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نهاية 4 ملوك عرب...
عندما اْنَقضَّ العسكر على كراسي الُحكم...

Û  َأعِكــف اآلن، وبكثافــة شــديدة، على البحــث والتقصي
والقــراءة والمراجعــة واالتصــال بمصادر وشــخصيات 
معنيــة وذات عالقــة، وذلــك فــي إطــار ســعيي لكتابــة 
وإصــدار كتــاب جديد تحت عنوان “نهايــة أربعة ملوك 
عــرب”، وهــم؛ الملــك فــاروق األول ملك مصــر، والملك 
فيصــل الثانــي ملــك العــراق، والملــك محمــد إدريــس 
السنوســي ملك ليبيا واإلمام محمد البدر ملك المملكة 

المتوكلية اليمنية.
Û  أربعة ملوك في أربع دول عربية تمت اإلطاحة بهم في

الفتــرة مــن 1952م حتــى 1969م عن طريــق انقالبات 
عســكرية دّبرهــا وخّطط لهــا ونّفذها ضبــاط منتظمون 
فــي الخدمــة العســكرية، برتب عاليــة، كانــوا يتمتعون 
بثقــة األنظمة الحاكمة فــي تلك الدول، وكانوا يعملون 
وهــم تحــت القســم الــذي أدوه أمــام هللا وأمــام َخْلِقــه، 
ذلك القسم الذي ناط بأعناقهم شرًفا رفيًعا ومسؤولية 
مقدســة تتمثل في الدفاع عــن حياض وتراب بلدانهم 
بكل إخالص وأمانة وبكل والء للوطن والملك والَعَلم، 
األمــور  فــي  أو دخــل  أي دور  لهــم  يكــون  أن ال  علــى 
السياســية للبــالد التــي أوكلوا بمهمــة الدفــاع عنها كما 
ُتِقــرُّ بذلــك المواثيــق واألعــراف التــي تحكــم الخدمــة 

العسكرية في دول العالم.
Û  إن الغرض األساسي من إصدار الكتاب، وما نسعى إلى

تحقيقه هو اســتنهاض الذاكرة، وإزاحة تراب النسيان 
والتناســي عنها حتى تظل مستيقظة وراصدة للنتائج 
التي تمخضت عن تلك االنقالبات التي ال تزال تبعاتها 

جنباتنــا،  بيــن  تتــردد  الســلبية  وإرهاصاتهــا  وذيولهــا 
ولكي يتفادى جيلنا وأجيال المســتقبل تكرار األخطاء 
والعمــل علــى اســتيعاب العبــر والــدروس التــي يمكــن 
تلخيصهــا فــي أنــه ال طائــل وال جــدوى مــن اســتعمال 
القوة، وباألخص القوة العسكرية، في حالة الرغبة في 

إحداث تغيير في المجتمعات.
Û  والنمــو السياســي  والتطويــر  اإلصــالح  مطالــب  إن 

االجتماعــي واالقتصــادي، والمطالبــة بحــق المشــاركة 
والمســاهمة فــي صنــع القــرار ورســم طريق المســتقبل 
لألوطــان، هــي مــن الحقــوق المشــروعة والمقبولــة بل 
والمطلوبــة، إال أنــه ال يمكــن تحقيقهــا مــن علــى ظهــور 
الدبابــات والمدرعــات أو من فوهات البنــادق والمدافع 
أو بقصــف الطائــرات أو مــن خــالل غوغــاء الشــوارع 
وإطــالق الفوضى والتخريب وأعمال العنف واإلرهاب 

وكسر القوانين.
Û  فــي رأيــي، إن ما قام به هؤالء العســكر يشــّكل جريمة

متكاملــة األركان فــي حــق تلــك الدول وشــعوبها، وبما 
أننا لن نتمكن في هذه الوقفة القصيرة من تداول هذا 
الرأي وتمحيصه فإننا سنطرح، حول الموضوع نفسه، 

بعضا من المالحظات والتساؤالت منها:
Û  هــل إن مــا تعانــي منه هذه الــدول وشــعوبها اليوم من

دمــار وخــراب وتراجــع ناتــج فــي األســاس عــن تلــك 
إلــى حــال  المثــال،  انظــروا، علــى ســبيل  االنقالبــات؟ 
ليبيــا واليمــن اليوم!! أم هي محض صدفة؟ وهل نريد 

ألنفسنا وأوطاننا أن تلقى المصير نفسه؟

Û  وهــل ارتكبــت تلك األنظمة والملــوك التي ُأطيح بها أو
ُســِفَك َدمهــا، الجــرم الــذي ال يمكن إصالحــه أو تداركه 
بالطــرق الســلمية حتى ينالوا ويســتحقوا مــا لحق بهم 
من نكال وحيف وأذى؟ وهل كان هؤالء الملوك بالفعل 
فاســدين وفاســقين وخونــة كمــا ادعــى االنقالبيون أم 
انهــم كانوا في الواقــع ضحايا الظلم والتجني والكذب 

واالتهامات الباطلة التي ال أساس لها؟
Û  ،معهــم وُخدعنــا  الــدول،  تلــك  شــعوب  ُخدعــت  هــل 

رفعهــا  التــي  الفضفاضــة  الرنانــة  البراقــة  بالشــعارات 
االنقالبيون؟ وهل وقعت تلك الدول وشعوبها، ووقعنا 
معهم، في شرك التزييف والتضليل من قبل االنقالبيين 

الذين أطلقوا اسم الثورات على انقالباتهم؟
Û  وهــل بوعودهــم وعهودهــم،  االنقالبيــون  أوفــى  هــل 

تمكنــوا مــن تحقيــق أي مكســب لشــعوب الــدول التــي 
راحت ضحية تآمرهم، أم العكس هو الصحيح؟

Û  أدوه ونقضــوا الــذي  بالقســم  االنقالبيــون  َحنــث  هــل 
العهــد وخانوا األمانة وغدروا بمن وثقوا بهم وأقحموا 

العسكر في الشؤون السياسية في تلك الدول؟
Û  ومــاذا عــن عدالة الســماء؟ إنها لم تنــس ولم تغفل عن

محاسبة ومعاقبة قادة تلك االنقالبات في األرض قبل 
يوم الحساب، فقد ُأزيح من منصبه كرئيس للجمهورية، 
 23 انقــالب  اللــواء أركان حــرب محمــد نجيــب قائــد 
يوليو/ تمــوز 1952بعــد عاميــن من نجــاح االنقالب في 
مصــر وُوضــع تحــت اإلقامــة الجبرية المهينــة بأمر من 
العقيــد  وُقتــل  البكباشــي جمــال عبدالناصــر،  معاونــه 

معمر القذافي قائد انقالب الفاتح من ســبتمبر 1969م 
في ليبيا شــر قتلة شــاهدها الماليين حول العالم على 
شاشات التلفزيون، وفي اليمن ُأطيح بالمشير عبدهللا 
السالل قائد انقالب 26 سبتمبر 1962م بطريقة مزرية 
وُقِذَف به في غياهب النسيان، وفي العراق َنفذ انقالب 
14 يوليو/ تموز 1958م الزعيم الركن عبدالكريم قاسم 
والعقيــد الركــن عبدالســالم عــارف، وبعــد شــهرين مــن 
نجــاح االنقــالب اختلــف قائداه حــول تقاســم الغنيمة، 
فقام قاســم بوضع عارف خلف قضبان الســجن وحكم 
ــَف إلــى الســجن المؤبــد، ومن  عليــه باإلعــدام الــذي ُخفِّ
ي  ا آخر ســمِّ ــر عــارف انقالًبــا عســكريًّ داخــل الســجن دبَّ
بـ”ثورة 14 رمضان المباركة”، ُأعِدَم فيه قاسم وأعوانه 
رمًيــا بالرصــاص، وُنبشــت جثتــه مــن القبر بعــد يومين 
مــن دفنهــا ِلُيْقــَذَف بهــا مــن فــوق جســر نهــر ديالى في 
بغداد موثوقة بثقل حديدي لتقبع في قاع النهر، وبعد 
ثــالث ســنوات من تولي عارف الحكــم ُقِتَل في حادث 
غامــض عندمــا انفجــرت بــه طائــرة مروحية عســكرية 
في الجو لتتناثر أشالؤه المحترقة فوق سماء البصرة 
فــي جنــوب العــراق، ثم توالــت عقوبة بل لعنة الســماء 
علــى كل مــن تالهم من حــكام العراق العســكريين إلى 
أن اقتيد صدام حسين إلى المشنقة وُرِبَط حبلها حول 
رقبته بعد أن َحلَّت المصيبة الكبرى على العراق بالغزو 

واالحتالل األميركي في العام 2003م.
Û  المسلســل هــذا  حلقــات  نشــاهد  نــزال  ال  اآلن  ونحــن 

الحزين دون أن نعرف متى وكيف ستكون نهايته.

عبدالنبي الشعلة

السنابس- غرفة تجارة وصناعة البحرينالمنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

نيابة عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، يشــارك وزيــر 
الخارجيــة الشــيخ خالــد بن أحمــد بن محمد 
التنمويــة:  العربيــة  القمــة  فــي  خليفــة،  آل 
االقتصادية واالجتماعية في دورتها الرابعة 

والتي ستعقد اليوم )األحد( في بيروت.
اللبنانيــة  الجمهوريــة  وزراء  رئيــس  وكان 
ســعد الحريري، في مقدمة مستقبلي الشيخ 
خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة، لــدى 
وصولــه إلــى مطــار رفيــق الحريــري الدولي، 
حيــث نقــل وزيــر الخارجيــة خالــص تحيات 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد 
الــوزراء  ورئيــس  خليفــة،  آل  عيســى  بــن 
بــن  األميــر خليفــة  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد، نائب القائد 
األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفــة، وتمنياتهــم للجمهوريــة اللبنانيــة 
االســتقرار  بــدوام  وشــعًبا  وحكومــًة  رئيًســا 

والتقــدم، وتطلعهــم إلــى نجاح أعمــال القمة 
فــي التوصــل إلى ما يعود بالنفــع على العمل 

العربي المشترك.
ومــن جانبه، أعــرب رئيس وزراء الجمهورية 
اللبنانية لوزير الخارجية عن خالص تحياته 
لصاحــب الجاللــة الملــك، ولصاحــب الســمو 
الســمو  ولصاحــب  الــوزراء،  رئيــس  الملكــي 

الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
وتمنياتــه  الــوزراء،  مجلــس  لرئيــس  األول 

لمملكة البحرين بالرفعة واالزدهار.
وقد جرت لوزير الخارجية مراســم استقبال 
لمملكــة  الملكــي  الســالم  وعــزف  رســمية 
للجمهوريــة  الوطنــي  والســالم  البحريــن 

اللبنانية الشقيقة.

شارك وفد من غرفة تجارة وصناعة البحرين ضم النائب الثاني لرئيس الغرفة 
محمــد الكوهجــي، ورئيس لجنة الســياحة والضيافة جهــاد األمين في منتدى 
القطاع الخاص العربي الذي تم افتتاحه في بيروت على هامش االجتماعات 
التحضيريــة للقمــة العربيــة التنمويــة االقتصاديــة في دورتهــا الرابعة. وصرح 
الكوهجي بأن المنتدى طالب في جلســاته بدعوة مؤسســات التمويل العربية 
المشــتركة بتمويل مشــروعات الشــباب وتمكين المرأة والمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة واالبتكار وريادة األعمال للحد من البطالة والفقر.

أعلــن الممثــل الشــخصي لجاللــة الملــك رئيــس 
المجلس األعلى للبيئة ســمو الشــيخ عبدهللا بن 
حمــد آل خليفة إطالق مشــروع فريد من نوعه 
البيئيــة  بالســياحة  وللمهتميــن  الغــوص  لهــواة 
بإنشــاء أكبــر متنــزه غوص فــي العالم بمســاحة 
تمتــد عبــر 100000 متــر مربــع، بالشــراكة بيــن 
المجلس األعلى للبيئة وهيئة البحرين للسياحة 

والمعارض والقطاع الخاص.
ويضــم المشــروع غمــر طائــرة مــن طــراز بوينغ 
مســاحة  وتوفــر  متــًرا   70 بطــول  تمتــد   747
للغــوص بداخلها، وســتكون الطائــرة األكبر على 
اإلطــالق التــي يتــم غمرهــا تحت المــاء كوجهة 

للغوص والسياحة البيئية.
كمــا يضــم الموقع إضافــة إلى الطائرة، مجســًما 
لبيــت النوخــذة وكــرات الشــعاب االصطناعيــة 

وغيرها من المجســمات البحرية المصنوعة من 
مــواد تســهم فــي توفير بيئة آمنة لنمو الشــعاب 

المرجانية والحياة الفطرية البحرية.
يتــم  الــذي  بالمشــروع  االعتــزاز  ســموه  وأكــد 
وبأفضــل  عاليــة  بيئيــة  معاييــر  وفــق  تنفيــذه 
الممارسات الدولية في هذا المجال، مما يحقق 
الســبق لمملكــة البحريــن علــى صعيــد الســياحة 
البيئيــة والحفاظ علــى الحياة الفطرية البحرية 
وتعزيــز مقوماتهــا. وأشــار ســموه إلــى أنــه مــن 
المتوقع أن يكون المتنزه عنصر جذب ســياحي 
جديــدا على مســتوى عالمي، وهو يوفــر موقًعا 
متميــًزا وتجربــة ممتعــة لهــواة رياضــة الغــوص 
خصوصا مع المساحة الكبيرة التي يغطيها هذا 
المشــروع وسيسهم كذلك في توفير مادة ثرية 
للمهتميــن والباحثين في مجال البيئة البحرية، 
وهو ما سيشجع أيًضا على تنامي الوعي البيئي 
الحفــاظ  وأهميــة  البحريــة  الحيــاة  بمكونــات 

عليهــا. ونوه ســموه بأهمية هذا المشــروع الذي 
العــام  القطاعيــن  بيــن  حيويــة  شــراكة  يمثــل 
والخــاص، مشــيرا إلــى مــا يســهم بــه المشــروع 
مــن إضافــة نوعيــة لمقومات الجذب الســياحي 
والتي تجسد الوجه الحضاري لمملكة البحرين، 
ممــا يعــزز إمكانــات القطاع الســياحي؛ باعتباره 
أحــد القطاعات ذات األولويــة االقتصادية التي 

تشكل رافًدا هاًما لتنويع مصادر الدخل.
لــوزارة  وتقديــره  شــكره  عــن  ســموه  وأعــرب 
الصناعــة والتجــارة والســياحة وهيئــة البحرين 
للســياحة والمعــارض وجميع الجهات الرســمية 
والمؤسســات الخاصــة التي تســاهم في إنجاح 

هذا المشروع المميز.
المقبلــة  األســابيع  فــي  المنتــزه  تنفيــذ  ويبــدأ 
بالمشــاركة مع القطاع الخاص وشركات وأندية 
الغــوص المحليــة ويفتتــح للهــواة والــزوار قبل 

صيف 2019.

رئيس وزراء لبنان في مقدمة مستقبلي وزير الخارجية

يضم طائرة بوينغ 747 ويوفر بيئة آمنة لنمو الشعاب المرجانية
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البحرين تطلق أكبر متنزه غوص بالعالم


