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الثاني. فيصل امللك جاللة





النبوي النسب

علماء بشهادة — الخلل أو التقطُّع من يشءٌ يعرتيها ال التي فيصل، امللك نََسب سلسلة يف إنَّ
إن أُخرى، وبكلمٍة بارزة. ذهبيًة وحلقاٍت ركيكتَه، املعدِن عاديَة عديدًة حلقاٍت — األنساب
َلَشَغَلت أسماؤهم ُدوِّنت لو الذِّكر، خاميل من كثريين الرسول بيت من املتحدرين أجداده بني

الكتاب. هذا من صفحاٍت — فائدة ُدونما —
وأيَّة الجبال، من القمم بمنزلِة السلسلة من هي بارزة جليلة أسماء ة ثمَّ أنَّ عىل
أحقاٌب الهاشمية الساللَة غمرت فقد األعمال! وتتماثل الرفعة فيها تتساوى ترى، يا ساللة
للخمول ُمرادًفا الرشيف االسم فأمىس السيادة، وضاعت الصولة، فيها ذهبت الزمن، من

والنسيان.
كبري قوي، نابع رشيف السنون، َطاَلت وإن وآخر، غامٍر ُحُقٍب كلِّ بني يَظهر وكان
مجده، سالف إليه يعيد نفوذه، وعزة إرثه، عظمة البيت يف فيجدد الصولة؛ طائل الخلق،
األسماء أقدم وهو الجون، موىس مثًال فنقول ِباسمه؛ ذلك بعد ويُعرف به، خاصة فيتَّصف

أحدثها. عون وذو والحسني، الحسن بعد املجيدة
يف الحديثان، الهاشميَّان البيتان زيد، وذو عون ذو الحجاز يف السيادة تنازع وقد
أيديهم يف الكعبة وسدانة مكة والية وظلَّت عون، لذي الغلبة فكانت املايض، القرن أوائل

العرشين. القرن هذا من األول الربع نهاية حتى
البارزة: الذهبية حلقاتها بعض السلسة يف وهاك

طالب. أبي بن عيل بن الحسن ُساللة من الجون موىس •
الجون. موىس ساللة من إدريس بن قتادة •

قتادة. ساللة من نَُمي ابن محمد •



األول فيصل

نمي. بن عون بن املعني عبد محمد •
أمري هللا عبد − سابًقا الحجاز ملك عيل الحجاز: ملك عون ذو عيل بن الحسني •

زيد. − العراق) ملوك − الثاني فيصل − (غازي األول فيصل − األردن
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السياسة إىلحومة اخليام من

عبدية زوجته من عيل بن حسني للرشيف الثالث وبالولد األم، بسالمة البشائر وجاءت
هللا. عبد الرشيف ه؛ عمِّ ابنة

فيصًال، الطفل فأُسِمَي ١٣٠١ه/١٨٨٥م، سنة من الربيع أيَّام من يوم يف ذلك وكان
قديم، هاشميٍّ بتقليٍد عمًال للرضاع؛ الطائف خارج ُعتيبة عرب إىل الثامن يومه يف وُحمل

سعد. بني من حليمة أرضعته الذي هللا عبد بن بمحمد يبدأ
الصدر مكشوف حافيًا فعدا البادية، حضن يف وترعرع الخيام، من فيصل ودرج
ويف الَعْدو، يف العشرية وصبيان وتبارى املقمرة. الليايل ويف املحرقة، الشمس يف والرأس،
الحريَّة وأبناء الصحراء، أبناء إخوان، جميًعا وهم السهام، ورمي الخيل ركوب ويف القفز،

واملساواة.
كلِّ يف صبياٌن والصبياُن البادية، يف حتَّى وتتنازعان تختلفان واملساواة الحرية ولكن

مكاٍن.
قسَمني انقسموا قد العشرية أوالد وكان الغزو.» «الغزو الخيام: حوَل صائٌح وصاح

البدو. رواية يف الفصول أهمَّ ليمثلوا
ِمغواًرا، ِمقداًما الرشيف ابن فيصل وكان بعض، عىل بعضهم الصغار، العربان وأغار
وتضاربا. فتفاخرا، خصام، وكان كالم وكان قضيبه، وغنم الرضاع، يف أخيه كوفيَّة فغنم
خيمته، من الشيخ يُِرسُع لم لو امية، الدَّ الحقيقة إىل التمثيل دور من تتحوَّل املعركة وكادت

بيده. والخيزرانة
الرشيف: ابن ُمخاطبًا وقال للشهود، ثم لهما فسمع إليه، واحتكما الَوَلدان َم فتقدَّ
وإن إليك، أحسن إليه أحسنَت إن ُمفاخرة. وال ُخَويَّك، وهذا ولدنا أنت فيصل، يا «اسمع

أساء.» أسأَت



األول فيصل

البادية. يف فيصل الولد تعلََّمها التي األمثولة هي هذه
فرأى العليَّة، الدولة أوتاد حول سياسية، لعبة يلعب الحسني أبوه كان األثناء تلك ويف
خارجها، يكون أن من الخيام يف الرشيف هذا يكون أن وللعرب له األفضل أنَّ الباديشاه
األستانة يف وأقاموا وعياله، أهله ُمصطحبًا الدعوة، حسني الرشيف فلبَّى إليه، فاستدعاه

سنة. عرشة سبع — السلطاني الكرم اء أَُرسَ وُقْل — السلطان ضيوف
وآدابها، العربية اللغة عىل غيوًرا رشيف، عربي كل مثل حسني، الرشيف وكان

ألوالده. ا خاصٍّ معلًما دمشق من سوريٍّا شابٍّا فاستخدم
موالي، يا كسوٌل، «هو أبيه: إىل فيصًال يشكو العوَّا صفوت املعلُم يوٍم ذات وجاء

هللا.» عبد أخيه مثل يجتهد ال كان إذا بالقضيب هدَّدتُه وقد مثائله، يف دائًما ومتأخٌر
تخف.» وال يَابْنِي، «ارضبه، الحسني: فقال

اليوَم التحصيل يف تجتهد ال كنَت إن فيصل، «يا له: وقال إليه، فيصًال استدعى ثم
رشيٌف وعمله، بعلمه رشيٌف يَابْنِي الرشيف يكفي؛ هذا وأنَّ رشيف، أنك تظن وال غًدا، تندم

وأخالقه.» بأدبه

الحجاز إىل عاد عندما عمره، من الثالث العقد من األول النصف يف فيصل الرشيف وكان
وظيفتُه فكانت البدو، لشئون ُمديًرا وعيَّنَه مكََّة، يف اإلمارة منصب تقلََّد الذي أبيه، مع
الُغزاِة عىل بحملٍة هللا عبد وأخاه فيخرج آخَر، إىل حنٍي من التأديبية الحمالت تستوجب

واملتجاوزين.
ِباسم أبها األشداء أملع رجال واحتلَّ الدولة، عىل عسري ثَاَرت عندما ،١٩٠٢ سنة ويف
آالف، سبعة عددها بلغ حملة، الرشيفحسني َز جهَّ الحجاز؛ عىل بالزَّحِف وا وهمُّ اإلدرييس،
تهامة، إىل العام ذاك صيِف يف الحملة َمَشت فيصل. الرشيف بقيادة اإلدرييس عىل َها وسريَّ

أبها. ذلك بعد هدفها وكان القنفذة، عىل فاستولت
الجبال، يف ن املحصَّ اآلخر العدو ودون دونهم يَُحولون ثالثة أعداء تهامة يف وكان
الحملة تغلبَت وقد والحمى. والعطش، الحر، هم للجيوش؛ ذبَّاحون ارون قهَّ أعداء ثالثة
فهل الخيام، يف وأرست اإلناخة، عىل فأُجِربَت الثالث، قبضة يف ووقعت منهم، اثنني عىل

كلها؟ الحملة عىل املالريا استولت
ربَوٍة عىل يقَف أن رجاله أحد فأََمَر النَّكبة، مقدار َق يتحقَّ أن يوم ذات فيصل أراَد
ينهض أن استطاع وما الخيام، يف الصيحة فُردَِّدت العدو!» ُدونكم العدو! «العدو، ويصيح:

هناك. عدو أالَّ هللا فَشَكر اآلالف، سبعة من خمسمائة غري للقتال
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السياسة حومة إىل الخيام من

منها، اإلدرييس الجيش فأخرج أبها، عىل الزحف من تمكََّن الحر، َزاَل أن بعد ولكنه،
املالريا، غري — يقاُل والحقُّ — الحملة تلك يف انترص ما عليها. فاستولوا األدارسة عاد ثم
وقد مكَّة، إىل كريس يف محموًال فعاد وهنًا، وأكثرهم ضنًكا ائها أَُرسَ أشدَّ فيصل كان التي

قواه. من وهدَّ فأضعفه طويًال، ى الُحمَّ هذه أثر لزمه
أنَّه ذلك منه، زاوية واحتلَّ بيته إىل سبقه شؤمها أنَّ الحملة تلك نتائج من كان ومما
اإلشاعة وبلغت فيصل، بحياة أَْوَدت الحمى أنَّ الحملة، أخبار جاءت عندما الحجاز، يف شاع
نجع وما أَْقَعَدها، شلًال الصدمة فأورثتها رأسها، عىل ووقعت الصغرية ابنته فذُِعرت بيته،

األطباء. عالُج فيه

األستانة، إىل فعاد املبعوثان، مجلس يف جدِِّه عن نائبًا فيصل انتُِخب التالية السنة ويف
وقد الحكومة. رجال قاوم وما العرب، النواب مع فجلس السياسة، يف عهده أول ذلك وكان
املبعوثان، مجلس يف فيصل ملع ما تُذكر. نتيجٍة دون واألستانة، مكة بني سفراته تكرََّرت
الحزب إىل انتمى أنَّه بيَد ويُفسدونها، الدولة شئوَن يومئٍذ يديرون كانوا َمن بني بََرَز وال
ك الرتُّ بني التفاهم بوجوب يقول أمره بداءة يف كان بل للدولة، امُلواِلني من وظلَّ العربي،

الالمركزي. وبالحكم والعرب،
مع سوريا يف فيصل الرشيف وَكاَن الحرب، تركيا وَدَخَلت الُعظمى، الحرب وقامت
بني رسوًال نفسه الوقت يف وكان دولته. وسبيِل قومه سبيِل يف سعيه يُواِصُل باشا، َجَمال

العرب. زعماء إعدام عىل الحسني احتجاج بلَّغه الذي وهو وجمال، والده
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احلرب يف األمريفيصل

وفٌد سوريا من معيته يف سافر ،١٩١٦ سنة طالئع يف املنورة املدينة باشا أنور زار عندما
الشيخ الوفد رئيس ه خصَّ العمر؛ من والثالثني الثالثة يناهز عربي شابٌّ بينهم العلماء، من
ومكانتكم دين املوحِّ تعلُّق لكم يثبت ا «ممَّ قائًال: الوزير، معايل لدى بالذِّكِر الشقريي أسعد
نجل فيصل األمري ملسو هيلع هللا ىلص الرسول آِل من معيتكم يف ُوِجد الزيارة هذه بمناسبة أنه قلوبهم يف

املكرمة.» مكَّة أمري
اليوم، حسني امللك يومئٍذ، مكَّة أمري ُمفاَوضة األحالف باسم بارشوا قد اإلنكليز وكان
يف زيارته من تمكُِّنِه َعَدِم عىل ألنور يعتذُر جاللته فبعث األتراك، عىل بالعرب لينهض
جمال رفيقه وإىل إليه منه هديَّة الكريمة بالحجارة َعني ُمرصَّ َسيْفنِي وأرسل املنورة، املدينة

باشا.
الوزيران وكان والجمال»، «األنور لدولتَي املدينة يف الحفالت تُقاُم كانت وبينما
الدينية باملراسم يقومان — اليقني برداءِ يَا وتردَّ الدين مظهر يف ظهرا وقد — الَوِرعان
يتكلَّمون وهو الطرق ومشايخ العلماء حرضة يف كالتالميذ ويجلسان الصلوات، َدان ويردِّ
بك فيصل األمري كان الحربيَّة؛ بالعلوم تعلٌُّق لها التي اآليات ون ويفرسِّ الجهاد علم يف
ليستوقف يكن لم ولكنَّه واإلكرام، الحفاوة مظاهر من مظهٍر كلِّ يف ُمشارًكا لهما ُمالزًما
وهاِدِمي العثمانيني، أبطاِل من بطَلني ْ ظيلَّ بني يضيع يومئٍذ الصغري ظله كان إذ األنظار؛

ُمْلكهم.
التهديم، يف املشتغلني من أيًضا فيصل كان امُلباركة الزيارة هذه من أشهر ثالثة بعد
سيبدأ وأنه كذلك، سيكون أنَّه حاشيتهما من أحٍد أو الوزيَرين باِل يف ليخطر يكن ولم
كان األمر أنَّ ا أمَّ عثمان. بني ُملك من العربي الركن فيهدم فيه، ُهم الذي الطيِّب البلد يف
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النفري، يف قريبًا سينفر أباه أنَّ أدرك لو ألنه الريب؛ يَحتمُل ا فِممَّ نفسه األمري صدر يف يجوُل
حيلة لوال جمال قبضة يف هناك يقع وَكاَد الشام، إىل عودتهما يف الوزيَرين راَفق كان َلَما

أبوه. دبََّرها
لرية آالف وعرشة بُندقية آالف بأربعة السنة تلك صيف يف الشام من فيصل األمري عاد
وصل ا فلمَّ السويس، ترعة عىل واألملان الرتك مع الزَّحف يف تشرتُك العرب من حملة ز ليُجهِّ
العرب «أعداء األتراك، مُلحاربة القبائَل الكعبة ِظالِل من يَستنفر النفري سمع املدينة إىل
نجله قيادة تحت القبائل من جيٍش بتأليِف َ بََدأ قد كان الذي أباه طبًعا فأطاع واإلسالم»،
الشمال جيش قيادة إليه أُسِندت ثم الجيش، هذا يف فيصل األمري فانتظم هللا، عبد األمري
ر ليؤخِّ العال قرب الحديد سكَّة ِمن ِقْسم وتخريب املدينة حصار يف عمله فباَرش املشهور،

العدو. إىل الشام من النجدات وصول األقل يف
هناك األمر أولياء ولكن األستانة، صداها فردَّدْت سوريا، إىل النهضة أخبار وصلْت
ترعة عىل ثانيًة بالزَّحف األوامر صدرت عندما خطأهم فأدركوا لها،1 البدء يف يهتموا لم
لم أنهم بيَد األحالف. مع يُحاِربون عليهم اتكلوا قد كانوا الذين العرب وجدوا إذ السويس؛
حملة يف إيجابًا، وال سلبًا ال يُؤثِّروا، لم إنَّهم أْي يُذَكر؛ َمال الشَّ يف بعمٍل األمر بداءة يف يأتوا

الثانية. السويس
األهواء من املجرَّدة الحقيقة طالبًا مصادر أربعة إىل أرجُع النبذة هذه كتابة يف إنِّي
وذاك يبالغ، هذا األربعة؛ الشهود بني حائًرا األحايني بعض يف أراني ذلك ومع ب، والتعصُّ
املاضية السنَة ُطِبَع فرنيس كتاٍب يف جاء فقد يزخرفها. وآخر األعمال، يُزيِّف وواحد يُجامل،
الجنود من ِلرشذمة هو األردن العربيفرشقي انتصار يف الفضل، كل الفضل، أنَّ باريس2 يف

البواسل. الفرنسيني من وطابور اإلنكليز

بعد أْي ١٩١٦؛ سنة ت١ ٢٥ يف املؤرَّخ األستانة يف ة العامَّ الحرب أركان تقرير يف جاء ما ذلك دليل 1

من بغرب جنوبًا كيلومرتًا ستون طوله خطٍّ يف األتراك عىل العرب َحَمَل «قد أشهر: بأربعة الثورة إعالن
حركٌة أنها لنا رها تُصوِّ التي األخبار نصدق أن يجوز فال االهتمام، تُوجب برسعة تمتدُّ والثورة املدينة.

لها.» أهمية ال بسيطة
Cinq Ans en Turquie, Par Liman von سندرس. ُفن ليمان تأليف تركيا»، يف سنوات «خمس

.Sanders. Payot, Paris
Comment la France s’est Installée en Syrie, Par Comte R. de سوريا» يف فرنسا استقرت «كيف 2

.Gontaut-Biron, Paris, Librairie Plon 1923
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إستانبول. يف املبعوثان مجلس يف كان حينما فيصل الرشيف

َمِرنون، رسيعون، الحركة، خفيفو الحرب يف العرب إنَّ اإلنكليزي:3 املؤرخ قال وقد
اء. أشدَّ شجعان القتال يف وهم الُعدَّة، من الثقيَل يحِملُون ال

أجَمَع فقد غريهم؛ بفضِل االعرتاف فيه ما منها ُل فأُسجِّ أنفسهم العرب شهادة ا أمَّ
الفضَل أنَّ عىل ُمقدِّمتهم، يف فيصل األمري وسمو الحملة، تلك يف شاركوا ن ممَّ ثْتُهم حدَّ َمن

The Times History of العرب. نهضة عنوانه الذي الفصل اإلنكليزية، التيمس لجريدة الحرب تاريخ 3
.the War, (The Arab Uprising)
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الحجاز. أعمال من العقبة يف الثورة بداية يف األول فيصل امللك جاللة

إنكليزي لشابٍّ هو إنََّما بينهم، والتأليف النهضة بداءة يف العربان شمل جمع يف الجم
لورنس. الكرنل هو بأخالقهم، تكلٍُّف ُدون التخلُّق كذلك ويُحِسن كأهلها، العربية يُحِسُن
بالهجوم مرَّة ُجنُوده ليأُمَر يكن لم أنه َزيد األمري قيادة تحت حاربوا َمن بعُض أخربني وقد
العرب عىل امُلتحاِمل بريون، غنطو دي الكونت ذلك فات فإذا األول. الصفِّ يف هو كان إالَّ
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يف بكلمٍة ولو لورنس الكرنل ذكر يفوته فكيف كريم، بفرنيسٍّ يليُق ال تحاُمًال واإلنكليز
كتابه؟

وهو النهضة؛ نجاح يف األكرب الفضل له َمن أنىس فال كلها، الحقيقة ُل أُسجِّ إنِّي
القصيم عشائر من وفيهم العربان، من كثريون دعوتَه لبَّى الذي اإلنكليزي، «الخيَّال»
اجتمعُت ولكنِّي األتراك، جهاد يف اشرتك نجد من أحًدا أنَّ حسني امللك جاللة ينكر قد ونجد.
أوًال يُحاربون كانوا أنهم بها، العربيُّ ُعرف برصاحٍة، فأخربوني املتطوعني، أولئك ببعض

إليه. فانحازوا الرَّاتب حسني امللك فزاد األتراك، مع
كان الذي — عيل األمري قال فقد البدو؛ إىل دائًما لريكنوا أنفسهم العرب أمراء كان وما
بدء، ذي بَاِدئَ يتمكَّن، لم إنَّه — حصارها يف فاشرتكا إليها، فيصل َوَصل عندما املدينة يف
الذي فيصل األمري وكذلك ملبِّني. كانوا إذا يثبتوا ولم دائًما، يلبُّوه لم البدو ألنَّ كبرٍي؛ عمٍل من
حصونهم من األتراك فخرج العال، عند الحديد سكَّة تخريب بعد الهجوم ُمتابَعة حاَوَل
من خمسمائة األمري فيه َخِرسَ املدينة، خارَج قتاٌل العرب وبني بينهم وَحَدَث آب، شهر يف
أشياع يضطهدون وَطِفُقوا املدينة إىل فعادوا العدد، هذا ِضعَفْي األتراك وخرس رجاله،
تلك يف نًرصا عدَّه ما ُمتابَعِة ِمن يتمكَّْن لم األمري أنَّ عىل بهم، وينكِّلُون أهلها من الرشيف
ال الذين العربان من تزال ال كانت قواته ألنَّ وباألحرى ُمنظَّمة، تكن لم قوَّاته ألن الواقعة؛

التنظيم. من وينفرون شيوخهم أوامر بغري يأتمرون
واملعنوية، املادية العدو قوى يف عظيًما تأثريًا أثََّر فقد مكَّة، يف األتراك اندحار ا أمَّ
يُداِفَع أن املدينة يف الحامية قائَد أنور وأمر سوريا، يف األحرار شنق عن باشا جمال فتوقَّف
املواصلة واستُؤنَِفت الحديد، بخطِّ لالحتفاظ معان يف الحامية وُضوِعفت املوت، حتَّى عنها

العال. قرب الخطِّ من العرب خرَّبَه ا عمَّ بالرَّغِم واملدينة دمشق بني
ولبث وينبع، العال بني حربيٍّا مقرٍّا لنفسه فاتََّخذَ فيصًال، األمري األتراك أوقف كذلك
من كثريين وا أََرسُ قد كانوا اإلنكليز إنَّ إذ البدو؛ جيوش يُديُر نظامي جيش إنشاء ينتظُر
التجنيد بدأ حيُث مرص؛ إىل بهم فجاءوا األتراك، صفوِف يف حاربوا الذين وضبَّاطهم العرب
دعوَة ُمهلِِّلني فلبَّوا وفلسطني، وسوريا العراق من األرسى أكثر كان الشمايل. العرب لجيش
جعفر مثل: القتال؛ ساحاِت يف بعدئٍذ اشتُِهروا الذين الضباط من وفيهم حسني، الرشيف
لم الجيش هذا تنظيم أنَّ بيد وغريهم. السعيد، ونوري البغدادي، وجودت العسكري،
األتراك جيوش من الفارِّيَن عدد ازداد الحجاز يف ظهر ا فلمَّ ،١٩١٧ سنة أوائل حتى يتم

العرب. جيوش إىل ني املنضمِّ
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أن ُمنِصًفا، كان إذا يستطيع، ال النهضة يف وأنجاله حسني امللك فضل أنكر َمن
ُسوريا لعرب وفائدة لإلنكليز، وخصوًصا لألحالِف فائدة فيها؛ األقلِّ عىل فائدتنَي يُنكَر
صاحب يف فوجدوا والغضب، الضغينة كوامَن جمال مظالُم فيهم أثارت الذين وفلسطني

يحققون. آمال ومحطَّ فيثأروَن، ثأٍر وقطَب يَتْبعون، زعيًما األكرب النَّهضة
فانضموا باشا، عيل السيد لواء األمريُ منهم ِقسًما يقود مرص، —من تقدم كما — جاءُوا
حدوِد إىل وصل حتَّى السنة تلك شتاء يف شماًال يزحف رشع الذي فيصل األمري جيش إىل
سكة جانبَي عىل العديدة األتراك مراكز رضِب يف ُمشتغًال عيل األمري وكان التيه. بادية
ميًال ستون مسافته خطٍّ عىل زحفه يف استوىل الذي أخيه جيش ر مؤخِّ بذلك فحمى الحديد،
العقبة سقوط فهو السنة، هذه يف العرب انتصارات إكليل ا أمَّ معان. إىل البحر من يمتدُّ
حركة يف الَحَسن تأثريه لوال ليُذكَر ذلك يكن ولم تموز، ٦ يف إليها فيصل األمري ودخول

السبع. وبري غزَّة عىل هجومهم يف الربيطانيني الجنود
ِهم ردِّ يف العرب بفضِل فاعرتََف الجيش، قيادة آنئٍذ استلم قد آلنبي الجنرال كان
مؤخرهم. يف اإلنكليز فتَْرضب سينا، بادية إىل معان من تجيءُ كانت التي األتراك رسيات
َلَكَفى — آلنبي الجنرال جيش ر مؤخِّ تأمني أْي — الفضل هذا غري للعرب يكن لم ولو
ولوال السبع، وبري غزَة آلنبي ب َرضَ َلَما سينا حدود إىل فيصل تقدُّم فلوال فضًال؛ به
يستحقُّ ِدفاًعا واألملان الرتك عنها َداَفَع التي البحر عىل البلدة تلك َسَقطْت ملا العقبة سقوط
ورجالها العربية بالنهضة ثقتهم لوال بغداد عىل الَكرَّة اإلنكليز أعاد وَلَما واإلعجاب، الذكر

وجنودها.
بداءَِة يف العرب خطة إنَّ :١٩١٧ آب يف الحربية الوزارة نرشات من نرشة يف جاء
الحجاز، حديد سكَّة من أقساًما خرَّبوا فقد ودهاءٌ؛ وحزٌم حذٌق فيها وجيهة َلُخطٌَّة نهضتهم
الُجرأِة من عظيٍم جانٍب عىل أعمالهم يف وكانوا السكة، جانبَي إىل األتراك مراكز عىل واستوَلْوا

ُعدَّة. منهم وأوفر عدًدا منهم أكثر جيٍش عىل غالبًا فيتغلَّبون والبَسالة،
يَظهرون َفُهم العرب، لجموع حربية قيمَة «ال بريون: غنطو دي الكونت كتاب يف وجاء
بل الشديدة، الصدمات ردَّ يستطيعون وال يشاءون، وساعَة يشاءون كيفما ويختفون

النار.» عليهم تطلق مرة أوَّل ويهربون يتفرَُّقون
الثاني، ترشين منتصف يف غزة سقطت عندما الشهود: أصدق وهي األعمال يف وجاء
وغلبوا هناك، جًرسا فهدموا ودرعا، عمان بني ما إىل فيصل األمري رسيات وصلْت قد كانت
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ونَسفوا الرتك، من وعرشون ومائة العرب من خمسة فيها ُقِتَل صغرية واقعة يف األتراك
السالمة.4 له ُكِتبت وقد الشام، إىل القدِس من عائٌد وهو باشا جمال ُمِقالٍّ كان الذي القطار
بطرٍف جيشه فاتَّصَل والهجوم، القتاَل األمريُ استأنََف ١٩١٨ سنة من األول الشهر يف
عىل الهجمات َدت وتجدَّ البحر، رجم قرب امليِّت البحر ناحية يف آلنبي الجنرال جيش من
إىل فوصلوا رشًقا، الغزوات يف العرب أمعن ثمَّ األتراك، حوزة يف تزاُل ال كانت التي معان
بالرشيف. ِليُغروه حايل يف الرشيد ابن ُمفاَوضة يُحاولون الرتك كان حيث الجوف؛ ناحية
إرساُل بعدئٍذ عليه فاستحال العدو، عىل الخطَّ العرُب وقطع تيماء، عىل العرب استوىل
كلَّ فقتلوا بالجنود، َمشحونًا تبوك قرب قطاًرا العرب نسف املدنية. إىل معان من النجدات

لرية. ألف وعرشين أربعة مع فيه ما كل وغنموا فيه، َمن
معان، عىل االستيالءِ يف ظاهًرا تنحُرص السنة هذه بداءة يف فيصل األمري خطة كانت قد
الكرك. هي األردن؛ رشق يف مهمٍة بُقعٍة عىل يستويل أن هناك الرتك إشغال يف أراد ولكنه
آلنبي الجنرال وساعده واملفاجآت، الهجوم يُداِومون معان عىل جنوده من رشاذم فأرسل
عرش وثمانية َجبَِليَّني، ِمدفَعني هجماتهم يف العرب غنم قد البلد. عىل الطائرات من ساَق بما
الدرويش؛ جوف عىل واستولوا الخيل، من رأٍس ومائتي بُندقية، وثمانمائة اًشا، رشَّ ِمدفًعا

الكرك. يف األتراك من امُلراِبطني إىل نجدات إرساِل من ومنعوه بالعدو فأحاطوا
ِقسًما قسَمني؛ ُجنَده م فقسَّ ِته، محجَّ إىل — الغدِر من أمنٌي وهو — األمري َم تقدَّ كذلك
من أميال خمسَة يبعد مركٍز إىل العدو وردَّ شماًال الحديد خط فاجتاز العقبة من مىش
الطفيلة، حتى الطريق يف مراكزه من العدو فأخرج ُموىس وادي من مىش وِقسًما معان،
اضطرب الطفيلة، حامية سلمت ا فلمَّ امليِّت. البحر من عرشميًال ثمانية مسافة عىل هي التي
فالتقى يستعيدونها، واملدافع الخيَّالة وبعض طابوًرا عرش بأحد وخرجوا الكرك يف األتراك
ميًال عرش أحد مسافة عىل وهي الحسا، سيل شاطئ عىل الثاني كانون ٢٦ يف الفريقان

أسري. وثالثمائة القتىل من أربعمائة خسائرهم وكانت األتراك، فانهزم الطفيلة، شمال
إىل يومني بعد َوَصَل حتَّى َزاحًفا استمرَّ بل الفوز، هذا عند فيصل األمري يقف لم
سنابك، وعدَّة صغريًا حربيٍّا مركبًا فأغرق ُهناك، ِك للرتُّ مركًزا جيُشه َب فَرضَ امليِّت، البحر

الخطِّ عىل هجماتهم يف تُذَكر ُمساعدًة الثاني، ترشين شهر العصب، الشهر هذا يف العرب ساعدنا «وقد 4

يف جنودهم إمداد يُحاِولُوَن األتراك كان الذي الوقِت يف أيَّام بضعَة النقليَّات فأوقفوا ومعان، عمان بني
العرب). نهضة الحرب: (تاريخ القدس»
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ثبَّت أن بعد جنوده، تنظيم األمري أعاد ثمَّ الجنود. من عدًدا وأََرسَ الحبوب، من كثريًا وَغِنَم
استوىل قد آلنبي الجنرال وكان الكرك. عىل الزَّحف ليُواِصَل رشًقا، البحر شاطئ عىل قدمه
رشقي الربيطاني الهجوم أنَّ شكَّ ال عمان. نحو َم فتقدَّ األردن بجنوده وعرب أريحا عىل
جاءت التي الطائرات أنَّ أيًضا حظِِّه من وكان إليه، َسَعى فيما لألمرِي عونًا كان األردن
استولوا التي الكرك عىل زحفهم يف العرب كذلك ساعدت عمان إىل زحفه يف الجنرال تُساعد

مهمٍّ. تمويٍن مورَد معان يف األتراك عن فقطعوا نيسان، ٧ يف عليها
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ن وعامَّ َمعان

الفرنسية الحكومة بعثت بعدها، أو والرشيف اإلنكليز بني جارية املفاوضات كانت عندما
الساعة تلك املشهورة؛ الهدية تلك أمريه إىل يحمل الحجاز، إىل الجزائر ُمسلمي من وفًدا
أَرسلْت ثم الزمان. سالف يف الفرنجة ملك إىل العرب خليفة من ِمثلها هديٍة إىل رمزت التي
الحجازي، الجيش تنظيم ليُشارفوا جدة إىل وبعضالضباط الحربية، واملعدات بعضاملواد

دمشق. إىل الشمال جيش بعدئٍذ رافقوا منهم ثالثة أنَّ ويظهر
تستطيع جندي كلِّ إىل بالدها يف تحتاُج كانت األيام تلك يف فرنسا أنَّ البيان عن غنيٌّ
فَشاءَت البداءة. يف اسمية إالَّ فلسطني يف األتراك عىل الحملة يف مشاركتها تكن ولم تجنيده،
فأَرسلْت البالد، بمصرِي يختصُّ فيما بعدئٍذ سياسية كلمة لها ليحقَّ الحال هذه تتجاوز أن
السويس ترعة عن الدفاع يف لتشرتَك واملستعمرات وتونس الجزائر جنوِد من طوابري ثالثة
الرشقية الفرقة إنشاء ١٩١٧ عام أوائل يف بارشت قد وكانت فلسطني، عىل الهجوِم ويف
منهم كانوا َمن القدس فتح بعد القتال ساحة إىل فنََقَلت والسوريني، األرمن ُمتطوِّعي من

وبورسعيد. قربص يف يتمرَّنُوَن
الربيطاني، الجيش رافقت التي والسورية، والجزائرية التونسية العساكر هذه أنَّ بيَد
فليَس والفرنسيون الربيطانيون الضبَّاط ا أمَّ يُذكر. بيشءٍ األردن رشق يف العرب تشارك لم
عىل وتحريضهم العربان تنظيم يف وساعدوه النظامي الجيش رافقوا بعضهم أنَّ ينكر َمن

القتال.
النظامي العسكر ا أمَّ ألٍف، املائة يُناهز العربي الجيش إىل البدو من انضمَّ َمن عدُد كان
لم أنهم غري عدده، إىل بالنسبة غرو وال كثريين، ضبَّاطه وكان آالف، الخمسة يتجاوز فلم
الصحافة يف بهم املشنِّعون العرب، عىل املتحاِملون الفرنسيني ساسُة َعاه ادَّ ما ُعرش يبلغوا

األمة. مجلس ويف
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َب َرضَ أيار، ٨ يف أْي األمري، حوزة يف الكرك سقوط من شهٍر بعد الحوادث؛ إىل أعود
فأخذوا الحسا، عىل هجموا أسبوع بعد ثم الرتك، من عدًدا وأَُرسوا القطرانة محطَّة العرُب
الحسا، من بعدئٍذ أخرجهم العدو ولكن والذخرية، الُعدَّة من ِقسًما روا ودمَّ هناك كان قطاًرا

والخط. الجسور يف يخرِّبون وهم جنوبًا فتقهقروا
ة العامَّ فالقيادة وعمان، السلط عىل اإلنكليز هجوم بعد تزداد الرتك قوَّات وكانت
عامِلني كانوا العرب ألن متأخرة وصلت — األخبار تلك إليها وصلت عندما النَّارصة، يف
الجنود وبنقل عمان يف الحامية بإنجاد األوامَر أصدرت — والتلفون الربق أسالك بتقطيع
العرب عىل القتال أيَّام أشدَّ إنَّ يُقاَل أن يصحُّ الريموك. ووادي درعا إىل وحلب الشام من
ان عمَّ من اإلنكليز تقهقر يف النجدات نتيجة ظهرت وقد ،١٩١٨ السنة هذه صيف يف كانت

الثانية. األردن َواقعة بعد الرشيعة نهر غربي إىل والسلط
الهجوم استئناِف عىل َحَمَلتهم بل العرب، عزم من تثبط لم الهزيمة هذه أنَّ عىل
النظامية العساكر من جاءهم بما قوَّة يزدادون وحزيران أيار شهَرْي يف وكانوا والقتال،
ساحات يف هدنة شبُه كان بينما إنَّه حتَّى وفلسطينيني، وسوريني عراقيني من الجديدة
يُواِصلون وقوَّاده فيصل األمري بقيادة العرب كان حزيران، شهر يف األردن غربي الحرب
عندما تموز ٢٢ يف وخصوًصا ِمراًرا، خارسين معان عن ُردُّوا ولكنهم والقتال، الهجوم
نوري كان الجنود. من ومائتني ضابًطا عرشين خسائرهم فكانت قربَها، محطٍة عىل هجموا
النظاميني الجنود من بألفني آب أواخر يف فَحَمَل ويدها، الحركة عني الناحية تلك يف السعيد
حوزة يف عنيٍف قتاٍل بعد أسقطتها معان عىل حملًة مدافع وعرشة البدو من وخمسمائة

العرب.
النَّاس وطفق الرَّاقدة، العربية الروح فيها فاستيقظْت الشام، إىل األخبار هذه وصلْت
ين مبرشِّ وفيها، املدينة حول العرب بعض حام بل القريب، بالنرص مستبِرشين يتهامسون
الُحُجب وتحت ُرت السُّ وراء تتحرَّك ورشعت األلوان، الرباعي الحجاز علم راِفِعني بفيصل،
ها، خربَّ باألستانة فاتََّصَل وفظائُعه، جمال مظالُم عليها تقيض كادت التي السياسُة تلك
فن الجنرال األملاني القائد عىل يعرضون أرسلوا األمر. إصالح إىل هناك األمر أولياء فسارع
ويسرتضونها، منهم النَّافرة الروح تلك بذلك يُقاِومون علَّهم سوريا؛ يف الحْكَم سندرس
أشد الحني ذاك يف الجنرال وغَدا املوهومة، الحكمة من إليه اهتدوا فيما روا تأخَّ ولكنهم

بالحكم. منه بالهرب اهتماًما
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ان وعمَّ َمعان

طوله خطٍّ يف الربيطانيون الجنود فتحرََّك أيلول، ١٩ يف العام بالهجوم األوامر َصَدَرت
األملان أَخرجوا أن بعد إالَّ يقفوا ولم الرشيعة، نهر حتى احل السَّ من يمتدُّ كيلومرتًا، ثمانون
ى تبقَّ ما أمامهم يسوقون األردن رشقي من العرب وَجاءَ والجليل، فلسطني من واألتراك
البغدادي1 بك جودت بقيادة النرص مفرزة وكانت درعا، من قربوا حتَّى الرَّابع الجيش من
كبريًا عدًدا منهم ت وأََرسَ فهزمتْهم، أيلول ٢٨ يف درعا يف األتراَك فَرضبَت الجيش، طليعة يف

والجنود. الضباط من
الجيش رأس عىل فيصل األمري دخل ،١٩١٨ سنة األول ترشين ١ يف يومني، وبعد

بريوت. إىل الربيطاني الجيش من رسيَّات ودخلت الشام، إىل العربي

لألمري سينا، حرب يف العثمانية املقدِّمة قائَد كان الذي األملاني، كريستشتاين فون كريس الجنرال قال 1

العرب»: «ملوك كتاب يف له مقاٍل يف عادل األمري نقله أرسالن، عادل
من يُشاغلونهم العرب كان الذين الجنود ألنَّ فلسطني؛ دخول اإلنكليز استطاع ملا العربية الثورة «لوال

الفلسطينية.» جبهتنا جنود من عدًدا أكثر كانوا املدينة إىل درعا
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َخَلت قد السورية البالد كانت النرص سنة من األول، ترشين أْي األول، الشهر انتهاء عند
أطواِر من طوٍر يف ة األمَّ ودخلت الظَّاهرة، الحرب عوامل فزالت واألملان، الرتك جيوش ِمن
حتَّى الرتك مظالم من البالد تخرج كادت ما أجل، الحرب. عن بشدائده يقلُّ ال السياسة
من بلٍد يف تَعدََّدت — وسمومها — السياسة عوامل أن أظنُّ وال الفوىض. ُظلُمات يف َدَخَلت
وعىل السورية، البالد هذه يف وتَزاُحَمها َدها تَعدُّ الحرِب يف اشرتكت التي الصغرية البلدان

دمشق. يف األخصِّ
معه وجاءت العربي الجيش َجاءَ الخفيَّة، السياسة عوامل يف الُكربى البليَّة وكانت
ويُناِهض ظاهًرا العرب ُد يعضِّ الربيطاني الجيش وجاء والحجازية، العربية السياستان
املصلحة وأثبتُها ها وأهمُّ أولُها شعب؛ ثالث إىل حكومته سياسة بَت فتشعَّ ا، رسٍّ الفرنسيني
ويف لبنان، سياسة قافلتهم مقدمة ويف ناقمني، هائجني الفرنسيون وَجاءَ الربيطانية.
املتوسط. البحر يف فرنسا سياسة وآِخرها ووسطها أولها ويف املوارنة، سياسة مؤخرها

كلِّ ويف مذهبية، رضبات سبع هي رئيسية، طوائف سبع يزال وال البالد يف وكان
فزادْت املنكوبة، األمة هذه تَستفتي األمريكية اللجنة جاءت ثم وطنية. رضبات سبع رضبٍة
من فيها وما يَّة الرسِّ والعهوَد األحالف وُعوَد كله ذلك إىل أِضْف سياستها. بسموم بنكبتها
وما العربية والَوْحدة العرب حقوق ثمَّ زال، األخطار زالت ما فإذا األخطار، ُكنُْهه إخالٍص
بعدها فغدت الُعظمى، الحرب سماءِ يف قزح كقوِس العاصفة ساعَة تجلَّت أحالم من فيها

اآلمال. مساء يف كالحباحب
وروح السورية البالد نقطتها دائرة شكل يف العجيبة الحالة هذه تصوَّرت إذا إنك
تارة، وحوله حولها تحوم ذكرت التي السياساِت تَمثَّلَت ثم فيصل، األمري وحياتها النقطة
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ظاهٍر قصٍد ودون تُعرف، ٍة محجَّ ُدوَن وفوقها، تحتها املكهرب كالضباب تجري وطوًرا
املتحدة األمة وهما السياسية، العظمة أركان من ركننَْي فقدان ذلك إىل وأضفَت يُدَرك،

الرجل. واجَهِت التي الصعوبات لك تجلَّت الحي؛ الوطني والتقليد القوية
العربية جيوشه فاحتلَّت املحبوب، وامُلنِقذ الظافر، البطل دخوَل الشاَم األمري دخل
بة، مرحِّ ُمهلِّلًة وقلوبَها أبوابَها لهم َفتحْت التي البلداَن الربيطانيني الجنود بعض ومعهم
دمشق ومن حلب، إىل السويداء من الحكومة دور فوق األلوان الرباعي العربي العلم وُرِفع

أقوام. وَطِربَت أقواٌم، لبنان ويف السواحل عىل فاضطربت بريوت، إىل
قتلهم يف أَخَطئوا فقد وسياسيٍّا؛ حربيٍّا مرتني أَخَطئوا أمرهم بداءة يف العرب أنَّ عىل
امللك باسم ليحكمها بريوت إىل األيوبي شكري إنفاذ يف وأخطئوا الجزائري، القادر عبد األمريَ
ِزيَُن الناس عيون عن حجبَتْها التي السياسية العقدُة املدينة يف ظهرْت أن عتمْت فما حسني،
ألنهم العمل؛ هذا من أنفسهم املسلمون امتعض قد أجل، والتمجيد. الفوز وأزهار الرتحيب
الحكيم. الحصيف الفاتح يفعل كذلك نفسها، املدينة من الحاكم يُقام أن لُوَن يفضِّ كانوا
الرساي فوق العربي العلم برفع األيوبي أََمَر أسبوع، من أكثر يُدْم لم العربي الحكم ولكن
الفرنيس القائد وكان بإنزاله.1 التاسع اليوم يف أمر ثمَّ األول، ترشين من الثاني اليوم يف
العربي طورها من السياسُة ذاك إذ فخرجْت املدينة، إىل بجنوده وصل قد بياباب2 الكولونل

املتعددة. واملذهبية الدولية أطوارها إىل
والوُُعود األشعبية، واملطامع الرسيَّة، العهود أصحاب األحالف َلَعَىل ذلك يف التبعة إنَّ
منشورهم األوىل الزمان؛ من واحٍد شهٍر غري بينهما ليَس اثنتني فعالتهم من إليك الُعرقوبية،
بعد أْي التايل، الشهر يف بالغهم والثانية السورية، البالد احتالل قبل أيلول يف نُِرش الذي

املنشور. يف ما كلَّ ينقض الذي البالغ ذاك االحتالل،

الدِّين رجال بعض خطبائها من وكان رائعٍة حفلٍة يف العلم ُرِفع فقد اإليجاز، هذا يف الحقيقة تسلم لم 1
اآلنسة هي أحدهم؛ وخطيبِة الشهداء من اثنني أخِت يُد َرَفَعته التي اليد أنَّ ذلك من واألجمل املسيحيني،

املحمصاني. فاطمة
رئيُس كذلك ورفض األيوبيُّ رفض وملَّا الربيطاني. االحتالل جيش قائد فهو بإنزاله أمر الذي أما
الثانية الساعة يف فأنزلوه األسرتاليني الجنود بعض القائد أرسل العلم، يُنِزلوا أن الرشطة ومديُر البلدية

الليل. نصف بعد
.Le Colonel de Piépape 2
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بريطانيا تُحاِرب أجلها من التي الغاية إنَّ ييل: فيما االحتالل قبل أُعِلَن ما ُص أُلخِّ إنِّي
تحريًرا األتراك ظلم تحت طويٍل زمٍن منذ الرَّازحة الشعوب تحريُر هي الرشق يف وفرنسا
ووفًقا بإرادتهم، عمًال البالد أهايل من قوتها تستمدُّ وطنية حكومات وإنشاءُ ناجًزا، ا تامٍّ

الحر. الختيارهم
املؤرَّخ امُلحتلة» العدو أرايض «إدارة ب املتعلِّق بُْلس3 الجنرال أصدره الذي البالغ ا أمَّ
يف سابًقا بها مْت ُقسِّ التي الطريقة يشبه فيما السورية البالد م يقسِّ فهو األول؛ ترشين ٢٢
واملنطقة بريطانية؛ إدارتها فلسطني أْي الجنوبية املنطقة وهي: «سيكس-بيكو» ُمعاهدة
إىل حلب من الرشقية واملنطقة فرنسية، إدارتها اإلسكندرونة حتى السواحل أي الغربية

عربية. إدارتها دمشق
البالد؛ هذه يف واملصالح السيادة أصحاب من أحًدا يُرِيض ما البالغ هذا يف يكن لم
ولم سوريا؛ يف بالفرنسيني يرغبون ال ألنهم ُمكَرهني يصدرونه وهم اإلنكليز يرِض لم
ُمعاهدة إىل الرجوع لُون يُفضِّ وكانوا كلها، بالغنيمة طامعون ألنهم الفرنسيني يُرِض
العرب يرِض ولم وأهمية؛ مساحًة املنطقة هذه أضعاَف لهم تضمن التي «سيكس-بيكو»

بالدهم. من حي جزء هي مناطَق َسَلبَهم البالغ ألن
اتََّفَق قد وكان الشام، يف السياسة دوائر اضطربت اإلدارية، الخطة هذه إعالن بعد
مؤتمر يف العرب ليمثِّل باريس إىل يسافر أن الربيطانيني من األمر وأولياء فيصل األمري
محبوبًا، زعيًما دمشق دخل مثلما فدخلها لورنس، الكرنل معيَّتِه بريوتيف إىل فنزل فرساي،
الجنرال عىل ضيًفا األمري نزل وبهاءً. رونًقا الدمشقيني استقباَل فاَق استقباٌل فيها له وكان
قبل َح ورصَّ أيام، ثالثة املدينة يف وأقام والعرشين، الحادية الربيطانية الفرقة قائد بلفني4
ذاهٌب وأنَّه األتراك، حكم األحالفمن بمساعدة املحرََّرة املناطق باستقالل يُطاِلب أنه سفره

الغاية. لهذه باريس إىل
استقباًال مرسيليا يف فاستُقِبل بريوت، من أبحر ١٩١٨ سنة الثاني ترشين ٢٢ ويف
إىل بل أوروبية، ُشهرة إىل العربية ُشهرته استحالت حتى باريس إىل يصل كاد وما رسميٍّا،

كافة. املتمدِّن العاَلم أقطار إىل الصحافة أجنحة عىل الربق َحَمَلها ُشهرٍة

.Major Gen. Sir G. L. Bols 3

.General Bulfin 4
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يف لطيٌف فهو غرو؛ وال السياسة. دوائر من باهرة دائرة قْطَب باريس يف األمري كان
الصحافة أنَّ أظنُّ ال الصحفيني. حتَّى فأَدهش حديثه، يف مقنٌع مجلسه، يف مؤنس مقابلته،
لوائها. وحامل العربية القضية عىل عْطَفها الحرب قضايا من قضيٍَّة عىل عطفت إجماًال

سياسته يُقاِومون كانوا الذين اللبنانيني السوريني من كثريون باألمري أُْعِجب وقد
رسميٍّا ليُعلنوا أمريكا سوريِّي من وفوٌد باريس وَجاءَ فرنسية. لبنانية بسياسة العربية
ساسة كبار من أكثَر ومريديه أنصاره يف ًقا ُمَوفَّ — يُقاُل والحقُّ — فكان أنصاره، من أنهم

الزمان. ذاك
الفوَز األمري فتَمثَّل األبهر، الجديد األمل األكرب؛ األمل باب يفتح أمريكي فاضل جاءه ثمَّ
الدكتور السابق األمريكية الجامعة رئيس بمساعي َب ورحَّ إنكلرتا، خذلته إذا أمريكا يد عىل
ذلك طلب إذا سوريا يف االنتداب تقبل األمريكية الحكومة أنَّ يعتقد كان الذي بليس، هاورد

السوريون.
وتتزلَُّف الزعماء حوله يحوُم العديدة، السياسية العوامل تتجاذبه فيصل األمري ذا هو
واإلعجاب، هرة الشُّ عرائس لديه وتجلس الصحافة، مصابيح أمامه وتشعُّ املائعة، اآلمال إليه
تحت باريس، يف ولكنه جديد. معنًى يوم كل لها كلماٍت الدولية املقاصد أذنه يف وتهمس
يشمل ال النبوغ هذا أنَّ بيَْد تهكُّمها، يف نبوُغها ٍة أمَّ ابتسامِة ظلِّ ويف الفرنسية، الحكومة عني
يف ح فرصَّ الحكومة، تلك أزعجت ة ضجَّ باريس يف األمري وجود أحدث فقد حكومتها؛ دائًما
وثقافية ورشعية تاريخية حقوًقا لفرنسا بأنَّ يومئٍذ الخارجية وزير بيشون املسيو ك١ ٢٩

عنها. قطًعا تتناَزُل ال سوريا يف
يومني بعد إليه فرفع ْلم، السِّ مؤتمر إىل بالدخول اإلذن ينتظر يزاُل ال األمريُ وكان

الخارجية. وزير ترصيح عىل املطالب من ييل بما الجواب فيها عريضة
األمري: طلب

تختارهم األجانب من أخصائيني مساعدة مع التام الدَّاخيل سوريا استقالل •
بأموِر ُمتَِّصلة فتكون الخارجية األمور ا أمَّ السورية. الحكومة وتستخدمهم
يف واحدًة حكومًة السورية والحكومُة الحجاز حكومُة تكون أن أْي الحجاز؛

األجنبية. األمور
العظمى. الدول من دولٌة والجزيرة العراق عىل تُشارف •

به. وُمعرتٌَف ُمقرٌَّر الحجاز استقالل •
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مبارش اتصال لها يكوُن ُمستقلة حكومٌة منهما كلٍّ شئوَن فتدير ونَْجد اليمن ا أمَّ •
الحجاز.5 مع

أجنبية. بوصاية تَْقبَل العراق مثل فلسطني •

أبيه، جاللة وسياسة بريطانيا سياسِة بني ق يُوفِّ أن العريضة هذه يف األمري حاول قد
أهاليه، ألماني واحرتاًما فيه تدَّعيه ملا اعتباًرا لبنان يذكر لم فهو تماًما؛ فرنسا يغفل ولم
أن تقبل ولم الفرنسية الحكومة أَبَِت أبيه، لجاللة ُمَمثًِّال املؤتمر يَدخل أن طلب عندما ولكنه
يف وارتقى الصفة بهذه فدخل األحالف، جيوش ُقوَّاد من قائًدا بكونه إالَّ الجلسات يحرض
اليمن، إىل طوروس جبال من كلها العربية األقطار تشمل التي العربية الَوْحدة إىل َمطالبه

حرضموت. إىل املوصل ومن
كانت البالغ ذاك بسبب أقوَل أن ويصحُّ بلس، الجنرال بالغ عن فبالرغم سوريا، يف ا أمَّ
الثالثة، الجيوش يف املثلثة العوامل من يُرجى أن عىس وما واضطرابًا. خلًال تزداُد األحواُل
من جهًال ا إمَّ الجديدة؛ الحدود تتجاوز الرئيسية السياسات كانت فقد الثالث؟ واإلدارات
بل االلتهاب، حال يف وهي واملصالح، اإلرادات حاٍل كلِّ يف فتصدم عمًدا، ا وإمَّ األمر، أولياء
يشء له ن ممَّ فيها تحرَّك َمن كلُّ وكان رة، املتفجِّ باملواد مليئة األيام تلك يف كلها البالد كانت
حوادُث فيها تعدََّدت إذا عجَب فال والكربيت، النار وبيده لسانه عىل يَحمل السلطة من

االنفجار.
الفرنيس الَعَلمان فيها فُرِفع منها، يُخِرجونهم الفرنسيون فجاء أنطاكية، العرب احتل
بريطاني جيش احتلَّ واملسيح. أحمد بني ما ذلك جرَّاء من ة ضجَّ فيها وكانت والعربي،
وتخاصم الَعَلمان، فيها فُرِفع عليهم، ون يحتجُّ البحر من الفرنسيون فجاء اإلسكندرونة،
يحتجُّ يوٍم ذات آلنبي7 الجنرال إىل بيكو6 جورج امي السَّ املندوب َجاءَ الفريقان. تحتهما
وال حكومتك ال أعرف ال أنا الجنرال: فقال األمور، من أمٍر يف الفرنسية الحكومة ِباْسم
دونهم، َمن إىل الكبار من األحقاد بت وترسَّ الحربية. الوزارة غري أعرف ال أنا حكومتي،

الحجازية الحكومة إنَّ أْي الخارجية؛ الوزارة بوساطة االتصال يكون أن يريد الذي حسني امللك فكرة هي 5

العرب.) ملوك من األول الجزءِ من امُلعاَهدة فصل (راجع كلها. العربيََّة اإلماراِت الخارج يف تمثِّل
.Georges Picot 6

.General Edmund Allenby 7
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الثاني (لورنس لورنس مع رجاله به يُحيُط سوريا يف العربية الثورة بداية يف األول فيصل امللك
اليسار). إىل الجالسني يف
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األهايل، عنِي يف األوروبيني قيمة من تُقلُِّل والفرنسيني اإلنكليز ُوكالءِ بني املناَفسات فكانت
مسلمني. أو كانوا مسيحيني

الخنادق، يف تنَي األُمَّ جنود بني َونََشأت الحرُب ولََّدتها التي الضغائن تلك إليها أِضْف
ثم رشورها؛ فريسَة سوريا أهل وكان األدنى، الرشِق يف السياسة ساحة إىل فانتقلْت
ُعدُّوا السوريني من أناس بوساطة أيًضا لهم س والتجسُّ الفرنسيني عىل العربية الدسائس
املقامات تلك مصادرها وكانت العرب عىل املسيحيني دسائس ثمَّ الوطنيني؛ كباِر من يوًما
واحتجاجاتهم أنفسهم الفرنسيني صيحات ثمَّ والتقوى؛ الورع مقامات املحرتمة؛ العالية
العامة، القيادة وعىل الرشيفي، الجيش وعىل العرب، وعىل اإلنكليز، عىل َدة املتعدِّ املتواصلة
يعرتف أن َرَفَض أو علنًا أو ا رسٍّ قاَوَمهم َمن كلِّ وعىل األمريكية، والجامعة األمريكيني وعىل

البالد. يف والرشعية» والتاريخية «الثقافية بحقوقهم
جاءوا أنهم الحزن إىل منها وأْدعى العالم، يف نظريها ينُدُر ُمحِزنة عجيبة َلحالة إنَّها
ُدوَن البالد يف سيادتهم يبسطون جاءوا الحقوق، بهذه يُطاِلبون الِوفاض فاِرغي سوريا إىل
لديهم يكن فلم فيها، النظام يحفظوا أن األقلِّ يف يستطيعوا أو سبيلها، يف شيئًا يبذلوا أن
فحاَولوا صغرية، مدينة لُحكم يكفي ما واألعتدة والجنود والرجال املال من األوىل السنة يف
غريها مئات وببضع الرشقية الفرقة من ى تبقَّ بما منطقتهم، الغربية، املنطقة عىل االستيالء

مريديهم. عيون يف وسقطوا أيديهم، يف فأُسِقط الجنود، من
يدَّعون كانوا ما إىل بالنسبة يدهم ذات وِقَرصَ يُقاُل، والحقُّ الفرنسيني، َضْعف إنَّ
أولياء جهل أيًضا األسباب تلك ومن االضطرابات، تلك يف األوىل األسباب َلِمَن ويطلبون،
خطة حتَّى جهلهم األوروبيني، ِطباَع جهلهم الدولية، السياسَة جهلهم العرب؛ من األمر
إىل فاضطرتهم الحرب، يف وعودهم َقيَّدتها التي األطماع تلك أطماعهم، يف الربيطانيني
أيًضا االضطرابات أسباِب ومن تثبيطهم. يف وطوًرا تارة، العرب تنشيِط يف الرسية السياسة
الفرنيس االنتداب ثم ة، العامَّ الربيطانية القيادة أوًال فيها فكان البالد؛ يف الحكومات ُد تعدُّ
ثم العربية، الحكومة ثم لبنان، إدارة مجلس ثم البحريني، الجنود من برشذمة مدعوًما

واألعيان. الدين رجال
يف الفرنسيون ع ترسَّ فقد واملجد؛ السيادة كرايس احتالل إىل كاألوالد ساَرعوا والكل
وكيف بريوت. يف عربي حاكٍم تعينِي يف العرب ع ترسَّ كما وحلب، ام الشَّ يف لهم ُوكالء تعيني
باملندوب حتَّى تعرتف فلم البالد، يف رسميٍّا األمر صاحبُة ة العامَّ الربيطانية والقيادة ال
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ُمستشارين مع العالئق تكوَن أن عىس فماذا لديها، سيايس كمستشار إالَّ السامي الفرنيس
صغريين.

بترصيِح ام الشَّ علَمت عندما إذ ١٩١٩؛ سنة الثاني كانون أواسط يف ُر يتفجَّ الربكان بدأ
واحتجاًجا، َغَضبًا املدينة ت ضجَّ سوريا، يف وحقوقها بفرنسا يتعلق فيما بيشون املسيو
وبََعَث لألجانب، الَعَداءِ ناَر الجرائد يف فأرضم حالها، ولساَن رأَسها العربي النَّادي وكان
وخطب واالنتداب، االحتالل التظاهراتضد الوطنينيعىل يُحرُِّضون البالد أنحاءِ يف الخطباء

الوطن. عن دفاًعا للتجنُّد النَّاس يدعو األموي الجامع يف خطيٌب
بني االتفاق تمَّ قد أْن منه ُفِهم دمشق يف خطابًا بيكو املسيو ألقى أيًضا الشهر هذا يف
فرنسا أنَّ يظنُّون وهم املسيحيون لذلك فغضب سوريا، بشأن الفرنسية والحكومة األمري
فيما فرنسا كانت فما واملصلحة. السياسة سبيل يف بهم تُفاِدي وقد عليهم، املسلمني ل تُفضِّ

الصديق. وال الخصم ال أحًدا، ِلُرتَيض ومندوبها وزيرها به ح رصَّ
كانت ا عمَّ ُمفِصًحا عمون داود األول اللبناني الوفد رئيُس بعبدا رساي يف خطب ثم
متينة، وِصَالٍت تجارية، عالقاٍت وسوريا لبنان بني «إنَّ فقال: باريس، يف َمْسعاهم نتيجة
انضمام وجوب عىل الوفد، كلمة كلمتنا، فاجتمعت شقيقه؛ عن الشقيق يُفَصل أالَّ تستوجُب

واحدة.» ُمراَقبٍة تحت االثنني
احتالَل تروُم الفرنسيَّة الحكومة إنَّ العرب: ُزعماءُ قال إبَّالة. عىل ضغثًا كالمه فجاء
يف اجتماٌع ُعِقَد خطبته عمون َخَطَب يوَم أنَّ واتََّفَق اللبنانيني. أصدقائها بوساطة سوريا
أثناء وَحَدثَت األُخرى، السورية املدن عليه فعقبت بيشون، ترصيح عىل احتجاًجا دمشق

حلب. يف األرمن مذبحُة ١٩١٩ سنة شباط ٢٨ يف التظاهرات هذه
لو أْن املؤكَِّد من أنَّه بيد امُلحِزنة، الحادثة تلك يف للنظر هنا ها مجاَل وال حاجَة ال
ُعتُوُّ كان َلَما فرنسية، أو بريطانية أو كانت عربية ُمنظَّمة، متيقظة حكومٌة املدينة يف كان
كان بعدما خصوًصا الطيبة، بسمعتهم املفاداة عىل املسلمني العرب بعَض يحمل األرمن

الكرك. يف األرمن َمنْكوبي إىل وجنوده فيصل األمري إحسان من
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السياسة ولكن ولسون، الرئيس كذلك وكان فرساي، مؤتمر يف مكرًما ُمحرتًما األمري كان
امُلصِلحني نظريات تملك فال التكريم، فروُض تهمها وال االجتماع آداَب ترعى ال الدولية
أن بعد واملرَّ الخلَّ السياسة، تلك ولسون، سقت قد األمم. َمصالح من الوطنيني وأماني
ال وكيف بفيصل، حاًال أرفق وكانت املجيد، الفريد اإلكرام ذلك إكرامه يف صامتة شاركت
فرنسا تضمن فيها بنوٍد بعَض العربي األمري عىل األيَّام تلك يف أساطينها أحُد َعرض وقد
واالقتصادية، االختصاصية األمور بعض يف وبُمشاَركتها إمارته تحت سوريا استقالَل

سوريا. وبني بينه االتفاق يتمَّ أن إىل للبنان نوعيٍّا استقالًال كذلك وتضمن
سوريا إىل وعاد كليمنصو، املسيو الفرنيس الوزير عرضه ما َرَفَض األمري ولكن
«غالسرت» الربيطانية املدرعة عىل فرنسا إىل األمري سافر األمة. — قال كما — ليستشري
معيته ويف كينه» «إدغار الفرنسية املدرعة عىل بريوت إىل وعاد لورنس1 الكرنل معيَّتِه ويف
تَْسَعيان تان أمَّ وداده، َخْطب إىل تتسارعان تان أمَّ إكرامه، يف تتباريان تان أمَّ توال.2 الكولونل

طريقه. عن العربية والبالد سوريا يف سياستهما تعزيز يف
باريس، إىل األوىل سفرته يف أحدهما اختار قد َلكان واحٌد، أمٌر لوال أنه ٌن متيقِّ إنِّي
القوَّة فيه وأضعف معقوله تخلََّل واحٌد أمٌر كليمنصو، عليه عرضه ما كلَّ قِبَل َلكان بل

.Col. T. Lawrence 1

.Le Colonel Toulat 2
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األحالم إىل أقرب هو أمٍل مصباَح فيهما وأشعل واملخيَِّلة، القلب منه هزَّ واحد أمر الحاكمة،
أحد به ُخِدع قد أجل منه، أكرب هم ن ممَّ غريه وُخِدع األمري فُخِدع األيَّام، أحكام إىل منه
النَّاس من غريه َخدع كما األمري، َخدع الذي وهو نفسه، ُولسون الرئيس الكبار»؛3 «الثالثة
جمعاء. األمم لجروح وبلسًما كلها الدول لسياسات َمظهًرا ظنَّه بما والشعوب، األمم ومن
تكن لم ولكنها فتَّانة! َلكلمات إنها مصريها»؛ بتقرير الشعوب «حق املصري»، «تقرير
ره صوَّ ما أنَّ أظنُّ وال سبيلها. يف بليس هاورد مساعي لوال األمري تخدع أن لتستطيع
ويحمله اإلقناع، كل األمري يُقِنع كان املهجر، سوريُّو به ضجَّ وما بليس، الدكتور ره وتصوَّ
— وإكليلها رأسالخدعة هنا —وها لوال والفرنسية، الربيطانية الحكومتني يُخاِلف عمٍل عىل
ال الناس ِمَن َمن السورية. ة األمَّ لتستفتي ولسون الرئيس تشكيَلها طلب التي اللجنة لوال
األمم إحدى رئيِس من واألحكام النظريات هذه وباألَحرى السياسية، املناَورات هذه تخدعه

األيام. تلك يف أعظم بل العظمى،
الربيطانية الحكومتني من بالتخلُّص أمٌل ريب، وال صدره، ويف سوريا إىل األمري عاد
األمريكية. الحكومة يِد عىل العربية الوطنية أمانيه بتحقيِق أمٌل صدره يف بل والفرنسية،
أخباره إىل تائقٌة وهي قدوَمه تنتظُر ة األمَّ وكانت نيسان، ٣٠ يف بريوت إىل وصل
قفِص يف تغرُِّد وآماله إليها َفَعاَد راقدة، وآماله أشهر خمسة منذ تركها وترصيحاته.
أوسَع خطريًا، أمريًا إليها َفعاَد مساعيه، يف يُفِلُح ال وقد يُفِلح قد عربيٍّا أمريًا تركها األحالم.
القائدان َّسه ترأ ملكيٍّا استقباًال بريوت يف فاستُقِبل مقاًما، وأرفَع بنفسه، ثقًة وأعظَم شهرًة،

الناس. فأدهش النَّاس يف وخطب فيها، والربيطاني الفرنيس
عزيزة حياة فنْحَي متحدين ِلنَْسَع … بيدها األمة حرية … يُعطى وال يُؤَخذُ «االستقالل
يف أنَّنَا أُنِكر «ال والربيطانيني: للفرنسيني إكراًما قال ثم التام.» االتحاد يف التَّام االستقالل …
بأجرتها، املساعدات هذه سنطلب ولكننا والعلمية، واالقتصادية املادية املساعدات إىل حاجٍة

ة.» األُمَّ مال من رواتبَهم وتدفع األجانب من األخصائيني الحكومُة ستستخدم
وال الناجز، التام االستقالل تروُم السورية ة «األمَّ ِدِمشق: يف لهجٍة أشدَّ األمري كان وقد
التام االستقالل الكلمات: هذه صدى ة كافَّ سوريا ومدن الشام َدت فردَّ بديًال.» بغريه تقبل

الناجز!

جورج. ولويد كليمنصو وجورج ولسون وودرو وهم فرساي؛ ُمؤتمر أداروا الذين أي 3
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أن عىل الشعب وحثَّ بُقُدوِمها، َ فبُرشِّ األمريكية االستفتائية اللجنة قبل األمري وصل
وتُشرتى تُباُع كأنعاٍم لستم أنكم عىل «بَرِهنوا قيد: وال رشط بدون التَّام االستقالل يطلب
إنكلرتا أو فرنسا يطلب َمن … أجنبية قيود بدون الحرية البتَّة، حدوٍد بدون االستقالل …

منَّا.» ليس فهو إيطاليا أو أمريكا أو
الزعيم — زعيًما به وناَدوا أعضاؤه به ب فرحَّ أيار، ٧ يف الترشيعي املجلس َزاَر ثمَّ

االتكال.» هللا بعَد وعليَك األمُر «لك — األكرب!
من لك أطوُع الروال، عرب كلُّنا، «ِحنَا والوالء: بالطَّاعة يُعاِهد الشعالن نوري ووقف

اإلسالم.» دين من فليس مثلنا يكون ال وَمن يمينك،
سوريا تربط أن شأنها من كان التي السياسية الخطة عن األمري تناَزل الشهر هذا ويف
يتبلَوُر بدأ بما ُحبٍّا ذَلك حسني امللك جاللة فَقِبل والده، لحكومة تَابعًة تجعلها بل بالحجاز،
تابعًة تكون أن تعرتُض ال الحجاز «إنَّ يقول: لح الصُّ ُمؤتمر إىل األمري فأَرسل اآلمال، من

مراًرا.» القوَل هذا الحسني جاللة يل َقاَل وقد لسوريا. سياسيٍّا
ُمقاَطعات، إىل البالد تقسيِم يف رأٌي لفيصل كان فقد نفسها، بسوريا يختصُّ فيما ا أمَّ
دمشق إىل جاءَ الذي اللبناني للوفد خصوًصا به َح رصَّ واالجتماعية، الطبيعية لحاالتها وفًقا
االنضماَم يتمنَّون اللبنانيني من كبريًا فريًقا أنَّ له وليؤكِّد باريس، من سامًلا بعودته ليهنِّئه
لبنان إىل يَُضم أن يجُب «إنَّه فقال: بليغة، خطبًة فيهم وَخَطَب بهم األمري َب فرحَّ سوريا، إىل
هذه تستفيُد كما أرضهم توسيع من فيستفيدوا الزراعية، أهاليه لحياة الوايف الالزم القسُم
أن ويلزم وإداريٍّا، داخليٍّا ُمستقل لبنان إنَّ حريَّة بكلِّ أقوُل … ونشاطهم ذكائهم من البالد
ولكن السورية، بالوحدة االرتباط عىل املحافظة مع … وممتاًزا مستقالٍّ به يلحق ما يبقى
بكلِّ الخطِّيَّة الضمانة أُعطي أن ُمستعدٌّ إنِّي … اختياًرا بل إجباًرا يكوُن ال االنضمام هذا
بها التي وعقولنا نحس، بها التي قلوبنا بل إخواننا، وهم — اللبنانيون َوْليعلم أقول. ما
وال عندنا، كان ما … مادي أو طبيعي فاصٌل يفصلنا ال واحٌد وإيَّاهم نحن أنَّنَا — نفكر

ودرزي.» مسلم بني أو ودمشقي، لبناني بني فْرٍق أدنى يكون،
أنَّه عىل تعزيزه. يف وسعى به، واعتَصَم األيام، تلك يف له أَْخَلص الذي األمري مبدأ ذا هو
ُمعتقده عىل الرجال وبعض الحوادث تغلَّبَت — للقارئ سيتضح كما — املواقف بعض يف
بمبادئه، عامًال فكان والنفوذ، القوة ذروة إىل ١٩١٩ سنة أيار شهر يف وصل قد ويقينه.
املندوب خصوًصا البالد، يف الفرنسيني أنَّ غري يُطاع. وأْمر يُسَمع رأٍْي ذا نفسه، من واثًقا
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حكومة سياسة يف السداَد يرون كانوا وال به، الثقة كلَّ يثقوا لم الضباط، وكبار امي السَّ
ولبنان. وبسوريا به يختصُّ فيما باريس

املندوب عىل األمري فعرض أيار، ١٧ يف فيصل واألمري بيكو جورج املسيو تَقابل قد
ُمعاَهدة أُلِغيت إذا الفرنيس باالنتداِب يقبُل إنَّه قال عليها، ُغباَر ال برصاحة رشوطه
وَسحبت العسكري، الحكُم والغربية الرشقية املنطقتني يف أُلِغي وإذا «سيكس-بيكو»،
املدربني املاليني باألخصائيني الفرنسية املساعدة انحرصت وإذا البالد، من جنودها فرنسا
املوصل تَُضم أن طلب إنه وقيل الحكومة. دوائر يف واملستشارين واملهندسني العسكريني
حكومتَه السامي املندوب فبلَّغ استقاللهم، يف العراق عرَب فرنسا تساعد وأن سوريا، إىل

يقبلها. بأن تفويٌض شهٍر بعد وجاءه الرشوَط هذه
الفرنسية السياسة عىل الشهر هذا أثناء تألَّبُوا الغربيَّة املنطقة يف املسيحيني ولكن
االنتداِب لطلِب حدوده، وتوسيع لبنان استقالل لتأييد االجتماعات وعقدوا السورية،
يضمن تعزيزها أنَّ بيكو املسيو فرأى النهضة، هذه روَح األكلريوس وكان الفرنيس.
يجب كما يهتم لم كليمنصو املسيو أنَّ يظنُّ كان وقد األقل، عىل لبنان يف السيادة لفرنسا
البطريرك يبعثوا أن طوائفه وُرؤساء لبنان أعيان بعض إىل فأوَعَز الخطرية، املسألة لهذه

بحقوقهم. ويُطاِلب الفرنسية الحكومة لدى اللبنانيني ليُمثِّل باريس إىل املاروني
مدرعة عىل فسافر الغاية، لهذه الحويك إلياس البطريرك غبطة الطوائف أكثُر انتََدب
فقابل باريس إىل سافر ثم البابا، قداسة وقابَل شهرين أقام حيُث إيطاليا؛ إىل فرنسيَّة
بما ويَِعدهم اللبنانيني، وروع روعه فيه يسكِّن كتابًا أعطاه الذي كليمنصو املسيو هناك
فوصل موكِّليه، إىل الكتاب هذا يَحمُل راجًعا غبطته فقفل واالنتداب، االستقالل من يطلبون
لبنان، حكومة له أقامته الذي االحتفال يف وتكلَّم ،١٩١٩ سنة األول كانون ٢٥ يف بريوت إىل
فيحيا الخطة، هذه عىل تُثاِبروا أن فأَُؤمل نجاحي، أسباب من اتحادكم كان «قد فقال:
ُمساعدة يف الحياة إىل باستدراجه َضمنٍي خريُ ولُكم … استقالله نال قد يكون أن بعد لبنان
حتَّى — غورو الجنرال — أبنائها أعاظم أحد خدمات نفَسها َحَرَمت التي املحبوبة الدولة
«إنِّي قائًال: بالفرنسية غورو الجنرال خاَطب ثم وخلق.» إبداع مهمة دعوها ة بمهمَّ تَُكلِّفه
… بفرنسا نفتخر نحن وها لبنان، وتساعد لبنان، تحب فرنسا أنَّ املأل رءوس عىل أجهُر

إلخ.» … غورو الجنرال إلينا أَْوفدت أن بعد سيما وال
الدمشقي بني تُفرُِّق ال قومية سورية َوْحدٍة إىل الناس يدعو فيصل األمري كان فبينا
يستحثهم واألكلريوس اللبنانيون، قام والدرزي؛ واملسيحي املسلم بني أو واللبناني،
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دينية املسألة فجعلوا أمرهم، زمام البطريرك فقلَّدوا لبنانية، بَوْحدة يُطالبون ويغريهم،
بالشقاق ب التعصُّ رؤساء أمَعَن بل باملسلمني، عالقة أدنى لهم يكون أن وأبَْوا مذهبية4
من األمريكية الجامعة أساتذة أنَّ فبما سوريا. إىل األمريكية االستفتاء لجنة وصلْت عندما
ُرؤساء من واحٍد غريُ ادَّعى الجامعة، وطن من اللجنة وأعضاء العربية، النهضة أنصاِر
ويتضافروا يُقاِوموها أن اللبنانيني من وطلبوا بروتستانتيَّة، دينيًة مقاصَد للَّجنَِة أنَّ الدين

عليها.
ألنها الشقاق؛ عوامل من آَخر عامًال نفسها اللجنة كانت قد أن لألسف يدعو ا وممَّ
أنها إالَّ والطَّائفية، الدينية العصبيات َ مبدأ تدري، ال حيث من عزَّزت، االستفتاء طريقة يف
الفرنيس، االنتداب طلبت فقط لبنانية أقلية ألن األوهام؛ من مزاعمها وجرَّدت فرنسا فضحت
وازداد يطلبون، بما ًكا تمسُّ العرب فازداد كلها، املسيحية الطوائَف األقليُة هذه تشمل ولم

صحيفتهم. سوَّدت التي األعمال إىل أدَّى بًا تعصُّ منهم قسم
وفيها السورية الَوْحدَة الدمشقيني من فريق فطلب دمشق، إىل تموز يف اللجنة وصَلت
مركزية، ال دستورية َمَلكية الحكومة تكون وأن النَّاجز، التام واالستقالَل وفلسطني، لبنان
وإذا أمريكا، من والفنيَّة االقتصادية املساعدة طلبوا ثم البالد. ملَك فيصل األمري ويكون
وأالَّ االستقالل، كل ُمستقالٍّ العراق يكون أن طلبوا وقد بريطانيا. فِمن أمريكا، رفضت

البلدين. بني اقتصادية حواجز تكون
الحجاز، عن املستقلَّة ورية السُّ الَوْحدة ييل: ما فطلبوا العلماءَ اللجنُة استفتَت ثمَّ
َمطاِمَع ال قوية غنيَّة دولة وُمساعدة فيصل، األمري رأسها عىل مركزية ال دستورية وحكومة

لها. استعمارية
بآرائهم، ُمتشبِّثني فظلُّوا اإلسالمية، الحجازية العربية الَوْحدة أصحاب املتطرِّفون ا أمَّ
العربي، النادي ويف الترشيعي، املجلس يف كان وقد وتعزيزها. نرشها يف وجهًرا ا رسٍّ عاملني

الحزبنَْي. من يعقلون وال يسكتون ال َمن أيًضا األمري معيَّة ويف
ْت وأرضَّ فرنسا، — قلت كما — ففضحت وسوريا، فلسطني يف االستفتاء لجنة جالْت
أنها أعتقد إني العربية؟ بالقضية ت أرضَّ وكيف البالد. يف أحًدا تنفع ولم العربية، بالقضية

استقالله، ويُعَلن لبنان، إىل املدينة تُضم أن قرَّر ١٩١٩ سنة تموز ٢٢ يف بريوت يف ُعِقَد اجتماع أول 4
مسلم. واحد فيهم ليس شخًصا وعرشين أربعٍة من ُمؤلَّفة لجنة وانتداب
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لألمري آلنبي اللورد قدَّمه الذي البالغ يف — كله يكن لم إن السبب بعض — السبب كانت
ييل: ما وفيه أيلول، ٩ يف فيصل

يضمن الذي املبدأ عىل توافق إنها سوريا. يف االنتداب ترُفُض بريطانيا حكومة إن
ال حكومة قبوَل السوريني عىل تُوِجَب أن شأنها من ليَس فلسطني. يف قوميٍّا وطنًا لليهود
يتخذ البالد، يف األمن عن الصلح مؤتمر لدى املسئوَل آلنبي، املارشال إنَّ البالد. أهل يريدها

واالضطرابات. الفتن لقمع الالزمة الوسائَل
بموجبه الذي االتفاُق الربيطانية الفرنسيَّة الحكومتني بني تمَّ هر الشَّ هذا من ١٥ ويف
العساكر أنَّ برشِط سوريا، من عساكَرها الثاني ترشين يف تُخِرج بأن بريطانيا لت تكفَّ
قد بريطانيا ألنَّ وحلب؛ وحماة وحمص دمشق أْي منها؛ األربع املدَن تدخل ال الفرنسية

عربيَّة. حكومة تأليِف عىل العرب عاهدت
أنَّ عىل الناس وبَلبََل العرب، من واملعتدلني املتطرِّفني خواطَر والبالغ االتفاُق أثار
َده تعمَّ يكون قد تناقًضا الوثيقتنَي يف رأَْوا والهوادة ن التلوُّ سياسة يف املمرَّنني األلباب أويل
ال إنَّها تقوُل ولكنها منَّا، يدها تنفُض إنكلرتا إنَّ فها العرب. حلفائهم أجِل من اإلنكليز
السيادَة تُبِقي ولكنها البالد، من جنودها تسحب إنها وها نريدها. ال حكومًة علينا تُوِجب
املسيو عىل احتجاًجا تظاُهرهم مثل يتظاهرون الناس فقام آلنبي. املارشال ِبيَِد امُلطَلقة

التجنيد. بارشت التي الوطني الدفاع لجنة َست وتأسَّ بيشون،
مؤتمر إىل وأبرق العربية، بالَوْحدة ترصيَحه فأعاد ني، املحتجِّ مقدمة يف األمري وكاَن
املساَومات، قيَْد تجعله خطة أيَّ يقاِوم الشعب وأنَّ عظيم، اضطراٍب يف البالد أنَّ الصلح
حقوقه. هضم شأنها من التي الحوادث تجاه واملستقبل الحارض يف التبعة من ُل ويتنصَّ

سبيل يف الربيطانية الحكومة لدى شخصيٍّا ليسعي لندن إىل أيلول أواخر يف ساَفَر ثم
فقال الجرائد، صفحات عىل بها َح رصَّ والتي ِذْكرها، مرَّ التي امللطفة العربية الَوْحدة
العربية.» األمة نظر يف بها يُعَمل وال تُعترب ال «سيكس-بيكو» ُمعاهدة «إنَّ رويرت: ملراِسل
نظر يف وإنها سوريا، من جزءًا فلسطني يعترب إنه اليهودية» «األيام جريدة ملحرِّر وقال
يف تشتَِمُل عربية دولة تأسيس هو إليه يسعى ما إنَّ قال ثم ُمستقلَّة. بالد ال والية العرب

وفلسطني. وسوريا العراق عىل األقل
يعزِّزه رأيه َ غريَّ إذا القوي ولكن الُعظمى، الدول تزدريها ال السياسة يف خطَّة إنها
له خريٌ فالثبات بنفسه، أقل لم إن بقومه، الضعيف ا أمَّ تقلَّب. إذا حتى يتغلَّب وهو بالقوة،
َمطاِلبه يف اليوم إىل ثبت وقد أبيه، جاللة يف تجده ال َضْعف األمري يف يبدو هنا ها وأبقى.

العظام. الدول وسياسات األيَّام لحوادث وفًقا ن وتتلوَّ العربية وحدته تتغريَّ فلم كلها،
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إنَّ قالوا التحاُمل. من يخلو فال الشام يف العربي الحكم عىل الفرنسيني احتجاج ا أمَّ
وهل الحجاز. ملك باسم حكموا وإنما عليهم، تَحتَّم كما الحلفاء ِباسم يحكموا لم العرب
كذلك الربيطانيون َحكم وهل تُرى؟! يا األحالف باسم الغربية املنطقة يف الفرنسيون َحكم
خدماته عىل املكافأة طلب يف ل عجَّ حسني امللك إنَّ وقالوا فلسطني؟! يف الجنوبية، املنطقة يف
بخصوص االتفاق ويصريُ بينهم املعاَهدة تتمَّ أن إىل يرتبََّص أن له ينبغي وكان الحرب، يف
ويتسابَقوا السورية البالد موا يقسِّ أفلم أنفسهم؟ هم فعلوه الذي ما شعري فليت سوريا.

منها؟! قسمتهم عىل الحصول يف والربيطانيني
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العالية الطبقة إكرام موضوَع هناك إقامته أثناء كان وإن ألنه األمري؛ آماُل لندن يف خابت قد
عقدته الذي األخري العهد عىل تحاِفظ الحكومة أنَّ رسميٍّا أُعِلم فقد الربيطانية، ة األمَّ من
األربع، السورية املدَن بجنوِدها تَدخل أالَّ عليها اشرتطت قد كانت وإن وأنها فرنسا، مع
بريطانيا؛ من ال منها العربيَّة للحكومة واالقتصادية الفنيَّة املساَعدة تكون بأن سلَّمت فقد

كليمنصو. مع ويتفق باريس إىل يسافَر بأن عليه أُشريَ لذلك
ترشين ٢٢ يف بينهما فداَر ثانية، كليمنصو املسيو وقابل باريس، إىل األمري سافر
حل نَت تضمَّ الئحة النتيجة وكانت فروعها، بكلِّ السورية املسألة تناَول حديٌث األول
توسيع وللبنان املساعدة، حق ولفرنسا سوريا، يف الحكم له تكُفل طريقٍة عىل املشكل

يطلبها. التي واالمتيازات الحدود
والنصُف فرنسيني املستشارين نصُف يكون أن فطلب امُلساَومة؛ إىل َ َلَجأ ثمَّ األمري َد تردَّ
ولبنان سوريا يف يكون أالَّ األمور. يف الفاصل الرأي للُمستشار يكون أالَّ سواهم. ِمن اآلخر
كليمنصو رفض فرنسية. إدارٍة تحت الوطني العسكر يكون أن وقِبَل فرنيس. عسكٌر
فريق فارتأى األمر، يف واستشارهم يومئٍذ معيَّته يف كان َمن األمري فجمع الثالثة، الرشوَط
وفيهم — اآلخر الفريق ا أمَّ الوزير. الئحة يقبل أن — املسيحيني من اثنان وفيهم — منهم
— فرنسا يف الحقوق درس نابلس من أديب واآلخر طبيبه، الواحد املتطرِّفني؛ من اثنان
كان األمري يف َضْعٍف عىل فوزهم يف فربَهنوا الفائزين، من وكانوا القبول فكرَة قاَوموا فقد

ومريديهم. أنصارهم من ِلني املتعقِّ املعتدلني يؤلم
تُخاِصُم ال الربيطانية الحكومة أنَّ يعلُم وهو سوريا إىل األول كانون أواخر يف األمري عاد
وأنَّ املفاَوضات، يف أمرها من كان مهما سوريا عن تتنازل ال فرنسا وأن أجله، من فرنسا
خطَّة فأيَّة السياسية. البالد أموِر يف االستفتاء لجنة عن بالرغم ل تتدخَّ ال األمريكية الحكومة



األول فيصل

إمكانه يف هل الدولية؟ بريطانيا سياسة يغريِّ أن إمكانه يف هل اتخاذها؟ له ينبغي كان
إىل أقرب وهو سلبًا، أجبُت إذا الرشقية؟ املنطقة عىل االستيالءَ شاءت إذا فرنسا يُحارَب أن
وحكمة رشف كليهما ويف سبيَلنْي، األمري أمام أنَّ الحاِل بُحكِم أرى السؤاَلنْي، عىل الحقيقة،
إىل االعتدال جادَّة يف فيقوده السوري، الشعب قيادة عىل قادًرا يكوَن أن ا فإمَّ ووطنية؛
ويُِعيد فيستعفي يكون أالَّ ا وإمَّ والسورية، الفرنسية تنَِي األمَّ بني املشرتكة املصلحة فيه ما

أبيه. جاللة إىل القضية مقاليَد
رواة أصدق وهي الحوادث، هاُكم باريس؟ من الثانية املرَّة رجوعه بعد كان وماذا
وبني بينه يزال ال ما إىل فأشار النَّاس، يف خطب بريوت إىل األمري وصل عندما األخبار؛
آَخرون. اعتداله وانتقد فيها، العربية الحكومة ممثِّل بعدئٍذ فاعرتضه الوالء، من فرنسا
مليٍّا يكلِّمهم فلم عامل، جبل يف يعة الشِّ من وفٌد واستخباره استقباله إىل ذهب قد وكان
وادي يف اجتماع ُعِقَد وقد الشام. إىل علمائهم بعَض الغاية لهذه استصحب بل بريوت، يف
وكان النصارى، ذبح عىل — بالسبحة هللا استخار — خرية املشايخ أحد فرضب الحجري،
وهم العرب، ا أمَّ بها. عاملة الفرنسية والحكومة العصابات، زعماءُ يُِديرها حكومٌة الحولة يف
كان وقد املسيحيني. من لها َب تعصَّ ن عمَّ فضًال َواَالها، َمن أعداء فأصبحوا فرنسا، أعداء
باملنكر، يأمرون ال أناًسا بالشام، الدفاع لجنة ويف العربي النادي يف منهم، األمَر ُويلِّ َمن

عنه. ينَهْون ال السياسة سبيل يف ولكنهم
ببضعة فيصل األمري ُوصوِل بعد أْي ١٩٢٠؛ سنة الثاني كانون ٤ يف أنَّ النتيجة فكانت
والفوىض، ب والتعصُّ الجهل ناُر — والسياسة الوطن باسم — مرجعيون يف أُشِعلت أيَّام،

عليها. ُمتفرِّجني والفرنسيون ُمشِعِليها العرب وكان
فرضب الحكومة، عىل يومئٍذ خارًجا الفضل، عرب أمري الفاعور، محمود األمري كان قد
بالخصاصوهدموها، األمري دار الحولة، يف عدائي حادٍث إثر عىل الفرنسيني، الجنود بعَض
علم مع — يومئٍذ النَّاحية تلك يف يكن ولم النجدة، يطلبون فبعثوا العربان، عليهم فثارت
املطلة يف الجنود من ألَفنْي غريُ — بالويل العصابات من ينذر وبما األمن يهدِّد بما الحكومة

الجديدة. يف وخمسمائة
رجاله، من وخمسني أربعمائة القومندان فأرسل الجديدة، من النجدة املطلة طلبت
من واليسري بُندقية وعرشين مائٍة غري األهايل عند يَُكن ولم خمسني، غري لديه يَبَق فلم
آالف، األربعة عن عددهم يقلُّ فال اليوم ذَاَك ليلِة يف الجديدة عىل هجموا الذين ا أمَّ الذخرية.
والرصاص. السيف بأهلها وأَعَملُوا النار فيها فأرضموا يعة، والشِّ والدروز البدو وفيهم

44



مرجعيون

قيمتها ُقدِّرت ما الريَاش ومن األمتعة من ونهبوا نفًسا، أربعني وقتلوا بيتًا، أربعني حرقوا
ذهبًا. لرية ألف بمائة

بدمشق الحكومة من املال يأخذون كانوا البدو من ثالثة أن َق تَحقَّ قد املسئول؟ وَمن
كان وقد ينهبون. ا ممَّ قسًما العصابات من يأخذون ثم بها، ُفوَن فيترصَّ العساكر باسم
رؤساؤهم ويقدِّم بنفقاتهم، القياَم عامل جبِل يف القرى يُلِزمون العاملية العصابات رجال
أفاضل أحد أخربني قد هللا؛ باسم هاَكه املزيد؟ أتبغي بدمشق. العربي املؤتمر إىل التقاريَر

املدينة. عىل هجموا فيَمن النظاميني الجنود بعض عايَنوا أنهم الجديدة

محمود السيد بغداد أرشاف ونقيب القشلة، يف العراق عىل ملًكا تتويجه يوم ل األوَّ فيصل امللك
الدعاء. يقرأ

الحكومة إنَّ اآلخر؛ النصف وهاك َم، تقدَّ فيما الحقيقة ِنصِف غرِي عىل أُطِلْعك لم ولكني
تستطيع كانت البالد، يف األمن عن مسئولة كانت التي العامة الفرنسية القيادة أو الفرنسية
ومعه غورو الجنرال جاء قد فكان كلها، النكبات هذه البالد عن تردَّ أن — شاءت لو —
األربع املدن يف حكومته َمقاِصد لتحقيق تزداد استمرَّت التي العسكرية القوات بعض

أيلول. ١٥ اتفاق عن بالرغم
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كان وإذا — يْسَع لم ألنه األمري؛ وآَخذْنا العربية الحكومة عىل التبعة بعض ألقينا فإذا
والسداد، الحكمة فيه ما إىل وإرشادها الحكومة تلك عىل استيالئه يف — يفلح فلم سعى قد
بفضل إالَّ البالد يف كانوا وما املسيحيني، لحماية جاءوا الذين الفرنسيني أوًال نلوُم فإنَّنَا

النَّار. يُخِمُدوا أن إمكانهم يف وكان ُمتفرِِّجني وقفوا ألنهم نلومهم املسيحيني؛
يف أشهر، خمسة بعد تكرََّرت الفظائع تلك أنَّ هو أقول ما إثبات كل فوَق يثبت والذي
ملقاَومتها. ُمستعدة الحكومة تكن ولم نفسها، والجديدة والُقَليْعة أبل عني يف حزيران، ١٥
املسيو إىل أبل عني خوارنة أحد جاء بيشءٍ. تمدَّهم َفَلم منها إِسعاًفا الجديدة أهل طلب
قوٌة صيدا يف كان وقد العصابات، يشكو الجنوب، لواء يف الفرنيس املستشار شاربنِْتيه،
أهايل أحد وجاء أَنُفِسُكم. عن َداِفُعوا أن منه الجواب فكان بهم، والتنكيِل ملطاَردتهم كافية
يَُداِفُع وهو عنده ما نَِفَد قد وكان الذخرية، بعض منه يطلُُب املوقع قومندان إىل الجديدة
فقال فأبى. ذخريًة منه فطلب أرنبًا، يُالِعُب الدار فناء يف القومندان فوجد وأهله، نفسه عن
َظلَّ يكرتث، فلم أنفسنا!» عن لنداِفع وذخرية ِسالًحا تعطونَنَا وال عنَّا، تُداِفعون «ال الرجل:
الخنادق، يف ألوف الفرنسيني من «مات قائًال: االحتقار ِبَعني إليه نظر ثمَّ أرنبه، يُالعب

رجال.» عرشة منكم مات إذا تْشُكون وأنتم
أهل عىل ففَرَض بالعصابات، لينكل نياجر الكولونل — البرصة خراب بعد — وجاء
وفيهم ورجاله، العسكري صيدا حاكم وفوََّض ذهبًا، لرية ألف وخمسني مائًة عامل جبل
— ِلِذكرها اآلن حاجَة ال بطرائق املبلغ ِضعَفي فجمعوا بجمعها. السوريني، من ثالثة
— لرية ألف وثمانني وخمسة أربعمائة جمعوا املاهرين الُجبَاة إنَّ ُقون املدقِّ العارفون وقال
شارع عىل الحكومة وأطلقت و… منها لرية ألف خمسني الجديدة ألهل تعويًضا فدفعوا

!Le Colonel Nieger نياجر الكولونل اسم بريوت شوارع من
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ملكسوريا

الشهر وكان الفرنسيني، عىل وعاًرا املسيحيني عىل ويًال ١٩٢٠ سنة من األوَّل هر الشَّ كان
وهدرت األحزاب، فيصل األمري حول هاجت العرب؛ عىل الويل بداءة السنة هذه من الثاني
النعرات قروُن السوري املؤتمر يف واستفحلت الخطباء، شقشقة املساجد ويف األسواق يف
ويستسِلُم تارة يُكاِفُح األمري وسمو اآلَخرون، وتغيََّظ األعضاء بعض س تحمُّ فاشتدَّ الدينية،
بطانته إىل هنيهًة الجو صفا ما إذا ويعوُد الشدة، ساعَة الفرنيس1 امللك كلمة ُد يردِّ طوًرا،
شهر من الثامن اليوم أفراُح فأخفته علَّته، أو األول االضطراب دور انتهى حتى وزعمائه،
عىل دستوريٍّا مِلًكا الحسني بن فيصَل حيٍّ بصوٍت العام السوري املؤتمُر انتََخب يوم آذار؛

السورية. البالد
باريس من إحداها، من فجاء العالم، عواصم إىل التتويج خربَ الربقيُة األنباءُ َحَمَلت
يُصِدُر بل ، ويحتجُّ يعرتض ومؤتمر ج يتوِّ مؤتمر والغرور؛ الغضب ُ نَبَأ فرساي، مؤتمر من
احرضعاجًال فيصل؟ يا التَّاج َقِبلَت ملاذا مكان، كلِّ يف نافذة أحكامه أنَّ ُم يتوهَّ وهو األوامر
ُمضِحكات من إنها السورية. ة األمَّ وشذوذ شذوذك عن وأفصح األعىل املجلس هذا إىل
َدْخل فما عربي، مؤتمٌر انتخبه وقد عربية، بالٍد يف عربي، أمري ذا هو األوروبية. السياسة
تُقيَم أن سورية عربيٍَّة رشقيٍَّة ٍة ألمَّ يجوُز أََال بذلك؟! وبريطانيا فرنسا بالحري أو أوروبا
بأنهم العرب يتَِّهُمون وهم أوروبا؟! وزراء من ثالثة أو اثنني تستأذن أن ُدوَن عليها مِلًكا

الدولة.» أنا إنََّما … «الدولة قال: الذي عرش الرابع لويس امللك 1
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أمره بغري يهتم لم فيصًال امللك ولكنَّ بأنفسهم. اهتمامهم من أكثر غريهم بأموِر يهتمون
ل. املبجَّ الصلح مؤتمر دعوَة يَُلبِّ فلم بالده، وأمر

أعمال من وكان الجيش، وتنظيم جديدة حكومة تأسيَس السوري واملؤتمر امللك باَرشَ
هو األول الفرنسيني؛ ِبَغيظ زاَد وآَخر بريطانيا، يُرسَّ لم عمٌل السورية الحكومة هذه
استخدام من الفرنسيني منعها هو والثاني سوريا، استقالل مع العراق استقالَل إعالنها
يف حكومتُهم أجازته الذي السوري البنك بورق التعاُمل ورفضها حلب، إىل الحديد سكة

الغربيَّة. املنطقة
الغربية املنطقة يف األحوال كانت فقد سوريا، إىل االنضمام يف اللبنانية الفكرة ا أمَّ
فاعرتى الشام، شطر وجوههم وَولَّْوا اللبنانيني عقالء بعض ونََفَر وانتشاًرا، قوًة تزيدها
ثانيًة يُساِفَر أن املاروني البطريرك يسألون كباره فراَح الفرنيس، األكلرييكي الحزب الجزع
الجنرال حكومة واستمرَّت لبنان، لجبل به وعده بما كليمنصو املسيو ليطاِلَب باريس إىل
أمرها من كان ما إىل منهجها يف فوصلت السورية، بالوحدة قال َمن كلَّ تُقاِوُم غورو
فيصل امللك إىل غورو الجنرال من النهائي البالغ يف َجاءَ لبنان. جبل إدارة مجلس وأعضاء

ييل: ما
اثنان قدُره بمبلٍغ اشرتت أنها هو املآتي من دمشق حكومُة إليه لجأْت ما «وآِخر
بتاريخ مخافرنا فأوقفتهم لبنان، إدارة مجلس أعضاء من األكرب القسَم لرية ألف وأربعون
التي باألماني عاِبثني السلع، بَيْع أوطانهم ليبيعوا دمشق إىل السفر أُهبة عىل وهم تموز ١٠

اإلجماع.» من يَْقرب باتفاٍق طويٍل زمٍن منذُ وطنهم أهل عنها أعرب
أزاُل وال وكنُت الحميدة، غايتهم إىل األعضاء سلكها التي الطريقة استحسنوا ن ممَّ لسُت
إذا رأيه َفيَُموِّه يجبُُن وال ا، رسٍّ كاملجِرم بالده من يَخرج ال الرشعي األمة ممثِّل أنَّ أظن
كانت مهما الوطني، من تَنزُع أجنبي ِمن التهمَة هذه ولكنَّ فيه. َة حَّ الصِّ يعتقُد كان
أعضاء يَتهم باريس يف بريطانيٍّا لنفسك مثل والتثريب. النقد سالَح السياسية، عقيدته
إىل ُعْد عليه؟ أبنائه غرية من أكثر لبنان عىل األجنبي أَيَغار بالخيانة؛ الفرنسية الندوة
فيَمن العجَب وتََر خيانة، ونها يُسمُّ التي الحقيقَة تََر اإلدارة مجلس أصدره الذي القرار
السلع.» بيع أوطانهم «ليبيعوا دمشق إىل ُمسافرون أصحابه إنَّ يقول ثم كله القرار يطاِلع
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سوريا ملك

القرار: ذاك من لك أنقله فيما هو إنَّما جواب وأبلغ أصدق إنَّ
املتجاِوَرين، البلَدين حقوق يضمن لوفاٍق ًال توصُّ االهتمام مزيَد املجلس هذا بذل «قد
هذا يف البحث وبعد املستقبل، يف بينهما الت الصِّ حسن ودوام ومصالحهما وسوريا، لبنان

التالية: البنود بُمقتىض ذلك إىل الوصول املمكن من أنَّه وجد الشأن،

املطلق. التام لبنان استقالل •
. حربيٍّ ٍل تدخُّ كلِّ عن بمعزٍل ويكون يُحاَرب، وال يحاِرب ال السيايسبحيث حياده •

سوريا. حكومة وبني بينه يتمُّ اتفاٍق بُموجب سابًقا منه املسلوخ إعادة •
ذ وتُنفَّ الطرَفني، من لجنة بواسطة وتُقرَّر دْرُسها يجري االقتصادية املسائل •

وسوريا. لبنان نوَّاب مجلس ُمواَفقة بعد قراراتها
وضمانة البنود هذه عىل للتصديق الدول لدى السعي يف الفريقان يتعاون •

أحكامها.»

ضغٍط عن وبمعزل بحريٍَّة ذلك عىل العمل من التمكُّنِّ «فألجل املجلس أعضاء سفر ا أمَّ
بيانها.» املتقدَّم البنود أحكام لتقرير اإليجابية املراجع يف النَّاجح السعي وألجل خارجي،
ظاهر هو حيفا؛ طريق عن وأمريكا أوروبا إىل بل الشام، إىل السفر قصدهم يكن ولم
بعض ويف سلكوها التي الطَّريقة يف أرى ولكنِّي بذلك، عندي ريَب ال وحقيقته، قصدهم

عليه. يُؤاَخذون ما بها موَّهوا أو أخفوها التي املقاصد
أمني األمري فجاء بها، يقوُم ما اللبنانية الخزينة يف يكن ولم النفقات، تقتيض األسفار
كنعان، سليمان قال السبيل. هذا يف ليسعى األحرار، واللبنانيني العرب صديق أرسالن،
األمري: فقال للسفر.» كافيًا ماًال نجمع أن نستطيع «ال أمني: لألمري املجلس، أعضاء أحد
لبنان، حدود يجتازون عندما أُخرى آالٍف بخمسِة جاءهم قليٍل وبعد بذلك.» ُل أتكفَّ «أنا
أمني األمري به جاء الذي املال عملهم، األعضاء عىل أفسد الذي التمويه دور يف نحن وها
كتبه الذي السند ولكن النعماني، عارف من ال فيصل امللك من هو السعيد نوري بمؤاَزرة
السند كان لو فحبذا أمني. األمري وبكفالة النعماني ِألمر هو كلها بالقيمة كنعان سليمان
ويودُّ السياسية عقيدتهم يف األعضاءَ يُشارك الذي ة األمَّ تجار أحِد من املال فيكون صادًقا

الرشوة. يف الفرنسيني ة حجَّ وهذه فيصل، امللك من املال ولكن َمْسعاهم، نجاَح
وكأنِّي فيصًال.» املِلك نَُقاِبَل وال بالشام نَُمرَّ أالَّ «برشط أمني: لألمري كنعان سليمان قال
إىل يسافروا أن فاتفقوا للسالم! «تميلون» وال ماله تأخذون يقوُل: الحاذق اللطيف باألمري
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َلت؛ تدخَّ األقدار ولكن وامُلفاَوضة. للسالم الشام إىل ثالثة أو اثنني ِقبَلهم ِمن ويرسلوا حيفا
بريوت؛ إىل مخفورين بهم وعادت الحدود، يجتازوا أن قبل الفرنسية لطة السُّ أوقفتهم فقد
جزيرة إىل الحكومة ونََفتهم املحكمة فجرَّمتهم فرنيس، عسكريٍّ مجلٍس أمام ُحوِكموا حيث

كورسيكا. جزيرة إىل ثم أرواد
سنة تموز ١٤ يف أْي أيَّام، بأربعة اإلدارة مجلس أعضاء عىل القبض أُلِقي أن بعد

الكلمات: هذه وَمطلعه فيصل، امللك إىل النهائي بالغه غورو الجنرال أَرسل ،١٩٢٠
يوم الفساد ابتدأ الربيطاني، االحتالل أثناء سوريا يف سائدة ِكينة السَّ كانت «بينما

الوقت.»2 ذاك منذ بازدياد آخذًا يزال وال الربيطانية، الجيوش محل جيوشنا حلَّت
الجيوش محل الفرنسيني جيوش حلَّت يوم الفساد َ ابتَدأ بعينها، الحقيقة هي
الحزم فينفيه العجز ا أمَّ ُمهِملة؛ ا وإمَّ عاجزًة ا إمَّ الفرنسية الجيوش كانت فقد الربيطانية؛
سيايسٍّ قصٍد عن ناتًجا يكوُن فقد اإلهمال ا وأمَّ النهائي، البالغ الجيوشبعد هذه أبدته الذي

تحتلَّها. أالَّ لربيطانيا فرنسا دت تعهَّ التي األربع املدن عىل االستيالءِ يف رغبتهم هو
أقسام: خمسِة إىل فيه االحتجاجات م فتُقسَّ غورو الجنرال بالغ ا أمَّ

التي املفجعة الحوادث ذََكَر وفيه الفرنسية»؛ االحتالل حكومة إىل هة املوجَّ «األعمال أوًال:
بالحفاوة بتنظيمها القائمني قابلت قد دمشق حكومة وأنَّ َسبَبَها، العصابات كانت
ناٍر من أشهر لنا عدواته أصبحت الذي بركات صبحي منهم بالذِّكِر «ونخصُّ واإلكرام،

علٍم.» عىل
بتعيني البالغ ِمن يظهر، ما عىل تنحُرص، وهي العدائية»؛ دمشق ُحكومة «سياسة ثانيًا:

لفرنسا.» بعدائهم «معروفني الحكومة يف رجال
البنك بُعملة التداول برفِض يتعلَّق ما وأهمها فرنسا»؛ ضد اإلدارية «التدابري ثالثًا:

السوري.

املنطقة يف أُهينوا الذين بعض ذََكَر وفيه رأًسا»؛ لفرنسا َهة املوجَّ العدائية «األعمال رابًعا:
وكامل الدنادشة ومنهم أعداؤها؛ ألنهم احرتموا والذين فرنسا، أصدقاء ألنهم الرشقية

لبنان. إدارة مجلس أعضاء ثمَّ األسعد

وري. السُّ لالتِّحاِد رئيًسا بعدئٍذ عيَّنُوُه وقد 2
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ملكية وعىل اإلجباري التجنيد عىل احتجاج وفيه الدولية»؛ الحقوِق عىل «التعديات خامًسا:
تألََّف الذي السوري املؤتمر وعىل الحرَّة»، الشعب إرادة عن الناتجة غري «امُلغتصبة األمري

مرشوعٍة. غري بصورٍة وشكِّل
جاَهَرت ُحُكوَمٍة عىل االعتماد املستحيل من أصبح أنَّه جليٍّا تثبت األسباب هذه «إنَّ
تحتاط أن ُمضطرَّة نفسها ترى فرنسا فإنَّ وعليه … لفرنسا بعدائها ٍة تامَّ برصاَحٍة
الضمانات تطلب هي ولذلك … البالد.» أهايل وراحة جيوشها راحة ن لتؤمِّ الالزمة بالوسائل

ذكرها: ييل التي
وحلب. رياق بني الحديد بسكَّة الترصف حق أوًال:

اإلجبارية. العسكرية الخدمة إلغاء ثانيًا:
الفرنيس. االنتداب قبول ثالثًا:

السورية. بالعملة التداول رابًعا:
للجنود العداء ُمناجزُة غريهم ِمن أكثَر عليهم تَثبْت الذين املجرمني ُمعاقبة خامًسا:

الفرنسيني.
أربعة ُمهلة يف البتَّة استثناءٍ ُدوَن إجمايلٍّ «بوجٍه الرشوط هذه قبول الجنرال طلب وقد
١٨ يف ليًال عرشة الثانية الساعة يف وتنتهي تموز ١٥ من ليًال األوىل الساعة يف تبتدئ أيَّام

منه.»
ُوجهاء من عدًدا للمشاورة امللُك فاستدعى التَّايل، اليوم مساء يف الشام إىل البالغ وصل
املؤتمر ولكن البالد. خري فيه بما ليعمل إليه األمر ففوَّضوا الطَّوائف، جميع من املدينة

التايل: القراَر قانونيٍة جلسٍة يف أصدر السوري
التاريخي قراره يعترب الثالث مناطقها يف السورية ة لألُمَّ املمثِّل السوري املؤتمر «إنَّ

هي: التي الثالث بمواده
الصهيونية. الهجرة ورفض والوحدة التام االستقالل أوًال:

الدستوري. النيابي األساس عىل فيصل امللك جاللة َمَلكية ثانيًا:
مجلس يجتمع أن إىل أمامه املسئولة الحكومة أعمال يُراقب ُمنعقًدا املؤتمر بقاء ثالثًا:
منه جزء نْقض وأنَّ التجزئة، يقبل ال واحًدا قراًرا األسايس، القانون بُموجب النوَّاب
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ورية السُّ ة األمَّ باسم يعرتف ال السوري املؤتمر وأنَّ بحذافريه، للقرار نقًضا املؤتمر يعتربه
نفسه املؤتمر يصادق لم ما البالد بمصرِي يتعلَُّق بروتوكول أو واتفاقية ُمعاهدة بأيَّة

عليها.»
العالم. يف وطٌن له كان َمن يزدريها ال شماء وطنيٌَّة القرار هذا يف
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شديَد األملانية، الحربيَّة املدارس يف كمال وُمصطفى أنور ِصنو وهو العظمة، يوسف كان
الشهداء. نار من أجيُجها وطنيٍة ذا اللهجة، صادَق الكلمة، رصيَح باسًال، ُشجاًعا البأس،
معقوله إىل أساءَ السورية، الحكومة يف الحربية وزير وهو واندفاعه، حماسته يف ولكنَّه

واالعتدال. الحكمة تُوجب التي الحال حقيقة ونيس
الحماسة أنَّ ينىس الحرجة، املواقف يف وخصوًصا سياسته، يف فهو فيصل امللك ا أمَّ
يشء قبول إىل وتنزَّل اآلخر يف ما منهما الواحد رأى فلو نورها. الضحيَّة وأنَّ الحقيقة، روح
روح منها انقضت التي الثلمة تلك كانت َلَما واليقني، الجزم ساعة الخطرية، اعة السَّ يف منه

واألمل. الحريَّة فيها وذَبحت ة األمَّ عىل الصائل الفوىضفساعدت
الفوىض، وكانت السوري، واملؤتمر امللك بني َالت الصِّ ُحسِن يف قيل مهما الثلمة، كانت
البالغ ُوُصول أثر عىل الحرب، فأَْعلن األخري قراره يف املؤتمر ثَبََت األجنبي. االستيالء وكان
مجدل إىل األوىل الفرقة بإرسال الحربية وزارة من األمر وصدر الوطن، عن ِدفاًعا النهائي،

للحرب. ُمستعدة هناك لتكون ميسلون َمنطقة يف عنجر
الرشوط، قبول إىل امللك مثل يميلون كانوا الروحيني ورؤساءها ة األمَّ أعيان ولكن
كلها، الرشوط يقبل غورو الجنرال إىل برقيَّة تموز ١٦ يف جاللته فأرسل إليه، األمر فَوَكلوا
إالَّ دمشق، إىل لريجعوا ميسلون منطقة يف الجنود إىل وآخر الجيش ترسيح يف أمًرا وأصدر
انتهاء بعد إالَّ الجنرال إىل تصل لم الربقية أنَّ عىل الحدود. عىل ُمحافًظا فيبقى الرَّابع اللواء
يف الربقيَّة األسالك قطعوا قد كانوا الحكومة، ادََّعت كما الُعصاة، ألنَّ البالغ؛ يف املعينة ة املدَّ

الزبداني. جهات
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األيَّام تلك يف يجري كان بما عاملة كانت الفرنسية القيادة فإنَّ الحقيقة، أنَّها هب
غورو الجنرال من منشوًرا فألقت املدينة، فوَق تموز ١٨ يف طائرة حلَّقت وقد دمشق، يف

ييل: ما َمْطلعه
ألخطار بالدكم وتستهدف القتال إىل حكومتكم فيها تقذفكم التي اعة السَّ هذه «يف

تُقاتلون.» أجله من الذي السبب لكم ألقول الخطاب إليكم ُه أوجِّ وويالتها الحرب
باالتفاق امللك أقرَّه بما كذلك عامًلا يكون أفال وري، السُّ املؤتمر أقرَّه بما عامًلا كان فإذا
االرتباط ضابَط األقلِّ يف يَسأََل أن به جديًرا كان أََوَما املدينة؟ أعيان من وفريق وزرائه مع
أنِّي «عىل منشوره: يف القائل وهو الجواب، تأخرِي يف السبِب عن ليبحَث دمشق يف الفرنيس
التهلكِة إىل بأنفسهم يُْلقوا بأن يرضوا لن رين املتنوِّ األذكياء السوريني بأنَّ آمًال زلُت ما

األثيمة»؟ األقليَّة عن دفاًعا
الجواب أرسلت وقد بها، تقبُل واألكثرية رشوطه ترفُض األقليَّة أنَّ عالم هو إذن
أن فبعد بيقينه؟ العمل عىل بظنه العمل الجنرال ل فضَّ فلماذا الخطاب، فصل فيه الذي
واملراكشيني السنغاليني الجنود من آالف ِستَّة زهاء وهو جيشه، َزَحَف النهائي البالغ أرسل
سهل فقطع الحرير، وادي طريق املعروفة، الطريق غري ُمتَّخذًا ِدمشق عىل والجزائريني،
أحَد فاستصحب العشائر، بدير ثم بكَّا، بقرية فمرَّ القلوح، وادي إىل جنني جبِّ من البقاع
يف املعسكرين السوريني عىل الرجعة خط فقطع الدِّيماس، إىل وَداَر دليًال، هناك الرجال

دمشق. عىل الزَّحف يستأنف أن قبل رته مؤخِّ ن ليؤمِّ هناك ووقف ميسلون، منطقة
وصوله عند فشاءَ فيه، ورغبته للقتال استعداده عىل الجيش زحف يف املسلك دلَّ وقد
تلك ويحتل الفالة يف ليرضبهم نة املحصَّ مراكزهم من العرب الجنود يخرج أن الديماس إىل
وأخذوا منها، العرب الجنود انسحب عندما عنجر مجدل احتالِل إىل باَدَر لذلك األماكن؛
األمر بُموجب هناك ُمحافًظا ظلَّ الرَّابع اللواء أنَّ بَيْد دمشق، إىل نظام بدون يرتاجعون
وأُرس يده يف فأُسقط الفرنسيُّون، الجنود َم تَقدَّ عندما للدفاع فتصدَّى امللك، أصدره الذي

ته. برمَّ
يُناقض املرسحيني الجنود إىل أمًرا أصدر قد فكان العظمة، يوسف الحربية وزير ا أمَّ
بني يُراوح جنوده من عدًدا الجندي، حسن األول اللواء قائد فأوقف امللك، جاللة أمر
يف األبطال ُوُقوف وقفت صغرية فئٌة القتال. ساحة إىل بهم وعاَد واألربعمائة الثالثمائة
من انسحبت التي العربية القوَّات تكون أن الفرنسية القيادة فخشيت الكبرية، الفئة وجه
جيٍش طليعة الرشذمة هذه تكون وأن ميسلون، خان جهات يف نة متحصِّ عنجر مجدل
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األخرية اعة السَّ يف تنتهي ساعة وأربعون ثماٍن تها ُمدَّ بُهدنة فيصل امللك إىل فرغبت كبري،
الفرنيس باملعتمد مصحوبًا العربية الحكومة مندوب وجاء الهدنة، فكانت تموز. ٢٣ من

بعاليه. الفرنسية الحكومة مع للُمفاوضة بالشام
خطًرا تزداُد كانت ة واألمَّ الحكومة بني الثلمة حيُث دمشق؛ يف املرسح إىل بالقارئ أعود
بل ون، يحتجُّ الدمشقيني من نهضجمهور الجيش، بترسيح األمر انترشخرب ا فلمَّ واتساًعا.
والسالح، الذخرية يطلبون والقلعة الثَّكنة إىل وبادروا االستقالل، سبيِل يف للثورة نهضوا
حني املرسَّ الجنود بعض دمشق إىل وصل قد وكان بتشتيتهم. أمًرا الحكومة فأصدرت
الدوام، عىل فيها تنفخ الفوىض وكانت ًجا، تأجُّ الثورة نار فازدادت ميسلون، من العائدين
الجند من كتيبة جاءت وينهبون. ويسلبون الثَّائرين مع يصيحون الرعاع بعض فقام
تحت القتىل من مئات ووقع القتال، الفريقني بني فنشب الهائجة، الجموع هذه لتشتيت

الرشاشة. املدافع نريان
ِد الرتدُّ فبعد فيصل امللك ا أمَّ وعزمه، رأيه عىل ا ُمِرصٍّ يزاُل ال العظمة يُوسف وكان
الجامع يف يومئٍذ َوَقَف هللا، باسم السيف ويستلُّ حْقَويه يشدُّ الجمعة يوم نهض ، والتحريُّ

الجيش. طليعة يف سيكون بأنَّه ويَِعُدهم للجهاد، النَّاس يدعو وَطِفَق خطيبًا األموي
من ومائتني جندي بأربعمائة فخرج الجهاد، إىل سبقه الباسل الحربية وزير ولكن
وخمسة أربعة بني عدده يُراوح والعربان األهايل من جيٌش ويتبعهم يصحبهم انة، الهجَّ
يعلم كان الحربية وزير وهو ولكنه األول. اللواء من املستبسلة البقيَّة تلك ينجد جاء آالف.
الحكمة، عىل الشهادَة ل ففضَّ خطرية؛ واحدٍة ملعركٍة تكفي ال لديه ات واملعدَّ الذخرية أنَّ

ذلِّه. يف الحياة عىل الوطن سبيل يف واملوَت
الجيَشني بني الحرب نار تموز ٢٥ يف ونشبْت للدفاع، جبهًة الطني عقبَة العظمُة اتخذ
الطائرات الفرنسيون الجنود فيها واستخَدَم ساعات، ست استمرَّت داميٍَة واقعٍة يف
صفوفها يف وأوقعت العربية، القوَّات أضعَفت التي املعروفة ميسلون واقعة هي والدبابات،

واالنهيار. التفكُّك عوامل
يف برصاصٍة فأصيَب القتال، عىل يحثُّهم رجاله َمة ُمقدِّ يف العظمة يوسف ووقف
األرض إىل َفَهَوى رأسه يف الثَّالثة أصابته حتَّى ويُقاِتُل ه يوجِّ وظلَّ َكِتِفِه، يف وأُخرى فخذه،

واالستقالل. الحريَّة سبيِل يف بطًال ماَت َمن كلَّ هللا رحم شهيًدا.
ومعه فيصل امللك غادرها قد وكان دمشق، الفرنسيُّون الجنود دخل التايل اليوم يف

بغداد. من حاشيته يف يزالون ال َمن بعُض
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بمعيَّة ذهبت إنَّها لندن، يف ها أمِّ إىل ترسلها كانت التي ِبْل1 جرترود رسائل إحدى يف جاءَ
بذلك يطوفان كانا وبينما بغداد، إىل ُوصوله عقب كرسى طاق َزاَر عندما فيصل األمري
من بالقرب األمري، جانب إىل بْل امِلس وقَفت األكارسة، بالط من الباقي امُلتداعي، ح الرصَّ
املنبسط السهل يف الطْرف تُرِسُل وهي العربية، باللغة عليِه تقصُّ وطفَقت النوافذ، إحدى

تاريخه.» يف الطربي رواها «كما للعراق العربي الفتح قصَة أمامها،
صفحًة الرسول، بيِت من عربيٍّ ألمرٍي فيه، لكنة ال عربي بلساٍن تروي إنكليزية، سيدٌة
حقيقته يف الداللة بعيد َلموقٌف إنه بابه، يف فريٌد َألمٌر إنَّه القديم! العرب تاريخ من مجيدًة
إذا ما ها، ألمِّ الرسالة يف تقول كما نفسها، ساءلت به املبتهجة ِبل امِلس ولكن مغزاه، ويف

ابتهاجها؟! من أشد األمري ابتهاج كان
بعجلٍة الرسائل هذه كانت وقد التعبري، أساءت بْل امِلس أنَّ ا فإمَّ ملثله؟! االبتهاج وأنَّى
العربية النفس تلك أعماق إىل ببصريتها نََفذَت ما أنها ا وإمَّ ة، الجمَّ أشغالها بني محرقة،

الشديد. إحساسها يف ر التصوُّ تعدم ال التي الشعرية
فتوحاٌت العربَي الفتَح ذلك تََلْت وقد خصوًصا لالبتهاج، الدَّارس املجد يدعو وهل
إىل نعوَد أن ينبغي وال الشجون، سوى العربي يف ذكراها تثري ال وتركية، ترتية آسيوية،
يف يجيُش كان ما لندرك والترت، الرتك طغيان من خلفه وما ، املضمحلِّ البعيد املجد ذلك
— القريب املايض هذا — األمري مايض يف فإنَّ واألىس، الغمِّ لواعج ِمن فيصل األمري صدر

وبواديه. التاريخ ربوع يف التجوال مئونة يكفينا ما
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الجهاد، ُشؤِم ومن اآلمال خيبِة من سنوات عرش أعباء صدره يف يحمل واألمري ال كيف
ُمستنقعات يف ذا هو وها تأديبية، حملة رأس عىل بعسري املالريا ُمستنقعات يف ذا هو ها
وهاَكه الجزع، وسمري الشبهات، أسري سوريا يف وهاَكه باألستانة، املبعوثان مجلس يف الكالم
أهوال تتلوها السياسة يف أهوال واالعتقال؛ القدر من بل جمال، الطَّاغية من فارٍّا البادية يف
كل صاحبها صدِر يف تُثريُ التي بالحوادث مليئة سنوات خمس هي األردن. رشق يف الحرب

االبتهاج. غري عاطفة
مؤتمر إىل مجده، باخ أن عتم ما الذي ام الشَّ فتح فَمن وأنكى، َألشدُّ يتلوها ما وإنَّ
يف التاج يوم إىل واألسد،2 النمر بني كالَحَمل العرب، ممثُل األمري، فيه كان الذي فرساي

ميسلون! فيوم الثاني، فالفرار األجل، القصري فامُللك دمشق،
األمري قلب يف وتراكمت فيهما، تزاحمت التي الحوادث ولكن غري، ال اثنتان سنتان
لذكريات فأنَّى السنني، من أضعافها عىل توزََّعت لو مرارتها من شيئًا تفقد ال فيصل،
أن فاتنة، امرأٌة بها تغنت وإن لها وأنَّى زاهًرا، حيٍّا يزال ال مجده كان وإن البعيد، املايض

إياها؟! فتُنسيه تغالبها أو القريب، األمس فواجع األمري قلب من تمحو
َصْحِبه بعض يُراِفقه دمشق من خرج فقد األخرية؛ املعركة تكن لم ميسلون أنَّ عىل
أوروبا. إىل أبحروا ومنها فحيفا، بدرعا فمرُّوا واإلنكليز، والعراقيني السوريني من األوفياء
الرتك عىل حمله الذي الح السِّ بغري املرَّة هذه وسيُجاهد الجهاد، فيصل سيستأنف الجهاد،

األردن. رشق يف واألملان
َلم وإِن الطويل. العربي الخطِّ من أُخرى جهٍة يف أُِرضَمت قد كانت الحرب نار ولكن
تخدم أن املقدَّر من كان فقد فيصل، معركة الظاهرة صورتها يف الجديدة، املعركة تُكن

السياسية. أغراَضه
به، ويُطالبون باالستقالِل يُنادون أشهر ببضعة التتويج قبل العراقيون قام فقد
من عاونهم وَمن سوريا، يف العربي الجيش يف العراقيون باُط الضُّ ذلك عىل يحرِّضهم وكان
العراق يف إخوانهم عىل ناقمني كانوا الذين أولئك السورية، الحكومة يف اإلنكليز املوظفني
اإلنكليز واملوظفون إذن، العراقيُّون فالضباط البالد. شئون إدارة يف الهنديَّة» و«خطتهم
دير يف أوًال أعالمها ُرفعت التي الدعاية تلك وبثُّوا نهضتهم، يف العراقيني شجعوا الشام، يف

الربيطانية. الوزارة رئيس جورج ولويد فرنسا وزراء رئيس كليمنصو أْي 2
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عفر، تلِّ إىل الزُّور دير من الجنوب؛ إىل مال الشَّ من البالد، يف بُرسعة تنتُرش وأخذت الزور،
والنجف. فكربالء فبغداد، فاملوصل،

من الواحد الفريق إنَّ إذ ُمحزنة؛ جدَّ اإلنكليزية الوجهة من الدعاية هذه كانت وقد
يحملون الحال حقيقة يف كانوا بل اآلخر، الفريق يفعل بما يعلم يكن لم اإلنكليز سياسيي
يُضحك، وبعضها اإلنكليز، فواجع ومن الغانمني. وحدهم العرب وكان بعض، عىل بعضهم
الوطنيني أمدَّت لندن، من املالية قوَّتها يومئٍذ تستمدُّ كانت التي السورية، الحكومة أنَّ

العراق! من اإلنكليز لطرد اإلنكليزي» «الخيال استُخدم قد أجل! باملال؛ العراقيني
وما دمشق، يف التتويج شهر أْي ،١٩٢٠ سنة آذار شهر يف أَْوَجَها بلغت النهضة هذه
وكان معلوم، وهدٍف محدودة، خطٍَّة ذات وطنيَّة نهضٌة هي غموض. أو رسٌّ فيها كان
وكانت مثلها، ُمستقالٍّ العراق فليكن مستقلة، سوريا هاكم — الشعار سوري الهدف
َملٌك ذلك، من وخريٌ هاشمي، َملٌك لسوريا كما للعراق ليكن — عراقية سورية الخطة

للقطرين. هاشمي
مثيٌل له يسبق لم خطريٌ حادٌث العراق يف َحَدَث رمضان، يف أْي شهرين، وبعد
يف لالتحاد يْدعون وهم ُكربى، والئيٍَّة وطنيٍَّة بُمظاهرٍة والسنيُّون الشيعيُّون قام فقد هناك؛
الجوامع يف تُقاُم كانت التي املشرتكة املولد حفالُت االتحاِد هذا مظاهر ومن الوطن. سبيل
اجتماٍع إىل الصالة، بعد الحفلة، ويحوِّلون والشيعيُّون، السنيُّون فيحرضها واملساجد،

لهيبها. كالرياح املثرية القصائد وتُتىل الثورة، لنار املشعلة الخطب فيه تُلقى سيايس
َزٍة، مجهَّ بحملٍة املدفعي جميل السيد سوريا من َخَرَج رمضان شهر انقضاء وعند
غنموا ثم عفر، تل وغزوا الخابور، نهر ورجاله فاجتاز العراق، يف الهاشميني إخوانه ينرص
الوكيل وفيهم رجالهم، من عرش اثني ذبحوا أن بعد اثنتني، حة املصفَّ اإلنكليز سيارات من

املوصل. يف «الليفي» جيش وقائد السيايس
تموز، شهر من األول األسبوع يف الشمال، يف أُشعلت التي األوىل، الثورة جذوة هي هذه
الوطنيني، من يذكر عدًدا الحلة ويف كربالء يف اإلنكليزية السلطة اعتقلت أسبوَعني وبعد
ِلَديٍن الظوالم عشرية شيخ الجون أبو شعالن الشيخ اعتقلت ثم املجتهدين، أحد ابن وفيهم
صاخبني، الرساي وجاءوا له، نافرين الظوالم عرب فهاَج قيَل؛ كما يدفعه أن أبَى عليه

للثورة. ويُهلِّلون يحدون بشيخهم خرجوا ثمَّ قهًرا، ودخلوه السجن عىل فهجموا
ونفرت النَّار ألسنة جانٍب كلِّ من فاندلعت بالجهاِد، كربالء ُمجتهد أفتى ذلك أثر وعىل
السلطتني يف األمر أُولو وكان ُمنقسمني، سياستهم يف كانوا فقد اإلنكليز ا أمَّ للقتال، العشائر
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أربعني نحو يومئٍذ، الجيش عدد أنَّ ذلك عىل ِزد ُمستمر. شديٍد نزاٍع يف والعسكرية املدنيَّة
يف الصيف حرِّ من فراًرا هلدين، إملر الْرس الجيش قائد وأنَّ للدفاع؛ كافيًا يكن لم ألًفا،
بغداد يف اإلنكليز ُشَعَراء أحد حمل ا ممَّ العجم؛ جبال يف كرند إىل العام املركز نقل العراق،

بقصيدة.3 هجوه عىل

كانت إنها القول من بدَّ ال لكن ًال، ُمفصَّ الثورة حوادث رسد الكتاب هذا موضوع من ليس
زعامة دون الهشيم، يف النار اشتعال اشتعلت أنها فيها ما وأغرب كالثورات. وال ثورة
فسكتوا وتواروا، نارها أرضموا الذين النجف ُمجتهدي يف ت ُحِرصَ إذا إالَّ تُرى، أو تُعرف

أُسِكتوا. أو ذلك بعد
تل إىل النجف ومن بعقوبة، إىل الديوانية من الربق، برسعة انترشت فقد ذلك ومع
األوىل — والكوفة السماوة فحارصوا للحرب، سارعوا من أول العشائر رجال وكان عفر.
املعسكر وهاجموا َدة، ُمتعدِّ أماكَن يف الحديد سكة وخربوا — أشهر ثالثة والثانية أسبوعني
الثائرين، مُلحاربة خرجت التي «منشسرت»، فرقة يف اإلنكليز خسارة وكانت مراًرا، الحلة يف

الديوانية. اإلنكليز أخىل الفاجعة هذه بعد جريًحا. و٦٠ قتيًال ١٨٠
فقد باألرسى؛ نكَّلُوا الحوادث بعض يف أنهم إالَّ قني، موفَّ كذلك الفرات عىل الثوار وكان
اإلنكليز فالذَ الربِّ، إىل فساقوه النهر، يف مركبًا وهاجموا التموين، قوافل من قافلًة َغِنُموا
األُخرى الباخرة وأوقفوا فدمروها، «فايرفالي» الباخرة عىل بنادقهم وأطلقوا بالفرار،
مواقف أكثر يف كانوا وقد جميًعا، ذبحوهم ثم وجوَّعوهم، رجالها، فأرسوا «غرينفالي»
برصاصهم وأسقطوا َحة، املصفَّ يَّارات السَّ فغنموا ُمنهِزمني، غري ثابتني اقة الشَّ الدفاع

الجرحى. عىل ويُْجِهزون رجالها، من ينجو من يقتلون كانوا ولكنهم الطائرات،
— الرجال بعد — ها أهمِّ من جسيمًة؛ اإلنكليز خسارة مثل العرب خسارة وكانت
العراق، سهول يف باملئاِت تَُعدُّ كانت التي الصغرية الربوج تلك اإلنكليز، هدمها التي املفاتيُل

مطلعها: التي املشهورة Tennyson تينيسون قصيدة قصيدته يف الشاعر عارض 3

Half a league, half a league, half a league onward.

هو: فقال

Half a lakh, half a lakh, half a lakh, squandered.
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األوَّلني الشهرين يف الَغَلبَة كانت الخسارة هذه ومع الحصني،4 العشائر حصن وهي
بعقوبة إىل ووصلت ونهبوها، الثَّائرون غزاها التي كفري إىل الثورة فامتدت للعراقيني،
عرب ينزلها التي الشمالية البادية وإىل األكراد، بالد يف راوندز وإىل عنها، اإلنكليز فجال
فيها كانوا املوصل، من عليهم أُرسل الذي الجيش وبني بينهم واقعة وقت وقد ر، ُشمَّ
ُمون يعمِّ أيلول أواخر يف رشعوا النجدات، إليهم وصلت أن بعد اإلنكليز، أنَّ عىل املنترصين.

االنطفاء. وشك عىل الثاني ترشين يف العرب نار وكانت الناجحة، هجماتهم
كتاب يف يجده لحوادثها، بالتفصيِل َرِغَب وَمن املرتجلة، الثورة تلك ُخالصة هي هذه
ذكرنا ما إذا يُشَكر، اإلنصاِف من جانب وعىل بمكان، التدقيق من فهو ولسون،5 آرنلد الرس
يف الباع طويل األدب، وافر املؤلِّف َلتجد وإنك الثورة. أسباب من هي مؤلِِّفه سياسة أنَّ

والتاريخية. السياسية العلوم
العليا وُمثُله آلرائك، ُمخالفة آراؤه تُكن ومهما العلماء، األدباء َلمن آرنلد الرس إنَّ أجل،
استعماريٍَّة وسياسٍة بها يَجهُر ديمقراطيٍَّة بني التناقض من يكن ومهما ُمثلك، عن بعيدة
شواذات تكن مهما الذكر،6 محمود يظل الذي الرجل عىل تحاُمِلِه ِمن يُكن ومهما يُؤيُِّدها،
أن ُدوَن يُصاِرُح فهو املايض، رجال من الكريم اإلنكليزي للرجل مثاٍل خري فإنَّه آرنلد؛ الرس
— ذلك فوق ويروي الفضل، عن يتعاَمى أن ُدون ويتهكَّم يزعج، أن ُدون ويتفلسف يُيسء،
ُف يخفِّ ما والسياسيني، الحكماء ِحَكم وِمن واملؤرخني، الفالسفة أقوال ِمن — هذا كتابه يف
االستعمارية. فلسفته نظره يف ويربِّر السياسية، النزعات وطأة — األقل يف — نفسه عىل

صيف يف كان وقد مثله، امرٍئ طاقة يف وماذا ِقني، املوفَّ من العراق يف يكن لم ولكنه
وبصداقتها العربية واختباراتها بعلومها ِبْل املس فال البالد، شئون يُدير وحده ١٩٢٠
َقتََل وقد أعمالهم، املحدَّدة السياسيُّون الوكالء وال تُساعده، أن استطاعت العشائر لرؤساء

بالهالك. الدوام عىل مهدَّدين مراكزهم يف اآلخرون وباَت منهم، عدًدا الثَّائرون
هالدين، الجنرال بدلها فجاءه ُمطلقة، ُسلطًة بلندن حكومته من آرنلد الرس طلب لقد
حاول عرش، األربعة ولسون «مبادئ» بدلها فجاءته ثابتة، مقرََّرٍة بسياسٍة الترصيح طلب

الثاني. الجزء العرب» «ملوك راجع 4

.A Clash of Loyalties, by Sir Arnold Wilson 5

سمطس والجنرال الواضع لالنتداب، املبدع ألنه ولسون؛ آرنلد الرس عليه النَّاقم ولسون الرئيس هو 6

نظامه.
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طريق عن «ويتهال»7 ِمن َفَجاءَُه بريطانية، وحماية هنديَّة ُحكومة العراق يف س يؤسِّ أن
تحقق – العام الرأي هو ما «أعِلْمنا املكربة: املبلبلة، املقيدة، األُخرى؛ تلو الربقية «سمال»8
صك يصدر أن إىل انتظر – األتراك وبني بيننا السلم يتمَّ أن إىل انتظر – األهايل رغبات
وتغيََّظ، تربََّم إذا عجب فال يشء.» ال – هي التي مهمتك يف وبصريًا حازًما كن – االنتداب

والتاريخ. األدب كتب إىل ولجأ
مدهشة؛ َلطريٌة إنها الخالدة، الكتب من كتاب حقيبته ويف يُحلِّق، طائرٍة يف وهاكه
التعاليم من وكنوًزا الحكمة من ُدرًرا يحمُل وهو األديب، السيايسوالعالم الجندي هذا طرية
الفيلسوف قال ومعنًى؟ حقيقًة عاليًا يحلِّق َمن بني التناسب جميل ترى أَوال السامية،

النجوم.» بأحد مركبتك «اقطر إمرسون:
األعىل. الكون أريج وتستشمُّ الفضاء، بخشمها تشقُّ فراحت آرنلد، الرس قطرها وقد
ركب األكراد، بالد جنوب إىل الثورة نريان امتدَّت فعندما للخيال؛ فيها أَثََر وال الحقيقة، هي
كردية؛ سياسيًة مهمته وكانت «املقاالت»،9 هو لبيكون كتاٌب جيبه ويف أربيل، إىل الطائرة
قلوبهم، عىل يستويل أن يجب أجل، فقلوبهم؛ الهدف ا وأمَّ األكراد، فرؤساء الوسطاء ا أمَّ
فيفتح بيكون، بالفيلسوف يستعنُي ذا هو وها للحكومة. الثورة هذه يف ُموالني ليظلُّوا

العمل. ساحات ويف الشورى، مجالس يف واإلقداِم، الجساَرِة يف يقوله ما ُ ويقرأ الكتاب
واإلقدام الجسارة جناَحي عىل فطاَر العمل، ويوم الشورى يوم االثنني، يوم يومه وكان
الريب من يشءٌ يُخامره كان وعندما األغوات، وأقنع وجامل، جادل، األغوات. قلوب إىل توٍّا
الوزراء لبعض فيه ن دوَّ وقد َدائًما، يحمله صغري، آخَر كتاٍب إىل ُ يلجأ كان كلماته بنفوذ

وشئونه. العراِق يف بليغة حكيمًة كلماٍت املشهورين
هي احرة السَّ العبارة هذه األكراد؛ أغوات مسامع عىل اآلياِت يتلو كان الكتيِّب هذا من
الرَّائعة اآلية وهذه ترششل، كالم من هي الذهبيَّة العبارة وهذه جورج، لويد كلمات من
ليرشبه، املاء األغا حرضة ويُعِطي اآلية، فيها ُكِتبَت التي الورقة املاء يف يغمس كان وما …
هؤالء أنَّ أربيل يف لألغوات يؤكُِّد كان ولكنه الكرامات، أُويل من آرنلد الرس يكن لم ال،

يعدون.» بما ويربُّون يقولون، فيما «يَْصدقون العظام السياسيني

بلندن. املستعمرات وزارة مقر 7

الهند. يف امللك نائب مقر 8

.The Essays of Bacon 9
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ترى يا كان وهل عليه، الصرب ويستشعرون يعلم، بما يعلمون كانوا من هنالك أنَّ عىل
معي وُعد هذا، عنك دْع فيصل؟! األمري حرضة يف كتيِّبه يفتح أن ولسون آرنلد الرس يجرؤ
أو فيها كان صواٍب عىل — آرنلد الرس سياسة ليسيف البحث. هذا أوجب الذي املوضوع إىل
ليس تربِّره؛ لم أْو موقفه الحوادث بَرَّرِت إْن العسكرية، والسلطة ِنزاعه يف وال — خطأ عىل
فيصل األمري أغراض الثورة خدمت فقد الثورة؛ من بناحية يتعلَُّق ما غري يهمنا ما فيها
وزارة ألن النهائي؛ الحكم بساعة ُل تعجِّ األيام وكانت عموًما، العربية والقضيَّة خصوًصا،
كذلك ويُريض الُحَلَفاء، ويُريض يرضيها، العراق ملعضلة حلٍّ يف حائرة كانت املستعمرات

العراقيني.
منه ليتلو العرب، وقضيَّة قضيته كتاب يحمُل وهو بلندن، األيَّام تلك يف األمري كان
كلماتهم ولسون آرنلد الرس ن دوَّ الذين أولئك العظام، السياسيني مسامع عىل اآلية بعد اآلية
— النَّفس أََلِم من شيئًا العراقية، السياسية مواقفه غري يف يُقايس، وهو كتيِّبه، يف احرة السَّ

بهم. وإعجابه ألصحابها، إخالصه يف — والرتدد الحرية من
ُوُصول قبل الهاشمي وبالبيِت للعراق، بملٍك يفكِّرون السياسيُّون أولئك كان وقد
هي وها الحسني. أنجال صور يف آخر إىل حنٍي من النظر فيُعيدون لندن، إىل فيصل األمري
الذي والشاب الجامح، والرجل الصالح، الرجل زيد. فيصل، هللا، عبد عيل، كلها: لديهم
السياسة، دوائر ويف الحرب، ساحات يف خربناه الذي والرجل بأكسفورد، املدرسة يف يزال ال

فيصل. اإلنكليزي؛ القلب وإىل األوروبي العقل إىل بعقليته األقرب الرجل
عرب الجارة وأنَّ ُخصوًصا مناسبًا، يكن لم دمشق، فاجعة بَُعيد باسمه، الجهر أنَّ عىل
لكذلك؛ نظرها، يف وإنَّه العزيزة، لكرامتها امتهانًا االختيار تحسب وقد تستاءُ، املانش بحر
الفرنسية تعرتضوالكرامة ال وكيف دورساي». «كاي ال من فيصل االعرتاضعىل جاء فقد
ذاك إذ فنعمل ها حسُّ ويكثف قرشتها، تسمك ريثما إذن قليًال لننتظْر العوِد. طريَّة تزاُل ال

نشاء. ما
الرس فأُقيَل نواحيها أهمِّ يف الثورة نار خاللها أُخمدت الدَّهر، من بُرهة إالَّ هي وإن
مندوبًا (١٩٢٠ سنة األول ترشين (يف كوكس بريس الرس وتعني منصبه، من ولسون آرنلد
الذي لالنتداِب ِطبًقا عربية ُحكومًة س يؤسِّ أن األُوىل ته ُمهمَّ كانت وقد العراق. يف ساميًا
أسلوب أنَّ الحكومة هذه أرباب أدرك وقد الربيطانية. الحكومة إىل أمره األمم عصبُة َوَكَلت
يُغلُِّفوُه أن — به تمسًكا ألشدِّهم حتَّى — ينبغي فصاَر ُمستنكًرا، أصبح القديم االستيالء
الوجه عربية صورٌة الجديدة، للحكومة تكون أن عىل النيَّة فعقدوا ُمستحب، عرصيٍّ بيشءٍ
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كل هذا عربي، والوجه إنكليزي «البناء املندوب، أيها بالك، عن ذلك يغيبنَّ وال فحسب،
املستطاع.»

بريطانيا، جنود أن نيس ما ولكنه العلم، كل بذلك عامًلا كوكس بريس الرس كان قد
ال العراق، فتحوا أنَّهم ِنني ُمتيقِّ كانوا بغداد، دخولهم يوم إىل البرصة أقدامهم وطئت منذ
عبثت إذا ذنبه الذنب وهل جرجس. القديس وشفيعها إلنكلرتا بل للعرب، وال للعراقيني
يف العسكرية الحملة عميد يومئٍذ كان فقد اليقني؟ ذلك عىل وَقَضت بآمالهم السياسة

ولسون! والرئيس – األمم وُعصبة الربيطانية، الحكومة عميد اليوم وهو العراق،
النظري. ُمنقطعة عجيبة، اآلن ومسئوليتُه سيما وال تلك، من ا جدٍّ َألصعب هذه مهمته إن
الخري لها ويضمن جديدة، فتيًَّة ًة أمَّ املثلث يف يَحرش أن وعليه الزوايا، مثلَّثة مسئولية هي

والسالمة.
هللا عبد الحاج — فلبي املسرت األولني أعوانه من كان العمل، بريس الرس بارش عندما
الحوايش؛ كثري واحٍد متٍن ذات وظيفتهما وكانت املستعربة، ِبل واملس — «املستوهب» اليوم،
إىل الوظائف، ب ُطالَّ ُمجاملة إىل الزائرين، استقبال إىل والبالغات، الرسائل ترجمة فمن
الوطني املجلس لتأسيس تمهيًدا ذلك وكل … إىل بيوتهم، يف والجاه النفوذ ذوي ُمقابلة

اإلنكليزي. للبناء العربي الوجه لتشييد بالحري أو االنتداب، لحكومة
السيد الدوام، عىل بالِخري املبرش املستسنُّ النقيب وكان ابتغوه، ما قليل بعد تمَّ وقد
السيد هو األركان، بني بارٌز آخر نقيٌب وهناك البناء. يف األول الركَن الكيالني، الرحمن عبد

حني. بعد سيستوقفنا الكيالني، طالب
الحكام من وغريه كوكس بريس الرس ُدِعي ثمَّ أعماله، وبارش الوطني املجلس س تأسَّ
املسرت (١٩٢١ آذار (يف القاهرة يف عقده الذي املؤتمر لحضور العربية البلدان يف اإلنكليز
وزارة يف ٍة خاصَّ دائرٍة تأسيس يف للبحث يومئٍذ، املستعمرات وزير ترششل، ونستون
يف «رغبة األدنى، الرشق يف الربيطانية واملسئوليات املصالح فيها ُد تتوحَّ املستعمرات،
التقرير يف جاء كما يمكن.» ما بأرسع الربيطاني املكلف عىل ائب الرضَّ عبءِ تخفيِف

الرسمي.
القاهرة كذلك أمَّ الذي فيصل، األمري عن التقرير يف تلميًحا، أو رصاحًة يشء، جاء وما
وكيف املذكور. الربيطاني باملكلَّف وضمنًا، ُمبارشة تتَِّصُل، أغراضه وكانت الشتاء، ذلك يف
ال بنفسه، اآلن يُحارب باالقتصاد، تسلح وقد األمري، ذا هو وها األثُقل. حمله العراق ويف ال
يف الرضائب تخفيض إىل القويم فالسبيل كذلك، ترششل للمسرت بل فقط، والعراق لنفسه

األركان. وطيدة عربيَّة حكومًة العراق يف ُسوا تُؤسِّ أن هو الوزير، حرضة يا بالدكم،
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عرش خمسة لتخفيِض الئحة جيبه يف يحمل كان بل ُموافًقا، كوكس بريس الرس وكان
كل التخفيض يف ويستمر مليونًا. وثالثني خمسة بلغت ميزانية من إنكليزية لريٍة مليون
عن يُْغنينا وطنيٍّ جيٍش تأليِف يف وخصوًصا الوطنية، الحكومة تقدُّم يُربُِّره بما عمًال سنة
هذه تدعم أْن الربيطانية الحكومة عىل أنَّ والعميد األمري رأي ومن الربيطانية، الدفاع قوَّات
العميد فال وَمَداها الدعمة شكل ا أمَّ ظاهًرا، يُكوَن أن ُدوَن أكيًدا، دعًما العربية الحكومة
ولسان هنيهة ترششل املسرت فأطرق شأنها. وتقرُِّر تُكيِّفها لأليَّام لتُْرتَْك األمري. وال يدري،
فكره يف يقلِّب ظلَّ أنَّه بَيَد االستحسان، بكلمة فاَه ثمَّ مفيٌد. غموٌض املسألة يف يقول: حاله

العربي». الوجه ذا اإلنكليزي «البناء
يستمدُّ مكَّة إىل فيصل األمري وساَفَر بغداد، إىل التايل الشهر يف كوكس بريس الرس عاد
العراق بني الربق أسالك كانت القاهرة، ُمؤتمر يف تقرََّر ما رسميٍّا أُعلن أن وقبل أبيه. بركة

ة. واملرسَّ التهنئة بأنباء تنبُض والحجاز
عجيبة، سياسيٌة نزعاٌت تة املَوقَّ الحكومَة اعرتَت فقد الغيوم؛ من خال ما الجو أنَّ عىل
االثنان اتفق وما مستشاره، فلبي واملسرت الداخلية وزير النقيب طالب السيد يف تمثَّلت
يدعو فلبي كان فقد املنشود؛ الغرض إىل الوسيلة يف اختلفا أنهما عىل األمري، ليقتال إالَّ
املندوب تغيُّب خالل البالد، يف السيد فطاَف هاشمية. غري مللكيَّة طالب والسيد للجمهورية،
نقيب كذلك وهو النقيب، لغري يصلُُح ال وبتاٍج ، ُقحٍّ عراقيٍّ بملٍك ويبرشِّ يخطب امي، السَّ

النقباء. محب هللا وكان نقيب، ابن
تُساعُد القاهرة مؤتمر يف كانت إنها وتهديه؟ طالب للسيد تنصح ِبْل املس وأين
روح استقبلهم العراق إىل ورفاقها عادت وعندما وهديه، ترششل املسرت ذهن إنارة يف
للسيد موالون وهم سواهم، من أكثر العشائر الروح تلك سادت وقد والشقاق، الشغب
الصحفيني لبعض مأدبة أدب فقد اإلنكليز، بهم َد هدَّ إذا عجب فال له. متشيِّعون طالب،
الحكومة وأنذر حارضين، كانوا الذين العشائر رؤساء إىل فيها أشار خطبة وخطب منهم،

للعراقيني. العراق بكلمتني: عنها َ عربَّ التي بتعهداتها تقوم ال كانت إذا الربيطانية
صدِر يف حتَّى رب الصَّ حبل وانقَطَع الكيل، َطَفَح لقد أُخرى؟ بثورٍة النقيب هذا أيهددنا
طالب. السيد تسفري يف حاًال يهتمَّ أن العام القائد من فطلب الهادئ، الرَّحب بريس الرس
غري منهما صدقت روايتان، االعتقال طريقة يف الرواية ولكن الساعة، وأزفت األمر فصَدَر
الشارع يف طالب السيد القبضعىل «أُلقي أنَّه السامي املندوب تقرير يف جاء فقد الرسمية؛
ا. عامٍّ شارًعا االنتداب دار أمام الجنينة حسبنا إذا إالَّ ذلك، خالف هي والحقيقة العام.»
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إنَّ لك قلُت إذا تعجب ال هناك؟ اصطاده الذي ذا ومن الجنينة، بتلك السيد شأن وما
وكان ظافرة، وكانت البرصة طري عىل صقرها أطلقت فقد ائدة؛ الصَّ هي نفسها بل املس
طالب السيد تدعو بل املس أرسلت قد أجل، العراق؛ لبطل التكريم سبيل يف منها ذلك
الاليدي سيدتنَي؛ لطف أسري التكريم أثناء يف وكان السيد َفَقِبل االنتداب، دار يف للشاي
ال آرسون الجنينة يف الباب عند استقبله الدار من خرج وعندما الدعوة. وصاحبة كوكس
ُمرسعني به وساروا كالم، وُدون سالم ُدون السيارة، فأدخلوه ُمسلَّحون، آرسون آرسات؛

سيالن. جزيرة إىل أقلَّته التي الباخرة تنتظر كانت حيث البرصة؛ إىل
مغواًرا طالب السيد كان فقد الوطن؛ سبيل ويف فاعل.» أنا ما املجد سبيل يف «أال
ساعات يف حتَّى اإليمان، شديد وكان وآماله، آرائه يف طيَّاًرا أعماله، يف جباًرا وطنيته، يف
جدة يف اجتماعنا ألذُكُر إنِّي العاج. من كربٍج كتَفيه بني القائم الرأس ذلك حواه بما رشابه،
بعضوقائع علينا قصَّ فقد العراق؛ عن حديثًا األحاديث من وأذكر ،١٩٢٤ سنة خريف يف
ذلك إىل يده ورفع املائدة، عىل الكأس وضع ثم والصودا، الوسكي نرشب ونحن تلك، أيَّامه
وكان يغَلب.» ال يُغَلب، ال شيئًا هنا ها «إنَّ قائًال: ويربته يمسحه الرشيف الالمع الرَّأِس
يستأِنُف فقال الذهبيَّة، األحالم يحلم يزال ال كان السياسة، وإىل العراق إىل بالعودة يفكُِّر
هللا، شاء إن ويرسُّ يدهُش ما أعوُد عندما وستسمعون بأوقاتها، مرهونة «األمور الحديث:

املعارف.» وزير وأَُعيِّنك أستاذ يا يومئٍذ وسأطلبك
أسفاه! وا — فحال البرصة، إىل طالب السيد عاد األيَّام. رصوحها تهدم األحالم هي
أحالمه، من بحلٍم ني خصَّ ولكنه قني، املوفَّ من أنا كنت وال كان فال أمانيه؛ دون القدُر —
صاحبه، الفاتن — الفاتن اللقب هذا أسري أزاُل ال فإني املعارف». «وزير ورحم هللا رحمه
سماء يف السابحة األطياف من طيًفا املعايل» «صاحب يزال وال — العزيز القارئ أيها

… الخيال
األمري سماءِ يف الغيوم إىل أرشُت قد موضوعنا، إىل الدنيا، الحياة حقائق إىل لنُعد
الباقية؛ الواحدة غري وُهناك إحداهما. الدهر َد بدَّ منها، غيمتنَي وأسميت العراقية، فيصل
كان فقد االنتداب؛ دار خصوًصا يُقِلُق كان ا ممَّ فلبي؛ شخص يف الجمهورية غيمة أْي
هللا وبإذن رشيفيني، َمَلكيني، — النقيب الرحمن عبد السيد رأسهم وعىل — املحافظون
الوطنيُّون وكان — هللا عبد األمري ألخيه متشيعني كانوا بعضهم أنَّ يفوتنَّك ال — َفيصليِّني
ُدعاة من بغداد، إىل وعادوا للثورة الدعاية سوريا من أداروا الذين ِمن وأكثرهم املتطرُِّفون،
يصُعُب كان غامضٍة حاٍل يف اإلجماِل عىل وهم الشيعة أهل بقي وقالبًا، قلبًا وأنصاره األمري
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الذين — واليهود املسيحيون — واألقليَّات متقلقلون، ُدون مرتدِّ وهم والعشائر بها، ن التكهُّ
األْدَوم. وحصنهم األول، ملجأهم املسيطرة القوة يَحسبون كانوا

هي األقليَّات، إىل نظرها األيَّام تلك يف الجميِع إىل تنظُر كانت املسيطرة القوة ولكن
إن — ة العامَّ املصالح من وتحميه الحقوق، من وتضمنه ، الحقِّ من ستُقيمه بما للكل
تجهر فيما وكانت مراًرا، بهذا جهرْت فيصل، باألمري ذلك عىل َلمستعينٌة وإنها — هللا شاء

صادقة.
ينتظرون وكانوا الجديدة، سياستهم يف األمري عىل ا حقٍّ يعوِّلون اإلنكليز كان قد أجل،
لنفسه، الُكربى الدعاية بنفسه ن يكوِّ أن وسجاياه، مواهبه من وتحققوا علموا ملا منه،

الربيطانيني. اختيار ُحسن عىل اطع السَّ والربهان
وأهله، العراق ذا هو املعجزات، ببعض يأتي أن ذلك فوَق منه يتوقعون وكانوا
وتقنع السنيني، وتَْفِتَن الشيعيني، تسحر أن عليك فيجُب غًدا، وشعبك اليوم، ُقضاتك
الساحر، وأنت عليك، يجب العشائر. قلوب يف هللا خوف وتبعث اليهود، وتريض النصارى،
املعممني يف واملتطرفني، امُلحافظني يف والشباب، الشيوخ يف والقلوب العقول عىل تستويل أن
من األثري الخليط ذلك معهم وتسحر جميًعا، تسحرهم تفتنهم، أن عليك واملتطربشني.

واليهودية. والصابئة والبهائية واليزيدية املسيحية األقليات أِي الشعوب؛
رضاها) رهن يزال ال (والتاج عنه ة األمَّ رضيت األمري، استطاعة يف كله ذلك كان فإذا
بعد يطمع أفال باملعجزات، جاء فإذا أُخرى؛ وجهًة للمسألة أنَّ عىل االنتداب. مهمة وهانت
وجب الذي األكرب املشكل ذا هو طاقتهم، فوق األقل يف يصبح أفال املطلق؟ بالحكم ذلك
التوازن حفِظ يف هو واحٍد؛ حلٍّ غري له رأوا وما وأعوانهما، بل واملس بريس الرس عىل حله
لوال أن الدوام عىل يذكر أن األمري عىل فيجُب لكليهما. االعتداِل مسلِك ويف الفريَقني، بني
فيجب مصاعبهم، هي مصاعبه أنَّ اإلنكليز بال عن يغيُب وال العراق، يف كان َلَما اإلنكليز

عليها. التغلُِّب ويف ُمقاومتها يف يُساعدوه أن عليهم
التعادل عىل نحافظ وأن — بالد؟! أية — البالد أجل من امليزان نحمل أن إذن علينا
نساعد وأن التقييد، كل املتطرفني األمري أنصار نقيد أالَّ املسيطرين نحن علينا كفتيه، بني
أهل ذمام فنرعى واملرونة، الكياسة بغري ذلك لنا يتمُّ وال ونشاًطا، قوًَّة ليزدادوا املحافظني

أحسن. هي بالتي العداوات ونُعالج البالد، يف الوجاهة
يكوَن وأالَّ بطًال، امللك يكون أالَّ ينبغي املسيطرين: فكرة أَْوضَح بكلمٍة أُعطيك إنِّي
شيئًا لتُدِرُك وإنََّك السامي، املندوب دور هو بل إذن، فيصل دور احر السَّ دور ليس خياًال،
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إىل رسائلها يف تمَدُح وهي بل، املس يمينه إىل فهاَك ل، األوَّ موقفه يف حري السِّ أُسلوبه من
ولها، الجمهورية يف كلماته يُرِسُل وهو فلبي، املسرت يساره وإىل األعزَّاء»، «وطنيينا ها أمِّ
التي الرسمية، وغري الرسمية، املساعَي ذلك إىل أَِضف الفرات، عىل العشائر إىل حتَّى فتصُل

والدينية. السياسية العنارص شتَّى من رشيفيٍّ حزب لتأليِف تُبذَُل كانت
أشد أعمالهم يف كانوا بل األراكيل، نون يُدخِّ املقاهي يف قابعني املتطرِّفون كان وما
باألمري، ب لرُيحِّ البرصة إىل منهم وفٌد سافر وقد األُخرى. األحزاب من نشاًطا وأكثر تيقًظا
وما باألخبار، ضنَّت ولكنها بالسفر، املفوَّضيَّة أَِذنَت نعم، وخفاياها، األمور بدقاِئِق ويُعلمه
تجاهلوا؛ أو جهلوا إن َفرَق وال األمري، ُوصوِل بموعِد عامًلا املوظَّفني من أحٌد البرصة يف كان
من أوتاٍد إىل مشدوَدٍة َمَسٍد من بحباٍل راسفة الباخرة كانت املرفأ إىل الوفد وصل فعندما
اإلنكليز «العاقلني» أصدقائه من به بنَي املرحِّ أسريُ وهو بعيًدا، أَصبََح قد األمري وكان حديد،

والعراقيني.
املوقتة، الحكومة وَراحت للرتحيب، ُكربى ُمظاهرًة أعدُّوا فالفيصليُّون بغداد يف ا أمَّ
أو جهلوا كذلك هنا ها األمر أويل ولكن املحطة، يف باألمري ترحب األنصار، بها يحفُّ
رجاًال اإلنكليز من وافٌر عدٌد املنتظرة الجموع بني وكان القطار، وصول موعد تجاهلوا
هذه يف الجموع وبينا تموز. يف الظهرية من ُفوا وتأفَّ التأخري، األهايل مثل فَشَكوا ونساءً،
فارتأى ساعتنَي، ٌر ُمتَأخِّ القطار إنَّ تقوُل برقيَّة َجاءَت واالنتظار، الحرَّ يَْشكون الحال،
كذلك، وكان الساعتنَي، بدل ساعات سبع ر يتأخَّ أن — بالعباد رحمة — السامي املندوب

بارًدا. رسميٍّا، االستقبال وكان ليًال، القطار فوصل
من كان بما فأخربها بل، املس إىل — هذه رحلته يف األمري رفيق — اإلنكليز أحد تحدَّث
إذا — تستطيُع الطريق يف املحليَّة السلطة أنَّ ُمتيقنًا األمري كان وقد األهيل، الرتحيب فتوِر
الرس أنَّ القطار يف وهو أُخرب أنه بَيَد اجتماعهم، دون تَُحول وأْن الناس، تجمع أن — شاءت
بالجمهورية يبرشِّ فلبي املسرت وأنَّ الحياد، موقف ومتَِّخذٌ والئه، يف مرتدٌِّد كوكس بريس
الكريمة اإلنكليزية تلك در هلل أنصاره. من وقالبًا قلبًا هي وحدها بل املس وأنَّ لها، ويدعو
وللعرب، له وإخالصها والئها من شيئًا وعلم أخبارها، عجيب األمري سمع طاملا فقد الباسلة؛
تلك ومنذ شاكًرا. ُمصافًحا إليها تقدَّم اليوم، ذاك مساء يف املحطَّة إىل القطار وصل فعندما
أخلصأصدقائه ِمن ويعدُّها يحرتمها، ظلَّ بغداد يف العجيبة حياتها من يوم آخر إىل الساعة

فضًال. أكثرهم وِمن اإلنكليز،
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حكومتها وسياسة طبًعا يتَّفُق فيما — قواها بكلِّ فيصل» «سيدي تخدم وهي ولكنها
هي وها األول. رئيسها بأنه دائًما وتجهر بالرسبريسكوكس، اإلعجاِب كلَّ تُعَجُب كانت —
أن شاءوا الذين املتطرفني صدور يف الحماسة شعلة إلطفاءِ بمشيئته، عمًال اآلن، تُساعد
العشائر رؤساء أحد وصفه الذي املفوضيَّة ساحر ألنَّ ذلك وصوله؛ حني ملًكا باألمري يُناَدى
ال — وأحذره! اللسان ذلك أبطأ وما — واحد.» ولساٍن أذنًا أربعني ذو «رجٌل إنه قوله يف
أن ينبغي أن قوله يف حسنًا ردٍّا ردَّهم وقد للمتطرفني، األمر يف األُوىل الكلمة تكون أن يريُد

واحٍد. يوٍم يف يتمُّ ال وذلك رشعيٍّا، العمل يكون
بن فيصل األمري يكون أن تموز، ١١ يف الوزراء، مجلس قرََّر فقد رشعيٍّا، العمل وكان
أن املندوب فأشاَر ديمقراطيٍّا. نيابيٍّا دستوريٍّا الحكم يكون وأن العراق، عىل ملًكا الحسني
لهذا ة العدَّ تعدُّ الحكومة رشعت ثم باالستفتاء، اليوم يِه نُسمِّ ما أو باملبايعة القرار يثبت
وضع وقد السياسيون. الوكالء النَّواحي أكثر يف عليه وأَرشَف إدارته توىلَّ الذي االستفتاء،
ألن رأًسا؛ االنتداب دار فرضتْه رشًطا والرمادي، البرصة منها املدن، بعض يف املبايعون
بمشورة فيصل يقبل أن فهو الرشط هذا ا أمَّ القرار؛ يف يثبته أن رفض الوزراء مجلس

اإلنكليز.
ذلك كان وما املدن، بعض يف فُقبل فرًضا، الرشط هذا فرضت االنتداب دار إنَّ قلت
ولكن املجلس، وبني بينه النزاع من خريًا العمل يف االستئثار رأى بريس الرس ألنَّ إالَّ منها
من باملستطاع نسلم إنَّنَا املصري. بحسن الحظ لسوء يُبرشِّ ال األمور تنفيِذ يف األسلوب هذا
هو التنفيذ. أساليب تعدََّدت وإْن باألمر فننفذه حقنا، هو الذي بالباقي ونتمسك ِكم، حقَّ
املقنَّع — االستئثار هذا زاد طاملا وقد كوكس، بريس الرس سياسة يف الضعف موطن ذا
النزاع من عنهما ينشأ كان وبما ، الظَّنِّ وسوءِ التفاهم سوءِ يف — طوًرا املكشوف تارة،
وإذا فصاعًدا، األسفل من يربأ الجرح إن االنتداب. ودار العراقية الحكومة بني والعداء

ُمزِمنًَة. قرحًة استحال األوان، قبل َألِمِه يف الطبيب سارع
الطويل العالج عىل مساومة ولو األمر يف الفصل يْؤثر كان كوكس بريس الرس ولكن
عىس ما لريى ت يتلفَّ أو يقف أن ُدوَن ويميش األحايني بعض يف الُعقدة فيقطع البطيء،
ملًكا يقيم وهو يدرك كان فقلَّما امللكية، ة املهمَّ هذه يف كذلك وهو عمله، نتيجة تكون أن
الألْم أو الرسيع القطع يتبع قد ما يهمه كان قلما أو عرشه، حول السياسية القوات ويوازن

االنفجار. من بل ح، التقرُّ من
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األمري ذلك وخطبه أحاديثه، يف كان الذي فيصل، باألمري استبرش أمره بداءة يف أنه عىل
والعراقيني. اإلنكليز آمال َق حقَّ فقد املنتظر؛

النَّاس؛ عقول قدِر عىل كالمه فجعل الرَّسول، جده حذو ُخَطِبِه يف خصوًصا حذا وقد
فوق وكان فصيًحا، رصيًحا واضًحا، سهًال والتفوق، ل التعمُّ من خلًوا القريحة، عفو فجاء
ونزعاتهم تقاليدهم إليه تُوحيها بكلمٍة الوفود، ِمن وفٍد النَّاسوكلَّ من فريق يخصكل ذلك

والفالح. والكرامة الثقة معاني فيها لهم فيتمثِّل والدينية، السياسية
نحن نُؤمُن «أَوال اإلسالمي: واإلخاء اإلسالم بوحدة الشيعة يُناشد أسمعه اآلن كأنِّي
ُساللٍة من جميًعا واألرشاف السادة أَوليس البيت؟! آل ونُكرب وبالرسول، باهلل وإيَّاكم
والنور، املجد آيات الذهبية العباسيني صفحاِت من السنة أهِل عىل يتلو وأسمعه واحدٍة؟!»
األوروبيني، عىل العرب فضل من املجيد عهدهما يف كان وبما وباملأمون، بالرشيد فيُذكِّرهم
ويؤكِّد يرصح وكان فيه. والزيادة املجد ذلك لتجديد والتعاضد النهوض عىل يحثهم ثم
املذاهب اختالف عىل الرعية، بني والواجبات الحقوق يف املساواة مبدأ عىل مقيٌم أنَّه لألقليَّات

ومحمد.» وعيىس موىس قبل عربًا «كنَّا مراًرا: قاله ما فيعيد الدينية،
التي الحماسة ويف واإلقدام، الشجاعة ويف بنفسه، املرء ثقة يف املعتدلني يحدِّث وكان
من املتطرفني يحذر وكان والفالح. بالنِرص وتُكلِّلها اإليمان، نار الشعوب نهضات يف ترضم
األمور، استعجال عن غالبًا تنجم التي ات الردَّ رش ومن والخفيَّة، الظاهرة واألخاديد املزالق
الكلمات: بهذه خطبة وكل حديث كل يختم وكان أوانه. قبل ناقًصا يجيءُ الذي الفوز وعن
للصديق، الصديق كمساعدة هي للعراق اإلنكليز مساعدة أنَّ لكم وأؤكد أُطمئنكم «إنِّي
من أو املصلحة من بيشء نفادي أن ُدوَن حرَّة، ة أمَّ من ُحرَّة ٍة كأُمَّ املساعدة هذه نقبل وإنَّنَا

الكرامة.»
الريبة، من غنَّات اإلعجاب، وهتاف االستحسان أصوات تخلََّل فقد كله ذلك ومع
مظاهر أصدق يف األمري ظهر أن بعد اإلنكليز، استطاعة يف كان وقد الرتدُّد، من وخنَّات
أنَّه عىل بنفسه برهن أن بعد بل وينشدونها، يُحبِّذُونها كانوا التي والتضامن التناسب
أْن — أقول — استطاعتهم يف كان االستقرار، تحقيق ويف ة، املهمَّ نجاح يف األكرب عونهم

والثناء. اإلعجاب أصوات بني والخنات الغنات تلك من بنفسه يشء استماع عن يُْغنوه
القبائل بعض أنَّ األمري سمع فقد الرصاحة، كلَّ رصيحني الفعلة هذه يف كانوا وما
ولكنهم دبَّروها، زيارٍة يف بنفسه األمَر َق يتحقَّ أن فأرادوا له، ُمعادية بل والئها، يف مرتددة

أشياءَ. وكتموا بيشءٍ جهروا
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اإلنكليز أولئك بعض معيَّته يف وكان مضاربهم، يف ليم والدُّ العمارات عشائر األمري زار
يومئٍذ شاهدْت ما رسائلها إحدى يف َوَصَفت التي بل، جرترود مقدمتهم ويف أصحابه،

وسمعْت.
علمت كما — بتفاصيلها صادقة ألنَّها روايتها؛ عىل معوِّل اآلن عليك أقصُّ فيما وإنِّي
من قبيلتنَي وباجتماع ببداوته، الرائع املشهد وصفت أن بعد — نفسه فيصل امللك من بعدئٍذ
الصحراء، لهجِة الفخمة اللهجِة بتلك فيهم يخطب األمري «وقف قالت: العراق، قبائل أكرب
بما وذكَّرهم والتضامن، االتِّحاِد عىل فاستحثهم البدو، صوِت الجهوري الصوِت وبذلك
اليوم هذا ومن قال: ثم البادية، يف األمن عىل وامُلحافظة العهود رعي يف الواجبات من عليهم
كالمه فأعاد الحضور، أحد فأجابه اليوم ذاك تاريخ ليسأل هنا ها وقف — الساعة وهذه
سأقيض عندي. فحسابه حدوده تجاوز فمن عنكم، ومسئوٌل أمركم ويلُّ إني — مؤرًخا

أمركم.» ويل أنا عليكم ي حقِّ وهذا شيوخكم، يحرضها مجالس يف بالعدل بينكم
حقوق؟!» لنا أليس «وحقوقنا؟ بالسن: طاعن شيخ فسأله
عليها.» املحافظة يف بواجبي وسأقوم حقوق، لكم «بىل، –

سليمان عيل والشيخ العمارات، أمري الهذال فهد الشيخ تقدَّم خطابه من فرغ وعندما
بك.» قاِبلون اإلنكليز ألن نُبايعك؛ «إنَّنَا وقاال: فيصل أمام فوقفا ليم، الدُّ أمري

من ُدبَِّرت التي الطَّعنة هي هذه بايعوك، ما لوالنا األمري، يسمع أن اإلنكليز أراد ما هذا
بوجِهِه وأداَر الباِل، هاِدئَ رحٍب، بصدٍر األمري اها فتلقَّ الزيارُة، تلك ِبل، امِلس بعلم أجلها،
اإلنكليز مع عالقتي «إنَّ قال: ثمَّ املغزى، دقيقة ابتسامة يبتسُم وهو الفاضلة الصديقة إىل
نُصِلَح أن علينا يجب إنَّما معروف، كذلك هو العربي وموقفي فيها، يشكُّ أحٌد وال معروفة

خالٍف.» من بيننا ما كل نحسم أن وحدنا علينا ويجب العرب، نحن شئوننا
مضمومتنَي، يديَّ رفعُت الثانية، النظرة إيلَّ األمري نظر «وعندما بل: املس قالت ثمَّ
مشهد رائٌع؛ َلمشهٌد إنَّه الربيطانية، والحكومة العرب بني االتِّحاِد رمز األُخرى، عىل الواحدة
أرشف بينهما، وفيصل عهدهما10 تاريخ يف خطريًا دوًرا لعبَا العرب رجاالت كبار من اثنني

الوصل!» حلقة اإلنكليز ونحن لشعبه11 حيٍّ مثاٍل

اعة السَّ تلَك يف وكانا مالية، ُمشاهراٍت العرب» رجاالت كبار «من االثنني لهذين يدفعون اإلنكليز كان 10

املشاهرة. عليهما تُوجبه الذي الدور يمثالن
عنه؟ اإلنكليز يرىض أن ُدوَن البدو مشايخ من مأجوران شيخان يُبايعه ألن إذن أهًال هو أليس 11
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لم التي بل املس رسالة يف جاءَ ما عىل وأطلعته الحادث، يف رأيه فيصل امللك سألُت
وما هللا.» رحمها فعلت، فيما وأَساءت كتبْت، فيما بل املس «أحسنَت فقال: بها، عامًلا يكن

هذا. عىل كلمة زاد
إن عجَب، «ال فقال: عليه، الخرب قصصُت أن بعد إنكلرتا أدباء من أديبًا وسألُت
وال آخر، يشءٍ كل أنساها والقبائل امللك بني الوصل حلقة اإلنكليز نحن بكوننا ابتهاجها
ال اإلنكليز ملجد كرمٍز بل يُهاُن، أو يُكَرُم كرجٍل فيصل باألمري اعة السَّ تلَك يف فكَّرت أظنها

غري.»
العاملني أوَل — األضداد من حياتها يف تزاحم ما عىل — كانت فقد بل؛ املس هللا رحم
منها أشد كاَن االنتداب داِر يف أحًدا أنَّ أظنُّ وال األيَّام، تلَك يف له املخلصني فيصل، سبيِل يف
كلِّ من صوتًا وتسعني ستَّة األمري حاَز فقد الباهر؛ النجاح ذلك االستفتاء بنجاح رسوًرا

األمة. أصوات من مائة
عرسقرص؛ كل يف له الذي ترششل املسرت يف العربي املثل وصدق التتويج، يوم وجاء
يف فيقرِّر أمره؛ يف حائٌر وهو العربي» الوجه ذا اإلنكليزي «البناء فكره يف يقلِّب استمر فقد
الرياح ملهبِّ وفًقا كله، فساده املساء ويف نصفه، صحة األصيل ويف كامًال، صحته الصباح
— مصعقة برقية األخرية الساعة يف أرسل ولكنه وجنيف، لندن يف السيايس الدوالب حول
لم لو العراق، يف بل الحفلة، يف تحدث كانت ما هللا غري يعلم وال — بعينها الصاعقة هي

االنتداب. دار يف موصل غري بموضٍع تسقط
التتويج خطبة يف يعرتف أن فيصل عىل الواجب «من برقيته: يف ترششل املسرت قال

الربيطاني.» االنتداب دار هي البالد يف العليا السلطة أن
عراقيٍّا خطبته يف فيصل وكان (١٩٢١ آب ٢٣ (يف الرساي باحة يف الحفلة أُقيمت
االنتداب، إىل أو العليا» «السلطة إىل إشارًة، حتى تُشريُ، بكلمٍة َفاَه فما ا؛ قحٍّ وعربيٍّا وطنيٍّا،
فيدخلها يرعاها، بأن َد وتعهَّ وبريطانيا، العراق بني ستُعقد التي باملعاهدة حرصكالمه إنَّما

املجلس. سيسنُّه الذي الدستور صلب يف
العراق.» ملك فيصل امللك «عاَش النَّاس: فهتف

ترششل.» املسرت «عاش الزمان: أذن يف إبليس وهمس
القتال. انتهى وما الحرب، انتهت لقد
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من يشءٌ عراني القطار، من خرجُت َساعة لبغداد، األوىل زيارتي من األوَّل اليوم صباح يف
من بصيًصا وتبصُّ صفراء، بسمًة تبسُم كانت فقد املرشقة؛ الشمس نيَّة بُحسن الريب
كأنَّها األسوار، وعند النخيل بني وهناك، هنا النحيلة أشعتها فتتوارى البيض، الغيوم خالل

األعىل. الكون ملندوب ُس تتجسَّ اصة بصَّ ا حقٍّ
أبناء يراُه ال ما رأيُت أنِّي إالَّ وتشاءمُت، به أحسسُت فيما يومئٍذ الوحيد كنُت وما
العالم تنريُ التي الشمس هذه من ُعون يتوقَّ قلَّما وهم العابس، األفق تُخاِدُع شمًسا املدينة؛
إىل املقاهي ساسة من واإلنكليز، العرب — جميًعا رأيتهم لذلك الناس؛ قلوب كذلك تنريَ أن
الجزع من حاٍل يف — السامي املندوب إىل املصفحة السيارات السائقني الجنود ومن امللك،

اإلنكليز. يقول كما األرجل، منها بردت أو نقول، كما القلوب لها انخلعت والقنوط
االثني بأشُهِرَها األوىل السنة ولَّت فقد التتويج؛ بعد الثانية السنة مطلع يف ذلك وكان
كانت بل األعمال، مقدمات من حتى الجديد امُللك يف يشءٌ بورش ما يشءٌ. تمَّ وما عرش،
مراكز يف وليس بالفوىض. وتُنِذُر بالتفكُِّك، تنبئ للتتويج، ابق السَّ للعهد استطراًدا األمور
ُمعالجتها؛ يُحسن َمن — الرساي يف وال االنتداب دار يف وال البالط يف ال — والحكم السيادة

مكان. كل لفي الباردة األرجل إنَّ األطراف، يف الدِم بجموِد يشعرون جميًعا كانوا فقد
وظلَّت األزمات، يف العواصم سائر مثل نفسها، ذلك عىل ملكت بغداد املدينة أنَّ بيَد
وال األراكيل، صوت املقاهي يف َخَفَت فما والرسوِر، اللهِو من بيشءٍ االستمتاع ُجرأة لها
يف قائمة «بوكر» وال «بريدج» ال ألعاب وظلَّت السينما، دور أبواب يف النَّاس ازدحام خفَّ
بيوت يف كما الفنادق، يف العادة حسب وترحابًا زهًوا تتألَُّق املآدب أنوار وكانت املنتديات،
ويُقيمون الوالئم، يوملون العالية املناصب بعضأصحاب كان بل املوظفني، وكبار القناصل
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خصوًصا سادت التي الروح تلك والقنوط؛ الغمِّ روح ُمكافحة فيها ُمتعمدين الحفالت،
والعقول. فيها العاملة األيدي تشل وكادت دجلة، ضفتي عىل السياسة دوائر

القنوط جيوش عىل املآدب، حملة التأديبية، الحملة بهذه القائمني أول فيصل امللك كان
رجال من وغريهم االنتداب، ودار الحكومة رجال من كبرٍي لعدٍد مأدبة فأقام والجزع،

املدعوين. من أكون أن وشاء املدينة،
األمر َعَىص واحٌد رجٌل — الرسمية الفرنجية األثواب يف وهم — الوطنيني بني وكان
من بريء رماديٌّ ذلك فوق وهو عادي، فرنجيٍّ ثوٍب يف فجاءَ الدعوة، ُرقعة عىل املطبوع
حوله وقفوا بل استعجاب، أو احتقار نظرة إليه منهم أحد نظر فما ذلك ومع املكواة، ملس

العربية. البالد لهذه الغرب غزوات عن يحدِّث وهو إليه يستمعون
البدو محاسن بني الجامع الجريء الحر العربي ذلك اوي؛1 الشَّ مجيد هللا رحم
شكًال سقراط كرأس رأس له كان كتبها، وما الِحَكم نثر الذي الفيلسوف ذلك والحرض،

ولواذعه. بفصاحته — اإلنكليز سقراط — جونسون صموئيل كلسان ولسان ومعنًى،
«املوضة»، استبداد العهد، الحديث االستبداد «وهذا يقول: الليلة تلك مجيًدا سمعت
كان فقد «املوضة»؛ سبيل يف ومالنا وقتنا نُضيُع فال العرب نحن ا أمَّ الغرب، من كذلك أَتانا
تنتهوا أن يمكنكم حيث تبدءون أنتم طباعنا. وسذاجة عاداتنا، بسيط يف خالُصنا يزاُل وال
الرتهات.» هذه الرسميات، بهذه — تنتهوا أن يجوز أو يجب أقول وال يمكنكم، أقول —

الفرنجي ثوبك يف «املوضة» لسلطة خاضع كذلك أنت «ولكنك حيدر: رستم السيد فقال
باستبدادها.» وقابل هذا،

حمار!» أيًضا «وأنا الفور: عىل فأجاب
األوىل الضحكة الليلة تلك منهم وكانت املستهرت، املقتنع ضحكة الجميع فضحك

واألخرية.
يف وهو بضيوفه ُب يُرحِّ واقًفا فيصل امللك كان حيث االستقبال؛ ردهة إىل مشينا
ذهبيٍَّة؛ بسلسلٍة ُمعلٌَّق صدره عىل صليٌب نظري استوقف وقد العسكري، والثوب الخوذة
وعىل أول ُمالزم ثوب يف زيد األمري أخوه امللك جانب إىل وكاَن فكتوريا، امللكة وسام هو

النهضة. وسام صدره

.١٩٢٨ سنة بريوت يف تويف 1
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أبيض ثوبًا يلبُس له، وتمهُّ ونحوله ِبطوله بريسكوكس، الرس امي السَّ املندوب ذا وهو
ألوان ولكن السالم. عليهما وجرجس ميخائيل القديَسني بوشاِح ح توشَّ وقد بحرية، وُقبَّعًة
كوكس بريس الرس يف ما فكل ذلك سوى ما الذعة، باهرًة بدت األبيض، وتحتها الوشاح،

. مَطمنئٌّ َساكٌن هاِدئٌ للعيان الظَّاهر
األوسمة من صدره عىل الواحد حمَلني، يحمل كان أنَّه مع العام، القائد يف قل وكذلك

والعظمة. العزِّ من األوسمة إليه ترمز ا ممَّ عاِتِقِه عىل واآلخر حجارتها، املتألِّقة
مًعا؛ االثنني صورة أعجبتني فما العسكري، جعفر السيد يحدث العام القائد رأيُت
العربي ليكلِّم ومنكبيه، رأسه يحني وهو ُعاله من ينُظُر القامة الطويل اإلنكليزي كاَن
الحمل ذلك األثقل، حملها يحمل ال ولكنه أوسمة، بضعة كذلك الحامل السمني، القصري

املخيف. الرمزي
صنو وهو وأوسمته، الرسمي بثوبه الصامت، ياسني الهاشمي، ياسني السيد ذا وهو
عىل فيحملونها األوسمة، قيمة يعرفون ال فُهم العرب؛ هؤالء مساكني ذكرُت. فيما جعفر

ُمزيَّفة. نقوٌد كأنها خجلني، صدورهم
واحدة غري بينهن كان وما باهرات، أثوابهنَّ يف كنَّ فقد اإلنكليزيات السيدات ا أمَّ
كانت طلعتها، أو ثوبها يف يبهر يشء دون وتستوقفها، األنظار تستلفُت وواحدة جميلة،
أترابها، ُم تتقدَّ مشت وجب فيما ولكنها الحفالت، يف واالنزواء املالبس، يف البساطة تْؤثر
تتقدم مشت نقول أن يصح وهل سنٍّا، منها أصغر هن من فيهن ألنَّ اللفظة؛ تصحُّ ال
الرجال؟ فيها يُباريها وقلَّما النساء، جميع من غريها تحسنها ال فريدة، ومهنتها رفيقاتها،
عىل لتُسلِّم اإلنكليزيات السيدات تتقدَّم الساعة تلك يف مشت بل، جرترود هي هي؟ فمن
قرصه. يف مليكهن يَدي بني َمثُْلَن ما إذا يفعلن كما بعدها وَجثَون أمامه فجثَت فيصل، امللك
يل خريٌ … فيضاللون بيشءٍ األخرضاملزركش الحرير من بثوٍب ترفل منهن الجميلة وكانت
«كريب وال «تفتا» ال بني الفرق أعرف ال وأنا والفساتني، شأني وما هنا، ها أقَف أن وللقارئ

شني»؟! دي
والعراقيني، اإلنكليز أنَّ هو املتألِّق الباهر الجمع هذا يف النظر يسرتعي ما أهم إنَّ
تناُزل ال تصنُّع، وال فيها اجتهاَد ال عجيبٍة، بسهوَلٍة وتالطفوا تخالطوا األربعني، الضيوف
تلك استوقفتني التي البليغة الحقيقة هي العرب. قبل من تزلُّف وال اإلنكليز، ِقبَِل من
رجاالت تسود بدأت التي الجديدة العقليَّة فيها تجلَّت وقد سيما وال وأدهشتني، الليلة
أنَّ عليك يخفى وال تكابر، أو تصاغر فيه يشء وال هنا، ها تفاُضل فال والغرب، الرشق
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أنَّ عليك يخفى وال يحكمونها، التي البالد أبناء يُخالطوا أالَّ هي املايض يف اإلنكليز قاعدة
السياسية، عن فضًال املعنوية، القوى من كثرٍي يشءٍ إىل حاجٍة يف يزالون ال أنفسهم العرب
حسٍن مظهٍر يف الليلة تلك ظهروا فقد ذلك ومع والقوميَّة، الشخصيَّة كرامتهم إىل ليَْطمئنوا

والكرامة. االطمئنان من
األعىل امَلثََل ُمتالئمني، ُمتجاملني والغرب الرشق حوله جمع الذي فيصل امللك وكان
بدا ما يُخفي أن استطاع وما وإشاراته، كلماته يف ُممسًكا كان أنَّه عىل الطرَفني، ملحاسن
يف الزمان هذا ملوك أصدق وِمن ديمقراطي، ملٌك أنه ا أمَّ املكفهر. الجو أثِر من جبينه عىل
موروث، طبيعي جالل يزينها ديمقراطية أجملها وما به. ريَب ال ا فممَّ الديمقراطية، روحه
وال ذلك، مدرك أنه يظهر فيصل كان وما طاهرة! عاليٍة ٍة سدَّ من املتسلسل النبل ويكلِّلُها
هو بل ، يرضُّ ال الطرفني يف اإلدراك هذا من قليًال أنَّ وعندي الناس. يدركه أن يحب كان

الناس. ييئس فال واألمل، بالعزة ويُمد امللك، يَقلق فال بالنفس، الثقة يمكِّن
األساس أنَّ ٍن ُمتيقِّ غري وهو البناء، بَاَرشَ الذي كالباني امللك كان فقد الليلة تلك يف ا أمَّ
كل عامًلا كان وقد واالضطراب. الغمُّ خطَّهما سطرين النَّاعمة طلعته يف فقرأنا متني، صالٌح
أو (اإلنكليزية) الغربيَّة ِدجلة ة ِضفَّ عىل كان إن والخفيَّة، الظاهرة السياسة بمجاري العلم
الضيوف قلوب إىل نفذت تموجاٌت منه ت َرسَ إذا عجب فال (العراقية)،2 الرشقية ِة فَّ الضِّ عىل
أن يجوز ال بما يظهر، أن يجوز ال بما عاملون جميًعا وكأنهم وجوههم، يف تأثريها فبدا
من َل أوَّ امللك وكان الليلة، تلك امللكَة الكآبة فكانت به، أحٌد يفكَِّر أن يجوز ال بما يُذكر،

لُسلَطاِنها. َخَضَع
ظ، التحفُّ ويسودها السكوت، بها يحفُّ جاهمٌة، قاتمٌة دائًما هي امللكية املآدب إنَّ يُقاُل
يستوجب تقليًدا هناك أنَّ ومع كذلك. ليست العربية امللكيَّة املآدب أنَّ لَك أؤكِّد ولكنِّي
عىل تراهم بل به، يتقيَّدون وال الضيف عىل يفرضونه ال فالعرب الخوان، لدى السكوت
بل ويحسنونها، النكتة يحبُّون هذا فوق وهم الحديث، عىل عني مشجِّ ُمحدِّثني، ذلك عكس

املقبالت. خري والضحك الطعام، ملح املزاح يحسبون
الحسني والده مثل افية الصَّ اعة السَّ يف كان — العرب صميِم من وهو — فيصل وامللك
وهذا الحال، هذه مثل يف ا أمَّ يجيدها. ملن مقدًرا للفكاهة، محبٍّا مفكًها، الحديث، عذب

دجلة. تي ضفَّ عىل والرساي االنتداب دار موقع إىل إشارة 2
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أمثال يف حتَّى تجمد، واملرح الزهو وروح يَْخُفت، املحدثني أفصِح فصوُت املكفهر، الجو
نواس. أبي

إىل فَجَلَسْت معنا، الجو ونقل نقلنا، االستقبال، ردهة ُحِرَمته بما لتنعم املائدة كانت وما
اإلنكليزية يُحسن امللك كان وما العام، القائد يساره وإىل كوكس، الالدي فيصل امللك يمني
أنَّ عىل املتعثَِّرة، الجنرال وفرنسية املكرسة، السيدة عربية من بنفسه لينجو األيَّام تلك يف
ُمصيبته من َف تخفِّ أن حاولت زيد، األمري يسار إىل أمامه جالسة كانت التي بل، املس
فيما أفلحت ما ولكنها حديث، أو ٍة قصَّ من العراقي، العربي بلسانها به، تتربَُّع كانت فيما

حاولت.
كان بما وجاءَ لنجدتها، فانربى عِييَت أن فساءه يُراقبها، كوكس بريس الرس وكان
السقف، إىل بناظَريه يرفع وهو بريس، الرس سأل العاصية. اعة السَّ تلك غري يف ا حقٍّ يُضحك
من املائدة السؤال فجاب العربية؟ باللغة 3badger ال اسم هو ما الحيوان، علم يف سؤاًال

العام. بالجهل جهله يعزِّي صاحبه إىل عاد ثمَّ ًقا، ُموفَّ كان وما غربها، إىل رشقها
ما نفيس يف فقلت مرتني، تثاءََب نعم، فتثاءََب، فيصل امللك صرب فرغ الدقيقة تلك ويف

نواس! أبي أمثال الندماء إىل امللوك أحوج
وما امللك، بغمِّ ريب وال يزيد حالنا كان فقد كذلك؛ الضيوَف نحن إليهم أحوجنا وما
تُصنع كانت التي السحر خواتم من خاتًما يملك — األكرب بغداد سيد وهو — امللك هذا كان
التي بتلك أََمَر ولكنه الحال، يف نواس أبا يُحرض بأن عبده ويأمر فيفركه الجن، عهد هنا ها
ن عمَّ الطَّرَف وغضَّ لإلنكليز، إكراًما بالخمرة أمر نعم، األوىل، املعشوقة نواس ألبي كانت

العراقيني. من إليها استسلموا
ِسحرها يف الهادئة ال الذهبية، وال منها البيضاء فال مفلحة، الخمرة حتَّى كانت وما
الحديث ظلَّ فقد الحاِل، سوءِ من شيئًا تزيَل أو العقال، تحلَّ أن استطاعت املرتقرقة، وال
حرارة من شيئًا فيه يرسل أن يودُّ وكلٌّ نومه، يف يميش كمن وبطءٍ بحذٍر يسريُ جامًدا بارًدا

يسكت. ثم يحاول، ثم فيحاول الحياة،
إحدى موضوع يف الجميلة جارته يحدث امللك، عن وجهه وىلَّ وقد العام، القائد وهاَك
أنا فرتكني الحديث، إىل العسكري جعفر انجذب وقد لندن، يف أخريًا ظهرت التي الروايات

يساري. إىل الحزينة السيدة ُمشكل ألحلَّ وحدي تركني أمامه، الجالس

بالزبزب. أو بالغرير بالعربية املعروف الحيوان هو Badger ال 3
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وكيفتستطيع البيانو، إىل ُمحرٍق شوٍق َلِفي النجيبة الفاضلة إنحرضة مشكلها؟ وما
من بيانو تشتهي إنَّها بيانو؟! بدون — بغداد يف خصوًصا — تعيَش أن املوسيقى ُمحبَُّة
لألجرة، أو للبيع واحًدا بيانو املوسيقى إىل املفتقرة املدينة هذه يف تجُد وال األول، الطراز

لندن؟» من تطلبينه ال «ولَم قلت: العارش. الطراز من حتَّى
من يُمكُِّن ال املستشار زوجها وراتب ثمنه.» ِضعَفي تبُلُغ الشحن أُجرة «ألنَّ فأجابت:
للموسيقى؟! صدىصوٍت وال فيها، بيانو وال بالزوراء اإلقامة فيَم ُمحزن. ألمٌر ا حقٍّ إنَّه ذلك،
والبيانو؟ األخرية والرواية الطقس لوال يكون، ماذا امللكية املآدب بحديِث ِشعري ليَت
الصمت من مرتعة كئوًسا ة، والُغصَّ ة الُغصَّ بني ع، فنتجرَّ العربي، التقليد فينا لتمَّ لوالها

املهيب.

هللا قدََّس — الكيالني القادر عبد موالنا جواِر يف الشيخ، محلَّة يف األيام تلك ُمقيًما كنت
قديسٍّ مقاٍم من قريٌب املنزل أنَّ امللكية، املأدبة من رجوعي بعد الليلة، تلك وعلمُت — ه رسَّ
يف كذلك ظلِّه يف أُقيم أن هللا فشاءَ عدن، يف كنت يوم به تعرَّفُت الذي َعيَدروس ِلْلَويل آخر

بغداد.
إليهما فأسلمت كريَمني، وليَّنْي بني نائم وأنت تلحفك، التي هذه سابغة لنعمة إنها
يف ترى ال وهي صباًحا إيلَّ فأعيدت املآدب، يؤدبون َمن نيَّات بحسن حتى املؤمنة الروح
حياتها يف مرة ألول رأته وكأنها الذهبي، الدري ، الفيضِّ الفجر الفجر، غري كله الوجود هذا

ُمتغزَِّلة. ُمهلَِّلة فهتفت الدنيا،
هذه مثل ذهبية، بخيوٍط مطرزَّة بيضاء كلها غيومها وليت فجٌر، كلها الحياة ليَت
الَغنَِم من كقطيٍع حينًا تبدو وهي الكيالني، الجامع قباب فوق الوديعة، الصغرية الغيوم
بني احك الضَّ اطئ الشَّ عىل ة املتكرسِّ البحر كأمواِج وحينًا متدفئًا، مس الشَّ َكنَِف يف ُ يلكأ
بحًرا واألمواُج ألوانه، َزَهت مرًجا القطيع فيستحيل لحظة إالَّ هي وما القاتمة. الصخور
الخيال، رصوح تهدم فاتحة، غازية بجيشها مس الشَّ وَهاَك وُمرجانه، دره طفا ساجيًا
وعيدروس، القادر عبد الوليَّان، باركها وقد الجديد، النهار أعالم اآلمال معاقل فوق وترفع

هذا؟ بعد ك همُّ وما خوفك فما
يف املرَّة هذه ولكنها أُخرى، ملأدبٍة دعوة الصباح، ذاك جاءني ما لفي ي وهمِّ خويف إنَّ

العراقي. النادي
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ُمدَّت فقد النهار؛ ذاك فجر من ُشقَّ كأنه زاهًرا، ُمتألًقا منه مكاننا أو النادي وكان
ضفة عىل باحٍة يف النخيل، مظالت تحت والرياحني، الورود من بستان حاشية عند املائدة

امللوَّنَة. باملصابيح وازدانت بالكهرباء أُنريت دجلة،
ُب يُرحِّ الجادرجي، رءوف وقرصه، عرضه يف الروح الخفيف الكريم، املضيف وكان
بابتسام، َسالًما علينا اآلخروَن سلَّم وقد بعينه، الحبِّ ضياء هي ابتسامة ُمبتسًما بالضيوف
َخيَّم للوداع، وقفنا أن وإىل — والكالم واالبتسام السالم بعد — ذلك وبعد كالم، بأعذب

الهموم. روح وساَد املشئوم، الجو
لقلبك وردة هذه تُعني؟ يٌد الجميل للمشهد وأين مبددة، مطاردة البستان روح وأين
العليل، املساء هواء من نسمة هذه املنورة، الورد أغصان رأى ما القلب ولكن الفاضل، أيها
كان فقد باديًا، يُكن لم دجلة ولكن املعايل، صاحب يا روحك، جناح تنعش دجلة، هواء
الهواجس من قاتٌم جداٌر دجلة وبني بيننا كان وقد كثيٌف، أسود حجاٌب البستان وبني بيننا

والقلق.
عادت ما إذا تضحكهم، حال يف اليوم وأكثرهم جميًعا، األفاضل أولئك َألذُكُر إنِّي
تتقاذفه رشاٍع، بال ًعا مترشِّ يومئٍذ كان الذي الجادرجي فمضيفنا األحوال، تلك من الذكرى،
النور من كوكٍب إىل مقطورة مركبٍة ذُو اليوم هو القانون، رياح وتتجاذبه السياسة رياح

العراقية. النفط رشكة أْي والذهب؛
يف نهار ليل العامل أعباءه، الحامل البالط، يف يومئٍذ األول الكاتب حيدر ُرستم وهذا
تنذر كانت منها أمرَّ وال ساعات ُمرَّ الذائق االنتداب، دار وبني بينه املتقطعة الخيوط وصل

األعيان. مجلس يف عنيِّ ثم وزيًرا بعدئٍذ صار قد بالخراب،
حزقيل، ساسون والنسب، األدب بني الجامع اإلرسائييل ذلك املأدبة تلك ضيوِف وِمن
فقد التجارية، البيوت وبعض االنتداب دار غري يُريض ال بما العراق مالية يُديُر كان الذي
عرش بعد مًعا فلقيهما هللا، ورحمة ة الصحَّ يَنْشد األرض يف وساَح السياسة، ذلك بعد اعتزل

باريس. يف سنوات
خارج يومئٍذ كان الذي يح، الرصَّ العنيف الكاتم، غري القاتم الرجل الهاشمي وياسني
الجبل يف بعدئٍذ صعد فقد بتطرُّفه، ويروِّعها بترصفه، ِبل املْس حتى يدهش الحظرية،
يف امُلعارضة زعيم اليوم وهو رئيَسها، صاَر حتَّى الوزارة يف ل وتنقَّ منه، َة القمَّ فأدرك

البالد.
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عىل ضانٍّا أو ربه، نعمة جاحًدا بعده وال الحني ذاك يف كان فما جميل آل فخري ا أمَّ
أصحاب من اليوم وهو الواسعة، األمالك أصحاب من وطنيٍّا يومئٍذ كان فقد بُحبِّه؛ الوطن

املجلس. يف األعيان ومن الواسعة، األمالك
ويف سليمان، وحكمت شوكت ناجي العراقيني، من اآلخَرين الضيَفني ألذكُر وإنِّي
يُستغرب، ال ما القومي العطِف من االثنني ويف اللبيب، عىل تخفى ال تركيَّة تاء االسَمني
العراقية الحكومة يف املوظفني من ذلك مع كانا وقد الريب، ُدوَن األيَّام تلك يف كان ا وممَّ
من ِستاًرا املأدبة تلَك يف نفسيهما عىل أسدال إذا َعَجَب فال والء، عىل واألتراك تكن لم التي
مثل بعدئٍذ صعد الكوت، ف مترصِّ يومئٍذ كان الذي النجيب، ناجي ولكن الواجم، مت الصَّ
الثاني ا وأمَّ بها. وظفر الرئاسة، إىل حنَّ الوزارة َجرَّب أن وبعد السياسة، جبل يف ياسني
— سليمان حكمة — ومعنًى صورًة اسمه عىل امُلحافظة اختار التصعيِد يف ِلبُطئه فلعله

األمة. يف امُلعارضة حزب إىل وانضم
القانون علَمي يف الباع، الطويل دراور املسرت اإلنكليز الضيوف من أذكرهم ن وممَّ
كاد فقد القانوني؛ الرصاع من نوًعا كانت األيَّام تلَك يف مهنته ألنَّ الرصاع؛ أقول والرصاع.
— اف النسَّ وتوفيق اف الكشَّ ناجي السويديَّني؛ األخَوين أِي — الرحى َحَجَرِي بني يُسحق

ولآلخر. منهما للواحد مستشاًرا ومرًَّة رئيًسا مرًة دراور املسرت كان فقد
العدلية. يف كرسيَّه األقلِّ عىل سلم وقد الرصاع من يَخرج أن الدوام عىل هللا يرجو وكان
املسرت يزال فال السويديَّني، األخَوين ُمصارعة يف كذلك هو يسلم أن الدَّهر عجائب ومن

العراقية. للعدلية العايل الربج يف صوٍت وصاحَب كريسٍّ صاحَب ونعمة، بخري دراور
األديان وبني القصية، األماكن يف تنشد كانت كاتبة، أديبٌة زوجٌة دراور وللمسرت
يُعارض ال إنسانية، دوليٌة السياسيَّة فلسفتها يف وإنها والوحي. العلم مصادر األثرية،
األيَّام تلك يف ينحرص فكان الخاص شغفها ا أمَّ القانون، خارج دامت ما دراور املسرت بها
ونرشته كتابها، كتبت فقد ذلك ومع الغامضة، علومهم يف وبالتغلغل واليزيديني، بالصابئة
تعطُّفات من — أظن ما عىل — بعيدين بغداد يف وبيتهما وزوجها هي لتظلَّ ُمستعار؛ ِباسٍم

الشيطان. َعبََدة أصدقائها
واألبرار، األحرار قلوب من القريب األطوار، الغريب املستشار، ذلك الذهن عن يغيب وال
املجوس، ديَن اإلسكتلنديُّ كوك4 املسرت اعتنق ما الشيطان، إىل الزمان ذاك بعد استسلم الذي

.R. H. Cook 4
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خدم أن فبعد الديانات، عتيق من رش هي ت زالَّ للنفس ولكن طاُوس، للملك ساجًدا خرَّ وال
ويستخِرُج األوقاف، شئون يديُر وهو سنوات، خمس أو أربع العراقية الحكومة الرجل
تحبُّبًا: فدعوه الصايف، املؤمنني قلب ملك أن وبعد وظلماتها، الخانات حجارة من حتى املال
يف واألمجاد املربات هذه بعد الرصايف، معروف كذلك ومدحه األوقايف، الدِّين كوك الحاج
من يشءٍ عىل يزال ال أمره أنَّ بيَد التاعس، املذنب خروج بغداد من خرج العراقي، عهده
وبدل بوظيفته، يتعلَُّق الذي بالعقد إلخاللها الحكومة عىل نَِقَم إنَّه يل قيل فقد الغموض؛
ما إىل وطار وحملها اآلثار، من الثمني الخفيف جمع مال، من له ى تبقَّ بما يُطالبها أن
بالطرق كان وإن جمع، ملا التملك حقَّ أنَّ عىل الربيطانية. الجزائر يف بيته إىل البحار؛ وراء
لديَّ وال دراور، املسرت علم يل وليَس العويصة، القانونية املسائل من هو املحللة، املرشوعة

فيه. رأيًا ألبدي البينات، من يكفي ما
القلب ويف — أذكر أزاُل وال وبمواهبه، به وأعجبوا الدين، كوك أحبوا الذين من إنِّي
التي األثرية األماكن إىل الرحالت وتلك مًعا، قضيناها التي اعاِت السَّ تلَك — منزع للحب
قمرها، غاب ليلة يف بغداد من يخرج أن ا إمَّ العليم، والدليل الكريم، الرفيق فيها هو كان
برجٍل يليُق ال فذلك ، األقلِّ عىل الوداع، رسور صحبه فيحرم نجومها، الظالم يف وتواَرت
كاليدونيا5 أن الليلة تلك أخربنا فقد وفصًال، اسًما وليس أصًال، رشقي رشقي، وهو مثله

حمورابي. من ومتحدرون النهرين، بني من هم االسكتلنديني وأن الكلدان، من ة مشتقَّ
من يكن فمهما الزمان، هذا يف املستشارين ونُكتة الكلدان، عظام سليل الدين، كوك إيه
العرب، من للعرب حبَِّك يف كنَت فقد آثارك، خفاء يف عثارك ومن خروجك، ِسْفر يف شذوذك
بيوم تُشعرهم لم ألنك ملحزونون؛ جميًعا وإنهم األرشاف، من األوقاف عىل غريتك يف وكنَت
وهم — واثٌق وإنِّي صنيعك. وشكر وتشييعك، توديعك بواجب ليقوموا السفر، بليل أو
أثمن هو ما أدركوك، لو أهدوك، ولكانوا حملت، بما يَرَضون ال أنهم — بالكرم املوصوفون
السخني، الدمع يذرفون وهم املودعني، من الشعراء ولكان وآشور، وبابل أُور، تحف من

األوقايف. الدين كوك بمديح القوايف، وينظمون

االسكتلندية، الكلدانية الدين كوك بنظريَّة الليلة، تلك البيت إىل عدُت أن بعد فكرُت،
وهاك الجزية، وتتقاىضيقينه الباحث تُغِري التي األسماء من واحٍد غري ذهني يف وعرضُت

إلسكتلندا. القديم االسم 5
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– مردوخ هورنبي، – حمورابي آرشري،6 – آشور كاليدونيا، – الكلدان البلَدين: من بعضها
تدهش، كانت وإن إنَّها، تقول قد عليها. تزيَد أن والتنقيب البحث بعد ويمكنك ماردوك،7

مبني. خطأ عىل إنك أقول بل أقول، وقد تفيُد. ال
ولآللهة يًدا، وللرياح جناًحا، للنطفة إنَّ آشور، رب وأجنحة إي حمورابي، وربِّ إي
كان فلو للصالة، املؤمنني يدعو القادر عبد جامع يف املؤذن إنَّ سماِع. سماِع، خالدة. كلمًة
ترى عني له كانت ولو للتاريخ، السابق خربها ويستطلع املطويَّة، السنني ينرش أن بإمكانه
تسمع أذن له كانت ولو ترابًا، عملها بعد تستحيُل التي الزَّارعة، واأليدي الطائرة، األجنحة
يف ببغداد، املقيمني وغري كذلك، املؤمنني غريَ للصالة يدعو لكان الخالدة، الكلمات صدى
ه، ِرسِّ يف وأذََّن مئذنته، من َلنََزَل األعىل، اإليمان من ذرَّة مقدار له كان ولو الشيخ. محلة
أقطار أربعة إىل األذان ويحمل آدم، ابن املخلوق هذا أمر بيده الذي فيسمعه مخدعه، يف

العالم.
محلة يف أنتم، حيثما الصالة عىل حيُّوا الفالح، عىل حيُّوا قل: التقي، املؤذن أيُّها إيه،
عمي، يَابْن جميًعا، فإنَّنَا وباريس؛ لندن يف والنعيم البؤس ت محالَّ يف أو ببغداد، الشيخ
يَُدلُّنا األيَّام هذه يف نبيٍّ وإىل بحالنا، يرأُف ربٍّ إىل ُمفتقرون جميًعا وإنَّنَا واحدٍة، نطفٍة من
من مات وما الرَّجاء، من ضاَع ما فينا ويبعُث — املستقيم الرصاط يهدينا — الطريق عىل

واإليمان. الحبِّ
النهار يف املكفهرَّ الجو ألنىس الفجِر يف هنيهة وقفُت ما إذا العزيز، القارئ أيها عفوك،
الزائلة الحقائق من هنيهة، ولو ألسرتيح، الخالدة بالحقائق لُذُْت ما إذا عفوك، الليل. ويف
عىل حيوا أنتم، حيثما الفالح، عىل حيوا والغمِّ. اليأس مآدب ومن الحياة، ويف السياسة يف

… الصالة

شواطئ عىل بعقوبة، ضواحي يف امللك مع نزهة هي بل الفالة، يف ملأدبة أُخرى دعوٌة وهذه
العراق. يف سواها عن كثريًا تختلُف ال ولكنها جميل، آل لفخري الجميلة البساتني يف دياَىل،
وعقمها، بخصبها وأدغالها، بغياضها واكتظاظها، طها بتبسُّ رشقية؛ بساتنُي هي
من ذلك كل يسود وبما والفائضة، الراكدة بمياهها املدهشة، وخباياها املهملة، بزواياها

إسكتلندا. يف بلدة Ayrshire 6
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بعض، حضِن يف بعضها ان والرُّمَّ التُّوت وأشجار مثًال العنب عرائش لرتى فإنََّك الفوىض.
األشجار من الكثري لرتى وإنك ُمثمرة، ذلك ومع لبعض، بعضها خانقة ُمتعانقة، ة ُملتفَّ
ظاهًرا، وال باطنًا ال التشذيب، يد تمسها وال الشمس، نور إىل قلبها يفتقُر التي املتكاثفة،
هذه خصب يكون أن يمكن بما شعري ليَت واإلثمار، االزدهار يف ذلك مع تستمرُّ وهي
باالعتناء النظام واقرتن الفوىض، بدل النظام فيها ساَد لو البساتني، هذه وإنتاج األشجار،

الحديث. الزراعة وبعلم الدائم،
ُمنعًشا زاهًرا، حيٍّا البستان روح كان فقد واإلهمال، الجهِل دالئل من هناَك ما كلِّ ومع
املتعددة ثماره بجود مدهًشا األطيار، بتغريد مطربًا ُزهوره، بزهو ُمبهًجا رياحينه، بطيِب
والظل الدائم، الرفيق لنا كان السياسة، جو بغداد، جو املكفهر، جوَّنا ولكن واأللوان، األنواع

البساتني. يف حتى املالزم،
وكلنا والرمان، الليمون أشجار بني امللكي الرسادق إىل املفروشة الطنافس عىل مشينا
بعيدة القلوب وكانت البستان، يف األجساد كانت الجو، ذلك وحرارة الظل، ذاك بثقل يشعر

وثماره. ورياحينه وأزهاره، أطياره من بعيدة منه،
القصور، يف الحرص يأبَى غمٍّ من هلل كلها، القلوب هذه أبعد فيصل امللك قلب وكان
العرش بصاحب ويلصق العرش، فوق يجلس غمٍّ من هلل البساتني! إىل صاحبه فريافق
يمده ما اإلنكليز من له يكون وقد باإلنكليز، حتى يستبد غم من هلل ورحل! حلَّ حيثما
َف تخفِّ أن وبياٍن لطٍف من لها بما فتحاول ذلك، تُدرك كانت ِبل املس أنَّ أظنُّ يه! ويقوِّ
العنب من بعنقوٍد قلبه من تطردها وهل امللك، حول من ظالله األقلِّ عىل َد تبدِّ أو وطأته،

بالرمان؟ مثقل بغصٍن أو
ُمبهجان كبريان ُعنقودان يديها وبإحدى فيصل أمام تجثو هللا، رحمها أراها، اآلن كأنِّي
اناٍت ُرمَّ ست تزينه الرمان من صغريٌ غصٌن األُخرى وبيدها واألرجواني، الذهبي العنب من
يشءٍ إىل يُشريُ ما الشكر كلمة يف كما البسمة ويف باسًما، امللك فيشكرها ُمدهشة، كبرية

مفقوٍد.
وثوبه تلتئُم ال أنَّها يُدِرُك ال وهو أنامله، بني والسبحة هللا، رحمه أراه، اآلن وكأني
أن األحيان بعِض يف ويُحاول األُخرى، تلَو الواحدة ُن يدخِّ فمه، يف والسيكارة العسكري،
أو ة، الخاصَّ الشئون بعض عن سؤاًال فيسأل نفسه، أُنس ويستنهض ُمحيَّاه، ِبَرش يستعيَد
فينهض به، بعدئٍذ يُشارك وال طريٍف لحديٍث الباب يفتح أو غائب، له صديٍق عن يستخرب
الجديد، العرش وهموم السياسة هي واجمني. ساكِتني مفتوح، والباب ويرتكنا، الديوان، عن
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يف وقٌع كمال مصطفى النتصارات كان فقد الشمال؛ من جاءَ ما األيام تلك يف أهمها ومن
يف الرتك يُفاوضون املوصل يف املوظفني بعض وكان الحكومة، َرسَّ وال ه، َرسَّ ما العراق

األناضول.
حرضته يف جالًسا أحدهم رأيت فيه، هو بما ويزيدون كالظل، يلزمونه اإلنكليز وهؤالء
وكان يُبايل، وال رجَليه فيمد وحده، كان إذا بيته يف إالَّ يجلسها أظنه ال جلسًة اليوم ذاك
جورج امللك حرضة يف الجلسة هذه يجلس فهل ، مدنيٍّ ثوٍب يف وهو قبعته البًسا ذلك فوق

كان. وأينما كان أيٍّا ملك، امللك أنَّ الحقيقَة اإلنكليز من أكثر يدرك وَمن ترى؟ يا
حفظ يف وكيًِّسا دقيًقا كان ولكنه فيصل، امللك طباع من العنف وال الصلف يكن لم
يحاول كان له إكرامه يف أنَّه أدرك اإلنكليزي ذلك أنَّ أظنُّ وال مشيئته، فرض ويف حرمته،
جلسًة فجلس كرسيه، إىل عاد ثم ليأخذها، يقف أن فاضطرَّ سيكارة، له قدم فقد تأديبه؛
الخوذة يرفع وهو قائًال التأديب، يف امللُك فاستمرَّ رأسه، عن القبعة ينزع لم ولكنه الئقة،
كمال ُدون حاَل ذلك بعد كان وما شديد.» «الحر اإلنكليزي: فردد شديد.» «الَحرُّ رأسه: عن
فنهْضنا حارض، الطعام للملك يقول جميل آل فخري الدقيقة تلك يف جاء فقد األمثولة؛

بيده. وقبعته اإلنكليزي ومىش الدعوة، نلبِّي بعده
الليمون من ُشجريات بها تحيُط رحبة، ساحٍة ضمن النخيل ظالل يف املائدة ُمدَّت
الروح، رشقيَة إكثار، ُدون كثريًة األلوان وكانت والرياحني، األزهار شتَّى وبينها والرمان،
والياسمني، الورد عرائش خالل من يَظهرون األبيض بلباسهم والخدم الذوق. أوروبيَة

الطيبة. روائحها تتقدمها أطباًقا حاملني
عرائش وراءَ والرمان الليمون بني مطبًخا أتخيََّل أن حاولُت، وال طاقتي، يف كان ما
عىل بالُهَويِدر جميل آل فخري بستان يف ملكية مأدبٍة يف أنِّي ني رسَّ وما والياسمني. الورد
ذلك يف كنُت فما الساعة، تلك يف تخيَّلتُُه الذي الخيال ني رسَّ ما بقدر دياَىل، نهر ة ضفَّ
حسن مع كنت بل واألعيان، األمراء من ورهط الزمان، هذا ملوك من ملٍك مع البستان،

وليلة. ليلة ألف كتاب الخالد، العربي كتابنا يف الرواية بطل البرصي،
الخاتم عبيد يخدمنا ساحر، خواٍن إىل جالسني ساحرة، روضٍة يف حسن مع كنت نعم،
وأفخرها. املآكل أطيَب الرمان، وأشجار الورد عرائش بني من إلينا، يحملون وهم العجيب،
الساعة، تلك يف البرشية الحقيقة من ألنجو إالَّ فيه، سابًحا ورحُت الخيال، هذا تخيَّلُت وما
الدولة، وزراء من وزيٍر مع السيارة يف كنُت ما املدينة إىل ُعدنا وعندما املكفهر. جوِّها وِمن
راجًعا بنا، طار الذي الكريم، املارد ذلك جناَحي بني البرصي حسن وأخي راكبًا كنت بل ال،

بغداد. مدينة إىل الصني، بالد يف الكافور وادي من
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فيها مجاز ال وبكلمٍة بالفتنَِة. ُض يتمخَّ العراق كان فيصل، عهد من الثانية السنة فجر يف
بل املرة، هذه وحدهم اإلنكليز عىل ال ثانيٍة، بثورٍة تُنِذُر السياسية العراق أحوال كانت
رئيسية، أماكن ثالثة يف بدءٍ بادئ العواصف عصفت وقد لهم، املوالية الحكومة وعىل عليهم
يف للوثوب العشائر وتحفزت النجف، بركان من الحمم وتطايرت بغداد، يف النار فاشتعلت

الفرات. وادي قلب
اختالف عىل — الوطنيني صوت كان بل والنزعات، األغراض األحزاب يف تعددت وما
وترى تسمع فكنَت يقينه، يف واحًدا احتجاجه، يف واحًدا مطالبه، يف —واحًدا وصيحاته رناته
االستقالل، كل مستقل وِبُملٍك نيابية، بحكومٍة ُمطالبًا الكتابة أو الخطابة يحسن من كل

واملنتدبني. االنتداب عىل وحامًال
النظام، من بيشءٍ بأمَرين؛ ١٩٢٠ عام صيف يف الثورة عن الحملة هذه اختلفت وقد
أهداف؛ ثالثة لها فكان قلت، كما املطالب، فيها توحدت املعتاد. العتاد من يشءٍ وبكلِّ
من كلها، فكانت األسلحة، فيها وتجانست االنتداب. ودار امللكي والبالط الوزارة أِي
واملدافع (القصائد)، رة املدمِّ والطائرات واملقاالت)، (الخطب الرشاشة املدافع اللغة: مصانع
من كلها أنَّها الخصوم م يتوهَّ أن األمور عجائب ومن املجتهدين). (فتاوى الصحراوية

«كروب». مصانع
الوزارة عىل الرشاشة مدافعهم املجاهدون صوَّب فقد بالنرص؛ تُبرشِّ البداءة يف وكانت
بالقذائف وروَُّعوهم أهلها فأزعجوا االنتداب، دار فوق بطائراتهم وحلَّقوا فأسقطوها،
بعض فانفجرت الصحراوية، مدافعهم من ِمدفًعا امُلجتهدون وأطلق النارية. (القوايف)
القوَّات من االنتداب، لدار وال للبالط وال للحكومة كان وما امللكي. البالط جوار يف قنابله
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كان وال الكبرية، عن فضًال صغريٍة فتنٍة ملحِق يكِفي ما األيَّام تلَك يف الجويَّة أو الربية
به. تسلَُّحوا الذي نفسه الح السِّ الوطنيني عىل يُجرُِّدوا أن بالهم، يف َخَطَر ما أنَّه أو بإمكانهم،
واحًدا أمًلا يشكو امللك كان يوم األول، الجلوس عيد يف أُشدَّها الحملة هذه بلغت
بلسان د، يُعدِّ العراق وكان املعوية، الزائدة يف التهاب من جسديٍّا أمًلا َدة؛ املتعدِّ آالمه من
االنتداب. تُدعى التي الزَّائدة تلك كذلك؛ الزائدة رأسها ويف كلها، آالمه وشعرائه، خطبائه
الوطنيني ولكن التايل، اليوم إىل تؤجل أن فشاء الحال، يف بجراحة امللك عىل األطباء أشار وقد
يجتمعون فراحوا أمرها، إلعالِن العيد فرصة واغتنموا بارشوها قد كانوا بل لوا، يؤجِّ لم

املناشري. ويصدرون ويخطبون،
مسالكهم يف منهم وأََسدُّ أبعُد الوطني عري الشِّ تحليقهم يف وهم النجف يف وهاَكهم
ين، متحرسِّ فني املايضمتلهِّ إىل توا فتلفَّ ولونًا، شكًال وعظَُّموُه، الخيال كربوا ولقد السياسية،
كنَّا الحزين، املدنف نظرة املستقبل إىل ونظروا باهلل، منه ُمستعيذين بالحارض وصاحوا
يف الحقيقة ُس ونتلمَّ واملأمون، الرشيد ذكريات املجيدة، الذكريات ِظالل نتظلَُّل سنة منذُ
منذ كنَّا والهوان. الخيبة بوادي يف نتحرَُّق اليوم ونحن السعيد، العربي العهد ذلك تجديد
واالستعمارية، االنتدابية الباليا من دامٍس ليٍل يف اليوم ونحن الذهبية، اآلمال فجر يف سنة
صيحاته تصري حتَّى صائًحا ويستمرُّ وغًدا، اليوم يصيُح رسمديٍّا، قدسيٍّا صوتًا ة لألمَّ ولكنَّ
أكرب! هللا أكرب، هللا وعراقيني. بريطانيني أجمعني، وأشياعهم املنتدبني عىل وقنابل سيوًفا

والقوايف؛ األسجاع يف منهم وأََسدُّ أبلغ منطقهم ويف وطنيتهم يف وهم بغداد يف وهاكهم
جليًَّة جميعها بدت ورنٌَّة ومغًزى معنًى واملتطرفني املعتدلني الوطنيني لصوت كان فقد
دستورية، نيابيٍة بحكومٍة التتويج حفلة يف البالد وََعْدتُم الخطابية، الشقشقات فوق َصافية
ُمطلقة. ملكية أم انتدابية أم هي أَُدستورية تُعرف ال والحكومة بكاملها السنة مرَّت قد وها
القومية آلمالنا الهادمة تُسْد» ْق «فرِّ بمبدأ املسرتشدة الربيطانية السياسة تشكو البالد إنَّ
لقد … واالستقالل الحرية عىل خطٌر واالنتداب باالنتداب، َدة مهدَّ البالد إنَّ كلها. والوطنية
مليك يعيِّنها صادقة وطنية وزارًة نطلُب وجئنا الربيطانيون، عيَّنها التي الوزارة أسقطنا
الدوائر يف الربيطانية السلطة تحدد أن ونطلب ونرفضاالنتداب، العرش، نؤيِّد إنَّنَا … البالد
أن قبل وبريطانيا العراق بني ُمعاهدة تُعَقُد وأالَّ الوطني، املجلس يُعقد وأن كلها، اإلدارية

كله. ذلك يتم
من املهنِِّئني واستقبل األول، الجلوس عيد العيد، يوم آالمه عىل فيصل امللك َصَربَ
امللُك ليسمع الوطنيَّني الحزبنَي يمثِّل وفٌد اليوم ذاك صباح جاء وقد ة، واألمَّ الحكومة رجال
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من جماعات إليه فانضمَّ وطنيَّة، ُمظاهرٍة شبه يف الوفد مىش ومطالبَه. العراق شكوى
الخطيب القرصوقَف فناءِ يف وهناك هائًجا، ًسا ُمتَحمِّ كبريًا حشًدا القِرص إىل فوصل النَّاس،

الوفد. ُمقابلة ويسأله فيصًال امللك يُنادي
الخطيب ويجيب الوفد، ليُقابل األَُمناء برئيس فبعث املهنِِّئني، يستقبُل وقتئٍذ امللك وكان
يسمع وهو — ولكنه الواجب، بهذا يقوم الرئيس فجاء املقام، تناسب واطمئنان شكر بكلمة
فيه أَْشعلت رشارة الخطيب كلمات من إليه فنفذت الرسمية، نفسه عن ذُهل — ويرى
الجمهور له فهتف الوطنية، السياسة مضماِر يف يُجاريه جوابه يف فراح والحماسة، الحمية
وصل املقام»، «تُناسب التي الخطبة تلك يخطب هو وبينا الوفد. لخطيب هتافهم أضعاف
األَُمنَاء رئيس واجب من وكان امللك، يُهنِّئ جاء وقد كوكس، بريس الرس السامي املندوب
ليسقط قائلني: الناس ذاك إذ فصاَح نار، من بكلمٍة خطبته فختم العميد، يستقبل أن

الربيطانيون! ليسقط االنتداب!
ظاهًرا أثَّرت ما ولكنها مفلحة، وكانت املظاهرة ت تمَّ األمناء، رئيس بعون وهكذا،
يف الرسمي واجبه أتمَّ أن وبعد البال. َهاِدئ عادته عىل غرضه إىل مىش الذي بريس، بالرس
عام، اجتماٍع يف ِقيَل فمهما املؤملة، بالحقيقة يُعلمه إليه كتَب مقرِّه، إىل وعاَد امللك، تهنئة
وقد رسمية، غري هي املظاهرة إنَّ يُقال أن يصحُّ فال الذنب، لتخفيِف متهيِّج، وبشعٍب
يومئٍذ َزاَد الذي الحادث هو هذا الخطباء، أحد األمناء رئيس وكان القرص، فناء يف حدثت
رئيس أقال ثم الشديد، أسفه عن يفصح العميد إىل فكتب والجسدية، الروحية فيصل بآالم

وظيفته. من األمناء
بخطٍة يومئٍذ يفكِّر السامي املندوب كان فقد املشئوم؛ الحادث ذلك مع انتهى وما
منه يشحذ يستفزه، رأيه، يف يقرُّه الحادث هذا فجاء تنفيذها، يف ُد ويرتدَّ فاصلة، سياسيٍة
ويف بل، املس لكتاب َكتَبَها مٍة ُمقدِّ يف وأسبابها الخطَّة تلك ذكر عىل جاءَ وقد العزيمة.
ثانية، بثورٍة تُنِذُر كانت الحالة إنَّ يقوُل االثنني ويف الربيطانية، للحكومة الرسمي تقريره
يف املستمر والهياج بغداد، والية يف واالضطرابات الوزارة، استعفاء األسباب من َد عدَّ وقد
ُسلطة من البالد يف يكن «لم قال: ثمَّ التعاون، ُدوَن َحاَل الذي فيصل ومرضامللك العشائر،

اإلطالق.» عىل حتًما استخدامها عيلَّ وجب التي السامي املندوب ُسلطة غري
ليحفظ العمل، يف جاللته يرشك أن حاول أنَّه يذكر لم امللك، مرض ذكر وقد ولكنه
يف املظاهرة بعد املؤلم الحادث حدث وقد مدحوًرا. وكان فأخفق الرشعية، ُصورته األقلِّ يف
شبيًها شائنًا دوًرا فيه كوكس بريس الرس فمثَّل الحاسمة، الخطَّة تنفيذ وقبل القرص، فناء

87



األول فيصل

كانت التي بل املس كذلك وسكتت وسكت، الدور مثَّل الروايات. يف الرشير البطل بدور
يف بغداد يف يحدث ما كل رسائلها ن تُضمِّ كانت التي بل املس أنَّ كيف للعجب يا به. عاملة
تناسته، أو املؤلم الحادث هذا نسيت وكبريها، األمور صغري من وخارجها السياسة حومة

إليه؟! أشارت فما
بالجراحة كذلك وعاملني الصحيَّة، امللك بحالة عامَلني بل واملس بريس الرس وكان
الرقيق، كذلك نقل لم إذا الرَّاقي الشعور ذوي من بل واملس وهو التايل، اليوم يف وبموعدها
هذه مثل يف الرىض، يخلو أو ِمحنته، ساعة ً امرأ يحرج ال الكريم الرجل أنَّ ذلك عن فضًال
لخصمه ذلك أيَُعد ما، بعمٍل ريض أو ما بأمٍر امُلكَره سلَّم فإذا واإلنكار. الكره من الحال،
ننكر فهل وعدل، فوز الحاَلني يف أنَّه وهْب بيشء؟ العدل من رشًعا هو وهل سياسيٍّا؟ فوًزا

شائٌن؟ مخجٌل األقلِّ يف خلقيٍّا أنَّه نتجاهل أو
َلْم فِلَم سلطته، هي واحدة ُسلطٍة غري يومئٍذ البالد يف يكن لم إنه السامي املندوب قال
فقد لإلهانة؟ نفسه يُعرِّض أن ودون مريض، ملٍك بألم يزيد أن ُدون ُمنفرًدا يستخدمها
أْن وكان التوبيخ، وكان امللكي. بالتوبيخ الوطنية املظاهرُة تُشفع أن يظهر، ما عىل ُقدر،
يف ال كتب، فيما الحادث ذكر فما إهانته. سرت َمن الكريم العربية: بالكلمة بريس الرس َعِمَل

بل. املس كتاب يف وال التقرير،
فيصل بامللك يتعلَّق فهو عنه؛ ليُغىض شخصيٍّا األمر ليَس اآلن؟ لذكره اعي الدَّ وما
من مأثرة فيه أنَّ ذلك عىل ِزد عمومي. وطنيٌّ هو إذن وصحفييها؛ ة األمَّ ُزَعَماء من وبعدٍد

العراقيون. خصوًصا يعرفها أن يجُب التي فيصل مآثر
كبار باسمها يعمله ما غالبًا تجهُل االنتداب صاحبة ة فاألمَّ اإلنكليز؛ يعرفها أن ويجب
تُذَلُّ فيه بما الحسن، قبل منه وبالسيئ كله بذلك علمها أنَّ وعندي السياسيني، رجالها
إني — الوطنية وأين ترى يا العدل وأين عليها. املنتدبة ولألمة لها ُمفيٌد هو ، تُعزُّ فيه وبما
له عمل عن السامي املندوب سكوت يف — الربيطانية الناحية من املسألة إىل ناظر هنا ها

محمدة؟! أو مأثرة فيه ليس
امللك كان عندما الجلوس، لعيد التايل اليوم صباح يف الحادث؛ فهاكم الرشح، أطلُت قد
املندوب وصل للجراحة؛ واألدوات املباضع أعدُّوا وقد واملمرضات، باألطباء ُمحاًطا فيصل
أمر هو عه، ليَوقِّ للملك قدَّمه أمًرا جيبه ِمن وأخرج فسلَّم كوكس، بريس الرس السامي
برأسه، وهزَّ مكموًدا امللك قرأه العراق. من ونْفِيهم الوطنيني الزعماء من سبعة باعتقال
تَقدَّم اإلنكليز األطباء أحد ولكن بكلمة، امللك أجاب فما العمل، يربَِّر ا الرسبريسعمَّ فأفصح

املسائل.» هذه ملثل املندوب، حرضة يا الوقت، هذا «ليس قائًال: وخاطبه
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خطر.» يف البالد إنَّ األمن، لحفظ رضورية «املسألة بريس: الرس
نُبارشها أن فيجب امللك، جاللة لحياة أَْلَزُم وهي الجراحة، تتمَّ أن إىل ْلها «أجِّ الطبيب:

حاًال.»
هؤالء أيدي بني أكوُن قليلة دقائق «بعد بريس: الرس يخاطب بيده، واألمر امللك،
هذا يكون أن بريس، رس يا مني، تطلب فهل الحياة، إىل غيبوبتي من أعوُد ال وقد األطباء،
بالدهم من البالد، أهل الناس، هؤالء أنفي أن منِّي تنتظر هل الدنيا؟ يف أعمايل آخر األمر

ممكن.» غري ممكن، غري إنَّه وهللا، ال موتي؟! قبل
أن دوَن القاعة من وخرج جيبه، يف فوضعه السامي املندوب إىل األمر ودفع هذا قال

واحدٍة. بكلمٍة يفوه
السامي املندوب باسم التايل اليوم يف األمر ذ نفَّ إذ ُمنفرًدا؛ عمله يف مىض ولكنه
وأقفل البرصة، خليج يف هنجام جزيرة إىل السبعة الزعماء فنفى الربيطانية، للحكومة
أن الشيعة ُمجتهدي من اثنني من طلب ثمَّ ُحف، الصُّ بعض وعطََّل الوطنيَّني، النادينَي
وسكت احتجاج، ُدون ففعال إيران، إىل — املتطرفني الوطنيني ِمن وهما — ولديهما را يسفِّ

اآلخرون. املجتهدون
بأوامر عاملني االنتداب، بسقوط ُمنادين ثائرين، أكثرهم استمر فقد العشائر ا أمَّ
فأرسلت مثلهم، يسكتوا أن أبوا أنهم أو حالهم، من َ تغريَّ بما يعلموا أن ُدوَن املجتهدين،
مثل فسكتوا والقذائف، املناشري ببعض فرمتهم الطائرات، من رسبًا عليهم السلطة

للسكينة. ذلك بعد وأخلدوا رؤسائهم،
ثورٍة نار البالد يف يُرضم أن خاف فيه، بريس الرس ُد يرتدَّ كان الذي العمل هو هذا
النجاح هذا بمثِل يطمُع كان موقفه يف أحًدا أنَّ أظنُّ وال إخمادها، السلطة تستطيع ال ثانية
تلك حوادث عن حديٍث يف للمؤلِّف بريس الرس قال فقد ذلك ومع ًدا. ُمرتدِّ عليه أقدم لعمل
فإنَّ ريب، كلِّ فوق ذلك يف وهو السياسية، املشاكل لحلِّ القوَّة استخدام يكره إنَّه األيام،
الجدل وأساليب العقل قوى يْؤثر أنَّه ُن يتيقَّ قوته، يف الرس من شيئًا ويُدِرُك يعرفه، من
بالنار املسلحة القوات عىل األمور، حسم يف واملساومة واملناورة املفاوضة يْؤثر واملنطق،

والحديد.
وراء — األول النار خط وراء أنَّ أدرك لو الحركة، تلك وراء ما َق تحقَّ لو أنَّه بيد
اإلنكليز مثل األخرية، الثورة من ُمنهكة مكدودًة ًة أمَّ واملقاالت— والخطب والفتاوى القصائد
واللني. والكياسة الحصافة من سياسته، يف املأثور خطته، املألوفيف عن خرج َلَما أنفسهم،
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وعطلصحفهم، أنديتهم، وأقفل الوطنيني، الزعماء نفى فقد برهان؟ إىل األمر أَويحتاج
جازف منه بأمٍر سحًقا املعارضة سحق واحدة وبكلمٍة العشائر، وأدَّب املجتهدين، وأسكت
يومئٍذ كانت القوَّة تلك ألنَّ استطاع؛ ملا املسلَّحة بالقوَّة تنفيذه إىل اضطرَّ ولو فيه، ُمجازفة

مفقودة.
امللك أنَّ السياسيني، بعض إالَّ اآلن يعلم وال يومئٍذ، تعلم ولم لألمر. ة األمَّ خضعت وقد
له وطأطأ أطاعه العراق وأنَّ فيه، َجاَزَف كوكس بريس الرس وأنَّ عه، يوقِّ أن رفَض فيصًال

الربيطانية. القوَّات من لخوٍف ال ِة، األمَّ يف لعجٍز الرأس
أثناء يف فيصل امللك عن تُشاُع كانت التي اإلشاعات تلك والتخاذل الفتور يف زاَد ا وممَّ
مرشٌف امللك — بالخطر تُنِذُر حالة يف «امللك قالوا: ثم تنجح، لم الجراحة أنَّ وأولها مرضه،

السياسية. اإلشاعات من وغريها مات!» امللك — املوت عىل

الهاشمي وياسني يساره) (إىل التمن أبو جعفر الحاج املعارضة زعيمي بني األول فيصل امللك
األيمن). الطرف (يف

قائلني: سني ُمتحمِّ النَّاس يجيئني كان العصيبة األيَّام تلك «يف قال: فيصل امللك حدثني
وهو الفدائيني، أولئك من واحًدا أذكر وإنِّي بأرواحنا.» نفديك رجالك، ونحن العلم، «ارفع
كوكس بريس الرس نفذ أن قبل غاَب ولكنَّه ًسا، تحمُّ وأشدهم العراق، رجاالت كبار من
فعلتم «وماذا قائًال: فسألته بالشفاء، يُهنِّئني فجاء عاد، ثمَّ الوطنيني، الزعماء بنفي أمره
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إنكم لنا «قالوا ارتباك: دون فوًرا فأجاب البالد؟» من إخراجهم عن َعَدلتم هل باإلنكليز؟
فسكتنا».» البالد، من أُخرجتم أنتم

تسمعها وآذان ولغرابتها، منها للغرض تشيعها أَْلِسنة اإلشاعات لهذه كان وقد
األيَّام تلَك يف السيايسَّ الجوَّ أنَّ يريَك ما األمرين ويف ُمتفائلة، ُمستحبَّة وتسمعها ُمصدقة،
الشهوات بسموم أيًضا، والوطنية الربيطانية بالسموم ُمفعًما كان بل فقط، مكفهرٍّا يكن لم

واملناورات. واملخاوف والخدعات، والدسائس والشبهات، السياسية
الحب. ويف الحرب يف يجوز يشء كل اإلنكليز: ويقول ُخدعة. الحرُب العرب: يقوُل
ة ُملتفَّ الحب، وأسباب الحرب، أسباب من والربيطانيني العراقيني بني الكثري اليشء هنا وها
ومعرفة االثنني بني الفصِل من تمكنَّا فلو ببعض، بعضها ُمشتبكة بعض، عىل بعضها
يف االثنني م ونتفهَّ الحب، ومواقف الحرب مواقف بني نميَِّز أن تمكنَّا لو اآلخر، من الواحد
والغموض. التناقض من أغواًرا ذلك يف ولكن أمرها. وهاَن املنازع َالستقامت الفريَقني،
مثل عواطفها يف وإنها إنكليزية، وطوًرا عربية تارة مواقفها يف فإنها مثًال، بل املس خذ
الشوك فسائل وتلتفُّ الحرب، أشواك بني الحب عرائش فتختفي العليق، يتخللها كرمة
عموًما، للعرب الصايف حبِّه يف وهو كوكس بريس الرس وخذ تخنقها. فتكاد العرائش حول
الربيطانية، املصالح حبِّ غري ضمنها ينمو ال التي الحدود يتجاوز ال خصوًصا، وللعراق

الربيطاني. االسم عىل والغرية
تتخلَّلها حرب متقطعة، اإلنكليز عىل حرب وهي الشيعة هذه العراق؟! أهل موقف وما
الحب من فرتات يتخلَّلها فيصل عىل حرٌب وهي ويسكتون، هللا إىل منها يربَءون هدنات
موقفهم يعرفون وال يعمهون، فيافيهم يف فهم العشائر ا أمَّ ويسكتون. هللا إىل منها يربَءون
ا وأمَّ واالستكانة. بالطَّاعة أو بالحرب، أو بامُلقاطعة، الفتاوى تصُدر أن بعد إالَّ الحقيقي
السلطة رأيت وقد نفسه، فيصل امللك فيهم قاله ما قرأُت فقد والفدائيُّون السياسيُّون
ذلك يف وبغداد أشهر؛ بضعة بالدهم خارج وتنفيهم الوطنيني الزُّعماء تعتقُل الربيطانية

والصرب. األلم ُل تتحمَّ ساكنة، ساكتة األثناء
عىل بغداد كانت فقد األيَّام، تلك يف التخاذل أسباِب من واحٍد سبٍب بذكِر أكتفي إنِّي
الحبِّ يف وال الحرب يف كانت وما العراق، كل العراق سياسيٍّا نفسها تظنُّ الغرور، من يشءٍ
كالًما سالحها كان فقد األيام؛ تلك يف وخصوًصا والقلم، القول صاحبة بل العلم، صاحبَة

صداه. من بيشءٍ يعوَد أن دون فيذيعه األثري يحمله وكالًما ورق، عىل
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كاتبون املرَّة هذه أنَّنَا إالَّ والورق، الحرب سبيل ذاته، السبيل يف سائرون اآلن نحن وها
وسيُخلد كلها، األعمال َلمحور اآلن املعاهدة إنَّ أجل، دولية؛ ُمعاهدًة والقصائد املقاالت بدل
حب كذلك فيها سيخلد والعراقيني، للعراق بريس الرس وحبِّ بل املس حبِّ غري فيها
الكلمة من يستخلصوا أن األلباب وأولو األمر أُولو استطاع إذا اللهم للعرب، ترششل املسرت
السواء. عىل البلَدين خري فيه ما الحب.» ويف الحرب يف يجوز يشء «كل املأثورة اإلنكليزية
الذي بريس الرس ا أمَّ فيصل، امللك ينشده ما وهذا كوكس، بريس الرس يريده ما وهذا
القول أسلفُت كما — املفاوضة يف له فإنَّ للمعاهدة، نه ويؤمِّ الطريق ليفتح العنف إىل جنح
اآلن، إمكانه يف وصاَر يُقاُل، كما املحنَّك السيايس كلها فيها وهو شتَّى، وقواعَد أساليب —
ما فيُقاوم غرضه، إىل ًال ُمتَمهِّ ويسريَ عادته، عىل يبسم أن العنف، خطة يف األرب بلغ وقد
الِفكِر ثماِر من ويستلذُّه يستحبُّه بما ويُغاِلبها والعقبات الصعوبات من يعرتضه يزال ال
يف الدَّهاء من األلفاظ، تلويِن يف الكياسة من الدقيقة، الخيوط عقِد يف الرباعة من ، والتبرصُّ

الرِّبَق. وشدِّ الحبالة رمي
وال اإلنكليز يُنِصْفُه فلم األيَّام، تلك يف موقفه فهَم النَّاُس أَساءَ فقد فيصل امللك ا أمَّ
املتطرفون وقال التتويج، بعد عليهم انقلَب إنَّه أصدقاؤه اإلنكليُز قال العراقيُّون. أَنَْصَفه
منها يشءٌ بدا وإن الحقيقة، ا أمَّ بأوامرهم. ويعمل اإلنكليز مصالح يخدم إنه الوطنيني من
فيصليٌة بل وطنية؛ وال إنكليزية ال واحدة، وأساًسا أصًال فهي الحني، بعد الحني وهناك، ُهنَا
أن األول همه وكان الدفاع، موقف األيَّام تلَك يف واقًفا فيصل كان أَْوَضح وبكلمٍة عراقية.
املعاهدة، يف العراق جانب يعزِّز أن ليستطيع العراق كمليك مركزه فيُعزِّز العرش، يحفظ
هذي اإلنكليز. يُعادي أن ُدون بوعده الربِّ عىل ترششل املسرت يَْحمل أن الثاني همه وكان
— عندي الحظِّ لحسن ن املدوَّ — فيصل امللك حديث ويف العراقية، الفيصلية الحقيقة هي

بيانًا. ويزيدها يثبتها ما
األيام. تلك يف مذكراتي إىل إذن أعود

القاهرة، مؤتمر قبل ترششل املسرت وبني بينه تمَّ بما امللك حدثني ،١٩٢٢ أيلول ١٠ يف
تلغي أن ُد وتتعهَّ العراقية، اململكة باستقالِل الربيطانية الحكومة تعرتُف االتفاق ذلك ويف
لقاء وستُعَقد األركان، موطََّدِة وطنيٍَّة ُحُكوَمٍة تأسيِس يف العراقيني تساعد وأن االنتداب،
بعض الربيطانية للحكومة فيها يُضَمن والعراق، بريطانيا بني وتحالُف والء ُمعاهدة ذلك
من وإخصائيني ُمستشارين استخدام ويف واستثمارها، البالد اقتصاديات ترقية يف الحقوق

الجديد. امُللك إدارات يف كذلك الوطنيني املوظفني وملعاونة الغاية، لهذه اإلنكليز
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يعرتَف وأن االنتداب، يَلغي أن وعَدين؛ ترششل املسرت «وعدني فيصل: امللك قال
كان فإذا األمم. وُعصبة االنتداب بذكِر َطافحة بُمعاهدٍة اآلن جاءنا وقد العراِق. باستقالل
إىل الحاجة فما املعاهدة، كانت وإذا منها؟ الغرض وما املعاهدة من الفائدة فما االنتداب،
َوَعَدنا ما عىل ون ُمرصُّ إنَّنَا مفيد. وغري الزم غري الصكَّنْي أحد أنَّ البيان عن غنيٌّ االنتداب؟
أزاُل ال وإنِّي واملتطرفون، منهم املعتدلون العراقيون، يطلبه ما وهو ترششل، املسرت به

ا.» جدٍّ حرج أخي، يا حرج، فاملوقف وإالَّ بوعده، يربَّ أنه وآمل أعتقُل
ضدَّ البرصة، أهِل من وقسًما املوظفني من فريًقا استثنينا إذا بأجمعها، ة األمَّ كانت قد
غري ترششل، املسرت وْعد عن النظر َفا َرصَ إذا حتى لفيصل، كاَن وما وقالبًا. قلبًا االنتداب
أو سريها، يف يغري أن يومئٍذ أراَد فلو العليا، ة املحجَّ إىل ويهديها فيقودها يسلكه السبيل هذا
ومىش وَقِبَلها، أَْدركها التي الحقيقة ذي هي ذلك. استطاع َلما االستقالل، إىل نزعتها يلطِّف
باالنتداب، ُمقيٍَّد ُملٍك عىل مستقالٍّ ُملًكا ل فضَّ إذا َعَجَب وال األوىل. العقبة حتَّى نورها يف

السامي. املندوب وبإرادة
حقيقة الحقيقتنَي؛ بني ويقارن ويُوازن لإلنكليز، عليه ما دائًما يدرك كان أنَّه بيد
يف الصادق الكريم؛ الصادق وقفة االثنني بني يقف أن فيحاول الوعد، وحقيقة الدين
الجفاء أو العداء من يشء فيه يتحاىشما وكان الجميل، تقديره يف الكريم العراقية، وطنيته
عن تشفُّ رصاحته وكانت بذلك، َح رصَّ الذي هو الوحيدون. أصدقاؤه يومئٍذ وهم لإلنكليز،

نفسه. أعماق يف الغمِّ مراكد
أجده؟ فأين للعراِق حليٍف عن اليوم أبحث رحت «لو ُمذكراتي: من الحديث وهاك
العجم؟ يف األتراك. وبني بيننا الحرب انتهت ما تركيا؟ يف أعدائي. الفرنسيس فرنسا؟ يف
أجد أين العراق. يف الشيعة بشئون لها تدخُّ يف وبمشاكلنا بمتاعبنا تزيُد العجم حكومة إن
عليه الخطر وفيها سلمية، منها أكثر حربيَّة سعود ابن خطة تزال ال نجد؟ يف الحليف؟
الحقيقة، هي اإلنكليز؟ غري لنا أصدقاء وال باألعداء،1 ُمحاطون أنَّنَا ترى أفال سواءٌ. وعلينا
اإلنكليز أَُماِلئُ إني قالوا أحسن؛ هي بالتي وعالجتُها وقِبلتُها بها، اعرتفُت وإذا أخي، يا

باهلل.» العياذ واإلنكليز، … سياستهم وأخدم

والعراقيني. للعراق أصدقاءَ فيصل، بفضل بعدئٍذ، َصاروا األعداء هؤالء وكل 1
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ال ُمعاهدة ع أُوقِّ أن منِّي يطلبون «وهم قائًال: واستطرد ترششل املسرت وعَدي إىل عاد
الجيش خذ بتعهداتنا. القيام من لذلك تمكننا وال قوية، وطنيٍة تأسيسحكومٍة من تمكنني
يقول بسيط، والربهان انتداب، البالد ويف ُع يتطوَّ أحد وال وطنيٍّا، جيًشا نبغي نحن مثًال،
هذا بل حق، هذا بجيوشهم، عنه فليدافعوا العراق يف ُمقيمني اإلنكليز كان إذا العراقيون:

منطق.»
يف حتَّى شدتها ظهرت وقد بليغة، شديدٌة أنَّها إالَّ صافية، هادئٍة بلهجٍة يحدثني كان
أصبعه من خاتًما ينزع فكان وحركاته، مالمحه ويف وقفاته، يف حتَّى بالغتها وبدت همسه،
الغيِظ، من لهٌب جبينه عىل الَح ترششل، املسرت ذكر وعندما ألعصابه. تهدئًة به، ويلعب

الديوان. عىل جانبه إىل ووضعها رأسه عن السدارة فرفع
فذكرت، الجراحة، من شفائه بَُعيَد ذلك وكان الرأس، مكشوف شاهدته مرَّة أول هي
الشعر كان املسيح؛ بوجه شبيٌه أنَّه وهو الفرنسيني، أحد فيه قاله ما وجهه، ُل أتأمَّ وأنا
احب الشَّ وجهه سيماءُ وكانت الشيب، من وخلًوا يومئٍذ كثيًفا النَّاصع العايل جبينه فوق
الفم وبدا ونوًرا، غوًرا وأبعد هي ا ممَّ أكرب العني فبدت معنًى، وأبلَغ ُوضوًحا، أكثَر ُر املتضمِّ
يف يربز بما الخدين عظَمي يف النتوءُ وذكََّرنِي كآبًة، وأشدَّ انفعاًال أكثر ه وغضِّ نبضه يف
فيه وتجلَّت النبل، زانه الذي الهزال بطابع لتزيَد إالَّ اللحية كانت وما لنكولن، أبراهام وجه

السامية. الروحية
— عرفوه ممن — قلَّ التي الساحرة، الشخصية تلك لفيصل يكوَن أن يُستغرب فهل
زانت التي السجايا مثل عليهم تستويل ال َمن الناس يف َلقليٌل إنَّه أجل، بها؟ يَعرتف لم َمن
كوكس؛ بريس الرس السامي املندوُب القليل هذا وِمن ومجالسه، مالمحه يف وتجلَّت فيصًال
فيصًال يحرتم كان لقد خلقه. من صفا وفيما نفسه، من بدا فيما القح اإلنكليزي ذلك
يدع فال أحاديثه، ويف امللك مجالس يف كلها، ونوافذه قلبه باب يُوِصُد كان ولكنه ويُِجلُّه،

منه. يدخل نخروبًا لسحره
واالنفعاالت السحر فرتك رصًفا، سياسيٍّا نزاًعا فيصل وبني بينه النِّزاُع ظلَّ وقد
ها، أمِّ إىل الرسائل بها ع وترصِّ َقيظها، ساعات يف النفس بها تُنعش بل، ِلْلِمس الروحية
ايف الصَّ املنطق من جداًرا الَحِرَجة الساعات يف بل املس وبني بينه يُِقيم بريس الرس وكان
بما أو العقل، ُدوَن قلبها إىل رسى بما عليه تتغلَُّب يََدُعها فال كالرخام، الصقيل الصلب
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يف ولكنه سيايس، هو إذن فالنزاع الخيال؛ غري العقل آثار من فيه وما القلب يف تغلغل
والقوميَّة. النفسيَّة والتقاليد الطباع يشمل الشخصية أسبابه

روٍح بني نزاع هو والرسبريسكوكس فيصل بني املعاهدة يف النزاع إنَّ أُخرى، وبكلمٍة
له. روح ال عقل وبني عاقلة،
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حماوالتومراوغات

لنا تبدو التي الحقيقة يكتشُف الحارضة، السياسيَّة درسأحوالنا إىل غًدا املؤرخ َجنََح ما إذا
هو ونهضاتهم، الرشقيني ارتقاءَ ال الغربيني، انحطاط أنَّ هي الحقيقة وهذه كبرية. اليوم
ًة ُمستمدَّ مثًال الربيطانية العظمة كانت فقد الرشق؛ يف الغربيَّة السيادة ُسقوِط يف َل عجَّ الذي
الحرب بعد تزعزعت التي القوى تلك والروحية؛ الخلقية الربيطاني الشعب قوى من
والسياسية، االجتماعية واملغالطات االصطالحات من ثقيٍل ِعبءٍ تحَت ورزحت الُعظمى،
بني انسحقت بل ولقومهم، ليومهم العاملني واملاليني السياسيني أيدي بني تالشت ثمَّ
امُلحاوالت من يصحبهما وما وامُلساومة، املهاودة بني أْي املبارشة؛ للمصلحة الرحى َحَجَري

واملراوغات.
أحسابنا بفضِل هنا ها إنَّنَا يقول: مثًال الهند يف اإلنكليزي كان سنة خمسني منذُ
منكم. وأعلم منكم، وأقدر منكم، أرفع ألنَّنَا هنا ها إنَّنَا والروحية، والخلفية السياسية

باالحرتام. جدير موقف
ضمنًا، وال رصاحًة ال القول، ذلك يقوَل أن العراق يف اإلنكليزي يستطيُع فال اليوم ا أمَّ
وما ذلك. أرادت األمم عصبة ألنَّ ُهنَا ها إنَّنَا يقوُل: أنَّه بَيَد ُمكابََرٍة. عن وال يقنٍي، عن ال
ى تبقَّ ما وهاَك كلها. اإلفكة — يقال والحق — فيه ما بل كلها، الحقيقة القول هذا يف
االنتدابات ابتغت التي الدول بنفوِذ ة مسريَّ كانت االنتدابات األمم عصبة وزعت عندما منها؛
صدق تعتقُد كانت العراق يف األتراك تُحاِرُب الربيطانية الجيوش كانت وعندما لها. وَسَعْت
للعراقيني. ال جورج1 وللقديس جورج للملك العراق تفتح جاءت أنَّها وهو لها؛ قيَل ما

إنكلرتا. شفيع جرجس القديس هو 1



األول فيصل

البالغات صدى غري ،١٩١٧ سنة آذار ١١ يف بغداد دخل إذ مود، الجنرال بالغ كان وما
إنما ببالدكم، نطمع ال أنَّنَا العرب أيها «ثقوا الحرب: إبَّان األحالف دول تذيعها كانت التي
ما هذا هللا.» لوجه خالصة لكم هدية فتحها بعد البالد ونقدم الرتك، من نُخلِّصكم جئنا
فظيعة، ُخدعًة ُخدعوا قد املجاهدون فالجنود البالغ َصَدَق فإْن بالغه. يف ُمود الجنرال قاله

املخدوعون. البالد فأهل كاذبًا البالغ كاَن وإن
موقٍف يف بريطاني2 آخُر قائٌد قال فقد املايض؛ إىل املقارنة، أجل من نعود، تعاَل
األيام، وعوامل الخلقي، تأثُّلنا هي: ثالثة؛ بفضِل هنا ها «إنَّنَا ُمود: الجنرال بموقف شبيٍه
سنعمل فيما وإنَّنَا والحكم، االستيالءِ يف حجتنا كلُّ وهذه نا، حقِّ كلُّ وهذا اإللهية. والعناية

بضمريهم.» ال بضمرينا مقيَّدون األهايل لخري
كانت التي الروَح — شكَّ وال — ُمحِرتٌم ولكنََّك وتستنكره، املوقف هذا تستغرب قد
العَظمة مصدر هي التي واألحساب، الذاِت قوَّة الُعليا، القوََّة يحِرتُم ال وَمن وتؤيِّده. به تُوِحي
فإنَّ والحكام، السياسة وتبدل األيَّام تغريُّ من يكن مهما أال، األوطد؟ وُركنها الحقيقية،
واإليمان، بالنفس والثقة الصدق عىل — والروحية الخلقية القوة عىل ترتكُز التي السيادة
ُمعزََّزة، محرتمة وتظل العالم، يف األزمة تظل — واإلخالص والشجاعة الرصاحة وعىل

كانت. أينما آجًال أو عاجًال حليفها النرص ويكوُن
يف وأخالقهم الزمان هذا يف املسيطرين أخالق بني التباين يف النَّاصعة الحقيقة هي هذه
ملا تمهيًدا أبرزتُها ودرَّه، األخالِق َمْخَشَلب يُه نُسمِّ أن يصحُّ فيما الحقيقة هي الغابر، الزمان
العراقية. الربيطانية املعاهدة أِي اآلن؛ بموضوعنا يتعلق فيما مظاهرها من عليه سأطلعك
كوكس بريس الرس السامي املندوب استأنف َمَرِضِه من فيصل امللك أَبَلَّ عندما
عىل الثالثة فاتََّفَق الرحمن، عبد السيد بالنقيب دائٍم اتِّصاٍل عىل وكان وإيَّاُه، املفاوضة
أكثر ألنَّ االسم؛ بغري جديدة كانت وما الثانية. للمرَّة النقيب يرأسها جديدة وزارٍة تأليف
وقال منهم.» أحسن لدينا «ليَس العميد: قال السابقة، النقيب وزارة يف كانوا وزرائها
مرسوًرا يكن لم أنَّه بيَد االتكال.» هللا «عىل امللك: وقال غريهم.» يناسبنا «ال النقيب:
صديق هو — األوىل املعاهدة عىل التوقيع َرَفَض قد كان وإن — النقيب ألنَّ بالرئاسة؛

لها. نًرصا بقاؤه ويُعدُّ الويف، املفوضيَّة

الهند. فاتح لورنس الجنرال هو 2

98



ومراوغات محاوالت

صغريٍة حفلٍة يف هناك فُقِرئ النقيب، بيِت إىل الفرمان وأرسل هللا، عىل متوكًال امللك ن أمَّ
صغرية حقيبًة يحمل األول السكرتري جاء الرتك. دولة الغابرة، الدولة أبََّهِة من مسحة عليها
النقيب وكان الفرمان. الفرمان، يناديان: ياوران يتقدمه القاعة فدخل األخرض، املخمل من
ِمني املعمَّ من األعيان وبعض الكبار أنجاله وحوله عصاُه، عىل يعتمُد القاعة وسط واقًفا

وغريهم.
أْمر م مفخَّ بصوٍت وقرأ طويلة، الدواوين ورق من طلحية حقيبته من السكرتري أخرج
العثمانية الديباجة تلك من يشء كان وما الوزارة، بتأليف األول وزيره إىل الجاللة صاحب
الدولة شئون مدبِّر األمراء، مجد وعنْي الحكماء، وقْطب الوزراء، «فخر ب َعة امُلَرصَّ الطنَّانة،
«صاحب غري كان ما هذا، من يشء كان ما إلخ» … وزيري الصائب، والرأي الثاقب، بالفكر
تأليف يف معاليه يسرتشد أن هللا، بعون املوطَّد العرش بأمل املشفوع ألمر ثمَّ املعايل»،

واإلخالص. الحكمة من به اتََّصَف وبما العلم، من أُعِطَي بما وزارته
ابتسم الزمان، بسخريات العاملني سيد الرحمن، عبد السيد الثمانني ابن والنقيب
تماًما تألََّفت قد كانت التي الوزارة بتأليف األمر سمع عندما لنفسه خبيثة صغريًة ابتسامًة
ذلك وبعد زمالئه. اختيار يف هللا عىل سيتوكَُّل أنَّه املفيد املخترص جوابه يف فقال بأجمعها.

الدولة. أشغال اليوم ذاك صباح يف وانتهت القهوة، ثمَّ الرشاب كئوس أُديرت
املس وكانت مقعًدا، كان ألنه بيته؛ يف تجتمع الوزارة كانت رئيًسا النقيب كان عندما
إىل أَحوَجُه عصبيٍّا داءً ولكن عقله.» يف الذي النشاط من شيئًا ِرْجَليه يف «ليَت تقول: بل
األسباب أحد املعايل صاحب يف الحالة هذه تكون وقد البيت. يف حتَّى بها يستعنُي العصا
من املهم يف يضطر فكان الرئاسة، ملنصب سواه تفضيِل عىل فيصًال امللك َحَمَلت التي
الظرفاء قطب — الرحمن عبد بالسيد وكأني النقيب، بيت إىل بنفسه يجيء أن املحادثات
عبد جده عن فيحدثه امللك، جاللة عىل األمر َف ليخفِّ بالتاريخ يستعني — الكياسة وينبوع
يتنازل نفسه الخليفة وكان يُزوُر، وال يُزاُر كان فقد — ه رسَّ هللا قدس — الكيالني القادر

بيته. يف لزيارته امللك، جاللة يا مثلكم،
وحالوة طلعته نور فحسبهما الوفيَّان، صديقاه ِبل، واملس كوكس بريس الرس ا أمَّ
ما «ترشيفهما» من ليُزيَل التاريخية والنوادر األمثال إىل حاجة من يرى كان فما مبسمه.
بل املس وكانت يزوراه، أن عليهما الواجب من كان لقد نعم، الواِجِب. مرارِة من تخلََّله قد
ذهن يف ويغور، ويطفو ويحور، يدور كان بما لتبلبله أو ذهنه، لتنري يوم كل غالبًا ترشف
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أنه والثناء بالحمد للنقيب يُذكر أن ينبغي كاَن ا وممَّ ترششل. املسرت األكرب، املعايل صاحب
املعاهدة. بتعديل االنتداب دار تعهدت أن بعد إالَّ الثانية الوزارة يرأس أن يقبل لم

اإلنكليز نظر يف بل فقط، العراقيني نظر يف ال املخيف، املعاهدة شبح االنتداب وكان
وألوان ليلتَِئَم الزَّاهي بالصباغ الشبح تصبغ أن تُحاِوُل الربيطانية الحكومة وكانت أيًضا،
بل االنتداب، صكِّ مقاَم تقوُم ال املعاهدة أنَّ وهو بقصدها؛ َحت رصَّ فقد الجديدة. املعاهدة

فتصلحهما. وقلبه صلبه يف تدخل
ترَيض أن تستطيُع أنَّها واثقٌة وهي باآلمال، نفسها تعلُِّل املستعمرات وزارة استمرَّت
عىل فتقيض فيها، القانون بأقطاب ُمستعينة األلفاظ، من وتلوِّنُُه تخرتعه بما األمم عصبة

كلها. واألشباح املخاوف
من املادة هذه يف إنَّ ترششل، املسرت يقول ما عىل برهانًا السادسة املادة وهاكم
ُعصبَِة يف العراق إلدخال نفوذه يستخدم أن الربيطانية الجاللة صاحب «يتعهد املعاهدة
ما بأرسع سنة. عرشون (١٨ (املادة وهي املعاهدة ة مدَّ خالل يمكن.» ما بأرسع األمم
العصبة، يف عضًوا العراق يصري وعندما الصابرين، مع هللا إنَّ سنة! عرشين خالل يمكن
وتماًما. حتًما تنتهي — الزم الفعل — املعاهدة تبطل السادسة، املادة يف كذلك جاء كما

أُخرى: رشوًطا هناك أن عىل
املعاهدة. توقع أن أوًال:

أسايس. دستوٌر للعراق يكون أن ثانيًا:
بها. ويُعرتف رسميٍّا حدوده تُخطَّط أن ثالثًا:

ترششل. املسرت يقوله بما امللك، جاللة يا ثق، ذلك وبعد
واملثل ، حرٌّ رجٌل ترششل املسرت فيصل، «سيدي قائلة: مطمئنة بل املس تجيء ثم

دين».» الحر «وعد يقول: العربي
هللا.» شاء إن بوعده ترششل املسرت وسيرب صحيح، «هذا –

املعاهدة ع توقَّ عندما مسمعه. عىل تتلوها أنها أو األخرية الربقية قراءة تعيد ثم
اليوم يف وتجيئه السادسة. املادة يف املتضمن د التعهُّ لتحقيق العمل ترششل املسرت يُباِرشُ
السامي للمندوب ترششل املسرت يؤكد فيصل، «سيدي األخرية: الربقية نسخة وبيدها التايل
بني الحدود مسألة تقرير يف ل ستعجِّ امللك جاللة حكومة أنَّ لجاللتكم يؤكد أن ويسأله

والعراق.» تركيا
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ُمالحظاته مع النقيب إىل الربقيات هذه من بنسخ يبعث السامي املندوب وكان
بالحكومة ثقتها تجدد أن العارش يومها يف الوزارة فقرَرت «… بسعادتكم «وأميل وإلحافه:
املعاهدة وقعت ثم ووزيرها. مندوبها يقوله ما عىلهللا—وتصدق التوكل بعد — الربيطانية
املفاوضات هللا بعون ت تمَّ أن البالط من ملكي بالٌغ وصدر (١٩٢٢ سنة ت١ ١٠ (يف
مبنيَّة فاملعاهدة ُمرٍض، حلٍّ إىل قا توفَّ الفريَقني وأنَّ الصعوبات، من اعرتضها ا عمَّ بالرَّغم
واستقالله الوطنيَّة العراق سيادة تضمن وهي املتبادلة، والحقوق املشرتكة، املصالح عىل

األمم. عصبة يف ُدخوله تضمن أنَّها كما السيايس،
فيصًال امللك إنَّ يُقاُل، والحقُّ امُلعارضة. صوت َخَفَت وال ة، األمَّ قلب ذلك مع اطمأنَّ ما
إذ عجَب وال املريب، املوقَف بألوانها يموَِّه أن ويُحاِوُل باأللفاظ، يحتمي يومئٍذ كان نفسه
الزمان، بعالج األمِل من يشءٌ املستعمرات، وزير ومن املندوب، ومن النقيب، من إليه رسى

األيَّام. تُصِلُحُه النَّاس يفسده ما بأنَّ اليقنِي من يشءٌ بل
كان وما مقامها، فيقوم األيَّام عىل ليجُرسَ هؤالء السياسة أساطني من أحٌد كان وما
املسرت كان فقد واملناسبات؛ األحوال قيود — هللا عىل االتِّكاِل بعد — يفكك أن يجُرُؤ أحد
ترششل، املسرت لدى مسئوًال كوكس بريس الرس وكان األمم، ُعصبة لدى مسئوًال ترششل
لجوٌّ إنه امللك؛ لدى مسئوًال النقيب وكان كوكس، بريس الرس لدى مسئوًال امللك وكان
كلماته ويلوصيف واملراوغات، املحاوالت تيار فيه فيتذبذب والجزع، الخوف بعواِمِل ُمفَعٌم
من فيه مفرَّ وال السادة، أيها ضيٌِّق، السبيل إنَّ املتفاوضني. قلوب يف ينَعِكُس خفيٌّ وميٌض
أمامنا، تنفسح جادَّة أيَِّة يف ُمستمرين مضينا إذا وسينفرج ينفرُج، قد أنَّه عىل املسئولية،

أهونها. ات الجادَّ وخريُ
الدولية املعاهدات عقد عىل املمرَّنني السياسيني من َمن ذلك؟ ينكر السياسيني ِمَن َمن
وسنعطيك َطاَل؟ وإن أهونها السبل من يختاُر وال املناسبات، تفرضها التي الحكمة يزدري

ذة. املنفَّ والثانية املنبوذة األوىل املعاهدتنَي؛ بني املقارنة من األمثلة
وميثاق سيفر، ُمعاهدة إىل ُمسندة إن» «حيث من سلسلة األوىل امُلعاهدة نصِّ يف املقدمة

االنتداب. وصكِّ األمم، عصبة
قلب إىل توٍّا وسارا الحائط، عرض باملقدمة املتعاقدان رضب فقد الثاني النَّص يف ا أمَّ
والء ُمعاهدَة يعقد أن العراق مصلحة من أنَّ فيصل امللك يرى ييل: ما فقرََّرا املوضوع
بما ستقيَّم البلَدين بني الصالت بأنَّ ُمطمئنان واثقان والعاهالن جورج، امللك مع وتحالُف

املعاهدة. هذه وتحدده تبيِّنه
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بما العراق يمدَّ بأن الربيطانية الجاللة صاحب «يتعهد ل: األوَّ النَّص يف األوىل املادة
املعاهدة.» ة ُمدَّ خالل واملساعدة املشورة من يلزم

العارشة املادة ولكن الوطنية.» بسيادته يرضَّ أن «ُدون الثاني: النَّص يف هذا ويتلو
يف العارشة املادة نص وهاك االحتياِط. من العبارة هذه يف مقصوٌد هو َما بكلِّ تذهب

املعاهدتنَي:
الجاللة صاحب يراه ما ُمنفرد خاصٍّ اتفاٍق يف يَُقرَِّرا أن املتعاقدان الفريقان ُد «يتعهَّ
بالحصول العراق ملك د ويتعهَّ امتيازات، أو اتفاقات أو عقود من العراق يف الزًما الربيطانية

االتفاقات.» هذه لتنفيذ الترشيع من يلزم ما عىل
املنبوذ: النص يف ١٦ املادة

أيِّ يف يُعارض بأالَّ امللك، واجبات تسمح ما بقدر الربيطانية الجاللة صاحب د «يتعهَّ
األُخرى.» العربية والحكومات العراق يعقده سواه أو جمركي اتفاٍق

املنفذ: النصِّ يف ١٩ املادة
يعارض بأالَّ الدولية وعالقاته يتناَسُب ما بقدِر الربيطانية، الجاللة صاحب ُد «يتعهَّ

إلخ.» …
ويف الربيطانية، بالدولة االحتياطية الُجملة تنحرص األول النص يف أنَّ ترى أنت
واستقالله الوطنية العراق سيادة منها فأين كلها، الدول تعمَّ حتى تنبسط الثاني النص
بدل يعلِّالنه، واالثنان املنفذ. النص يف منه تقييًدا أقل املنبوذ النَّصِّ يف فهو االقتصادي؟!

الجمركية. واملعاهدات االتفاقات عقد يف بحريته له، يتعهدا أن
رصيٌح هو مراوغة، وال فيه تذبذُب فال و١٤، ١١ مادتَي عىل أُدخل الذي التعديل ا أمَّ
هي بل العراق؛ بحكومة ليست عليه ت وأرصَّ طلبته التي فالحكومة عجب؛ وال قويٌم، جيلٌّ
كانت التي الحكومة هي — الزمان مناقضات مهد — والديمقراطية الرأسمالية حكومة
تنضمَّ أن رفضت التي الحكومة هي واملايل، االقتصادي العالم عىل وقتئٍذ مشيئتها تفرض

ألعضائها. التي والحقوق باملنافع تشارَك أن رفضت وما األمم، ُعصبة إىل
رأيَه «األظلم» ذاك قنصل يومئٍذ سألت بأظلم. ويُبىل إالَّ ظالٌم وما العرب: نحن نقول
مطالب قدم قد كان إذ أيَّام، وبعد «فوكيس.»3 واحدٍة: بكلمٍة فأجاب كوكس، بريس الرس يف

للنسبة. العربية يف كما والياء ثعلب باإلنكليزية فوكيس 3
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من كثريًا سياسته يف «إنَّ بريس: الرس يصف يل قال ونالها، االنتداب دار إىل حكومته
أن «عيلَّ قائًال: سهمي القنصل حرضة فردَّ األمريكية؟» السياسة يف «وماذا قلت: الزيت.»4

حقوقها.» املتحدة الواليات يهضم فال بريس، الرس أُراقب
الدول من دولة ملمثل تسمع التي باألُذن يومئٍذ أُِون املسرت إىل بريس الرس استمع وقد
و١٤. ١١ مادتَي يف ذلك بعد التعديل فكان ترششل؛ املسرت إىل برقيٍّا كالمه ونََقل الُعظمى،
مواطِني تمييز وبدون باملساواة يُعاِمل أن العراق «عىل األوىل: املعاهدة نصِّ يف جاء

األمم.» عصبة يف املشرتكة الدول
الجاللة صاحب د يتعهَّ أُخرى دولٍة «وأيَّة ذ: املنفَّ النصِّ يف الكلمات هذه إىل أُضيَف وقد
يف عضًوا كانت لو كما نفسها الحقوق لها يكون بأن وإيَّاها ُمعاهدة أو باتِّفاق الربيطانية

األمم.» ُعصبة
ومعها العراق، نفط يف قسمتها أحرزت التي بعينها، أمريكا هي أُخرى» دولة «أية
من ولسون الرئيس بالد أمريكا، يهم أال القديمة. اآلثار عن التنقيب يف امتيازات بضعة

املجد؟! من ويشء املاديَّة منفعتها فيه ما غريُ باالنتداب، املشمولة البلدان
فقد ذكرُت؛ ما غري والتعديل التغيري من الثانية املعاهدة نصِّ ليسيف العراق؛ إىل ِلنَُعْد
«واجبات ب وبدلت الوطنيَّة، السيادة يف ُمبهمة كلمٌة إليها وأُضيَف االنتداب، اسم منها نُزع
وإن ني. النصَّ يف واحدة بمعناها فهي املواد من ى تبقَّ ما ا أمَّ الدولية». و«الواجبات الدولة»
أنَّ رأينا املتبادلة»، و«الحقوق املشرتكة» «املصالح من نتْه تضمَّ ما مقدار ِلندرَك َعَدْدناها
امللحقة الثالثَة االتفاقاِت التسع املواد هذه إىل أضف عليه. هي وتسًعا العراق، مع منها أربًعا

املساواة. يف العجب تََر والقضاء، واملالية بالجندية تتعلَّق التي أِي باملعاهدة،
فريق وجاءَ وخطبوا، فاجتمعوا ون، يحتجُّ الوطنيني بعض قام املعاهدة َعت ُوقِّ يوم
قائًال: سألهم ثمَّ يخطب، خطيبهم وسمع بالدخول، لهم فأَِذَن النقيب، بيت إىل منهم

البالد.» «باسم فأجابوا: ون؟» تحتجُّ َمن «وِباسم
أنا البالد؟ باسم لتحتجوا أنتم «وَمن ويقول: عصاه يهزُّ الديوان عن ذاك إذ فنهَض
وأشغالكم.» بيوتكم إىل ُعودوا وأغراضها. البالد بحاجات منكم أعلم وأنا البالد، صاحب

كما ناعمة، هادئٍة بطريقٍة ماشية أْي مزيتة؛ بريس الرس سياسة أنَّ تعني فإنَّها بارعة، تورية العبارة يف 4

العراق. زيت يف بريطانيا مصلحة عىل مبنيَّة أنَّها تعني
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من جلوس: األمم. ُعصبة يف العراق ودخول جنيف إىل ذهابه بمناسبة لندن يف العراقي الوفد
عطا وقوف: جي. الباجه مزاحم السويدي، نَاجي العسكري، جعفر الدجييل، كاظم اليمني

قدري. وتحسني سندي الهاشمي، ياسني حيدر، رستم أمني،

ساكتني. خرجوا
الثَّانية، النَّقيب وزارة سقطت شهر بعد نفسه. البالد صاحب َسَكَت شهر وبعد
وقال اإلنكليز؟» وفاء «أين قائلني: النَّاس فتساءل لألمر. تكرتث ولم االنتداب، دار وسكتت

ويهجرونه!» رونه، ويَُضجِّ رونه، «يَُسخِّ املعروفة: العريضة بلهجته البغدادي
بني املتعكِّر الجو تصفية يف سعود وابن عامًال العقري يف يومئٍذ الرسبريسكوكس كان
ُمعاهدة يف صافية جليَّة كلها فيربزها الربيطانية، النجدية العالئق وتسوية والعراق، نجد
متوقدة، مسائَل يرتك أن َفَكِرَه تنتهي، كادت ساٍم كمندوٍب ُمدَّته أنَّ سيما وال ُمعاهدتنَي، أو
العقد حلِّ ويف النَّار، إطفاءِ يف ا جادٍّ كان لذلك نجد؛ يف أو العراق يف إْن دة، معقَّ ومشاكَل
امليدان يف هادئ يشء كل أنَّ السار النبأ لندن إىل يحمل أن ذاك إذ فيستطيع وهناك، هنا

العربي.
ُخصوًصا ات، املشقَّ شديدة العقبات، كثرية كانت ُمهمته أنَّ بالذِّكر جديٌر هو ا وممَّ
املتحدة. الواليات وحتى األمم، وعصبة الربيطانية والحكومة يُريضالعرب أن عليه كان وقد
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ومراوغات محاوالت

املارشالية. ببزَّة األول فيصل امللك

أنَّه به ريَب ال ا فممَّ مشاهده، ووراء مرسحها عىل مثَّله الذي والدَّور امُلعاهدة يف ِقيَل فمهما
بني والوالء لم السِّ أسس وضع أنَّه ريب كل ُدوَن هو ا وممَّ الجديد، للملك امُلِشيدين من كان
كذلك تقول أن ولَك الرتقيع، يف ماهٌر إنَّه ذلك سوى يف تقوَل أن لَك والعراق. نجد البلَدين،
نفسه وهو صحيح، هذا والتعب. الرسعة أثر عليها يبدو ُمحَكمة، غري الرَّتْق يف قطباته إن
عرشين تستمر بأن راٍض وغري للعراق، الغبن من املعاهدة يف ما ُمدِرًكا كان وقد به، عالٌم

سنة.
والعراق بنجد ة الخاصَّ املعلومات من مذكراته، ويف صدره، يف يحمل العقري من عاد
إىل يُسافر أن عليه فوجب املستعمرات، وزارة إىل بالربيد أو بالربق يرسله أن يستطيع ال ما
ليجعل طاقته يف ما كلَّ سيبذل أنه فيصًال امللَك وََعَد وقد وظيفته، مدَّة تنتهي أن قبل لندن

العرشين. بدل سنوات خمس املعاهدة مدة
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للعقل وأنَّ َدة، املحدَّ ة الخاصَّ مجاريها يف تجري املستعمرات وزارة يف األمور أنَّ بَيَْد
يليُق الذي القالُب لكرمها تختاُر مثًال تكارمت إذا فهي منها؛ بدَّ ال قوالب فيها القانوني

واالحتياطية. الرشطية األلفاُظ القوالب هذه ومن َواسًعا. أو كاَن ضيًِّقا به، ظاهًرا
تعدِّل أْن بريس الرس إىل ترششل املسرت رئيسها سمع أن بعد الوزارة تلك قرََّرت فقد
يصري عندما تنتهي املعاهدة «إنَّ يقوُل: امللحق وهذا للمعاهدة، ُملحق يف و١٨ ٦ املادتنَي
إبرام تاريخ من سنوات أربع املدة تتجاوز ال حال كلِّ ويف األمم، عصبة يف عضًوا العراق

تركيا.» مع الصلح
بَُعَد وإن — برشط مقيَّد غري بوعد أبدل فقد وتحوُّطه؛ بتنطُّعه القانوني العقل هو
إالَّ تنتهي ال املعاهدة أنَّ الرشوط هذه ومن برشوط، وُمقيًَّدا ًدا ُمحدَّ وعًدا — تحقيقه يوم
سنوات، األربع ذلك بعد ومرَّت وتركيا، الصلح تمَّ فإن ،(١٨ (املادة األمم ُعصبة بموافقة
الجهاد إىل عاد بل مكانه، العراق ظلَّ املعاهدة، بانتهاء تعرتَف أن األمم عصبة ورفضت

به. بدأ حيثما
إنَّ فيه قال ة األمَّ عىل بالًغا وأذاَع امللحق، بهذا فيصل امللك ب رحَّ فقد كله ذلك ومع
بعقدها وذلك العراق؛ أماني تحقيق سبيل يف أُخرى كبرية خطوًة تخطو «أن تمكَّنَت الحكمة
عليها املبني الرئيسية األسباب ُجملة من وكان الربيطانية، العراقية للمعاهدة الجديد امللحق

واالستقالل.» التقدم سبيل يف حكومتنا خطتها التي الرسيعة الخطوة تلك امللحق
امللوك يدركه ما تدرك ال كانت وإن األمة، ولكن الوزراء! كالم مثل امللوك، كالم

الرسمية. البالغات يف ما َ تقرأ أن قبل قلبها، يف ما ُ تقرأ والوزراء،
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غمرات من فيصل امللك اجتازه ما اجتياز الزمان هذا يف العرب ملوك من مللك ُقدِّر ما
بني مثله ق يوفِّ أن الصغرية الدول ساسة من لسيايس َر ُقدِّ وال والدولية، الوطنية املشاكل
طور يف دائًما تبدو كانت ُمعاهدة لَعْقد املفاوضات اكتنفت التي امُلتضاربة العنارص شتَّى
أنوار ذو وضع هو األحواِل. من حاٍل عىل أساسه يف حتى ليَثبْت الوضع يكن فلم التكوين،
من ليس تنبعث كانت والتغري التبدُّل من بعوامل ُمقيَّد وضع ُمتقلقلة، ُمضطربة وظالل
االضطراب، هذا ِمن فأين والرياض؛ وطهران أنقرة ومن أيًضا، جنيف من بل فقط، لندن
سها يتلمَّ كان التي الطريق تلك أين واالطمئنان؟! الثقة طريُق واألغراض، املنافع وتضارب
الرساب، ملع فيها كثر فقد غرو، وال أمينة؟ سليمًة يجدها وقلَّما سها، ويتحسَّ فيصل امللك

االحتياط. وازداد الحذر امللك يف فاشتدَّ واألخاديد، الُحَفر فيها وتعدََّدت
الغازات من سُحب واقعاتها تخلََّلت وقد الظالم، يف لحرب إنها سلميَّة، لحرٌب إنَّها
ومعضالتها القضية كانت وقد الدفاع. لزوم من املخادعة، التسرت، التقنع، فجعلت امة؛ السَّ
الخاصة، املطامح وتَْضؤل َمَلكية، كانت وإن الشخصيات، عندها تصغر األهميَّة من منزلة يف
تلك وتسوَّى املعضالت، هذه تُحل أن إذن الواجبات أهمِّ فمن السياسيني؛ ِألَْكرب كانت وإن
هذه والدولية. الوطنيَّة التأمينات عن فضًال والرىضالدائم، الثابت، العدل مبدأ عىل القضيَّة
أشدَّ — يقال والحق — كان فقد فيصل؛ امللك بال عن غابت قلَّما التي الُكربى الحقيقة هي
االشرتاك. هذا يف األوروبية للوضعية تقديًرا وأكربهم املنافع، باشرتاك شعوًرا العرب ملوك
سياسة ِذْكُرها؛ مرَّ التي السياسة غواِئِل من البالد حقوق يصون أن األول ه همَّ أنَّ عىل
تفِتُك بََدأَت التي والفوىض، الشقاق عوادي من الفتيَّة اململكة يحفظ وأن واللني، املخاتلة
العراق، يومئٍذ يهدِّد كان ا ممَّ أنفُسهم اإلنكليز أَشَفَق وقد حياتها. من األوىل السنة يف بها
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(وهي ثانيًا» انفجاًرا نخىش «إنَّنَا تقول: ١٩٢٢ سنة آب شهر يف ها، أمِّ إىل بل املس فكتبَت
األخرية»). الثورة «أي األول؛ االنفجار إىل تشري

يُتََّهم أن باىل وما نظره. وبُعد حنكته لوال له، وتعقُّ فيصل صرب لوال االنفجار ولكان
بالتُّهم مرَّ فقد البالد؛ مصالح عىل مصالحهم يْؤثر إنَّه يُقال أن باىل وما لإلنكليز، بالعداء
كانت وما صادقة. ٍة وِهمَّ ثابتة، بقدٍم غرضه إىل ومىش الكرام، مرَّ والعراقية اإلنكليزية
واملؤامرات الدسائس فهناك الحكام؛ أو السياسيني من أحد عليه يَغبطه ا ممَّ هذه مهمته
دائًما املتهيِّئون والعشائر األقليَّات وهناك عليها، ويتغلَّب يُغالبها والخيانات واملخاتالت
خطَّة ولكلِّ اتجاه، خطوة لكلِّ كان وقد إليه. ليستميلهم ويُجاملهم يُداريهم ملناوأته
منه. أَْوَحَل آخر إىل َموحٍل من به تؤدِّي بمجموعها كلها وكانت بها، يختصُّ ُمالبساٌت
وال ، يتغريَّ ال ناصًعا ثابتًا بعيًدا واحًدا، الجهاد ذاك طول هدفه كان فقد كله ذلك مع
هو الهدف وهذا وعواديه، الزمان نكد يف أو وحماقاتهم النَّاس ُمغالبات يف يشء عنه يُثنيه
، خاصٍّ فيها لفضل ال األمم، عصبة إىل بالعراِق ليصل فيصل وجاهد سعى األمم؛ ُعصبة

نريه. ومن ابنها االنتداب هذا من ولدته؛ الذي اليشء هذا من بوساطتها للتخلُّص بل
ة املحجَّ تلك إىل األُخرى، بعد الواحدة املراحل، اجتيازه يف العراق يقوَد أن عليه كان وقد
التي تلك غري بخطط بل خطته، غري أُخرى بخطٍَّة القيادة يف ُمقيًَّدا كان أنَّه بيَد البعيدة.
وإن تتقدَّم، أن يجب نظر وجهة ولإلنكليز ال، وكيف الفيصلية. السياسة بها تُوحي كانت
يف وأساليب اإلرشاد، يف حق ولإلنكليز ال وكيف بها؟ تلتئم أو نظره، وجهة يوم، كل ت تغريَّ
س يتلمَّ كما إنكليزي، ٍل بتعقُّ سبيله س يتلمَّ أو بُموجبها، يسلك أن فعليه عجيبة؟ اإلرشاد

لندن. يف الضباب خالل طريقه الجواد
علم من شيئًا ذلك فوَق يُحسن وأن أمامه، يرى كما وراءه يََرى أن عليه كان بل
مع تحالف ُمعاهدة نَْعقد الطريف العلم هذا من األوَّل الفصل يف نحن وها املناقضات!
علِم يف املمكن، من فإنَّه بأَس، وال دستور! وال لها نيابيٍّا مجلس ال نيابيَّة، دستوريٍة حكومٍة
ة األمَّ ترشع عندما أي األعجوبة؛ ساعة تدنو وعندما الحصاَن. العربُة تَُجرَّ أن املناقضات،
العربة، وراء السري ِمن الحصاَن يمنع قد ما يحدث أالَّ ينبغي األسايس، دستورها سنِّ يف
السيادة ذات — ة األمَّ دستور يف يكون أالَّ ينبغي اإلنكليزي املجاز من مجرَّدة عربيٍَّة وبكلمٍة
أن اإلنكليزية، الحكمة هذه بنوِر يسريَ أن فيصل حاَول املعاهدة. مضمون يُناقض ما —

شعبه. بحب ذلك فوق يفوز وأن الضياء، البعيد الهدي بهذا يهتدي
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الوطني املجلس انتخاب بوجوب ملكي بالٌغ صدر املعاهدة، َعْقد من أيَّام بعد
ُدوَن حاَلت املستمرَّة امُلعارضة ولكن ،١٩٢٣ سنة من األول الشهر يف ليجتمع التأسييس،
االنتخابات، بمقاطعة املجتهدون أفتى إذ الشيعة؛ يف شدَّة تزداد وكانت العمل، ُمبارشة
مهدي هللا آية وكان األتراك. عىل عطفهم من يظهر بما الفارسية سياستهم يموُِّهون وهم
الوزارة رئيس فغضب امللك، ُمجابهة يف حتَّى مكابرة وأنكرهم تطرًفا زمالئه الخاليصأشدَّ

هللا. آية بتسفري وأمر األوىل، َغْضبته السعدون املحسن عبد
احتجاجهم وختموا ني، محتجِّ زمالؤه صاَح فارس، بالد الخاليصإىل مهدي أُبعد عندما
أخاهم يُشاركون راحوا العراق. غبار نَعِلِه عن ونََفَض الرتحال، عصا منهم كلٌّ َحَمَل بأن
كانت بل سبيله، يف قائمة ظلَّت العقبات ولكن السعدون، فَحْمَدَل طهران، يف منفاه األكرب

الحارَّة. أتباعهم وبصلوات بعدهم، عىل املجتهدين، أولئك بدعاء تشتد محنته امِلحنُة
والحكومة االنتداب ودار البالط قوَّات َدت توحَّ السعدون. إىل العميد وفزع امللك، فزع
هذه الحال استمرَّت قد عليها. القضاء من تمكنت وما ساعدها، يف فَفتَّْت امُلعارضة، عىل
يستأنف ملكي بأمٍر العسكري جعفر فجاء السعدون، وزارة خاللها، سقطت كاملة، سنًة
لالعرتاف قانونًا َسيَِسنُّ — َعوا ادَّ كما — ألنه املجلس؛ بانتخاب املعارضني جهاد الجهاد؛
ما بكلِّ االنتداب ودار البالط يَُمدُّها وكانت سبيلها، يف العسكري وزارة مضت باملعاهدة.
َقة، ُموفَّ النهاية يف وكانت — القانوني غري — املعنوي والنفوذ القانونية السلطة من لديهما
١٩٢٤؛ آذار ٢٧ يف فيصل امللك فتحه الذي التأسييس، املجلس واجتمع االنتخابات َفَجَرْت

املعاهدة. توقيع من أشهر وخمسة سنة بعد أْي
األهمية؛ من جانٍب عىل للعراق ُهَما ولوزان، لندن يف وثيقتان، ُعقدت االثناء تلك يف
معاهدة والثانية: سنة، العرشين بدل سنوات أربع املعاهدة ة مدَّ جعل الذي امللحق األوىل:
شوكة خضد يف للحكومة مدًدا الوثيقتان هاتان فجاءت والحلفاء. تركيا بني الصلح
األكثريَة املتطرُِّفون الوطنيُّون كان فقد املجلس يف ا أمَّ املجلس. خارج ولو املعارضة
واملالية بالجنديَّة تتعلَُّق التي الثالثة ُملحقاتها عىل وخصوًصا امُلعاهدة، عىل فحملوا فيه؛
الرشق، يف ويُستغَرب الغرب، يف يندر ال الَجَدل من نوع تخلََّلها شديدًة، حمالٍت والقضاء،
ال الُعمَّ حزب وكان الحكومة. أنصار وبني بينهم والكرايس، باأليدي القتال، رحى فدارت
اآلمال، كبري بوزارته املتطرفون فناَط هناك، الُحكم فتوىلَّ االنتخابات، يف َفاَز قد الربيطاني

ويستعطفونهم. لندن يف العمال أحرار يُحيُّون بغداد أحرار إن بالعصيان. وأمعنوا
املناورة، هذه يف الرباعة من شيئًا ُدوبس هنري الرس الجديد امي السَّ املندوب رأى
الحكومة موقف يكون قد ما متيقن غري وهو املايل، االتفاق بتعديل ُمغالبتها فحاول
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نور املستعمرات وزارة يف النور يزال فال اليقني، الخرب جاءه أن عتم وما فيه، الجديدة
تجر «العربة لف؛ السَّ عهد يف كانت كما ال العمَّ عهِد يف السياسة تزال وال ترششل، املسرت

الحصان.»
النظر الربيطانية الحكومة «تُعيد ذلك وبعد يشء، كل قبل املعاهدة تُقرَّ أن يجب أجل،
لندن! أحرار إخوانهم من هذا غري ُعون يتوقَّ بغداد أحرار كان املالية.» العراق تعهدات يف
امُلعارضة، سبيل يف الكرايس إىل َلَجئوا وتفانوا، أملوه، ما عكس رأوا إذ تمرًُّدا؛ فازدادوا
العارش اليوم حتَّى املجلس يتَِّخذ لم إن امُلصعق: بالغها املستعمرات وزارة ذاك إذ فأَْرَسَلت
نظر وتسرتعي مرفوضًة، املعاهدَة الربيطانية الحكومُة تَحسب حاسًما، قراًرا حزيران من
بالحكم التام، اإلنكليزي بالحكم العراق أنذرت قد أُخرى وبكلمٍة االنتداب. إىل األمم ُعصبة

املبارش.
الحدود بشأن واألتراك مفاوضتُها العمل هذا يف يومئٍذ الربيطانية الحكومة َع شجَّ ا ممَّ
باملوصل، تفادون فهل والنزاع. البحث موضوع املوصل كانت وقد الشمالية، العراقية
السياسية الدوائر يف التهامس ورسى املوصل. ستخرسون املوصل، نعم، بغداد؟! أحرار يا

املعاهدة. رفضنا إذا حتًما املوصل سنخرس األندية؛ ويف
األمر فأطاَع باجتماعه، األمر فصدر ى، ُمسمٍّ غرِي ألجٍل اْرفضَّ قد كان املجلس أنَّ بيَد
وأقبل نهاره، وأدبر حزيران، من العارش اليوم جاءَ وعندما أعضائه. ِمن أقلُّ أو ثلثان
راحوا امِلحنة، لكشف والبالط الحكومة رجال بعض فباَدَر النِّصاب، توافَر قد يكن لم ليله،
حاسنوهم — لُوا وتوسَّ إليهم فاهتدوا واملختبئني؛ املتلكِّئني األعضاء عن بغداد يف يفتُِّشون
وكمل املجلس فجاءوا بهم. ذلك بعد وظفروا — وأَوَْعدوهم َووَعدوهم وجاملوهم بالكالم
ُمنتصف يف ولكنه املدلهمة، فيصل ليايل من الليلة تلك كانت األخرية. اعة السَّ يف النصاب
اإلقرار إىل أضاَف أنَّه عىل املعاهدة أقرَّ املجلس أنَّ الخرب جاءه إذ الصعداء؛ تنفس الليل
يف املايل االتِّفاَق بوعدها، برٍّا الربيطانية، الحكومة تعدِّل بأن أمله عن فيه يعرب ُملحًقا
ذلك وبعد املوصل. والية عن — كان حاٍل أيِّ يف — لرتكيا تتنازل وأالَّ العاجل، القريب
انفضَّ ثم وأقرَّهما، االنتخاب وقانون الدستور فأنجز وسكينة، بهدوءٍ أعماله استأنف

أعضاؤه. وتفرق عقده،
اجتازها وقد األمم، ُعصبة إىل طريقه يف العراق اجتازها التي األوىل املرحلة هي هذه
ومن واملتعاهدين. املترشعني عيش يُنكِّد ما يحدث أن وُدون يعة، الشِّ ُمقاومة من كان ما عىل
يف الُعصبة لعضوية العراق سرتشح الربيطانية الحكومة أنَّ هو الثابتة األُخرى الحقائق
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ذلك بعد يكون أن عىس فماذا لوزان، معاهدة تاريخ من سنوات أربع بعد أْي ١٩٢٨؛ سنة
السنة تلَك يف برهنت وقد الربيطانية، الحكومة يف تقوَل أن عىس ماذا بل املعارضة؟ شأن
العصبة مجلس يف بارمور اللورد فوقف نيَّاِتَها؟ صدق عن املعاهدة، إقرار من شهرين بعد
َم تقدَّ «قد ويقول: للموافقة، وُملحقاتها العراقيَّة املعاهدة يقدِّم أيلول دورة يف بجنيف
من ٢٢ للمادَّة وفًقا االنتداب، سياسة يجعل ا ممَّ رسيًعا؛ ًما تقدُّ األخريتنَي السنتنَي يف العراق
١٩٢٨ سنة يف سيصبح أْن يقينه عن أعرب ثمَّ حني.» بعد له موافقة غريَ العصبة، ميثاق
الحكومُة املنهَج هذا نهجت وقد لذلك. الربيطانية الحكومة فرتشحه العصبة، لعضوية أهًال
ائمة الدَّ االنتدابات لجنة أمام مندوبها فتكلَّم ،١٩٢٥ لعام العراق عن تقريرها يف الربيطانية
ريَب ال ا وممَّ الدستوري. الوطني الحكم تقدُّم عن بارمور اللورد لهجة من َح أَْرصَ بلهجة
أن بعد اللهم صادقة، رغبًة العراق، رغبَة االنتداب إنهاءِ يف راغبة كانت بريطانيا أنَّ فيه

الربيطانية. واملصالح املعاهدة بوساطة هناك أمنت قد تكون
مسألة عن نشأت التي العقبات أمام الحكومتان تقف هنا ها السالمة، حد هنا ها
هذا يف رشيفة صادقًة كانت الربيطانية الحكومة نيَّات أنَّ ومع العراقية. الرتكيَّة الحدود
األمم، ُعصبة إىل تحيله أن ذاك إذ فاضطرَّت ُمبارشة، لحسمه مساعيها أخفقت فقد األمر،
فزارت ِقبَلها، ِمن لجنًة ذلك عىل بناءً العصبة عيَّنت وقد لوزان. ُمعاهدة بمضمون عمًال
وتحققها، الشمالية الحدود تستكشف أشهر ثالثة وقضت ،١٩٢٥ سنة أوائل يف العراق

ويتدلَّلُون. يشكون وتسمعهم هناك، األقليَّات أحوال وتدرس
الحني ذلك يف لهم، يكن لم أنه مع إزعاًجا، املزعجة األقليات تلك أشد اآلشوريون وكان
عطفت مدلَِّلني. بالعطف مغمورين — األمر عكس — كانوا بل الشكوى، يربُِّر ما األقل، عىل
الكلمة فيصل امللك من حتَّى وجاءهم الهاشمي، حكومة ودلََّلتهم العسكري، حكومة عليهم
ألولئك األرايض تقدم أن العراقية الحكومة تعهدت فقد واألمان؛ الضمان كل فيها التي
محليَّة إدارات تُنِشئ وأن بالدهم، من يَخرجوا أن الجديد التحديد بعامل يضطرون الذين
كان وقد وثقافتهم، تقاليدهم عىل امُلحافظة ويف أعمالهم، ُمزاولة يف الحريَّة لهم تضمن
التي الحدوَد مطمئنًة فخطََّطت اللجنة، نفس يف الحسن الوقع العراقية الحكومة ملوقف

للعراق. املوصل والية ضمنت
بروسل»، «بخطِّ ُدعيت التي الجديدة الحدود أعلنت أن وبعد لذلك، األتراك غضب
واآلشوريني، األكراد أهلها فذبحوا القرى، بعض عىل وهجموا الحدود، تلك جنوُدهم اخرتق
ُعصبة حتى فروَُّعوا املوصل، عىل باالستيالء ُدون يُهدِّ وهم جنوبًا، إِغارتهم يف ُموا وتقدَّ
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وساحت، الثانية، اللجنة جاءت الحدود. تلك يف النَّظر إلعادة أُخرى لجنًة َعيَّنَت التي األُمم
.١٩٢٥ األول كانون جلسة يف العصبة إىل تقريرها وقدمت وحققت، ودرست،

األول، النيابي مجلسه العراق انتخب الشمال، يف بعملها قائمة اللجنة كانت بينما
ة املحجَّ تلك منه تقرب التي الخطوات بهذه ُمستبرش وهو تموز، ُغرَّة يف فيصل امللك ففتحه
قد الشمالية حدودنا وهذه النيابي، مجلسنا وهاكم دستورنا، فهاكم بجنيف، القصيَّة

منَّا؟ ذلك بعد تبتغون فماذا َدت، تحدَّ
فرٌح — جسمه ووهن كه توعُّ عىل — وهو التايل، الشهر يف أوروبا إىل فيصل امللك سافر
يصل أن أمله وكان السياسة، جو وُمستكشًفا ُمستشفيًا، الصيف هذا يف َراَح فقد مبتهٌج؛
برسعة األُخرى بعد املرحلة نجتاز ونحن املانع، وما املنشود. اليوم قبل العصبة إىل بالعراق
املخلصون وفيهم الدولية السياسة يف األكرب النفوذ لهم َمن وقابَل وحاَدث فراَسل ُمدهشة؟

فرنسا. بجنوب املعدنيَّة الينابيع بأحد يستشفي وهو بهم اتصال عىل وظلَّ واملحبون،
العاملني وغري واملحبِّني املخلصني غري الدولية، السياسة حومة يف كذلك، هناك أنَّ بيد
كان وقد والسلطان. األمر أصحاب من وهم باملعروف، اآلمرين وغري السالم، سبيل يف
بد فال مكان، أيُّ مكاٌن؛ — املضطرب الجوِّ يف ألنفاسهم وحتَّى — ولهمساتهم ألصواتهم
يف الحقيقة أصوات بعَض — َمْكبث الرواية بكلِّ سمع كما — فيصل سمع قد يكون أن
ينطقن، أن بهن وأَْخِلْق الُعَقِد. يف اثات النفَّ عمِّ بنات الديجور»؛ «بنات َفِم ِمن الصيف ذاك

زنيٍم. ُعتُلٍّ زمان ِباسم الغرب، ذاك يف أو الرشق هذا يف إْن

مليح، والقبيح قبيح، املليح
الشيح، وهاِت الحطب هاِت

ريح.1 يا وانفخي وانفخي، وانفخي،

وجنيف، وتركيا بريطانيا إيه والنافثات، النَّافخات الشقيقات، السواحر أيتها إيه
حول األرسار، غابات يف قلِّسن وقلِّسن، الدولية، العقد يف انفثن السياسية، النار يف انفخن

النبي. صلب من املتحدِّر العربي، امللك لهذا وتنبَّأَن النار،

قبيٌح هو مليًحا النَّاس يراه ما أنَّ ومعناه مكبث، رواية يف الديجور بنات الثالث للسواحر تقوله ما هذا 1

ولعلكم اآلية: وصاحب شكسبري بني الخواطر تواردت فهل حسن، عندنا هو قبيًحا يرونه وما أعيننا، يف
لكم. خري وهو شيئًا تكرهون
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العراق: فيصل
قريٌب، بعيٌد النجم

الحبيب، أخت والعصبة
الشيح، وهات الحطب هات

ريح. يا وانفخي وانفخي، وانفخي،
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واالشتياق الشقاق وغزل العراق، غزل العصبة مغزل عىل

جلسة يف فأثبَت الثانية، الحدود لجنة تقرير الحني ذلك يف يدرس العصبة مجلس كان
تعقد أن — رشط عىل — رشط عىل بروسل خط أيد األوىل. اللجنة قررتْه ما األول كانون
«… مليح والقبيح قبيح «املليح سنة! وعرشين خمس ملدة جديدة ُمعاهدًة والعراق إنكلرتا
هذه ومثل الشؤم هذا مثل يتوقع لم ولكنَّه ُمتشائًما، بغداد إىل عاَد قد فيصل كان
املعاهدَة (١٩٢٤ سنة أيلول جلسة (يف سنٍة منذ العصبة أقرَّت فقد بدا؛ ا عمَّ عدا ما الكريهة.
سنوات. أربع إىل سنة عرشين من مدتها ض خفَّ الذي امللحق وأقرَّت اإلنكليزية، العراقية
ونبِْذه؟ امللحق رفض يف ترى يا السبب وما االنقالب؟ هذا ليربِّر السنة خالل جرى الذي فما
أم العراق؟ لخري أم تركيا لخري أم بريطانيا لخري الجديد املوقف هذا العصبة وقفت هل
وعرشين خمًسا عليهم وأغدقت بهم، فهامت واألكراد اآلشوريني حب أُرشبت قد كانت هل

الربيطانية؟ الحماية بركات من سنة
من وخصوًصا الحماية، إىل حاجٍة يف يومئٍذ كانت املوصل والية يف األقليَّات أنَّ شكَّ ال
بهذه يقوم أن الُعظمى، حليفته عن فضًال وقادًرا، ا ُمستعدٍّ كان العراق ولكن األتراك. غوائل
من البالد يف لسواهم ما األقليَّات لهذه يضمن العراق دستور أنَّ ذلك إىل أِضف الحماية.
إنه بالغموض؟ املحفوف الشاذ موقفها األمم عصبة تربر فكيف والدينية، املدنية الحقوق
الشعور، إنسانية عملها يف هي فهل وأغراضها، نيتها يف الحقيقة ندرك أن ا جدٍّ الصعب ملن



األول فيصل

أم واالطمئنان؟ العيش أسباب لها وتضمن تخلصها أن وتودُّ مظلومة، أقليٍَّة عىل تعطف
جهة، من إسالميتنَي دولتنَي بني تفصل الشعور، مسيحية النزعة، أوروبية عملها يف هي
ألغراِض مقرراتها عىل بالدخول فتسمح األخرى، الجهة من مسيحية دولة وبني وبينهما
من املصالح وأصحاب األقلية لتلك الدينيني الرؤساء ألغراِض بالحري أو مسيحية، أقليٍَّة

أشياعهم؟
الجديدة املعاهدة فوصلت تنفيذه. يف وسارعت الجديد، العصبة قرار بريطانيا َحَمَلت
املندوب وعده أن بعد السعدون الوزارة رئيس َعها فوقَّ األول، كانون أواخر يف بغداد إىل
الرئيس جاء ثمَّ األمم، عصبة يف العراق وبدخول املايل، باالتفاق يتعلَّق فيما الوعود السامي
تُحال أن وطلب الهاشمي، ياسني يتقدمها املعارضة، لها فتصدَّت املجلس، إىل باملعاهدة
فأيَّد رسية، املناقشة تكون أن واقرتح الطلب، السعدون فرفض للدرس، ة خاصَّ لجنٍة إىل
املناقشة. يف باإلرساع فيها ون يُلحِّ عريضة إليه رفعوا قد وكانوا التقدم، حزب رجاُل اقرتاحه

بذلك. الوزارة رئيس يُباِل فلم املعارضة، رجال خرج املتفرجون أُخرج وعندما
رصيحٍة وجيزٍة الوزارة رئيس من بكلمٍة الجلسة واستؤنفت املجلس، أبواب أُقفلت
كذلك، األمر دام وما املوصل، خرسنا املعاهدة هذه نُقرَّ أن رفضنا إذا السادة، «أيها شديدٍة:
إَِمري، املسرت املستعمرات وزير طلب يف بل طلبه، يف السامي املندوب جاملنا إذا بأس فال

شباط.» شهر أول يف الربيطاني العموم مجلس دورة افتتاح قبل اإلقرار يتمَّ أن وهو
فبالغ السعدون، حزب من املعارضة، خروج بعد فيه ى تبقَّ ما أو املجلس، كان
إمري، للمسرت ال للموصل إِكراًما املعاهدة؛ وأقرَّ هللا، عىل واالتِّكَّاِل الحوقلة بعد باملجاملة،

اإلجماع. يُقاِرُب بما األول، كانون ١٨ يف
العراق بدخول يتعلَّق الذي عهدهم نصِّ تعديل إىل اإلنكليز عاد املعاهدة هذه ويف
شهر يف املعقود بامللحق عمًال األوىل، املعاهدة تنتهي «عندما ييل: كما فجاءَ األمم، ُعصبة
والعرشون الخمس تنتهي أن إىل ُمتوالية سنوات أربع كلِّ يف ذلك وبعد ،١٩٢٣ سنة نيسان
ط تتوسَّ أن ممكنًا كان إذا فيما الربيطانية الحكومة تنظر الجديدة، امُلعاهدة مدة أْي سنة،
ُرطم وقد املنقوض، العهد هو بل ل، والتمحُّ املطال هو األمم.» عصبة يف العراق إلدخال
وأنكد، أشد بل ،١٩٢٢ سنة يف بحاله شبيه حاٍل يف فيصل امللك وأمىس وتضعضع، العراق

… َشِبُم! قلبه ممن قلباه َواَحرَّ
يقول: دائًما كان بل وبنفسه، باهلل ثقته ضعفت وال منه، العزم ذلك مع وهن ما
سنظفر بأجمعه، حقنا فيها بالتي وسنظفر أُخرى، إىل ُمعاهدة من هللا بعون «سنسري
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الثالثية املعاهدة العراق وآمال آماله أنعشت أشهر بضعة وبعد ستدوم.» التي باملعاهدة
حزيران شهر من الخامس يف أنقرة يف ُعِقَدت التي — الربيطانية العراقية الرتكية —

املوصل. بوالية للعراق سلمت «بروسل»، بخطِّ تركيا فاعرتفت ،١٩٢٦
فيها أعرب خطبة فخطب به، وتََفاؤًال الحدث بهذا احتفاًال رسميَّة؛ مأدبًة امللك أدَّب
وقد السبيل. هذا يف طاقته يف ما سيبذل وأنه كلهم، وجريانه لم بالسِّ الشديدة رغبته عن
للحكومة امتنانه عن «أعرب إنَّه فقال: الخطبة، هذه إىل تقريره يف السامي املندوب أشار

العراق.» سبيل يف ممثليها لجهود وتقديره الربيطانية،

العرش. أمام البالط يف األول فيصل امللك
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االمتنان روح من يشءٍ عن تشفُّ ال وتفاَقَمت ذلك بعد تتابعْت التي الحوادث أنَّ عىل
شاء ما املحال وينمق ليموِّه األلوان، الزَّاهية السياسية صوَرُه املندوب ر ليصوِّ والتقدير،
باإلنكليز، الثقة فقدوا العراقيني أنَّ هي النَّاصعة البارزة الحقيقة فإنَّ السياسة، وشاءت
احتقروهم فيوًما، يوًما يزداُد الربيطانية الحكومة ملمثيل احتقارهم وكان كلها، فقدوها

ومقتوهم.
هنري الرس عهد ِمن كان ما أظلَم األخرية امُلعاهدة إبرام عقبت التي السنُة وكانت
صفوف وتكاثفت االنتداب ودار البالد بني فيها العالقات توتَّرت فقد املظلم؛ دوبس
عاقلة، بارصٌة للربيطانيني عداء روح البالد يف وانترش الربيطانية، للسياسة امُلعارضة
هم وهم عجَب، ال والسياسيَّة. املعنويَّة سياستهم تقويِض يف وأرسع أبلغ لذلك فكانت

للعهود. الناقضون بالوعود، املخلفون
العراقية. الرتكية الحدود هي واحدة؛ عقدٍة غري كلها العقد من حلَّت فما املعاهدة ا أمَّ
للُمحادثة، للبحث، مفتوحة والعسكرية، األخصِّ عىل منها املالية اإلضافية، االتفاقات وظلَّت
يف وتقويمها املالية املشاكل تسوية األقلِّ عىل تنتظُر كانت السعدون وزارة أنَّ بيد للنزاع.

ناقًما. حرًدا املحسن عبد رئيسها واستعفى أملها، فخاَب جديٍد، اتفاٍق
يُبارش جعفر فجاء جديدة، وزارًة ليؤلِّف العسكري جعفر وانتدب فيصل امللك ثابر
بَلِيَّتهم، ونحن أخي، يا بَلِيَّتنا، «هم الربيطاني: العراقي التفاهم وباسم هللا، باسم العمل

البَِليَّتنَي.» أجل األقلِّ يف لنحدِّد نتفاهم أن علينا فيجب
هذه ويدرك الشعور هذا يشعر َ بََدأ قد دوبس، هنري الرس السامي، املندوب وكان
تتصل أسبابها كانت إذ العمل؛ يف اإلرساع عليه أَوَجبَت الشخصية بليَّته أنَّ سيما وال الحكمة،
إىل النهاية يف ق توفَّ ولكنه وآرائه، القرتاحاته أذنها ت أصمَّ طاملا التي املستعمرات بوزارة
بنودها. بعض لتعديل املعاهدة يف النظر يُعاد أن الوزير رئيسه فَقِبل اإلقناع، من يشءٍ

واستأنفوا العراق، حرِّ من هاربني املتفاوضون فرَّ ثم بغداد، يف فوًرا املفاوضات بدأت
العافية، ينشد أوروبا إىل َمهم تقدَّ قد فيصل امللك وكان الخريف، إبَّان لندن يف العمل
بان» له «إيكس مياه عىل رحاله فحطَّ الدولية. السياسة مقاماِت كثٍب عن ويستوحي
ر، التطوُّ كانترسيعة املفاوضات أنَّ عىل سهًال، لندن يف العراق بوفد اتصاله وكان املعدنية،

إليه. بذلك فأبرقوا إليهم، أقرب امللك يكوَن أن الوفُد فرأى
كان ويوم لندن. إىل طريقه يف باريس عىل فعرج بان» له «إيكس فيصل امللك غادر
ً نَبَأ العريض، بالحرف مطبوًعا األوىل الصفحة يف الصحف، يف َ َقَرأ الفرنسيس، عاصمة يف
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َلمن ُكرُكر» «بابا إنَّ إال الخطرِي. بالحَدِث يُنِبئُ النفط، عاصمة كركوك، من العراق، من جاء
الرشكة كانت فبينما بالربكات، ويبرشِّ بالخري، ينطُق اآلبار، ِبكُر ُكرُكر»؟ «بابا املرسلني،
املائة بلغت أن وقبل «ُكرُكر»، غور تسرب ،١٩٢٥ سنة يف امتيازها ُمِنَحت التي الرتكيَّة،
فوق قدًما وستني مائة عاليًا؛ بخريه وقذف هائًال، انفجاًرا انفجر قلبه، إىل قدًما والثمانني
املشاكل حل عىل نَبَُؤك سيساعدنا د! وتمجَّ اسمك تبارك ُكرُكر»! «بابا ُكرُكر»، «بابا األرض!
واالستقالل. النفط أحالم من سماء يف سابح وهو املانش، بحر فيصل امللك َعَربَ واملعضالت.
وتميض ُكرُكر» «بابا أنباء تقرأ فيها املستعمرات ووزارة األحالم، عدوَّة لندن ولكن
وصوله يوم املستعمرات وزارة يف ُصدم فقد لفيصل؛ ُمهيئًا كان ما تلك ومن أمورها، يف
يقرأ وهو الغيظ صدره يف جاش هناك. تنتظره كانت مذكرة يف جاءت عنيفة، صدمًة
السامي املندوب خط هو نعم، تغيًُّظا. فازداد وتأكََّده، الخط َعَرَف كاتبها، خطَّ ويتأمل
العداء، بريطانيا يُناصب فيصل امللك والتوبيخ؛ التُّهم كلماته ويف نفسه، دوبس الرسهنري
ا رسٍّ ع ويشجِّ امُلعارضة يُنارص فيصل امللك ويقول، يفعل بما العراق يمثِّل ال فيصل امللك
شئون يف َل يتدخَّ أن له يجوُز ال دستوري ملك أنَّه يعلَم أن ينبغي واملتطرِّفني. املعارضني
والسياسات املنازعات عن ع يرتفَّ أن عليه ويجب وللربملان، الحكومة لرؤساء فيرتكها الدولة،
من الرسمية التقارير يف جاءهم إنَّه له فقيل وبيانه، ذلك معنى امللك َسأََل … الحزبية

بغداد.
— فيها وليس الذوق، ُحسِن من يشءٌ واملكان، الزمان إىل نظًرا املذكرة، تلك يف ليس
تساعد فهل صحيٌح، فيها جاء ما أنَّ وهب والسداد. األصالة من يشءٌ — األحوال إىل نظًرا
فيصل امللك حلم وأنَّ وقتيٍّا، كان الجو اضطراب أنَّ وهب املفاوضات؟ إِنجاح يف ترى يا
كيَف وظواهرها؟ السياسة حقائق بني التوفيق إىل بيل السَّ فكيَف شعوره؛ عىل تغلَّبَا وصربه

الحارضة؟ األحوال وبني ١٩٢٢ سنة ُمعاهدة بني َق نوفِّ أن نستطيُع
يذكر، تقدًما تَقدَّم — األخرية السنوات الخمس يف — العراق أنَّ فيه ِمراءَ ال ا ممَّ
جسيًما. ُهبُوًطا هبطت والعسكرية اإلدارية الربيطانية النفقات وأنَّ واقتصاديٍّا، سياسيٍّا
يوم كانت ا ممَّ أظهر هي األمم ُعصبة يف للعضوية العراق كفاية أنَّ فيه ريَب ال ا وممَّ
لجنة أمام صداُه ١٩٢٥ سنة تقريره وردَّد العصبة، مجلس يف صوته بارمور اللورد َرَفَع

ملطالبه. وتأييًدا بالعراق، تنويًها ائمة، الدَّ االنتدابات
برشط الحكم ذلك وتقييد للعراق، باملوصل العصبة ُحكم إىل نظًرا ولكن، … ولكن
ُمحاولته أو التعديل يُثريها قد التي للظنون ودفًعا سنة، عرشين املعاهدة د تُمدَّ أن هو
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والعراق بريطانيا اتهامهم أنَّ عن فضًال باملوصل امُلطالبة إىل فيعودون األتراك، نفوس يف
أن الحكومتنَي مصلحة من ليَس كلِّها األمور هذه إىل نظًرا األرب؛ بلوِغ بعد العهود بنقِض
وستظل 1،١٩٣٢ سنة إىل املسألة ل نؤجِّ أن ينبغي بل األمم، ُعصبة إىل االنضمام نستعجل

حالها. عىل العراقية الربيطانية العالقات األثناء هذه يف
يَُعدُّ تعديٍل عىل ا ُمِرصٍّ عليه، التغلُّب وحاَوَل ل التمحُّ هذا قاوم فقد الِعراقي الوفد ا أمَّ
فغضب تُحلُّ. ال التي الُعقدة أمام املتفاوضون ووقف وَمساعيه، ُمحاوالته يف فأخَفَق تعديًال.

وارتحل. حقائبه وحمل ببغداد، السعدون قبله غضب كما بلندن، العسكري

ييل: كما هي الواحد للتعهد امُلختلفة النصوص 1

يُمكن. ما بأَرسِع األمم ُعصبة يف العراق إلدخال ط يتوسَّ بأن الربيطانية الجاللة صاحب د يتعهَّ

١٩٢٢ ُمعاهدة ،٤ املادة

سنوات األربع عن حاٍل أيِّ يف ذلك ُر يتأخَّ وال األمم، ُعصبَِة يف العراق بدخوِل امُلعاهدة أجل ينتهي
وتركيا. الصلح عقد تاريخ من

١٩٢٣ نيسان للمعاهدة، امللحق

قد العراق كان إذا فيما الربيطانية الحكومة تنظر بها، وامللحق ١٩٢٢ ُمعاهدة ة ُمدَّ انقضاء عند
األمم. عصبة يف للعضوية لُُه يُؤهِّ الذي الرقي بََلَغ

١٩٢٦ معاهدة ،٣ املادة

الجاللة صاحب يؤيِّد الحسن، مجراها جارية األمور وظلَّت الحارض رقيِّه يف العراق استمرَّ إذا
العصبة. لعضوية ترشيحه ،١٩٣٢ سنة يف الربيطانية

١٩٢٧ معاهدة ،٨ املادة

ونقض ،١٩٢٣ سنة يف ُعدَِّل ،١٩٢٢ سنة يف اإلنكليز قطعه الذي فالعهد وتنتقض، الُعُهود ن تتلوَّ كذلك
عىل الربيطانية الحكومة تقرير يف جاء برشَطني، مقيٌَّد وهو ١٩٢٧ سنة يف حيٍّا بعث ثمَّ ،١٩٢٦ سنة يف

ييل: ما ٢٧ صفحة ،١٩٢٨ لسنة العراق إدارة
إنكلرتا، نيَّات بحسن العراقيني نفوس يف الريبة بََعَث الربيطانية الحكومة موقف يف التقلُّب هذا «إنَّ
أن هو الحقيقي قصدها إنَّ بل العراق، يف ُمستقلة دولٍة تأسيِس يف ترغُب ال أنَّها االعتقاد فيهم ومكَّن

البالد.» تستعمَر
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املحادثة إلعادة سنحت ُفرصٌة لوال الرحيل، عىل النيَّة َعقد قد فيصل امللك وكان
بليغة خطبة فيها فخطب الوزراء، بعض حرضها وداٍع، مأدبُة له أُقيمت فقد والحكومة؛
التي تَفُضل ال ُمعاهدة يحمل أن عىل اليدين ِصفَر العودَة يؤثُِر إنه قاَل ا وممَّ برصاحتها.
له وأكدوا صحيح، أْن ُرءُوسهم الوزراء فهزَّ موادها. بعض يف دونها هي بل بيشءٍ، سبقتها

للخالِص. يتَِّسُع قد املأزق وأنَّ ينقطع، لم األمل أنَّ ذلك بعد
مرسيليا، بلغ قد كاَن الذي جعفر، وزيره إىل وأَبَرَق السفر، عن فيصل امللك َف توقَّ
املعاهدة وُقبلت املفاوضات استُؤنَِفت ثمَّ أدراجه، َفعاَد لألمر، جعفر امتثل بالعودة. يأمره
َحَمَل الذي ما الفجائي؟ االنقالب هذا يف تُرى يا السبب فما الذكر. يستحقُّ فيها تعديل دون
رفضه عن الثاني وأعرب الترصيح، ذلك األول َح رصَّ أن بعد القبول، عىل والعسكري امللك
هل أم رسية، رسمية ضمانات ومعها أصحابه الوزراء وعود عىل امللك اعتمد هل بالرحيل؟

ُمكَرًها؟ امللك كان
َة ِقصَّ عيلَّ يقصُّ فيصل امللك كان ليلة شخيص؛ بياٌن فيها كلمة ألقول هنا ها أقف
كركر» «بابا من واملفجعة، املفرحة املفاوضات من فيها قسمته كان ما أو املعاهدة، هذه
نوري الوزارة رئيس جاءه بلندن، املستعمرات وزارة يف املذكرة تلك إىل باريس صحف يف
األكراد، بالد إىل لندن من الحديث ل فتحوَّ ببارزان، القتال منطقة من السارِّ بالخرب السعيد
أموِّه أن يجوُز ال باطلة كلمٌة هي إنما الفرص؟! سنحت الفرص. ذلك بعد سنحت وما
َعاَد وما واألحاديث، امَلَجاِلس من ذلك بعد كاَن فيما املوضوع عن ذهلت فقد ذنبي؛ بها
بتلك السياسة عن مراًرا فشغلني — هللا رحمه — الذنب يف رشيكي يكون وقد إليه. امللك

البرشية. وباللطائف بالعرب الحافلة األحاديث
الرسميَّة؛ والتََّقارير الوثائق ببعِض الحوادث، تقيصِّ إىل اآلن أعود وأنا أستعنُي، أنِّي بيد

ُغموضه. من شيئًا أزيل أو الحدث ذلك خرب للقراء أجلو أن أستطيع علَّني
يُسارع ١٩٢٧؟ سنة ُمعاهدة قبوِل يف ُمكَرًها فيصل امللك كاَن هل السؤال: إِذَن أُعيُد
باملكِر الربيطانية الحكومة اتِّهام إىل األحوال، هذه مثِل يف العرب، والسياسيني بعضالكتَّاب
نحُن الذي الحادث يف قالوا وقد التُّهم. يُثبتوا أن وُدوَن الحوادث، ُقوا يتحقَّ أن ُدوَن والخداع،
امللك لتجرب فيه؛ سياستها ذ لتنفِّ الحني ذلك يف العراق عىل نجد عرب أثارت إنَّها بصدده
نجد عرب أغاَر فقد األقل؛ عىل الظَّنَّ يُربُِّر ما األمر ظاهِر ويف املعاهدة. قبول عىل فيصًال

التالية. السنة شتاء يف ثم ١٩٢٧ سنة خريف يف العراق عىل
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امللك كان هل بالحري أو نجد، عرب كان فهل كلها، الحقيقة يُثبت ال ذلك ولكن
العراق إلكراه اإلغارات تلك يف الربيطانية الحكومة من مدفوًعا سعود بن العزيز عبد
املفاوضات تلك وانقطاع اإلغارات تلك ترى يا اتفقت فكيَف كذلك، األمر يكن لم إذا وإذالله؟
العراق حدود عىل النار أرضمت التي األقدار هي هل الصدف؟ هي فهل الواحد؟ بتاريخها
االثم، هذا من بريئة األقدار أو الصدف كانت فإذا للرحيل؟ ُز يتجهَّ العسكري كان عندما
اللوم أَوليس ملومون؟ وحدهم اإلنكليز فهل بريئني، يكونوا لم وإذا بريئون؟ اإلنكليز فهل
ابن أجلُّ إنِّي األجنبي؟ إلعزاز العرب إخوانهم يُِذلُّوا بأن يَقبلون الذين العرب عىل األكرب
فقد الظنون؛ حتى تربر ال املسألة هذه يف الرَّاهنة الحقائق وإنَّ املعرَّات. هذه مثل عن سعود
فيها، يٌد كذلك لإلنكليز وكان العراقية، النجدية أسبابُها أهله وإغارات نجد لحوادث كان
للسلسلة إن أُخرى وبكلمٍة املعاهدات. وسياسة األمن سياسة بني مفقودة َلة الصِّ ولكن
بموضوعنا يتعلَُّق فيما نظنُّها، وال مفقودة، حلقًة املستعمرات بوزارة البادية تربط التي

موجودًة.
يف ويتبع أصحابه الوزراء يُجاري كان أنَّه االعتقاِد إىل أميُل فإنِّي فيصل، امللك ا أمَّ
أَذكر األحوال. ِر بتطوُّ عمًال ويقطعها الخيوط فيوصل به، ة خاصَّ سياسة نفسه الوقت
الغلبة هذه ِشئنا أنَّنَا جهلتم ولكنكم «غلبتمونا رائعة: حكمٌة وفيها العرب ألحد بليغة كلمًة
سريطم أنَّه ٌن متيقِّ وهو الوليمة، تلك بعد املنهج، هذا فيصل امللك انتهج إذا َعَجَب وال لكم.»
ويقنطون تعقيًدا، العقد فتزداد السنة، بعد السنة تتابعت التي املعاهدات برطمة اإلنكليز

املفيدة. غري الغلبات من ذاك إذ
— بالحكومة ُد تندِّ صحافتهم فقامت املرحلة، هذه بلغوا قد السياسيني بعض وكان
أنكر «من وإنها تطاق، ال أمست الحالة إنَّ فقالت — بها فيصل َب رحَّ التي الدعاية هي هذه
املعاهدَة العراقي النيابي املجلس يرفض وعندما الحارضة» الدولية العالقات يف الحاالت
سنشيعها حتفها، املعاهدة هذه سنورد إذن املنكرة»؟ «الحالة يف تقوَل أن عساها فماذا غًدا،

للبالد! … للُمعارضة الباهر النَّرص الجنازة يف وسيكون القرب، إىل
الرس السامي املندوب وكان للعمل، ة العدَّ كذلك أعدَّت فقد الربيطانية الحكومة ا أمَّ
تتويجها. يريُد وآخر املعاهدة دفن يريد واحد والجهاد. للسفر بًا متأهِّ ُدوبس هنري
هنري والرس والعسكري امللك — امُلتصارعون وجاءَ بغداد، إىل لندن من املرسح انتقل
الستار، حال الحاَلني ويف الغبار، مدينة إىل جاءوا الضباب مدينة من الرصاع، يستأنفون —

األبصار. ُدون
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أن له كان ولو فبارشإلسقاطها، العسكري وزارة إىل ِليَطمنئ السامي املندوب كان ما
للدفن باملعاهدة جعفر جاء املناصبة. مئونة نفسه لكفى األوىل جعفر ُمناورة من شيئًا يرى
عليها فأثار مضمونها، أذاع أنه بغداد إىل وصوله عند مناورته من كان ما وأول للتتويج، ال
وبالوزير بها ُد تندِّ املعارضة وقامت شديدة، حمالٍت الصحافة عليها َحَمَلت العام. الرأي
يف يضحك وهو املجلس إىل تصل أن قبل تمزُِّقها ة األُمَّ إىل بامُلعاهدة جعفر رمى حاملها.

دوبس. هنري للرس األول النَرص استقالتُه ُعدت وقد استقال. ثم رسه،
اإلنكليز، صديق املحسن وعبد جديدة. وزارٍة لتأليف السعدون املحسن عبد ُدعي ثم
فُعدَّ الدعوة، املحسن عبد لبَّى القائمة. املعاهدة إقرار عىل سنة منذ املجلس حمل الذي وهو

هنري. للرس ثانيًا نًرصا ذلك
فحلَّ الرأي هذا يرى املحسن عبد وكان ، يُحلَّ أن فينبغي عليه ُل يُعوَّ ال ال الربملان وهذا

الثالث. فوَزه هنري الرس وفاز الربملان،
يف احقة السَّ األكثرية — السعدون حزب — التقدم لحزب وكان االنتخابات؛ َجَرت ثمَّ

دوبس. هنري للرس النرص فتمَّ ،١٩٢٨ سنة أيار يف اجتمع الذي املجلس،
وزيره السعدون أليس تدبريه. ودبَّر سريه، ذاته الوقت يف ساَر َفَقد فيصل امللك ا أمَّ
كبار ومن العرب، أرشاف من ذلك عن فضًال هو أَوليس سواه؟ وزير ال وزيره األول،
الرس كان أنصاره؟ بثقِة املمتَّع حزبه، عىل املهيمن األول والزعيم العراق، يف الوطنيني
كل العلم فيه الذي اليشء فاته ولكنما كثريٍة، بأموٍر ذلك فوق وعامًلا بذلك، عامًلا هنري
إىل حاجٍة من اآلن يرى فال السياسية، خطته غريَّ قد السعدون صديقه أنَّ وهو العلم؛
املايل االتفاَقني تعديل يتمَّ أن قبل عليه املعاهدة يعرض أن يرى ال بل املجلس، عىل الضغط
ذلك مكتبه؛ يف مدفونة فتظل امُلعاهدة، رشَّ نفسه يكفي ذلك عىل أرصَّ إذا وهو والعسكري.
رشوط كانت وما هنري. الرس وسلف أسالفه عىل حلها استعىص ُعَقًدا االتفاَقني يف ألنَّ
البرصة مليناء العراق ملكية ُقيَِّدت فقد سبقها؛ ا ممَّ أخفَّ املرَّة هذه الربيطانية الحكومة

اإلجباري. التجنيد مسألة يف عادتها عىل َلت وتمحَّ ثقيلٍة، بقيوٍد الحديد ولسكة
االتفاَقني، لدرس امُلعيَّنَة املجلس لجنة تمرََّدت فقد بالغيوم؛ االنتداب دار جو تلبََّد
تعديٍل عىل ت فأرصَّ الوزارة، وتمرََّدت الحائط. ُعْرَض السامي املندوب باقرتاحات فرضبت
تطرًفا أشدَّ — السعدون حزب — التقدم حزب أصبح الذي املجلس وتمرَّد ، جوهريٍّ ٍّ ُكيلِّ

أنفسهم. املتطرفني من
مستحيل، العراقيني إلرادة فاإلذعان دوبس، هنري الرس تبلبل االنتداب، دار ُصعقت
عليه، املكره فعمل املعاهدة، بإبرام اآلمل الطَّامع هو له، خيبة العراقيني ملطالب والرضوخ
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واالتفاَقني، املعاهدة رفض يف األكرب، النرص كان وقد السعدون، استقال ثم بالخيبة َقِبل
وحمده. هللا بُشكِر امللك َفَهتََف وللبالط، ة لألمَّ

تلك صغري؛ َديٌن هناك يزال فال امي، السَّ املندوب وبني بينه يَنتَِه لم الحساب ولكن
سقطت وعندما فيصل. امللك يَنَْسها لم يده، بخط املكتوبة املستعمرات، وزارة يف املذكرة
وزارٍة لتشكيل املكرََّرة املساعي وأخفقت (١٩٢٨ سنة الثاني (كانون السعدون وزارة

الحساب. وقت حان امللك، ُمقابلة يطلب البالط إىل هنري الرس وأقبل جديدة،

يؤلِّفها.» َمن تُعيِّنوا أن تنتظُر وهي الجاللة، صاحب يا وزارة، بال «البالد الرسهنري:
الحياد.» يلزم أن الدستوري امللك وعىل دستوري، ملٌك «ولكنِّي فيصل: امللك

أنت تريده ما «هذا وقال: املذكرة، تلك أبرز نفسها ة بامُلهمَّ الثانية املرَّة جاء وعندما
إنَّ كذلك؟ أليس الدولة، بشئون َل يتدخَّ أالَّ الدستوري امللك عىل يجُب املندوب، حرضة يا

تشاء.» من تُعنيِّ أن ولَك بيدك، اآلن شئونها
فانكسفت عنه، يتحوَّل ال موقفه يف فيصل وامللك وزارة، بال والبالد أشهر، ثالثة مرَّت
األزمة، أصل كانت التي املعاهدة واسُرتجعت متواليتنَي، مرتنَي انهزامها بعد االنتداب دار
أوانها، قبل فانتهت العراق، يف سامٍّ كمندوٍب دوبس هنري الرس ُمدَّة تنتهي أن وحانت

وبسالم. بأوانها تنتهي أن املمكن من وكان
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الرس كان لندن، يف اآلسيوية الجمعية يف العربية البالد عن ُمحارضة املؤلِّف ألقى يوم
يف أنَّ يعتقُدون الذين ِمَن «لسُت وقال: الختام، يف فتكلَّم الحفلة، رئيس كاليتون غلربت
بلطٍف يُعاَمل أن يجُب الناس من غريه مثل هو فالرشقي عادي؛ غري شيئًا الرشقي العقل
الخاص املغزى من فيها ملا الكلمات هذه أنقل إنِّي واإلخالص.» للصدق يرتاُح وهو وإكراٍم،
الرس تعنيَّ قد وكان ،١٩٢٨ سنة الثاني ترشين شهر يف امُلحارضة أُلقيت وقد بموضوعنا،
إنِّي دوبس. هنري الرس ِليَْخلف العراق يف ساميًا مندوبًا السابق الشهر يف كاليتون غلربت
تلك قال فقد بالده؛ ألبناء رسالًة فيها ألن شخصية؛ كانت وإن األخرى كلماته أنقل لذلك
قلبه، ِمن قريٍب موضوٍع يف والتبرصُّ للفكر غذاءً الريحاني السيد ُمحارضة يف «إنَّ الليلة:

العقول.»1 يدخل بأن جديٌر قلوبنا من كثريًا قريبًا يكن لم وإن وهو
تغلغل إنه أقول أدق وبعبارٍة مًعا. وقلبه عقله يف املوضوع تغلغل فقد غلربت الرس ا أمَّ
لعلمه وكان العربية، والبالد بالعرب جمٍّ علٍم ذا كاَن فقد قلبه؛ إىل قصٍد عىل ودخل عقله، يف
ُدوَن واآلمال األماني سماءِ يف والوطنيني يحلِّق أن فاستطاَع والحماسة، الحبِّ من جناحان
وِمن به. ثقتهم يفقد أن دون العمليَّة الحقائق أرِض إىل بهم يعوَد وأن بعقيدته، يُفادي أن
الربيطانية، واملصالَح وتلتَِئُم تتكيَُّف الوطنية األماني أقىص أنَّ حكمته، وبليِغ يقينه جميل

الوطنيني. كرامة فيها ُروعيت إذا اللهم
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مظاهر أشدِّ السيايسيف الجوُّ كان ١٩٢٩ عام من آذار أوائِل يف بغداد إىل وصل عندما
كان وقد اشتداد. يف األزمة َزالت وما وزارة، بُدوِن البالد َزاَلت فما والخطر؛ والريبة القلق
يف واملناقضات املستغربات من كلهم يشُكون ونزعاتهم، مطالبهم اختالِف عىل العراقيون،
الوطني الجيش وأين االنتداب؟ من الوطنية السيادة فأين البالد؛ وأحوال اإلنكليز سياسة
دام ما املجلس لدى قانونيٍّا املسئولون الوزراء وأين السامي؟ املندوب ِبيَد الحقيقة يف وأمره
بالتجنيد يه نقوِّ أن نريُد الذي الضعيف الجيش وهذا الوجود؟ يف الربيطانيون املستشارون
لها يحقُّ التي الحكومة وهذه قوي، جيٍش بدون ممكن غري اإلجباري والتجنيد اإلجباري،
إدارتَي املتولِّية الحكومة وهذه األحكام، تلك تنفذ أن لها يحقُّ ال العسكرية األحكام تعلن أن
املندوب نفقات نصف تدفع التي الحكومة وهذه تملكهما، وال الحديد، وسكَّة البرصة ميناء
التي العراقيَّة الحكومة هذه كله، ذلك وبعد السؤال، أو البحث حقِّ دون وديوانه امي السَّ
هذا كاَن ملا ذلك لوال بمقدَّراتها. اإلنكليز يعبُث التي العراقيَّة ة األمَّ وهذه اإلنكليز، يزدريها

وعهودهم. وعودهم يف التقلُّب وهذا منهم، ن التلوُّ
األمم؛ ُعصبة يف العراق لدخول التوسُط العراقيني نظِر يف وأهمها الوُعود هذه أوَل إنَّ
َمجراها األمور وَجَرت رقيِّه، يف العراق استمرَّ «إذا األخري: وعدهم يف اإلنكليز قال فقد
ُحسِن من فيها ى تبقَّ ما فأفسد القلوِب عىل دخل االحتياط يف األخري التلون هذا «… الحسن
اإلنكليز.» خانَنَا «لقد العراقيون: فقال والشنآن، الغلِّ من فيها بَما زاَد بل واألمل، النيَّة

ِبنَا.» العراقيني ِثَقِة عىل نقيض بسياستنا «كدنا أنفسهم: اإلنكليز بعض وقال
الشكوى هذه أن أدرك وقد العمل. رسيع اإلدراك، رسيع كاليتون غلربت الرس كاَن
الذي العمل عىل أَقدَم لحلها، السانحة الفرصة انتهَز لأللباب، َة املحريِّ املعضلة مفتاح هي

باإلنكليز. الثقة العراقيني قلوب إىل فيعيُد العراقية، الكرامة جروح ُد يضمِّ
املفاوضات تجديد عىل امللك أَقَدَم أن وقبْل البالط، يف حتَّى َسائدة ظلَّت الشكوك ولكن
التي َلة الصِّ هي ما العربية؟ سياسته مثًال هي فما السامي؛ املندوب غور يسربَ أن أراَد
باسم العزيز عبد وامللك وَعَقَد الرياض، يف ُمفاوضاته أفلحْت فقد سعود؟ بابن تجمعه
يف األمر بهذا ليهتمَّ فيصل امللك يكن لم معاهدتنَي. بل والءٍ، ُمعاهدة الربيطانية الحكومة
فقد متوترة، تزال ال كانت السعودية العراقية العالقات أنَّ وخصوًصا األحوال، تلك غري
الفطن. ُحسِن من الظن سوء إنَّ الحديث: يرعى أن عليه وكان ، الظَّنِّ حسِن ِمن كثريًا قاىس
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غلربت الرس ُوصول بعد تألََّفت التي األوىل، الوزارة فكانت متَّئًدا، العمل باَرش لذلك
السويدي توفيق وكان التجربة، من نوًعا (١٩٢٩ سنة نيسان ٢٨) واحد بشهر كاليتون

لالستكشاف. النَّار خطوط ُدون ما إىل يُرَسل الذي الجندي مثل الوزارة رئيس
مدَّة تنتهي أن «قبل له: خطبٍة يف قال إذ أمره؛ كشف أن عتم فما غلربت الرس ا أمَّ
مكَّن ثم األمم.» ُعصبة يف به جديٌر هو الذي الكريس ئًا متبوِّ العراق أرى أن آمل وظيفتي،
مطالبه، يف العراق تأييِد يف الصادقة رغبته عن فأعرب الجديدة، الوزارة مع املذكرات يف قوله
أن عليها يقرتح حكومته إىل أرسل إذ االطمئنان؛ وكل اليقني كل فيها التي الخطوة وخطا

األمم.» ُعصبة يف العراق لدخول ِط بالتوسُّ وعدها يقيُِّد الذي الرشط «تلغي
وامُلحافظني األحرار بانهزام انتهت قد إنكلرتا يف السياسية األزمة كانت ذلك خالل
ستنظر إذن الوزارة؛ إىل (١٩٢٩ حزيران ٥ (يف مكدونلد رمزي املسرت فعاد ال، العمَّ وبفوز
من كان ما ينسوا لم ورجاله فيصل امللك أنَّ ومع غلربت، الرس اقرتاِح يف العمال حكومة
االنقالب يف الخري ُموا توسَّ فقد تذبذُِبها، وِمن ١٩٢٤ صيف يف ابقة السَّ ال العمَّ وزارة ظ تحفُّ
وينجيل. ينكشف بغداد السيايسيف الجو وأَخذ للحكم، ال العمَّ رجوع ويف الجديد، السيايس
لم إن السياسية، األحزاب طباع يف َلتُغريِّ هذا زماننا من سنوات خمس إنَّ عجَب، وال
حان قد الوقت أنَّ امللك ورأى عاليًا، وحلَّقت العراقيني آمال انتفضت مبادئها. يف كذلك يكن
السعدون، املحسن عبد ولكن آب. شهر أواخر يف استقالت التي السويدية الوزارة لتغيري
أبى الجديد، ِرها تطوُّ يف األمور ُمعالجة من تتمكَُّن قويَّة، وطنيٍَّة وزارٍة لتأليف ُدعي الذي

السامي. املندوب اقرتاحات الربيطانية الحكومة تَقبل أن قبل يفعل أن
وجهها غري يف املرَّة هذه لها فبدت جديدة، نظرًة االقرتاحات يف الحكومة تلك نظرت
وقد النَّاضجة. والحكمة واإلنصاف، العدل من فيها ما ترى بدأت بالحري أو ابق، السَّ
يف خصوًصا التحسن فظهر الخمس، السنوات خالل يُذكر تقدًما تَقدَّم العراق أنَّ تيقنْت
الوعد َن تضمَّ فقد ُمقنًعا؛ جليٍّا رصيًحا جوابها كان لذلك العام؛ األمن ويف املالية إدارته
وأن ،١٩٣٢ عام يف األمم ُعصبة يف للعضوية العراق ترشح أن ما برشط املقيد غري ايف الشَّ
.١٩٢٧ املعاهدة عن العدول قرََّرت أنََّها كما امُلقبلة، جلسته يف بذلك العصبة مجلَس تُعلم
سعِيه نتيجَة كاليتون غلربت الرس يرى بأالَّ َقَضت — أسفاُه! وا — األقدار أنَّ عىل
من األُوىل املرحلة يجتاَز أن قبل حياته حبل َم ُرصِ فقد وبريطانيا، العراق سبيِل يف األوَّل
سنِّه، من والخمسني الخامسة يف وهو بغداد، يف فجأة ماَت لنفسه؛ تصوره الذي املرشوع

أيَّام. بثالثة لندن من الجواب يصَل أن قبل أيلول ١١ يف مات
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العربية والبالد بالعرب ِعلًما أكثر يكن لم كاليتون غلربت الرس إن نقول أن يصح قد
عىل مبنيٍّا كاَن فما للعرب حبه أما الفاعل. بالعقل مشفوًعا كان علمه ولكن أسالفه، من
أو الشخصية باملصالح مقيًَّدا كان وال املستعربني، بعض عند هو كما العواطف، مجرد
فوق وكان الرشيف، العطف عىل ُمرتكًزا كان بل اآلخر، البعض عنَد كما الدينية أو الوطنية
كما نزيًها، صادًقا كان كالمه، من نقلتُه فيما إليها أرشُت التي الحكمة بروح مرشبًا ذلك
له املكشوف، عىل يلعب كان املقامر وباصطالح الثقة، النفوس يف بََعث كريًما، ُحرٍّا كان
يُستهدف أن خيش ما أَعىل َمثٌل اليقني مع وله عنه، واإلفصاِح يقينه عىل الثبات يف جرأة
أشهر، الستة يف القصرية، ة املدَّ يف باهًرا فوزه كان «لقد طونبي:2 املؤرِّخ قال أجله. من
وأَْدخل بطابعه، العراقية الربيطانية العالقات تاريخ فطبع االنتداب، أعمال فيها توىلَّ التي

الدائم.» ن التحسُّ طور يف العراق
هنري الرس سلفه أنَّ نذكر أن يفوتنا وال مسعاه، أسعف األحوال تطور أنَّ نكران ال
كان األول مرجع أنَّ بيَد باقرتاحه، شبيًها اقرتاًحا املستعمرات وزارة عىل اقرتح دوبس
محافظة، وزارٌة الثَّاني ومرجع السياسية، البدع إىل معلومٍة دائرٍة ضمَن تجنح عماٍل وزارة

ٌر. متحجِّ وقلبها يابٌس رأسها
وال حدٍّ إىل يسريُ واألدبية السياسية جرأته دوبسيف الرسهنري كان آخر، فرٌق وهناك
اضطربت التي البالد يف بها يجهر وال لحكومته الرسمية بصفته آرائه عن فيعرب اه، يتعدَّ
ولكنه لندن، يف الوزارة بيِد ال بيده كان أمره مجمل أن يقنٍي عىل وإنِّي عهده. يف شئونها
ورعى العراقيني، صارح أنه لو العقبات، من الكئود وذلََّل الصعوبات، من كثرٍي عىل تغلََّب
ما بإظهار حبٍّا ولكنِّي وتجرح، األحيان بعض يف تُيسءُ املقارنة إنَّ القومية. الكرامة لهم

كالمه:3 من ييل ما أنقل نيَّاته من حسن
وقد الربيطانية، الحكومة إىل بكاملها العراقيني) إىل يرجع (الضمري مطالبهم «رفعت
ُعقدت إذا العراقيَّة، للمصالح وال الربيطانية للمصالح رضر ال أْن االعتقاِد إىل أميُل كنُت
أن البدءِ منذُ أدركت وقد كلها، الرسمي الربيطاني االستيالء أنواع تبطل لة معدَّ ُمعاهدٌة
تجئها لم إذا اللهم قدِرَها، حقَّ للمشورة ومقدِّرة والئها، يف ُمخلصة هي العراقية الحكومة

.١٩٣٠ لسنة الخارجية الشئون مراجعات كتاب 2

.١٩٢٩ أيلول عدد ،The Empire Review مجلة 3
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من جردت ما إذا شاكرة، راضيًة باملشورة تعمل أنَّها قط شككُت وما التحكم، بصورِة
الحقيقية.» القيود تمكنت الظاهرة، القيود ُخففت فإْن املعاهدة، تفرضها التي الواجبات

املؤلف. إىل اإلهداء كلمة بيده خطَّ وقد األول فيصل امللك

إىل بها يبعث أن بدل بغداد يف الجرائد صفحات عىل اآلراء بهذه هنري الرس َح رصَّ لو
كان فقد وللعراق؛ لبالده النافع العمل سبيل لنفسه َل َلسهَّ هناك، ِلتخزن املستعمرات وزارة
من كان فيما منه، النَّاس وبنفوِر بمصاعبه زاَد أنَّه بَيد حازًما، قديًرا إداريٍّا — ِمراءَ وال —
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ا، مستبدٍّ ُمستأثًرا األحايني، بعض يف كان وقد الحكومة. بأعمال الجائز، وغري الجائز تدخله
ليُعطي فرًضا، «املشورة» ليفرض الرسمي»، «االستيالء ليوطَِّد بأمره الحاكم موقف فيقُف
بغداد يف أسموه عرضية. كانت مهما الظَّاهرة» «القيود ليمكِّن رهبتها، التحكم» «صورة
شكرْت إذا عجب فال وعمًال، قوًال كاليتون غلربت الرس عليه كان ما عكس وهو «الجبار»

للثاني. تعاىل واسرتحمته األول، رحيل عىل هللا بغداد
حكومة من املريض الجواب جاء ملَّا وحزن غلربت، الرس له نُِعَي ملَّا فيصل امللك حزن
الشعور، رقيق الشيَم، كريم وهو قلبه إىل الفرح الحزن سبق ما إذا يُستغرب وال لندن،
أن قبل بعينه، لريى املندوب بأجل أمدَّ هللا أنَّ «لو ًفا: ُمتأسِّ قال الجواب جاءه فعندما

العراق.» أجل من اقرتحه بما حكومته قبوَل املوت، يُغمضها
وذلك أقصاها، إىل أَقصاها من البالد له اهتزَّت الربيطانية الحكومة جواب أعلن عندما
متموًِّجا باآلمال، ُمرشًقا نقيٍّا رائًقا َغَدا ، بالغلِّ املثقل بالرِّيبة املفعم الخبيث، السيايس الجو
وما الحسنى! لتقديِر أرسعهم ما الرشقيُّون هؤالء هلل واالرتياح. بالرسور متألًِّقا بالثقة
رقص ما فإذا والخلقي. القومي تراثهم َلمن التقدير وذاك الكرم هذا وإن فيه! أكرمهم
األلسن ونثرت الحمد، آيات األقالم أذاعت بالجميل، عرفانًا العواطف واهتزَّت طربًا، القلب

الثناء. درر
بيانه جعل فقد املبتهجني؛ طليعة يف السعدون املحسن عبد الوزارة رئيس كان
كل البالد تمثُِّل هذه وزارته أنَّ فخوٌر وهو مجنََّحة، رائعًة خطبًة أيلول) ١٩) الوزاري
تألَّفت الوزارة ألنَّ األوىل؛ كلمته صدقت الباهر. بالفوِز أعمالها ستُكلِّل أْن ومتيقن التمثيل،
ويرشف امللك يديرها البالط، يف هي إنما الحرب رحى ولكن كلها، السياسية األحزاب من
من فكان وَصوَلًة، نفوذًا ها أعمَّ تقدمها، ما أقوى الوزارة هذه تكوَن أن شاءَ فقد عليها؛
قلٌب وكلهم السعيد، ونوري السويدي وناجي املعارضة، زعيم الهاشمي ياسني أعضائها
ق ستتوفَّ أْن نُوَن متيقِّ كلهم الربيطانية، والحكومة بالتعاون الرَّغبة يف واحد وفكٌر واحد

يبتغيه. بما ١٩٣٢ سنة العراق وسيفوز املرَّة، هذه املفاوضات
لم املسألة قلب أنَّ علموا أن املتفاوضون لبَث وما تمردها، يف استمرَّت األقدار أنَّ بيد
لدخول بالتوسط املطلق وعدها أنَّ تظن الربيطانية الحكومة كانت فقد يذكر؛ ًا تغريُّ يتغريَّ
بمضمونها َكانت وإن الجديدة، املعاهدة قبول عىل العراقيني يحمل األمم عصبة يف العراق
فالذي ومزاًجا؛ مقاًما املتفاوضون اختلف قد ذلك عن فضًال تَقدمها. ا عمَّ كثريًا تختلف ال
بل يربط، أو يحل أن بإمكانه يكن لم — بالنيابة السامي املندوب أِي — االنتداب دار مثََّل
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يثريُ بالنيابة، «جباًرا» كان َفة، املتعسِّ حكومته مشيئة العراقية الحكومة يُبلغ أن عليه كان
تباين عىل ذكرها مرَّ التي التعاون فكرة سوى فيما الوزارة وكانت يسودها، وال األحالم
وياسني تحتدم. وطوًرا ناره، تخمد تارة املزاج؛ عصبي رئيسها والنزعات، العقليَّات يف
السويدي وناجي القاضية، الفرصرضبته تسنح عندما يرضب املنهاج، جندي الهاشمي

القانونية. البوادر كثري املادة، غزير الروح ِفقهي
وهذه املفاوضات. طريق يف قائمة تزال ال كانت الكأداء العقبات أنَّ هذا إىل أضف
العراق؛ يف الربيطانية الطريان وقوَّة العسكري، واالتفاق املايل، االتفاق هي العقبات
البرصة مرفأ ملكيَّة بخصوِص يحاجون استمرُّوا ياسني، يتقدَّمهم املتطرُِّفون، فالوطنيُّون
الربيطانية القوَّات بمساعدة اإلجباري التجنيد عىل وا وأرصُّ وثمنها، العراقية الحديد وسكة
ذلك ألنَّ العراق؛ يف للطريان بريطانية قوٍَّة إنشاء عىل يعرتضون وظلُّوا األمر، اقتىض إذا

واالستقالل. الوطنيَّة السيادة يُناِيف
التطرف يف السديد رأيه الهادئة، ساعاته يف يرى، كان فقد املحسن عبد الرئيس ا أمَّ
بعضاألحايني يف وكان االنتداب، ودار وزارته بني للعبور جًرسا يبني أن ويُحاول وأرضاره،
الغيظ، محتدم نفسه، من ملك ا عمَّ فيخرج التعاون، يف تردُّدها أو االنتداب دار عجز يرى

مًعا. واإلنكليز املتطرفني عليه فأثاَر ًدا؛ ُمهدِّ ًدا ُمندِّ
قبول ترفض فقد التذبذب؛ تحسن نفَسها األمم ُعصبة أنَّ ُزمالءه وفاَت َفاتَه وقد
ل التمحُّ وجوه من الجديد الوجه هذا بريطانيا. توسط من بالرَّغم فيها عضًوا العراق
السعدون فغمز بلة. الطني يف فزاَد — بالنيابة «الجبَّار» — بالنيابة امي السَّ املندوب عرضه
الوحيد هو السعدون املحسن عبد بأنَّ أُخرى جلسٍة يف ذكره وقد املحادثات، إحدى يف قناته
«الجبَّار» كان وما اإلنكليز، عن ِدفاًعا املواقف أحرِج يف وقف الذي كلهم العراق ُوزراء من
رضب ليلة، ذات فيصل، امللك مجلس ويف املحسن. عبد سخط فازداد لريعوَي، بالنيابة
بأنك أذكِّرك وإنِّي ِمنك، هذا أَقبُل «ال بالنيابة: امي السَّ للمندوب يقول وهو بيده، املائدة

العراقية.» الوزارة رئيس تخاطب
فيحسن ويَُجاِمُل يُجاِدُل فكان جانبهم. وإَِالنَِة املتطرفني، إلقناع سعِيه يف استمرَّ أنه إال
تنازعت ويرتعد. ويزمجر يعصف املعقول بغري تشبُّثِِهم عند وكان النصح. ويحسن الحجة
هذا باملرءِ وكفى وعمًال. نظًرا الوطنية حقيقة تنازعته بل والحقيقة، الوطنيَّة صدره يف
إىل أضف املزاج. عصبي الطبع، حادَّ كان إذا خصوًصا الداخيل، الشقاق وهذا االضطراب
ُمنكرة، حمالٍت بغداد صحافة عليه حملت فقد محنته؛ يف زاَد ا ممَّ الخارِج من َجاءَه َما ذلك

والشنآن. بالغلِّ ُمثقلة وهي االنتداب دار غيوم حوله وتكاثفت
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يسمُع فصاَر وَظَالًما، ًة وِشدَّ وعورة فيه، َم تقدَّ كلََّما يزداد، سبيله السبيل كاَن أجل،
بني نفسه رأى بل القدر، همس وسمع الباطل، همس سمع تُؤاسيه. وال تُناجيه أصواتًا
يف تقطعت يتقدم. أن وال يرجع أن إمكانه يف يكن ولم والرشف، الواجب أِي الرحى؛ حجَري
أن يستطيع ال كان فإذا القنوط. عليه واستوىل العجز أوقفه واإليمان. العزم أوصال صدره
يسكت أن يستطيُع أََفال اإلنكليز، من عليه وامُلتحاملني وطنه، أبناءِ من به ِديَن امُلندِّ يُسِكَت
ترشين ١٣ ويف السؤال، هذا مرَّة غري نفسه َسأََل لقد الحياة؟ عنرص منه ينزع أن قلبه،

نهائيٍّا.4 فاصًال جوابًا عليه أجاَب ١٩٢٩ سنة الثاني
«كنُت قال: املطبوعات، ُمدير يومئٍذ كان الذي اف الرصَّ حامد أحمد األديب حدثني
وكان واملقاالت، األخبار من وبالحكومة به يتعلَُّق ما ُص وأُلخِّ صباح، كلَّ الجرائد أُطاِلُع
املختص القانون أراجع أن عليه تحاُمل أو طعن فيه مقاٍل إىل نظره أَلفُت عندما يسألني
عندما يقوُل كان الفاجعة، َمت تقدَّ التي الثالثة األيَّام يف ولكنه عليه. فأطلعه والقذف، بالذمِّ
وكرم والتؤدة بالحلم يعظني ثمَّ ولدي.» يا «سامحهم عليه: املقذع الطعن من أقرأ يسمعني
التهذيِب إىل حاجٍة يف إذن فهم فقراء، ا وإمَّ — ولدي يا — جهالء ا إمَّ «إنَّهم ويقول: األخالق،
هللا واستغفِر — ولدي يا — لحالهم اْرِث بالرِّثاءِ. جديرون هم الحالني ِكال يف املال، إىل أو
دائرة يف العمل سئمت قد كنت شاكيًا. إليه أنا ُرحُت الفاجعة ليوِم ابق السَّ اليوم ويف لهم.»
دائرٍة يف كاتبًا أو سكرتريًا «عيِّنِّي له: قلت أُخرى، بوظيفٍة النَّفس أُعلِّل وأخذت املطبوعات،
ساعتئٍذ كان الخارج.» يف العراقية الُقنصليَّات إِحدى إىل أرِسلني أو الحكومة، دوائر من
ولدي يا — «وأنا ناعمة: رقيقة بسمًة يبتسُم وهو ِيل فقال الهواجس، كثري النَّفس ُمضطرب

الجحيم».» إىل أرسلني الجنة، إىل أرِسلني الوزارة، سئمُت —
فيه: جاء عيل ابنه إىل كتابًا انتحاره، قبيَل املحسن، عبد كتب وقد

يطلبون الذين العراقيون ظهري. يل ليس يُواِفُقون. ال اإلنكليز الخدمة. تنتظُر ة «األمَّ
أمثايل تقدير عن عاجزون هم االستقالل. عن كثريًا وبعيدون وعاجزون ُضَعَفاء االستقالل
أنا املصيبة! هذه أعظم ما لإلنكليز. وعبًدا للوطِن خائنًا يظنُّونِي الرشف، أصحاب من
وما ت، املذالَّ أنواع لت وتحمَّ اإلهانات، أنواع عىل صربت قد إخالًصا األكثر لوطني الفدائي

وأجدادي.» آبائي فيها عاَش التي املباركة البقعة هذه أجل من إالَّ ذلك

نفسه. عىل النار أطلق 4
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ُمطلًقا. إخالًصا وذريته فيصل وللملك لوطنه يخلص أن نصحه ثم
ه حمَّ يوم عمره من الخامس العقد يف كاليتون، غلربت الرس مثل السعدون، كان
كبريًا اإلنكليز وَفَقَد الوطنيني، السياسيني من كبريًا املحسن عبد يف العراق َفَقَد ولقد القدر.
صديًقا كاليتون غلربت الرس يف العرب، بل العراق، خرس وقد املخلصني. أصدقائهم من
أظن ما عىل كانت ملا بأجله هللا أمدَّ فلو نزيًها. مرنًا حكيًما ِسياسيٍّا إنكلرتا وخرست كريًما،
،١٩٢٩ سنة املشئومة، السنة هذه يف السياسة لجرت مًعا العمل لالثنني أُتيَح ولو الفاجعة،

املحمود. الحلِّ إىل املنشود، املقرِّ إىل حثيثًا جريًا افيَّة الصَّ هلة السَّ امَلجاري يف
االتجاه، ذلك وتتَِّجه ُمفِجًعا بطيئًا مضطربًا جريًا حاٍل كلِّ يف تجري أن َلَها ر ُقدِّ قد
عليه. ويُِرشف التيَّار الَعاِيل مركزه من يُدير بالغمِّ، ُمفعم منه والقلب فيصل، امللك وكان
الهاشمي ياسني انتدب امللك وَلكاَن بها، تلحق وأُخرى تتقدَّمها سكينًة عاطفة لكلِّ إن
املرحلة خالل ناجي، األكرب السويدي تعيني يف الرَّاجحة الِحكَمَة يَر لم لو السعدون ليخلف
رمز — قبلها شقيقتها مثل — العاطفة بعد الثَّانية السويدية الوزارة فَجاءَت الجديدة،

والسالمة. السكينة
للعراق السبيل تمهيِد يف اهتمامه ويحرص الُكربى املشاكل يتجنََّب أن ناجي رأى
املوظفني يشذِّبشجرة فرشع االنتداب، من املعتق املستقل للعراق ،١٩٣٢ سنة إىل املتشوِّف
وليفسح األُخرى، الحكومة دوائر ويف الوزارات يف عددهم استطاع ما ليخفض الربيطانيني،

البالد. شئون إدارة يف والعلم الخرب فيحرزوا للوطنيني املجال
الرسغلربت عمل م يتمِّ جاءَ الذي الرسفرنسيسهمفريس، الجديد امي السَّ املندوب ا أمَّ
عصبة إىل العراق دخول ستتقدَّم التي باملعاهدة (١٩٢٩ (ك١ اهتمامه بَاَرشَ فقد كاليتون،
ُدون رصيًحا يكوَن أن فيمكنه بة، غالَّ ُمقنعًة مرشقًة شخصيًَّة فرنسيس للرس إنَّ األمم.
الفكر بني يجمع وهو التحكُّم، من يشءٍ ُدوَن حكومته ألمِر منفذًا م، تهجُّ ُدوَن قويًما إساءة،
اآلخر سلفه به املوصوف املتبرص والعطف كاليتون، غلربت الرس لسلفه كان الذي الثَّاقب،
شاء، إذا واثبًا ويتقدَّم عنها، يذهل وال الواقعة، الحقائق ُدوَن ما فريى كوكس؛ بريس الرس
شخصه يف يجمع الذي الطيَّار السيايس الجندي هو بل السياسية، لألهواء يستسلم أن ُدوَن

البعيد. العايل والنظر واملرونة الشجاعة أي الثالثة؛ مزايا
وهو األدنى، الرشق يف جديدة بريطانيٍة سياسٍة لزوم الجديد امي السَّ املندوب يعتقد
كما أساليبها يف تختلف املختلفة البلدان يف الوطنية النهضات أنَّ نفسه الوقِت يف ُمدرك
الربيطانية السياسة تكوَن أن إذن الحكمة ملن إنَّه واإلصالح. الحقيقة إىل نظرها يف تختلف
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أن ينبغي التي الحقيقة نقيض فهي املطردة اليابسة الخطة أما كذلك. وهي مطَّاَطة، مرنة
األيام. لوقائع مرآًة األقل، عىل السياسة يف تكون،

مثل يف وانهزم مبينًا، فوًزا كمال مصطفى مثًال فاز فقد نسبية، ملسألٌة كذلك إنها
والثورة األمانية النهضة أثناء كابل يف همفريس فرنسيس الرس كان هللا. أمان جهاده
يف هللا أمان يشجعون الدين ورؤساء الوزراء «كان عنها: حديثه يف يل قاَل وقد عليها،
هذا إن به.» املحدقة األخطار إىل وأُنَبِّهه باالعتدال، له أنصَح أن طالبني ويجيئونني عمله،
مون املتوهِّ مراكزهم، عىل امُلشفقون وهم يُستغَرُب، ال والفضيلة السعادة أصحاب من التلوُّن

وأنذروه. للملك نصحوا هم إذا الخسارة،
شقيقة بغداد تكون فقد واملقارنة، االستقراء يف ع يترسَّ ال فرنسيس الرس أنَّ عىل
وسنة والبيئة التقاليد ولكن مكاٍن، كلِّ يف إخوانًا والسياسيون األئمة يكون وقد لكابل،
االنقالبات ويف االجتماعي، ر التطوُّ يف مفعولها لذلك ويختلف األمم، يف كلها تختلُف الوراثة

السياسية.
بداءة يف ولكنه كاليتون، غلربت الرس عمل قلت كما ليكمل بغداد فرنسيس الرس جاءَ
َقائق الدَّ يزدري ال فهو مرسوًرا؛ كان وما العراق، يف قانونية عقليٍة بأمهر ارتَطَم أمره
مفكٌِّر رجٌل هو إنََّما أذنابه، من وال أقطابه من القانون يف هو ما يكربها، وال القانونية
يرى فهو واملشاريع، لألعمال ِسني املؤسِّ اإلداريني طريقة هي التي طريقته عىل ٌل متعقِّ
رصيًحا قويًما كان وقد فيها. ة املهمَّ الجزئيَّات تفوته أن ُدوَن الجامعة، أشكالها يف األمور
الرس قاَل فقد كذلك، يظهر ما عىل يكن فلم ناجي ا أمَّ األوىل. امُلحادثات تسمح ما بقدر
ال — املندوب أِي — وإنَّه الدورات، يدور الوزارة رئيس إنَّ مرَّة فيصل للملك فرنسيس

إليه. يرمي ما غالبًا يُفَهُم
السامي املندوب فسألت املعاهدة، يف يوم ذات نتحدُث «ُكنَّا للمؤلف: ناجي قال وقد
إىل ترسل أن ينبغي ولكن كلها، املهمة املواد تقرََّرت قد فأجاب: نصها، تمَّ قد كان إذا
وإيَّاكم نتَِّفُق فقد نخشاه؛ ما وهذا فقلت: الوزارة. يف واإلخصائيُّون الثقات ليحرِّرها لندن
… تفسريها يف بعدئٍذ اختلفنا إذا علينا تُقلب أوضاعها ولكن ة، املادَّ تلك يف أو البند هذا يف
نحن ا أمَّ املط، دائرة شئت إذا ها سمِّ املعاهدات، لتحرير مخصوصة دائرًة عندهم أنَّ ويظهر
يقرها أن قبل املعاهدة، إنَّ امللك لجاللة قلُت طاملا وقد فقرها، عىل عقولنا غري عندنا فليَس
خصوًصا املتضلِّعني اإلخصائيني أحد عليها يطَِّلَع أن ينبغي ع، توقَّ أن قبل بل املجلس،

الدولية.» بالرشائع

134



فيصل امللك فوز

اإلخصائيني، عناية تستوجب التي املرحلة ِتلَك بلغت قد ة الَحاِرضَ املعاهدة تكن لم
جريءٍ قويٍّ وزيٍر مساعدُة منه لتَخرج فلزمها البطيء، النشوء طوِر يف تزاُل ال كانت بل
وحكيم بها، ويهتِدي الحقائق يَُجاِبُه وجريء عليهم، ويتغلَُّب املتطرفني يُغالب قوي حكيم؛

هللا. لوجه مجانًا للعراق تقدَّم ال الربيطانية املساعدة أنَّ يدرك
عادته، عىل ًال ُمتََمهِّ مىش ولكنه امي، السَّ املندوِب من بذلك ِعلًما أكثر فيصل امللك كان
له، صديًقا يُفاجئ فال الوزارة، لتغيري الفرص يتحنيَّ فكان ٌد، ُمرتدِّ ُمتباِطئٌ إنَّه قيَل وإن
كما الكبري، السويدي وزارة أفسحت السنة هذه من آذار أواسط ويف ه. حقَّ ُص يتنقَّ وال
علََّق التي للوزارة له؛ ُز يتجهَّ امللك كان الذي للعمل قبله، الصغري السويدي وزارة أفسحت
وجه يف فإنَّ وسالٍم، بخرٍي املرَّة هذه األزمة سنجتاُز إنَّنَا باهلل واألمل الُكربى. آماله عليها
سالمة يضمن ما نشاطه، الوزارة رئيس عافية يف كما الوطيدة، خطواته ويف املرشق املندوب

هللا. شاء إن العمل، إبَّان اآلخر املوت يتأثَّر وال بالقدِر، الواِحُد يتعثَُّر فال االثنني،
الرس وبني بينه املقارنة يُجيُز ما والنفسيَّة العقليَّة املزايا من السعيد لنوري إنَّ
ونظر الثاني، ومرونة األول، شجاعة له طيار، سيايسٌّ جنديٌّ فهو همفريس؛ فرنسيس
الفضاء يف كان ِلمن إالَّ يتَِّسُع ال الذي األفق دون ما األرض عىل وهو يرى البعيد، الثالث
َجنَاُه ما ذلك إىل أَِضف ونزاهته، وإقدامه بريعانه الشباب، بحسنات ممتًَّعا يزال وال عاليًا،
انحة، السَّ للُفرصة اإلدراك رسيع َفَصاَر السابقة، الوزارات أكثر يف كوزير والعلم الُخرب من

األمور. فصل إىل خاللها ويثب فينتهزها
والرس أقدم التايل الشهر ويف ،١٩٣٠ سنة آذار ١٩ يف الوزارة رئاسة نوري توىلَّ
الشهر يف ثم العليا، ة املحجَّ إىل األخرية الوثبة وثبا الخطري؛ العمل عىل همفريس فرنسيس
التحالف ُمعاهدة الجديدة؛ املعاهدة عت وُوقِّ املفاوضات ت تمَّ السعيد عهده من الثالث

العراق. يف الجديد العهد باكورة تُدعى أن يحقُّ التي العراقي، الربيطاني
سفره، قبل دبَّر ما نتيجة ٌن ُمتيقِّ وهو العافية، ينشد أوروبا يف يومئٍذ فيصل امللك كان
نهائيٍّا بذلتْه ما عىل الربيطانية الحكومة فيها شكر هناك، خطبة خطب وقد إليها. مْطمِنئٌّ
تُسوَّى أن بعد منها، أُخرى بُمساعداٍت بالده تحظى أن أمله عن وأَعَرَب العراق، سبيِل يف
الربيطانية، للمشاريع ُمتَِّسًعا مجاًال العراِق يف «إنَّ قاَل: أن إىل كلها. السياسيَّة املسائل
الرتحيب، كلَّ بهم ُب نرحِّ منتفعني، نافعني ُمعاونني، مرشدين الربيطانيون يجيئنا وعندما

شاكرين.» فرحني وإيَّاهم ونتعاون
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يف كلمٍة من هنا ها بدَّ وال النيابي. املجلس أي األخرية؛ املرحلَة املعاهدُة تجتاز أن بقي
الوزارة رئيس لدى يكوُن عندما العراق، حكومُة املواقف هذه مثل يف تتخذه الذي األسلوب
هذا آثرنا إذا غوره يسرب أو التعبري، صحَّ إذا مجلسه، يزن فهو مثًال، لإلقراِر ُمعاهدة
املجلس فيجيء االنتخابات، ذلك بعد تجرى ثم الحال. يف يحله ُموافق غري َكاَن فإن املجاز،
،١٩٢٨ سنة يف السعدون عمل كذلك الطلب. وفق — ورعيًا االنتخابية لألساليب سقيًا —

العام. هذا صيف يف نوري عمل وكذلك
بحلِّ األمر امللك نائب ع وقَّ فقد املوضوع؛ يف الرَّسميَّ التقريَر تصدِّق أالَّ أرجوك إنِّي
ة األمَّ لتتمكَّن ة العامَّ االنتخابات ذلك بعد َجَرت «وقد التقرير: يف جاءَ ذلك؟ وبعد املجلس،
التمويه هذا ومثل السذاجة، هذه مثل إنَّ بعينه. اللغو هو باملعاهدة.» رأيها عن اإلعراب من
فِلم الحقيقة، يذكر أن يستطيع ال الكاتب َكاَن فإذا الرسمية، التقارير يكتبون من يف َليندر

السكوت؟ أي اآلخر؛ الشجاعة نوع — هللا هداُه — يختاُر ال
تصور وطنيَّتِِه يف فاَق وقد الثاني، ترشين أول يف — الثالث — الجديد الربملان اجتمَع

اإلجماع. من يقرب بما املعاهدة أقرَّ إنه إذ وآماله؛ نوري
عىل املربم الحكم املعاهدة هذه ويف ال كيف املبني، الفوز فيصل للملك ذلك يف وكان

األمم.5 عصبة بعدئٍذ الحكم أبرمت فقد االنتداب؟!
األموات ِعَظام مثل لجديٌر إنَّه نعم فيه، كلمة نقوَل أن ِبنَا فيليُق االنتداب، ماَت وقد أَما
يف هو وال صافيًا، ا رشٍّ ِبذَاِتِه االنتداب ليَس له. أهًال أكثرهم من أكثر يكون وقد بالرثاء،
مقاصد إنَّ نقوَل أن ينبغي منه ل األوَّ الغرض نذكر أن قبْل ، الرشِّ من يشءٍ عىل وضعه
من املسلوبة واملستعمرات العثمانية الدولة عن امُلنَسِلَخة باألرايض يتعلَّق فيما األحالف،
فرساي ُمؤتََمِر يف األحالِف قصُد كاَن بل والنبل، الطَّهارة من كبرٍي يشءٍ عىل تكن لم أملانيا،
املرعيَّة؛ التقاليد بحسِب التاريخية، الطريقة عىل واملستعمرات األرايض بتلك يتمتَّعوا أن

للفاتحني. األرض للغالبني، الغنيمة
وإن األعىل، الديمقراطي باملثل امُلجنَّدين سمطس، والجنرال ولسون الرئيس أنَّ بيَد
وأسمياه ابتدعاه فيما االستعمارية الدول مطامع عىل تغلَّبَا القديمة، السياسة أقطاب ازدراُه
نرِي تحَت رازحة كانت التي الشعوب خالص تمثََّال السياسية البدعة هذه ويف االنتداب.

واالستقالل. بالحريَّة آجًال أو عاجًال الشعوب أولئك فوز — يومئٍذ — نَا وتيقَّ األتراك،

.١٩٣٢ األول ترشين ٣ يف األمم ُعصبة يف عضًوا العراق ُقِبَل 5
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جهروا وقد الديمقراطية، السذاجة هذه من يفرسهم القديمة السياسة أساطني ضحك
باالنتداِب العمل أنَّ يف فرساي، ُمعاهدة من ٢٣ املادة عن بالرغم الريب، من عراهم بما
ُمنقطعة هي املعاهدات، يف والنبل العدل مثال يَُقاُل، والحقُّ فهي، ٢٢ املادة ا أمَّ ممكن،
الشعوب وبمقدرة الُعظَمى، الدوِل برشِف العالية اآلمال من عليه تنطوي فيما النظري
اآليات وعن الذهبية، القاعدة عن تختلُف ال أنها عىل املستقل، الذَّاتي الُحكِم إىل التَّائقة
إنَّ أجل ُمتذبِذبنَي. عاجزين بها العمِل عند ونقُف متورِِّعني، مكربين ُدها نردِّ بيشءٍ، املنزََّلة
وفلسطني سوريا يف ظالمها، اشتدَّ وقد اليوم، نََراها عميقة وهدًة والتطبيق القاعدة بني

األردن. ورشقي
يف ٌق محقَّ فهو األسايس، وضعه يف أي األول؛ َقصِدِه يف باالنتداب يضري ال ذلك أنَّ بيَد
املثل هذا يكون أن يستغرب وقد ممكن، غري تطبيقه ألن ٌق محقَّ هو َطاَل، مهما األمر نهاية
كما عكسه يف بليًغا صحيًحا االستقالل، الطالبة الشعوب استهوى الذي األعىل، الديمقراطي

األسايس. وضعه يف هو
أمِر يف االنقالب هذا من شيئًا َر تصوَّ أو أَبَرصَ ولسون الرئيس َكاَن إذا أدري لسُت
األحمد. فوزه ومن املحمود، عجزه من سيكون ما أدرك قد كان إذا أدري لسُت هذا. تعليمه
الزمان. هذا يف السياسة أعجوبة ممثًال هاكه خالقه، لقصد ًما ومتمِّ رأسه، عىل واقًفا هاكه
الربيطانية الحكومة املنطقية: الحلقات هي هذه العزيز؟ القارئ أيها بيانًا، أزيدك وهل
للتمدن «كأمانة أوضاعه بحسب باالنتداِب العمل يستحيُل العراق، يف باالنتداِب مقيََّدة
الشعب ا أمَّ االنتداب، يُلَغى أن ينبغي إِذَن، استعمار. إىل نحوله أن باإلمكاِن ليَس مقدسة»،
علم من شيئًا وأحسن حريته، سبيل يف تُذَكُر خطوات خطا قد أنَّه فبما له، انتدب الذي
الدولة وبني بينه بُمعاهدة بَأَس وال هذا، سريه سائًرا يظلَّ أن فينبغي والتطبيق، االستقالل

املستمر. رقيِّه وأسباب مضمونها يَلتَِئُم االنتداب صاحبة كانت التي
امُلحاولة العبث من أنَّ األمم وعصبة املنتدبة الدولة أدركت فقد العراق؛ يف حدث ما هذا
سلمنا إذا هذا االنتداب. يف والتطبيق القاعدة بني للتأليف — باهظة النفقات أنَّ سيما وال —
أمٌر فذلك العرشسنوات، مرور قبل تظهر لم النتيجة أنَّ ا أمَّ للتأليف. قصد ُهناَك كاَن قد أْن
أن ينبغي ا ممَّ للفريقني. الخري من يشءٌ — أظن ما عىل — اإلبطاء هذا يف كاَن وقد يسري.
واستمرُّوا قطًعا، باالنتداب يقبلوا لم النهاية، حتى األمر بداءة منذ العراقيني، أنَّ كذلك يُذكر

عليه. للقضاء الجهاد يف واملتطرفون، املعتدلون جميًعا،
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هي وُرقيِِّه السيايس ِرِه تطوُّ يف العراق بََلَغها التي املرحلة أنَّ ظنَّنَا إذا نُخِطئُ ولكننَّا
الوطنيني، حق نغمط أن ُدوَن لُها نسجِّ كلها، فالحقيقة وحدهم. العراقيني جهاد نتيجة
أن يجوز مدَّة ويف التوفيق، هذا توفق كانت ما الربيطانية الحكومة مع املفاوضات أن هي
عامًال إذْن هناك إنَّ أحزابهم. من لجان بوساطة أو بوساطتهم جرت لو قصرية، نعدها
األكرب، البالد فسيد كلها؛ العوامل أهمُّ ة خاصَّ وجهة من هو بل بمكان، األهميَِّة من هو آخر
بما فها ويرصِّ األمور َ يسريِّ أن قادًرا — األمر ويل وهو — يزال ال الرشق، هذا يف خصوًصا
العراق، مثل التكوين، طور يف الدولة تكون وعندما الرش. من أو الخري من فيها يكون قد
يكون أن يستطيع البالد شئون يدير الذي فالرجل األخطار؛ وتتضاعف اآلمال تتضاعف

اًما. هدَّ يكون أن ويستطيع اًرا، عمَّ
جاء فقد عهده؛ بداءة يف الحظِّ موفور يكن لم فيصًال امللك إنَّ القول أسلفُت لقد
أيُّ يعلم كان أنَّه ومع الصعوبات. به تحفُّ العراق عرش َ وتبوَّأ التعهدات، تُقيُِّدُه العراق
يبلغ أن قبل تُذلََّل أن ينبغي التي العقبات عينه بأمِّ رأى فقد ينهجها، أن عليه يجب املناهج

الطريق. أول
شيمته من كان وما بالنزول) مرَّة همَّ (وقد أجنبيَّة يٍد من يجيئه تاًجا فيصل أحب ما
وجب التي الكربى املعضلة هي هذه قيوده، من التاج لتنقذ األمة فيدعو النعمة، يغمط أن
اِتِه، مشقَّ بكلِّ واضًحا رآه فقد يسلكه، أن عليه كان الذي الوعر الطريق ذا هو حلها، عليه
الجريء األبي الرجل الدوام عىل وهو حثيثة، وتاَرة بطيئًة، تاَرًة ثابتٍة؛ بخطواٍت فيه َم وتقدَّ

الصبور. الخبري
يف العرش، عىل َجَلَس عندما تنحُرص، كانت فقد لُت؛ فصَّ وما الُكربى، امُلعضلة قلت:
بما غرضه إىل مىش وقد اإلنكليز. صداقة عىل وامُلحافظة العراق، أهل بثقة الفوز أمَرين:
وطوًرا الفكر، برصاحة تاَرة ُمستعينًا عاديًا، واثبًا متحذًِّرا، ًال ُمتمهِّ الزمان، تجارب أكسبته
باللطف ا وإمَّ باإلقناِع، ا إمَّ فيتغلَّب قلبه؛ يفتح وطوًرا عقله، يربز تارة واللباقة؛ بالكياسة
املرنة القوة — األكرب العامل فيها وكان فيصل، َسَلَكها التي الطريق هي هذه واملعروف،
لتلَك إدراكه وإنَّ وبريطانيا. العراق بني املفاوضات نجاح يف — دائًما املحرتمة النافذة
— والدولية الوطنيَّة العقبات من اعرتضها ملا نظًرا — فقط سنوات عرش خالِل يف ة املحجَّ

والثناء. لإلعجاب يدعو ا َلممَّ
فبينا سريها؛ يف ر يؤخِّ هو كان وال فيصل، امللك سرِي يف ر لتؤخِّ كانت فما املعارضة ا أمَّ
ُمعاهدة من العقبات، يجتاُز هو كان وأصحابه، االنتداب لتُجاهد السالح تشحذ كانت هي
للمتطرفني، التَّام التسليم سلَّم أنَّه فلو ؛ يتغريَّ ال واحٌد املعارضة وهدف وهدفه ُمعاهدة، إىل
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ألصحابه الجميل تقديِر يف باَلَغ أنَّه ولو أغراضهم، ليخدم انتهزها التي الفرص ألضاَع
ِبيَد امليزان رفع فقد العراق. ومصالح مصالحهم بني التأليف من قطًعا تمكََّن َلَما اإلنكليز،
ذا هو البرص. شطَّ وقلَّما كفتَيه، بني التعادل حفظ يف اليد اهتزَّت وقلََّما وِباسمها، الحكمة

للعراق.» وطني وفوٌز فيصل، للملك شخيص فوٌز «وفيه العظيم السيايس الفوز
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خراج فإنَّ شئِت، حيُث «أمطري قائًال: به تمرُّ التي السحابة يُخاطب الرشيد هارون كان
السحب تطيع كما السحب يطيع الخراج وكان إيلَّ.» يجيءُ فيها تُمطرين التي األرض
تعزيز يف منه يبذل مكارمه، وشاءت شاء كيفما به فيترصف طاميًا، إليه فيجيءُ هارون،
أساس العدل العرب: حكام أكثر عند مرعيَّة تزال ال التي بالقاعدة عمًال والقضاء، الجند
األخرى بالقاعدة عمًال اإلحسان، ومعاهد املساجد بناء يف منه ويبذل سياجه. والجند امللك

والتقوى. الربِّ أهل منزلة إىل الخليع حتى تَرفع التي
كبري يستحقُّ ما اململكة يف يبقى ال واألوقاف، والجوامع والقضاء الجند سوى وما
من ى تبقَّ ا ممَّ وعليهن عليهم فيغدق الحريم، يف والجواري البالط، يف الشعراء غري االهتمام

الخراج.
وإنَّ والعيون، القوايف أسري لهارون، خراجك فإنَّ السحب، أيتها شئت حيث أمطري

املخلصني. رعاياه من السحب وتجعل املؤمنني، أمري تخدم ذلك مع السماء
أو طريانه، يف منه قربها عىل السحب، يُخاطب كان أنه أظنُّ فال فيصل امللك ا أمَّ
املفاوضات هذه ملثل لديه الوقت اتََّسَع لو الدولة. بخراج يتعلق فيما أسئلة السماء يسأل
أن له كان ملا الشهري، العبايس بالخليفة يتمثَّل أن وشاءَ الشعرية، املناجاة أو االقتصادية
حيث «أمطري الرشيد: قاله ما للسحابة يقول أن له كان الكثري؛ الخري السحب من ينتظر
خارج الحارثية يف أو خانقني، قرب صغرية مزرعٍة يف تمطر لم فإن عندها، ويقف شئت.»
يكون قد فيما سواءٌ السموم وريح فهي — العراق أرض من يملكه كان ما كل — بغداد
وزير صاَر إذا النَّاس، ألحقر يجيُز فهو آياته، وتباركت الدستور، تبارك خراجها. من له

الجاللة. صاحب يا راتبك، هذا للملِك: يقوَل أن الدولة، يف املالية
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لرتكيا. زيارته حني كمال مصطفى الرئيس فخامة مع األول فيصل امللك جاللة

السالطني ابن السلطان أيَّام وأنَّ ذََهَب، قد الخالفة عهد أنَّ العراق حظِّ ُحسِن ومن
ويف إيران يف فأمطرت سمائها، يف السحابة أمعنت مهما إذن تعود؛ لن املؤمنني وأمري
وبني بغداد، إىل وصل إذا اليوم، خراجها بني فإنَّ البلدان، من دونهما وفيما أفغانستان
حريص خازٌن وراتبه، فيصل امللك بني ذلك، فوق كان، وقد وبرملانًا. دستورية حكومًة امللك

منه. دينار كلِّ عىل
أتعدى فال دقيٌق، صحيٌح ة الخاصَّ امللك بميزانية علمي أنَّ فرضنا ولو أقُف، هنا ها
ديوان عىل يتهافتون كانوا الذين بعض إنَّ أقوَل أن بي َكَفى أرسارها. إذاعة يف اللياقة حدَّ
امللك يُشاركون كانوا العراقية، القبائل مشايخ وبعض حوله، ويحومون حسني امللك أبيه

الخاص. دخله يف فيصًال
األمثال موضوع سوريا ويف الحرب إبان جوده كان بل جواًدا، كريًما فيصل كان وقد
فيصًال أنَّ أظنُّ ولكنِّي امللكية! امليزانية يف التدخل يليق ال أن قلت … العراق يف ا أمَّ والقوايف.
يشكر كان محدودة، غري وواجبات ومطالب محدود راتٍب بني وهو وإحسانه، مكارمه يف

ضنني. أمنٍي يد هي الخزينة مفتاح عىل القابضة اليد أنَّ األحايني بعض يف هللا
فاعلم ورمًزا، كنايًة إالَّ ذلك كان وما أسلفت، فيما مرَّة غري والتاج العرش إىل أرشت
ما العربية القيافة يف ولكن تاج. وال عرش العربي امللك لهذا كان ما أن — هللا رعاك —
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املؤتمر يف «لوين» اإلنكليزية الباخرة ظهِر عىل الربيطاني السفري أقامها التي الغداء مأدبة
النجدي. العربي

أنَّ بيَد بالقصب. املزركش العقال وهو العرب، من غريه عن صاحبه يميز ما التاج، يشبه
الديمقراطية لألحكام فيها خاضًعا وصاَر اإلفرنجية، باملالبس القيافة تلك أبدل العراق ملك

الزمن. هذا أزياء يف الجائرة
ومشيته طلعته يف ترى وكنت به. لبق لبسه ثوب فأي رشيقه، القدِّ مشيق كان وقد أَما
تعسفت مهما الديمقراطية، عىل ويصعب وصفه، يصعب الذي احر السَّ االمتياز ذلك وأناقته

عليه. تتغلََّب أو تمحَو أن املطَّردة، وأحكامها السمجة أزيائها يف
يشءٌ األحيان بعض يف يعرتيها كان يستمع، أو يحدث وهو مجلسه، يف األناقة أنَّ بيَد
واليدان منحٍن، منه والظهر فرتاُه عنها، ذهل وقد القروي جلسة فيجلس الهجنة، من
يزيد كان ا وممَّ حاله. بها يستقيم التي الكلمة تقول أن وتود الركبتني، فوق ُمرتخيتان
باآلخر؛ الواحد يلصقان كادا الجلسة، تلك جالس وهو رجَليه، رأَيس أنَّ املألومة بدهشتي
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جلوًسا الرجلني، يف االتجاه وهذا ينبغي، كما ٧ شكل يف ال ٨ شكل يف تا ُضمَّ رجَليه إنَّ أي
الجنديَّة. يف ومحظوٌر الغربيني، عند مستقبح وقوًفا، أو

كنت املستهجنة، جلسته فيصل امللك يجلس كان ساعة اعة، السَّ تلك يف أنِّي أكتمك وال
املدرك البدوي غري بيته، خارج ألحٍد وليس والتذكري. التنبيه يل تُجيُز التي باملنزلة أرغب
مضمومتنَي رجليه يرى إذ يقول أن الخاص، امللكي بالعطف امُلحتظي الصديق أو األمر لهذا

رجليك. فيصل، سيدي :٨ شكل يف
منهم األمراء حتى العرب، ألولئك ذكرنا عند يهون، الرِّجَلني يف االتجاه هذا أنَّ عىل
الديوان. عىل مرتبعون أو األرض، عىل جالسون وهم أرجلهم بأَبَاِهِم يلعبون الذين وامللوك،
يف السلوك ُمنكرات من يشءٌ يفته لم الذي النبي األمر، هذا إىل فطن النبي ليت فيا
الرجل، بأباِهم التسلية هذه عن كذلك ناهيًا َث حدَّ ليته القلس؛1 عن حتَّى فحدَّث شعبه،
اإلدرييس، السيد مجلس يف يوم ذات كنت فأقول: يدهشويرس، خربًا إليك أنقل ذاك إذ لكنت
مثًال السيد يد رأى وإذ وَجَلَس، وسلََّم أعرابي فدخل سعود، ابن امللك أو يحيى، اإلمام أو
يف جاء فقد للسنة؛ ُمخاِلٌف هذا العمر، طويل يا قائًال: صاَح الرشيفة باألباهم تعبث
إليه. يفطن لم — الحظ لسوء — النبي ولكن كان. لو أودُّ الذي الحديث ويروي … الحديث
هناك الجاللة أصحاب يقتدي أن إىل الرجل، بأباهم التسلية تلك العادة، تلك وستستمر

واألحذية. الجوارب فيلبسون العراق، ملك عمهم بابن
األقدمني العرب ملوك سائر مثل هذا يف وهو التاج، يلبس ال العراق ملك إن قلت
اللوِن سوداءُ أنها إالَّ الرسمية، الحفالت يف حتَّى السدارة يلبس فيصل كاَن فقد والحديثني،
عرًشا رأيُت وما عرٍش، شبه أو عرٍش عىل جالًسا مرَّة رأيته وما اإلنكليزي، ثوبه جوخ مثل
القرص قلت: يحيى. اإلمام عليه يجلس الذي مثل ملك فراش وال عرش، شبه أو القرص يف
املدينة عن حدثني امللك إنما له. وجود ال — التاج ومثل العرش مثل أنه والحقيقة —
ستُبنَى التي الجديدة، بغداد ستكوُن التصميم، عىل وأطلعني بناءها، يريد التي الجديدة
الساحة ويف كبرية، ساحٌة وسطها ويف املنصور، مدينة مثل مدورة الغربية، الضفة عىل
القرص العقد وِحلية الحكومة، أبنية احة السَّ وحول والغرب، الرشق بني للطائرات محطة

املستقبل.2 يف إذن قرص العراق مللك سيكون امللكي،

القيء. ؤ، التجشُّ 1
التنفيذ. طور يف املرشوع يزال ما 2
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هي األعظمية، طريق عىل بستان، يف القائمة الواحدة، الطبقة ذات فالبناية اآلن ا أمَّ
صغري، رواٍق يف أنت فإذا تدخلها الناس، يستقبل وفيها امللك، يشتغل فيها امللكي. املقر
السدارات ذوي الحرض الزائرين من يستقبل وهو الترشيفات، لرئيس مكتب شماله إىل
غرفة مكتبه جانِب وإىل للُمقابلة، وقتًا لهم يعنيِّ أو للملك فيقدمهم والعمائم، والربانيط
السكرتري مكتب الرواق من األُخرى الجهة وإىل للعيان، يبدو قلَّما الذي امللكي الحرس
والعقال، العباءة وأصحاب العرب، ومشايخ العشائر لرجال االنتظار غرفة تحاذيه األول،
ومجلسه، امللك مكتب هي مربَّعة، ردهٍة يف أنت فإذا حاجب، يفتحه كبري باٌب املكتبنَي وبني
يُبهرك، فال النور، تلطف األسرتة ولكن للباب، املقابل الحائط يف شباكان الردهة هذه ينريُ

الستقبالك. الواقف امللك، ووجه ناظَريك بني يحول وال
السجاد والغرب؛ الرشق بني وجامع الفخامة، عىل غالب فيه فالذوق الردهة فرش أما
خزانة وهناك أوروبية. بالجلد املنجدة الكرايس مع واملنضدة عربي، والديوان عجمي،
الديوان عىل امللك يجلس الهاشمي. البيت أمراء لبعض رسوم فوقها الحائط وعىل للكتب،
تصلها الكهربائية لألسالك أزرار بضعة حرفها عىل صغرية مائدٌة جانبه وإىل الصدر، يف

البالط. بدواوين
إىل األحايني بعض يف ويتقدم خطوات، بضع فيخطو امللك، يقف الزَّائر يدخل عندما
ِة الرِّقَّ من عظيٍم جانٍب عىل حديثه ويف استقباله يف فيصل امللك كان مرحبًا. الردهة وسط
زاره َمن كلُّ ذلك لك يقول األخالق. وكرم النبل ِمثَال كاَن بل والوداعة، واللطِف والبشاشة،
وكان الحرض. أو البدِو من رفيًعا، أو كان وضيًعا رشقيٍّا، أو كان غربيٍّا عرفه؛ َمن وكلُّ
سيكارة للزائر األحايني بعض يف ويقدِّم والسجاير، بالقهوة يأمر للجميع، رشقيٍّا استقباله
ُمعجبًا ويخرج البالد، مليك حرضة يف ال أصدقائه، أحد عند بأنه فيشعر ة، الخاصَّ ُعلبته من
فقد امللك، أُبََّهة من شيئًا شاَهد يكن لم فإن الرشيفة، الديمقراطية العربية الروح بهذه

القلوب. ملك ا حقٍّ هو العرب، أماجد من عربيٍّا قابل
فيه فيتناول النهار، يف امللك منزل هو واحدٍة؛ طبقٍة ذُو آخر بيٌت البستان ذلك يف
امللك كان البيتنَي يف هنا ها ة، العامَّ واالستقباالت الرسمية املآدب فيه ويقيُم املساء، طعام
للعمل املحدَّد الدوام نظام لريعى شغله يف كان وما يومه، معظم ويقيض يشتغل فيصل
األحايني. بعض يف يزيد وما ساعًة عرشة اثنتي فيشتغل غري، ال ساعات ثماني اليومي،

وما ومحادثاته، مجالسه ويف منضدته إىل جلوسه يف تنحُرص كانت فما أشغاله ا أمَّ
عام استقباٍل يف يروها أن لهم أين فِمن والحكومة، البالط لرجال حتى تظهر كلها كانت
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أو سافرة — امللك وشئون ناطقًة، أو ساكنًة الدولة، هموم إن أال رسمية؟ مأدبٍة يف أو مثًال،
أُخرى وبكلمٍة امللك. غري بوطأتها ويشعر يعرفها وال الضيوف، بني َلتتمىشهناك — بة محجَّ
بطعامه، حتى َليختلط العربي امللك هذا شغل وإنَّ لْهِوه، ساعِة يف حتَّى يشتغل امللك إن
الضيوف؛ اختالِف عىل ضيافاته يف ُمزدوًجا شغله كان وقد وحده، يأكل فيصل كان فقلَّما
أو الشكوى أصحاب من األوروبيني، من أو الوطنيني، من أو البدو، مشايخ من كانوا فإذا
فال يعرضون، فيما َ ويتبرصَّ إليهم، يستِمَع أن فعَليِه االمتيازات؛ أو اإلِصالحية املشاريع

ة. األمَّ خري فيه يكون قد ا ممَّ يشءٌ يفوته
عيل؟ بن الحسني بن فيصل بيت أين الخاص؟ امللكي املنزل وأين هذا: بعد تسأل قد
األُخرى بالبيوِت شبيٌه طبقتنَي، ذو بيٌت امليدان جانب إىل املدينة، قلب يف صغري شارع يف
اللغتنَي فيصل امللك معلم دبَّاس، إبراهيم األستاذ فيه يسُكُن ببعض؛ بعضها امللتصقة
امللك فيه قال الذي املالكة، الهاشمية األرسة يف اللبناني املعلم بل والفرنسية، اإلنكليزية

وأحفادنا.» أوالدنا ُمعلُِّم «هذا حسني:
الخاص؛3 امللك منزل املذكور، البيت من ذراع مائتي نحو عىل أيًضا، الشارع ذلك ويف
األمريات وكريماته غازي، األمري الوحيد وابنه الوحيدة، زوجته حزيمة؛ امللكة تقيم حيث

يومه. من ساعات بضع أهله مع يقيض فيصل امللك كان هنا ها الثالث،
ُمَعلِِّمه منزل من قريبًا العادية البيوت من صفٍّ يف منزله يكون أن استنَكَف وما
أبناء ونظر مكان، كلِّ يف العرِب نظر أللفت اللبناني» «املسيحي أقول اللبناني، املسيحي
هللا— امللكحسني—رحمه كان فما الهاشمي، البيت يف بل فيصل، يف ة خاصَّ مزيَّة إىل لبنان،
العربي املوقف هذا يف مثله كلهم أنجاله وأنَّ واملسيحي، واملسلم واللبناني، العربي بني يفرُِّق
اللبنانيني، إىل أقربهم كان فيصل امللك إنَّما العربية، البالد سكان جميع عروبته يف الشامل

ومواهبهم. بعلومهم واالنتفاع استخدامهم، يف رغبة وأشدهم بهم، إعجابًا وأكثرهم
تحقيق دون تُحوُل كانت العراق، يف الحزبية والنعرات السياسية، النزعات أنَّ عىل
كاتب يعيِّنَه أن نيته يف كان فقد دباس؛ إبراهيم ملعلمه مرَّة أراده ما ذلك من رغباته،
عىل إنِّي االحتجاج؟ ذا يف السبب وما البالط. وخارج البالط يف االحتجاج صوت لوال ه، رسِّ
السياسة هي إنَّما فيه، الديني ب للتعصُّ أثر ال أن — ني املحتجِّ بعض أعرف وأنا — يقنٍي

العراقي. للمجلس دار دجلة ة ضفَّ عىل الواقع املبنى هذا حول 3
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هذا يف وخصوًصا البلدان، كلِّ يف الوطنية األعمال غالبًا تشنُي التي الشخصية، واملآرب
العربي. الرشق

املشاكل من بغريها االهتمام من فيصل امللك تمكِّن الُكربى امُللك مشاكل كانت وما
يشغل ما كبريها من وعنده األمور، صغائر تكبري لنفسه يُجيز كان ما بل املحليَّة، الحزبية

وُقواه. وقته ومعظم وعقله، قلبه
كان ما يدرسها. والفرنسية اإلنكليزية مسائله التلميذ، امللك وهو ذلك، فوق وعنده
الشأو بلغ فقد باألستانة؛ صباه يف كان كما التحصيل، يف ِر املتأخِّ الكسول، بالتلميذ فيصل
بهذه خطبة خطب األخرية زيارته إنكلرتا زاَر وعندما للتعلُّم، وقته قرص عىل اإلنكليزية، يف
أستاذ يا أتمنى «كنت الدباس: ملعلِِّمه قال فقد وقعها، بحسن فخوًرا بل مرسوًرا وكان اللغة،
فإنك أنفسهم، اإلنكليز كأبناء باإلنكليزية يخطب تلميذك لتسمع لندن يف معي تكوَن أن

«… بتلميذك تفتخُر كنَت شك وال
يف املعلمني، دار يف مرَّة خطب فقد ُمعلًما؛ كذلك يكون أن ِه بودِّ كان وقد تلميذ، ملٌك
بضع ولو ثانوية مدرسٍة يف يُعلِّم ألن مستعد إنه وقال والروحية، الخلقية املعلِّم واجبات

األسبوع. يف ساعات
إذا عجَب فال وتوطيدها، الدولة أُُسِس وضع يف ذلك فوق ويعمل ويُعلِّم، يتعلَّم ملٌك
يوم كل املقر يجيءُ كان ساعًة. عرشة اثنتي األحايني بعض يف يتجاوُز اليومي عمله كان
من ويشتغل الدواوين، رؤساء قبل غالبًا، فيصُل، شتاءً والثامنة صيًفا السابعة الساعة يف
مزرعته، الحارثية إىل الظهر بعد الواحدة اعة السَّ يف يذهُب ثم ساعات، سبع إىل خمس
الرَّاحة يُحَرُم غالبًا كان أنه إالَّ وللقيلولة، للغداء بغداد، من أميال خمسة نحو عىل وهي
بعض يدعو كان حيث الصغري؛ البيت ذاك إىل به تلحُق كانت امُللك أشغال ألن هناك؛ حتى

الشاي. مائدة حول السياسية الجلسات فتُعقد صحبه،
هنا ها إنِّي الحارثية: يجيء عندما يقول كان فقد أشغاله؛ كلُّ عددُت فيما وليس
َدَفنَه والعامة، الخاصة النفقات بعد ماله، من ى يتبقَّ كان ما كل إنَّ مرَّة يل قال وقد ح. فالَّ
باألرض؛ شغًفا — يقال والحق — كان فقد وخانقني، بالحارثية مزرعتَيه يف أْي األرض، يف
كان ما فيها. الزراعية والبدع اآلالت بتجربة خريها، عوامل بتحليل بامتحانها، بزرعها،
ذلك ومع بها. استطاع ما ويهتمُّ عليها، يُِرشُف كان ولكنه بنفسه، كلها األعمال هذه يُباِرشُ

التجربة. طور يف يزال ال وأكثرها كلها، الزراعية مشاريعه أفلحت فما
ويحذُِّرونهم األيَّام يف النَّاس يُناُدوَن وأمريكا أوروبا يف واملصلحني الحكومات نسمع
شعوب مثل ليس العراقي الشعب ولكن املزارع. إىل عودوا الحقول، إىل عودوا قائلني:
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هذه ِليستوجب والصناعة، التجارة عىل والتزاحم املدينة، عىل التهافت يف وأمريكا أوروبا
فيها، الفنيَّة العلميَّة األساليب إىل الكثريين نبَّه بالزراعة فيصل امللك اهتمام أنَّ إالَّ الدعوة.

العراق. يف الزراعية النهضة نواة ووضع
يخرج كان فقلَّما وترحاله، حلِّه يف األُبَّهة يكره كان أنه فيه الديمقراطية حسنات ومن
أو امللك لسيارة ينتبهون الناس كان ما امُللك. أبهة من برَّاقة حلقٍة يف يظهر أو موكب، يف
جانب إىل يجلُس واحد بياور يكتفي فيصل كان فقد بغداد؛ شوارع يف مرَّت إذا يعرفونها

األحايني. بعض يف السيارة نفسه هو ويسوُق ائق، السَّ
الغروب عند يعوُد ثم هناك، يومه من ويقيضشطًرا للغداء الحارثية يؤمُّ كان إنَّه قلت
يف الرسمي الثوُب أوروبا يف وأَِلَفه استحبَّه ا وممَّ للبالط. املجاور املنزل يف العشاء ليتناَوَل
العادي. ثوبه يف — لهم إِكراًما — العشاء فيتناول األهايل من ضيوفه كان إذا ا أمَّ املساء،
يظهر أن ا وإمَّ األبيض، والقميص األسود الجوخ يرتدي أن ا فإمَّ أوروبيون، بينهم كان وإذا
بعد الترشيفات، رئيس السوريني أحد َسأََل للجيش. العام القائد بصفته العسكري ثوبه يف
الثوب يف «تعاَل قائًال: فأجابه يرتدي، أن عليه يجب األثواب أيَّ امللك، مُلقابلة وقتًا له َ عنيَّ أن

يسأل.» ال امللك البس؛ أنت الذي
االنتداب ودار الحكومة يف أصدقائه من أو وأهله، حاشيته من امللك ضيوف كان وإذا
الذي «بريدج» ال ويلعبون بيتيَّة، جلسة العشاء بعد وإيَّاهم يجلس كان فقد والسفارات،
املجيدين من كذلك «التنس» لعب يف كان إنه يل قيل األلعاب. من سواه عىل يْؤثره كان
سعود ابن وبني بينه أْي جنوبًا، زمالئه وبني الناحية هذه من بينه قارنَّا فإن املربزين.
جاَريه وبني بينه امُلقارنة كانت إذا ا أمَّ املبالغة. حدِّ إىل عرصيٍّا لنا بدا يحيى، اإلمام أو مثًال
أالعيب يف دونهما فهو أنقره، وداهية طهران داهية وبني بينه أْي وشماًال، رشًقا اآلخرين
يف ُمتساهًال كان أنَّه بيد فيه. يرغب وال «بوكر» ال لعب يحسن كان ما ألنه العرص؛ هذا
ويحرص عليٍّا، األخصِّ عىل يحرتم كان وقد هللا، وعبد عيلٍّ أخَويه من أكثر االجتماعية األمور

كرامته. عىل
العشاء يتناول فيصل امللك كان رمضان؛ يف ليلة ذات جرى بما ألخربك هذا أقول
— ضيوفه وكان العراق، سياسة يف ُمفِرٍح بحدٍث احتفاًال املقرَّبني، الحكومة رجال وبعض
الخرب امللك فقرأ يفصحون، وال الضيافة يف بنقٍص يشعرون مرحون فرحون وهم — إخوانه
إعالٍم سابق ُدوَن أََخاُه، يزوُر عيل امللك جاءَ الليلة تلَك ويف بالشمبانيا، لهم وأمر وجوههم يف
… الجوِّ يف وتتطاير تفرقع القناني اَدات سدَّ كانت ساعَة الطعام قاعة فدخل بذلك، منه
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امللك أبيه حكومة وبعضرجال عيل األمري كان ة، جدَّ يف سمعتُها أُخرى قصًة أذكر إنِّي
صندوق الحني بعد الحني يجيئه كان ُمدمن شيٌخ ومعهم الطائف، يف مصطافِّني حسني
األمري بيت إىل ً خطأ يوم ذات الصندوق فأرسل ة، جدَّ يف مسيحي تاجٍر من الوسكي من
يف ُفِتَح الصندوق «إنَّ يقول: صاحبه إىل الباقي أرسل ثم زجاجتنَي، منه وأخذ ففتحه عيل،

تدري.» فاألرض الزجاجتنَي أمر من كان ما ا أمَّ … عليه الرسم وأُِخذَ الجمرك
أنه بيَد املحافظني، من — األقل يف بيته وبتقاليد بمهنته عمًال — فيصل امللك كان
ُمدِرًكا كان فقد والحكمة؛ العقل استيالء عليه املايض استوىل وما كلها، بالقيود يتقيَّد لم
أنَّ كذلك ُمدرًكا وكان والسطوة، الشيوع من زمانه يف واالجتماعي السيايس للتطرُّف ما
فيهم ارين النعَّ عىل ويُقبلون التمرد، إىل ينزعون ُمحافظني، الحال بطبيعة كانوا وإن العرب
شيئًا عمله وأساليب مبادئه يف يقرن أن شئونهم ويدير أمرهم يتوىل من فعىل املشاغبني.

األمور. يف الوسط يتحرَّى فيصل امللك كان لذلك املستبد؛ الحاكم من شيئًا املصلح، من
بملوك يقتدي أن أَحبَّ الغلو!» يفسده ُمفيٍد تقليٍد من «كم ِمراًرا: يقول سمعته وقد
يف وَحَرضٍ بدٍو من الناس يجيئه فكان األمر، بارش بل للناس، الجلوس يف وأمرائهم العرب
ويقيض لهم فيسمع شكاويهم، عارضني مسلمني أسبوع، كل من والسبت األربعاء يومي
ُح ويصحِّ بخربه، يزيد ما فيها ويرى االجتماعات هذه إىل يرتاح كان وقد بينهم، استطاع ما

الرعيَّة. وبني بينه تُقرُِّب أنها عن فضًال الناس، بطبائع علمه
محاكم فهناك البدع؛ من عدتها تكون وقد عينه، بغري إليها نظرت الحكومة ولكن
ة، الخاصَّ املواطنني شئون يف ل التدخُّ للملك يجوز فال … وهناك دستور، وهناك وقضاة،
يف زائًرا جاء من كلَّ يُقابل ذلك مع امللك ظلَّ طاقته. فوق امللك لُوا يحمِّ أن بالنَّاس يليُق وال
وقد بغداد، يف عقيمة الرياضأمست ويف صنعاء يف خريًا املثمرَة العادة ولكن اليوَمني، ذَينك
مهمًال. تقليًدا يذكرون كما أو تعاد ال حجة الحاج يذكر كما الناس فيذكرها قطًعا، تبطل
هي إن «فيصلية»، ال باسمه تدعى اليوم وهي فيصل، امللك اخرتاع هي السدارة وهذه
الوسط، األمور خري املأثورة: الكلمة ا أمَّ طبعه. من كان الوسط حب أنَّ عىل آخر دليٌل إالَّ
احتجاج هي قلبق، وال هي قبََّعة ال السدارة؟ وما الذوق. حسن وال دائًما الحكمة تمثل فال
يف إنَّ منه. أحسن صحيٍّا هي وال الطربوش، من أخف الصيف يف هي وما الطربوش، عىل
ولكنها اك، يتحدَّ يشءٍ من لبسها طريقة تخلو وال الظرف، من شيئًا شكلها، يف خطوطها،
جديدة عمرًة فيصل امللك أراَد والدعابة، ة الخفَّ رمز — األقل عىل — الرسمية املواقف يف
نبذه، كما الطربوش نبذت التي األمة يقلد أن وأبى أهله، من للعرصيني أو العراق، ألهل
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اكتفى الوسط، الحدِّ عند يقف أن اضطرَّ لذلك كاملة؛ القبعة كمال مصطفى مثل فيختار
قبعة. بنصف

مبتورة هي إنََّما لها رفَّ وال حافة ال التي فالعمرة طويًال، تدوُم السدارة أنَّ أظنُّ ال
عن يستغني أركانه توطََّدت إذا الوطن ولكن وطنيٍّا، تقوله فيما بليغة تكون قد ناقصة،
مليًحا كان إذا ترمقه وال قبيًحا، كان إذا الوجه تفضح لها رفَّ ال التي والعمرة الرموز،
يف الصحيَّة الناحية وأدركوا ذلك، العرب أدرك لقد فيه. املالحة يزيُد الظلِّ من بيشءٍ
نبذنا فإذا مًعا، والفائدة للزينة بعقال وربطوها الكوفية، العرقية فوق فلبسوا العمرة،
وهذا الرأس، مكشويف األقل، عىل الرسمية املواقف يف نَظهر، أن بنا فيليُق والعمامة العقال

املرعيَّة. للتقاليد وُمخالف امُلحافظني املسلمني عنَد مكروٌه
جهم الرأس، مكشوف فيها وهو األخرية، صورته يف التقليد تعدَّى فيصل امللك أنَّ عىل
عىل السدارة وتخيَّل إليها، عد الكآبة. من ِمسحٌة سيماءه تعلو الفكر، غور بعيد املحيَّا،
عىل تخيلته وما مالمحه بني التناقض هو ُمستهَجن؛ ُمستغَرٌب يشءٌ الوجه يف يبدو الرأس،
فعندما واألناقة، الحسن يف الرس هو التناسب أنَّ فيصل امللك عىل يخفى كان ما رأسه.
أكثر هو املكشوف فالرأس ًما، ُمتجهِّ الوجه يكون عندما أو الوجه، يف بليًغا التفكر أثر يبدو

محقرة. صغريٌة ُقبََّعٌة تعلوه الذي الرأس من تناسبًا
واألناقة، الحسن أسباب من السدارة تفتقده ما فيها تَر صيده يف فيصل امللك عمرة خذ
تظلل الصيد عمرة أنَّ بينا محاسنه، وتسلبه العابس، الوجه التعب، الوجه تحقر فالسدارة
املحاسن هذه فإنَّ لها، وتأمَّ الصيد يف صورته إىل عد وجالًال. قوًة تزيده فيه الخطوط بعض

املذَّخر. النشاط من يشءٌ التعب خطوط ظالل يف حتَّى ويبدو بليغة، واضحًة َلتبُدو
الكلفة عن ينبو واالتضاع، البساطة مثاَل يشءٍ، كلِّ يف مثله الصيد، يف فيصل امللك كان
امللكي، الحرس من اثنان أو واحد يُرافقهم أصحابه بعض فيخرج األبهة، عن ينبو كما
اصطحابهم يؤثر كان الذين ا وأمَّ املهارة. بغرِي بينهم تََفاُضَل ال إخوان، املطاردة يف وكلهم
كورنوالس. كينيهان الرس اخلية الدَّ وُمستشار قدري، تحسني الترشيفات رئيس فمنهم
فالرس ، الغلوِّ يف يسرتسالن ال أنهما كما ه حقَّ يغمطان ال الصيَّاد امللك عن ثا حدَّ إذا واالثنان
يف املطاردة يف امللك قوَّة عن ُسئل إذا يبسم ولكنه اإلصابة، يف امللك بمهارة يعرتُف كينيهان

امليش.
الصيد، يف دونه أنه ا وأمَّ امللك، يُمايش أن يستطيع ال بأنه يعرتُف فهو تحسني ا أمَّ
ا مجدٍّ يميش ثمَّ ويبتسم، فيسمع امللك يفاخران كانا كذلك نظٌر. فيها فمسألة اإلصابة، يف
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يجيءُ الحبارى، من رسب له عرض وإذا اإلنكليزي، رفيَقه العْدو يف فيُدِهُش غزالنه، وراء
اآلخر. الرفيق فيدهش اإلصابة، يف مهارته عىل بالدليل

العرب عادات وعن السلف، تقاليد عن فيه خرج فيصًال امللك إنَّ أقوُل الصيد ذكر عىل
يصيد كان وقلَّما صيده، يف الصقر يستخدُم كان فقلَّما العراق؛ يف حتَّى ُمتَّبعة تزاُل ال التي
ببعِض يتشبَُّه كان أظنُّه ملا الصيد، من النوع بهذا رغب أنه ولو الربِّي. الخنزير بالسهام

ذهب. من ِنصالُها الصيد ويف الحرب يف سهاًما يحملون كانوا الذين الخلفاء
بيوت يف والرسور البهجة يبعُث كان فقد صيده، من العودة عند فيصل امللك جود ا أمَّ

بغداد. يف أصدقائه من الكثريين
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وإن النبي، ساللة من أحد يف كلها تتجىلَّ النبويَّة األخالق أنَّ واملنقول املعقوِل يف جاء ما
يف الحسنات من ذلك يُعدُّ وقد صافيًا، سليًما السنني من وألف ثالثمائة خالل نسبه كان
كان وما الوحي. من شيئًا يدَِّعي أو النبوءة، إىل يطمح مثًال فيصل كان ما الزمان. هذا
دون تُقفل التي األبواب تلك له ليفتح كافيًا اإللهي النور أو الروحي الفيض من قسطه

ملموًسا. أمًرا والخيال راهنة، حقيقًة لديه الرؤيا فتجعل الناس، من سواه
ذات عيل امللك ألخيه تراءى كما — أعلم ما عىل — لفيصل مرة محمد النبي تراءى ما
ِمحنٍة وأسري املدينة أمري يومئٍذ عيل كان للصالة. الجامع إىل ذاهٌب وهو املدينة، يف ليلة
ويستنجده، بالرسوِل يستغيُث النبويَّة، الُحجرة َم فيمَّ برجائه، وتذهب قواُه تهدُّ كادت
إيمانك «مكِّن له: وقال — أستاذ يا اآلن، أراَك كما وهللا رأيته — الشارع يف الرسول فالقاه

تقنط.» وال عيل، يا باهلل
— كان وما واملحن، التجارب الكثرية حياته يف مرَّة النبي رأى فما فيصل امللك ا أمَّ
عن فيصل تناَزَل وقد باسمه، يحلُف مرَّة سمعته وما بالنبي، يستغيُث — أعلم ما عىل
حقوق بعض عن كذلك وتناَزَل نفسها، العمامة بل العمامة، ذؤابة أْي النبوية، ارة الشَّ
حقوقها، بعض يف املرأة ونرص واحدٍة، عىل زواجه يف اقتََرصَ فقد الرشيف؛ وتقاليد املسلم
الرحيل، يف ضيوفه يستعجُل كان وما يهيمون. واٍد يف إنهم يقوُل فال الشعراء؛ يُكِرُم وكان
خصومه أصىل فقد والقتال، بالحرب يرغب كان وال فانترشوا». طعمتم «فإذا اآلية: ُد فريدِّ

العالم. يف لم السِّ لتأييِد وعامًال ُمسامًلا، ذلك بعد وكان مرَّة، النار
ِعي يدَّ وال كبعضاألرشاف، التملك، يف القوَّة إىل ينزُع ال رشيًفا، رشيًفا فيصل كان وقد
يف البدع إىل يجنح وال يَُقامر، وال الخمَر، يرشُب ال ُمتواضًعا، نزيًها تقيٍّا وكان له، ليس ما
به شعورهم فيربز النبوي، النسب تقديرهم يف يُغالون الذين من فيصل كان ولو امللذات.
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يحيى، اإلمام مثل شاذٍّا تشبُّثاته ويف أبيه، مثل ا ُمستِبدٍّ أحكامه يف لكان إليه، اإلساءة حدِّ إىل
ُمضحًكا. ُمستغربًا األحايني أكثر يف أمره لكاَن سعود ابن مثل السنة عىل ُمواظبًا كان ولو
َدة، متعدِّ سطوٌح إيمانه لبلورة كان بل وكفى، صادًقا حنفيٍّا ُسنيٍّا ُمسِلًما فيصل كان
ُمحادثته يف أشعُر كنُت وقد صافيًا، انعكاًسا األُخرى اإلسالمية املذاهب أنوار فيها تنعكُس
هو العالم. يف األديان لسائر االحرتام يتخلَّله الذي التساهل من بطانة ينية الدِّ لعقيدته أنَّ
ِلِه تعقُّ يف كان فقد املسلمني؛ ُحكَّام بني مثله يندر مسلم وهو الكبار، العالم رجال من رجٌل

واإلخالص. الحبِّ مثال وتساهله صدره رحابة ويف العالية، الحكمة مثال واعتداله
بتقليد عمًال بدوية، عربيًة تربيًة املضارب يف تربَّى فيصًال أنَّ الكتاِب مطلع يف ذكرُت
بوا ويترشَّ البدو، مثل يخشوشنوا أن اء، أشدَّ اء أصحَّ أبناؤه َ ينشأ أن منه يُراُد الهاشمي للبيت
عرشة سبع األستانة يف فيصل إقامة ولكن التقليد، ِنْعَم واإلخاء، الحرية روح البادية يف
اكتسبه ما — يظهر ما عىل — أفقدته األرس، يدعى أن يجوز وفيما العيش، بلهنية يف سنة،
والعافية، ة حَّ الصِّ بتماِم الدوام عىل مستمتًعا فيصل كان فما والنشاط، القوَِّة من البادية يف
عصبيَّة قوٌة هي إنَّما السيايس جهاده يف االستمراِر من تَمكِّنه كانت التي القوة تلك وأنَّ
البادية، ات مشقَّ من البدو يتحمله ما الحرب يف ل تحمَّ فقد والعزم، اإلرادة منشؤها ومعنوية،
ويقول: الشجاعة، عىل الرَّأي يؤثُِر كان ولكنه وأروعها، مظاهرها أشد يف هذه قواه وبدت

والتدبري.» باإلدارة يبدأ «النرص
مفكًرا، رجًال وآخًرا أوًال كان بل الكبار، الحرب رجال من كان ما إنه نقول أن يصح
غري ُشجاًعا السلم، أْجِل من وجهاده حبِِّه يف فيصل امللك كاَن وقد السلم. صنو والفكر
مراًرا القريش العربي الدم اضطرم لكان ذلك لوال الحساب، يذكِّر ال كريًما وشهًما هيَّاب،
يُربَّر عمٍل عىل فحمله املعاهدون، عليه وانقلب السياسيون خانه يوم وخصوًصا عروقه، يف
يأبى كان ولكنه أعدائي، وعىل عيلَّ أنفسهم، وللعرب العرب لخصوم البالء فيه يُحمد وال

ًرا. ُمدمِّ يكون أن
فقد فيصل ا أمَّ وحماقتهم. امللوك عنجهية منشؤها التي بالنكبات حافل التاريخ إنَّ
رمًزا أسمى، لحبٍّ رمًزا عنده الذات حبُّ وكان العنجهية، بُعد منه بعيدة الحماقة كانت
كان له، املؤيد السلم سبيل ويف الحب، هذا سبيل يف العربية. أمته لحب رمًزا قومي، لحب
ًال توصُّ النَّفس؛ ويُنِكُر الغيظ، يكظم وكان منزلته. يف آخر رجٌل يتحمله ال ما فيصل يتحمل

أغراضه. إىل
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الكوفية. يف األول فيصل امللك

حلِّ ويف دة، املتوقِّ األمور ُمعالجة يف البارع الخبري، الحكيم الرجل شأن هذا إنَّما
كاَن فيصًال أنَّ فيه ريَب ال ا وممَّ السياسة. يف العظيم الرجل شأن هذا بل ة، دَّ املتعقِّ املشاكل
يكفي العالم؛ يف لم السِّ أجِل من العاملني أكِرب ومن األدنى، الرشق يف السياسيني أعظِم من
تغلَّب فقد به؛ امُلحيطة والبلدان الجديد العراق بني السلميَّة الت الصِّ لتوطيِد به قاَم ما
العراق جارات يف الحربيَّة النزعات عىل ولوطنه، ليقينه وباإلخالص والشهامة، بالحكمة

ونجد. وإيران تركيا الثالث:
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برمنغهام. متحف الصورة هذه اشرتى وقد جان أوغسطس الفنان رسمه كما األول فيصل امللك

وباريس، وطهران ألنقرة زياراته ويف البلدان، هذه لحكومات ُمصالحته يف إنَّ أجل،
سعود ابن وبني بينه باألمس، ُخصومه وبني بينه الوالء ُعَرى لتوثيِق قة املوفَّ مساعيه ويف
يستوِجُب ما الجليلة األعمال هذه يف إنَّ أنفسهم، والفرنسيس خان ورضا كمال ومصطفى
يُوِجُب ما فيها إنَّ األخالق. وكرم الشهامة ومن األهواء، وُمغالبة النفس، ترويض من الكثري
ُل يُؤهِّ كان ما فيها إنَّ بل مكدونلد، ورمزي وبريان شرتاسمان بأسماء اسمه نقرن أن علينا

للسلم». «نوبل لجائزة العراق ملك
خالًفا الخالف كان «لو قال: سعود ابن العزيز بعبِد اجتماعه عن فيصل حدَّثني
بأس. فال األمر؛ وانتهى أحدنا، وُقِتَل واحرتبنا، وتالقينا سعود، ابن وبني بيني شخصيٍّا
امللوك نحن كبريٌ! إثٌم بل وهللا، عيب فهذا أنفسنا؛ أجل من العرب لقتل العرب نجرَّ أن ا أمَّ
املسلك نسلك أن اإلثِم، من بل العيب، فمن العربية؛ البالد هذه مصالح عىل أُمناء واألرشاف
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نستخدَم أن العيِب من وأرشاف. ملوك ألنَّنَا ة؛ الخاصَّ َمَصالحنا غريُ فيه تستقيُم ال الذي
الشخصيَّة امللك مطامع تتغلَّب وعندما فيها. رشيٍف مقام أو ملٍك مقام لتعزيز ة األُمَّ قوَّة

عليها.» واجٌب ذلك بل تُحاسبه، أن ذاك إذ ة لألُمَّ يحقُّ وطنيته عىل
البرصة، خليج يف الربيطاني الحربي املركب عىل العزيز وعبد فيصل اجتمع عندما
الطريقة عىل اآلخر منهما الواحد وقبََّل اإلخوان، سالم سلَّما ،١٩٣٠ سنة شباط شهر يف

العزيز: لعبد فيصل قال ثم العربية،
وأنت العراق ملك أنا إنََّما سعود، ابن العزيز عبد يحدُِّث الحسني بن فيصل اآلن «لسُت
امللك بن فيصل الرشيف بصفتي هذا اجتماعنا يف إيلَّ تنظُر كنت فإذا ونجد. الحجاز ملك
ملك بفيصل هو اجتماعك ولكن تحتقرني، فإنََّك كان، ما وبينه بينك كان الذي الحسني،
والء عىل تكون وأن سعيدة، والحجاز نجد بالد تكون أن وآمل أُحبُّ هذه وبصفتي العراق،

العراق.» وبالد
بنيناها «ما ونجد: العراق بني الحدود قرب بُنِيَت التي املخافر بخصوِص قاله ا وممَّ
عن وقبائلنا، قبائلكم القبائل، لردع بنيناها أخي. يا لكم، ُمساعدًة بل نجد ألهل عداوة
للنظام، الطَّاعة فيتعودون خائبني، نردهم صائلني اإلخوان جاءَ فإذا والتجاُوز، الغزِو
بالدكم ملصلحة هي املخافر العراق، قبائل يف أقوُل وكذلَك ضبطهم. ذاك إذ عليكم فيهون

وبالدي.» — وهللا —
االحتقار من أو البُغض من ذرَّة قلبي يف ليس أن باهلل «أقسم العزيز: عبد امللك
إىل قلبي تابًعا جئُت البيت، ورب وباهلل وهللا واإلكراِم، الحبِّ غري لفيصل فيه وما لفيصل،

العرب.» خري فيه ما إىل جميًعا َقنَا يوفِّ أن هللا أسأُل وإنِّي االجتماع، هذا
روسيا بطريق منها وعاَد أوروبا، يف العزيز عبد امللك ابن فيصل األمري كان وعندما
جميًال، ترحيبًا به الحكومة بت رحَّ ،١٩٣٢ سنة صيف يف بغداد إىل ووصل وطهران
له فأدب امللك، عىل َضيًفا فيصل األمري حلَّ والوالء، اإلكرام بُمظاهرات الشعب وشاركها
امللك كان وما العظيم. العربي الزعيم العزيز، عبد امللك ُمطريًا فيها وَخَطَب رسمية، مأدبًة
الُوثَقى اإلخاء عروة «إنَّ يقوُل: فيصل امللك إىل أبَرَق فقد وإخالًصا؛ كرًما أقل العزيز عبد
العواطف هذه أنَّ يقنٍي عىل إنِّي فيصل.» فضل من هي العراق وأهل والحجاز نجد أهل بني

القلب. من هي يَاسة، السِّ فوَق هي العاهَلني بني امُلتباَدلة
صديٌق فيصًال امللك «إنَّ ة: جدَّ يف أخريًا ُزرته عندما العزيز، عبد امللك يل قاَل فقد

حكيم.» مقتدٌر وزعيٌم األخالق، كريم رشيٌف وعربيٌّ ُمخِلٌص،
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أنا أمريكا نزور أن يحب إنه يقوُل «فيصل الدعابة: إىل يجنُح وهو مرَّة يل وقال
ونحن سافرات، هناَك النساءُ وهللا، ال والحريم، وحدنا؟ أمريكا، إىل نسافر وكيف وإياه،
الحريم نأخذ يصري. ما هذا الحريم، ونرتك نُساِفُر ملسو هيلع هللا ىلص. النبي سنة الحجاب يف متبعون
روح يسمونه الذي بهذا يقولون الذين من ولسنا … وهللا صعب هذا ، بُُهنَّ ونُحجِّ معنا
ونمتنُع النبي يجيزه ما نأخذُ النبويَّة، السنة متبعون إنَّنَا غري. ال بواحدٍة فنكتفي العرص،
ملكت وما ورباع، وثالث مثنى النساء، من نشاءُ بما التمتع لنا أَجاَز فقد يحظره، ا عمَّ
ا أمَّ … واحدة من أكثر بعضهم يلزم ال فقد يشاءون، ما املسلمني ُحكَّام من لغرينا أيديكم

عنها.» يتنازلون التي بالحقوِق ُك نتمسَّ فإنَّنَا نحن
واألمريات زوجته امللكة ولكن واحدة، بغري الزواج حقِّ عن فيصل امللك تنازل قد
الدين؛ عىل املبنيَّة والسياسة الدينية، الدعايات يستصوب كان وما بَات، ُمحجَّ يزلن ال بناتها
إىل بالدخول األجانب للمبرشين أذن ولكنه ابيَّة، الوهَّ النجدية للنزعة ُمخالًفا كان إنه أي
القبعة عن أحجم ولكنه العراق، يف فنبذه تركيا يف الطربوش نبذَ استحسن وقد العراق.
بعض يف كمال ومصطفى سعود ابن بني إذن فيصل وقف لقد بالسدارة. عنها واستعاض
بما عمًال بل باالقتداء، تُذل أن يخىش كرامٍة عىل ِحرًصا ذلك كان وما االجتماعية. األمور
عندما الخطرية، املواقف بعض يف ُمقدًما َشاهدنَاُه فقد وأحواله؛ بيئته مثِل يف ا حقٍّ رآه
فما جريانه. وبني بينه الوالءِ ولتوطيد للسلم كالعمل فيه؛ الِحكَمَة ُن ويتيقَّ السبيل ح يتوضَّ

بكرامته. املفاداة من إقدامه يف يكون قد ملا اكرتث وال األمر هذا يف هيَّابًا كان
ويسمع ُد، ويرتدَّ يُحِجُم اليقني، فيها له ُح يرتجَّ ال التي واملواقف امُلريبة األحوال يف كاَن
فيها تزاحمت وإن املتأكدة، األحوال يف ولكنه ُمشريًا. نَاصًحا جاءه من لكلِّ ذلك فوق
الزعامة روح فتظهر حازًما، جازًما لغرضه ويمِيض بعمله، يستقلُّ كان األغراضوالنزعات،
األول الركن كانت بل أحواله، كل يف الُكربى سجاياه من السكينة كانت وقد قوية. طليقًة فيه
السيطرة أسباب ومن للنفس، الغذاء من فيها وما السكينة كلها. والسياسية املعنوية لقواه
أو الغضب حالِة يف يُرى كان فقلَّما فيصل، يف العظمة نواحي من ناحية هي هذه عليها،
«أحب وزرائه: أحد يل قال الَعاِصَفة، الرياُح تهزُّه ال األشجار، من األَرز كأنَّه االضطراب؛
يميش ال ويروق. يسكن أن يلبث فال مرَّة غضب وإن ُمضطربًا، أو ُمغضبًا مرَّة أراُه أن وهللا

ُعقبَاُه.» تُحَمُد ال ما إىل النهاية، إىل الغضب مع
من أو يحب، ال من مجلسه يف كان فإذا والتأثُّر؛ اإلحساس شدَّة ذلك، مع مزاياه، ومن
وهو ذلك يفعل السكوت. باب عليها وُمقفًال بنفسه، ُمتواربًا ُمنكمًشا، تراُه كنَت به، يثُِق ال
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صدرته أزرار من بزرٍّ يلعُب مرَّة رأيته بسبحته. يلعُب أو السيكارة؛ تلَو السيكارة يشعل
تشتعل فال عليها، املضغوط املأسورة، النفس يغالب ذكرُت ما كلِّ يف كأنه الصغري، كالولد
ماهٍر سياسَة األصيل، العربي الجواد فيه، النفس جواد يسوس كان أُخرى وبكلمٍة غيًظا.
الحياة تلك من فيبعده به يجمح أن األوىل االنتداب أيَّام يف يخىش كان أنَّه بيد حكيٍم. ُمجرٍِّب

املكربة. امللكية
— الناس لذهن يتباَدُر قد كما — الوحيد فيصل ملجأ وبرسوله باهلل اإليمان كان وما
التفكري يف االسرتساُل وهو األول؛ امللجأ أحواله بعض يف يكون وقد آخر، ٌ ملجأ له كان بل
لها: فيقول املعهودة، بسكينته الحديث فيَُطاِرحها ونفسه، يجلس كأن العقيل؛ والتساؤل

فيه. ونتبحر املوضوع هذا نبحث تعايل فيه؟ نحن الذي هذا وما
والتساؤل. الشكِّ إىل كثريًا يجنح وكان املواضيع، شتَّى يف النور إىل توَّاًقا فيصل كان
فمنها نطاقها! أوسع وما قلت: الضيوف. أحد ليلة ذات قالها سيدنا!» سؤاالت أكثر ما «هلل
سؤاالت ومنها امللك، شئون يف للتنفيذ بطريقٍة الراغب سؤاالت ومنها العلم، الطالب سؤاالت
أن امللك بمحلس ف يترشَّ من كلِّ وعىل الجزية، امللوك حقِّ من إنَّ يجهلها. ال وهو للتسلية،

شاء. ما يُفاخر أن ذلك بعد وله يدفعها،
جمالها، عىل املحافظة مع إصالحها يمكن وهل العربية الحروف عن سؤاًال مرَّة َسأََلنا
فتناَوَل العشاء، إىل املدعوين من الزهاوي اعر الشَّ كان إقفاله. ذلك بعد عرس بابًا ففتح
الضيوف أنَّ أظنُّ وما منه، فهمُت الذي اخرتاعه بالحري أو مرشوعه يرشح ورشع الحديث
وبشكٍل غري، ال عرشحرًفا ستة العربية األحرف ستكون أن مني، أكثر فهموا وامللك اآلخرين
مسك الضحك وكان اليمني، إىل الشمال ومن الشمال، إىل اليمني من بها، الكتابة من يمكن

الختام.
ليتسع بها يقلِّب كان بل املسائل، من مسألٍة يف واحًدا رأيًا يُبدي فيصل امللك كان قلَّما
جعلني ا ممَّ فيها؛ آراء ثالثة أو رأيني نفسه هو فيعطيك كلها، نواحيها من التساؤل مجال
مكة يف ظلَّ لو سياسيٍّا، يكن لم ولو طبعه. من هي السقراطية الفلسفيَّة العقليَّة أنَّ أظنُّ
أشعر كنُت فقد الغزايل؛ منزلة له اإلسالم، علماء من عامًلا لكان السياسية، الدوائر عن بعيًدا
الفيلسوف، العالم رغبة هي شديدة؛ خاصة رغبة له أن آخر إىل موضوٍع من ِبنَا ينتقُل وهو

فيها. ر والتبحُّ األمور حقائق عىل االطالع مجرد يف
فقد اقتصاديًة، أو اجتماعيًة أو كانت سياسيًة البالد، بشئون تتعلَُّق التي املسائل ا أمَّ
املبدأ؟ بهذا نعمل أن يمكننا كيف العملية، وجهتها هي واحدٍة وجهٍة من إليها ينظر كان
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ما نقاوم كيف — يقول كان كما — أخص وبكلمٍة عندنا؟ النظرية هذه تطبَّق كيف
بثقافتنا منها ُمِرضٌّ هو ا ممَّ التخلُّص كيَف عليه؟ ونتغلَُّب الغربية املدنية من يُوافقنا ال

ومدنيتهم؟ الغربيني ثقاَفِة يف ة امُلرضَّ هي وما لنا؟ النَّافعة األشياء هي وما العربية؟
لنا الزمة أنها سلَّمنا فإذا املاديَّات؟ عن بغنًى نحُن وهل ماديَّة، مدنيٌة إنها تقولون:
أن يمكننا كيف مثلهم؟ سبيلها يف نَتََكاَلَب أن ينبغي فهل — ذلك تُنكرون أظنكم وال —
ونبذنا النافع، اختيارنا يف ذلك إىل نتوفق هل رشقيني؟ ونظل االقتصادية أحوالنا نُحسن

حريته. ويف حكمته يف فيصل ذا هو املدنية؟ هذه املرضيف
ومن الفاصلة، الوضعية اآلراء من له كان وقد األمور، كلِّ يف ُمتسائًال يُكن لم أنَّه عىل
أكثر واحدة دفعًة ة األمَّ تتناول أن ينبِغي ال األنظار: يسرتعي ما واليقني، الحزم مواقف
العملية. ومقدرتها ُمتناسبًة الوطنيَّة تشوَُّقاتُها تكون أن ينبغي به، َف تترصَّ أن يمكنها ا ممَّ
أو اآلمال، به نغذِّي الدِّين إىل ُ نلجأ ترانا به. يعرف ال والرشقي مكروه، غالبًا هو الواقع األمر
علينا يجُب الحقائق، ُمجابهة يف أنفسنا نروَِّض أن علينا يجُب بالخياِل؛ فنتلذَّذُ الشعر إىل
فيصل الجازم، الفاصل فيصل ذا هو والخيال، الزخرف من مجرَّدة الحياِة إىل ننظَر أن

الزعيم. فيصل املعلم،
ويدعونا رجَليه ُد فيمدِّ الزمان، من ساعة له صفت وقد مجلسه، يف خصوًصا ألذكره إني
أو بالغليون، فيأذن السيكارة، أحبُّ ال أنِّي فيعلم التدخني، يف ملشاركته والقسطنطني، أنا

والسيكار.» «دونك قائًال: ويفتحه الحشيِش من ُصندوًقا يخرج
مكشوف وهو األوراق، بعض يُطالع جالًسا وجدناه للعشاء ليلة ذات جئنا عندما
أن وبعد أمامه، الصغرية الطاولة عىل الرمادي، ثوبه لون من وهي والسدارة، الرأس،
ما عىل نهاية «ال قلُت: الطاولة، عىل األوراق من غريها إىل ها وضمَّ بيده ما قراءة من انتهى

يوَمني.» شغل يوم كل «يجيئنا فقال: جاللتكم.» لشغل يظهر
نهار؟» ليل تشتغلوا أن عليكم يجب أنَّه ذلك «أيعني –

ساعة.» عرشة اثنتا وأحيانًا ساعات، عرش املعدل ولكن األمر، اقتىض «إذا –
ال.» الُعمَّ لنظام ُمَخاِلٌف «هذا –

يف أمني، يا رأيك، وما … العمال نظام يرعى ال الذي العامل لهذا إذن لها «سجِّ –
البلشفية؟» الحكومة

كأنَّ سدارته، يلبُس وهو عرًضا، سأله وقد جائرة، ُمفاجأًة منه السؤال هذا عددُت
املائدة، إىل جلسنا إذ عليه، فقصصُت الطعام. ُغرفة إىل ماشون ونحن ممكن عليه الجواب
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عنه عدل ثم أمريكا، إىل بالسفر مرَّة فكَّر فقد لندن؛ يف ُمقيًما كان يوم ماركس كارل ة قصَّ
رسالتي.» وأؤدِّي كتابي أكتَب أن يل تسنَّى وملا غنيٍّا، هناك لرصت سافرت أنَِّني «لو قائًال:
اقتصاديٍة تجربٍة أعظُم هي السوفيات حكومة أو البلشفية «إنَّ لجاللته: قلت ثم
باالعتبار، جديرة كتجربة وإنها هذا، يومنا إىل وآشور أور أيَّام منذُ العالم، تاريخ يف سياسية

الخري.» من تخلو ال حاٍل كلِّ يف وهي املنشود، األكرب الخري فيها يكوُن فقد
فنِّ إىل انتقلُت حيلة، وبأيَّة أسلوب، بأي اآلن أدري ولست الهجوم، خطَّة اتخذُت ثمَّ
الربيطانيني الفنانني من اثنان رسمهما اللتني الزيتيتنَي صورتَيه عن وسألته التصوير،
والثاني ملكيٍّا األول أسميُت أنِّي وأظنُّ املجدِّد. جان وأغسطس املحافظ، لزلوس املشهورين

بلشفيٍّا.
الرسمان يزال «ال مًعا: ويحزن يرسُّ شيئًا تذكََّر َمن ابتسامة يبتسُم وهو امللك فأجاب
طاقتي يف ليس ال، … أمريكا إىل يُسافر أن ُدوَن يغتني أن يريُد الفنان أنَّ يظهر لندن، يف

إنكليزي.» جنيٍه ألف الواحد الرسم ثمن أدفع أن
بناءً — رشحت ا فلمَّ اآلخر، عىل يفضل الرسمني أي سألته عندما ذوقه أدهشني وما
ا ُمِلمٍّ املرءُ يكن لم «إذا قال: التصوير، يف الجديدة والطريقة القديمة الطريقة — طلبه عىل
تكفي ال وحدها العني طريقتهم؛ تروقه وال املجددين محاسن يُدِرُك ال إذن، التصوير بفنِّ
لزلوس رسم تفضييل يف األمر هو كما تضلُِّل بل تعني، ال العني مع والعاطفة تقول، كما

جان.» رسم عىل
الرسور من وأثبت أكرب مًعا واملعرفة والعاطفة النظر عن الناشئ الرسور «أَوليس –

وحدهما.» والنظر العاطفة عن النَّاشئ
الرسوم أحبُّ ألنِّي ؛ الفنِّ من بيشءٍ عامًلا كنُت لو وِبُودِّي أمني، يا صحيح، «هذا –
لنتمكََّن الفنون لدرس الوقت فأين عيلَّ، األشغال ترتاَكُم كيَف رأيَت ولكنك الجميلة، الزيتية

الدعاية؟» يف رأيك ما بها؟ رسورنا فيزداد فهمها من
املدنية.» رضبات من أمسترضبة وقد الُعظمى، الحرب رشوِر من الزًما ا رشٍّ «كانت –
— إنها أقوُل وأنا بروباغندا. يلزمك يل: يقولون منك، هذا أسمع أن وهللا «يرسني –
يُعِلَن أن باملرءِ وقبيٌح املنثور، كالهباء تذهُب األباطيل، من — الحقيقة عىل مبنية كانت وإن

نفسه.»
من بها القائمون كان إذا وخصوًصا مدهشة، نتائج املنثور الهباء غري لها «إنَّ –

دائًما.» الناس ويزعج األحايني أكثر يف نفسه ينفع املعلن والفن، الفكر رجاِل
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بها.» النفع عىل دعاية بدون الرضر ُل أفضِّ «إنِّي –
قاَل ثمَّ بيده، ويرضبها املائدة عىل املنشفة يضُع وهو صادقة فاصلٍة بلهجٍة هذا قال
فيه ليس مهمٌّ، يشءٌ حياتي مايض يف ليس ذلك، عن «فضًال املجلس: إىل عائدون ونحن
بخري تنطُق هي تكفي، وحدها الحقيقة أخي، يا الحقيقة للدعاية. صالحة مادًة تسميه ما

ه.» برشِّ أو صاحبها
إليها.» ينبَّهوا لم إذا الحقيقة يُدركون ال النَّاس «ولكن –

الكاتب الكاتب، والناس. الحقيقة بني يقفون أكثرهم الكتَّاب؟! إليها؟ ينبههم «وَمن –
يقدِّم أن يجوز ال أن وعندي وإخالٍص، بأمانٍة للناس ُمها ويُقدِّ الحقيقة يعرف الذي هو

الكاتب.» شغل هذا الفكاهة، من شئت إذا ويشء الفائدة فيه ما غري للناس منها
بمحادثتكم.» اآلن ُف يترشَّ الذي «الكاتب –

إقرار؟» أم هذا منك «أسؤاٌل –
باالثنني؟» تأذنون «وهل –

التعاون.» تريد أنك «يعني –
بالتعاون؟» للقائلني األكرب الزعيم «أَولستم –

منِّي، تبغي «وماذا ا ً ُمتبَرصِّ َجَلَس ثم التورية.» «أحسنَت ضاحًكا: وقال يديه رفع
أمني؟» يا

نفط.» امتياز طالَب وال مستوزًرا جئتكم «ما –
السيكار. علبة إىل ويشريُ السيكارة، يشعل وهو ثانية، ضحك

الشخصية، بحياتكم تتعلَُّق التي املواِد من املناسب اختياِر يف استأذنكم «وإنِّي –
منها الطريف واملفيد يشء كل قبل الحقيقة بقاعدتكم؛ ة الخاصَّ وجهتي من وسأتقيَُّد

غري.» ال
دائًما؟» االختيار الكاتب يُحِسُن «وهل –

وهللا.» «ال –
دائًما؟» وأمياله عواطفه يملك أن يستطيع «وهل –

لسوء حاٍل، كلِّ يف وهو وتهذيبه، الكاتب مزاج عىل ُف تتوقَّ املسألة ممكن، «ذلك –
التمييز.» قايض الحظ، ولحسن الحظ،

وتمييزهم.» القضاة بعض من باهلل «أعوذ –
برحابة وطامٌع التمييز، عىل ُمِرصٌّ فإنِّي «البعض» ذلك من حسبتموني «وإن –

صدركم.»
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يصلح.» ال والذي أمني، يا للنرش، يصلح «الذي –
شغيل.» ذا «هو فقلت: ًدا، ُمرتدِّ عندها وقف

يضحك. وهو فجأة، َف فتوقَّ بها، ى يتلهَّ أنامله بني السبحة كانت
ة ِقصَّ عيلَّ وا ُقصُّ التمييز، قايض بصفتي تمتحنوني أن ذلك فوَق أسألكم «وإنِّي –

للنرش.» تصلح كانت إذا برصاحة لكم فأقول
عىل ووضعها رأسه عن السدارة فرفع الروح، متألَِّق الليلة، تلك املزاج صايف كان
األول، الجلوس بعد كنَّا وهللا. ال المتحانك، ال ولكن ُمضحكة ًة قصَّ «سأقصُّ وقال: الطاولة،
الوزراء كل فعيَّنَّا األوىل، الوزارة تأليِف يف ُمشتغلني الرسبريسكوكس، السامي واملندوب أنا
يمتاُز من فيهم وليَس املستوزرين من أشخاص بضعة عندنا بقي أمره، يف ِحرنا واحًدا إالَّ
حرضة يا نُعنيِّ منهم َمن — واحد كلهم — حمدي أحمد، محمود، محمد، بيشءٍ؛ اآلخر عن
فقلت خاطٌر، يل َخَطَر ثمَّ أمرنا، يف وهللا حرنا امللك؟ جاللة يا ُ تعنيِّ منهم من املندوب؟
نعمل تعال هللا، عىل وتوكَّل لدقيقتنَي، مسلًما كن يُضِحك؛ وقد اقرتاح، «عندي للمندوب:
ُعلبة، يف وضعناها وريقات، عىل األسماء كتبنا كان، ما وهذا األخرية.» الوزارة عىل يانصيب
وفتحناها، األوىل الورقة سحبنا ثمَّ هللا.» عىل توكَّلنَا معي: «ُقل للمندوب: قائًال بيدي هززتُها

اليانصيب!» وزير … الوزير صاحبها وكان

نفيس فسألُت كانونيكا، بباترو املشهور اإليطايل ات بالنحَّ الحارثية يف يوم ذات اجتمعُت
نحاتًا بصفته «اليانصيب» يخص َلم ولَِم كذلك؟ «اليانصيب» نعمة من هناك وجوده هل
ولكن باملال، شغًفا أغسطوسجان مثل يكون وقد املجددين، من فهو إبستني ا أمَّ إنكليزيٍّا؟
الفرنسيس اتون النحَّ وُهناَك يطمعون، وال عملهم يُجيدون غريه كثريين لندن يف هناك
اإليطايل تفضيِل عىل امللك حمل الذي فما الحويك، اللبناني ات النحَّ هناك بل واألملان،

تُرى؟ يا
إنَّ اإليطالية؛ الدولة أرسار من ا رسٍّ اآلن وسأذيع والعلم، البحِث إىل القلُب بي نزا
وهب الجميلة. الفنون كذلك فتشمل والسياسة، التجارة تتجاوز لبالده موسوليني دعاية
فهل ابق، السَّ الخارجية وزير غراندي للسنيور حميم صديق هو كانونيكا األستاذ أنَّ
يستأذن أن ُدوَن األجانب، الوزراء من لوزيٍر أو امللوك من مللك تُقاُم رسميٍَّة ملأدبٍَة يدعوه
يف االلتفاِف حركة إىل ذاك إذ حاَجَة وال ما، فلغرٍض األكرب السيد أَِذَن وإن موسوليني؟
أحد بثروة ونزيد الخارج، يف عاليًا إيطاليا اسم فنرفع الجميلة، الفنون إىل لنصل الحديث،

النوابغ. أبنائها
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للملك موسوليني أقامها التي املأدبة يف غراندي، قرب جالًسا الشهري ات النحَّ وهاكم
تتعلَُّق بكلمٍة َفاَه ما إذا األدب يُيسءُ وهل األخرية، املرَّة روما َزاُروا عندما وحاشيته فيصل
موضوعه يكون آثاره، من بأثٍر بغداد تزيني يف رغبته عن أعرَب ما إذا الرشيفة، بمهنته
تجارة ال لطيفها. اإلشارة، دقيَق ُكن أستاذ يا إنَّما بذلك، بأس ال العراق؟ ملك امللك، جاللة

الوزارة. مأدبة يف
السنيور فيجيءُ إيطاليا، لفنَّاني بُل السُّ اإليطالية الحكومة رئيس د يمهِّ هذا بمثل
بغداد إىل يجيء ذلك وبعد كمال. مصطفى والنحاس املرمر يف ليخلد أنقرة، إىل كانونيكا
وكان التعارف، واسطة املأدبة كانت لقد أجل فيصل. امللك بتمثال الكربى ساحتها ليزين

والسعدون. فيصل تماثيل يف العمل بعدئٍذ وكان كالم، وكان سالم،
ثوبًا يرتدي والذوق، األناقة مثال وهو الفن، باسم النهار ذاك أصيل امللك استقبلنا
لوِن من كلها وسدارة وجوارب رقبة وربطة ناعًما، وقميًصا إنكليزي، خيَّاٌط َخاَطُه رماديٍّا
خطوات بضع عىل األستاذ، أمام واقًفا وصولنا ساعة وكان ًما. ُمجسَّ التَّنَاُسب هو ثوبه؛
ووقفُت فيه، الوجه مالمح يكوِّن الطني من رأٍس أمام للنور، وظهره واقف واألستاذ منه،
أعوذ فناننَي، بني اآلن «أنا وقال: إيلَّ، ثمَّ األستاذ إىل فنَظَر السؤاالت، أنتظُر امللك أمام أنا

باهلل.»
سياسيَّني؟» بني تكون أن من خريًا «أَوليس –

صحيح.» وهللا صحيح، «وهللا –
وعىل اليدين، مكتوف القاعة، زاوية يف واقًفا الرصني، األمني الخازن صفوت وكان
َمُه قدَّ كريس إىل وبادر هذا قال الوقوف.» من امللك «سيتعب القلق. من مسحة وجهه
َجَلَس عندما رأسه فهزَّ اإليطايل، األستاذ هو إنََّما الساعة تلك يف األمر صاحب ولكن له،
بخٍط وليَس ُمستقيٍم بخٍط الوجه عىل النور يكون أن يجب يوافق، ال «واطي، وقال: امللك،

ُمنَحِدٍر.»
راحة الحريصعىل — صفوت وجاء الكريس، فأبعد للملك إكراًما الرشح يف أطنب وقد
فرييح كاملة، غري جلسًة حنٍي إىل حنٍي من عليها يجلس فكان صغريٍة، بطاولٍة — سيده

الوقوف. من واحدة رجًال
فتبدو ساعة، وقوفه يف أو جلوسه يف يتعب كان ألنه الفنانني؛ لريِيض فيصل كان ما
امللك شغيل يف كانونيكا، لألستاذ ُمساعًدا اليوم ذاك يف كنت وقد الزعج، سيماء وجهه عىل
تكوين يف يتقدَُّم كان ذلك مع العمل، إىل ارتياحه لزاَد الحديث فهم ولو يزعجه، كان ا عمَّ
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يف الخيام لعمر بأبيات ذكََّرنِي وقد بالٍد، إىل بالٍد من املواضيع يف ننتقل نحن بينا الوجه
الجبني، يف خطٍّا بإبهامه يلطف األصغر الطيان ذا هو وها الكائنات، ُمبدع األكرب، الطيان
األُخرى، النَّاحية يف فيضعه الناحية هذه من شيئًا وينقل بالسكني، نتوءًا الخدِّ من ويرفع
فيصل، نفس يف هناك ولكن صاحبه، يشبه الوجه كاَد حتَّى ر ويحوِّ ويبني ر ويدوِّ ويحفر
عندما وسكينه، اإليطايل النحات أنامل بني من يربز أظنه ما ابتهاجه، وساعة اكتئابه ساعة
كنا امللك، يشغل كان ا ممَّ شيئًا أدرك ما مثًال، الجبني يف والظَِّالل الخطوط ُل يعدِّ كان
سيكوُن ما يدري ال عادته، عىل قلًقا حائًرا فيصل وكان املادية، الغربية املدنية يف نتحدث
زؤانها؟ وننبذ قمحها، فنأخذ املدنية، هذه نغربل أن نستطيع هل منها، العربية البالد حظ

ذلك؟ إىل السبيل وكيف
املنقبض ووْجهه صفوت إىل بيده فمدَّ فارغة، هي فإذا السكاير، علبة جيبه من أخرَج

العلبة. له يمألُ صفوت فأرسع أنقذني.» بسيكارة، «إيلَّ يقول:
الثقافة يف الرَُّكب إىل غائصون ونحُن أمني، يا ثقافتنا، عىل نُحافظ أن يمكننا «وهل
بحذافريها؟!» كلها الغرب ثقافة ونقبل القوميَّة، ثقافتنا ننبذ أن يصحُّ وهل األوروبية؟!

يجيب أن األقل، عىل كانونيكا األستاذ أجل من الساعة، تلك يف امللك عىل يجب كان
فقلت: قريحته، إذكاء دُت وتعمَّ االقتضاب، يف فطاوعته الحديث. يف فيستمر سؤاالته، عىل
فاختاروا العلماء، هو اآلخر والجواب كمال، مصطفى هو السؤال هذا عىل الجوابني «أحد

تشاءون.» ما
عقيمة. قديمٌة الدينية مدارسنا كمال. مصطفى وال نظري، وجهة من العلماء، «ال –
نزاُل ال ولكنَّنَا واحد، موضوٍع حول العمامة مثل وتلفُّ تلفُّ وللعمائم، العمائم مدارس هي
كلهم يصريون غري، ال الطبيعية العلوم أوالدنا وعلَّمنَا اليوم أبطلناها فإذا إليها، حاجٍة يف
صدره يف فتغرس الدين، من شيئًا أمه تُعلُِّمُه اليهودي أو املسيحي الولد دهريِّني. ملحدين
وآباؤهم جاهالت، أمهاتهم بيوتهم، يف شيئًا يتعلمون ال املسلمني األوالد ولكن باهلل، االعتقاد
فارغة وعقولهم املسجد مدرسة إىل األوالد فيجيءُ جاهلون، كذلك وأكثرهم أشغالهم، يف
تُعلِّم أن الواجب من وال الحكمة من ليس أْن رأيك من أنا الدين. بقشوِر اإلمام فيملؤها
الطالب من الباقني نعلَِّم أن علينا َوَجَب اإلسالم دين علَّْمنا فإذا مدارسها، يف الدين الحكومة
تستغرق كلها الدينية العلوم ألنَّ ممكن؛ غري وهذا والصابئة، منهم اليزيديني حتى أديانهم،
الدينية مدارسنا سنصلح بأنَّنَا أعدك ولكنني أمني، يا رأيك من أنا التدريس. وقت معظم
العلوم التجهيز مدرسة طالب بعض سيتعلم هللا! شاء إن عرصيُّون أئمة عندنا وسيصري
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ُدون، مجدِّ علماء عندنا فيصري العرصية، العلمية الروح نفسه الوقت يف بون ويترشَّ الدينية
الحكومة.» مدارس يف الدين تعليم نبطل الدينية، املدارس نصلح عندما ذلك، يتم وعندما
ُق يتحقَّ كأنَّه بناظَريه َق فحدَّ النور، إىل وجهه يديَر أن امللك كانونيكا األستاذ سأل
يسأل وهو ها فغريَّ وقفته، يغريِّ أن منه طلب ثمَّ اللون، ال الشكل وغرضه العسيل، لونهما

تتعب؟» «أََال النحات:
تتعب؟» «أََال الفرنسية: باللغة سؤاله وأعاد سيكارة، وأشعل بالشاي، أمر ثمَّ

ا.» جدٍّ مرسوٌر «إنِّي مًعا: والسكني باإلبهام اللحية يف يشتغل وهو األستاذ فأجاب
اللمعة إليه يعيد يشءٍ من بد ال أْن أنا وأحسسُت الفنان فأحسَّ ويقتم، يربد الجو وكان
يتألَّق النور فعاَد بها، امللك فُرسَّ وسلر، الشهري الفنان نوادر من نادرة فرويت والحرارة،
ُمرسعة يده ومرَّت هكذا!» «هكذا! قائًال: بالفرنسية، كانونيكا فهتََف وناظَريه، وجهه يف

الرأس. مؤخر إىل ومنها األذن إىل اللحية من
يوم نفسه عن امللك ثَنا فحدَّ األستانة، إىل لندن من ُمرسعني الحديث، يف كذلك وانتقلنا
طعم أعرُف «أنا قاَل: ثمَّ هناك. حسني الرشيف ألوالد الخاص املعلم العوَّا صفوت كان
يف دائًما ًرا ُمتأخِّ كنُت بل هللا، عبد أخي مثل ُمجتهًدا كنُت ما الطعم، من وأكثر القضيب
يده أصابع امللك (ضمَّ هكذا أنا يعلِّمني مبتسًما) رأسه صفوت (هزَّ ُمعلُِّمنا وكان الِعلم
الجليل والشيخ اسأله.» صفوت وهذا األُخرى) اليِد بكفِّ يرضبها بعضوطفق إىل بعضها
كتمثاٍل الزاوية يف الواقف صدره، إىل يديه الضام سوداء، بسدارٍة األبيض شعره املكلل

وابتسم. ثانية رأسه أحنى والوقار؛ للحشمِة
خصوم الفرنسيس، أنَّ يظهر باريس. إىل األستانة من انتقلنا اي الشَّ نتناول نحُن وبينا
١٩٢٠؛ عام صيف يف أخطئوا أنهم أدركوا فقد الوالء؛ إىل جانحون اليوم هم باألمس، فيصل
أمرهم لكان فعلوا فلو آماله، وعىل عليه القضاء يحاولوا أن بدل فيصًال فاوضوا ما ألنهم
من الباهظة الخسائر فرنسا عىل جرَّت التي الثورة كانت وَلَما يرام، ما عىل اليوم سوريا يف
يف بباريس فيصل للملك أُقيمت التي املأدبُة موقِفها ِ تغريُّ عىل بُرهاٍن وخريُ ورجاٍل، ماٍل
نخب برثيلو، املسيو يومئٍذ الخارجية الوزارة مدير رشبه الذي والنَّْخب ،١٩٣١ سنة صيف
وموضوع الصحافة حديث يزاُل ال الحدث هذا إنَّ وسوريا». العراق «ملك فيصل، امللك

اليوم. حتَّى والفرنسيس العرب السياسيني اهتمام
كان ما وشدَّ بيشون، الخارجية الوزارة يف سلفه نذكر برثيلو عن امللك حديث يف
وأثار فيصل ُمعاملة أساءَ فرساي مؤتمر يف العرب خصم بيشون االثنني. بني الفرق
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جاللة أخوه ومعه ١٩٣٢ سنة ببغداد أُقيَم الذي الصناعي الزراعي املعرض يف األول فيصل امللك
العسكري، جعفر — غازي امللَكني بني — طيب محمد الشلبي، داود اليمني: (من عيل امللك

النور). عبد ثابت السعيد، نوري

مرسيليا، إىل الربيطانية الحربية الباخرة يف وحاشيته بريوت من ساَفَر فعندما غضبه؛
إىل االحتجاج برقيَّات فأُرِسَلت فرنسا، يف السفر من يمنعهم بأمٍر ُهناك لطة السُّ استقبلتهم
البلجيك، إىل الفرنسية الحدود حول بالسفر العربي الوفد عىل ُمشريًا الجواب فجاءَ لندن،
لهم وُسِمَح الدورة تلك فداروا والفرنسية، الربيطانية الحكومتنَي بني املفاوضات تتم ريثما

البلجيك. حدود من فرنسا إىل بالدخول
حق العرب عىل أَنَكَر الذي بيشون، أقامها أُخرى عقباٌت باريس يف اعرتضتهم وقد
الكرنل كان فيصل، ُدوَن كلها األبواب ليقفل طاقته يف ما وبَذََل املؤتمر، يف التمثيل
إىل يحتج وراَح الفرنسية، الحكومة لسلوِك غيًظا فاستشاَط األمري، مع يومئٍذ لورنس
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جرس قرع اليوم ذاك أصيل ويف الحال، يف باألمِر جورج لويد فاهتمَّ الربيطاني، الوفد
فيصل.» األمري يكلِّم أن يريُد بيشون الخارجية «وزير األمري: منزل يف الهاتف

يُخاطبكم.» فيصل «تفضلوا، –
املؤتمر.» يف التمثيل حقَّ العرب َمنْحنا «قد –

الحق نالوا العرب أنَّ فيه ما وأحسن — لورنس به جاءه — األمري بلغ قد الخرب كان
«اغتنمُت الحارثية: يف الحادث يروي وهو لنا، فيصل فقال الواحد. املمثل بدل بممثَلنِي
املؤتمر أنَّ أيًضا علمنا وقد بذلك، العلم «جاءنا له: فقلت بيشون، من ثأري إلدراك الفرصة

بكلمة.» أجاب فما اثنني.» بممثَلني الحق العرب َمنح
نافٍذ بسهٍم الفرنيس الوزير فرمى بباريس، آخر موقٍف يف ثانية مرَّة ثأره أدرك ثم
التي املساعدة فذكر العرب، قضية يبسط املؤتمر يف وقف عندما ذلك التهكُّم، سهام من
عند أليس الفرنسية، «والحكومة ُمتغيًِّظا: بيشون فقال الربيطانية، الحكومة من جاءتهم
فأومأ الرصاحة، إىل نزوة وفيه هنيهة، فيصل فوقف العرب؟» مساعدتها عن يقوله ما األمري
مدافع ببضعة الفرنسية الحكومة ساعدتْنا قد «نعم، فقال: مشجًعا، ولسون الرئيس إليه

بيشون. بتغيُّظ زادت التي الضحكة وكانت نابوليون.» زمان من
يكن لم املرَّة هذه السهم يف النصل أنَّ إالَّ فيصل، سهام من كليمنصو حتى نجا وما
ة قصَّ عليه قصصُت املؤتمر، يف رأيي جورج لويد املسرت يوم ذات سألني «عندما عربيٍّا.
حماري هو ومن ضاحًكا: الفور عىل فقاَل حماًرا، دائًما يركب دليلها إن وقلُت القافلة

…؟» أنا

ورصاحٍة جميلٍة بسذاجٍة — سواه عن أو نفسه عن كان إن — األخبار يروي فيصل كان
ل تعمُّ دون القريحة عفو كالمه فيجيءُ واالستدراك، ظ التحفُّ من يشءٌ يعرتيهما ال صادقٍة،
لتأديِب هللا عبد وأخوه يخُرُج كاَن عندما الحجازية أيَّامه عن مرَّة ثنا حدَّ تنميق. ودون
محروث الشيخ كان ومرساتها.» اتها مشقَّ ونعرف محروث، يا البادية، نعرُف «نحُن البدو:
العربية، القيافة يف بيننا الوحيد وهو للعشاء، الليلة تلك املدعوين من العمارات أمري الهذال

إليه. ويرتاُح به يهتمُّ ما املواضيع من فيختار ضيوفه، من أحًدا يهمل فيصل كان وما
الدقيق من يلزُم بما زناها فجهَّ الحملة، تموين عىل مرَّة أُرشف كنُت أنِّي «أذكر –
رحمه — الوالد وكان العدس، من شيئًا طلبُت ثمَّ والشاي، والسكر والبن واألرز والسمن
مثل إالَّ يريدنا ال وهللا، قاسيًا أحكامه، يف قاسيًا وكان الرحيل، قبل يشء يفحصكل — هللا
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كيس عند وقف املونة يفحص جاءَ فعندما لهم. ليس ما لنا يكون فال عيشنا؛ يف البدو
وهل فقال: ال. قلت: العدس؟ البدو يأكل وهل فقال: عدس. قلت: هذا؟ ما وسألني: العدس
املرء ولكن بالعدس. لنا أِذن ما املال، بيت إىل الكيس يُعاد بأن وأمر البدو؟! من أحسن أنت
بالرتاب معجونًا الخبز نأكل كنَّا أقول، ما عىل يشهد محروث وهذا الغزو، يف وهو يسأل ال

بعينه.» الكعك كأنه به نلتذُّ كنَّا بل نُبايل. وال بالرماد، ومخبوًزا — وهللا —
وهو البدوية، والرتبية املدن أوالد تربية بني وقابل التعليم، إىل الحديث يف انتقل ثم
الكعك لهم قدَّمنا «فإذا وفوائده، العيش شظف معنى يُدركون ال إجماًال الحرض أنَّ يأسف
الكعك بغرِي يقبلون ال املدارس يف الطالب أنَّ ذلك من واألنكى يابٌس، خبٌز هذا قالوا
العراق يف عندنا اليوم التعليم آفات من شأني. من هو وما باأللغاز، أتكلَُّم تراني املسمسم.
واألوالد الحكومة، يف موظفني ليصريوا يتعلمون كلهم واحًدا، كلهم الطلبة هدف يكون أن
يف املرض هو هذا أعينهم، نصب — الوظيفة — الواحد والهدف األوليَّة املدارس ون يؤمُّ

العالج.» إىل اهتديُت وأظنُِّني ُمداواته يف فكَّرُت طاملا وقد عندنا، التعليم
فتختار املدنية، للخدمة الطالب لتجهيِز العاصمة يف ُس تؤسَّ مدرسة العالج؟ وما
خرِّيجي من املدرسة هذه طالب وسيكون شهادتها، الحاملني من املوظفني الحكومة
عدٌد لواء كلِّ من الغرض، لهذا الخاص بالفحص الناجحني البالد، يف الثانوية املدارس

سنتنَي. أو سنة كل محدود
امللك أنَّ أرى وكنت اآلخرون. والضيوف الهذال محروث الشيخ استأذن العشاء بعَد
أستأذُن فنهضُت ومؤانسته، الطريفة أحاديثه من بالرغم االضطراب، من يشءٍ وعىل تعب

فامتثلُت. اجلْس أن بيده فأومأ كذلك،
باريس إىل فُعدنا السياسة، إىل التعليِم من الحديِث يف انتقلنا الضيوف ودََّع أن بعد
يروي امللك كان وبينما املهد. يف ماتت التي املشئومة املعاهدة وإىل ،١٩٢٧ عام إىل ولندن،
فاستقبله السعيد، نوري السيد الوزارة رئيس بقدوم يُعلمه الحاجب دخل أخبارها، آخر
محيَّاُه. ويف عينه يف النور يتألَُّق َفِرًحا َعاَد وجهه، َ تغريَّ وقد قليٍل بعد وعاَد أُخرى، ُغرَفٍة يف
وكيف الليلة. تلك فيصل ناَم ملا نوره، َلَخبَا نوري، به جاءَ الذي الخرب، ذاك لوال الخرب؟! وما
به تتسلَّح أن — فيه ُمبالًغا الخطر كان وإن — ويكفي خطر؟! يف العراقي والجيش ينام

الحكومة. إسقاط يف وتنشط املعارضة،
يحمد وهو سيكارة أشعل ثمَّ هللا، يحمد وهو رأسه، عن السدارة ونزع امللك َجَلَس
جيبه من وأخرج هذا، قال السابقة.» الليلة وال أمني، يا البارحة، الليلة ساعة، نمُت «ما هللا،

169



األول فيصل

كردستان لناحية الرصاص بقلم مرسومة خارطٌة هي فإذا الطاولة، عىل بََسطها ورقة
الثورة. فيها القائمة

مباًرشا هجوًما نهجَم أن خطتنا من ليَس الجبال، بها تحيُط برزان قرية هنا «ها –
العمل هذا خالل ونحن تدريًجا، نُطوِّقهم إنَّنَا اْلتفاف، خطَّة هي بل ورجاله، الشيخ عىل
حكومة ومراكَز الوعرة، الجبال تلك يف عسكرية مخافَر سنا أسَّ وقد ونعبُِّدها، الطرق نفتح
ويف األكراد بالد يف نوعه من ُل األوَّ هو أخي، يا العمل، هذا إنَّ نحتلها. التي القرى يف

تاريخهم.»
وفيها املعبَّدة، الطرق هي دائرة نصَف يُمثُِّل وهميٍّا خطٍّا الخارطة عىل بقلمه رسم
ويتَِّجُه عقره جبال يف ُ يبدأ آخر خطٍّا رسم ثمَّ الحكومة، ومراكز الجيش مخافر هي نقط
الربزاني أحمد بالشيخ فندفع الناحية، هذه من االلتفاف حركة نتمَّ أن «علينا وقال: رشًقا،

األتراك.»1 إىل الحدود عند يلجأ أو رشوطنا يقبل أن ذاَك إذ فيضطر الشمال، إىل
ونتبع الخرائط، ندرس الُعظمى الحرب إىل عدنا بأنَّنَا انكماش، القلب ويف أشعر، كنت
الخرب عن تسأل أن «ولَك قال: خارطته عىل الخطة امللك رسم أن بعد الجيوش. حركات
إنَّ تقوُل برقية جاءتنا مساءً، السابعة اعة السَّ يف يوَمني؛ منذ النوم وحرمني أقلقني الذي
الربقية ولكن القرية، واحتلُّوا — هو ها — زازوك مضيق يف تقدموا ألفني نحو جنودنا
املكارين وإنَّ الحملة، عىل استولوا العصاة إنَّ تقوُل التايل اليوم صباح يف وصلتنا التي
الثالثة الربقية يف جاء ثمَّ هاربني، وفرُّوا للعصاة أحمالها تركوا أن بعد بغالهم، خلصوا
قد كانوا التي األماكن يف الشيخ رجال فوجدوا الحملة ليخلصوا رجالنا عاد األسوأ؛ الخرب
يف كأنَّه بخطر، الوادي يف جيشنا وباَت الجبال، قمم عىل استولوا العصاة إنَّ أي أخلوها؛
بَِقَي وما الجيش، ُمِحَق هل أمني، يا حالتي ر تصوَّ خرب. َجاءَنَا ما الحني ذاك ومنذ ك، َرشَ
هذه يف كله، النهار هذا ويف البارحة، الليلة وهللا ِنمُت ما بالخرب؟ إلينا يبعث منه واحٌد
يف األمور كأنَّ العمل، يف وأستمرُّ الضيوف وأستقبل االبتسام أُحاول تراني السود، الساعات
يمدنا وتعاىل سبحانه هللا وإنما عليه؟! يغبطني ومن أمني، يا امللك شغل هذا حاٍل، أحسِن
حنٍي من لنا ويفتح الحياة، هذه يف الدفاع موقف األقلِّ عىل واقفني لنظلَّ والقوة، بالصرب

عفي ثمَّ تركيا إىل رجاله وبعض أحمد الشيخ فلجأ الثورة، أخمدت ١٩٣٢ حزيران يف أشهر، ثالثة بعد 1
العراق. إىل الشيخ فعاد عنهم؛
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واسرتدَّ العصاة، عىل جيشنا انتَرص فقد وتعاىل؛ سبحانه اآلن فعل كما الفرج، باب حنٍي إىل
الحملة.» من األكرب القسم

ما وبعض الظَّاهر بني تجمُع قلميَّة صوًرا للقارئ َم أُقدِّ أن الفصل هذا يف حاولُت لقد
يف الرس من شيئًا ويدرك تأملها، ما إذا فيصل امللك بمناقب فيحيُط الباطن، من يل تراءى
انتهت التي األيام تلك يف حتَّى فيه كامنة كانت العظمة هذه إنَّ أقوَل أن يمكنني ال عظمته،
البرشيَّة العظمة يف الرسِّ رأس فإنَّ واملحن، التجارب ثمرة إنها أقول وال دمشق، بنكبة

غامًضا. يزال ال
وسأختُم جمالها، يخفى وال قيمتها، تنكر ال للنظر منافذ وأخباره قصصه يف أنَّ بيد
واتضاعها، جمالها يف فيصل نفس تُِريَك فهي القصص؛ هذه أجمل أحسبه بما الفصل هذا
بما يخربني أن ليلة ذات امللك سألُت والرسور. الكدر َحاَلتَي يف طبعها، وسالمة صدقها يف
الرس ومجيءُ الجراحة يوم األيام أشأم ا أمَّ العراقي؛ عهده يف وأسعدها أيَّامه أَْشأم يحسبه
يف ذكره أسلفُت فقد — الوطنيني الزعماء بنفي األمر — ليُمضيه األمر بذلك كوكس بريس

األيام: أسعد ة قصَّ وهاَك الرابع، الفصل
مكتَّفني العرش ردهة فندُخُل السلطان، عىل لنسلِّم الوالد مع نذهُب األستانة يف «كنَّا
ُمواجهني خطوات بضع نرجع ثمَّ يده، ونقبُِّل الباديشاه أمام فنجثو الرءوس، محنيِّي
وهللا — بالخوف تنبض والقلوب دخلنا، كما نخُرُج ذلك وبعد ساكتني، ونقُف العرش،
إىل رجعُت ثمَّ عليهم، وانترصنا األتراك حاربنا السلطان، ووىلَّ األيَّام، ولَّت والخشوع. —
انتظارنا يف كان أنقرة، من قادمني باشا حيدر إىل وصلنا وعندما العراق، ملك وأنا األستانة

غلطة. إىل فأقلَّنَا للباديشاه، كان الذي اليخت هو بخاري، مركٌب املرىس عند
القرص بغجه، طومله قرص القرص، نزوُر ُرحنا األوروبي، الشاطئ يف نزلنا وعندما
الباديشاه، أمام العبيد مثل لنقَف الجند، من بنيصفوٍف مرتعبني، خائفني ندخله كنَّا الذي
العرش، ردهة أما خاوية. خاليًة كلها والقاعات األروقة وكانت بسالم، املرَّة هذه فدخلناه
يزاُل ال املهجور، الفارغ العرش العرش، ولكن الباب، يف وقفت عندما فراغها هالني فقد
يف وجلسُت الرأس، سامد درجاته وصعدت ثابتة، بخطواٍت املرَّة هذه إليه فمشيُت فيها.
وقلُت وهادمها، ُمشيِّدها العروش، رب هللا فحمدُت عظيًما، وهللا ُرسوري وكان الكريس!

اليوم.» ثأرك أدركَت لقد لنفيس:

171





الرشيد1 وهارون نحن

البلدة أبناء أحد صنعها التي — األعظمية — العظيمة الساعة حول الناسمحتشدين وكاَن
اعة السَّ وكانت ببغداد، والصناعة الزراعة معرض لتعرضيف األعظم؛2 اإلمام باسم فة املرشَّ
— الزمان نبأ ُد تردِّ وهي الحديِد، من عالية قاعدٍة فوَق الُكربى، املعرض باحة يف قائمة

جديد. بعهٍد العراق وتبرش — ودقائقه وساعاته أيامه
البغدادي العربي الصناعي األثر بهذا محدقة، منهم والعيون ُمتِْلعون، والنَّاس
ومن العراق. َمفخرة بل املعرض، َمفخرة الساعة هذه به، معَجبون والكل األعظمي،
املعرض. هذا يف القصيد بيت إنها االخرتاع، يُحسن ال عقيم العربي العقل إنَّ يقول الذي ذا
وما اآلخر: وقال عبقريني. أجداٍد من ٌر ُمتحدِّ عبقريٌّ صانعها إنَّ الشعراء: أحد قال وقد
هارون الخليفة أهداها التي الساعة صنع الذي العربي ذلك ساللة من يكون قد أدراك،

شارملان. الفرنجة عاهل إىل الرشيد
الساعة تلك يف كان الرشيد هارون الخليفة أنَّ علم ما ولكنه الخيال، بعيد لشاعر إنَّه
وامللك النواس، أبو شاعره الخليفة مع كان وقد املتفرجني. بني منه، وقريبًا مثله، واقًفا

السطور. هذه وكاتب فيصل،
وكل متنزِّهني، ُمتفرِّجني الليلة تلك يف املعرض وا أمُّ ار التُّجَّ زيِّ يف ُمتنكُِّرون أربعة
تعوُد كالساعات، وال ساعة الزمن من يروُم النفس، عنان طليق املحيَّا، طلق منهم واحد

املؤلف استحَرضَ وقد والعقال، بالكوفية متنكَِّريِن مرَّة غري املؤلِّف وبرفقته املعرض فيصل امللك َزاَر 1

الفصل. هذا كان األربعة بني دار الذي الحديث ومن النواس وأبو الرشيد هما آخَرين، وأديبًا ملًكا
وقد املعرض، روائع من وكانت ُمختلفة، فلكيًَّة دوراٍت الساعات، إىل باإلضافة تبني، دقيقة عظيمٌة ساعٌة 2

بأمره. املسئولني اهتمام تنتظُر ورثته منزل يف تزاُل وما للمدينة، وأهداها األعظمي الرزاق عبد صنعها
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بهارون، اجتماعه يف طروبًا فيصل وكان القديم، وطهرها األول صفائها إىل الحياة فيها
فيصل. بلقاءِ ُمبتهًجا وهارون

وضخم صنعها، ِة بدقَّ ُمعَجبون هناك غرينا مثل ونحُن األعظمية، الساعة عند وقفنا
أََويظنُّ الخيزران، من انع الصَّ رقبة «كأنَّ وقال: برأسه، هزَّ هارون الخلفية ولكن هيكلها.
ألُدرك — فيك هللا بارك — رقبتي أفك وهل الجمال؟ كرقاب لتصريَ تَُمطُّ النَّاس رقاب أن
يف وخلٌل الصناعة يف نقٌص هذا وقاعدتها؟ الساعة بني فيصل يا التناسب أين الزمان؟ مصري
يرعون كانوا بل الذنوب، هذه مثل يقرتفون أيَّاِمنَا يف والفنون الصناعات أهل كان ما ، الفنِّ
وإذا ونهديه، ننبِّهه بها أحٌد أخلَّ إذا — فيك هللا بارك — وكنَّا واالنسجام. التناسب قاعدة
عجب وال قليًال. كان وإن ونخرتُع، نصنُع فيما الكمال ننشُد كنَّا نُْقصيه. فعلته يف استمرَّ
ما — الكمال ننشد كنَّا بضاعتنا، ِقلَّة عىل أنَّنَا، إالَّ الزمان. هذا يف حقرية أعمالنا بدت إن
يف وحتى يشء كل يف األعىل املثل وهللا إي منها؛ يشءٍ كلِّ يف — األعىل املثل اليوم تسمونه
من أموره يف يتدحرج الذي الخبيث، هذا منِّي قرَّبُت ملا فيك، هللا بارك ذلك، لوال التهتُّك.

فوق.» إىل تحت
— تذكر أفال نفسه. هارون موالي َلَشنََق ذلك «ولوال وقال: النواس أبو فانتفض
خبيث!» يا الحانة، يف «شهٌر الحانة: يف غيبٍة بعد عدُت يوم يل قلتَه ما — عمرك هللا أطال
من املعتقات مع القرص يف سنٍة من خريٌ ورفيقاتها، الساقي بنت مع قلَت بما أذكرك إني

الحريم.»
األثيم.» أيها تهتُّكك، وِمن الرجيم، الشيطان من باهلل «أعوذ –

يف تجد ال قد الزمن؟! هذا أهل بتهتك قسناه إذا — عمرك هللا أطال — تهتُّكنا «وما –
الصناعية واآلثار الباهرة، الزينات هذه وبني املتألِّقة، ات الجادَّ هذه يف منه. املعرضأثًرا هذا
املدينة، يف وُجلَت هنا ها من خرجَت إذا أما الجنة. ولدان يف حتَّى الحسن يُخَسُف الساحرة،
تالميذ من واأللوف املئات ترى واملرابع واملقاهي الحانات يف هناك العجب؛ َلرتى فإنك

هاني.» بن حسن العمر بطوِل لكم اعي الدَّ
نواس؟» أبا يا هذا غري بغدادنا يف تَر «أَولم –

ا ممَّ ذلك غري شاهدُت وقد ُمهاتر. ال ُمفاخر قلُت فيما إنِّي فيصل، سيدي «عفوك، –
كبار يحمُل ما والفنون العلوِم من موالنا، يا البغداد، هذه يف أنَّ واالبتهاِج للفخِر يدعو
والفلسفة. العلم مصباح حاملني ذلك مع نحن وكنَّا واالختباء، االنزواء عىل وفقهائنا علمائنا
يف يشءٍ كل أنَّ يل يظهُر الحباحب، نور غري اليوم بنوِر قابلناه إذا نُوُرنا ما هللا، شاء ما
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إنِّي جبارة، كلها والدعارة، والفنون العلم الساعة. هذه مثل عظيٌم، ضخٌم كبريٌ الزمان هذا
الحانة يف جلُت وإن مئات، مثيل قاله عر الشِّ قلُت فإن الزمان، هذا يف أعيَش أن أخىش وهللا
بن حسن هات. هات كلهم قالوا غالم يا قلت وإن واملستخمرات، املتخمرين بني ِضعُت
يتدحرُجوَن الزماِن هذا يف والنَّاُس الشعر، من بيٍت يف فوق، إىل تحت من مرَّة تدحرج هاني
أم فوق هم هل األقلِّ يف ليعرفوا حالهم؛ ليُدِرُكوا يل، يظهر ما عىل يصحون، وال الدوام عىل
موالي يا زمانك يف كانوا الذين الفرنجة، أولئك عند من كلها والزالقات واملزلقات … تحت
يف األساتيذ هم — هللا! هللا، — اليوم أما املتمدنني. وكنا الربابرة كانوا بالجهل، مطمورين

الخافَقني.» يف واملسيطرون العلَمني
اآلثار عند وهناك هنا وتقُف املتفرجني، بني تسيُح منَّا واألنظار الهوينا، نميش كنَّا
يسمع لكيال الحانة يف يخطب كأنَّه يُباِيل، وال يحدُِّث النواس أبو كان بينما املعروضة،
وقف عندما االثنان كان بل امللك، أدهش وال قال فيما الخليفة أدهش وما الناس، أصوات

آخر. موضوٍع يف ثَاِن يتحدَّ و«الخافقني» «العلمني» عند
ألبنائهم ا ممَّ صغري جزءٌ أيَّامي يف للفرنجة كاَن «لو لفيصل: يقول هارون فسمعت

وقلبي.» وقرصي، بالدي، لهم لفتحُت العلوم، من اليوم
منهم.» كان ما ورأيت للربامكة؛ قلبك وفتحت قصورك، «فتحت فيصل: فقال

ذكرت وقد أما هللا، سامحك هللا، «سامحك فقال: ملوًما، فيصل إىل ونظَر هارون، بُِهَت
يف وكانوا والحكمة، العدل أنوار امُللك يف الربامكة كاَن أمرهم؛ يف فسأصارحك الربامكة
ذَُرى ببلوغ وطمعوا قصورهم، إىل الحكومة نقلوا والحماقة، الغرور أبناءِ من قصورهم
يف وكنُت ويفوقونه، هارون يبارون أنهم — فيك هللا بارك — ظنُّوا واملجد، والكرم البذخ
أمرهم، استفحل إذ ولكن، خراجنا. من جاءهم ما ملكنا يف يُنفقون دعهم أقول: األمر بادئ

الرشيد. الخليفة وأنا أقوله كنُت ما فيك، هللا بارك هذا، خطئي. أدركت
أخي يا كنت وما حكمتي، يومذاَك أنكرُت فأقول: املهدي بن هارون وأنا اآلن، ا أمَّ
الكرامة إلعزاز واجبًا نظنُّه ما إىل — فيك هللا بارك — القلب بي فنزا بًرشا، إالَّ فيصل
الصرب رشيًدا، ُكن لنفيس: مرَّة غري وقلت وتحريت، وهللا وترددت نا. تسرتقُّ التي البرشية
يف والعدل الحكمة أساطني من إنهم قائلة: النفس فحاورتني أَوىل. والنصيحة بك، أجدر
يجعلوها فال حكماء، بيوتهم يف يكونوا أن عليهم يجُب النصيحة، عن غنًى يف فُهم امللك،

والسيادة. الحكم مقرَّ
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الرشيد هارون الخليفة وأنا ألنفسهم، املشنقة نصبوا — فيك هللا بارك — الربامكة
أجلَس أن يل كان ولو كان، ما عىل نادٌم إني فيصل يا لك أقول ذلك ومع الحبل. شددُت
َل يتدخَّ أالَّ رشط عىل نشيط، ذكيٍّ أجنبيٍّ بكلِّ ُب أُرحِّ لكنُت بغداد عرش عىل أُخرى مرَّة
يُدخلهنَّ أو ة، والعفَّ الصرب عىل حريمه يروِّض وأن البالد، رشائع يحرتَم وأن السياسة، يف
وبركة لنفسه بركة بركتنَي؛ املجتهد العامل املتعلم، الرجل يف إنَّ … املسلمني دين يف حالًال
تلحق ولعنة تلزمه، لعنة لعنتنَي؛ القنوع الكسول الخامل الجاهل الرجل يف وإنَّ للملك.

وباألمة.» بامللك
العراق ألهل ونافٌع بها ُمنتفٌع وإنِّي الحكمة، من كنوٌز هارون أخي يا كالمك «يف –
السبب؟ أتدري الوطني، من أكثر الرشائع يحرتُم األيَّام هذه يف األجنبي ولكن هللا، شاء إن
فهل يسنُّها، الذي هو ألنه الرشائع؛ يحرتم األجنبي صارحتني، كما أخي يا أُصارحك إنِّي

أيَّامكم؟» يف الرشائع يسنُّون الربامكة كان
وإرادته.» الخليفة وبمشورة القوانني، بعض إالَّ وهللا، «ال –

البالد؟» يف الفارسية الثقافة بنرشهم العربية الثقافة يقتلوا أن حاولوا «وهل –
العليا، الثقافة أيَّامنا يف كانت — فيك هللا بارك — العربية الثقافة ذلك، عكس «بل –

األمم.» كلِّ يف بها وامُلفاَخر األمم، كلِّ يف املنشودة الثقافَة
يقتلوا أن حاولوا ولو بالعمل، ويستقلُّوا البالد رشائع يسنُّوا أن الربامكة حاول «ولو –
قائلني: اليوم بعد اليوم يجيئونك كانوا ولو الفارسية، الثقافة بنرشهم العربية الثقافة
قصورهم إىل يدعونك ثم البالغ.» هذا هارون يا و«انرش األمر.» هذا هارون يا «امِض

أخي؟» يا تفعل كنت فما املآدب؛ لك ويأدبون
النواس، وأبو أنا أيَّامي بقيَّة فأقيضفيها الحانة إىل أنتقَل أن ا إمَّ أمَرين؛ من «واحًدا –
وال البالد. يف والنهي األمر أصحاب يصريوا أن قبل بيدي للربامكة املشنقة أنصب أن ا وإمَّ
السالم؛ عليه النبي سيف — الحق سيف — مرَّة السيف غمدت ما أنِّي فيك، هللا بارك تنَس،

مسلوًال.» دائًما كان لقد
والطائرة؟!» الدبابة زمن يف أخي يا السيف قيمة «وما –

العلم، الزمان هذا وكتاب كتاب، أجٍل لكلِّ معناك، فقهُت — فيك هللا بارك — «فقهُت –
ألكرب العقل ثروة وإن حق، عىل إنك فيصل، يا حقٍّ عىل إنََّك والفنيَّة، الطبيعية العلوم بل
أو عربيٍّا كان إن النبوغ، ونُكِرَم العلم، نحرتَم أن علَُّمونا أجدادنا ولكن وأضمنها، الثروات

نواس؟» أبا يا كذلك األمر أليَس األجداد، علم بما نحُن عملنا وقد عجميٍّا،
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الخليفة: فقال أضعناه، لقد النواس؟! أبو أين مدهوشني، كلنا وقفنا ثم ُملتفتًا، هذا قال
القوايف هللارشَّ وقاه شاردة، قافيٌة هو بأمره الناِس أعلُم أنا يظهر، ثم يختفي أن عادته «من
لم لو شواذه، ُل وأتحمَّ النواس، أبي الخبيث، هذا عىل أصرب كنت فهل قلت، ما إىل أعوُد …

فريًدا؟» وعبقريٍّا مجيًدا، َشاعًرا يكن
كان وبينما وسدارة، إفرنجي ثوٍب يف شاب صاحبه التبغ، فيه يُباُع كشٍك أمام وقفنا
الشابَّ الخليفُة سأل السكاير، من حاجته يشرتي فارغة، فوجدها علبته فتح وقد فيصل،

العراق. ملك يف رأيه
ُملُوِكنا.» أحسُن «هو يبتسم: وهو فقال

ظريٌف.» ذكيٌّ أنه ا وإمَّ أبله، الفتى هذا أنَّ ا إمَّ قبلك؟ كان «وَمن لفيصل: هارون فقال
تقي؟» العقيدة سليم ُمسلٌم فيصل امللك «هل آخر: سؤاًال الشاب إىل ه وجَّ ثم

هم من فعندنا تقي، أنه ا إمَّ فاسدة؟! أم سليمة عقيدته هل ألعرف إمام أنا «وهل –
جاللة ولكن — عليهم هللا لعنة — البالد يملئون اُر الكفَّ ُدونه. هم من وعندنا منه، أتقى
من وإىل الفقراء إىل ويُحِسُن بعضه، أو رمضان ويصوُم الجامع، يف الجمعة يُصيلِّ امللك

يكفي؟» أال … ذلك وبعد أوالدهم، لتعليِم املال إىل يحتاجون
عليك.» باهلل لنا قل ذلك، بعد «وماذا فيصل: فقال

إلثًما.» الظنِّ من وإنَّ ق، ُمحقَّ بيشءٍ يل علَم ال وهللا «ال –
الشيخ لهجة غرباء، «أظنكم كالمه: استأنف ثم آخر رجٍل بحاجة ليعنى عندها وقف

الحجاز.» أهِل لهجة إىل أقرُب هي عراقية، غري ولكنها بدويَّة،
أهل يقول ماذا اآلن لنا قل الشام. بالد من والرفيقان حجازي، أنا «إنََّما هارون: فقال

فيصل؟» ملكهم يف العراق
الرشع يحفظ زاهًدا تقيٍّا ُمسلًما سنني، عرش منذ عهده، أول كان إنه «يقولون –
وقاَل.» قيَل وال رسيَّة، مكاتيب وال دنيويَّة، َمطاِمَع وال القرص، يف َخمَر ال التقاليد، ويرعى
ُمتَربًِّما: فقال آخر، سؤاًال التبغ بائع وسأل غمزة، فيها بلحظة فيصًال هارون رمق

امُلعارضة.» حزب من لست أنا عليكم، باهلل «اعفوني
وقد ألديب، وإنه َلنجيٌب الفتى «إنَّ فقال: الحديث، الخليفة واستأنَف السري، استأنفنا
مزعجة، وهي مهمة هي نظرك، لها اسرتِع فيصل، يا ة مهمَّ بمسأَلٍة قالها كلمة ذكَّرتني
عليك فوجبت زمانك، يف الحكمة أقطاب من وقطٌب — فيك هللا بارك — البالد سيد ولكنك
الرجل يف أوليَّة إالَّ فيصل، يا الحياة، يف يشءٍ كل ُ يتغريَّ االقتداء، الرعية عىل ووجب القدوة،
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هي تظلُّ الجنسية َلة والصِّ الدهر آخر إىل امرأة، تظلُّ واملرأة رجًال، يظلُّ فالرجل واملرأة؛
َمن واألنبياء الحكماء بني وليَس والنزوات، النزعات وتلطََّفت الرشائع، َلِت تبدَّ ا مهمَّ هي،

باآلية. أُذكَِّرك أن إىل حاجة وال السالم، عليه نبينا إدراك الرس هذا أدرك

جعفر الرسم يف ويظهر طاغور، وربندراث عيل امللك جاللة أخوه ومعه األوَّل فيصل امللك
السعيد. ونوري العسكري

يف صحيَّة أو ماليَّة أو شخصيَّة أسباٌب — فيك هللا بارك — املسلمني لبعض يكون قد
يكتِفي أن — فيصل يا زمانك — الزمان هذا يف «املوضة» هي أو النصارى، حذو احتذائهم
املسلمني، نحن بنا، قبيٌح الفراغ. سدِّ يف النصارى مسلك ويسلك رشعية، بواحدٍة املسلم
الحكمة إليه ترتاُح ما رشعنا يف أنَّ وخصوًصا الرشعية، أبوابها غري من األمور نأتي أن
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هو كما ِه بحقِّ يستمتع أن للمسلم خريٌ أقوُل: لذلك الطبيعية؛ األماني فيه ُح وتتبجَّ البرشية،
النصارى، عند الزنى أساليب من ورقَّ دقَّ ا عمَّ — فيك هللا بارك — نفسه وينزَِّه اآلية، يف
بل مجرِّب، خبرٍي نصيحة هي املسلمني، مللوك وخصوًصا مسلم، لكلِّ نصيحتي هي هذي
تنسوا وال السالم، البرشعليه سيد حكمة من اإلسالم، شمس من حكمته يستمد من نصيحة

للقهوة.» شهوة بي إنَّ … أيديكم ملكت وما حتَّى
والُعُقل العمائم تُكلِّلها القيافات، شتَّى يف بالناس حافٌل هو فإذا املقهى دخلنا
َق فصفَّ الثالثة، نحن صغريٍة طاولٍة إىل فجلسنا الُقبََّعات، وبعُض والسدارات والطرابيش
يف أنك «نسيَت فيصل: له فقال وثالثًا، وثانيًا أوًال خفيفة، صفقًة كفٍّ عىل ا كفٍّ الخليفة
تقول أن «ونسيَت هارون: فقال ُمرسًعا، الخادم فجاء بعصاه، الطاولة ورضب مقًهى.»

العصا.» بغري أهله يفهم ال زماٍن يف إنَّنَا
غالٌم ومعه اللحية، أبيض ة، العمَّ كبري الطلعة، بهي جليٌل شيٌخ جنبنا إىل جالًسا كان
فألقى عراقي، ضخٍم بعقاٍل ُمكلٌَّل ورأسه الدمقس، من بزَّة يرتدي العني، مكحول أمرد
— زين وهللا زين — املعرض عن كلمات بضع التحية بعد وتبادال السالم، عليه الخليفة

امللك! جاللة عمر هللا أطاَل

زمانه. رشيد الرشيد؛ عهد مجدِّد الخليفة:

هارون. مثل خليفة للمسلمني ليَت الشيخ:
كان لو املعرض، وهذا فيصل؟ امللك اهتمام بالزراعة هارون يهتمُّ كان وهل الخليفة:

الخالفة. ومجد امللك، أُبََّهِة عىل َله لفضَّ يُشاهده أن لهارون
زماننا. غري زمانه الشيخ:

عظيًما؟ ملًكا فيصل أَوليس الخليفة:
استحقَّ فلو استحقاقها، بقدِر األمم عىل نعماءه ُع يوزِّ وتعاىل سبحانه هللا إنَّ الشيخ:
وما العراق، أهل واملأمون. الرشيد مثل املؤمنني وأمري املسلمني، خليفة مليكه لكان العراق
امللك قطع لو أخي يا وهللا رءوس. قطَّاُع ُمقتِدٌر، قويٌّ ملٌك يلزمهم العراق، أهل ما أدراك
وأكربوه، واحرتموه ولخافوه ملك.» وربك «هذا النَّاس لقال بغداد، يف رءوس بضعة فيصل
بعمره هللا أطال — امللك يمرُّ الديمقراطية؟! من نحن وأين يفيد. ال فذلك ديمقراطي أنَّه ا أمَّ
يخُرُج أنه فلو أحد. له ينهض ال سيارته عرفوا وإذا به، أحٌد يدري فال بغداد، أسواق يف —
يقفون الناس لكان ُمطَهمة، خيوٍل عىل الجنود، من ثُلٌَّة وتتبعه تتقدمه ، ملكيٍّ موكٍب يف
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سطوة من بيشءٍ ويشعرون الواجب من عليهم ما يُدركون ولكانوا وإجالًال، إكراًما ُمسلِّمني
امللك.

إذ فنهض بنا. ُقم الكالم، أكثرَت له يقول كأنه يتكلَّم، وهو الشيخ بجبَّة الشاب أمسك
الصالة.» وقت حاَن قد أُنَسُكم، أنفسنا نحرم أن مضطرون «إنَّنَا وقال: ُمعتذًرا، ذاك
وراءه. يتدعدع الشيخ وراَح املقامات، أصحاب يقول كما َسبهلًال، الشاب ومىش

أن الخليفة فسأله وازدراء، تهكُّم ابتسامة يبتسُم وهو الفناجني يرَفُع الخادم جاء ثم
نقطة وهللا، ٌت متزمِّ هو ؛ النقيَّ التقيَّ الشيخ هذا أعرف «أنا فقال: باطنه، يف ا عمَّ يُفِصَح
ويزكِّي رمضان، ويصوم يوم، كل الخمس الصلوات يقيُم وهو وضوءه، تنقض القهوة

غالم».» «بو ال من رأيتُم، وقد ولكنه، العظيم، وهللا الناس، إىل ويحسن ماله،
مثل فيصل، يا بغدادك، أن «يظهر خارجون: ونحن للملك وقال الخليفة فقهقه
الرشق يف املدن من بغريها قابلناها إذا — الصعلوك هذا بلغة — نقيَّة تقيٌَّة ولكنها بغدادي،
النواس، أبو وهذا النصارى. كتاب يف ذكرها جاء التي املدينة بتلك وخصوًصا الغرب، ويف

يظهر.» أن يلبث وال يختفي، إنه لكم قلُت
ثم أنشدكم.» وأنا الطواف، من «عرقُت بُردنه: جبينه يمسح وهو الباب يف اْلتقيناه
الذي هذا غري كله املعرض يف لقيت «ما هواه. وجنح خطاه، ف خفَّ به ً ظمأ أن أخربَنا

الشعراء.» رشاب ال البُله، رشاب هو النيات، ويفسد اللهاة، يحرُق وهو صودا، يسمونه
إليها؟» َهداَك وَمن خبيث، يا ضالَّتك، وجدت «وأين –

من أنَت وقلت: عليه سلمُت الكعبة. وربِّ الفرنجة، من وهو إنسان، صورة يف «مَلٌك –
ما يرويه ال ٌ ظمأ وبي البرصة، من وأنا وقلت: فضحكت هلل. والهمد بالعربية: فرد الكرام.
من وأنا فقال: وهللا فِقَهِني واملشاركني؟ الهادين من أنت فهل رشاب، من املعرض هذا يف
فأخذ إذن. بنا هيا فقلت: نسيب. للغريب الغريب يقول: عندكم واملثُل البرصة، دوَن بالٍد
الشارع جانب إىل زقاٍق يف مشينا وأظرف. منه ألطف وهللا رأيُت ما كلمتي. ُد يردِّ وهو بيدي
الفرنجي، رفيقي مثل أمرد شابٌّ بنا َب فرحَّ حانة ودخلنا ظليل. ورسه ضئيل، نوره الكبري،
رشبُت ة. العفَّ الفرنجي علََّمِني عففت. موالي، يا وهللا عففُت، ولكنني يهودي، إنه يل قيل
ينصبان واليهودي إبليس وكان والفيض، الذهبي الرشابنَي من والثالث والثاني األول وإيَّاه
الزقاق.» ذاك يف وتهنا الحانة، من وخرجنا صاحبي، لزمت ولكنني النواس، ألبي الرشك

ُمستخربًا، فسأله عينيه. إحدى حول وورٍم اْزِرَقاٍق إىل انتبه من أوَّل الخليفة وكان
بالحائط.» وجهي فارتطم الزقاق، ذاك يف «تعثرت بُردنه: عينه يمسح وهو فقال
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وما االثنتني. يف ال الواحدة، العني يف أنها هلل الحمد خبيث، يا زلقُت تقوُل ال «ولم –
ال أُخربت، ما عىل اإلنكليز، ولكن خنجًرا؟ اإلنكليزي ذاك يحمل كان لو ترى يا حالك كاَن
هكذا.» مضمومة األيدي، بدلها يستعملون فهم وسكراتهم؛ سهراتهم يف السالح يحملون

الضحك. يف ثانية وأغرق شاعره، وجه من بها ودنا يده، الخليفة ضمَّ
الشعراء.» يُعاِمُل كيف يعرُف ملٌك «هذا يل: فيصل امللك فقال

يلزمك فيصل؟ يا البالط، يف شاعٌر عندك «هل وقال: امللك، إىل بوجهه الخليفة أشاح ثمَّ
األقل.» عىل اإلنكليز ألصدقائك إكراًما شاعر

من «عندنا قال: ثمَّ سيكارة يشعل فيصل امللك فوقف املعرض، بوابة إىل وصلنا قد ُكنَّا
كنت جميًعا، حبيبهم مرة كنت وقد هلل، والحمد البالط خارج كلهم ولكنهم كثري، الشعراء
واحًدا يعنيِّ أن امللك نيَّة يف أنَّ شاَع عندما ذلك املفدَّى، ومليكهم سيدهم هارون، أخي يا
ت َرسَ أظنها ملكية، عادٌة ولكنها أخي، يا سخيٌف يشءٌ مديحي! يتوىلَّ شاعًرا للبالط، منهم
يف السلوى من لك ا ممَّ يشءٌ فيها لنا ليكوَن ال إلينا؛ اليوم تعوُد وهي الغرب، إىل الرشق من
التعيني أنَّ الخرب انترش فعندما الرشك، يف أقُع وهللا كدُت همومنا، يف لتزيد بل النواس، أبي
ذلك، يف السبب أكوَن أن وساءني وتخاصما، االثنان هذان تناَزَع اثنني، من لواحٍد ٌح مرجَّ
باألمس كان من بها يرميان القوايف إىل وَعِمَدا عيلَّ، االثناِن فانقلَب ذاك، وال هذا ال فقلُت
النوَّاب مجلس يف واآلخر األعيان، مجلس يف منهما واحًدا فعينَّا املفدَّى، ومليكهما سيدهما

الربيع!» مديح يف القصائد ينظمان ورشعا واطمأنَّا، فسكتَا،

الربيع.» وعن نفسك عن األذى فتدفع ورًقا، َفَميْهما «احُش النواس: أبو
يشعرون القليل يف فُهم هارون، أخي يا سواهم من أحسن الشعراء «ولكن امللك:

الربيع.» حتَّى يعجبهم ال من البلد هذا يف فإنَّ ويمدحونه، الربيع بجمال
مصابيح فيه يوًما أشعلُت الذي البلد إىل العودة بهذه فيصل يا رسرت «لقد الخليفة:
بنزهتنا الرسور كلَّ رسرُت وقد الحماقة، بذور من الكثري اليشء فيه وبذرُت واإلحسان، املجد
سابق إىل يُعيدني أن هللا أراَد لو أَُرسُّ وال حالك، يف أغبطك ال ولكنِّي فيك. هللا بارك هذه،
— أكِرْمهم زمان، كلِّ يف ناس فالناس ؛ أَُرسُّ ال وهللا ال مجدي، من الغابر إيلَّ ويعيد عريش
انبالج يف حتَّى الجمال يرون ال الذين أولئك ا أمَّ وك، يذمُّ احرمهم يمدحوك، — فيك هللا بارك

ألنفسهم. فيهم خري وال للملك، فيهم خري فال الربيع، حتى يعجبهم وال الفجر،
بذكرك، وسيتغنَّون غًدا، كلهم سيمدحونك الكلمة؛ هذه أقوُل الوداع قبل ولكنِّي
جميًعا. وللعرب العراق، ألهل هًدى نور ليكون — فيك هللا بارك — عاليًا اسمك وسريفعون
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يساعدك ما العقوق يف يكون وقد والبار، منهم الَعُقوق فيصل، يا أوالدك كلهم فُهم اآلن ا أمَّ
يف هللا ُسنَّة نفسك، إال نفسك، إالَّ الجميع ويشمل إحسانك فيعمُّ العليا، الذروة إىل لتصل

لعباده. املصلحني أصفيائه
حبل تُفلت وال اإلنكليز بحبل ك تمسَّ هذه: هي — فيك هللا بارك — األخرية وكلمتي

هللا.» أستودعك املعارضة،
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فيصل أخي

بها، تفوه كنت التي الكلمات أجمل ومن اإلنساني، لإلخاء الكريم املثَل الفانية هذه يف كنُت
أخي.» «يا الصادقة، العذبة الكلمة تلك الناس، محادثتك يف

بالكلمة أدعوك فال والنسب، امُللك تقاليد وبيني وبينك بك، التشبُّه أحجم أنا وكنُت
قلبي. يف العواطف أصدق عن تفصح التي

ما فليس األقل، عىل طليق روٌح عزلتي يف وأنا علويٍّا، صافيًا روًحا أصبحت وقد أَما
التقاليد. دونه تحول كانت ما عيلَّ يحظر

وأكتب أخي، فأدعوك للروح وتصفو للقلب، تحلو التي بالكلمة رسالتي أصدِّر لذلك
بيمنك يزيد ا ممَّ فراقك؛ بعد جرى ما بعض عىل ألطلعك أخيه، إىل األخ يكتب كما إليك

وحبورك.
أمنيتان أتمنَّاها كنُت التي األماني من قلبي. يف لوعٍة عن أكشف أن أحبُّ ذلك وقبل
ال الفريكة، يف هنا ها أراك أن هي األوىل للرحيل؛ دعاك عندما حقيبتك يف القدر َوَضَعهما
الناس إىل يحببهما الذي القيد يف أزال ال وأنا — واملجد الرشف من امللكية الزيارة يف ِلَما
بحاله، هللا فيلطف املحبوب، التعس جبلنا لبنان، به يستبرش ما الزيارة يف ليكون بل —

آماله. بعض وينعش
لتعيَد تقرؤه يَديك، بني فيك، كتبته الذي الكتاب هذا أرى أن هي الثانية واألمنية
هللا! شاء ما تقول: وأنت أُخرى، وتجهم تارة، فتبسم وأحاديثنا، جلساتنا ذكرى األقل َعَىل
فتضحك تقلِّبها، صفحاته إىل وتعود رجَليك وتمدُّ السيكارة تشعل ثم هللا. سامحك أو



األول فيصل

فيها أو خطأ إصالح فيها كلمة الهامش عىل لتكتب القلم وتأخذ ُمستحسنًا، أو ُمستهجنا
التوبيخ. من أو الحبِّ من يشء

كما وينثرها النفود، رمال الرياح تسفي كما الزمان يسفيها التي األماني من أمنيتان
الخريف. أوراق اإلعصار ينثر

بأجمعها ًة أمَّ هناك فإن كثري، نفسه عن املرء حديث من والقليل عنده، أقف القليل هذا
الحزن أصوات إنَّ بل شجوها، إليك وتشكو لوعتها، لتبثَّك تُخاطبك أن لها كان لو تودُّ

العربية. األقطار من قطٍر كلِّ يف القلوب، من تتصاَعُد تزاُل ال األىس وأنَّات
ووابل األشجان سحب عنك سأحجُب األمة هذه وبني بينك واقٌف اآلن وأنا ولكنِّي

امُلفِرَحة. األخبار من بطائَفٍة إليك وأبعُث الدموع،
كنت فقد ُمبينًا؛ فتًحا فتحَت هللا، رحمة إىل انتقالك يف أنََّك هو فيصل، أخي يا أولها،
يف للعمل قوة فرصَت العراق يف عامًال سياسيٍّا كنت العربية، ة األمَّ ملك فرصَت العراق ملك
يف للجهاد علًما فرصت العرب سبيل يف تجاهد كنَت مكان، كلِّ يف بالضاد الناطقني قلوب

عربي. َربع كل يف بلد، كلِّ يف ُقطٍر، كلِّ
حب فيها فأحيا القصيَّة، الغريبة القلوب عىل حتَّى بروحك أتى الذي املوت أجمل فما
وراء ما إىل اسمك تعاويذ جناَحيه بني حمل الذي املوت أجمل ما بالعرب! واإلعجاب العرب،
يف وجهك بنوِر َطاَف الذي املوت أجمل ما األجانب! عليه صالت عربيٍّ قطٍر كلِّ إىل اآلفاق،

العربية! اليقظة مصابيح يشعل وهو الخافَقني
حول فاجتمعوا جميًعا، العراقيني قلوِب يف الحقيقة، نوَر أشعل الذي املوت أجمل وما
األخري. املقرِّ إىل طريقك يف واإلجالل الحبِّ أزاهر وينثرون السخيَّة، الدموع يذرفون جثمانك
الوفود اجتمعت وعرشه، الجهاد مهد كان الذي القرص قرب العراء، فسيح يف وهناك
وليمجدوا العرب، فيصل ِليَبْكوا العراقيني من األلوف واحتشد كلها، العربية األقطار من
الشهداء. سيد وإنه الجهاد، حومة يف مات إنه — أخريًا قالوا — جميًعا وقالوا العرب، فيصل
الجهاد، نار تُذْكي وكنت الكل، يف الكل فيه كنت أنك ينكر َمن اليوم العراق يف وليس
وكنت امللك، فكنت بأجمعه؛ الدولة جهاز ويف كلها، األمة أحزاب يف الهدى مصباح وتُنريُ
األمور. جميع يف الفيصل وكنت الهادي، كنت واملعلم، والوزير النائب كنت األكرب، الزعيم
آخر ملًكا لنجد سنة سبعمائة نعود أن ينبغي فراقك؟ بعد العراق خارج كان وما
فمنذ مكان، كلِّ يف املسلمني وقلوِب األقطار، كلِّ يف العرب قلوب وإجالله حبِِّه يف َدت توحَّ
وما األعالم، فوق واحًدا علًما اإلسالم، رفع ما العرب، رفع ما اليوم إىل الدين صالح أيَّام

مجدوك. كما ملًكا مجدوا
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وخموله جهله يف يموُت فالذي املوت؛ الناس يخاف ملاذا فيصل، أخي يا أدري لسُت
ويشعل مجًدا املوت يزيده وجهاده مجده يف يموت والذي والجهل، الخمول ذلَّة من يرتاُح

الناس. قلوب يف جهاده مصباح
الرشق يف أُقيمت بل ، عربيٍّ بلٍد كلِّ يف الخالد لذكرك أُقيمت التي األربعني حفالت وهذه
جنيف، يف لندن، يف أيرس، بونس يف الربازيل، يف نيويورك، يف الدنيا، قارات يف الغرب، ويف

عليه. الناس َم وترحَّ فيصل، عىل الناس صىلَّ السنغال، يف حتى برلني، يف باريس، يف
واليهودي املسيحي وفيهم الناس، املسلمون. ُقلُت وما العرب ُقلُت وما الناس، ُقلُت
عىل موا ليرتحَّ العالم أقطار أربعة يف اجتمعوا واألوروبي؛ واألمريكي العربي وفيهم والوثني،
يرسك، ما وهذا العربية. القضية وعلم العرب، اسم ويرفعوا فيصل، ذكر دوا ويُمجِّ فيصل،
واالستقالل الحرية ينشد امرٍئ كل يرس كما ، عربيٍّ كل يرسُّ كما يرسني، كما ريب، وال

األمم. من ولسواها ِتِه ألُمَّ والسالم، والوحدة
ذو والذكر جنيف، ذكرت أظن، ما بقدر يُدهشك ال وقد كثريًا، يُبهجك خربٌ وهناك،
األخري، يومك يف ونذكرك مستشفيًا، سويرسا يف ونذكرك ُمجاهًدا، فيها َلنذكرك فإنَّنَا شجون،
يف هناك، وأنت أخبارك، إىل دائًما نتوق وكنَّا الفانية، الحياة هذه ثوب عنك نضوت وقد
األمري فلوال واْلتَوت. أغراضها تلوَّنت أوروبيَّة صحافة ومضارها نأمنها، وال أحوالك، شتَّى
والذكرى. العربة للعرب فيها التي ة املهمَّ أخبارك من الكثري َلَفاتنا منفاه، يف هناك شكيب
علم َلَما الزمان، هذا يف — األفهم العرب وعقل املدوِّي، العرب صوت — شكيب األمري لوال

أيَّامك.1 آخر يف واستشهادك جهادك من كاَن بما العربي
قطعت التي الفتنة تلك اآلشوريني، بفتنة يتعلَُّق فهو إليه، أرشُت الذي املبهج الخرب أما
التي القضية يف انتَرص جنيف، يف العراق انتَرص فقد بأجلك؛ َلت وعجَّ االستشفاء، ذلك عليك

إىل ذاهٌب «إنَِّني يل: وقال الخرب عىل فأطلعني «برن»، يف املرحوم عند كنُت اآلشوريني حادثة حدثت وملَّا 1

من منهم بدا ِلَما نظًرا اآلشوريني؛ عىل العراقي الشعب يهيج أن أخىش ألنِّي ذلك؛ غري يسعني وال بغداد
العراقي.» بالعسكر الغدِر ومن الجميل، إنكاِر

إىل الباخرة تركب ثمَّ «برنديزي» إىل تذهب أن إالَّ لَك فما بالطائرة؟ تذهب أن يدعوك «وما له: قلُت
عليك.» تعبًا أخفَّ تكوُن هكذا الرحلة فإنَّ … مرص

«أنت له: فقلت بغداد.» يف الرَّابع اليوم وسأكون «برنديزي»، من بالطائرة سأذهب بل «ال يل: قال
خدمة يف جندي أنا وإنَّما بملك، لست أنا «نعم، يل: فقال ملك.» عمل ال عسكري، قائٍد عمل إذن تعمل
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التي نفسها، الصحف وتلك االستعمارية، األوروبية الصحف ثائرة العراق وعىل عليك أثارت
الناس، عىل تخفى أغراضال واإلنسانية الدين يف ولها والدين، اإلنسانية باسم عليك حملْت

وعبقريتك. بفضلك اعرتفْت بل وفاتك، بعد بالخري ذكرتْك
العراقحصافة أظهرتحكومة اآلشوريني، مسألة يف األمم لدىعصبة العراق دفاع ويف
دفاع ويف صدَّرته، الذي األزرق الكتاب يف إدارتها، يف وصدًقا وعدًال سياستها، يف ومقدرة
رجاالت من لثالثة بحبك وَليزيُد ا، حقٍّ َليُبهُجك الدفاع ذلك إنَّ هناك. الُعصبة لدى وفدها
ا ُمستعدٍّ كنت ما للمأل أثبتوا وقد عليائك، من فتباركهم ورستم، ونوري لياسني العراق،

العراق. خارج هؤالء اآلشوريني بإسكان لالهتمام لجنة العصبة فعيَّنت لتثبته2 أنت
بمن يتعلَُّق هو الختام. مسك أجعله اإلبهاج أشدَّ غرو، وال يُبهجك، الذي الخرب بقي
برهن وقد كبرية، بالغازي اآلمال إنَّ العراق. عني قرَّة اليوم وهو عينك، قرَّة باألمِس كان
الذين الوفود عليه فأثنى وإقدام. وشجاعٍة نجابٍَة من فيه ما عىل موقَفني يف اآلن حتى
مكان املنرب عىل وقف وعندما اإلعجاب. كلَّ به وأعجبوا ببغداد، األربعني حفلة حرضوا
فيه وصل وعندما لخطابه، واهتزت به الناس قلوب كربت الربملان ليفتح والده الذكر سعيد
ة املنصَّ يرضُب وهو املقدام، الزعيم بصوت وقالها األمام.» إىل سائرين «سنظلُّ الكلمة إىل

يف لالستشفاء ويعود الثائرة، هذه يسكن أن بعد صحته، يتذكََّر أن ورجوته ودَّعته، ذلك فعند أمتي.»
عيل. امللك أخيه جاللة بحضور وبيني بينه الحديث هذا وكان أوروبا.

أرسالن شكيب لألمري مقال من

املدن فيخرِّبُوَن األبرياء، دماءَ يستحلُّون لقوٍم أَعجُب «إنَِّني العراق: عىل الحملة َصَدِد يف جاللته قال 2

عىل النكري، يقيمون بينما الدولية، للمصالح ورعاية والتمدين، اإلرشاد باسم أصحابها، رءوس عىل والقرى
يحرقون كانوا ألنهم القتل؛ جزاؤهم كان من عىل بالغرية ويتظاهرون واستقالله كرامته عن يُدافع شعٍب
كرامتنا تأبى َلقوٌم وإنَّا بريئًا، نقتل لم أنَّنَا للمأل أُثِبَت أن ُمستعدٌّ أنَِّني هللا وأحمد أحياءً. العراقيني الجنود

األبرياء.» دماء نستحلَّ أن
أسس وضع يف شارٌع وأنَّه «سوريا»، بالده من الثاني الجزء بقضية اهتمامه عن كثريًا لنا وتحدَّث
كلفة، بدون ويُمازحهم جلساءه يُساِمُر حياته ليايل من ليلة آخر وقىض باريس، حكومة مع املفاوضات

كثريًا.» تكربني وإنك هرم، «إنََّك بقوله: يداعبني وكان

أرسالن شكيب لألمري مقال من
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فيصل إىل رسالة

النساء وفيهم الحارضين، جميُع استحسانًا له َق وصفَّ الغازي!» «عاش النوَّاب َهتََف بيده؛
وقناصلها. الدول وسفراء األوروبيَّات

هداه، بنور ويهتدي العظيم، الوالد حذو سيحذو إنه حدثه من كلِّ إىل الغازي قال وقد
هللا. قه وفَّ
آمني.

فيصل أخي يا أنت تكوَن أن هي نوبتي، تجيءُ عندما الكربى، أمنيتي إنَّ حاشية:
هذا يف وأحاديثنا مجالسنا ذكرى ونُعيُد األحباب جلسة فنجلس هناك، بهم أجتمُع من َل أوَّ

العالم.
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النرسالعريب1

بعيًدا، الفضاء يف النُرس حلََّق
شهيًدا، الفضاء يف النرس رجع

البوادي. وربيب الحرم، حبيب العروبة نُرس
مأواه، والخيام ُمرضعته، البادية
صباه، وملعب ِفراشه، الرمال
الحرية حمى يف العروبة نرس

ويفٌّ، أنيٌس ، أِبيٌّ وديٌع جريءٌ، طليٌق
قدسيَّة ظالٍل يف العروبة نرس

تقي. قوي حليم، طهري كريٌم، شفيٌق
والرمال. املرابع وتباركت الحمى، تبارك

الخصال. وتباركت اإلرث، تبارك
شعوره. املضارب ومن نوره، النور جبل فمن

زهوره. الطائف ربيع ومن شممه، الهدى2 قمم من
∗∗∗

والقدس. دمشق ىف األربعني حفلتَى ىف تُِليَت 1
الطائف. قرب الهدى جبل 2



األول فيصل

فيه. خلقه ليتم الهجرة له كتبت
الرساة. من وكان العرب، من فكان

الوبر، بيوت يف مثله الفخمة الرصوِح يف
العراء. فسيح يف مثله املهيبة املجالس يف وكان

مبسمه، سوسن يلدز بساتني فمن
شمائله، حلو آسية3 مياه ومن

طلعته، بهاءُ البوسفور ضفاِف عىل الفجر بلوج من
نطقه، ذهب مرمرة حوايش عىل الشفق ذهب ومن

السكينة. وتلك فيه الوداعة تلك أيوب4 جوار يف الرسو ظالل من
∗∗∗

الخالفة، وعاصمة الرسول عاصمة العاصمتنَي، ربيب العروبة نرس
والسياسة. الدهاء وعاصمة والهدى، الحق عاصمة
أبوابه، للنبوغ وفتحت رشابه، األقدار يُد مزجت

تقول: النرس أُذن يف همست ثم
اآلمال. من أبديَّة وأمامك سنة، وألف ثالثمائة وراءك إن

سنة، ستمائة هجعت وقد الكهف، ة أمَّ وراءك إن
والجهاد. اليقظة أعالم وأمامك

الِهَمم. ويستنهُض األماني، يُعزِّي فراَح ووعى، النرس سمع
قومه، سبيل يف ليُجاهد

العرب. وباسم هللا، باسم الحسام امتشق
الثورة! الثورة،

السموم، رياح البوادي يف فهبَّت
والحرض، البدو إليه وهبَّت
الظفر. وكان الجهاد، وكان

املستيقظني، تُدِهُش الكهف، ة أمَّ

مرمرة. بحِر يف الحلوة آسية مياه تُدعى التي الينابيع إىل إشارة 3
إستانبول. يف األنصاري أيوب أبي الصحابي رفات يضمُّ الذي الجامع إىل إشارة 4
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العربي النرس

املبني. الفوز لفيصلها كتب
األغاريد. دمشق يف ما وأجمل
الجديد. العربي امُللك ذا هو

يذبذبون. شهود التميس، ضفاِف فعىل
ُمخدِّعون. خصوم السني وعىل
ميسلون. وكانت التاج، فكان
بعيًدا، الفضاء يف النرس حلق
شهيًدا. الفضاء يف النرس رجع

∗∗∗
والخلود. البعث حقيقة من أنصع الوجود حقائق يف ليس

أبديٍّا. أمًال الرَّاحلة فصولها يف فتُْحيي السنني قلِب يف الطبيعة تهمس
الخالدة. بذوره من ِحفنة الربيع حقيبة يف هللا يضُع

النائمة. بالزهور املبطن الثلج من بَكَفٍن الرَّاحل الشتاء هللا ُن يُكفِّ
والرجاء. القنوط فصَيل بني راجًعا راحًال القطا رسب يمرُّ

التغريد. إىل تعود ثم وتهجع، الطري غصنها عىل القربة تغرد
رحيل. يتلوها وأوبة أوبة، يتبعها رحلة

الجهاد. إىل عاَد، أن النُرس لبث ما الشتاء، عواصف ومثل القربة، ومثل الربيع، ومثل
∗∗∗

املنكوبة. ة األمَّ أمل — األعىل األمل العراق يف ينشد فيصل عاد
جديًدا. عربيٍّا ملًكا الرافدين ضفاف عىل يُشيد عاد

عرص والفالح، املدنيَّة عرص والهدى، العلم عرص واملأمون الرشيد عاصمة يف يجدد عاد
والصالح. الثقافة

بروحه. ذلك بعد وَجاَد بقلبه، جاهد بعقله، جاهد
والوالء. السلم جيش من وينظم يحشد أن استطاع ما بكلِّ جاهد

الصالبة تتناوبه حزم من اليقني، يمده ثبات من وكياَسٍة، حلٍم من وحكمٍة، علٍم من
واللني.

بعيًدا، الفضاء يف النرس حلَّق
شهيًدا. الفضاء يف النرس رجع

∗∗∗
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ُمثمًرا. تراه أن قبل ورحلَت العراق، يف بستانًا زرعَت
نديَّة. ُمزدهرة تراها أن قبل ورحلت العربية، البالد يف بذوًرا زرعَت

الصفي. الجريء الوديع السلم ويف فاصًال، فيصًال العاملية الحرب يف كنت
السوي. وميزانها البارصة، عينها السياسة يف كنت
الذهبي. ونطقها الساحرة طلعتها الكياسة يف كنت

العيل. املثل واللني الشدة ويف برهانه، الحزم ويف عنوانه، الحذق يف كنت
الريض. الرشيف واإلباء الصرب ويف معاوية، الدَّهاء يف كنت

النارصي. أخا الوداعة يف وكنت الرسول، صنو الحلم يف كنت
بعيًدا، الفضاء يف النرس حلق
شهيًدا. الفضاء يف النرس رجع
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البارزة احلوادث سجل
فيصل امللك يفحياة

  سنة

الطَّائف يف ُولَِد ١٨٨٣م / ١٣٠١ه
األستانة إىل أبيه مع َسافر ١٨٩١

نارص الرشيف ابنة حزيمة ه عمِّ بابنة ج تزوَّ ١٩٠٥
الحجاز إىل معه فعاَد مكة رشيف الحسني أبوه تعنيَّ ١٩٠٩

الدولة عىل الثَّائرين عسري عرب عىل حملة يف هللا عبد األمري أخاه َراَفَق ١٩١١
عن مبعوثًا انتُِخَب أبها من ُرجوعه وبعد اإلدرييس، عىل الثانية الحملة قاَد

العثماني املبعوثان يف جدة
١٩١٣

العرب، سبيل يف وعامًال باشا، جمال لدى أبيه رسول سوريا يف كان
إىل وعاَد بحيلة دمشق من فخرج اعتقاله، ينوي وكان جمال به فاشتبه

الحجاز

١٩١٥-١٦

جيش لقيادة فيصًال َ وعنيَّ األتراك، عىل بالثورة حسني الرشيف نادى
الشمال

حزيران ٢
شعبان ١٩١٦م / ٩

١٣٣٤ه
لجيوش املؤازر العربي للجيش العام القائد وأصبح العقبة عىل استوىل

بفلسطني آلنبي الجنرال
١٩١٧ تموز ٦

ظافًرا الشام َدَخَل ذي ١٩١٨م / ٢٥ ت١ ١
١٣٣٦ه الحجة
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  سنة

فرساي مؤتمر يف العرب ليمثل باريس إىل َساَفَر ت٢ ٢٢
والوزير فتفاوض باريس جاء ثم واإلنكليز للُمفاوضة لندن إىل سافر

كليمنصو األول
١٩١٩ أيلول ١٢

دستوريٍّا ملًكا العام السوري املؤتمر به نادى ١٩٢٠م / ١٩ آذار ٨
١٣٣٨ه الثانية جمادي

العربية الحكومة وسقوط ميسلون واقعة تموز ٢٥
أوروبا إىل ذلك بعد وقصد الشام من خرج تموز ٢٦

املستعمرات وزير ترششل، برئاسة مؤتمر فيها ُعِقَد وقد القاهرة جاءَ
عرش مسألة ومنها األدنى الرشق شئون يف للنظر يومئٍذ، الربيطانية

العراق

١٩٢١ آذار

البرصة إىل وصل حزيران ٢٤
للعراق دستوريٍّا ملًكا األمري يكوَن أن ببغداد الوزراء مجلس قرََّر تموز ١١

التتويج حفلة ببغداد أُقيمت الحجة ذي آب / ١٩ ٢٣
١٣٣٩ه

البرصة خليج يف سعود آل العزيز عبد بامللك اجتمع ١٩٣٠ شباط
والعراق تركيا بني العالقات ليوطِّد أنقرة يف كمال ُمصطفى زار ١٩٣١ تموز

نفسها للغاية طهران يف خان رضا اه الشَّ َزاَر ١٩٣٢ نيسان
االنتداب وأُلغي األمم عصبة يف العراق َدَخَل ت١ ٣

الخامس جورج مليكها من بدعوة رسميَّة زيارًة إنكلرتا َزاَر ١٩٣٣ حزيران
لالستشفاء سويرسة جاء تموز

اآلشوريني فتنة إلخماد بالطائرة بغداد إىل عاد آب
االستشفاء دور ليُكمل سويرسة إىل عاَد أيلول ١

ومنها برنديزي، إىل الجثمان فنُقل برن، مدينة يف قلبية بسكتٍة فجأة تويفِّ
حيفا إىل دسبتش الربيطاني الطراد عىل

أول جماد أيلول/١٨ ٨
١٣٥٢ه

بالطائرة إليها الجثمان وصول غداة بغداد يف الدفن جرى األول جماد أيلول/٢٥ ١٥
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الصانع. وأحمد السويدي وناجي خزعل الشيخ املحمرة أمري مع البرصة يف األول فيصل امللك





تذييل

من نفٌر انتقدِني وقد بشئونهم، ائم الدَّ واهتمامي وملوكهم، للعرب الناسحبِّي بعض يريُب
باهتمامك ألحقُّ لبنان القريب وطنك إنَّ فقالوا: واملحب، منهم الصديق ونصحني الكتَّاب،
إىل أقرب نقاشهم يف وكانوا والنقد، النصح تتجاوز أقواًال آخرون وقال البعيد. الوطِن من
ولكنُت وطنيته، يف النزيه والوطني أدبه، عىل املحافظ األديب إىل منهم ها سمَّ تنفُث التي تلك

للبنان. حبِّي من ذرَّة أفقدني للعرب حبي أنَّ لو كلها اتهم َمذَمَّ ا ُمستحقٍّ
غري كانا وإن الحبني، بني يجمع أن املرء استطاعة يف الريب غري هناك أنَّ عىل
يعهدونه وما تلتئُم ال — يظنون كما — وفكرية سياسية غوامَض األمر يف إنَّ ُمتناقَضني.
إىل بسمعه اآلن ُمتَِّجٌه القلب وهذا — قلبي ويف ال وكيف البيان، ووضوح الرصاحة من بي
أمريكي أنا فهل األضداد؟! وتتزاحم األغراض، تتنازع — سواهم إىل ال النَّاصحني الناقدين
أم اشرتاكي؟ أم ديمقراطي أم ملكي أنا وهل واحد؟ يف الكلُّ أنا هل أم عربي؟ أم لبناني أم
يجوز وال الخصوم، ويُبلبل األصدقاء َليَِحري أمري يف إنَّ وغًدا؟ وأمس اليوم الثالثة أنا هل
لجج ويف الحرية مزالق يف أحًدا يرتَك أن مثيل، مسالم للناس ومحبٍّ مثيل رصيٍح لرجٍل

البلبال.
ولكنك يقولون: غريه، يل يتمنَّون ومن خريه، العيش من يل يرومون َمن سمعت ولقد
وأرقى أكرب يف بل األمريكية، البالد يف الديمقراطيَّة روح بَت ترشَّ ، ديمقراطيٌّ نعلم ما عىل
والظاملني، الظلم عىل ومقاالتك خطبك يف الحامل وأنت العالم، جمهوريات من جمهورية
يقولون: ثم يرتددون — النصري وأنت والتعصب، الجهِل عىل واالستبداد، االستئثار عىل
يف واملناضل بها، املطالب واالقتصادية، واالجتماعية السياسية الشعوب لحرية — األكرب

الدوام. عىل سبيلها
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ما وعىل الجهل، من يكتنفهم ما عىل للعرب، ُمِحبٌّ ذلك مع وإنِّي كذلك، إنِّي نعم،
بشئونهم أهتمُّ وإنِّي والدينية. واالجتماعية السياسية املايض مساوئ من فيهم يزاُل ال
من ِألكثرهم ما عىل ولساني، بقلمي استطعُت ما وأخدمهم وأمرائهم، ملوكهم وشئون

الزمان. وروح تلتئُم ال التي القديمة والنزعات الذميمة، اإلقليمية النعرات
يف السبب هي ذكرت التي اآلفات تكون قد إذ ملا؛ أقول: أن وكدُت ما» «عىل قلت:
يف ، وطنيٍّ جنوٍن أو ماٍل أو علٍم ذا كنت إذا لديك، ما بذل من تُرى يا الفائدة وما اهتمامي،

جنونك. أو مالك أو علمك إىل يحتاج ال َمن سبيل
إذن إني والغموض؟ التناقض من ظاهًرا موقفي يف ما ليجلو يكفي ما هذا يف أليس

اإليضاح. يف أزيُد
الديمقراطية املبادئ يفَّ وطََّدت املتحدة الواليات يف سنة وعرشين خمًسا إقامتي إنَّ
والسيادة النفوذ ألويل تُعطى التي االمتيازات وُكره املتساوية، ة العامَّ الحريَّة حب أي —
املدوَّنة التعاليم تلك دائًما تُطابق ال السياسية وأساليبها الحكومة شكل أنَّ وعلمتني —
وكبار النوَّاب ينتخُب — نُكران ال — فالشعب تقاليدها؛ يف واملمثلة األسايس دستورها يف
الظَّاهرة األساليب بشتَّى واملترشعني، الحكَّام عىل يسيطرون الذين ولكن الحكومة، رجال

الدوالر. مللوك والُحكم لألحرار االسم إنَّ أجل، املال؛ أرباب هم والخفيَّة،
فضًال املال، بدوِن وتتعزَُّز تقوُم ال التي السياسية، األحزاب رؤساء من رشكاء ولهؤالء
تعد وشخصية، حزبية ودعاياٍت وصحفيَّة، خطابيَّة حرٍب من ُمَها يتقدَّ وما االنتخابات عن
وخري الجمهورية، الحكومة يف املطلق الحاكم هو املال كان فإذا الدوالرات، بماليني نفقاتها
حقوقه وأين ترى؟ يا الشعب حريَّة فأيَن ذين، واملتنفِّ املتموِّلنَي إىل بأكثره عائد الحكم هذا

املستقل؟ الحر العمل ألبناء الشائع الفسيح املجال أين بل واالقتصادية؟ السياسية
ولكني الحسنات؟! ينكر ومن وحسناتها، الجمهورية سيئات ًدا ُمعدِّ املقام هذا يف لست
هذه يف األحرار حتى عليها، ليجنَّد بل عنها، لينفر يكفي وهو فيها، اآلفات رأس إىل أشريُ

األيام.
تربيتي وبني امللكي موقِفي بني التناقض من يُظهر ما جالءِ يف الحقيقة هي هذي
فاإلنسان وأعمُّ؛ أثبُت ألنها ذكرت؛ ا ممَّ أهم أُخرى حقيقٌة وهناك الديمقراطية. األمريكية
شعوِب من شعٍب لكلِّ تصلُُح وروحها، شكلها يف ة عامَّ حكومٍة إىل اليوم حتَّى يهتِد لم املفكِّر
ويعزُِّزُه يُربُِّره ما له كان إذا إالَّ ملكيٍّا، أو كان جمهوريٍّا ويستقيُم، الحكُم يصلح األرضوال

وثقافتها. ة األمَّ تقاليد ومن ونفسيَّته، الشعب عقلية من
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املقيَّد ملكها يف أَِلَف قد الشعب كان وإن مثًال، إنكلرتا يف اليوم تصلُُح ال فالجمهورية
وال األرشاف. نفسية ونفسيته ملكية، اإلجماِل عىل عقليَّتَه ألنَّ ذلك الديمقراطيَّة؛ األحكام
ألنَّ ذلك الجمهوري؛ الحكم مساوئ أدَرَك قد الشعب كان وإن أمريكا، يف امللكية تصلح
عىل العام، االنقالب يف إالَّ القاعدة هذه تشذ وال وتقاليده، عقليته مثل ديمقراطية نفسيته

اليوم. الروسية البالد يف كما ثورٍة أو حرٍب أثر
أَْوَجبه فيما قيَل مهما العربية؟ األمة تقاليد هي وما العربي؟ نفسية ترى يا هي وما
العربية ة األمَّ تاريخ فإنَّ اآلية؛ … بَيْنَُهْم﴾ ُشوَرٰى ﴿َوأَْمُرُهْم األحكام يف املشورة من اإلسالم
ديمقراطيُّون فطرًة هم العرب أنَّ ومع اإلسالم. تُنايف التي الحقيقة تلك إجماًال َليُثبت
عهِد يف العام مظهرها يف الفطرة هذه عىل َ َطَرأ فقد ة، الخاصَّ حياتهم يف كذلك يزالون وال
عقليَّة يف مكانها نشأ وقد تماًما، فأزالتها أضعفتها عديدٌة طوارئُ املجيِد، العربية املمالك
واحرتام البالد حاكم يف تتجىلَّ التي بالَعَظَمِة وشغٌف امللك، ألبهة حبٌّ العربي املجموع

املؤمنني. بأمري بًا ملقَّ سلطانًا أو صغريًا ملًكا كان إن بها، الشبيهة أو األبويَّة لسلطته
من لها وليَس القدم، منذ ملكيَّة وتقاليدها إذن، َملكية العربية األمة هذه عقلية إنَّ
األسايس للتغيري أو العقلية، تلك يف الرسيع ر للتطوُّ يَدُعو ما العلم وأسباب الثقافة عوامل

التقاليد. تلك يف
وإن حتى يستقيم وهل العربية؟ البالد يف الجمهوري الحكُم هذه والحالة يصلح فهل
يستحيُل أنَّه يقنٍي عىل إنِّي لتعاليمه؟ أحكامه يف ُمطابًقا األسباب سليم الروح صايف كان
وقد والرشق. الغرب يف — الدكتاتوريات أيَّام — املطلق الحكم أيَّام األيَّام؛ هذه يف خصوًصا

سنة. ثالثني أو عرشين قبل مختاًرا تجربته عىل العربية األقطار من ُقطر يُْقدم ال

الزمان يجدد ُمطلقة وسياداٍت حديثة، وآماًال قديمة، عقليَّاٍت العربية البالد ِلحكَّام إنَّ
الذهبية: بالقاعدة وعاملون األبوي، الرعية حب بون ُمترشِّ أكثرهم ولكن ويوطد، أركانها

الغربيني. زمالئهم بعض من أكثر عرصيون القبيل هذا من فُهم امللك؛ أساس العدل
يف وتقديمها بالدهم تكييف يف رين ُمتأخِّ كانوا وإن أُخرى، وجهٍة من عرصيُّون وهم
الحاكمون والتنفيذ الترشيع قوة من ألنفسهم ينتحله فيما عرصيون هم والعمران. الرقي
الشعب كان فإذا املتَّبَع، الدكتاتورية مثال هم أُخرى وبكلمٍة العالم. يف بأمرهم اليوم
ظلُّوا إذا العرب يُخِطئُ فهل األكرب، بالده خري فيه ويرى الحكم، بهذا يقبل الرَّاقي األوروبي

عليه؟ ُمحافظني به، ِكني متَمسِّ
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عامًال أو مصالحها، عىل غيوًرا العربية، ة األمَّ لهذه ُمِحبٍّا — القارئ أيها — كنَت فإذا
وإلعالن اليوم حكوماتها لقلِب تسعى فهل القومية، وحدتها وسبيل سبيلها يف ُمجاهًدا
الحكم أنَّ مثيل نًا ُمتَيَقِّ وكنت أمرها، يهمك ال كان وإذا امللكية؟ بدل فيها الجمهورية
تلوَم أو تنتقد أن يجوز فهل ممكنًا، كان إذا مرضٌّ اليوم وأنَّه فيها، ممكن غري الجمهوري
بمقدرات املوكَّلُون وهم الخدمة، من الوطنية عليه توجبه بما وأمراءها ملوكها يختص من
التمدن وأسباب االقتصادي، الرُّقيِّ عواِمِل من ، قلَّ وإن فيها، ما عىل املهيِمنوَن البالِد،
أحوالهم ويف بيئتهم يف تراهم التي العنِي بغري إليهم نظرَت إذا لتُخِطئُ وإنك الحديث؟
تلك يف ما عىل جمٍّ، فضٍل َلذَُوو إنهم لك أقول إليها. بالنسبة قدرهم وتقدرهم السياسية،
جليلة. مآثَر َلذَُوو وإنهم وخارًجا، َداخًال الهدم، عوامل من األحوال وتلك الجمود، من البيئة
الثورة، كانت َلَما الرتك عىل بالثورة حسني امللك يُقم لم لو الربهان؛ العبارة بوجيز إليك
النهضة رجال كاَن فقد االستقالل؛ كل مستقلِّني الجزيرة ُمعظم يف اليوم العرب كان وملا
لم الزعيم، ذلك فيهم يكن ولم املحجة، ُد ويوحِّ الصفوف، ُد يوحِّ زعيٍم إىل حاجٍة يف العربية
الحسني فنهض وتنرصه، كلها األحزاب تقبله الذي األوحد األكرب الرجل الطليعة يف يكن

املنتظر. النهضة زعيم وكان
والقتال، للغزو شائًعا َمرسًحا البوادي لكانت سعود بابن العرب عىل هللا يمنَّ لم ولو
. ُمستمرٍّ واحرتاٍب دائٍم عداءٍ يف قبله كانت كما القبائل وَلظلَّت والفوىض، والنهِب وللسلِب
وفيها مساملة، ُمطمئنًة دًة موحَّ بالًدا اآلن والحجاز نجد كانت َلَما سعود ابن يكن لم لو
والحرض، البدو أهلها طبائع اليوم يُالئم ما به، تَنتفَع أن تستطيُع ما املدنية عوامل ِمن
واالقتصادية. االجتماعية أحوالهم وتطور باستعدادهم، عمًال االستزادة من غًدا ويمكنها

أْمَرها الضابط املطلق، اليمن حاكم فهو يحيى؛ اإلمام وسيدها اليمن يف قل وكذلك
ذمارها، الحامي اليقني، ُه يمدُّ وعزٍم الحكمة، تُنريه بحزٍم شئونها املدبِّر حديد، من بيٍد
األجانب أطماع من وخارًجا القبائل، ونزاع الشخصية، ادة السَّ كبار أغراِض من َداخًال
الرس َليدرك اإلمام إنَّ غربًا. البحر وعرب جنوبًا اليمن جوار يف املسيطرين أولئك ودسائسهم؛
أنَّ َعِلَم وقد امليزان، سياسته يف فيحمل ُمكابرين، أو كانوا متزلِّفني ويقولون، يفعلون فيما

األُخرى. تغره وال الواحدة، تخدعه فال ناقصة، غًدا تكون قد اليوم الرَّاجحة ة الكفَّ
فقد وعكسه؛ املطلق الحكم يف أقول ما ِة صحَّ عىل القاطع الربهان اليوم عسري ويف
آمنًا الجانب، عزيز واليمن، نجد مثل اإلدرييس، السيد عهِد يف العربي، القطر هذا كان
العيش أسباب من البالد يف بما ُمستمِتعني السكينة، إىل ُمْخلدين أهله وكاَن مطمئنًا،
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يف األمن حبل فاضطرب محمد، السيد وفاة بعد َساءَت األحوال ولكن والرفاهية. والرَّاحة
والفوىض، الشغب روح القبائل يف ت َفَرسَ وجيزان، صبيا يف الحكم أركان وتزعزعت البالد،
عسري يزاُل وال الشمال، ويف الجنوب يف املجاورتان الغالبتان القوتان السيادة وتنازعت
التفكُّك نتائج إِحدى هي هذه العزيز، عبد وامللك يحيى اإلماِم بني والنزاع الخالف موطن
من والخوف الكبريَين، العاهَلني بني النزاع ولوال الحاكم. البيت يف واالنحطاط الحكم، يف
العربية، للقضية مفيًدا وأمثالها الصغرية اإلمارة هذه يف التفكك َلكان املشئومة، عواقبه

املنشودة. والوحدة
الحرب ساحات يف سبيلها، يف وَجاَهَد القضيَّة، هذه لواء حمل فيمن أقوُل وماذا
أنَّ أحد يُنِكُر فهل أمانيه؟ ببعِض َظافًرا العراقي القطِر يف وكان سنة، عرشين والسياسة،
الحقيقة أحد ينكر هل ِمِه؟! وتقدُّ العراق استقرار يف األكرب الفضل هللا، رحمه فيصل، للملك
َلَما العظيم الجهاد هذا فلوال سنة؟ عرشة اثنتي استمرَّ الذي جهاِدِه يف الرَّائعة النَّاصعة
الطريق اآلن يسلك كان وملا االنتداب، من تخلََّص قد كان وملا ًدا، ُموحَّ اليوم العراق كان

واستقالله. حريته إىل املؤدِّي القويم، الفسيح
العربي. موقفي يغيظهم وملن العرب، بملوك اهتمامي يريبهم ملن كلمتي هي هذه
واإلعجاب والثناء الذكر يستحق أال ثانيًا: الوطنية. وباسم أوًال اإلنسانية باسم أسألهم، وإنِّي
املكرتب؟ املضطرب العالم هذا أمم من ة أمَّ يف والسالم، األمن ويوطِّدون العدل، يقيمون من
فلو األمة؟ أبناء من والبذل الحبَّ العربية، ة األمَّ هذه بأعباءِ القائمون وهم ون، يستحقُّ أَال
سعود ابن كان ولو ودزرائييل، بسمرك منزلة إىل شعبُه َلَرفعه أوروبيٍّا فيصل امللك كان

العالم. أبطال من بطًال أمته لجعلته أوروبيٍّا

وفيما اليوم، محنته يف اليقني، وكل الحقيقة كل هي وجيزة، كلمًة ألقوَل لبنان إىل أعوُد
السورية. البالد َسيَِّد فيصل َكاَن يوم حظِِّه من أشعَّ

امُلرسبَل بالرضائب، املثقل باالنتداب، املقيَّد لبنان استقالل عىل مرَّت سنًة عرشة ثالث
كلِّ ومع الشوك، من بإكليٍل املكلَّل الفاقة، بمسامري ر امُلسمَّ الجمهوري، السخرية برسبال
لحمايته االنتداب بوجوب ويقولون باالستقالل، ويُفاخرون يُنادون من البالد يف يزال ال هذا
لبنان أحوال من واحدٍة بحالٍة راضيًا أحد البالد يف ليَس هذا كلِّ من وبالرَّغِم وتعزيزه.
وال واالنتداب، باالستقالل يُطاِلُب من البالد يف ليَس واالجتماعية، واالقتصادية السياسية

الحالني. يف لبنان حظَّ يندب
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مفيد لخالصه، الزم ومفيد، له الزٌم النري إنَّ قائًال ويصيُح النري، من يِنئُّ لشعٍب أَعجُب
شهيد! قديٌس شعٌب األبدية، لسعادته

صدورهم، يف يجيُش ا عمَّ باإلفصاِح الجريئني البصريين املفكرين من لبنان يف ولكن
ويُدركون فظيع، جد منكر، جد شيئًا طبيعي، غري معقول، غري شيئًا الحال هذه يف يرون َمن

الخالص. ويرومون يستغيثون وكلهم الحال، وحقيقة الوطنية العقيدة بني التناُقَض
الدستور إعادة يف أنها يظنون من فمنهم الخالص؛ حقيقة هي ما يف ُمختلفون ولكنهم

النيابي. والحكم
تصغريه، ويرومون اللبنانيني، مصائب رأس هو الكبري لبنان إنَّ يقولون من ومنهم

السعيد. املترصفية عهد عليه كان ما إىل إعادته يطلبون
الكبري. لبنان يف أرض شِرب عن يتنازلون وال التصغري، بهذا يقبلون ال من ومنهم

يريدون. ماذا يعرفون ال من ومنهم
ولكنهم ويسوُِّفون، ويعلِّلون ويبسمون يسمعون فهم االنتداب، أصحاب األمر أولو ا أمَّ

يريدون. ماذا يعرفون
أحواله، تطوَّرت مهما أجل، ألنفسهم؛ يريدونه ألنهم صغريًا؛ ال كبريًا لبنان يريدون هم
الفرنسيني، أنظار مطمح وسيظل كان البدءِ منذُ فهو وآماله، مطالبه وتلوَّنَت وتعدََّدت
الزاوية هذه يف البحري الحربي مركزهم به ليعزُِّزوا الخارجية، سياستهم قيد يريدونه

املتوسط. البحر من املباركة
يف فُهم والسياسية الجغرافية وحدته عىل باملحافظة الكبري لبنان ألشياع ُدوا تعهَّ فإذا
املصلحة فيها ولهم لبنان، عن مثًال طرابلس تسلخ بأن يقبلون وكيف صادقون، ِدِهم تعهُّ
غرضهم إنَّ البرتول. أنابيب ومصب املطار أِي االقتصادية؛ واملصلحة السياسية، الحربيَّة
هادئني إليه يسريون وهم ، يتغريَّ ال وقد ، يتغريَّ لم واحٌد هو وقبله غورو عهد منذ لبنان يف

الوسائل. بُمختلف تدريًجا لتحقيقه فيتذرَُّعوَن ِظنَي، ُمتحفِّ
كما االنتداب من أنفسهم ويخلصوا البالد ليخلصوا — أظنُّ ما عىل — عاملون وإنهم
يف ويستمرُّون بها، مصالحهم تضمُن سوريا مع ُمعاهدة فيعقدون العراق، يف اإلنكليز فعل
كذلك، لبنان يف االنتداب فيُلغى جميعه، األكرب الغرض لتحقيِق املمهدة اللبنانية، سياستهم
البالد يف الفرنسية الحماية بعيًدا؛ يكوُن ال وقد الزَّاهر، املستقبل ذا هو الحماية. فيه وتعلن

سوريا. يف جمهورية، أو ملكية ضعيفة، وحكومٌة الساحلية،
لبنان؟ تخلِّص أن سوريا تستطيع أال كلها؟ األمل أنوار انطفأت هل مناص؟ من وهل
األحوال؟ هذه يف ورفيقته الخالصلجارته سبيل ل ويسهِّ بنفسه، ينجَو أن لبنان يستطيع أال
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الدولة هناك األمر؛ يف واإلرادة القوة صاحبة فهناك اآلن، ممكن غري ذلك أنَّ هب
العاقلون يطلبه ما إنَّ وخريها؟ خريهما فيه ما ولبنان لسوريا وتعمل تعدل فهالَّ املنتدبة.
يُوجبه الذي العمل بل البالد، توحيد سبيل يف العمل هذا هو إنما األغراض عن املنزَُّهون
واملشارفة الوثيق التعاون يرفض من ة األمَّ يف ليس أن يقنٍي عىل وإنِّي االنتداب، صك عليها

السبيل. هذا يف النزيهة
من واحًدا نوًرا اآلفاق ُظلمة يف أرى فإنِّي ُمظِلم، واملستقبل مبهم الحارض أنَّ ومع
إخواني بعض َ بََدأ وقد القليلة، أشعته يف نافذًا القريب، أُُفِقِه يف ثابتًا يزاُل ال األمل، أنوار
لالنتداب. امُلعادين ال امُلوالني من وهم املنشود، األمل فيه ويرون النور هذا يرون اللبنانيني
التفاهم حوَل وطنيٍّا اجتماًعا حرضُت أنِّي حلمُت جميًال؛ سياسيٍّا حلًما مرَّة حلمت

البلدين. بني والسيايس االقتصادي التضامن سبل وتحديد ولبنان، سوريا بني
ورجاء، أمٍل ومن ويقني، عقيدٍة من نفيس يف ملا صادقة صورٌة ولكنه حلمته، حلم هو
طريٍق غري أرى وال الهاوية، أرى إنِّي املوضوع. هذا يف وقلته كتبته ما لرتداد حاجة وال
إخواني حبِّ عن ذرَّة يقلُّ ال للبنان حبِّي أنَّ والتاريخ هللا أستشهد وإنِّي للنجاة، واحدة

الفينيقيني. الجدود بمجد ويتغنَّون أَرَزُه، يقدُِّسون الذين اللبنانيني
املستقبل أبناءِ وإىل املستقبل، إىل كذلك أتطلَُّع مثلهم، املايض إىل أنظر وأنا ولكنِّي،
أجدادهم ومثل الفينيقيني، أجدادهم مثل أحراًرا يكونوا أن وأريُد — وأحفادنا أبنائنا —

العرب.
يف َد فنمهِّ علينا، الواجب من بيشءٍ نحن نقوُم ال ُكنَّا إذا كذلك، يكونوا أن لهم وأنى
ضياءً األمل نور ويزداد السبيل ُد يتمهَّ وال واالستعمار؟! الرق نري من الخالص سبيل األقل
البلَدين. بني واالقتصادي السيايس التضامن سبل وتقرََّرت وسوريا، لبنان تفاهم إذا إالَّ

ُمنفصًال لبنان ظلَّ فإذا تماًما، توحدت وإن عنه سوريا تستغني ال آخر تضامٌن وهناك
وإذا حتَّى — املدن باألربع ُمنحرصة سوريا ظلَّت وإذا محال، ال الحماية فمصريه سوريا عن
ومصريها متزعِزٌع، القومي كيانها فإنَّ — الدروز وجبل وإسكندرونة الالذقية إليها ت ُضمَّ

العراق. وبني بينها والسيايس االقتصادي التضامن يتم ال كان إذا للتفاؤل، يدعو ال
فرنسا وكانت العراقي السوري االتحاد وتمَّ السوري، اللبناني التضامن ُعِقَد إذا ا أمَّ
مضمونة والسياسية االقتصادية مصالحها تكون إذ إليه؛ ومطمئنَّة االتحاد، هذا صديقة
وقد فعلية. ُمساعدًة فلسطني عرب تُساِعَد أن ذاَك إذ تستطيُع املوحدة العربية فالبالد فيه؛

203



األول فيصل

الصهيونية من املقدََّسة البالد فتنجو العراق، يف فعلوا كما ويقنعون هناك، اإلنكليز يقتنع
الصهيوني. واالستعمار

الحالة هذه يف اليوم لبنان كان ملا ، واستمرَّ السوري ُملكه استقرَّ فلو فيصًال، هللا رحم
امُلحزنة. املبلبلة السياسية

لم الذي الرشيف جهاده يف الستمرَّ بأجله، أََمدَّ — تعاىل — أنَّه فلو فيصًال، هللا رحم
العراقية السورية الوحدة يف العربية آماله َقت وَلتَحقَّ والفتوِر، امللِل من يشءٌ يعرتيه يكن

الفلسطينية.1 اللبنانية
قبل كرامتهم وعىل إخواني، اللبنانيني مصالح عىل الغيور للبنان، املحب اللبناني أنا
يف رفيعة بمنزلٍة للبنان الرَّاغب اللبناني وأنا اليقني. كل نه وأتيقَّ ذلك أقوُل مصالحهم،
مضمونًا كان ما يُدِركوا لم الفرنسيني ألنَّ األسف؛ جد آَسف بها، امُلطاِلب السورية، الوحدة

حكيم. حصيف الصدر، رحب كفيصل، مليٍك ويف األركان، موطَّد سوري ُملٍك يف لهم
إعجابًا بهم املعجب ا، جمٍّ حبٍّا لهم املحب واللبنانيني، لبنان صديق فيصًال، هللا رحم
كل قبل لخريهم بل جمعاء، البالد لخري ومعارفهم مواهبهم استخدام يف الرَّاغب قلبيٍّا،
مفيًدا مكرًما، عامًال اللبناني يرى أن يجب إنه غريي وللكثريين يل قال طاملا ولقد خري.

قومه. وبني وطنه يف أنَّه كان حيث فيشعر العربيَّة، البلدان من بلٍد كلِّ يف ومستفيًدا،
الذهبية الكلمات تلك ِبِصدِق يشكُّ ثُوُه وحدَّ فيصًال امللك َعرفوا الذين اللبنانيني ِمَن وَمن
لديه؟ لبنان ذُِكَر كلَّما عنها، يُفصح كان التي الساميَّة العواطف وتلك بها، يفوه كان التي
الكلمة تلك ينىس — ُمجالسته بذكرى السعيدين بمعرفته، الفخورين نحُن — منَّا ومن
وخصوًصا للجميع، أًخا ا حقٍّ كان فقد جليسه؟ بها يُخاِطُب كان التي أخي يا العذبة الوديعة

العالية. الرشيفة سجاياه بغرِي ملًكا َكاَن وما للبنانيني،

الذي ثابت كريم األستاذ عنه ثنا حدَّ ما األخرية، املرَّة إنكلرتا َزاَر عندما السبيل، هذا يف مساعيه ومن 1

املقطم: يف ثابت األستاذ قال بلندن. بارك» «هايد نزل يف قابله
يف العام العراق قنصل بك، قدري الدكتور سعادة عىل يُميل كان أنَّه جاللته عىل دخويل عند «والحظُت
العراق حديد سكَّة عن إحداهما الربيطانية الحكومة إىل لرُيسلهما مذكرتنَي — بلندن يومئٍذ وكان مرص—

فلسطني. عن واألُخرى
ُب فيترسَّ … فلسطني طريق عن املتوسط البحر إىل منفذ للعراق يكوَن أن األخرية املذكرة يف َطَلَب وقد

الفلسطينية.» القضية حلِّ عىل املستقبل يف كثريًا ويساعد العراقي، النفوذ إليها
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منفرج أُُفق لقلبه، كان كما لعقله، كان فقد وافًرا، يكن لم العلوِم من قسطه أنَّ ومع
اإلخاء حقيقة من وعمًال، قوًال إليه، يُوحي كان وما دينه، يف ألذكره وإنِّي فسيح. وجوٌّ
من إليه تُوحي كانت وما وطنيَّته، يف ألذكره وإني اإللهية. األديان ساِئِر يف املمثََّلة اإلنساني،
الوحدات من وحدٍة كلِّ فوَق وعمًال، قوًال دائًما، يرفعها كان التي القوميَّة الوحدة حقيقة

البالد. هذه يف املتعددة الدينية

ضاَق ما منها ودوليًة، وطنيًَّة السورية، سياسته يف أموًرا فيصل عىل ُل يَُسجِّ التَّاريخ ولكن
مؤرًِّخا كتبت فيما كنت وقد تداركه. اإلمكان يف كاَن ما ومنها إدراكه، ُدون األيَّام تلك يف خربه
املصادر مكَّنَِت ما بقدِر الحقائق، صُت ومحَّ الحوادث، قُت فحقَّ عهده2 العهد لذاك أمينًا

واإلعجاب. الثناء مضمار يف لقلمي العنان إطالق من أتمكن لم ألنِّي وأسفت واألحوال.
اإلنكليزية، العراقية السياسة مجرى أُراِقُب أثنائها يف وأنا عرشمنها، السنوات، مرَّت ثمَّ
كنت وقد وجهاده، فيصل امللك ويف فيها، يُكتَب كاَن ا ممَّ سبيًال إليه استطعُت ما وأَُطاِلُع
القلب به يُرسُّ ما العراقي فيصل عهد يف أكتَب أن أستطيُع ألنِّي الجديد؛ بعميل ُمغتبًطا
ُدوَن األيام تُحوُل عندما ر املصوِّ به يشعر بما أشعر كنُت ذلك مع ولكنِّي التاريخ. ويقبله

فيه. النََّظَر َد ويجدِّ املشهد إىل يعوَد أن قبل العمل يستأِنَف فال صورته، إكمال
ثانية، مرًَّة ومليكه العراق أزوَر أن عىل النفس ووطَّنُت التأليف، عن لذلك أحجمُت
الرصاحة يف أسلفُت ملا نظًرا الجواب؛ يكوَن عىسأن ما ٍن متيقِّ غري وأنا بذلك، ُمستأذنًا فكتبُت
لقد بالرتحيب؟ ترى يا يقرن فهل اإلذن، كان فإذا والده. الذكر سعيد ويف فيصل امللك يف
تلك فيه تجلَّت يده، بخطِّ جواب امللك من َجاءَِني فقد ارتياب؛ من كان فيما أخطأُت
وكانت عليها، ُفِطَر التي — والتواضع األخالق، وكرم الصدر، رحابة — الرشيفة السجايا

وأقواله. كلها أعماله تزيِّن
آذار ١٣ يف فوصلناها يني، قسطنطني الشيخ رحالتي، رفيق ورفيقي، بغداد أممُت
يف جاءَ ما ترحيبه جميِل يف ففاَق التايل، اليوم يف فيصل امللك بُمقابلة فنا وترشَّ ،١٩٣٢ سنة
تارة — يدعوني العاصمة يف أقمته الذي الشهر أثناءِ يف وكان واإلكرام، اللطف من كتابه
الحارثيَّة، إىل أو القِرص إىل أسبوع كل مرَّات أربع أو ثالث — ورفيقي وطوًرا وحدي،

الثاني. الجزء العرب، ملوك 2
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أُلَفٍة من وُمحيَّاُه حديثه يف يبدو بما عليها يُشجعني وكان بي، عهدها بُحريٍَّة إليه ُث فأتحدَّ
يكن لم التي الشئون من والخاص العامِّ يف يحدثني أن — هللا رحمه — شاء وقد وارتياح.
وذاكرة أدوِّنها. وكنُت بيته، وأهِل بطانته من القليلني غرِي إىل — أظنُّ ما عىل — بها يُفِيض

مجلسه. من نعود عندما ذاكرتي، األحايني أكثر يف تُعنُي قسطنطني الرفيق

الصالحية. يف الكرخ جانب يف األول فيصل امللك تمثال

األقل يف هو املدريس، الكلمة بمعنى تاريًخا يُدَعى أن يجوُز ال كان إذا الكتاب، وهذا
ليس إذ والعراق؛ العربية النهضة تاريخ املستقبل يف يكتب قد َمن إليه يرجع ثقة مصدر
مجموعة اإلِجماِل عىل فهو بنفسه، وتحرَّاُه عرفه ما وغري وسمع، املؤلف رأى ما غري فيه
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عمله يف تُريكه وصور الرسمية، غري مجالسه يف تُمثِّله ُصور فيصل؛ للملك قلميَّة ُصَوٍر
املضطرب جوِِّه يف فيصل امللك عقل ر أصوِّ أن حاولت ذلك، من أكثر حاولت وقد وجهاده.
كلِّ يف بل وحريته، يقينه يف ه، وغمِّ مرحه يف وجزره، مدِّه يف قلبه ر أصوِّ وأن الهادي، وأُُفِقِه

واآلمال. والخواطر العواطف من فيه، ويتزاحم يتنازعه كان ما
كتبوا َمن إليها يشريُ أو يذكرها لم واإلنكليز، بامللك تتعلَُّق َلة، ُمفصَّ حوادُث الكتاب ويف
بهم. الظنِّ لحسن تدعو وال صحيفتهم، من تبيض ال ألنها السياسية؛ العراق أحوال يف

عليها أطلعني التي الرسمية الوثائق امللك، أحاديث بعد فأهمها، الكتاب مصادر ا أمَّ
الحاج. هللا عبد يومئٍذ ل األوَّ ه ِرسِّ كاتُب — منه بإذٍن —

١٩٣٣م سنة األول ترشين أول يف الفريكة
١٣٥٢ه سنة الثاني جماد ١١
الريحاني أمني
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