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لعبـة العسـكر واألحزاب" اسـتنتاج
واســـــتــــخـالص مـــــواقف وعـــــقــــد
ــاضي تـنــطـوي عـلى مـقــارنـات بـا
مقـاربة احلاضـر. من مآثـر ومآخذ
وطـبـيـعـة الـعالقـات الـثـنـائـيـة بـ
ا تنطوي عليه من بلدان اجلوار 
تــنــافس وتــنــافــر وأهــمــيـة أدوار
ــنـــطــقــة وتــأثــيــر كــبــريــات دول ا
تـفـاعـلـهـا مع األحـداث الـسـوريـة ال
سـيمـا مـصر والـسـعوديـة حتديث
احلـسـاسـيـات الــعـربـيـة اسـتـدعـاءً
خلالفــــــات الــــــكــــــوفــــــة ودمــــــشق
لـكـي والـعـباسـيـ واألمويـ فـا
واجلــــمـــــهــــوريــــ االحتــــاديــــ
واالنــعـــزالــيـــ ثم حتت مـــســمى

واحد وهو البعث. 
الــتـــفــوق الـــســوري عـــلى لــبـــنــان
ـقـراطـيـة الالذعة ـمـارسـة الـد بـا
نـبـوؤات الـسـاســة جتـاه الـعـسـكـر
وحسـاسية العـسكر مـن احلزبي

مع تــــأثــــيــــر كل حــــاشــــيـــــــــة في
احلــــاكم وتــــعــــاظم الــــشــــــــعـــور
بــالــعــظــمــة وضخ روح الــبــطــولـة
االنـــــــــقالبــــيـــة الــــوقــــائع غــــيـــر
ــســبـــوقــة الــشــفـــرات الــســريــة ا
والــلــقــاءات الــتــاريــخــيــة رصــيـد
التالسن والشقاق العربي تصوير
الــسـجـون عـمق الــوعي بـالـوحـدة

الوطنية. 
وأخـــيــراً حـالوة مــذاق الـــســلـــطــة

ومرارة فراقها.
ذاك مــا لـفت انـتـبـاه األسـتـاذ فـؤاد
مـطـر لـكن مـا لـفـت االنـتـبـاه وأثار
اإلعـجاب في األسـتـاذ مطـر سـماته
الـــذاتـــيــة مـن بــيـــنـــهـــا تــواضـــعه
بـاســتـشــارة الـبـروفــيـســور خـلـيل
ه لـلكتـاب قبل أحـمد خلـيل وتـقو
طـبـعه فـيـخـتم بـ"تـراجـيـكـومـيـديا
االتقالبات العربية" ويعتبره "مادة
مــتـــيــنــة الــتـــحــلــيل الـــعــلـــــــــمي

السياسي". 
يستوقفنا دأب "الفؤاد" وأستاذيته
ــــــواد فـي جـــــــمـع الــــــوثـــــــائـق وا
صادر األساسيـة للكــــــتاب ما وا
يـــــــعـــــــطـي درســـــــاً لــــــكـل إعـالمي
وصـحـافي وحـتى سيـاسي أن من
ـــــــكــــــــان ومـــــــن الــــــــضـــــــرورة 
أســاســـيـــات الــعـــمل الـــصـــحــافي
ـــام والـــفــــكـــري والـــســــيـــاسي اإل
ـــــخــــــتـــــلف اجلــــــوانب ورصـــــد
ـعـلومـات وتـدقيق الـشـهـــــــادات ا
ـاً لصـورة شامـلة لـلمـوضوع تـقد
مــــوضـع الــــدرس قــــبل الــــنــــشــــر
ــــادة فـــــتـــــتــــضـــــاعـف قــــيـــــمـــــة ا
الـثـــــــمـينـة.. والروايـة التـاريخـية

األمينة. غالف الكتاب
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مـسـمـيات ذي قار ـنـتـفق  ا الـنـاصـرية 
لــبــقــعــة أرض شــهـــدت عــبــر الــتــاريخ
مـواقف كــبـيــرة ومـهــمـة حــتى أضـحت
حلـقة وصل بـ وسط العـراق وجنوبه
ال يـخـتـلف اثـنـان علـى عظـمـة وأهـمـية
حيث انتصر واقعة ذي قار عام 610 م 
ـثـنى بن حـارث بـنـو شـيـبـان بــقـيـادة ا
الشيباني عـلى الفرس أنذاك في معركة
في الوقت الذي سمـيت معـركة ذي قـار 
والفرس كان بـنو شـيبان مـجرد قـبيلـة 
يـتحدث دولة كـبيـرة متـراميـة األطراف 
ــرحــوم عـبــد الـرزاق ــؤرخ الـكــبــيـر ا ا
ــا احلــســـني في كــتـــابه الــعــراق (قــد
وحـديـثـا) عن تـلك األرض الـتـي شـهدت
مـنـهـا لواء عدة مـسـمـيـات كـما اشـرنـا 
فـيقـول هـنـاك عـدة روايـات في ـنـتـفـق ا
أســبــاب تــســمـيــة قــبــائـل هــذا الــلـواء
ـؤرخــ من يـرى ان فــمن ا ــنـتــفق  بـا
ـنـتـفق الـثالث " بـني (اتـفـاق) عـمـائـر ا
مالك وبـني سعيـد واألجود " كان سـببا
ومـنـهم من يـرى أن جد لـهـذه الـتسـمـية
نتـفق كان يحتـرش اليرابيع قبل بني ا
اإلسالم "اي يخرجـها من نافقـائها"على
حــ يـقــول أخــرون ان هــذا اجلــد كـان
يـقيم في نـفق "شـبه مغـارة" لشـدة احلر
نتفقة والرواية األولى فقيل جلماعته ا
أكثـر شيوعا ولـعلها أكـثر انطـباقا على
فـــأن الــعــمـــائــر الــثالث واقـع الــتــاريخ
ذكورة قد أجـتمعت  واحتدت في هذا ا
مـنذ  زمـن بـعـــــيد ـنبـســـــط  الـسـهـل ا
وقــد ذكــر إبن خـــــــلــدون في مــقــدمــتـة
ـنـتـفق قـد (ج2ص 302) ان بـني عـامـر ا
خلفوا الـقبائل التـي هزمت الفرس يوم
وهم بـــــطن مـن ربـــــيــــعـــــة بن ذي قـــــار

صعصعة  العدنانية . 
ـــــرحـــــوم إلى هـــــنــــــا إنـــــتـــــهـى كالم ا
ـيداني فـقد ـستـوى ا وعـلى ا احلـسني
ــنــتــفق عــدد مــهم من خــرج من لــواء ا
رمـوز الـعـراق عـلى مـستـوى الـسـيـاسة
مــنـهم الـســيـاسي الـكـبــيـر عـبـد والـفن 
احملــسـن الــســعــدون الـــذي تــوفي عــام
1929 م حـــــــــ كــــــــــان رئـــــــــيـــــــــســـــــــا
والــســيـاسـي الـكــبــيــر أيــضـا لــلــوزراء
صالح جـبر الـذي توفي عام 1957م وقد
كــان قــبل وفــاته بــســنــوات قــد إسـتــلم

—U  Í– ÆÆ pH²M*« ÆÆ W¹d UM « 

شـار اليـها أعاله والـتي انتـصر فـيها ا
ـعركة العـرب على الفـرس حيث جرت ا
عــلى تــلـك االرض وقــد اصــاب ذي قــار
التـراجع حيث اهـملـت اخلدمات بـشكل
عــام اثـنــاء احلــصــار عــلى الــعـراق في
وبــعـد الــتـغــيـر مـرحــلـة الــتـســعـيــنـات
لم الـسيـاسي الـذي حـصل عام 2003 م 
تــتــقــدم ذي قـار كــمــا كــان يــتـمــنى ذلك
حيث عـانت األمري ابنـائهـا الغيـارى 
شأنـها شـأن محافـظات الـعراق األخرى
من االهمال والتراجع وفقدان اخلدمات
ولـذلك وغيره الظـرورية إلدامة احلـياة 
من األسـبـاب الـسـيـاسيـة واالقـتـصـادية
ـتـمثـلـة بـفقـدان االسـتقالل الـسـياسي ا
لــلـــعـــراق وســرقـــة امــوالـه والــتـــعــدي
الواضح والـصريح على وجـوده كدولة
نـهض أبـنـاء ذي قـار كـمـا نهض رائـدة 
أبناء بغداد والبصرة والنجف وكربالء
ومـــيــســـان والــســـمــاوة والـــديــوانـــيــة
منـتفـض ضد الـسلـطات التي وواسط
سـاهــمت بــضـيــاع الـوطـن فـكــانت لـهم
مــواقف عــظــيــمــة وكــبــيــرة في ســاحـة
احلـــبــوبي حــيـث ارتــفــعـت أصــواتــهم
مـدويـة مطـالـبـة بوقف الـتـراجع وعودة
وقـدمـوا من الـوطن والـعــيش بـكـرامــة 
الشجاعة واالقدام ماتعجز الكلمات عن
وصــفه مـتــلـقــ بـصــدورهم وقـلــوبـهم
وإراداتهم رصاص اجلهات التي أرادت
وتـريــد إســكـات صــوتــهم صـوت احلق
حتية لـلناصرية والبطولـة واالقــــــدام 
وهي تــــنـــجب ابـــنــــاء بـــررة لـــلـــعـــراق
وحتـية لـها وهــــــي ُـهاب  الـكـــــــبـير ا
حتتـضن أبنـائها وهــــــــم يـقفـون وقفة
عــــز وشــــــــــرف ورجـــولــــة دفـــاعـــا عن
وطـنـهـم الـذي أصـبح مـهـددا بـالـضـياع
وحتــــيــــة أخــــرى مـــطــــعــــمـــة بــــاحلب
واالعـــتـــزاز واألمل لـــكل مـــحـــافـــضــات
الــعـــراق الــتي حتــمـل عــلى أراضــيــهــا
رجــاال ونـســاءً لم ولن يـقــبـلــوا بـالــذلـة

والتبعية .

فــــضال عن مـــنــــصـب رئــــيس الــــوزراء
سـيـاس كـبار أخـرين مـنـتمـ ألحزاب
عـــــدة مــــنـــــهــــا احلـــــزب الــــشـــــيــــوعي
وحـــزب الــــبــــعث وحــــركـــة الــــعـــراقـي
فـــضال عن رمــوز الـــقــومـــيــ الـــعــرب 
امــا عـــديــدة مـن االحــزاب االسـالمــيـــة 
مـايــتــعــلق بــالــفـنــون بــشــكل عــام فـأن
(الـنــاصـريـة ) قــد مـدت الــعـراق بـأروع
الــفــنـانــ من مــطــربــ كـداخـل حـسن
وحـضــيـري ابـو عــزيـز وحـســ نـعـمـة
وطالب القرغولي وغيرهم الكثير فضال
ثلـ  كبار وشـعراء قد غص بهم عن 
اضية. الشارع العراقي طوال العقود ا
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والـنـاصـرية هي الـتـسـميـة الـتي جاءت
وقد كان لـظهورها نتـفق بعـد تسميـة ا
عـلى السـاحة الـسيـاسيـة واإلجتـماعـية
حــكـايـة لـطـيــفـة يـتـطـرق لــهـا اسـتـاذنـا
احلسني في كتـابه أعاله فيقول " كانت
ـنـتـفق اقطـاعـيـة تُقـطع بـأكـياس ديـار ا
مــعــلــومــة عــلى الــزعــيم الــسـعــدوني "
ـشــيـخــة لـلــسـعــدون يـومــئـذ" وكــانت ا
فــأفــرزت مــنــهــا (الــســمــاوة) فـي ســنـة
1268هـ  ــ 1851 م فــجـعــلــتـهــا مــلـحــقـة
بــاحلـلـة ثم حـصـلت مـجـادلـة بـ والي
نتفق فسارت مفرزة من بغداد وشيخ ا
اجلـيش فـأحـتـلت "سـوق الـشـيوخ"  في
عــام 1278هـ  ـــ  1861م . فـــلــمـــا كـــانت

حــيث الــتــخــطــيط الــهــنــدسي ونــظــام
االبــنـيــة ومن حــيث فــسـحــة الــشـوارع
واسـتـقـامـتـها فـلـمـا كـانت سـنة 1292هـ
(1875م) فصل (لواء البصرة) من بغداد
فعـ نـاصر بـاشا وجـعل والية لـوحـده

ذكور واليا عليها .  ا
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وتـقـوم مـديـنـة (النـاصـريـة) الـيـوم على
ضفـة الفرات اليـسرى في موضـع يبعد
بـــالــــقـــطـــار عن جــــنـــوبي بـــغـــداد 387
كـيـلــومـتـرا وعن شـمــالي الـبـصـرة 214
كـلـيومـترا ويـصلـهـا بالـسكـة احلديـدية
ـمــتـدة بـ هــاتـ احلـاضــرتـ فـرع ا
تد من أور ويـنتهي باجلانب حديدي 
ن من الـبـلـدة طـوله 16 كـيـلـوا مـتر اال
ويــصل بــ اجلـانــبــ جـســر خــشـبي
عـائم وتـقدر نـفـوسـها ب 15.900 نـسـمة
.- هـــذا في االربــعـــيــنــيـــات من الــقــرن
ـاضي اي قـبل ثـمانـ عـام-  بيـوتـها ا
ـة احلـديـثـة جـمـيـله وعـمـاراتـهـا الـقـد
تـسيـر مع الزمن وشـوارعهـا الرئـيسـية
معـبدة ومزفته ومـرافقهـا العامـة كثيرة
نشـأت العصـريه فيها ومخـتلفـة ومن ا
الثـكنـة العسـكريـة وهي جسيـمة تقع ع
دينة اجلانب االيسر من الفرات جتاه ا
ـلكي ستـشفى ا ـطار ثـم ا وبـجوارها ا
وهـو فـخم يـسـع زهـاء خـمـسـ سـريرا
ـدرسـة االعـدادية واحلـديـقـة الـعـامـة وا
ــوظــفــ ودار الــبــلــديــة وكــان نــادي ا
ودائـرة الـبرق والـبـريد وثـكـنة اخلـيـالة
وقـيـسـاريـتـان جــمـيـلـتـان وسـوق لـبـيع
اللـحوم ومحل كـبيـر لوقوف الـسيارات
ــسـاكن احلـديـثــة والـفـنـادق هـذا عـدا ا
الــعـــصــريــة وعــدا اخملــازن والــريــاض

والغياض" .
ـرحوم احلـسني الى هـنا إنـتهى كالم ا
وفي الـعهـد اجلمـهوري  تـبديل إسم
احملـافـظـة مـن محـافـظـة الـنـاصـريه الى
مـحـافـظـة ذي قـار وذلك في سـبـعـيـنـات
ـعـركـة ذي قار ـاضي تـيـمـنـا  الـقـرن ا

سـنة 1286هـ  ـــ 1869م
ع مدحت باشا واليا
وقد جيء على العراق 
به من أوروبا الى هذه
الـواليـة الـنـائـيـة بـغـية
االصالح والـــتــجـــديــد
ــــا " قــــام به وكــــان 
هــــذا الـــوالي في بـــاب
ادارة الـــعــــشــــائـــر انه
اســـتــقـــدم الى بـــغــداد
الــشــيخ نــاصــر بــاشـا
ـتربع على السـعدون ا
شـيـخـة وكان مـسـنـد ا
قـــــــد بـــــــقـي من مـــــــدة
مـشـيــخـته مـدة قــلـيـلـة
فــقــدم الــشــيخ نــاصــر
بـــــاشـــــا في 21 ربـــــيع
االول ســـنــة 1286هـ ــــ

1869م فـأبـان له الــوالي خـطــة الـتـجـدد
الـتـي يـجب الـســيـر عـلــيـهــا فـرغـبّه في
ـشـيخـة الى مـتـصـرفيه قـبـول حتـويل ا
بـالـفعل ال بـاألسم مع بـنـاء حـاضرة في
ـنـتـفق تـسـمى الـنـاصـريـةعـلى أرجـاء ا
إسـمه وعـدد له حـسنـات اإلسـتـقرار في
والعـدول عن احلل أو الـتـرحال مـوضع
فـتـفرس والـسـعي وراء ترقـيـة الـزراعة 
الـشيخ نـاصر بـاشا في هـذا األمر فـفقه
وعــــلم وراء االكــــمــــة مــــا وراءهــــا وان
فانصاع قاومة الجتـدي نفعا  وسائل ا
لالمـــر وعــ مـــتـــصـــرفــا لـــلـــمـــنــتـــفق
ــــــــنـــــــتــــــــفق وأصــــــــبــــــــحت اراضـي ا
واقـطــاعـيـاتــهم أراض أمـيــريه تـفـوض
ـــوجب إلـى أل ســـعــــدون  وغـــيـــرهـم 
قــانـــون األراضي الــذي ادخـــله مــدحت

باشا الى العراق في ايام واليته . 
 يواصل  اسـتاذنا احلـسني  الذي الف
كــتــابه أعـاله في نــهــايــة األربــعــيــنـات
فـيـقـول" احلـديث عن الـنـاصــريـة أنـذاك
وهـــكــذا أتُـــخـــذت الــنـــاصـــريه مـــركــزا
ـنــتـفق وعُـ نـاصـر ـتـصــرفـيه لـواء ا
باشـا الـسـعـدون مـتـصـرفـا عـلى الـلواء
ذكـور فلم تـزل في تقـدم وتوسع حتى ا
أصـبــحت أبـدع مــديـنـة فـي الـعـراق من

وجـــــمع مـــــواده وشـــــهـــــاداتـه من
ستـينـات القـرن العـشرين وطويت
ـشـاغل الــتـحـقــيـقـات إضـبــاراته 
والتـغطيـات الصحـافية اخلـارجية
تـمـيـزة لـلـنهـار ثم بـأسـفـار بـعد ا
احلــرب الـــلــبــنـــانــيــة وانـــشــغــال
بــــتــــأســــيس وحتــــريــــر مــــجــــلــــة
"الـتـضـامن" الـلــنـدنـيـة فـاسـتـقـرار
ـسـتـقـر واضـطراب بـلـبـنـان غـير ا
أحــوال األمــة الـعــربــيــة من مــصـر
فــالــعــراق والــسـودان فــالــيــمن ثم
ــغـــرب ومـــوريــتـــانـــيـــا وتــونس ا
واجلـزائــر ولـيــبـيــا بـ انــقالبـات
وتــقـلــبــات رصـدتــهـا مــقــدمـته أو

حكايته عن الكتاب.
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اذا سوريا 1949 م? وليس اليمن
األســــــبـــق إلـى االنــــــقـالب في 17

فبراير 1948 م!
ــثــابـة ألن انــقالب ســوريـا "كــان 
إطالق اإلشــارة لـــعــســاكــر األمــة"
ويُـشــار لـتـأثــر مـصـر بــهـا حـسب
ـــصــري األول مـــحــمــد الـــرئــيس ا
جنـيب ولـقـائه بأديـب الشـيـشـكلي
وفــقـاً لــفــؤاد مـطــر.. أمــا االنـقالب
قدمة اليمني الذي ورد ذكره في ا
لـم يحـمل الـصـبـغـة الـعـسـكـرية بل
الـــدســتــوريـــة وســرعـــان مــا فــشل
لـعـوامل عدة فـلم يـغـرِ لالقـتداء به
نـياً بعدها عربياً حـتى ما جرى 
ــصــبــوغ صــبــغـة واســتــقــر هــو ا
عــسـكــريـة شــمــاالً وإيـديــولـوجــيـة
جنوباً وتـغدو القاعـدة العربية "ال

!" عتدل حكم للمدني ا
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ثمـة سبق أحـرزه األستـاذ مطر في
كـتـابه الـسـوري فـمـا هـو? بـخالف
صـــون مــادة الـــكـــتــاب عـــلى مــدى
ـعــلـومـات خـمــسـ ســنـة ودقــة ا
وثـراء الــشــهـادات حِــيـدة الــطـرح
ومـــوضـــوعــــيـــة الـــتـــنـــاول ذكـــاء
ـقـارنـة وجـودة الـتـحـلـيل وفـرادة ا
ــــــاضي الــــــربـط بــــــ حــــــوادث ا
واحلــاضـر أحــرز سـبــقــاً بـتــقـد
الكتاب بـقلم زميل الـعصر الذهبي
لـلـصـحافـة الـلـبـنـانـيـة (والـعـربـية
عموماً) النـاشر اإلشكالي األستاذ
ريـــاض جنـــيب الـــريس (ســـوري
األصل لـبنـاني اجلـنسـيـة عربي
االهـــتــمــام وصــاحـب ســلــســلــة
شـمولـة أدباً وحتـليالً "الريـاح" ا
رائداً حـتى صار "ريـاح الريس")
من عــــزت مــــقــــاربــــتـه الــــشـــأن
السوري الذي يتجنبه شخصياً
-وال تــتـجـنــبه إصـدارات شـركـة
الـنــشــر خـاصــته- رغم اهــتــمـامه

ومـتـابعـته لـلـشأن الـسـوري حسب
حــديــثه إلى ســعـاد جــروس ضـمن
ــــســــافــــات كـــــتــــاب "صــــحــــافـي ا

الطويلة".
لـلـمـرة األولى يـقــدم الـريس كـتـابـاً
لــزمــيـل مــهــنــة وشــطــيــر "هــجـرة
لـنــدنــيـة وواجـب مـعــرفي وعــمـلي
ـثـابـرة وصـبـر واحـتـمـال أمـزجة
ـتـحــامـلـ ومـكـائــدهم" ولـلـمـرة ا
الثـانيـة يكـتب عن سوريـا فاألولى
اً لكتـاب سعاد جروس كانت تقـد
"من االنتداب إلى االنقالب: سورية
زمـان جنـيب الـريس". لـكن الـكـتاب
طري الثاني عن سوريا (الصادر ا
عن الـــدار الــــعـــربـــيــــة لـــلــــعـــلـــوم
نـاشــرون) يـسـبق بــقِـدم مــحـتـواه

وفكرته.
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كــيف بــدأ كــتـاب "عــســكــر ســوريـا
وأحزابها" وانتهى? بدأ كتاب فؤاد
مــطــر بـحــكــايـة مــســدس وانــتـهى
بـــرصــاص مـــســـدس. األول ضــمن
مــقــدمـة ريــاض الـريـس حتـكي عن
إهــداء حــســني الــزعــيـم مــســدسـاً
(فَــــردْ) إلـى الـــصــــحــــافي الــــراحل
األســتــاذ جنــيب الــريس حلــمــايــة
نـفــسه من تـهــديـدات اإلسـالمـيـ

واألخــــيـــر الــــذي انـــطــــلـــقـت مـــنه
رصــــاصــــة تــــنــــهـي حــــيــــاة أديب

الشيشكلي بالبرازيل.
ـسـدسـ حـكـايـا االنـقالبـات بـ ا
الـعسـكريـة األولى عربـياً وسـورياً
مــــنـــذ بـــدأ –مـــشــــكـــوراً- يـــجـــمع
تالبيـبهـا وسط إضـباراتٍ مـسافرة
من قُـطـر لـقُـطـر تـقـطُـُر فـكـراً وأثراً
بــعــد أثــر شـامـالً أمــله مــحـاوالت
ه ـســتـحـيل وأ تـضـامن الــعـرب ا

. ستد الفتراق العرب ا
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انــقـــلب حــســنـي الــزعــيم يــوم 30
ـقــراطـيـة مـارس 49 م بــاسم الــد
حسب بيانه األول: ".. تـهيئةً حلكم

قراطي صحيح.."! د
ثم انـــقـــلب ســـامـي احلـــنــاوي 14
ـدنــيـ أغــســطس 49 م إلعــادة ا

إلى احلكم طبـقاً ألولى بالغاته: "..
آل (اجلـيش) عـلى نـفـسه أن يـسـلم
زمـام األمر إلـى األحرار اخملـلـص

من رجاالت سوريا.."!
ثم جــاء انـقالب أديب الـشـيـشـكـلي
19 ديـــــســـــمـــــبــــر 49 م إنـــــقـــــاذاً
للجمهـورية كما يقول بالغه األول:
".. حــــــفـــــاظــــــاً عـــــلـى الـــــنــــــظـــــام

اجلمهوري.."!
رغم دعـوة الـشـيـشـكـلي إلى سـامي

يالد! احلناوي لالحـتفال بـأعياد ا
حـسـبـما يـروي عن احلـنـاوي قـائد
الشرطة العسكرية السورية محمد
مـعــروف في كـتـابـه "أيـام عـشــتـهـا
1969.1949 االنقالبات العسكرية
وأســـرارهــــا في ســـوريـــة ريـــاض

الريس للكتب والنشر".
إلـى جــانب الـــســجـن والــتـــشــريــد
ـنـقـلب واإلعـدام لـرجـاالت الـعـهـد ا
عــلــيه تــكــرست عــمــلــيــة تــشــويه
الـسـمـعـة "كُـلَّــمَـا دَخَـلَتْ أُمَّـة لَّـعَـنَتْ

أُخْتَهَا". 
وهــكـذا دوالـيك "ســال دم بـعـد دمٍ"
وشُــــــــــــوِه وجـه بــــــــــــعــــــــــــد وجـه
بــــانــــــــــــقالب تــــلـــو انـــقـــــــــالب
تـعـسكـرت به احلـيـاة وفقـد الـناس
ــقــراطي مــدني آمــالــهم بــحــكم د
يـحـمـيه جــــــيـش الدولـة ال تـعـميه

دولة اجلـــــــــيش. 
الحظ عـلى انقالبـات سوريا أن فا
ـدنيـون بصـفة الـرئاسة دون نعِمَ ا
سُــلـــطــة حــقــيــقــيـــة بــيــنــمــا هــنئ
ــدنــيـ الــعـســكــريـون مـن خـلف ا
مـؤقـتـاً بـســلـطـة الـتـغـيـيـر والـقَـلب
صوناً لدستورٍ أهانوه بتكرار وعد

وقَسَمِ احترامه!
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شـهــور أربـعـة عــاشـهــا االنـقالبـان
األول والـــــثـــــاني وأربـع ســـــنــــ
عـاشـهـا االنـقالب الــثـالث بـعـد مـا
وصـفه فـؤاد مـطر بـ"فـذلـكـة" مـكنت
الـعـسـكـريـتـاريـا تـمـامـاً من سـلـطـة
الـــرئـــاســـة وخـــروجـــهم من الـــظل
ـدني فتحت بانقالبٍ رابع على ا
الشهية عـلى خمس مآدب انقالبية
(25 شـــبــاط 1954م 28 تـــشــرين
الــــثــــاني 1961 م 8 اذار 1963م
23 ايــــلــــول 1966 م 16 ايــــلــــول
1970م) ســــكـــنـت تـــمــــامـــاً بــــعـــد
االنــــــقـالب األخـــــــيــــــر اآلتـي حتت
مــسـمى حــركـة تــصـحــيح بـقــيـادة
حــافظ األسـد اســتــحـالـت بـعــدهـا
مــغــامــرات االنــقالب كــمــا لــوحظ

ودوّن األستاذ مطر.
سـكنت االنـقالبات تـمامـاً بسـوريا
دون سكون هـمم العرب الـطامح
والـطامـع في الـسلـطة فـالتـهبت
حـماسـاً وانـدفعت مـصـابة بـعدوى
االنقالب وليس ثمة سلبية مُفرِطة
ـدلــول الـلــفـظـي لالنـقالب إذ فـي ا
تُـحـدِث أحـيـانـاً فـعال ًإيـجـابـيـاً في
احلـيـاة الـسـيــاسـيـة والـعـامـة وإن

ساو مساراتها. غشيت ا
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لـفـتت أمــور كـثـيـرة األســتـاذ مـطـر
دفـــعــته إلى إدراج "هــوامش حــول

يـؤمل الـصـحـافي الـعـربي الـكـبـيـر
األســتـــاذ فـــؤاد مـــطـــر من كـــتـــابه
اجلـديد "عـسكـر سوريـا وأحزابـها"
الــــراصـــــد "غــــوايــــة االنـــــقالبــــات
والـتـقـلـبـات والـوالءات احلـنـظـلـية
ودراميديا الثعلبة وجنون العظمة
جلــنـراالت الــبالغ رقم 1 أن يــفــيـد
"أبـــنـــاء جـــيـــلـــ لـم يـــتـــسنَّ لـــهم
اإلحاطة بـظاهرةٍ شـهدها أجدادهم
وقــــاسى تــــداعــــيــــاتــــهـــا آبــــاؤهم
وأصــيــبت بــويـالتــهــا بالدهم" عن

بغداد
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(( ما مضى دهر و كانـا
ذِكْرُكَ الفـوّاحُ يبقـى
ما حيينـا فـي دِمانـا
انـت بـدر سـاطـع

ما غابَ يوماً عن سمانا ))
ان احلضـارة لم تكن ولـيدة نزوة وال مـخاض رغـبة ما بل هـي عصارة فـكر وقوة
ارادة معمـدة بالتضحـيات ما جسم منهـا وفات وآت  فالدم لم يكن نـهر استثنائي
اال عبـر دفقـات فداء في سـبيل االحـياء عـلى طريق رقي الـشعـوب واأل والعيش

بحياة افضل 
ثـالـيات وامـنـيات ظـلت شـاردة طريـدة مالحـقة قـد يـكون ذاك من اسـتـحالـة قـول ا
عبـر قـرون وقرون حـتى حتط في مـقـابر ابـديـة او مجـرد جـزء من أحالم افالطون
وهو يخـطط مدينته الفاضلة  علما ان سقراط الذي لم حتترمه زوجته يوما بحياته
قصود هم الناس والدنيا كمـا ذكر في بطون التاريخ النشغاله بالفلسفة  – هـنا ا
واالخـرة   – عـلى حـسـاب زوجـته وبـطـون عـيـاله بـكت كـثـيـرا حـيـنـمـا رأته مـقـيـدا
واالغالل بـ يديه  في اخر اطالله له علـيها وعلى عـالم ظل يهام به برغم ازدرائه
من كل ما فـيه كـعادته طـال صبـره علـيـها حـتى في النـحـيب األخيـر  اذ كانت كل
دهرهمـا تعـاكسه تـشاكسه حتـيل جمـاليات تـفكـيره الى تـعكيـر  تعـده حق حياتي
ويـعـده من تـوافه فـرضت عـلـيه  قـال لـهـا مبـتـسـمـا  اصـبـري  فـان الـقـانـون سور

ا  الوطن  وان كان ظا
قـاسـات ومذاقـات إنـسانـيـة معـيـنة ـا كـان ذاك القـانـون وضعـيـا وفصل وفـقـا  ر
طلب الفـيلسوف احترامها وان تـعدت على حقوق معينـة  فكيف بقانون الله  الذي
خلق سـمـاواته وارضه من اجل ذاك الـكائـن العـظـيم الذي يـسـمى جـرما صـغـيرا
ـكن للـبشريـة  ان تتخـلص من عذابـاتها اال علـما ان العـالم قد انـطوى فيه اذ ال 
عبـر فك شفرة اسراره التي ال تـفك بعيدا عن تـعليمـات سماء يتـرى رذاذ رحمتها
ـنـايا وتـتـحدى بال انـقـطاع   بـصـبر الـله عـلى عـباده ومـخـلوقـاته  وهي تـصارع ا

الصعاب وتستمد العزم أحيانا من فسحة االمل التي ال تخيب وال تخاب
ما هي الـشهادة  في ظل اصطالح ومعـنى تعددت معانـيه واستخداماته وان أراد
البـعض تـشـويه صـوره  حتت تـاريخ طويل كـانت صـوره عـلى طـول اخلط تـضغط
سمياته ا يحب ويريد جـناب احلاكم  من كل اجلوانـب كي جتانب احلق وتركن 
وعناويـنه اخملتـلفة الـتي حفـظنا بـعض عنـاوينهـا من ( محفـوظ . وحفـظه الله حتى

ادعياء الوالء للوطن ولله) .
ــا يــثــبــته  امــا يـــقــول اهل الــلــغــة  ان الــشــهـــادة اصــطالحــا هي دعم الـــقــول 
عنى او يضم ـا يشهده االخرون  قد يخرج ا االستـشهاد فهو تأكيد ذلك القول 
ـتـنـاغـمـة مع راي ـتـرامـيـة وا ـا ا قـلـيال او بـعـيـدا او كل حـسب وجــهـة نـظـره ور
سيـاسي او مذهـبي او ديني مـا  لكن مهـما بـلغ وشطح مـسبـر التـدليس والـتزوير
عنى الـقدسي االعم  في تضـحية والتـرغيم  سوف لن يـفهم من االسـتشهـاد اال ا
ــكـرم من الـله الـذي صـبـغه ـقـدســة الجل سالمـة االنـسـان ذاك الـكـائن ا الـذات ا

وفضله على جميع مخلوقاته. 
فـكـل من ذاد عن ديـنه وعـرضه ووطـنه ومـالـه هـو شـهـيـد). مع ان الـدم سـيـال في
ـتـزج مع مـوج الـبـحـر والـنـهـر الـوديـان واجلـبـال والـهـضـاب  يـرتع في احلـقـول 
يداعب قـمم اجلبال وينزل يضيء الوديان اال ان األوطان ظـلت مقيدة  يعبث فيها
الـطـغـاة واللـصـوص والـفـاسدين والـعـتـاة بـرغم مـواكب الـشهـداء الـقـدسـ التي
نـشـيـعهـا حـ بعـد حـ  هـنا ال يـئس مع احلـيـاة  وفسـحت االمل يـجب ان تـبقى
تشع في عـقول وقلوب شبابنا  ورجالنا ونساؤنا وهم يعضون اجلراح ويتسامون
ـواجـع  احلـال  في واقع بـقـائه اصـبح مـن احملـال  عـلـيـهم ان يـكـروا نـحـو عـلى ا

كن الواقع يـغيروه بوقائع أفضل  فمـصابيح الشهادة ال 
ان تنـطـفئ وجداول الـدم تـخطـوا عـلى خط مسـتـقيم  لم
يتـعرج لم يـنحن  في طـريقه نحـو الله  في عـلي  اذ ال
نافقون بد لـليل ان ينجـلي والقيد ان ينـكسر ولو كـره ا
هنـا علت االسـتـشهـاد  ومكـانة الـشهـادة في قلـوب امة
مــا زالت حتــبــو عــلى طــريق احلق  وان تــرامـت تـرعــاته

ومالذاته وامانيه.
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ـصطلحات اللغوي كلمات تطرب لها اآلذان وفيه مصطلحات تمنيت في قاموس ا
مجوجة أكـثر بكثيـر من تلك التي تدغدغ صطلحـات ا لو لم يحـوها  ويقينـاً أن ا

شاعر وتشنف اآلذان ويسعد بها القلب .  ا
صطـلحات األكـثر بغـضاً واألبعـد مسافة ا تصـدر مصطـلح اخليانـة قائمـة ا ور
عن معانـي اإلنسانية  بلحاظ الطـالق البائن بينونة كبـرى ب اإلنسانية واخليانة
 فال إنسانية مع اخليانة كما ال حياة آمنة مستقرة مع الغدر . كرم الله اإلنسان
على سائـر خلقه ليس بعقله ومـظهره وكمال خلقه حسب ولـكن بإنسانيته  فليس
كل بشـر إنسان  فمن الدواب ما هو أكثر هدوءاً وسكينة ونفعاً من بعض البشر
س واحلـسد حـتى أن الـبعض لم الذي ال يـعـرف اال الشـقـاق والنـفـاق والغـدر وا
يتـوانَ عن القتل حـسداً وغـيظاً  بل من الـبشر من دعـته أنانـيته الى النـفاق حتى
ـتـوحشـات من الـدواب أخف وطأة ـمتـد من نـسله  ألـيـست بعض ا على ولـده وا

من أشباه البشر !
احلـسـان من الـصـفـات جتـتـمع بـلـحـاظ اإلنـسـانـيـة اجلـامـعـة  فـالـصـدق والـرأفة
والكرم واإليـثار والعطاء والتضحـية وحب اخلير للغير والـوفاء والعرفان باجلميل
صفات مـكمالت متكـامالت  مثلما تـتكامل السـيئات من الصفـات فاخلائن بخيل
حسود حـقود غدار جبان  يقينـاً أن اخليانة صفة ليست لـصيقة بفرد بعينه دون
غـيـره وال بشـعب دون آخـر  فتـاريخ الـبشـرية مـليء بـنمـاذج لـبشـر أحُـسن اليـها
وتالقفـتها األيـادي واحتـضنـتهـا القلـوب قبل الـبيـوت وبعـد أن كانت عـدماً أصبح
لـهـا شأن ومـجـلس ب الـكـبار فـخانـت وغدرت ونـافقـت وقتـلت . قبـل رحيل سـيد
البالغـة وإمام الـفصـاحة وسـيد الـزاهـدين وإمام كل بـر تقي طـلب الى الرعـية أن
ن شح عـلـيه الـعـلم ـا خـفي عـلى الـغـيـر وإذا  يـسـألـوه قـبل أن يـفـقـدوه لـعـلـمه 
وأفقده احلـسد إنسـانيته من أشـباه البـشر وليس من الـبشر بـكليـته يبادر سائالً

كم شعرةً في حليتي ?  
ويحـدثونك عن الـبشـر اإلنسـان أليـست بعض دواب األرض خـيراً من أمـثال هذا
الـبـشـر ? عـجـيب أمـرك عـلـي اإلمـام في سـكـوتك حـكـمـة وفي حـديـثك بالغـة وفي
بالغتك إعـجاز وفي إعـجـازك بيـان وفي صبـرك حلم وفي غـضبـتك انتـصار وفي
نـصـرتك تمـكـ وفي زهـدك قـيمـة إنـسـانيـة  تالقـفـتك ألـسن احلاقـدين وتـنـاولتك
ــغـتــاضــ وتـآمــر عـلـى واليـتك كل مـن وجـد في حــكــمك عـدل ونــصـر أكــاذيب ا
سـكـ  لم يتـركك جاهل اال وراح ـال اليـتيم والـفـقيـر وا ونصـرة ومكـنة وحـفظ 
ا يزل وحـتى تقوم الساعة  محـاوالً النيل من علمك الـذي أسس وامتد ووصل و
من أجل حكم زائـل انقـلب علـيك من ادعى االنتـماء والـنصـرة من جيل الـصحـابة
ن عـايش وجــالس واسـتـمع وهـاجـر مع رسـول الـله وتـعـرض لألذى والـتـنـكـيل
والتهجير   وهو يعلم أنك حق وحكمك وصية وقبولك اضطرار وأمانتك محفوظة
وزهـدك حـافظ وعـدلك مقـسط  لـكن شهـوة احلـكم وزهو الـسـلطـة ومـكنـة الـعرش
ـغدور ـغـادرة تـاريخ ونسـيـان صحـبـة ونـكث عهـد فـرحل الغـادر وا كـانت مـدعاة 
ولــكن شــتـان بــ ذكـر وذكــر  ذكـر خــلّـد وحــتى تـقــوم الـســاعـة حــتى راح رمـز
لإلنسـانيـة  وذكر قـبّح حتى أضـحى مـثل للـخيـانة  سالم عـليك سـيد الـزاهدين
وأنت تــنـطق حــكـمــاً وتـقـول عــدالً وتـفــعل سـراً  انــطـقت حــكـمـتـك غـدر من خـان
فأطـلقت خالدتك الـتي ذهبت عبـرة وعظة " ما خـانك األم ولكنك أئـتمنت اخلائن
الـبـشـر أثـنـ بـر تـقي وآخـر شـقي " نـعم لـيس ألمـ أن يـخـون ولـيس خلـائن أن
يصون  فالعيب فمن أئتمن اخلائن وليس العيب في اخلائن الذي أبتيلي بأبغض
قيـتات  فلـيس بعد الغـدر ذميمـة ومثلبـة  وتاريخ البـشرية والعـراق مليء بذكر ا
ـلكي من أئتـمنتهم من خان وغـدر ورحل والعار يالحـقه  من خان حكـام العهد ا
األسرة عـلى نفـسها وعـرشهـا ومالهـا  ومن خان اخلـائن رفاق الـدرب في الغدر

وسلسلة اخليانات تباع حتى يومنا هذا  والالفت فيمن خان أنه
تد ـا أزاح وحقق وأقصى وابـعد  لكن شـره  ال يكـتفي 

حتى ينال من تاريخ وسمعة ومسيرة وطهارة من غدر . 
بئـساً لـبشـر راح بغـدره يقـارن بشـر الدواب ال بـاألليـفات
منـها فكان مصدقاً لقوله تعالى " إن شر الدواب عند الله

الصم البكم الذين ال يعقلون " 

"درامـــيــديــا: درامــا  –كـــومــيــديــا"
االنــقالبــات الــتي بــدأت بــســوريـا
ســنـة 1949م ولم تــنــدثـر ودامت

دوام الغواية.
»U²J « W¹UJŠ

قبل الـغوص في خلـفيات وتـبعات
الــثالثــة انـقـالبـات ســوريـة األولى
في سنة واحدة (مارس أغسطس
ديـسـمـبر 1949 م) يـروي األسـتاذ
مــطــر حــكــايــة كــتــاب بــدأ إعـداده

عراقيون من ثورة العشرين

دخول االنكليز الى مدينة الناصرية
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