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 "باشا "عمر علي
 1941حركة مايس/حرمانه من شارة الركن وعن متحدثاُ 

 د. صبحي ناظم توفيق                                                                
 اه في التأريخعميد ركــن متقاعد.. دكتور                                         

 مقدمة

عمر أمير اللواء الركن أن أُسّطر مقالة عن " لم أكن قد فّكرُت يوما   

ة عائلمن وأّخاذة سمعة ذا قائدا  بارزا  وإسما  ، كونه "بايراقدار باشا علي

كتب ليس بحاجة أن ي مناصبَ ُرتَب وو بطوالت  صاحب وتركمانية عريقة 

يء ة إقتداري على إضافة شفضال  عن إستشعاري بضآل، مثلي وأمثالي عنه

يارق بأعلى يرقا  من كونه بَ مواقفه، والرجل" -هذا "الرجليُذَكر إلى تأريخ 

طننا ولدى الخاصة والعاّمة، ليس على مستوى ه صيتُ  الحبيب ذائع  عراقنا 

 قودلع فحسب، بل في عموم "فلسطين واألردن وبالد الشام وتركيا"العزيز 

م هأعالموائم لقلنضيفها  ر عربية أخرىأقطا ، إن لم نعرج نحومنصرمات

 .همبيارقو

قرار الرئيس األمريكي "دونالد  ماعي بعدولكن مواقع التواصل اإلجت 

 التإمتألت بمقا -آبيب" إلى "القدس"ترامب" بنقل سفارة بالده من "تل 

يد العدبُمَحّملة  ي وجدتُهاوتستذكر بطوالته، ولكن "عمر علي"تمّجد  قصيرة

ع خطاء في التواريخ ومبالغات في األحداث ومغالطات في الوقائاأل من

 مقاالت أخرىلم أستطع إستهضامها، وقد أُضيفت لوإختالفات بالُرتَب 

 .سبقتها في هذا الشأن

ألخوض هذا المخاض،  ومن ِعَظِم إلحاح األقرباء واألصدقاء

كونه  مع "العم عمر علي" من حيثنسبية باألخص كوني ُمرتَبِطا  بقرابة 

مع عمدة عائلتنا وعائلية إبن خالة جدّتي من أبي ومرتبطا  بصداقة متينة 

في "حرب   معا  وقد عمال "العقيد مصطفى عبدالقادر آل يحيى بك"

تحت إمرته وقتما كان "العقيد الركن عمر  " ثم آمر فوج  1948-فلسطين

نحو  تُ توّجه لذلك، في أوائل الخمسينيات علي" آمرا  للواء الجبلّي الخامس
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"العميد وصديق ُعمري الطيار بارز عمر علي" وإبن شقيقته  نجله "المقدم

هذا ل يقبل ولوج-منهما  ألستقيالطيار الركن محمد طارق سيد حميد" 

نقال  عن ه تُ ما سّطرل هاتُ فأضوصورا   معلومات مؤكدة ووثائق -المخاض

وجلساتي الطويلة ي المتكررة له لدى زياراتمن ذكريات عمر باشا" العم "

-م يُقّصرا فل... خالل أواسط الستينيات بمعدالت شبه شهريةفي مسكنه و

لدي  تلشكّ  ووثائقَ  ا  وصورشفاهية  ي بمعلوماتفي تنوير -َمشكوَرين

ما  لم تَشِف غليلَ  -بصراحة-أستند عليها، رغم كونها موثوقة قاعدة مادية 

 .وأطمح إليه أتوقُ كنت 

 

ته "العميد من آرشيف إبن شقيق(... ))1958تموز//14قبل إنقالب ) "باشا علي بكرأمير اللواء الركن "عمر 

 الطيار الركن محمد طارق سيد حميد"((

 أول الغيث قطر

أمير "سيرة حياة عن  مطّولة وض في دراساتَض الخَ وَ عِ  ولكني 

في والتي سآتي إليها - ومواقفه "بايراقداربكر علي باشا اللواء الركن عمر 

بحقه  غير مسبوق حدثنشر ب أن أكون سبّاقا  رأيُت  -قادم األيام بعون هللا



 

 3 

ذين وافاهم بها سوى البعض من أصدقائه ال مُ علِ يُ  لمربما ول ،ثير اإلستغرابتُ 

على مسامعي البعض من  أباحواألكثر إستغرابا  أنه  األجل قبل عقود...

ى عدم عل ه "محمد طارق"ن شقيقت"بارز" وإبنجله يؤكد  ، في حينحقائقها

الذي أدّى إلى عدم منحه شارة الركن وَسنَتَي الِقدَم  سماعهما السبب الرئيس

 ؟؟؟وال أدري لماذا!!! الممتاز

 ه من شارة الركن والِقدَمحرمان

برعاية "الملك فيصل األول" فـ"عمر علي بكر" منذ تخّرجه 

( في 23/8/1931م )يووحضور آمر المدرسة "العقيد خالد الزهاوي" 

 ضابطا  ( 22وسط )بدورتها الخامسة "المدرسة الملكية العسكرية" 

 

المقدم  من آرشيف... ))(1931في المدرسة )الكلية( العسكرية عام ) هالمالزم "عمر علي بكر" وقت تخّرج

 ((علي" الطيار "بارز عمر
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بارز "طيار من آرشيف المقدم ال... ))الضابطان الشابان "عمر علي بكر" وصديقه الحميم "عادل أحمد راغب"

 ((عمر علي"

 " ل ق خالكفاءة نادرة في حركات شمالّي العرا ا  تثبِ مُ برتبة "مالزم ثان 

 ألسلحةلدى "مدرسة ابارزا  ثم معلّما  ،النصف األول من عقد الثالثينيات

بمثابة  قوقبوله بتفوّ  ،(1937نيله رتبة "رئيس )نقيب(" عام )قبل الخفيفة" 

 ،(15/1/1938يوم )في "كلية األركان" بدورتها الخامسة  ضابط تلميذ

 رتهدو جتخرّ  التقويميتين ولغاية ي الدراسةتَ سنَنادرة خالل وإظهاره كفاءة 

 بال ه والعلى بالال خطر لم تبحقه أة وقعت مفاج ، فقد(27/12/1939) يوم

 أحد.
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ى ذي أمسال-فبينما كان الحفل برعاية "األمير عبداإلله بن علي" 

اء يوم مس على عرش العراق إثر مصرع "الملك غازي األول" ـا  يّ ِص وَ 

(4/4/1939)-  

 

 (4/4/1939الذي ُصِرَع في قصر الزهور مساء ) "الملك غازي األول"جاللة 
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بل أشهر من ق( سنوات 4نجله الوحيد "فيصل الثاني" بعمر )ب الفَِرح "الملك غازي األول"جاللة 

 .مصرعه

 

ت على كونه نصّ  التيو-"عمر علي" شهادة تخّرجه  مَ ل  وفيما تَسَ 

 -دورةمشاركا  بال( ضابطا  19الناجح األول على الدورة وبدرجة )آ( وسط )

 صرتن"الزعيم الركن حميد  الكليةإلى جانبه آمر و "من بين يدَي "الوصي

ورئيس أركان "الفريق طه الهاشمي" ، وبحضور وزير الدفاع "رشيد

صبيحة " وفي حين كان "عمر عليالجيش "الفريق الركن حسين فوزي"... 

لناجح ونه امغمورا  بالفرح والغبطة لك التخّرج لدى تلك المؤسسة العاليةيوم 

تازا  ما  ممقِدَ اقه ستحقوإ لدرجة )آ(النائل و ( ضابطا19من بين )األول 

-اشمي" اله سليمان، فقد تُِلَي األمر الوزاري بتوقيع "الفريق طه لـ)سنتين(  

ط ( ضابطا  فق17منح شارة الركن والقدم العسكري لـ)ب -الحاضر في الحفل

د يَ سميد حد وصديقه الحميم "سيّ  ،ين( "عمر علي"قيبَ )النَ ين ئيسَ الرَ من دون 

 !!!!!الذي حصل على المرتبة التاسعة عمر"

صي" الو"قبالة  اقفقبل أن ي ماهعلى ُمَحيّا كثيرا  وبان األلَم تأثرا

 -:َسلبا   هما... فأجابماهما ألّم  ب اوَ ليشكُ 

هذه  ين فيلسنتَ  ماودراستك ما، مع تقديري لمشاعركيا إخوان))

ع، الدفا يرزشارة الركن والِقدَم ُمناطة لألخ و ماالكّلية، ولكن صالحية منحك

 (.(؟؟؟معه ناتحدثلماذا ال تنبي فبجَ وها هو فال أتدّخل في شؤونه... 

مبنى و ا القاعةو "طه الهاشمي" أو سواه، بل تركنح التفتولكنهما لم ي

 . الكلية ُمستاءين وغاضبَين
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 إحدى المناسبات العسكريةعلى عرش العراق "األمير عبداإلله بن علي" في الوصي 

 

ين الرئيسالذي حجب شارة الركن والقدم العسكري عن  وزير الدفاع" طه الهاشميالفريق "

 (1939أواخر عام ) "وسيد حميد سيد عمربكر  "عمر علي)النقيبَين( 
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ل الحاضر في حف ئيس أركان الجيش العراقي أواخر الثالثينياتر -الفريق الركن حسين فوزي

 تخريج الدورة الخامسة لكلية األركان.

 أسباب الحرمان

 كثر الحديثفي تأريخ كلية األركان، لذا  سابقةالحدث  ذالم تكن له 

ع م ماأو عدم إنسجامهبسبب خالف  فهناك من إدّعى كونه... واللغط عنه

د، ي سعيالثالثة "فهمالعقداء "العقيد الركن صالح الدين الصباغ" وزمالئه 

 لجيشاذين في أمور أمسوا متنفّ  شبيب، والطيار محمود سلمان" وقتماكامل 

شخص أواخر الثالثينيات، ومنهم من أشار نحو  وقواته المسلّحة منذ

 .مالعدم إرتياحه منه "الفريق طه الهاشمي"
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 تياشرينالعراق الفتي أواسط العصالح الدين الصباغ برتبة "مالزم أول" أيام إلتحاقه للخدمة في جيش 

"العم عمر علي" خالل إحدى  طرحُت الموضوع على ولكل ذلك 

 كنُت برتبة "مالزم" بغداد" وقتما-حّي "الوزيريةبمسكنه في له زياراتي 

 -تي:الحديث اآل (... فتبادلُت معه1965) بالحرس الجمهوري عام
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مهوري في فوج الحرس الجوقتما كان القصر الجمهوري في تشريفات  " ضابطا  المالزم صبحي ناظم توفيق"

 الجبوري".حُمود ، جالسا  بجنب صديق عمره "المالزم عبد مطلك (1964األول عام )

رة ك شامنح ة عدمرني عن مصداقييا عمي العزيز... هل لكم أن تنوّ  -:أنـا

ما غم كونكر -يد سيد عمر"وكذلك "سيد حم-الركن والقدم الممتاز 

 -كالعادة- متهَمين "ما "ضابَطين تركمانيّينبسبب كونك هل كان ؟؟؟ينناجحَ 

في  شخصيات متنفذة ء ما يزعم البعض عن مواقف؟؟ أم جرابالعنصرية

 ؟؟؟حينه

ياح عدم إرت وال ما قيل عن، اكذال هذا وال  -ييا ولد-كالّ  -:عمر علي باشا

 بقونيالذين سالثالثة ه ربما زمالؤو-"العقيد الركن صالح الدين الصباغ" 

 ئعبذلك... فإليك الوقا رغم إستشعارنا ،حوين -بدورتين في كلية األركان

ولو إلى  نا،يومستقبل   نايعلى شخص  موجعة بمثابة ضربة  تي جاءالت

ي لتعة انبا  في هذه الواقذَ  قد إقترفناف، في سردها وأكون صريحا  حين... 

 -:كثيرا   آلَـَمتنا

  في الكلية وقد أوشكت دراستنا ( 1939) خريف عامأحد أيام ففي

قاد فرقة من الجيش ي كان حضر جنرال إنكليز -ى أواخر أشهرهاعل

 خالل اإلنزال البرمائي الحليف على سواحل "جناق قلعة"البريطاني 
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الحرب  بُعَيدَ إندالع( 1915عام ) -)غاليبولي(بعمليات  المسّمى-

في تلك ه ها عن تجاربدروسا  إستنبطَ  ناعلي األولى، ليلقيالعظمى 

 ( أشهر متالحقات، حتى بلغ9حوالي )التي طالت والمعارك الشرسة 

ط العثمانيين وإنسانيتهم ومدى به الحديث عن أخالقيات الضبا

 وجلبمواضع لهم  وعدم تكليفهم ألياهم بحفر هم لجنودهمعاتارم

يؤدون كل هذه  واكان، بل أحذيتهم المالبس وتلميع غسلو طعامال

يين هم، وذلك على عكس الضباط البريطانبأنفسلشخوصهم الخدمات 

جنودهم بمثابة َخدَم نحو ون الذين ينظرفاء لَ أقرانهم الحُ الفرنسيين وو

 ليس إالّ.وأشباه عبيد 

  اسم "العقيد الركن قمن فيهم آمر الكلية السابق ب-وفيما كان الجميع

وكالهما نصرت"  لركن حميد"الزعيم )العميد( ا شكري" والالحق

ي، صاغرين للجنرال البريطان -خدما ضابطين لدى الجيوش العثمانية

يح المد ياج حيال ذلكني الهَ وأصابَ وفاَر دمي فإني لم أتمالك أعصابي 

 ، فنهضتُ بعظمة لسان أحد أعدائهم ثمانيينبحق الضباط العالصريح 

))ياشاسن  -:ارخا  ص -باللغة التركية-ون إستئذان ألهتف من د

 اشاسن تورك ميلله تي((عثمانليلر.. ي
، فنهض ((ةلعثمانيون.. فلتعش األمة التركيالخلود ل)) -:بمعنى أي

 !!!"سيد حميد" ليهتف معي

 
-28/12/1938) " آمر كلية األركان العراقيةقاسم شكريالعقيد الركن "

12/8/1939) 
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 (2/7/1941-17/9/1939)العراقية مر كلية األركان آ-الزعيم )العميد( الركن "حميد نصرت رشيد" 

  

  لقب األنظار نحونا بإستغرابت توّجهوساد الصمت قاعة المحاضرة 

ية من كادر الكل، ولكن ما من أحد منزعجا   أن ينهي الجنرال حديثه

را  ن تقريبدو أولكن ي... هم أو حقق معناسوا نابَ حاسَ  أووجاهة  عاتبنا 

 ضَ قد ُرفَِع إلى األستخبارات العسكرية وُعرِ  سريا  بهذا الخصوص

ذلك  زمالئناناهيك عن نقل البعض من  ،على السيد وزير الدفاع

جعل "الفريق الذي والتصرف إلى عدد من كبار المسؤولين، 

من  نااحجب إسمَ يستخدم صالحيته في هذا الشأن والهاشمي" ي

 إستحقاق شارة الركن العزيزة والقدم العسكري الممتاز.

ها في كان أو سواكلية األرب امكثلكان أحدهم تصّرف موهللا ياعمّ، لو  -:أنـا

. ولكن كيف م يُعدَم..ل " إن1كان قد ُأوِدعَ "السجن رقم/ل ،غير العهد الملكي

 بعدئذ؟؟؟ ماحقوقك ماُأعيدت لك

 لبريطانيةا-الحرب العراقية

هري "سيد صَ وال أتطّرق لسأتحدث عن شخصي فقط  -:عمر علي باشا

تفاديا   -الذي يسبقني بدورة واحدة بالكلية العسكرية-حميد سيد عمر" 

ي برتبة "رئيس )نقيب(" ولكن بلقب "كفؤ ... فقد صدر أمر تعيينلإلطالة

منَح للضباط الفاشلين في دورات األركان!!! وبمنصب ركن" الذي كان يُ 

المشّكل  14مقر لواء المشاة/( لدى 1940مطلع عام ) دارةاإلركن ضابط 
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 المناطة 1ضمن نظام معركة فرقة المشاة/ في معسكر "الديوانية"حديثا  

العديدة لرفع  تيرغم محاوالوالعراق...  جنوبيّ إليها مهمات الدفاع عن 

وعملُت لواقع الحال  فقد رضختُ من دون جدوى الغبن الذي أصابني 

على قد أمست ألكثر من سنة، وقتما كانت الحرب العالمية الثانية بإخالص 

كالورق عديدة دول  ، مع تساقطفي ميادينها األوروبيات تتعاظموها دِّ أشُ 

 .الزحف اآللماني الجارفةل وسيأمام 

ت مواقف تصاعد( 1941الربع األول من )( و1940عام )خالل و

 ني"يالشيد عالي الكحيال "بريطانيا العظمى" إثر تبّوء السيد "ر حكومتنا

هائلة ها الإثر إنتصارات النازية"وميله الواضح نحو "آلمانيا  رئاسة الوزراء

ا، لجيكالعظمى الثانية، وسقوط "بولندا، هولندا، ب في جميع ميادين الحرب

 سوريا""جارتنا بقواتهم ونشروها في أرض وا الذين أت وفرنسا" بيد اآللمان

 ي"إيواء "رشيد عالذلك فضال  عن ، ووباتوا متاخمين للحدود العراقية

ل حتالالمعروف بعدائه لإل "الحاج أمين الحسيني" مفتي فلسطين المحتلّةل

  وتواؤمه مع اآللمان البريطاني لبالده

في  "هتلرلزعيم اآللماني "آدولف زيارته للدى  "الكيالنيرشيد عالي رئيس وزراء العراق "

 "برلين"
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الذي ألجأته مطاردة  "أمين الحسيني الحاج" فلسطين يمفتلدى إستقباله " ولف هتلرآد" 

مواجهة االحتالل البريطاني  لدعمها في طلبا   ألمانيا البريطانيين المحتلين لبالده للتحالف مع

 .والمطامع اليهودية

 تبةبر في مقتبل العمرضباط لعالية قيادية لمناصب  طة "رشيد عالي"وإنا

 إلنكليزاإلى الدولة أبرز قادة و"الوصي عبداإلله"  فيما لجوء ،"عقيد ركن"

 في "قاعدة الح

 

 .ةطانيها قوات بريموانئ أُنِزلَت في التي "البصرة"بانية" وإنتقاله إلى 

برئاسة "رشيد  في "بغداد" "حكومة الدفاع الوطني" وقتما تشكلتو

في ( 2/5/1941) فجر -غير متكافئة بالمرة-ب حرت إنفلقحتى  ،عالي"

 بريطانياقبالة إمكاناته وقدراته(( ))المتواضع ببين العراق  قاطع "الحبانية"

من  -غير المنطقيةالمتهّورة و-المسؤولين قف اودير ماجراء تق))العظمى(( 

- من الجيش البريطانيت وحدات إندفعف... الناحيتين السياسية والعسكرية

من  عراقياتأُخَريات وبقيادة "كلوب باشا" ية أردنات تحت إمرتها وحدو

من الطائرات وفعال بإسناد غزير ونظامية الشبه تشكيالت "الليفي" 

بغية إختراق " الثرثار-" نحو "الفلوجةمن "قاعدة سّن الذُبّان -البريطانية

ات التي كانت حدولمن شماليّها، ولكن المقاومة العنيفة التي أبداها ا"بغداد" 

ت قد أوقف 3الفرقة/ -19آمر اللواء/-"العقيد مصطفى راغب" تحت قيادة 

بمعاونة -وجعلتهم يغيّرون وجهتهم على التراجع وأرغمتهم اإلنكليز تقدم 

للتقرب نحو "بغداد" من ناحية  -فصائل مسلَحة من "الكرمة والفلوجة"

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/9d92c1ac-21a4-43c4-8e58-8e4053ab65bc
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/9d92c1ac-21a4-43c4-8e58-8e4053ab65bc
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f47f80b6-2fe4-4efc-9357-a621363ae702
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f47f80b6-2fe4-4efc-9357-a621363ae702
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/16187d44-8f40-4236-8ed1-85d0544f6ff5
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/16187d44-8f40-4236-8ed1-85d0544f6ff5
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/db58a003-d63c-4902-8cc1-fab2ca595bdc
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/db58a003-d63c-4902-8cc1-fab2ca595bdc
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لتضطرب  ( أسابيع3خالل )على أبواب العاصمة  واباتف"أبي غَريب"، 

 جراء هروبكل البالد  الفوضى تسودو سطوة الدولة منعدتأمور العباد و

اتهم قيادو مسؤولياتهممن ن(( ))الثوريييين والعسكريين السياسالقادة أولئك 

من دون خجل وال - بشخوصهمين الجئ( 1941آيار/-أواخر )مايسفي 

 .ة هذا وذاكتحت سطو أفراد عوائلهمحتى تاركين  ،إلى "إيران" -إستحياء

 الموقف في جنوبّي الوطن

ركز العراق، فلن ذلك الموقف العام لعمومفيا عم عمر... وهللا مأساة  -:أنـا

 كم.قاطع لوائ على ما يهم

ة بحماي، فقد ُكلِّفنا 14ائنا/قاطع لوبخصوص أما حسنا ..  -:عمر علي باشا

ية ة أ"لواء )محافظة( الديوانية" وقضاء "السماوة" مع اإلستحضار لمواجه

رف ج -الفلوجة"الحبانية" نحونا من إتجاه "قوة معادية قد تتوجه من 

سقاط ولكن ذلك لم يحدث، فقد كانت "بغداد" وإ كربالء"... -الصخر

ي باق، وسيأتون على ال"حكومة الدفاع الوطني" الهدف األهم للبريطانيين

 . تباعا  

ي قة فوبينما كانت أفواجنا منتشرة بمواقع متفر أقصى الجنوبففي 

حد أ بإنطالق( 1941أواسط شهر )مايس/أُخبِرنا عموم قاطع مسؤولياتنا، 

بة" يعَ ن "قاعدة الشُ م -تالل "البصرة"التي أكملت إح- ةبريطانيالل ارتاأل

 لبطحة".ا-علمنا بتقّربه بإتجاه "الناصريةو"سوق الشيوخ"  نحو

لعدم معذرة و-وآمري الوحدات ومقدم اللواء مع آمر اللواء نا فعزم

في عقر  تحمناتقكي نتظار القوات البريطانية على عدم إ -ذكر إسمائهم

" لرميثةلنفتحه جنوبي "ا"معسكر الديوانية" مقرنا في  وقررنا ترك ارنا،يد

 .مايس(/21يوم ) ، فتم ذلكهناكلنقود المعركة بإتجاه "السماوة" 

المدفعية تيّسر من ما أفواجنا الثالثة وأعدنا ترتيب باليوم التالي 

على شكل مجاميع صغيرة متفرقة إتّقاء  شيئا  فشيئا   والوحدات األخرى

غارات جوية بريطانية محتملة بعد إحكام سيطرتها على كل أجواء العراق 

ومحوها جميع قوتنا الجوية الفتيّة المتواضعة، ناهيك عن عدم إمتالك لوائنا 

جود أية وسائل أي وسيلة دفاع جوي سوى الرشاشات، وفضال  عن عدم و

ار لإلنذتفيدنا ينا قد بعة أللوية أخرى حوالَ لإلتصال الالسلكي مع وحدات تا
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بعض - ناوإرتح ... وقد زرنا معظم وحداتناتقّرب طائرات نحونا عنالمبّكر 

 أن أنال قسطا  منليال  ب قبل أن ينصحني آمر اللواء ستحضاراتهمإل -الشيء

 .، فرقدُت في نوم عميقايحيّ كون اإلرهاق بائنا  على مُ  الراحة

 ب آمر اللواء وآمري الوحداتغيا

ألجد آمر وقتما نهضُت مايس( /23ولكن المفاجأة حصلت فجر )

وهلة البتصورُت هما العسكرية، واللواء ومقدم اللواء قد تركا المقر بسيارت

اعة ت السحتى بلغ يعودا ولكنهما لمد الوحدات... تفقّ خارجان لاألولى أنهما 

 .العاشرة

مل ، وأمرُت عافلم يجبني أحدالمنتشرة هاتفُت آمري أفواج المشاة 

 رعُت إلى مقراتهم، فهبإستحصالهم من دون جدوىلكي الجهاز الالس

لى ع، وكأنهم متفقون بعد منتصف الليل اآلكتشف أنهم جميعا  قد غادروه

 شيء ما!!!!

 ؟؟؟هل تقصد أنهم هربوا -أنـا:

بق إصرار وترّصد... لذلك عن سجميعا  نعم هربوا  -:عمر علي باشا

ال  لم أنتظر طوي، ولكني إحباط عميقب مصحوبا   أصابني الفزع في كاهلي

، طرةمع إنعدام القيادة والسي كي تصيبنا المخازي ويُحبَط جميع اللواء

 -يبقلم هاعتُ ووق من نفسي إلى نفسي-برقية فورية  ارصدإسرعُت بفأ

 -نصها: الوحدات، لم أنسَ ها لجميع تُ بعثو

 14اللواء/مقر من: ))

 ... كافة وحدات اللواءعمر عليالرئيس  :إلى

 :ما يلي قررنا

 .كم أقدم الضباطبصفت 14قيامكم بواجب وكيل آمر اللواء/@ 

 .ر آخراحتى إشع وكيال  آلمرهاط في كل وحدة بضاأقدم  يكون@ 

 ((عمر عليالتوقيع الرئيس 

مع -القوات البريطانية منع ضرورة في قرارة ذاتي على  كنُت عازما  

من إجتياز نهر الفرات  -سريعالتجسير لهندسية لمعدات توقّعنا عدم تملّكها 
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من قبُل على  كنُت قد تعّرفتُ لـّما نحونا عبر هذا المانع المائي العريض، و

دّ "جسر عُ أن أمن المؤكد ضمن مسؤولياتنا، فوإستطلعتُها المنطقة  عموم

بقوة  اي ينبغي مسكهالتو(( ضمن قاطعنا األهم ةالحيوي ))األرضالسماوة" 

، لذا دفعنا قوة صغيرة إلى أقصى مهما بلغ الثمنمن بين أيدينا  اهإفالتوعدم 

 ،هأرتالو العدو تحركاتعن المبّكر لإلخبار  -حيث بلدة "الخضر"-األمام 

، فيما إتخذ فوجنا والجماللخيول لمن أهالي المنطقة الممتلكين العديد  يعاوننا

وعلى أوسع جبهة للنهر )الغربية( على الضفة البعيدة األول موضعا  دفاعيا  

فرض لبرشاشات "فيَكرس" وعلى شكل مواضع متعاقبة ومتساندة ممكنة 

تفادي لة" مع إفراز "ميمنة وميسر على المتقدمين، ممكنأقصى تأخير 

إالّ عند عبر النهر الفوج هذا  ال يتراجعأن و ،إحتماالت اإلحاطة والتطويق

ن لياألهبقوارب سواء سباحة  أو  ،دقيقةإنسحاب وفقا  لخطة اإلضطرار 

عنوة خدمة للمجهود  على ذلك رنا سواهمأجبَ  ، فيماسلّموها لنا طواعية نيالذ

 .الحربي

بة على الضفة القريالثاني فقد إنتشر على جبهة واسعة  نافوجأما 

ذ تخاإلنا إضطراريستر إنسحابه عند ليكون ظهيرا  للفوج األول و)الشرقية( 

حتفظُت بها إ( أجزاء 3ه إلى )قرار الضرورة... أما الفوج الثالث فقد قّسمتُ ال

يع ستطأل ،تحت إمرتي المباشرةإحتياطا ( ) -من الخيالةلدي  مع ما توفّر -

 خطر.األ وقفمك أيا  منها إلى حيث اليحرت

ر، من دون حادث يُذكَ تمركزنا حوالي "السماوة"  علىإنقضى أسبوع 

يوم  من ثالثة إتجاهات ن لـ"بغداد"ة البريطانييإحاطأُعِلَن عن  وقتما

 تحت إحتاللهم،وإعادته "العراق" على وفرض الهدنة ( 31/5/1941)

ين رالدالعقيد الركن نو-من مدير الحركات العسكرية  منا برقيةوقتما تسلّ 

 .تسليم أسلحتنا للبريطانيينالنار بإنتظار  بوقف إطالق -محمود"

 لحةوتسليم األسقررُت مع ذاتي إستحالة اإلستسالم الـَمهين  ولكني

 من دون قتال.األعظم إهانة 

 لسماوة"ا-في "البطحة واجهة البريطانيينم

حوالي بلدة "البطحة"  البريطانيين شوهدت طالئع مساء اليوم ذاته

وتحّرك البعض من بنيران قوة المراقبة  وائولـّما فوجِ جنوبّي "الخضر" 
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لكن معهم، و قبل أن نأمرها بالتملّص وقطع التماسوتفّرقوا  إنتشرواخيالتنا 

اليوم التالي في  لدى تقدّمهم يتحركون بحذر ذلك جعل البريطانيين

 تهم."السماوة" حيث كنا مستحضرين لمقارع( نحو 1/6/1941)

ف، لم خفيبريطاني هر دارت معركة طاحنة بدعم جوي ومع الظ

ال لقتإنتشارها حتى توقف انخسر فيها الكثير لحصانة مواضعنا الدفاعية و

جوم به( 2/6/1941يتجدد في الصباح الباكر لليوم التالي )مساء  قبل أن 

 ضطرنحتى العصر من دون أن  كثيف ُمسنَدا  بالمدفعية والطائرات إستغرق

 الشهداء رغم األول عبر "نهر الفرات" الفوجلسحب ولو جندي واحد من 

 والجرحى.

 أمر شخصي من "نورالدين محمود"

رتدي ي-من وزارة الدفاع جاءني "ضابط إرتباط" بعد منتصف الليل 

الدين نوربتوقيع "العقيد الركن  "ا  خصيوش ا  "سريكتابا  حامال   -مالبس مدنية

 -عبارة:وبتوقيعه قد كتب بخط يده و -دير الحركات العسكريةم- محمود"

 -:ىّص علن... وقد ((شخصيا   هويُفتَح من قبلعمر علي الرئيس  َسل م بيديُ ))

ب سحإ، ومن دون مناقشة تنفيذا  للهدنة ورا  ف -يا عمر علي-ف النار أوق))

 ((.إلى "الديوانية" اللواء

 
-لحركات العسكرية أيام الحرب العراقيةمدير ا-د مصطفى"نورالدين محمو"العقيد الركن 

 (1941بريطانية" أيام )مايس/ال
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 -:وتوقيعي بخط يدي هفأجبت

 حضرة مدير الحركات العسكرية المحترم))

 العدو تقدم نحونا وهاجمنا بعد الهدنة. .1

يطة شرألمركم أنا جاهز لوقف إطالق النار منذ هذه اللحظة تنفيذا   .2

 .إلتزام العدو بذلك

... وال أباشر بسحب لكني أرفض تسليم أي سالح إلى أي أحد .3

ن عبعيدا  وغابت  تبأرى القوات المعادية قد إنسححتى  14اللواء/

 ((.أنظاري

ع اوة" مالسم"حوالَّي البريطانيين عن إبتعاد  بي  عينَ  وفعال  تأكدُت بأمّ 

 فأصدرُت أوامري إلى، األنظارحزيران( حتى غابوا عن /3ظهيرة يوم )

يؤكد  حزيران(، قبل أن/4لإلنسحاب مع صبيحة ) الفوجين الخلفيين بالتهيؤ

 التنقلبت شرمعنا، أن القوة البريطانية بالنا الخيالة والجّمالة المتعاونون 

 اركا  باإلنسحاب ت (األمامي)أمرُت الفوج األول "الناصرية"، وعندئذ نحو 

 لعدة أيام. جنوب "جسر السماوة" قوة مراقبة

 ؟؟إستمر بقاؤك لوحدك في مقر اللواء وكم -:أنـا

ا(( ن))تشّرف ة""معسكر الديواني عودتنا إلى ين منبعد يومَ  -:عمر علي باشا

أو  قبلهماأست فلم تراودني نفسي أن ،لواء ومقدم اللواء معا  إليناآمر ال ةدبعو

ام لطعاوجبات  تناولفّضلُت حتى مطعم الضباط و لّم عليهما، بل قاطعتُ سَ أُ 

 فواجوكذلك آمرو األ-في مكتبي، ومن عظم معرفتهما بما إقترفوه فإنهما 

 .(1941طيلة أيام )حزيران/ م يجرأوا على زيارتيل -الثالثة الغائبون

 حقوقه؟؟؟"عمر علي"  القصة المثيرة إلعادة

 ؟؟إعادة حقوقك موضوعة نك ستأتي علىأ -ا عم عمري-من المؤكد  -:أنـا

ي ولم أنَسها منذ ربع قرن شاعرم فتلك قصة أثارت ،نعم -:علي باشا عمر

الشاوي"  "نظيف باشاكل إعتقادي أن وزير الدفاع كان .. فقد إنقضى

 ماومن ورائهورئيس أركان الجيش "الفريق الركن محمد أمين العمري" 

ُجزافا   هظلوم بوصفالمو-"نوري باشا السعيد" المتنفّذ في أمور العراق 

، في ياماألتلكم  ني عسيرا  لموقفي خاللنوسوف يحاسب -لإلنكليز العمالةب
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مون لمواقفبأن ةعلى قناعة تامّ  ((الغائبون))اآلمرون كان  حين هم هم سيَُكر 

 ذات األيام....  في

 
 (8/10/1941-2/6للفترة ) وزير الدفاع "نظيف عبداللطيف الشاوي"المتقاعد الركن  اللواء



 

 21 

 
 (28/10/1941-2/6محمد أمين أحمد العمري رئيس أركان الجيش للفترة من )الفريق الركن 

 طويلة وردتنا برقيةوحالما إستقّرت أوضاع البالد،  أسابيعفبعد عدة 

كل لن المنتميالضباط من عشرات التحتوي أسماء صادرة من وزارة الدفاع 

 (" فما فوق يتطلب حضورهم في ديوانفرق الجيش من رتبة "رئيس )نقيب

ا ثة وأنالثال وآمرو األفواجومقدم اللواء لوائنا ارة الدفاع، ومن بينهم آمر وز

 معهم.

بمبنى ديوان الوزارة، جميعا  حضرنا ( 1941)تموز/شهر  مطلع

 هم علىقوفمعالي الوزير و د العاملين فيه ليتلو أسماء  أَمرَ فخرج علينا أح

اآلتي " سيد عمر حميدصديقي "سيد كنُت مع و-الجانب األيمن من الباحة 

هم الوقوف على الطرف ليفعخرون أما اآل -من بينهممن معسكر "البصرة" 

 كان آمر لوائنا واآلخرون ضمنهم.و-األيسر 

 لإلنكليز الضباط المحاربين"نوري باشا" تجاه  تصّرف
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" يلشاوا نظيف باشااللواء الركن المتقاعد "أطّل علينا معالي الوزير 

ري "نو العمري" يتقدّمهمامحمد أمين "الفريق بصحبته وبقامته الرشيقة 

ا د" لهذغداإلى "ب"القاهرة" من  أسرع بالعودةالذي قيل أنه -" السعيد باشا

لة انه إيانا وطبعه قببإحتضنا نا بوجه مبتسم، وفاجأتقّرَب نحوف -الغرض

 -دأنا وسيد حمي-واحدا  تلو اآلخر، حتى وقف قبالتنا كل منا َجبين على 

شهادة  الم، وإستشارة الركن اليوم ا... شدّ وحميد عمر)) -:عز لناوأو

القدم الذي  مامع األمر الوزاري بمنحكاألركان من كلية  ماجكتخرّ 

 ((.انقتستح

 المتخاذلينمجموعة  على تهّجمه

 ا  هوجّ م علوّ  على نتصب"الباشا" من مجموعتنا عاد ليإنتهى وحالما 

 -غضب وإهانةب-اصاقا  نحوهم ثالثا  ب (الطرف األيسر)وِجع إلى كالمه الم

 -اللهجة العاّمية:ب هتلفّظقبل 

يتونا... م َخزّ لكُ و... ويا ).......( يا ).......( ُكم ُكلُكمتفو تفو تفو علي))

ن ضُ بحُ و ببيوتكم ننَجبّوكان ت شرفكم العسكري...خريانكم على ُولُكم عرفنا 

تكم وخواأخذتو نسوانكم بأحضان اإلنكليز... كان  ولُكم ليش نسوانكم...

، د واحدواح لعنة هللا عليكم؟؟!! عليهمحتى تكّملون فضلكم إلنكليز لوياكم 

ا ي ،كم... لعنة على غيرتلعنة على شرفكمبيكم...  وأنا أعرف شراح أسّوي

 ((.......................الــ ))ِولدِ 

 

 المناسبات العسكرية"نوري باشا السعيد" في إحدى 
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وقد  ،مسةاألركان الخا بدورةلرئيس )النقيب( عمر علي" ( لـ"ا1941تموز//8مؤرخة في )التخّرج الشهادة 

ن يق الركآمر الكلية "الزعيم )العميد( الركن حميد نصرت، ورئيس أركان الجيش "الفركل من أمضى عليها 

ها يوم َم من، والتي ُحرِ على الطابعَين عبداللطيف الشاوي"محمد أمين العمري"، ووزير الدفاع "نظيف باشا 

الطيار  لمقدمآرشيف نجله "امن )))(... 1941في )تموز/بعدئذ تسلّمها ، حتى (27/12/1939يوم ) دورته تخريج

 .(((بارز عمر علي"
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آمر  ضى عليهاوقد أم ،"حميد سيد عمر"الرئيس )النقيب( الممنوحة لـبدورة األركان الخامسة وتخّرج الشهادة 

، ووزير عمري"الكلية "الزعيم )العميد( الركن حميد نصرت، ورئيس أركان الجيش "الفريق الركن محمد أمين ال

في ئذ بعدها تسلّمحتى  ُحِرَم منها في حينه والتي، على الطابعَين الدفاع "نظيف باشا عبداللطيف الشاوي"

 .(((الطيار الركن محمد طارق سيد حميد"من آرشيف نجله "العميد )))(... 1941)تموز/
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دي" حول الزبي محمد ( بتوقيع "المقدم طاهر1941تموز//10كتاب مديرية اإلدارة بوزارة الدفاع المؤرخ )

حهما كن ومنرتثبيت "الرئيسين )النقيبَين( عمر علي  وحميد سيد عمر" بصفة ضباط موافقة وزير الدفاع على 

 .الطيار بارز عمر علي" آرشيف "المقدممن ... .القدم الممتاز

 

لثاني عام حتياط لدى إستقباله جاللة الملك فيصل اآمر كلية اإل -الزعيم )العميد( الركن سيد حميد سيد عمر

 ((("من آرشيف نجله "العميد الطيار الركن محمد طارق سيد حميد.. ))).خالل زيارته للكلية (1957)

 

ف من آرشي.. ))).(1957عام )قَُبيَل وفاته المفاجئ مر كلية اإلحتياط آ -الزعيم )العميد( الركن سيد حميد سيد عمر

 (((نجله "العميد الطيار الركن محمد طارق سيد حميد"



 

 27 

 

ان... تركمال ضباطمن التجمع )أربعة( ، كركوك أوائل الخمسينياتإلى حفل عسكري أ قيَم بصورة يعود تأريخها 

، العقيد الركن عمر علي 2ارات الفرقة/أحد ضباط إستخب-المالزم أول عطا خيرهللا الحَسني) -وهم من اليمين:

آل  ، المقدم مصطفى عبدالقادر19مر لواء المشاة/آ -، العقيد الركن سيد حميد سيد عمر5آمر اللواء الجبلي/ -بكر

 ((((.ف المهندس يحيى مصطفى عبدالقادر بكيمن آرش))))(.... 5آمر أحد أفواج اللواء الجبلي/ -يحيى بك

 مصير الضباط الغائبين

ّل يا عم... ولكن ماذا ح بغير ُمستغرَ وفاء  فروسّي ينمّ عنموقفك  -:أنـا

 بأولئك الضباط الغائبين؟؟؟

يام أل ، وظلّواإلى تشكيالتهممن وزارة الدفاع عادوا  -:عمر علي باشا

وري بالخزي والمهانة، ال سيّما وأن حديث "ن خائبين ومسشعرينمعدودات 

... قاع الوطنبين ضباط الجيش في كل أصكالنار في الهشيم ا" قد شاع باش

م قوائصدرت  لب -ولربما بتأثير اإلنكليز- يُطَردوا من الخدمة هم لمولكن

 تتأثر أن ، من دوناعد وفقا  لفقرة ))عدم الكفاءة((بإحالتهم على التقسريعة 

 الذين أعادوا-مالكات التشكيالت والوحدات، فقد قرر البريطانيون 

 ن(( إلى )إثنتَيقليص عدد فرق الجيش من )أربعت -"العراق" تحت إحتاللهم

 ذهب أولئك إلى بيوتهم وإنتهى الموضوع.فقط، ف

 مكرمات "عبدالكريم قاسم" للضباط المتخاذلين
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 -:ُمستهِزئا   باشا" حديثه"عمر علي العم  وإختتم 

 إنقالببعد - ولكن عددا  من أولئك المتخاذلين>>>>

"عبدالكريم قاسم" زاعمين أن  دّموا عرائض إلىق -(1958تموز//14)

وا قارعوطنيين ضباطا  رجهم من الجيش لكونهم ))"نوري السعيد" أخ

. أُحيلوا على التقاعد بأعمار مبّكرة.ف(( 1941مايس/ خالل األنكليز

م د( رغ)الزعيم األوح َمكُرماتا  من شيئمنهم  نال البعضب أن يوالمستغرَ 

 عام-" أفندي ّرومي"كَ ، فقد كان ومعايشته لها معرفته بتلك األحداث

كلية  فيالدورة السابعة " وتلميذا  ببرتبة "رئيس )نقيب(ضابطا   -(1941)

 .األركان

( يا والتُّرهات تهذه )الُخَزعباَلمن فسترى الكثير عيش وشوف 

 .<<<<ولدي "صبحي"

 


