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 في الذكرى الثانية والخمسين لمصرع الممك فيصل الثاني
 4551يوليو / تموز  44

 

 ..روزاليندا راميريس
 ..ة االنكليزية لفيصل الثاني ملك العراق المربي  

 
 حزين وجد عندها الحنان والدفء  قصة ملك صبيتحكي 

 !!شعبه ضباط جيشه ، ويتشف ى به يقتله  أنقبل 
 

ار الجميل. د. أ  سي 
 
 

 ! " اجعل من وطني العراق جنائن معلقة يراها كل العالم  أن أريد" 
  -رحمه هللا  –فيصل الثاني الملك 

 

 
 مقدمة 

،  ذاكرة مؤرخ: زعماء ومثقفون : منذ سنوات ضمف كتابي مختزلة  ذكرياتفصمة كنت قد نشرت 
نشره قريبا  يدوسأع، 2002 - 2002بيف  األسرة العصريةفي مجمة والذي نشرت فصالتو  متسمسمة 

عمى صفحة التجمع لمناسبة مرور الذكرى الثانية ( المقالة ) نشر ىذه  أعيدىنا .. بجزئيف أو أكثر 
 ودستوريا ، الذي حكـ العراؽ رسمياوالخمسيف عمى مصرع المغفور لو الممؾ الشاب فيصؿ الثاني 

 ألسبابخية ، ليس مف سيرتو التاري إليواكتب عنو بعض ما توّصمت  إذ وأنني.  3625 -3621
فمقد كتبت ونشرت عف اغمب الزعماء  ولكف خدمة لمتاريخ المعاصر ولألجياؿ القادمة ، سياسية ،

مف ، ىنا أيضا العراقييف الذيف حكموا العراؽ في القرف العشريف ، ولكنني اكتب عف فيصؿ الثاني 
 واإلبداعزاىرا وزاخرا بالتقدـ  ولدت وترعرعت في عيده الذي يعد عيداكنت قد  إذالناحية اإلنسانية ، 

حؽ بو أو لما لمقارنة لما كاف عميو العراؽ مف قبؿ ، ، بالرغـ مف كؿ المثالب واألخطاء واالعمار 
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خصومو الذيف ما زالوا حتى اليـو ال يعترفوف بحقائؽ التاريخ وبعد مرور  إليوال كما أساء  !مف بعد 
 ! سموه بالعيد البائد مف نصؼ قرف عمى سقوط ذلؾ العيد الذي أ أكثر
، سيبقى حدثا تراجيديا  3625يوليو / تموز  31مصرع الممؾ فيصؿ الثاني وعائمتو فجر يـو  إف

في ريعاف الشباب ، بؿ  إنساف، ليس ألنو يمثؿ نياية الحقاب طواؿ يثير االىتماـ والتعاطؼ معا 
بدأ تاريخ عراقي يختمؼ تماما و .. حياة  وأسموبيّعبر عف نياية تاريخ ومجتمع وثقافة  ألف الحدث

وبالرغـ مف كؿ المبررات والمسوغات التي يسوقيا كؿ الذيف أيّدوا وما زالوا يؤيدوف .. عما كاف سابقا 
زعيمي االنقالب عبد الكريـ قاسـ وعبد السالـ  إلى، فاف كؿ المقربّيف في ذلؾ الفجر االحمرما حدث 
 واألخير األوؿىما في اقتراؼ ذلؾ القتؿ ، واف المسؤوؿ ينفوف نفيا قاطعا دور ػ رحميما اهلل ػ عارؼ 
قد اتخذ مف ، كاف قرار قتؿ الممؾ  أف إلىفي حيف تشير الدالئؿ ..  لعبوسيعبد الستار االنقيب كاف 

، إذ تقوؿ إحدى الروايات نقال عف احد  األحزابقبؿ قاسـ وعارؼ معا بعد استشارة بعض رؤساء 
لو مكانة عند عبد الكريـ قاسـ أجاب قاسـ بعد  تاألحزاب وكان الضباط األحرار إف احد رؤساء
كؿ يـو يذبح ببغداد مائة رأس غنـ ، اجعميا مائة وواحد فمف يحدث : سؤالو عف مصير الممؾ قائال 

  !شيئا 
مسؤوليتيما في قتؿ الممؾ ، كما  عفبالرغـ مف نفي عائمتييما عمى تنفيذ ذلؾ  لقد اصّر الزعيماف

فأخت عبد ، الطرفيف قبؿ سنوات ، وقد نشرت كؿ عائمة قصة ذلؾ  كالسي مف سمعت ذلؾ بنف
الكريـ المتو لوما شديدا عمى قتؿ فيصؿ ، فسكت واغرورقت عيناه ػ برواية ابف أخيو الصديؽ 

، فقد زوجة عبد السالـ أما ! سنوات بعد أف سألتو عف ذلؾ ػ  األستاذ طالب حامد قاسـ لي قبؿ
وكأنيما لـ يكونا بمسؤوليف عف ! و عندما رجع إلى بيتو ، فأجابيا بالنفي المت زوجيا عمى فعمت

عمى انفراد ، فاف صّحت  براءتيما مف  أوقد حكما العراؽ معا  إنيما . اخطر حدث شيده العراؽ 
العالـ  أماـمنيما براءتو رسميا  أياعمف أف ي أو فقد كاف باستطاعتيما أف يعمنا ،مشروع القتؿ ، 

المخمصيف لممشير الركف عبد السالـ عارؼ ،  األصدقاءلقد تسمّمت رسالة خاصة مف احد . والتاريخ 
،  بأياـالرئيس عبد السالـ كاف مؤرقا ومتعبا جدا قبؿ مصرعو  أفيبّره كثيرا جاء فييا  األخيروكاف 

ب مجاورا احد الزعماء العراقييف العسكرييف ، ويذى إلىسيّسمـ الحكـ " وقد اّسر صديقو قائال بأنو 
في المدينة المنورة ، كي يقضي ما تبقى مف حياتو ىناؾ ، عسى اهلل يقبؿ توبتو ( ص)وتائبا لمرسوؿ 

باالشتراؾ مع عبد الكريـ قاسـ في قتؿ  3625يوليو / تموز  31في الذنب الذي اقترفو فجر يـو 
. "  أكوف أينماحقني تال أرواحيـ إف: ويضيؼ لو ..  أبرياءفيصؿ الثاني والعائمة المالكة وكميـ 
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غير صحيحة ، فاف زعيمي الثورة يتحمالف  أـصحيحة ، وسواء كانت الرواية برغـ سذاجتيا 
 ! المسؤولية التاريخية في كؿ ما حدث 

 
 ثقافة اعتذار بل الى .. ليس إلى كممة اعتذار حاجتنا 

، إلى الوراء ف يرجعوا التاريخ سوؼ ل إنيـ.. العراقيوف ثقافة اعتذار  أماذا لو بد: متسائال  أقوؿىنا  
الكوارث ارتكبت ، وّجرت عمى البالد والعباد كؿ  بأخطاءاعترفوا  إف باإلثـوسوؼ لف تأخذىـ العزة 

يجمع  إذ، ػ رحمو اهلل ػ فيصؿ الثاني الممؾ  دور بإنصاؼكنت قد طالبت  وعميو ، فقد. الويالت و 
االعتذار ليدر دمو تقديـ و  بؿ.. واة والمؤرخيف بشيادة كؿ الر اغمب العراقييف عمى براءتو ومحبتو 

إف مجّرد : ولقد عّمؽ أحد العراقييف قائال .  3625يوليو / تموز  31وسفحو في بغداد فجر يـو 
/ تموز  31سيعني بالضرورة التشكيؾ بمشروعية ثورة ، إنصاؼ ذلؾ الدور ، أو تقديـ أي اعتذار 

المشكمة  إف! فربما كاف التغيير سيحصؿ مف دوف سفؾ دماء ،  أبداال : ، فأجبتو قائال  3625يوليو 
 إلىكممة اعتذار ، بؿ  إلىلسنا بحاجة  إننا. وسفحو ظمما وعدوانا ليست بالتغيير ، بؿ بفورة الدـ 

سيحصؿ مف قبؿ العراقييف ، ولكف بعد مرور أكثر مف جيؿ ، ذاؾ  أوثقافة اعتذار ، واف ىذا 
وزواؿ الخصـو ، حقائؽ تاريخية أكثر مع ازدياد الوعي التاريخي  وعندما ستعرؼ األجياؿ القادمة

السياسييف الذيف ناصبوا العداء ليذا العيد أو ذاؾ ، وسيقوؿ العراقيوف كممتيـ مع توالي األياـ 
أو  3626أو عاـ  3625في كؿ ما شيده العراؽ مف مآس يندى ليا الجبيف سواء في عاـ والسنيف 

ومقاربة مف  ، أو األحقاد اإليديولوجية، بعيدا عف المزايدات السياسية  ، وىمـ جّرا ، 3631عاـ 
 . اإلدراؾ والمعرفة والعقؿ 

وما آؿ  سابقا مقارنة بما كاف عميو الحاؿوقت ذاؾ ينصفوا تاريخيـ  أفنعـ ، عندما طالبت العراقييف 
البعض مف  أولئؾحتى  أو، الثاني ، قامت الدنيا ولـ تقعد مف قبؿ خصـو فيصؿ الحقا المآؿ  إليو

ف الذيف لـ يعرفوا عنو شيئا ، ولكنيـ حمموا عمى امتداد خمسيف سنة مضت ، ثقافة حقد يالمخدوع
الذي كانت لو حسناتو وسيئاتو معا ، فميس ثمة مثالية في وكراىية ضد ذلؾ العيد الممكي في العراؽ 

نذ طفولتو ممكا عمى البالد ، وقد تثقؼ لـ ينزىوا حتى ىذا الممؾ الشاب الذي تربى ملكنيـ ، و التاريخ 
لـ  إذيزات الممؾ ، يتمتع بمعراقي حميدة قمما يحمميا شاب  أخالقاكما وكاف يحمؿ ، ثقافة ممتازة 

منذ دوره  إلىوكاف العالـ كمو يتطمع .. مغرورا  أو، ولـ يكف ارعنا  أحمقا أوطائشا ، فيصؿ يكف 
عشؽ العراؽ  العراقييف ، ويجمع كؿ الذيف عرفوه انو  فاؿاألطبيف متواضعا تربى ممكا  إذطفولتو ، 

عند ما يثير حقا لكف و .. يجعمو في مصاؼ المجتمعات المتقدمة  أفكثيرا ، وكاف ينوي  وأحبو
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 أفمف نصؼ قرف عمى نيايتو المفجعة ،  أكثروبعد مرور  ، عاطفيا وليس موضوعيا ،  العراقييف
ـّ الترّحـ  الرحمة التمفظ بيـ قاسـ وعبد السالـ عارؼ عند ذكرىما ، ويحجبوا عمى الزعيميف عبد الكر يت

وحتى إف افترضنا أف عيده  !عمما بأنو كاف شييدا كونو قتؿ مف دوف وجو حؽ، فيصؿ الثاني  مىع
قد غطس بالسيئات ، فانو كانساف لـ يشيد أحد مف العراقييف انو قد آذى أحدا ، أو ارتكب معصية 

 !أو شريرا كا فاسدا معينة ، أو انو كاف مم
 

 زعماء العراق في رحاب اهلل 
اليـو في رحاب اهلل ، وىـ كؿ مف حكـ العراؽ في القرف العشريف نتكمـ في تاريخ  أوعندما نكتب  إننا
أف يذكر واف مف يستحؽ منيـ ، واحد عف كؿ وبموضوعية وحيادية تامة حؽ تقاؿ كممة  أفينبغي ، 

في حياتو ، وكاف ممكا  يستيتر أبدا، خصوصا واف ىذا الممؾ لـ عنو  ذكرا جميال ، يستوجب ذكره
( الثوري ) عمى السنة الجيؿ دستوريا عمى الرغـ مف كؿ ما يوصـ بو عيده مف صفات غير الئقة 

وديمقراطية حياة جديدة وحرة  إلى، وصفؽ ورقص متطمعا  3625تموز  31في الذي شيد نيايتو 
ولكف كؿ ذلؾ لـ يتحقؽ في تجارب حكـ سياسية عديدة في العراؽ  الخ.. ودستورية وتقدمية ونيابية 

، وبالرغـ مف كؿ ذلؾ ، فاف الكره لفيصؿ وعيده لـ يزؿ يكمف في عمى امتداد نصؼ قرف بعد الثورة 
..  الصراع الدولي مؤدلجات ، وخصوصا عند الذيف كانوا مادة دسمة لالستالب مف قبؿ الصدور 

المؤلفة  اآلالؼذىب وماذا يعني قتمو ؟ الـ ت: بالىة  جيبؾ احدىـ بكؿبؿ واالنكى مف ذلؾ عندما ي
فيصؿ الثاني لـ يكف بأف ىذا ويا لألسؼ الشديد ، يدرؾ  أفمف العراقييف قتمى وضحايا ؟ مف دوف 
واف مصرعو قد غّير تاريخ العراؽ بجممتو ، كما ىو حاؿ .. شخصا عاديا ، بؿ انو كاف رمزا لمبالد 

نسية والثورة البمشفية وغيرىما ، ولكف ال يمكف مقارنة الثورة الفر كدموية في العالـ كؿ الثورات ال
، وال مقارنتو بقيصر  3462مصرع فيصؿ الثاني بمصرع ممؾ فرنسا لويس السادس عشر عاـ 

، فمقد اتجو تاريخ العراؽ اتجاىات متعددة ومتصارعة بعد العاـ  3634روسيا نيقوال الثاني عاـ 
، سيحكـ التاريخ عمييما بعد تموز التي تعتبر مفصال تاريخيا بيف زمنيف اثنيف  31ورة اثر ث 3625

 . مضي أزماف 
عف مربية فيصؿ نقمتيا  أحاديثمف مف ثالثيف سنة  أكثرما كنت قد سجمتو منذ  أقدـدعوني ىنا 

كـ يني ، مف خالؿ الحوار الطويؿ الذي جرى بينيا وبالثاني ، لنتعرؼ عميو عف قرب ، وقد وجدت 
مصرعو   إزاءكانت تمؾ المرأة صادقة في كؿ الذي حكتو لي عف فيصؿ الثاني ، وكانت تحمؿ 

 .  شعبو  أبناء أيديذكرى مؤلمة جدا ، كونو ال يستحؽ تمؾ النياية وذلؾ المصير عمى 
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 صفحة ذكرى

قد بمغت  تبدو ػػ كما  وكانت، وفي قرية اسكتمندية ساحرة  3646 أياـمف  دافئالتقيت بيا في يـو 
ولـ تزؿ ..  لإلبصارلـ يزؿ في نظراتيا ثمة اختراؽ ، ولكنيا ليست كذلؾ ، اذ مف الكبر عتيا 

وكأنيا تعيش الحدث لتوه وتتذكر كؿ الناس الذي عاشت بينيـ منذ قبيؿ ، ذاكرتيا حية متوقدة 
قد سمعت بيا ، بؿ  أو، اعرفيا  أكفلمتعرؼ بيا ، فمـ  أسعى أكفلـ .. الحرب العالمية الثانية 

العاصمة االسكتمندية  أدنبرة أنديةقادتني الصدفة العادية الييا ، اذ كنت قد تعّرفت في واحد مف 
 ألكثرالجميمة عمى كؿ مف المسز ساره كمنت وزوجيا دوكالص كمنت وكالىما قد عاشا في العراؽ 

، ا لشركة نفط البصرة كاف دوغالص يعمؿ مدير  إذمف عشر سنوات وفي مدينة البصرة بالذات ، 
والعوائؿ ، بؿ وكانت عقيمتو السيدة  األسروكانت لو عالقاتو الواسعة بالمجتمع البغدادي وببعض 

في مرات عدة عمى رسائؿ وصور فوتوغرافية  أطمعتنيكمنت قد وثّقت عالقتيا بالقصر الممكي كما 
ف ، واىدتني بعض تمؾ الصور نادرة ليا مع الممؾ فيصؿ الثاني في الخمسينيات مف القرف العشري

عمى رسائؿ متبادلة بينيا وبيف السيد احمد محمد يحي الذي  أطمعتنيكما  ..محتفظا بيا  أزؿالتي لـ 
، بؿ  األولىكاف صديقا حميما ليا ولزوجيا منذ العيد الممكي ، وكاف مواليا لمنظاـ القديـ مف الدرجة 

مواليا بسرعة لمنظاـ الجديد ، بؿ  أصبحكيؼ  أعاتبو تقوؿ وقد عاتبتو وسأبقى.. ومواليا لبريطانيا 
طواؿ عيده وحتى العاـ  وزارة الداخمية إليوموضع ثقة الزعيـ عبد الكريـ قاسـ ، بحيث اسند  وأصبح
 ! بعد ذلؾ  أوتموز  31يبدو انو كاف يرتبط بغيري مف البريطانييف سواء قبؿ : تقوؿ !  3631

فوافقت .. ما رأيؾ تزورنا عصر يـو السبت : منت بي وقالت المسز ك األياـاتّصمت في يـو مف 
، وفي قرية قريبة جدا مف االسكتمندية الجميمة  األرياؼوكاف بيتيا بعيدا في .. عمى دعوتيا وشكرتيا 

لمدكتوراه بكؿ مف كمية سانت سمفيتر  أطروحتيالعريقة التي كنت اّحضر جامعة سانت اندروس 
عند ذلؾ المساء .. Strathkinnessتسمى بػ ستراثكنس تمؾ القرية كانت  . فيياوسانت الندرس 
وعمى ربوة خضراء يمر فييا طريؽ ريفي قديـ وعند سفح يجري جدوؿ ماء رقراؽ  ، المخممي الجميؿ

سيارتي الفولكس  أوقفتغابات خضراء داكنة ،  أشجارمف بعيد كثافة  وأماميينحدر مف جباؿ قريبة 
ويدخمني ألجد في بيتيـ لفيؼ ، بالمستر كمنت يستقبمني  فإذارقت الباب ، واكف البيتمز البيضاء وط

وكنت .. مف السنيف التي كانت قد تجاوزت السبعيف والثمانيف  أعمارىـوكميـ بنفس  أصدقائيـمف 
.. واحدا واحدا  إلييـقدّموني  أفتّعرفت بالموجوديف بعد . بعد الثالثيف مف العمر  أصؿلوحدي لـ 

ناقالوا .. زا تجمس مف دوف حراؾ عمى كرسي متحرؾ والحظت عجو  المس  أنيااتّقدـ لمصافحتيا  وا 
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بالنسبة لي مدىشة روزاليندا راميريس مربية صاحب الجاللة الراحؿ فيصؿ الثاني ، وكانت مفاجأة 
احد  وأنافسررت بيذه المصادفة العجيبة التي قد ال تتوفر لغيري ، أعّدتيا لي صديقتيا المسز كمنت 

الحديث معيا ،  ألتبادؿجانب المس روزاليندا  إلىفاتخذت مكانا .. طمبة عمـ التاريخ العراقييف 
لـ التؽ . لمحديث معي عف العراؽ الذي عاشت فيو ردحا مف الزمف  أيضاكانت متميفة  أنياووجدت 

 -ما اهلل رحمي – اإللوعبد  األميرعف فيصؿ الثاني وعف خالو طويال مرتيف حدثتني فييما  إالبيا 
عف تكوينو وعف سجاياه .. حدثتني عف طفولتو وعف صبوتو . . األربعينيات إبافوعف العراؽ الممكي 

 األـ، ومف بعد يتـ  األبعف صبره وتحممو يتـ ..  وأصدقائوعف ىواياتو .. عف ىدوئو وتواضعو .. 
  ..عف مرضو وتحممو المصاعب .. التي كاف يحبيا حبا جّما 

 ن ىي ؟ م..  اروزاليند
يبدو أف المس روزاليندا قد كانت تتمتع بمسحة مف الجماؿ أياـ شبابيا ، إذ بدت أنيا في نياية العقد 
السادس مف العمر ، شعرىا ابيض قصير وليا وجو مدّور ، ونظرات تطمقيا بابتسامة ىادئة ، وتتمتع 

 أسرعياتيا باختزاؿ وكنت حدثتّني عف ح. بذاكرة حادة ، وتتكمـ بمغة ارستقراطية عالية المستوى 
عند افتراؽ  األب، وافتقدت عطؼ 3632راميريس في العاـ  اما تقوؿ ، فمقد ولدت روزاليند ألكتب
جزءا مف  اروزاليند وأمضت. ثانية مف مواطف مف تشيمي أمياعف بعضيما ، وتزوجت  أبوييا

انكمترا  إلى وأرسموىاعادوا ، ة عشرة وعندما بمغت الفتاة الثاني. الالتينية أميركافي  أمياطفولتيا برفقة 
، فمقد افترقت معيا  أمياالتي وجدت في ذلؾ فقدانا لمحناف واالىتماـ ، ونظرا الختالفيا الشديد مع 

 وأحبتيا،  إدنبرة أسقؼبعد ذلؾ  أصبحوتبناىا وىي مراىقة ، القس كينيت ورنير، الذي .  األبد إلى
البالد العربية ، فمقد عمؿ الزوجاف ورنير لفترة مف  إلى ازاليندورافقتيما رو . زوجتو مرجريت حبا جّما 

 وأمضت،  األوسطالشرؽ  االبريطانية، وطافت روزاليند اإلدارةالزمف في فمسطيف التي كانت في ظؿ 
، تعرفت الشابة  األردف، وحينما كانت في  3612وفي العاـ . سنة في التطواؼ في المنطقة

بف ووالد الممؾ الراحؿ الحسيف ،  األردفإمارة شرؽ ؿ بف عبداهلل ولي عيد طال األميراالنكميزية عمى 
وترؾ .  ىناؾ في عّمافطالؿ ، وكانت تعتني بو وبصحتو ، مما قّربيا مف البيت الياشمي الحاكـ 

 .. انكمترا بعد ذلؾ لتكمؿ دراستيا  إلىالتي عادت  افي حياة روزاليند أثرهىذا المقاء 
 األميرلتكوف مربية لقريب  رسمية حينما تمقت دعوةفرحت فرحا كبيرا ، ت، عشر سنوامرور وبعد 

، فأستعدت لذلؾ وقرأت الكثير عف البيت  طالؿ ذي السنوات الست، ممؾ العراؽ فيصؿ الثاني
منذ تمؾ المحظة مربية  أصبحتو ، وصمت بغداد بطريؽ الجو وفعال . .الياشمي الحاكـ في العراؽ 

بغداد بعد الحرب العالمية الثانية،  اغادرت روزاليند. عدة سنوات الوحيدة  فيصؿ الثاني وصديقتول
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قد توفيت في العاـ  اوقد سمعت بأف روزاليند. ولكنيا أبقت عالقاتيا مع العائمة المالكة في العراؽ
نما أيضا .  3666 ولدا دوؽ جموستير شقيؽ ، كاف ىناؾ ولـ يكف ابف الممؾ غازي تمميذىا الوحيد، وا 

ولـ تتزوج مسز راميريس ورحمت . مؾ جورج السادس وعـ ممكة بريطانيا الحالية إليزابيث الثانيةالم
 . دوف أف يكوف ليا أبناء

 
 من يحمم بالعراق جنائن معمقة ؟ 

لو صبيا ألنو كاف يعاني نفس ما كنت قد عانيتو في  أتميؼلقد كنت : قالت لي بالحرؼ الواحد 
 األمومةعند مطمع نشأتو حناف بعد ذلؾ وفقد ،  األبوةفولتو عطؼ صغري ، فيو مثمي قد فقد منذ ط

، وقد كانت الممكة عاليو قد أعممتيا بأف ابنيا التي كانت تّبرني كثيرا لرحيؿ والدتو الممكة عاليو 
الطفؿ الوحيد يتّعمـ بسرعة ، ويتّصرؼ بذكاء منقطع النظير وكأنو رجؿ لو وعيو بالميمة التي انيطت 

،  األكؿالطبع ، قميؿ  ىادئكاف : تردؼ وىي تصفو لي وكأنيا معو قائمة روزاليندا ت وكان!! بو 
يجعؿ مف  أفويصغي لمف يصؼ لو العراؽ القديـ ويريد ، كاف يعشؽ الصمت .. عفيؼ النفس 

، كما يرسـ ذلؾ في لوحاتو عمى الورؽ ، وينتشي  باألضواءتزداف  أشجارالعراؽ بمدا اخضرا وكمو 
الجنائف وصؼ وكاف يعجب دوما ب!  وىو ابف عشر سنيف انو برساـ موىوب  اآلخروف عندما يسمعو

! اجعؿ مف العراؽ جنائف معمقة يراىا كؿ العالـ  أف أريد: " ليقوؿ عنيا ، المعمقة في بابؿ عندما يقرأ 
. " 

اّما ، يتو وكأنو يرى في مرب، لقد تّعمؽ بي  -كما تقوؿ  – إياهلقد كاف ىذا جوابو عمى سؤاؿ سألتو 
كاف يصغي الّي ، وال يناقش توجيياتي لو بصدد االتيكيت وأدب التعامؿ وطريقة الكالـ ! لو 

، عمما بأف تربيتو عراقية صرفة ، وليجتو بالعربية  األصوؿوالتصرفات العامة والنمط الممكي في 
.. مـ والقراءات المتنوعة والتع زيتو ، فكانت رائعة اكتسبيا باإلنصاتانكمي أما.. البغدادية المفخّمة 

القصة التي يتابعيا بشغؼ عمى الشاشة  أو، ويفّكر بالرواية  شيءكاف يعشؽ السينما عشقا ال يوازيو 
ولقد . دموعو تنسؿ مف عينيو عمى مواقؼ عاطفية يندمج معيا  أجد، وكثيرا ما  واألبيض باألسود

ساف مف دوف أف تتوغؿ في التفاصيؿ تبّيف لي أف ىذه السيدة كانت تعرؼ فيصؿ صبيا وشابا كان
 .السياسية 

 
 السجل التاريخي/ حكايات االرشيف 
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وىي فترة . 3613 - 3611عممت في القصر الممكي العراقي لمفترة  إنيايقوؿ أرشيؼ ىذه المرأة  
وتعممو الكثير وتمتقط معو  ، غير كافية جعمتيا تتعمؽ بحب ذلؾ الصبي الممؾ الحزيف إنياقالت لي 

كما قالت  -في منزليا  اآلفصور ذكرياتيا معو بكاميرتيا القديمة التي لـ تزؿ تحتفظ بيا حتى  أجمؿ
 باألسودالسينمائية المفضمة وكانت  وأفالمولـ تزؿ تتذكر ألعاب ذلؾ الممؾ الصغير  إنيا..  -

التي  زماتاألالفعاليات الرسمية التي قدر لو أف يشارؾ فييا ، وتتذكر  إبافومراقبتيا لو  واألبيض
الذي يؤذيو جدا خصوصا عندما تتوعؾ  Asthma نوبات الربو وأخرىتجتاحو بيف فترة  إذيمر بيا 

تستطرد وتقوؿ بكمماتيا التي . عدة  أياما تمؾ السماءويحؿ الغبار ضيفا ثقيال عمى ، سماء بغداد 
 أننيقد ال تدري  :وىي تنظر الّي وكأنني نزلت عمييا مف بالد العجائب والغرائب ، ترصيا رصا 
رسائؿ جميمة كتبيا صاحب الجاللة فيصؿ الثاني لي بانكميزيتو الرائعة في سنوات عدة  احتفظ بعدة

وكانت تقـو عمى خدمتو !! مف العربية  أكثروتّعمؽ قائمة بأنو كاف يجيد االنكميزية ، مف الخمسينيات 
كاف يعيش في قسـ داخمي في مدرسة صحيح انو .. دراستو فييا  أثناءوالعناية بو في بريطانيا ، 

وىو ال يعرؼ أي  ..فراغو  أوقاتمعو في  أكوففي كمية ىارو ، لكنني  وأيضاسانت ىيرست ، 
.. عطمو بالرياضة ويعشؽ اليوكي ويغـر بكرة القدـ والمالكمة  أوقاتوقت لمفراغ ، فيو يقضي ّجؿ 

يجد كتابا عف العراؽ بيف  أفما كاف يعجبو  وأكثر، ويشترييا بنفسو  قرأ كثيرا ، وىو يختار كتبوكاف ي
بداللة يديو ، وييوى كتب التاريخ ، وخصوصا عف بالد ما بيف النيريف ، ليتّعرؼ عمى مموكيا 

، ( رافقو في دراستو ببريطانيا محمد الياشمي الذي ىو االستاذ الدكتور ) مستر ىاشمي  أستاذه
بمعنى الكممة ، ال يفّرؽ بيف البشر  فيصؿ إنساناف كا.. سير الزعماء والمموؾ قراءة غرس فيو حب و 

يسأؿ عف عادات  أجدهوكنت .. وال الموف ، وال العرؽ ، وال المغة ، الديف  أساس، ال عمى  أبدا
عمى الرغـ مف الصيني  طبؽلعدة شعوب ، ويّفضؿ ال األطباؽ، وييوى بعض  أخرىوتقاليد شعوب 

كاف كريـ النفس وكريـ اليد ، ولكنو يعرؼ كيؼ يصرؼ .. ، إذ كاف أكمو قميال قمة شييتو لمطعاـ 
،  أبدا.  باآلخريف، وال يستيتر لـ يكف كبقية المراىقيف  إذكاف يتّصرؼ تصرفات الكبار ، .. نقوده 

ـّ مف اجؿ الممؾ فيو يحتـر التقاليد والقيـ التي تّربى عمييا  كاف ال يصدر .. ، ويدرؾ انو تّربى ويتعم
  ..  أمرىابؿ يتأّنى كثيرا في صنعيا ، ويستشير غيره في  قراراتو بسرعة ،

 
 انطباعات تاريخية ميمة 

مف لقاء معيا بأف فيصؿ الثاني لـ يكف كبقية مف كاف في عمره ، كاف يرسـ عمى  أكثرحدثتني في 
، وىو اجتماعي بطبعو ..  أبداولـ تعجبو الثرثرة  ،سئؿ إذا إالولـ يتكمـ .. وجيو ابتسامات حزينة 
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عابدية  األميرةخالتو  أفيحيطو الكبار ، وقد عرفت  أف، فمنذ طفولتو تّعود  أبدايكوف لوحده  أالتّعمـ 
، فيصؿ الثاني كؿ فرحو  صبيوبموتيا فقد الممؾ ال، التي كانت لو سندا  أموبدأت ترعاه بعد وفاة 

 األموروء طبعو ، ويأخذ عرؼ بيد إذ،  أبداال يغتاظ  وىو ، عجيبا في كظـ حزنو  إنساناولكنو كاف 
استقباؿ  ويعجبوكاف يعجبو احتساء الشاي بالحميب .. ويستمع طويال حتى يقوؿ كممتو ، بسالسة 

منذ صغره ويرحب دوما .. ، ويتعامؿ معيـ كصديؽ وواحدا منيـ والكشافة الشباب العراقي مف الفتوة 
شوفة ليحي شعبو الذي يصفؽ لو يكوف في سيارة مك أفكاف يرغب  إذ، بجوالت في شوارع بغداد ، 

كاف يحب الرسـ وبدأت .. السينمائية  األفالـكاف يعشؽ الصور الفوتوغرافية ومراقبة .. كمما يراه 
كاف يتكمـ مع مربيتو ومعممتو باالنكميزية التي نجحت في غرس جممة كبيرة . ىوايتو منذ سف مبكرة 

وعممتو كيفية النطؽ بيا منذ صغره حتى ، تو مف التعابير والمصطمحات النادرة والثمينة في ذىني
فع العراؽ ولكف القدر لـ يميمو لين.. وزعمائيا  ضر األيز بيا عمى مموؾ يتمّ  أفيمكنو في المستقبؿ 
 !  أبدايبدو انو لـ يخمؽ لمعراؽ  بمثؿ ىذا الممؾ الذي

أتدري ما قالو لي : ي قميال ، وكأنيا كانت تفّكر في أمر ميـ ، ثـ التفت وقالت ل اأطرقت روزاليند
عند  انأ: قاؿ : ماذا قاؿ ؟ قالت : ؟ قمت ليا التالية ، وفي آخر لقاء معو فيصؿ في احد األياـ 

وىنا انتبيت ، فقمت ليا ! أريد أف اجعؿ مف وطني العراؽ جنائف معمقة يراىا كؿ العالـ وعدي لؾ ، 
ليأخذ العراؽ طريقا مف نوع آخر في مسيرة ولكف لـ يستطع أف يحقؽ أمنيتو إذ لّفو القدر البائس ، : 

انؾ ال : أجبتيا .. ال ادري لماذا نفذ صبر العراقييف ليقتموا ممكيـ وكؿ عائمتو : قالت ! تاريخو 
واف فيصؿ ذىب ضحية لسيئات ارتكبيا غيره ، واستطردت .. تعرفيف الظروؼ التي عاشيا العراقيوف 

المشكالت الصعبة التي كاف يعيشيا العراؽ منذ زمف لقد ولد وعاش ورحؿ وىو لـ يدرؾ : قائال 
 .طويؿ 

 
 الوصي عمى العرش: األمير عبد االلو 

 إالفذاكرتيا ال تعرؼ .. بدا لي اف روزاليندا تجيؿ العديد مف األمور والتفاصيؿ التي ال تيميا أصال 
مى العرش ، والذي وقد سألتيا عف األمير عبد االلو الذي كاف وصيا ع.. أنيا كانت مربية لمممؾ 

منطويا عمى ذاتو ، ويخجؿ مف عبد االلو كاف : فأجابت  !بيف العراقييف لمغاية سيئة  توكانت سمع
الغرباء ، ويعتبر فيصؿ بمثابة ابنو ، إذ يحبو حبا جما ، ويعتني بو ويخاؼ عميو ، إذ أف ىاجسو أف 

وكاف .. ميو صباح مساء كاف يوصيني ع.. ، فيكوف ىو موضع اتياـ ال يصاب فيصؿ بأي أذى 
يريد مف ابف أختو ممكا مثقفا بيف زعماء العالـ ، إذ كاف يفخر بو أماـ اآلخريف عندما يتكمـ فيصؿ 
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وكاف يحرص عمى أف يتكمـ فيصؿ معي باالنكميزية ، ولكنو يحرص عمى أف .. ويصغي خالو إليو 
ومع كؿ أفراد معو دوما  شاىدهأالذي كنت يتكمـ معو ومع  صديقو وابف عّمو األمير رعد بف زيد 

البيت بالعربية ، كاف عبد االلو يشرؼ بنفسو عمى تطبيؽ برنامج تربية ابف أختو يوما بيـو ، وكاف 
وكاف فيصؿ قد فرض احترامو عمى الجميع حتى وىو في سني  .يعتبره صديقا لو أكثر مف خاؿ لو 

 .المراىقة 
، برا في بغداد ، إذ يخشى عمى فيصؿ مف الغبار إف أصعب أياـ عبد االلو عندما يكوف الجو مغ 

 واصؿوت .منذ طفولتو ، إذ يبقى تنفسو صعبا لعدة أياـ الذي الـز فيصؿ مرض الربو المزمف بسبب 
عناية لي عف خالو الوصي األمير عبد االلو ، فتقوؿ عنو بأنو كاف يعتني بفيصؿ حديثيا  اروزاليند

عبد االلو منطويا  وبقي. بتو لمممكة عالية ال يمكف أف توصؼ وكأنو ولده ومحفائقة تفوؽ التصور ، 
.. بجيش العراؽ اىتماما فوؽ العادة ويخشى صرامة والدتو الممكة نفيسة ، وكاف ييتـ ، عمى ذاتو 

.. كما كاف يؤجؿ اخذ أي قرار مف دوف أف يستشير كبار الساسة العراقييف في كؿ صغيرة وكبيرة 
، إذ لـ يكف كبر ويزّوجو لينعـ العراؽ بولي لمعيد مف صمب فيصؿ األوؿ كاف ينتظر فيصؿ الثاني لي

عبد االلو طامعا بالحكـ ، بؿ وجدتو متشائما دائما ، إذ كاف يعيش ىواجس القتؿ ، وقد تّرسخ في 
سألتيا ىؿ تعرؼ بأف الشعب العراقي كاف يكره . .عقمو ووجدانو أف الياشمييف كميـ يذىبوف قتمى 

ربما : وتقوؿ راحت تستذكر  أفبالنفي ، ولكنيا عمّقت بعد  أجابت.. ىية كبيرة كرا اإللوعبد 
كنت ال اقترب منو وىو يجمس في حدائؽ .. النعزاليتو وكبريائو وشعوره بالتعالي عمى اآلخريف 

كاف يعاني مف الشعور .. القصر لوحده وليس لو إال الشراىة في التدخيف وبشكؿ ال يمكف تصوّره 
   !مركبة وفشؿ زيجاتو المتعددة بالوحدة ال

 
 دموي في التاريخو  الىب  يوم:  4551تموز  44

وال يمكنؾ تّخيؿ حالتي ومشاعري التي خنقتني كوابيس ما حدث في فجر : تستطرد روزاليندا تقوؿ 
مصرع فيصؿ الثاني في صباح ذلؾ اليـو  أنباءسمعي  إلى، عندما تناىت  3625يوليو  31

بادة العاالصعب  لندف البي بي  إذاعةذلؾ اليـو مف  أحداث أتابع وأنا،  لقد كدت اجفّ .. ئمة المالكة وا 
!! سنة مف العمر  21 الػ  أكمؿكاف قد سي ، وىو اليـو الذي قتؿ فيو ذلؾ الممؾ الوديع الذي 

.. منديال مف حقيبتيا الصغيرة السوداء ، وراحت تمسح دموعيا المتساقطة  أخرجتسكتت قميال ثـ 
 ! أتكمـبوجـو وحزف ، ولـ  إليياانظر  وأنا تأطرق
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حدوث زخـ  أعقبوبانقالب عسكري  األحرارنفسيا بالضباط  أسمتقامت مجموعة عسكرية  أفاف وك
 األسرة أفرادجميع  وأبادواوقتؿ الضباط ممكيـ ،  3625يوليو / تموز  31رع يـو عاـر في الشواثوري 

مف  كؿّ  وأـبف الحسيف أرممة الممؾ عمي ) الممكة نفيسة  العراقية المالكة وطالوا حتى جّدتو ألمو
 3625تموز  31ففي .. وىي امرأة عجوز مع جميع خدميـ ، ( عبد االلو  واألميرالممكة عاليو 

وضرب بالياونات  حينما سيطرت مجموعة مف ضباط الزعيـ عبد الكريـ قاسـ عمى قصر الرحاب ،
خالو الوصي مع الممؾ فيصؿ الثاني  رأسياعمى سفؿ الى الطابؽ االىبطت العائمة الممكية ، 

 عساكر   مجموعةحديقة القصر ،  إلىبعد خروجيـ وتقدمت نحوىـ  خدـ البيت،ومعيـ عبدااللو، 
كانت الحركة قد . إنذارالنار العشوائي عمييـ دوف  احد الضباط ، واسمو عبد الستار العبوسي وأطمؽ

وبرفقتو كؿ مف العقيد الركف عبد لركف عبد الكريـ قاسـ ضباط تزعميـ الزعيـ امجموعة قاـ بيا 
 أركافولقد قرروا قبؿ يوميف مف الحركة تصفية كؿ .. السالـ عارؼ والعقيد عبد المطيؼ الدراجي 

بعد اف كاف صوت العقيد الركف عبد ، واألطفاؿالنساء " األحرارالضباط " ولـ يرحـ الحكـ السابؽ ، 
اليجـو عمى قصر الرحاب ، واالقتصاص مف الخونة  إلىا الناس ، داعي األسماعالسالـ يشؽ 

 األميروسحمت الجموع بفرح غامر في شوارع بغداد جثة ! والعمالء وعمى رأسيـ عبد االلو وسيده 
جثة  عف الناس الغوغاء ابعداحد الضباط الشرفاء  ولكف.ربطتيا في مؤخرة سيارة، أفعبدااللو بعد 

نبضو كاف لـ يزؿ يدؽ ،  أفويقاؿ المستشفى ،  إلىعمى وجو السرعة يا بنقم الممؾ الشاب، واكتفى
كاف بباب المستشفى ينتظر جثة فيصؿ التي نقمت إلى إحدى الردىات ،  ولكف احد زعماء االنقالب

ثـ قتمو ، والممرضات يبكينو بكاء مّرا ، فدخؿ مسرعا ليقضي عميو قضاء تاما ، ويتأكد تماما مف 
، باستثناء جثة عبد االلو التي سحمت تامة  بسرية األخرىرفقة الجثث التراب ه أخذ جسده كي يوارو 
 . شوارع بغداد اكثر مف مكاف بوقطعت وعمقت في 

 ماذا تعني ؟ :  4551 تموز 44
 ىل من تآمر خارجي ؟/ 4

: عمى المسز كمينت قبؿ زمف طويؿ  ألقيتوأعدت السؤاؿ نفسو عمى المس روزاليندا ، والذي كنت قد 
؟ وىؿ كانت  األحرارىؿ كانت بريطانيا تعمـ بما كاف يحاؾ ويجري في العراؽ مف قبؿ الضباط 

لـ تجب .. المخابرات البريطانية ضالعة في صناعة الحدث الذي نزؿ كالصاعقة في العالـ اجمع 
 تآمر قد حدث ، أوتواطئ معمومات عف أي  أيةقالت بأنيا ال تعرؼ  إذروزاليندا عمى السؤاليف ، 

تّعرفت أف منذ  أعممتنيز كمينت ، فمقد كانت قد سالم أما!  أجنبية أياديتدخؿ  أبداال تستبعد  ولكنيا
، وقد كاف  األوسطىي حصيمة صراع دولي في الشرؽ  3625 يوليو/ تموز  31عمييا ، بأف ثورة 
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وكميـ .. ييف ، اشترؾ فيو ضباط عراقيوف برفقة بعض المدن األبعادتنفيذا لمخطط واسع الحدث نفسو 
 !انقمبوا عمييا بعد ساعات مف سقوطيا ، ولكنيـ ويصفقوف ليا السمطة القديمة  أعوافكانوا مف 

 انقسام الثوار / 2
زعيـ لمجميورية  أوؿـ عبد الكريـ قاس وأصبحالستار عمى حكـ الياشمييف في العراؽ ،  أسدؿوبيذا 
راقةاالنقالبات، مرات و المؤامسمسؿ تاريخ صعب جدا يكتنفو  يبدأ، ل العراقية نعـ ، لقد بدأ . الدماء وا 

معينة وتيار معيف ليركب  إيديولوجيةعمى السمطة ، واعتمد كؿ طرؼ عمى فيما بينيـ صراع الثوار 
 أخرىصراعات " الصراع " لقد ولّد ذلؾ .. موجتو في دوامة الحرب الباردة التي كانت تجتاح العالـ 

حكـ العسكرييف عمى عيد كؿ مف الزعيـ عبد الكريـ قاسـ  إطاري لتعيش البالد قرابة عشر سنوات ف
والتي كانوا  3635، كي يستعيد البعثيوف السمطة عاـ ، عبد السالـ وعبد الرحمف والرئيسيف عارؼ 
، ولكف المشير  3631مارس / آذار  6-5بحكـ الزعيـ قاسـ  إطاحتيـ، اثر  3631قد افتقدوىا عاـ 

 3635يوليو / تموز  34، حتى  3631 الثاني تشريف 35بيـ في  أطاحالركف عبد السالـ عارؼ 
سنة عمى  12يحكموف العراؽ قرابة فبقوا ، غاية في القسوة  وبأسموب،  أخرىعندما رجعوا مرة 

 األمريكياحمد حسف البكر وصداـ حسيف كي يسقط كؿ العراؽ في قبضة االحتالؿ كؿ مف عيدي 
 .  2001عاـ 
  الخيانة والوالء/ 3

طبيعة والء  أثبتتاالنخبتيف العراقيتيف العسكرية والمدنية قد  إفتسجيميا ىنا ،  أودالتي  األخيرة ةالنقط
 واألفالـبعده ، وتوّضح الصور الفوتوغرافية  أو 3625مف عراقييف سواء لما قبؿ  إلييامف انتسب 

ناصر مف الضباط المكتشفة حديثا ، وىي وثائؽ تاريخية دامغة عف تأرجح المصداقية لدى ع
تعممنا  وأفالماصورا  إف.. ممكي وجميوري : الذيف تخضرموا بيف زمنيف اثنيف والمثقفيف العراقييف 

كانوا ضده ، ولكنيـ  أنيـأبدا مشيورة لمممؾ فيصؿ الثاني شخصيا ، ولـ يثبت  أسماءبمدى والء 
لعيد جديد بعد أف صفيؽ ، بؿ والت 3625تموز  31عكس ما كانوا عميو بعد حركة اثبتوا لمعالـ 

وذلؾ  !يمدح الزعيـ عبد الكريـ  أياـفيذا شاعر يمدح فيصؿ تارة وبعد .. صفقوا طويال لعيد قديـ 
وآخر كاف مواليا ! آمر لواء يقّدـ طاعتو ووالءه بكؿ دماثة ، ولكف ال يستثني ممؾ البالد مف المقصمة 

وذاؾ فناف شيير كاف الممؾ   !العيد الجميوري بو يغدو وزيرا في  فإذا.. لمبالط الممكي والء تاما 
ىدايا منو ، لكنو يصنع اكبر جدارية شييرة في  إليوفيصؿ يؤثره ويعتز بموحاتو كثيرا عندما يقدميا 

لما كاف  أقرانوومرافؽ عسكري لمممؾ وكاف يؤثره عمى ! تاريخية  إدانةقمب بغداد تديف عيد فيصؿ 
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، ويشمت بمقتؿ ذلؾ الممؾ الذي  األحرارضوا في ىيئة الضباط ، لكنو يغدو ع أمامويمثمو مف دور 
 ! مف نوط ، اعتزازا بو وبدوره  أكثركاف قد منحو 

  
 والرحيل النياية
ورحمت عف بريطانيا في العاـ ،  3652دراساتي ومنحت الدكتوراه عاـ  وأكممت،  األياـمضت 
، فكانت  بريطانيا إلىيارة لي في كؿ ز  ا، وكنت أسأؿ المسز كمينت عف المس روزاليند3651

 يفمف عشر  أكثرمنذ  االمسز كمينت والمس روزاليند أخبارحتى انقطعت عني ، بخير  أنياتحّدثني 
، وال  3660في العاـ رحمتيا النيائية قد رحمت  اوبعد سنوات طواؿ سمعت بأف روزاليند..  ةسن

وتاريخية ميمة جدا تفيد تاريخ  أثريةنيات العزيزة ، فاف ىناؾ مقت وأوراقيا بأشيائيااعرؼ ماذا ّحؿ 
سنة مف القرف العشريف ، ومنيا رسائؿ وصور ورسـو  14العائمة الياشمية التي حكمت العراؽ 

 ! أيضا ولـ اعرؼ ماذا حؿ بالمسز كمينت وزوجيا ..   بيد فيصؿومعايدات 
 ماذا اقول ؟: وأخيرا 

، جدا فيصؿ الثاني حكـ العراؽ في زمف صعب بالرغـ مف كؿ ما قالتو مربيتو عنو ، فاف الممؾ 
وبالرغـ مف اعتزازه بالعراقييف وعشقو لمعراؽ ، إال انو لـ يدرؾ الظروؼ الصعبة التي كاف يعيشيا 

ويدرؾ المؤامرات التي يحوكيا الساسة وراء الكواليس ، لكنو لـ يدرؾ ابدا اف العراؽ عمى العراقيوف 
لقد كاف يعمـ  . كاف طيبا اكثر مما يمـز ، وقد خدعو الجميع  .. ابواب انتقاؿ تاريخي الى زمف جديد

ولـ يدرؾ حجـ النقمة ببعض األخطاء التي يقترفيا بعض المسؤوليف ، لكنو كاف مقيدا تماما ، 
ضد الحكـ الممكي ، وشراسة الحرب الباردة ضده ، مع اليجمة في بالده السياسية التي كانت تتفاقـ 

د سياسة األحالؼ والمعاىدات التي جعمت بغداد مركزا ليا في الشرؽ األوسط ضالناصرية اإلعالمية 
ما  إلىاىتماـ النخبة السياسية الحاكمة بمنجزات االعمار الكبيرة مف دوف االلتفات  إلىإضافة .. 

في حياتيـ اليومية ، مع بقاء قانوف دعاوى العشائر والمصالح الفئوية عمى حساب يريده الناس 
ناىيكـ عف بقاء النخبة الحاكمة القديمة مسيطرة عمى مقاليد السياسة العراقية مف .. وطنية المصالح ال

يمثميـ الشاب فيصؿ  أف ـدوف اف تفتح ليا دروبا جديدة أماـ الشباب الجدد الذيف كاف مف المستمز 
لـ يعرؼ ولعؿ تربيتو وثقافتو االنكميزية لـ ترحمو ، بؿ زادت مف مفارقتو عف شعبو الذي  .الثاني

يدمجيما معا باسـ االستعمار ، عمما بأف انو حتى يومنا ىذا اف يّفرؽ بيف السياسة والثقافة ، بؿ 
ربما لـ .  3622فيصؿ كاف معجبا بالحياة االميركية منذ زيارتو الرسمية إلى الواليات المتحدة عاـ 

مرحمة الصعبة التي كاف يمنحو القدر أية فرصة كي يّعبر عف أفكاره وما يمكف عممو إباف تمؾ ال
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لو منحو : العالـ فييا منقسما عمى اشد ما يكوف االنقساـ ، وتّعمؽ المسز كمينت عمى ذلؾ قائمة 
ممكا شابا وحكيما وعاقال كاف يحكـ العراؽ ، ولكاف فقط ، لظير لمعالـ اف  أخرىالقدر خمس سنوات 

تماما ، ذلؾ اف  أخالفياد ذلؾ ابدا ، اذ ولكنني ال اعتق.. العراؽ قد تّخمص مف ازمة الحرب الباردة 
فيصؿ الثاني لـ يكف بشخصية قوية او ماردة ، يمكنيا اف تحكـ العراؽ في مثؿ تمؾ المرحمة ، فيو 

 ! يختمؼ كثيرا عف ابف عّمو الممؾ حسيف بف طالؿ والذي تمتع بمزايا غير مزايا فيصؿ الثاني 
ذا  مف اجؿ ألىداؼ سياسية واضحة ، و تركية قد بدأ  أميرةكاف مشروع زواج فيصؿ الثاني مف  وا 

 ، وبقواالقناعة بذلؾ  إلىالتركية ، فاف وعي العراقييف لـ يصؿ   - توثيؽ عرى العالقة العراقية
ثقة كاممة بادوار واثؽ  وآخر ما يمكنني قولو بأننيلماذا لـ يتزوج فيصؿ بفتاة عراقية ؟ : يتساءلوف 

أف بريطانيا كانت ذكية جدا في توظيؼ سّيدات راقيات جدا اؽ ، و نسوة ورجاالت بريطانييف في العر 
واثؽ مف ارتباطاتيف بالسياسة العميا  وأنا، أمثاؿ روزاليندا راميريس في العديد مف مستعمراتيا 

وسيذكره .. رحـ اهلل فيصؿ الثاني رحمة واسعة  .الخفية لبريطانيا كجزء مف واجباتيف الحقيقية 
لقد تّربى يوما بعد يـو .. تّربى تربية خاصة كي يكوف دمو ثمنا لخطايا غيره التاريخ دوما ، كيؼ 

 .رحمو اهلل كي يقتؿ في عز شبابو 
  
 . ذاكرة مؤرخ : ، زعماء ومثقفون عن كتاب لممؤلف سيار الجميل ػ 

 .المالحظات والمراجع عمى النص تنشر في الكتاب المذكور اعاله 
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