
نـسب هـاشـمي  ومهـارات دبـلومـاسـية
جتـعـله مـهـابـاً ومـحـتـرمـاً وقـادراً عـلى

ـكونات تـوحيد ا
الـــــــعــــــراقــــــيــــــة
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س بيل بـقيت ا
حتـــظى بـــثـــقــة
عــالـيـة من قـبل
ـــلـك فــيـــصل ا
ويـنفذ طلباتها
مــثل تــأسـيس
مــتـحف اآلثـار
الــعـراقـيـة. إذ
بــقي الــعـراق
يـــــــــحــــــــــظى
بــــاهــــتــــمـــام
الــــبـــعـــثـــات
الـبـريطـانـية
لـلتنقيب عن
اآلثــــــــــــــــــار
واحلـضـارا
ة. ت الـقد

أصـــبـــحت
ـس بــيل ا
جــــــــــــــزءاً
هــامــاً في
الـــــدولـــــة
الـعـراقـيـة
ــمـلـكـة أو ا

الـوليدة. و تصميم علم جديد للملكة
الـهاشمـية يتكـون من ثالثة أشرطة. إذ
تـــألـف من الـــلـــون األســـود وهـــو رمــز
الـعبـاسي والـلون األبـيض وهو رمز

األمـويـ  والـلـون األخـضـر وهـو لون
الــعـلــويـ ثم مــثـلث أحــمـر وأضـافت
س بـيل جنـمـة ذهـبـيـة لـتـمـثل احتاد ا
ـــصــــدر: مـــوســـوعـــة الـــعــــراقـــيـــ (ا

ويـــكـــيـــبـــيــديـــا). في  23آب 1921 
ـــلك فـــيـــصل في الـــقـــشـــلــة تـــتـــويج ا
بـــحـــضـــور ســــيـــاسي ودبـــلـــومـــاسي

وعسكري وديني. 
فـي تـشـرين الـثـاني عـام  1919 دعـيت
س بـــيل كـــمــتــحـــدثــة في اجـــتــمــاع ا

ــكـتــبـة الــوطـنــيـة في لــتـأســيس ا
الــعـراق وبـقـيت رئــيـسـة لـهــا لـلـفـتـرة

 .1921-1924
س وفـي عـام  1926تــكــلــلت جــهــود ا
بـيل في جـمع وتـرمـيم اآلثار الـعـراقـية
ـتـحف الـعراقي. ـكـتـشـفـة بافـتـتـاح ا ا
كـانـت تـهـتم بـاحملـافـظــة عـلى الـثـقـافـة
الـعـراقيـة. وقـد سبق االفـتـتاح وفـاتـها
ن بـقـليل  ثـم  تسـميـة  اجلـناح األ
ــتـحف بـاسـمـهـا  ووضع تـمـثـال من ا

نصفي لها. 
لـعل أهم آثـارهـا الـسـيـاسـيـة واالدارية
دنـية هـو تـقريـرها (مـراجعـة لالدارة ا
Review of فـي بالد ما بـ الـنـهرين
the Civil Administration of
Mesopotamia) الـــصـــادر في لـــنــدن

عام 1920.
ـس بـــيل خـــبـــراتـــهــا اســـتـــعـــرضت ا
الــواســعــة بـشــؤون الــعــراق وســكـانه
وقـومـيـاته ومذاهـبه ورجـاالته إضـافة
إلـى االحـــصـــائــــيـــات وحتـــلــــيالتـــهـــا
االجـتـماعـيـة والـتاريـخـية وغـيـرها من
ـــعــلـــومــات الـــتي ال غــنـى لــســـلــطــة ا
مــســـتــعــمـــرة عــنــهــا حـــتى أنه ســمي
بـــالـــكــتـــاب األبــيـض في الـــصــحـــافــة
الــبـريــطـانــيـة واألوســاط الـســيـاســيـة
انـيـة االنكـلـيزيـة. تألـف الكـتاب والـبـر
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ثل لم حتـظ سيـدة انكـلـيزيـة من قـبل 
س بيل في تأثيرها في مـا حظيت به ا
االدارة البريطانية في العراق  كما في
عالقـــاتــهــا ونـــفــوذهــا فـي الــزعــامــات
الــســـيــاســيـــة الــعــراقــيـــة من وجــهــاء
وشــيـوخ قــبـائل ورجـال ديـن وغـيـرهم.
فــكـانت اخلــاتـون الـتي يــتـردد عـلــيـهـا
الـساسة العـراقيون ليـطلبوا مـشورتها
أو وســاطـتــهـا فـي مـنــصب أو مـســألـة
أخــرى. ولـم يــتــرددوا في تــمــجــيــدهــا
بـعـبارات االطـراء والـثنـاء أو اجلـلوس
مـعـهـا أو الوقـوف خـلفـهـا عـند الـتـقاط
الـصور الـتذكـارية. وكـانت عالقتـها مع
ـلك فيصل األول ورجـال حكومته هي ا
األقـوى وتـأثـيـراً عـلى قـراراتـهم وإدارة
األحـداث واألزمات السـياسيـة واألمنية

والعسكرية.
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لم تــكن الـفــتـاة االنــكـلـيــزيـة غــيـرتـرود
ـنـتـميـة لـعـائـلة ارسـتـقـراطيـة يـخـطر ا
بـــبــالـــهــا يـــومــاً أن ســـتــغـــادر الــريف
االنـكليزي اجلـميل لتقـضي حياتها في
الـــصـــحـــراء ومـــدن الــشـــرق األوسط 
ولــتــصــبح من أشــهــر الـشــخــصــيـات
الـسـيـاسيـة الـتي ادت دوراً مـؤثراً في
تـرسيم حدود الدول العـربية اخلارجة

من الهيمنة العثمانية. 
ولــدت غـيـرتـرود Gertrude Bell في
14 تموز 1868 فـي مقاطعة واشنطن
في دورهـام بانـكلتـرا. كان جدهـا سيد
الـفــوالذ الـسـيـر اسـحـاق لـوثـيـان بـيل
 Sir Isaac Lowthian Bellرجــل
ـان أعـمــال وعـضـو لـيـبـرالي في الـبـر
الـبـريطـاني. وكان دوره في الـسيـاسة
الـبريطانـية قد جذب اهتـمام غيرترود
لــلــســيــاســة مـنــذ بــواكــيــر شــبــابــهـا
ـا وخــاصـة فـي الـشــؤون الـدولــيـة 

شجعها على التطلع نحو العالم. 
وأمـا والدة غيرترود فـهي ماري شيلد
بــــيل Mary Shield Bell  تــــوفــــيت
عــــام 1871 اثــــر والدتــــهـــا البــــنــــهـــا
مـاوريس الـذي أصـبح الـبـارون الـثالث
فـيما بعـد. وعندما توفـيت والدتها كان
عـمر غيرتـرود ثالث سنوات فقط. األمر
الـذي جـعـلـهـا تـتـعـلق بـوالـدهـا الـسـير
هـــوغ بــيل Sir Hugh Bell الـــبــارون
ـطـاحن الـثــاني الـرأسـمـالي صـاحب ا

والذي شغل عدة مناصب حكومية . 
أنــهت غـيــرتـرود تـعــلـيـمــهـا األولي في
ــلــكــة في لــنـدن ثـم الــتـحــقت كــلــيــة ا
. بـجـامـعة أكـسـفورد وعـمـرها 17 عـاماً
واد وكـانت مـادة الـتـاريخ هي إحـدى ا
ــسـمـوح لـلــنـسـاء بـدراســتـهـا آنـذاك. ا
األمـر الـذي جعـلهـا تتـخصص بـدراسة
الـــتـــاريخ احلــديـث. وتــعـــد أول امــرأة
تــتـخـرج من قـسم الــتـاريخ في جـامـعـة
أكسفورد بدرجة االمتياز األول وخالل

عام فقط. 
لم تـتـزوج غيـرترود ولم تـنجب أطـفاالً
لــكــنـهــا كـانـت عـلى عالقــة صــداقـة مع
مـدير مـستعـمرات بريـطاني هو الـسير
Sir Frank Swet- فـرانـك سـويـتـنـهام
 tenhamتــعـرفت عــلـيه في زيــارة لـهـا
Hugo لـسـنـغـافورة مع أخـيـهـا هـوغو
عـام 1903. وبـقـيت عالقتـها مـعه حتى

عام 1909.
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كـــان خــال غـــيــرتـــرود الـــســيـــر فــرانك
لـيسـيلز  Sir Frank Lascellesيـعمل
وزيـراً مفوضاً في الـسفارة البـريطانية
في طـهران. بعد تخـرجها في أكسفورد
زارت خـالـهـا فـي طـهـران عام 1892 ثم
وصــفت رحــلــتــهــا فـي كــتــابــهــا صـور
فــارســيـة Persian Pictures الــصـادر
عـــام 1894.ثـم أخـــذت تــهـــتـم بـــاآلثــار
وتــعـــلم الــلـــغــات فــأجــادت الـــعــربــيــة

وضوعيـة في تناولها لبعض أحـياناً ا
األحداث والشخصيات. 

إذ كــانت تـؤكــد االخـتـالف بـ الــسـنـة
والـــشـــيــعـــة  واالخــتـالف بــ أبـــنــاء
ـدن وتـخـويف الــعـشـائــر وا
الـفريـق مـن أحدهـما اآلخر.
كــــمـــا أنــــهــــا لم تــــتـــوان في
مـــهــاجـــمــة زعـــمــاء احلـــركــة
الـوطـنـيـة والـعـلـمـاء الـشـيـعـة
شارك في وزعـماء القبـائل ا
ثــــورة الــــعــــشــــرين أو الــــذين
يــبــدون مــعـارضــة خملــطــطـات
بـريـطانـيا في الـعراق. ويالحظ
أيـضاً تغـير مواقفـها وتقيـيمها
لـلـشخـصيـات الـعراقـية  فـتارة
تـــمــدحــهم  وتــارة تـــشــتــمــهم.
وشــــمل ذلـك أغـــلـب الـــطــــبــــقـــة
الـسـيـاسـيـة والـوجـهـاء ورؤساء
الـــصـــحف واحملـــامـــ  وحــتى
ــلك فـيـصل وابـنه غـازي وأوالد ا
عـبد الـرحمن الـنقـيب وغيرهم من
ـوال لالنـكليـز. ولم تنج طـائفة ا
من انــتـقــاداتـهـا فــشـمـلت الــسـنـة
سيحي والكرد  بل والـشيعة وا
ـلكي العـام السير وحـتى احلاكم ا

آرنولد ويلسون.  
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ـسـز في 12 تــمـوز 1926 وجــدت ا
بــيل مـيـتـة عن عـمـر نـاهـز 58 عـامـاً
بــسـبب تــنـاولـهــا جـرعـة كــبـيـرة من
ـســكـنـة. وهــنـاك شـكـوك احلــبـوب ا
بـشـأن وفاتـها سـواء مـاتت باجلـرعة
س بــــيل في أم مــــنـــتــــحــــرة.  دفن ا
سـيـحـية في الـبـاب الـشرقي. ـقـبـرة ا ا
شـارك في تـشيـيع جـثمـانهـا عـدد غفـير
مـن الـــــــنـــــــاس واألصـــــــدقـــــــاء
ـــــوظــــــفـــــ والــــــضـــــبــــــاط وا

الـبريـطانـي والدبـلومـاسي .
ــلـك فــيــصل يــراقب من وكــان ا
شـرفـة مـنـزله مـراسم الـتـشـيـيع
حـــيث حـــمـل نـــعـــشـــهـــا نـــحــو

قبرة.  ا
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فـي يـوم في مـنــتـصف حـزيـران
ــقـــبــرة  2019قـــمت بـــزيـــارة ا
س ــســيــحــيـة حــيث دفــنت ا ا
ـقـبــرة خـلف وزارة بــيل. تـقـع ا
الــصـنــاعـة بــالـقـرب مـن سـاحـة

الطيران. 
قبرة السيد اسـتقبلنا حـارس ا
أبـــو عــلـي مــرتـــديــاً يـــشـــمــاغه
اجلـــنـــوبي  وتـــوضح حلـــيــته
الـبـيـضـاء مالمح الـسـنـ التي
ــقــبـــرة الــتي قـــضــاهـــا في حــراســـة ا
تـرعاها الـسفارة البـريطانـية في بغداد
 وتــمـنـحه راتــبـاً شـهـريــاً ضـئـيالً هـو

مئتي دوالر فقط. 
س بـيل الـذي تـآكلت أخـذنـا إلى قـبـر ا
جـدرانه يفعل عوامل التعرية واالندثار
حـيث لـم يـجـر تـرميـمـه كـمـا يـبـدو مـنذ
. ويـبدو أن عـائـلة دفـنـهـا قبل 93 عـامـاً
الـدكـتـور أحـمـد اجلـلـبي عام 2005 قـد
قـامت باكـساء ما حـول القبـر بالبالط 
وزرعـت نبـاتـات حتـيط بـه. ووجـدت ما
يـؤكـد ذلك فـي لـوحـة مـعـدنـيـة صـغـيرة

مثبتة في األرض. 
يـصل طول الـقبـر إلى مترين
وارتــــفــــاعه حــــوالي 60 سم
وعــرضه 70 سـم. وتــســتــقــر
فــوقه صــخــرة من احلــجـر لم
ـنـاخ. وكتب تـتـأثـر بـعـوامل ا
في اجلـهة الشـماليـة من القبر
اســمـهـا الـكـامل بــاالنـكـلـيـزيـة
Gertrude Margaret Low-
thian Bell) غــــــــيــــــــرتــــــــرود

مارغريت لوثيان بيل)
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Secretary to the Oriental
High Commissioner for

Iraq 
(الـسـكرتـيرة الـشرقـية لـلمـفوض

السامي في العراق)
وفي اجلـهـة اجلـنـوبيـة من الـقـبر

كتب:
Born At Washington
  county 14 July 1868
(ولــدت في مـقــاطـعـة واشــنـطن في 14

تموز 1868)
Died in Baghdad at 12 July

1926
(توفيت في بغداد في 12 تموز 1926)
وعـلى اجلهة الغربية (من جهة الرأس)
تــوجـد كـتـابــة عـربـيــة قـد سـقط اجلـزء
األكــبــر مـنــهــا . ولم تــبق سـوى كــلــمـة
(هـنـا) في بدايـة السـطر  وكـلمـة (بيل)
فـي نــهـــايــة الـــســطـــر. ومن األرجح أن
س غيـرتـرود بيل). تـكـون (هـنا تـرقـد ا
هـكذا انتهت حياة سيدة غربية في قبر
بـبـغداد  بـعـد أن عاشت حـيـاة مفـعـمة
ـــغــامــرات بـــالــنـــشــاط واحلــيـــويــة وا
نطقة والـرحالت واالحتكاك بشعوب ا
ثم لـتـرسم حدود الـعراق وتـبني مـعالم
الـدولة العراقية احلـديثة بعد قرون من
االحـتالل العثماني واالهمال التاريخي
واالداري والـــــتــــخـــــلف الـــــســــيـــــاسي
واالجــتــمــاعي. وطــوال عـشــر ســنـوات
(1926-1916) قـضتهـا في العــــــــراق
كــــانـت الــــشــــخــــصــــيــــة األولى فــــيه 
وتــركــــــت فــيه بـصــمــتـهــا في نــظـامه

السياسي وحدوده الدولية.
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ـسـز بـيل إلى الـبـصـرة التي بـارسـال ا
 احـــــتـاللـــــهــــــا من قـــــبـل الـــــقـــــوات
الـبريـطانـية في تـشرين الـثاني 1914.
ـشـورة لـلـقـائد كـانت مـهـمـتـهـا تقـد ا
بـرسي كوكس Percy Cox ألنـهـا على
نطقة أفـضل من أي مستشار اطالع بـا
سـيـاسي في ويـسـمـنسـتـر. وجـدت لـها
مـكتـباً في مـقر الـقيـادة العـسكـرية رغم
أنــهـا كـانت تــعـمل لـيـومــ بـاألسـبـوع

بصفة خبيرة مدنية. 
ـساعدة س بيل بـرسم خرائط  قـامت ا
الـقـوات الـبـريـطـانـيـة في الـوصول إلى
بــغـداد بـأمـان. لــقـد أصـبــحت الـسـيـدة
الــوحـيـدة بـصـفــة مـوظف سـيـاسي في
الـقــوات الـبـريـطـانـيـة . وكـانت تـشـرف
عـلى منطقة عمل جـون فيلبي  وعلّمته
ـــنــاورات الـــفـــنـــون الـــدقـــيـــقـــة وراء ا

السياسية. 
بـعـد احـتالل بـغـداد في 11 آذار 1917
س بيل إلى بغـداد  وسكنت انـتقـلت ا
في مـحـلـة السـنك في مـنزل اسـتـأجرته
من مـن السيـد موسى الـباجـجي (مدير
بـلدية الكرادة). في نفس العام أصدرت
االدارة الـبـريـطـانـيـة صـحـيـفـة (جـريدة

العرب) وأناطت بها رئاستها. 
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فـي 11 تـــــــشـــــــرين األول 1920 عـــــــاد
بــيـرسي كـوكـس إلى بـغـداد بــاعـتـبـاره
احلـاكم الـسـيـاسي لـلـعـراق وطـلب من
س بـيل االستمرار بعملها كسكرتيرة ا
شـرقـية Oriental Secretary وعـضـو
ارتـباط مع احلكومـة العراقيـة القادمة.
س بــيل تــلــعب دوراً كــوسـيط كــانت ا
بـــ احلــكــومـــة الــعـــراقــيــة الـــقــادمــة
. كما وظف البـريطاني والـضباط وا

كــانت غــالــبــاً وســيــطــاً بــ مــخــتــلف
ـكونات العراقية من ضـمنها األغلبية ا
الــشــيــعـيــة في اجلــنــوب  الــســنـة في
وسـط وغــــرب الــــعــــراق والــــكــــرد في
الـشمال الـذين كانوا يـطمحـون باحلكم

الذاتي عن بغداد. 
كـــان من الــضــروري جــداً لـــلــمــصــالح
االمـبريـالية الـبريـطانيـة احملافـظة على
الـــتــوازن الـــســيــاسـي وعــلى تـــمــاسك
ــكـونـات الـعــراقـيـة بــعـضـهـا مع ا
الــبـــعض اآلخــر. فــالــعــراق لــيس
غـنيـاً بالنـفط فحـسب  بل منـطقة
الــــصــــد أمـــام تــــركــــيــــا وإيـــران
وسـوريـا. لـقد كـان تـشرشل قـلـقاً
جـــــداً مـن حتـــــمـــــيل اخلـــــزانـــــة
الـــبــريــطـــانــيــة كـــلــفــة حـــمــايــة
ــســتــعــمــرات ومن ضــمــنــهــا ا
نـفقات محـاربة القبـائل الثائرة.
وكــان من الـهـام لـلـبــريـطـانـيـ
واحلــكـام الـعــراقـيـ مــعـاً هـو
خـــلق هــويـــة جــديـــدة لــهــؤالء
الــســكـان يــكـونــون بــهـا كــأمـة
واحــدة. كــان الــبــريــطــانــيـون
يــدركـون أن الــعـراق ســيـكـون
أقل كـلفة لو يحكمون أنفسهم

بأنفسهم. 
فـي عـام 1921 عــقــد مــؤتــمـر
الـقـاهرة لـتحـديد الـتشـكيالت

ـا سمي فـيما الـسيـاسيـة واجلغرافـية 
بــعــد بــالــعـراق  وبــقــيــة دول الــشـرق
األوسط. وكـان لـلـمـسـز بـيـل مـنـاقـشات
أســـاســـيـــة في اتـــخـــاذ الـــقـــرارات في
ــؤتـمـر. فـي مـؤتـمــر الـقـاهــرة اتـفـقت ا
ـــســــز بـــيل ولـــورنـس الـــعـــرب عـــلى ا
تـرشيح فيصل بن احلـس شريف مكة
 زعــيم الـثـورة
الــــــعـــــربــــــيـــــة
والــــــــقــــــــائـــــــد
الـــــــــــســــــــــابـق
لــــــــلــــــــقـــــــوات
الــعـربـيـة الـتي
دعــــــــــــــــــــــــمــت
الــبـريــطـانــيـ

فـي احلــــــــرب 
وســـــاعــــدتــــهم
عــــــلـى دخـــــول
دمـشق لـيـكون
فـــيــصل مــلــكــاً
عــــلى الـــعـــراق
بـعـد أن خلـعته
فـــــرنـــــســـــا من
عــرش سـوريـا.
ـــؤتـــمــر قـــرر ا
تنصيب فيصل
كـأول مـلك على
ـــــا الــــــعـــــراق 
ــــــــلــــــــكـه من

ـتـعفـفـات التي ـا قرأنـا أو سـمـعنـا بـقصـة احـدى األمهـات الـصـابرات ا طـا
ساء وهي كـانت تعـد طعـاما ألبنـائهـا الذين يـتضورون جـوعا حـتى حلـول ا
غـرفتهـا ب حلظـة وأخرى وهو اليـحتوي تـضع القـدر على النـار وحتركه 
رأة هـو ايهام ألبـنائها لـكي يصبروا ـاء واحلجر وان مـاقامت به تلك ا اال ا
عـلى اجلوع حتى يدركهم النوم وهم جياع البطون ولكن مع ذلك لديهم أمل
رأة التي امـا نحن  كـشعب يامـا حلـمنا وانـتظـرنا خيـر الوطن كأبـناء تـلك ا
وثق بـهـا أبـناؤهـا وقـد تأمـلـنا طـويال بـأن قـدر طعـامـنا سـيـكـون فيه مـايـسد
حـاجتـنا ويـزيد وهـذا من حقـنا عـلى الوطـن وقلـنا بـأن احلال سـيتـغيـر نحو
األحــسن واألفــضل وبــعـد تــغــيـيــر الــنـظــام عـام 2003 ومــا رافق ذلك من
ة تسبب بها احملتل انتظرنا انبثاق حكومة وطنية مهنية مخلصة أحداث مؤ
اضي لـلـشـعب وحـريصـة عـلى كـرامتـه ومصـاحله ولـتـنقـذه من تـراكـمـات ا
ـعـارضـة من أخـبـار ـا كـنـا نـسـمـعه فـي اذاعـات ا ـة وفـقــا  ـؤ ومـخــلـفـاته ا
وشـعارات وتصـريحات ومؤتـمرات واجتمـاعات لهم كانت تـعقد في اخلارج
الئكـة وقـلنـا اذا ما وصل هـؤالء الى سـدة احلكم جـعـلتـنـا نتـصورهـم من ا
ـا مـرفـهـا سـعـيـدا ومـصـان الـكـرامة في الـبـلـد سـيـعـيش الـشـعب حـرا كـر
ـكن أن جتعـله قـبلـة للـعالم ولـكن مع مرور ومـنعـمـا بخـيراته وثـرواته التي 
األيـام والـشـهور والـسـنوات حـتى زاد اخلـنـجر عـمـقا فـي خاصـرة الـشعب
ــغــلــوب عــلى أمــره وبــدأ يــســتـغــيث مـن الــظـلـم واأللم والــقــهـر الــعــراقي ا
واحلـرمان الذي تضاعف كثيرا عما كان عليه في السابق واليجد من يغيثه
ويـنقذه من احملـنة  ومع تصـاعد األحداث ثبت لـكل العقالء واخملـتص بأن
شـاريع االنـسـانيـة والـسيـاسـيـة واالقتـصـادية الـوطـنيـة الـواعدة أصـحـاب ا
اخملـلـصـة الـتي يـسـعى أصـحـابـهـا خلـدمة الـوطن واخـراجه مـن محـنـته هم
خـارج حسابات الـسلطـة تماما مـا أتاح ذلك الفرصـة أمام اجلهلـة والغرباء
ناصب والعناوين احلكومية نتفع بالوصول الى كـثير من ا والـفاشل وا
ـهمة واحلساسة دون استحقاق وهذا احلال أربك توجهات كل اخمللص ا
لـلبلد وجـعلهم ينفـرون من اداء اخلدمة وفقـا لسياقات االخـتصاص والعمل
الـوطني الناجح والسليم التي ساروا علـيها كموظفي خدمة عامة على مدى
ـتعاقـبة على ادارة اضيـة وبعد ذلك فـقد أصـبحت احلكـومات ا الـسنـوات ا
الـعراق بعـد التغـيير عـاجزة عن رأب الصـدع احلاصل في بـناء الدولة دون
ن هو قادر على االعـتراف بالفشل أو تـقد االعتذار للشـعب وترك البالد 
الـتصدي للمسـئولية أو التوجه نـحو االصالح احلقيقي في الـبلد بنية جادة
ـبادرات الـوطنـيـة والشـعبـية وصـادقـة وفاعـلة وهـذا مـالم يحـصل رغم كل ا
ـرجعـيات الديـنية واجلـهات الـدولية لـلسلـطة سـيما حـكومة الـعبادي ودعم ا
الـسـابـقـة  لـذلك لم جتـد السـلـطـة سـبـيال لـبـقائـهـا سـوى وسـائل الـتـسويف
ـكن االيـفـاء بـهـا حـتى يـتم ـمـاطـلـة وتـخــديـر الـشـعب بـوعـود خـيـالـيـة ال وا
الــقـضــاء عـلى الــفـســاد وأدواته وأســالـيــبه الـتي أصــابت جــمـيع مــفـاصل
سـئولـ أمام وسائل ـؤسسـات احلكـوميـة والذي يـقر ويـعتـرف به كبـار ا ا
االعالم اخملـتلفة دون رقيب أو خوف من حساب وهذا مايجبر الشعب على
طـالبـة بـحقـوقه التـي أقرهـا الدسـتور من االحـتـجاج والـثورة  والـتـظاهـر وا
خــدمـات وتـعــلـيم ورعــايـة صــحـيـة وانــسـانــيـة واجـتــمـاعــيـة اال أن كل هـذه
ـفــاصل احلـيـاتـيـة قـد اصـيـبت بــاخلـراب والـشـلل الـتـام دون اكـتـراث من ا
سئولية لذا على احلكومة احلالية أن تعيد حساباتها بشكل الـذين يدعون ا
شروعة وذلك من خالل طالب ا سـريع ودقيق الرضاء أصحاب احلقـوق وا

حتـقـيق الـعـدالـة بـيـنـهم وتـوزيع الـثـروات عـلى الـشعب
دون ظــلم أو تـــمــيــيــز وتــغــيــيــر الــنــهج الــســيــاسي
ـاضـية ـتـعـثـر واالفـادة من الـتـجـارب ا احلـكـومي ا
والـتعامل مع القـضايا الداخـلية واخلارجيـة بحكمة
وشـجـاعـة واعادة هـيـبة الـدولـة الـتي اهتـزت بـسبب

فسدين .                     الفساد وا
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بغداد

ــانــيـة والــفــارسـيــة والــفـرنــســيـة واأل
إضـــافــة ألى الـــتــحــدث بـــااليــطـــالــيــة

والتركية. 
فـي عام 1899 بـدأت بـيل رحـلـتـهـا الى
الـــشــــرق األوسط فـــزارت فـــلـــســـطـــ
وســـوريـــا حـــتى عــام Æ1900 وهـــنــاك
تـعرفت على طـائفة الـدروز التي تسكن
فـي جبل الدروز. كمـا اجتازت اجلزيرة
الـعـربيـة سـتة مـرات خالل االثـنا عـشر
عـاما الـقادمة. ونـشرت مالحظـاتها عن
الــشـرق األوسط في كـتــابـهـا( سـوريـا:
Syria: The الــــصــــحــــراء والــــنــــثــــر
Desert and the Sown©عـــام 1907.
دن فـي ذلك الكـتاب وصفـت وصورت ا
الـكبرى كـدمشق وبيـروت والقدس. في
ــــنــــقب اآلثـــاري عـــام  1907رافــــقت ا
الـــســيــر ولـــيم رامــسي فـي جــولــة في

أراضي الدولة العثمانية.  
فـي كـانــون الــثــاني عـام 1909 دخــلت
أرض الــرافـديـن حـيث وصــفت مـديــنـة
بـــــابل والــــنـــــجف األشـــــرف وقــــصــــر
األخـيضـر. ومرت بـالكاظـميـة ثم بغداد
حــيث الــتـقت بــالـســيـر بــرسي كـوكس

ألول مـرة في دار الـقـنـصل الـبـريـطاني
ستر ريجموند.  في بغداد ا

 وفـي عـام 1913 أجنــزت أكــبــر وآخـر
رحـلـتـهـا العـربـيـة حـيث قـطعت 1800
مــيل ومــرت بــدمـشق وبــغــداد. وبـدأت
تـنــجـذب لـلـعـمل الـســيـاسي تـدريـجـيـاً
خـاصة بعد زيارة مدينة حائل ولقائها

بلورنس العرب وجون فيلبي. 
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ـيـة األولى  مـع نـشـوب احلـرب الـعـا
س بـــيل من اخملـــابــرات اســـتــدعـــاء ا
الــبــريــطــانــيــة لــتــعــبــئـة اجلــنــود في
الـصـحـراء. ومـنـذ ذلك الـتـاريخ وحـتى
وفـاتـهـا كـانت الـسـيـدة الـوحـيـدة التي
كـان لديـهـا القـوة السـياسـية والـتأثـير
في صــنــاعــة الــقــرار الــبــريــطــاني في
سـيـاسـيـتـها االسـتـعـمـاريـة في الـشرق

األوسط. 
وخـالل رحالتــــهـــا الــــعــــديـــدة كــــونت
صـداقــات قـويـة مع الـسـكـان احملـلـيـ
وشـيـوخ الـقـائل. ولـكـونـهـا امـرأة فـقـد
تــمــكـــنت من دخــول بــيــوت الــشــيــوخ
والـزعـماء ولـقـاء النـسـاء ورسم صورة

عن اجلانب السري من عائالتهم . 
فـي تــشــرين الــثــاني 1915 الـــتــحــقت
ــكـتب الـعـربي بـالـقـاهـرة الـذي كـان بـا
يــتـرأسه اجلــنـرال غــلـبـرت كـاليـتـون 
وهــنــاك الــتــقت مــرة أخــرى بـلــورنس
الــعــرب (تــومــاس لـورنـس). وكالهــمـا
تــخــرجـا في أكــسـفــورد وحــصال عـلى
مــرتـبـة الـشـرف فـي الـتـاريخ احلـديث.
وكالهــمــا يـتــحــدث الـعــربــيـة  وقــامـا
بـــرحـالت في الـــصـــحـــراء الـــعـــربـــيـــة

ولديهما صالت قوية مع القبائل. 
في 3 آذار 1916 قام اجلنرال كاليتون
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بغداد

1-احتالل البصرة وموقعة الشعيبة 
2-تـنـظـيم االدارة والـكـمـارك واألوقاف
والــتــعــلــيم والــصـحــة والــعــشــائـر

والـــشــرطـــة والـــطــابـــو والـــصــحـــافــة
واحلصار والعمل 

3- تـهدئـة القـبائل وعـالقتـنا بـالشـيعة

ونـظرة في أحوال الـقبائل الـعربية في
الـعـمـارة والنـاصـرية وعـلـمـاء الشـيـعة

قدسة  دن ا وا
4 -عالقاتنا بالقبائل العربية الشيعية
والـسنية والكردية وإلعادة بناء الكوت
وديــــــالى وحـــــوادث كــــــربالء وثـــــورة

النجف
ـــــــوصـل وإدارتــــــــهـــــــا 5-احــــــــتـالل ا
سيـحيون وشمر جربا والـيزيديون وا
والـــشـــؤون الـــزراعــــــيـــة والــضـــرائب

واصالت  واألمن والبلدية وا
6-القضية

الـكـردية ومـذابح األرمن والـسلـيـمانـية
والـشـيخ محـمـود وكرسـتان الـشـمالـية
واجلــنـوبـيـة وزعــمـاء األكـراد وبـارزان

والزيباريون 
7-تــطــويــر االدارة وشــؤون الــواردات
ــــلــــكـي الــــعـــام وتــــعــــيــــ احلــــاكم ا
والـتقسـيمات االداريـة والري والزراعة
وتـسـجـيل األمـالك الـعقـاريـة وضـرائب
ـزروعـات األرض والــتـمـور والـدخل وا

لكية  واستمالك األراضي ونزع ا
8-اإلدارة الـقضائية واحملاكم ومدرسة

احلقوق وإدارة األوقاف 
ــعـارف والــشــرطـة 9-تــنــظـيم دائــرة ا
ــدنــيــة ودائــرة واخلــدمـــة الــطــبــيـــة ا
الـتجـارة والصـناعـة واألشغـال العـامة
ــالـيــة واآلثـار والــسـكـك احلـديــديـة وا

والتأسيسات 
10-احلـركـة الوطـنـية وبـدايـة الشـعور
الـوطني واالسـتفـتاء الـعام واسـتخدام
الــوطـنـيـ والـبـلــديـات وحـزب الـعـهـد
وسـقـوط تلـعفـر واحلـركة الـوطنـية في
ــصـــيــر والـــثــورة بـــغــداد وتـــقــريـــر ا
الـعـراقـيـة (1920) 11 -احلـكم الـذاتي
فـي الــــــعراق  12- آراء نـقـيب بـغداد
سز بيل في الـسياسيـة.    يالحظ أن ا
ـســز بـيل) جتـاوزت كــتـابـهــا (رسـئل ا

ال يــتـبـنى نــظـام سـيـاسـي مـفـاهـيـم نـظـام اخـر اال و تــدفـقت امـوال االول
لـلثاني واال و بـرزت قواطع و انيـاب رجال اعمـال للعـض فتبـدا بالبـسملة
ان كـانت الغايـة تغلـيف العالقة بـغطاء اسالمي و بـشرب انخـاب الفودگا

ُقَلَد للمُقلِد. اركسية هي اجلامع و تدخل ثقافة ا ان كانت ا
متلئ لـلفارغ وهنـا تكمن حيلـة تأثير الـفارغ ماليا لـكن التدفق يكـون من ا

ال و الشعور بالدونية. على احلائر با
ـا طرح انـطون سـعادة فـكرة سـوريا الـكبـرى وجد في وثـائق التـاريخ ما
الـية يـحـفزه عـلى تـوسعـة اخلارطـة لـيضم الـعـراق بسـبب قدرة الـعـراق ا
عــلى حتـمل مــشـروع نــظـام ســيـاسي مــقـتــرح لـوحـدة قــومـيــة تـاريــخـيـة
مـختصرها سورية لـلسوري لكن انطوان " ذهب مـناه وحلت منيته" فلم
يــبـقى لـلــحـزب اال مـقــرات مـتـفـرقــة بـ بـلــدان لـيس فـقط مــا تـوحـدت بل

تنازعت حكومات و شعوبا بفضل الوفرة احلزبية.
ـال واحلـزبـيــة في الـعـالم الـنـاطق بـالـعــربـيـة ال يـسـتـقـر لـهـا وجـود اال بـا
ـا والـوالءات و االعـالم فـهـذه" زيـنـة احلـيـاة الـسـيــاسـيـة" و" خـزيـنـتـهـا" و
ستقبل احلزب القومي السوري و خـرجت فلسط من اخلزين احلقيقـي 
اصــبــحت االردن ابــعــد من انــدمـاج يــضــيع فــيه تــاج هــاشــمي وتــقـاسم
الـبعـثيـون من علـوي و سـنة في سـورية و الـعراق قـيادة الـبعث وحتول
اروني قوى تتحجج بالوطنية لتفرض نفسها لـبنان الذي ينازع وجوده ا
ا بالكتائب لفتح عالقات مع بـقوة في الداخل عبر قوى اقليميـة دفعت قد
نطـقة خالل خـمس سـنة مع نفـسها لـتنجب اسـرائيل بـحيث تصـادمت ا
المـح تـداس فــيه الـشــعــوب وتـســرق فـيه حــاضـرا مــشــوهـا مــحـروق ا
االمـوال عـلى نـفس انغـام انـاشـيد الـثـورات التي تـقـدم امـراء حرب من كل
مـذهب بدا واضحـا بعد كل ذاك تالشي احللم الـذي كان اضيق من حبل

اعدام سعادة واطول منه.
ـا وهم تـشـاءمت شـخـصـيـا من افـكـار رددهـا مـعـارضـون عـراقـيـون قـد
ـوذج التـقاسـمي اللبـناني ويـريدونه لـلعـراق حال و قد كان ـجدون اال
وتـلك سابقة التنـتسبها حتـى مقولة" غلطـة الشاطر" فبالد حـكمها البعث
لكـية احلجـازية لثالثـة عقود وبـتعداد عـقودا والعـسكـر الفعـلي لعقـد وا
ســكـاني كـبـيــر اذا مـا تـمت مـقــارنـته بـلـبــنـان وعـشـائــري الـطـبـاع بـدوي
الــطـرف كـردي بـثــورات مـرجـعي بـحــوزات اسـبق بـاالســتـقالل مـوفـور
ة يصار به ـوارد منه ابراهيم الشـخصية احملورية في االديـان القـــــد ا
تابعا متأثرا بنظام سياسي مثل لبنان ما اثمر اال عن طائفية مناصب!.
ـذهب انـتج لـبـنـان حـروبـا داخـلـيـة وصـلت تـفـاصـيـلـهـا الى ان احـزاب ا
الـواحد تضاربت وكـسرت عظام بعـضها فكل البـيوت الزعمائـية في لبنان
تـطاحنت مصطفة ضد بعض واصطفت بعد ذاك لتطحن اصدقاء امسها
واحلـمد لله- ال يحـمد على مكروه سـواه وان حمد بعض الـعراقي سواه
على سوئهم _فـقد حدث هذا في العراق وكانت قوائم الدم غالية وتورط
ـية و لـبـنـان بـأن اصبح سـاحـة مـثل الـيـونان لـعـمل اجـهـزة مخـابـرات عـا
ساعدات تواضعـة واموال ا اصـبحنا نـحن ايضا ونهـبت اموال لبنـان ا
و نـحن ايضا مع فارق انـنا بأحتيـاطات واصول ونقد ضـخم وتورط لبنان
في حــروب خـارجـيـة ونـحن ايـضـا وتـفـتـت الـقـرار الـسـيـاسي عـنـدهم و
عـنـدنــا وبـأسـتـثـنـاء مـنـظـر الــبـحـر فـأنـنـا لم نـنل مـن الـتـمـاهي مع الـفـكـر
الـسيـاسي اللبـناني اال اخلراب ولـعن الله جـهلة الـتفكـير الذين قـالوا بأن
مـصـر تـكـتب و بـيـروت تـطـبـع و الـعـراق يـقـرأ فـمـصـر اتـلـفـهـا الـعـسـكر
تهم بقتل بشير ولـبنان يصدر احكاما بعد عقود عـلى حبيب الشرتوني ا
اجلـميل فـيمـا يعـجز عن تـشخـيص قتـلة كـمال جـنبالط و ريـنيـه معوض و
جرد تذكر ان عـشرات االسماء الـتي قيدت فيـها القضايـا ضد مجهـول 
مـقرا بعنجر قد يغضب فال زال خـيال غازي كنعان و رستم غزالة وعلي
دوبـا ماثال للـعيان و امـا نحن فمـصيبتـنا في انفـسنا حتـتاج لتـحديثات

في برامج معاصرة من الندب. 
ــعــنى بـــأخــتــصـــار هــنــاك اخـــتـــــــصـــار قــانــونـي 
االسـتـحـالـة حـيث ان الـشـكـوى ال تـقـبل ان ادعى
شــخـص يــبــلغ الــســتــ عــامــا انه ابن لــشــخص

اصغر منه.
عنى ولكن من يفهم?!. العراق يعيش هذا ا

أنقرة

الية ينها ساسون حسقيل وزير ا سز بيل جالسة تتوسط ساسة ووجهاء العراق وعلى  ا

س بيل ترتدي قبعة رحلة الى بابل حيث ا
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س بيل واقفة الى اقصى اليسار مؤتمر القاهرة حيث تبدو ا

س بيل في مقبرة االرمن ببغداد d³I…∫ وقفة الى قبر ا

ؤلفته جورجينا هويل  ( يل ملكة الصحراء وصانعة األ
كتاب (غيرتورد ب

لك فيصل األول في سفرة خارج بغداد بيل مع ا
س  ا


