـمـيـةً مـهـملـة بعـد ان امـسك احلـاج ام1 بخـيـوط السـيـاسـة
Wالداخليـة. اخلـالصة وجـد احلـاج في الگيالني خـيـر من قـدمه العـقـداء له ليغـدو رئيس حكومـة
. وانـتظم اجلـمــيع وهذا ووقع الوصي مـكرهاً ارادة التكليـف ا%لكيـة. وجـيء بالسـبــعـاوي وزيراً
عنصر الفكاهة بـعصبة سـرية عرفت فيـما بعد عندمـا انكشفت االمـور "بلجنة السبعـة" وتتألف
من احلـاج والگيـالني والسبـعـاوي والعقـداء االربعـة. اقسـمـوا فيـمـا بينهم كـما في اجلـمـعيـات
السـرية باال يخـون احـدهم اآلخـر وان يتـابعـوا نهـجـاً مـعـيناً فـي النضـال القـومي على الصـعـيـد
العـراقي واتخـاذ موقف مـوحـد من ا%طالب البـريطانية وكـان الگيـالني اول من ابدى اسـتعـداده

للحنث بالقسم وخيانة اصدقائه. كما رأيت عندما طلب توسط 
 السويدي عند السفير البريطاني.

تب1 في هذه الفـتـرة من نـشاط الـگيـالني السـيـاسي انه لم يعـد بحـاجـة الى االسـتـمـرار في
اللعبـة فقـد بدا ا%ستقـبل لدول احملورW واالمـبراطورية البـريطانية في العـام ١٩٤٠ تقف وحدها
بعد سقـوط فرنسا {واجهـة اعظم واحدث ماكنة حربـية عرفها التـاريخW واجلزر البريطانيـة معقل
االمـبراطورية تدق دقـاً عنيفـاً من اجلـوّ واحلصـار مضـروب عليهـا من البـحر وغـزوها متـوقع ب1
يوم وآخـر حـتـى بدا %ن كـان يصـغي الى اذاعــة برل1 العـربيـة وكــأن عـمـرها قـصـيــر وأنهـا في

ساعات نزعها االخير.
ومنطق الگـيـالني واضح وبسـيط. منطـق كل انتـهـازي ال مـبـدء له او عـقــيـدة "ان تكون مع
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الغالب دوماً. ألنك ان وضعْتَ نفسك في اجلانب اخلاسر فأنت خاسرÒ من االول".
قال اولئك الذين حاولوا تلمس االعـذار له انه كان حينذاك اسير ا%فتي وعـقدائه االربعة وما
ابعـد هـذا عن الواقع كـان في مــوقف يسـهل له اخلــروج من الورطة سليــمـاً باالفـادة من الـزنقـة
الدسـتوريـة التي وضعـه فـيـها افـالت الوصي من قـبـضة العـقـداء وهروبه. في ذلك احل1 كـانت
هناك وزارة دستـورية قائمة برئاسـة طه الهاشـمي عندما اعلن الگيالني عن تـأليف حكومة الى
جانبـها واطلق عليـها اسم (حكومـة الدفاع الوطني). وبهـا و{ا قام به بعـد ذلك كان يشـير الى

اجراءات قانونية اليفقه منها العقداء شيئاً لعدم خبرة لهم باالصول القانونية.
وقع الگيـالني أمـراً بـوصـفـه رئيس حكومـة غـيـر دسـتـورية. واسـرع جلـمـع اعـضـاء مـجلسي
النواب واالعـيان فـي جلسة مـشـتركـة وب1 التـهـديد والوعيـد واخلـوف حملـهم على خلع الوصي

ونصب آخر واعلن عن تشكيل وزارة قومية.
) وهو لفت نظري تعلـيق جذاب في الـصحـيـفـة ٤٨ من كتـاب عنوانه (التـاريخ لم يبـدأ غـداً
عنوان غـريب تعـمـد صـاحـبـه اخلـطأ اللغـوي الفـاضح فـيـه لسـبب ال ادركـه. وهو مـن تأليف جنم

الدين السهروردي يتضمن سيرة حياة الگيالني وحَميّه والد زوجته قال السهروردي:
«عمل السيد الگيـالني في مطلع حياته استاذاً للقانون في كليـة احلقوق ولذلك لم يكن من

السهل اقناعه بارتكاب اي جتاوز على القانون والدستور»!!

ً    ففففيييي    ححححررررككككةةةة    ممممااااييييسسسس    ١١١١٩٩٩٩٤٤٤٤١١١١    ييييخخخخااااللللفففف    ممممــــاااا    ددددررررجججج    ععععللللييييهههه    ااااآلآلآلآلخخخخرررروووونننن    وووومممماااا    ققققررررأأأأننننااااهههه سسسس::::    أأأأررررىىىى    اااانننن    للللككككمممم    ررررأأأأييييااااًًً
ععععننننههههاااا    ففففففففيييي    ننننظظظظررررككككمممم    ااااننننههههــــاااا    ققققددددممممتتتت    للللرررروووواااادددد    ااااللللتتتتااااررررييييخخخخ    ععععللللىىىى    غغغغييييرررر    ححححــــققققييييققققتتتتههههــــاااا....    ككككييييفففف    تتتتققققددددرررروووونننن    ووووققققعععع
مممماااا    تتتترررروووونننن    ففففييييــــههههاااا    ععععللللىىىى    ااااووووللللئئئئكككك    ااااللللذذذذيييينننن    ممممججججــــددددووووههههاااا    ووووووووضضضضععععووووههههاااا    ففففيييي    ممممصصصصــــاااافففف    ااااحلحلحلحلررررككككااااتتتت    ااااللللتتتتققققــــددددممممييييةةةة
ووووااااللللتتتتــــححححــــررررررررييييــــةةةةWWWW    ووووررررففففــــععععــــوووواااا    ااااللللققققــــاااائئئئممممــــ1111    ببببههههــــاااا    ووووممممننننههههمممم    ااااللللگگگگييييــــــــالالالالننننيييي    ااااللللىىىى    ممممــــصصصصــــاااافففف    ااااللللققققــــــــااااددددةةةة    ااااللللووووططططننننيييي1111
ً    ممممــــنننن    ااااللللصصصصععععــــووووببببةةةة    ااااآلآلآلآلنننن    ففففيييي    ززززححححــــززززححححــــةةةة    ههههؤؤؤؤالالالالءءءء    ععععنننن    ممممــــررررااااككككــــزززز    ااااخلخلخلخلللللوووودددد ااااخملخملخملخملللللدددديييينننن....    أأأأالالالال    جتجتجتجتــــددددوووونننن    ششششــــييييــــئئئئااااًًً

ووووااااععععططططاااائئئئههههمممم    اااا%%%%ننننززززللللةةةة    ااااللللتتتتيييي    ييييسسسستتتتححححققققووووننننههههاااا    ففففيييي    تتتتااااررررييييخخخخ    ااااللللععععررررااااقققق????
اعدت الـقول مراراً ان االوصـاف والنعوت ا%لـصقة بـاسماء االشـخاص التزيد من واقـع احلال
وال من قيمة ا%وصـوف رفعاً والتنقص منه خفضاً. وقد ادركتْ االقـالم االوروپية منذ زمن بعيد
جداً سخف ذلك. ادرك العـقالء كتاباً وقـراءً هذه احلقيقة وهي انك التسـتطيع ان ترفع الشخص
شـبراً واحـداً من فـوق االرض ان لم يستـحق ذلك. ثم ان كـثيـراً مـا تستـخدم االوصـاف الفـخمـة
ونعـوت التـعظيم واالجـالل لـغـرض الزلفى او التـقـرب واحـيـاناً وقـايةً للنفـس من مظنّة السـوء.
وبذلك يستوى اخمللص فـيها مع ا%رائي والدجال بل كثيـراً وكما في حالة رجال حركـة مايس ما
تسـتخـدم االوصـاف مسـايرةً للتـقليد طبق مـا ورد في اآلية الكر�ة: «إنا وجـدنا آبانا على امـةٍ
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وانا على آثـارهم مـقــتـدون». ثم اني ال أراني اجــد صـعــوبة مـا في وضع االمــور في نصـابـهـا
السيـما بخـصوص ابطال حـركة مايسW فـا%ادة وفيـرة والعيب في الكتـاب العروبي1 والقـومي1
انهم يتجـاهلونهاW او يبذلون اجلهـد في اخفائها او طالئهـا بالوان زاهية مع تعتيم وتغطـية تامة
لالثار ا%دمرة التي تسببت عن اعـمالهم. فمثالً بلغت الصفاقة ببعـضهم حداً ان القوا الذنب في

ا%ذبحة التي اوقعت بيهود بغداد في اعقاب احلركة. على اليهود انفسهم!
وهؤالء الذين اشــادوا بحـركــة مـايس وعظـمـوا ابطالهــا وخلدوهم وبكوا عـلى مـصــائرهم مع
اغراقٍ بالشـعارات القومـية احلمـاسية وسـمو ا%قصـد واالسف الشديد على نهـاياتهم احملزنة. لم
يجدوا كالسيد (رجب عبداجمليد) دمعةً واحدة تذرف على من راح ضحية وسبباً لطيش قومي.
وتلك واحـدة من سوء حظ الفكرة القـوميـة العروبية الـساميـة انها افـتقـدت دوماً الرمز الـصالح

للقدوة والزعامة.

œuNO"« `%«c& ∫W,d(« »UI#√ w0
سسسس::::    مممماااا    ععععالالالالققققةةةة    ممممذذذذااااببببحححح    ااااللللييييههههوووودددد    ااااللللببببغغغغــــدددداااادددديييي1111    ببببححححررررككككةةةة    ممممااااييييسسسس????    ننننووووههههتتتتمممم    ببببااااحلحلحلحلااااددددثثثث    ااااككككثثثثرررر    ممممنننن    ممممررررةةةة    ففففيييي

ههههذذذذاااا    ااااحلحلحلحلوووواااارررر....    ففففههههلللل    ممممنننن    ززززييييااااددددةةةة????
جتـد تفـاصـيـل لهـا في "تاريخ الوزارات العـراقــيـة" ومـؤلف هذا الكتـاب وهو مـن القـومـي1
الذين شايعوا احلركة ولقوا عنها شر اجلزاء. ال ينسى هو اآلخر بعد روايتها ان يلقى بعض اللوم
على الضــحــايا ا%غــدور بهم. وا%ذبحــة بحــد ذاتهـا تعــيــد الى االذهان ا%ذبحــة التي اوقــعـهــا
الگيـالني باآلشـوريـ1 في سـمـيل. وا%ذابح التي نظمـهـا لعـشـائـر الفـرات االوسط في الرمـيـثـة
والدغــارة وســوق الشــيـوخ. فـي هذه ا%ذبحــة االخــيـرة شــارك رعــاعُ بغــداد واوشــابهــا واجلنود
والشـرطة الذين انطلقوا يومي ١ و٢ من حـزيران وبعـد هروب ابطال احلركـة. انطلقوا بال ضـابط
في شوارع بغداد وازقـتها واحيـائها ينهبون ويقـتلون ويحرقون ويهتكون االعـراضW بذلك احلقد
الدف1 الذي زرعـتــه النازية في النفـوس ضـد الـيـهـودW وبالبـحث الغـبي اجملــرم عن كـبش فـداء
للهز�ة التي حلقت باجليش. وجد الكتـاب القوميون وجهاً لتبريرها وسبيـالً لالعتذار عنها بانها
كـانت نتـيـجة االسـتـفـزاز الذي تعـرض له افـراد اجلـيش عندمـا اظهـر اليـهود فـرحـتـهم بالقـوات
البريطانية وخروجـهم الستقبال الوصي والسيـاسي1 العائدين معه. كان يهـود بغداد حالهم مثل
حـال آشــوريي سـمــيلW عـزالً ال�لكـون مـا يدافـعــون به عن انفــسـهم. دخل الشــقـاة عليــهم في
منازلهم بعـد كـسـر االبواب وجـزروهم جـزراً بع1 السـالح الذي وجب اسـتـخـدامـه للحـيلولة دون

دخول الوصي ورد الهجوم البريطاني عن بغداد.
كـان انتقـام اجلـيش لهـز�ته. تواصلـت ا%ذابح واحملرقـات والنهب يوم1 كـامل1 وقـدرت جلنة
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التـحـقـيق الرسـمـيـة التي � تشكيـلهـا فـيمـا بـعد عـدد قـتلـى اليـهـود {ائة وعـشـرة منهم ثمـان
وعشرون امـرأة وفتاة. وقدرت اجلـرحى {وجب سجالت ا%ستـشفيات {ائت1 واربـعة. وهي اعداد
ضئـيلة نسبـة الى االحصـاءات اليهـودية ا%ستندة الى سـجالت الدفن ولم يورد الـتقرير الـرسمي
احـصــاء بالدور والدكـاكـ1 واخملـازن ا%نهــوبة اال ان ا%ذكـرة التي قــدمـهــا رئيس الطائفــة لتلك
اللجنة ذكـرت ان ٥٨٦ حـانوتاً ومتـجـراً ومخـزناً و٩١١ داراً قـد تعـرضت للنهب. وان ١٢٣٠٠

باتوا بدون مأوى بسبب تركهم منازلهم خوفاً.
وا%شاعر ا%عادية لليهود لم تكن بنت ساعتها في العراق فقد غذتها الدعاية النازية سنوات
مقـترنة بخطط اليـهودية العـا%ية وبا%عـونة البريطانيـة على جعل فلسط1 مـوطناً قومـياً ليـهود

دخالء حقاً.
روي لي بغـدادي ال اشك بصحـة قوله: ان اجلنود واالوشـاب الذين انتشـروا في احيـاء بغداد
كانوا يسـتوقفـون من يالقونه من ا%ارة ويسألونـه أهو يهودي او غيـر يهودي ثم يستـدلّون عليه

من لهجته ان لم يحمل هوية.

سسسس::::    ففففييييمممماااا    سسسسببببقققق    ننننــــووووههههتتتتمممم    ببببععععممممللللييييااااتتتت    ااااثثثثررررااااءءءء    غغغغييييرررر    ممممششششررررووووعععع    ااااققققددددمممم    ععععللللييييــــههههاااا    ااااللللگگگگييييالالالالننننيييي    اااايييياااامممم    ووووججججووووددددهههه    ففففيييي
ااااللللسسسسللللططططةةةة    الالالال    تتتتللللييييقققق    ببببسسسسممممععععةةةة    ززززععععييييمممم    ققققوووومممميييي    ااااوووو    ققققططططبببب    سسسسييييااااسسسسيييي????

ليـست بسـر من االسـرار واجلـميـع يعرفـهـا. وقـد واجـهـه ا%هداوي بـبعـضـهـا وقت مـحـاكمـتـه
فكانت اجابته مضحكة وعـجز عن اعطاء اجابة معقولة. ذكره ا%هداوي مثالً باغـتصابه التولية
من اصــحـابـهـا الشــرعــي1 دون الدخــول في التــفـاصــيل. كــيف انتــزع توليــة االوقــاف الذرية

الگيالنية من اعقاب عبدالرحمن النقيبW واليك مجمل القصة:
كان عـبدالوهاب والد رشـيد عالي قـد تزوج باخت غيـر شقيـقة لعـبدالرحمن الگيـالني فظلت
عـاقـراً ولم تنجب. فـاتخـذ والده زوجـة اخـرى هي ابنة سـرگـال من بعـقوبـة من عشـيـرة البـيـات.
اجنـبت له �ا اجنـبت رشـيـد عـالي. وغـضب عـبـدالـرحـمن وبادر بوصـفـه مـتـولي االوقـاف الذرية
الگيـالنيـة الى حـرمـان والد الگيـالني من نصـيب كـان يتـقـاضـاه منهـا ووضع االسـرة في عـسـر
مالي شديد. وحفظها الگيالني ثم وجد الفرصة سانحة لالنتصاف في اوائل ١٩٣٦ عندما كان
وزير داخليـة ووزير عـدليـة بالوكـالة فـي وزارة الهـاشـمي- فـانتـزع وبشكل ابتـزازي وبالتـهـديد
االيجارات وااليراد من مسـتاجرى االوقاف القادرية عـلى مرقد االمام ومسـاجده. بل اقدم على
استصدار قرار تـولية جديد لتلك االوقاف يقضي بتجزئة التـولية بينه وب1 ا%تولي االصيل وهو
عمل مـخالف ®امـاً لالصول الشرعـية السابقـة له في تاريخ الوقف و�ارسة حـقوق التـولية وراح
يجني االرباح من مـستـغالت الوقف الغنيـة حتى سـقطت الوزارة وطرده بكر صدقي من الـعراق
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فسارع حكمت سليمـان بإبطال قرار التولية با%ناصفة. كان عـمل الگيالني هذا حديث اجملالس
لكنه لم يعبأ.

وشمل طبـعه االنتقامـي عبداحملسن السـعدون واسرته. كـان ذلك في العام ١٩٢٦ وهو وزير
داخلية ايضاً في وزارة جلـعفر العسكري. وكانت عمليـة ذات طابع جنائي. حاول باالول حتريض
سـراكــيل اشــقـاء عـبــداحملـسـن على تقـد� شـكاوٍ ضـدهم لـلملك اال ان ا%لك كــان اذكى من ان
يتـدخل وعندها دبر مـعـهم اشعـال النار في مـزروعـات آل السعـدون بقـرية (مـجرْجَـة) مـسـتغـالً
غيـاب عبـداحملسن. اذكـر ان ابنة لعبـد احملسن قـالت في مقابـلة لها في السـبعينات مـع مؤلف
عـراقي كـتب سـيــرة ابيـهـا انه اي (عـبـداحملـسن) كـان يـعلم حق العلم بان الگـيـالني هو الرأس
ا%دبر وا%وعز بحـرق تلك ا%زروعات وا%تسبب في ضـائقة مالية عـسيرة الخوة عبـداحملسن طوال

سنة كاملة. وان اباها بقي يردد طوال حياته بان ا%قصود هو من اذية الگيالني وليس اخوته.
وجنـمت ثروته االقطاعيـة عن عمليـة سطو شـائنة ألراضٍ أميـرية صرفـة تبلغ مسـاحتـها عـدة
آالف من الدو�ات وهي االراضي ا%ـعروفـة بالـشاذي فـي لواء الكوت. اسـتـولى عليـهـا بطريقـة
نصب ا%ضـخات على دجلة اجملـاور واستـئسـار الفـالح1 بوصفـهم اجراء له. ثم جـاءت التسـوية
فسـجلت االراضي باسـمه(٢٧). وكـان للگيالني شـريك جتاري لبنـاني اجلنسيـة يدعى (جبـرائيل
جـورج عـبـديني). يزاول جتـارة واســعـة في االسـتـيـراد والتـصـدير مـركـزها بغـداد ويـتـمـتع بكل
احلمـاية والتـفضـيل الذي تسبـغه عليـه شخـصيـة الگيالني. بقـيت العالقـة مسـتمـرة ب1 االثن1
حـتى آخـر يوم من ايام شهـر مـايس وهرب مـعـه الى ايران. وكانـت الشائعـات تدور في اوسـاط
بغداد ان ا%ساعدات ا%الية اال%انية وااليطالية للگيالني والفئات القومية وبعض الضباط تأتي
عن طريق هذا التاجـر محولةً من اليـابان: ولهذا السـبب جنح كل من ساهم في حركـة مايس في
نفي اي عـالقـة مــاليـة له بدول احملـور. هذا التـاجــر اللبناني عـاد الى بالده واخــتـفت اثاره ولم

يسمع به احد بعدها.

(٢٧) لم يكن جـشع الگيالني يعـرف حداً. كـان هناك إجمـاع تام من كل الالجـئ1 في أ%انياW عـقب حركـة مايس والسـيمـا
كل من كتب مـذكراته حـولهاW على أن الگيـالني الذي إئتمنه األ%ان على توزيع مـخصصـات العراقيـ1 كان يسرقـها
ويستأثر بهـا لنفسه وألسرته ولبعض ا%قرب1. كـتبت مديحة زوجة العقـيد محمود سلمان أحد الضـباط األربعة الذين
كانوا على رأس حـركة مايس. (كـتابها: األسـيرة رقم ٩٣: مذكرات مـديحة السلمـان زوجة الشهيـد محمـود سلمان.
ط. بغـداد. دار واسط للنشـر والتـوزيع ١٩٩٠). «ولذلك إبتـعـد عنه مـعظم العـراقـي1 والتـحـقـوا با%فـتى احلـسـيني
الذي كـان يدفع حصـصهم كـاملة. ومنه نشـأ العداء ا%سـتحكـم بينه وب1 ا%فتي حـتى ان الگيـالني عندما يسـمع بأن
أحـداً من العـرب قـد إتصل با%فـتي كـان اليتـأخـر عن طرده ووصـفه باجلـاسـوس- ص٢٢١». وقـالت أيضـاً «العـدالة
كـانت مفـقودة عند الـگيالني  في توزيع هذه احلـاجـات وكانت عـائلة الگيـالني واحملسـوبون عليـه يستـأثرون بحصـة

األسد ويلبسون أفخر الثياب واألزياء وا%عاطف من أنواع الفراء اجليد -ص ٢٢٣».
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ً    اااانننن    دددداااائئئئررررةةةة    ااااسسسســــتتتتخخخخــــببببااااررررااااتتتت    ااااجلجلجلجلــــييييشششش    ااااالالالال%%%%ااااننننيييي    ااااسسسستتتتــــططططااااععععتتتت    تتتتههههررررييييبببب    ااااللللگگگگييييــــالالالالننننيييي    ممممنننن سسسس::::    ذذذذككككــــرررر����    ااااييييضضضضااااًًً

تتتتررررككككيييياااا....    ههههلللل    للللككككمممم    اااانننن    تتتتففففصصصصللللوووواااا    ففففيييي    ههههذذذذاااا????
بالشكل الذي رواها (جنم الدين الـسهـروردي) زوج ابنته ومـرافقـه حينذاك (واشـهد انه كـان
دقيـقاً امـيناً في اثبات تفـاصيلهـا وهي مؤيدة بالوثائـق الرسميـة اال%انية التـي ضبطها احلـلفاء
فـيـمـا بـعـد) بدت رواية اليسـمـو اليــهـا خـيـال فطاحل كـتــاب القـصص الپـوليـســيـة والروايات
اجلـاسوسـية من امـثال (اغـاثا كـريستي وگـراهام گـرين). كتـبهـا السهـروردي مـتوهمـا بسذاجـة
غـريبــة انهـا سـتــرفع من قـدر (حَــمّـيـه) وتزيد مـن رصـيـده القــومي (وهي ليـست عـلى كل من
اغراض هذا احلـوار) كما خيل له ايضـاً ان ايراده وقائع مقابلة الگيـالني لهتلر تعد شرفـاً. حتى
الســاعـة التي خــرج فـيــهـا كــتـابه هـذا الى القـراء (طـبع في بغـداد ١٩٨٩) ومـنهـا كــيف رفع
الگيالني ذراعـه اليمنى بالتـحيـة النازية للفوهرر. كـما اورد نص اخلطاب الذي اعـده الگيالني

اللقائه با%ناسبة وقد سجلتُه ووجدته ب1 اوراقي. واليك هذه الفقرات الرائعة منه.
«اني (كذا) اشكـر الفوهرر على مـقابلته رغم اشـغاله اخلطيـرة. وانتهـز الفرصـة العرب اوالً
عن تهانئي القلبـية باسم الشعب العـربي على ما احرزه اجلـيش اال%اني حتت قيادته احلـاذقة من
انتصارات باهرة في مـختلف ميادين احلـرب ضد اعدائنا ا%شترك1 االنگـليز وحليفتيـها (كذا)
امريكا وروسـيا الشـيوعيـة واليهـودية العا%ية الـتي تلعب وراءهم (كذا) وارجو مـن الفوهرر ان
يثق بان الشـعب العـربي عـامة والعـراقي خـاصـة لم يكن ازاء ذلك يقف با%وقف ا%قـدر ا%عـجب
ببطوالتكـم وعـبـقـريتكم وبـوطنيـة الشـعب اجلــرمـاني وتضـحـيـة جــيـشـه البـاسل فــحـسبW وا�ا
يشارككم ويشارك شعبكم النبيل في الشـعور والعمل والهدف السامي الذي من اجله حتاربون.
ان الشـعب العربي باسـره مسـتـعد الن يقـوم {ا يستطـيع حتى النصـر النهـائي النه يعتـبر نصـره

نصراً لكم».
ويختم خطابه بقوله:

«نحن مـصمـمون ان تطبق النظم التي تطـبقونـها ضد الـشيوعـية وضـدهم (اليـهود)
وضـد الد�قـراطيـات الغـربيـة. وانا اسـتطيع ان اؤكـد للفـوهرر بان االمـة العـربيـة {ا
فـيهـا العراق نـاظرة اليكم وترقب نصـركم وتشجع كل ظفـر حتـرزونه.. وقد توجـهت
اليكـم بجــمــيع قلوبـهــا منتظرة قــرب وصــول جــيــشكـم الى بالدها لتــحــريـرها من

االنگليز وتخليصها من اليهودية العا%ية وعدم تسرب الشيوعية اليها...».
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لو طبع كـتـاب السـهـروردي في ا%انيـا لصـودر وألحيل مـؤلفـه الى مـحكمـة تطهـيـر النازية.
لكنه طبع في بغداد مرت1 في غضون سنت1 متتاليت1 (١٩٨٨ و١٩٨٩).

وكـان (هتلر) يجـيـب مـعـتـذراً لضـعف ا%سـاندة اال%انيـة بقـلة البنزين! قلة البنـزين هي التي
حـالت ب1 اجنـاد رجـال حـركة مـايس (التـحـررية!) اجل قلة الـبنزين ولم يكلف الگيـالني نفـسـه
بالرد بان في العـراق من مـصـادر البنزين مـا يكفي جـيوش هتلـر احقـاباً لو خطر ببـاله ان يفـتح

جبهة عراقية..

سسسس::::    ااااللللققققــــــــضضضضــــــــــــييييــــــــةةةة    ااااللللتتتتيييي    ااااتتتتههههــــمممم    ببببههههــــــــاااا
ااااللللگگگگييييــــالالالالننننيييي    اااايييياااامممم    ععععــــببببــــددددااااللللككككرررر����
ققققــــــــــــــــــــــــــــااااسسسســــمممم....    ووووححححــــككككمممم    ععععــــللللــــييييــــــــــــــــــــــــــــهههه
ببببااااالالالالععععدددداااامممم....    ققققــــييييلللل    ااااننننههههاااا    ككككــــااااننننتتتت
تتتتههههــــــــــــــــممممــــــــــــةةةة    ززززاااائئئئففففــــــــــــــــةةةة    وووواااانننن    ااااالالالالددددللللةةةة
ممممللللففففققققةةةة    ووووااااللللققققــــصصصصدددد    ممممننننههههاااا    ااااللللننننييييلللل
ممممنننن    سسسســــممممــــععععــــتتتتــــــــهههه    ببببووووصصصصــــففففــــهههه    ااااححححــــدددد
رررروووواااادددد    ااااللللققققــــــــــــووووممممــــــــييييــــــــــــةةةة    ااااللللععععــــــــررررببببــــييييــــــــةةةة
(((( ً ووووررررممممــــووووززززههههــــاااا....    وووواااانننن    ((((ققققــــااااسسسســــــــممممــــااااًًً
ككككاااانننن    ييييخخخخششششىىىى    ممممنننن    ننننففففووووذذذذ    ككككببببييييرررر

للللهههه    ععععننننــــدددد    ااااللللضضضضــــــــببببــــــــااااطططط    ااااللللققققــــــــووووممممــــــــــــيييي1111    ففففيييي
ااااجلجلجلجلــــييييشششش    ااااللللععععــــررررااااققققيييي....    ووووككككــــذذذذللللكككك    للللصصصصللللتتتتــــهههه

ااااللللووووثثثثييييققققةةةة    ببببععععببببددددااااللللننننااااصصصصرررر    ووووتتتتررررووووييييججججهههه    ددددععععووووةةةة    ااااللللووووححححددددةةةةWWWW    ففففــــححححببببكككك    للللهههه    ههههذذذذهههه    ااااللللتتتتههههممممةةةة    ببببققققصصصصدددد    ااااخخخخررررااااججججهههه    ممممنننن
دددداااائئئئررررةةةة    ااااللللتتتتععععاااامممملللل    ااااللللسسسسييييااااسسسسيييي....    ووووققققدددد    ققققررررأأأأنننناااا    آآآآررررااااءءءء    ����ااااثثثثللللةةةة    ممممؤؤؤؤككككددددةةةة    للللههههذذذذاااا    ففففيييي    ممممررررااااججججعععع    ععععددددييييددددةةةة....

أستطيع القـول بوصفي احـد �ارسي القانون ان القـضية التي ادين بهـا الگيالني كـانت ®تاز
عن كل ما نـظرته هذه احملكمة العـجيبـة بوفرة من الدالئل والبـينات القوية و�ا اليـبقي اي شك
في وجـود مؤامـرة ترمي الى اطاحة نظام عـبدالكـر� قاسم. بكل تشـعبـاتها وابعـادها وصالتهـا
باجلـمهـورية العـربيـة ا%تحـدة وقطبـها الگـيالني بالذات والفـضل في توفـر تلك البـينات واالدلة
يعود الى اندساس عناصر حـكومية فيها من مبـدئها حتى منتهاها. وقد جرت احملـاكمة بصورة
سـرية في كل جلسـاتـهـا ثم نشـرت في سلسلة مـحـاضـر مـحـاكـمـات تلك احملـكمـة التي عـرفت
{حكمـة (ا%هداوي) وهو اسم رئيـسهـا. ر{ا عاد تأخـر اذاعتـها او نشـرها بسبب عـالقة مـازالت
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طيبـة حينذاك ب1 عـراق قاسم واجلمـهورية العـربية ا%تحـدة (ج.ع.م) يحرص قاسـم على االبقاء
عليها. ور{ا النهـا كانت اول تآمر على النظام اجلديد الذي �ثلـه الزعيم االوحد. وهو اليريد ان
يبدو حكمـه وهو في اوله مهـدداً {حاوالت انقالب السـيما بورود اسـماء طائفـة كبيـرة من رجال

اجليش ا%عروف1 في ا%ؤامرة {ا كان ينفي ادعاءه ا%ستمر بان كل اجليش معه.
ا%فـارقـة الكبـيرة فـي هذه احملاكـمـة
او باالحـرى ا%ؤامــرة. هو تدخل ج.ع.م
في حتـــالـف من القـــومـــيـ1 مع رجـــال
االقطاع من رؤسـاء العشائر الـى جانب
الضباط الثوري1 الذين اصعدتهم ثورة
الـرابع عـــــشــــــر من ®ـوز الى ا%ـراكـــــز

القيادية.

سسسس::::    ببببااااللللــــضضضضــــــــــــــــــــببببطططط    ممممــــــــــــــــــــاااا    ههههــــيييي    اااا%%%%ااااددددةةةة
ااااللللققققــــااااننننووووننننييييــــةةةة    ااااللللتتتتيييي    اااادددديييينننن    ببببههههــــاااا....
ووووككككييييففففييييةةةة    ااااننننططططببببااااققققههههاااا    ببببصصصصففففتتتتككككمممم

ققققااااننننووووننننيييي1111????
كـانت وفق ا%ادة الثـانيـة من البـاب
الثــانـي عــشــر من قـــانون العــقـــوبات

ا%طبق حينذاك. وهو يعرف بقانون العقوبات البغدادي. ونصّها يُطال: «كل من حاول ان يحمل
دولة اجنبـية على اتيـان اعـمال عـدوانية ضـد الدولة العـراقيـة. او على اشـهار احلـرب عليهـا او
حــاول ان يوجـد لـتلك الدولة االجنـبـيــة الوســائل التي ®كـنهـا مـن القـيــام بذلك عـن طريق دس
الدسـائس مع تلـك الدولة االجنبـيـة او عـقـد عـهـود مـعـهـا او مع احـد مـأمـوريـهـا. فـانه يعـاقب

باالعدام سواء أأعقب العدوان تلك الدسائس ام لم يعقب».
وهي كـمـا ترى مـادة صـيـغت بـشكل عـام وشـمـوليـةW صـاحلـة للتطبـيق عـلى اي عـمل تشك

الدولة في انه يرمي الى زعزعة النظام القائم.
سسسس::::    للللككككنننن    ككككــــــــييييفففف    ععععــــاااادددد    ااااللللگگگگييييــــــــالالالالننننيييي????    ككككــــييييفففف    ااااسسسســــتتتتــــططططااااعععع    ببببععععــــدددد    ااااللللغغغغــــــــييييــــاااابببب    ااااللللططططووووييييلللل    ووووففففيييي    خخخخــــــــالالالاللللل    ممممــــددددةةةة
ققققصصصصييييررررةةةة    ممممنننن    ااااللللززززممممنننن    اااانننن    ييييججججــــدددد    ففففيييي    ننننففففسسسسهههه    ااااالالالالممممككككااااننننييييةةةة    ووووااااالالالالششششييييااااعععع    للللللللققققييييــــاااامممم    بببباااايييي    ننننششششااااطططط    سسسسييييااااسسسسيييي

ييييؤؤؤؤدددديييي    ااااللللىىىى    ععععممممللللييييةةةة    ااااننننققققالالالالببببييييةةةة????    ممممتتتتىىىى    ققققددددمممم    ااااللللععععررررااااقققق????    اااايييينننن    ققققضضضضىىىى    ففففتتتتررررةةةة    ممممااااببببععععدددد    ااااحلحلحلحلرررربببب????
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ليس من اغراض حـديثي تفصيل في سـيرته. لكن حملة بسـيطة قد تساعـد في فهم الظروف
التي احاطت بعـودته. وللحظ مفارقـات ينعم بها االشـرار والصلحاء معـاً. ابتسم له احلظ وآتاه
فنجـا من تعقـيب اللجـان العسكرية التي شكـلها احللفـاء للبحث والـتنقيب عن مـجرمي احلـرب
) ومنظـفـاً الكبــار وكـان هو منـهم فـأصــبح خـادمــاWً وتزيا بزي طالب واشــتـغل عــتـاالً (حــمـاالً
لكابينات ا%سـافرين فـي السفن ليـبلغ خا®ـة مطافه {سـاعدة بعض القـومـي1 السوري1 الطيـب1
السلمـيي النيـة الى ا%مـلكة العـربيـة السـعـودية. وابى ملكهـا عـبـدالعـزيز تسليـمـه للعـراق رغم
إحلاح بغداد ا%تواصل لعدم وجود معاهدة له مع العراق ترغمه على تسليم ا%تهم1 السياسي1.
وعـاش في حـمى ا%لك السـعـودي الذي جـعله واحـداً من مـسـتـشاريـه وكان له حـظوه عنده لكن
خلفـه (سـعـود) ضـاق ذرعـاً بتـدخله ولم يحـتـمـل صالفـة فـيـه فـاهمـله والگيـالني بطبـعـه احلـاد
احلساس لم يطق صبراً عـلى االهمال. قال من كان هناك وقتذاك ان االهمال ا%تعـمد كان احياناً
يخرجـه عن طوره ليتعـدى به حدود اللياقـةW وادى به االمر الى الطلب من ا%لك مغـادرة البالد.
كان ا%وقف السـياسي في سورية مالئمـاً له واخلصام على اشده ب1 النظام1 العـراقي والسوري
فـقبل فـيـها الجـئاً وعـاش في دمـشق. ثم سارع لالنـتقـال الى القاهـرة في ١٩٥٥ بعد ان منحـه
عبـدالناصر حق اللجوء السـياسي نكاية بالعراق و{وقف حـكومة نوري السعيـد مدخراً اياه كـما
يبدو %عركة مع النظام العراقي. وفي االول من شهر ايلول ١٩٥٨ عاد الگيالني الى بغداد بعد

غياب سبع عشرة سنة وقد بلغ من العمر بحسب تقديره السادسة والست1.
روى لي من الأشك بقوله (ذاعت هذه احلكاية طبعاً فيما بعد) انه نزل من الطائرة في مطار
بغـداد وهو يحـمل كـالطفل الصـغـيـر صـورة كـبـيـرة للعـقيـد صـالح الدين الصـبـاغ احـد العـقـداء
االربعـة الذين اعـدمـوا. ذكـر لي هذا الرجل الكر� وكـان من جـملة الصـحـافـي1 ا%سـتـقـبل1 ان
سـحنة الگيالنـي تبدلت فـجـأة وماتت االبتـسامـة على فـمه وحـل محلهـا قطوب حـينما وجـد ان
ا%ستـقبل1 اليتجاوزون ا%ائت1. اذ كـان بالتأكيد يتـوقع استقبـاالً جماهيرياً باآلالف والـالفتات

والشعارات(٢٨).
قـال صـاحبـي: سمـعت واحـداً من القـومـي1 ا%عـروف1 وكـان ضـابطاً سابـقاً طورد بـعد حـركـة

(٢٨) (ذكـرت صاحـبة كـتاب األسـيرة رقم ٩٣- ص٢٢٣ هامش رقم ٢٧) «كـان صـالح الدين الصبـاغ الجئـاً سيـاسيـاً في
تركيـا وقد أرسلت احلكومة ا%دعي العـام حمدي صـدر الدين وهو الذي حاكم القادة العـسكري1 الى تركيا- %فـاوضة
حكومتها بتسليم الصباغ بإعتباره مجرماً عادياً ال الجئـاً سياسياً وكان صدر الدين يحمل في حقيبته جميع األوراق
التي يبرهن فـيها على وجهة نظره التي هـي وجهة نظر احملكمة العراقـية واحلكومة. وعندما علمت احلـكومة األ%انية
بهذا األمر إتصلت بالسـيد الگيالني. وتذاكرت معه في مـجيء الصباغ الى برل1 إلنقاذه من ا%صيـر احملتوم األسود
إذا ما سلمتـه تركيا للعراق بعد ضغـط شديد فكان رد الفعل قوياً لدى الگيالني وأبدى رفـضه لهذا الرأي األ%اني=
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مـايس واحـيل على التـقـاعـد. سـمـعـتـه يـقول بـصـوت مـسـمـوع وهو يلكز صـاحـبـاً مـشـيـراً الى
الگيـالني «انظر الى هذا ا%نافق. انه يلوح بصـورة ذلك الذي وضع فـوهة مسـدسـه على صدغـه

مرت1 وهدده بالقتل ايام احلركة».

WL,U;«Ë …d&«R*«
بعد ثالثة ايـام من وصول الگيالني. وقّع عـبدالكر� قـاسم مرسومـاً جمهـورياً مرقـماً ٢٣ او
٣٣ يجـعل من حـكومـة الدفـاع الوطني التـي الفـهـا الگيـالني في ١٩٤١ وحــركـة مـايس رائدة
لثورة الرابع عـشر من ®وز وشـمل بعفو عـام احملكوم1 السياسـي1 جرّاهاW واصـفاً حركـة مايس

١٩٤١ بأنها نضال وطني يستحق تقدير الوطن.
في القاهرة بدا الگيالني مدافعاً صلباً عن العروبة ومؤيداً لوحدة العراق مع ج.ع.م.

قبل رحيله الى بغداد جرت له مقابلة صحفية قاهرية قامت بنقلها صحف بغداد القومية قال
فيها بكل بساطة وحرارة (ان العراقي1 يشـعرون بوجوب اقامة وحدة كاملة مع ج.ع.م وستكون
هذه الوحـدة بـدورها نواة للوحـدة العــربيـة الشـامـلة. واملي العظيم ان ارى بـغـداد اليـوم مـثـلمـا
رأيت دمشق قـبل اربعة اشهر) «مـشيراً الى قيـام الوحدة في آذار». وفي القرار بفسح السـبيل
للگيــالني بالـعـودةW وجب االقــرار بكفــاءة (قــاسم) ومـقــدرته علـى ان يكون وفق مــايريده اي
شخص. فهو الذي اقـترح عودته واصر رغم �انعة عبـدالسالم الشديدة في ذلك. والادري %اذا?
ور{ا كان اقرب التفـسير الى ا%نطق ان عبدالسالم الذي بدا القطب القومي االوحـد وقتذاك كان
يخــشى ان ينازعـه الگـيـالني مـقــامـه هذا ور{ا كــان هذا ع1 الســبب الذي حـدا بـ(قــاسم) الى
االصرار على اسـتقدامـه ليكون نداً لعبدالسـالم وليرمي به في ميـدان ا%عركة القـومية ا%تأجـجة

بقصد احداث شق. وتلك سياسة قاسم مع االحزاب فيما بعد كما رأينا.

=  بل وأكثـر من هذا فقـد كان جدياً وهدد باخلـروج من أ%انيا في حـالة جلوء الصبـاغ إليها. فـإمّا وإمّـا. وبسبب هذا
ا%وقف اجلدي فـقد سكت األ%ان على مضض. ولكن األنباء وافـتهم من سفـارتهم في تركيا بأن تركيـا رفضت تسليم

الصباغ الى حكومة العراق. - ص ٢٢٠.
وفي معـرض آخر ص ٢١٩- حـول شتم الگيـالني السبعـاوي (بعد تنفـيذ احلكم عليـه) قالت: «ان الگيـالني كان ال
يتـأخـر عن شـتــمنا في كل مـرة وكل مناســبـة ولقـد تأكـدت من هذا من خـالل الـزيارات ا%تـبـادلة بيننا نـحن العـوائل
العــراقـيــة األربعـةW فــقـد كــانت تفلت بعض الـكلمـات والتــصـرفــات التي من لســان الگيــالني في أثناء اجللـسـات
واألحـاديث تنم عن سـروره وإبتـهاجـه بعـد أن تخلص من القـواد العـسكري1 أي زوجي ورفـاقـه األحرار وخـال له اجلـو

لكي يسرح و�رح في حالة إنتصار أ%انيا وعودته الى العراق مكلالً بالغار!» 
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كانت اشـادة هذا ا%رسوم بحركـة مايس خيـر هدية يستقـبل بها الثائر اجملـاهد العريق. وعلى
هذا اجملـد ا%ؤثل جلس الگيـالني في منـزله وبدأ بهـمة الـشاب الطـموح يتـابع انانـيتـه ورغـبـاته
اجلامحة الى السلطة. واتفقت ا%صادر كلهـا على ان عبدالسالم لم يزره اال بعد حث واحلاح وقد

زاره مكرهاً مرة واحدة الغير.

سسسس::::    للللككككنننن    ككككييييفففف    ببببددددأأأأ    ااااللللتتتتآآآآممممرررر????
نحن وا%ـؤرخ1 جــمــيــعــاً ندين بـالتــفــاصــيل الكـاملة
وا%شـوقـة الى حـرص ضـابط مـغـمـورW مـغـرور كل الغـرور
بقابلياته اخلطابية وبثقافـة لم ينل منها غير يسيرها الذي
. رفعـتـه ثورة الرابع عشـر من ®وز الى كـاد اليستـر جهـالً
رئاسـة اهم جـهـاز قـضـائي احـدثتـه تـلك الثـورة باصـدارها
قـانـون مـعــاقـبــة ا%تـامــرين ومـفــسـدي نظـام احلكم. رجل
مـحـدود الذكـاء يحـتل منصـبـاً خطيـراً المـؤاهالت مـهنيـة
تزكـيـه اليـه أُقنع بسـذاجـة الطفل بـأنه يؤدي خـدمـة جليلة
لقريبه وزعيمه ولبـالده. ووثق بتشجيع النظارة وا%تفرج1
بـعظـم قـــــدره وجـــــاللـه وبأنـه واحـــــدة من الـدرر الكـامنـة
وا%واهب الفذة التي اكتشفتها ثورة ®وز يقوم بهذه اخلدمة
و�ارسـهــا بلذة وانشـراح حـيـال ا%ـتـهـم1 ا%نكمــش1 على

انفسهم.
والذين عاشوا تلك الـفترة الشك يشهدون على صـحة قولي كيف انقلبت مـحكمته الى شيء
W1اشــبـه بالســيــرك. هو يتـفـلسف ويتــقنعـر ويـصب من االهانات مــاشـاء علـى رؤوس ا%تـهــم
والكورس وهو الـنظارة في القــاعـة والشــرفـة يضج بـهـتـاف االســتـحــسـان والشــعـراء ينـشـدون
القصـائد التي تشيـد باحملكمة وبالشعب واحلـرية والزعيم واالشـتراكيـة بل واطرف مافيـها ذلك
التـجاوب الوجـداني وتبادل عـبارات االطراء واجملـاملة ب1 الرئيس وا%ستـمعـ1 كانت مـحاكـمة
ا%هداوي سرية ومع ان ا%هداوي حرم النظارة فيها اال انه لم يبخل بدروسه في الوطنية والقومية
واالخالق عـلى ا%تفـرج الوحيـد وهو الگيالني نفـسه. وبفـضل هذا احلرص وبغـية احملـافظة على

تلك االقوال واحلكمW � نشرمحاضر اجللسات كما وقعت دون حذف او تغيير.
تب1 من احملـاكـمت1 الـلت1 جرتا لـلگيالني انـه ما اسـتـقر به ا%ـقام حـتى جـعل منزله ملتـقى
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اصدقـائه القدمـاء منهم وا%ُحـدِث1. اال ان محـاكمة عـبدالسـالم عارف والتـحذيرات التي جـاءته
) سـيبقى ابداً يعـارض في وحدة سـياسـية من بعض الضـباط القومـي1 جعلتـه يدرك ان (قاسـماً
مع ج.ع.م باصـرار وعناد. وبدا من احـاديثـه انه يخشى مـن الشيـوعـية ويخـشى على االسـالم.
وبدا ســخطه عـلى االصــالح الزراعي مــتــأتيــاً عنده -وعـلى االقل - من آثاره االجــتــمــاعــيــة
. والنـه سـيـسلبــه سطوة ومكانة له عـند رؤسـاء العـشــائر االقطاعـي1 فــقـد واالقـتــصـادية مـعـاً

اليكونـون بذي فــائدة لـه ح1 يفــقــدون سـلطانهـم على
فـالحــيـهم وعلـينا ان الننسى بانـه كـان قـد شــرع اثناء
توليه رئاسـة الوزارة في العام ١٩٣٣ قـانوناً من اسوء
القوان1 االقطاعية التي صدرت في العهد ا%لكي �ثل
عـودة قـبـيــحـة لنظم االقطاع في القــرون الوسطى وهو
شـبـيـه {ا سـاد روسـيـا قـبل حتـرير األقنان في ١٨٦٤.
عــرف هذا القــانون باسـم «حـقــوق وواجــبــات الزراع»
الذي جـعل من الفـالح ا%دين االجـيـر اسيـراً بيـد مـالك
االرض {نعــه مـن االنتــقــال الى مكـان آخــر من غــيــر
موافـقة ا%ـالك. شرعـه الگيالني عندمـا بدأ يخطب ودّ
رؤســاء العــشـــائر وعندمــا بـدأ هو وياس1 الهـــاشــمي
بعـمليـة االسـتيـالء على االراضي الزراعـيـة فـاستـحـال
االراضي االميرية في سامـراء وديالى والكوت واصبحا

من كبار ا%الك.

سسسس::::    ننننففففــــههههمممم    ممممنننن    ههههذذذذاااا    ااااننننههههــــمممم    ككككــــااااننننوووواااا    ججججــــززززءءءء    ممممنننن    خخخخططططتتتتــــهههه    ههههنننناااا....    ااااععععننننيييي    ععععــــووووددددتتتتهههه    ااااللللــــىىىى    ااااسسسسللللووووببببهههه    ااااللللققققــــدددد����    ففففيييي
ً    ممممططططللللبببب ااااثثثثااااررررةةةة    ااااللللققققــــبببباااائئئئلللل    ككككــــمممماااا    ككككــــاااانننن    ييييففففــــععععلللل    ففففيييي    ١١١١٩٩٩٩٣٣٣٣٥٥٥٥    للللككككنننن    ااااالالالالصصصصالالالالحححح    ااااللللــــززززررررااااععععيييي    ككككاااانننن    ااااييييضضضضــــااااًًً

ااااللللققققوووومممميييي1111    ااااللللععععررررووووببببيييي1111    ووووققققدددد    حتحتحتحتممممسسسسوووواااا    للللهههه    ففففيييي    ممممصصصصرررر    ووووففففيييي    ااااللللععععررررااااقققق????
ر{ا تصـور انهم مـازالوا �لكون ذلك النفـوذ. الظاهر انه لم يدرك بان الزمـان قـد تغـير خـالل
االسابيع القـالئل التي عقـبت ١٤ ®وز وان معظم الشـيوخ وزعمـاء القبائل الذين يعـتمـد عليهم
قد اضطـروا الى الهرب وبعـضهم لم يسـعه العراق فـسافـر الى اخلارج و�كن ان نضـيف الى هذا
شـعــوره باخلـيــبـة النـاشيء عن عنده من االهمــال وعـدم االهـتـمـام بـه مع تقـدير مــفـرط لنـفـوذه

ومؤهالته.
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وبدءً بشــهــر تشــرين الثــاني ١٩٥٨ ادت به شكواه مـن الوضعW الى التــركــيـز علـى امكان
القـيـام بعـمل مـا «لتعـديل وضع اصـبح اليطاق» كـمـا كـان يقـول %ن يزوره. وراح ينشـد حلفـاء
بخالف شـيوخ القـبائل -ب1 ضـباط اجلـيش. وكان لعـدد كبـير من ضبـاط اجليش الناقـم1 على
استئثار (قاسم) باحلكم- علم با%ؤامـرة. وبصلة موظفي سفارة ج ع م بها. ومن ابرزهم :(طاهر
يحـيى) الذي كـان مديـراً عامـاً للشـرطة. والعـمـيد الركـن (شاكـر مـحـمود ند�) مـعـاون رئيس
اركـان اجليشW والعـقيـد (عبـداللطيف الدراجي) والعـقيـد (رفعت احلـاج سري) والعـميـد الركن
(ناظم الطبـقــچلي) قـائد الفـرقـة الثـانيـة والـعـمـيـد الركن (عـبـدالعـزيز العـقـيـلي) قـائد الفـرقـة
اخلـامـسة. والعـقـيـد (الشـواف) آمر الـلواء اخلامس و(رجـب عبـداجملـيـد) والعـقيـد (عـبـدالغني
الراوي) وكل هـؤالء وردت اسـمــاؤهم في الـتـحــقــيق بوصــفــهم من اجملنـدين ا%شــجـعـ1 الذين
سيتـحركون بعد قيـام ا%ؤامرة. وكانت هناك شخصـية ال®ت الى هات1 اجملموعـت1 بكثير صلة.
لكنهـا ذات عالقة وثيـقة بالگيـالني هو (محـمد مـحمود الصـواف) زعيم االخـوان ا%سلم1 في

العراق.
والتـفاصـيل التهـمناW لكن اقتـصـار االتهام على تقـد� ثالثة فـقط للمحـاكـمةW من ضـمنهم
الگيـالني رغم ضلوع الكثـير فـيـهاW اليدل في رأيي اال على شـيء واحد وقـد نوهت به في اول
هذه احللقـة وهي االولى من وقـائع عـديدة تظهـر تردد (قاسم) في االعـالن عن االسـتـياء وعـدم

الرضا بحكمه.
كان هناك تسجيالت صـوتية واعترافات عديدة وكانت هناك مبـالغ ارسلت للمتآمرين من ج

ع م محولة على مصارف معتبرة.
لكن الفـشل كان مـقدراً للمـؤامرة. انهـا لسذاجـة اليتصـورها العقل ان يتـوقع لقاسم الـوقوع
فريـسةً سـهلة للگيالني وزمـرته ليشـيع الى مـثواه االخـير بانتـفاضـة عشـائرية ومظاهرة نسائيـة
يدعمـها عدد من ضبـاط اجليش احلذرين الى اقصـى درجة من احلذر. كان الگيـالني يحاول هنا
بقـدر مـا ملك مـن خـيـال وعـزم تكرار االنقـالب الذي امن له السـلطة في ١٩٣٥. اال ان ظروف

١٩٥٨ كانت تختلف جداً.
وكمـا جرى في احملاكـمات السالفة. كـان محامـو الدفاع الذين عينتـهم احملكمة في القضـية
االولى من اليـسـاري1 ولم يتظاهـروا حتى بـتقـد� دفـاع قـانوني عن مـوكليـهم وركـزوا دفـاعـهم
على القول بأن ا%تـهم وشريكه اآلخر رجـال قانون ومحامـون ايضاWً وهو دفاع السـابق له! وصدر
القرار بثـبوت التهمـة على مبدر الگيالني ابن اخـيه وعلى عبدالرحـيم الراوي احملامي (وهو من
زمـالء الدراسة). وبرئت سـاحـة الگيـالني لعدم توفـر االدلة ضـدهW اال ان احملكمـة اوصت بنفيـه
خارج العـراق %دة خمس سنوات «رغبةً في قطع دابر ا%ؤامـرات وعدم استغـالل القومية العـربية
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بطرق غير شرعية للوصول الى احلكم».
ر{ا كانت ا%رة الـوحيدة التي لم يسـتطع ا%هداوي قـراءة فكر الزعيم االوحد وابـن اخلالةW فلم

يدن الگيالني.
لم يطلق سـراح الگيالني بل مـثل وحده بعـد خمـسة ايام مـتهمـاً هذه ا%رّة بتحـريض من دولة

اجنبية على القيام باعمال عدوانية ضد العراق وقد سردت عليك نصّهاW فحكم با%وت شنقاً.

سسسس::::    ااااذذذذاااا    ككككااااننننتتتت    ااااللللتتتتــــههههممممةةةة    ووووااااللللددددالالالالئئئئلللل    ننننففففــــسسسسههههاااا    ففففــــيييي    ااااللللققققضضضضييييــــتتتتWWWW1111    ممممااااههههوووو    ااااللللسسسسبببببببب    ففففيييي    ااااججججــــررررااااءءءء    ممممححححااااككككــــممممةةةة
أأأأخخخخررررىىىى????    ااااللللمممم    ييييككككنننن    ممممنننن    ااااللللسسسسههههلللل    اااانننن    ييييصصصصددددرررر    ااااحلحلحلحلككككمممم    ذذذذااااتتتتهههه    ففففيييي    ااااحملحملحملحملااااككككممممةةةة    ااااألألألألووووللللىىىى????

اليتسع اجملال لشرح قضـية فقهية تتعلق بتطبيق ا%واد القـانونية هذه واحملكمة التتألف من
رجـال قانونW بل من ضـباط بعـيدين عن مـهنة القـضاء. على أن االدعـاء العام عـرض هذه ا%رة
االدلة والبـينات التي حبـسهـا عن احملكمـة في احملاكـمة االولى وهي كـثيـرة وكثـيرة. واظهـرها
مبلغ قـدره (٢٥) الف دينار كان الگيـالني سيقـوم بتوزيعهـا على رؤساء العـشائر. ارسلت من
القـاهرة بتـوسط فـرع بغـداد %صـرف فـرنسي مـعـروف مـقـره الشـرق اوسطي ببـيـروت باسـتـخـدام
اجراءات مصرفية مـعقدة ألخفاء ا%صدر. وكانت مشاركة ا%دعـو (خضوري شوع) وسيطاً حلمل
ا%بلغ للگيالني -وهو مـصرفي وتاجر أقمشـة يهودي- مصدر لذة واستـمتاع كبيـرين للمهداوي

اثناء احملاكمة.
) لـم يكن وراء دمه. كـان يريد وحكم على الگيـالني باألعـدام شنقاً. وفـي رأيي ان (قاسـماً
ان يتـجنب الصداع وانشـغال البـال من هذا السيـاسي ا%ستـهام بـالسلطة بابقائه خلف الـقضـبان

فاإلبعاد عن العراق كان سيبقي الگيالني بؤرة للمؤامرات من دون شك.
ثالثة واربعـون عاماً مـرت على نشر وقـائع هذه احملاكـمة وليس ثم من انبـرى للطعن بصـحة
نصـوص مـحاضـرها وسـالمـتـها. وقـد اعـيـد طبعـهـا مـرات ضـمن سلسلة احملـاكمـات. ووَجَـدتْ
مكانهـا ب1 سجـالت تأريخ العـراق احلديـث ا%عتـبرةW وفـيـها صـور الگيـالني. واظهرها صـورته
وهو في قفص االتهام وقد بدا الغضنفر الغطريس ا%تحجر القلب الذي خطط %ذابح آب ١٩٣٣
في ســمـيلW ومــذابح الفـرات االوسـط في ١٩٣٥. وبطل كـارثـة مـايس W١٩٤١ وهو في حــالة
ادعى الى الرثاء من الذلة واخلنوع امـام ضابط نكرة وبكل مـظاهر استجـداء العطف وا%صـانعة
وا%سكنة الـتي يبـديهـا أحط ا%تــهـم1 العـادي1 في مـحــاولة كـسب جـانب عطف قــضـاته بدت
اجاباته وكأنها نداء استغاثة. وقد احصيت من بضع صحائف ألستجوابه وافادته (١١٢) لفظة
«سـيــدي» و«يا سـيـدي» و«بالـله ياسـيـدي» و«والـله وبالله يا ســيـدي»W وعـشـرات مـن لفظة
«سيادتكم»W معظمها بل كلها اليدعو لها ا%قام قط. غير ناسٍ ايضاً عبارات ثناء لعبدالكر�



245

قاسم «زعـيمنا االوحـد». "زعيمنا الذي نفـديه بارواحنا"W وغيـرها وغيرهاW وهـي الفاظ عافـها
وحتاشـاها غيره من ذوي الكـرامة وعّزة النفس امـثال الطيب الذكر (سـعيـد قزاز) واللواء الركن

(غازي الداغستاني) واآلخرون.
كمـا اليسعني اال وأن أقارن لهجـته هناW بلهجـة البرقيات التي كـان يرسلها في ١٩٣٣ الى
ا%لك فيـصل جواباً على نصحـه هذا العاهل بالتعـقل واحلكمة في معـاجلة ا%سألة اآلشـورية وقد
شـابتـها تلك اللـهجـة الغطريسـة الوقـحـةW و�كنك مـراجعـتـها فـي كتـاب احلـسني عن الوزارات

العراقية للمقارنة ليس اال.
ان كنـتَ مــؤمـناً بقـــضـــاء اللـه فــالريـب في انك ســـتـــجـــد يد العـناية اآللـهــيـــة فـي تدبيـــر
مصـيرالگيالني بتـركه حيـاً ليعاني اآلالم والتـحقير وشظـف العيش. وليس اهونها واقلهـا شأناً
ان تبقى حيـاته طوال سنت1 كاملت1 مرتهنةً بتـوقيع صغير لضـابط صغير كـان برتبة مالزم اول

ح1 بدا رشيد عالي رئيس حكومة الدفاع الوطني سيد البالد األوحد في العام ١٩٤١.
روى لي شاهد عيان موثوق الرواية انه كان ب1 احلاضرين مساء الرابع عشر من ®وز ١٩٦١
عندمــا جيء بالگيــالني من الســجن %قــابلة (قــاسم) مع عـدد مـن رجـال العــهـد ا%لـكي الذين
شملهم بعـفوهW فقد آثر اجلمـيع الصمتW اال الگيالني الذي وقف دون سائرهم يشـكر الدكتاتور
ويعــدد مـزاياه ومناقــبـه ويشــيـد بعـبــقـريتــه مـسـرفــاً الى حـد االســفـاف. وقـال الـراوي لوحظت

ابتسامات االستخفاف واالحتقار ترتسم على الوجوه.
اال انه بعث من بيـروت برقـية حـارة يهنيء فيـهـا انقالبيي شـبـاط ١٩٦٣ على القضـاء على

حكم الطاغية اجملنون!!

سسسس::::    ااااررررىىىى    ووووققققــــببببلللل    ااااالالالالننننتتتتققققــــاااالللل    ااااللللىىىى    ااااحلحلحلحلددددييييــــثثثث    ععععنننن    ببببككككرررر    صصصصددددققققيييي    ااااللللععععــــسسسسككككرررريييي    ووووههههوووو    آآآآخخخخــــرررر    ششششخخخخــــصصصصييييــــةةةة    ففففيييي
ااااسسسســــئئئئللللتتتتنننناااا    اااانننن    أأأأسسسســــأأأألللل    ععععنننن    ررررددددوووودددد    ااااللللففففــــععععلللل    ااااللللتتتتيييي    خخخخللللففففــــههههــــاااا    ااااحلحلحلحلككككمممم    ااااللللصصصصــــااااددددرررر    ععععللللىىىى    ااااللللگگگگييييــــالالالالننننيييي    ععععللللىىىى

ااااللللصصصصححححااااففففةةةة    ووووااااحلحلحلحلككككووووممممةةةة????    ووووووووسسسساااائئئئلللل    ااااالالالالععععالالالالمممم    ااااالالالالخخخخررررىىىى????
كانت احملاكمة كمـا قلت سرية ولم تنشر عنها الصحف العراقية شيئـاً. لم يصدر غير البيان
الذي اذيع في كـانـون االول ١٩٥٨ الصـادر من عـبـدالكر� قــاسم نفـسـه بوصـفـه الـقـائد العـام
للقوات ا%سلحةW ثم جـرى عرض تلفزيوني لرزم من االوراق ا%الية. وبقي الرأي العام واجلـمهور
في ظالمW والشـيـوعـيـون واليسـار اتهـمـا االمـبـرياليـة بتـدبيـر ا%ؤامرة واشـارت وسـائل االعـالم
والصـحافـة في ج ع م الى الواليات ا%تـحدة بـأصبع وكـانت العـالقات ب1 عـبـدالناصر وامـريكا
مـتـردية جـداً حـينذاك. اال ان وكـاالت االنبـاء العـا%يـة توصلت الى لّب القـضـيـةW واشـارت الى
الگيالني وااليدي ا%صرية. مع هذا وبقـدر ما تساعفني الذاكرة لم يبد من الصـحافة ا%صرية او
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Wوبان احلذر الشـديد عند ج ع م ولم يصدر شيء عدائي Wًالسورية تعليق يتضـمن نفياً او اثباتا
اال بعد مؤامـرة الشواف وفضح اليد القاهـرية -الدمشقية فـيها. ونشر وقائع احملـاكمة وإذ ذاك
بسطت االوراق عـلى ا%ائدةW وبادرت وســائل االعـالم الـى نفي ضلوع القــاهرة في ا%ؤامــرةW بل
نفي وجـود ا%ؤامـرة اصالWً وكـثـرت التعليـقـات الهازئة بـكل ما في ا%صـري1 من روح الدعـابة.
و�ا علق بذهني هذه الفكاهـة التي راجت في حينهW قـالوا: جاءوا «بالگيـالني بعد احلكم علـيه
الى (الزنزانة) التـي كانـوا قد وضـعـوا فـيـهـا الدكـتـور فـاضل اجلـمـالي وهو ايضـاً رئيس وزراء
سـابق الـذي سـبق وان حكم ايضــاً باإلعـدامW فـســأل الگيـالني: «مــاسـبب احلكم علـيك?» قـال
الگيـالني: ألني كنت مع عبـدالناصرW وانت مـا الذي جاء بك الى هنـا? أجاب اجلمـالي: «ألني

كنت ضد عبدالناصر!!»
ال ادري كيف علم الصـحفـيون انهمـا وضعا في غـرفة واحدةW وقـيل انهما عـكفا على وضع

تفسي آليات القرآن معاً.

w2b3 dJ% o+dH"«
سسسس::::    ااااللللففففررررييييقققق    ببببككككرررر    صصصصــــددددققققيييي    ااااللللععععسسسسككككرررريييي    ههههوووو    ممممنننن    ااااللللششششخخخخــــصصصصييييااااتتتت    ااااللللسسسسييييــــااااسسسسييييةةةة    ااااللللتتتتيييي    تتتتببببــــاااايييينننن    ااااللللققققوووومممم    ففففيييي
ااااحلحلحلحلككككمممم    ععععللللييييــــههههــــاااا    ووووتتتتققققــــوووو����    ددددووووررررههههااااWWWW    ووووممممككككااااننننتتتتــــههههــــاااا    ففففيييي    تتتتأأأأررررييييخخخخ    ااااللللععععــــررررااااقققق    ااااللللسسسســــييييااااسسسســــيييي....    سسسسييييــــممممــــاااا    ووووأأأأننننهههه
ً ممممــــححححــــددددثثثث    ااااوووولللل    ااااننننققققــــالالالالبببب    ععععــــسسسسككككرررريييي    ااااسسسســــققققطططط    ببببهههه    ححححــــككككووووممممــــةةةة    ووووففففــــررررضضضض    ببببهههه    ححححككككووووممممــــةةةة....    ههههلللل    ككككــــاااانننن    ححححــــققققــــااااًًً
ييييتتتتــــححححللللىىىى    ببببصصصصــــففففــــااااتتتت    ااااللللددددككككتتتتــــااااتتتتوووورررر????    ههههلللل    ممممــــااااررررسسسس    سسسسللللططططةةةة    ممممططططللللققققــــةةةة    خخخخــــالالالاللللل    ااااللللففففــــتتتتــــررررةةةة    ااااللللققققصصصصــــييييــــررررةةةة    ااااللللتتتتيييي

ععععااااششششههههاااا    ببببععععدددد    ااااالالالالننننققققالالالالبببب    ووووخخخختتتتممممتتتت    ببببأأأأغغغغتتتتييييااااللللهههه    ففففيييي    اااا%%%%ووووصصصصلللل    ممممددددييييننننتتتتككككمممم????
قـال لي احد االصـدقاء الذين يتـابعـون ما تنشـرون من احاديث لـي وهو يعلم بأن الكالم عن
هذا العـسكري سـيكون آخر ا%طاف. قـال لي: هناك عـدد من الكورد البـسطاء قـد يستـاؤن من
ذكـر هذا العـسكري بسـوء وعليك ان تلتـزم جـانب احلـذرW وأظنني اجـبـتـه بهـذا: لو اني سـبـقت
اقوالي وكتـاباتي بالتفكير فيـما سيقول الناس عنهـا او {ا ستخلفه من انطبـاع ولو توخيت بها
األرضـاء العامW ووضـعت نصب عـيني حتاشي كـل ما يسيء او يجـرح عـواطف فريق دون فـريق
ولو احـجـمت عن مطاعـنة كل مـاجـرى مـجـرى ا%سلمـاتW آلثرت العـافـيـة بالسـكوتW وحطمت
قلمي على ركبتي قبل ا%رور به فوق الطِرس وجلعلت في فمي حـصاة واطبقت عليها شفتيW اال
اني لم أوثر السالمة والـعافيةW وتصديت عـامداً متقصـداً %ا جرى مجرى ا%سلمـات اخلاطئة في
تأريخنا احلـديث وانـا ماضـيـعت دقـيـقـة نوم واحـدة بسـبـب نقـد يوجـه لي بل كنت اعـتـبـر النقـد

ا%وضوعي هبةً وعطية تفتح لي آفاقاً ومنها ما يهديني سواء السبيل.
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والباحثـون وكتاب التأريخ عندنا لعبةً في يـد احلكام مع االسف والناس يقرأون ما وضع في
ايديهم �ا يستقيم مع ا%زاج الرسمي في فترة مـعينة من الزمن طالت او قصرت ليغدو ما قرأوه

من قبيل احلقائق التي الحتتاج الى برهان واليأتيها عيب أو ريب. 
وبسـرعـة تقـلبـات النظم السـيـاسـيــة على العـراقW وتوخـيـاً ألرضـاء هذه الـدولة أو تلكW بدا
تأريخ العـراق وكأنه مـيدان صـراع للعـقائد السـيـاسيـة كل يتناوله بالشكل الذي يناسب اجتـاهه

السياسيW وتبعاً لهذا يجري احلكم على صانعيه من الساسة واحلكام.
وفي احلديث عن «بكر صـدقي شوقي العسكري» ال استطيع ان اسـقط من ذاكرتي كون هذا
الرجل صـاحب اول انقالب عـسكري الفي العـراق وحده بل في سـائر االقطار الناطقـة بالعربيـة.
كما ال اسـتطيع جتاوز مشاركته الـفعالة في ا%ذبحة التي دبرت لآلشوري1 في قـرية سميل. وال
القــتــول اجلـمــاعــيـة واالحكـام البـربـرية التي ارتكبـت اثناء قــمع انتــفـاضــات الفــرات االوسط
العـشـائرية في االعـوام ١٩٣٥-١٩٣٦ حـيث كـان (بكر صـدقي) قـائداً للقـوات حـاكـمـاً مطلق
الصالحـية. وفي هات1 الوقعت1 كـان بكر صدقي على اوثق صلة بالگيالني وواحـداً من منفذي
أوامره مثلما ال استطيع التـجاوز عن حقيقة اخرى التكسبه مجـداً وشرفاً بأنه كان اول من شرّع
األغتـياالت السـياسـية ا%نظمـةW وقد راح ضـحيـتهـا هو اآلخر باسم القـوميـة العربيـة على ايدي

ضباط اليفضلون عنه بشيء.
ومن هنا كـمــا اظن نشـأ ذلك العطف الـكوردي عليـه بل الفـخــر به عند فـريق من ا%تــعلم1
باعـتـباره كـوردي النجـار (وهو مـا انكره مـدعيـاً العـروبة كـما سـأتطرق اليـه فـيمـا بعـد) وأني
ألفـهـم جـيـداً مــأتى هذا العطف الكـوردي وهو ليس بجـديـد على تلك الشــعـوب ا%ســتـضـعــفـة
ا%سـتعـبـدة ا%ناضلة في سـبيل حـريتـها التي تـفتـقد فـي تأريخ معـاناتهـا الطويل زعـامة وطنيـة
حيث تعـز الزعامات احلقيـقية أو يندر وجودها وبدافـع اليقاوم لسد ما يعـتبرونه نقصاً تـأريخياً
او ثغرة يجب ان ®أل. يبادرون الى االستـدانة واختيار شخصية المعـة االسم ليبوئوها مركزاً في
تأريخـهمW وسمعـة بكر صدقي عند فـريق من الكورد مـتأتية من هويـته الكوردية ال أكـثر وهي
هوية لم يدعيها هو لنفسه في أي وقت ولم ينسب نفسه اليها ولم يقدم على عمل صغر أو كبر

خليرها واسعادها.
ربط بكر صدقي حظوظه بالگيالني أربع سنوات متـتالية فشاركه جرائمه اجلـماعية الكبرى.
وكوفيء عنها بترقيات خيالية صعدت به من رتبة عقيد في اواخر العام ١٩٣٣ الى رتبة فريق

في اواسط العام W١٩٣٦ ثالث ترقيات بأقل من ثالث سنوات.
قـال الگيـالني لصاحب تأريـخ الوزارات العراقـيـة في ١٩٣٧ بعـد انقالب بكر صـدقي عليـه

واعتزامه القضاء على حياته.
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«كنت قـد سـاعـدت بكر صـدقي منذ ابرز كـفاءته ا%ـشهـودة في حـركـات تأديب
التــيــاريـ1 (اآلشــوري1) عــام W١٩٣٣ وكــان هو يخـلص لي اخــالصــاً مطـلقــاً
ويتظاهر بالتـفاني فـي محـبتـه لي. حتى انه كـثـيراً مـا كان يفـتح باب سيـارتي
ألنزل منهاW أو �سك معطفي أللبسه وكنت ال ارد له رجاءً واليرد لي أمراWً فلم

يكن هناك واحلالة هذه ما يستلزم اساءة الظن به?!»
{قــتـضى الـسلطة ا%منـوحـة لوزير الـداخليــة ورئيس الوزراء كــان ألحـدهمــا احلق في حتــريك

اجلـيش والقـاء االوامر اليـه بكل مـا يتـعلق بأمـور االمن
الداخـلي. اذ كـــــان لوزير الـداخلـيــــة ان يطـلب مـن وزير
الدفـاع سـوق الـقطعـات العـسكرية الـى مـواقع االحـداث

لفض االشتباكات العشائرية.
وعن بكـر صـدقي ال ارى مـندوحــة لي -وقـد تـطرقت
الى عـالقـتـه اخلـاصـة بالگيـالني- ان افـيـد القـراء علمـاً
بشيء من حياته العسكرية االولىW كان برتبة مالزم ثان
عندما دب اإلنحـالل في اجليش العثمـاني الرابع بسورية
فـانضم الى جـيش ا%لك فـيـصل عند اعـالنه نفـسـه ملكاً
على ســـورية. وفي أواخــر الـعــام.١٩٢ بعــد االحـــتــالل
الفـرنسيW كـانت هـناك جـمـاعـات صـغـيـرة مـتـخلفـة من
الضـباطW شـعروا بان المـستـقبل ينتظرهم. عـاد بعضـهم
الى تركيـا وبعضـهم الى العراق. وكـان ثم عدد الضـباط
العـــراقــي1 مكـثــوا في (الرقـــة) حــيث شـكلت حكـومــة
صـغـيــرة برئاسـة الشـيخ (حــاچم ابن مـهـيـد) بتــأييـد من

االتراك. وب1 هؤالء (بـكر صـدقـي وحتـس1 علـي ويوسف العــزاوي) وآخـرونW مــا لبث الشــيخ
حـاچم ان ضاق بهم ذرعـاً فطردهم قـائالً (وانقل هذا عن الدكـتور عـلي الوردي على ما اذكـر):

روحوا ألهلكم وحصلوا على استقاللهم وخلونا بحالنا(٢٩).
وعاد بكر صـدقي الى العراق. ليبقى عـاطالً مدة ثم استخـدمته سلطات االحتـالل البريطاني
مـوظفاً تـابعاً خملـابرات القـوات البـريطانيـة في ا%ناطق ا%نازع عليـهـا ب1 العراق وتـركيـا. وفي
أواخـر كـانون الثـاني ١٩٢١ عند تشكيل اجلـيش العـراقي دخل اجلـيش بع1 رتبـتـه العـثمـانيـة

ÍÍÍÍddddJJJJ����FFFF����««««    ddddHHHHFFFFłłłł

(٢٩) علي الوردي: حملات اجتماية من تاريخ العراق احلديث. ج٥ ص١٥٩. بغداد.
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بتـوسط البريـطاني1 كمـا تؤيده الوثائق. ومن ا%ـفيـد ان نذكـر هنا انه قضى فـتـرةً من الزمن في
مـعـهــد (بلكاوُم) للضــبـاط األقـدم1 في الهـند وكـان مـحـبــوباً من ضـبـاط الـبـعـثـة العــسكرية
البـريطانيـة عـمـومـاً. ور{ا كـان هذا السـر فـي وصولـه الى رتبـة عـقـيـد من مـالزم ثان في ظرف

اثنتي عشرة سنة.

سسسس::::    ننننالالالالححححظظظظ    ووووييييالالالالححححظظظظ    ققققــــررررااااؤؤؤؤككككمممم    ااااننننككككمممم    تتتتههههــــتتتتممممــــوووونننن    ففففيييي    ااااححححــــييييــــاااانننن    ككككثثثثــــييييــــررررةةةة    ببببااااجلجلجلجلووووااااننننبببب    ااااخلخلخلخلــــصصصصــــووووصصصصييييــــةةةة    %%%%نننن
تتتتتتتتننننااااووووللللــــووووننننههههمممم....    ااااللللسسسسللللووووكككك    ااااللللششششــــــــخخخخــــصصصصييييWWWW    ااااللللننننششششــــــــأأأأةةةةWWWW    ععععــــوووواااامممملللل    ااااللللببببــــــــييييــــئئئئــــةةةة    ووووااااجملجملجملجملــــــــتتتتــــممممعععع    ففففيييي    ااااللللــــننننششششــــااااطططط

ووووااااحلحلحلحلييييااااةةةة    ااااللللععععااااممممةةةة....    ههههلللل    ممممنننن    خخخخللللففففييييااااتتتت    للللببببككككرررر    صصصصددددققققيييي    ااااللللضضضضااااببببطططط????
ال اعـرف الكثيـر رغم جـهود بذلـتهـا. وليس حتت يدي اآلن السـيرة التـي كتـبتـهـا له لتكون
جزءً من كـتابي الذي يطـبع اآلن حول القـومية العـربية. عـرفت ان لقب (العسكـري) الذي عرف
به ال�ت الى حرفتـهW بل الى قرية (عسكر) مسقط رأسـه وهي كما تعلمون قرية مـازالت قائمة
في نواحي كـركوك ®امـاً كلقب ابن قـريته الفـريق جعـفـر العسكري وان مـيالده في ١٨٩٠ كـان
فـيهـا. ذكر اعـداؤه وخصـومه انه اتخـذه تقليـداً وحسـداً من (جعـفر). كـما عـرفتُ ان له شقـيقـاً
يدعى (برقي) او (محـمد برقي) احـيل الى التقاعـد وهو برتبة نقـيب بسبب هز�ة شنعـاء حلقت
به وهو يقـود رتالً ضد الشـيخ احـمد البـارزاني في ١٩٣١ فـوقع في كم1 وكـادت سـريته تبـاد
على آخرها. ولم ينقـذه من احملاكمـة غير تشـفع جعفـر العسكري. عرفت ايضـاً ان لبكر صدقي
زوجـة من آل الزهاوي مـطلقـة وله منهـا ابنة وال ادري ايـهـمـا تدعى بلقـيس. لـكنه عـاد فـتـزوج
بغـانيـة ا%انيـة او �سـاوية عندمـا حقق انـقالبه و� زفـافـه في بغـداد {ظاهر فـخـمـة. كمـا عـرف
{قدرة فـذة على شرب مقـادير كبـيرة من الكحول دون ان يظهـر عليه اثرW فيـبقى مـحافظاً على
وقـار واتزان. والـتـقـارير تـشـيـر الى انه ضــابط كـفــوء. ووصـفـه اجلنرال (هـاي) رئيس البـعــثـة

العسكرية البريطانية بتقرير له الى وزارة اخلارجية البريطانية بعد االنقالب بهذا:
«١٠٠% من ضـبـاط اجلـيش العـراقي يهـابونه ويخـشـون صولتـهW و٧٥% يقـدرون كـفـاءته.
و٦٠% يكرهـونه و١٠% تقــريبـــاً يحــبــونه. وال يـجــرؤ على اظـهــار الكره له اكـــثــر من ١%»
وعـالقتـه مع اال%ان صـميـمـةW والوزير ا%فـوض اال%اني فريتـز گـروبا صديق شـخـصي له.» وفي
عـهـده نشـأت الصـالت الوثيـقـة التـي اسـتـقطبت في عـهـد الگيـالني. �ا اذكـر من مـظاهر تلك
العالقات- باستثناء صفقات السالح. التسهيالت العجيبة التي كانت تبذلها احلكومة اال%انية
لتشجيع الزيارات والسفـرات السياحية العراقية. كان سعـر الدينار العراقي الرسمي ١٢ ماركاً
ا%انياً اال ان السلطات اال%انية رتبت صرفه بسعر ٢٤ ماركاً للزوار والسياح. وفي زمنه ادخلت
اللغة اال%انية الى جنب اللغـة االنگليزية على الدراسة الثانوية كبديل عن الفـرنسية. وكان بكر
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صـدقي قـد دعي رسـمـيـاً حلـضور مـناورات اجلـيش التـركي ثم اال%اني فـاغـتـيل وهو في طريقـه
حلضورها في بهو مطار ا%وصل.

qOL( ∫`%«c*«
سسسس::::    ههههلللل    للللككككمممم    اااانننن    حتحتحتحتددددثثثثوووونننناااا    ععععنننن    ممممذذذذببببححححةةةة    ((((سسسسممممييييلللل))))    ووووممممددددىىىى    ضضضضللللووووعععع    ببببككككرررر    صصصصددددققققيييي    ففففييييههههاااا????    ككككاااانننن    ذذذذللللكككك
ً    ععععنننن    ممممووووققققففففــــهههه    ممممننننههههاااا....    ههههلللل اااايييياااامممم    ووووززززااااررررةةةة    ااااللللگگگگييييالالالالننننييييWWWW    ووووققققــــدددد    ششششررررححححتتتتمممم    ففففيييي    ااااحلحلحلحلللللققققــــااااتتتت    اااا%%%%ااااضضضضييييةةةة    ططططررررففففــــااااًًً
ككككــــاااانننن    ههههننننااااكككك    تتتتننننسسسســــييييقققق    بببب1111    ببببغغغغــــدددداااادددد    ووووبببب1111    ببببككككــــرررر    صصصصددددققققــــيييي????    ممممنننن    اااا%%%%ؤؤؤؤسسسسفففف    اااانننننننناااا    الالالال����للللكككك    ععععننننههههــــاااا    غغغغــــييييــــرررر
....    ووووبببب1111    تتتتببببررررئئئئةةةة    ااااجلجلجلجلييييشششش    ممممننننههههاااا;;;; ً ً    تتتتااااممممااااًًً اااا%%%%صصصصااااددددرررر    ااااللللععععررررااااققققييييةةةة....    ووووههههيييي    بببب1111    ننننففففيييي    ححححصصصصوووولللل    اااا%%%%ذذذذببببححححةةةة    ننننففففييييااااًًً
ٍ    مممماااا ٍ    للللععععصصصصــــااااةةةة    خخخخااااررررجججج1111    ععععنننن    ااااللللققققــــااااننننوووونننن    صصصصغغغغــــييييررررةةةة    ااااحلحلحلحلــــججججمممم    ااااللللىىىى    ححححــــددددٍٍٍ ووووبببب1111    ووووصصصصــــففففههههــــاااا    ببببححححررررككككــــةةةة    تتتتأأأأددددييييببببٍٍٍ
َ    ااااللللىىىى    ااااالالالالسسسســــتتتتننننججججــــاااادددد    ببببققققوووواااانننن1111    ااااللللططططووووااااررررييييءءءء    اااا%%%%سسسســــتتتتخخخخــــددددممممةةةة    ععععــــااااددددةةةة ااااسسسســــتتتتددددععععتتتت    ففففيييي    ااااوووواااائئئئللللههههــــاااا    ااااحلحلحلحلككككووووممممةةةةَََ

ففففيييي    ققققممممعععع    ااااالالالالننننتتتتففففااااضضضضااااتتتت....
هذا صحيح. كـانت قضية سـوء تفاهم صغيـرة باالساس اليقتضي حلهـا اال قليل من احلكمة
والصـبـر وا%رونة من اية حكومـة رشـيدة وقـد أتيت بـشرح وافٍ لهـذه النقطة فـيـمـا سلف. اال ان
حكومـة الگيالني وقـتذاك كـانت ®زقهـا اخلالفات وتـتعرض لـهجمـات ا%عارض1 االقـوياء وهي
تترنح واجلـميع يتـوقعـون سقوطـها حال عـودة ا%لك من اخلارج. اذ ذاك برزت ا%شكلـة اآلشورية
فكان هبـةً غيـر متوقـعة اسـتخـدمتـها بتـضخـيمـها وسكب الزيت عليـها عـذراً للبقـاء في احلكم
فبـادرت الى شحن الرأي العام الـعراقي ضد هذه االقليـة والّبت الصحافـة كلها. ودفـعت نوابها
الى القــاء اخلطب الناريـة في اجمللس مطالـبـة بانزال اشــد العــقـاب بهــذه الفــئـة مــعظمــة اخلطر
اآلشـوري لتبـدو البـالد وكأنهـا مـعرضـة خلطر عـدوان خـارجيW وانه من الضروري بـقاء احلكومـة
%عاجلة االزمـة حتى لكأن مصير الـعراق يتعلق بها. كانت مـؤامرة جنسة للتشـبث باحلكم انتهت

{أساة مروعة. وجنح الگيالني في البقاء.
وكـان البد من التغطيـة بعـد وقوعـها عن طريق الـتعـميـة ثم العبـث بالوقائع. حـتى بدت مع
®ادي الزمن وكــأنّ النسـخــة الرسـمـيــة التي اعـدتـهـا احلكومــة لهـا- ا%صـدر الـوحـيـد للـكتـاب
وا%ؤرخ1 ا%غــرض1 منهـم والبـسطـاء. وتواصلت التــغطيـة ومـنع دخـول مــا كـتـب عنهـا باقــالم
مــحـايدة حــرة اجنبــيــة الى العــراق. ووجـدنا بـينهم من ينـكر حـصــول جــر�ة االبادة كــاالسـتــاذ
عـبدالرحـمن البـزاز احد رؤوسـاء حكومـات العهـد اجلـمهـوري فـفي كتـابه «العـراق من االحتـالل
حتى االسـتقالل» ا%طبـوع في ١٩٥٥ وجدناه يقول مـا نصه: «ان ما سـمي {ذابح اآلشوري1 ا�ا
كان بـنتيـجة تواطوء الصـهيـونية وا%سـيحيـة ضد الدولـة االسالميـة الناشئـة». اال انه عاد بـعد
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السنة ١٩٦٧ في طبـعـة ثـالثـة ليـعـتـرف بدور اجلـيش في تلك ا%ذابح. السـبـب? في هذه السنة
كان ينقم على اجليش العراقي ألن ضباطه ازاحوه من رئاسة احلكومة.

) ماركـسي النِجّار. ومـترجمـاً لكتب عديدة شـهيـرة هو االديب سليم ووجدنا كـاتباً (تقـدميـاً
طه التكريـتيW يحـذف صـفـحـات كـامـالت حـول ا%أســاة عند ترجـمـتـه كـتـاب سـتـيــڤن لونگرك

«العراق ما ب1 ١٩٠٠ و١٩٥٠» وهناك امثلة كثيرة.
وكانت مؤامرة نفي وليتها كانت مؤامرة صمت.

خُرِق حجاب الصمت هذا بكتاب الفه رياض رشيد ناجي احليدري وطبعه في القاهرة ١٩٧٧
فـيه تنويه عـابر با%ذبحة اليغطـي ذيالً من ابعادها. وجـاء االستـاذ عبـداجمليـد حسـيب القيـسي
ليهتك الستـر عن مؤامرة التعتيم بكتابه ا%طبـوع في لندن ١٩٩٩ ا%وسوم (اآلثوريون) وليضع
القضـية اآلشـورية في مكانها احلقـيقي من تاريخ العـراق ويدين فاعليـها بلسـان احلق والعدالة.
رغم اعتـذاره بقصور مـتآت عن قلة مـصادره وهو الداء الذي ابتلي به كتـابنا عمـوماً.. الكسل
واالهمـال في تعـقـيب ا%راجع وقـد اقر هو بهـا فـال لوم عليـه وسـأخـتصـر أنا في ا%قـدمـات وهي

ضرورية وأستدرك ما فات األستاذ القيسي.
طار صواب اآلشوري1 عندمـا علموا بأن العراق سينال استقـالله في اواخر ١٩٣٢. وتوهموا
ان االنگليـز الذين اعـتبـروهم حـمـاتهم سـيتـخلون عنهم فـأقـدموا علـى اعمـال صـبيـانيـة حـمقـاء
بتحريض عـدد من ذوي الرؤوس احلارة. كذب هؤالء على فريق منهم بقـولهم ان سلطة االنتداب
الفرنسية في سـورية قد اعدت لهم اراضي شاسعة السكانهم فقـاد اثنان منهم (ياقو) و(لوقو)
زهاء الف وخـمسـمـائة مسلـح عبـر احلدود الى سـورية. وهناك تبـينوا ان الصـحة مطـلقاً %ا قـيل
لهم. واعـيـدت اليهم اسلـحتـهم فـحاولـوا العودة من حـيث اتوا الى بيـوتهم واصطدمـوا باجلـيش
اخملندق. لم يعلم من اي جـانب صـدرت االطالقة االولى. لكن حـصل اشـتبـاك وسقط قـتلى من
اجلـانب1. فـارتد اآلشوريون عـلى اعقـابهم والحـقـتهم الـطائرات واوقعـت بهم خسـائر. ثم وجـدوا
النفسهم موضعاً ضحالً من النهر فعبروا وانـتشروا جماعات صغيرة او فرادى كل يقصد منزله.
وفي اخلـامس حتى التـاسع من شـهر آب جـدّت القوات العـسكرية بتـعقـيب هؤالء و®شيط جـبل
بيخيـر وكانت تعثر هنا وهناك في شعـاب اجلبل على افراد منهم فتـرديهم قتلى. وقد اتضح ان
قيـادة اجليش لـم تكن تريد اشغـال نفسـها بالقـبض الذي يستـدعي اجراء حتـقيق ومـا الى ذلك.
وكائناً مـن كان مصـدر هذه االوامر في حـالة وجودها فقـد كانت قـيادة اجليش على ثـقة بان كل
مــا تفـعله بـحق اآلشـوري1 ســيكون مــوضع رضى الرأي العــام الذي شــحن شـحنـاً تامـاً بانبــاء
الفظائع الوحـشـيـة التي ارتكبـهـا اآلشـوريون في مـوقعـة (الديره بون) ا%ـشار اليـهـا وقـد هولت

فخرجت عن كل معقول.
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ذكر ا%يـجر آلفري في شـهادته ا%قدمة لـعصبة اال¦ وهو عـضو البعـثة العسكرية البـريطانية
وكان ملحـقاً بقـوات بكر صدقي مـعيناً بصـفة ضـابط ارتباط للرتل. انه وقع على جـثث خمـسة
عشـر آثورياً كان واضـحاً انهم قتلوا بعـد استسـالمهم فـاتهم بهم(بكر صدقي) فـأجابه هذا: ان

تنفيذ هذه االعدامات كانت انتقاماً للفظائع التي ارتكبها اآلثوريون في (الديره بون).
� اعدام حوالي ثالثمائة في جبل بيخيرW وتلك البداية.

في قاطع دهوك كان جميع اآلثوري1 تقريبـاً موال1 للسلطة. لم يقدموا على اي عمل عدائي
او مـساهمـة في حـماقـة (ياقـو). وفي قصـبـة دهوك كانت تـرابط قوة عـسكرية صـغيـرة. اال ان
ضباط االستـخبارات كانوا يلقون القبض على اآلشوري1 الـبالغ1 دون علم من ادارة القضاء او
ابالغـهـا وهو اجـراء غـيـر قـانوني. اذ لـم تكن السلطة بيـد اجلـيش. ولم يـكن في حـينه مـرسـوم
لالحكام العــرفـيـة حـيث تنزع السـلطة من االدارة وتسلم للجــيش. واشنع عـمليـات الـقـتل كـان
Wضـحـاياها اولئك التـعـساء الذين شـاء سـوء حظهم ان يكونـوا حتت متنـاول السلطة العـسكرية
ابرياءÒ ®امــاً من اية مـســاهمـة في نشــاط (ياقـو) ال فكرة لديـهم اطالقـاً عـمــا جـرى. بالنســبـة
لضبـاط اجليش كـان يكفي بانهم آشوريـون فيجـمعـون في السجن ثم يحـملون في لوريات على
دفـعـات تتـألف الواحـدة من ثمـانية الـى عشـرةW الى ظاهر ا%ديـنة ويؤمـرون باخلروج لـيحـصـدوا
حصداً بصليات رشاش. وفي مناسـبة واحدة على االقل مرت سيارة مصفـحة ثقيلة على اجساد
ا%وتى واحملتـضرين. وبالنظر الى الشـهادات ا%ضـبوطة وا%رفوعـة الى مجلس العـصبـةWيظهر ان
عـدد من قتل من اهل دهوك والـقرى اجملـاورة يناهز ثمـان1 رجالً بينهم ثـالثة من الكهنة. لكن

ا%صادر اآلشورية تقدر العدد باكثر من هذا.

سسسس::::    ااااسسسســــممممححححــــوووواااا    لللليييي    بببباااا%%%%ققققااااططططــــععععةةةة....    اااانننناااا    الالالال    ااااررررييييدددد    ااااللللتتتتــــششششككككييييكككك    ققققطططط    ففففــــييييممممــــاااا    ققققللللتتتتمممم    ووووففففــــييييممممــــاااا    سسسستتتتــــععععررررضضضضــــووووننننهههه....
تتتتععععووووددددنننناااا    ممممننننككككمممم    ااااللللددددققققــــةةةة    ووووااااالالالالممممااااننننةةةة    ففففيييي    ااااللللننننققققلللل    ووووحتحتحتحتــــااااششششيييي    اااا%%%%ببببااااللللغغغغةةةة    ووووااااللللتتتتــــههههووووييييلللل    وووومممماااا    تتتتتتتتــــححححددددثثثثوووونننن    ببببهههه
ً    ممممنننن    ااااللللققققررررااااءءءء    ععععنننن    ممممررررججججعععع    ممممععععتتتتممممدددد    ففففههههــــذذذذاااا    ششششييييءءءء    ججججددددييييدددد    الالالال    ععععههههدددد ً    ووووتتتتسسسســــااااؤؤؤؤالالالالًًً ققققدددد    ييييسسسستتتتددددععععيييي    ااااسسسسننننااااددددااااًًً

للللللللققققررررااااءءءء    {{{{ثثثثللللهههه....
كان علي ان اسـتنجد {لفـات ووثائق عصـبة اال¦ للحـصول على الشـهادات احملفـوظة هناك
فضالً عن جـميع التقارير واخلطابات واحملاضـرW وانا بصدد تأليف كتابي الذي اشـرت اليه قبل
قليل. وقـد حصلت عليـها كلهـا مصـورة وهي في حوزتي فـضالً عن ذلك الكتـاب الذي افتـقده
االستـاذ (عبداجملـيد القـيسي) ولم يعثـر عليه فـقد ترجمـته نصاً وسـيكون جزءً من كـتابي وهو
بعـنوان (مــأســـاة اآلشـــوريThe Tragedy of the  Assyrians 1) وقــد طـبع في العـــام ١٩٣٥
ونسـخه مـيـسـورة وان كانت �نـوعة في العـراق. هذا فـضـالً عن عدة تقـارير صـحـفيـة انگليـزية
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وفرنسية وسويـسرية. واهمها تقرير الصحافي ا%عروف «ارنست م1» وتلك هـي مصادر رئيسة
وهناك مصادر ثانوية اخرى وهذا ما استطيع قوله جواباً على السؤال.

أعود الى روايتي. فأقول وكنت ابن العاشرة او احلادية عشرة وقتذاك في ا%وصل اذكر جيداً
حالـة الرعب التي سادت مـسيـحيي ا%دينة. وهذا لـيس �ا يعنينا اآلن. الشك ان االرهاب الذي
حل في دهـوك كــان مـضــاعــفــاً. في بـعض االحــيــان كــانت اجلــثث تبــقى في الـعــراء والتدفن
فـتتناهشـها الذئاب والضـباع. لكن مـهمـا بلغ سـوء احلال هناك. فـانه ال�كن ان يقاس {ا ادخـر

لقرية (سميل) في احلادي عشر من شهر آب.
يقـول ا%قـدم (رونالد سيـمـپل سـتافـورد) ا%فـتش االداري في ا%وصل مـؤلف كـتـاب «مأسـاة

اآلثوري1»
«كنت في مكتـبي صبـيـحة يوم ١٥ آب عندمـا عاد حـكمت بك (سليمـان) من
جـولتـه. دخل غـرفـتي وهو في حـالـة انهـيـار تام. فـقـد جـاء لتـوه من (سـمـيل)
وشاهد ما شـاهد. هذا التركي احلديدي االعصـاب نالت منه ا%ناظر ا%ريعة التي

رآها فلم يصمد واصابته حالة من االنهيار النفسي».
تعلـم اين تقع (ســمــيل). تقـع على الطريـق الرئيس الى زاخــو وتـبـعــد عـن دهوك زهاء ١١
كـيلومتـراً وهي تابعـة الدارة هذا القضـاء. كانـت في حينه اكـبر القـرى اجملـاورة. وفيـها حـوالي
مائة بيت آشوري وعشرة بيـوت عربية وقد يبلغ عدد سكانها سبعمائة مـعظمهم من قبيلة الباز

وقليل من قبيلتي تياري العليا والديز.
اخذ شـعور بالقلق يسـتولي على اهالي القـرية بشكل مطرد وكانوا �ن اعلن والءه لـلحكومة
في اجتمـاع عقد في متـصرفية اللواء با%وصل قـبل اسابيع قالئل. هؤالء مكثوا فـي سميل ولم

تبلغهم انباء موقعة الديره بون.
في الثامن من آب ظهـر في القرية قـائممقـام زاخو «عبداحلـميد الدبونـي». مع شاحنة �لوءة
. ولم يكن هـناك اي مـبرر لـوجوده فـي منطقـة التقع ضـمن ادارته ولم يقـدم دليـالً مـقنعـاً جنوداً
لقـيادته هذه الفـصيلة من اجلنود فـهو مـوظف اداري. دخل القـرية وجمع اآلشـوري1 وطلب منهم
تسليم اسلحـتـهم للجنود قـائالً انه يعـرف جـيداً بأنـهم موالون للـحكومة وقـد يحـتـمل ان ينشب
قتـال ب1 ا%تمـردين اآلشوري1 وقـوات احلكومة ور{ا زيـن الهالي سمـيل ا%شاركـة فيه في حـالة
وجـود السـالح عندهمW مـؤكـداً لهـم بقـول ظاهره الصـدق واحلكمـة وباطنه الـكذب الصـراح بأنهم
سيكونون في مـأمنٍ بحماية العلم العراقي اخلـفاق فوق مخـفر الشرطة. فسلم اآلشـوريون كل ما
لديهم من قطـع السالح دون ان يـخاجلـهم شـك في النوايا وحـملهـا اجلنود وذهبـوا بهـا في اليـوم



254

التـالي التـاسع مـن آب اقـبلت الفـصـيلة من اجلنود ذاتـهـا ولم يكن القـائمـمـقـام بينـهم لينزعـوا
اسلحة القادم1 اجلدد الذين جاؤا من القرى اجملاورة. فاخذوها وذهبوا بها.

ومر اليـوم التالي وهو العـاشر هادئاً ولم يـقع حادث. خال قـيام بعض االعـراب والكرد بنهب
القـرى اجملـاورة ا%تـروكـةW وبعض اطراف سـمـيلW مجـردين ارض الدريـس العـامة من مـحـصـول

القمح والشعير ولم يكن بوسع االهالي ان يفعلوا شيئاً وهم عزل.
ثم بدأت احلقيـقة البشعـة تنكشف تدريجياً عمـا سيقع. لم يعد االمـر قاصراً على متـابعتهم
عمليات السـلب والنهب فقد حظر عليهم عـريف شرطة اخملفر امتـراء ا%اء من نبع القرية بل من
اجملــرى الرئيس الـقـذر ثـم شــاهدوا من بعــيــد اجلنود وهم يـصـرعــون بـالرصــاص اسـراهـم الذين
اقتادوهم من دهوك. كما شاهدوا االسقف (ساده) يقاد خارج سميل من قبل الشرطة الى حيث

اليعلمون.
في الساعـات االخيرة من اليوم احلـادي عشر كانوا يتـابعون على ضوء القـمر جيران قـريتهم
من العــرب يسـتــاقـون قطعــانهم وحـيــواناتهم فــفـتح بذلـك اعـينهم ور{ا ادركــوا ا%صـيــر الذي

ينتظرهم.
في الوقت الذي امـر عـريف الشـرطة اآلشـوري1 احملتـم1 باخملـفـر باخلـروج منه والذهاب الى
القرية. الحت فـجأة شاحنات عسـكرية ومصفحـات تدنو من القرية فاسـتداروا فشاهدوا شـرطياً

ينزل العلم العراقي من الصارية.
ونزل اجلنود وانتشـروا بنسق ا%عركة وفتـحوا النار على اآلشوري1 العـزل من دون سابق انذار
فسـقط عدد وبينهم نـسوة واطفال وفـر الباقـون الى البيـوت ليسـتتروا ولم يبق احـد في الدروب

كان اجلنود على ثقة تامة بان القرية خالية من اي سالح ناري.
بعد بضع دقائق دخل القرية ا%الزم (اسماعيل عباوي توحله) راكباً سيارةً وتوجه الى اجلنود
آمــراً بأن �سكوا عـن قـتـل النســاء واالطفــال. ثم امــرهن باخلــروج من البــيــوت مع اطفــالهن.

والتوجه الى مخفر الشرطة فاطاع اكثرهن.
كــان الرجـال عــزالً. ولو كـان ســالحـهـم بيـدهم فــمن ا%ؤكــد ان رجـال (اســمـاعــيل عـبــاوي)
سيترددون في اخـذهم بقتال متكافيء. وهي خطة مرسومة ال حتـتاج الى برهان بدأت بتجريدهم

من السالح كما لم يكن هناك احتمال لنجدة لو تدخل خارجي.
ونصــبت اعـداد الرشــاشـات رشـاشــاتهـا وصــوبتـهــا الى نوافـذ البــيـوت وفــيـهـا اآلشــوريون
التـاعـسـون الذين سـمـرّهم الرعب وشلـهم وقـد اجـتـمعـوا فـي الغـرف التي غـصت بهم. وفـتـحت
الرشـاشـات نارها حـتى سـقـطوا جـمـيـعـاً ولم يبق واقفÒ على رجلـيـه. وفي بعض االحـيـان اتخـذ
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تعطش اجلنود للدمـاء طابعـاً حمـاسيـاً نوعاً مـا. فكانوا يدخلون على البـيوت ويجـرون االحيـاء
واحملـتضـرين جراً الى اخلـارج ويطلقـون النار عليـهم او يخمـدون انفاسـهم ضـرباً وركالً ليـقذفـوا

جثثهم الى الكدس من االجساد الهامدة.
من ا%ناظر التـي سجـلتـهـا الشـهـادات. هناك (گـبـرييل) مـخـتـار القـرية. هتف بحـيـاة ا%لك
مستـرحماً قائالً ان ابن اخـيه (عزره) معاون شـرطة وابرز وثائق جنسيته العـراقية فمـزقت امامه
Òوالقى الشرطة من اخملفر الى اجلنود بكاهن يدعى (شموئيل) فشد حبل Wوقتل نخالً بالرصاص

حول عنقه وانزله اجلنود ركالً باحذيتهم وسحبوه ثم اردوه قتيالً.
وفيم كـانت اجملزرة تتواصل والدمـاء تلطخ باحة اخملـفر امرت النسـوة اآلشوريات بازالة آثار
الدماء فـاطعن لبرهةٍ ثم ثارت نفوسهن وأهÊ بـاجلنود بأن يديروا فوهات الرشاشات اليـهن فهن

يفضلن ا%وت.
بعـد هذا سـاق اجلـنود مـا تبـقى من االحـيـاء الـى وهدةٍ وقـضـوا عليـهم رمـيــاً بالرصـاص. ثم
اكـتـشـفـوا بضـعــة رجـال اخـفـوا انفـسـهم ب1 النســاء ومنهم من ارتدى ثيـاباً نســائيـة فـاخـذوهم

وقتلوهم.
ورحل اجلنود في الساعة الثـانية من بعد ظهر اليوم. وعلـى اثر رحيلهم دخل االعراب الذين

كانوا على مبعدة فاكملوا نهب ما ابقاه اجلنود لهم.
وفي سـاعة مـتأخـرة من مـساء اليـوم عنه عـاد اجلنود وكان عـريف اخملفـر قـد انبأهم بوصـول

عدد من اآلشوري1 والتجائهم الى اخملفر فتعقبوهم وفتكوا بهم.
في صبـاح اليوم التـالي شاهدت النسـوة الفاقـدات عقـولهن اجلنود يعودون لدفن القـتلى. ثم

جمعت اجلثث والقيت في اخدودٍ قليل العمق واهيل عليها شيء من التراب.
بحــسب الـتــقــارير العــسكـرية � دفن (٣٠٥) من الذكــور و(٤) مـن االناث و(٦) اطفــال
وكـثيـر من قتلى الذكـور كانوا ايـفاعـاً وصبـياناً لم يصلـوا حد البلوغ. كـما اصـيب عشـرون من

االطفال والنساء بجراح.
يقول ستافورد:

«رأيت بعيني فيمـا بعد طفالً اصيب بطلق ناري في رسغيـه معاً. اذ كان والده
الذي قتل يحتضنه ب1 ذراعيه».

وكملت ا%أساة في تلك الليلة باالعـتداء على اعراض عدد من النسوة من قـبل عريف اخملفر
وشرطته.

في البـدء لم يكن بالوسع انكار وقـوع ا%ذبحة. لكن اذيع فـي كل مكان بان قتـاالً نشب ب1
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اآلشـوري1 ورجــال القـبـائل الـعـربيـة وان القــتلى هم من الطرفـ1 ثم عُـدِلَ عن هذا الزعم بـسـبب
احـتـجـاج قـام به عـجيـل اليـاور شيـخ مشـايخ شـمـر. فـقـيل انهـا كـانت من عـمل الشـرطة غـيـر
النظامــيـة (ا%رتزقـة) الذيـن جندهم (جـالل بابان) وزيـر الدفـاع وهو كـذب مــحض الن هؤالء لم
يدخلوا قـط مـعــركـة. والقــتـول قــامت بهـا ســرية رشـاشــات مـرتبـطة رأسـاً بآمــر ا%نطقــة (بكر
صــدقي). وهو البطل الـذي صـفــقت له الدهمــاء في ا%وصـل وفي بغــداد عندمـا دخـلهـا دخــول
الفـاحت راكــبـاً سـيـارة عن �ـ1 الگيـالني رئيس احلكـومـة. انزلتـه احلكـومـة منزلة ا%نقــذ وقلدته

وساماً ومنحته ترفيعاً.
حـقــاً انه لم يكن في (ســمـيل) بـل كـان في ا%وصل. اال ان االوامــر اوامـره. ونفــوس اجلنود

مهيأة والرأي العام مستعد لقبول اي اكذوبة رسمية وانزالها منزلة ا%سلمات.
قـال الـذين شـهــدوا ا%ذبحـة والذيـن زاروا القـريةW بان مــواراة اجلـثث فـي خندق قليل العــمق
وعملية الدفـن التي جرت بشكل اعتباطي سـببت انبعاث الروائح العـفنة من االجساد ا%تفـسخة
في حـر آب الالهب وبشـكل اليطاق واجـتـذب الى القـرية كل ذبابـة وحـشـرة وبائيـة من مـسـافـة
امـيــال. في هذا اجلــو الذي يعــجـز القلم عـن وصـفــه عـاش %دة اســبـوع (١٠٠٠) امــرأة وطفل
صـعـقـهم الرعب واطار صـوابهم مـشـاهدة آبائهم وازواجـهم واخـوانهم يبـادونW وكل مـالديهم من
قوت وشـراب قليل من حبـوب البطيخ اجملفف وكـمية شـحيحـة من ا%اء. ويستـذكر (ستـافورد)
وخـبـيـر االسكان (تومـسن): «عنـدمـا قـمت بزيارة للقـرية في السـابع عـشـر كـان مـنظر النسـوة
ا%فـجـوعـات واطفـالهن من ا%ناظر التـي الانسـاها مـا حيـيت وانـا الذي قـضى ثالث سنوات في

اهوال خنادق احلرب بفرنسا».
بذلت السلطات كل مـجهود متـصور السدال غطـاء كثيف على ا%ذبحـة وفرضت رقابة لفـترة
من الزمن على ا%راسالت اخلارجيـة اال ان مجزرة كهذه ال�كن ان تبقى سراً فـقد تسربت انباؤها
ونشـرت تفـاصيل لهـا ودقـائق صـحف (بيـروت) قبل ان تعـلم (ا%وصل) عنهـا شيـئـاً. ثم بدأت
احلكومـة بـاالقـرار بحـصـول بعض الـقـتـول والقت تبــعـتـهـا على رجــال العـشـائر والشـرطـة غـيـر
النظاميـة. باالخير وجـدت ان هذه الوسائل الجتـدي. فنهض (ياس1 الهاشمـي) ا%ندوب العراقي
الى عصـبة اال¦ ليـقر «بانتـهاكات ارتكبـها اجلـيش العراقي وانهـا تستحق االدانـة الشديدة».
. فمـا وقع فعالً هو واكد جمللس العصـبة بان فاعليها قـد نالوا ما يستحقـون وكان يكذب طبعاً
ان الوحدات العسكرية استقبلت في ا%وصل وبغداد استقبال الفاحت1 وشحن الگيالني (غازي)
ولي العـهــد الى ا%وصل هو يحف بـه من اليـم1 وبكر صــدقي من اليـســار ليـقلد وسـامــاً لراية
القطعات ا%شـاركة في اثناء عرض عـسكري وحصل بكر صدقي على ترقـية استثنائيـة وعندما
وصل بغـداد وشقّ شـوارع العـاصـمـة بسـيـارة عن �1 الگيـالني حـيـته اجلـمـوع احلـاشـدة وراحت
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تهتف بحياته وتنثر عليه الورود.
رغم اعتراف احلكومة رسمياً با%ذابح فقد بقي ا%ؤرخون والكتاب العراقيون ينفون حصولها.

سسسس::::    ييييههههــــممممنننناااا    ممممووووققققفففف    ااااللللككككوووورررردددد    ممممنننن    ههههذذذذهههه    ااااالالالالححححــــددددااااثثثثWWWW    ففففاااا%%%%ذذذذااااببببحححح    ووووققققــــععععتتتت    ففففووووقققق    اااادددد����    ككككــــووووررررددددسسسستتتتــــاااانننن    ووووففففيييي
ممممججججتتتتممممعععع    ااااالالالالغغغغللللببببييييةةةة    ااااللللككككووووررررددددييييةةةة    ااااللللسسسسككككااااننننييييةةةة....

كـاد يكون شــبـه اجـمـاع مـن التـقـارير والشــهـادات
والكتب التـي الفـهـا كـتـاب وصـحـفـيـون اجـانب. على
االشـادة با%وقـف الكوردي. كـان هناك اجـمـاع تـقـريبـاً
بان العــشـــائر الكوردية لـم تســتــجب للتـــحــريض ولم
تخــضـع للضــغـــوط التي جــرت عـليــهــا مـن اجلــهــات
الرســمـيــة للمـشــاركـة في ا%ـذابح او اقـامــتـهــا في اية
منطقـة يتـواجـد فـيـهـا اآلشوريون. ويـذكر (سـتـافـورد)
و(ارنست م1) ان الكورد بصـورة عامة كـان مسلكهم
افـضل بكثـيـر من ا%تـوقع. في مـواضع ثالثة او اربعـة
ارتكبت جــر�ة قـتل منفــردة. لكنهم شـاركــوا في نهب
عـدد من القــرى. من الناحـيـة االخـرى سـجـلت للكورد
مواقف مشرفة سيما قيامهم بحماية النسوة واالطفال.
ونوه بصـورة خاصـة {وقف (محـمد آغـا گرمـاوه) الذي
اظهــر نبــالً وشــهــامــة. و{وقف قــائمــمــقــام العــمــادية
(عبداجمليد اليعـقوبي) وهو من اكراد كركوكW جنح في

ابعـاد قـضــائه عن اي عـمل من اعــمـال العنف وكـذلك كــان ا%وقف في كل من قـضــائي عـقـرة
والزيبار.

w2b3 dJ% b+
سسسس::::    للللككككنننن    ممممــــاااا    ااااللللذذذذيييي    ييييثثثثــــببببتتتت    صصصصــــددددوووورررر    ااااالالالالممممــــرررر    بببباااا%%%%ذذذذببببححححــــةةةة    ممممنننن    ببببككككرررر    صصصصــــددددققققيييي????    ااااللللمممم    ييييككككنننن    ذذذذللللكككك    ننننتتتتــــييييــــججججــــةةةة
تتتتصصصصــــررررفففف    ففففرررردددديييي    ممممنننن    آآآآممممــــرررر    ااااللللسسسسررررييييةةةة????    ههههلللل    ههههننننااااكككك    ببببييييــــننننااااتتتت    ااااوووو    ووووثثثثاااائئئئقققق    تتتتررررببببطططط    ببببككككرررر    صصصصددددققققيييي    ببببههههــــاااا    اااامممم

ههههوووو    ممممججججرررردددد    ااااففففتتتتررررااااضضضض????
. ان كنت بل قل حتـصـيل حـاصـل. وان كنت تقـصـد وجـود امـر خطي يحـمل توقــيـعـهW فكالً
تقصد وجـوده شخصيـاً واشرافاً مباشـراWً فكالً. ان كنت تبحث عن شهود عـيان يؤيدون اعطاءه

wwww����bbbb����    ddddJJJJÐÐÐÐ
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االوامـر بذلك فـكالً. لكن هناك مـاندعــوه نحن احلـقـوقـي1 (بـاالدلة الظرفـيـة) التـي تؤلف عند
اجتماعها وتألبها دليل اثبات قاطع الشائبة فيه يأخذ به القضاء ويحكم باالدانة {وجبه. واريد
ان اقـرب لك ولـقـرائنا ا%عنى ا%ـقـصـود من االدلة الـظرفـيـة. والن بكـر صـدقي والضـبــاط الذين
ارتكبـوا اجملازر لم يجـر معهـم حتقيـق ولم يقدم اي منهم الى مـحكمة لذلك لم يتح اجملـال لوزن
تلك االدلة الظـرفـيـة التي نسـمـيـهـا احـيـاناً (بـالقـرائن) ولم يَخطُ خطوة واحـدة لـيـثـبت بصـورة

رسمية ان هذا القائد العسكري او غيره مدان بها.
نحن احلـقوقـي1 نعـرف جيـداً بان اي حادث قـتل عـمد مـخطط له ومـدروسW يتعـذر بل يندر
جداً ان جتد له ادلة مباشرة كشهود عـيان او وثيقة اقرار او مخطط مكتوب. وتبعاً لذلك عليك
ان التتوقع صدور أمر كتابي من بكر صدقي او الگيـالني بتنفيذ هذه اجلر�ة. وال ان جند مثيالً

لهذا يثبت بان بكر صدقي اتفق مع قائممقام زاخو على الذهاب الى سميل وجمع االسلحة.
ومن وجهة النظر القانونية هناك فرق عظيم ب1 (االستنتاج) وب1 (التخم1) عندما يتطلب

منا وأن االدلة الظرفية وهذا الفرق يتضح من ا%ثل التالي:
«تصـور انك تقطع بالسـيـارة الطريق بـ1 ا%وصل وبغـداد. فاعـتـرضـتك على حـافـة
الطريق جثة بَدَويٍّ قتيل بطلق ناري. سـيكون (تخمينك) انه قتل على يد واحد من
العـرب. لكن لو انك رأيت احـدهم يـسرع مـبـتـعـداً عن مـحل احلـادث وبيـده بندقـيـة
مـتجـهاً الى القـرية اجملاورةW فـسيكون (اسـتنتـاجك) بأن القتل جـرى بيد واحـد من

افراد تلك القرية».
وفي كـتابي (حـول القـوميـة العـربية) الذي اشـرت اليـه. استطعت جـمع (١٩) دليـالً ظرفيـاً
يثـبت بان ا%ذبحـة كـانت من اعـداد وتخطيط وسـبق تفـاهم ب1 احلكومـة ا%ركـزية وقـائد القـوات
بكر صـدقي وقـائمـمـقـام زاخو. اليسـعني هـنا ايرادها واال خـرجت عن ا%وضـوع االصلي اال اني

أضعها في خدمة كل من يغار على سمعة الگيالني وبكر صدقي.

سسسس::::    ممممااااذذذذاااا    ععععنننن    اااا%%%%ووووققققفففف    ااااللللببببررررييييططططااااننننيييي    ممممنننن    اااا%%%%ذذذذااااببببحححح????
ها هنا موطن الغرابة. درسـت الوثائق الرسمية البريطانيـة وقارنتها باالجراءات الدبلومـاسية
وحتركات مـسؤوليهم الذين هم في خدمـة الدولة العراقية. وكلـها كشفت لي عن مقـدار ا%ساندة
االدبية والدعم الدبلوماسي الذي حظيت به وزارة رشيد عـالي القوميةW من البريطاني1 وقد بدا
التعاون واضحاً على اسدال الستـار على اجملازر واجلرائم. في ذلك احل1 كانت بريطانيا حترص
اشـد احلرص على سـمـعة الـدولة ا%ستـقلة اجلـديدة التي رشـحتـهـا لعضـوية عـصـبة اال¦ عندمـا
قـدمتـهـا لتلك الهـيئـة الدوليـة والعـالم قبل أشـهـر وجـيزة كـدولة ناضـجة سـيـاسيـاً وبحكومـات
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رشيدة وفية بتعهداتها الدولية وعهوده لالقليات العنصرية وا%ذهبية.
من ناحية ثانية كان في وزارة اخلارجية البريطانية تخوف حقيقي من فقدان بريطانيا نفوذها
في العراق بتصاعد ا%د القومي الذي ترتكز دعائمه على كره البريطاني1 ويستقطب هدفه حول
ازالة نفـوذهم بله ازاحـة كـابوسـهم عن العراق والـتظاهر بالعـداء لكل من ينتـسب اليـهم او يلوذ
بهم. ولذلك حاولت بريطانيا جهدها ان تنأى بنفسها عن اآلشوري1 في محنتهم. ووقفت موقف

مـــتـــفـــرج ونـاصح ال مـــصـلحـــة له عـند
الطرف1. بل حاولت اكثـر من مرة اثبات
حسن نيـتهـا واستعـدادها خلدمـة حكومة
الگيالني. فمـثالً استجابت فـوراً لطلبها
تزويد الطائرات الـعراقـيـة بالـقنابل التي
امطرت على اآلشـوري1 اثناء محـاولتهم
عـبـور النهـر. كمـا عـاونت الدبلومـاسـيـة
البريطانيـة في كتابـة اخلطاب الذي القاه
(ياس1 الهاشمي) با%ناسبة ووقفت سداً
حـــائالً دون مـــضـي عـــصـــبـــة اال¦ في
حتقيـقاتها. وبنتيجـة تلك ا%ساعي التي
بـذلـتـــــــــهـــــــــا حكـومـــــــــة (رامـــــــــسـي
ماكدونالد)(٣٠). اكتفت العصبة باقرار

العراق رسمياً بوقوع هذه اجلرائم وبوعد بانزال
العـقاب {رتكبـيهـا وحفـظت القضـية بالبـينات
والشهادات في ارشيفـات العصبةW حتى ازلتُ

الغبار عنها وتعقبتها شخصياً.
J.G. WARD (وارد) وارى ختـاماً لهذا ان اثبـت تعليقاً هامـشياً على وثـيقة رسـمية %سـتر

احد ا%سؤول1 الكبار في وزارة اخلارجية البريطانية. إثر إنقالب بكر صدقي كتب:
«سادت الدهشـة ضباط اجلـيش العراقي عندما سـمحت لهم حكومة صـاحب اجلاللة
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(٣٠) جـيــمس رامـسـي مـاكـدونالـد (١٨٦٦-١٩٣٧) من السـاســة البـريطـانيW1 تزعم حـزب الـعـمـال بـ1 األعـوام ١٩١١
وW١٩١٤ ثم عاد لـيتزعـمه مـا ب1 ١٩٢٢ و١٩٣٧ وهو عام وفـاته. كان واحـداً من اإلشتراكـي1 الفابيـ1 وقد ترأس

احلكومة العمالية البريطانية في W١٩٢٤ كما ترأس حكومة إئتالفية ب1 األعوام (١٩٣٠-١٩٣٥).
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البريطانية باخلروج سـا%1 من هذا احلدث (يقصد مجازر آب) حتى صـغار الضباط
الذين اشـرفــوا بانفـسـهـم مـثـالً على مــجـزرة (سـمـيل) فــقـد جنـوا حـتى مـن عـقـاب
انضبـاطي وال اقول الطرد. ان تلك الثـقة واالعتـماد اللذين وضعـتهمـا احلكومة في
اجلـيش لغـرض حـفظ النظام واالمـن الداخلي1 باسـتـخـدامـه في احلـرب اخلـفـيـة على
كـــراسي احلـكم في السـنوات التـي تلت اجملـــزرة وباالسـلوب الذي ســـار علـيـــه في

اســتــخــدام القــوة البــربرية دون قــيــد على
Wالطريـقـة التــركــيــة. بل برضى وتشــجــيع
بلغـت ذروتهــمـــا {ذابح اجلنـوب الشــيـــعي
التي قـام بها ع1 الطاقمW بحـيث دخل في
روع هؤالء الـضـــبـــاط انـهم قـــادرون عـلى
انتـزاع السلـطة ا%دنيـة  بع1 الطريـقـة التي
اتبـعـتـهـا اجلـيـوش مـؤخـراً في اقطار اكـثـر

تقدماً».
وكــــتب (وارد) مــــذيالً بـرقـــيــــة وردت وزارتـه من
السـفـير البـريطاني بـبغـداد بعـد االنقـالبات العـسكرية

التي حصلت خالل ١٩٣٧-١٩٤١.
«باالنقالب العسكري الذي اقدم عليه بكر صدقي
ومـا عــقـبـه من انقــالبات مـتــتـاليـة اخــرى. اكـانت
ستـحصل لو لقـي بكر صدقي والضـباط ا%شـاركون

.« فـي مــــــــــــــجــــــــــــــازر اآلشـــــــــــــوريــ1 واجلـنـوب الــشـــــــــــــيــــــــــــــعـي عــــــــــــــقــــــــــــــابـاً
وبهذا ال�كننا قط ان ننظـر الى ماحصل في آب كمـجرد مأسـاة آشورية بل باعتبـارها واحدة

من الكوارث الوطنية الكبرى.

j(Ë_« 4«dH"« w0 `%«c&
سسسس::::    ممممــــــــــــااااذذذذاااا    ككككــــــــاااانننن    ددددوووورررر    ببببككككــــرررر    صصصصــــــــددددققققــــيييي    ففففيييي    ااااجلجلجلجلننننووووبببب    ااااللللــــششششــــــــييييــــــــــــععععيييي????    صصصصــــــــــــوووورررر����    ااااالالالالممممــــــــرررر    ااااوووو    ببببااااالالالالححححــــــــــــررررىىىى
ججججــــععععللللتتتتــــــــممممــــوووونننناااا    ننننتتتتــــصصصصــــــــوووورررر    ممممنننن    ااااللللتتتتننننووووييييههههــــااااتتتت    ااااللللععععــــــــااااببببررررةةةة    ----اااانننن    ممممــــااااححححــــصصصصلللل    ففففيييي    ااااللللــــففففــــررررااااتتتت    ااااالالالالووووسسسسطططط    ممممنننن
ااااننننتتتتــــههههــــااااككككــــااااتتتت    ففففيييي    ععععــــههههدددد    ااااللللــــگگگگييييــــالالالالننننيييي----    ااااللللههههــــااااششششمممميييي....    ووووععععــــللللىىىى    ييييدددد    ببببككككرررر    صصصصــــددددققققيييي----    ييييككككاااادددد    ييييسسسســــااااوووويييي

ممممااااححححصصصصلللل    ففففيييي    آآآآبببب    ١١١١٩٩٩٩٣٣٣٣٣٣٣٣....    ههههلللل    للللككككمممم    ببببببببععععضضضض    ااااييييضضضضااااحححح????
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هذا مـا انتــويت احلـديث عنه. بل ر{ـا فـاق هناك مـاوقع فـي آب W١٩٣٣ اال اننا مع االسف
الشــديد ال�لك احــصــاءات وال وثائق كــتلـك التي توفــرت لدينا %ـذابح آب ور{ا عــاد ذلك في
نظري الى طبـيعـة االنتفـاضات العـشائرية واظهـرها ثورتا الرميـثة وثورة عـشائر سـوق الشـيوخ
ومـوقـعـة الدغـارة فـهنا التوجـد اقليـة طائـفيـة او عـنصـرية تعـهـدت هيـئـة دوليـة ودولة مـعظمـة
برعـايتهـا بل هي االغلبـية الشـيـعيـةW فال مـحل وال ضـرورة هناك لتألـيب الرأي العام وجتنيـده
بقـصـد كسب الـتأييـد الشـعـبي لالجـراءات الصـارمة الالانـسانيـة التي تبـاشـرها احلكومـات في

معاجلة الثورات واالنتفاضات.
كــان يتــزعـم تلك االنتــفــاضــات رؤســاء الـعــشــائر
ا%تحزبون لهذا الفريق او ذاك من رجـال الطبقة احلاكمة
ا%صطرعة على السلطة. يستخدم بعضهم السقاط هذه
الوزارة ونـصب االخـــرى. ويســـتـــخـــدم االخـــرون لـع1
الغــرض وتدوم لعــبـة جــر احلـبل واليـسـقط حتت اقــدام
الالعـب1 غيـر الفـالح1 ورجال القـبائـل البسطاء. فـمن
Wقواعد اللعبة ان يكون الالعبون مصان1 عند احلساب
وسـواء فـي االمـر اكــانوا مع اخلـاســر او الرابح. وقلـمـا
كان الكتاب وا%ؤرخـون يعبأون بتسجيل تفـاصيل عما
حتـدثه اجراءات القـمع العسكرية من خـراب ودمار ومـا
يزهـق خــــاللهــــا من ارواح. ونـحن ال�ـلك ارقــــامــــاً او
احـصـاءات بالقـتلى الذين هلكوا في عـمليـات التـأديب
او اخــمـاد الثــورات في الفــرات االوسط خـالل العــام1

١٩٣٥-١٩٣٦. على اني عـثرت مثـالً في حاشـية لكتاب عـبدالرزاق احلـسني وقد اشـرت اليه
. على رقم تقديري حلـصيلة القـتلى في معـركة احـتالل سوق الشـيوخ قـدَّرهُ له احد الثـقاة سابقـاً
ا%طلع1 بـ(٦٠٠) قـتـيـل خـالف اجلـرحى. كـمـا وجـدت في احـد ا%صـادر ان قـصـبـة (الرمـيـثـة)
ضربت ضـرباً قاسياً با%ـدافع وبالطائرات بحيث لم يجد اجلـيش الذي دخلها حيـواناً يسعى على
اثن1 او اربعـة. وقـد سـبق لي ان وصـفـت مـاحل بسـوق الشـيـوخ وانا شـاهد عـيـان. ومـا حـصل
للدغارة وهو ع1 مـاحصل للرمـيثة. وقـد تولى الفريق بكر صدقي سـير العمـليات كلها بوصـفه
قائد القـوات العسكرية. اقـول اسرع (جـعفر العـسكري) وزير الدفاع الى ا%نطقـة بعد ان بلغـته
انباء تفـيد بأن هناك اوامر صادرة من القـيادة بوجوب قـتل االسرى من رجال القبـائلW بل حتى
. مـاذا كـان مـضـمون هذا الـتقـرير? ال احـد يدري. يقـول صـبـيانهـمW فتح حتـقـيـقـاً وكتب تـقريراً
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احلسني انه وبعد اغتيال بكر صدقيW سمع (رستم حيدر) رئيس الديوان ا%لكي يلوم نفسه النه
كـان ب1 من كذب شـائعـة قـتل االسرىW في ح1 انـها كـانت حـقيـقـة وهو ع1 مـاجرى في جـبل

بيخير.
من الفظائـع الفـردية التي وجـد لهـا شـهـود عــيـان. مـاسـجله (هاشم العلـوي) مـدير الشـرطة
العام. قـال القى اجليش مـرة القبض على ثـالث1 من الفالح1 فـامر (بكر صدقـي) بقتلهم رمـياً
بالرصاص و{عرفـته قامت رئاسة بلدية الديوانيـة بدفنهم في حفرة واحدة. واورد االسـتاذ سلمان
الصفواني في كـتابه (محكوميتي) اسم اثنى عشـر شخصاً جرى اعدامهـم رمياً بالرصاص دون
مـحاكـمة. كـمـا ذكر القـاضي عـبدالرحـمن خـضر وهو احـد عـضوين مـدني1 في اجمللس العـرفي
العـسكري ا%نعـقـد في الديوانيـة. ان قـائد القـوات بكر صـدقي طلب اصـدار حكم االعـدام على
شـخـص1 (ذكـرهمـا باالسم) باعـتـبـارهمـا جاسـوس1 بريـطاني1 (قـد�1) اال ان اجمللس برأهمـا
وزودهمــا ببطاقــتي ســفــر بالقطار. فــمــا كـان من بـكر صـدقـي اال وارسل من يرديهــمــا رمـيــاً

بالرصاص وهما يهمان بركوب القطار.
هناك شهادات وروايات �اثلة اال اني اسقطها اآلن لصدورها عن جـهات قومية معادية لبكر
صـدقي باالصل. لكني الاسـتطيع اغفـال رواية مـحايدة وردت في كـتاب (ا%ـلوك الهاشـميـون)

للكاتب االنگليزي (جيمس موريس) عن ثورات اجلنوب الشيعي قال:
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«جـرى سـحق هذه االنتـفـاضــات بوحـشـيـةW وبال رحـمـة. وبطلهـا بكـر صـدقي ذلك الذي دبر
مـذبحـة لالشـوري1 في ١٩٣٣. كـانت قـواته تقـتحم مـعـاقل تلك الثـورات كـاالعـصـار الكاسح
فتـبطش وتضرب وتـقتل وتذبح ثم تعـتقل ا%ئـات وتشنق العشـرات دون محـاكمـة. واحيانـاً بعد

محاكمات صورية».
وبا%نـاسـبــة يذكــر ان احكام االعــدام التي اصــدرها
اجمللس العــرفي في احــداث الرمــيـثــة الثــانيـة وســوق

الشيوخ بلغت (٦٣) نفذ منها تسعة.
في الـعـــام1 ١٩٣٥و١٩٣٦ لم يـكن بكـر صـــدقي
بحاجة الـى اتخاذ احتياطـات البقاء شخصه بـعيداً عن
مــرسح الفظائع واالنـتـهــاكـات كــمـا حــاول في مــذابح
١٩٣٣. وال كان هو بحـاجة الى من يتستر عـليه. وقد
وجـــد من جتـــربتـــه االولى ١٩٣٣ انه كلـمــا اوغـل في
اسـتخـدام القـسـوة ارتفع قـدره وثقل مـيزانه فـي ميـدان
الصــراع على السـلطة. فــفي ثورات اجلنوب الشــيــعي
كان هناك مرسوم االدارة العرفيـة الذي شرعه الهاشمي
والگيــالني با%ناســبـة. وكـان بـكر صـدقي �لك احلــرية
التامة {وجـبه وبوصفه قائد القـوات في التصرف ا%طلق
اخلــــالي مـن كل قــــيــــد. فـــهــــو ا%رجـع االعلـى لالدارة

والقوان1 معطلة. وله صالحية توزيع ا%هام والواجـبات على جميع ا%وظف1 في ا%نطقة ا%شمولة
باالحكام العرفـية حسبمـا يترأى له. ولم يكن فوقه رقـيب يحصي عليه خطواته كمـا كان االمر
في العام ١٩٣٣ كـما كان هو على معـرفة تامة بالتقلـيد ا%تبع وهو اعتـماد احلكومة ا%ستـقيلة
اتالف كل الوثـائق التي تدينهــا او تدين احـد رجــالهـا قــبل ذهابهــا ومـا من شك في ان تقــرير
جـعـفـر العـسكـري حـول ادانة بكر صـدقي بالفظـائع ا%رتكبـة في الفـرات االوسط قــد اتلف عند
حتقيق انقـالبه. على ان اصرار جعفر العـسكري على وجوب محاكمـة بكر صدقي حول دوره في
مجـازر آب كان مـعروفـاً في اوساط عـديدة. واليخاجلني كـبيـر شك في ان موقـف (جعفـر) هذا

هو الذي كان السبب في قتله.

سسسس::::    ااااسسسســــممممــــــــححححــــوووواااا    لللليييي    بببباااا%%%%ققققــــااااططططــــععععــــةةةة....    ككككــــاااانننن    ججججــــععععــــــــففففــــرررر    ااااللللععععــــسسسسككككرررريييي    ككككــــــــممممــــاااا    ذذذذككككــــررررتتتت    ووووززززييييرررر    ددددففففــــــــااااعععع    ففففيييي    تتتتللللكككك
ً    ببببححححككككمممم    تتتتااااببببععععييييةةةة    ((((ببببككككرررر)))) ً    للللككككلللل    ههههذذذذاااا    ببببتتتتننننححححــــييييتتتتهههه    ممممثثثثالالالالًًً ااااحلحلحلحلككككووووممممةةةة....    اااامممماااا    ككككاااانننن    {{{{ققققددددررررهههه    اااانننن    ييييضضضضعععع    ححححددددااااًًً
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????    ببببددددلللل    ممممنننن    ققققيييياااامممم    ببببااااججججررررااااءءءء    حتحتحتحتققققييييقققق    ووووككككتتتتااااببببةةةة    تتتتققققررررييييرررر???? ً للللهههه    ووووظظظظييييففففييييااااًًً
كالً لم يكن بامكانه. ففي حالة اعالن االحكام العرفية. كل ما يترتب على وزير الدفاع من
واجب هـو وضع قطعـــات عــسـكرية حتت تـصــرف وزيـر الداخليـــة. اذ مــا ان يـطلب هذا الـوزير
مـعـاونة اجليـش في اخمـاد ثورة داخلـيةW فـان مـهـمـة وزير الدفاع تـنتهـي بتخـصـيص الوحـدات
والقيـادات الالزمة وعندها تصبح تلك القـطعات جزءً من قوات االمن الـداخلي وتأ®ر بامر وزير

الداخلية ومنه تتلقى التعليمات وهو الذي يوجهها ويحركها.

ÍdJ5F"« »öI!ù«
سسسس::::    ����اااا    ققققــــررررأأأأنننناااا    اااانننن    ببببككككرررر    صصصصــــددددققققيييي    ككككاااانننن    ييييــــخخخخششششىىىى    اااانننن    ييييففففــــسسسســــدددد    ققققددددوووومممم    ((((ججججــــععععــــففففــــرررر))))    ععععللللييييهههه    ااااننننققققــــالالالالببببهههه    {{{{ججججــــرررردددد
ً    ااااللللىىىى    اااا%%%%ننننززززللللةةةة    ااااللللــــتتتتيييي    ييييتتتتممممــــتتتتعععع    ببببههههــــاااا ااااظظظظههههــــاااارررر    ننننففففــــسسسسهههه    للللضضضضــــببببــــااااطططط    ااااللللققققــــووووةةةة    ااااللللززززااااححححففففــــةةةة    ععععللللىىىى    ببببغغغغــــدددداااادددد....    ننننظظظظررررااااًًً
ععععنننندددد    ااااللللضضضضــــببببااااطططط    ببببصصصصــــووووررررةةةة    ععععااااممممــــةةةة    ووووههههذذذذاااا    ههههوووو    ااااللللسسسسببببــــبببب    ااااللللذذذذيييي    ححححمممملللل    ببببككككرررر    صصصصــــددددققققيييي    ععععللللىىىى    ااااععععتتتتــــررررااااضضضض

سسسسببببييييللللهههه    ففففااااررررسسسسلللل    ممممنننن    ييييققققضضضضيييي    ععععللللىىىى    ححححييييااااتتتتهههه....
Wفمن �لك القدرة على القتل . ذلك ما اتفق عليه الكتاب. لكني الاستطيع التسليم به كلياً
�لك القـدرة علـى االعـتـقـال. ولو كـان االمـر كـمـا تقـولW ولو كـان بكر صـدقي �ـن يكره القـتل
بطبعه فـقد كان في مركز يتـيح له اعتقال جعـفر ووضعه في محل ام1 حـتى يحقق انقالبه. اال
ان تعـامل بكر صــدقي مع رجـال احلكم السـابق1 يؤيـد بأنه لم يكن يرضى باقـل من التـصـفـيـة
اجلـسدية و�ا الشـك فيـه ان جـعفـراً سـيبـقى بعـد االنقالب شـوكـة في خاصـرة بكر صـدقي ثم ان
) كان قد طـالب بتقد� بكر صدقي مع هناك ثأراً قد�اً ب1 القائدين. فـقد ذكرت لك ان (جعفراً
ضـباط الى احملـاكـمـة بسبب مـجـازر آب ١٩٣٣ كمـا طالب بتنـحيـتـه من  قيـادة القـوات التي

جردت لقمع انتفاضات اجلنوب الشيعي واحالته الى التقاعد.
كثيراً ماذكرني مقتل (جعفر العسكري) وهو بدء االنقالب {قتل الزعيم الركن (جالل جعفر

االوقاتي) آمر القوة اجلوية في انقالب الثامن من شباط وهو ساعة الصفر.
فكال الرجلـ1 كـان زعـيـمـا باحـبـاط االنقـالب لـو اعطي الوقت الكافي وكـال القــتـيل1 كـان

يشاركان في عالي اخلصال والطيبة والترفع عن الدنيئة.
لم يحاول (جـعفر العـسكري) استـخدام السلطة جلمع ا%ال او االثراء وبـقي فقيـر اجليب غني
النفس وترفـع عن ا%ؤامـرات الصـغـيـرة النتــزاع احلكم ودس الدسـائس في مـيــدان الصـراع على
السلطـة. عـرف بذكــاء نادر وحبّ للمــعـرفـة واالطـالع. وبسـاطة ا%ـعـشـر اليـتـركـه احــد اال وهو
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مـعـجب بـه. قـالت عنه «گـروترود بِـل» الرحـالة والكاتبـة وواحــدة من بُناة الدولة العــراقـيـة في
احدى رسائلها لوالدها:

«انه (اي جـعـفـر) يتكلم بطالقـة ويكتب بسـبع لغـات. وقـد جـربني بكلهـا. مـاكـان بوسـعي
احلكم على لـغـتـه الكوردية لقـصــوري فـيـهـا. ولم ابادله احلـديـث بالتـركـيـة. لكنـي صـمـدت له

بالعربيـة واال%انية واالنگليـزية والفرنسـية والفارسـية.
قـيل لي انه اقـدر اداري في البالد العـربيـة رجل بدين
ظـريف طـيب الـفـكاهـة يحــــــمـل درجــــــة قــــــانون مـن
انگـلتـــــرا». وهذه صــــفـــــات نادرة بـ1 رجــــال احلـكم
العـراقـي1 ر{ا قـاربـه فـيـهـا (سـاسـون حـسـقـيل) وزير
ا%اليـة الشـهـيـر في اوائل عـهد الدولـة العراقـيـة. كـان
قتالً مـتعمداً في نظري. تبـعه اكثر من حادث اغـتيال

ومحاولة اغتيال وهروب من محاوالت اغتيال.

سسسس::::    ههههننننااااكككك    ممممنننن    ييييننننففففيييي    صصصصــــففففــــةةةة    ااااالالالالننننققققالالالالبببب    ااااللللععععــــسسسسككككرررريييي
ععععــــممممــــاااا    ججججــــررررىىىى    ففففيييي    ييييــــوووومممم    ٢٢٢٢٩٩٩٩    ممممنننن    تتتتششششــــرررريييينننن    ااااالالالالوووولللل
١١١١٩٩٩٩٣٣٣٣٦٦٦٦....    ووووححححــــــــــــججججــــــــــــتتتتــــــــــــههههــــمممم    اااانننن    ببببككككرررر    صصصصــــــــــــددددققققــــيييي    للللمممم
ييييححححــــااااوووولللل    تتتتغغغغييييــــييييــــرررر    ااااللللننننظظظظاااامممم    ببببلللل    ااااححححــــتتتتففففــــظظظظ    ببببااااجلجلجلجلههههــــاااازززز
ااااللللددددسسسســــــــــــتتتتــــــــــــوووورررريييي    خخخخــــــــــــالالالال    ااااننننــــهههه    ففففــــــــــــررررضضضض    ععععللللىىىى    ررررئئئئــــييييسسسس
ااااللللددددووووللللةةةة    ووووززززااااررررةةةة    ججججــــــــددددييييددددةةةة....    ككككــــممممــــــــاااا    ااااننننهههه    تتتتععععــــــــااااوووونننن    ففففيييي

ااااالالالالننننققققــــالالالالبببب    ممممعععع    ددددععععــــــــااااةةةة    ااااالالالالصصصصــــالالالالحححح    ووووههههمممم    ججججــــممممــــــــااااععععــــةةةة    ااااالالالالههههاااالللليييي    ااااللللتتتتيييي    ععععــــررررففففــــتتتت    ببببااااللللتتتتــــققققــــددددممممــــــــييييــــةةةة    ووووععععللللىىىى
ررررأأأأسسسسههههاااا    ااااثثثثنننناااانننن    ممممنننن    ااااللللووووططططننننيييي1111    ااااللللدددد����ــــققققررررااااططططيييي1111    ااااللللذذذذيييينننن    للللمممم    تتتتششششبببب    ححححييييااااتتتتههههمممم    ااااللللووووططططننننييييةةةة    ششششــــاااائئئئببببةةةة....    ههههمممماااا
ااااللللسسسسييييدددد    ججججععععففففرررر    ااااببببوووو    ااااللللتتتتممممنننن    ووووااااالالالالسسسستتتتــــااااذذذذ    ككككاااامممملللل    ااااجلجلجلجلااااددددررررچچچچيييي    ووووققققدددد    سسسسااااههههمممماااا    ففففيييي    ااااحلحلحلحلككككووووممممةةةة    ااااجلجلجلجلددددييييددددةةةة....
ً    ببببــــعععع1111    اااا%%%%ننننصصصصبببب    ااااللللذذذذيييي    ااااششششغغغغللللهههه    ققققــــببببلللل    ااااالالالالننننققققالالالالبببب    ووووههههوووو ككككممممــــاااا    اااانننن    ققققاااائئئئدددد    ااااالالالالننننققققــــالالالالبببب    ههههذذذذاااا    ببببققققيييي    ققققااااننننععععااااًًً

ااااللللثثثثااااللللثثثث    بببب1111    اااا%%%%ققققااااممممااااتتتت    ااااللللععععسسسسككككررررييييةةةة    ااااالالالالووووللللىىىى    ففففمممماااا    ققققووووللللككككمممم    ففففيييي    ههههذذذذاااا????
كل مـاذكـرت ال ينفي عـنه صـفـة االنقـالب العـسكري. فـفـيـه اسـتـخــدم بكر صـدقي اجلـيش
السـقـاط حكومـة شرعـيـة. ومـورست القـوة بضـرب العـاصمـة من اجلـو بالقنابل وفـيـه قـتل وزير
الدفاع. وما جرى بعد ذلك من بقاء القوة والسلطة الـفعلية في يد القائم باالنقالبW اليغير من
حـقيـقة بقـاء ا%ظاهر والشكليـات الدسـتورية. فـموسـوليني ابقى على النـظام ا%لكي طوال فتـرة
قيـام الدكتاتورية الفـاشية في ايـطاليا. كمـا ابقى اجلنرال فرانكو دكتـاتور اسپانـيا على النظام
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ا%لكي. ومن العـسكـري1 الذين اسـتـبدوا بـالسلطة بوجـود النظام الد�قـراطي او الدسـتـور اذكـر
مـثالً اجلنرال (مـانرها�) في فنلندا واجلنرال بلسـودسكي في بولندا واالمـيرال هورتي في اجملـر
فكل هؤالء حكموا حكمـاً مطلقاً غيـر عابئ1 بالدساتيـر الد�قراطية التي شـرعتها شـعوبهم. ثم
شرّهم واعظم من نكبت به البـشرية من الطغاة (ستال1) الذي حكم بالده حـكماً مطلقاً %دة ١٧
سنة وبوجـود ابدع دسـتور د�ـقراطي تفـتـقت عنه عـقليـة رجال القـانون واقـصـد به دستـور العـام

١٩٣٦ السوڤياتي ا%يت ساعة والدته. اذ كان القصد من اشتراعه الدعاية فحسب.
جـمـاعــة االهالي التي كـانـت ®ثل الفكر التــقـدمي مع اليـســار ا%اركـسي في اجملــتـمع وفي
ا%يـدان السيـاسي لم تكن بدرجـة من النضـوج لتدرك بأن قـائد االنقـالب ا�ا استـخـدمهـا مرقـاة
وواجهـة. استـقبل يسـاريوها ود�اگوگـيوها اجلـيش با%ظاهرات والهتـافات عند دخـوله العاصـمة
» ومتفـقاً مع الرغبة العـامة في التغيـير وبعد القيـام بهذا الواجب انزل ليبـدو االنقالب «شعبـياً
بهـا ضربتـه فـحل اجلمـعـية وشـتت شمـلها. وهرب اجلـادرچي الى اخلـارج خوفـاً على حـياته بعـد

تقد� استقالته مع الوزراء الثالثة اآلخرين.
كل ما كـان بكر صدقي في حاجـة اليه هو ضوضـاء الشارع. وجلنة استـقبال وترحـيب شعبـية
عند دخــوله بغـداد علـى رأس اجلـيش. وقـد نـال مـااراد. ودخل هذه ا%رة بـغـداد وحـدة ال تابـعـاً
مثلما كان االمـر في العام ١٩٣٣. كانت هناك شعارات باحلرية واالنعـتاقW من االسار الفكري

كما كانت هناك اعالم حمراء ورقصات وهوسات هنا وهناك.

سسسس::::    ههههلللل    ككككــــاااانننن    ههههننننااااكككك    ممممــــااااييييششششــــييييرررر    ااااللللىىىى    تتتتغغغغــــييييــــييييــــررررمممماااا....    ففففــــيييي    ااااجملجملجملجملتتتتــــممممعععع    ����ككككنننن    اااانننن    ييييععععــــززززىىىى    ااااللللىىىى    ااااالالالالننننققققــــالالالالبببب????
ااااحلحلحلحلررررييييااااتتتت    ااااللللععععااااممممةةةة????    ااااللللووووضضضضعععع    ااااالالالالققققتتتتصصصصاااادددديييي????

والله ال ادري. ليس بيدي شيء يدل على حصول تغييـر في مفهوم احلريات وكم اصابها من
غنم. كل مـا سجل لـذلك العهـد منهـا يعود ابرزه الى (اجلـادرچي) الذي تولى وزارة االقـتصـاد
فله عاد الفـضل في حتديد سـاعات العـمل واعتنائه بشؤون الـنفط ومحاولتـه تعديل االتفـاقات
مع شـركاتهـا اال ان االجل لم �تـد به واستـقـال وكل ما علق بـذاكرتي شـخصـيـاً من مظاهر تلك
احلرية وانا في الثالث ا%تـوسط ان مدير مدرستنا القى بنا خطاباً في االجتمـاع العام االسبوعي
بعـد االنقـالب باسـابيـع قـالئل اشـار فـيـه الى احلـرية التي اطلقـهـا االنـقـالب في اخـتـيـار غطاء
الرأس بدالً من (السـدارة) قائالً ان لنا اختـيار ما نعـتمـر به. واعتقـد ان القصد كـان التشـجيع
على اســتـخـدام القــبـعـة او الـكاسكيت االوروپي1 وقــد لوحظ نزول كــمـيـات كــبـيـرة منـهـا في
االســـواق. ر{ا كـــان ذلك احــتـــذاء {ا فـــرضـــه مــصـطفى كـــمــال اتـاتورك ورضـــا پهلوي عـلى
مـواطنيهـمـا. وللعلم كـانت السدارة وهي من اخـتـراع ا%لك فـيصل وإسـمهـا الرسـمي الفـيصليـة
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نسبة إليه باهظة الثمن وهي تكملة للزي ا%درسي والسبيل لالستغناء عنها.
. وجاؤا ا%ـدرسة كان مـديرنا كـمن وضع بيد الطالب مـادة للفكاهة فقـد بيت ا%شـاغبـون امراً
في اليـوم التاليW هذا يعـتمـر بطربوش احـمر وآخـر بعقـال مقـصب وآخر بكوفـية وعـقال اسـود.
وآخـر بعـمـامـة رجل دين. وحـفلت الرؤوس بشـتى العـمـائم الكورديـة اخملـتلفـة ا%لونة والكمـداء
واخملططة وا%رززة واشكال اخـرى شتى وبينهـا طبعـاً البرنيطة (القـبعـة) والبيـريه والكاسكيت.
وبدت ا%درسة كلها وكأنـها في حفلة مساخر (كرنڤـال) يقصر قلمي عن وصف االضطراب الذي
حـصل في الدراسـة. وا%شـادات التـي كـانت تقع ب1 الطالب وا%درس1 وهي �ـا الاسـتطيع كـتم

ضحكتي كلما استذكرت مشاهدها.
هذه هي احلـريـة الوحـيـدة التي %ـسـتـهـا بنـفـسي من
اثار االنقالب فـقد كان من نـتائجهـا اجليدة انهـا قضت
على حتمـية لبس السدارة وشجـعت على ابقاء الرؤوس

حاسرة فيما بعد.
ال ادري كم اطلق االنقـالب من امـثـال هذه احلـريات
الصغيـرة. وكما تعلم فاحلرية نسبـية اي على درجات-
ور{ا كــان اقلهــا شــأنـا حـريـة اخــتـيــار غـطاء الرأس-
فالسـج1 االنفرادي اقـل حرية من السـج1 االعتـيادي
ومعـسكر االعتقـال هو جنة بالنسبة الى السـجن. حتى
النظـم الدكــتـاتـورية والتــوتاليــتــارية التي تصـنف في
قـائمة االنظـمة ا%قـيـدة للحريات فـان ايطاليـا الفـاشيـة
كــانت تعــد بـالداً حــرة {قــارنتــهــا مع ا%انيــا الـنازية.
وكــانت ا%ـانيــا النازيـة تعــد بالداً حــرة اذا مـــا قــورنت
بالنظـام السـتـالـيني في االحتـاد الســوڤـيــاتي. في ح1

عدت فرنسا في االربعينات بالداً مقيدة للحريات {قارنتها بالواليات ا%تحدة مثالً وهلم جراً.
وبكل ا%قـاييس التي وضـعـتـهـا لنفـسي مـا اظن انقـالب بكر صـدقي قـد حـقق اي درجـة من
احلريـة يزيد عمـا كان مـوفوراً منهـا قبل االنقـالب. وما وصلنا عن االشـهر الثـمانيـة التي امـتد
اليها حكمه كان مـعظمه بقلم خصومه وا%تآمرين على انقالبه وحياته وليـس فيه اال مايقصد به
التشـهير كاالصـرار على التسيب اخللقي في العـاصمة الناجم عن اسـتقدام الفنانات االجنبـيات

وكثرة غالبة في دور ا%الهي ان كان ذلك يندرج في قائمة احلريات التي اطلقها االنقالب.
لم يكن من قـبيل الرجم بـالغيب ان الدكـتاتور اجلـديد كان يـشعـر دائماً بضـعف مركـزه وبأنه
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هدف. صحـيح انه لم يفتح السجـون على مصراعيـها للزج باخلصـوم فخصـومه ليسوا عـقائدي1
وا�ا رجال يناصـبونه العداء بـسبب انتزاع احلكم منهم بالقـوة فهؤالء يـجب تصفيـتهم كمـا فعل
بجـعـفــر او اخـراجـهم من البـالد. واخــتط بذلك سنة االغـتـيــال وتعـقب كـثـيـراً مـن رجـال احلكم
السابق1 للقضاء عليهم واهمهم نوري السعيد والهـاشمي والگيالني والحق البقية ليتبعهم الى
ارض ا%نفى كـرستم حـيدر وا%دفعـي وطه الهاشـمي وقيام رجـاله بإغتـيال ضـياء يونس سكرتـير
مجلس الوزراء االسـبق. ومحاولة اغـتيال الع1 ورئيس مـجلس النواب السابق مـولود مخلص.

وعزيت الى مجموعة االغتيال هذه ا%رتبطة به جرائم قتل اخرى.

ً    ععععنننن    ممممــــششششــــــــااااررررييييعععع    ببببككككرررر    صصصصــــددددققققيييي    ااااللللــــككككووووررررددددييييةةةة    ووووننننووووااااييييااااهههه    ففففيييي    خخخخللللقققق    ددددووووللللــــةةةة    ككككــــووووررررددددييييةةةة سسسس::::    حتحتحتحتــــددددثثثثوووواااا    ككككــــــــثثثثــــييييــــررررااااًًً
ممممسسسســــتتتتققققللللةةةة    ييييــــققققوووومممم    ههههوووو    ععععللللىىىى    ررررأأأأسسسســــههههاااا....    ككككممممــــاااا    ععععززززوووواااا    ااااللللييييــــهههه    ممممححححــــااااببببااااتتتتهههه    للللللللككككوووورررردددد    ووووااااللللتتتتــــززززااااممممهههه    ضضضضببببــــااااططططههههمممم
ففففيييي    ااااجلجلجلجلــــييييشششش    ااااللللععععررررااااققققــــيييي    ووووتتتتققققررررييييببببــــهههه    للللههههمممم    ووووااااببببععععــــاااادددد    ااااللللضضضضببببــــااااطططط    ااااللللععععــــرررربببب....    ووووققققييييلللل    ااااننننــــهههه    ررررففففعععع    ممممنننن    ننننسسسسببببــــةةةة
ااااللللققققــــببببوووولللل    للللللللــــتتتتالالالالممممــــييييــــذذذذ    ااااحلحلحلحلررررببببيييي1111    ففففيييي    ااااللللككككــــللللييييةةةة    ااااللللععععــــسسسسككككررررييييةةةة    للللييييــــززززييييدددد    ععععنننن    ععععــــدددددددد    اااا%%%%ققققــــببببوووولللل1111    ااااللللععععــــرررربببب....
ً    ااااننننهههه ووووززززععععــــــــممممــــوووواااا    ااااننننهههه    ككككــــــــاااانننن    ����دددد    ااااللللثثثثــــــــوووواااارررر    ااااللللككككوووورررردددد    ففففيييي    تتتتررررككككــــــــييييــــــــاااا    بببباااا%%%%اااالللل    ووووااااللللسسسســــــــالالالالحححح    ووووذذذذككككــــرررروووواااا    ااااييييضضضضــــــــااااًًً
ً    الالالالققققااااممممةةةة    حتحتحتحتصصصصــــييييننننااااتتتت    ععععسسسسككككررررييييةةةة    ففففيييي    ككككووووررررددددسسسســــتتتتاااانننن    ااااللللععععررررااااققققــــييييةةةة ً    اااا%%%%ااااننننييييــــااااًًً ً    ععععسسسسككككررررييييااااًًً ااااسسسستتتتــــققققددددمممم    خخخخببببييييــــررررااااًًً
ااااتتتتققققااااءءءء    للللغغغغززززوووو    ااااييييررررااااننننيييي    ممممححححتتتتمممملللل....    ههههلللل    للللككككمممم    اااانننن    تتتتللللققققوووواااا    ببببععععضضضض    ااااللللضضضضووووءءءء    ععععللللىىىى    ههههذذذذهههه    ااااللللششششاااائئئئععععااااتتتت....    مممماااا
ممممــــببببللللغغغغ    ننننصصصصييييــــببببههههــــاااا    ممممنننن    ااااللللصصصصــــححححةةةة????    ممممــــاااا    ههههوووو    ممممصصصصــــددددررررههههاااا????    ههههننننااااكككك    ااااووووسسسســــااااطططط    ككككووووررررددددييييةةةة    ممممــــااااززززااااللللتتتت    تتتتؤؤؤؤممممنننن
{{{{ثثثثلللل    ههههــــذذذذهههه    ااااللللششششــــاااائئئئــــععععــــااااتتتت    ووووتتتتــــننننززززللللههههــــــــاااا    ممممننننززززللللةةةة    ااااحلحلحلحلــــــــققققــــــــاااائئئئقققق    للللتتتتــــــــررررففففعععع    ببببههههــــــــاااا    ممممنننن    ققققــــــــددددرررر    ((((ببببككككرررر    صصصصــــــــددددققققيييي))))

ً    ففففيييي    ااااللللععععمممملللل    ااااللللووووططططننننيييي    ووووااااللللننننضضضضاااالللل    ااااللللككككوووورررردددديييي???? ً    ببببااااررررززززااااًًً ووووللللييييتتتتببببؤؤؤؤووووهههه    ممممررررككككززززااااًًً
ليس عـندي %ن يرى في بـكر صــدقي هذا الرأي غــيــر الـرثاء ان كــان الرثاء يجــديـه. ا�كن
لهؤالء ان يـنفوا بان بكر صـدقي صاحب انقالب عـسكري? ا�كن أن ينفـوا عنه صفة عـزاها هو
لنفسـه ببيـان شرح فـيه غايتـه ويحمل توقـيعـه بآالف النسخ منه القيت على العـاصمـة من اجلو
ووزعت على اجلمـهور. ا�كن ان يدحضـوا حقيـقة القاء القنابل على العـاصمة قـبل زحفه عليـها
ودخــولهـا على رأس قـطعـاته الـعـسكريـة. ا�كن ان ينفــوا عنه واقع فــرضـه على رئـيس الدولة

حكومة اختارها هو?
نحن هنـا في كـوردسـتــان اقـدمنا عـلى إشـهـار الـسـالح في العــام ١٩٦١ بوجـه دكـتــاتورية
عسكرية ورفعنا مع السالح اهدافاً وشعارات د�قراطية. بقينا نحارب الدكتاتورية ومؤسساتها
وفقدنا ارواحاً عزيزة ووضعنا شعبنا على خط النار طوال اربع1 عاماً في سبيل تثبيت ا%فاهيم
Áالد�قـــراطيــة. ومـن مــفــاهيـــمــهــا رفـض اي شكل من اشـكال حكم الفـــرد. واظهــار مـــســاو
الدكتاتورية والنظم التـوتاليتارية. ونحن اوالء نحاول تربية ابناء جـيلنا على هذا. افال جتد من
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الغرابة {كان ان ينبـري احدهم لتمـجيد دكـتاتور في هذا الوسط الذي نعيش فـيه? هؤالء الذين
ذكـرتهم لي يعـيـشون مـعنا وينعـمـون باحلـرية التي يوفـرها جو الد�ـقراطيـة ومـا اظنهم يفـضلون
عليـه العـيش في ظل حكم دكتـاتوري. مع هذا ينزلـون دكتـاتوراً منزلة احـترام وينـبرون للدفـاع
عنه? هؤالء ال ارى خـيـراً من ان اذكّـرهـم باآلية الكر�ة: «أفـتـؤمنون ببـعـض الكتـاب وتكفـرون
ببـعض فمـا جزاء من يفـعل ذلك منكم اال خـزي في احليـاة الدنيـا ويوم القيـامة يردون الى اشـد

العذاب وما الله بغافل عما تعملون».

W+œdJ"« W"Ëb"« …—uD(√
? وكـم لشـائعـة عــمله واعـود اآلن لالجــابة على اصل الســؤال. كم كـان بكر صــدقي كـوردياً
%صلحـة الكورد نصـيب من الـصحـة فـاقـول انطلقـت هذه االقاويـل من الوسط القـومي العـروبي
والسيـما من تكتالت الضـباط القومـية في اجليش. وغـرضها االسـاس النيل من نظامه بتوجـيه
اسوء تهمة �كن توجيـهها حلكومة في بالد رفعت راية العروبة خفاقـة قبل كل احد وعدّ العراقُ
من اجلها بطل الـقوميـة العربية ورمـزها ب1 جميع الشـعوب الناطقة  بـالعربية. وقـد شاعت في
حينه صفـة للعراق في وسائل االعالم فقد لقـبه الكتاب العرب بـ(پروسيا) العـرب. فهذه الدولة
الصـغيـرة اال%انيـة حقـقت الوحـدة اال%انيـة في النصف الثـاني من القرن التـاسع عـشر بجـيـشهـا
القـوي وبراعــة سـاسـتـهـا. وعـنصـر التـشـبــيـه واضح هنا وله سنـدÒ من الواقع في نظر القــومـي1
العــروبي1 الذيـن كـانوا يـرون العــراق نقطة االنطالق الـى الوحـدة الـعـربـيـة. فــالعــراق اول دولةٍ
منتدبة او محميـة في البالد الناطقة بالعربية نالت استقاللها وكـان لها في العام ١٩٣٦ مثلما
كان لپروسـيا اكبر جيش تعـتز به وتفخر {ا حقـقه من انتصارات في شمـال العراق وجنوبه. وقد
قامت فـيه حكومات وصـفت باحلكومات القـومية كـما كان العـراق اول الدول التي تبنت قضـية
فلسط1. فضالً عن ان مـعظم رجال احلكم فيها كـانوا قد شاركوا فعليـاً في الثورة التي اعلنها

الشريف حس1 ابن علي في مكة ١٩١٥.
ومن هذا جتد كم كـان اتهام االنقالب بأنه ضد القـومية العربيـة واتهام بطله بالعمل للقـضية
الكردية ولصـالح الكرد كم كان فـعاالً وخطيـراً وكم كان سـالحاً مـاضيـاً في يد اعداء االنـقالب

وا%تربص1 به.
من ا%فـارقـات -بـل من سـخـرية االقـدار- ان يتنـاول فـريق من الكرد هذا الزعـم بجـدية ومن
دون ان يكون له اساس من الواقع كـما سنرى فيـكتب بعضهم حـول الكرد والقضيـة الكردية ما
لم يجـرؤا على كتابة مـثله من قبـل مؤيدين بذلك (تهـمة) القومـي1 العرب من حـيث اليدرون.
وتعـيش هذه االكذوبة لتلصق ببكر صـدقي رغم محـاربته لـها ونفـيه نفـياً قاطعـاً ان يكون كـما
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اتهمه القوميون من كونه يعمل للقضية الكردية على حساب القومية العربية.
كـانت اكـذوبة رائعـة واحلق يقـال عـاشت بعـد مقـتله لتـغـدو اسطورة «النقـالبي كـردي يعـمل
القامة دولة كـردية مستقلة». ومن االساطيـر ما يجعله مرور الزمن حـقيقة تصعب ازاحـتها عن
ا%قـام الذي احـتلتـه. إنه من السـخف ان نفـسح لبكر صـدقي مكاناً ب1 رواد القـضـيـة الكردية.
ور{ا كان بكر صـدقي اعرف من غـيره بهذه احلـقيقـة. وكم احلقت به التـهمة من ضـرر وكم حاول

ان يدرءها عن نفسه في حال حياته وهو ما ساعرضه بتفصيل.
من اولئك ا%ـتـحـمــس1 البـسطاء الـذين اسـتـبــشـروا
بكـردية بكر صـــدقي . وابـتلعـــوا شـــائعـــة القـــومـــي1
العـروبي1 عنه. مـحـام شـاب يـدعى «ابراهيم احـمـد».
سارع فكتب كـراسة عنوانها «االكـراد والعرب». وهي
بجــملتــهــا خطابÒ عــاطفي وشكوى مـن غـمـط حـقــوق
الكرد ووجـــوب انصــافـــهم. ذكــر لي صـــاحــبــهـــا وهو
االستـاذ ابراهيم احمـد نفسه انه لم يضع اسـمه عليـها.
وان دوائر االمن سـارعت جلمـعهـا من الباعـة والوراق1
وحــــيـل دون انتــــشــــارهـا وهي تـقع في ثـالث1 وبـضع
صـفحـات. والظاهر ان بكر صـدقي خـيب ظن الوطني1

الكرد به.
سسسس::::    ممممــــااااذذذذاااا    ععععــــنننن    تتتتققققــــررررييييببببــــــــهههه    ااااللللضضضضــــــــببببــــااااطططط    ااااللللككككرررردددد    ووووااااببببــــععععــــاااادددد

ااااللللضضضضببببااااطططط    ااااللللععععرررربببب????
هذا جـــزءÒ من االسطورة او الـشــائعـــة . نحن ال�ـلك

مثلما لم �ـلك اصحاب هذه الشائعة ثبـتاً باالسماء والهـوية العنصرية لغرض التحـقق من صحة
. فــهــؤالء الذين هذا الزعم. اال ان بـعض االسـمــاء التي بـرزت في عـهــده قــد تصلح مــقـيــاسـاً
استـخلصهم لنفسـه مثالً واودع كـل ثقته بهم ليـجعلهم منفذين الغـتياالتـه والذين اطلقهم وراء
اعدائه من رجـال احلكم ليس بينهم كردي واحدÒ -واحلـمد لله- وكان �ن وضع فـيه ثقتـه الكبرى
وسلمه قيادة القوة اجلوية -وهو اخطر سالح في اجليش- لم يكن كردياً وقد قتل معه. وشريكه
. ومـثلمـا كـان مـدير حـركـاته ورجله قـائد الفـرقـة االولى في االنقـالب لم يكن كـردياً بل عـربيـاً
ا%عتمد شاكر الوادي عربياً إالّ أن حـس1 فوزي فقط كان كردياً ورئيس الوزراء الذي إختاره لم
يكن كـردياً. وليس في احلكومة التي شـكّلها وزير كـردي واحد كـان بكر صدقي يعـمل حلسـابه
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اخلـاص. فعـمـا قليلW بضع سنوات اخـرى سـيـبلغ ختـام الشـوط في مـسلكه العـسكري وهو في
عنفوان حياته ابن السابعة واالربع1 ومآله التقاعد واخلمول. وهؤالء الضباط العثمانيون الذين
علوه رتبـةً وسناً سبـقـوه ونضوا عنهم الـثيـاب العسكرية ودخـلوا حلبة السـيـاسة فـتناوبوا احلكم

وزراءً ورؤساء وزارات. وكانت فرصته في تلك ا%غامرة العسكرية فأهتبلها.
هناك دالئل ال يرقى اليها شك في ان بكر صـدقي لم يضيّع ساعة واحدة من حيـاته للتفكير
في القضية الكوردية او االهتمام بابناء قومه. بل كان يهتم اكثر من اي شيء آخر بدعم مركزه
بتـقـربه من ا%عـسـكر القـومي العـروبي بأي شكل مـتـاح ولو كـان عـلى حـسـاب مـصـالح الكُرد.
ودعك من خلو احلكومـة التي فـرضهـا من اي عنصر كـوردي. فـان عهـده سجل واحـدة من اكبـر

ا%ؤامرات على نضال الشعب الكردي وهو توقيع حكومته على ميثاق (سعد آباد) ا%شؤوم.

œU%¬ bF( ‚U6O&
كـانت فكرة عقـد هذا ا%يثـاق قد تبـلورت في اول عهـد وزارة الهاشـمي وعقـدت اجتـماعـات
®هيـدية ب1 احلكومات العراقـية والتركـية وااليرانية ثم االفـغانية. وكـانت الدول الثالث االولى
كـالً من جـانبـهـا تخـشى االنتـفـاضـات الكردية على احلـدود وتنشـد التـعـاون فـيـمـا بينهـا على
التصـدي لها. انقالب بكر صـدقي اخرج ا%عاهدة الى حـيز التطبـيق و� التوقيع عليـها في ®وز

١٩٣٧ بقصر سعدآباد في طهران.

سسسس::::    ققققــــدددد    ييييككككوووونننن    ففففيييي    ااااللللتتتتــــففففــــصصصصــــييييلللل    ففففاااائئئئددددةةةة    ههههــــنننناااا....    ككككمممم    ككككــــاااانننن    تتتتأأأأثثثثييييــــرررر    اااا%%%%ييييثثثثــــااااقققق    ععععللللىىىى    ااااحلحلحلحلــــررررككككــــااااتتتت    ااااللللووووططططننننييييــــةةةة
ااااللللككككووووررررددددييييةةةة????

كانت ا%عـاهدة ترمي الى ضرب كل حـركة كوردية قـد تقوم في احدى الدول الثـالث اجملاورة
للحـيلولة دون مـضـاعفـات لهـا في الدول االخـرى او تأثيـرها على كـرد الدولة االخـرى وهذا هو

نص ا%ادة السابعة من ا%عاهدة:
«يتعهد كل الفرقاء السام1 ا%تعاقدين كل داخل حدوده بعدم اعطاء اجملال الى تأليف
العـصابات ا%سلحـة واجلمـعيـات او كل ترتيب غايتـه قلب ا%ؤسسـات القـائمة او قـيامـها
باعـمـال لـغـرض االخـالل بالنظام واالمن الـعـام في اي قـسم من بالد الفــريق اآلخـر سـواء
أكــان في منـطقــة احلــدود او غــيــرها. أو االخــالل بنظام احلـكم الســائد في بـالد الفــريق

اآلخر».
بعـد عـشر سـنوات بالضـبط. طبـقت هذه ا%ادة بشكلهـا البـشع ا%نفـروالفـضل لبكر صـدقي-
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عندما وجـدنا جيـوش الدول الثالث تطبق كـالً من ناحيـتها علـى البارزاني1 الذين كـان يقودهم
مـال مصـطفى وبتنسـيق وتعـاون للقضـاء عليـه وهو في سـبـيل اللجـوء الى االحتـاد السوڤـيـاتي

على نحو ما هو معروف.
ليس هذا فــحـسب. كــانت هناك ثورة (ديرســيم) الكبــرى مـشــتـعلة في تركــيـا. واحلكـومـة

التــركـيـة تتــهم بعض العـناصـر الوطنيــة في
السليـمانيـة باالتصال بزعـماء الثـورة هناك.
فيشخص بكر صدقي بنفـسه الى السليمانية
ويلقي القـبض على عـدد من الوطني1 الكرد
وبعض اعــضــاء من حــزب هيــوا تعــاوناً من

الترك إلخمادها.

سسسس::::    ببببععععــــضضضض    ااااالالالالسسسســــــــــــممممــــــــااااءءءء????    ممممــــنننن    ككككــــــــــــاااانننن    بببب1111
اااا%%%%ععععتتتتققققلللل1111????

ال فكرة لي عـن هذا وقـد حــاولت كـثــيـراً
احلـصـول على تفـاصـيل دون جـدوىW بعـد ان
وجدت تنويهـاً بهذا في كتـاب طبع في لبنان
عـام ١٩٣٧ حملمـد عـبـدالفتـاح اليـافي. وهو
من الكتب التي اصدرها الـعراقيون ا%بـعدون
ضـد عـهد االنـقالب فـقـد ذكـر هذا ا%ؤلف ان
بكر صـدقي قـام بنفـسـه بـالقـاء القـبض على
عـدد من ا%والـ1 للشـيخ مـحـمــود (احلـفـيـد)
الذي كــان مـبــعـداً وقــتــذاك. وحتت االقـامــة

اجلـبـرية في بغـداد. ولم يتـسن لي احلـصول عـلى معلـوماتٍ اكـثـر في مـضـان عراقـيـة او كـردية
اخرى.

وبغض النظر عن هذا. فـأنا ال اسـتطيع ان أمّـر مرور الكرام كـما يـقولون عن واقع واحـدW لو
اقــدم عليــه بكـر صـدقـي لبــررّ الى حــد مــا مــوقف اولئك ا%ؤمـن1 باسطورة (كــوردايتـي) بكر
صدقي. اما كان بامكانه ان ينهي مـعاناة الشيخ محمود احلفيد اسـير النظام العراقي %دة عشر
سنوات? امـا كـان بـامكانه ان يعـيـد شـيــوخ بارزان ا%نفـي1 الى ديارهم? وقــد ذاقـوا االم النفي
والتشـريد واالبعاد طوال سبع سن1. اقـول كان بوسعـه ان يفعل ذلك بجـرة قلم واحدة. او بأ�ائة
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منه. لكنه كـان دائمـاً يحـاول ان ينأى بنـفسـه عن الكـرد وعن قـضيـتـهم وهو مـحـاصـر من قـبل
الفـئات القـومـية العـروبية عـلى جمـيع االصعـدة بالضـجة احملـدثة في اخلـارج وفي الداخل. وهو
حريص بع1 الدرجة عـلى عالقاته الصميـمة مع رجال احلكم في تركيا. ويـذكر انه قُتل وهو في

طريقه حلضور مناورات اجليش اال%اني والتركي الذي خرج لتوه من معركة ديرسيم منتصراً.
في النهاية. ما وجد له من سبيل غير انكار اصله الكردي واالدعاء بالهوية العربية.

كانت "البـالد" اجلريدة التي تنطق بلسـانه. وفيهـا نشرت تصريحـاته حول اليسـار والتقدمـية
وهجـومــه على النقـابات. وســيـاسـتـه ازاء بريطانـيـا وفي التـاسع من آب ١٩٣٧ ظـهـر في هذه

الصحيفة مقال بتوقيع "احد ا%شتغل1 بالقضية العربية" اجتزيء منه لك هذه الفقرة:
«اولئك الوصوليـونW يذيعون عن الفريق بكر صدقي العـسكري بانه كردي اليعطف
على العـرب. امـا اذا وضـعنا عـروبـتـه وعـروبة زعـمـاء العـرب اآلخـرين في ا%يـزان.
لرأينا ان في دم بكر صـدقي العسكري من العـروبةW اكثـر �ا في دم الزعيم ا%غـفور
له "ابراهيـم بك هنانو" و"شكـري القـوتـلي". و"الدكـتــور عــبـدالـرحـمن الشــهــبندر".
وغـيرهم من زعـماء العـرب. ولو اراد بطل االنقالب الـتبـجح بارومتـه العربيـة لكان
في استطـاعته ذلك. انه ينحـدر في تتبع نسـبه من اسـرة عربيـة مكّية عريـقة نزحت
الى العـراق مع من نزح من عـرب احلجـاز في عهـد الفـتوح العـربيـة. هذا فضـالً عن

نشأته العربية وثقافته العربية وجهاده من اجل العرب والعروبة...».
بطبيعة احلال. ان لم يكن ا%قال قد كتب ونشر بايعاز منه فهو على االقل {وافقته.

كان بكر صـدقي يضيق ذرعـاً بكرديته. ويحـاول النأي عنها مـا استطاع. فيـرفض ا%عجـبون
احلاليون به ذلك ويأبونها عليه وهذا اعجب العجاب!

Ò    ييييتتتتححححــــددددثثثث    ببببتتتتففففصصصصييييلللل    ععععنننن    ننننوووواااايييياااا    ببببككككرررر    صصصصددددققققيييي    ففففيييي    ااااققققااااممممةةةة    ددددووووللللةةةة    ككككــــررررددددييييةةةة    ممممسسسستتتتققققللللةةةة ÒÒÒسسسس::::    ههههننننااااكككك    ممممصصصصددددرررر
تتتتضضضضمممم    ااااالالالالججججــــززززااااءءءء    اااا%%%%ققققسسسســــممممةةةة    بببب1111    ااااللللددددوووولللل    اااا%%%%تتتتــــججججااااووووررررةةةة....    ههههوووو    ففففــــصصصصلللل    ااااخخخختتتتــــاااارررر    ااااالالالالسسسستتتتــــااااذذذذ    ((((جنجنجنجنددددةةةة    ففففتتتتــــححححيييي
صصصصففففــــووووةةةة))))    تتتتررررججججممممــــتتتتهههه    ممممنننن    ممممــــذذذذككككررررااااتتتت    ااااللللددددككككــــتتتتوووورررر    ((((ففففــــررررييييتتتتزززز    گگگگررررووووببببهههه))))    ححححــــوووولللل    ااااللللععععررررااااقققق....    ووووننننششششــــررررهههه    ببببععععننننوووواااانننن
((((ااااللللععععررررااااقققق    ففففيييي    ممممذذذذككككررررااااتتتت    ااااللللددددببببللللووووممممااااسسسسيييي1111    ااااالالالالججججااااننننبببب))))    مممماااا    ررررأأأأييييككككمممم    ففففييييمممماااا    ددددووووننننهههه    ههههذذذذاااا    ااااللللددددببببللللووووممممااااسسسسيييي

ححححوووولللل    ععععالالالالققققتتتتهههه    ببببببببككككرررر    صصصصددددققققيييي    ووووححححوووولللل    مممماااا    ننننققققللللهههه    ععععننننهههه????
في احلـقــيـقـة ال ادري مــا الذي حـمل االســتـاذ صـفــوة على تضـم1 كــتـابه هذا الفــصل من
مذكرات الوزير ا%فـوض اال%اني وبنوع خاص هذه الفقرة. وال اظنه كـان غافالً عن الدور العظيم
لهـذا الدبلومــاسي في نشـر االفكار النازية فـي العـراق طوال السن1 اخلـمس التـي قـضـاها فـيـه
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وصالته الوثيقة مع ضباط اجليش والسيما القومي1 منهم. هناك امور اخرى البد لي من ذكرها
عنه اوالً. كان (گروبه) عـضواً بارزاً في احلزب النازي  ومن رجال الدكتـور غوبلز وزير الدعاية
في حكومــة ا%انيـا الهـتـلرية ا%وثوق1. ع1 مـشــرفـاً وضـابط ارتبــاط حلكومـتـه علـى الالجـئ1
القـومي1 الـذين جنحـوا في الوصـول الى ا%انيـا بعد القـضـاء على حـركة الگيـالنيW من العـراق
وسـورية وبينهم كـثـيـر من الفلسطينيـ1 ثم احيـل بعـد احلرب كـمـجـرم حـرب وادين وحكم عليـه
. وخرج من السـجن ليبحـث عن اصدقائه الـقدامى بالسـجن خمس سنوات او عـشر? لست واثقـاً
في الشرق االدنى وقام بزيارة للمـفتي احلسيني. وبزيارة اخرى للگيالني بعـد عودته الى بغداد
ونزل عليه ضيـفاً وعاد ليوثق مـا انبت من حبال ا%ودة مع اولئك الذين عرفهـم من القومي1 في
العراق وفي ا%ـانيا. وكان من الطـبيعي وقـد تصاعـد ا%د القومي العـروبي الستاذ عـريق في فن
الدعاية ونسج االكاذيب ان ينتهـز الفرصة في كتابة ما ينسجم والذوق العـام السائد. أي خدمة
�كن أن يقـدمــهـا لهـؤالء أفـضل من تـقـد� أبدع تبـرير للضــبـاط العـرب ا%تـآمـرين عـلى حـيـاة

شخص يريد أن يخلق دولة كردية في الوطن العربي. معطياً أحسن تعليل وتزكية للفتك به.
وانا ال ادري كم يستطيع ا%ؤرخ اجلـاد احلقيقي االعـتماد على مصدر كـهذا برواية ال تؤيدها
بينة وال يدعمها دليل. لكن صـبراً فآلتي اوالً بنص الترجمة وانا ال اشك بامانة االسـتاذ صفوة

في النقل:
«كـان بكر صدقي يزورني كل يوم تقـريبـاً لبحث مـوضوع شـراء االسلحة. وفي احـد
االيام قـال انه يود ان يستـقـدم ضابطاً ا%ـانياً من ضـبـاط االركان يعـهد الـيه مـهمـة
وضع خطة للدفاع عن كردستان. وعلى اثـر ذلك حضر الى بغداد (س.هاينتز) وهو
ضابط كبير مـتقاعد منتحالً صفة جيولوجـي.. وطلب اليه بكر صدقي ان يقدم اليه
اقتراحات للدفاع عن كردستان على نطاق واسع وعن مقاومة اي هجوم محتمل من
اجلانب االيراني وتنفيـذاً لرغبة بكر صدقي سافـر (هاينتز) الى حدود ايران لالطالع
على وضع احلدود وتكوين فكرة عن العدو احملتمل. كـما ذهب الى كردستان مرت1
وحتــادث هناك مـع شــيــوخــهــا واغــواتهــا في مــوضــوع الـدفــاع واخــتــيــار مــواقع
ستراتيجية. وتباحث مع بكر صدقي في كيـفية تأسيس جيش كردي واالستعدادات
الالزمـة لتـسـليـحـه و®وينه... وعندمـا كــان بكر صـدقي يتـصل بي ويـحـادثني عن
خططه في الدفاع عـن كردستان. اخـبرني ايضـاً وبصورة سرية انه كـردي وانه يهدف
الى خلـق دولة كــردية تضـم السكان االكــراد فـي العــراق وتركــيـــا وايران. وان هذه
الدولة يجب ان تكون قادرة على صيانة استقاللها من اعتداءات جيرانها. وان هذه
القضية مهمة لديه النهـا في قلبه. ويبدو ان بكر صدقي قد صرح بهذه الفكرة ليس
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لي فـقط وا�ا صـرح بها لآلخـرين وهذا يفـسر عـداء القـوميـ1 العرب له كـمـا يفسـر
اغــتــيــاالته وكــمــا ســبق وبـينت كــان بكر صــدقـي يرمي الى هدف آخــر وهـو خلق
كـردســتـان مـســتـقلة. ولـهـذا كـان يـعـمل على تألـيف جـيش يحــتـوي على عنـاصـر

كردية».
هذا ما وجدته في اوراقي منقوالً عن ترجمة االستاذ صـفوةW لكني اثبت للخبير ا%شار اليه.
ولم اذكـر ا%صدر -اسـماً يخـتلف عـما جـاء في الترجـمة هكذا: «الـلفتنت جنرال ا%تـقاعـد أ.د.

هاينز ودونت حتته هذه العبارة «انه قام بعمل خطة دفاعية لهجوم ايراني محتمل».
ليس بوسعي نفي أو تأكيد صـدور مثل هذه االقوال عن بكر صدقي رغم  تشكيكي العظيم
بشـخـصـيـة الناقل(٣١). اال اني الاسـتطيع ان اعـزو الى بكر صـدقي بالهةً أو خـفـة عـقل جتـعله
يخـتـار من دون سـائر الناس أومن اخـلص ا%قـرب1 اليـه رجـالً دبلومـاسـيـاً اجنبـيـاً ارسل ليـخـدم
مـصالح بالدهW من اولى واجـبـاته واهمهـا نقل كل مـا يسمـعـه او يقف عليـه من شؤون -تتـعلق

بالسياسة والساسة- الى حكومته. 
كـيف �كن لـرجل العـراق القـويW ان يسـتــودع سـراً خطيـراً من شـأنه لو طـبق ان يحـدث هزةً
عظمى في بالد الشـرق االدنى ويحدث تغـييـراً جوهريـاً في ميـزان القوى ينجم عنه تغـييـر البد
منه في خـريطة العـالم? كم كـان بكر صـدقي يعتـقـد عندمـا افضى بهـذا السـر العظيم. ان الهـر
گـروبه سيـحتـفظ به لنفـسه وأن اليجـعل لنفسـه منه جنـاحاً دبلومـاسيـاً بابالغ حكومـته فـوراً {ا
ســمع? وبكر صــدقي لم يعــرف قط بالطيش واحلــمق بل كــان صـمــوتاً نزر الكالم وقــد وصـفــه

بعضهم بـ«أبي الهول» لقلة حديثه وألنه يجيد االصغاء الى حد اشاعة الضيق عند محدثيه.

(٣١) ب1 القـول والعمل بَونÒ شـاسع. ولكم قلنا ولم نفعل. يعـرض پلوتارك (وقد مـرّ ذكره) مـثاالً للفـرق ب1 العلم بالشيء
والعـمل له من رجل شيخ راح يبـحث عن مقـعد فـي أثناء األلعاب األو%پـية فـأخذ اجلـمع احلاشـد من الناس يسخـرون
منه ويعلقـون على جهـوده بسمـاجة. لكنه عندمـا وصل ا%وضع الذي كان يحـتله السپـارطيونW هبَّ كل شـاب وكثـير
من ا%سن1 من أمكـنتهم وقـدمـوا له مـقاعـدهمW فـهـتف اجلمع احلـاشـد للسـپارطيـ1 إستـحـساناً. وعـندها علّق الرجل
: اليونانيون كلهم يعرفون ما هو العمل الصحيح. لكن السپارطي1 وحدهم يعملونه". إن الكتاب الذي ا%سن متنهداً

نقل عنه األستاذ صفوة عنوانه باأل%انية:
 Manner und Macht im Orient (Frits Grobba) Frankfirt: 1967 (P 173) الـرجــــــال والسـلـطة فـي
الشـرق(ص١٧٣) الحظ أن تاريخ طبع الكتاب كـان في ١٩٦٧ واحلديـث يدور في األوساط العـربية عن نوايا الثـورة
الكردية اإلنفـصـاليـةW واجلـو يعـبق بدخـان احلرب التـي كان سـيـشنهـا عـبـدالناصـر على إسـرائيل. فأيّ خـدمـة أفـضل
لگروبه يقـدمـهـا ألصـدقـائه العـرب في هذه ا%ناسـبـة. والشـائعـات ®أل األنبـاء العـا%يـة عن ا%سـاعـدات التي تتلقـاها

الثورة الكردية من إسرائيلW بطرح هذه الكذبة الرائعة في األوساط العربية حتذيراً من النوايا الكردية?
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ذكر لي متـرجم كان يرافقه عند االجتـماع مع السلطة العسكرية الفرنسـية على احلدود لفض
بعض النزاعـات العـشـائرية ايام كـان آمـراً للمنطقـة الشـمـاليـةW انه كـان يصغـي الى الكولونيل

الفرنسي الذي يتحدث بالفرنسية ثم يلتفت الى ا%ترجم لينقل له احلديث.
وكـان ا%تـرجم يعـجب كـثـيـراً ألصـرار بكر صـدقي على اصطـحابـهW في ح1 انه يعـرف اللغـة
الفرنسـية. فسأله ذات مرة ال ارى انك حتـتاج الى ترجمتي لك مـا دمت تعرف الفرنسـية. اجابه
بكر صدقي: اجل اعرف الفرنسـية اال انني بحاجة الى الوقت الذي تتيحه لي ترجـمتك للتفكير

في االجابة السليمة.
رجل كـهـذا ال�كن ان يفـضي لدبلومـاسيّ مـغـامر خـريج مـدرسـة الدكـتـور (غـوبلز) {ثل هذا
السـر اخلـطيـر. انهـا روايـة من نسج اخلـيـال التـدعـمـهــا قـرينة وال بينةW وردت بـشكل مـتـعــمـد
ومقـصود في مذكرات لم يكتب لهـا شهرة وال رواج لوال ان قـيض لها االستاذ صـفوة فنقل هذا

اجلزء منها للقراء العرب.

سسسس::::    ووووممممااااذذذذاااا    ععععنننن    ااااخلخلخلخلببببييييرررر    ااااللللععععسسسسككككرررريييي????    ووووههههوووو    أأأأممممرررر    الالالال����ككككنننن    ننننففففييييهههه????
في رأيي ان استقـدام هذا العسكري األ%اني لم يكن للسبب الذي بسطه گـروبه أعني تخوف
بكر صـدقي من هجوم ايراني مـتوقع علـى كوردسـتان العـراقيـة. لم يكن ح1 ذاك ب1 الدولت1
اجلـارت1 غـير التـعـاون والتـفـاهم حول تـعاملهـمـا مع العـراق على احـبـاط أي ثورة او انتفـاضـة
كـوردية قد تـخرج عن نطاقـهـا احمللي. ولهـذا عقـد مـيـثاق سـعـد آباد. وارجح ان اسـتقـدام هذا
العـسكري اال%اني مـا كـان اال جـزءً من سـيـاسـة احـتـواء كـوردية داخل العـراق كـأنشـاء قـواعـد
عـسكرية في مناطق سـتراتيـجيـة من كـوردستـان وشق طرق عسكريـة. واقامـة كل ما من شـأنه
من انشـاءات تندرج في هذا الباب. ويؤسـفني اني ال أجـد مصـدراً محليـاً يرشدني الى الغـرض
احلقيـقي من استعارة خدمـات هذا الضابط. فلم يكن في جو العالقـات السياسية مـا يشير الى
اطمـاع أليران في كـوردسـتان الـعراق. وليس فـي الوثائق البـريطانيـة مـا ينم عن شيء من هذا.

وال سبيل لي واحلالة هذه اال ان احكم على تعليل (گروبه) هذا بأنه وليد خيال محض.

سسسس::::    ككككــــييييفففف    ككككااااننننتتتت    ععععــــالالالالققققــــةةةة    ببببككككرررر    صصصصددددققققيييي    ببببــــااااحلحلحلحلككككووووممممةةةة    ااااللللببببــــررررييييططططااااننننييييــــةةةة????    ووووققققدددد    ررررأأأأييييننننــــاااا    ااااننننهههه    ووووثثثثقققق    ععععالالالالققققــــااااتتتتهههه
ببببددددوووولللل    ااااحملحملحملحملــــــــوووورررر    اااا%%%%ــــااااننننييييــــــــاااا    ووووااااييييططططــــااااللللييييــــــــااااWWWW    ههههلللل    ككككــــــــااااننننــــتتتت    ههههذذذذهههه    ااااللللععععــــــــالالالالققققــــــــااااتتتت    ععععــــللللىىىى    ححححــــــــسسسســــــــاااابببب    ااااللللــــننننففففــــــــووووذذذذ

ااااللللببببررررييييططططااااننننيييي????

بريطانيـا لـم يكن يهـمـهـا من يأتي الى احلكم فـي العـراق شـريطة ان ال تتـعـرض مـصـاحلـهـا
بسوء. تشيـر اوراقي الى اطمئنان احلكومة البـريطانية من االنقالب وسياسـة بطل االنقالب عن
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طريق التقارير التي يدونهـا السفير البريطاني ارشـيبالد كالرك كير. وقـد بادر بكر صدقي بعد
شهر واحد من انقالبه الى تطم1 بريطانيا وازالة كل شك في مـوقفه بتصريح ادلى به ونشر في

٢٩ تشرين الثاني %راسل جريدة نيويورك تا�ز وفيه قال:
«سـياسـتنا ازاء انگلتـرا ودية للغاية. عـالقتـنا بهم تعود الى مـا يزيد عن عـشرين سنة وقـد
عـرفـونا وعـرفـناهم. والصـديق الذي تعـرفـه خــيـر �ن جتـهل امـره. واذا تركنا االنگـليـز فـسـوف

نركض وراءهم ونحاول اعادة عالقاتنا الودية معهم».
ولم تكن بـريطانيـا في ذلك احلـ1 تريد من أي حكم في الـعـراق أكـثـر مـن مـحـاربة اليــسـار
والشيوعية واالفكار االشـتراكية. وهذا ما أمنه بكر صدقي بالضربة الصاعـقة التي وجهها الى
اليسـار بصورة عـامة. وتصـريحاته الشـهيـرة ا%نشورة في الصـحف احمللية بهـذا الشأن معـلومة

ومعروفة كذلك كانت مواقفه.

سسسس::::    سسسسؤؤؤؤاااالللل    آآآآخخخخررررWWWW    ااااغغغغتتتتييييلللل    ببببككككرررر    صصصصددددققققيييي    ففففيييي    اااا%%%%ووووصصصصلللل    ممممــــسسسسققققطططط    ررررأأأأسسسسككككمممم    ووووااااننننتتتتمممم    ففففييييههههاااا    آآآآننننذذذذااااكككك....    ككككييييفففف
ككككاااانننن    صصصصددددىىىى    ههههذذذذاااا    ااااحلحلحلحلددددثثثث    ففففيييي    اااا%%%%ددددييييننننةةةة????

. ولو كـان %ا اخطأته ذاكرتي سأصدقـك اخلبرW وقد تعـجب. لم احلظ شيئاً غـير عادي مطلقاً
. فــقـد مــر يوم االغـتــيـال كــغـيــره وبقي االضطـراب والضـجــة مـحــصـورتـ1 في الدائرة مطلقــاً
العسـكرية. سمعنـا بعدئذٍ ان مجـلساً عسكـرياً سيحـاكم الفاعل واحملـرض1 وهذا كل شيء. اال
اني وبعــد ان تقــدمت بي السن وانصــرف جـانـب من اهتـمــامي الفـكري الى تأريخ العــراق. ثم
عندما باشـرت في كتابة تأليفي الكبـير عن القوميـة العربية وفيـه قضية ا%ذابح اآلشـورية حجر
زاويةW تسنى لي الوقوف على كثير من تراث عـهد االنقالب هذا. وقد كتب عنه ومازال يكتب
ودونت اموراً السيـما ما نشر تعـقيباً وفـيه احلقيـقي والزائف وا%بالغ فيه. وليس مـن كتب ضده
بأفــضل �ن كـتب فـي الثناء عليــهW على أني حــفظت بصـورة خــاصـة ابيــاتاً للشــاعـر النجــفي

عبداحلس1 األزري من قصيدة قالها مشيعاً بها ذلك العهد:

فـــــــتــــــرةÒ مـن زمــــــانـنـا رَعنـاءُ
نّاس فـــيـــهـــا وســـادت االهواءُ
حـيث عــاش االعـيـارُ والـلقطاءُ
رض %ا اســــتـــتــــبتِ الـظلمــــاء

أضــحكـتنا وربّ ضــحـك بكاءُ
فــتـرة ضــاعت ا%قـايـيس ب1 الـ
%ُّةÒ مـن بنـي الشــــوارع عــــاشت
حــشــراتÒ طلعَن من لـقطات األ

وليته لم يقلها فما عقب انقالب بكر صدقي من انقالبات متتالية لم يُبِق للشاعر من اخليال
ما يحتاج لتصويرها.
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سسسس::::    ههههنننناااا    ووووققققدددد    ااااششششررررففففنننناااا    ععععــــللللىىىى    ااااخلخلخلخلاااا®®®®ةةةة    ببببااااللللسسسسؤؤؤؤاااالللل    ااااالالالالخخخخييييرررر    اااا%%%%تتتتــــببببققققىىىى    ممممنننن    الالالالئئئئححححةةةة    ااااسسسستتتتججججــــووووااااببببنننناااا----    ووووييييتتتتععععللللقققق
{{{{ششششااااررررييييععععككككمممم    ااااللللككككتتتتااااببببييييةةةة    ههههنننناااا    ببببععععدددد    اااانننن    ققققرررررررر����    ااااالالالالققققــــااااممممةةةة    ااااللللدددداااائئئئممممييييةةةة    ففففيييي    ررررببببووووعععع    ااااللللووووططططنننن....    ااااسسسستتتتننننتتتتججججنننناااا
ً    ففففيييي    ااااالالالالججججــــااااببببةةةة    ععععنننن    ههههذذذذاااا    ااااللللططططرررراااازززز    ممممنننن    ااااالالالالسسسســــئئئئللللةةةة    الالالالننننههههــــاااا ممممنننن    ااااوووولللل    ااااحلحلحلحلــــوووواااارررر    ااااننننككككمممم    تتتتتتتتــــررررددددددددوووونننن    ككككــــثثثثــــييييــــررررااااًًً
تتتتننننججججرررر    ااااللللىىىى    ااااحلحلحلحلــــددددييييثثثث    ععععنننن    ششششخخخخــــصصصصككككمممم....    ووووققققدددد    ووووججججددددننننااااككككمممم    حتحتحتحتــــااااووووللللوووونننن    ااااالالالالععععتتتتــــذذذذاااارررر    ععععنننن    ااااالالالالججججااااببببةةةة....    وووواااانننن
ااااللللننننييييةةةة    تتتتتتتتــــججججهههه    ببببككككمممم    ااااللللىىىى    ااااغغغغــــففففااااللللهههه....    ااااالالالال    اااانننن    ااااللللققققررررااااءءءء    ااااللللذذذذييييــــنننن    ككككااااننننوووواااا    ييييتتتتتتتتــــببببععععوووونننن    ححححللللققققــــااااتتتتنننناااا    ووووييييتتتتررررققققــــببببوووونننن
صصصصــــددددووووررررههههاااا    ببببسسسســــبببببببب    ااااجلجلجلجلررررااااءءءءةةةة    ااااللللتتتتيييي    ببببــــسسسسططططتتتت    ففففييييــــههههــــاااا    ااااررررااااؤؤؤؤككككممممWWWW    ووووااااللللششششككككلللل    ااااالالالالسسسســــتتتتططططرررراااادددديييي    ااااللللذذذذيييي    ����
ممممنننن    خخخخــــــــالالالالللللــــهههه    ممممــــــــععععــــــــااااجلجلجلجلــــــــةةةة    ججججــــــــززززءءءء    ههههــــاااامممم    ممممنننن    تتتتااااررررييييخخخخ    ااااللللببببــــــــــــالالالالدددد    ععععنننن    ططططررررييييقققق    حتحتحتحتــــللللييييلللل    ااااححححــــــــددددااااثثثثهههه    ووووحتحتحتحتــــللللييييلللل
ششششــــخخخخصصصصــــييييااااتتتت    سسسســــييييــــااااسسسسييييــــةةةة    ممممــــععععييييننننةةةة    ففففــــييييهههه    ----    ككككــــلللل    ههههذذذذاااا    ييييححححممممللللنننناااا    ععععــــللللىىىى    تتتتككككرررراااارررر    ااااللللططططللللبببب----    ووووممممنننن    ههههذذذذاااا
اااا%%%%ننننططططللللقققق    تتتتأأأأتتتتيييي    ااااللللررررغغغغببببــــةةةة    ففففيييي    ممممععععررررففففــــةةةة    مممماااا    تتتتننننوووووووونننن    ننننششششررررههههWWWW    ممممــــاااا    سسسستتتتططططللللععععوووونننن    ببببهههه    ععععللللىىىى    ااااللللققققــــررررااااءءءء    خخخخالالالاللللل

ووووججججووووددددككككمممم....    ثثثثمممم    ههههننننااااكككك    ااااسسسسئئئئللللةةةة    ااااخخخخررررىىىى    تتتتددددخخخخلللل    ففففيييي    ههههذذذذاااا    ااااللللبببباااابببب????
االجابة عن هذا السؤال ترغمني على استخدام ضمير ا%تكلم كثيراً «ا%تصل منه وا%نفصل»
وهو ما احتاشاه وبـقدر االمكان. ثم ان ذوي ا%شاريع يحرصون عادة على اجـتناب احلديث عنها
وكتـمان امر مـاينوون وما يخططون له. وكـثير منهم وهم عـشاق ا%فاجـآت يقصدون ان يخـرجوا
بهـا على الناس كـما يخـرج السـاحر ارنبـاً من قـبعـتـه. وهناك النوع الرزين احلـذر البـعيـد النظر
الذي يخشى ان اليحـقق ما اضمر في نفـسه من عمل فال يجـازفون بوعد او عهـد قد حتول دون
اجنازه عـقبات ليـست هي في احلسبـان لتبقـى مجرد آمـال ومنى في النفس. وبالسنوات القليلة
التي بقيت لي في هذه احليـاةW ولنزوعي الطبيعي الى الواقعيـة المندوحة لي هنا- اال ان اخيب
ظنك عما يجول في ذهني من مـشاريع كتابية مستـقبلية. فبقية من العـمر التتسع قط للضرب
في آفـاق اخلــيـال. ولكني مع هـذا سـأحـدثك واحـدث الـقـراء عن مـعظـم مـااجنـزته من مــؤلفـات

وتراجم. السيما تلك التي تأخذ اآلن طريقها فعالً الى ا%طبعة وهي التعد من قبيل اآلمال.
في غـضـون سـنوات خلت وفي ظروف قـاســيـة جـداً بدأت باعـمـال كــتـابيـة واجنـزتهــا كلهـا.
وبعـضهـا قطعت به اشـواطاً خالل تلك الظروف فـاجنـزتها فـيمـا بعـد كذلك. وسـآخذك مـعي في

جولة خاللها والتتوقع مني اقواالً مثل «ساكتب في كذا» او «في نيتي ان اؤلف في كذا».

سسسس::::    سسسسننننخخخخــــددددمممم    ررررغغغغــــــــببببــــتتتتككككمممم    ووووللللنننن    ننننححححــــــــااااوووولللل    ززززججججككككمممم    ففففيييي    ععععــــااااللللمممم    ااااللللننننييييــــــــااااتتتت    ووووااااآلآلآلآلممممــــاااالللل    ووووخخخخطططططططط    اااا%%%%سسسســــتتتتــــــــققققــــببببلللل....
ووووللللتتتتححححددددثثثثوووونننناااا    ععععمممماااا    ههههوووو    ججججااااههههزززز    وووومممماااا    ههههوووو    حتحتحتحتتتتت    ااااللللططططببببعععع    وووومممماااا    ههههوووو    ففففيييي    ططططوووورررر    ااااالالالالككككمممماااالللل....

تعلم جـيداً ان دائرة مـجهـوداتي القلمـية لم تكن في اي وقت قـاصـرة على ناحيـة معـينة من
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نواحي ا%عرفة والفكر فـقد ضرب قلمي في آفاق متعددة. واصـداراتي االولى كانت تختلف ب1
ابحــاث ادبيـة وتراجم من روائـع ادب الغـرب %شــاهيـر من الكـتـاب: ترجــمت ونشـرت لڤكـتـور
هوگوW وپروسپر مير�يـهW ودوستويفسكيW وبرناردشو(٣٢). وغيرهم واصدرت كتباً في القانون
وفي تاريخ الـعلوم واحلــضـارة. وانك لـتـجــد ثبــتـاً شــبــه كـامـل {ا اخـرجـت لي ا%طابع ومــا زال
مـخطوطاً في آخـر اجلـزء الثـاني من كـتـاب تراث االسـالم الذي شـاءت رغبـة الصـديق ا%فـضـال

عبدالعزيز طيب اصدار طبعة خاصة له على حساب وزارة التربية هنا.
على اني وبعــد ان ربطت حـيـاتي بـالقـضـيـة الوطـنيـة الكوردية خـصــصت جـانبـاً كـبــيـراً من
مـجهـوداتي الفكرية خلدمـتهـا على نحـو ما هو مـعروف فـصدر لي ب1 االعـوام ١٩٧٠-١٩٩٧

اكثر من عشرة كتب حولها ب1 مؤلف ومترجم.
وكنت قـد نوهت فـي احللقـات ا%اضـيـة {ا جـرى على مـخطوطاتـي واعـمـالي الكتـابيـة خـالل
الفـترات العـصيـبـة التي عقـبت النكسـة. كيف فـقـدتها وكـيف عادت الـيّ. وبعضـها اآلن يجـد
طريقه الى ا%طبـعة بهمـة وتشجيع دار نشـر ئاراس. واخص بالذكر كتـاب «قيام وسـقوط الرايخ
الثـالث» %ؤلفـه وليم شـايرر. وهو كـتـاب ضـخم جـداً بلغ عـدد صـفـحـاته بخط يدي على دفـاتر
مـتوسطة احلـجم (٢٧٩٥) صحـيفـة. وكنت قـد ذكرت في احللقـات االولى من هذا احلوار شـيئـاً
عن الظروف التي ادت بي الى الترجمة والشرح والتعليق علـى كتاب او باالحرى على موسوعة
ا%ؤرخ اليوناني الكبـير «پلوتارخ» ا%وسـومة بـ«العظماء» واولهـما � اعداده للطبع كـما بلغني

وثانيهما الادري هل سيمتد العمر بي الراه مطبوعاً وب1 يدي القراء?
وكل هذه كـانت تنتظر عبـثاً دار نشـر حكومـية كـبيـرة او ناشراً مـغامـراً مسـتعـداً للتضـحيـة

(٣٢) ڤكتور هوگو: (١٨٠٢-١٨٨٥) أعظم شـعراء فرنسا الغنائي1 وأكثـرهم تلويناً وتنوعاً في إبتكار اخليال والتعـبير.
ألف فـضـالً عن دواوين شعـره روايات كـتـبت لهـا شهـرة عـا%يـة أمثـال ملحـمـة البـؤساء (والصـحـيح البـائس1) التي
ترجمت الى الـعربية أكـثر من مـرة الى جانب (أحدب نوتردام) والرجـل الضاحك و 93 وغيرها. وقـدترجمت ونشرت

له في اخلمسينات تأمالت "آخر يوم حملكوم با%وت".
پروسپرميرميـه: (١٨٠٣-١٨٧٠) من أئمة الكتاب البلغاء الفرنسي1 عالج القصص الكبيـرة والصغيرة الرائعة ولم
ينجُ مـصنف أدبي أو روائي له من الطابع الـتاريخي الطـلي البليغ البـارع في وصف الوقـائع التاريخـيـة ا%ثـيرة. وقـد

ترجمت له نشرت في اخلمسينات أشهر قصصه "كارمن".
جـورج برنارد شـو: (١٨٥٦-١٩٥٠) كـاتب وروائـي ومـرسـحي ايرلندي ولد في دبلـن وكـان مـاركـسـيـاً إشـتـراكـيـاً.
إشتهر بنقـده الالذع وكتب لتمثيلياته اخللود والـشهرة. وقد منح جائزة نوبل لآلداب في العام ١٩٢٥. قـمت بترجمة
إثن1 من ®ثيليـاته "بيگماليون واندروكلس واألسـد" وقد فقدت أثرهمـا معاً وال أدري أهي ب1 أوراقي التي خلفـتها

ورائي أم إنها ضاعت.
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بالربح التجاري وهو ماكان امراً بعيد ا%نال وانا في بالد الغربة.
على اني اود اآلن ان اسـبق بتعـريف عن كتـاب سلمـته قـبل مدة لدار ئاراس للنشـر وهو االن
يسـجل وهو من الـكتب الضـخـمـة التي اقـدر عـدد صـفـحـاته {ا يزيـد عن االلف1. وسـأروي لك

قصته ومبدأ فكرته.
بدأ الكتاب على شكل مـقدمة بسـيطة لكتاب «مأسـاة اآلشوري1» لصاحبـه ا%فتش االداري
«ا%قـدم ستـافورد» اجنـزت ترجمـته في ايام الثـورة وما بـعدها مـستـفيـداً من اوقات فـراغ قليلة
وثم فـقدت االصل ونصـف الترجـمـة في ظروف االنتقـال الى ايران بعـد النكسـة ١٩٧٥. لكنني
بعثت في طلب اجلزء ا%فقود فـصور لي من مكتبة ستراسبورغ العامة واعـدت ترجمة ما فقدته.
ثم خـيل لي ان ا%قـدمـة الصـغـيـرة التي اردتهـا للكتـاب التفـي بالغـرض الذي انتـويت من نشـر
الترجـمة وراحت الفكرة تـتسع وتتضـخمW وواصلت العـمل بعد انتقـالي الى السويـد بجد ودأب
فاذا بالكـتاب ا%ترجم يغـدو بعد ثمـاني او تسع سنوات من البحث والـكتابة. جزءً صـغيـراً جداً
من كتـاب كبـير يدور حول نشـوء فكرة القومـية العـربية ومتـابعة تاريخـية لها وهـي ب1 ارتفاع
وخفض وآالم ومصـاعب مازلت حتى هذه السـاعة اقلب وجوه الرأي في اختـيار العنوان ا%ناسب

له.
سأعطيك اآلن وصفاً موجزاً حملتوياته:

هو مؤلف جامع حول نشوء وتطور فكرة القومية العربية - او العروبية او العروبة وعالقاتها
بالقومـيات االخرى- {تـابعة تاريخـية واسعـة مستـفيضـة وختمـته بالعام ١٩٧٠ وهو عـام وفاة
احد انبيائهـا وزعمائها الكبار واتيت فيه الى بسط اآلثار السلبـية وااليجابية التي تخلفت عن
الدعوة القـوميـة والسيمـا نظرية الوحدة -في البـالد الناطقة بالعـربية. وكـيفيـة تعامل نظرييـها
Wوقادتهـا ومواقـفهم ازاء مسـيرات القـوميـات االخرى في الشرق االوسط. (الـكرد واآلشوريون
والتركمـانW و االقباط والبرابرة والزجن وشعوب جنوب السـودان) ومقدار تأثير النهضة الـقومية
االوروپيـة على الفـكر العـروبي وسـيـاسـات الدول الغـربيـة والـشـرقـيـة ازاء الدعـوة الى الوحـدة.
وتأثيـر تـلك السـيـاسـات علـى النهج القـومي وردود الفــعل على الفكرة من الـوقـائع واالحـداث

التي وقعت في البالد الناطقة بالعربية.
كـانت قـبلتـي باالصل ايالء اهتـمـام خـاص السـتـدراك مـا اغـفله ا%ـؤرخـون والكتـاب العـرب
السابـقون الذين تصـدوا الى ع1 ا%وضوع. بل مـااثروا ان يتخطوه عـمداً. او مـاجهلوا مـصادره

ومكامنه. او انهم ببساطة استغنوا عن االهتمام به مكابرة ورياء وهرباً من الواقع.
واتخـذت للكتـابة مـنهـجـاً يخـتلف ®امـاً عـمـا الفـه القـراء في هذا الـنوع من كـتب التـاريخ.
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جـانبت فـيـه الطريقـة الرتيـبـة التي تشـيع ا%الل والسـأم في القـارÁ احلـديث ولم يعـد يطيق تلك
الكتب التي تبـدأ وتنتهـي باوالً وثانياً وثالثـاً وهلم جراً. وقـد شـاع هذا النمط العجـيب اجلامـد
مع االسف الشديدW وعرّفه اصحابه فخراً واعتزازاً «بالدراسات» او «البحث االكاد�ي» اما انا
فتوخيت عامل الـتشويق واالستنفار الفكري بالتحري الدقيق في اخلـبايا والزوايا وكشف اخلفي
بكل مـايحـفل مـن روايات وحكايات ذات دالئل مع مـشـابهـات ومـقـارنـات تاريخـيـة وسـوابق.
جانبت ®امـاً جمع ا%واد وعـرضها باسلوب السـرد اجلامد ثم اقـحمت فـيها عـامداً وغيـر مقتـصد
كل مـا رأيت واجبـاً ومناسـبـاً رأيي اخلاص في ا%واقـف واالحداث واالشـخـاص من دون التحـرج
ومن دون ابتــغــاء رضى هذا الفــريق او اجــتناب اغــضـاب ذاكW ومن دون طـمع في مكافــأة او
اخلوف من مجازاة واعتقادي كان وسيبقىW بأني اخدم اخواننا العرب بفتح اعينهم على احلقائق
ا%كتـومـة واحملـبوسـة عنهـم قبل ان اخـدم غـيـرهم من القـومـيـات التي تعـيش ضـمن اطار الدول
الناطقـة بالعـربيـة. ثم اني لم اكـتف بنقل آراء غـيـري عندما يـجب النقل بل اتناولهـا بالتـعليق
وا%ناقشة واالسـتجواب. وبهذه الوسـيلة سيخرج القـارÁ {علومات جديدة العهد لـلقارÁ العربي
او غـير الـعربي بهـا في كـثـير من ا%ؤلـفات ا%شـابهـة ر{ا النهـا لم تنل االهتـمام احلـري بهـا من
الكتاب العـرب السابق1 وعمـدت الى تصحيح اخطاء كـثيرة في الوقـائع واالحداث التي رويت

على غير حقيقتها وجرت مجرى ا%سلمات لتتحدى النقد.
ثم وجدت ان مؤلفي هذا سيبقى ناقصاً. وانا مطالب دائماً بالبينة. فأفردت من الكتاب باباً
ثالثاً خصصـته الثبات اكثر من مائة وثيقـة ومستند من محفوظاتيW ومن ارشـيف عصبة اال¦
(جنيف) ودار الوثائق البـريطانيـة العامـة (لندن). وا%كتـبة الوطنيـة (پاريس) ومـعظمهـا غيـر
منشور. الى جـانب وثائق وقوان1 وبيانات تتـعلق بتاريخ العراق ومـصر وسورية وغـيرهاW ذات
صلة {سـألة القومـية وارهاصـاتهـا في تلك البالد. رغم عـمومـيـة ا%وضوع الذي تناوله الكتـاب
فقـد ركزت بصورة خـاصة على بالدنا العراقـية والغلبة تبـدو عليه في هذا. فزودته ببـاب خاص
Wاتيت فيـه الى نُبذ مختـارة من سير السـاسة والعسكري1 الذين سـاهموا في االحداث العراقـية

من اجانب وعرب وكورد وآشوري1.
وفي سنوات اقــامــتي االولى في الســويد. عــرضت علي دار نشــر هناك باسـم دار الشـعــاع
القـيـام بطبع الكتـاب فـدفـعت باكـثـره و� تسـجـيل اكـثـر من الف ومـائتي صـحـيـفـة من القطع
ا%تـوسط عندمـا قـررت نقل مـحل اقـامـتي في كـوردسـتـان. وكنت خـالل اعادة الـنظر في بعض
فصوله واجناز الفصول االخيرة منه -اتشاغل عنه باصدار مؤلفات جديدة فاجنزتْ لي هذه الدار
طبع كـتـاب (مـبـاحث آشـوريـة: تاريخ مـا اهمله التـاريخ) وكـتـاب في اربـعـة كنانيش او اجـزاء
بعنوان فاحتة انتشار ا%سيحية في بلدان الشرق (ب1 النهرين. ايرانW تركستانW الهندW الص1)
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واصـدرت لي خالل ذلك دار (الشـمس) وهي في السويـد ايضاً طبع كـتابي «مـغامـرة الكويت:
الوجـه واخللفيـة» بجـزئ1. وهو الكتاب الذي وجـدت لدهشـتي طبعـة ثانيـة له غيـر مجـازة ومن
دون علمي- اصدرتها مطابع السليـمانية وجدته معروضـاً في سوق الوراق1 باربيل. وصدر لي
عن دار النشـر االخـيرة هذه كـتـاب «آراء محظورة في شـؤون عـراقيـة مـعاصـرة» وهو ايضـاً من
الكتب التي لم يـقيض لهـا دخـول كـوردسـتان بسـبب صـعـوبة االتصـال البريـدي. هناك احتـمـال
كـبيـر في ان يتسع الوقت وحتظى بـاهتمـام من يعيـد طبع بعضـهـا هنا كمـا حصل لبـعض كتـبي

االخرى.
ومن ا%شـاريع التي اتوقع اجنـازهاW كتـاب اردت ان اغطى به فـترة حـاسـمة من تاريخ نضـال
الكورد القومي اي البحث في سبيل الهوية. وكانـت باالول فكرة حتوم حول تقرير جلنة التحقيق
الدوليــة التـي ارسلتــهـا عــصــبــة اال¦ في العــام ١٩٢٤ للبـت في النزاع على واليـة ا%وصل-
كردستان اجلنوبيـة- ففي نهاية العام ١٩٧٣ كنت قد فرغت من ترجـمة هذا التقرير الرائع الذي
لم يسـبقـه نفـاسة وعـمقـاً وقـيمـة علميـة وتاريخـية ايٌّ من التـقـارير الدولية السـابقـة والالحقـة.
وضاهيت ب1 النص1 الفرنسي واالنگليـزي ووقعت الترجمة في حدود مائتي صـحيفة من القطع

فوق ا%توسط. واغنيت الترجمة ببعض الهوامش والتعليقات الضرورية.

q3u*« W+ôË ‰u- WO"Ëb"« WM8K"« d+dI9
سسسس::::    ااااسسسسممممححححوووواااا    لللليييي....    ممممااااااااللللذذذذيييي    ددددففففععععككككمممم    ااااللللىىىى    ههههذذذذاااا....    اااايييي    ااااالالالالههههتتتتمممماااامممم    ببببننننققققلللل    ااااللللتتتتققققررررييييرررر    ببببععععدددد    ممممرررروووورررر    ااااككككثثثثرررر    ممممنننن

ننننصصصصفففف    ققققررررنننن????
ان مادفـعني الى هذا هو الدور الرئيس احلاسم للـشعب الكوردي في العراق الذي هيـأ للجنة
الوصول الى قـرارها. هذا الذي حاولت احلكومـات العراقيـة ا%تعاقـبة طمسـهW بعدم نشر ترجـمة
كـاملـة للتـقـرير تـوضح دور الكورد في النتــيـجـة التي تـوصلت اليـهــا اللجنة. من جـهــة اخـرى
نسـجت على هذا الدور الكوردي مـؤامـرة صمتW تعـمـده الكتـاب وا%ؤرخون الـعراقـيـون عامـة.
فهناك مـثالً كـتاب الفـه الدكتور (فـاضل حس1) عنوانه (مـشكلة ا%وصل) طبع ثالث طبـعات
على ما اتـخطر. الجتد فيـه كلمة أو عـبارة واحدة تنطـق با%وقف الكوردي وتشيـد {واقف كورد
هذه الوالية التي تزيد نسبتهم فيها على ٨٥% من مـجموع السكان او هي بالضبط كوردستان
اجلنوبيـة. وهذا ما حـملني بالدرجـة االولى على ترجمـة التـقرير واعـداده للنشر في اقـرب فرصـة
تعنّ. وقد هيأت له في حينه مـقدمة صغيرة. ثم جاءت النكسة في ١٩٧٥. ولم افتـقد الترجمة
ب1 كتبي واوراقي اال بـعد رحيلنا واستقـرارنا في ايران. وعبثاً حـاولت معرفة مصـير اخملطوطة
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مع اصلهـا. وقطعت االمل بالعـثـور عليـها بتـمـادي الزمن. ثم مـر مـازاد عن خمس عـشـرة سنة
: وكـان السيد حكمت وانا في السويدW الفاجـأ {ن يخبرني بانها في حـوزته وسيأتيني بها فوراً
ا%لقب بـ(مال بختيار) قال لي انها كانت ب1 مخـلفات ا%رحوم ا%غدور به (عبدالرحمن قاسملو)
وان آل بيتـه وجدوا اسمي مـثبتـاً عليها فطلبـوا منه ايصالها لـي. ومازالت احليرة تـتملكني في
تعليل وصـولهـا الى االستـاذ (قـاسمـلو). هل دُفعت بهـا اليـه في زيارة خـاطفة لـه لكوردستـان

قبيل بدء القتال? ثم نسيت? والله الادري.
فبـادرت واعدت النـظر فيـما وضـعت للتقـرير من مقـدمة وشـعرت انهـا التفي با%راد وعندها
خطر ببالي ان اهيء نفسي لتأليف كتـاب استعرض فيه فترة حساسـة من تاريخ اليقظة القومية
الكوردية. مبـتدئاً بالعام ١٩٠٨ وهو عام اعـالن ا%شروطية وإعمـال الدستور العثـماني ا%عطل
ومنتهياً به في العام ١٩٢٥ وهو عام ضم والية كوردستان اجلنوبية (والية ا%وصل) الى الدولة
اجلديدة وان اجـعل التقـرير ملحقاً. ورحت اجـمع مصـادري و اضع لنفسي اطاراً للبـحث الاتعداه
وقطعت شوطاً في هذا ا%ضـمار وجئت بالقـسم ا%نجز معي ودفعـت به الى دار ئاراس للنشر هنا
ولم اكن اعـرف انهـا واحـدة من عـدة دور نشـر انبـثـقت من ارض كـوردسـتـان عندمـا تلقـيت اول

عرض العادة طبع بعض كتبي وانا في السويد.

ً    ووووااااييييدددد����    ااااآلآلآلآلنننن....    ممممــــــــتتتتىىىى    ووووككككــــــــييييفففف    ننننششششــــــــأأأأتتتت    ععععــــــــالالالالققققــــــــتتتتككككمممم    ببببححححــــــــررررككككــــــــةةةة    ااااللللننننششششــــــــرررر سسسس::::    ككككــــــــممممــــــــاااا    ذذذذككككــــرررر����    سسسســــــــااااببببققققــــــــااااًًً
????    ثثثثمممم    ممممــــااااااااللللذذذذيييي    ججججععععللللككككمممم    تتتتــــخخخخصصصصــــوووونننن    ههههذذذذهههه    ااااللللدددداااارررر ً ووووااااصصصصــــددددااااررررااااتتتت    ااااللللككككتتتتبببب    ففففيييي    ككككــــووووررررددددسسسستتتتــــاااانننن    ععععــــممممووووممممــــااااًًً

ببببننننششششرررر    تتتتأأأأللللييييففففككككمممم    ووووتتتتررررااااججججممممككككمممم    ووووههههننننااااكككك    ككككمممماااا    ااااككككتتتتششششففففتتتتمممم    ددددوووورررر    ننننششششرررر    ععععددددةةةة????
في الواقع هـي التي خـصــتني وال اجــد هنا كلمــة تعــبـر ®امــاً عن غـبـطتي وشكري للســادة
القائم1 بامرها. لم تكن لدي اي فكرة عـما يجري على الصعيد الثقـافي وعن حركة النشر هنا
فـقـبـل العـام ١٩٩٧. كـانت دور نشـر مــعـينة في اوروپا والواليـات ا%تـحـدة تعنى بـاعـادة طبع
بعض كتـبي القد�ة وبشـكل محدود لكني كـنت اسمع عن النشـاط الفجائي الـذي دب في عالم
ا%عرفة وعن التشجيع الذي تلقاه من السلطة هنا. اال اني فوجئت في اواخر هذا العام بالصديق
الشـهم الدكـتـور شـوكت بامـرني زائراً ومـعـه عـرض باسم السـيـد نيـچيـرڤـان البـارزاني والسـيـد
شـوكت شيخ يزدين حـول اسـتعـداد (دار ئاراس) العـادة طبع ستـة كـتب او سبـعـة من مؤلفـاتي
. و� ذلك في الـعـام وتراجــمي وبعـضــهـا يعــود الى العـام ١٩٧٠. فــاسـرعت بالـقـبـول شــاكـراً
١٩٩٩. وتسربت من هذه الطبعات اجلديدة نسخ كافية لتحتل مكـتبات رسمية كبيرة عامة في
بعض ا%ـدن والعــواصم االوروپيــة. كــمــا انبــئت انـه وصل منهــا نسـخ الى مكتــبــة الكـونگرس
الشـهيـرة في واشنطن وكلهـا حتـمل شعـار دار نشـر ئاراس واسمـاء القـائم1 عليـها. ووقع قـسم
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منهـا بايدي عـدد من الكورد الـالجئـ1 في اوروپا. وكلهم شـوق الى قـراءة مـايصـدر عن الوطن
االم من كـتب. لذلك فكرت قـبل مـجيـئي باحـداث صلة طبـاعة ونشـر ب1 هذه الدار وب1 واحـدة
من دور النشــر في اخلــارج لتـقــوم باعــادة نشـرآثـار وكـتب منـتـقــاة وفق احـدث مــاتوصل اليــه
التكنولـوجي احلـديث من تقـدم في عـالم الـطبـاعـة وعن طريق تبـادل الـتـسـجـيـالت (االقـراص)
وبذلك يتم التـغلب علـى صعـوبة ا%واصـالت وبادرت الى طرح الـفكرة على القـائم1 بادارة دار
ئاراس فقبلت فـوراً على اساس فتح فرع لهذه الدار وباالتفاق مع دار نشـر كوردية في السويد.
وقد اعـدت العدة لتنفـيذ ا%شـروع كمـا � تعي1 الوجـبة االولى من الكتب التي سـيعـاد طبعـها
في اخلارج. وتلك هي الوسـيلة الوحيدة خلـرق احلصار الفكري كـما ارى والتغلب على صـعوبات

النقل.

dAM"« —ËœË —UJ'-ù«
ً    ااااللللىىىى    ططططوووولللل    جتجتجتجتــــررررببببتتتتككككمممم    ففففيييي    ععععــــااااللللمممم    ااااللللططططببببــــااااععععــــةةةة    ووووتتتتععععــــااااممممللللككككمممم    ممممعععع    ددددوووورررر    ااااللللننننششششــــرررر    ااااالالالال سسسس::::    بببباااا%%%%ننننااااسسسســــببببــــةةةة    ووووننننظظظظررررااااًًً
تتتترررروووونننن    اااانننن    ففففيييي    سسسســــييييااااسسسسةةةة    ااااللللببببــــاااابببب    اااا%%%%ففففتتتتــــووووحححح    ااااوووو    ببببااااالالالالححححررررىىىى    تتتتععععــــدددددددد    ددددوووورررر    ااااللللننننششششرررر    ففففيييي    ممممــــججججتتتتممممــــععععنننناااا    ههههذذذذاااا
ً    للللللللططططااااققققااااتتتت    ووووتتتتووووززززييييعععع    ااااجملجملجملجملــــههههووووددددااااتتتت    ااااللللففففككككررررييييةةةة    ففففيييي    دددداااائئئئررررةةةة ووووههههوووو    ممممججججتتتتــــممممعععع    ااااللللببببننننااااءءءء    ووووااااللللتتتتططططووووييييرررر    تتتتببببددددييييددددااااًًً

ووووااااسسسسععععةةةة    ييييصصصصععععبببب    ااااللللسسسسييييططططررررةةةة    ععععللللييييههههاااا    ووووتتتتووووججججييييههههههههاااا????
ليس هناك خطر افـدح من حتـديد دور النشر او حـصـرها ضمن اطار عـددي ضـيق جداً. فـفي
هذه الظروف التي جنـتـازها هنا حـيث يحـاول اخمللصـون والواعـون واالمناء على مـبـادÁ احلـزب
الد�قـراطي الكوردستـاني باحلـرية الفـريدة التي يستـمـتعـون بها وباالفـادة من جتـارب الشعـوب
واالحـزاب احلـاكــمـة والدول التي رزحت حــقـبـاً من الزمن حتـت نيـر حكم احلـزب الواحــد ونبـذت
ا%بـادÁ الد�قـراطيـة ثم نـضت عنهـا هذا الثـوب والتـحـقت بالركب الد�ـقـراطي العـا%ي اعني ان
يكون من واجب اولئك ا%سـؤول1 الذين ذكرتهم وضع اجملـتمع الكـوردي على عتـبة الد�قـراطية
ومن ذلك تشـجـيع اجلمـاهيـر على مـعرفـة ا%دى الذي ®تـد اليـه حرياتهـا واحلـدود التي يجب ان
تقف عندها الـسلطة في التـدخل {ا يعـيق اسـتـعـمـال تلك احلـقـوق او يؤدي الى تـقليص ظلهـا.
وفي مقـدمة ذلك فـتح اجملال الرحب حلـرية ا%رء في اختيـار مصـادر ثقافتـه ومعـرفته. فـسيـاسة
تقليـص دور النشـر واالصــدارات العلمــيـة او حــصـرهـا {صـدر مــع1 اليؤدي اال الى االحــتكار
السـيـمـا وان دور النشـرهنا اآلن وبقـدر مـعلومـاتي تعـتـمـد في ®ويلهـا على اخلـزينة العـامـة ألن
الظروف لم تتهيـأ بعد القتبال القطاع اخلاص وال إسـتعداد هناك %غامرة جتارية خـاصة باالحرى
با%عنى ا%فهوم لدى الد�ـقراطيات الغربية وسبـبه الوضع االستثنائي الذي يعـيشه االقليم. وهذا
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يقتضي من ا%سؤول1 طبعاً احالل نوع من التعادل وا%ساواة في تشجيع دور النشر دون محاباة
او تفضيل.

نقـول: شـهـدت العـقــود العـشـرة االخـيـرة من القـرن ا%اضي هز�ـة االشـتـراكـيـة امـام السـوق.
وبعبارة اخرى انتصار ا%نافسة االقتـصادية احلرة على االحتكار. والعالم يشهد حتى تلك الدول
البـاقـية التـي تأبى اال التـشبث بـالعنوان االشـتراكي لم يـبق منهـا غيـر عناوينهـا وهي تتـسـابق
لفـسح اجملـال امـام ا%شـاريع اخلـاصـة ا%تـماثلـة في ميـدان السـوق احلـرW وهي السـبـيل ا%عـروفـة
ا%ؤدية الى حتـريض عامل االبداع واالتقـان. وبخـصوص النشـر واالصداراتW مـازلت مثـالً ارنو
باسف وحـسـرة الى ا%طبوعـات االنيـقـة من كتب ومـجـالت كانـت تصدرها دور نشـر عـديدة في
مصر -بكل مـاحتويه من ابواب ا%عرفة ا%نتقاة- قـبل سيطرة الدولة عليها بالقوان1 االشـتراكية
التي فـرضهـا حكم عبـدالناصر وقـضى بها عـلى دور النشر اخلـاصة وحـصرها بالدولة احـتكاراً.
وكيف تدنت االصدارات مبنى ومعنى باختيار الدولة ما ينسجم مع فلسفتها واهدافها واسقاط
مـاالتراه مـتـسـقـاً. وللمـقـارنة كنت اتناول مـثـالً عـدداً من مـجـلة الهـالل صـادر في االربعـينات
وأضـاهيـه بعـدد آخـر صادر من اجملـلة نفـسهـا عندمـا دخلت تلـك الدار نطاق احـتكارات الدولة

بعوامل االدغام.

سسسس::::    ييييخخخخططططرررر    بببببببباااالللليييي    ااااللللسسسسؤؤؤؤاااالللل        ععععــــمممماااا    ااااذذذذاااا    ككككننننتتتتمممم    ققققدددد    ففففووووحتحتحتحتتتتتمممم    ههههنننناااا    ممممنننن    ققققببببلللل    دددداااارررر    ننننششششــــرررر    ااااخخخخررررىىىى    غغغغييييرررر    دددداااارررر
ئئئئااااررررااااسسسس    ببببخخخخصصصصووووصصصص    ننننششششرررر    ببببععععضضضض    ممممؤؤؤؤللللففففااااتتتت    ااااووووتتتتررررااااججججمممم????

كـال. لم افـاحت بعـرض جدي غـيـر عـرض وزارة التـربية باصـدار الطبـعـة اخلـامـسة من كـتـاب
(تراث االسـالم) كـمــا بينت وانا لست مـعــمـالً للتـفـريـخ ال®كن من سـد طلبـات الـشـارين وقـد
بسطت لك في مـبدأ احلـديث مشـاريعي القلمـية التي جتـد اآلن سبـيلهـا الى ا%طبعـة. وما تبـقى
عندي من ترجـمات ومـؤلفات مـازالت مـخطوطة فقـد نوهت به في آخـر اجلزء الثـاني من كتـاب
(تراث االسـالم) وجله مـا اسـتحـسنت نقله الـى العربيـة في اوقـات مـتـباعـدة من حـيـاتي بدافع
حنينـي لالدب وواقع نشـأتـي الفكرية ذات االجتــاه الصـارخ الى عــالم االدب. وليس الي منـهـا
عالقـة با%سائل الكوردية وال بالتـاريخ العام الذي انصرفت كليـة للكتابة فيـه. فلعل في بعض
تلك العناوين مـايغـري دور نشـر اخرى على مـفـاحتـتي بشأن طبـعـهـا وشروطي بسـيطة وسـهلة:
مقـدار زهيد من النسخ على سبـيل ا%كافأة الغيـر- وليست هناك شروط مـالية- وبابي مفـتوح

الي ناشر.

سسسس::::    ححححظظظظييييتتتت    آآآآررررااااؤؤؤؤككككمممم    ااااللللتتتتيييي    ببببسسسسططططتتتتممممووووههههاااا    ففففيييي    ااااحلحلحلحلللللققققااااتتتت    ااااللللععععششششــــرررريييينننن    اااا%%%%ااااضضضضييييةةةة    ممممنننن    ااااححححااااددددييييثثثثنننناااا    ببببااااههههتتتتمممماااامممم
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ووووااااسسسسعععع    ووووااااققققــــــــببببــــاااالللل....    ووووييييــــظظظظههههــــرررر    اااانننن    ببببــــععععــــضضضضــــــــههههــــاااا    للللــــمممم    ييييققققعععع    ممممــــــــووووققققعععع    ررررضضضضىىىى    ممممنننن    ببببععععــــــــضضضضــــههههــــمممم    ووووققققــــدددد    ننننششششــــــــررررتتتت
تتتتععععللللييييــــققققااااتتتت    ووووااااننننتتتتــــققققااااددددااااتتتت    للللببببــــععععضضضض    تتتتللللكككك    ااااآلآلآلآلررررااااءءءء....    مممماااا    ههههوووو    ممممــــووووققققففففــــككككمممم    ممممننننههههاااا????    ههههلللل    للللددددييييككككمممم    ننننييييــــةةةة    ففففيييي

رررردددد    مممماااا????
لم اضع لنفـسي منهـجـاً للدفـاع عن اآلراء التـي اطلع بهـا على القـراء. ولم اخـصص- بل لم
يدر في خلدي يـومـاً ان اخـصص- من وقت عـملي دقـيـقـة واحـدة جملـرد التـفكـيـر في الرد على
منتقد او معـترض. واليخطر ببالي اني فعلت ذلك طوال حياتي غير مـرت1 وعلى صفحات هذه
اجلـريدة نفـسـها الـتي تنشـر اقوالـي اآلن. اوالها كانـت قبل اكـثـر من اربع1 عـامـاً والرد كـانت
. والثانيـة كانت كما يذكـر القراء تعقـيباً حتتمـه ظروف سياسـية دقيقـة جداً وكان تكليفـاً حزبياً
على مـالحظات للصديق العـزيز االستـاذ محسـن دزئي وقد اضطررت اليـه ألسباب ثالثـة اولها
لالقـرار بعـدد من االخطـاء التي وردت في كـتـابي «زيارة للمـاضـي القـريب» وقـد اشـار اليـهـا
االسـتـاذ فـاعــتـرفت بهـا منتــهـزاً الفـرصـة خـشـيــة ان اوضع في عـداد اولئك الكتــاب ا%كابرين
ا%عـتزين {ا يكـتبـون ا%ستنـكف1 عن االقرار باخلطـأ. وثاني االسبـاب الجل تصـحيح وهم شـائع
يتعلق بوقائع معينة من حياتي. وثالثها ألهتبلها فرصةً ادعم بها آراء ووقائع معينة وردت في

الكتاب وكانت بحاجة الى زيادة من االيضاح.
كـمــا ترى - وكـمــا عـهـد الـقـراء بكتــاباتي - انا اعـرض آراء ومــسـتــجـدات على التــاريخ
ا%عــروف. يكـاد كلهــا يكون مــدعــمــاً بوقــائع ووثـائق ونصــوص ال يداخلـهـا تـزوير أو حتــوير.
وبضـاعتي هذه- ان صح ان تسـمى بضاعـة- اليقصـد بهـا ربح بأي شكل يبدو هذا الربح. انهـا
عينة او �وذج غيـر معروض للبيع. واالسلوب الذي اتبعه في عـرضها التصاحبه طبـول ومزامير
وهرج ومرج. ألني ما قصـدت بها ارضاء كائن مع1 مهما علتْ منزلتـه. وال وسيلة للتقرب من
. وال لكسب ثقة عظيـم مهما سمتْ به ا%راتبW ألني ما هذا السلطان او ذاك مهما إرتفع مكاناً
شعـرت في اي حلظة من حياتي بضـرورة التمسح باألعـتاب والتسكـع حول ا%وائد. وال كنت في
حاجة الى التكسب من وراء قـلمي. وخلصائي واصدقائي ومتـابعو مراحل حياتي يعلمـون جيداً
اني لم اسكت والكنت شريكاً في مؤامرة صمت وال متستراً على خطأ تاريخيW وال ناكصاً عن
اي مـحــاولة لتــعـديل خطأ تـاريخي او رأي افلج بهــذا ا%نحى جــرى مـجــرى ا%سلمـات واحــيط

بالهيبة والرهبة وصار من جملة ا%قدسات.
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سسسس::::    للللككككلللل    ممممؤؤؤؤررررخخخخ    ننننههههجججج    خخخخــــااااصصصص    ييييههههتتتتدددديييي    ببببــــهههه....    ووووععععممممللللييييةةةة    ااااللللتتتتــــصصصصححححييييحححح    ااااللللتتتتيييي    ننننووووههههتتتتمممم    ببببــــههههاااا    ههههنننناااا    ععععللللىىىى    اااايييي

ششششييييءءءء    تتتتععععتتتتممممدددد    ووووألألألأليييي    ققققااااننننوووونننن    ااااوووو    ممممببببددددأأأأ    تتتتخخخخضضضضعععع????
اليتـسع اجملـال اليفاء هذه الـنقطة حـقهـا ونحن نتـحـدث عن النقـد والناقديـن كمـا ال اود ان
أترك حـديثي نـاقـصـاً. اقـول باخـتـصـار ان مـحــاوالتي في مـعـاجلـة التـاريخ بـاحـداثه ورجـاله ال
اقدمهـا كبدائل وال كمـسلمات. وهدفي فقط مقـدار ما احصل عليه من جناح فـي حمل القاريء
على التـأمل والتـفكير في وجـاهة مـا اعرض وتقـليب وجوه الرّاي وا%قـارنة. وا%سـألة ال®س من
. وعـالمـة الطريق التي اهتـدي بهـاW او قـريب او من بعـيـد مـقـدار مـا اكون جـريئـاً او مـقـتـصـداً
باالحرى القبـان الذي أزن به احكامي هو ا%باديء الد�قراطية االصيلة. حـقوق الفرد ازاء الدولة
ضمـانات االستمـتاع باحلريات العامـة التي توفرها الدولة للجـمهور. العـوامل الفردية والدوافع
الشـخصـيـة التي تدفع صانـعي التاريخ الى التـأثيـر في مسـيـرة التاريخ. وفـي ا%بدأ كـان همي
مقـصوراً على تبيـان االخطاء الكبيرة التي وقع فـيها ا%ؤرخـون العراقيون وبعـضهم اقدم عليـها
بأع1 مـفتـوحة ترضـية لهـذه احلكومة او تشنيـعاً بـتلك. وتشهـد عليهـا كتب التـاريخ الدراسيـة
ا%قررة الدائمـة التغيـير بتغـير نظام احلكم اذ كـثيراً ما وجـد الطالب كتـاب التاريخ الذي يدرس
فيه. يسـحب منه ليوضع بيده بديلÒ تتـعارض وجهات النظر ا%بـسوطة فيه مع الكتـاب السابق.
ثم اتسعت دائرة كتاباتي في هذا لتخـرج عن نطاق تاريخ العراق ملتزماً ع1 النهج الذي نوهت

به.
واعـود الى عالم الناقـدين والنقـد وسيـاسة الرد. وجـدت معظم الـردود والتعـقيـبات على مـا
اكتـب وهي قليلة جداً -با%قـارنة مع التشـجيـع والثناء- انها تخلو من مـواجهـة صريحـة وطعن
مبـاشر باالسـانيد وا%راجع التي استنـد اليها واسـتشهـد بها. ليس فـيها سند منـاقض %ا رجعت
اليه او امـتريت منه. و%ست في اغلـبها االغـراض ومجرد التـحرش وحـيث اليجد الناقـد ما يرد
به على احلجة باحلـجةW فيرتد الى شخـصي لينال مني بقبيح اللفظ وسوء الصـفات ما اخطأ في
النيل من اطروحـاتي ومـا عـجـز عن دحـضـه من منطلقـاتي. فكـيف تريدني ان أحـشـر قلمي في

هذا ا%يدان?(٣٣).

(٣٣) ليس في ا%سـألة أي تعقـيد وهي بهـذه البسـاطة: أنا ال أختلق األحـداث وال أختـرع وال أرجم بالغيب ومـا أبسطه من
خالل كـتاباتي في التاريخ منتـزعة من مصـادر تاريخية مـعتبـرة إحتلت مكانهـا في التاريخ. مصـادري هذه أمام كل
إنسـان. إال أن بعض الناس اليقرأون واليتـتبـعون واليكلفـون أنفسـهم عناء البحث والتنقـيب كمـا أفعل  ليظـهروا =
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انت تذكـر جيـداً مثالً مـقال1 مـن هذا النمط نشرا في القـدح بي وفي هذه الصحـيفـة بالذات
Êايام كان غيرك رئيساً لتحريرها اولهـما نشر قبل ثماني سنوات بلغ كاتبه حداً من احلطة واجل
. وقبـلت رئاسة حترير اجلـريدة في ان احجم عـن تذييله باسمـه الصريح واتخـذ له اسماً مـستـعاراً
حينه وهو مـصدر عـجبي ان ينزل ا%قال بهـذه اجلريدة التي هي لسـان حال حزب نضـالي كبـير له
امـجاده هكذا. اعني انـها قـبلت {بـدأ التسـتـر على الكتاب البـذيئ1. وهو امـر يخـالف تقاليـد

الصحف الناطقة بلسان احزابها.
كال يا سيديW وألف كال. ال اظنك تريدني ان انزل الـى مثل هذا ا%ستوى. ما اظنك تريدني
اضـاعـة وقـتي مثـالً في رد عـلى مقـال تشـهـيـري آخـر نشـر في خـه بات نفـسـها. كـان فـيـه من
عـبارات القـذف والتـشـهيـر والشـتم ما اليناسـبـه غيـر سـوق اجلناة الثـالثة ا%شـارك1 الى ساحـة
القضـاء لوال حرمة من له حرمـة عندي. افتريدني اجلك اللـه ان اطوح بسمعة جـريدة كنت واحداً
من بناة مـجدها ونضالهـاW لم يبال باحملـافظة على سمـعتهـا بعض الذين او®نوا عليـها او اوكل

اليهم امرها خالل رحلتها التاريخية?.
كـال يا سـيـدي. فأنا ال اضـيع وقـتي في الكـتابة لواحـد فـقط من القـراء لم تعـجـبـه افكاري
مـحاوالً اقناعـه ب1 قراء كـثيـرين يريدونني ان اكـتب ويتوقـون الى قراءة مـا اكتبW واال جـعلت
نفـسي العـبـاً مـن العـب1 إثن1 على احلـبل في (ســركس) يتطاعنان بالقــصـبـات امـام جـمـهـور

ضاحك مصفق وهاتف متحمس لهذا البهلوان او لذاك.

سسسس::::    سسسسؤؤؤؤااااللللنننناااا    ااااالالالالخخخخــــييييرررر....    ووووللللععععلللل    ااااجلجلجلجلوووواااابببب    ععععننننهههه    سسسســــييييككككوووونننن    تتتتككككممممللللةةةة    %%%%اااا    ااااجنجنجنجنرررر    ااااللللببببــــححححثثثث    ففففييييهههه    ححححــــوووولللل    تتتتععععااااممممللللكككك
ممممعععع    ااااللللششششخخخخــــصصصصييييااااتتتت    ااااللللتتتتااااررررييييخخخخــــييييةةةة    ووووااااللللووووققققاااائئئئعععع    ااااللللتتتتــــااااررررييييخخخخييييةةةة    ففففاااالللليييي    ججججــــااااننننبببب    مممماااا    ععععددددهههه    اااا%%%%تتتتااااببببععععــــوووونننن    للللههههذذذذهههه
ااااحلحلحلحلللللققققــــااااتتتت    ممممنننن    ققققببببــــييييلللل    اااا%%%%ففففااااججججــــآآآآتتتت    ععععنننندددد    تتتتننننااااووووللللكككك    ااااللللششششخخخخــــصصصصييييــــااااتتتت    ااااللللسسسسييييــــااااسسسسييييــــةةةة    ااااللللععععررررااااققققييييــــةةةة....    الالالالححححظظظظ
ً    ففففــــييييمممماااا    ععععدددد    ممممنننن    ااااحلحلحلحلــــققققاااائئئئقققق    ااااللللتتتتيييي ً    ممممنننن    ااااللللصصصصررررااااممممــــةةةة    ففففيييي    ااااالالالالححححككككاااامممم....    ووووااااللللططططععععنننن    ااااححححييييااااننننااااًًً ببببععععضضضضــــههههمممم    ننننووووععععااااًًً

= سقطات لي أو إسـاءة نقل أو تزوير أو سوء إسـتشهـاد. وال أدري أهذا من سوء حظي أو سـوء حظهم أو سوء حظ
القراء الذيـن يقرأون لهم. وهم عـادة وتغطية لكسلهم أو عـجزهم أو مـحدودية فيـهم يتسـقطون فيـما يعـدونه هفوات
(Idea Fixe بـالفكرة ا%تـسلطة) فـإذا بهم يقـعـون في هفـوات. ويغلب على ا%عـتـرض من أمـثـال هؤالء مـا ندعوه
إستولت عليهم وملكت ا%ذاهب وعلقت في وقت أو ظرفٍ مع1 فإعتز بها وأبى مفارقتها متشبثاً بها تشبث ا%شوق
ا%ستـهام مـعتبـراً كل ما يقرأ ضـدها كفـراً وإعتداءً على مـقدسات. ولـو جئت بألف حجـة وحجة. ليـس عندي لهؤالء

العجزة غير الرثاء والشفقة. وليس عند هؤالء لي غير التشبه بقول ابو الطيب ا%تنبي:
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ً    ععععنننندددد    ففففررررييييقققق    ممممــــنننن    ااااللللققققررررااااءءءءWWWW    ففففممممــــاااا    ههههيييي    ااااللللططططررررييييققققةةةة الالالالييييأأأأتتتتييييههههــــاااا    ررررييييبببب    ووووببببععععضضضضههههــــاااا    ككككاااانننن    ييييثثثثييييــــرررر    ااااححححتتتتججججــــااااججججااااًًً
اااا%%%%ثثثثللللىىىى    ففففيييي    ننننظظظظررررككككمممم    للللللللتتتتععععاااامممملللل    ممممعععع    تتتتااااررررييييخخخخنننناااا????

التاريخ بصـورة عامةW هـو خالصة جتـارب البشر وهي مـادة حية فـاعلة تأبى مطلقاً اجلـمود.
وا%ؤرخـون او كــتـاب التــاريخ -او سـمـهـم مـا شـئت- في عــصـورنا ا%تــأخـرة هذه  التي حــفلت
بالوثائق والتسجيـالت واالرشيفات والنشاط اآلثاري  ويلحق بذلك جمهـرة من احملقق1 ا%نقب1
عن الشواهد والبيناتW إنهم اشبه {ملكة من �الـك النحل في خلية ناشطة لتزويد عا%ها با%ادة
الغذائيـة الصاحلة. دائبـة على تنظيم دواخل اخللية وكنسـها من األوضار منهـمكة دوماً في هدم
هذا اجلدار القـد� وبناء آخر جديد. ومـدافعة عن حمـاها من غائلة اخملرب1 ا%عـتدين. والبد من
ضحايا في كل معركة من معارك احلياة وفي معركة الوصول الى احلقائق التاريخية تقع خسائر
وتنقلب مفـاهيم وتتجدد نظرات ويوضع صـانعو التاريخ على السَّـفود ويُقلبون ظهـراً لبطن فوق
نار حامية. وكل يوم يطالعنا اكتشاف مـع1 يضاف الى التاريخ البشري أو يلغي أو يعدّل جزءً
منه. ولتـجـارب احلكم وتبـدل االنظمـة وطرازها ومـردود سـياسـاتهـا على اال¦ والشـعـوب التي
حتكمهاW دور رئيس في صنع التاريخ ومواجهة ا%ؤرخ1. لو ارسلنا الطرف الى مقدار ما اعتور
تاريخ البـشر من تعـديل وتصحـيح منذ بدء تسجـيله %ا وسعـتنا مجلدات ومـجلدات. الاريد ان
اخذك مثالً الى ابعد من احلرب1 العا%يت1 االولى والـثانية على سبيل ا%ثال. وهما واحدتان من
اهم مراحل التاريخ البشري. كم الفت فيهما وفي اثارهما السياسية واالجتماعية من كتب وكم
قلبت ا%ؤلفـات من مـفـاهيم أو ا%ؤلفـات األخـرى. وكم عُدل خـاللهـا من احكام مـعـينة فـرضتـهـا
سياسـة معينة بجر�تـه وفرضها مؤرخـون اليخدمون احلقـيقة بل جهة سـياسية او لغـرض سياسي

مقصود. وسأضرب لك مثل1 على سرعة التغيير:
جرى في مـوسكو (١٩٣٧-١٩٣٩) ما عُد قـبل محاكـمات نورمبـرغ اهمّ واعظم محاكـمات
سياسـية في التاريخ و� خاللها تصـفية معظم قادة ثورة اكـتوبر الكبار والقضـاء على اكثر من
ثالثة ارباع اللجنة ا%ركـزية والكوادر العليـا السوڤيـاتية بتـهمـة اخليـانة واجلاسـوسيـة واالتصال
باالجنبي بهـدف تدمير الكيـان السوڤـياتي وكانت مـحاكمـات علنية تسـابق ا%تهمـون فيـها كل
بدوره لالعــتــراف بجـر�ـتـه الكبــرى ولم تلـحظ اي ع1 نافــذة من الصــحـفــي1 والدبلـومـاســي1
االجــانب الذين حــضــروا احملــاكـمــات اثراً مـن شـدة او مــعــاملة قــاســيــة ادت الى انتــزاع هذه
االعتـرافات الشخـصية منهم فـأدينوا وحكموا واعـدموا. وصدقت االغلبـية في اجملتـمع العا%ي
Wا جـرى واكــبـرت العـدالة الســوڤـيـاتيـة وكـتــبت حـول خـيـانـة هؤالء مـئـات من كـتـب التـاريخ}
وهوجمت تلك القلة التي شككت في حقيقة ما حصل وبدا االمر وكأنه حقيقة تاريخية اليأتيها
ريب. ثم دار الزمن دورته. وبدأت - بعـد عـشرين سنة من هذه ا%أسـاة التـاريخيـة - عمليـة رد
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االعـتبـار لهـؤالء الضحـايا ليـوضعـوا في مكانهم التـاريخي الصـحيح {جـهـود قلة من ا%ؤرخ1
واحملقق1 الطلعة الذين نذروا انفـسهم لتصحيح ا%فاهيم التاريخية ا%زيفـة. امام ذهول شيوعيي

. العالم ا%ساك1 الذين ارغموا على ابتالع هذه الكذبة الكبيرة وغذوا بها جيالً كامالً
وآلخـذك مع القـراء الى تاريخ ابعـد قلـيالً مـن هذا لتـرى مـا عمـله ا%ؤرخـون بحـدث تاريخي
معـ1 في اعقاب احلـرب العامـة االولى: وقد أورَدْتُهُ في الـصحيـفة (٧) من اجلـزء االول %ؤلفي
«مغـامرة الكويت: الوجـه واخللفيـة» وهو الكتاب الذي كرهه وقـاطعه الكويتـيون والسـعوديون
واالمـريكان فــضـالً عن العـراق. ألن فـيـه عنـاصـر اتهـام وجتـر� لكل مـن هذه االطراف تأبى ان

تذكّر بها. وما اجتزؤه منه هنا ورد في مقدمته:
قلـتُ: اول صــيـــغـــة (للـحــرب الـبــاردة) وهـي الصـــيـــغــة الـتي اتخـــذها ا%ـفــاوض الـروسي
(تروتسكي) في صلح برست ليـتوڤـسك ١٩١٨ كمـحاولة للتحـدي واالعتـذار عن قبـول شروط
ا%انيـا القـيصـرية في عـقـد صلح منفـرد مع روسيـا. والتـاريخ العـام يُطبِق على ان هذا ا%فـاوض
ذهب للتـفاوض وهو مزود بتـعليمـات دقيقـة وصريحـة وتوجيـهات محـددة من احلزب الشـيوعي
ولين1 فنفـذها بكل امـانة وقـد ايدت دائرة ا%عـارف السـوڤيـتـيـة بطبعـة ١٩٢٧ لكاتبـهـا ا%ؤرخ

(منتس) هذه احلقيقة بتدوينه فيها هكذا:
«حـمل تـروتسكي الى (برست لـيـتـوڤــسك) صـيـغــة (السلم والحـرب) بتــوجـيــه من احلـزب

الشيوعي.
لكن وبـعـد ان تـأزم الوضع ب1 تروتـسكي وســتــال1 في ١٩٢٩. اســرع ا%ؤرخ الســوڤــيــتي

الشهير (ياروسالڤسكي) ليكتب في كتابه (تاريخ روسيا) حول هذا:
«في مــجــرى صــيــغــة (السلم والحــرب) ومن اجـل احـداث اثـر مــشكوك في جــدواه عــمــد
تروتسكي وعلى مسـؤوليته اخلاصـة الى التوقيع على مـعاهدة برست ليتوڤـسك التي كان �كن

ان تؤدي الى تدمير الدولة السوڤيتية.
وفي العام ١٩٣٤ بعد طرد تروتسكي واخراجه من البالد كتب ا%ؤرخ (كروت1):

. وان تصريحه (ال سلم «اخفق تروتسكي في تنفيذ التعليمات التي زوده بها لين1 شخصياً
وال حرب) كان ضد االمر الذي صدر له من لين1 وستال1».

وفي العـام ١٩٣٨ وهـو عـام تصـاعـد حــملة التطهــيـر الدمـوي كـتـب ا%ؤرخ (پوپوف) «هذا
احلـقـيـر تروتسكي اسـتطـاع {ظهـره اخلـادع ونفـاقـه ان يخـفي مـوقـفـه االجـرامي كـمـشـعل حـرب

بشعاره السلم والحرب».
هكذا يجري التزوير في التاريخ.
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ها نحن نأتي الى ختـام جولتنا. وقد اتعـبتمـاني واتعبتكمـا فعسى ان تقع ثمـرة اتعابنا هذه
في ارض مـخـصبـة وهو خـيـر ما ينالـه ا%رء امثـالنا من تعـويض كـمـا ارى. وفي الوقت الذي ال
يسعني اال ان ازجي شكري واعرب عن ارتياحي الشديد للقراء االفاضل الذين اشادوا {ا قرأوا
لي. ال اسـتطيع ان اعـتـذر لذلك الفـريق الذي نقـم على بعض مـاجـاء في حـديثي من تعليـقـات
®س شغاف ما نزل عندهم منزلة ا%سلمـات وا%قدسات. فهذا هو شأني في عرض مـا آراه حقيقة

وال أحيد عنه واجلزاء في اآلخرة.
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Âö#_« X(dN0
حرف: أأأأ

٢٧٠ W١٣٦ W٩١ W٩٠ W٤٨ Wإبراهيم أحمد: ٣٣
إبراهيم بگ هنانو: ٢٧٣
إبراهيم الدركزلي: ١١٣

إبراهيم فيصل األنصاري: ١٦
إبراهيم كبّه: ١٣٤

إبراهيم كشموله: ١٦٠
إبراهيم وصفي رفيق: ٣٣

إبن الرومي: ١٤٤
١٥ W١٤ :1أحمد أم

٢٤٩ Wأحمد البارزاني (الشيخ): ٤١
أحمد توفيق الصائغ: ١٦
أحمد جعفر األوقاتي: ٣٣

١٥٤ W١٢٤ Wأحمد حسن التكريتي (البكر): ١٩
١٤٤ Wأحمد اخلاني: ٦٨
أحمد رشيد بگ: ١٦٧

أحمد شوقي: ١٤٣
٢٧٧ Wأحمد الصافي النجفي: ١٤٦

أحمد صالح العبدي: ١٧٠
أحمد العجيل: ١٢٩

٢١٩ W١٧١ Wأحمد قدري: ٢٠
أحمد نسيم سوسة: ١٥٢

أحمد الياور: ١٢٨
٩٢ W٨٣ Wإدريس البارزاني: ٨٢
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إدريس علي خان: ٧٨
W٢٢٣ W٢٠٩ W٢٠٤ W١٨٦ W٨٧ W٧٣ W٥٠ W٤٩ W٢٧ W٢٦ Wأدولــــف هــــتــــلــــر: ٢٢

٢٣٧ W٢٣٦ W٢٢٦
٨٩ W٨٨ W٨٧ Wآرثر كويتسلر: ٧٩
١٢٦ W١١٩ Wأرشد العمري: ٢٥

٢٧٧ :( أرشيبالد كالرك كير (السرّ
١٧٠ Wأرسطو طاليس: ٦٥
٢٥٧ W٢٥٣ :1إرنست م

أرنست همنغواي: ٢٥
استور (الليدي): ٢٥
أسعد شيتنه: ١٨٨

٢٥٤ Wإسماعيل عباوي (توحلّه): ٢١٥
األصبهاني (أبو الفرج): ١٥٢

أغاثا كريستي: ٢٣٦
أفالطون: ٦٥

٢٠٩ Wأكرم احلوراني: ١٠٩
١٥٠ Wأكرم فاضل: ١٤

البير كامو: ٢٥
الدوس هسكلي: ٢٥
آلفري (ا%يجر): ٢٥٢
ألفونس كار: ٢١١
أميل البستاني: ٥٤
أميل خوري: ٥٤

W٢٢٧ W٢٢٥ W٢٢٤ W٢٢٣ W٢٢٢ W٢٢١ W٢٢٠ Wأم1 احلـــــســــينـي (احلــــاج): ٢٠٩
٢٧٤ W٢٣٢ W٢٣١ W٢٣٠ W٢٢٩

أم1 هويدي: ١٣٥
أندريه موروا: ٢٥
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أنطون ثابت: ٥٤
أنطون چيكوف: ٣٧
أنطون سعاده: ١٧٥
أنطوني ايدن: ٢٠٠

أنور خليل: ١٤
أنور شاؤول: ١٤

٧١ Wأنور ا%ائي: ٧٠
إيليا أبو ماضي: ١٣
إ�ري ناجي: ٢٠١

حرف: بببب
پاتريس ويب: ٢١

برتراند رسل (اللورد): ٢٥
٢٧٩ W٢٥ Wبرنارد شو (جورج): ٢١

پروسپر مير�ييه: ٢٧٩
پريت (د. ن.): ٢٠٤
بشير مصطفى: ٥٥

W٢١٥ W٢١٢ W١٨٦ W١٨٥ W١٤٥ W١٤١ W١٣١ W١٣٠ W٤٩ Wبـكـر صـــــــــــدقـي: ١٠
W٢٥٠ W٢٤٩ W٢٤٨ W٢٤٧W٢٤٦ W٢٤٥ W٢٣٤ W٢٣٠ W٢١٨ W٢١٧ W٢١٦
W٢٦٥ W٢٦٤ W٢٦٣ W٢٦٢ W٢٦١ W٢٦٠ W٢٥٩ W٢٥٨ W٢٥٧ W٢٥٦ W٢٥٢
W٢٧٦ W٢٧٥ W٢٧٤ W٢٧٣ W٢٧٢ W٢٧١ W٢٧٠ W٢٦٩ W٢٦٨ W٢٦٧ W٢٦٦

٢٧٧
بلسودسكي: ٢٦٦

٢٧٩ W٢٧٥ Wبلوتارخ: ٨٥
بنفنوتو چيلليني: ٨٦
بهاءالدين نوري: ٢٠٢

١٧٥ W٦٣ W٦٢ Wبهجت العطية: ٦١
پوپوف: ٢٩٠
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٨٨ Wبوخارين: ٢٣
بيردوود (اللورد): ١٩٨

∂∏ ¨µ∏ ∫œd}$…dOÄ
بيكاسو: ٢٥

حرف: تتتت
١٦٦ W٧٩ Wحتس1 الشيخ سعيد (ا%ير): ٧٨

حتس1 علي: ٢٤٨
حتس1 قدري: ٢٠

٢٩٠ W٢٨٢ Wتروتسكي: ٨٨
التوحيدي (أبو حيان): ١٥٢
١٠٤ Wتوفيق احلكيم: ٥٩

٢٣١ W٢٢٩ W١١٩ Wتوفيق السويدي: ٥١
١٧٠ W١١٨ W١١٧ W٦٢ W٤٤ W٢٧ Wتوفيق منير: ٢٦

٢٠٥ Wتوفيق وهبي: ١٥٣
تومسن (ا%يجر): ٢٥٦

حرف: ج
چارلس ديكنز: ١٣

جبرائيل جورج عبديني: ٢٣٥
جبران خليل جبران: ١٢
چرچل (ونستون): ٩٥

جرجي زيدان: ١٢
١٣٤ W١١٨ W٨١ W٥٢ Wجرجيس فتح الله: ٩

١٤٤ Wاجلزيري: ٦٨
٢٦٥ Wجعفر أبو التمن: ٢٢٩

١٥ Wجعفر اخلليلي: ١٤
٢٦٨ W٢٦٥ W٢٦٤ W٢٦٣ W٢٦١ W٢٤٩ W٢٣٥ Wجعفر العسكري: ١٩٨

جالل بابان: ٢٥٦
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جالل جعفر األوقاتي: ٢٦٤
١٣٣ W١٠١ Wجالل الطالباني: ٦٠

جليل العطية: ١٥
W١٠٢ W١٠١ W١٠٠ W٩٩ W٩٨ W٩٧ W٩٦ W٧٠ W٦٤ W٦٣ Wجــمـال عــبــدالناصــر: ١٠
W١١٣ W١١٢ W١١١ W١١٠ W١٠٩ W١٠٨ W١٠٧ W١٠٦ W١٠٥ W١٠٤ W١٠٣
W٢٣٧ W٢٠٩ W٢٠٠ W١٩٩ W١٩١ W١٨٥ W١٧٦ W١٧٥ W١٦٩ W١٣٥ W١٣٤

٢٨٥ W٢٨٢ W٢٤٦ W٢٤٥ W٢٣٩
٢٦٨ W٢١٧ W١٩٣ W١٩٢ W١٧١ W١٣٠ Wجميل ا%دفعي: ٤٩

چمبرل1 (نڤيل): ٢٦
١٥٣ Wجواد علي: ١٥٢

١٠٦ Wجواهر الل نهرو: ٢٥
جورج (عريف الشرطة): ١٦٧

جورج لوميتر: ٧٥
جوزيف ديڤيز: ٨٨

جول ڤيرن: ١٣
جون هويكنز: ١٤

٣٦ W٣٥ Wجوهر عزيز دزه يي: ٣٣
جيمس موريس: ٢٦٢

حرف: حححح
حاچم إبن مهيد: ٢٤٨
حافظ األسد: ١٠٢

احلبيب بورقيبة: ١١١
حردان عبدالغفار التكريتي: ٨٢

٢٤ Wحسن زكريا: ١٤
حسن الطالباني: ٢٢

حسن عبود: ٧٠
حسيب الربيعي: ١٨٧
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١١١ Wحس1 إبن طالل (ا%لك): ١٠٦
٢٦٩ W٢٢٤ Wاحلس1 إبن علي (الشريف): ١٩٨

حس1 پاشا اجلليلي: ٣٧
١٣٧ W١٢٩ W١١٤ W٥٣ W٤٣ Wحس1 جميل: ٢١

١١٣ Wحس1 عبدالعال: ٤٤
حس1 فوزي (اللواء): ٢٧٠

W٢١٥ W٢١٤ W٢١٣ W٢١١ W١٩٣ W١٧١ W١٤١ W١٣٠ W١١٤ Wحكمت سليمان: ٤٩
٢٥٣ W٢٣٥ W٢١٧
حكمت (مال بختيار): ٢٨٢

حمدي الپاچچي: ١٩٧
حمدي صدرالدين: ٢٣٩

١٣٤ W١٣٣ Wحمه زياد آغا: ٦٠
حميد برواري: ٢٧

١٢١ W٤٦ W٤٥ Wحنا بطاطو: ٤٤
حرف: خخخخ

خالد محي الدين: ١١٠
خالد النقشبندي: ٣٧
خدوري خدوري: ٢٤

خروشوف: ٨٩
خضر فندقلي: ١٦٠
خضوري شوع: ٢٤

١٨٨ W١٦٨ :1خليل إبراهيم حس
١٢١ W١٢٠ Wخليل أم1 ا%فتي: ٣١

خليل خوشڤي: ٢١٨
٢٠٥ W١٥٩ Wخليل كنّه: ١٠٨

اخليام (عمر): ١٤٦
٧٩ Wخيري الشيخ سعيد (خيرالدين): ٧٨
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حرف: دددد
دارا توفيق: ٨٤

١١١ Wدانا آدم شميدت: ١٠١
داود الچلبي: ١٥٢

٦٦ W٢٤ Wداود الصائغ: ٢٣
٢١٩ W٢٠٩ Wدرويش ا%قدادي: ١٧١

ديكارت: ٦٥
ديغول (اجلنرال): ٢٠٣
د�تروف (جورج): ٢٣
ديوالي الدوسكي: ١٦٧

ديوجينوس: ٦٥
حرف: ذذذذ

٢٢٦ W١٢٦ W٧٠ W٤٧ W٣٧ W٢٤ W١٥ Wذوالنون أيوب: ١٤
حرف: رررر

٥٤ Wرئيف خوري: ٢٥
٢٥٩ Wرامسي ماكدونالد: ٢١

رايدنگ (اللورد): ٩٥
راديك: ٨٨

٢٤٣ W٢٣٣ W٢٢٨ Wرجب عبداجمليد: ٢٢٧
٢٦٨ W٢٦٢ Wرستم حيدر: ٢١٣

رشاد عارف: ٣٧
رشيد سندي: ٢٧

رشيد عارف: ١٣٧
W١٧١ W١٤٥ W١٤١ W١٣١ W١٣٠ W٤٩ W٤٨ W١٩ Wرشـــيــــد عـــالـي الگيــــالني: ١٠
W٢١٣ W٢١٢ W٢١١ W٢١٠ W٢٠٩ W٢٠٨ W٢٠٦ W١٩٧ W١٩٥ W١٩٣ W١٩٢
W٢٢٤ W٢٢٣ W٢٢٢ W٢٢١ W٢٢٠ W٢١٩ W٢١٨ W٢١٧ W٢١٦ W٢١٥ W٢١٤
W٢٣٥ W٢٣٤ W٢٣٣ W٢٣٢ W٢٣١ W٢٣٠ W٢٢٩ W٢٢٨ W٢٢٧ W٢٢٦ W٢٢٥
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W٢٤٦ W٢٤٥ W٢٤٤ W٢٤٣ W٢٤٢ W٢٤١ W٢٤٠ W٢٣٩ W٢٣٨ W٢٣٧ W٢٣٦
٢٧٤ W٢٦٨ W٢٦٣ W٢٦٠ W٢٥٩ W٢٥٨ W٢٥٦ W٢٥٠ W٢٤٩ W٢٤٨ W٢٤٧

رضا پهلوي: ٢٦٦
رضا الطالباني (الشيخ الشاعر): ١٤٤

رفائيل بطي: ٢٢٨
رفعت الچادرچي: ١٢٩
رفعت احلاج سري: ٢٤٣
رفيق (مدير شرطة): ٦١
١٤٧ Wرفيق حلمي: ٢٢

رفيق عارف: ١٨٨
٤٠ Wروجيه مارتان: ٣٠

روس توماس: ٤٠
رياض رشيد ناجي احليدري: ٢٥١

٢٢٦ Wريبنتروب: ٢٢
حرف: زززز

زكي خيري: ٢٠٢
٨٤ Wزيد أحمد عثمان: ٦٠
٨٨ W٢٥ Wزينوڤيڤ: ٢٣

حرف: سسسس
سارتر (جان پول): ٢٥
ساسون حسقيل: ٢٦٥

٢١٩ W٢٠٩ W١٧١ Wساطع احلصري: ١٤١
سامي شوكت: ٢٠٩
سامي فتاح: ٦١

٢٨٠ W٢٥٧ W٢٥٦ W٢٥٥ Wستافورد (رونالد سيمپل): ٢٥٣
٢٨٢ W٢٦٦ W١٦٨ W١٢٣ W٨٩ W٨٨ W٥٩ W٢٧ W٢٣ :1ستال

ستيڤن لونگرك: ٢٥١
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سدني ويب: ٢١
سعاد رؤوف شير محمد: ١٩٤

سعد صالح: ١٦٢
سعود إبن عبدالعزيز: ٢٣٩

سعيد الديوَچي: ١٥
W١٦٣ W١٦٢ W١٦١ W١٦٠ W١٥٩ W١٥٨ W١٥٧ W١٥٦ W٩٠ Wســـعـــيـــد القـــزاز: ١٠
W١٧٤ W١٧٣ W١٧٢ W١٧١ W١٧٠ W١٦٩ W١٦٨ W١٦٧ W١٦٦ W١٦٥ W١٦٤

٢٤٥ W١٨٤ W١٧٥
٢٥ Wسالمة موسى: ١٣
سليمان نظيف: ١٦٢

سلمان الصفواني: ٢٦٢
٢٥١ Wسليم طه التكريتي: ٢٤

١٧٩ W٦٩ W٥٦ W١٧ Wسليم الفخري: ١٦
سنحاريب: ١٦٤
سوكارنو: ١٠٦
سولبرگر: ٤٩

حرف: شششش
شابو (الطحان): ٥٠
٦٧ Wشاذل طاقة: ٦٥
شارلي شاپلن: ٢٥

شاكر محمود ند�: ٢٤٣
شاكر الوادي: ٢٧٠

١٥٣ Wشفيق العاني: ١٥٢
٩١ Wشفيق قزاز: ٩٠
شكري القوتلي: ٢٧٣

شو آن الي: ١٠٦
شلومو دالل: ٢٠٣
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شوقي ضيف: ٥٩
شوكت بامرني: ٢٨٢

شوكت شيخ يزدين: ٢٨٢
الشيخلي: ٨٢

حرف: صصصص
صادق شيخ بابو البارزاني: ١٦١

صالح بگ ميران: ٥٧
١٣٣ Wصالح جبر: ٤٤

صالح مهدي عمّاش: ٨٢
٧٢ W٧٠ W٦٤ W٦٠ W٥٨ W٥٧ Wصالح اليوسفي: ٣٧

صبحي عبداحلميد: ١٠١
١٢٩ Wصفوك الياور: ١٢٨

٢٣٩ W٢٣١ W٢٣٠ Wصالح الدين الصباغ: ٢٢٤
حرف: ضضضض

٤٣ W٤٢ W٤١ Wضياء شيت خطاب: ٣٣
ضياء يونس: ٢٦٨

حرف: طططط
طارق سلمان: ٤٦
طاهر يحيى: ٢٤٣

٧١ Wطه الشيخ أحمد العسكري: ١٤
٢٦٨ W٢٣٢ W٢٣٠ W٢٢٩ Wطه الهاشمي: ٤٩
حرف: عععع

عادل عوني: ١٣٤
عارف علي أصغر (جياووك): ٣٢

١١٣ Wعامر عبدالله: ٤٤
١١٩ Wعباس (ا%درس): ١١٣
٥٩ Wعباس محمود العقاد: ١٣
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٢٣١ W٢٢٥ W١٩٦ W١٩٥ Wعبداإلله إبن علي (الوصي): ٣٤
١١٣ Wعبداألمير أبو تراب: ٤٦

عبداألمير العگيلي: ١٧
عبدالباري توفيق: ٣١

عبدالباقي سليمان (الدكتور): ١٨٧
عبداجلبار عبدالله: ١٤

١٧٣ Wعبداجلبار فهمي: ١٧٢
١١٣ Wعبداجلبار وهبي (أبو سعيد): ٤٤

عبداحلس1 األزري: ٢٧٧
عبداحلس1 الفيلي: ٧٧

٢٢٦ W١٦٨ W١٦٧ W١٤٧ W٣٣ W١٨ W١٥ Wعبداحلق فاضل: ١٤
١١٨ Wعبداحلكيم شريف: ١١٧

١٠٤ Wعبداحلكيم عامر (ا%شير): ١٠٢
٢٥٣ Wعبداحلميد الدبوني: ٢١٥
١٠٩ Wعبداحلميد السراج: ١٠٧

عبداحلميد الثاني (السلطان): ١٣١
عبدالرحمن البزاز: ٢٥٠
عبدالرحمن خضر: ٢٦٢
عبدالرحمن زيور: ٣٥

عبدالرحمن الشهبندر: ٢٧٣
عبدالرحمن عزام: ١٠٢

عبدالرحمن قاسملو: ٢٨٢
عبدالرحمن الگيالني: ٢٣٤

١٥٢ Wعبدالرحمن محمد عارف: ٦٥
عبدالرحمن النقيب: ٢٣٤
عبدالرحيم الراوي: ٢٤٣

١٢٦ W١٢٥ W١١٣ W٤٧ W٤٤ Wعبدالرحيم شريف: ١٨
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٢٦٢ W٢٦١ W٢٤٥ W١٢٨ W٥٧ Wعبدالرزاق احلسني: ٥٦
١١٣ Wعبدالرزاق زبير: ٤٦
عبدالرزاق السنهوري: ٤٢

١٥٥ W١٥٢ Wعبدالرزاق محي الدين: ١٥١
عبدالرزاق النايف: ٥١

٢٤٢ W١٥٥ W١٠١ W٩٩ W٩٠ W٨١ W٨٠ Wعبدالسالم محمد عارف: ٦٩
١٢٠ Wعبدالعزيز اخلياط (األعرجي): ٣١

عبدالعزيز آل السعود: ٢٣٩
٢٧٩ Wعبدالعزيز طيب: ٥٩

٢٤٣ Wعبدالعزيز العقيلي: ١٨٤
عبدالغني الراوي: ٢٤٣

١٣٤ W٦٩ W٦٨ Wعبدالغني ا%الح: ٦٥
١٤٢ W١٢٦ W١٢٠ W١١٤ W٥٦ W٥٣ W٤٧ Wعبدالفتاح إبراهيم: ٤٤

عبدالفتاح الزلط: ٨٢
عبدالفتاح علي البوتاني: ٧٢

١١٤ Wعبدالقادر إسماعيل: ١٧
عبدالقادر رشيد الناصري: ١٤٧

عبدالقادر ا%ازني: ١٣
عبدالكر� السعدون: ٢١٢

W٤٥ W٤٤ W٣٧ W٣٦ W٣٥ W٣٤ W٣٣ W٢٩ W٢٤ W١٥ W١٤ Wعـــبــدالـكر� قـــاسم: ١٠
W٩٠ W٨٧ W٧٨ W٧٧ W٧٥ W٧٣ W٧٢ W٧٠ W٦٩ W٦٨ W٦٦ W٦١ W٥٧ W٥٦
W١٣٦ W١٣٥ W١٣٢ W١٣١ W١٣٠ W١٢٩ W١٠٩ W١٠٨ W١٠٧ W١٠٣ W١٠٠
W١٧٤ W١٧١ W١٧٠ W١٦١ W١٥٦ W١٥٠ W١٤٩ W١٤٨ W١٤٤ W١٤١ W١٣٨
W١٨٥ W١٨٤ W١٨٣ W١٨٢ W١٨١ W١٨٠ W١٧٩ W١٧٨ W١٧٧ W١٧٦ W١٧٥
W٢٣٨ W٢٣٧ W٢٢٨ W٢٠١ W١٩٧ W١٩٢ W١٩١ W١٨٩ W١٨٨ W١٨٧ W١٨٦

٢٤٥ W٢٤٤ W٢٤٣ W٢٤٠
١٠٧ Wعبداللطيف البغدادي: ١٠٣
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عبداللطيف الدراجي: ٢٤٣
عبداللطيف نوري: ١١٣

عبدالله إسماعيل البستاني: ١٧
٣٥ Wعبدالله إبن احلس1 (ا%لك): ٣٤

عبدالله الدملوجي: ١٦٣
عبدالله القصاب: ٣٤

عبدالله مسعود القريني: ٢٣
عبدالله النقشبندي: ١٥٥

عبداجمليد حسن: ٦٠
٢٥٢ Wعبداجمليد حسيب القيسي: ٢٥١

١٣٥ W١٠٨ W١٠٧ Wعبداجمليد فريد: ٩٩
عبداجمليد محمود: ١٤٥

عبداجمليد اليعقوبي: ٢٥٧
٢٣٥ Wعبداحملسن السعدون: ٢١٢

عبداحملسن القصاب: ١٤٥
عبدا%لك عبداللطيف نوري: ١١٣
عبدا%هيمن سليمان البارزاني: ٩٣

عبدالوهاب الركابي: ١٤٥
W١٠٧ W١٠٣ W٩٧ W٧٨ W٧٧ W٧٦ W٧٥ W٧٣ W٧١ W٧٠ Wعــبـدالوهاب الشــواف: ٢٧

٢٤٦ W٢٤٣ W١٨٤ W١٧٩ W١١٨ W١١٧ W١١١ W١٠٨
عبدالوهاب الگيالني: ٢٣٤
عبدالوهاب مرجان: ١٢٩

عبيدالله مصطفى البارزاني: ١٦١
عبيدالله النهري (الشيخ): ١٠٢

٢٥٦ Wعجيل الياور: ١٢٨
عزره ورده: ٢٥٥

W٥٦ W٥٥ W٥٣ W٥٢ W٥١ W٤٧ W٤٤ W٤٣ W٣٣ W٢٦ W١٨ W١٠ Wعـــــزيز شـــــريف: ٩
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W١٢١ W١٢٠ W١١٩ W١١٨ W١١٧ W١١٦ W١١٤ W١١٣ W٩٦ W٨٤ W٨٣ W٥٩
١٧٠ W١٤٢ W١٢٩ W١٢٨ W١٢٧ W١٢٦ W١٢٥ W١٢٤ W١٢٣ W١٢٢

١٦٣ Wعالء الدين الوسواسي: ٣٣
٢١٠ Wعلي إحسان (اجلنرال): ١٦٢

علي جودت األيوبي: ٢١٧
١٦٠ Wعلي حس1 األحمد: ١٥٧
١١٤ Wعلي حيدر سليمان: ٢٢

علي إبن العباس: ١٤٤
علي عبدالله: ٦٠

علي غالب األعرجي: ١٥٩
علي محمود الشيخ علي: ٢٢٦

٢٤٨ Wعلي الوردي (الدكتور): ٢٠٧
١٦٠ Wعمر علي (العقيد الركن): ١٥٩

عمر فاخوري: ٥٤
٩١ Wعمر مصطفى (دبابه): ٩٠

عمر وهبي پاشا: ١٦٢
١٣٣ Wعوني يوسف: ٦٠

حرف: غغغغ
٢٥٦ W٢٢٨ W٢١٨ W٢١٦ Wغازي األول: ٢٠٨

غازي الداغستاني: ٢٤٥
٧٠ W٦٩ W٦٨ Wغربي احلاج أحمد: ٦٥

غضبان السعد: ٥٦
٢٧٦ Wغوبلز (جوزف): ٢٧٤

حرف: فففف
فابيوس ماكسيموس كونتراكتور: ٢٠

الفارابي: ٦٥
٢٤٦ Wفاضل اجلمالي: ١٥٣
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٢٨٢ W٢٢٧ :1فاضل حس
W٢٣٨ W٢٣٤ W٢٢٢ W١٨٥ W١٧٢ W١٦٩ W١٦٧ Wفــــاضل عـــبــــاس ا%هــــداوي: ١٠٨

٢٤٤ W٢٤١
فخري كر� زنگنه: ١٤٠
فرانسوا مورياك: ٢٥

٢٦٥ W٢٣٠ W٨٨ W٨٧ Wفرانكو (اجلنرال): ٧٩
فرج الله احللو: ٦٤

٢٧٥ W٢٢٩ Wفريتز گروبه: ٢٢٣
ڤكتور هوگو: ٢٧٩

٢٧٦ W٢٧٥ W٢٧٤ W٢٧٣ W٢٤٩ W٢٣٠ Wفهمي سعيد: ٢٢٧
فون در غولگه: ٢٣٠

٢٧٩ Wفيدور دوستويفسكي: ١٦٧
W٢٢٩ W٢١٦ W٢١٤ W٢١٣ W١٩٨ W١٩٣ W١٠٧ W٥٤ W٢٠ Wفــــــــيـــــــصـل األول: ١٩

٢٦٦ W٢٤٨ W٢٤٥
حرف: قققق

قاسم حسن: ٢٤
قاسم حمودي: ١٢٠
قدري قلعچي: ٥٤

قسطنط1 زريق: ٢٠٩
حرف: كككك....    گگگگ

گارسيا لوركا: ٢٥
٦٦ Wكارل ماركس: ٦٥

W١٢٦ W١٢١ W١٢٠ W١١٤ W٩٦ W٦٩ W٦١ W٥٦ W٥٣ W٤٧ Wكــامل الـچــادرچي: ١٠
W١٣٨ W١٣٧ W١٣٦ W١٣٥ W١٣٤ W١٣٣ W١٣٢ W١٣١ W١٣٠ W١٢٩ W١٢٧

٢٦٦ W٢٦٥
كامل عياد: ٥٤

١٧٠ W١٢٩ W١٢٦ W٢٧ W٢٤ W٢١ W١٩ W١٨ Wكامل قزانچي: ١٧



308

كامينيف: ٨٨
گبرييل: ٢٥٥

گراهام گرين: ٢٣٦
گروترود بل: ٢٦٥

كروت1: ٢٩٠
كمال عثمان: ٢٢٣

١١٣ Wكمال عمر نظمي: ٤٤
كمال مظهر أحمد: ١٩٤

كميل شمعون: ١٧٥
الكنفاني: ٢٠٩

گوران: ٦٨
١٦٣ W١٥٢ W١٥١ W٥٢ Wگورگيس عواد: ١٣
حرف: لللل

لوقو (مالك): ٢٥١
لوبس اراگون: ٢٥

ليچمن (العقيد): ١٦٢
ليتڤينوڤ: ٢٥

٢٨٢ W٨٨ Wلين1 (فالد�ير إليچ): ٢٤
ليون تولستوي: ٤٠

حرف: مممم
٢١٤ Wمار شمعون إيشاي: ١٧١

مارون عبود: ٢٥
ماري المب: ١٣

ماكسيم گورگي: ٢٤
مالك ياقو إبن مالك إسماعيل: ٢١٤

مام عبدالله: ٧٢
مانرها� (اجلنرال): ٢٦٦
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ماينوبلسكي: ٢٣
مبدر الگيالني: ٢٤٣

٢٨٧ W١٤٧ Wا%تنبي (أبو الطيب): ١٤٤
مجيد خدوري: ١٤
≤∏≤ ∫w¹…“œ محسن
محسن احلكيم: ٩٦

محمد آغا گرماوه: ٢٥٧
محمد بابان: ٣٧

محمد برقي صدقي: ٢٤٩
١٥٣ Wمحمد بهجة األثري: ١٥٢

١٥٢ W١٥٠ W٥٧ W٥٥ W٥٤ W٥٣ :1محمد توفيق حس
١٧٩ W١٧٨ W١٣٦ W١٣٢ W١٣١ W١٢٩ W٦٨ Wمحمد حديد: ٥٣

٢٠١ W١٣٥ Wمحمد حسن1 هيكل: ٩٧
محمد رضا الشبيبي: ١٥٣

٧٠ Wمحمد صديق شنشل: ٦٨
محمد عبدالفتاح اليافي: ٢٧٢

محمد عبدالله عنان: ١٣
محمد عزة دروزه: ٢٠٩

١٨٦ Wمحمد علي جواد: ١٨٥
محمد فاضل اجلمالي: ٨٩
محمد فهمي اجلراح: ٣٢

محمد محمود الصواف: ٢٤٣
W١٤١ W١٤٠ W١٣٩ W١٣٨ W١٢٠ W٩٦ W٥٣ W٤٤ Wمــحــمــد مـــهــدي اجلــواهري: ١٠

١٥٠ W١٤٩ W١٤٨ W١٤٧ W١٤٥ W١٤٤ W١٤٣ W١٤٢
محمد مهدي كبّه: ٥١
محمد نوري خليل: ١٦

محمد هرس1 (الشيخ): ٩١
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٢٣٠ W٢٢٧ Wمحمد يونس السبعاوي: ٢٢
محمود تيمور: ٥٩

٢٧٢ Wمحمود احلفيد (الشيخ): ١٩٨
٣٦ W٣٥ W٣٤ Wمحمود خالص: ٣٣

محمود سلمان: ٢٢٧
محمود شوكت سليمان (الفريق): ١٣١
٩٠ Wمحمود عثمان (الدكتور): ٨٣

١١٨ Wمحمود عزيز: ٢٧
محمود ند� إسماعيل: ٣١

مديحة السلمان: ٢٣٥
١٩٧ W١٥٠ W٩٧ W٩٦ W٨٣ Wمسعود البارزاني: ٨٢

مسعود محمد: ١٥٢
مشعان الفيصل: ١٢٨

W٦٠ W٥٨ W٥٧ W٤٦ W٤٣ W٤٢ W٤١ W٤٠ Wمـصطفى البـارزانـي (مـال مـصطفى): ١٠
W١٢٢ W١٠٢ W١٠١ W١٠٠ W٩٩ W٩٨ W٩٧ W٩٣ W٩٢ W٩١ W٩٠ W٨٣ W٨٢
W١٩٥ W١٨٨ W١٧٦ W١٦١ W١٥٥ W١٤١ W١٣٨ W١٣٧ W١٢٥ W١٢٤ W١٢٣

٢١٨
مصطفى جواد: ١٥٣

مصطفى حمدون: ١٠٩
مصطفى كمال أتاتورك: ٢٦٦
مصطفى لطفي ا%نفلوطي: ١٢

معمر القذافي: ١٠٢
مال حمدي: ٧١
منتس: ٢٨٢

٢٢٣ W٢٠٨ Wمها®ا غاندي: ٩٥
مؤيد طيب: ١٥٦
موسى (م.): ٥٩
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٢٦٥ W٢٢٣ Wموسوليني: ٨٧
موسيس دير هاگوبيان: ١٧٣

٢٢٦ W٨٨ W٢٥ W٢٣ Wمولوتوف (ڤياتسالف): ٢٢
مولود مخلص: ٢٦٨
ميخائيل عواد: ١٦٣
ميخائيل نعيمة: ١٣
ميشيل عفلق: ٢٠٩

حرف: نننن
نائل احلاج عيسى: ٢٠٣
٧٦ Wناپليون الثالث: ٧٥

١٤٢ W١٢٠ Wناظم الزهاوي: ٥٦
ناثر أكرم العمري: ١٤

٢٢٥ Wناجي شوكت: ٢٢٣
١٣٤ Wناجي طالب: ٧٠

٢٤٣ Wناظم الطبقچلي: ٦٨
نالي: ١٤٤

نبيه أم1 فارس: ٥٧
جندة فتحي صفوة: ٢٧٣

٢٣٧ W٢٣٦ Wجنم الدين السهروردي: ٢٣٢
نسيب عريضة: ١٣
نوري بگ: ١٦٢

W١٤٨ W١٣٣ W١٣٢ W٧٤ W٦١ W٥٩ W٥١ W٣٢ W٢٠ W١٤ Wنوري الـســـــعـــــيـــــد: ١٠
W١٩٦ W١٩٥ W١٩٤ W١٩٣ W١٩٢ W١٩١ W١٨٩ W١٨٧ W١٦٢ W١٥٦ W١٤٩
W٢١٢ W٢١١ W٢٠٦ W٢٠٥ W٢٠٤ W٢٠٢ W٢٠١ W٢٠٠ W١٩٩ W١٩٨ W١٩٧

٢٦٨ W٢٣٩ W٢٣١ W٢٢٧ W٢٢٥ W٢١٤ W٢١٣
١٢٥ W١٢١ W٥٢ Wنورية عزيز شريف: ٤٤

٢٨٢ Wنيچيرڤان البارزاني: ٨٥
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نيقوال األول (القيصر): ١٦٧
حرف: ههههــــ

٢٥ Wهارولد السكي: ٢١
هاشم جواد: ٤٥

هاشم العلوي: ٢٦٢
هانيبعل: ٢٠

هاي (اجلنرال): ٢٤٩
هاينز (أ. د.): ٢٧٥
هاينتز (س.): ٢٧٤

هديب احلاج حمود: ١٣٦
همفري تريفيليان: ١٨٤
هواس (الشيخ): ١٢٨

هورتي (األميرال): ٢٦٦
١١١ : هيورث دونّ
٦٥ Wهيگل: ٥٩

حرف: وووو
٢٦٠ Wوارد (جَيْ جِي): ٢٥٩

والدمار گلمان: ١٩٨
وديع جرجي: ٣٢

٢٠٥ Wوصفي طاهر: ١٤٨
وليم شاكسپير: ١٣

٢٧٩ Wوليم شايرر: ٨٥
وليم ماكّيل: ١٨٥

حرف: يييي
ياروسالفسكي: ٢٨٢

W٢١٧ W٢١٦ W٢١٣ W٢١٠ W٢٠٨ W١٩٣ W١٩٢ W١٣٠ W٤٩ Wياس1 الهــاشــمي: ٢٩
٢٧١ W٢٦٨ W٢٦٣ W٢٦٠ W٢٥٩ W٢٥٦ W٢٤٢ W٢٣٤ W٢٣٠ W٢٢٩ W٢١٩
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٢٥٢ W٢٥١ W٢١٥ Wياقو مالك اسماعيل: ٢١٤
١١٦ W٥١ Wيحيى قاسم: ٢٤

يحيى ياس1: ٨٢
١١٧ Wيعقوب يوسف أسّي: ١١٦

١٢٤ Wيفگيني پر�اكوف: ٨٣
يوردان (د.): ٢٣٠

يوسف إبراهيم يزبك: ٥٤
يوسف إسماعيل: ١٧

يوسف جميل ميران: ٢٧
١١٣ Wيوسف جواد ا%عمار: ١٨

٣٣ W١٥ Wيوسف احلاج الياس: ١٤
يوسف أسعد داغر: ٥٢

٤٦ Wيوسف سلمان يوسف (فهد): ٢٣
٦٧ Wيوسف الصائغ: ٦٥
يوسف العزاوي: ٢٤٨

يونس بحري: ٥٠
٢٤٠ W٢٢٢ Wيونس السبعاوي: ٢٠٩

يوهان فون غوته: ٨٦
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