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}و�إِذَا �أَ َر ْد َنا �أَن ُّن ْه ِل َك َق ْر َي ًة َ�أ َم ْر َنا ُم رْ َت ِفي َها َف َف َ�س ُقو ْا ِفي َها
َ
َف َح َّق َعل َْي َها الْ َق ْو ُل َف َد َّم ْر َن َاها َت ْد ِمرياً{
(�سورة الإ�سراء  -الآية )16
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اإلهداء
�إىل �أبي ،معلمي الأول..

الذي يرقد هناك يف منفاه يف دم�شق ،التي تويف فيها ،يف .1993/12/24
وكان قد غادر العراق ،يف  ،1980/10/10وقد و�صفت ال�سيدة رباب ال�صدر رحلته �إىل
املنفى بقولها( :ح�سبكم ان رحتم مهاجرين ،ال فرارا من قهر ،بل انقاذا الهلنا من ويل).
اما ال�شيخ احمد الوائلي فقال يف رثائه �( :إن جمرد خروجه وخروج امثاله هي �صيحة يف
وجه الديكتاتورية ..هي �صيحة يف وجه الوح�شية التي ان�شبت خمالبها يف هذا البلد) .وقد
رثاه اال�ستاذ جابر اجلابري برائعته (بقايا العراق):
يا بقايا العــراق ابكي عــراقــا

فيك وهــو الـمقطـ ّع الـمـ�سلوب

ورثاه الدكتور م�صطفى جمال الدين بق�صيدة (الفقيدان) الرائعة:
مل ميت ياعراق قلب �أبي مو�سى

وان لـم تطـــف بــه الأحــداق

وكانت للأ�ستاذ ح�سن ال�سنيد ق�صيدة (الرحيل) اجلميلة:
وكتبنا على ترابك �أ�ســمــــــــاء

قرانـــا ...لتخــلـــد اال�سـمــاء

ورثته جريدة نداء الرافدين قائلة:
(وقف ال�ضمري العراقي وقفة وفاء لرجل حمل همّ العراقيني وطاف به الأر�ض،
بج�سد ناحل �أجهدته النف�س الكبرية التي انطوى عليها).

�أما الدكتور حممد بحر العلوم فقد رثاه بقوله:
(وفقيدنا الغايل واحد من �سل�سلة اخلالدين ،وعدوه من نوع املندثرين).

جعفر احل�سيني

2008/8/8

جعفر احل�سيني

7

املقــدمة
اخذ العراقيون  -بعد الذي عانوه من االنقالبات الع�سكرية وخا�صة انقالب  17متوز
الدموي  -يتح�سرون على العهد امللكي� ،أو ما ي�سمونها بايام نوري ال�سعيد .والجرم ان
ذلك العهد اف�ضل مبا ال يعد من املرات من عهد �صدام وجمازره وحروبه ومغامراته .بل
انه  -ويف جوانب عديدة  -اف�ضل من عهد عبد ال�سالم عارف.
لكن العهد امللكي هو امل�س�ؤول الأ�صلي عن كل ماعاناه العراق من انقالبات وا�ضطرابات
وهزات وجم��ازر .فقد �أ�س�س ذلك النظام ملا �سماه الكاتب الفرن�سي جان بيري لويزار:
(دولة �ضد جمتمعها)((( .وبالتايل فان الثورات واال�ضطرابات واملجازر مل تكن اال تعبريا
عن �أزمة كيان(((.
�إن ال�سيطرة على ال�شعب العراقي وتروي�ضه ،ولي�س بناء دولة عراقية حديثة ،كانت هي
ال�شغل ال�شاغل للعهد امللكي ولكل العهود التي ورثته.
يقول امللك في�صل الأول يف و�صيته ال�شهرية:
(ام��ا ما �س�أطلبه من االن ،هو ان يكون (اجلي�ش) م�ستعدا الخماد ثورتني تقعان (ال

 -1كتبت جريدة ال�شرق االو�سط يف عددها  9411يف �3ستمرب  2004حتت عنوان( :جعفر
احل�سيني �سبق لويزار �إىل ا�ستنتاجات راهنه) :ان الكاتب العراقي جعفر احل�سيني يف كتابه
(على حافه الهاوية) �سبق لويزار يف ا�ستنتاجاته.
 -2لال�سف ان الدولة العراقية اجلديدة  -التي مت ان�شائها بعد االحتالل االمريكي عام 2003
 قامت على نف�س اال�س�س التي قامت عليها الدولة العراقية ال�سابقة  -التي مت ان�شائها على يداالحتالل الربيطاين عام  -1920ولكن با�سماء خمتلفة.
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�سامح اهلل) يف �آن معا ،يف منطقتني بعيدتني عن بع�ضهما)(((.
وبلغة اليوم �أو بالأحرى بتق�سيمات اليوم ،فانه كان يق�صد ثورة كردية يف ال�شمال،
وثورة �شيعية يف اجلنوب.
ويبدو ان امللك في�صل  -وهو �أذكى من حكم العراق احلديث واكرثهم حكمة وخربة-
قد �أو�صى بذلك ،بعد ان يئ�س من اقامة دولة متثل كل العراقيني .فقد اف�شل االحتالل (�أو
بتعبري �أدق النفوذ الربيطاين) و حلفا�ؤه من الطبقة ال�سيا�سية العراقية ،حماولته تلك.
كانت الدولة العراقية  -التي مت ت�أ�سي�سها عام  1920على يد االحتالل الربيطاين
 عثمانية التفكري وال��روح والأ�ساليب .فموظفوها كانوا يعاملون مواطنيهم باحتقاروا�ستعالء .فهم ال ي�ؤمنون بفكرة املواطنة ،بل يت�صرفون بعقلية ال��راع��ي والقطيع.
وال�ضباط يعاملون جنودهم كعبيد ،وي�ستخدمونهم خدما يف منازلهم �أو يف مكاتبهم ،حتى
انهم كانوا يغ�سلون مالب�س ال�ضباط الداخلية ومي�سحون احذيتهم وما �شابه ذلك .وكانوا
ي�ضربون جنودهم  -لأتفه اال�سباب  -بحقد وق�سوة.
وا�صدرت الدولة قانونا  -عام  -1933مينع انتقال الفالح من مكان �إىل اخر اال
مبوافقة �صاحب الأر�ض .فحولت بهذا القانون ثلثي �شعبها  -وهي ن�سبة �سكان الريف يف
العهد امللكي � -إىل �أقنان .واجلدير بالذكر ان ر�شيد عايل الكيالين رئي�س الوزراء وقتها،
هو الذي كان وراء هذا القانون الفظيع.
ومن غرائب العهد امللكي االكرث غرابة ،ان ال�ضرائب  -وخالفا لكل بالد العامل  -كانت
تفر�ض على الفقراء ،ويعفى منها الأغنياء .فقد كانت ال�ضرائب على القمح والرز وال�شاي
وال�سكر  -ال�سلع الأ�سا�سية للمواطنني  -ت�شكل  -قبل زيادة ح�صة الدولة من عوائد النفط
يف مطلع اخلم�سينات  -دخال ا�سا�سيا خلزينة الدولة .بينما كانت االقطاعيات والعقارات
واملعامل وال�شركات� ،شبه معفاة منها.
واعتربت الدولة امللكية الوعي خطرا يهددها ،فكان فتح مدر�سة يحتاج ل�سل�سلة طويلة
من املوافقات الر�سمية وغري الر�سمية (كموافقات رجال الدين و�شيوخ الع�شائر) .وظلت

 -3د .عبد الرحمن البزاز ،العراق من االحتالل �إىل اال�ستقالل ،لندن � ،1997ص.231
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احلكومات املتتالية تخ�شى من ان�شاء جامعة علمية ،وهكذا مل تظهر جامعة بغداد للوجود
اال يف اخلم�سينات .اال ان اخطر ما ارتكبه العهد امللكي واورثه للعراق �أمران:
الأول� :أن الدولة تكون علمانية ،عندما يتعلق االمر بالدين ،وطائفية عندما يتعلق
االمر باملذاهب�( .أي دولة غري دينيه ولكنها متمذهبه).
الثاين :ان العهد امللكي مل ير�س تقاليد �سيا�سية ،ومل ين�شئ حياة �سيا�سية م�ستقرة،
ف�أ�ضر بت�شكل الهوية الوطنية العراقية وتبلورها.
وكان العهد امللكي ،وكلما طال عمره ،مي�سي وخالفا لطبائع االمور �أكرث ا�ستبدادا
وف�سادا وانعزاال عن �شعبه ،حتى غدا �سقوطه  -يف ال�سنوات الأخرية  -حتميا.
وللأ�سف ان ثورة 14متوز  ،1958هي الأخرى ف�شلت يف بناء دولة عراقية حديثه ،فظلت
الدولة العراقية ،عثمانية التفكري والروح والأ�ساليب� ،أي ظلت (دولة �ضد جمتمعها).
الأم��ر الذي فاقم ازمة الكيان العراقي ،فانتهت �إىل ما انتهت اليه على يد �صدام ثم
االحتالل الأمريكي.
�إن فهم الكثري من م�شاكل العراق ،التي تعقدت وتفاقمت فيما بعد ،وفهم الكثري مما
جرى يف العراق اجلمهوري ،يحتاج �إىل ت�سليط ال�ضوء على جذورها يف العهد امللكي.
يقول اال�ستاذ حممد ح�سنني هيكل( :املا�ضي يحفظ يف االر�شيف اما التاريخ فهو �سائل
يجري) .لذلك خ�ص�صت الق�سم االول ،من اق�سام هذا الكتاب الثالثة ،الخطاء وخطايا
العهد امللكي التي ادت �إىل �سقوطه ،والتي  -يف الوقت نف�سه  -اورثها للعراق ،وكانت �سبب
معاناته الالحقه .ومت تخ�صي�ص الق�سم الثاين لتنظيم ال�ضباط االحرار ،واحداث يوم
الرابع ع�شر من متوز  .1958اما الق�سم الثالث فيتناول زعيم الثورة عبد الكرمي قا�سم
وعهده� ،أي ان هذا الق�سم يبحث تاريخ العراق ،من اليوم التايل للثورة حتى اواخر عهد
عبد الكرمي قا�سم.
والبد من القول ،ان املرء وهو يتابع احداث ثورة  14متوز ،والتي الزال بع�ض قادتها
ورجالها احياء ،ليعجب من كرثة الروايات وتناق�ضها .فانتماء عبد الكرمي قا�سم  -على
�سبيل املثال  -لل�ضباط االحرار ،له اكرث من ع�شر روايات .واالهم من هذا ،ان يكت�شف
الباحث ،انه لي�س هناك تنظيم  -باملعنى احلريف للكلمة  -وراء الثورة .ولي�س هناك قيادة
عليا �أو قيادة و�سطية �أو خاليا لل�ضباط االح��رار .امنا هذه الت�سميات ،قد ظهرت بعد
جعفر احل�سيني
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ثورة  14متوز ،وا�ستخدمت ب�أثر رجعي .وا�ستعملها الكتاب معتربين ذلك من امل�سلمات
واحلقائق .و�صار ال�ضباط الأح��رار الآخ��رون  -من الذين مل يقدر لهم ان يلعبوا دورا
يذكر يف يوم الثورة  -يرددون ذلك� ،أو يجارون الآخرين فيما يرددون ،بحثا عن دور �أو
مكان يف الثورة .وهكذا ت�ضخمت الأدوار ،وتعقدت االحداث ،وتعددت الأ�سماء ،وت�ضاعفت
االعداد� ..إىل �آخره .وال ي�سع املرء اال ان يردد مع الر�صايف:
نظرنا لأمر احلا�ضرين فرابنا

فكيف ب�أمر الغابرين ن�صدق

انني ارج��و ان ي�شكل هذا الكتاب ،ق��راءة جديدة ملرحلة خطرية من تاريخ العراق
احلديث واملعا�صر ،والتي مابرحت ول�سنوات طويلة ،ابحث فيها و�أنقب عنها .ف�ضال
عن التزامي احلياد التام يف درا�سة تلك املرحلة املثرية للخالف ،والذي بدونه لن ي�صل
الباحث �إىل احلقيقة ولن يرى اال�شياء ،كما جرت (�أو جتري) يف الواقع.
وختاماً ،البد ان ا�شكر �صديقي العزيز معن جا�سم ال�سامرائي  -مدير مكتبة دار
احلكمة يف لندن  -الذي زودين بع�شرات امل�صادر التي كنت يف ام�س احلاجة اليها.
والبد ان اذكر ال�شهيد جيهان نوري اليا�س ،الذي له �أياد بي�ضاء على هذا الكتاب،
والذي ا�ست�شهد يف انفجار وزارة اخلارجية الرهيب ،يف � 19آب  .2009فخ�سرت فيه االخ
وال�صديق واحلبيب ،و�أم�ست بغداد بعده عليّ موح�شة مظلمة .و�ستبقى ذكراه لوعة يف
القلب ،ودمعة �ساخنة يف العني.
�أما �أخي حممد ر�ضا احل�سيني ،الوزير املفو�ض بوزارة اخلارجية ،والذي �أ�صيب بجراح
�شديدة ،يف انفجار اخلارجية ،فله الأماين الطيبة بعبور هذه املحنة ،وال�شكر اجلزيل على
ما قدم من م�ساعدة يف هذا الكتاب ،وعلى ما هي�أ من م�صادر(((().
جعفر الحسيني

دم�شق 2007/8/8

 -4ا�ضيفت الفقرتان االخريتان من املقدمة يوم .2009/10/10
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القسم االول

�أ�سباب �سقوط العهد امللكي
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كان في�صل الأول  -الذي تبو�أ العر�ش يف  23اب  -1921ذكيا ،مثقفا ،حكيما ،فهو رجل
دولة من الطراز الأول .وقد تكونت لديه ب�سرعة خربة عميقة بال�ش�أن العراقي ،ولو قدر
له ان يعي�ش اطول مما عا�ش لكنا  -رمبا � -أمام عراق اخر ،وملا عانى العراق ماعاناه من
م�آ�س وكوارث .فهو (وخالفا ملعظم معا�صريه يف العراق ،كان مدركا الدق نقاط الواقع
ال�سيا�سي وكان ينظر �إىل ابعد من اللحظة الراهنة .وعرف بو�ضوح �أهمية حتويل تلك
اجلملة من جمتمعات التخلف واالختالفات واالنغالق على الذات الذي كان عليه العراق
�إىل دولة حديثة ومن�سجمة)(((.
تويف امللك في�صل الأول يف �صباح الثامن من �أيلول عام  ،1933عن خم�سني عاما،
وقد قال طبيبه الدكتور كو�شر :مل يكن هناك �أي �شيء يدعو �إىل احتمال هذه الوفاة
املفاجئة((( .لذلك ظهرت وجهة نظر ترى بان امللك في�صل الأول تويف م�سموما(((.
خلف غ��ازي ،االب��ن الوحيد لفي�صل ،وال��ده على العر�ش ،ومل يكن قد بلغ الثانية
والع�شرين .وي�صفه احمد خمتار بابان اخر رئي�س وزراء يف العهد امللكي قائال:
(كان امللك غازي ،واحلق يقال ،م�ؤدبا خجوال ،وكان لديه �شعور وطني فوق العادة،
ولكن كان ينق�صه فكر وحنكة رجل يدير احلكم يف بلد مثل العراق الذي كانت
ادارت��ه من ا�صعب االم��ور .ان امللك غازي مل تكن لديه مثل هذه القابلية ،وكان
ف�ضال عن ذل��ك مدمنا على ال�شراب حتى مع مرافقيه ،وك��ان ي�صرف وقته يف

 -5حنا بطوط .العراق .الكتاب االول .بريوت � ،1990ص .368
 -6د .البزاز ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.167

 -7باقر يا�سني ،تاريخ العنف الدموي يف العراق ،بريوت � ،1999ص.299 -298
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م�سائل تافهة ،فلم يكن م�ؤهال ملمار�سة احلكم لهذه اال�سباب وغريها ،وكان رجال
ال�سيا�سة يعرفون ذلك عنه ،ويتحدثون به فيما بينهم ،اما ال�شعب فلم يكن يفهم
هذه احلقائق� ،أو ي�ستوعبها ،وكان يرى يف كل ما يقال �ضده دعاية يبثها االعداء،
الن مفهوم ال�شعب عن امللك غازي انه وطني خمل�ص ،ف�صار معبوده)(((.

ويقول عبد الكرمي االزري الذي كان اذاك معاونا لرئي�س الديوان امللكي:
(وكان مما يلفت نظري وانا اراق��ب ،عن قرب ،او�ضاع البالط امللكي �آنئذ� ،أي يف
�سنة  ...1934ان العر�ش كاد يكون فارغا ،بعد ان كان يف زمن امللك في�صل الأول
مركز القوة وال�سلطة وحمور الن�شاط والفعالية والتوجيه والهيمنة يف الدولة.
كان امللك في�صل الأول ،يف الواقع ،ملكا وابا ،يف �آن واحد ..وقد احدث موته فراغا
رهيبا بكل معنى الكلمة .فامللك غ��ازي ك��ان �ضعيفا بعيدا عن االهتمام ب�ش�ؤون
الدولة ،منغم�سا يف ملذاته و�ش�ؤونه اخلا�صة)(((.
ومن الطريف� ،أو قل من امل�ضحك املبكي ،ان احمد خمتار بابان ،عندما كان قا�ضيا يف
الب�صرة� ،أقام معه يف بيت واحد� ،صديقه علي حممود ال�شيخ علي حمافظ الب�صرة ،فكان
امللك غازي يت�صل -رمبا وهو �سكران  -باالخري تلفونيا كل م�ساء تقريبا ،ويطلب منه ان
ي�أخذ قطعات اجلي�ش املوجودة يف الب�صرة والديوانية معه ،ويذهب الحتالل الكويت ،مما
كان ي�سبب قلقا كبريا لدى علي حممود ال�شيخ علي .فكان بابان يقول له :ال تقلق انه عند
ال�صبح يبدل ر�أيه .وهذا ما كان يحدث فعال(.((1
مات غازي ،يف الرابع من ني�سان  ،1939يف حادث �سيارة مروع ،يبدو انه كان مدبرا من
قبل الربيطانيني ،ب�سبب ما كانت تبث اذاعته اخلا�صة (�إذاعة ق�صر الزهور) من هجوم
على ال�سيا�سة الربيطانية يف العراق ودول املنطقة ،ودفاعه عن الق�ضية الفل�سطينية،

 -8مذكرات احمد خمتار بابان ،بريوت� ،1990 .ص.37
 -9عبد الكرمي االزري ،تاريخ يف ذكريات العراق  ،1958 -1930اجلزء االول ،بريوت ،1982
�ص74
 -10بابان ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.40
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ومطالبته بالكويت باعتبارها (جزء ًا من العراق) ،ومغازلته لالملان والطليان(.((1
ويعلق العقيد جريالد دي غوري امللحق الع�سكري الربيطاين  -الذي لعب ادوارا خطرية
يف العراق امللكي  -على احلادث قائال:
(ك��ان ال�سفري الربيطاين يف بغداد ال�سر موري�س باتر�سون هو الرجل امل�صيب
الذي �أوك��ل اليه �أمر معاجلة هذا ال�شذوذ الغريب يف م�سلك امللك غ��ازي ..وقد
جنح يف حتقيق نتائج �أك�ثر مما كان يتوقع)( .((1وتقول وثائق بريطانية ،ان
م�س�ؤوال بريطانيا ك��ان قد ت��دار���س مع ال�سفري الربيطاين يف ب�غ��داد ،موري�س
بيرت�سون ،قبل �أيام من مقتل غازي ،امليزات الن�سبية ملختلف افراد البيت امللكي،
يف حالة وقوع �أي طارئ)(.((1
وي��رى ناجي �شوكت وزي��ر الداخلية حينذاك وامل�شرف على التحقيق ،بان مما له
عالقة  -رمبا  -بلفلفة ق�ضية مقتل غازي ،عزل القا�ضي �سليم الدميالين عن التحقيق يف
الق�ضية ،ونقل التحقيق �إىل عهدة احلاكم (خليل امني املفتي) الذي ت�سرت على املو�ضوع.
بينما اغتيل مدير ال�شرطة العام حينذاك ها�شم العلوي ،بعد ذلك ،خ�شية ك�شفه بع�ض
ا�سرار الق�ضية( .((1وتنفي االمرية بديعة �شقيقة االمري عبد االله ،و�شقيقة امللكة عالية
زوجة غازي ،اية م�ؤامرة يف الأمر ،وتن�سبه للتهور والطي�ش( .((1خا�صة وان غازي كان
�سكرانا(.((1
اال ان الرواية االكرث اثارة ،هي رواية الوزير ناجي �شوكت نف�سه .فقد ك�شف عن جانب

 -11مذكرات وريثة العرو�ش ،االم�يرة بديعة ابنة امللك علي ،لندن � ،2003ص .110-109
(التتفق االمرية مع وجهة النظر هذه وامنا ترويها كا�شاعة).
 -12جريالد دي غوري ،ثالثة ملوك يف بغداد ،بغداد � ،1990ص.171

 -13بطاطو ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.379
 -14د .لطفي جعفر فرج ،امللك غازي ودوره يف �سيا�سة العراق يف املجالني الداخلي واخلارجي
 ،1933 -1933بغداد � ،1987ص.275-274
 -15راجع مذكرات وريثة العرو�ش ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.117-113
 -16امل�صدر ال�سابق� .ص.109
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اخر من حياة غازي اخلا�صة .وما ك�شفه رمبا يف�سرهمهمات الآخرين والتي تومىء �إىل
ان هناك يف �سلوك غازي ما هو �أكرث من االدمان ورفاق ال�سوء( .((1فقد ن�سب �إىل غازي
ال�شذوذ اجلن�سي ،وربط بني اندفاعه ال�شباع غرائزه وقيادته ال�سيارة  -يف تلك اللحظة
 بطي�ش ورعونة ،مما ت�سبب يف احلادث ،دون ان ي�ستبعد فر�ضية امل�ؤامرة وان هناك يداخفية لعبت بال�سيارة واحدثت فيها خلال غري منظور مهد النقالبها(.((1
اما مرافقه اللواء ف�ؤاد عارف فينفي ما يقوله ال�سيا�سيون عن غازي قائال عنه:
(ك��ان �شديد احلب للعراق والعراقيني ،بعيدا عن كل �أن��واع التع�صب العن�صري
والطائفي ،لكن كان ينق�صه دهاء والده وحنكته ،فهو مل يفهم االعيب ال�سيا�سة،
ومل يجد فنونها .مل يعرف كرهه لالجنليز ح��دودا� ،إذ ك��ان ي��رى فيهم ناكثني
للعهود ،متجنني على ج��ده احل�سني ،م��ن هنا ج��اءت ح�سا�سيته املفرطة جتاه
ال�سا�سة التقليديني الذين رافقوا والده با�ستثناء اثنني منهم هما حممد ال�صدر
وحممد ر�ضا ال�شبيبي رحمهما اهلل .حتما ما ك��ان بو�سع غ��ازي ،مثل غ�يره ،ان
ميتلك نزاهة الدراوي�ش والرهبان الورعني ال�صادقني ،فقد كان يحب االنطالق،
ويعد نف�سه (�سجينا حمرتما) على حد تعبريه ،ولكن ال�شك يف ان اعداءه بالغوا
يف ت�صوير جوانب معينة من حياته اخلا�صة ،فتجنوا عليه ،وحاولوا النيل من
ف�ضائله اال�صيلة التي مل�ستها فيه منذ ان كنا زمالء يف الكلية الع�سكرية)(.((1
على �أي حال ،ان العراقيني بكوا غازيا كما مل يبكوا احدا اخر يف تاريخهم احلديث.
وظل �سكان اجلنوب ال�شيعة ،ولعدة �أي��ام ،يخرجون يف مواكب لطم ليلية -كما يفعلون
عادة يف عا�شوراء  -يندبون غازي بحرقه ،وي�شتمون االنكليز وال�ضالعني معهم يف قتله،
ويق�صدون بذلك عبد الإله ونوري ال�سعيد.

 -17انظر امل�صدر ال�سلبق� ،ص187و212و.230

 -18ناجي �شوكت� ،سرية وذكريات ثمانني عاما  ،1974 -1894بريوت � ،1975ص.358 -355
(وهناك من رد على �شوكت نافيا نفيا قاطعا ال�شذوذ اجلن�سي عن غازي .انظر عبد املجيد
ح�سيب القي�سي ،التاريخ يكتب غدا ،لندن � ،1993ص 760و.)762
 -19ف�ؤاد عارف ،مذكرات ف�ؤاد عارف ،بريوت � .2006ص.113
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والن في�صل الثاين  -االبن الوحيد لغازي  -كان �صغريا مل يتجاوز الرابعة ،فقد �أ�صبح
خاله عبد الإله بن علي و�صيا على العر�ش .وهو من مواليد الطائف (احلجاز) عام ،1913
�أي �أن عمره يوم توىل الو�صاية مل يتجاوز ال�سابعة والع�شرين .وقد منح اجلن�سية العراقية
يف اليوم الذي توىل فيه الو�صاية .ورغم ان كل ا�صحاب احلل والعقد يف الدولة العراقية،
كانوا مع تر�شيح عبد الإله للو�صاية .وكان للعقداء االربعة الذين اعدمهم عبد االله فيما
بعد ،اليد الطوىل ،يف دفعه �إىل مقام الو�صاية( .((2فان عبد االله كان �آخر من ي�صلح
لقيادة العراق يف مثل تلك الظروف الدولية اخلطرية.
ي�صفه رئي�س الديوان امللكي ثم رئي�س اخر وزارة ملكية ،احمد خمتار بابان ،والذي
كان اقرب النا�س اليه واكرثهم معرفة به قائال:
(كان االمري عبد الإله �شابا يافعا ،قليل اخلربة ،وقليل االختالط بالنا�س ،و يف
الواقع فوجيء ال��ر�أي العام با�شغاله هذا املركز اخلطري يف وقت كان ي�شغل قبل
ذلك من�صبا ب�سيطا يف وزارة اخلارجية)(.((2
وي�ضيف اي�ضا:
(ك��ان الأم�ير عبد الإل��ه رغ��م �شخ�صيته القوية امل��ؤث��رة ،ورغ��م ذكائه املفرط ،قلما
ي�ستعمل قابلياته ه��ذه يف ال �ظ��روف االع�ت�ي��ادي��ة وذل��ك ب�سبب تغلغل روح الك�سل
واالتكالية فيه ،وهو ف�ضال عن ذلك عنيدا ب�شدة ،وي�صر بافراط على اخلط�أ ،وهذا
كثريا ما ي�سبب له اتعابا ،وللبالد ا�ضرارا ،انه كان يحب ب�شدة ،ويكره ب�شدة ،وكان
من خ�صائ�ص طباعه ونف�سيته امللل ،كما كان قلقا دوم��ا ،ال ي�ستقر مع ق��رار ،وكان
يكره العديد من ال�سا�سة وال�شخ�صيات املهمة وغريهم ال�سباب تافهة ،مف�ضال عليهم
ا�شخا�ص مل يتمتعوا مبزايا وخ�صال� ،سوى انه كان ي�ستلطف جمال�ستهم ..ومن
�صفات الأمري عبد الإله ال�سلبية الأخرى انه مل يكن يقبل الن�صح من احد)(.((2

� -20صالح الدين ال�صباغ ،فر�سان العروبة يف العراق� ،ص .97وانظر كذلك ال�صفحات ،74
.104 ،103 ،84 ،83 ،75
 -21بابان ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.120
 -22امل�صدر ال�سابق� ،ص.126
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كان عبد الإل��ه فا�شال يف درا�سته ،مغرما ب�سباق اخليل واملراهنة فيه ،م�سرفا يف
ال�شراب( .((2اوفد مرة احد رجال الدولة ،يف مهمة �إىل ال�سعودية ،فعاد ومل يوفق يف
مهمته ،وجاء �إىل عبد الإله يف ق�صره ع�صرا ،وكان جال�سا يحت�سي الوي�سكي مع بع�ض
خوا�صه ،فلما ابلغه الرجل بخيبة مهمته ،ا�ست�شاط الأمري غيظا وتناول الك�أ�س بحركة
ع�صبية وقذف ال�شراب بوجه ال�سفري( .((2املفارقة ،ان عبد الإله بطينته الرديئة هذه(،((2
كان وبخالف غازي ،بل واكرث مما ت�سنى لفي�صل الأول من �سلطة ،احلاكم الفعلي للبالد،
فقد (كان يجمع يف يديه كل خيوط ال�سلطة) كما قال مرافقه فالح حنظل( .((2فهو الذي
يختار رئي�س الوزراء والوزراء وكبار موظفي الدولة واع�ضاء جمل�س النواب(( .((2و�أ�صبح
واحلالة هذه مرجعا حقيقيا يف كل �صغرية وكبرية حتى تعيني املوظفني واحالتهم على
التقاعد وما �إىل ذلك من الأمور)(.((2
مل يكن عبد الإل��ه رج ًال �سيا�سي ًا بل رجال عاديا ،يحب ويكره دون تبطني لعواطفه
وانفعاالته( .((2وبدا ذلك با�سو�أ �صوره يف (اندفاع الأمري ال�شديد مبعاقبة اال�شخا�ص
الذين قاموا بحركة � 1941إىل درجة الت�شفي ،واعدامهم ب�صورة علنية بعد ان زالت
املوجبات لكل هذه ال�شدة� .سببت له هذه الأم��ور املتاعب ،م�ضافا �إىل نقمة ال�ضباط
وال�شعب .الأمر الذي ادى يف النهاية ،يف �صبيحة الرابع ع�شر من متوز � 1958إىل التمثيل

 -23القي�سي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.240 -239
 -24مري ب�صري ،اعالم ال�سيا�سة يف العراق احلديث ،لندن � ،2005ص.49
 -25بطاطو ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .384
 -26ب�صري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .52-51
 -27انظر مثال ،االزري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص 427-426واي�ضا احمد احلبوبي ،ا�شخا�ص كما
عرفتهم ،لندن � ،2002ص.88
 -28عبد الرزاق احل�سيني ،تاريخ الوزارات العراقية ،اجلزء الثامن ،بريوت � .1974ص-327
( .331مذكرة اجلادرجي للو�صي عام .)1952
 -29طارق النا�صري ،عبد االله الو�صي على عر�ش العراق ( )1958 -1939حياته ودوره
ال�سيا�سي ،بغداد � ،1990ص.24
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به بعد قتله الفجيع� ،أو تعليقه يف املو�ضع الذي امر ان يعلق فيه العقيد �صالح الدين
ال�صباغ امام وزارة الدفاع)( .((3فقد امر عبد الإله بان تبقى جثة ال�صباغ معلقه حتى
مير يف طريقه �إىل ديوانه الر�سمي ويت�شفى بر�ؤيتها( .)((3ف�ضال عن ا�شرافه �شخ�صيا
على ال�سجن الذي اودع فيه رجال حركة ماي�س  .((3( 1941وتدخله يف ال�صغرية والكبرية
مما يتعلق بال�سجناء ،كرف�ضه جلو�سهم على كرا�س �أو مت�شيهم يف �ساحة ال�سجن(.((3
وهكذا ق�ضى عبد الإله �سنوات و�صايته ن�صفها الأول يف مالحقة رجال حركة ماي�س،
واالنتقام منهم .و ن�صفها االخر يف مالحقة ال�شيوعيني ،والتنكيل بهم .وانتهى به الأمر
كما يقول احمد خمتار بابان( :كان الأمري عبد الإله ي�شعر بانه غري حمبوب ،وقد �سمعته
مرة يقول( :ان نظرة النا�س ايل ،وال�سيما طلبة كلية احلقوق ،هي نظرة كره ،انني اح�س
بذلك عندما امر ب�سيارتي يف ال�شارع))( .((3ويروي �سليمان مو�سى يف مقدمته لكتاب
(الأمري عبد الإله �صورة قلمية):
(حدث عام  1968انني �س�ألت الأم�ير زيد بن احل�سني عن الأ�سباب الكامنة وراء
انقالب عام  .1958كان اجلواب( :بعد في�صل ابتعد احلكام عن ال�شعب� .صاروا ال
يعرفون مايريد ال�شعب))(.((3
اما امللك في�صل الثاين ،الذي توىل �سلطاته الد�ستورية ملكا على العراق يف 1953/5/2
فقد (كان عاجزا �أو غري قادر على ان يف�صل يف امر �أو ان يقوم بعمل)( .((3فقد ظل
الو�صي عبد الإله ب�صفته اجلديدة كويل للعهد هو (الرئي�س الفعلي)( .((3وكان بامكانه

 -30بابان ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.122
 -31القي�سي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.205
 -32مذكرات علي حممود ال�شيخ علي ،بغداد � ،1958ص.270
 -33مو�سى ال�شابندر ،ذكريات بغدادية ،بريوت � ،1993ص.382
 -34بابان ،امل�صدر ال�سابق� ،س.123
 -35عطا عبد الوهاب ،االمري عبد االله �صورة قلمية ،بريوت �،2001ص.15
 -36احل�سني ملك اململكة االردنية الها�شمية ،مهنتي كملك� ،ص.135
 -37امل�صدر ال�سابق� ،ص.136
جعفر احل�سيني

21

ان (ي�شتم امللك ويوبخه ويعنفه كما لو كان �صبيا غري م�ؤدب)(.((3
وال تكتمل ال�صورة عن العهد امللكي ،ما مل نتحدث عن نوري ال�سعيد ،فهو (وحده
من بني رجال ال�سيا�سة ارتبط با�سمه العهد امللكي يف العراق ،ف�صار يعرف بعهد نوري
ال�سعيد)( .((3ورغم ان ال�شراكة بينه وبني عبد الإله مل تكن �سهلة( ،((4فقد كانا (متفهمني
احدهما لالخر ،وكانت ارا�ؤهما متقاربة ،اذ كان �سمو الأمري عبد الإله واثقا من اخال�ص
نوري ال�سعيد للعر�ش وللبيت الها�شمي ،كما ان نوري ال�سعيد كان يعترب الأمري عبد الإله
�صديقا له)(.((4
كان نوري (ميكافيليا ،ي�ؤمن بان الغاية تربر الو�سيلة ،و ان ال�سيا�سة ميدان خا�ص له
قوانني وحمركات تفر�ض �سلوكا معينا على من يخو�ضه ..اقتنع قناعة تامة بان القوى
الدولية الكربى هي التي ت�ؤلف العامل الأ�سا�سي والأخري يف تقرير م�صري جمرى االحداث
يف املنطقة)( .((4وكان يردد ان مبدئي هو:
(ال تكن مثاليا ابدا ،بل ا�ستعمل الو�سائل التي جتدها والتنتظر ان يكون كل �شيء
كامال فت�ضيع فر�صتك)(.((4
ومل يكن يتورع عن اغتيال مناف�سيه �أو يحجم عن �أي ا�سلوب يو�صله �إىل مركز
ال�سلطة(.((4
وقد حكم العراق بعقلية عثمانية متخلفة .يقول علي ال�شرقي  -احد وزراء العهد امللكي
 -يف كتابه (االحالم) :وميكنني ان اقول كان نوري يفكر بعقلية عام  1920وهو يف عام

 -38امل�صدر ال�سابق� ،ص.137
� -39سليم احل�سني ،ر�ؤ�ساء العراق  ،1958 -1920لندن � ،1992ص.143
 -40بطاطو ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.242
 -41بابان ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.59
 -42عبد الرزاق احمد الن�صريي ،نوري ال�سعيد ودوره يف ال�سيا�سة العراقية حتى عام ،1932
بغداد � ،1980ص .328 -327
 -43مري ب�صري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.159
 -44بطاطو ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.370
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 ،1958وقد حدثت عقول واندثرت عقول(.((4
وي�صفه احمد خمتار بابان:
(ك��ان ن��وري با�شا م��ن ال �ط��راز ال��ذي يحب ال�ق��دمي ويتم�سك ب��ه ،وقلما يراعي
التطورات احلديثة ،وما يرنو �إليه اجليل ال�صاعد)(.((4
ويقال انه كان يردد :ال�شعب كالطفل ،اذا طالبك ب�شيء ،فارفع يدك وقل له انظر �إىل
ذلك الع�صفور.
ان القول بان نوري ال�سعيد كان نزيها ،مل تظهر له اية ثروة تذكر� ،ش�أنه يف ذلك
�ش�أن عبد املح�سن ال�سعدون وجعفر الع�سكري( ،((4والكثري ممن تولوا احلكم خالل العهد
امللكي( ،((4لي�س م�صيبا ،فقد �صادرت الثورة الكثري من العقارات والأرا�ضي الزراعية
التي كانوا ميتلكونها( .((4والتي مل يرثوها من �آبائهم ،وال ا�شرتوها برواتبهم .فقد جمعوا
من فر�صهم ال�سيا�سية -كما يقول بطاطو  -امواال كثرية .فعلى �سبيل املثال ،و�ضع جعفر
الع�سكري (�صهر نوري ال�سعيد) ،يده باال�شرتاك مع جميل املدفعي وعلي جودت االيوبي،
على ق�سم كبري من �شاطىء دجلة الذي متلكه الدولة يف منطقة املجيدية يف بغداد .وكان
علي جودت ميلك �أي�ضا حوايل  90000مرت مربع يف كرادة مرمي و  6366دومنا من الأر�ضي
الزراعية،
ف�ضال عن ح�صته يف (�شركة اال�سمنت العراقية) .اما املدفعي ،ف�إىل جانب العقار
الزراعي البالغة م�ساحته  3976دومنا ،كان ميلك م�صنعا لل�سجائر بال�شراكة مع رئي�س

 -45ب�صري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.160
 -46بابان ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.56
 -47يبدو ان حكام العراق من جن�س املالئكة ..فرجال العهد امللكي مل ي�سرقوا العراق ..وطاهر
يحيى وجماعته  -يف العهد اجلمهوري  -مل ي�سرقوا العراق .و�صدام وع�صاباته مل ي�سرقوا
العراق ومل تظهر لهم ثروة! فمن �سرق العراق ياترى ..يبدو ان ال�شعب العراقي هو ال�سارق!
 -48ب�صري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص،163
 -49عن ملكيات ر�ؤو�ساء الوزارات الزراعية راجع بطاطو ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.394
جعفر احل�سيني
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الوزراء ال�سابق توفيق ال�سويدي و�آخرين(.((5
كان نوري ال�سعيد من الذين ا�ستلموا ر�شىً من �شركة نفط العراق( .((5وكان ي�ستخدم
ميزانية ال��دول��ة ،عندما يكون يف احلكم ،الغرا�ضه ال�شخ�صية� ،أو ل�شراء االن�صار
واالتباع .ويقدم هداياه لبع�ض ال�سيا�سيني ليكفوا عن معار�ضة �سيا�سته( .((5ويعني اقرباءه
و�أ�صدقاءه( ،((5بغ�ض النظر عن كفائتهم �أو نزاهتهم ،الأم��ر الذي اثار حفيظة امللك
في�صل الأول( .((5وكان ابنه �صباح فا�سد ًا �أي�ضا� ،إذ امتلك بحلول عام  ،1958ومن خالل
�سوء ا�ستخدام النفوذ على ما يبدو� ،سندات ار�ض تبلغ م�ساحتها  9294دومنا(.((5
وقد و�صفت املخابرات الربيطانية ،النخبة احلاكمة يف الأربعينات بالل�صو�صية �أو
حرفيا( :قلة متحكمة من مبتزي املال)(� .((5صحيح انهم مل يكونوا ثروات ،كالتي كونها
اقرباء �صدام واعوانه ،والذين ل�ضخامة ثرواتهم ،ت�سببوا يف ارتفاع ن�سب الت�ضخم،
و�أ�سعار العقارات ،يف البلدان املجاورة للعراق ،التي جلئوا اليها بعد �سقوط نظام �صدام.
لكنهم � -أي رجال العهد امللكي -كانوا يعي�شون حياة باذخة دونها حياة امراء ال�سعودية
�أو اخلليج وقتذاك .مع مالحظة طبيعة زمانهم ،وان ميزانية العراق اذ ذاك متوا�ضعة
جدا ،وال ت�ساوي حتى ميزانية مديرية من مديريات الأمن يف عهد �صدام .زد على ذلك،
ان اولئك الرجال ،وكما كررنا مرارا ،كانوا �أبناء طبقة عثمانية متخلفة ،فلم يهتم اال
القليل منهم باالدخار واال�ستثمار ،خا�صة انهم كانوا يعتقدون با�ستمرار حكمهم ودوام
نعمتهم.

 -50بطاطو ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.393 -392
 -51امل�صدر ال�سابق� ،ص.392
 -52القي�سي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.172
 -53بطاطو ،امل�صدر ال�سابق� ،ص( 369الهام�ش).
 -54امل�صدر ال�سابق� ،ص.372
 -55امل�صدر ال�سابق� ،ص.392
 -56امل�صدر ال�سابق� ،ص( .383يبدو ان الذين يتولون احلكم يف ظل نفوذ اجنبي ،هم يف كل
مكان وزمان ،من طينة واحدة ...فما ا�شبه الليلة بالبارحة).
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كان نوري ال�سعيد مطمئنا بان حلف بغداد ،ي�ضمن للنظام امللكي ،البقاء وال�سالمة(.((5
ا�ضف اىل ذلك اعتقاده بانه م�ؤ�س�س اجلي�ش ،وراعي م�صاحله ،ولذلك مل يخطر على باله
ان تظهر باجلي�ش حركة جديه ،وعندما كانت ت�صل �إىل علمه بع�ض ال�شائعات ،كان يكتفي
باالت�صال برئي�س �أركان اجلي�ش ي�ستو�ضحه ،ويف العادة كان رئي�س الأركان ينفي ال�شائعات
بحما�س ظاهر( .((5ويت�شارك عبد الإله ونوري ال�سعيد يف ر�ؤية واحدة ب�صدد االخطار
التي كانت تهدد النظام .فعبد الإله (كان يعتقد ان اجلي�ش لن يخونه ،ولكنه كان يخ�شى
باملقابل الطالب ويخ�شى رجال املعار�ضة املتطرفني ..كان يعتمد على الع�شائر ،ويعتقد ان
�شيوخ القبائل وع�شائرهم ،با�ستطاعتهم حماية العر�ش والكيان الها�شمي)( .((5وكان نوري

ال�سعيد ي�شاطره اعتقاده هذا متاما.
وقد قال عبد الإله ملدير الأمن العام ،عندما زاره الأخري ليو�ضح له خطورة املوقف يف
اجلي�ش( :اذا ت�أيد لديه ان �أربعني باملئة من اجلي�ش ال تريدنا ،فنحن على ا�ستعداد لرتك
العراق)( .((6وكان عبد االله يعترب كل املعلومات التي كانت تتوارد عن انقالب يعد له
اجلي�ش ،هي جمرد دعاية �شيوعية(.((6
٭ ٭ ٭ ٭

�إننا باحلديث عن ا�سباب �سقوط النظام امللكي نريد ان نف�سر كيف �سقط ذلك النظام
 -ملجرد اذاعة بيان رقم واحد من االذاعة  -بعد � 37سنة من قيامه ،ويف اللحظة التي كان

 -57خليل كنه ،العراق ام�سه وغده ،بريوت � ،1966ص .312
 -58امل�صدر ال�سابق� ،ص310و.311
 -59بابان ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.123
 -60كنه ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.309
 -61العميد خليل ابراهيم ح�سني ،مو�سوعة  4مت��وز ( ،)6عبد الكرمي قا�سم� ،ص 210
(الهام�ش) و�ص .250
جعفر احل�سيني
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يت�صور فيها رجاله انه اقوى ما يكون( .((6و�سيتبني لنا من خالل ذلك ،كيف ا�س�س النظام
امللكي للكثري من امل�ساوئ واملفا�سد ،التي باتت ثوابت �سيا�سية ،ا�ستمر العمل بها حتى بعد
ن�صف قرن من �سقوطه ،بل و�سي�ستمر حتى قيام دولة عراقية حديثه.
و�سنتناول تلك اال�سباب بالرتتيب ،ح�سب خطورتها على ال�سالمة الوطنية ودورها
�آنذاك يف ت�أليب ال�شعب �ضد النظام .والتي ادت �إىل فقدان النظام امللكي كل �شروط وجود
ال�سلطة احلقيقية (�أي ثقة واخال�ص القطاعات الأو�سع من العنا�صر الواعية �سيا�سيا يف
اجلي�ش وبني املواطنني عموما .وبكلمات �أخرى ،فان االنقالب جنح بهذه ال�سرعة وهذا
احل�سم الن��ه ك��ان يعرب عن توجه ع��ام يف املجتمع ،وان ك��ان ه��ذا التوجه يحمل طابعا
�سلبيا)(.((6
 -1الفقــر:

كان هناك يف العراق فقر فظيع وجوع حقيقي .يروي عبد الكرمي االزري ،احد وزراء
العهد امللكي ،بانه زار �سكان الأكواخ املهاجرين �إىل بغداد( .((6و�س�ألهم :ملاذا هاجرمت
لكي تعي�شوا و�سط هذه امل�ستنقعات واملياه اال�سنة؟ فردوا عليه :ان و�ضعنا هذا على �سوئه،
�أف�ضل من و�ضعنا الذي كنا فيه هناك ..اننا جند هنا ،على الأقل ،جماال للعمل  -مهما
كان و�ضيعا  -ن�ؤمن به رغيف العي�ش فال منوت ونك�سي به انف�سنا فال من�شي عراة .هل
تت�صور انا كنا نرتك (ديرتنا) لوال ال�ضيق الذي كنا نعاين منه ا�شد املعاناة؟(.((6
ومما يثري اال�شمئزاز ،ان جلنة حكومية من كبار املوظفني ،ت�ألفت لدرا�سة امر ه�ؤالء
املهاجرين ،و�ضعت تقريرا مليئا باحلقد على ه�ؤالء الب�ؤ�ساء ،وك�أنهم �أجانب هاجروا �إىل
بغداد من بلد �أجنبي ..ال لذنب اقرتفوه �سوى انهم غريوا دميوغرافية العا�صمة ،وانهم

 -62راجع احل�سني (امللك) .امل�صدر ال�سابق� .ص .142-141
 -63حنا بطاطو ،العراق ،الكتاب الثالث ،بريوت � ،1992ص.115
 -64هم االن �سكان مدينة ال�صدر ،اذ بنى لهم عبد الكرمي قا�سم مدينة حديثة ا�سكنهم فيها.
 -65االزري .امل�صدر ال�سابق� .ص.499
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ي�ضايقون  -ح�سب ر�أي اللجنة� -سكانها الأ�صليني .ومع انهم �سدوا حاجة بغداد املا�سة
للأيدي العاملة ،فقد طالب وا�ضعوا التقرير ان ال ت�سهل الدولة لهم �سبل البقاء يف بغداد
 باعطائهم ارا�ض �سكنية �أو بناء دور لهم -وان ت�سعى جاهدة حلملهم على الرجوع منحيث �أتوا(.((6
ومن املفيد ان نكرر هنا ما ا�شرنا �إليه يف املقدمة ،بان (اخلزينة العامة  -قبل ان
ت�أتيها واردات النفط ( - ((6كانت قائمة لدرجة كبرية على �أكتاف الفقراء بالنظر الن
الق�سم الأعظم من ايرادتها (وقتئذ) (عدا �إيراداتها من النفط كما بينا) كان م�ستمدا
من ال�ضرائب املبا�شرة التي ينوء باثقالها جمهور الفقراء الذين ي�ؤلفون الأغلبية ال�ساحقة
من هذا ال�شعب .ولو حللنا �إيرادات الكمارك وحدها لوجدنا ان ما يقارب ثلثيها م�ستمد
من الر�سوم على امل��واد التي ي�ستهلكها عامة النا�س من �سكر و�شاي وقهوة و�أقم�شة
قطنية.((6()..
وقد حاول وزير ال�ش�ؤون االجتماعية ح�سن عبد الرحمن  -عام  -1953رفع احلد االدنى
الجور العمال �إىل حد الي�صل حتى م�ستوى الكفاف .فاتهمه نوري ال�سعيد بال�شيوعية،
ويبدو ان ذلك كان بتحري�ض من بع�ض �أ�صحاب امل�صانع( .((6االنكى من ذلك ،ان �شركات
النفط العاملة يف العراق ،حينما ارادت رفع م�ستوى �أجور عمالها وت�أمني بع�ض اخلدمات
لهم ،انربت احلكومة العراقية ،وحتديدا نوري ال�سعيد ،لتمانع يف ذلك .حتى ال يطلب
العمال الآخرون يف الدولة والقطاع اخلا�ص  -ح�سب زعمهم -زيادة اجورهم �أي�ضا(. ((7
اما زراعيا ،فان قانوين عام  ،1932اديا �إىل (ا�ستيالء ال�شيوخ واالغوات واملتنفذين
ب�سلطة احلكومة ..على معظم الأرا�ضي وحرمان الفالحني منها ..يف بع�ض املناطق وعلى

 -66امل�صدر ال�سابق� .ص500
 -67يق�صد زيارة ح�صة العراق من واردات النفط �إىل الن�صف عام .1952
 -68امل�صدر ال�سابق� .ص.351-350
 -69امل�صدر ال�سابق� ،ص.531 -529
 -70امل�صدر ال�سابق� .ص.531
جعفر احل�سيني
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الأخ�ص يف و�سط العراق وجنوبه  -حرمانا يكاد يكون تاما)(.((7
وعندما �سقط احلكم امللكي (كان �أربعة �أخما�س عائالت العراق بال �أية �أمالك)(.((7
وقد ا�صدر ر�شيد عايل الكيالين -عام  -1933قانون واجبات الزراع ،والذي ا�شرنا
له يف املقدمة ،والقا�ضي مبنع انتقال الفالح من مكان �إىل اخر اال مبوافقة املالك ،خ�شية
هروب الفالح بديونه( .((7وهكذا ولد يف العراق نوع ب�شع من االقطاع ،زاد الفالحني ب�ؤ�سا
على ب�ؤ�س.
ومن الناحية ال�صحية (و�صف احد خرباء الطب املحتكني بالفالح العراقي ،هذا
الفالح على انه عينه باثولوجية حية ،وحدد متو�سط عمره ما بني  35و 39عاما)( .((7ويف
تقدير اخر فان معدل عمر الفرد العراقي ال يتجاوز � 30-28سنة ،ولوال ارتفاع معدالت
الوالدات النقر�ض �سكان العراق(.((7
اما م�شاريع (جمل�س االعمار)( .((7فقد ت�أخرت كثريا ،وعندما بد�أت تعطي ثمارها،
كان النظام امللكي قد �أ�صبح يف ذمة التاريخ .ويف كل الأح��وال ،فانها كانت يف اغلبها
م�شاريع ا�ستثمارية ،ال ينعك�س مردودها على احلالة املعا�شية للمواطنني الفقراء ب�صورة
مبا�شرة وفورية.

 -71امل�صدر ال�سابق� .ص.26 -25
 -72بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.429
 -73القي�سي .امل�صدر ال�سابق� .ص.351
 -74ماريون وبيرت �سلوجت .العراق احلديث من الثورة �إىل الديكتاتورية ،القاهرة ،1992
�ص.72
 -75ليث الزبيدي .ثورة  4متوز  1958يف العراق .بغداد � 1981ص .29الدتايتا تورية.انقر�ض
�سكان العراقا بني 3ومن الناحية ال�صحية (و�صف احد خرباء الطب املحتكني بالفالح العراقي،
هذا
 -76ت�شكل جمل�س االعمار -يف �شهر ايار  -1950حتت رئا�سة نوري ال�سعيد نف�سه .وكان جمل�س
االعمار يتلقى  ٪70من عوائد النفط .ويف �سنة  1953الغي جمل�س االعمار و�شكلت بدال منه
وزارة االعمار .وخف�ضت ميزانية االعمار كثريا.
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(((7

 -2الفساد

:

كان هناك يف العهد امللكي ،انت�شار وا�سع ل�سوء ا�ستخدام املن�صب العام ،لتحقيق
م�صالح خا�صة ذاتية .وكانت الطبقة احلاكمة التي مت�سك بيدها �أزمة احلكم ،هي الأكرث
ف�سادا يف الدولة .مع اال�شارة �إىل ان �أبناء تلك الطبقة يرتبطون بو�شائج قربى قريبه ،فهم
�أقرباء يحكمون العراق(.((7
يف الثالثينات (ب��د�أ الكيالين و(يا�سني) الها�شمي بتملك الأرا�ضي الأم�يري��ة(.((7
وا�صبحا من املالك الذين ي�شار اليهما بالبنان ،وكان االثنان قد خرجا عام  1924بنظرية
جديدة يف ال�سيا�سة والزعامة ،وهي ان ال�سيا�سي يجب اال يعتمد يف حياته على الراتب
احلكومي بل يجب ان يوفر له ايراد ًا ا�ضافي ًا يغنيه عن االعتماد على احلكومة ،ويحرره
من قب�ضتها)(( .((8فاغت�صبا �أرا�ضي احلكومة ..فتملكا الأرا�ضي يف �سامراء واملحمودية
وديايل والعزيزية والنعمانية ...و�صارا من كبار االقطاعيني)(.((8
ويف منت�صف الثالثينات وزع��ت (�أرا���ض��ي الوزيرية جمانا على ع��دد من ال�سا�سة
البارزين :ومنهم نوري ال�سعيد الذي ح�صل على قطعة ار�ض م�ساحتها ع�شرة �آالف �أو
احد ع�شر �ألف مرت مربع وقد �شيد بيتا ل�سكناه ويا�سني الها�شمي وكانت م�ساحة قطعته
�ستة ع�شر الف مرت مربع وقد �شيد فيها هو االخر بيتا ل�سكناه ،وحممد ر�ستم حيدر احد
ع�شر الف مرت مربع ،وحممد ال�صدر خم�سة االف مرت مربع ،وحممد زكي املحامي ور�ؤوف

 -77يقول بابان( :ان من الظلم ان يو�صم رج��ال العهد امللكي باخليانة ،او ين�سب اليهم
الف�ساد ..وان كان هناك بع�ض االجتهادات ال�سيا�سية التي مل تكن مقبولة بنظر فئة من النا�س
من الداخل او اخلارج ،فلي�س هذا معناه ان هناك تعمد ،او �سوء نية او خطة ،الن الغاية كانت
نبيلة ،ويف احلقيقة مل حت�صل هناك اخطاء ي�ؤاخذون عليها ..الخ)!!
 -78بطاطو .العراق .الكتاب االول (م�صدر �سابق)� .ص.358
 -79انظر االزري .امل�صدر ال�سابق� .ص 486 -481حول (االرباح الفاح�شة التي ح�صل عليها
ال�سيا�سيون من االرا�ضي االمريية).
 -80القي�سي .امل�صدر ال�سابق� .ص.352 -351
 -81امل�صدر ال�سابق� .ص 70وراجع اي�ضا مري ب�صري .امل�صدر ال�سابق� .ص.182
جعفر احل�سيني
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البحراين وعلي ممتاز الدفرتي وغريهم ،كما وزعت قطع اخرى على موظفي الديوان
امللكي على النحو التايل :رئي�س الت�شريفات امللكية حت�سني قدري حوايل خم�سة االف
مرت مربع ،ناظر اخلزينة اخلا�صة �شاكر حميد حوايل خم�سة االف مرت مربع ،ورئي�س
املرافقني حممود �سلمان حوايل الفي مرت مربع ،ومعاون رئي�س الديوان امللكي عبد الكرمي
االزري ما يزيد قليال على الفي مرت مربع ...وغريهم .ومن عجيب امل�صادفات ان هذه
العر�صات كانت �ش�ؤما على كثري من متلكوها ،فلم يتمتعوا ب�سكناها)(.((8
لقد متلك ارا�ض زراعية ر�ؤ�ساء الوزارات التالية ا�سما�ؤهم :جعفر الع�سكري ،يا�سني
الها�شمي ،ر�شيد عايل الكيالين ،توفيق ال�سويدي ،ناجي ال�سويدي ،نوري ال�سعيد ،جميل
املدفعي ،حكمت �سليمان ،حمدي الباججي ،مزاحم الباججي ،م�صطفى العمري ،احمد
خمتار بابان( .((8الأمر االكيد ان ن�صف ه�ؤالء  -على الأقل  -جا�ؤوا �إىل احلكم من �أ�صول
فقرية ،ومل تكن عوائلهم متلك مرت ًا واحد ًا من الأر�ض .وال يعني هذا ان الن�صف الآخر
قد ورث هذه الأرا�ضي من �آبائه.
وبالرغم من ا�شتهار ف�ضائح كثرية تتعلق بكبار م�س�ؤويل الدولة ،مثل ر�شيد عايل
الكيالين( ،((8وتوفيق ال�سويدي( ،((8وم�صطفى العمري( ،((8وحمدي الباججي(،((8

 -82االزري .امل�صدر ال�سابق� .ص.98 -96
 -83راجع بطاطو ،امل�صدر ال�سابق �ص 394واي�ضا �ص.218 -212
 -84ب�صري ،امل�صدر ال�سابق� .ص .182واجلواهري ،ذكرياتي ،اجلزء االول ،دم�شق ،1988
�ص.366
 -85مو�سى ال�شابندر .امل�صدر ال�سابق� .ص .141وراجع اي�ضا علي حممود ال�شيخ علي .امل�صدر
ال�سابق� .ص ،198واالزري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص( 352 -351الهام�ش) ،واحل�سني .امل�صدر
ال�سابق .اجلزء الثاين� .ص.216
 -86ال�سويدي .وجوه عراقيه عرب التاريخ .لندن � .1987ص.147 -145
 -87مري ب�صري .امل�صدر ال�سابق .اجلزء االول� .ص .252واجلزء الثاين� .ص .277وبطاطو.
امل�صدر ال�سابق �ص .256
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و�صالح جرب( ،((8فان ايا من ه�ؤالء امل�س�ؤولني مل يحا�سب �أو يعاقب ،با�ستثناء ما جرى
لتوفيق ال�سويدي ،الذي اتهم با�ستغالل من�صبه الدبلوما�سي لتهريب الذهب �إىل �إيران،
فنقل من طهران �إىل فينا( .((8الأمر الذي بدا وك�أنه مكاف�أة ولي�س عقابا .وهذه هي املرة
الثانية التي يتهم فيها ال�سويدي بق�ضية ف�ساد .وكانت الأوىل عندما كان رئي�سا للوزراء-
عام  -1929اذ �سُ ربت الئحة التعرفة اجلمركية لبع�ض املواد التجارية ،فقام ح�سقيل
�سنطوب وكيله التجاري ب�شراء ال�سكر واحتكاره( ،((9وعوقب م�صطفى العمري بنقله من
وزارة الداخلية �إىل وزارة العدلية( ،((9ثم كويفء على نزاهته ،فعني يف متوز 1952رئي�سا
للوزراء! ومن قبيل ذلك ما جرى مع مو�سى ال�شابندر ،الذي ا�ستعمل من�صبه الدبلوما�سي،
كقائم باالعمال يف املانيا ،وتاجر باال�سلحة وزميله عبد العزيز املظفر القائم باالعمال
العراقي يف باري�س .فكان الأول يزود الوطنيني اال�سبان بال�سالح ،والثاين يزود اعداءهم
اجلمهوريني ،حيث كانت ت��دور هناك يف ا�سبانيا ،حرب اهلية طاحنه بني الوطنيني
اليمينني واجلمهوريني الي�ساريني ،فح�صال على ارباح كبرية من ذلك .ثم ا�ستدعتهما
احلكومة العراقية وحققت معهما و ف�صلتهما  -يف ني�سان  -1939من الوظيفة .لكن
ال�شابندر انتخب (�أو بالأحرى عينّ ) نائبا عن العمارة  -التي مل يزرها يف حياته قط  -يف
جمل�س النواب يف كانون الأول  ،1937ثم �أعيد تعيينه يف ال�سلك الدبلوما�سي �سكرتريا �أوال
وقائما باالعمال يف برلني ( )1939ثم تقلد بعدها وزارة اخلارجية(.((9
وكمثال على ما تركه ف�ساد الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة يف العهد امللكي ،من اخطار
ج�سيمة على م�ستقبل العراق ،ورمب��ا �إىل احلد ال��ذي كلفه مئات االالف من ال�ضحايا
الربيئة يف احلرب العراقية  -االيرانية ،فان ناجي اال�صيل (اوفد وهو وزير اخلارجية �إىل
 -88دي غوري .امل�صدر ال�سابق� .ص 252وانظر االزري .امل�صدر ال�سابق� .ص.476
 -89ال�شابندر .امل�صدر ال�سابق� .ص.141
 -90احل�سني .امل�صدر ال�سابق .اجلزء الثاين� .ص.216
 -91ب�صري .امل�صدر ال�سابق .اجل��زء الثاين��� .ص 277وانظر ال�سويدي .امل�صدر ال�سابق.
�ص.147 -145
 -92ب�صري .امل�صدر ال�سابق� .ص.100 -99
جعفر احل�سيني
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طهران للمفاو�ضة ب�شان احلدود اجلنوبية و�شط العرب ،فقوبل بتكرمي وحفاوة عظيمة
حتى انه ،كما قيل ،ت�ساهل يف حتديد حدود �شط العرب ل�صالح �إيران)(.((9
وا�ستقال عبد اهلل الدملوجي وزير خارجية جند (ال�سعودية) من من�صبه ،وعاد �إىل
العراق ،فعينه �صديقه نوري ال�سعيد قن�صال يف م�صر ثم وزيرا خلارجية العراق .يقول
مري ب�صري:
(عملت مع الدكتور عبد اهلل الدملوجي يف وزارة اخلارجية ،وكنا نراجع ذات يوم
االتفاقيات املعقودة مع �سلطنة جند يف �ش�أن يتعلق باحلدود .فوجدنا بع�ضها مذيال
بتوقيع ال�شيخ عبد اهلل بن �سعيد ممثال عن عبد العزيز بن �سعود �سلطان جند.
فقال الوزير :ومن هو ال�شيخ عبد اهلل بن �سعيد؟ قلت :انت! وكان من العجيب انه
وقع اتفاقية با�سم �سلطان جند مع العراق فجاء ينفذها بعد �أعوام قليلة نيابة عن
اجلانب االخر ،وذلك امر قلما يتفق يف العالقات الدولية)(. ((9
ام��ا علي حجازي مدير ال�شرطة العام يف اواخ��ر الأربعينات فكان (ي�ضع مراكز
ال�شرطة باملزايدة فيمنحها لأكرث الدافعني من املفو�ضني واملعاونني وي�ستعني مبا يقب�ضه
لتقدمي الهدايا �إىل رجال احلكم)( .((9وبلغ من ف�ساد ال�شرطة ان جرى اعدام �أ�شخا�ص
�أبرياء  -يف ق�ضايا جنائية  -بدال من الفاعلني احلقيقيني ،الأمر الذي رف�ض معه حممد
ال�صدر عندما كان رئي�سا للوزراء ،امل�صادقة على احكام االعدام ال�صادرة من املحاكم،
قائال( :انا اعلم كيف ان بامكان ال�شرطة ان تتالعب بالوقائع ،والبد انك �سمعت برباءة
�أ�شخا�ص اعدموا بعدها ظهر الفاعـلون احلقيقيون)(.((9
وعندما جرى ت�سفري اليهود من العراق ،قامت �شركة �سياحية عراقية كان احد الوزراء
م�ساهما بها مبهمة ت�سفريهم باالتفاق مع �شركة �أجنبية( .((9ومما يت�صل باملو�ضوع ،ويف

 -93امل�صدر ال�سابق� .ص.86
 -94امل�صدر ال�سابق� .ص..64
 -95القي�سي .امل�صدر ال�سابق� .ص535
 -96عبد الرزاق الهاليل .قال يل ه�ؤالء .بغداد � .1990ص.189 -188
 -97االزري .امل�صدر ال�سابق� .ص.365
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عام  ،1951اعتقل رئي�س التنظيم ال�صهيوين يف العراق عزره وال�صهيونيان املوفدان من
ا�سرائيل للم�شاركة يف قيادة التنظيم رودين و�صاحلون .ثم اطلق �سراح رئي�س التنظيم
ال�صهيوين ومت تهريبه خارج العراق ،وو�ضع مكانه يهودي بغدادي جمنون ا�سمه �شلومو
كرادي ،حيث حكمت عليه املحكمة بال�سجن امل�ؤبد(.((9
(وكان عبد الإله يت�سقط املعلومات عن خ�صو�صيات وزرائه وكبار املوظفني والنواب.
فاذا زاره احدهم �س�أله با�سما :هل انتهى تعمري دارك احلديثة ،وكم كلفتك؟ هل ر�ضيت
زوجتك عنك ام ال تزال نافرة؟ هل كانت احلفلة التي اقمتها باذخة وهل انف�ضت قبل
الفجر؟ ا�صحيح انك خ�سرت يف املقامرة �أو ال�سباق؟ ولذلك كانوا يرت�ضونه ويخ�ضعون
مل�شيئته!)(.((9
وكمثال على تعامل الو�صي عبد الإل��ه مع رموز الف�ساد وا�ستخدامهم عندما حتني
احلاجة لهم ،كلف الو�صي -يف عام  -1948مزاحم الباججي ،الذي يقول عنه توفيق
ال�سويدي بانه و�صمة يف جبني العراق ال�سيا�سي واالجتماعي( ،((10برئا�سة الوزراء .ويعترب
خليل كنه احد وزراء العهد امللكي ،تعيني الباججي رئي�سا للوزراء ،اخالال بالقيم والقواعد
االخالقية( .((10فقد �سبق وان اتهم الباججي -عام  -1932ب�إر�سال ر�سائل غفال من
التوقيع� ،إىل عدد من ال�شخ�صيات ،حتوي �شتائم بذيئة ،طالت عوائلهم خا�صة عائلة
حممود �صبحي الدفرتي .وقد ا�ضطر الباججي وقتها ان ي�ستقيل من ع�ضوية جمل�س النواب
حتت التهديد برفع احل�صانة عنه( .((10ويبدو ان تعيني مزاحم رئي�سا للوزراء ،كان بناء
على ن�صيحة� ،أو باالحرى اقرتاح من ال�سفري الربيطاين يف بغداد .وكانت املهمة الأ�سا�سية

 -98مذكرات بهاء الدين نوري �سكرتري اللجنة املركزية للحزب ال�شيوعي العراقي .لندن
� .2001ص .119 -118
 -99ب�صري .امل�صدر ال�سابق .اجلزء االول� .ص.48
 -100ال�سويدي .امل�صدر ال�سابق� .ص 121وانظر اي�ضا ب�صري .امل�صدر ال�سابق� .ص.270
 -101كنه .امل�صدر ال�سابق� .ص.88
 -102راجع د .عدنان الباججي .مزاحم الباججي �سرية �سيا�سية .لندن � .1989ص ،160
.173 -170 ،168 -167 ،165 -163
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لهذه ال��وزارة ،توجيه �ضربة قا�صمة للحزب ال�شيوعي العراقي( .((10ومن موبقات هذه
الوزارة -وهذه النقطة هي التي تهمنا االن ونحن نتحدث عن الف�ساد -اجتماعها يف بيت
املطربة �سليمة مراد ،وهو االجتماع الذي �أ�شار له فائق ال�سامرائي يف جمل�س النواب(.((10
وعموما فان احلياة اخلا�صة للكثري من زعماء العهد امللكي ،كانت مليئة بالف�ضائح
امل��ق��ززة ،بحيث ان اال���س�تر���س��ال يف ذك��ر بع�ضها ،ق��د يفقد ه��ذا الكتاب الكثري من
االحرتام(.((10
والمت�صا�ص النقمة ال�شعبية� ،أ�صدرت احلكومة -عام  -1956قانونا لتطهري الدولة
من املوظفني املف�سدين ،وكالعادة يف مثل هذه الأحوال ،مت تطبيق القانون على  317موظفا
مت ف�صلهم ،من بينهم ثمانية مت�صرفني (حمافظني)( .((10بينما ظلت الطبقة ال�سيا�سية
الفا�سدة يف منجي من ذلك( .((10وبالتايل فان الف�ساد تراجع لفرتة ق�صرية ثم عاد باقوى
مما كان(.((10

 -103مالك �سيف .للتاريخ ل�سان .بغداد � .1983ص.245 -244
 -104احمد فوزي 12 ،رئي�س وزراء يف العهد امللكي ،بغداد � ،1984ص290و  .303والقي�سي.
امل�صدر ال�سابق� .ص ( 386ويروى بان �سليمة مراد كان لها دورا كبريا يف تعيني �شاكر الوادي
وزيرا للدفاع يف حكومة الباججي).
 -105يقول القي�سي مثال( :يدور حول حياة الها�شمي اخلا�صة الكثري من الأقاويل ب�سبب ايوائه
الفتى ال�سوري اجلميل حممود النعماين يف بيته ،ومايتقوله العراقيون يف مثل هذه االحوال
من عالقات مت�شابكة م�شبوهه ،انتهت بعد وفاة الها�شمي بزواج ال�سيدة زوجة الها�شمي من
النعماين ،وظلت يف ع�صمته حتى توفاها اهلل عام  1956او  .1957وباملنا�سة فان ال�سيدة ملعي
زوجة اال�ستاذ ر�شيد عايل ..تزوجت بعد وفاة اال�ستاذ الكيالين مبدير اعماله (وقيل ب�سائق
�سيارته))( .القي�سي .امل�صدر ال�سابق� .ص  .)255وانظر اي�ضا مايقوله ناجي �شوكت عن �شذوذ
عبد االله وخمازيه (ناجي �شوكت .امل�صدر ال�سابق .اجلزء الثاين� .ص .)551 -550
 -106بابان .امل�صدر ال�سابق� .ص( 24هام�ش رقم .)24
 -107راجع كنه .امل�صدر ال�سابق� .ص.278 -276
 -108انظر د .حممد ح�سن �سلمان� .صفحات من حياة د .حممد ح�سن �سلمان .بريوت .1958
�ص( 285 -284حادثة ا�ستمالك امل�ست�شفى اليهودي )1957 -1956
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 -3القسوة على المواطنين:

وال اق�صد بذلك اال�ستبداد �أو الديكتاتورية .امنا اق�صد التعامل مع املواطنني وك�أنهم
اعداء ،وهو الأ�سلوب الذي ورثته الدولة العراقية من الدولة العثمانية( .ولي�س بخاف
ان �سا�سة العراق اجمعني ،ع�سكريني ومدنيني ،كانوا وحتى منت�صف القرن الع�شرين
من خريجي املدر�سة الرتكية يف ال�سيا�سة واالدارة �أو من تالمذتهم ،وك��ان البع�ض
منهم من احفاد املماليك واالنك�شاريه وال�سباهيه ولي�س له�ؤالء جذور عميقة يف الرتبة
العراقية( .((10وكان البع�ض االخر عراقيني ،عربا واكرادا ،مترتكني قلبا وقالبا� ،أو �شكال
ومو�ضوعا( .((11وكان الق�سم املتبقي عراقيني ذهبوا �إىل ا�سطنبول ودر�سوا يف مدار�سها
وتعلموا �أ�ساليب القوم هناك)(.((11
و�س�أكتفي هنا بالتذكري باحداث رئي�سية ك�أمثلة على تلك الق�سوة .فقد �أمر ر�شيد عايل
الكيالين وزير الداخلية  -يف منت�صف الثالثينات ( -بفتح النار على مظاهرة معار�ضة

 -109انظر عطا عبد الوهاب ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .82 ،81 ،62 -61وعلي حممود ال�شيخ
علي ،امل�صدر ال�سابق��� ،ص .118وال�شابندر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص  378و 413و .431وراجع
بطاطو ،امل�صدر ال�سابق ،الكتاب االول� ،ص  218 -212و 246وما بعدها .وكامل اجلادرجي.
من اوراق كامل اجلادرجي ،بريوت � ،1971ص 079وال�سويدي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص 071ودي
غوري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص  .145وب�صري ،امل�صدر ال�سابق ،اجلزء الثاين� ،ص  ،61ويروي
ب�صري مايلي( :رف�ضت احلكومة الرتكية تعيني خالد �سليمان (اخو حكمت) ،وزيرا مفو�ضا
للعراق لديها اعتزازا مبحمود �شوكت بطلها القومي ال��ذي ال ي�صلح ان ي�أتي اخ��وه معتمدا
حلكومة اجنبية لديها)( .املالحظ ان اغلب حكام العراق قبل اخلم�سينات ،كانوا يعربون عن
م�شاعرهم وعواطفهم باللغة الرتكية .وف�ضال عن امثلة كثرية ،لعل ابرزها و�صية ال�سعدون عند
انتحاره ،فان ناجي �شوكت رئي�س وزراء العراق اال�سبق ،مل ي�ستطيع ان يعرب -عام  -1950عن
عواطفه وهو مير -كما يقول -بايام قا�سيه كان فيها بني الي�أ�س والرجاء ،االبكتابة ق�صيدة
باللغة الرتكية)( .انظر ناجي �شوكت .امل�صدر ال�سابق� .ص .)565
 -110كما هو حال ال�سعدون الذي ا�شرنا �إىل و�صيته بالرتكية يف الهام�ش ال�سابق.
 -111القي�سي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.322
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يف الكاظمية �أدت �إىل قتل ما ال يقل عن ثالثني �شخ�صا من امل�شاركني فيها والأبرياء(.((11
كما ا�شرف بنف�سه �أي�ضا على اعدام �أكرث من مائة �شخ�ص من �أفراد الع�شائر)(.((11
وعندما ف�شلت حركة ماي�س ( 1941قام عبد الإل��ه �آن��ذاك بت�صرفات غريبة ،مثل
زيارته للموقوفني يف املعتقل ،وت�شفيه منهم ،واعدام ال�ضباط علنا وكان لذلك وقع �سيء
يف النفو�س)( .((11ويعلق على ذلك مو�سى ال�شابندر احد �سجناء تلك الفرتة قائال( :هل
يليق باالمراء وامللوك ان ينهمكوا ك�سائر النا�س بتطمني غرائز احلقد واالنتقام و ال�شماتة
�إىل هذه الدرجة ..الي�س االمراء هم �آباء رحماء لرعاياهم ،امل�صيب منهم واملخطئ ..فلو
ا�ستوى امللوك وغريهم يف اظهار الغرائز فهل يبقى لهم ما ي�سمو بهم ،ويعلو بهم ويجعلهم
مبكانة �سامية من القلوب)(.((11
ان عبد الإله باعدامه العقداء الأربعة وال�سبعاوي ،قد حفر قربه بيده .قال الر�صايف
يرثي ال�سبعاوي ورفاقه:
�أن ن�سي يوم �شنقكم �أو تنو�سي
برئت ذمــــة الـمــروءة منا
�صحيح ان حركة ماي�س  1941كانت (حركة جنونية) كما و�صفها وزير خارجيتها
مو�سى ال�شابندر( .((11فف�ض ًال عن � 1251شهيدا ومفقودا و 796جريحا( .((11فانها �أعادت
العراق �إىل نقطة ال�صفر ،اذ ام�سى ثانية حتت االحتالل الربيطاين املبا�شر .لكن الو�صي
عبد الإله مل يحاكم القائمني بها النهم زجوا البالد يف مغامرة ع�سكرية (ال طعم فيها وال

 -112ان هذه الق�سوة الينفرد بها الكيالين ،بل تكاد تكون �سلوكا عاما الفراد تلك الطغمة
العثمانية .انظر مثال ر�سالة علي حممود ال�شيخ علي �إىل ناجي �شوكت التي ي�شيد بها بجرائم
الكاظمية ويظهر �شماتته بال�ضحايا�( .شوكت ،امل�صدر ال�سابق� .ص )692 -691
 -113القي�سي .امل�صدر ال�سابق� .ص.79 -78
 -114بابان .امل�صدر ال�سابق� .ص  45وانظر ال�شابندر .امل�صدر ال�سابق� .ص.366
 -115امل�صدر ال�سابق� .ص.382
 -116امل�صدر ال�سابق� .ص .308
 -117القي�سي .امل�صدر ال�سابق� .ص.559
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لزوم لها)( ،((11عر�ضت امن البلد و�سالمة �أبنائه للخطر� ،إمنا حاكمهم لأنهم عزلوه عن
الو�صاية ،والنهم حاربوا الدولة احلليفة بريطانيا .وما عدا ذلك فقد ورد ذكره عر�ضا،
ون�سي الو�صي انه ونوري ال�سعيد ويا�سني الها�شمي هم الذين زجوا بال�ضباط يف ال�سيا�سة
من قبل و ا�ستخدموهم �ضد الآخرين(.((11
و�أظن لو ان الو�صي عفا عن العقداء الأربعة �أو اكتفى ب�سجنهم ،لكانت نظرة النا�س
لهم خمتلفة ،خا�صة وانهم تركوا جي�شهم يقاتل ،وهربوا وحكومتهم �إىل �إيران ،حتى دون
ان ي�صدروا له امرا بوقف القتال �أو االن�سحاب( .((12اما االن وقد مت اعدامهم النهم
خلعوا الو�صي وحاربوا بريطانيا ،فقد ا�صبحوا رموزا وطنية .وعلى �أي حال ،اذا ا�ستثنينا
تدخلهم يف ال�سيا�سة وهروبهم �إىل �إيران ،من ال�صعب ان يجد املرء ما يطعن بنزاهتهم
�أو ي�شكك بوطنيتهم.
ومما يثري القرف ،حماولة بع�ض الكتاب ،الغمز من قناتهم .وت�صويرهم ك�أدوات بيد
االملان ،وترديد ت�سمية املخابرات الربيطانية لهم باملربع الذهبي .وال بد من اال�شارة بان
(مما ي�سجل لل�سبعاوي بالفخر انه كان الرجل الوحيد بني جماعته الذي ظل يحارب
االنكليز بعد هروب الكيالين واملفتي والعقداء ،وما ترك ال�صمود والقتال اال ب�إحلاح جلنة
الهدنة ،فقد ا�ستدعته واقنعته بعدم جدوى �أية مقاومة ،واقنعته مبغادرة العراق خ�شية
وقوعه يف قب�ضة االنكليز)(.((12
بعد ان بد�أت احلرب الباردة بني الغرب وال�شرق� ،شن النظام امللكي حربا �شعواء

 -118ال�شابندر .امل�صدر ال�سابق� .ص.295
 -119علي حممود ال�شيخ علي .امل�صدر ال�سابق� .ص  181وانظر مثال ال�صباغ ،امل�صدر ال�سابق،
�ص .71 -70
 -120طالب م�شتاق .اوراق ايامي .بغداد � .1989ص  418وكذلك �ص 411و انظر القي�سي.
امل�صدر ال�سابق� .ص  ،43وال�شابندر .امل�صدر ال�سابق �ص  ،295وعلي حممود ال�شيخ علي.
امل�صدر ال�سابق� .ص  107و�أي�ضا تعليق ر�شيد عايل الكيالين على مذكرات االخري �ص -103
( 104الهام�ش).
 -121القي�سي .امل�صدر ال�سابق� .ص .440
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�ضد احلزب ال�شيوعي العراقي .وباتت ال�شيوعية للم�س�ؤولني فيه هاج�سا مر�ضيا ،فاخذوا
يتحدثون عنها مبنا�سبة �أو غري منا�سبة ،ون�سبوا لها كل حركة �أو �سكنة ال تعجبهم ،واتهموا
بها كل من انتقدهم �أو اختلف معهم ،و(راحت �إذاعة بغداد تذيع ،من حني لآخر ،نداءات
�إىل املواطنني حتذرهم من ال�شيوعية)( .((12بل وبلغ الهو�س بهم ،ان �صاروا يطلقون تهمة
ال�شيوعية ،على كل من الح لهم .تقول الدكتورة �سانحة امني زكي يف مذكراتها ،وهي
باملنا�سبة من ا�شد املتحم�سني للنظام امللكي واملدافعني عنه:
(يف �سنة  1954وكنت ا�شتغل مع �أ�ستاذ (مفردات الطب) الربيطاين الأ�ستاذ (كراهام)
الذي كان يعرف اجتاهي الدميقراطي الغربي� .سمع الأ�ستاذ (كراهام) من �صديق
بريطاين ي�شتغل يف ال�سفارة الربيطانية يقول انني �شيوعية ح�سب قول (بهجت
العطية) .والن الأ�ستاذ كراهام كان واثقا من بعدي عن ال�شيوعية قرر ان يخربين
مبا �سمع)(.((12

وو�صلت الق�سوة �ضد ال�شيوعيني ،حد ممار�سة االعتداء اجلن�سي �ضد �صغار ال�سن من
ال�سجناء منهم( .((12ويح�صر قائد احلزب ال�شيوعي بني عامي 1949و  ،1953بهاء الدين
نوري ،االعتداء اجلن�سي على ال�سجناء يف العهد امللكي ،بحالة واحدة ،ويعلق على ذلك
قائال:
(لقد ف�ضحنا بنطاق وا�سع هذا االعتداء ال��ذي مل يتكرر بقدر معلوماتي يف تلك
الفرتة ،بخالف ما حدث وتكرر �آالف املرات بحق املوقوفات واملوقوفني معا يف ظل
العهد البعثي)(.((12

ويف يوم � 14شباط  ،1949اعدم قادة احلزب ال�شيوعي الثالثة ،ويف مقدمتهم فهد
امل�ؤ�س�س الر�سمي للحزب ومنظره .وقد واجه الثالثة املوت ب�شجاعة وثبات .وبح�سب رواية

� -122سيف .امل�صدر ال�سابق� .ص.148
 -123ذكريات طبييه عراقية .لندن � .2005ص.741
 -124د .عزيز احلاج .ذاكرة النخيل .بريوت � .1993ص .104
 -125نوري .امل�صدر ال�سابق� .ص .136
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احد احلا�ضرين ،فان فهد قال قبل موته:

(نحن ال�شيوعيني ننا�ضل يف �سبيل م�صالح �شعبنا حتى املوت)(.((12
اما ما ين�سبه ال�شيوعيون له من �أقوال اخرى عند موته من قبيل( :ال�شيوعية �أقوى
من امل��وت و�أعلى من امل�شانق)( .((12فيبدو انه من قبيل ما ين�سب للزعماء يف ال�شرق -
عند موتهم  -من و�صايا �أو كلمات حتفز اتباعهم على اال�ستمرار يف طريقهم .اجلدير
بالذكر �أن فهد كان قياديا �شيوعيا من طراز رفيع امل�ستوى يف ثقافته وقدراته القيادية
و�صفاته ال�شخ�صية( .((12وهذا القول ال ينفي �أخطاء الرجل ومثالبه ،والتي قد ت�صل يف
نظر البع�ض حد اخليانة ،كقب�ضه م�ساعدات بريطانية للحزب ال�شيوعي  -خالل احلرب
العاملية الثانية  -مربرا ذلك بالتحالف ال�سوفيتي  -الغربي( ((12وغريها .جدير بالذكر ان
احلملة ال�ضارية �ضد ال�شيوعيني( ،((13والذين كانوا ي�سيطرون بقوة على ال�شارع ال�سيا�سي،
خلقت روح ًا من الكراهية ،بني قطاعات وا�سعة من املتعلمني واجلماهري ال�شعبية على
ال�سواء� ،ضد احلكم امللكي.
و�صدر للدكتور عبد ال��رزاق الهاليل مدير الت�شريفات امللكية كتاب ًا  -عام -1950
بعنوان (نظرات يف ا�صالح الريف) ،دعا فيه �إىل ا�صالح الأرا�ضي وتوزيعها على �صغار
الفالحني ،و�إىل احلد من امللكيات الزراعية الكبرية وفر�ض �ضرائب ت�صاعدية على
الأرا�ضي الزراعية .فانربى رئي�س ال��وزراء �آن��ذاك توفيق ال�سويدي ليخرب الو�صي بان
الهاليل ي�ؤيد ال�شيوعية( .((13ويبدو �أن �آراءه اال�صالحية هذه ،هي التي حالت دون ترقيته
فيما بعد ،فهو يقول:

� -126سيف .امل�صدر ال�سابق� .ص .248
� -127سعاد خريي .فهد والنهج املارك�سي اللينيني يف ق�ضايا الثورة .بغداد � .1974ص.29
 -128انظر وجهة نظر ل�شيوعي مرتد يف فهد� ،سيف .امل�صدر ال�سابق� ،ص112و .150 -149
 -129احلاج .امل�صدر ال�سابق� ،ص.32 -30
 -130انظر نوري .امل�صدر ال�سابق� .ص 182وما بعدها .وكذلك احلاج .امل�صدر ال�سابق� .ص62
وما بعدها.
 -131الهاليل .امل�صدر ال�سابق� .ص .40 -39
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(وهكذا خرجت من البالط امللكي بعد خدمة �سبع �سنوات برتبه مدير ،وهي نف�س
الرتبة التي كنت عليها عندما دخلت البالط .ومن املنا�سب ان �أ�شري بهذا ال�صدد اين
خرجت على هذه ال�صورة بينما خرج عدد من زمالئي الذين عملوا معي فرتة اق�صر،
ما بني نائب �أو مدير عام �أو مت�صرف وذلك هو حظي و�سبحان مق�سم االرزاق)(.((13

ولنقف قليال عند ا�ضراب عمال �شركة نفط العراق ،يف متوز  ،1946اذ (ا�ضرب
العمال من اجل رفع اجورهم ،ويف اليوم التا�سع ال�ضرابهم ،وبينما هم جمتمعون ل�سماع
تقرير من جلنة اال�ضراب واذا بقوات ال�شرطة تهاجم املكان وتقتل ع�شرة �أ�شخا�ص)(.((13
وكانت ا�صاباتهم يف ظهورهم وذلك ا�ستنادا لقرار حمكمة كركوك( .((13اما وثبة 1948
�ضد معاهدة بورت�سموث مع بريطانيا ،فقد ظهرت فيها ق�سوة النظام امللكي� ،ضد طالب
عزل ،ب�أب�شع �صورها .يقول عبد العزيز الق�صاب رئي�س جمل�س النواب �آنذاك:
(لقد ر�أي��ت من �شرفة املجل�س ان املتظاهرين من الطالب وغريهم ع�بروا ج�سر
امل�أمون ..وعندما و�صلوا �إىل و�سطه �أخذت ال�شرطة ترميهم بالر�صا�ص من منارة
جامع حنان يف جانب الكرخ ،ومن منارة جامع اال�صفية يف جانب الر�صافة ،فا�صبح
املتظاهرون على اجل�سر بني النارين ،و�شاهدت ق�سما غري قليل من الأ�شخا�ص
يرمون �أنف�سهم يف نهر دجلة تخل�صا من الر�صا�ص)(.((13

املثري لل�سخرية ان احمد خمتار بابان رئي�س الديوان امللكي �آنذاك ،يقول معلقا على
وثبة بورت�سموث( :انني اعتقد ان ال�شعب العراقي مل يفهم امل�ضمون احلقيقي ،والأهداف
البعيدة ملعاهدة بورت�سموث لذا فانه ثار �ضدها ،وكان لليهود وال�شيوعيني دورهم اال�سا�س
يف حتري�ض النا�س �ضد املعاهدة)(.((13

 -132امل�صدر ال�سابق� .ص.31
� -133سوجلت .امل�صدر ال�سابق� .ص.8 .
 -134حنا بطاطو .العراق الكتاب الثاين .بريوت�.1990ص.283
 -135عبد العزيز الق�صاب .من ذكرياتي .بريوت � .1962ص.217
 -136بابان .امل�صدر ال�سابق� .ص.127
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يقول بطاطو وليقارن القارئ بني ر�أي��ه ور�أي بابان :ان اتفاقية بورت�سموث هذه -
وبا�ستثناء نقاط هام�شية ن�سبيا  -ال تزيد اال قليال عن معاهدة  1930وان تكن قد طليت
بتعابري جديدة ال�صياغة .وكان بريق التبادل يف االتفاقية يحمل من االدانة بقدر ما كانت
حتمل مالحظة ايرن�ست بيفن وزير اخلارجية الربيطاين ،التي ادىل بها قبل �أ�شهر ،اذ
قال بوقاحة ان بريطانيا تنظر �إىل العراق كـ (فرد من �أفراد العائلة)(.((13
ويف عام � ،1952أعلن طالب كلية ال�صيدلة والكيمياء الإ���ض��راب ،احتجاجا على
التعديالت التي ا�صدرها عميد الكلية .وا�ستطاع وزي��ر املعارف ان يتو�صل �إىل اتفاق
مع الطلبة ،يقوم على الغاء التعديالت وابعاد العميد .ولكن ال�شرطة واالمن هاجموا -
فج�أة  -الطلبة ،الأمر الذي �أدى �إىل امتداد الإ�ضراب �إىل كليات ومدار�س اخرى .وحتول
الإ�ضراب �إىل انتفا�ضة عارمة� ،سقط خاللها �ضحايا وجرحى من الطلبة وال�شرطة.
و�سيطر احلزب ال�شيوعي على �شوارع بغداد .وهتف املتظاهرون ب�سقوط النظام امللكي،
ومل يعد بامكان ال�شرطة ال�سيطرة على الو�ضع .وانزل اجلي�ش �إىل ال�شارع ،وعني رئي�س
�أركانه رئي�سا للوزراء .واعتقل ع�شرات االلوف من النا�س( .((13اما الرواية الر�سمية فتقول
ان عدد املعتقلني هو � 2999شخ�صا ،قدموا جميعا �إىل املحاكم التي حكمت على �شخ�صني
باالعدام وعلى  958بال�سجن ،وعلى  582بالغرامة وعلى  294بالكفالة ،وافرجت عن
الباقني وعددهم .((13( 1161
ويعلق عبد الكرمي االزري احد وزراء العهد امللكي على احداث االنتفا�ضة قائال:
(بقي منظر الت�آخي والتعاطف بني اجلنود والنا�س املتظاهرين عالقا يف ذهني و�صرت
افكر يف م�صري احلكم القائم يف العراق -ذلك احلكم الذي يف�صل بينه و بني النا�س
هوة �سحيقة من ال�شكوك وانعدام الثقة ،والذي مل يحاول يف يوم من الأيام ان يردم
هذه الهوة ،بل بقى ممعنا يف �سيا�سته القائمة على التخوف من النا�س والت�شكيك

 -137بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.208
 -138نوري .امل�صدر ال�سابق� .ص 158وانظر رواية ثانية لالحداث ،احمد فوزي .املثري من
احداث العراق ال�سيا�سية .بغداد � .1988ص.136 -129
 -139احل�سني .امل�صدر ال�سابق .اجلزء الثامن� .ص.335
جعفر احل�سيني

41

بهم وا�ضعا جل اعتماده يف البقاء واال�ستمرار يف الوجود على القوات امل�سلحة وك�أنها
لي�ست جزءاً من ه�ؤالء النا�س .و�صرت �أفكر ماذا �سيحل يف احلكم اذا تخلت يوما ما
هذه القوات امل�سلحة �أو اجلزء الفاعل منها عن والئها له)(.((14

ويف العام  ،1953دبرت ال�سلطة امللكية مذبحتني فظيعتني �ضد ال�سجناء ال�شيوعيني.
كانت الأوىل ،يف �سجن بغداد ،يوم  18حزيران  ،1953راح �ضحيتها �أكرث من  8قتلى و80
جريحا .وفيما بعد ،نفذ حكم االعدام  -بعد قيام ثورة  14متوز  -1958بامل�س�ؤولني عن
املذبحة وهم مدير ال�شرطة عبد اجلبار فهمي وعبد اجلبار ايوب مدير ال�سجن وبهجت
العطية مدير الأمن و�سعيد قزاز وزير الداخلية ،يف �أيلول .((14( 1959
اما الثانية ،فكانت يف �سجن الكوت ،يوم � 3أيلول � ،1953سقط فيها �أكرث ال�سجناء
(وكان عددهم  )121بني قتلى وجرحى .وحدثت املجزرة بعد ح�صار �شامل� ،شمل قطع
املاء والطعام والكهرباء عن ال�سجن( .((14ان مذبحة الكوت تبدو مفتعله وكيديه �أكرث من
مذبحة �سجن بغداد( .((14وقد قوبلت هذه اجلرمية باال�ستنكار ال�شديد حتى ان حزب
اال�ستقالل الذي كان يعترب ميينيا ،كتب مذكرة �إىل رئي�س الوزراء ،جاء فيها:
(ان ق��وات الأم��ن ق��د �أ�صبحت ت��رى يف ال�ع��دوان على �أرواح امل�سجونني �ضرباً من
�ضروب (الغزو) الذي يباهى به وال يحا�سب عليه بل يتوقع القائمون به الثناء على
ما يرتكبون من جرائم)(.((14

وبعد ان �سقطت جمهورية مهاباد (الكردية) ،يف اواخر العام  ،1946عاد �إىل العراق
اربعة �ضباط عراقيون اكراد� ،سبق وان التحقوا بدولة مهاباد ،وقاتلوا مع جي�شها الذي
ت�ألف من متطوعني اكراد .وقد �سلم ه�ؤالء ال�ضباط انف�سهم �إىل احلكومة العراقية ،والتي

 -140االزري .امل�صدر ال�سابق� .ص.394
 -141احلاج .امل�صدر ال�سابق� .ص .136واجع اي�ضا بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.359 -358
 -142احلاج .امل�صدر ال�سابق� .ص.137
 -143بطاطو .امل�صدر ال�سابق360 -359 .
 -144الدكتور عبد االم�ير ه��ادي العكام .تاريخ حزب اال�ستقالل العراقي .1958 -1946
�ص.281
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بدال من ان تتفهم ظروفهم وحترتم م�شاعرهم ،فتحكم عليهم  -ك�أق�صى عقوبة  -باحلب�س
والطرد من اجلي�ش ،فانها احالتهم �إىل حمكمة ع�سكرية ،حكمت عليهم باالعدام ،حيث
مت تنفيذه بهم عام  .((14( 1947وهو امر كرره نظام البكر� -صدام فيما بعد ،يف حالة
م�شابهة .فعندما بد�أ هجوم اجلي�ش االردين -يف �أيلول  -1970على الفدائيني ،التحق
بالثورة الفل�سطينية ،احد ال�ضباط ال�شبان العاملني يف القوات العراقية ب��الأردن .وملا
انتهت املعركة ،ان�سحب مع القوات الفل�سطينية �إىل �سوريا .وبعد �سنتني من ذلك ،عاد �إىل
وطنه العراق ،فاحيل �إىل حمكمة ع�سكريه حكمته باالعدام ،ونفذ احلكم فيه على الفور.
وبالعودة �إىل احداث عام  1953الدموية ،ا�ضرب عمال �شركة نفط الب�صرة ،يف نهاية
ذلك العام ،مطالبني بزيادة اجورهم .فح�صل �صدام بني العمال وال�شرطة ،قتل فيه احد
العمال ،وجرح فيه عدد من العمال وال�شرطة .وفر�ضت احلكومة يف  1954/1/5االحكام
العرفية يف منطقة الب�صرة ،الأمر الذي �أدى �إىل ا�ستقالة وزيرين من احلكومة احتجاجا
على ذلك(.((14
وعندما وقع العدوان الثالثي على م�صر -عام  -1956ثار العراق من اق�صاه �إىل
اق�صاه ،وكانت الحداث مدينة النجف وقعها اخلا�ص( .((14حيث انت�شرت املل�صقات التي
حتمل كتابات مثل (ي�سقط نوري �سعيد) و(عا�ش جمال عبد النا�صر) ..الخ( .((14وهجمت
ال�شرطة على املدار�س املنتف�ضة ،الأمر الذي �أدى �إىل مقتل وجرح عدد من الطالب.
وكان احد القتلى �سبط احد العلماء الكبار ،مما �أعطى احلدث �صدى اكرب( .((14وفقدت
ال�شرطة �سيطرتها على �شوارع املدينة ،فان�سحبت وحلت قوات اجلي�ش حملها ،والتي بدال
من تنفيذ اوامر احلكومة ،ت�آخت مع اجلماهري وح�شودها .يقول تقرير لرئي�س ال�شرطة

 -145احلاج ،امل�صدر ال�سابق� .ص.71
 -146االزري .امل�صدر ال�سابق� .ص .425 -424واحمد فوزي .امل�صدر ال�سابق� .ص.147 -137
 -147انظر احلبوبي .امل�صدر ال�سابق�.ص11
 -148بطاطو .امل�صدر ال�سابق .الكتاب الثالث� .ص.61 -60
 -149احلاج .امل�صدر ال�سابق�.ص.164
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ال�سرية وا�صفا ذلك:
(ت�سلق امل�ت�ظ��اه��رون ��س�ي��ارات اجل�ي����ش ..،ون ��ددوا بفخامة ن��وري ال�سعيد و�صاحوا
مطالبني ب�سقوط �صاحب اجلاللة امللك ..وكان اجلنود يراقبونهم وقد بدت على
معظمهم معامل اال�ستح�سان الظاهرة)(.((15

واكت�سحت موجة من اال�ضرابات واملظاهرات ،دعما للنجف ،بغداد واملو�صل وكركوك
وال�سليمانية واربيل( .((15وامتدت �إىل مدن العراق الأخرى( .((15ومما له داللته ،ان املرجع
الديني االعلى يف النجف ال�سيد حم�سن احلكيم بعث �إىل امللك في�صل برقية جاء فيها:
(ان اراقة الدماء الربيئة ب�شكلها الوح�شي الفظيع يف بلدنا املقد�س لتدعو �إىل القلق
واال�ستنكار العظيمني ،ومن امل�ؤ�سف اغ�ضاء احلكومة عن ذلك كله و�سلوكها طريق
االرهاب لعموم الطبقات)(.((15

الأمر الذي يعني ان ال�سلطة امللكية فقدت حتى ت�أييد الزعامات الدينية التقليدية.
 -4النفوذ البريطاني:

تخلى الأم�ير عبد الإل��ه ون��وري ال�سعيد عن مبد�أ امللك في�صل الأول ال�شهري (خذ
وطالب) ،وا�ست�سلما للنفوذ الربيطاين (ومعه النفوذ الأمريكي الذي بات ال يقل  -يف
اخلم�سينات  -قوة عن النفوذ الربيطاين يف العراق) .وكانت ال�سفارة الربيطانية متلك
من النفوذ  -عند �سقوط النظام امللكي � -أكرث مما ميلكه البالط ،بل و�أكرث مما ملكته من
نفوذ يف العراق ،يف �أي يوم من الأيام ،منذ وفاة في�صل الأول حتى �سقوط النظام امللكي،
ماخال الأ�شهر القليلة التي تلت حركة ماي�س ،والتي كان العراق خاللها حتت احتالل
بريطاين مبا�شر.
كان النفوذ الربيطاين موجودا يف كل كبرية و�صغرية ،من �أم��ور الدولة العراقية،
 -150بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.61
 -151امل�صدر ال�سابق� .ص.62
 -152احلاج .امل�صدر ال�سابق� .ص.164
 -153امل�صدر ال�سابق� .ص.164
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ومهيمنا على �صناعة النفط ،املورد الأ�سا�س للعراق ،بل وعلى كل اقت�صاد العراق .فحتى
جتارة التمور كانت حتت احتكار ال�شركات الربيطانية.
وزج النفوذ الربيطاين العراق يف م�شاريع امربيالية ،ال م�صلحة له فيها ،وال قدرة
له عليها ،وكل ما انتجته تلك امل�شاريع هي ت�سعري روح الكراهية عند املواطنني جتاه
حكامهم .وكان اخطر تلك امل�شاريع هو (حلف بغداد) ،الذي �أثبتت الأحداث انه كان عبئا
على العراق واملنطقة ،ومل ت�ستفد منه الدول الغربية التي ان�ش�أته .اذ مل يكن له �أي دور
يذكر يف مواجهة النفوذ ال�شيوعي ،الذي ت�أ�س�س بدعوى مكافحته ،بل  -على العك�س من
ذلك  -كان احد العوامل التي �ساعدت على انت�شار ال�شيوعية يف املنطقة .و ترى الأمرية
بديعة (�شقيقه عبد الإله) يف مذكراتها التي �صدرت عام  ،2003بانه مل يكن امام نوري
ال�سعيد  -بعد العدوان الثالثي عام  -1956من بد �سوى االن�سحاب من حلف بغداد ،وكان
عدم االن�سحاب م�ؤ�شرا بان النظام امللكي بات قريبا من نهايته( .((15ان ر�أي الأمرية
بديعة هو من قبيل احلكمة التي فات اوانها .فقد كان الأمري عبد الإله يقول :ال ميكن
الت�ضحية بحلف بغداد الذي ي�شكل ال�ضمان الرئي�سي لكيان العراق(.((15
لقد ا�ضر النفوذ الربيطاين مبكانة الأمري عبد الإله ونوري ال�سعيد ومعظم ال�سيا�سيني
الآخرين ومب�صداقيتهم ،عند ال�شعب العراقي� ،إىل حد انهم غدوا يف نظره جمرد زمرة
من العمالء املكروهني .ومن ال�صعب اال�صغاء لالراء التي تربر للنظام امللكي� ،أو لنوري
ال�سعيد حتديدا،جماراة ذلك النفوذ ،بدعوى انه (كان يرى ان �سالمة العراق الميكن
�ضمانها اال مع حليف قوي)( .((15وبالتايل فان هذا هو اجتهاده ال�سيا�سي(.((15
يقول احمد خمتار بابان ،ولر�أيه هنا �أهمية فائقة ،فهو احد اعمدة النظام امللكي يف
 -154مذكرات وريثة العرو�ش .امل�صدر ال�سابق� -ص.183
 -155االزري .امل�صدر ال�سابق� .ص.549
 -156كنه .امل�صدر ال�سابق�.ص .318وانظر على �سبيل املثال ،القي�سي .امل�صدر ال�سابق (ر�أي
اجل��واه��ري ���ص )135 -134و(ر�أي ح�سني جميل ����ص ،)116والباججي .امل�صدر ال�سابق.
�ص.517
 -157بابان .امل�صدر ال�سابق� .ص.53
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�سنواته الأخرية:
(والب��د يل هنا ان اوج��ه نقدي لنوري ال�سعيد ،فقد يكون حمقا يف ا�ستناده على
االنكليز اثناء فرتة االنتداب على �أ�سا�س ان بريطانيا هي الدولة املحتلة للعراق..
لي�ستطيع ان ي�أخذ منها ما ي�ستطيع اخذه باحل�سنى ..وكانت هذه ال�سيا�سة الب�أ�س
بها حتى احلرب العاملية الثانية .اما بعد انتهاء احلرب فلم يبق لالنكليز نفوذهم
ال�سابق يف العامل اخلارجي ،و�أ�صبحت دولتهم دولة ثانوية ،لكن نوري ظل متم�سكا
ب�صداقته لالنكليز ..كانت �سيا�سته هذه خاطئة جدا ،وال�سيما بعد مت�سك االنكليز
بالقواعد الع�سكرية على رغم زوال احلاجة اليها ،وبعد ان نال كل من �سورية ولبنان
ا�ستقاللهما ،فكان يف �إمكان وزارت��ه الثانية ع�شرة يف العام  ،1954وقبلها يف حال
مت�سك االنكليز بهذه القواعد ان تلغي املعاهدة العراقية -الربيطانية ،وان ت�ضع
احلكومة العراقية يدها على هذه القواعد ،ومن امل�ؤكد ان االنكليز كانوا �سي�سلمون
باالمر الواقع ،فيك�سب نوري بذلك �شعبية كبرية.((15()..

ويقول بابان �أي�ضا ،ولكنه يتحدث هذه املرة عن االنكليز انف�سهم:
(ل��و ك��ان لالنكليز بعد نظر لفكروا يف امل�ستقبل البعيد ،وليك�سبوا حمبة ال�شعب
ال �ع��راق��ي( .((15واق��دم��وا م��ن تلقاء انف�سهم على �إل �غ��اء ه��ذه امل�ع��اه��دة (معاهدة
 ....)1930كما انهم اخط�أوا كثريا عندما مت�سكوا �أي�ضا باتفاقية امتياز النفط الأوىل
التي عقدت بينهم وبني العراق يف عهد االنتداب( .((16وهي ابرمت بني طرف قوي
واخر �ضعيف ،وقد ح�صلوا عليها ب�أ�ساليب غري م�شروعة ال تخلو من التهديد ،مثل
احتمال �ضياع والية املو�صل ،وبقي البرتول على مدى �سنوات الي�ستغل ،وال ي�ستفيد
العراق منه اال يف حدود متوا�ضعة جداً)(.((16

 -158امل�صدر ال�سابق� .ص.55
 -159املحبة لي�ست من اهداف ال�سيا�سة (او بتعبري �أدق هنا) العالقات الدولية ،والتي تقوم
على امل�صالح ولي�ست ال�صداقات.
 -160ان الذي يجب عليه ان ينا�ضل ويكافح من اجل تعديل او ت�صحيح اتفاقية النفط املجحفة
بحق العراق هي احلكومة العراقية ولي�ست احلكومة الربيطانيه.
 -161بابان .امل�صدر ال�سابق� .ص.247 -246
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لي�ست هناك امتيازات نفطية يف العامل ،ت�شبه تلك التي تتمتع بها �شركات النفط يف
العراق ،من ناحية �شمولها جلميع الأرا�ضي العراقية ،وحرمان العراق من حقه يف عقد
اتفاقيات جديدة مع �شركات اخرى للتنقيب عن النفط ،بل ان العراق نف�سه ال ميلك احلق
يف التنقيب عن النفط يف ارا�ضيه(.((16
ولي�س هذا فح�سب� ،إمنا كانت �شركات النفط تتحكم بكل ما يتعلق بالنفط العراقي،
وال تخ�ضع لل�سيادة العراقية ،فهي من الناحية الفعلية دولة داخل الدولة العراقية ،واال�سو�أ
من كل هذا انها كانت ت�ستحوذ على كل عوائد النفط وال تعطي العراق اال الفتات .وا�ضحى
و�ضع خزينة الدولة  -عام � -1950سيئا للغاية .وكانت احلكومة تكابد م�شقات عظيمة يف
�سبيل تدبري مرتبات املوظفني وامل�ستخدمني يف اخر كل �شهر( .((16بينما كانت �شركات
النفط  -عدا �شركتي الرافدين وخانقني  -التدفع اية �ضريبة للخزينة العراقية(.((16
ف�ضال عن ا�ستئثارها مبعظم ايرادات النفط العراقي ،واحتكارها لكل الأرا�ضي العراقية
كما قلنا �آنفاً.
ان �إفال�س اخلزينة العراقية ،واخلوف من ان ي�شكل الفقر الفظيع يف العراق ،بيئة
مثالية النت�شار ال�شيوعية ،وما تركه ت�أميم احلكومة االيرانية ل�شركات النفط العاملة يف
�إيران �آنذاك ،من ت�أثري كبري على الر�أي العام العراقي ،بحيث �أ�صبح مو�ضوع الت�أميم
مطلبا وطنيا( .((16هذه العوامل جمتمعة قلبت املوقف ل�صالح العراق ،و�أدت �إىل عقد
اتفاقية جديدة -يف �شباط  -1952بني العراق و�شركات النفط االحتكارية( ،((16زادت
فيها �إيرادات العراق من النفط ،من مليوين دينار عام � ،1950إىل �ستني ون�صف مليون
دينار عام .((16( 1955
 -162انظر .امل�صدر ال�سابق� .ص.205
 -163االزري .امل�صدر ال�سابق� .ص.350
 -164امل�صدر ال�سابق� .ص.355
 -165عن ت�أثري التاميم االيراين انظر العكام .امل�صدر ال�سابق� .ص  247ومابعدها.
 -166امل�صدر ال�سابق� .ص.249
 -167االزري .امل�صدر ال�سابق� .ص.331
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مل يلب هذا االتفاق جميع طلبات العراق ،وخا�صة فيما يتعلق باالحتكار الذي ي�شمل
جميع ارا�ضيه ،وبكميات النفط املنتجة والتي كانت  -وهذه احدى نقاط اخلالف الأ�سا�سية
بني العراق و�شركات النفط  -قليلة حتى بالقيا�س �إىل الكويت ،التي بد�أ ت�صدير النفط
منها عام  .1945فالكويت تنتج  60مليون طن �سنويا ،بينما ال ينتج العراق �أكرث من 30
مليون طن �سنويا .هكذا كان الو�ضع بني العراق و�شركات النفط ،عندما كان احمد خمتار
بابان رئي�س وزراء العراق ووفد عراقي ،يتفاو�ض مع �شركات النفط يوم � ،1958/7/5أي
قبل ت�سعة �أيام من ثورة  14متوز.
من جانب �آخر ،كان املوظفون وامل�ست�شارون الربيطانيون يف الدولة العراقية ،يتقا�ضون
ا�ضعاف ما كان يتقا�ضاه نظرا�ؤهم العراقيون ..راتب مفت�ش اللواء االنكليزي اكرب بكثري
من راتب املت�صرف (املحافظ) ،وامل�ست�شار يف الوزارة يتقا�ضى �أكرث مما يتقا�ضاه الوزير
نف�سه ،وكان ذلك عبئا يفوق حتمل امليزانية العراقية( .((16ويف خطوة تعد انتهاكا �صارخا
لل�سيادة الوطنية فر�ضت بريطانيا تعيني بريطاين يف جمل�س االعمار لي�ضمن لها ممار�سة
الت�أثري الذي تريده من داخل ذلك املجل�س ..ولت�أمني احل�صة التي كانت تطمع بريطانيا يف
احل�صول عليها من املقاوالت .ويبدو ان امريكا �ضغطت بدورها ،فتم تعيني ع�ضو امريكي
يف جمل�س االعمار �أي�ضا ( .((16وقد تقل�ص عدد املوظفني الربيطانيني يف الدولة العراقية،
يف �سنوات احلكم امللكي الأخرية ،ولكن بقي الكثري منهم كخرباء(.((17
عندما جرت انتخابات جمل�س النواب  -عام  -1954طالب القائم باالعمال الأمريكي
فيليب ايرلند( ،((17بحل املجل�س ب�سبب ح�صول املعار�ضة على ع�شرة مقاعد فيه .والغريب
ان ي�صف ايرلند الو�ضع نتيجة ه��ذه االنتخابات باخلطر ج��دا ،وان يعترب امل�ستقبل
مظلما وقامتا .وهكذا اجربت ال�سفارتان الأمريكية والربيطانية احلكومة العراقية على

 -168بابان .امل�صدر ال�سابق� .ص 247
 -169االزري .امل�صدر ال�سابق� .ص.322 -321
 -170انظر بابان ،املرجع ال�سابق� .ص.248
 -171له كتاب (العراق درا�سة يف تطوره ال�سيا�سي).
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حل املجل�س( .((17ان هذه احلادثة لها �أكرث من داللة مهمة ،فهي  -من جانب  -تبني
طريقة تفكري القوى االمربيالية ،حتى عندما يكون ممثلها يف بغداد ،رجل باحث مب�ستوى
ايرلند .وتبني من جانب اخر ،ان تلك القوى التي كانت تهيمن على العراق ،وبالرغم من
جوا�سي�سهم وخربائهم وعالقاتهم املت�شعبة ،فان معرفتهم بال�ش�أن العراقي ظلت �سطحيه
وغري دقيقه( .((17وهذا امر يح�صل مع كل احتالل ،حيث يت�صور انه يعرف البلد الذي
يحتله جيدا ،وانه قادر ان يحكم قب�ضته عليه ،ثم يتفاج�أ بعك�س ذلك متاما.
ومن املفيد الوقوف عند تقرير للحزب ال�شيوعي -الذي �صدر يف �شباط  -1944عن
ن�شاطات ال�سفارة الربيطانية .يقول التقرير:
(�أ�س�ست لها �شبكة وا�سعة من العمالء منبثني يف جميع ف��روع الإدارة احلكومية،
وامل��دار���س العالية ،وجميع امل�ؤ�س�سات الأهلية ،وبني جميع الطبقات ويف الطرقات
واملقاهي.((17()...

ان هذا التقرير يومئ �إىل طبيعة العقلية ال�سيا�سية ال�سائدة يف او�ساط احلركات
ال�سرية �آن��ذاك ،ومدى واقعيتها وحكمتها ودقتها .ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا :ملاذا
حتتاج ال�سفارة الربيطانية لهذا اجلي�ش العرمرم من اجلوا�سي�س ،والدولة العراقية كلها،
بحكومتها و�أجهزتها وملفاتها حتت هيمنتها؟ يبدو �أن لهذا التقرير وظيفة مزدوجة ،فهو
يريد �أن يقول للأ�صدقاء :كونوا على �أعلى درجة من اليقظة والكتمان ،لأن العدو موجود
يف كل مكان .ويريد �أن يقول للأعداء من العراقيني :انتم من جي�ش العمالء .وهذا ما
ا�ستخدمه ال�شيوعيون على �أو�سع نطاق �ضد كل من اختلف معهم فيما بعد .اذ اتهموا
خ�صومهم  -عام  -1959حتى من كان منهم يف اق�صى املدن املن�سية ،ومل يزر يف حياته
بغداد ،بالعمالة واخليانة.

 -172االزري .امل�صدر ال�سابق� .ص.523 -520
 -173انظر ما قاله احد الدبلوما�سيني الغربيني املهمني يف بغداد لبطاطو قبل الثورة ب�أ�سابيع
(امل�صدر ال�سابق� .ص.)73
� -174سيف .امل�صدر ال�سابق� .ص.72
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 -5التآمر على القضايا العربية:

�إثر ت�أميم الرئي�س جمال عبد النا�صر �شركة قناة ال�سوي�س ،راح الأم�ير عبد الإله
يحر�ض الربيطانيني ،على العمل الع�سكري �ضد ت�أميم قناة ال�سوي�س قائال:
(اذا كان العمل الع�سكري املبا�شر م�ستحيال يف الوقت احلا�ضر ،ب�سبب عدم ا�ستعداد
اجلي�ش الربيطاين ،فانه بعد �أن ي�صبح اجلي�ش الربيطاين م�ستعدا لذلك ،البد من
العثور على ذريعة للقيام بهذا االجراء.((17()..

و�أ�ضاف:

(اذا مل ي�سقط جمال عبد النا�صر يف وقت ق�صري جدا� ..سوف يعم ال�شرق ا�ضطراب
ال �سبيل �إىل عالجه)(.((17

ويروي امللحق الع�سكري الربيطاين جرالد دي غوري ،ب�أن عبد الإله قال مرة:
(اين ال�ستغرب كيف اكون عربيا)(.((17
وال ادري هل كانت هذه جمرد مزحة �أو كلمة عابرة �أو انه يق�صد ما يقول فعال؟
على �أي ح��ال ،ي�صف الدكتور حممد ح�سن �سلمان ،احد وزراء العهد امللكي ،موقف
احلكومة العراقية من العدوان الثالثي على م�صر ،بانه موقف غري م�شرف وال يتنا�سب
مع االحداث( .((17وتعلق على ذلك الدكتورة �سانحة امني زكي يف مذكراتها بالقول:
(ان موقف احلكومة العراقية البارد جتاه العدوان الثالثي اثار ال�ضباط والطبقات
املثقفة وكانت كال�شرارة التي ا�شعلت يوم  14متوز .((17()1958

وبعد ذل��ك ،ادخ��ل النظام امللكي نف�سه  -بدفع من ال��والي��ات املتحدة  -يف م���أزق
�آخر( .((18فبحجة مكافحة اخلطر ال�شيوعي والنفوذ ال�سوفيتي ،بد�أ التخطيط للت�آمر على

 -175دي غوري .امل�صدر ال�سابق� .ص.302 -301
 -176امل�صدر ال�سابق� .ص.302
 -177طارق النا�صري .امل�صدر ال�سابق� .ص.70
� -178سلمان .امل�صدر ال�سابق� .ص.287
� -179ص .713
� -180سلمان .امل�صدر ال�سابق.287 .
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�سوريا( .((18يقول خليل كنه احد الوزراء املقربني لنوري ال�سعيد:

(وميكن القول ان ارهاق الذهن ب�سوريا ،قد �أدى ب�صورة مبا�شرة �إىل �سقوط امللكية)(.((18
ثم كان قيام اجلمهورية العربية املتحدة  -يف عام  -1958مبثابة الق�شة التي ق�صمت
ظهر النظام امللكي .وقد انفجرت احدى عيني الأمري عبد الإله لبالغ انفعاله وت�أثره من
هذا احلدث .و�سارع النواب والأعيان ،يخففون عن الأمري وقع النكبة ،ويعلنون ت�أييدهم
له ول�سيا�ساته(.((18
ويف � 14شباط � ،1958أعلن االحتاد العربي الها�شمي ،بني العراق والأردن ،وعني امللك
في�صل الثاين رئي�سا لالحتاد وامللك ح�سني نائبا له .ومت ت�شكيل وزارة احتادية� ،إىل جانب
وزارتي العراق والأردن( .((18وار�سل الرئي�س جمال عبد النا�صر برقية �إىل امللك (في�صل
الثاين) ،تهنئه باالحتاد ،وكان امل�ؤمل ان يرد عليها بربقية رقيقه مماثله ،غري ان الأمري
(عبد الإله) تباط�أ يف اجلواب ،فرتك ذلك ا�سو�أ االث��ر( .((18يقول حممد ح�سن �سلمان
ع�ضو جمل�س االحتاد (اعلى �سلطة ت�شريعيه يف االحتاد الها�شمي):
(كان �صدى قيام االحتاد يف كال البلدين ،العراق والأردن ،غري م�سر وال مفرح ،اذ
�شعر اجلميع بانه رد غري جميل على قيام الوحدة بني م�صر و�سورية)(.((18

وتقول الدكتورة �سانحة  -وهي من املوالني كما قلنا للعهد امللكي  -يف مذكراتها:
(ا�ستقبل ال�شعب ال�ع��راق��ي ه��ذا االحت��اد بكل فتور وب��رود ومعار�ضة ،وق��د �سمعت
ان��ا بع�ض اجلماعات ت�ضحك م��ن ه��ذا (االحت ��اد) وك��أن��ه مهزلة وحم��اول��ة للت�شبه
باجلمهورية العربية املتحدة)(.((18

 -181بابان .امل�صدر ال�سابق� .ص.151 -146
 -182ب�صري .امل�صدر ال�سابق .اجلزء االول� .ص.48
 -183كنه .امل�صدر ال�سابق� .ص.286
 -184راجع �سلمان .امل�صدر ال�سابق� .ص.292 -288
 -185كنه .امل�صدر ال�سابق� .ص.278
� -186سلمان .امل�صدر ال�سابق� .ص.292
� -187ص .715
جعفر احل�سيني

51

ومما يتعلق بهذا االحتاد ،ان نوري ال�سعيد ،وحتى ال يتحمل العراق وحده �أعباء ميزانية
االحتاد ،طالب بريطانيا ب�إعطاء الكويت ا�ستقاللها ،و�ضمها لالحتاد كدولة ثالثة(،((18
ويكون امريها نائبا ثانيا لرئي�س االحت��اد( .((18ف�أخذت بريطانيا متاطل نوري ال�سعيد،
مما حدا به ،ويف لقاء عا�صف  -يوم  9حزيران  -1958مع ال�سفري الربيطاين ،بح�ضور
وزير املالية عبد الكرمي االزري ،ان ينتقد بانفعال ،ورمبا لأول مرة يف حياته ،ال�سيا�سة
الربيطانية .ومما قاله:
(اين مت�أكد با�ستمراركم على هذه ال�سيا�سة اخلاطئة �سوف تخ�سرون جميع البالد
العربية ..واذا بقي لكم �صديق من العرب فانه �سيكون متهما باخليانة ،ويطارد
ويتعر�ض للقتل وال�سحل يف ال�شوارع)(.((19

وكانت بريطانيا قد ا�شارت على العراق ،ان يفاحت �شيخ الكويت اوال .فار�سلت احلكومة
العراقية  -يف ني�سان  -1958توفيق ال�سويدي نائب رئي�س الوزراء �إىل �شتورة يف لبنان،
لالجتماع ب�أمري الكويت ال�شيخ عبد اهلل ال�سامل ال�صباح ،الذي كان ي�ستجم هناك .ثم
وجهت احلكومة العراقية دعوة له لزيارة العراق ،فلبى الدعوة ،ولكنه رف�ض االقرتاح
رف�ضا تاما .الأمر الذي ف�سرته احلكومة العراقية ،بانه رف�ض من احلكومة الربيطانية
ل�لاق�تراح( .((19املفارقة ،ان هناك من يربط بني �سعى ن��وري ال�سعيد ،ل�ضم الكويت
لالحتاد ،وبني م�صريه التع�س يف  15متوز(.((19
ومن ال�ضروري الإ�شارة �إىل ان خليل كنه عزا عدم حما�س العراقيني لالحتاد الها�شمي
�إىل �سببني ،اولهما تق�سيم العراق الطائفي والعن�صري ،ذلك التق�سيم الذي الينظر �إىل

� -188سلمان .امل�صدر ال�سابق� .ص .299 -298وراجع اي�ضا كنه .امل�صدر ال�سابق� .ص-297
.299
 -189د� .سانحة .امل�صدر ال�سابق� .ص.715
 -190االزري .امل�صدر ال�سابق� .ص.610 -607
 -191امل�صدر ال�سابق� .ص .621وانظر الباججي .امل�صدر ال�سابق� .ص.515
 -192انظر -على �سبيل املثال -د� .سانحة .امل�صدر ال�سابق� .ص ،715وكنه .امل�صدر ال�سابق.
�ص .299وانظر اي�ضا احلبوبي .امل�صدر ال�سابق� .ص.171
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تغيري الواقع بارتياح ،خوفا من تبدل ن�سب التمثيل القائمة(� .((19أي �أنه يعزو ذلك �إىل
ال�شيعة واالك��راد .ورمب��ا ق�صد بذلك  -وهو من �أرك��ان الطائفية ال�سيا�سية املعروفني
�آنذاك  -ال�شيعة وحدهم .امل�ؤ�سف ان هذا الزعم تكرر يف تف�سري احداث الحقة ،من قبل
طائفيني �آخرين .وملا كنا ب�صدد البحث يف �أخطاء وخطايا العهد امللكي ،فان هذا التف�سري
الطائفي ،لرف�ض ال�شعب العراقي ،ذلك االحتاد الذي ولد ك�سيحا ،هو جزء من حماولة
بع�ض امل�س�ؤولني ،للتن�صل من امل�س�ؤولية عن تلكم الأخطاء واخلطايا .فرتاهم ين�سبون
اخفاقاتهم م��رة للدعاية ال�شيوعية ،وم��رة جلمال عبد النا�صر ،وم��رة جلهل ال�شعب
العراقي ،ومرة لل�شيعة ..الخ.
ان ال�شعب العراقي كله ،رف�ض ذلك االحتاد ،لأنه  -بب�ساطه  -كان م�شروعا امربياليا،
للرد على قيام اجلمهورية العربية املتحدة ،وملحاربة الرئي�س جمال عبد النا�صر( .((19بل
(مل يكن احد من رجال العراق البارزين متحم�سا لذلك االحتاد ،حتى نوري ال�سعيد ،مل
يكن متحم�سا كما دلت على ذلك امياءاته وتلميحاته ..اما امللك ح�سني ،عاهل الأردن،
فقد كانت عالئم عدم الر�ضا ،ظاهرة على وجهه.((19()..
 -6االستبداد:

�أريد هنا ان �أحتدث حتديدا عن تزييف االنتخابات ،كمظهر فج من مظاهر ا�ستبداد
النظام امللكي ،مما حال -بالتايل -دون اقامة حياة �سيا�سية �سليمة وم�ستقرة .يقول عبد
املجيد القي�سي عن ر�ؤ�ساء الوزارات يف العهد امللكي:
(م��ام��ن اح ��د م�ن�ه��م اال وزور االن �ت �خ��اب��ات واه� ��در احل��ري��ات وت�ع���س��ف با�ستعمال
ال�سلطات)(.((19

 -193كنه .امل�صدر ال�سابق� .ص.287
 -194انظر امل�صدر ال�سابق� .ص.286
� -195سلمان .امل�صدر ال�سابق� .ص.299
 -196القي�سي .امل�صدر ال�سابق� .ص.144
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فاالنتخابات يف العهد امللكي كانت مهازل حقيقية .ولعل فيما يرويه النائب والوزير
ال�سابق عبد الكرمي االزري ،وكيف �أ�صبح ذات مرة نائبا ،ما يغني عن �أي حديث عن تلك
املهازل ،اذ يقول:
(يف �صبيحة يوم من �أي��ام ت�شرين الأول �سنة  1943ات�صل بي قريبي ال�سيد ح�سني
النقيب الرفيعي بالهاتف قائال يل اهنئك من �صميم قلبي ،ف�س�ألته عن ماذا تهنئني؟
اجابني على فوزك باالنتخابات النيابية .امل ت�ستمع للإذاعة؟ ..فقد ذكرت ا�سمك
بني الفائزين يف االنتخابات النيابية عن لواء العمارة (حمافظة مي�سان حاليا)..
وقد تبني يل فيما بعد ان ما �أنب�أين به ال�سيد ح�سني النقيب الرفيعي كان �صحيحا.
وانني قد انتخبت عن لواء العمارة ،وانا ال ادري ،ومل اراجع احدا ال من الناخبني وال
من املنتخبني الثانويني -وكانت االنتخابات جتري وقتئذ على درجتني -وال احدا
من رجال الإدارة املحلية والحتى وزير الداخلية)(.((19

ويعلق االزري على ذلك:
(وهكذا جئت �إىل جمل�س النواب عن غري علم وال رغبة مني وبدون ان ابذل جهدا
يف ذلك .لقد انتخبني يف الواقع من الأمر نائبا عن لواء العمارة احلكومة ممثلة
بوزير داخليتها.((19()..

ورغ��م ذل��ك ف��ان جميع املجال�س النيابية ،ك��ان يتم حلها بعد ف�ترة من انتخابها
(تعيينها)� ،سوى جمل�س واحد .املفارقة املثرية لل�سخرية ،ان هذا املجل�س الوحيد الذي
اكمل مدته الد�ستورية ،هو نف�سه الذي �شهد ا�سو�أ املهازل الد�ستورية يف تاريخ العراق
امللكي .فهو الربملان الذي عزل عبد الإله من الو�صاية ،وعني حمله ال�شريف �شرف ،وكان
ذلك ب�إجماع احلا�ضرين .وهو الذي الغى القرار ال�سابق واع��اد الأم�ير عبد الإل��ه �إىل
الو�صاية على العر�ش ب�إجماع احلا�ضرين �أي�ضا .ثم وافق على رفع احل�صانة الربملانية عن

 -197االزري .امل�صدر ال�سابق� .ص ،160وانظر روايات م�شابهه يرويها ،ال�شابندر .امل�صدر
ال�سابق� .ص  ،477والهاليل �ص 29 -27و143 -142و .123
 -198امل�صدر ال�سابق� .ص.162
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رئي�سه (�أي رئي�س الربملان) وبع�ض الأع�ضاء الآخرين وعن ر�شيد عايل الكيالين ووزرائه.
ثم انربى هذا املجل�س ،يعدل القانون الأ�سا�سي العراقي( .((19وكان التعديل يف حد ذاته
خمالفة د�ستوريه ،النه اليجوز تعديل الد�ستور خالل فرتة الو�صاية(.((20
 -7االجهاز المستمر
على المجتمع المدني:

ان املرء لي�شعر باملرارة العميقة ،وهو يرى االجهاز امل�ستمر ،يف العهود ال�سيا�سية
املتعاقبة ،على كل عوامل اال�ستمرار والتوا�صل والرتابط بني الأجيال املتعاقبة ،والتي من
�ش�أنها ان تراكم اخلربات وتعزز امل�ؤ�س�سات املدنية .فمثال (عندما �سقط العهد امللكي
يف العراق كان عمر جريدة االهرام امل�صرية ثمانني عاما ،بينما مل يكن يزيد عمر اية
مطبوعة عراقية عن ال�سنتني)( .((20فقد فر�ضت االحكام العرفية  -يف العهد امللكي-
�ست ع�شرة مرة( .((20ويف كل مرة منها ،يتم منع كل �شكل من ا�شكال احلياة املدنية �أو
الثقافية ،بل وحتى جتمع ب�ضعة �أ�شخا�ص الي غر�ض كان.
وللتدليل على عمق املا�س�أة� ،س�أكتفي باحلديث عما جرى عام  .((20( 1954اذ ا�صدر
�سعيد قزاز وزير الداخلية يف وزارة نوري ال�سعيد الثانية ع�شرة ،بيانا الغى فيه جميع
الأحزاب واجلمعيات والنوادي املجازة يف كافة انحاء العراق .وقرر جمل�س الوزراء يف
الوقت نف�سه تعطيل ال�صحف احلزبية عن ال�صدور ملدة �سنة واحدة .ثم ا�صدر جمل�س
ال���وزراء -بعد ف�ترة وجيزة من ذل��ك  -مر�سوما خ��ول وزارة الداخلية الغاء اج��ازات
ال�صحف واملطبوعات .وتنفيذا لهذا املر�سوم ،الغى وزير الداخلية �سعيد قزاز ،اجازات

 -199القي�سي .امل�صدر ال�سابق� .ص.379
 -200راجع احل�سني .امل�صدر ال�سابق .اجلزء ال�ساد�س.175 -128 .
 -201امل�ؤلف .على حافة الهاوية .لندن � .2003ص.430
(( 202الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص 19وما بعدها.
 -203راجع فوزي .امل�صدر ال�سابق� .ص 219وما بعدها.
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� 130صحيفة يف بغداد ،و� 20صحفية يف املو�صل ،و� 7صحف بالب�صرة ،و�6صحف بكربالء،
و�صحيفة واحدة يف كل من اربيل وال�سليمانية والكوت وكركوك ،و� 3صحف يف كل من
العمارة واحللة .باخت�صار �شديد مت اغالق جميع ال�صحف.
وقد و�صفت هذه االجراءات بانها:
(ق��د ذبحت ال�صحافة العراقية ونحرت رق��اب ال�صحفيني املوالني وغ�ير املوالني،
ال�سائرين يف ركاب ال�سلطة واملعار�ضني لها)(.((20

اما �سلمان ال�صفواين (ال�صحفي الكبري وال�سيا�سي املعروف والوزير فيما بعد) فقد
كتب يقول:
(بعد �صدور قانون املطبوعات خلوت �إىل نف�سي ..فر�أيت اين �أم��ام �أمرين ال ثالث
لهما :اما ان �أت��رك ال�صحافة واعتزل ال�سيا�سة ،واما ان اجتمل بال�صرب وا�سري يف
الطريق �إىل نهايتها ..وم��ازال هذان الهاج�سان يحومان يف ذهني ،فيرتجح عندي
هذا تارة ،ويرتجح ذاك مرة �أخرى)(.((20

ومن �سخريات القدر ،ان جريدة اليقظة امل�سائية ،التي ير�أ�س حتريرها ال�صفواين،
والتي كانت قد عطلت ،وافق جمل�س ال��وزراء على �صدورها ثانية ،ف�صدرت من جديد
م�ساء  13متوز  .1958يقول احمد خمتار بابان  -اخر رئي�س وزراء يف العهد امللكي:
(كلمني عبد اهلل بكر (رئي�س ال��دي��وان امللكي) بالتلفون بعد �صدور القرار (ق��رار
ال�سماح جلريدة اليقظة بال�صدور) ق��ال :تعال ان امللك يريدك .فقلت ان امل�سالة
مهمة واذا (امللك) ي�س�ألني :كيف تفرج عن اجلريدة بدون اخذ ر�أيي؟)(.((20

بعد �ساعات من ذلك اندلعت ثورة 14متوز ،وذهب النظام امللكي �إىل ذمة التاريخ.

 -204امل�صدر ال�سابق� .ص.224
 -205امل�صدر ال�سابق� .ص.225
 -206بابان .امل�صدر ال�سابق� .ص.269
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(((20

 -8الطائفية

:

من الالزم حتديد املق�صود بالطائفية هنا ،الن بع�ض الطائفيني ينفون عنهم تهمة
الطائفية ،بدعوى انهم غري متدينني ،وبالتايل فانهم ابعد ما يكون عن املمار�سات
الطائفية .يقول الدكتور علي الوردي:
(الطائفية لي�ست دينا امنا هي نوع من االنتماء القبلي �إىل مذهب �أو �شخ�ص معني.
والفرد الطائفي حني يتع�صب ملذهب ال يهتم مبا يف املذهب من مبادىء خلقية �أو
روحية ،فذلك امر خارج عن نطاق تفكريه ،وكل ما يهتم به هو ما يوحي به التع�صب
من والء جلماعته وعداء لغريهم)(.((20

ان الطائفية يف العهد امللكي ،كانت �سيا�سة بريطانية ،لقت هوى وت�أييداً ،من بقايا
ال�سلطة العثمانية يف العراق ،والذين كانوا ي�ؤلفون اغلبية اهل احلل والعقد يف العهد
امللكي .اذ (كانت ال�سيا�سة الربيطانية يف العراق منذ البدء ..تقوم على اق�صاء ال�شيعة
عن املنا�صب الرفيعة امل�س�ؤولة)(( .((20وقد توقعت دائرة اال�ستخبارات الربيطانية ان ت�ؤدي
هذه ال�سيا�سة �إىل االيقاع بني الطائفتني ،وخلق حالة من �سوء التفاهم)( .((21الأمر الذي
مل يح�صل يف �أيام العهد امللكي ،ولكنه ح�صل  -وبفظاعة  -بعد حوايل ن�صف قرن من
�سقوط النظام امللكي .ف�شباب ال�شيعة كانوا � -ش�أنهم �ش�أن غريهم من العراقيني  -مت�أثرين
بالأفكار القومية واملارك�سية .وعدّوا الطائفية نتيجة من نتائج االحتالل الربيطاين ،وانها
�ستزول بزوال النفوذ اال�ستعماري عن العراق .لكن الطائفية  -ولال�سف  -باتت حتى
بعد ثورة  14متوز  ،1958احدى ثوابت ال�سيا�سة العراقية ،وغدا كل من يخرج عليها هو

 -207راجع للمزيد عن ذلك ،امل�ؤلف .امل�صدر ال�سابق� .ص .240 -199كذلك ح�سن العلوي.
ال�شيعة والدولة القومية ،وعبد الكرمي االزري.م�شكلة احلكم يف العراق .وغريها.
 -208علي الوردي .ملحات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث .اجلزء الثاين� .ص.6
 -209عبد اهلل فهد النفي�سي .دور ال�شيعة يف تطور العراق ال�سيا�سي احلديث .بريوت .1973
�ص.119
 -210امل�صدر ال�سابق نف�سه.
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الطائفي وهو الالوطني(.((21
ان ال�سلطة يف العهد امللكي� ،سلطة طائفية بكل معنى الكلمة .وكان اختيار امل�س�ؤولني
يتم على �أ�س�س طائفية( .((21وحتى عام � ،1947أي لأكرث من ربع قرن من قيام احلكم
امللكي ،مل ي�شغل رئا�سة الوزراء �أي �شيعي .ثم جيء ب�صالح جرب ك�أول �شيعي يتقلد رئا�سة
الوزراء .ويبدو ان ذلك كان بتوجيه بريطاين ،بق�صد ك�سب �سكوت ال�شيعة ،على االتفاقية
العراقية  -الربيطانية املزمع عقدها ،لتحل حمل اتفاقية عام  .1930لكن ال�شعب العراقي
برمته ،انتف�ض وا�سقط املعاهدة والوزارة معا(.((21
وعندما �سقط النظام امللكي  -عام  -1958كانت قد ت�شكلت  59وزارة منذ عام .1920
وكان منها خم�س وزارات فقط قد �شكلها ر�ؤ�ساء وزراء �شيعة� ،أي ما ن�سبته .((21(٪47,8
وحتى عام  ،1953مل يكن هناك �ضابط �شيعي واحد برتبة كبرية .الأمر الذي احتج
عليه احد الوزراء ال�شيعة( .((21فعني  -بعد ذلك  -كاظم عبادي قائدا للقوة اجلوية لفرتة
ق�صرية .ومل يكن هناك �سفري عراقي واحد من ال�شيعة ،حتى عام  .1956وقد عني �أول
�سفري منهم بعد ان احتج النائب ال�شيعي عبد الكرمي االزري على ذلك �أمام امللك والأمري
عبد الإله(.((21
�أما بالن�سبة للربملان ،فيبدو ان الهدف الأول من تزوير االنتخابات ،هو احليلولة دون
ان يكون لل�شيعة متثيل فيه يتنا�سب مع ن�سبتهم من ال�شعب العراقي( .((21فكانت مناطقهم
 -211امل�ؤلف .امل�صدر ال�سابق� .ص.205
 -212راجع  -على �سبيل املثال  -بابان ،امل�صدر ال�سابق �ص  .232 ،231 ،185 ،69و�سلمان،
امل�صدر ال�سابق� ،ص  .68وال�شابندر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص  .460واالزري ،تاريخ يف ذكريات
(م�صدر �سابق)� ،ص  .589 -588وكذلك �شوكت� ،سرية وذكريات ،اجلزء الثاين ،بغداد .1990
�ص.695 -693
 -213ح�سن العلوي .ال�شيعة والدولة القومية يف العراق .لندن � .1990ص.200
 -214امل�صدر ال�سابق� .ص.200
 -215االزري .تاريخ يف ذكريات (م�صدر �سابق)� .ص.442
 -216االزري .م�شكلة احلكم يف العراق (م�صدر �سابق)� .ص.315 -314
 -217العلوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.194
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ميثلها نواب ،ن�صفهم من ال�شيعة ،والن�صف الآخر من رجال النظام امللكي ال�سنة .والذين
مل ي�سبق للكثريين منهم ان زاروا تلك املناطق (التي عينوا كممثلني عنها)� .أو رمبا كانوا
ال يعرفونها وال يعرفون �أين تقع .ويف كل الأح��وال ،فان الأمر �سيبدو اقل فجاجة لو ان
القائمني على تزوير االنتخابات يف العهد امللكي ،عينوا  -ولو ملرة واحدة فقط  -نائبا
�شيعيا ليمثل منطقة �سنية ،كما كانوا يعينون النواب ال�سنة عن املناطق ال�شيعية(.((21
ومل يقت�صر الأمر على التمييز ال�سيا�سي �ضد ال�شيعة ،بل هناك ما هو اخطر من ذلك.
فرفعت اجلادرجي ينقل عن والده ال�سيا�سي املعروف كامل اجلادرجي( :ان احلكومة كانت
تنوي يف احدى وزارات (نوري) ال�سعيد ان�شاء مدار�س مهنيه يف اجلنوب .فكان اعرتا�ض
والدي على ذلك بقوله ان نوري ال�سعيد يريد ان يجعل من �أبناء اجلنوب (واغلبهم من
الطائفة ال�شيعية) عماال ماهرين لي�س اال ،يف حني يجعل من �أبناء ال�شمال (واغلبهم من
ال�سنة) خريجي جامعات)( .((21وعندما خرجت وزارة املعارف والتي كان على ر�أ�سها
وزير �شيعي ،على �سيا�ستهم الرامية �إىل حرمان �أبناء اجلنوب من فر�ص التعليم ،قاموا
باجراء ال مثيل له يف كل العامل ،قدميه وحديثه ،متخلفه ومتقدمه ،فقد عينوا رئي�س �أركان
اجلي�ش مديرا للمعارف بالوكالة ،الأمر الذي كان مبثابة احتالل ع�سكري لوزارة املعارف،
فما كان من الوزير اال ان قدم ا�ستقالته( .((22وعندما حدثت ثورة  14متوز  ،1958كانت
هناك مدن كثرية يف اجلنوب ،ال يوجد فيها مدار�س ابتدائية للبنات ،وال مدار�س ثانوية
للبنني .ف�ضال عن حرمانها من اب�سط اخلدمات ،ومن الطرق املعبدة التي تربطها باملدن
الأخرى ..وما �شابه.
وبالرغم من االعرتا�ضات التي ابداها عدد من النواب  -عام  -1945على التمييز
�ضد ال�شيعة يف القبول يف الكلية الع�سكرية .وبالرغم من وعود وزير الدفاع �آنذاك الفريق

 -218راجع االزري .امل�صدر ال�سابق� .ص.122 -110
 -219رفعت اجلادرجي� .صورة �أب .بريوت � .1958ص.116
 -220راجع الأزري .تاريخ يف ذكريات (م�صدر �سابق)� .ص  .62 -56وراجع اي�ضا احل�سني.
املرجع ال�سابق .اجلزء الرابع� .ص.141
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ا�سماعيل نامق بحل هذه امل�س�ألة ،اال ان الو�ضع ظل على ماهو( .((22وحالت الطائفية
ال�سيا�سية يف العهد امللكي ،من جانب �آخر ،دون ا�صدار القانون املوحد لالحوال ال�شخ�صية
للطائفتني ،والذي �سنته جلنة خمت�صة .ذلك الن القانون اخذ بع�ض احكامه من الفقه
ال�شيعي .وقد �صدر القانون بعد الثورة والتي اجرت عليه تغيريات ا�سا�سية(.((22
من ال�ضروري ان نعود قليال �إىل الوراء� ،إىل عام � ،1935إذ ا�صدر ال�شيخ حممد ح�سني
كا�شف الغطاء ،امل�شروع الإ�صالحي املعروف بامليثاق ،والذي لو تبنته الدولة ،لكان م�ستقبل
العراق خمتلفا .فهو يقوم على ثالثة ا�س�س ،هي �إقامة حكومة منتخبة ،واطالق احلريات
العامة ،وحتقيق امل�ساواة( .((22لكن حكومة يا�سني الها�شمي  -القائمة انذاك  -جندت كل
و�سائلها ملحاربة هذا امل�شروع ،وو�صمته ب�أنه طائفي.
امللفت للنظر ان بع�ض ال�سيا�سيني ال�شيعة ،امل��وال�ين للحكومة �آن����ذاك ،والذين
ا�ستخدمتهم ملحاربة هذا امل�شروع ،راحوا فيما بعد يتبنون الأفكار الواردة يف امل�شروع،
وان مل ي�صرحوا بذلك(.((22
ان حكومات احلكم امللكي مل تعامل مواطنيها ال�شيعة بروح طيبة .وليتها عاملتهم كما
عاملت الطائفة اليهودية قبل نزوحها �إىل فل�سطني ،وليتها اعطتهم بع�ض ما كانت تعطي
اليهود من حقوق .فعلى �سبيل املثال ،كان هناك للطائفة اليهودية من ميثلها يف حمكمة
التمييز للنظر يف الأح��وال ال�شخ�صية اخلا�صة باليهود ،بينما مل يكن هناك اي قا�ض
�شيعي يف حمكمة التمييز حتى �سنة .((22( 1953

 -221االزري .امل�صدر ال�سابق� .ص.243 -237
 -222امل�صدر ال�سابق� .ص.249 -246
 -223االزري .م�شكلة احلكم (م�صدر �سابق)� .ص 65 -62نقال عن تاريخ الوزارات للح�سني
والذي �سماه مبيثاق النجف.
 -224قدم ال�شيخ حممد ر�ضا ال�شبيبي مذكرة �إىل الرئي�س عبد ال�سالم عارف  -عام -1964
يطالبه فيها باطالق احلريات العامة ،وبنبذ الطائفيه ...الخ .وكان ال�شيخ ال�شبيبي وال�شيخ علي
ال�شرقي قد ا�صدرا  -عام  -1935بيانا �ضد امليثاق.
 -225بابان .امل�صدر ال�سابق� .ص.233
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والبد من الوقوف عند التربير ال�سخيف بان الغنب الذي حلق ال�شيعة يف وظائف الدولة
�سببه (انهم مل يكونوا مهيئني للوظائف)(.((22
فمما يدح�ض ذل��ك  -من بني �أمثلة كثرية  -ان ثالثة من وزراء حكومة النقيب
( )1920كانوا ال يجيدون القراءة والكتابة اال ب�صعوبة( .((22يف الوقت نف�سه كان هناك
الع�شرات �أو املئات من املثقفني ال�شيعة ،والذي حالت طائفية النظام امللكي ،دون اخذهم
املكان املنا�سب يف الدولة .وكان هناك الآالف من �أ�ساتذة وعلماء وادباء احلوزة العلمية
يف النجف وكربالء والكاظمية ،والذين كانوا �أكرث ثقافة ،من بع�ض كبار موظفي العهد
امللكي الأوائ��ل( ((22والذين �سنذكر بعد قليل �أمثلة منهم� ،أي من �أولئك املوظفني الذين
كانوا ان�صاف اميني �أو اميني فعال� .إن بني �أ�ساتذة وادباء احلوزة ،من جمع بني الت�ضلع يف
العلوم العربية واال�سالمية ،وبني االطالع الوا�سع على املعارف والعلوم احلديثة .بل وكان
بع�ضهم من كبار املثقفني ،كمحمد ر�ضا ال�شبيبي وعلي ال�شرقي وامثالهما.
ومن املفيد ان احتدث عن �شخ�صية غري عادية ،من �أولئك الرجال ال�شيعة ،الذين
حالت طائفية النظام امللكي ،دون ان ي�أخذ فر�صته يف الدولة العراقية ،رغم مواهبه
املتعددة ،وثقافته العميقة ،وقدراته االدارية .انه احمد ال�سامل ،املثقف الكبري الذي كان
يجيد الفار�سية والرتكية واالجنليزية ،ف�ضال عن ت�ضلعه بعلوم اللغة العربية .وقد ذكر
يل احد علماء الدين الكبار ،ان اثنني من العلماء املعروفني( ((22اختلفا يف �صرف احدى

 -226امل�صدر ال�سابق� .ص.232
 -227العلوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.150
 -228انظر امل�صدر ال�سابق� ،ص.150 -149
 -229هما ال�سيد كاظم احل�سيني وال�شيخ ا�سد حيدر .راجع عنهما د .حممد هادي االميني.
معجم رجال الفكر واالدب .بريوت  .1992اجلزء الثاين��� .ص 506واجل��زء االول �ص -460
 461على التوايل .الطريف ان احل�سيني قال الحمد ال�سامل بعد فراغه من ال�صالة ذات مرة
وكان ح�سن القراءة :انت كاحلجاج يجيد القراءة واليتورع عن الدماء فتب�سم ال�سامل ابت�سامة
عري�ضة (جملة املو�سم .هولندا .العددان  ،80 -79ال�سنة  .2009اعالم العراق باقالمهم:
مذكرات ال�سيد عبد الزهراء احل�سيني اخلطيب� .ص.)710 -655
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املفردات ،فاحتكما اليه ،ف�أجابهما ب�آية قر�آنية.
كان �أعلى من�صب تواله احمد ال�سامل ،يف الدولة العراقية ،هو مدير ناحية .فرغم
كفاءته وحزمه ،ورغم دحره لثورة ع�شائرية حملية ،دوخت احلكومة واعجزتها ،فان
امل�س�ؤولني يف بغداد ،ابوا ان يرقوه �إىل وظيفة �أعلى ،يف الوقت الذي كان فيه غريه ،ال
ميكث يف من�صب مدير ناحية �سوى فرتة ق�صرية ،لتجده بعد �سنة �أو �سنتني وزي��را �أو
�سفريا �أو نائبا ..الخ .لذلك كتب �إليه ال�سيد �صالح احللي خطيب ثورة الع�شرين ،بيتني
من ال�شعر ،ي�شري فيهما �إىل ان الطائفية هي التي حالت دون ترقيته:
احمد �سامل من العيب لكن
منعتــــه من الرقي خطـــــوب

ع ّيبه مــذهب لــه جعـفــريُّ
مل تنله لو انه حنبلي

(((23

وقد بلغ من قوة عزميته  -ورمبا من ي�أ�سه  -ان ترك من�صبه هذا ،وذهب ليقود ثورة
لتحرير(عرب�ستان) ،اال انه ما ان دخل الأرا�ضي الإيرانية ،حتى طاردته ال�شرطة الإيرانية
وا�صابته بجراح قاتلة ،فحمله ان�صاره وعادوا به �إىل الب�صرة ،حيث مات مت�أثرا بجراحه،
فدفنوه �سرا ،خوفا من احلكومة العراقية املتحالفة يومئذ مع احلكومة الإيرانية.
يف مقابل احمد ال�سامل ،وامثاله ،من الطريف ان اذكر منوذجني من (الكفاءات)
الطائفية التي عا�صرته.
يقول مري ب�صري عن كامل الكيالين(�( .((23شقيق ر�شيد عايل الكيالين واحد كبار
موظفي وزارة اخلارجية):
(كتبت تقريرا وقدمته �إليه فقر�أه واعرت�ض على ا�سلوبه الأدبي الذي ال ي�أتلف مع
لغة الدوائر ووجد فيه عبارة (بني الفينة والفينة) فقال يل :ما معنى (بني الفينة

 -230جملة املو�سم .مذكرات ال�سيد عبد الزهراء احل�سيني اخلطيب (م�صدر �سابق) .وقد
اوردت البيتني املذكورين لأبني للقارئ ان ال�شعور باال�ضطهاد الطائفي لالكرثية ال�شيعية كان
مبكرا يف العراق .وبامكان املرء ان يورد الكثري من االمثلة على ذلك .اما الكالم ب�أن الطائفية
بد�أت يف العراق ،عام  ،2003فهو كالم اخرق.
 -231راجع عنه اي�ضا �سلمان ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.150 -149
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والفينة) (بك�سر الفاء)؟ اال تعلم ان الفني (الطرابي�ش) اندثرت يف العهد الوطني؟
قلت :بني الفينة والفينة (بفتح الفاء و�سكون الياء بعدها) تعني بني احلني واحلني.
ف�ضحك وقال يل ..مل ال تكتب بالعربية؟)(.((23

اما عبد الرحمن كاظم (�ضابط عثماين �سابق ومت�صرف (حمافظ) لواء دياىل)
فقد ا�ستدعى مدير التحرير ال�شاعر اكرم احمد ،وامره بار�سال برقية �إىل قائممقام �أحد
الأق�ضية التابعة للواء دياىل ينبئه ب�سفره ،فكتب مدير التحرير الربقية وفيها( :ان �سعادة
املت�صرف على و�شك ال�سفر �إىل ق�ضائكم) ،فلما اطلع عليها عبد الرحمن كاظم قال له:
(ملاذا ال�شك يف الربقية؟ انني م�سافر االن حقا فاحذف كلمه ال�شك!)(.((23
حتى عبد املح�سن ال�سعدون� ،أ�شهر ر�ؤ�ساء الوزارات يف عهد في�صل الأول ،كانت كل
ح�صيلته العلمية ،درا�سته يف مدر�سة الع�شائر يف ا�ستانبول .وعن ا�ستيزاره لأول مرة يف
العراق وزيرا للعدل يف وزارة النقيب الثانية ،يقول �صهره توفيق ال�سويدي (زوج ابنة
اخيه):

(كان قبوله من�صب وزير العدل امرا ع�سريا عليه ،الن معلوماته يف الت�شريع واالدارة
واملحاكم والق�ضاء وغري ذلك من الأمور كانت يف حكم العدم .ومن ح�سن ال�صدف ان
كنت مديرا عاما لوزارة العدل ،فتقدمت له بكل ما يف و�سعي من م�ساعدة وتوجيه
مما �سهل عليه مهمته ال�شاقة)(.((23

اخلال�صة لو اجتمعت كفاءات ال�شيعة �إىل جانب كفاءات ال�سنة (وطبعا وكفاءات
كل العراقيني اكرادا وتركمان وم�سيحيني و�صابئة ويزيدية وغريهم) لكنا امام عراق
خمتلف ،وملا �شهدنا كل تلك امل�آ�سي .يقول عبد هلل النفي�سي:
(لو ان ال�شيعة اعطوا ق�سطا اوفر من امل�شاركة يف احلكومة لكان يف االمكان جتنب
الكثري من االختيارات املرة ،وكثري من اال�ضطرابات الدامية)(.((23

 -232ب�صري .امل�صدر ال�سابق .اجلزء الثاين� .ص.548
 -233امل�صدر ال�سابق نف�سه.
 -234ال�سويدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.63
 -235العلوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.150
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 -9التخلف:

�س�أقت�صر الكالم عن تخلف ال��ع��راق يف ظل العهد امللكي ،باحلديث عن التعليم
وال�صحة فقط .فعندما �سقط العهد امللكي  -وبعد � 37سنة من قيامه  -كانت ن�سبة الأمية
 .((23(٪80الأمر الذي يعني عدم بذل احلكومات امللكية املتعاقبة �أي جهد حقيقي ملحو
الأمية ون�شر التعليم.
رمبا كان وراء ذلك ،اخلوف من ان يزاحم �أبناء الفقراء  -اذا تعلموا � -أبناء الطبقة
ال�سيا�سية احلاكمة على الوظائف .فمثال حني تعني ب�ضعة موظفني اداري�ين جدد يف
الدولة ،كتب على حممود ال�شيخ علي (وزير �سابق) �إىل ناجي �شوكت (رئي�س وزراء
�سابق) يقول( :ان احلالة ت�ستدعي التفكري العميق مب�ستقبل ابنائنا)(.((23
ورمبا هو اخلوف من انت�شار الوعي بني �صفوف �أبناء ال�شعب .فالغريب ان بع�ض
املت�صرفني (املحافظني) كان يطالب بالغاء بع�ض املدار�س النها ت�سبب يف ر�أيهم م�شاكل
ادارية( .((23ويبدو ان هذا هو ال�سبب فيما بعد يف ت�أخري ت�أ�سي�س جامعة بغداد  -رغم
التو�صيات املتكررة  -حتى عام.((23( 1956
اما ال�صحة ،فمن املحتّم ان نكرر هنا الإ�شارة �إىل ان معدل عمر الفرد يف العراق ال
يتجاوز � 30 - 28سنة .ولوال ارتفاع معدالت الوالدة ،النقر�ض �سكان العراق( .((24وهذا
وحده يكفي لبيان مدى تردي �أو�ضاع املواطنني ،وانت�شار الفقر واجلهل والأمرا�ض بينهم،
وانعدام اخلدمات ال�صحية يف الآن نف�سه.
يقول لونكريك  -عام  -1951يف كتابه العراق احلديث:
(كانت م�شكلة نق�ص التغذية ب�صفة عامة والنق�ص احلا�صل يف القوة اجل�سمانية،
ي�ؤلفان يف الواقع م�شكلة الفقر القائم ،وكان عالج ذلك ،وهو �أمر ما يزال بعيد املنال،

� -236سمري اخلليل .جمهورية اخلوف .القاهرة � .1991ص .140
 -237االزري .م�شكلة احلكم (م�صدر �سابق)� .ص.299
 -238االزري .تاريخ يف ذكريات (م�صدر �سابق)� .ص.37
 -239لونكريك .العراق احلديث .بغداد � .1988ص.637
 -240الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص29
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يكمن على الأك�ثر يف ازدي��اد ال�ثروة مثلما يكمن يف التثقيف ...كان معدل وفيات
الأطفال ما يزال مرتفعا ب�شكل يدعو �إىل الأ�سى).

وي�ضيف لونكريك:

(حت�سنت الأو�ضاع ال�صحية يف املدن �إذ طبقت فيها م�شاريع املجاري ،كما تطور تدريب
املفت�شني ال�صحيني .غري ان الظروف بالن�سبة �إىل هذا امل�ضمار بقيت يف معظم �أنحاء
البالد بدائية كلها)(.((24

ويف احلقيقة ان الو�ضع ال�صحي يف العراق -ع�شية ثورة 14متوز -مل يتح�سن اال �شيئا
ب�سيطا .ويجب الإ�شارة �إىل ان النظام امللكي -يف �سنواته الأخرية -ان�ش�أ عدة م�شاريع
�صحية رائدة ،لكنها مل تبد�أ عطاءها اال بعد �سنوات من �سقوطه .فقد ت�أخر يف �إن�شائها
كثريا ،كمدينة الطب( ،((24التي جرى افتتاحها عام .1970
 -10عدم إرساء تقاليد سياسية:

ان عدم ار�ساء تقاليد �سيا�سية ،تعني يف احد بعديها غياب ال�شفافية ،وما يرتتب عليه
من انعدام الثقة يف احلكم .وتعني يف بعدها الآخ��ر غياب القانون و التحكم يف البلد
بطريقة مزاجية �أو كيفية ،الأمر الذي يهز �شرعية احلكم وي�ضعف مكانته يف النفو�س،
ويجعل قراراته مو�ضع ازدراء وتندر.
مل يكرتث الأمري عبد الإله ومعه رجاالت العهد امللكي الأ�سا�سيني ويف مقدمتهم نوري
ال�سعيد بال�شرعية الد�ستورية� .إمنا كانوا يعتمدون يف ا�ستمرار حكمهم على ثالث قوى:
بريطانيا ،وقد خذلتهم عندما قامت الثورة .بل ومنعت تركيا من التدخل يف العراق
للإطاحة بالنظام اجلمهوري( .((24واجلي�ش� ،إذ كان عبد الإله يعتقد بان اجلي�ش لن

 -241لونكريك .امل�صدر ال�سابق� .ص .639 -638
 -242راجع �سلمان .امل�صدر ال�سابق� .ص.283 -281
 -243د .ع�لاء مو�سى كاظم نور�س .ث��ورة 14مت��وز يف تقارير الدبلوما�سيني الربيطانيني
وال�صحافة الغربيه .بغداد� .1990ص .74 -71وانظر �ص.79 -77
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يخونه ،وان م�صدر اخلطر فقط هم الطلبة ورجال املعار�ضة املتطرفني(.((24
اما القوة الثالثة التي كان يعتمد عليها عبد الإله فهي الع�شائر� .إذ كان (يعتقد ان
�شيوخ الع�شائر وع�شائرهم با�ستطاعتهم حماية العر�ش والكيان الها�شمي)( .((24ان
اعتقاد عبد الإله هذا -ا�ضافة لر�أيه يف القوتني االخريني  -يدل بو�ضوح على ق�صر نظره
وعدم معرفته معرفة دقيقه ب�ش�ؤون البالد .فالع�شائر كانت ت�شكل قوة حقيقية ،عندما
كانت الدولة ال متلك �أ�سلحة حديثه ،فكانت البندقية (الع�شائرية) ت�ستطيع ان تواجه
بندقية الدولة .لكن منذ عام  -1935حني ن�شبت �آخر ثورة ع�شائرية خطرية  -فقدت
الع�شائر القدرة على تهديد الدولة .بل و فقدت متا�سكها .و�أ�صبح ال�شيخ نف�سه ي�ستمد قوته
من دعم الدولة له .وحتول مركز القوة الذي كانت حتتله الع�شائر� ،إىل ال�شارع ال�سيا�سي،
واق�صد بذلك مظاهرات الطلبة وما كانت ترتكه من ت�أثري قوي يف املجتمع.
اعود ف�أقول ان عدم اح�ترام رج��االت الدولة امللكية للد�ستور ،وعدم ار�ساء تقاليد
�سيا�سية ،هو الذي فتح الطريق �أمام ال�ضباط  -يف يوم 14مت��وز -لالطاحة بالد�ستور
وبالنظام امللكي معاً.
يقول توفيق ال�سويدي ،انه وحممد ال�صدر ،وجميل املدفعي ،اقرتحوا على الأمري عبد
الإله ،االبتعاد عن العراق (ك�سفري يف بريطانيا �أو �أمريكا) حتى (يف�سح املجال للملك كي
يتوىل �سلطاته الد�ستورية ،غري مت�أثر ب�سيا�سة خاله وتوجيهاته فيكت�سب مزيدا من ثقة
ال�شعب وحمبته) .لكن الأمري (اعرب عن رف�ضه للفكرة ب�شيء من ال�ضيق)(.((24

كان عبد الإله ،يف فرتة الو�صاية ،ي�سمي نف�سه -وخالفا للد�ستور -القائد العام ،يف
حني ان القانون الأ�سا�سي ين�ص �صراحة على ان القائد العام هو امللك وحده .وكان ي�صر
ان يعامل كملك (وهذا ما �سبب له االبتعاد عن عامة ال�شعب ،بل وحتى عن خوا�صه) كما

 -244بابان .امل�صدر ال�سابق� .ص.123
 -245امل�صدر ال�سابق� .ص.123
 -246توفيق ال�سويدي .مذكراتي يف ن�صف قرن من تاريخ العراق والق�ضية العربية .بريوت
� .1969ص.520
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يقول رئي�س الديوان امللكي بابان(.((24
وقد حتدثنا يف مرات �سابقة ،عن تدخل عبد الإله -خالفا للد�ستور -يف ال�صغرية
والكبرية .ف�ضال عن تعديل القانون الأ�سا�سي ،وت�شكيل ال��وزارات ،وتزوير االنتخابات،
والتالعب بالق�ضاء ..الخ.
ويروي كامل اجلادرجي بانه عندما ارادت احلكومة العراقية ،حماكمة زعماء احلركة
ال�شيوعية يف العراق � -سنة  -1947اح�ضر وزير العدلية جمال بابان احلكام (الق�ضاة)..
ووزع عليهم  800دينار للت�أثري عليهم يف ا�صدار االحكام املطلوبة(.((24
اما جمل�س الوزراء ،فيقول احد الوزراء:
(ان الأم��ور يف داخل جمل�س وزراء ير�أ�سه نوري ال�سعيد كانت جتري ب�شكل غريب
عن ا�صول الت�ضامن وتبادل ال��ر�أي والت�ساوي بني خمتلف ال��وزراء ،فهناك الوزراء
(الكبار) وهناك الوزراء (ال�صغار) .فامل�شورة واالجتماعات اخلا�صة ،وطبخ املقررات
الهامة ،هي من اخت�صا�صات ه��ؤالء الكبار ،اما الأم��ور الروتينية وال�ش�ؤون العامة
فهي من ن�صيب ال�صغار .وحتى هذا ال�صنف الأخري من ال��وزراء ،كان هذا التمييز
بني عنا�صره متوافر ،فبع�ضهم يتمتع بحظوة خا�صة ،متكنهم من معرفة بع�ض ما
يجري خلف الكوالي�س ،والبع�ض االخر يف عزلة وحرمان)(.((24

وكانت احلكومات امللكية تكذب على �شعبها ،حتى من دون �ضرورة .فقد ذهب  -على
�سبيل املثال  -وزير ال�ش�ؤون االجتماعية �أركان العبادي� ،إىل الو�صي ليبلغه بنتائج اح�صاء
ال�سكان العام  -عام  -1957قائال:
(اظهرت النتائج ان عدد ال�سكان حوايل ثمانية ماليني فهل ت�سمحون بان ن�ضيف
عليها مليونني للدعاية يف اخلارج؟).

وقد رف�ض الأمري عبد الإله ذلك ،وعلق امام �سكرتريه اخلا�ص بان واقع العراق يفر�ض

 -247بابان .امل�صدر ال�سابق� .ص.121
 -248الباججي .امل�صدر ال�سابق� .ص.450
� -249سلمان .امل�صدر ال�سابق� .ص.270
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على احلكم ا�ستيزار هكذا �أ�شخا�ص(.((25
 -11رجعية الحكم الملكي:

ال اعني هنا بالرجعية ،املفهوم االيدلوجي ال��ذي �شاع يف �سنوات احل��رب الباردة،
امنا اعني املفهوم اال�صطالحي� .إذ ميكن (ان يقال عن نزعة ا�صالحية انها تقدمية،
مبقدار ما هي تدافع عن حت�سني تدريجي للنظام االجتماعي  -ال�سيا�سي ،و�ضد فكرة
الثورة العنيفة على ا�سا�س �صراع الطبقات)( .((25ان رجال العهد امللكي� ،أو باالحرى
الأغلبية منهم ،وهم الذين ل�سوء احلظ مي�سكون بخيوط اللعبة ،مل ي�سعوا لتح�سني النظام
االجتماعي  -ال�سيا�سي يف العراق ،ومل ي�ستوعبوا ان الزمن قد تغري وتبدل ،وان عليهم ان
يغريوا عقلياتهم و�أ�ساليبهم .فكانوا طبقة رجعية بكل ما توحي به الكلمة من معان ب�شعة
للتخلف والتحجر.
فقد كان ن��وري ال�سعيد من الطراز ال��ذي يحب القدمي ويتم�سك به ،وقلما يراعي
التطورات احلديثة وما يرنو �إليه اجليل ال�صاعد ،و يتهكم على اراء بع�ض ال�شباب ،عندما
يخطبون يف جمل�س النواب ،بينما كان يجب ان يك�سبهم بدال من ان يجعلهم خ�صوما
ل��ه( .((25وكان من ر�أي��ه ان العراق مل يكن مهيئا بعد لالنتخابات احل��رة .فكان ير�شح
ا�شخا�صا للنيابة ينتمي جلهم �إىل اجليل القدمي يف فهمهم وفكرهم ،ويحرم املعار�ضة
بتزوير االنتخابات وب�أ�ساليب �أخرى من االن�ضمام �إىل جمل�س النواب �أو م�ؤ�س�سات الدولة.
ولي�س نوري ال�سعيد وحده الذي يفكر بهذه الطريقة .ففي م�ؤمتر البالط ال�شهري-
ع��ام -1952الذي عقد لتدار�س الأو�ضاع اخلطرية يف العراق ان��ذاك ،كان ر�أي توفيق

 -250عطا عبد ال��وه��اب .امل�صدر ال�سابق� .ص ( 101يف البلدان املتخلفه يلقي الر�ؤ�ساء
بامل�س�ؤولية عن تردي االو�ضاع يف البالد على كتف وزرائهم او م�ست�شاريهم او مر�ؤو�سيهم).
� -251سامي ذبيان واخرون .قامو�س امل�صطلحات ال�سيا�سيه واالقت�صادية واالجتماعية .لندن
� .1990ص.145
 -252بابان .امل�صدر ال�سابق� .ص.56
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ال�سويدي (رئي�س الوزراء) بان ال�شعب العراقي مل ين�ضج ،و�ضرب مثال بان النا�س ترمي
مبياه بيوتهم الو�سخة يف الطرقات ..ال���خ( .((25الأم��ر ال��ذي اث��ار ال�سخرية .مما حدا
باحلزب ال�شيوعي ان ي�سمي امل�ؤمتر  -يف بياناته  -مب�ؤمتر البالوعة(.((25
اما بابان (�آخ��ر رئي�س وزراء ملكي) فقد حتدث  -يف مذكراته  -عن وثبة 1948
معرتفا:
(يف احلقيقة كانت املظاهرات قوية وخميفة ،وكانت تطوف احيانا ح��ول البالط
امللكي .ا�شرتك كل ال�شعب تقريبا يف هذه املظاهرات)(.((25

ثم ي�ضيف:

(كان املتظاهرون جريئني جدا ،حتى كان يوجد بينهم من �ضرب نف�سه بالنار ،انهم
جنوا تقريبا ،فاحلركة باحلقيقة كانت وطنية وعامة)(.((25

ومع حتفظنا على قوله بان هناك من �ضرب نف�سه بالنار ،الن من كان ي�ضرب النا�س
بالنار هم رجال ال�شرطة واالمن .ولكن لندع قوله كما هو ولنقارنه بقوله االتي:

(انني اعتقد ان ال�شعب العراقي مل يفهم امل�ضمون احلقيقي ،وااله��داف البعيدة
ملعاهدة بور ت�سموث لذا فانه ثار �ضدها .وكان لليهود وال�شيوعيون دورهم اال�سا�سي
يف حتري�ض النا�س �ضد املعاهدة)(.((25

اننا يجب ان نقف كثريا عند العبارة االخرية ،فهذه م�شكلة كل الذين حكموا العراق،
اما ان ي�سايرهم ال�شعب يف �سيا�ساتهم ،واما انه ال يفهم وهناك من يحر�ضه .ويف كل عهد
هناك جهة ين�سب لها ذلك التحري�ض.
والن احلكومة امللكية كانت تبحث عن قوة خارجية حتملها م�س�ؤولية احداث الوثبة،
والنه مل يكن هناك وقتذاك ،جمال عبد النا�صر ..ن�سبوا لل�سفارتني ال�سعودية والرو�سية

 -253احلبوبي .امل�صدر ال�سابق� .ص.87
 -254نوري .امل�صدر ال�سابق� .ص.160.
 -255بابان .امل�صدر ال�سابق� .ص.129
 -256امل�صدر ال�سابق� .ص.133
 -257امل�صدر ال�سابق.127 .
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معا دورا يف الوثبة( .((25باال�ضافة اىل اتهام اليهود(.((25
ان رجعية النظام امللكي تتبدى با�سو�أ ا�شكالها ،يف عدم اميان رجاله بوجود ر�أي عام،
او ب�أهمية الر�أي العام ،وعدم ادراكهم �أن ال�سيا�سة يف جوهرها  -منذ احلرب العاملية
الثانية على االقل  -هي ك�سب الر�أي العام (فالر�أي العام هو املوقف �أو رد الفعل اجلماعي
لق�سم هام من املجتمع يف مواجهة احداث تعترب هامة من زاوية نظر املجتمع) .ومن
املهم الت�أكيد هنا على الفرق بني الر�أي العام وال�شعور اجلماعي ،الن الأول يفرت�ض وجود
معطيات مو�ضوعية وحدا ادنى من التفكري� ،إ�ضافة �إىل امل�شاعر .بينما ال يفرت�ض الثاين
�سوى البعد العاطفي الذي ال ي�ستند �إىل حقيقة مو�ضوعية( .((26وبدال من العمل لك�سب
الر�أي العام العراقي ،وهي عملية بالت�أكيد معقدة وحتتاج �إرادة �صلبة ،فان الأمري عبد
الإله ويف كل مرة يكون فيها وجها لوجه �أمام الأزمات ،فانه يردد:
(اذا كانوا ال يريدوننا هنا فنحن نذهب كما جئنا)(.((26
وما ان متر الأزم��ة ب�سالم حتى يعود �إىل طبيعته الك�سولة ،فال يح�سب للم�ستقبل
ح�سابا(.((26
هناك امر �أخر له داللته اخلطرية ،فربيطانيا خرجت من احلرب العاملية الثانية
منهكة مرتنحة ،وراحت تخلي مكانتها كقوة عظمى للواليات املتحدة .ثم جاءت حرب
ال�سوي�س لت�شكل ال�ضربة القا�ضية لها كقوة امرباطورية .اما �سا�سة العراق امللكي فقد
ظلوا ينظرون �إىل بريطانيا  -حتى اخر حلظة من عهدهم  -نظرتهم لها يوم كانت
االمرباطورية التي التغرب عنها ال�شم�س .وهكذا غربت ال�شم�س وا�شرقت مرارا� ،أما هم
فظلوا يف مكانهم متحجرين.

 -258بطاطو .امل�صدر ال�سابق .الكتاب الثاين� .ص.215
 -259امل�صدر ال�سابق�.ص.216
 -260ذبيان .امل�صدر ال�سابق� .ص.246
 -261عطا عبد الوهاب .امل�صدر ال�سابق� .ص .96
 -262بابان .امل�صدر ال�سابق� .ص.123
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يروى ان ال�شيخ حممد ر�ضا ال�شبيبي ع�ضو جمل�س االعيان  -اواخر العهد امللكي -
غ�ضب مرة من نوري ال�سعيد .فذهب نوري ال�سعيد �إىل داره يتعذر له ويرت�ضاه ،وقال
له :اترك االمور جتري على اعنتها ،فانه �سوف ي�أتي يوم ترتحم على عهدنا( .((26وهكذا
هم حكام العراق اما ان تقبل بنا واال ف�سي�أتي الطوفان .وقد كرر ذلك �صدام  -مع انه
ال�سبيل للمقارنة بني الرجلني  -فقد قال عام  :1977ان من ي�أخذ العراق منا �سي�ستلم
العراق ار�ضا بال �شعب� .أي اما نحن او اخلراب .ول�سوء احلظ ان نبوءتي العجوز العثماين
وال�سفاح املنحط ،كلتيهما قد حتققتا.
 -12االهمال المتعمد للجيش:

يقول العقيد جرالد دي غوري (امللحق الع�سكري الربيطاين ببغداد و�صديق الأمري
عبد الإله) يف كتابة ثالثة ملوك يف بغداد:
(ا�صبح اجلي�ش العراقي بعد احل��رب العاملية الثانية يف و�ضع يرثى له .ذلك النه
خالل ثماين �سنوات ،مل يجر فيه �أي تدريب ..حتى االحذية التي كان يلب�سها اجلنود
مل تعد مالئمة لل�سري ،يف حني كانت جتهيزاته من املالب�س قليلة ،واجازاته طويلة
�أكرث من املطلوب ،ومرتباته �ضئيلة .وقد انق�صت �أقواته �إىل رقم يقل ب�ألف �سعرة
حرارية عن احلد االدنى الذي يعترب �ضروريا ،يف نظر االطباء االوربيني ،بالن�سبة
�إىل اجليو�ش ال�شرقية)(.((26

وي�ضيف:
(مل يكن الو�صي وال ن��وري ال�سعيد ،وال�سيما االخ�ير ،يرغبان يف تقوية اجلي�ش،
وذلك بعد الذي حدث يف �سنة .((26()1941

والبد ان نقف قليال عند النظرة الدونية ،التي كانت تطبع نظرة اغلبية ال�ضباط

 -263مري ب�صري .اعالم اليهود يف العراق احلديث .القد�س � .1993ص.37
 -264انظر اي�ضا مذكرات �سندر�سن با�شا .بغداد � .1958ص.402
� -265ص .248 -247
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ورجال احلكومة جلنودهم ،والذين ي�أتون عادة من ا�صول فقرية .اذ كان يعفى من اخلدمة
الع�سكرية ،كل من يكمل الدرا�سة الثانوية ،او يدفع مائة دينار للدولة ،وهو مبلغ كبري جدا
(((26
يف تلك االيام .وقد ورث املجتمع العراقي ،او باالحرى اجلي�ش العراقي ،هذه الثقافة
من اجلي�ش العثماين ،والذي كان جميع �ضباط اجلي�ش العراقي االوائل قد خدموا فيه.
ومما يثري اال�ستغراب ،ان ال�ضباط الذين هربوا  -بعد ف�شل حركة ماي�س  -اخذوا
�سواقهم وخدمهم من اجلنود (والذين كانوا ي�سمون يف اجلي�ش العراقي باملرا�سلني)
معهم �إىل اي��ران ،ثم �إىل �سجون افريقيا ،حني مت ابعادهم �إىل هناك ،رغم ان اولئك
اجلنود مل يكن لهم ناقة او جمل يف االم��ر( .((26وقد عد علي حممود ال�شيخ علي (احد
الوزراء الهاربني ،وهو من ا�صول عثمانية)( ((26م�ساواة االجنليز لهم  -يف ال�سجن  -مع
اولئك اجلنود وك�أنها جرمية من جرائم االحتالل .يقول ال�شيخ علي:
(وطبقوا علينا نظام واح��د وعوملنا معاملة واح ��دة ..فهم مل يفرقوا ب�ين وزي��ر
�أو �أمري �أو قائد �أو جندي �أو خادم �أو عبد ا�سود فاجلميع اذا كانوا �شرقيني فانهم
�سوا�سية يف نظرهم ومتكافئون وف��ق مبادئ دميقراطيتهم ولكن اخل��دم واجلنود
انف�سهم جمعوا انف�سهم يف غرفة واحدة واخذوا ي�ساعدوننا يف ت�سهيل امورنا وق�ضاء
حوائجنا ال�ضرورية جزاهم اهلل خريا)(.((26

ان احتقار وا�ست�صغار ال�شعب العراقي ،واجلنود العراقيني ،كانت �سمة غالبة على
حكام العهد امللكي .فهذا عبد الإله (الأمري) ،كان جال�سا ذات مرة مع امللحق الع�سكري

 -266الثقافة بنظر االنا�سيون املعا�صرون هي جممل امناط �سلوكيات جمموعة اجتماعية.
 -267انظر ال�شابندر .امل�صدر ال�سابق� .ص( 320وا�شارته عن اجلندي متعب ح�سن (خادم
كامل �شبيب) يف رودي�سيا) .وانظر نف�س امل�صدر �ص( 303خادم يون�س ال�سبعاوي يقوم بعملية
الطبخ) و�ص ( 299اتى معي ال�سائق عمر ليخدمني) .وكذلك انظر علي حممود ال�شيخ علي،
امل�صدر ال�سابق��� ،ص( 105يقوم من كان معنا من اجلنود وال�سواق العرب بحمل امتعتنا
وا�شيائنا).
 -268القي�سي .امل�صدر ال�سابق� .ص.452
 -269علي حممود ال�شيخ علي .امل�صدر ال�سابق� .ص.138
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الربيطاين العقيد جرالد دي غوري ،يف الهواء الطلق ،فجاء احد اجلنود لريجو الأمري
حول امر ما( ..((27قبّل يد الأمري ،وحاول ان يقبّل يد ال�ضابط االجنليزي ،ولكن الأخري
�سحبها ب�سرعة ..مل ينزعج الأمري الن احد جنوده حاول ان يقبل يد �ضابط بريطاين
(هو �أجنبي على �أي حال) ،لكنه انزعج الن هذا اجلندي قطع عليه حديثه مع ال�ضابط
الربيطاين ،ف�أخذ يردد( :غري مهذب وخمل�ص خري من مهذب وغري خمل�ص)(.((27
لكن احتقار الو�صي ورجال العهد امللكي ل�شعبهم ،ارتد عليهم يوم  14متوز ،غ�ضبا
ه�سترييا ميزق اجلثث وي�سحلها ..اما الربيطانيون الذين كان الو�صي يحرتمهم ويتملقهم،
فقد تركوه يواجه م�صريه امل�أ�ساوي ،دون ان يكرتثوا لذلك� ،إمنا كان همهم كيف يك�سبون
احلكام اجلدد( .((27وقد بلغ االمر باحلكومة الربيطانية ان رف�ضت �إقامة عزاء ر�سمي
للعائلة املالكة يف �إحدى الكنائ�س الربيطانية ،ف�أقام �أ�صدقاء العائلة املالكة  -واغلبهم من
الربيطانيني املتقاعدين الذين خدموا �سابقا يف العراق  -عزاء غري ر�سمي(.((27
ولنعد �إىل اجلي�ش العراقي ،ولنتحدث عما جرى له يف حرب فل�سطني عام ،1948
والتي تركت جرحا م�ستعرا يف نفو�س العراقيني ،وخا�صة �ضباط اجلي�ش .فقد كان اجلي�ش
العراقي يفتقر � -ش�أنه �ش�أن اجليو�ش العربية الأخرى وعلى نحو �أكرث �سوءاً -للتدريب
والتنظيم والت�سليح( .((27وعلى اجلانب االخر من املعركة ،كان يقف جي�ش حديث مدرب
جيدا ،وم�سلح ب�أ�سلحة حديثه ،يفوق اجلي�ش العراقي واجليو�ش العربية معا ،عددا وعدة،
وتقف على ر�أ�سه قيادة ع�سكرية و�سيا�سية ذكية وملهمة.
يقول لونكريك عن دور اجلي�ش العراقي يف حرب فل�سطني:
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(احلملة الع�سكرية كانت منذ البداية تدار ب�شكل �ضعيف ،غري حمظوظ ،وذلك الن
القيادة العليا مل تكن ملهمة ،وترتيبات التموين والتجهيز ناق�صة ،كما ان ان�ضباط
القوات العراقية ومدى حتملها ،والتي قدرت بانها �أعلى من بقية القوات العربية
الأخرى ،ماخال القوات الأردنية ،مل يحقق لها �سوى القليل من الأجماد)(.((27

و�أظن ان لونكريك مل ين�صف  -بعبارته الأخرية  -القوات العراقية اال قليال .فقد
قاتل ال�ضباط واجلنود العراقيون ب�شجاعة متناهية ،وحققوا يف �أكرث من مكان انت�صارات
مده�شة( .((27رغم ان اجلي�ش العراقي �آنذاك كان واحدا من ا�سو�أ اجليو�ش حظوظا يف
التاريخ�،إذ تخلت عنه قيادته وتركته -يف املعركة -وجها لوجه مع قدره ال�سيء.
وقد ورد يف تقرير اللواء نور الدين حممود قائد القوات العراقية يف فل�سطني  -يف
حزيران � -1948إىل رئا�سة الأركان:
(وخ�لال مدة بقائي يف املفرق فت�شت القوة االلية فوجدت ان معظم جنود الفوج
االيل غ�ير م��درب�ين ،حتى ان الق�سم الأع�ظ��م مل ي��رم��وا ب�أ�سلحتهم اخلا�صة بهم.
وبالإ�ضافة �إىل ذل��ك علمت ان الفوج املذكور ا�ستلم مدافع الهاون يف ي��وم حركته
من بغداد وال يعلم احد يف الفوج حتى وال بالقوة الآلية كلها كيفية ا�ستخدام هذه
املدافع .وقد تركت يف ال�سيارات منتظرين ورود االعداد الالزمة الدارتها من بغداد.
ه��ذا من جهة ،وم��ن جهة اخ��رى وج��دت ان اع��داد الأ�سلحة يف امل��درع��ات مل يدربوا
ب�أ�سلحتهم مطلقا ،فا�ضطررت �إىل االب��راق ل��وزارة الدفاع للموافقة على ترميتهم
ب�ضعة اطالقات ب�صورة م�ستعجله لكي يعرفوا خوا�ص ا�سلحتهم على االقل .وعند
ا�ستف�ساري عن موقف العتاد ظهر لديّ ان مقدار عدد  2رطل والبيزة كان حمدود
جداً .كما ان الوحدات ا�ست�صحبت عتاد اخلط الأول فقط ومل ي�ؤ�س�س خط املوا�صالت
بعد .وكانت الوحدات ت�ستهلك االرزاق التي جلبتها من بغداد .وكانت بقية ق�ضايا
التموين واالعا�شة يف دور الت�أ�سي�س .هكذا كانت احلالة للقوة الآلية املر�سلة �إىل
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فل�سطني واملزمع ا�شرتاكها يف القتال دون التهي�ؤ له .وان و�ضعية كهذه جعلتني يف
حالة ا�ستغراب من �إر�سال قوات وزجها يف القتال بهذا الو�ضع الناق�ص)(.((27

واح�سب ان �أي تعليق �أو كالم عن تق�صري �أو خيانة احلكومة ،بعد تقرير القائد العراقي
هذا ،هو من نافل الكالم.
وقد برر نوري ال�سعيد كل تلك املخازي بالقول:
(لن ا�سمح بخراب العراق خلاطر فل�سطني)(.((27
واحلقيقة ان نوري ال�سعيد  -ب�سيا�ساته  -خرب العراق وا�ضاع فل�سطني يف الوقت
نف�سه .ومادمنا ب�صدد احلديث عن حرب فل�سطني عام  ،1948وحتى تكتمل ال�صورة
لدى القارئ عما كان يجري ،فان عددا من امل�س�ؤولني العراقيني واقاربهم ،كانوا يهرّبون
البنزين ،عرب الأردن� ،إىل �إ�سرائيل التي كان اجلي�ش العراقي يقاتلها �آنذاك(.((27
وبرر نوري ال�سعيد  -يف منت�صف اخلم�سينات  -دخول العراق يف حلف بغداد ،بالعمل
على ت�سليح اجلي�ش العراقي ب�أ�سلحة حديثه ،ويعلق على ذلك بطاطو قائال:
(ومل يكن للأ�سلحة احلديثة التي تلقاها امل�صريون االن من االحت��اد ال�سوفيتي،
وبكميات مذهلة عند مقارنتها مع القليل ذي القيمة احلقيقية الذي تلقاه نوري
ال�سعيد من حلفائه ،اال ان تثري ال�شكوك حول ما اذا كان امل�سار الذي ي�سري ال�سعيد
فيه هو االف�ضل ل�صالح اجلي�ش)(.((28

باخت�صار �شديد كان الت�سليح الربيطاين للعراق �سيئا جدا( .((28حتى انه مل يكن يف
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العراق  -عندما �سقط النظام امللكي  -جهاز رادار واحد لك�شف الطائرات(.((28
٭ ٭ ٭ ٭

واالن �أريد ان اذكر وجهتي نظر يف العهد امللكي ،احدهما الحد رجاالت العهد امللكي،
واالخرى غربية .واترك للقارئ املقارنة بينهما.
يقول توفيق ال�سويدي يف نهاية مذكراته:
(وفقنا اهلل يف ان جنعل من العراق �أخريا -وقبل ان نبعد عن مراكز امل�س�ؤولية فيه
 دولة م�ستقلة حديثة غنية منظمة ،مرهوبة اجلانب ،لها وزنها يف امليزان الدويل،ومكانتها املرموقة بني دول املنطقة ،بل بني دول العامل و كانت الدالئل تب�شر باملزيد
من ذلك كله لو قدر للعراق ان يوا�صل م�سريته املباركة).

اما ماريون وبيرت �سلوجت فيقوالن:

(وكما كان احلال يف م�صر يف مطلع اوائل اخلم�سينات ،فقد �صار وا�ضحا ان م�س�ألة
�سقوط النظام العراقي باتت م�س�ألة وقت لي�س اال ،ثم جاءت ازمة ال�سوي�س لت�ؤكد
عزلة النظام ولتكملها ،ذلك انه مع نهاية عام  ،1956كانت احلكومة العراقية على
خالف مع جميع احلكومات العربية ،ثم �ضاعف من هذه العزلة ذلك ال�ضيق �شبه
العايل ببطء معدالت النمو ،وغياب احلريات املدنية يف العراق)(.((28
٭ ٭ ٭ ٭

اما ال�صورة التي بدا عليها العراق ،يوم  13متوز � -1958آخر يوم من عمر النظام
امللكي  -فلم يكن فيها ما ينبئ باحلدث الذي �سيهز العراق يف اليوم التايل .فال�صحف
�أعلنت ب���أن احلكومة �ست�صدر غدا بيانا حول حمادثات النفط اجلارية ،بني ممثلي
ال�شركات ووزير االقت�صاد العراقي .كما ن�شرت عددا من الإرادات امللكية بتعيني ونقل
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بع�ض كبار املوظفني ،وكانت هذه �آخر الإرادات امللكية ،التي �صدرت يف العهد امللكي(.((28
ومن املقاالت املن�شورة يف ذلك اليوم ،مقاال للأ�ستاذ عبد اللطيف حبيب ،يف جريدة
البالد ،عن الثورة الفرن�سية ،بعنوان (غدا) جاء فيه:
غدا  14متوز.
يومك يا فرن�سا!
ثم ي�ضيف( :كنت تعلمني �أي ظل من اال�ستبداد  -من الظلم ..من الرعب ،يلقيه
لوي�س وعيونه واتباعه وبطانته على ارجائك ،حتى فزع نا�سك �إىل بيوتهم ،فحب�سوا
انف�سهم فيها ،واغلقوا ابوابها ..حتى كان يوم  14متوز ..يوم �أوغلت يف ك�سر �شوكة
البا�ستيل ،ومطاردة لوي�س واتباعه ،اع��داءك ،اعداء النور واحلرية ..اولئك الذين
اراقوا دماءك حلماية جورهم وعتوهم و ظلمهم وا�ستبدادهم!)(.((28

ون�شرت ال�صحف يف ذلك اليوم  -ولآخر مرة  -التعليق ال�سيا�سي الذي يذاع من حمطة
االحتاد العربي ،والذي كانت مديرية الدعاية العامة جترب ال�صحف على ن�شره داخل اطار
وا�ضح .وكان يبد�أ بنداء�( :أخي العربي حيثما تكون) .وجاء فيه:
وي�ظ��ن الطغاة  -وه��ذا ��ش��أن ك��ل الطغاة ( -طبعا ك��ان املق�صود ب��ذل��ك ج�م��ال عبد
النا�صر) ان النا�س ال يرون وال يعقلون ،يظنون ان ال�شعب نام ،و�سينام عن اثامهم..
ويظن البغاة ان حبل البغي طويل ..انه حبل ناعم ،لكن لي�س بالطويل� ،سينقطع
يف وج��ه تيار احلرية وال�ع��زة والكرامة الأ�صيلة ،ال زي��ف ال�ك�لام ،وبهرج اخل��داع..
�سيتقطع فت�سقط االوث��ان املعلقة عليه� ..ستتحطم اال�صنام املثبتة بخيوط ،وتعود
لالمة املنكوبة حريتها وعزتها وكرامتها.((28()..
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ويعلق ال�صحفي القومي املعروف احمد فوزي على هذا التعليق قائال:
(وف�ع�لا ..يف اليوم ال�ت��ايل ..ي��وم  14مت��وز � ..1958سقط الطغاة ..ولكن يف بغداد،
وحتطمت ا�صنامهم املثبتة بخيوط ،وارتفعت �صور القائد العربي جمال عبد النا�صر
فوق الهامات يف كل مكان من ار�ض العراق)(.((28

املفارقة ان احمد فوزي وجد نف�سه بعد ا�شهر من ذلك الجئا �سيا�سيا يف م�صر.
٭ ٭ ٭ ٭

كانت العائلة املالكة ونوري ال�سعيد ي�ستعدان  -يوم  13متوز  -1958لل�سفر يف اليوم
التايل .العائلة املالكة �ست�سافر لغر�ض التجهيز لعر�س امللك في�صل الثاين على الأمرية
الرتكية (فا�ضلة)( .((28اما امللك في�صل الثاين نف�سه ونوري ال�سعيد في�سافران حل�ضور
اجتماع جمل�س حلف بغداد يف انقرة .وتقرر ان يبقى الأمري عبد الإله يف بغداد نائبا عن
امللك.
كان يفرت�ض ان يكون كل من العائلة املالكة ون��وري ال�سعيد خارج العراق ،ليلة 14
متوز  ،1958لكن حظهم ال�سيء جمعهم تلك الليلة يف بغداد .فقد كانت العائلة املالكة
قد قررت ال�سفر �إىل تركيا� ،صبيحة يوم التا�سع من متوز ،ومنها �إىل لندن ،للت�سوق لزواج
امللك ،و�أي�ضا لق�ضاء العطلة ال�صيفية هناك .لكن توفيق ال�سويدي (وزير خارجية االحتاد
العربي يومذاك) كان قد �أ�شار على امللك في�صل الثاين ،ب�ضرورة ت�أخري �سفرته املزمعة،
نحو �أ�سبوع �أو �أكرث ،حتى يعود الأمري عبد الإله �إىل بغداد ،من �سفرته �إىل ا�سطنبول
و لندن ،كي ال يكون هناك فراغ �سيا�سي ،ي�شغله امللك ح�سني بن طالل ،باعتباره نائب
في�صل الثاين يف رئا�سة االحتاد العربي ،فيعمل على ا�ستمالة الع�سكريني العراقيني ،من
خالل زيارات يقوم بها لهم ،وهو ماال حتبذه احلكومة العراقية(.((28
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وكان عبد الإله قد �سافر �إىل ا�سطنبول لينهي م�س�ألة �شراء ق�صر هناك .وترك �أمر
ان�ضمامه �إىل الوفد امللكي ،ليقرره بعد عودته منها.
وعندما عاد (�أي الأمري عبد الإله) من ا�سطنبول كان متوعكا ،وطريح الفرا�ش ،وقرر
اال ي�سافر مع الوفد امللكي (�صبيحة  14متوز) .ومل يح�ضر �إىل البالط اال �صباح  13متوز
 ،1958وللمرة الأخرية يف حياته( .((29ويف ذلك اليوم (�أي  13متوز) و�صلت �إىل العائلة
املالكة بالربيد� ،صورة لعبد الإله ،وقد لطخ مر�سلوها وجهه او�ساخا .الأمر الذي �أزعج
العائلة -خا�صة والدة عبد الإله -و�أحزنها(.((29
�أما نوري ال�سعيد فقد �سافر �إىل لندن � -أواخر حزيران  -1958لق�ضاء ال�صيف هناك،
لكنه عاد �إىل بغداد ،قبل  14متوز ،ل�سبب طارئ .يقول توفيق ال�سويدي:
(لو كان غائبا عن بغداد يف ليلة  14متوز ملا كان االنقالب)(.((29
ور�أي ال�سويدي ه��ذا ،ي�ؤكد ما قلته �سابقا من �أن رج��ال العهد امللكي مل يفهموا
التغيريات ال�سيا�سية العميقة ،التي اجتاحت العامل بعد احلرب العاملية الثانية ،وخا�صة
بعد حرب ال�سوي�س عام  .1956ف�إذا كانت بريطانيا قد �أعادت الو�صي �إىل احلكم عام
 ،1941فان تكرار هذا الأمر �أ�صبح م�ستحيال بعد حرب ال�سوي�س عام  .((29( 1956والتي
دفعت بريطانيا �إىل اتخاذ قرارها باالن�سحاب من �شرق ال�سوي�س .ف�ضال عما يعنيه ظهور
االحتاد ال�سوفيتي -بعد احلرب الثانية -كقوة عظمى ،من تغيري ا�سرتاتيجي،يف ميزان
القوى يف ال�شرق الأو�سط �آنذاك ،مما يجعل بريطانيا والواليات املتحدة تفكران �ألف مرة
قبل التدخل ع�سكريا يف العراق(.((29
٭ ٭ ٭ ٭
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 -291مذكرات وريثة العرو�ش .امل�صدر ال�سابق� .ص.311
 -292ب�صري .اعالم ال�سيا�سة يف العراق احلديث (م�صدر �سابق) .اجلزء االول� .ص.169
 -293انظر نور�س .امل�صدر ال�سابق� .ص( 73 -71وثيقة خطرية لوزارة اخلارجية الربيطانية
ت�سمي املحاولة الرتكية العادة النظام امللكي يف العراق ب(احلماقة االجرامية) �ص .)72
 -294انظر امل�صدر ال�سابق� ،ص71 -70و.75 -73
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لقد ثبت بعد الثورة �أن �أجهزة الأمن واال�ستخبارات مل يكن لديها املعلومات الكافية
عن تنظيم ال�ضباط الأح��رار .وان امل�س�ؤولني كانوا يغطون يف نوم عميق( .((29بحيث مل
ي�شعروا حتى ببع�ض حماوالت ال�ضباط الأحرار لل�شروع بالثورة ،مثل حماولة عبد الوهاب
ال�شواف وعبد الغني الراوي ،يف  ،1958/5/11والتي مت تنفيذ جزء من خطتها ،كاحتالل
امل�شاجب وامل�ستودعات يف مع�سكر الهند�سة ،والتحاق ال�ضباط بالكلية الع�سكرية وتوجه
عبد الكرمي قا�سم �إىل جلوالء(.((29
وقد عرث عبد املجيد جليل الذي عينته الثورة مديرا للأمن العام ،يف �أ�ضابري مديرية
الأم��ن العامة على كتابني ،احدهما من اال�ستخبارات الع�سكرية بتاريخ ،1958/7/5
ت�س�أل فيه اال�ستخبارات ،مديرية الأمن العامة� ،إذا ما كان لديها �أية معلومات عن ن�شاط
ال�ضباط الأح��رار ،والثاين جواب مديرية الأمن العامة على كتاب اال�ستخبارات ،وكان
يحمل تاريخ  13متوز � ،1958أي قبل الثورة بيوم واحد ،ومل يُوقع حلدوث الثورة(.((29
كان لدى اال�ستخبارات الع�سكرية قائمة ب�أ�سماء �أكرث من � 25ضابطا من ال�ضباط
الأحرار ،من �ضمنهم �أ�سماء عبد الكرمي قا�سم وعبد ال�سالم عارف وناجي طالب ورجب
عبد املجيد ورفعت احلاج �سري .وملا عر�ض مدير اال�ستخبارات قائمة الأ�سماء على رئي�س
الأركان �أمر بحفظها .وكانت هناك تقارير �أخرى عن منظمة ال�ضباط الأحرار ،حُ فظت
هي الأخرى .وقد اختفت هذه التقارير �صباح يوم الثورة ،وقيل وقتها �أن بع�ض �ضباط
اال�ستخبارات احرقوا �أوراقا مهمة ،قبل و�صول الثوار �إىل مبنى وزارة الدفاع( .((29ويبدو
�أن الفريق رفيق عارف رئي�س �أركان اجلي�ش ،كان يعتقد �أن اجلي�ش العراقي م�ؤ�س�س على
تقاليد متينة ،وانه لي�س ثمة انقالب يهدد النظام امللكي( ،((29كما قال ذلك بنف�سه للملك

 -295اللواء الركن عبد الكرمي فرحان ،ثورة  14متوز يف العراق ،باري�س � .1986ص.84 -83
 -296امل�صدر ال�سابق� .ص.83
� -297صبحي عبد احلميد ،ا�سرار ثورة  14متوز  1958يف العراق ،بريوت � ،1994ص.104
 -298امل�صدر ال�سابق� ،ص.105
 -299مذكرات امللك ح�سني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.141
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ح�سني قبل �أربعة �أيام من الثورة.
ويقال �أن �ضابط امن احللة �أنور ثامر ،وهو ابن خالة عبد ال�سالم عارف ،ابلغ ر�ؤ�ساءه
مبعلومات دقيقه عن تنظيم ال�ضباط الأح��رار ،بل وابلغهم بان ثمة انقالب �سيح�صل
ليلة  14متوز .ولكنه مل يجد اذنا �صاغية .وجدير بالذكر �أن عبد ال�سالم عارف عني
انور ثامر -عام  -1965مديرا للأمن العام ،وظل ي�شغل هذا املن�صب ل�سنتني .ثم عينه
الرئي�س عبد الرحمن عارف  -عام  -1967مت�صرفا للكوت (حمافظة وا�سط).
لقد (انهار كل �شيء  -يوم  14متوز  -1958يف ب�ضع �ساعات ،وقبل �أن يفيق �أعداء
الثورة ،داخ��ل العراق �أو خارجه ،من هول املفاج�أة .فتهاوت مراكز القوى ومل يجر�ؤ
احد على �إ�صدار �أمر �أو حتريك �ساكن :قواد الفرق ،الت�شكيالت ،احلاميات ،القواعد،
احلر�س امللكي ،القوة ال�سيارة ،ال�شرطة ،الأمن ،اال�ستخبارات ،ر�ؤ�ساء الع�شائر� ،شيوخ
الإقطاع)(.((30

 -300فرحان .امل�صدر ال�سابق� .ص.146
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�إن التدخل الربيطاين الذي �أف�شل حركة ماي�س  ،1941وامل�صري امل�أ�ساوي الذي انتهى
�إليه ق��ادة احلركة اخلم�سة ،كان هاج�سا مرعبا ،منع �أي �ضابط عراقي من التفكري
باالنقالب على النظام امللكي ،طيلة العقد التايل حلركة ماي�س( .((30وحتى حينما بد�أ
م�سل�سل االنقالبات ال�سورية ،يف � 30آذار � ،1949إذ وقعت ثالثة انقالبات هناك يف عام
واحد ،مل يحرك ال�ضباط العراقيون �ساكنا ومل يت�أثروا بها.
لكن جناح ثورة  23يوليو  1952يف م�صر ،كان نقطة فا�صلة يف تاريخ املنطقة ،امتد
ت�أثريها ب�سرعة �إىل ال��ع��راق(( .((30ل�ق��د جنحت ال�ث��ورة يف م�صر ب��رغ��م وج��ود القواعد
واملع�سكرات الربيطانية التي ت�ضم ع�شرات الآالف من اجلنود)( .((30الأمر الذي �شجع بع�ض
ال�ضباط العراقيني على تنظيم �أنف�سهم ،على منوال تنظيمات ال�ضباط الأحرار يف م�صر.
ومما له داللته على مدى ت�أثر ال�ضباط الأح��رار العراقيني بالثورة امل�صرية� ،إن
فكرة �إلغاء امللكية مل يتبناها ال�ضباط الأحرار يف العراق� ،إال بعد �إلغاء النظام امللكي يف
م�صر(� .((30إذ �ألغيت هناك يف  18حزيران (يونيو) � ،1953أي بعد حوايل العام من قيام
الثورة يف  23متوز (يوليو) .1952
وقد ظهرت عدة تنظيمات يف اجلي�ش العراقي بني عامي  1952و  .1958لكننا �سنق�صر
 -301ا�سماعيل العارف ،ا�سرار ثورة  14متوز وت�أ�سي�س اجلمهورية يف العراق ،لندن ،1986
�ص.130
 -302حم�سن ح�سني احلبيب ،حقائق عن ثورة  14متوز يف العراق ،بريوت � ،1981ص.48
 -303فرحان .امل�صدر ال�سابق� .ص.55 -54
 -304د .حممد الدليمي ،كامل اجلادرجي ودوره يف ال�سيا�سة العراقية ،بريوت � ،1999ص235
(الهام�ش) (مقابلة مع العميد املتقاعد خليل ابراهيم ح�سني).
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كالمنا على التنظيم الذي ارتبطت با�سمه ثورة  14متوز  .1958الن بقية التنظيمات مل
تلبث �سوى فرتة ق�صرية ثم اندجمت يف ذلك التنظيم �أو اختفت.
ويجب الت�أكيد هنا ،ب��ان تنظيم ال�ضباط الأح���رار ،مل يكن �سوى جمموعات من
الأ�صدقاء ،الذين كانوا يتحدثون عن �إ�سقاط النظام امللكي .فلم يكن هناك تنظيم
هرمي ،وال قيادة وال خاليا( .((30بل ان ت�سميات ال�ضباط الأحرار واللجنة العليا واللجنة
الو�سطية ،مل تظهر �إال بعد ثورة  14متوز( .((30ثم �صارت ت�ستخدم ب�أثر رجعي ،و�أ�ضيفت
لها الكثري من الأ�شياء الأخرى.
البدايات:

يبدو ان بدايات ال�ضباط الأحرار يف اجلي�ش العراقي ترجع �إىل خريف عام .((30( 1952
بل وحتديدا �إىل �أيلول من ذلك العام( .((30وما من �شك على الإطالق ان الرئي�س الأول
(الرائد) املهند�س رفعت احلاج �سري كان البادئ الأول حلركة ال�ضباط الأحرار(.((30
ويروي رجب عبد املجيد  -يف مذكراته املخطوطة  -انه هو الذي عر�ض على رفعت
الفكرة ،وان رفعت واف��ق يف احل��ال ،وا�شرتط ان يكون لكل منهما كتلته امل�ستقلة عن
 -305الذاكرة التاريخية لثورة  14متوز ،بغداد � ،1987ص 343و �( 344شهادة حميد ال�سراج
الذي يقول لي�س هناك تنظيم هرمي وان اخلاليا هي عبارة عن جمموعات من اال�صدقاء الذين
ان�ضموا لل�ضباط االحرار واالمر نف�سه ينطبق على اللجنة العليا حيث جمعت اع�ضاءها رتبهم
العالية و�صداقاتهم ال�شخ�صية).
 -306خليل ابراهيم ح�سني ،ثورة  14متوز ،اجلزء ال�ساد�س ،بغداد � ،1989ص( 112الهام�ش)،
( 120الهام�ش) 288 ،وما بعدها( 304 ،الهام�ش).308 ،
 -307العارف .امل�صدر ال�سابق�.ص.75
� -308صبحي عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص .31وانظر اي�ضا بطاطو .امل�صدر ال�سابق.
�ص .82بينما يروي اخرون ومنهم خليل ابراهيم ب�أن حركة ال�ضباط االحرار ولدت يف ار�ض
فل�سطني يف �سنة  -1948عندما كان اجلي�ش العراقي يقاتل هناك  -على يد رفعت احلاج �سري
(ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص68 -64و282و (293 -292الهام�ش)).
 -309بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص  80وانظر فرحان .امل�صدر ال�سابق� .ص 55و .153 -152
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الأخرى ،ويكون االت�صال بني االثنني فقط (�أي بني رفعت ورجب)(.((31
كان رفعت هو الأكرث جناحا يف ك�سب ال�ضباط ،فقد ا�ستطاع ان ي�ضم  -بني �آخرين -
�إىل كتلته ،الرئي�س الأول �شكيب الف�ضلي ،واملقدم �صالح عبد املجيد ال�سامرائي ،واملقدم
و�صفي طاهر ،واملقدم الركن �شاكر حممود �شكري ،واملقدم الركن �إ�سماعيل اجلنابي،
واملقدم الركن �إ�سماعيل العارف ،والعقيد الركن عبد الوهاب الأمني ،والزعيم الركن
حمي الدين عبد احلميد(.((31
�أما رجب فقد �أر�سل يف ت�شرين الأول �إىل انكلرتا يف دورة تدريبية ومل يعد �إىل بغداد �إال
يف ني�سان(ابريل)  .1953وخالل هذه الفرتة مل يك�سب �إال واحدا ،هو الرئي�س الأول الركن
�صبيح علي غالب معاون امللحق الع�سكري يف ال�سفارة العراقية بلندن� .إال ان رجب �سيلعب
الدور الأ�سا�سي يف حركة ال�ضباط الأحرار فيما بعد ،وحتديدا بعد العدوان الثالثي على
م�صر .جدير بالذكر هناك روايات تقول بان ال�سلطات الع�سكرية العليا يف العراق ،كانت
وب�صورة مبكرة ،ت�سمع بني الفينة والفينة ،ببع�ض ن�شاطات ال�ضباط الأحرار ،لكنها مل
تنظر �إليها بعني اخلطورة و�إمنا اعتربتها من قبيل الطي�ش(.((31
يف �أيلول (�سبتمرب)  1954فاحتت حركة ال�ضباط الأحرار ،العقيد الركن عبد الكرمي
قا�سم �آمر اللواء التا�سع ع�شر ،ف�أبدى على الفور موافقته وقال ب�أنه يفكر يف هذا املو�ضوع
منذ �أم��د بعيد( .((31وه��ذه هي رواي��ة �إ�سماعيل العارف احد �أق��دم ال�ضباط الأح��رار،
ووزير املعارف يف عهد عبد الكرمي .وقد قال يف روايته هذه ب�أنه هو الذي فاحته بنف�سه.
واحلقيقة ان هذه الرواية ،هي واحدة من رواي��ات متعددة ،حول ان�ضمام عبد الكرمي
قا�سم �إىل ال�ضباط الأحرار.
�أما الرواية الثانية ،فهي لعبد الكرمي فرحان ،ع�ضو اللجنة العليا حلركة ال�ضباط

 -310مذكرات العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.36
 -311بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.83
 -312انظر مثال العارف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.130 ،126 ،124 ،78
 -313امل�صدر ال�سابق� .ص .102وانظر رواية اخرى خمتلفه :بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص96
(ار�سل رفعت احلاج �سري الرئي�س اول �شكيب الف�ضلي ملفاحتة عبد الكرمي قا�سم).
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الأح��رار ،و�أح��د الذين ث��اروا فيما بعد على عبد الكرمي قا�سم .تقول الرواية بان عبد
الكرمي قا�سم كان يقود جماعة (ت�سعى وتعمل لنف�س الأغرا�ض التي تعمل من اجلها
منظمة ال�ضباط الأحرار)( .((31وانه مت تكليف العقيد الركن ناجي طالب ،لالت�صال به
ومفاو�ضته لالن�ضمام للمنظمة الأم .وقد تطوع املقدم و�صفي طاهر ليقوم ب�إر�شاده �إىل
دار عبد الكرمي� ،إذ كان يعرفها ويعرف دار �أخيه حامد قا�سم وتتحدث هذه الرواية -كما
يبدو -عن ان�ضمام عبد الكرمي قا�سم �إىل اللجنة العليا عام .((31( 1957
وتقول رواية ثالثة ملح�سن ح�سني احلبيب يف كتابه عن الثورة:
(ان الكالم وامل�شاورات دارت حول ان�ضمام عبد الكرمي قا�سم مبفرده �إذ مل يكن لديه
تنظيم مرتبط به كما ادعى البع�ض)(.((31
وتبدو هذه الرواية غريبة ،الن احلبيب ويف مقابلة �أجراها معه الباحث ليث الزبيدي
عام � -1977أي قبل �صدور كتابه بحوايل �أربع �سنوات -حتدث عن التنظيم الذي يقوده
عبد الكرمي ،واملنف�صل عن التنظيم االخر الذي �سماه الباحث بتنظيم بغداد(.((31
وتقول رواية رابعة ،ان الرئي�س (النقيب) رفعت احلاج �سري ،ات�صل باملقدم الركن
عبد الكرمي قا�سم امر الفوج الأول التابع للواء الأول ،بفل�سطني عام  ،1948ودعاه �إىل
العمل للإطاحة باحلكم يف بغداد ،والذي كان م�س�ؤوال عن ف�شل اجلي�ش العراقي ،يف القيام
بواجبه يف الدفاع عن فل�سطني .وقد وافق عبد الكرمي على الفور وتعهد مبفاحتة من يثق
به من ال�ضباط .ويبدو  -ح�سب هذه الرواية  -ان عبد الكرمي كان ال�شخ�ص الثاين ،بعد
العقيد الركن جنيب الربيعي ،الذي فاحتة رفعت لالن�ضمام �إىل تكتل ال�ضباط الوطنيني

 -314فرحان .امل�صدر ال�سابق� ،ص  70وانظر اي�ضا بطاطو ،امل�صدر ال�سابق� ،ص 87وما بعدها.
 -315فرحان .امل�صدر ال�سابق� .ص  71واي�ضا بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص .97واي�ضا روايات
م�شابهه ولكنها ال ت�شري �إىل التنظيم الذي يقوده عبد الكرمي قا�سم كرواية �صبحي عبد املجيد،
امل�صدر ال�سابق� ،ص 57ومذكرات العميد الركن جا�سم كاظم العزاوي ،ثورة  14متوز ،بغداد
� ،1990ص.75 -74
� -316ص .55
 -317الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص( 110 -109انظر املنت والهام�ش �ص.)110
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والذي �أ�صبح ا�سمه بعد ثورة م�صر حركة ال�ضباط الأحرار( .((31وح�سب هذه الرواية فقد
�أ�صبح لعبد الكرمي قا�سم  -فيما بعد  -تكتل خا�ص به ،عرف بكتلة املن�صورية ثم ان�ضم
�إىل كتلة ال�ضباط القادة (اللجنة العليا) -يف �آب  -1957والتي �أ�صبح رئي�سها(.((31
ويروي الباحث حنا بطاطو  -وهذه رواية خام�سة عن عالقة عبد الكرمي بال�ضباط
الأحرار  -انه كان على ات�صال بتنظيمات ال�ضباط الأحرار ثم قطع ذلك االت�صال(.((32
ومما يذكر ان نوري ال�سعيد ا�ستدعى عبد الكرمي ،بعد انك�شاف اجتماع الكاظمية  -الذي
عقد يف �صيف عام  .((32(-1956الأمر الذي يعني ورود ا�سمه يف الق�ضية( .((32وهذا ما
يعزز رواية بطاطو الأنفة الذكر بان لعبد الكرمي قا�سم �صلة �سابقة النك�شاف اجتماع
الكاظمية بتنظيمات ال�ضباط الأحرار(.((32
 -318ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص65و .282
 -319امل�صدر ال�سابق� .ص.289 -286
 -320بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص( .96يتبنى بطاطو الر�أي الذي يقول بان حركة ال�ضباط
االحرار ن�ش�أت عام  1952على يد رفعت احلاج �سري بت�أثري الثورة امل�صرية).
 -321الزبيدي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.131
 -322العزاوي ،امل�صدر ال�سابق ،وح�سني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .173 -169وكذلك العارف.
امل�صدر ال�سابق� .ص.123
 -323هناك -على االقل -خم�س روايات اخرى ،عن ان�ضمام عبد الكرمي لل�ضباط االحرار،
نذكرها بعجالة :فاحداها تقول ان �شاكر حممود �شكري هو الذي فاحت عبد الكرمي -عام
 -1952لالن�ضمام �إىل ال�ضباط االحرار (د .فا�ضل ح�سني� .سقوط النظام امللكي يف العراق.
القاهرة � .1974ص .)141والثانية تقول ان ا�سماعيل علي هو الذي فاحته عام (1953نف�س
امل�صدر و ال�صفحة) .وتقول الثالثة ان عبد ال�سالم عارف هو الذي فاحت عبد الكرمي عندما
خدم بامرته ك�آمر الحد افواج اللواء التا�سع ع�شر (بطاطو ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .)94ويروي
الدكتور خدوري بان عبد الكرمي قا�سم قد ان�ضم �إىل منظمة بغداد (�أي التي عرفت فيما بعد
باللجنة العليا) عام  1956ثم بادر -بعد عودته من االردن -للمطالبة بدمج منظمته مبنظمة
بغداد ..الخ (خدوري ،العراق اجلمهوري� ،ص .)39اما الرواية االكرث اثارة فهي التي تقول ان
كتلة عبد الكرمي قا�سم قد بد�أت بالت�شكل عام � .1950أي ان عبد الكرمي قا�سم قد �سبق رفعت
احلاج �سري الذي �شكل كتلته عام  1952بعامني (د .عقيل النا�صري ،عبد الكرمي قا�سم من
ماهيات ال�سرية الذاتيه ،دم�شق � ،2006ص.)488
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ومهما كان الأمر ،فان عبد الكرمي قا�سم و عبد ال�سالم عارف كانا  -عندما �شكل
عدد من ال�ضباط الأحرار جلنة عليا لهم ونه�ضوا ثانية بالتنظيم  -على ر�أ�س وحدتيهما
الع�سكريتني ،يف املفرق يف الأردن ،ومل يعودا �إىل موقعيهما الأ�صليني يف مع�سكري املن�صور
وجلوالء حتى  3كانون الثاين (يناير)  .((32( 1957ومل تكن لهما �إذاك �أية �صلة بتلك
املجموعة التي تتخذ من بغداد مقرا لها .و�سنعود للحديث عن ان�ضمامهما عندما نتحدث
بعد قليل عن ت�شكيل اللجنة العليا لل�ضباط الأحرار.
والبد ان ن�شري هنا �إىل ان عبد الكرمي قا�سم والذي كان لوا�ؤه التا�سع ع�شر يع�سكر
يف الأردن لنجدته �إذا وقع عليه اعتداء �إ�سرائيلي( ،((32ومعه عبد ال�سالم عارف الذي
كان يقود احد �أف��واج اللواء املذكور ،فكرا -بعد العدوان الثالثي على م�صر -ب�إعالن
الع�صيان واالن�ضمام �إىل اجلي�ش ال�سوري .وابلغا القيادة الع�سكرية ال�سورية بذلك ،والتي
وافقت بعد تردد ،لكن عبد احلميد ال�سراج  -مدير ال�شعبة الثانية يف اجلي�ش ال�سوري
�آنذاك وابرز ال�سوريني اللذين لعبوا �أدوارا �سيا�سية مهمة يف زمن الوحدة  -طلب من عبد
ال�سالم ان يقنع عبد الكرمي بالعدول عن الفكرة لعدم جدواها فيما يتعلق ب�إ�سقاط احلكم
امللكي(.((32
اجتماع الكاظمية:

تعر�ضت حركة ال�ضباط الأحرار  -يف ت�شرين الأول  -1956لهزة عنيفة .فقد عرف
رئي�س �أركان اجلي�ش بكل التفا�صيل املتعلقة باجتماع عقده عدد من ال�ضباط يف احد البيوت

 -324بطاطو .امل�صدر ال�سابق� ،ص78و.94
 -325كان الهدف احلقيقي من ار�سال هذه القوة هو تهديد �سوريا والتطويح بكيانها و�ضمها
للعراق منتهزة فر�صة ان�شغال م�صر بالعدوان الثالثي (عبد الكرمي اجلدة .الزعيم املنقذ،
بغداد � .1960ص( 27نقال عن ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص.))102 -101
� -326صبحي عبد احلميد ،امل�صدر ال�سابق� ،ص( 47وقد اخربه بذلك عبد احلميد ال�سراج
يف لقاء بينهما بالقاهره عام  .)1971وانظر رواية لل�سراج قريبة من الرواية االوىل يف ح�سني،
امل�صدر ال�سابق� ،ص.112 -110
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يف الكاظمية( .((32وقام رئي�س الأركان ب�إجراء حتقيق مع املجتمعني ثم �أبعدهم عن املراكز
احل�سا�سة وفرقهم .فنقل املقدم رفعت احلاج �سري �إىل �ضابط جتنيد يف قلعة �صالح(،((32
واملقدم �إ�سماعيل العارف ملحقا ع�سكريا يف وا�شنطن( ،((32واملقدم �صالح عبد املجيد
ال�سامرائي ملحقا ع�سكريا يف عمان� .أما العقيد الركن عبد الوهاب الأمني فقد بقي يف
من�صبه كرئي�س ل�شعبة احلركات الع�سكرية يف دائرة الأركان العامة يف وزارة الدفاع(.((33
جرى لغط �شديد حول ال�شخ�ص الذي و�شى باالجتماع ،وقد رف�ض الفريق رفيق عارف
رئي�س الأركان( ((33ان يبوح  -بعد ثورة  14متوز  -با�سم الوا�شي للم�س�ؤولني(.((33
وقد تبادل �إ�سماعيل العارف وعبد الوهاب الأمني  -ب�سبب ما �أثاره اجتماع الكاظمية
من �شكوك  -االتهامات واملهاترات .ويعلق على ذلك خليل �إبراهيم ح�سني � -صاحب
مو�سوعة  14متوز واحد �أقدم ال�ضباط الأحرار  -قائال:
(وللحقيقة والتاريخ فاين �أقول ان كال منهما برئ من تهمة الو�شاية براءة الذئب
من دم يو�سف)(.((33

� -327صبحي عبد احلميد ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .252 ،247 -240 ،224 ،55 -54والعارف،
امل�صدر ال�سابق� ،ص 123وما بعدها .وفرحان ،امل�صدر ال�سابق� ،ص 63 -61ومذكرات العزاوي،
امل�صدر ال�سابق� ،ص 63 -54والزبيدي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.134 -131
 -328يبدو ان نقل رفعت احلاج �سري �إىل قلعة �صالح كان مقررا قبل اجتماع الكاظمية وقد
اخربه خاله جميل املدفعي (احد ر�ؤ�ساء الوزارات يف العهد امللكي) بذلك قبل االجتماع( .انظر
ح�سني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.)16
 -329عندما علم نوري ال�سعيد وزير الدفاع انذاك باجتماع الكاظمية ،طلب من رئي�س االركان
ت�شديد اخلناق على �سكرتريه ا�سماعيل العارف (الذاكرة التاريخيه (م�صدر �سابق)� .ص.)333
� -330صبحي عبد احلميد ،امل�صدر ال�سابق� ،ص 55 -54وانظر اي�ضا بطاطو ،امل�صدر ال�سابق،
�ص.84 -83
 -331بعد خروجه من ال�سجن -يف متوز  -1961عا�ش رفيق عارف يف عزلة تامة �إىل �سنة
 ،1988اذ عينه �صدام ع�ضوا -مع �ضباط كبار �سابقني -يف جلنة ع�سكرية ا�ست�شارية عن
احلرب مع ايران .وتويف يف اب .1990
 -332بطاطو .امل�صدر ال�سابق� ،ص.84
 -333ح�سني ،امل�صدر ال�سابق� .ص.162
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وكان �إ�سماعيل العارف قد كلف خليل �إبراهيم ح�سني ،ب�إبالغ رفعت احلاج �سري
بانك�شاف اجتماع الكاظمية( .((33وفعال ذهب خليل �إىل بيت رفعت وابلغه بذلك(.((33
خال�صة الأمر ان على املرء �أال يلتفت ملا قيل حول اجتماع الكاظمية من اتهامات .الن
اجتماع الكاظمية ا�ستخدم على �أو�سع نطاق  -كمادة للت�شهري  -يف اخلالفات ال�شخ�صية
بني ال�ضباط الأحرار ،ويف ال�صراع الذي ن�شب بعد  14متوز على ال�سلطة.
ويعتقد خليل �إبراهيم ح�سني  -ويقول انه تو�صل �إىل ذلك بعد التحقيق الدقيق  -بان
�سائق �سيارة الأجرة  -العائدة ل�صالح ال�سامرائي  -التي نقلت ال�ضباط الأربعة �إىل حمل
االجتماع ،كان يعمل مع مديرية الأمن العامة ،ومل يراع ال�ضباط الأربعة � -أثناء الطريق
 ال�سرية والأمن ،فراحوا يتحدثون بالرموز ،ف�أ�شاروا �إىل عدم ح�ضور عبد الكرمي قا�سماالجتماع ،ورمبا ذك��روا ا�سم فائق ال�سامرائي ..الخ .فكتب ال�سائق تقرير ًا بذلك �إىل
ر�ؤ�سائه ،وهكذا و�صلت الأخبار م�شو�شة �إىل رئي�س الأرك��ان ،فاملخرب اقت�صر على ذكر
الأ�سماء الأوىل التي وردت �أمامه ،وما ذكره من معلومات مل يكن ذا قيمة(.((33
على �أي حال ،ان رفعت احلاج �سري عزف بعدها عن �أي ن�شاط مع التنظيم الرئي�سي
لل�ضباط الأحرار( .((33ووا�صل عبد الوهاب الأمني والذي بقي داخل العراق ،ن�شاطه يف
تنظيم ال�ضباط الأحرار ،وكان احد الذين نه�ض التنظيم ثانية على �أيديهم ،بعد فرتة
ق�صرية من حادثة الكاظمية .بل ورمبا كان له دور خطري -وان كان غري مبا�شر -يف جناح
ثورة  14متوز ،و�سن�شري �إىل ذلك يف الوقت املنا�سب .و�أ�صبح �إ�سماعيل العارف  -بحكم

 -334العارف ،امل�صدر ال�سابق� .ص.125
 -335الذاكرة التاريخية (م�صدر �سابق)� .ص.167
 -336ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص( 164الهام�ش) .وانظر ما ورد يف �شهادة ا�سماعيل العارف
(الذاكرة التاريخية (م�صدر �سابق)� .ص328و330و)334
 -337مذكرات العزاوي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص73و ( .79وعزا بطاطو عدم م�شاركة رفعت �إىل
الرقابة امل�شددة املفرو�ضة عليه (بطاطو .امل�صدر ال�سابق� ،ص.))85
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مكان عمله اجلديد  -بعيدا عن �أي ن�شاط لل�ضباط الأحرار ،ولكنه ظل بعواطفه وم�شاعره
مع التنظيم(.((33
�أما ال�شخ�ص الرابع ،وهو املقدم �صالح عبد املجيد ال�سامرائي ،والذي ا�صدر رئي�س
الأرك��ان ام��را فوريا بنقله �إىل من�صب معاون امللحق الع�سكري يف الأردن ،ورف�ض ان
ي�سمح له بت�أجيل �سفره ،ولو لفرتة ق�صرية من الزمن الجناز بع�ض الأمور ال�شخ�صية
املعلقة( .((33فقد قطع عالقته بالتنظيم .وهو باملنا�سبة ثالث �ضابط ين�ضم �إىل ال�ضباط
الأحرار عام  1952ح�سب �إحدى الروايات( .((34لكنه عندما قامت ثورة  14متوز  -وكان
ملحقا ع�سكريا بالأردن  -حاول بالتن�سيق مع احلكومة الأردنية الت�آمر على الثورة(.((34
فا�ستدعي �إىل بغداد و�أودع ال�سجن� ،إال انه متكن من الهرب وجل�أ �إىل الأردن ،حتى اغتيل
يف �أوائل ال�سبعينات يف لبنان( .((34على يد مكتب العالقات العامة (جهاز املخابرات فيما
بعد) الذي كان ير�أ�سه �صدام ح�سني.
تزعزعت الثقة  -بعد انك�شاف اجتماع الكاظمية  -بني ال�ضباط الأح��رار ،وت�سرب
اخلوف والقلق �إىل بع�ض النفو�س ،فتجمد الن�شاط ،وبدا ان كل �شيء قد انتهى وان التنظيم
قد لفظ �أنفا�سه( .((34ويروي �إ�سماعيل العارف بان التنظيم قد جتمد -بعد ذاك -ملدة
�ستة �أ�شهر(.((34

 -338انظر رواية مناق�ضة ،العزاوي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.56
 -339العارف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.126 -125
 -340امل�صدر ال�سابق� ،ص( 76وانظر رواية قريبة من ذلك بطاطو ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.)83
 -341يبدو ان ذلك جاء ردا على احالته على التقاعد� -صبيحة  14متوز -من قبل عبد الكرمي
قا�سم (ح�سني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .)164ومل تكن عالقة االثنني طيبة يف �أي يوم من االيام
(انظر العارف  -امل�صدر ال�سابق� .ص 102و .)103
 -342العارف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.177 -176
 -343فرحان ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.63
 -344العارف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.133
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البداية الحقيقية:

يبدو ان اخلوف من امل�صري الذي انتهى �إليه قادة حركة ماي�س  ،1941ومن التدخل
الربيطاين ،ظل عالقا يف ذهن الكثري من ال�ضباط( .((34وهكذا ظل تنظيم ال�ضباط
الأحرار يراوح يف مكانه .والقول بانه كان هناك تنظيم  -باملعنى الدقيق للكلمة  -فيه
الكثري من التجاوز( .((34فلم تكن هناك قيادة �أو ت�شكيالت �أو خطة �أو ر�ؤية للعمل .وكان
الأمر كله عبارة عن مفاحتة ال�ضباط لبع�ضهم ،بفكرة الإطاحة بالنظام ،وي�أتي الرد عادة
باملوافقة.
ومن املهم ان اكرر هنا ما قلته �أكرث من مرة ،بان االجناز ال�سهل والعظيم يف �آن معا،
الذي حققه ال�ضباط الأحرار يف  14متوز � ،1958شحذ �أذهان الكثريين منهم ،فاخذوا
يتحدثون عن تنظيم ذي قيادة وخاليا ف�ضال عن برنامج وجلان ..الخ .وجاءت الدرا�سات
والأبحاث اجلامعية لتعترب ذلك من امل�سلمات واحلقائق .فاجناز �ضخم كثورة  14متوز
البد ان يكون وراءه تنظيم عظيم .و�صار ال�ضباط الأحرار الآخرون  -من الذين مل يقدر
لهم ان يلعبوا دورا يذكر يف �أح��داث يوم  14متوز -ي��رددون ذلك� ،أو يجارون الآخرين
فيما يرددونه� ،أو ي�سكتون عندما يرد ذكرهم ك�شركاء يف �أحداث �سبقت الثورة .وهكذا
ت�ضخمت الأدوار وتعقدت الأحداث وتعددت الأ�سماء وت�ضاعفت الأعداد� ..إىل �آخره.
على �أي حال ،ان �أواخر عام � 1956أو بداية عام  ،1957كانت هي البداية احلقيقية
لل�ضباط الأحرار وقد لعب العدوان الثالثي على م�صر ،الدور الأ�سا�سي ،بل وب�إمكان املرء
ان يقول -وهو يتحدث عن تلك الأيام من عام  -1956الدور الوحيد ،يف ت�أجيج م�شاعر
ال�ضباط ،و يف ا�ستنها�ض هممهم ،للعمل ب�شكل جدي لإ�سقاط النظام امللكي .وكاد
البع�ض من ال�ضباط  -ولفرط حما�سه  -ان يرتكب مغامرات حمقاء ،ولكن زمالءهم

 -345انظر �سلوجت .امل�صدر ال�سابق� .ص.92
 -346انظر �صبحي عبد احلميد ،امل�صدر ال�سابق� ،ص( 252ر�سالة �صبيح علي غالب ع�ضو
اللجنة العليا واحد اقدم ال�ضباط االحرار).
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اثنوهم عن ذلك(.((34
فالن�صر املدوي الذي حققه الرئي�س جمال عبد النا�صر يف حرب ال�سوي�س ،من جهة،
وموقف النظام امللكي من العدوان الثالثي ،والذي اعتربه �أبناء ال�شعب العراقي ،وغالبية
�ضباط اجلي�ش العراقي ،موقف ًا خيانياً ،من جهة �أخرى ،جعل وقوع انقالب يف العراق،
م�س�ألة وقت فقط.
وما دمنا قد ا�شرنا ملوقف النظام امللكي يف العراق ،من العدوان الثالثي على م�صر،
فمن املالئم ان نذكر ،بان الإذاعة العراقية ا�شغلت نف�سها  -خالل العدوان الثالثي -
ب�أخبار اال�ضطرابات يف هنغاريا ،والتي تزامن وقوعها مع العدوان الثالثي ،فراحت �إذاعة
بغداد ت�شن احلمالت ال�شعواء على االحتاد ال�سوفيتي ،لعدوانه على هنغاريا ،متجاهلة
العدوان الثالثي على م�صر(.((34
لقد �أدى اندحار العدوان الثالثي على م�صر� ،إىل اهتزاز هيبة النظام امللكي يف
العراق ،التي كانت مهتزة �أ�صال وب�شكل �سيء .ثم ان عدم اتخاذ النظام امللكي  -بعد
انك�شاف اجتماع الكاظمية� -إج��راءات �صارمة بحق ال�ضباط الأح��رار� ،شجع ال�ضباط
الأحرار على موا�صلة عملهم ثانية ( .((34و كان ان�ضمام عبد الكرمي قا�سم �إىل اللجنة
العليا لل�ضباط الأحرار ،احلدث الأهم يف تاريخ تنظيمات ال�ضباط الأحرار� ،إذ قدر له ان
يلعب (و�صاحبه عبد ال�سالم عارف) ،الدور الأخطر يف الفرتة التالية(.((35
ولرنجع الآن �إىل اليوم الذي ت�شكلت فيه اللجنة العليا لل�ضباط الأحرار ،ومل يكن عبد
الكرمي قا�سم قد ان�ضم �إليها بعد .واحلقيقة ان اللجنة العليا هي عبارة عن جمموعة
من �ضباط جمعتهم رتبهم العالية و�صداقاتهم ال�شخ�صية( .((35وقد (عرف هذا التكتل

 -347بطاطو ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.85 -84
 -348العارف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.122
 -349بطاطو ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.85
 -350فرحان .امل�صدر ال�سابق� .ص.64 -63
 -351الذاكرة التاريخية (م�صدر �سابق)� .ص 343و �( 344شهادة حميد ال�سراج).
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ب�أ�سماء متعددة وحتى بعد الثورة و�أثناء حماكمة عبد ال�سالم عارف مل يتفق من دعتهم
املحكمة لل�شهادة من �أع�ضائه على ا�سم معني لتكتلهم حتى ا�ستقر اال�سم نهائيا يف الر�سائل
اجلامعية بعد ذهاب قائدي الثورة �إىل رحمة اهلل بالهيئة العليا (وما هي كذلك))(.((35
و�سن�ستعمل يف هذا الكتاب ت�سمية اللجنة العليا ،لتمييز هذه املجموعة عن غريها من
جمموعات ال�ضباط الأحرار.
فقد عقد اجتماع  -يف احد �أي��ام كانون الأول  -1956لعدد من ال�ضباط الأح��رار،
يف دار الرئي�س الأول (الرائد) الطيار املتقاعد حممد �سبع ،واختريت هذه الدار لأنها
بعيدة عن الأنظار والن �صاحبها قد اعتزل اخلدمة الع�سكرية وامتهن الأعمال التجارية،
ولذلك فهو بعيد عن املراقبة و عيون الف�ضوليني( .((35وكانت املبادرة قد جاءت من رجب
عبد املجيد وناجي طالب ،اللذين قررا متابعة ال�سري قدما وجنحا يف ا�ستمالة عدد من
ال�ضباط الأح��رار وهم :الزعيم الركن حميي الدين عبد احلميد والعقيد الركن عبد
الوهاب الأمني واملقدم و�صفي طاهر( ((35والعقيد الركن حم�سن ح�سني احلبيب واملقدم
الركن عبد الكرمي فرحان والرئي�س الأول الركن �صبيح علي غالب و�صاحب الدار الرئي�س
الأول املتقاعد حممد �سبع.
كان عدد ال�ضباط املجتمعني ثمانية� ،إذ تخلف عن ح�ضور االجتماع العقيد الركن عبد
الوهاب الأمني .واقرتح رجب عبد املجيد ان ي�ضم املقدم رفعت احلاج �سري �إليهم فتمت
املوافقة بالإجماع على ذلك( .((35ويف االجتماع التايل الذي عقد بعد �أ�سبوع �أو حول ذلك،
يف املكان نف�سه ،انتخبت اللجنة الزعيم الركن حميي الدين عبد احلميد ،اكرب الأع�ضاء
رتبة ،رئي�سا لها ،كما انتخبت رجب عبد املجيد ،الذي �أ�صبح الآن مقدما مهند�سا� ،أمني
�سر لها(.((35

 -352ح�سني ،امل�صدر ال�سابق� .ص.290
 -353احلبيب ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.51
 -354بطاطو ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.84
 -355احلبيب ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.51
 -356بطاطو ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.86 -85
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�أر�سلت اللجنة العليا  -يف بداية عام  - 1957و�صفي طاهر ،ملفاحتة عبد الكرمي
قا�سم ،من اجل توحيد اجلهود .ولكنه طلب ان يجتمع ب�أحد �أع�ضاء اللجنة العليا ،وبناجي
طالب حتديدا ،قبل �إعطاء جوابه( .((35وبعد التداول يف بيته يف العلوية ببغداد مع الزعيم
الركن ناجي طالب ،اندجمت جماعته باحلركة الرئي�سية( .((35كان ذلك يف �آذار ح�سب
رواية حم�سن ح�سني احلبيب احد �أع�ضاء اللجنة(� .((35أو قبل هذا التاريخ  -يف كانون
الثاين  -ح�سب روايات �أخرى(� .((36أو بعد هذا التاريخ  -يف �أيار (مايو)  -ح�سب رواية
بطاطو(.((36
بعد �شهر من ذلك ،فاج�أ عبد الكرمي اللجنة العليا لل�ضباط الأحرار ،با�صطحابه عبد
ال�سالم عارف �إىل اجتماعها( .((36يقول حم�سن احلبيب ع�ضو اللجنة العليا:
(لقد كان ح�ضور عبد ال�سالم اجتماعنا هذا مفاج�أة لنا النه مل يكن من�ضما �إلينا
حتى ذلك الوقت ،كنا قد قررنا �سابقا عدم ان�ضمام �أي ع�ضو �إىل احلركة ما مل يطرح
ا�سمه من قبل احد الأع�ضاء وعلى ان يجري قبوله ب�إجماع الآراء ،ويخرب بذلك
بوا�سطة الع�ضو الذي ر�شحه .لقد كان عبد الكرمي يعرف ذلك بالطبع ،ولكنه مل
يخربنا قبل جميئه بانه ير�شح عبد ال�سالم لالن�ضمام �إىل احلركة �أو انه �سيجلبه
معه يف االجتماع القادم ،وهكذا �ساد االجتماع جو من الوجوم ،وبعد �أن ر�أى عبد
الكرمي االنطباع غري احل�سن ال��ذي �أحدثه ت�صرفه ه��ذا ،اخ��ذ مي��دح عبد ال�سالم
ويزكيه لالن�ضمام �إلينا ويبدي ثقته فيه ،وبعد ان جرى الأم��ر على هذه ال�صورة

 -357انظر احلبيب ،امل�صدر ال�سابق� ،ص 55وبطاطو ،امل�صدر ال�سابق� ،ص 97ومذكرات
العزاوي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.75 -74
 -358بطاطو ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.97
 -359احلبيب ،امل�صدر ال�سابق� ،ص  55وانظر كذلك مذكرات العزاوي ،امل�صدر ال�سابق،
�ص.74
 -360الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص( .111يبدو ان هذه الرواية هي الأدق من بني الروايات
الأخرى).
 -361بطاطو ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.97
 -362امل�صدر ال�سابق� ،ص .97والزبيدي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.112
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(وهي �صورة الأمر الواقع) قبلنا طلبه ،واح�ضر احدنا القران الكرمي فاق�سم عبد
الكرمي قا�سم (الذي مل يكن قد اق�سم اليمني حتى ذلك الوقت) ،واق�سم بعده عبد
ال�سالم عارف اليمني على العمل معنا)(.((36

ويذكر رج��ب عبد املجيد �سكرتري اللجنة العليا ،و�أق��دم ع�ضو فيها من ال�ضباط
الأحرار ،ب�أن هناك احتجاجات قد �صدرت من بع�ض �أع�ضاء اللجنة العليا ،على ت�صرف
عبد الكرمي هذا( .((36والذي يقال انه ح�سم الأمر بقوله( :هذا معنا يف التنظيم وهو يعرف
كل �شيء) ف�صار �أع�ضاء اللجنة العليا �أمام الأمر الواقع ،ومت قبوله على م�ض�ض (.((36
�أ�صبح عبد الكرمي قا�سم بعد فرتة ق�صرية من ان�ضمامه للجنة العليا رئي�سا لها .ولدينا
بهذا ال�صدد روايتان .تقول الأوىل ان �أع�ضاء اللجنة العليا ويف اجتماع لهم  -كان عبد
الكرمي وعبد ال�سالم غائبني عنه  -قرروا اختياره ،باعتباره الأقدم رتبة ،رئي�سا للتنظيم،
وحمي الدين عبد احلميد وناجي طالب  -اللذان يليانه بالقدم  -نائبني له ،ورجب عبد
املجيد �سكرتريا للجنة العليا .وي�ؤكد حم�سن ح�سني احلبيب على ان اختيار عبد الكرمي
كان على �أ�سا�س القدم لي�س اال ،فهم كونهم �ضباطا يقدرون القدم الع�سكري ويحرتمونه،
ولهذا �أ�صبح الأقدم رتبة رئي�سا للتنظيم .واتفق �أع�ضاء اللجنة العليا على انه لي�س للرئي�س
�صالحيات خا�صة و�إمنا واجبه تنظيمي فقط (.((36
ويذكر احلبيب ان رجب عبد املجيد طرح ا�سم ناجي طالب لرئا�سة التنظيم ،ووجهة
نظره يف ذلك هي ان عبد الكرمي يعمل خارج بغداد وال نراه �إال مرة يف الأ�سبوع .بالإ�ضافة

 -363احلبيب ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.55
� -364صبحي عبد احلميد ،امل�صدر ال�سابق� ،ص( 211 -210ر�سالة رجب عبد املجيد للم�ؤلف).
 -365الزبيدي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص( 128انظر اي�ضا يف نف�س امل�صدر رواية خمتلفه ادىل
بها عبد الوهاب االمني امام حمكمة املهداوي وذكر فيها ان عبد الكرمي قا�سم عر�ض على
اللجنة العليا فكرة �ضم عبد ال�سالم وان اللجنة قررت ابقائه حتت التجربة ثم وحتت احلاح
عبد الكرمي قا�سم �ضمته اليها) .ويقول بطاطو عن رواية االمني هذه�( :صار معروفا اليوم،
وبالتاكيد ،انها كانت ملفقه) بطاطو ،امل�صدر ال�سابق� ،ص( 77الهام�ش).
 -366احلبيب ،امل�صدر ال�سابق� ،ص64 -63و .65
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�إىل انه لي�س للقدم الع�سكري ف�ضل وال دخل يف هذه الق�ضية .لكن دفع ًا حل�صول �أي خالف
يف هذه املرحلة املهمة من مراحل العمل ،مت الأخذ باقرتاح الرئا�سة ح�سب القدم (.((36
�أما الرواية الثانية فتقول ان رجب طرح وجهة النظر الأنفة الذكر ،و�أي��ده �ضباط
�آخرون .لكن عبد ال�سالم عارف  -الذي كان حا�ضرا � -أ�صر على انتخاب عبد الكرمي
قا�سم .فتمت ت�سوية الأمر بانتخابه رئي�سا وحمي الدين وناجي طالب نائبني ف�ضال عن
رجب ك�سكرتري للجنة (.((36
بلغ عدد �أع�ضاء اللجنة العليا  -ع�شية الثورة  -خم�سه ع�شر �ضابطاً ،فقد �أ�ضيف
�إليها ف�ضال عن الأ�سماء التي ذكرناها كل من :العقيد طاهر يحيى (والذي �أحيل على
التقاعد قبل الثورة ب�سبب معلومات عن ن�شاطه �ضد النظام) .والعقيد عبد الرحمن
عارف (�آمر فوج في�صل املدرع)� .أما عبد الوهاب ال�شواف فقد جرى �ضمه للجنة العليا،
قبل �شهرين من ثورة متوز( ،((36وذلك يف حماوله من اللجنة للحد من اندفاعه ال�شديد
�إىل حد املغامرة للقيام بعمل ما �ضد النظام امللكي( .((37الأمر الذي يعر�ض  -عند ف�شله
 جميع ال�ضباط الأحرار يف اجلي�ش للخطر .ذلك (الن الكتل قد ت�شابكت والكل يعرفالكل)( .((37يقول رجب عبد املجيد:
(اقول للتاريخ انه عندما دخلت على عبد الوهاب ال�شواف يف وزاره الدفاع لإقناعه
بعدم التحرك وترك مغامرة يوم  11ماي�س  1958قال يل( :لعد اين مثل قرندل!؟)
قلت ل��ه�( :شنو ق��رن��دل؟) ق��ال( :ق��رن��دل ي��دق الكبه وال ي�أكلها) .قلت ل��ه( :م��اذا
تق�صد؟) قال( :ملاذا �أنا ل�ست من اللجنة العليا؟) فقلت� :أنت تريد ان تعر�ض البلد
للخطر النك ل�ست ع�ضواً يف اللجنة العليا؟).

 -367امل�صدر ال�سابق��� ،ص( .64الغريب ان رجب عبد املجيد ي��روي بان اختيار قا�سم مت
باالقرتاع ال�سري وانه كان املعار�ض الوحيد (الذاكرة التاريخية (م�صدر �سابق)� .ص.))142
 -368الزبيدي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.125
 -369امل�صدر ال�سابق� ،ص.121
 -370انظر امل�صدر ال�سابق� ،ص( 121الهام�ش) واحلبيب .امل�صدر ال�سابق� .ص.82 -78
 -371العزاوي ،امل�صدر ال�سابق� .ص.100 -99
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ولهذا ال�سبب  -يقول رجب عبد املجيد  -اقرتحت ان يدخل ال�شواف ع�ضو ًا يف اللجنة
العليا لكي نتجنب الأخطار التي رمبا ت�صدر عنه (.((37
اللجنة البديلة:

بعد الوهن الذي �أ�صاب حركة ال�ضباط الأحرار ،على اثر حادثة الكاظمية� ،أعاد -
بت�أثري العدوان الثالثي والذي ا�شرنا لقوة ت�أثريه �سابقا عند احلديث عن البداية احلقيقية
لل�ضباط الأحرار  -عدد من ال�ضباط متو�سطي الرتب من الذين كان قد ك�سبهم رفعت
احلاج �سري( ،((37جتميع �أنف�سهم ،يف حلقه �أخذت على عاتقها �إدامة االت�صال بال�ضباط
ال�صغار و�إعادة تنظيمهم ورفع معنوياتهم( .((37ويطلق خليل �إبراهيم ح�سني � -صاحب
مو�سوعة  14متوز  -على هذه املجموعة ت�سمية (كتلة �ضباط الركن الأع���وان)(.((37
�أم��ا ناجي طالب (ع�ضو اللجنة العليا لل�ضباط الأح��رار) في�سميها مبجموعة �صبحي
عبد احلميد .وي�شفع كالهما  -ح�سني وناجي طالب  -ت�سميتهما للمجموعة بالقول:
(وهي املجموعة التي �صارت بعد الثورة تعرف باحللقة الو�سطية)( .((37وف�ضال عن
(اللجنة الو�سطية)( ((37هناك عدة ت�سميات �أطلقت عليها مثل جلنة الظل( ،((37وجلنة
االحتياط( ،((37واللجنة العليا البديلة(.((38

 -372الذاكرة التاريخية .امل�صدر ال�سابق� .ص( 151بت�صرف).
 -373العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص .79وانظر بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.98
� -374صبحي عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص.62
 -375ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص.284
 -376امل�صدر ال�سابق� .ص�( 308شهادة ناجي طالب).
 -377امل�صدر ال�سابق� .ص .62و�سماها الزبيدي يف �ص 130من كتابه عن ثورة متوز باللجنة
الو�سطية (هيئة الظل) ثم عاد و �سماها يف �ص 165باحللقة الو�سطية (جلنة الظل).
 -378العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص( 134وقد �سماها جلنة ظل قيادية بديلة).
 -379بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص98و .100
 -380احلبيب .امل�صدر ال�سابق� .ص76ومذكرات العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.86 -79
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كان ه���ؤالء ال�ضباط الأح��رار يدركون ب�أن رتبهم ا�صغر من �أن متكنهم من القيام
بانقالب ع�سكري ،ولي�ست لديهم وحدات ع�سكريه يقودونها ،وبالتايل ف�أنهم اذا �أرادوا
االنفراد يف تنفيذ احلركة ،فعليهم االنتظار عدة �سنوات ،حتى ي�صبحوا برتب ع�سكرية
اكرب ويعينوا قادة لوحدات ع�سكرية ،وهو �أمر غري م�ضمون( .((38لذلك ان�ضموا  -يف
ت�شرين الثاين (نوفمرب) � -1957إىل كتلة ال�ضباط القادة التي عرفت فيما بعد باللجنة
العليا( .((38وهكذا �أ�صبحت اللجنة العليا الآن ،بان�ضمام قا�سم وجماعته ،وه�ؤالء ال�ضباط
متو�سطي الرتب �إليها ،جاهزة للقيام بالثورة .واحلقيقة ان الثورة كانت من �صنع هاتني
املجموعتني ،قا�سم وجمموعته ،واللجنة البديلة ،كما �سي�أتي تف�صيله فيما بعد.
�أما ال�شخ�ص الذي ا�ستطاع ربط ه�ؤالء ال�ضباط باللجنة العليا ،فهو الرئي�س الأول
الركن عبد ال�ستار عبد اللطيف( .((38والذي �أ�صبح ممثلهم لديها( ((38وقد �سلم عبد
ال�ستار ،رجب عبد املجيد ،قوائم ت�ضم �أ�سماء(� )80ضابطا هم �أع�ضاء هذا التنظيم،
وينفي رجب ا�ستالمه هذا العدد ويروي ب�أنه ا�ستلم ثمانية �أ�سماء فقط ( .((38ويقال ان
اللجنة العليا قررت اعتبار هذه املجموعة جلنة بديلة (احتياط) ملتابعة العمل يف حال
ح�صول �شيء للجنة العليا( .((38وهذه الرواية هي مو�ضوع اختالف �أي�ضا.
هناك اتفاق على ان املقدم الركن حممد جميد ،والرائد الركن �صبحي عبد احلميد،
والرائد الركن خالد مكي الها�شمي ،والرائد الركن �إبراهيم جا�سم التكريتي ،والرائد

 -381العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.83
 -382بطاطو ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.98
 -383مذكرات العزاوي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.84
 -384انظر امل�صدر ال�سابق� .ص 86وكذلك بطاطو .امل�صدر ال�سابق.98 .
 -385العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص .84وانظر بخالف ذلك رواية رجب التي ي�شري فيها �إىل
ثمانية ا�سماء ا�ستلمها فقط (الذاكرة التاريخية (م�صدر �سابق) �ص.)144
 -386بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص 98والعزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص 85وانظر احلبيب.
امل�صدر ال�سابق� .ص.88
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الركن عبد ال�ستار عبد اللطيف ،والرائد الركن جا�سم كاظم العزاوي ،والرائد الركن
ح�سن م�صطفى النقيب ،كانوا �أع�ضاء يف اللجنة البديلة(� .((38أم��ا الأ�سماء الأخ��رى
فهناك خالف حولها .ف�صبحي عبد احلميد يذكر ا�سم الرائد طه الدوري من بني �أع�ضاء
اللجنة(� .((38أما العزاوي فيذكر الرئي�س الأول (الرائد) خالد ح�سن فريد( .((38ويذكر
(((39
بطاطو الرئي�س الأول (الرائد) الركن عي�سى ال�شاوي والرئي�س الأول طه ال��دوري
�إ�ضافة للأ�سماء الأخرى.
و�سعى رفعت احلاج �سري وعبد الوهاب ال�شواف وو�صفي طاهر �إىل ت�شكيل كتلة
جديدة ،يكون عمادها تنظيم اللجنة البديلة ،وت�أخذ على عاتقها مهمة القيام بالثورة(.((39
وهكذا انبثقت كتلة جديدة لها وزنها من حيث عدد �أفرادها وقطعاتها(� .((39إذ انف�صل
بع�ض �ضباط (اللجنة البديلة) عنها والتحقوا بهذا التكتل اجلديد مثل ح�سن النقيب وطه
الدوري( .((39لكن هذا التكتل مل ي�ستطيع ان يعمل �شيئا.
كان احلدث الأهم يف تاريخ اللجنة البديلة ،هو اختالفها مع رجب عبد املجيد �سكرتري
اللجنة العليا ،واملكلف من قبل الأخرية بالتن�سيق مع اللجنة البديلة .فكلفت اللجنة العليا
عبد ال�سالم عارف ليقوم بالتن�سيق معها ،بدال من رجب( .((39وكانت تلك فر�صة ذهبية
لعبد الكرمي قا�سم (و�صاحبه عبد ال�سالم ع��ارف) للم�ضي قدما يف حتقيق هدفهما،
باال�ستفراد بالعمل ،مبعزل عن رفاقهم يف اللجنة العليا.

� -387صبحي عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص.62
 -388امل�صدر ال�سابق.62 .
 -389العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص102
 -390بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.130
 -391الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.103
 -392العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.96
 -393امل�صدر ال�سابق� .ص.97
 -394امل�صدر ال�سابق� .ص84و .88
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الخالفات داخل اللجنة العليا:

ان امل��رء يكت�شف وب�سرعة ،وه��و يتتبع جم��رى الأح���داث املتعلقة بتنظيم ال�ضباط
الأحرار ،ان عبد الكرمي قا�سم ورغم عالقته باللجنة العليا لل�ضباط الأحرار ،بل وموقعه
فيها كرئي�س لها ،كان و�صاحبه عبد ال�سالم عارف يخطط للثورة مبعزل عن بقية �أع�ضاء
اللجنة العليا.
وق��د ذك��ر عبد ال�سالم ع��ارف يف �إف��ادت��ه �أم���ام حمكمة ال�شعب ،وبعد ان حتدث
عن اخلالفات التي حدثت يف اللجنة( :و�أخ�يرا قال يل قا�سم دعنا جناملهم ك�إخوان
وكي النفرط ب�إخوتنا وتنفيذ ق�سمنا ،ولكن العمل احلا�سم بيني وبينك ،وفعال حاول
كثري من �ضباط الثورة معرفة وقت ويوم احلركة ف�أبينا الإجابة وكانت غايتنا الكتمان
واملباغتة)(.((39
يقول حم�سن ح�سني احلبيب:
(لقد حت��ول احل��وار ال�ه��ادئ واملناق�شة الر�صينة التي كانت ت�سود اجتماعاتنا �إىل
ا�ستفزاز وحتد وحماولة فر�ض ال��ر�أي وطرح �أ�سئلة وخطط تعجيزية .حدث ذلك
من قبل عبد الكرمي قا�سم وعبد ال�سالم عارف عند ح�ضورهما اجتماعات اللجنة
العليا ،تبني بعدئذ ب�أنهما كانا يتفقان على موقفهما من املوا�ضيع التي �ستناق�ش قبل
ح�ضورهما االجتماع ،كما ظهر بان �أ�سلوب اال�ستفزاز وحماولة فر�ض الر�أي الذي
اتبعاه خالل اجتماعات اللجنة العليا كان مق�صودا وان الغر�ض منه هو حماولة
�إظهار باقي �أع�ضاء اللجنة العليا مبظهر املرتددين العاجزين عن القيام بتنفيذ
الثورة وكانا يبالغان بن�شر �أنباء اخلالفات التي حت�صل خالل مناق�شات اللجنة العليا
و�إي�صالها �إىل �أ�سماع باقي ال�ضباط الأحرار مع ان اخلالف يف الر�أي �شيء طبيعي
عند مناق�شة �أي ق�ضية خطرية.((39()....

على �أي حال ،كانت هناك وجهتي نظر داخل اللجنة العليا لل�ضباط الأحرار .ف�أغلبية

 -395وزارة الدفاع .حماكمات املحكمة الع�سكرية العليا اخلا�صة .اجلزء اخلام�س .بغداد
� .1959ص( 427نقال عن الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص( 127الهام�ش)).
 -396احلبيب .امل�صدر ال�سابق� .ص.78
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�أع�ضاء اللجنة كانوا مييلون �إىل الرتوي واحكام اخلطة وامل�ضي يف ك�سب ال�ضباط ريثما
ت�صبح القوات املوالية لهم يف بغداد كافية الحتالل جميع الأه��داف واملواقع املهمة يف
بغداد� .أما عبد الكرمي وعبد ال�سالم فيعتقدان ان قتل ب�ضعة �أ�شخا�ص من كبار امل�س�ؤولني
�سي�ؤدي �إىل تقوي�ض نظام احلكم ،لذلك يجب انتهاز فر�ص �إقامة االحتفاالت واملهرجانات
واال�ستعرا�ضات لت�صفيتهم .وكان من م�ؤيدي هذا الر�أي عبد الوهاب ال�شواف وعبد الغني
الراوي .وبلغ اخلالف اوجه ،واتُّهمت اللجنة العليا باخلوف والرتدد واجلنب( .((39و�أو�شكت
اللجنة البديلة على التمرد واالنفراد بالعمل(.((39
اخرب عبد الكرمي اللجنة العليا يف اجتماعها  -يف  20ماي�س  -1958بخطة ع�سكرية
للثورة ،كان �ضباط (اللجنة البديلة) قد و�ضعوها .ثم �سلمها �إىل عبد ال�سالم لقراءتها
على املجتمعني .كان الدور القيادي الأول -يف اخلطة -لعبد الكرمي قا�سم ،والذي كانت
�صفته فيها القائد العام للقوات امل�سلحة .ثم يليه عبد ال�سالم عارف كمعاون للقائد العام
ثم بقية �أع�ضاء اللجنة .اعرت�ض بقية الأع�ضاء على اخلطة وو�صفوها ب�أنها (مدر�سية)
و�ضعها �ضباط مبتد�ؤون( .((39وبالعودة �إىل مالحظة ذكرناها �آنفا ،ف�أن و�ضع هذه اخلطة
من قبل (اللجنة البديلة) ،يومئ �إىل �أن عبد الكرمي وعبد ال�سالم قد ك�سبا �ضباطها �إىل
جانبهم يف �صراعهم مع بقية �أع�ضاء اللجنة العليا.
وفاج�أ عبد ال�سالم ،اجتماعا للجنة  -يف حزيران  -1958بالقول( :انه وعبد الكرمي
قا�سم قررا تنفيذ خطة الثورة يوم ال�سبت (�أي بعد يوم واحد من االجتماع)).
و�أ�ضاف بان فوجه �سيقوم مب�سرية ليلية من مع�سكره يف جلوالء (�شمال �شرق بغداد)
باجتاه بغداد ،وانه ب�إمكانه ا�ستغالل هذه امل�سرية والو�صول �إىل بغداد ،وعلى �ضباط
اللجنة العليا ان ينفذوا الواجبات املحددة لهم يف اخلطة التي عر�ضها عليهم عبد الكرمي،
والتي قلنا انها من و�ضع اللجنة البديلة .وتوتر االجتماع جدا .وقال له حم�سن ح�سني

 -397فرحان .امل�صدر ال�سابق� .ص.80 -79
 -398العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص ( 134وهو ي�سميها جلنة ظل قيادية بديلة).
 -399انظر احلبيب .امل�صدر ال�سابق� .ص.86 -85
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احلبيب( :ان الثورة التي يتوقف جناحها �أو ف�شلها على فوجك وحده اقر�أ عليها ال�سالم).
وملا ر�أى عبد ال�سالم معار�ضة رفاقه قال يف حدة( :هذا حدنا و�إياكم!) .وفعال كان هذا
�آخر اجتماع يح�ضره عبد ال�سالم( .((40املفارقة انه هتف  -عندما ا�شتد النقا�ش -قائال:
(�أقول لكم �أيها الإخوان :ماكو زعيم �إال كرمي) .ويعني بذلك عبد الكرمي قا�سم .ومل مت�ض
�أ�شهر كثرية �إال وكان ال�شيوعيون يرددون هذا ال�شعار -الإيقاع �ضد عبد ال�سالم عارف
نف�سه(.((40
ويف �أواخر حزيران ،عقدت اللجنة العليا اجتماعا �آخر لها لو�ضع اخلطط التف�صيلية
للثورة ،وملناق�شة مو�ضوع ت�شكيل حكومة الثورة .وكان االتفاق تاما على ت�شكيل جمل�س
�سيادة من ثالثة �أع�ضاء يقوم مبهام رئي�س اجلمهورية ب�صفة م�ؤقتة .وعلى ان يكون معظم
الوزراء من املدنيني ،مع عدد قليل من الع�سكريني ان اقت�ضت ال�ضرورة.
وتقرر ت�شكيل جلنة لرت�شيح الأ�شخا�ص املالئمني ال�شغال املنا�صب املهمة يف الدولة،
على ان تقوم اللجنة باختيار ا�سمني �أو ثالثة لكل من�صب ،ثم يتم االتفاق على الأ�سماء
النهائية من قبل اللجنة العليا ،عند عر�ضها عليها يف االجتماع الذي �سيعقد لهذا الغر�ض
يف الأ�سبوع املقبل .اختارت اللجنة العليا جلنة اختيار الأ�سماء من طاهر يحيي وحممد
�سبع ،وفيما هي تتذاكر حول الع�ضو الثالث ،واذا بعبد الكرمي يتدخل لأول مرة يف احلديث-
فقد كان �صامتا طيلة اجلل�سة  -ويقرتح ان يكون الع�ضو الثالث هو عبد ال�سالم عارف.
اعرت�ض رجب قائال ان على اللجنة تقدمي تقريرها خالل �أ�سبوع ،ومبا ان عبد ال�سالم
غري موجود يف بغداد ،فكيف يت�سنى له ح�ضور اجتماعات اللجنة( ((40فانفجر عبد الكرمي
متهما اياه بانه كان ال�سبب يف ابعاد عارف ،والت�آمر البعاد �أع�ضاء معينني من اللجنة
العليا ،واتهمه كذلك بتو�سيع �شقة اخلالف يف �صفوف ال�ضباط الأحرار .وا�شتد التوتر

 -400امل�صدر ال�سابق� .ص.91 -89
 -401بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.108
 -402احلبيب .امل�صدر ال�سابق� .ص.94
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وا�ضطر املجتمعون �إىل رفع االجتماع(.((40
ثم عقد االجتماع الأخري للجنة العليا -يف  4متوز  -1958يف بيت عبد الكرمي قا�سم
بناء على اقرتاحه يف االجتماع ال�سابق .ومل يح�ضره رجب عبد املجيد ب�سبب �سوء التفاهم
الذي ح�صل بينهما يف ذلك االجتماع .وما ان بد�أ االجتماع ،حتى طرق الباب املقدم فا�ضل
عبا�س املهداوي (وهو ابن خالة عبد الكرمي قا�سم) وابلغه ان اال�ستخبارات الع�سكرية قد
علمت بهذا االجتماع ،فتفرق املجتمعون ب�سرعة(.((40
ويبدو ان ذلك كان مرتبا من قبل عبد الكرمي نف�سه( .((40ومل ينعقد بعد ذلك �أي
اجتماع للجنة العليا.
يقول عبد الكرمي فرحان ع�ضو اللجنة العليا:
(كان �أع�ضاء اللجنة العليا قد �سمعوا ب�صدور االوامر للواء الع�شرين بالتحرك لكن
عبد الكرمي قا�سم وعبد ال�سالم عارف اتفقا على كتمان الأمر بالن�سبة للهيئة العليا
وعدم ا�شراكها لئال تطالب بتنفيذ القرارات التي �سبق االتفاق عليها �أو تعرت�ض على
التعيينات التي �ستعلن وكان االثنان واثقني من ان ال�ضباط الأحرار �سيندفعون بكل
طاقتهم ال�سناد الثورة حال �سماعهم النب�أ)(.((40

وانتظر �أع�ضاء اللجنة يف الأيام التالية ان يت�صل بهم قا�سم دون جدوى .بل انه حاول،
ومن خالل العقيد عبد اللطيف ال��دراج��ي ،ال��ذي التقاه العقيد الركن حم�سن ح�سني
احلبيب والعقيد رجب عبد املجيد م�صادفة يف النادي ،م�ساء اجلمعة احلادي ع�شر من
متوز ،ان يوحي لهم بان موعد االنقالب قد �أجل .وطبعا مل ي�صدق �أع�ضاء اللجنة بهذا
الكالم(.((40

 -403بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.109
 -404احلبيب .امل�صدر ال�سابق� .ص.96
 -405الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص( 178الهام�ش) .وبطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.109
 -406فرحان .امل�صدر ال�سابق� .ص.91
 -407بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.109
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وقبل �أن نتحدث عن احداث الرابع ع�شر من متوز� ،أريد ان ا�شري ب�سرعة �إىل عدد
�أع�ضاء تنظيم ال�ضباط الأحرار ،وهو امر من ال�صعب حتديده بدقة .ولكن ا�ستنادا لرواية
الباحث ليث الزبيدي ،فان العدد حوايل (� )218ضابطا مبا فيهم �أع�ضاء اللجنة العليا
لل�ضباط الأحرار اخلم�سة ع�شر(.((40
التحضيرات للثورة:

يف اواخ��ر حزيران (يونيو) � ،1958صدرت اوام��ر دائ��رة الأرك��ان العامة (مديرية
احلركات الع�سكرية) ،بعودة اللواء املدرع ال�ساد�س من الأردن( .((40وحترك لواء امل�شاة
الع�شرين ،من مع�سكره يف جلوالء  -يوم  3متوز (يوليو) � -إىل الأردن( ،((41ليحل حمل
اللواء املذكور .غري ان حترك اللواء الع�شرين ارجئ لعدم اكماله نواق�صه ،وا�ستمر الت�أخري
مدة ع�شرة �أيام� ،إذ اجل التحرك �إىل ال�سابع من متوز ثم �إىل ليل  14 -13منه( .((41فهي�أ
ذلك ظرفا �أكرث مالئمة بالن�سبة لل�ضباط الأحرار(.((41
لقد اعتادت الأركان العامة ان حترك الوحدات الع�سكرية خالل النهار .ولكن عبد
الوهاب الأمني  -فيما يبدو  -والذي كان ي�شغل من�صب مدير ال�شعبة الأوىل يف مديرية
احلركات الع�سكرية ،لعب دورا يف جعل حركة اللواء الع�شرين تتم ليلة  14 /13متوز ولي�س
نهارا(.((41
يقول خليل �إبراهيم ح�سني احد اقدم ال�ضباط الأح��رار وم�ؤلف مو�سوعة  14متوز
امل�شهورة بان الأمني هو الذي �أمر بتحريك اللواء كامال و�أمر �أن يُعطى عتاد اخلط الأول

 -408الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.113 -112
� -409صبحي عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص.95
 -410بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.108
 -411بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.108
 -412الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.177
� -413صبحي عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص.97
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وهو اي�ضا الذي وافق على م�سريته يف الليل( .((41وي�ضيف ب�أن عبد الكرمي قا�سم حترك
 يف �أيلول � -1956إىل ايج ثري ،وملا عاد كان املفرو�ض �أن يعمل انقالبا ،ولكن حتريكلوائه  -ح�سب االوامر الع�سكرية  -بقدمات و�سرايا ،حال دون القيام بذلك .اما يف هذه
املرة فان العقيد عبد الوهاب الأمني �أمر بتحريك اللواء الع�شرين كامال(.((41
ولعب العقيد الأم�ين  -من خالل من�صبه يف احلركات الع�سكرية  -ادوارا �أخرى
�ساهمت يف تهيئة الظروف للثورة .ف�آمر احلر�س امللكي العقيد طه البامرين ،يروي بان
الأمني كان يعيق جتهيز لواء احلر�س امللكي ،باال�سلحة واملعدات ،وانه ا�ضطر مرة ان
ي�ستعني مبدير احلركات (العميد الركن �شكري حممود ندمي) الجباره ،على �صرف بع�ض
طلبات احلر�س امللكي(.((41
اما مايقال عن ت�صرفات �صدرت من الأم�ين �صباح يوم الثورة ،كات�صاله تلفونيا
بالزعيم احمد مرعي مدير اال�ستخبارات الع�سكرية وكذلك مبدير احلركات ،ي�س�ألهما
عن علمهما بالثورة وعن اال�ستعدادات التي مت اتخاذها ملجابهتها( .((41فرمبا كان الق�صد
منها االطالع على ما عند ر�ؤ�سائه من اخبار� ،أو رمبا اراد ت�أمني نف�سه ،اذا ما ف�شلت

 -414الذاكرة التاريخيه (م�صدر �سابق)� .ص .167
 -415امل�صدر ال�سابق� .ص( 171وقد كان جزاء عبد الوهاب االمني ،من عبد ال�سالم عارف،
جزاء �سنمار ،فقد ابعده �إىل القاهرة كملحق ع�سكري ،وابلغ احلكومة امل�صرية (او باالحرى
حكومة اجلمهورية العربية املتحدة) بانه مت�آمر على الثورة .ويعزو االمني ذلك �إىل حقد عبد
ال�سالم عارف عليه النه ا�صدر امرا بنقل �شقيقه عبد الرحمن وكتيبته �إىل خارج بغداد (انظر
العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.))165 -162
 -416العميد املتقاعد خليل ابراهيم ح�سني .مو�سوعة  14متوز ( )7اللغز املحري عبد الكرمي
قا�سم .بغداد � .1990ص 33 -30وانظر اي�ضا �شهادة رجب عبد املجيد (الذاكرة التاريخية
(م�صدر �سابق) �ص.)157
 -417الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص 133واي�ضا العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص( .61وذكر
الزبيدي اي�ضا ان االم�ين ق��ام ب��زي��ارات لل�سجناء من رج��ال العهد امللكي وار�سل ال�صحف
واملجالت لهم .و هذه لي�ست مثلبة على الرجل بل ح�سنة له).
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الثورة ،خا�صة وان عبد الكرمي وعبد ال�سالم قد اخفيا عن رفاقهم كل �شيء ،فلم يعرفوا-
اول الأمر -تفا�صيل ما يجري على الأر�ض.
وبالعودة �إىل �أواخر حزيران �أو �أوائل متوز  -عام  -1958كان اثنان من �أفواج اللواء
الع�شرين الثالثة ،حتت قيادة �ضابطني من ال�ضباط الأحرار ،من املرتبطني بعبد الكرمي
قا�سم ،هما عبد ال�سالم ع��ارف ،وعبد اللطيف الدراجي .وقد ك�سب الأخ�ير لل�ضباط
الأحرار عارف نف�سه( .((41وعموما فان الدراجي و رغم دوره الأ�سا�سي يف الثورة ،لعب
دور التابع �أكرث مما لعب دور ال�شريك .ف�ساير عبد الكرمي وعبد ال�سالم يف جميع ما
�أراداه وخا�صة رغبتهما باالنفراد بتنفيذ الثورة وعدم اخبار اللجنة العليا مبوعد التنفيذ.
واق�سم ميين ًا معهم على ذلك (.((41
�سيقوم اللواء الع�شرون  -ح�سب اخلطة التي و�ضعها قا�سم وعارف( - ((42بال�سيطرة
على بغداد واعالن الثورة فور و�صوله �إليها ،وتقوم اللجنة البديلة (احللقة الو�سطيه)
بال�سيطرة على مع�سكر الر�شيد واعتقال رئي�س �أركان اجلي�ش رفيق عارف ،الذي كان
ي�سكن يف دار يف املع�سكر نف�سه.
اما اللواء التا�سع ع�شر الذي يقوده عبد الكرمي ،فيندفع �إىل بغداد ،فور �سماعه �صوت
الثورة من الإذاعة( .((42وبذلك يتوىل ت�أمني ظهر القوات الزاحفة( .((42وقبل ذلك فان
ال�ضباط الأح��رار يف اللواء �سيقومون باعتقال قائد الفرقة الثالثة اللواء الركن غازي
الداغ�ستاين وال�سيطرة على الفرقة .وكان الأمري عبد الإله يعول على الداغ�ستاين كثريا،
يف حماية النظام امللكي من �أي انقالب .ويقال ان عبد الإله عندما �سمع من الراديو بيان

 -418العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.76
 -419الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.177
 -420هي باال�صل خطة (اللجنة البديلة) التي �سبق ذكرها عند احلديث عن اخلالفات داخل
اللجنة العليا.
� -421صبحي عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق.95 .
 -422الزبيدي ،امل�صدر ال�سابق� .ص.182
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الثورة قال لفي�صل( :اهلل كرمي! فرقة غازي الداغ�ستاين!)(.((42
وابلغ املقدم الركن حممد جميد ،املقدم املخابر نهاد فخري ،ان يقوم وجمموعة من
اجلنود ،بال�سيطرة على بدالة التلفونات يف بغداد ،عند �سماعه بيان الثورة من الراديو.
ونفذ فخري ذلك بنجاح تام(.((42
ولعب ال�ضباط الأحرار ،و�ضباط ال�صف ،املتواجدون يف (مدر�سة امل�شاة) ،القريبة
من ق�صر الرحاب ،دورا �أ�سا�سيا يف ال�سيطرة على ق�صر الرحاب ،حيث ت�سكن العائلة
املالكة .ولوالهم لكان املوقف حرجا� ،إذ ان عتاد القوة املهاجمة �أو�شك على النفاد(.((42
�أو انه نفد فعال( .((42ومل يكن دور مدر�سة امل�شاة مقررا �ضمن اخلطة التي و�ضعها عبد
الكرمي وعبد ال�سالم( .((42اما العقيد عبد الرحمن عارف امر فوج مدرعات في�صل،
و�شقيق عبد ال�سالم عارف ،واملكلف  -ح�سب اخلطة  -بتدعيم القوة املهاجمة ،فلم يربز
له دور ،وبالكاد جتد له ذكرا يوم الثورة(.((42

 -423دي غوري .امل�صدر ال�سابق� .ص.332
 -424العزاوي .امل�صدر ال�سابق �ص.121
 -425الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.186
 -426ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص .36وانظر اي�ضا �ص ( 54 -53يقول الرئي�س عبد اجلواد
حميد احد قادة القوة املهاجمة :كان من املمكن ان نف�شل يف اداء مهمتنا ..لوال قدوم جماعة
مدر�سة امل�شاة بال�سرعة املطلوبه).
 -427يقول حميد ال�سراج احد �ضباط مدر�سة امل�شاة( :قمنا باحتالل ق�صر الرحاب انا
واملرحوم عبد ال�ستار العبو�سي و�آخرون ،وال �صلة لنا بعبد الكرمي قا�سم او عبد ال�سالم عارف
او الكادر الو�سطي الذي �سمعنا عنه م�ؤخرا (ويق�صد بالكادر الو�سطي اللجنة البديلة او احللقة
الو�سطيه)) (الذاكرة التاريخية (م�صدر �سابق)� .ص.)345
 -428يقول العزاوي (���ص )129عن عبد الرحمن ع��ارف( :ت��وارى عن االنظار ،ومل يلتحق
بوحدته اال بعد ظهر يوم  14متوز) .وانظر بخالف ذلك رواية حم�سن ح�سني احلبيب يف كتابه
(�ص )100بان عبد الرحمن اول �آمر وحدة ي�صل -يوم الثورة -مع�سكر الو�شا�ش .اما رواية
فالح حنظل عن دور عبد الرحمن يف الهجوم على ق�صر الرحاب فهي رواية �سماعية غري موثقة
(انظر بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.)111
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وقد �سبق لعبد الرحمن عارف ان رف�ض اال�شرتاك يف خطة عر�ضت عليه للثورة،
لو كتب لها النجاح الخذ فيها الدور الذي اخذه �شقيقه عبد ال�سالم يف ثورة  14متوز.
فع�شية احتفاالت عيد اجلي�ش ،يف  6كانون الثاين  ،1958كانت كتيبة عبد الرحمن،
تقوم مب�سرية تدريبيه  -فجر كل يوم  -من مع�سكرها يف الو�شا�ش (القريب من ق�صر
الرحاب) �إىل مع�سكر الر�شيد ،ا�ستعدادا لال�شرتاك با�ستعرا�ض اجلي�ش يف ذلك العيد.
فعر�ض العقيد الركن ناجي طالب على اللجنة العليا ،خطة تتكون من جزئني ،حيث تقوم
كتيبة عبد الرحمن -والتي �سيكون لها الدور الأ�سا�سي يف اخلطة -عند مرورها قريبا
من ق�صر الرحاب ،بتطويقه وال�سيطرة على الإذاعة واجل�سور ،واعتقال الثالثة الكبار
واعالن الثورة .وتقوم القطعات الأخرى املع�سكرة يف مع�سكر الر�شيد ،بالزحف نحو جانب
الر�صافة وال�سيطرة عليه(.((42
لكن عبد الرحمن رف�ض على الفور املوافقه على ذلك قائال انه لي�س لديه ما يكفي
من الذخرية ال�سلحته وانه الميكنه االعتماد اال على قلة من مر�ؤو�سيه وانه يتوقع امل�شاكل
من نائبه العقيد �سلمان احل�صان الذي كان على عالقة �سيئة به( .((43ومل يثنه عن رف�ضه
تعهد �أع�ضاء اللجنة الآخرين بتزويده بالعتاد الالزم(.((43
كانت م�س�ألة توفري العتاد للقوات امل�شرتكة بالثورة ،م�شكلة لل�ضباط الأحرار ،فاالوامر
الع�سكرية تق�ضي عادة بعدم توزيع العتاد على الوحدات الع�سكرية اثناء تنقلها داخل
البالد .لكن من خالل التن�سيق بني عبد الكرمي قا�سم وعبد ال�سالم عارف  -ح�سب رواية
منذر �سليم احد �ضباط اللواء الع�شرين وقائد الهجوم على ق�صر الرحاب  -مت توفري
كميات من العتاد( .((43املفارقة ان ال�سيارة املحملة بتلك الكميات من العتاد ،واملكلفة

 -429الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.164
 -430بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.107
 -431الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص .165
 -432انظر الذاكرة التاريخية (م�صدر �سابق)� .ص .83وكذلك العزاوي .امل�صدر ال�سابق.
�ص.116
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مبرافقة القوة املتجهة �صوب ق�صر الرحاب ،لتوزيعه عليها هناك� ،ضلت طريقها وخرجت
عن الرتل ،وكان الأمر حرجا جدا ،بحيث ان �إحدى ال�سريتني امل�ؤلفتني للقوة املهاجمة،
كان العتاد املوجود عندها  3اطالقات لكل جندي .لكن تدخل �ضباط وجنود مدر�سة
امل�شاة  -كما ا�شرنا من قبل  -هو الذي ح�سم الأمر(.((43
يف م�ساء اخلمي�س  10متوز  ،1958اجتمع عبد ال�سالم عارف ،يف دار الرئي�س الأول
الركن عبد ال�ستار عبد اللطيف ،باع�ضاء اللجنة البديلة وهم باال�ضافة اىل �صاحب
الدار  :الرئي�س الأول الركن جا�سم كاظم العزاوي ،والرئي�س الأول الركن حممد جميد،
والرئي�س الأول الركن �إبراهيم جا�سم التكريتي .اما باقي �أع�ضاء اللجنة البديلة وهما:
الرئي�س �أول الركن �صبحي عبد احلميد ،والرئي�س �أول الركن خالد مكي الها�شمي ،فقد
كانا يف الأردن(.((43
ابلغ عبد ال�سالم املجتمعني بتفا�صيل اخلطة ووزع عليهم الواجبات ،و طلب منهم �أن
يق�سموا على �أن اليخربوا �أي �شخ�ص بالثورة ماعدا �ضباط خالياهم( ،((43على ان يتم
تبليغهم بعد ال�ساعة العا�شرة من ليلة  14 -13متوز ،ماعدا العقيد و�صفي طاهر الذي
كُلف عبد ال�ستار عبد اللطيف بتبليغه يف ال�ساعة الثامنة من نف�س الليلة(.((43
وطلب عبد ال�سالم اي�ضا تعيني �ضباط ادالء  -من تنظيم اللجنة البديلة  -لقيادة
�سرايا اللواء الع�شرين �إىل اهدافها يف بغداد ،وخا�صة املفارز املكلفه باعتقال رجال العهد
امللكي من ال�سيا�سيني وكبار ال�ضباط( .((43وطلب من املجتمعني توجيه اولئك ال�ضباط
االدالء ال�ستطالع دور كبار رجال الدولة امثال مدير ال�شرطة العام ومدير الأمن العام
ومري امن بغداد وغريهم(.((43
 -433ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص.54 -53
 -434عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص( 267ر�سالة حممد جميد �إىل امل�ؤلف).
 -435امل�صدر ال�سابق� .ص.96
 -436العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.111
 -437امل�صدر نف�سه.
 -438امل�صدر ال�سابق� .ص.136
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ثار جدل بني املجتمعني وعبد ال�سالم حول �سبب عدم تبليغ ال�ضباط الأحرار مبوعد
الثورة .كان ر�أي عبد ال�سالم( :ان ما هو موجود يكفي وال حاجة لنا �إىل �ضباط عزل لي�ست
لديهم قطعات ع�سكرية) .فطلبوا منه ابالغ رفعت احلاج �سري  -على االقل  -باعتباره
امل�ؤ�س�س الأول للتنظيم .فلم يوافق على ذلك وقال لهم ( :ان مكان رفعت حمفوظ ،غري �أن
يف كتلته �ضباطا متهورين ومندفعني ومت�شنجني..الخ) ،فحاججوه يف �سبب تبليغ و�صفي
طاهر وحده ،وهو من قيادة الكتلة املذكورة .رد عليهم عبد ال�سالم بانفعال ظاهر( :ان هذه
هي رغبة الزعيم الركن عبد الكرمي قا�سم ،وهو اعلم به من غريه ويتحمل م�س�ؤولية ذلك.
والتن�سوا انه قائد احلركة ولديه من و�صفي طاهر �ضمانة اكيدة بعدم ت�سرب اخلرب)(.((43

ويعلق جا�سم كاظم العزاوي على عدم تبليغ �أع�ضاء اللجنة العليا قائال:
(انني احمل عبد ال�سالم م�س�ؤولية ذلك الن رتبته اقل من رتب اغلب �أع�ضاء اللجنة
العليا وامكاناته العقلية وكفاءته اقل منهم بالتاكيد ..فقد اقنع عبد الكرمي قا�سم
وال��ح عليه بعدم اب�لاغ اللجنة خوفا من ع��دم املوافقة على تعيينه مبن�صب نائب
القائد العام وزير الدخلية� ،إذ انه الم�صلحة لعبد الكرمي قا�سم بعدم اخبارهم ،لأنه
بالأ�سا�س �أق��دم اجلميع ورئي�س اللجنة ،فمكانه حمفوظ ،عالوة على كفاءته التي
يعرتف بها اجلميع)(.((44

واحلقيقة اين ال اوافق العزاوي يف ر�أيه هذا .فعبد الكرمي اليقل حما�سا عن �صاحبه
عبد ال�سالم ،يف القيام بالثورة ،بدون اخبار زمالئهم يف اللجنة العليا ،حتى ال ي�شاركوهم
يف املنا�صب العليا يف الدولة ،وال يف ر�سم م�ستقبل البلد و�سيا�سته.
اخلال�صة ،لقد مت تبليغ عدد قليل جدا من ال�ضباط ،وهم الذين �سيقومون بواجبات
التنفيذ( .((44والواقع اننا نعرف اغلب ال�ضباط الذين قام عبد ال�سالم بتبليغهم بالثورة.

 -439امل�صدر ال�سابق� .ص.112 -111
 -440امل�صدر ال�سابق� .ص.112
 -441مذكرات عبد ال�سالم عارف .بغداد � .1967ص( 41 -40نقال عن الزبيدي .امل�صدر
ال�سابق� .ص.)181 -180
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اما ال�ضباط الذين بلغهم عبد الكرمي بنف�سه ،فال نعرف اال القليل عنهم .ذلك الن
اغلبهم قتل مع عبد الكرمي قا�سم وبالتايل مل ن�سمع رواياتهم عن الثورة( .((44هذا من
جهة ،ومن جهة �أخرى فان تاريخ ثورة  14متوز � -أو الكثري منه  -كتب ب�أزمان وايدٍ معادية
لعبد الكرمي قا�سم .فكان هناك توجه قوي لتقلي�ص دوره -يف ثورة متوز -ودور ال�ضباط
الذين �ساندوه �إىل �آخر حلظة يف حياته .فمن غري املعقول اال يبلغ عبد الكرمي رجاال مثل
عبد الكرمي اجلدة ،فا�ضل عبا�س املهداوي ،جالل االوقاتي...الخ .خا�صة انهم �سيتولون
منا�صب �أ�سا�سية يف اجلي�ش يوم الثورة ،فاالخري -مثال -ا�صبح قائدا للقوة اجلوية وعبد
الكرمي اجلدة امرا لالن�ضباط الع�سكري.
مسيرة اللواء إلى بغداد:

يف ال�ساعة الثامنة من ليلة  14/13متوز -وقبل �ساعة من حترك اللواء الع�شرين من
مع�سكره  -بلغ فا�ضل حممد علي ،منذر �سليم وغريه من �ضباط الفوج الثالث (الفوج
ال��ذي يقوده عبد ال�سالم) بان الثورة �ستكون هذه الليلة( .((44وك��ان عبد ال�سالم قد
ك�سبهما و�آخرين من ال�ضباط حلركه ال�ضباط الأحرار ،و�أدوا الق�سم امامه عام ،1956
عندما كانوا جميعا  -مبا فيهم عارف � -ضباطا يف اللواء التا�سع ع�شر الذي يقوده عبد
الكرمي قا�سم(.((44
ويف م�ساء نف�س الليلة ( 14 -13متوز) ،ورمبا يف نف�س ال�ساعة التي بلغ بها عارف
�ضباطه ،ابلغ عبد الكرمي قا�سم �صديقه احمد العبدي بخطة الثورة التي �ستنفذ �صباح
اليوم التايل 14 ،متوز ،وابلغه انه �سيكون رئي�سا الركان اجلي�ش وعليه االلتحاق مبن�صبه

 -442ما خال -مثال -عبد الكرمي اجلده الذي ن�شر كتابه (ثورة الزعيم املنقذ) يف عام .1960
 -443الذاكرة التاريخية (م�صدر �سابق) �ص( 84رواية منذر �سليم) وانظر بخالف ذلك رواية
ثانية ملنذر �سليم يقول فيها ان عارف ابلغه بالثورة عند ال�ساعة الرابعه فجرا وعلى م�شارف
بغداد (ح�سني ،امل�صدر ال�سابق� .ص.)9
 -444الذاكرة التاريخية (م�صدر �سابق) �ص( 48رواية منذر �سليم).
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ر�أ�سا عند �سماعه ذلك من الإذاعة� ،أو تبليغه من قبل النقيب قا�سم اجلنابي( .((44ثم
توجها معا ،قا�سم والعبدي ،ب�سيارة الأخ�ير �إىل جلوالء ،ليكونا وكبار �ضباط الفرقة
الثالثة� ،إىل جانب اللواء غازي الداغ�ستاين ،يف وداع اللواء الع�شرين(.((44
حترك اللواء يف ال�ساعة التا�سعة م�ساء .وبح�سب رواية العقيد الركن كمال م�صطفى
مقدم اللواء ،فان عبد ال�سالم عارف طلب منه  -عندما كان ي�ضع خطة م�سري اللواء
باجتاه بغداد -ان ي�ضع فوج عبد ال�سالم يف امل�ؤخرة .وتبني فيما بعد انه يبغي من وراء
ذلك ،ا�ستالم �سيارة حمملة بالعتاد� ،أعدها الزعيم عبد الكرمي يف مع�سكر املن�صور.
فا�ستلمها -عندما مر فوجه من مع�سكر املن�صور -مغلفة بخيمة الخفاء حمتوياتها(.((44
وقد و�ضع خطة اال�ستيالء على اللواء الع�شرين ،الزعيم عبد الكرمي قا�سم ،بالتعاون
مع العقيد عبد ال�سالم عارف �آمر الفوج الثالث ،والعقيد عبد اللطيف الدراجي �آمر الفوج
الأول يف اللواء نف�سه .وتقوم اخلطة على اقناع �آمر اللواء الزعيم الركن احمد حقي حممد
علي ،الذي مل يكن من ال�ضباط الأحرار ،ب�أن ي�أخذ املقر املتقدم وجماعة ا�ستطالع وم�أوى
اللواء ،وي�سبقهم �إىل مدينة الفلوجة ،الواقعة غربي بغداد مب�سافه  60ميال ،الختيار
مع�سكر م�ؤقت يق�ضي اللواء ليلته فيه ،ثم يتابع م�سريته يف اليوم التايل �إىل الأردن(.((44
يقول العقيد الركن كمال م�صطفى مقدم اللواء الع�شرين( :وعندما و�صل الرتل �إىل
بعقوبة جاء عبد ال�سالم عارف ..فاقرتح على �آمر اللواء الع�شرين ان ي�ست�صحب مقره
وينف�صل عن الرتل ويتقدم ب�سرعة ليبكر يف اختيار مع�سكر ا�سرتاحة ي�أوي �إليه اللواء قرب
مدينة الفلوجة قبل و�صول الق�سم االكرب .فاقتنع �آمر اللواء بالفكرة وحتركت ب�صحبته

 -445العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص( .116ويعلق العزاوي على اختيار العبدي رئي�سا لالركان
قائال( :عني رئي�سا الركان اجلي�ش ،النه رجل م�سامل ال يقول (ال) او يعرت�ض على �أي واحد اعلى
منه رتبة ،ف�ضال عن انه يلي عبد الكرمي قا�سم من حيث الرتبة والقدم يف اجلي�ش).
 -446د .حممد ح�سني الزبيدي .ثورة  14متوز يف العراق .بغداد � .1983ص.451 -450
 -447العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص( 172مقابلة مع العقيد الركن كمال م�صطفى مقدم اللواء
الع�شرين ،حررت �سنة .)1967
 -448امل�صدر ال�سابق� .ص.171
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تاركني الرتل ب�أمرة عبد ال�سالم عارف وكان الأخري يبعث الينا بربقيات متويهية متتابعة
بجهاز االت�صال عن تقدم الرتل)(.((44
كان احلل االخر �أمام عبد ال�سالم ،لو مل ي�ستطع اقناع �آمر اللواء باالنف�صال عن
الرتل ،واال�سراع �إىل الفلوجه ،هو اعتقاله وار�ساله �إىل مع�سكر الهند�سة( .((45اما وقد
اقتنع بعر�ض عبد ال�سالم ،فقد ا�صبح الأخري هو ال�ضابط الأعلى يف الرتل.
ولنقف قلي ًال عند ما فعله الرئي�س قا�سم �أحمد اجلنابي (�أحد ال�ضباط الأحرار)،
بعد اجتياز اللواء الع�شرين ،مدينة بعقوبة يف طريقه �إىل بغداد .فقد كان املفرو�ض ان
يت�سلم الرئي�س اجلنابي� ،آمر �سرية الهند�سة الثامنة ،واملكلف بال�سيطرة على مقر الفرقة
الثالثة ومدينة بعقوبة ،ر�سالة من عبد الكرمي قا�سم ليبد�أ بتنفيذ الواجبات املوكلة �إليه.
اال ان االخري مل يبعث الر�سالة املتفق عليها ،مما اوقع قا�سم اجلنابي يف حرية من امره.
فانربى ،واحلالة تلك ،لينفذ العمل على م�س�ؤوليته وقبل الوقت املحدد للتنفيذ ،ومبجرد
اجتياز اللواء الع�شرين مدينة بعقوبة ،ف�أكمل جميع واجباته بنجاح قبل ال�ساعة الثانية
بعد منت�صف الليل� .إذ اعتقل اجلنابي ،قائد الفرقة اللواء غازي الداغ�ستاين ،والذي كان
يح�سب ال�ضباط الأحرار له الف ح�ساب ،فقد كان �شجاعا وحمرتما ونظيف اليد .كما
اعتقل اجلنابي كبار ال�ضباط( .((45و�سيطر �سيطرة تامة على مدينة بعقوبة .لقد �أبدى
اجلنابي بطولة نادرة ،وما قام به كان �سيعر�ضه لالعدام ،اذا ح�صل �أي تردد من قبل
ال�ضباط الأحرار يف اللواء الع�شرين ،يف تنفيذ الثورة� ،أو مت ت�أجيلها لأي �سبب كان(.((45
وبالعودة �إىل م�سرية اللواء الع�شرين ،فان عبد ال�سالم ما ان ت�سلم قيادة اللواء ،حتى �سار

 -449العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.120
 -450نف�س امل�صدر ال�سابق.
 -451ومن �سخريات القدر ،ان ي�صبح احد ال�ضباط الذين اعتقلهم اجلنابي ،وهو حماد
�شهاب ،مرافق غازي الداغ�ستاين ،ابن الثورة ،واحد كبار �ضباطها يف العهد العاريف ،ووزير
دفاع العراق يف العهد البعثي الثاين .بينما مي�سي اجلنابي خائنا لها ،وكان بينه وبني االعدام
ثوان -يوم � 9شباط  -1963ثم اكتفوا ب�سجنه لب�ضعه ا�شهر.
 -452امل�صدر ال�سابق� .ص.121
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يف مقدمة الرتل ،وبد�أ يف اعطاء وقفات ق�صرية متعددة ،لتقليل �سرعة امل�سري وترك فجوة
بعيدة بينه وبني �آمر اللواء وجماعة اال�ستطالع التي حتركت باجتاه بغداد .والتي كان يتابع
مراحل تقدمها بوا�سطة جهاز الال�سلكي .وملا ت�أكد عبد ال�سالم من اجتياز �آمر اللواء ،مدينة
بغداد ،يف طريقه �إىل الفلوجه ،قرر �إعطاء وقفة طويلة يف نقطة واقعة على بعد خم�سة ع�شر
كيلو مرت من بغداد .حيث قام وال�ضباط الأحرار يف اللواء باال�ستيالء عليه(.((45
فقد طلب عبد ال�سالم من النقيب فا�ضل ال�ساقي واملالزم كرمي جا�سم ،اعتقال العقيد
الركن يا�سني حممد ر�ؤوف �آمر الفوج الثاين ،والوحيد من بني امراء االفواج الثالثة الذي مل
يكن من ال�ضباط الأحرار ،ولكنهما ت�أخرا يف اعتقاله(� .((45أو ان فا�ضل ال�ساقي -ولأن يا�سني
حممد ر�ؤوف كان حمبوبا بني �ضباطه وجنوده  -طلب من العقيد عبد ال�سالم  -ح�سب رواية
�أخرى � -إعفاءه من هذه املهمة .فطلب عارف ان ي�ستدعى له العقيد يا�سني ،حيث اخربه حني
ح�ضر امامه باحلركة قائال�( :سنقوم بحركة ما ر�أيك ان ت�شرتك معنا فيها)(.((45
وقيل ان عبد ال�سالم ركب مع يا�سني حممد ر�ؤوف يف �سيارته ،وا�ستدرجه �إىل حيث
كانت تنتظرهم جمموعة من ال�ضباط واجلنود ،وهناك قال له( :لقد قامت ثورة يف بغداد
هذا ال�صباح وقرر لوا�ؤنا االن�ضمام �إليها وم�ساندتها فهل انت معنا ام �ضدنا)( .((45فرد
العقيد يا�سني( :انت ل�ست �آمر اللواء� ..أريد االت�صال بالآمر) .عند ذلك �أمر عبد ال�سالم
ال�ضباط فا�ضل ال�ساقي ومهدي علي ال�صاحلي وكاظم الزهريي و�ضابط ال�صف �شالل
دروي�ش و�ضابط �صف �آخر باعتقاله .ومتت ال�سيطرة على الفوج الثاين ،وعني العقيد عادل

 -453العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.171
 -454ليث الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.184
 -455الذاكرة التاريخيه (م�صدر �سابق)( .رواية الرائد منذر �سليم) �ص.85
 -456حممد حمدي اجلعفري .نهاية ق�صر الرحاب .بغداد � .1989ص.142
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جالل م�ساعد العقيد يا�سني  -وهو كردي من ال�ضباط الأحرار(� - ((45آمرا للفوج(.((45
يف هذه االثناء ،التحق باللواء الع�شرين  -يف منطقة احل�سينية �أو قبل ذلك  -عدد من
ال�ضباط الأحرار املكلفني مبهمة ار�شاد القوات الزاحفة �إىل اهدافها النهائية يف بغداد.
وهناك رواي��ات متعددة حول عدد وا�سماء ال�ضباط الذين التحقوا فعال ك���أدالء .لكن
الثابت ان املقدم و�صفي طاهر والرئي�س الأول �إبراهيم عبا�س الالمي واملالزم الأول عبد
اهلل جميد واملالزم الأول منعم حميد( ((45كانوا بني امللتحقني� ،أو رمبا كانوا امللتحقني
الوحيدين .علما ان بينهم ،من تهرب من مهمته فيما بعد ،كما �سي�أتي بيانه يف حينه.
ان حركة اللواء الع�شرين البطيئة ،وما جنم عنها من ت�أخري يف الو�صول �إىل بغداد ،وما
ا�ضاعه عبد ال�سالم من وقت ثمني يف حماولة اقناع يا�سني حممد ر�ؤوف �آمر الفوج الثاين،
احدث بلبلة بني ال�ضباط الأحرار ،واراد البع�ض منهم التخلي عن احلركة والعودة �إىل
بغداد ،اال ان عبد ال�سالم �أ�صر على امل�ضي يف املهمة مهما كلف الأمر ،ووزع العتاد على
القطعات الع�سكرية ثم تفرقت �إىل اهدافها( .((46فدخلت بغداد ال�ساعة � 30,4صباحا� ،أو
حول ذلك(.((46
اندفع الفوج الثالث من اللواء (بقيادة العقيد الركن عبد ال�سالم ع��ارف) باجتاه
الكرخ ،حيث االهداف الرئي�سية .فاجتهت �إحدى �سرايا الفوج الثالث �إىل ق�صر الرحاب،

 -457يقول العزاوي بان جالل مل يكن من ال�ضباط االحرار ،وامنا جارى عبد ال�سالم -وهم
على ابواب بغداد -خ�ضوعا لالمر الواقع .ويروي بانه قال يف حينها( :هذا ا�شراح يعمل بينا
املجنون) ويق�صد بذلك عبد ال�سالم .وقد نقل عبد اللطيف الدراجي ذلك �إىل عبد ال�سالم،
الذي كان وراء تعيني جالل -يف االيام االوىل للثورة -قائمقاما لزاخو ،عقابا له .لكن عبد
الكرمي قا�سم عينه فيما بعد وزيرا للزراعة (انظر العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص .)115 -114
 -458الذاكرة التاريخية (م�صدر �سابق)� .ص.85
 -459انظر العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص114و .124وعبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص.217
وح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص.10 -9
 -460الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.184
 -461بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.11
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والثانية �إىل بيت نوري ال�سعيد .اما الثالثة والتي كان يقودها املقدم فا�ضل حممد علي
فقد قامت بتطويق مع�سكر القوة ال�سيارة املجاور لبناية الإذاعة والتلفزيون ،والتي كانت
ت�شكل خطرا �شديدا على الثورة .ا�ستطاع املقدم فا�ضل تنفيذ مهمته ب�سهولة ودون اطالق
نار ،فقد قام بتجريد اف��راد القوة ال�سيارة من ال�سالح ،ومنحهم اج��ازة للذهاب �إىل
بيوتهم( .((46وا�صبح املقدم فا�ضل حممد علي  -ومنذ الآن  -امرا للفوج( ،((46بدال من
عبد ال�سالم الذي ا�صبح نائبا للقائد العام للقوات امل�سلحة.
وقام مقر الفوج مع �سرية ا�سناد ،بقيادة العقيد الركن عبد ال�سالم عارف نف�سه،
بال�سيطرة على الإذاعة( .((46وكانت الإذاعة مغلقة ،فا�ضطر عبد ال�سالم ان ينتظر �ساعة
كاملة ،حتى ي�صل املوظف املخت�ص ويفتحها .وقبل افتتاح الإذاعة  -والتي ا�صبحت مقر ًا
للثورة  -اتخذ عبد ال�سالم من مبنى جمعية ال�شبان امل�سلمني املجاور لها مقر ًا م�ؤقت ًا
له( .((46و�سيطر الفوج الثاين بقيادة قائده اجلديد عادل جالل على منطقة االعظمية
والبالط امللكي� .أما الفوج الثالث بقيادة العقيد عبد اللطيف جا�سم الدراجي ف�سيطر
على وزارة الدفاع ودوائر الربيد والربق ،واجل�سور التي تربط الر�صافة بالكرخ ،ومنطقة
مدار�س ال�شرطة .وان�ضمت كتيبة مدرعات في�صل  -وكان مقرها مع�سكر الو�شا�ش (حدائق
الزوراء حاليا)  -بقيادة العقيد عبد الرحمن عارف �إىل الفوج الثالث يف ال�سيطرة على
الكرخ -وذلك ح�سب رواية �صبحي عبد احلميد(.((46
 -462العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.129
 -463عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص.99
 -464العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص( 114واظن ان �سرية اال�سناد املذكورة هنا هي نف�سها
ال�سرية التي يقودها املقدم فا�ضل حممد علي والتي قامت يف الوقت نف�سه بال�سيطرة على
مع�سكرات القوة ال�سيارة املجاورة لالذاعة).
 -465عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص( 268ر�سالة حممد جميد للم�ؤلف).
 -466امل�صدر ال�سابق� .ص( 99وانظر بخالف ذلك رواية حم�سن ح�سني احلبيب يف كتابه
(�ص )102اذ يقول( :وقد �س�ألت عبد الرحمن عارف وكانت ثكنة كتيبته (كتيبة املدرعات)
قريبة من كتيبتي عن املوقف ف�أجاب بانه اليعرف التفا�صل ف�س�ألته عن عبد ال�سالم فقال انه
يف االذاعة ...الخ).
جعفر احل�سيني

119

ويف ال�ساعة ال�ساد�سة اذاع عبد ال�سالم ع��ارف ،البيان الأول للثورة من اذاع��ة
بغداد( .((46وعندها اندفع اللواء التا�سع ع�شر بقيادة الزعيم عبد الكرمي قا�سم باجتاه
بغداد .فطبقا للخطة التي اتفقا عليها ،فان اللواء التا�سع ع�شر ال يتحرك باجتاه بغداد اال
بعد �سماعه ل�صوت الثورة من الإذاعة(.((46
وكان عبد الكرمي قد هي�أ ل��واءه للقيام بتدريب ليلي  -ليلة  14 /13متوز  -باجتاه
بعقوبة .فقد �سبق ان قام هذا اللواء بعمليتي تدريب ليلي  -يف �أواخر �شهر حزيران -و
بنف�س االجتاه .وو�صل اللواء يف املرتني ال�سابقتني �إىل م�شارف بعقوبة .لكن عبد الكرمي،
وبو�صفه �آمر اللواء ،ابدى انزعاجه من عدم قيام اللواء باجراء التمرين ب�شكل مر�ض،
وعقابا لهم تقرر ان يقوم اللواء يف غ�ضون الأ�سبوعني الالحقني (من  1متوز �إىل 15
منه) ب�إعادة التمرين نف�سه .طالبا من ال�ضباط كافة تدريب �أفواجهم على الإكثار من
امل�سريات الليلية .كان ذلك يف االجتماع الذي اعقب التمرين ،وامام جميع منت�سبي اللواء،
من �ضباط وجنود .و مل يكن يعلم اغلب �ضباط اللواء التا�سع ع�شر -عدا بع�ض ال�ضباط
ال�صغار � -شيئا عن احلركة(.((46
وملا و�صل اللواء �إىل بعقوبة ،وعلموا بالثورة من الإذاعة ،خاف بع�ض ال�ضباط واخذ
يبدي �شكوكه يف جناحها .بينما حتم�س لها البع�ض الآخر .ومهما يكن من امر ،فقد وا�صل
اللواء التا�سع ع�شر تقدمه نحو بغداد ،فبلغها يف حوايل ال�ساعة العا�شرة(� ،((47أو العا�شرة
والن�صف( .((47بعد ان امتت الثورة �سيطرتها على مرافق الدولة كافة وانتهى كل �شيء.
فدخل عبد الكرمي قا�سم وزارة الدفاع( .((47واتخذ منها -منذ ذلك احلني -مقرا له.

 -467عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص( .99يروي بطاطو ان عبد ال�سالم اذاع البيان االول
ال�ساعة  6,30واظن ان ذلك غري دقيق).
 -468امل�صدر ال�سابق� .ص.95
 -469العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.115
 -470امل�صدر ال�سابق� .ص.118 -117
 -471العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.175
 -472العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.118
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دور اللجنة البديلة والضباط األحرار:

كانت هناك  -ليلة  14/13متوز  -جمموعتان من �ضباط (اللجنة البديلة) مكلفتني
بواجبات خطرية ،كاعتقال رئي�س �أركان اجلي�ش و �آمري كتائب الدبابات الثالث ،املرابطة
يف بغداد ،واملوالية للنظام امللكي ،وال�سيطرة على مع�سكر الر�شيد.
جتمعت املجموعة الأوىل التي يقودها الرئي�س �أول الركن جا�سم كاظم العزاوي ،يف
مع�سكر الهند�سة (الذي كان جزءا من مع�سكر الر�شيد �أو جماورا له) ،حوايل ال�ساعة
الواحدة �صباحا( .((47وت�ضم بالإ�ضافة �إىل العزاوي:
 امل�لازم �أول احمد �أب��و اجلنب (وال��ذي لعب دورا �أ�سا�سيا يف تنفيذ املهام املوكلةللمجموعة)(.((47
 املالزم �أول حافظ خزعل العبا�سي. املالزم �أول عبد الرحمن ح�سن واملالزم خري الدين احمد حمدي. املالزم حت�سني عبد احلليم واملالزم عالء كاظم اجلنابي(.((47 املالزم �إبراهيم ح�سن(.((47اما املجموعة الثانية فكانت يف مدر�سة الهند�سة الآلية الكهربائية .ويقودها الرئي�س
�أول الركن عبد ال�ستار عبد اللطيف ،وت�ضم:
 املقدم الركن حممد جميد - .حممد ح�سني املهداوي - .جميل �صربي. -كمال عبا�س الف�ضلي(.((47

 -473امل�صدر ال�سابق� .ص118
 -474عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص( 273ر�سالة حممد جميد).
 -475امل�صدر ال�سابق� .ص( 96الهام�ش) (يبدو ان خري الدين احمد حمدي هو نف�سه خريي
الدباغ الذي يرتدد ذكره يف مذكرات العزاوي).
 -476العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.150
 -477عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص( 97وقد ذكرهم باعتبارهم الذين قاموا بال�سيطرة
على املدر�سة .بينما يروي العزاوي بان عبد ال�ستار وحممد جميد بقيا لوحدهما وان�ضما �إىل
جمموعته واظن ان روايته �صحيحة (انظر مذكراته �ص.))143
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كانت الإ�شارة املتفق عليها مع عبد ال�سالم عارف ،لقيام املجموعتني باملهمات املوكلة
لهما ،هي و�صول �صندوقي عتاد مع �ضابط من اللواء الع�شرين ،يف حوايل ال�ساعة الثانية
بعد منت�صف الليل .ومرت ال�ساعة الثانية والثالثة ومل ي�صل �شيء(.((47
واحلقيقة ان مو�ضوع �صندوقي العتاد(الإ�شارة) ملتب�س جدا ،وتدور حوله روايات
متناق�ضة( .((47وهناك ر�سالة من العزاوي �إىل �أحمد �أب��و اجل�ب�ن( ((48ت�ؤكد ا�ستالم
ال�صندوقني .لكن ثمة �أ�سئلة تطرح نف�سها :متى بال�ضبط و�صل ال�صندوقان؟ فرمبا ح�صل
ذلك بعد و�صول اللواء الع�شرين �إىل بغداد ،ومن الذي او�صلهما؟ وملاذا تفرق ال�ضباط اذا
كانت الإ�شارة قد و�صلت يف املوعد املحدد فعال؟
الح الفجر وانبثق نور ال�صباح ومل يكن هناك ما يدل على الثورة ،فتفرق اجلميع ومل
يبق احد منهم ،ولكنهم �شاهدوا عند عودتهم �إىل بيوتهم اللواء الع�شرين وهو ي�سيطر على
بغداد ،فقرروا العودة �إىل مع�سكر الر�شيد ،لتنفيذ ما ميكن تنفيذه من املهمات التي كانوا
مكلفني بها( .((48وحل�سن حظهم ،كان النظام امللكي مهرتئا و�أي ًال لل�سقوط ،فبالرغم من
م�ضي الوقت ،وعدم وجود العدد الكايف من ال�ضباط ،ا�ستطاعوا ان ينجزوا كل املهام
املوكلة لهم.

 -478العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.141
 -479انظر مثال رواية حممد جميد (عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص268و  .)271وانظر
الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص .185يقول الزبيدي( :و�صلت اال�شارة املتفق عليها بالتنفيذ وهي
و�صول �صناديق العتاد والتي ا�ستلمها ابراهيم جا�سم التكريتي واملالزم حردان عبد الغفار
التكريتي من العقيد عبد اللطيف الدراجي �آمر الفوج االول) .والغريب انه ين�سب هذه الرواية
�إىل جا�سم العزاوي (الذي اجرى معه مقابلة يف  .)1976 -6 -5بينما يذكر جا�سم العزاوي
يف مذكراته (�ص )124ان جا�سم التكريتي وحردان التكريتي تخلفا ومل يلتحقا بواجبهما ،ومل
يظهرا اال بعد منت�صف نهار  14متوز .وعلى �أي حال ال يرد -يف مذكرات العزاوي� -أي �شيء عن
و�صول ال�صندوقني او ا�ستالمهما .بل ان املرء يفهم من مذكراته انهما مل ي�صال ابدا.
 -480ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص.52
 -481عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص( 272ر�سالة حممد جميد).
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فقد متكنت جمموعة جا�سم كاظم العزاوي من ال�سيطرة على مع�سكر الهند�سة
واعتقال رئي�س �أركان اجلي�ش الفريق الركن رفيق عارف( .((48و�سيطر عبد ال�ستار عبد
اللطيف وحممد جميد مبن كان معهما على مدر�سة الهند�سة الآلية الكهربائية( ،((48وعلى
مدخل مع�سكر الر�شيد ،ومنعوا دخول ال�ضباط غري املرغوب فيهم �إىل املع�سكر ،وبخا�صة
�آمري الوحدات واعتقلوا من �أ�صر منهم على الدخول(.((48
وا�سرع �ضباط �أحرار �آخرون �إىل اعتقال �آمري كتائب الدبابات( .((48وقام العقيد
املهند�س رجب عبد املجيد  -ع�ضو اللجنة العليا لل�ضباط الأحرار والذي مل يبلغ بالثورة
من قبل قا�سم وع��ارف  -باال�ستعانة مبدر�سة �صنائع القوة اجلوية ومع�سكر الهند�سة
لل�سيطرة على املطار ومدخل منطقة تل حممد(.((48
اما خارج بغداد ،فلم يحدث �شيء ي�ستحق الذكر� ،سوى مترد اللواء الركن عمر علي
قائد الفرقة الأوىل ،والذي اراد التحرك نحو بغداد لقمع الثورة .فات�صل ب�آمر اللواء الأول

 -482امل�صدر ال�سابق� .ص( 96الهام�ش)( .احلقيقة ان هناك ثالث روايات -على االقل -عن
اعتقال رئي�س االركان .انظر رواية املالزم �آنذاك عالء كاظم اجلنابي (يف الذاكرة التاريخية
(م�صدر �سابق) ���ص )81 -79ورد جا�سم العزاوي على هذه الرواية يف مذكراته �ص.149
وهناك رواية املالزم اول �آنذاك عبد احلافظ خزعل العبا�سي ،التي يقول فيها بانه هو الذي
قاد عملية اعتقال رئي�س االركان (انظر ح�سني .امل�صدر ال�سابق .اجلزء ال�ساد�س� .ص-388
 .)389اما الرواية الثالثة فهي رواية الرئي�س االول الركن �آنذاك جا�سم العزاوي ،والتي يقول
فيها بانه هو الذي قاد عملية اعتقال رئي�س االركان بنف�سه ،وان املالزم اول احمد ابو اجلنب
واملالزم اول حافظ خزعل العبا�سي واملالزم عالء كاظم اجلنابي كانوا حتت امرته (العزاوي.
امل�صدر ال�سابق� .ص.))149 -144
 -483وذلك ح�سب رواية عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص .97اما العزاوي -وكما ا�شرت يف
هام�ش �سابق -فله رواية اخرى ،اكرر القول هنا انها تبدو االدق.
 -484العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.144
 -485الذاكرة التاريخية (م�صدر �سابق)� .ص( 70من اولئك ال�ضباط كان �سعيد �صيلبي،
حممد جواد ال�صالح ،نعيم عبد النبي� ،صالح هادي الراوي).
 -486عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص( 273ر�سالة حممد جميد)
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يف امل�سيب ،العميد الركن وفيق عارف � -شقيق رئي�س الأرك��ان -وب�آمر حامية الب�صرة
الزعيم الركن ناجي طالب وحثهما على التحرك ل�سحق الثورة(.((48
ظل الزعيم الركن وفيق عارف  -برغم �صدور قرار قيادة الثورة باحالته على التقاعد
 م�سيطرا على اللواء وت�أخر ال�ضباط الأحرار باللواء يف اعتقاله( .((48ثم قام الرئي�سالأول عبد اجلبار عبد الكرمي ،وب�شجاعة نادرة واقدام مميز ،ي�ساعده املالزم الأول طارق
عبا�س الف�ضلي ،و�ضباط �آخ��رون ،باعتقاله وهيئة ركنه ،وا�صبح العقيد فا�ضل عبا�س
املهداوي �آمرا اللواء(.((48
ان ما قام به اللواء عمر علي يدل على حماقة الرجل .فهل كان اجلي�ش م�ستعدا ان
يقاتل ،مع اللواء عمر علي �أو غريه ،دفاعا عن النظام امللكي ،خا�صة بعد مقتل العائلة
املالكة و�سيطرة الثوار على بغداد وخ��روج اجلماهري �إىل ال�شوارع؟ وما ي�ؤكد حماقة
الرجل ،انه �سرعان ما �صدق بعد �ساعات من ذلك �أقوال مع�سولة ووعود غام�ضة� ،إذ �أن
عبد الكرمي قا�سم ات�صل به هاتفيا يطلب ح�ضوره �إىل بغداد ال�ست�شارته ببع�ض الأمور،
قائال له ان جميع قادة الفرق موجودون معه يف بغداد .ولت�أكيد ذلك طلب منه التحدث مع
كل من اللواء الركن طارق �سعيد واللواء الركن مزهر ال�شاوي(.((49
ويف رواية �أخرى  -رمبا كانت متممة لالوىل  -ان مزهر ال�شاوي اقنع عمر علي  -وهو
يحدثه بالتلفون  -بان الأمر ا�ستتب يف بغداد للثورة ،وان العائلة املالكة القت حتفها،
وطلب منه احل�ضور �إىل بغداد ،للتداول يف ت�شكيل جمل�س الثورة ،فانطلت عليه اخلدعة،
 -487الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.200
 -488يقول العزاوي(�ص( :)153ان �آمر اللواء الذي عينته الثورة اعرتاه اجلنب فلم يت�سلم
مقاليد اللواء) ويق�صد عبد اجلبار يون�س وي�ضيف( :كذلك جنب املهداوي وتخاذل وانهار
ومل ي�ستطع القيام ب�شيء) .وبخالف ذلك عن املهداوي يقول عبد احلميد( :واختار ال�ضباط
االحرار العقيد فا�ضل املهداوي امرا له وكان �آمر �سرية احلرا�سة ولكن امراء االفواج تخاذلوا
فا�صبح هو ال�ضابط االقدم (هام�ش �ص 191من كتابه)).
 -489العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.153
 -490امل�صدر ال�سابق� .ص.153
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وجاء �إىل بغداد ،حيث جرى اعتقاله( .((49وكان موقف ال�ضباط الأحرار يف الفرقة الأوىل
�سلبيا ،ومل يقم الزعيم الركن حممود �شيت خطاب �آمر مدفعية الفرقة  -و�أعلى �ضباط
الفرقة رتبة  -باي عمل ،بل دخل غرفته وعزل نف�سه.
اما يف املو�صل ،فقد اعلن الزعيم الركن ناظم الطبقجلي� ،آمر اللواء اخلام�س ،عن
ت�أييده للثورة ،يف حني كان الزعيم الركن عبد العزيز العقيلي� ،آمر لواء امل�شاة الرابع،
مرتددا ومل يبد اية فعالية ايجابية اال يف اليوم الثاين للثورة .و�أعلن العقيد الركن خليل
�سعيد �آمر لواء امل�شاة الثالث يف اربيل ،واملقدم الركن �صبيح علي غالب احد �ضباط ركن
الفرقة الثانية يف كركوك ت�أييدهما للثورة منذ اللحظات الأوىل.
ومل يبلغ احد من ال�ضباط الأحرار يف القوة اجلوية بالثورة ،بل �سمعوا بها من املذياع.
فقام املقدم الركن ع��ارف عبد ال��رزاق والرئي�س الأول الركن الطيار كمال العزاوي،
بال�سيطرة على مع�سكر احلبانية مب�ساعدة الطيارين ال�شباب .وبعد �ساعتني من اعالن
الثورة ،كانت الطائرات العراقية حتلق فوق بغداد ت�أييد ًا للثورة(.((49
الهجوم على قصر الرحاب:

يف ال�ساعة الرابعة من �صباح يوم  14متوز ،ويف قرية احل�سينية التي ا�سرتاح عندها
اللواء الع�شرون ،ار�سل العقيد الركن عبد ال�سالم عارف �آمر الفوج الثالث ،على الرئي�س
(النقيب) منذر �سليم �آمر �إحدى �سرايا الفوج ،وابلغه بح�ضور عدد من �ضباط (اللجنة
البديلة) ،والذين كان بينهم املالزم الأول عبد اهلل جميد ،باالمر التايل:
(يا منذر ان الثورة �ستعلن يف هذا اليوم عند دخولنا بغداد ،و�سيكون هدفك ق�صر
(((49
الرحاب و�ستكون بامرتك كذلك �سرية الرئي�س (النقيب) عبد اجلواد حميد ال�صايغ

 -491عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص.102 -101
 -492العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.155
 -493قتل يف ثورة ال�شواف يف املو�صل� -آذار  -1959حيث اطلق ال�شيوعيون النار عليه بعد
اعتقاله (ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص 12الهام�ش)
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من الفوج الثاين الذي يقوده العقيد الركن يا�سني حممد ر�ؤوف الذي اعتقل االن لرف�ضه
اال�شرتاك بالثورة ،و�سيكون دليلك �إىل هدفك (ق�صر الرحاب) املالزم عبد اهلل جميد
�آمر مفرزة ت�صليح الفوج الأول احلر�س امللكي و�سيزودك باملعلومات الأخرى)(.((49
انطلق منذر �سليم �إىل هدفه ،وكان معه يف ال�سيارة كل من الرئي�س عبد اجلواد حميد
والدليل عبد اهلل جميد الذي جاء مبالب�سه املدنيه ،تتبعهما �سيارة عبد اهلل جميد املدنية
يقودها املالزم �أول منعم عزيز(� - ((49أحد �ضباط احلر�س امللكي اي�ض ًا  -وكان يغطي
وجهه بكوفيه( .((49يقول منذر �سليم:
(يف احلقيقة مل ي�سبق يل ان عملت يف بغداد ومل اكن اعرف طبيعة احلر�س امللكي
ونقاط التفتي�ش وق�صر الرحاب .كنت معتمدا على عبد اهلل جميد)(.((49

لكن عبد اهلل جميد  -الذي كان مرتبكا ح�سب رواية منذر  -قال له عند و�صولهم �إىل
تل حممد� ،أنه �سي�سبقهم �إىل جانب الكرخ ليرتك �سيارته اخلا�صة يف البيت ،ثم يلتقي بهم
يف �ساحة املتحف .يقول منذر �سليم :
(فذهب وذهب معه منعم عزيز ومل �أرهما بعد ذلك اال بعد جناح الثورة وبقيت بدون
دليل ير�شدين �إىل مداخل الق�صر ونقاط حر�سه)(.((49

بعد ظهر يوم  14متوز ،جاء املالزم �أول عبد اهلل جميد �إىل غرفة م�ساعد �آمر فوج
احلر�س امللكي و�س�أله عن �ضباط الفوج هل ج��ا�ؤوا كلهم من بيوتهم؟ مل يجبه م�ساعد
�آمر الفوج الذي هو اعلى منه رتبة ومن�صبا ،بل كان منده�شا من �س�ؤاله .لكن ده�شته
تبددت حني رفع عبد اهلل جميد �سماعة التلفون ،وراح ميلي بلهجة �آمرة على من تكلم
معه ،ا�سماء �ضباط من احلر�س امللكي ،طالبا احالتهم على التقاعد ،و�إذاعة �أ�سمائهم
من الراديو ،ب�أمر من العقيد عبد ال�سالم .وفعال اذيع �أمر احالتهم على التقاعد يف م�ساء
 -494ح�سني ،امل�صدر ال�سابق� .ص(9رواية منذر �سليم).
 -495انظر امل�صدر ال�سابق� .ص.10
 -496عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص( 108رواية منذر �سليم).
 -497الذاكرة التاريخية (م�صدر �سابق)� .ص.85
 -498عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص( 110 -108رواية منذر �سليم).
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اليوم نف�سه (يوم  14متوز) .واخذ عبد اهلل جميد( ((49يخرج وي�أتي متى �شاء م�ست�صحبا
معه الرئي�س منعم عزيز ،ثم التحقا كمرافقني بالعقيد عبد ال�سالم عارف وانقطعا نهائيا
عن الفوج(.((50
ولنعد االن �إىل منذر �سليم وعبد اجلواد حميد اللذين انتظرا و�سريتيهما ،عبد اهلل
جميد و�صاحبه منعم عزيز ،يف �ساحة املتحف ،وكانت ال�ساعة ت�شري �إىل اخلام�سة والثلث
�صباحا .فلما يئ�سا توجها �إىل الهدف� ،إىل ق�صر الرحاب(.((50
كان عدد جنود �سريتي (منذر و عبد اجلواد) معا160،جنديا� ،أي ما يعادل عدد جنود
�سرية واحدة يف مالكها اال�صلي .اذ كان النق�ص يف عدد اجلنود -يف ذلك الوقت -عاما
يف اجلي�ش العراقي( .((50وكانت او�ضاع القوة املهاجمة ،مزرية يف كل جوانبها .فلم يكن
لدى كل جندي �سوى  30طلقة فقط ،واجهزة االت�صال (املخابرة) عاطلة( .((50وامراء
الف�صائل ،كانوا �ضباط �صف ،ومل يكونوا �ضباطا من خريجي الكلية الع�سكرية .والطريف
ان احد امراء الف�صائل ،وهو نائب �ضابط جون ،كان نائما وال يدري مبا يجري حوله .وقد
اوكل منذر �سليم ،قيادة ف�صيله �إىل رئي�س عرفاء ال�سرية قا�سم داخل(.((50
اما قوات احلر�س امللكي ،فكانت تفوق القوة املهاجمة التي كان يقودها منذر �سليم،
عددا وعدة ،مباال �سبيل �إىل مقارنته( .((50ولكن كانت تعوزها ارادة القتال ،وقائد ع�سكري

 -499كان احد �ضباط فوج عبد ال�سالم ،وقد ك�سبه عبد ال�سالم لل�ضباط االحرار عام 1957
ثم نقل �إىل فوج احلر�س امللكي (ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص 11الهام�ش) وقد مات جميد مع
عبد ال�سالم يف حادث الطائرة امل�شهور.
 -500ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص.71
 -501امل�صدر ال�سابق� .ص.10
 -502عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص( 110رواية منذر �سليم).
 -503ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص(11رواية منذر �سليم) ،اما عبد اجلواد حميد فيقول انه
وزع  3اطالقات فقط لكل جندي يف �سريته (�أنظر نف�س امل�صدر� ،ص.)54
 -504امل�صدر ال�سابق� .ص.11
 -505انظر امل�صدر ال�سابق� .ص.29
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�شجاع .ف�ضال عن انها المتلك خطة ع�سكرية ملواجهة مثل هذه االحوال( .((50فما الذي
يدفع �ضباط �أو جنود احلر�س امللكي للدفاع عن نظام كريه �آيل لل�سقوط؟ ا�ضف اىل ذلك
ان امللك �أو ويل العهد ،مل يكرما  -يوما ما  -احدا من احلر�س امللكي ،مهما كان ن�شيطا
او متحم�سا .وعندما كان االمري عبد االله يفت�ش بع�ض نقاط احلرا�سة يف ق�صر الرحاب
ليال ،ويرى احد احلرا�س قائما بواجباته جيد ًا �أو مالب�سه الع�سكرية جيدة ،يطلب ت�شجيعه
ومكاف�أته .والغريب اال يقوم عبد االله مبكاف�أة اجلندي مبا�شرة .وامنا يقوم مرافقه يف
ال�صباح التايل باالت�صال ب�آمر احلر�س طالبا اليه مكاف�أة ذلك اجلندي مكاف�أة نقديه.
وحني ي�سال الآمر مرافق الو�صي :من �أين ي�أتي بالنقود؟ يرد عليه املرافق :من واردات
احلانوت .فريد عليه الآم��ر :هل يوافق الأمري ويل العهد ان اتالعب باموال احلانوت؟
فريد املرافق :ال ولكن تقدر ان ت�أخذ من واردات احلانوت با�سلوب معني وجتري الت�سوية
يف ال�سجالت .فريف�ض الآمر ذلك ،وينتهي الأمر فقط مبنح اجلندي �إجازة .وبالتايل فان
هدية عبد الإله للجندي ال تزيد عن قوله له :انك حار�س جيد(.((50
على �أي حال وكمالحظة جديرة باالنتباه عن االنقالبات العراقية ،ان القوات املكلفة
بحماية ال�سلطة العليا ،ويف كل مرة ت�أخذ فيها حالة الدفاع وال تبادر �إىل الهجوم ،فان
الغلبة تكون لالنقالبيني .حدث هذا يف  14متوز  1958ويف � 8شباط  1963ويف  18ت�شرين
الثاين  1963ويف  17متوز  .1968مع الإ�شارة �إىل خ�صو�صية االنقالب الأخري والذي خان
فيه قادة احلر�س اجلهوري رئي�سهم .اما يف املرات التي تبادر فيها القوات املدافعة عن
النظام �إىل الهجوم على االنقالبيني ،فان الغلبة تكون لها .كما ح�صل يف حركة ال�شواف
يف � 8آذار  ،1959وحركة ح�سن �سريع يف  3متوز  ،1963وحركة عارف عبد الرزاق يف 30
حزيران .1966
عندما و�صلت القوة املهاجمة ،ق�صر الأمرية راجحة املجاور لق�صر الرحاب ،ا�صدر
منذر �سليم الأوام���ر بالتوقف ،وجمع �آم��ري الف�صائل (وه��م كما قلنا �ضباط �صف)،

 -506امل�صدر ال�سابق� .ص.29 -28
 -507امل�صدر ال�سابق� .ص(30 -29الهام�ش) (الرواية لآمر احلر�س امللكي طه البامرين).
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واخربهم ولأول مرة بالثورة وباملهمة املكلفني بها .كانت ال�ساعة �آنذاك ت�شري �إىل اخلام�سة
والن�صف .وملا كان منذر �سليم وعبد اجلواد حميد ال يعرفان نقاط حرا�سة احلر�س امللكي
وال املنافذ �إىل ق�صر الرحاب وال الطرق امل�ؤدية �إىل داخله� .أي انهم يجهلون كل �شيء.
قررا تطويق الق�صرين امللكيني املتجاورين (راجحة والرحاب)( .((50واتخذوا مقرهما �أمام
ق�صر راجحة .ويف هذه اللحظة التحقت بهم مفرزة الهاون  3عقدة مع �سيارة عتاد الهاون
 وكانت قد تعطلت �أمام دار االذاعة بال�صاحلية  -بقيادة املالزم يون�س حميد ن�صرت.الآن نحن �أمام �صورتني .االوىل من داخل ق�صر الرحاب ،وتقدمها لنا روايتا هيام
زوجة عبد الإله وطه البامرين قائد احلر�س امللكي لالحداث .اما ال�صورة الثانية ،فهي
من خارج ق�صر الرحاب .وتقدمها لنا روايتا منذر �سليم وعبد اجلواد حميد ،واللتان -
واق�صد روايتي منذر وعبد اجلواد � -ستكونان  -من الآن  -متناق�ضتني� ،إىل احلد الذي
الميكن اجلمع بينهما .و�سي�ضطر الباحث بعد تدقيق قليل ان يتخلى عن رواية منذر �سليم
ملا يجري بعد االن حول وداخل ق�صر الرحاب.
يبدو ان الأمري عبد الإله قد علم بقيام اللواء الع�شرين بالثورة ،قبل و�صول القوة
املكلفة بالهجوم على ق�صر الرحاب بفرتة لي�ست ق�صرية .تقول الأمرية هيام :حوايل
ال�ساعة اخلام�سة �صباح ًا رن التلفون يف غرفتنا (الأمري عبد الإله و�أنا) ..واخذ الأمري
يتكلم مع �ضابط ،فالحظت ان الأمري ارتبك ،وا�صفر وجهه ،وجل�س على كر�سي و�أخذ
يدخن .ثم رد على ال�ضابط� :س�أت�صل و�أرى ماذا يجب ان نعمل� .س�ألته  -والكالم لالمرية
هيام  -ماذا حدث؟ ف�صاح ب�أعلى �صوته عليّ وقال :انقالب .وت�ضيف الأمرية هيام قائلة:
نظرت من ال�شباك مل �أجد �أحد ًا يتقدم نحونا .وا�ستمر الأمري عبد الإله يدخن ال�سيجارة
تلو ال�سيجارة .ثم ذهب �إىل اخته الكبرية الأمرية عابدية ،واخذ يكملها بالرتكية ،وحدث
جدل بينهما...الخ(.((50
وهكذا ا�ضاع الأمري عبد الإله وقتا ثمينا ،يف تدخني ال�سجائر ثم اجلدل مع �شقيقته.

 -508امل�صدر ال�سابق� .ص(12 -11رواية منذر �سليم).
 -509امل�صدر ال�سابق� .ص.87 -85
جعفر احل�سيني
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ومرت دقائق ودقائق �أو حتى رمبا �ساعة من الوقت ،وملا يُ�صدر امرا لقوات احلر�س امللكي،
�أو يقم ب�أية خطوة .كان ب�إمكانه ان يفعل الكثري .لكنه بدا م�ست�سلما لقدره.
ال ندري من هو ال�ضابط الذي ابلغ عبد الإله بالثورة .رمبا كان قائد احلر�س امللكي
نف�سه ،وال��ذي عرف بالثورة الول مرة ،حينما كان يحلق ذقنه ،اذ ات�صل به اكرث من
�ضابط من �ضباط احلر�س امللكي ،يبلغونه بان قوات من اللواء الع�شرين ،منعتهم من
عبور اجل�سر احلديدي ،وهم يف طريقهم لاللتحاق بعملهم يف ق�صر الرحاب .فا�ستدعى
�آمر احلر�س امللكي� ،ضباطه من بيوتهم ،فالتحق منهم ع�شرة بعملهم  -و كانت ال�ساعة
ت�شري �إىل اخلام�سة والن�صف  -ومت توزيع ال�سالح والعتاد على قوات احلر�س امللكي ،ثم
اخذت القوات مواقعها .ومت كل ذلك قبل و�صول القوات املهاجمة �إىل ق�صر الرحاب(.((51
كانت القوة املهاجمة قد و�صلت �إىل ق�صر الرحاب يف حوايل ال�ساعة ال�ساد�سة ،واخذت
مواقعها بالقرب من ق�صر الرحاب وحوله بانتظار الهجوم عليه(.((51
يقول الرئي�س عبد اجلواد:
(ملا دخلنا بغداد وطلبت من الرئي�س الأول منذر ت�سليمي العتاد اخربين بان �سيارة
العتاد مفقودة ورمبا تكون اخط�أت الطريق وخرجت عن الرتل ،واعلمني انه م�ضطر
للذهاب �إىل مبنى االذاعة ال�ستالم عتاد من العقيد عبد ال�سالم املوجود مقره هناك.
الأمر الذي اوقعني يف حرج ونحن على ابواب و�صولنا �إىل منطقة الواجب)(.((51

 -510امل�صدر ال�سابق� .ص.19 -18
 -511الزبيدي .امل�صدر ال�سابق��� .ص( 186-185هناك رواي��ات متعددة حول �ساعة و�صول
القوة املهاجمة �إىل منطقة ق�صة الرحاب .ولكن بعد تدقيق الروايات املختلفه ،ترجحت عندي
الرواية املذكورة اعاله).
 -512ح�سني .امل�صدر ال�سابق��� .ص 53وبخالف ذلك ي��روي منذر �سليم انه مل يذهب �إىل
االذاعة اال بعد ان انتهى املوقف يف ق�صر الرحاب .وانه ات�صل بعبد ال�سالم خمربا اياه مبا
ح�صل ،فطلب منه احل�ضور �إىل االذاعة ل�سرد التف�صيالت (امل�صدر نف�سه� .ص .)15واظن
ان منذر �سليم مل يذهب �إىل االذاعة حلظة و�صولهم ق�صر الرحاب ،وامنا ذهب بعد تبادل
اطالق النار مع احلر�س امللكي ،ونفاد عتاد القوة املهاجمة .وايا كان االمر فان ذهابه -وهو
قائد القوة  -كان خط�أ فادحا.
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ي�صف الرئي�س (اللواء فيما بعد) �سامي جميد م�صطفى  -احد �ضباط مدر�سة امل�شاة،
الذين ان�ضموا �إىل القوة املهاجمة وح�سموا الأمر  -او�ضاع القوة املهاجمة قائال:
(ان انت�شارها الجن��از واج��ب احتالل الق�صر كان هزيال وناق�صا وخمطوءا ..يدل
على ذلك وقوف �سيارات لوري القوة على ال�شارع مبواجهة ق�صر الرحاب وترجل
اجلنود وانبطاحهم على االر�ضية املقابلة ل�سور الق�صر �ضمن نطاق ومرمى ا�سلحة
قوة حرا�سة الق�صر( .كذلك) عدم ار�سال اية مفارز ملحا�صرة كافة جوانب الق�صر
ورحبة عجالته �أو م�سك النقاط احليوية يف املنطقة ...لذلك كان الق�صر حرا من
جوانبه الثالثة.)..

ويقول �أي�ضا:
(كان بامكان العقيد البامرين ان يغري االحداث متاما ل�صالح النظام امللكي القائم
�آنذاك لو ت�صرف مبا كان ميليه عليه واجبه كقائد ع�سكري) ويخل�ص �إىل القول:
(اج��زم بانه لو ك��ان قد اتخذ اي��ة اج��راءات ع�سكرية ايجابيه خ�لال ن�صف ال�ساعة
الأوىل من �إذاع��ة البيان الأول للثورة ال�ستطاع تغيري املوقف ب�شكل ج��ذري لغري
�صالح الثورة)(.((51

وي�ؤكد قائد احلر�س امللكي هذا الأمر قائال:
(لو كان هناك مقاومة من قوات احلر�س امللكي التي موا�ضعها حم�صنة وخمفية �ضد
ال�سرية املتقدمة وقد وقف معظم مراتبها وجنودها على ال�شارع العام �أو امتد على
ر�صيف ال�شارع مك�شوفني للخطر ومعر�ضني للنار ال يحميهم �أي �سرت لأبيدت القوة
املتقدمة عن بكرة ابيها �أو وقع معظم افرادها باال�سر �أو عادوا من حيث �أتوا)(.((51

لقد كمّل موقف طه البامرين املتخاذل ،موقف الأمري عبد الإله اخلائر ،فبدت الأمور
 يف معركة ال�سيطرة على ق�صر الرحاب  -حم�سومة ،حتى قبل ان يبد�أ �إطالق النار بنياجلانبني.

 -513امل�صدر ال�سابق� .ص.58 -60
 -514امل�صدر ال�سابق� .ص.25
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ار�سل الأم�ير عبد الإل��ه على قائد احلر�س .وكانت عالمات اخل��وف والتعب بادية
على الأمري  -ح�سب رواية قائد احلر�س  -اما امللك في�صل الثاين فكان رابط اجل�أ�ش
ومبت�سما .وامر الأمري قائده بالتهي�ؤ واال�ستعداد �إىل ان حت�ضر القوات املوالية للنظام
امللكي .وامره كذلك بجلب بقية الفوج (فوج احلر�س امللكي) للق�صر ب�سرعة .كما امره
بعدم اعطاء الأوامر بفتح النار اال ب�أمر من الأمري نف�سه .وادى له البامرين �آخر حتية
ع�سكرية �سي�ؤديها له وخرج(.((51
ال مزيد من تعليق على موقف الأمري واوامره �سوى القول ان الرجل كان خائرا ال يقوى
على فعل �شيء .يف هذه االثناء حاول عبد الإله االت�صال بنوري ال�سعيد وبرئي�س اركان
اجلي�ش وبوزير الداخلية ومبدير االمن العام .لكن الهاتف كان يرن يف بيوتهم �أو مكاتبهم
دون جواب(.((51
وكلم الرئي�س عبد الرحمن حممد �صالح �آمر حر�س ق�صر الرحاب ،القوة املهاجمة
 رمبا ب�أمر من الأمري عبد الإله  -م�ستف�سرا عن الأمر .فقال له منذر �سليم قائد القوةاملهاجمة:
(ان اجلي�ش قام بثورة �ضد نظام احلكم وانتم االن حما�صرون من جميع اجلهات،
ونحن النريد فتح النار حتى ال تزهق ارواح بريئة ،وال فائدة من كل مقاومة ،لذلك
اطلب منك الذهاب �إىل الق�صر واخبار امللك والأمري عبد الإله باال�ست�سالم واخلروج
من الق�صر ال ذهب بهم �إىل مقر الثورة)(.((51

ذه��ب عبد الرحمن ومل يرجع .وحتى ه��ذه اللحظة مل تطلق ر�صا�صة واح��دة من
اجلانبني( .((51ولكن بعد انتظار قلق ،وحوايل ال�ساد�سة والربع ،بد�أ اطالق النار .ويبدو

 -515امل�صدر ال�سابق� .ص( 20رواية �آمر احلر�س امللكي).
 -516الف باء .العدد � ،512ص (10 -9نقال عن عبد القادر .امل�صدر ال�سابق� .ص.)205
 -517عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص( 110رواية منذر �سليم).
 -518ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص( 13رواية منذر �سليم اي�ضا).
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ان القوة املهاجمة هي التي رمت ق�صر الرحاب ببنادقها(.((51
وبعد فرتة ق�صرية بدا الو�ضع �أمام منذر �سليم والقوة املهاجمة حرجا ،ب�سبب نق�ص
(((52
العتاد .فذهب منذر  -يف هذا الوقت كما يبدو � -إىل عبد ال�سالم يف دار االذاع��ة
وي�صف �آمر احلر�س امللكي العقيد طه البامرين ،حالة القوة املهاجمة قائال:
(كانت معنويات ال�سرية منهارة وامل��رات��ب عطا�شى ف�سقيتهم م��اء بوا�سطة جنود
احلر�س)(.((52

وي�ضيف قائال:
(كان بامكاين ان اجمع جنود ال�سرية املهاجمة (الثائرة) وادخلهم �إىل �ساحة ق�صر
الرحاب واق��ول للأمري عبد الإل��ه ه��ؤالء اجلنود هم الثائرون وهم الذين تقدموا
نحو ق�صرك اما �ضباطهم فقد تركوهم جللب العتاد لهم كما يدعي �ضباطهم)(.((52

 -519انظر الزبيدي .امل�صدر ال�سابق��� .ص .681يف �شهادته يف ن��دوة الذاكرة التاريخية
لثورة  41متوز ،حتدث منذر �سليم -قائد القوة املهاجمة -بانه هو الذي بد�أ الرمي .فهو يقول
مان�صه(:يف هذه االثناء رميت عدة اطالقات ..واالطالقات كان اجتاهها غرفة العر�ش .وفتح
جنودنا النار واحتدم الرمي) (الذاكرة التاريخية� .ص .)78اما يف �شهادته املن�شورة يف مو�سوعة
 41متوز(ج� 7ص )21فيقول مان�صه�( :سمعنا ا�صوات اطالقات ترمى من �شرفة الق�صر العليا
(غرفة حر�س العر�ش) فما كان من جنودي اال وردوا على الرمي باملثل وفتحوا نريانهم ..الخ).
ان منذر �سليم اطلق يف منا�سبات خمتلفة �شهادات متناق�صة .واحلقيقة انه لي�س الوحيد يف
ذلك ،فقد فعل االمر نف�سه طه البامرين قائد احلر�س امللكي واغلب ال�ضباط االحرار .حتى ان
بع�ضهم كرر روايات غريه ،ون�سب احداثها لنف�سه .وال ندري يف احلقيقه من هو البطل ومن هو
�سارق الدور (انظر على �سبيل املثال روايتي حممد جميد وجا�سم العزاوي عن مالقاتهم اللواء
الع�شرين ور�ؤيتهم للرئي�س حميد املو�إىل (الذاكرة �ص 96والعزاوي �ص ))241وانظر اي�ضا
روايتي عالء اجلنابي وجا�سم العزاوي عن اعتقال رئي�س االركان (الذاكرة �ص 08والعزاوي
�ص.)941 -441
 -520عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص.110
 -521امل�صدر ال�سابق� .ص(114ر�سالة البامرين �إىل امل�ؤلف).
 -522ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص.26
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وي�ؤكد هذا احلال� ،ضابط من مدر�سة امل�شاة ،ان�ضم و�آخرون منها �إىل القوة املهاجمة.
يقول حميد ال�سراج:
(ويف هذه االثناء �شاهدت عبد اجل��واد حامد (حميد) ف�س�ألته عن ال�سرية ..قلت:
�أين الآم��ر؟ ف�أجاب :لقد ذهب �إىل عبد ال�سالم عارف يف دار االذاع��ة بعد ان �أو�شك
العتاد على النفاد .قلت له :وكيف يرتك �آمر ال�سرية قوته املكلفة بتنفيذ الواجب؟)
وي�ضيف ال�سراج( :ثم طلبت من املرحوم عبد اجلواد التعاون معنا يف اقتحام الق�صر
وجمع ما تبقى من جنود �سريته الذين هرب معظمهم بت�أثري رمي احلر�س امللكي
لكن عبد اجلواد حامد تركني وان�صرف)(.((52

ان الهجوم على ق�صر الرحاب ،من االن ف�صاعدا� ،سيكون ق�صة �ضباط و�ضباط �صف
مدر�سة امل�شاة ،الذين تدخلوا وح�سموا الأمر هناك.
ولنقف قليال عند الأم�يرة بديعة �شقيقة الأم�ير عبد الإل��ه ،والتي ت�سكن مع زوجها
و�أطفالها يف بيتهم باملن�صور ،وكانوا قد �آووا �إىل فرا�شهم على �أمل ان ي�ستيقظوا مبكرا،
لي�سافروا مع امللك وبقية ن�ساء العائلة املالكة �إىل �أنقرة  -وكان ال�سفر مقررا يف ال�ساعة
الثامنة �صباحا  -ثم �إىل لندن للتجهيز لعر�س امللك في�صل.
ا�ستيقظت الأمرية بديعة على �أ�صوات رمي ،اخذ بعد قليل يتزايد ،وبدا بو�ضوح انها
ت�أتي من ق�صر الرحاب .فات�صلت بالق�صر فكان اخلط م�شغوال( .((52ثم متكنت من
االت�صال بامها امللكة نفي�سة يف ق�صر الرحاب .مل تعرف من امها �شيئا ،فقد اختنقت
االم بعرباتها .لكن امللك في�صل الثاين ،ات�صل بعد قليل بخالته .كان رابط اجل�أ�ش عندما
�س�ألته( :ماذا يح�صل عندكم؟) فرد عليها( :هل تريدين حر�سا) .فلما ردت عليه بالنفي،
قال لها( :طيب ..افتحي املذياع اذن و�ستعرفني ما ح�صل)(.((52

 -523الذاكرة التاريخية(م�صدر �سابق)� .ص.347
 -524وريثة العرو�ش .امل�صدر ال�سابق� .ص.213 -212
 -525امل�صدر ال�سابق� .ص.214 -213
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جتمع كل ال�شهادات بان امللك في�صل كان ثابت اجلنان( .((52ويقال انه بعد �إذاعة
بيانات الثورة ،خرج من غرفته يف الق�صر ،وكان يحمل بيده راديو وي�ستمع �إىل االذاعة،
وقال لعبد الإل��ه :خالو يظهر من االذاع��ة انه حتى ناجي طالب معهم اذ اذاع��وا ا�سمه
وزيرا .فلم يجب عبد الإله ب�شيء(.((52
كان الرئي�س عبد ال�ستار �سبع العبو�سي� ،آمر دورة تدريب امل�شاة الأ�سا�سية يف مدر�سة
امل�شاة( ،((52و�ضباط �آخرون من املدر�سة ،قد علموا قبل قليل بوقوع الثورة .فلما �سمعوا
�أ�صوات الرمي من ناحية ق�صر الرحاب ،وبعد دقائق من احلرية ،اقرتح العبو�سي �أن
يذهب والرئي�س حممد علي �سعيد  -بال�سيارة  -ال�ستطالع املوقف يف ق�صر الرحاب
القريب منهم .ذهب العبو�سي و�صاحبه ثم عادا ب�سرعة .وقال لزمالئه ال�ضباط بان
موقف القوة املهاجمة �ضعيف ،والبد من امل�شاركة الفورية لتعزيز املوقف ل�صالح الثورة.
ثم توجه �إىل م�ستودع العتاد ،وك�سر بابه ،واخذ منه كمية من العتاد اخلفيف ،ومدفع
 106ملم امل�ضاد للدبابات ،ومعه �أربع قنابل ،وعاد �إىل منطقة ق�صر الرحاب ،بعد ان
طلب من الرئي�س �سامي جميد م�صطفى ،ان يجهز �ضباط ال�صف من منت�سبي املدر�سة
 والذي كان عددهم يربو على املائة  -بالعتاد ،وير�سلهم باية �سيارة متوفرة �إىل ق�صرالرحاب با�سرع وقت(.((52
�أطلق العبو�سي القذيفة الأوىل من مدفعه ( )106ملم امل�ضاد للدبابات ،فا�شعلت النار
يف الطابق العلوي من ق�صر الرحاب( .((53فا�ضطرت العائلة املالكة ان تهبط �إىل �سراديب
الق�صر .اما الأمري عبد الإله فقد ا�صطحب معه مرافقه الع�سكري ،و�صعد �إىل الطابق
العلوي ،حيث اجتاز النريان ،ودخل �إىل غرفته وفتح خزائنه اخلا�صة واخذ مبلغا من
 -526انظر ح�سني .امل�صدر ال�سابق��� .ص�( 62شهادة املقدم حممد �شيخ لطيف �ضابط
ا�ستخبارات احلر�س امللكي).
 -527امل�صدر ال�سابق� .ص.62
 -528اجلعفري .امل�صدر ال�سابق� .ص(159تقرير العبو�سي عن الهجوم على ق�صر الرحاب).
 -529ح�سني ،امل�صدر ال�سابق� .ص�( 41شهادة �سامي جميد).
 -530العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.173
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النقود وبع�ض احلاجات ال�ضرورية ،ونزل �إىل الطابق الأر�ضي(.((53
وا�ستمر العبو�سي فاطلق قذيفتني من مدفعه امل�ضاد للدبابات( .((53ويف هذه االثناء
و�صلت مدرعتان  -من كتيبة مدرعات في�صل التي يقودها العقيد عبد الرحمن عارف
 و�شوهد املقدم م�صطفى العمري واملالزم االحتياط حممد جواد غ�صيبه ،وهما من�ضباط الكتيبة( .((53وانهال الر�صا�ص على ق�صر الرحاب(.((53
ك��ان التلفون( ((53ي��رن يف ق�صر الرحاب ب��دون ه��وادة .فقد ات�صل كافة ال��وزراء،
و�شخ�صيات كثرية ،وكانوا ي�س�ألون عما يجري ،فريد عليهم الرئي�س ها�شم احلاج كمال،
م�ساعد �آمر احلر�س امللكي ،بانه �أي�ضا ال يدري(.((53
ثم خرج �آمر احلر�س امللكي العقيد طه البامرين م�ست�سلما ،وهو يحمل قطعة قما�ش
بي�ضاء .كان يف حالة غري طبيعية من اخلوف ،حتى انه اخذ يخاطب ال�ضباط الثائرين،
وهم اقل منه رتبة بكثري ،بكلمة (�سيدي)( .((53ولطه البامرين روايته ملا جرى .فهو يقول
انه ان�ضم عن قناعة لل�ضباط الثائرين ،بعد ان عرف هوية الثورة وقيادتها(.((53

 -531الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.187
 -532عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص(111تقرير العبو�سي عن الهجوم على ق�صر الرحاب).
 -533انظر ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص( 22مل يرد يف هذه الرواية وال يف اغلب الروايات ان
عبد الرحمن عارف كان حا�ضرا).
 -534انظر ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص( 22مل يرد يف هذه الرواية وال يف اغلب الروايات ان عبد
الرحمن عارف كان حا�ضرا).
 -535ان عدم قطع التلفونات عن ق�صر الرحاب هو احد اخطاء القوة املهاجمة والذي كان ميكن
ان يكون قاتال.
 -536امل�صدر ال�سابق� .ص�( 68شهادة الرئي�س ها�شم احلاج كمال م�ساعد �آمر الفوج احلر�س
امللكي).
 -537انظر امل�صدر ال�سابق� .ص 43 - 42وانظر �أي�ض ًا �ص 58و�ص.65
 -538امل�صدر ال�سابق� .ص( 22 - 21وقد عني البامرين بعد الثورة �آمر ًا للمقاومة ال�شعبية التي
هيمن عليها احلزب ال�شيوعي .و�أميل اىل ان البامرين مل يكن خائنا للنظام امللكي ،ولكنه �آثر
اال�ست�سالم لالو�ضاع اجلديدة وجماراتها).
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طلب العبو�سي من احدى املدرعتني املوجودتني  -ويبدو انه ال يوجد غريهما  -ان تدخل
من باب ال�سور وتقوم بالرمي ،ثم تتقدم بغية اال�ستتار خلفها .وعندما و�صلت املدرعة �إىل
الباب الداخلية كان الرمي قد توقف من الداخل(.((53
يف املقابل ،طلب الأمري عبد الإله من مرافقه (الرئي�س ثابت يون�س) ان يخرج �إىل
ال�ساحة الأمامية ،ملعرفة من هم ال�ضباط الذين دخلوا ال�ساحة ،ويتفاو�ض معهم .بعد
دقائق ع��اد الرئي�س ثابت وه��و يقول�( :سيدي اجلماعة مته�سرتين وق��د طلبت منهم
التفاو�ض لكن واحد منهم اعرفه زين و�آين اقدم منه وما عنده �ضبط وطلب ان تخرجوا
وبعدها يتم التفاو�ض وما �شفت غري اربعة �ضباط كلهم برتبة رئي�س وما �شفت �ضابط
برتبة كبرية حتى اتكلم معه)(.((54
خرجت العائلة املالكة( .((54كان يتقدمها امللك في�صل الثاين وقد �شبك ا�صابعه �أمام
ج�سمه ،وعلت وجهه ابت�سامة هادئة .كان لونه �شاحبا اال من حمرة خفيفة علت وجهه.
وتلته الأمرية عابدية (خالة امللك و�شقيقة عبد الإل��ه) ،ثم امللكة نفي�سة ام عبد الإله،
حتمل قر�آنا وقد فتحته .فعبد الإله الذي كان متوتر النظرة ويرتدي بدلة بدون ربطة عنق،
ثم زوجته ثم بقية اخلدم.
كانت الن�سوة  -ن�سوة العائلة املالكة  -متهالكات متاما وقد خارت قواهن فا�ستندت
كل واحدة بذراعها على كتف الأخرى .وكن مبالب�س �سوداء كاملة ماعدا زوجة عبد الإله
والتي كانت تلب�س ف�ستانا ملونا(.((54
انقطعت كافة �أ�صوات الرمي ،و�ساد �صمت رهيب .ومل متر حلظات اال وعبد ال�ستار

 -539عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص( 282تقرير العبو�سي عن الهجوم على ق�صر الرحاب).
 -540ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص�( 75شهادة كاظم �ضاحي مرافق االمري).
 -541اعتمدت يف و�صف خروج العائلة املالكة على ثالث رواي��ات وهي رواي��ة االم�يرة هيام
زوجة عبد االله والرئي�س �سامي جميد م�صطفى من �ضباط مدر�سة امل�شاة واملقدم حممد �شيخ
لطيف �ضاط ا�ستخبارات احلر�س امللكي (راجع امل�صدر ال�سابق �ص46 -45و 49و63 -62و 86
وغريها).
 -542امل�صدر ال�سابق� .ص�(46 -45شهادة �سامي جميد).
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�سبع العبو�سي ي�شق �ستار ال�صمت ،ب�صلية ر�شق بها العائلة املالكة .تهاوى ال�صف الأمامي
حيث يقف عبد الإله على الأر�ض ،وا�صدر عبد الإله �صيحة امل طويلة وهو ي�سقط على
ظهره .اف��رغ عبد ال�ستار خمزن غدراته ( 30طلقة) فيهم .ثم ملأها مبخزن جديد
وافرغه يف ج�سد عبد الإله ال�ساقط على الأر�ض(� ،((54صارخ ًا فيه (يا خائن)(.((54
وعندما اطلق العبو�سي ر�صا�صه على العائلة املالكة ،انهمر الر�صا�ص عليهم  -على
العائلة املالكة  -من كل حدب و�صوب( .((54وفتح املالزم حممد جواد غ�صيبه �أي�ضا نار
مدرعته ومزق ا�شالءهم اربا اربا( .((54وب�سبب انهمار الر�صا�ص من كل حدب و�صوب،
ا�صيب الرئي�س م�صطفى عبد اهلل والرئي�س حميد ال�سراج .الأول حتت كتفه والثاين فى
�ساقه( .((54وهما من �ضباط مدر�سة امل�شاة الذين ان�ضموا �إىل القوة املهاجمة ،ولعبوا
الدور اال�سا�سي يف ح�سم الأمر(.((54
كان بني ال�ضحايا ،امللكة نفي�سة ام عبد الإل��ه ،والأم�ير عبد الإل��ه ،والأم�يرة عبدية
�شقيقة عبد الإله ،وامللك في�صل الثاين .وقتل من اخلدم اثنان ،وكذلك مرافق الأمري عبد
الإله النقيب ثابت يون�س (من املو�صل)( .((54كان ذلك قد حدث حوايل ال�ساعة الثامنة

 -543امل�صدر ال�سابق� .ص.46
 -544امل�صدر ال�سابق� .ص�(86شهادة االمرية هيام).
 -545العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص  173والزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص 188وبطاطو .امل�صدر
ال�سابق� .ص.111
 -546ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص�( 37شهادة عبد اهلل احلديثي) وانظر اي�ضا امل�صدر نف�سه.
�ص�(24شهادة طه البامرين) وكذلك �ص�( 15 -14شهادة منذر �سليم والذي نقل ذلك على
ل�سان احد �ضباط ال�صف ممن ح�ضروا املجزرة).
 -547امل�صدر ال�سابق� .ص.47
� -548ضباط مدر�سة امل�شاة الذين لعبوا دورا ا�سا�سيا يف الهجوم على ق�صر الرحاب هم:
عبد ال�ستار العبو�سي ،م�صطفى عبد اهلل ،حميد ال�سراج� ،سامي جميد م�صطفى ،حممد علي
�سعيد ،عبد الكرمي رفعت ،حبيب �شبيب(انظر اجلعفري ،امل�صدر ال�سابق� .ص( 162تقرير
العبو�سي عن الهجوم على ق�صر الرحاب)).
 -549وريثة العرو�ش .امل�صدر ال�سابق� .ص.333
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�صباحا �أو قبيل ذلك(.((55
ويروي منذر �سليم بانه ر�أى  -عندما كان عائدا من مقابلة عبد ال�سالم يف االذاعة
 النا�س وقد هجموا على النقيب ثابت يون�س (وكان جريحا ممدا �إىل جانب جثة الأمريعبد الإله يف �سيارة) .كان ال يزال حيا فانزلوه من ال�سيارة واخذوا يركلونه بارجلهم،
ويدو�سون فوقه ،حتى مات .وقد حاول منذر انقاذه ومل ي�ستطع(.((55
جنت من املذبحة ،ال�سيدة هيام احلبيب ،زوجة الأمري عبد الإله� .إذ ا�صيبت ب�ساقها
وت�صور الثائرون انها ميتة .ثم جرى نقلها �إىل امل�ست�شفى وا�سعافها .وقد حاولت اجلموع
يف الطريق �سحلها( .((55بل وكادوا يطبقون على الذين انقذوها وميزقونهم �شر ممزق،
ولكن وجود اجلنديني امل�سلحني معها هو الذي حال دون ذلك( .((55و قد تزوجت هيام فيما
بعد من ابن عمها قي�س بن علي احلبيب ،والذي يقال ان اباها كان يريد تزويجها منه،
قبل ان يخطبها الأمري عبد الإله  -عام  -1955والذي مل يكن واردا رف�ض طلبه .وعا�شت
يف االردن حتى وفاتها يف كانون الثاين  .((55( 2001وقد قاطعتها الأمرية بديعة(- ((55
�شقيقة الأمري عبد الإله � -إىل ان ماتت .النها عا�شت يف كنف العائلة املالكة الأردنية،
والتي تقول عنها � -أي عن العائلة املالكة الأردنية  -الأمرية بديعة( :ال اكتم انه بقيت
يف نف�سي ا�شياء على (ابن ابن عمي) امللك ح�سني بن طالل .ففي عام 1959ار�سل وفدا
اردنيا ر�سميا �إىل بغداد ،ليبارك القتلة انقالبهم على �أهلي)(.((55
كان من الناجني �أي�ضا من املذبحة ،ربيبة لالمرية عبدية ،ا�صيبت يف �ساقها �أي�ضا.
وخادم م�صري كان يحمل اجلن�سية العراقية خرج ي�صرخ :انا م�صري ،انا م�صري .فلم

 -550انظر بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.111
 -551ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص.15
 -552ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص.87 -86
 -553امل�صدر ال�سابق� .ص.82
 -554وريثة العرو�ش .امل�صدر ال�سابق� .ص278و .334
 -555امل�صدر ال�سابق� .ص.278
 -556امل�صدر ال�سابق� .ص.249
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يتعر�ض له احد ب�سوء(.((55
عندما ذهب منذر �سليم  -قائد القوة املكلفة بالهجوم على ق�صر الرحاب � -إىل عبد
ال�سالم عارف يف االذاعة ،واخربه بحراجة موقف القوة املهاجمه ،ونفاد عتادها ،خاف
عبد ال�سالم على الثورة ان تف�شل ،فا�ضاف �إىل البيان الأول  -والذين كان يكرر اذاعته
ب�صوته  -النداء التايل للجماهري:
(فما عليكم اال ان ت ��آزروه يف ر�صا�صه وقنابله وزئ�يره املن�صب على ق�صر الرحاب
وق�صر نوري ال�سعيد)(.((55

فزحفت اجلماهري باجتاه ق�صر الرحاب .يف هذه االثناء كان �ضباط مدر�سة امل�شاة
قد ح�سموا الأمر .وبينما كانت ال�سيارة التي تنقل جثث العائلة املالكة ،يف طريقها �إىل
وزارة الدفاع ،اعرت�ضتها اجلماهري الزاحفة واخذت منها جثة عبد الإله.
�سحلوا اجلثة يف ال�شوارع ،ومثلوا بها ،ثم علقوها �أمام وزارة الدفاع ،يف ذات املكان
الذي اعدم فيه املرحوم العقيد �صالح الدين ال�صباغ ،ابرز قادة ثورة ماي�س .((55( 1941
ثم �صعد اثنان من االوغاد ،واخذا يقطعانها اربا اربا ،كما يفعل اجلزار بذبيحته .يقال
انه عندما جاء هذان ال�شخ�صان  -ليقطعا جثة عبد الإله  -وب�أيديهما ال�سكاكني ،اخذ
بع�ض الواقفني ي�صرخون وبحما�س :اف�سحوا املجال للفدائيني ! ويقول طالب م�شتاق يف
مذكراته:
(عندما كنت يف ال�شام �صدف ان زرت يوما �صديقا يل وك��ان هذا ال�صديق �ضابطا
برتبة عقيد يف اجلي�ش ال�سوري ،وخالل زيارتي هذه اراين �إناء زجاجيا فيه ابهام يد
ي�سرى وقد ملأ االناء باال�سربتو ،وقال :هذا �إبهام الأمري عبد الإله �أر�سل يل هدية
من بغداد)(.((56

 -557امل�صدر ال�سابق.334 .
 -558انظر اي�ضا الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص( 195يروي الزبيدي بان عبد ال�سالم كان قد
تلقى مكاملة هاتفية بعدم ال�سيطرة على ق�صر الرحاب ،فا�ضاف هذا املقطع �إىل البيان االول).
 -559العارف.امل�صدر ال�سابق� .ص174
� -560ص( 575الهام�ش).
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يت�ساءل الباحث حنا بطاطو حول ما جرى جلثتي نوري ال�سعيد وعبد الإله قائال( :هل
كان هذا عمال وح�شيا �أو ال ان�سانيا؟) ويجيب على ذلك قائال( :رمبا ال يكون ا�صدار
مثل هذا احلكم مالئما ،ولكن علينا ان ن�ضيف  -ال تربيرا بل تو�ضيحا -ان نوري وويل
العهد مل يكونا ابدا رحيمني بحياة النا�س .ثم :اي�ستغرب ان تنبع الال�إن�سانية من االو�ضاع
الال�إن�سانية التي كان يعي�شها (�شرقاوية) � -سكان االكواخ الطينيه  -بغداد؟)(.((56
الهجوم على بيت نوري السعيد:

توجهت ال�سرية التي يقودها الرئي�س بهجت �سعيد �إىل دار نوري ال�سعيد ،واحلق بها
املقدم و�صفي طاهر  -الذي �سبق ان عمل مرافقا لنوري ال�سعيد عدة �سنوات  -ومعه
الرئي�س �إبراهيم عبا�س الالمي( .((56غري ان املهمة باءت بالف�شل ،فنوري ال�سعيد كان قد
فر هاربا يف ال�ساعة اخلام�سة والربع �صباحا( .((56وقد تعددت الروايات ،التي تتحدث عن
هروبه ،وعن ال�شخ�ص الذي انذره بوقوع انقالب يف البلد.
فهناك رواية تقول ان مدير االمن العام بهجت العطية ات�صل به ،حمذرا اياه من �شيء
ما غري اعتيادي يحدث يف بغداد ،وانه لرمبا كان اجلي�ش يحاول القيام بانقالب(.((56
وتقول رواية ثــانية ان احدى اخلبازات اعتادت ان تق�صد الق�صر الذي يقيم فيه نوري
ال�سعيد �صباح كل يوم لتخبز الهل الق�صر .وملا جاءت على عادتها يف �صباح  14متوز،
و�شاهدت ما �شاهدته يف الطريق من جتمعات وحركات غري م�ألوفة ،ايقظت نوري من
نومه ،واحاطته علما مبا يجري(.((56

 -561بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.112 -111
 -562العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.124
 -563الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.190
 -564ح�سني .امل�صدر ال�سابق��� .ص(168 -167جمع خليل ابراهيم ح�سني بني ما اخربه به
العطية بعيد الثورة وبني الرواية التي تقول بان اخلبازة عم�شة اخربت نوري ال�سعيد بان اجلي�ش
يتقدم نحو داره مطلقا النار).
� -565شوكت .امل�صدر ال�سابق� .ص.617
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وتقول رواية ثالثة بان قائد القوة املهاجمة خانته �أع�صابه ،ف�أمر ب�إطالق النار من
م�سافة بعيدة ،فلما انتبه نوري الزيز الر�صا�ص ،هرب من داره.((56(...
وتقول رواية رابعة بان �صباح نوري ال�سعيد  -رمبا  -ات�صل بالتلفون ال�سري بوالده،
واخربه مب�شاهدته جنود يرتجلون عند باب االذاعة ،وانه � -أي �صباح  -عندما �س�ألهم عن
الأمر ،طلبوا منه ان مي�ضي يف طريقه وال يتدخل يف الأمر(.((56
وقبل ان نذكر الرواية اخلام�سة ،من املفيد الإ�شارة �إىل ان دي غوري امللحق الع�سكري
الربيطاين يقول( :عرث اجلي�ش على (�صباح)( ((56يف اليوم التايل ،فقتل والقدح يف كفه،
والتنديد على �شفتيه)(� .((56أي انه قتل عندما كان عائدا من �سهرته ،التي حر�ص ان متتد
حتى الفجر ،ثم يذهب ليح�ضر مرا�سيم توديع العائلة املالكة ووالده ،وينام بعدها كما
ي�شاء( .((57ويقال ان الذي قتله هو املقدم فا�ضل حممد علي( .((57ومما يذكر فان �صباح
هو الولد الوحيد لنوري وقد ولد عام .((57( 1911
ولنعد االن �إىل الرواية اخلام�سة ،والتي تقول بان و�صفي طاهر قد اخرب املر�أة التي
تق�صد بيت نوري ال�سعيد كل �صباح لتخبز لهم .وهي بدورها نقلت اخلرب �إىل نوري .وكان
هدف و�صفي طاهر من ذلك ،ان ينجو بنف�سه يف حال اخفاق الثورة .وال يبعد ان يكون
 -566كنه .امل�صدر ال�سابق� .ص.306
 -567العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.126 -125
 -568خلف �صباح وزوجته ال�سيدة ع�صمت ولدين( :ع�صام) مات مري�ضا بالقلب و(فالح)
الطيار اخلا�ص للملك ح�سني ،والذي طلق زوجته (من �آل الع�سكري) وتزوج �شرك�سية اردنية
وله منها ابنتان .ت�صوف وت�أثر بافكار االخوان امل�سلمني .انقلبت به ال�سيارة عندما كان عائدا
من مطار عمان ومات (وريثة العرو�ش .امل�صدر ال�سابق� .ص.)335
 -569دي غوري .امل�صدر ال�سابق.335 .
 -570انظر العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.125
 -571امل�صدر ال�سابق� .ص( 129يرى العزاوي بان �صباح قتل يوم  15متوز ولي�س �صبيحة 14
متوز).
 -572الدكتور جميد خ��دوري .عرب معا�صرون  -ادوار القادة يف ال�سيا�سة .بريوت .1973
�ص.52
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فعل ما فعل بدافع من حمبته لنوري( .((57لقد �شاعت هذه الرواية ،يف خ�ضم ال�صراع على
ال�سلطة ،وكان الق�صد منها الإ�ساءة لعبد الكرمي قا�سم ورجاله .ولكن الغريب ان يتبنى
باحث مب�ستوى جميد خدوري رواية كهذه لي�س فيها اال القليل من املنطق.
فو�صفي طاهر �ضابط �شجاع .وحني ا�شتعلت حرب فل�سطني عام  ،1948كان �ضابط ًا
بفوج تدريب احللة ،فقدم طلبا �إىل وزارة الدفاع يطلب فيه �إر�ساله �إىل فل�سطني .فقبلوا
طلبه ونقلوه �إىل الوحدات املقاتلة بفل�سطني( .((57وتتبدى �شجاعته �أي�ضا ،يف � 8شباط
� ،1963إذ قاتل دفاعا عن نظام عبد الكرمي قا�سم حتى املوت .ومل يهرب كما فعل �آخرون.
لكن احلديث عن �شجاعة و�صفي ،ال ينفي �صدور �أفعال �شائنة منه ،اقل ما يقال عنها
انها تفتقر �إىل املروءة وال�شرف ،كرمي جثة نوري ال�سعيد بالر�صا�ص ،بل وحتى قبوله
دور الدليل �إىل بيته ،و هو الذي كان يوما حار�سه الأمني .وك�شهادته �ضد عبد ال�سالم
عارف( .((57وموقفه ال�سلبي من �إعدام رفعت احلاج �سري �صديقه ال�سابق الذي ك�سبه �إىل
تنظيم ال�ضباط الأحرار( .((57بل وح�ضوره عملية �إعدامه ورفاقه ،الأمر الذي يومئ �إىل
انحطاط الرجل وو�ضاعته .واتذكر هنا ان �ضابطا يف املخابرات ال�سورية ،كلفه ر�ؤ�سا�ؤه
بالتحقيق مع احد الالجئني ال�سيا�سيني العراقيني يف دم�شق ،فطلب منهم �إعفاءه من
ذلك ،النه �صديقه وال ي�ستطيع ان يحقق معه ،فكلفوا غريه باملهمة.
على �أي حال ،ما ان اقرتبت القوة املكلفة بالهجوم على بيت نوري ال�سعيد ،من الهدف،
حتى �شرع اجلنود باطالق النار ،ب�سبب ما ا�صابهم من ارتباك لرهبة املوقف ،وعدم

 -573الدكتور جميد خدوري .العراق اجلمهوري .بريوت� .1974ص.87
 -574العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص 125وانظر كذلك ما قاله رجب عبد املجيد عنه (الذاكرة
التاريخيه (م�صدر �سابق) �ص137و.)139
 -575مل يكن و�صفي طاهر الوحيد الذي حتامل يف �شهادته امام املحكمة �ضد عبد ال�سالم
عارف .بل ان اغلب ال�ضباط االحرار الذين ا�ستدعتهم املحكمة لل�شهادة ادلوا ب�شهادات م�سيئة
لعبد ال�سالم.
 -576انظر الذاكرة التاريخية(م�صدر �سابق)�.ص.174
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�سيطرة �آمر ال�سرية عليهم(.((57
اما نوري ال�سعيد ،فقد ا�سرع �إىل درج مكتبه ،واخرج م�سد�سا �أو اثنني ،واندفع يعدو
حايف القدمني ،نحو احلديقة قا�صدا النهر ،وهو يحمل ح��ذاءه بيده .ف��ر�أى يف و�سط
النهر �صيادين اثنني يف قارب نهري .فدعاهما طالبا نقله �إىل اجلانب الآخر .فاركبوه
وغطوه بغطاء .وقبل و�صول القارب �إىل ال�ضفة الأخرى� ،سمع نوري �ضجيجا ،فطلب من
ال�صيادين العودة به �إىل جانب الكرخ ،ولكن باجتاه يبعد حوايل ن�صف كيلو مرت عن
ق�صره( .((57وهناك نزل وذهب �إىل منزل الدكتور �صالح الب�صام(.((57
يقال بان نوري ال�سعيد ،حينما و�صل �إىل بيت الدكتور �صالح الب�صام ،كان �أول �س�ؤال
له عن امللك في�صل الثاين ،ولي�س عن ولده �صباح .كان ي�س�أل عن امللك قائال:
(اخربوين �أين هو الآن؟ ماذا حل به؟ هل مازال حيا؟)(.((58
وح���وايل ال�ساعة الثامنة وال��رب��ع �صباحا ،مت تهريبه �إىل بيت اال���س�تراب��ادي يف
الكاظمية( .((58حيث و�ضع يف ال�صندوق اخللفي لل�سيارة(.((58
وتقول رواية اخرى ان نوري لب�س عباءة ن�سائية وجل�س يف املقعد الأمامي( .((58وكان من
يقود ال�سيارة هي ثمينة عبد الهادي اجللبي( ،((58زوجة �صالح الب�صام ،ولي�س مرت�ضى

 -577العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.174
� -578شامل عبد القادر .عبد الكرمي قا�سم البداية والنهاية .عمان� .2002ص( 183 -182ان
كتاب عبد القادر غزير املعلومات وكثري الفائدة ،ولكنه لال�سف يحتاج �إىل �ضبط هوام�شه،
وترتيب ف�صوله ومو�ضوعاته ح�سب االحداث ،وحذف ماهو مكرر .بل ويحتاج �إىل اعادة �صياغة
فهناك الكثري من العبارات التي مل افهم املق�صود منها).
 -579امل�صدر ال�سابق� .ص.219 -218
 -580وريثة العرو�ش .امل�صدر ال�سابق� .ص.182
 -581عبد القادر .امل�صدر ال�سابق� .ص.183
 -582الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.191
 -583ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص.168
 -584وريثة العرو�ش .امل�صدر ال�سابق� .ص.353
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الب�صام( ((58كما �شاع وقتها ،لتخلي�ص ثمينة من مالحقة حكومة الثورة �آنذاك(.((58
وهنا يف بيت اال�سرتابادي� ،سمع من االذاعة مبقتل امللك وعبد الإله .ويقال انه حاول
االت�صال ب�سعيد قزاز ورفيق عارف وخليل كنه وخليل �إبراهيم ،ولكن مل يرد عليه احد.
وفكر �أن ي�سافر �إىل اللواء الأول يف امل�سيب ،ولكن اجلماهري ملأت ال�شوارع ،والدوريات
الع�سكرية اخذت تفت�ش ال�سيارات( .((58ويف هذه الأثناء اعلنت احلكومة عن تقدمي ع�شرة
الآف دينار جائزة لكل من يلقي القب�ض عليه حيا» �أو ميتا(.((58
كان نوري ال�سعيد يقلب م�ؤ�شر الراديو بني حمطات االذاعة وهو يردد بهياج( :مدا
افتهم ..مدا افتهم)( .((58وكان يبدي ا�سفه وخيبة امله لل�سرعة التي انهارت فيها قوة
احلر�س امللكي( .((59ويقال انه كان يقول اذا مل تنزل قوات بريطانية يف احلبانية فمعنى
ذلك ان االنكليز هم الذين دب��روا االن��ق�لاب( .((59اما عندما �سمع با�سم عبد الكرمي
قا�سم ،فرواية تقول انه لزم ال�صمت( .((59وثانية تقول انه اخذ يردد :كرمي كرمي كرمي
خدعنا خدعنا(.((59

 -585الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.191
 -586حكم يف  1958/9/11باحلب�س ال�شديد ملدة �سنة واح��دة على �صالح الب�صام و�سنة
ون�صف على مرت�ضى الب�صام يف ق�ضية ايواء نوري ال�سعيد (عبد القادر .امل�صدر ال�سابق.
�ص )219 -218واعتقد ان هذا احلكم متع�سف.
 -587عبد القادر .امل�صدر ال�سابق� .ص.183
 -588ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص.168
 -589عبد القادر .امل�صدر ال�سابق� .ص.183
 -590امل�صدر ال�سابق� .ص.214
 -591ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص( 168اعتقد ان الرواية االدق هي ما ذكر عنه بانه كان
يتمتم ب�صوت م�سموع( :لقد ت�أخروا ،لقد ت�أخروا) وملا �س�أله حممود اال�سرتابادي عن ق�صده
اجاب( :قطعات االنزال االنكليزية التي نزلت يف االردن والقطعات االمريكية التي نزلت يف
لبنان) (العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.)127
 -592عبد القادر .امل�صدر ال�سابق� .ص.214
 -593ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص(169الهام�ش).
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ال نعرف ال�سبب ال��ذي دف��ع ن��وري ال�سعيد �إىل مغادرة بيت اال���س�تراب��ادي ،يف تلك
الظروف ال�صعبة .ولكن يقال ان التفتي�ش عنه ،اقرتب من ال�شارع الذي تقع فيه دار
اال�سرتابادي ،وهنا ارتبك وطلب نقله( .((59و يف حوايل ال�ساعة الواحدة ظهرا(� ،((59أو
الثالثة اال ربعا( ،((59من بعد ظهر الثالثاء  15متوز ،غادر بيت اال�سرتابادي ،متنكرا
بعباءة ن�سائية ،ت�صحبه زوجة احلاج حممود اال�سرتابادي وخادمتها .وكان يقود ال�سيارة
مظفر احلاج حم��م��ود( ،((59قا�صدين منزل ها�شم جعفر �شقيق �ضياء جعفر (الوزير
املعروف) .فا�سرع عمر ها�شم جعفر(� ((59إىل وزارة الدفاع وقابل عبد الكرمي قا�سم
واخربه مبكان وجود نوري ال�سعيد( .((59وكان االخري قد اح�س باخلطر املحدق ،عندما
علم بخروج عمر من البيت( .((60وتقول رواية اخرى ان عمر مل يكن موجودا ،وامنا �سمع
بوجود نوري يف بيتهم ،من �شقيقته التي كلمها بالتلفون .الأمر الذي اثار قلق نوري ال�سعيد
ودفعه �إىل املغادرة(.((60
اجته نوري ال�سعيد ومعه زوجة اال�سرتابادي وخادمتها �إىل دار هادي جعفر(�شقيق
�ضياء جعفر �أي�ضا) ،حيث او�صلتهم قريبا من الدار زوجة ها�شم جعفر .وما ان دخل نوري

 -594العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.127
 -595الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.191
 -596ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص169
 -597الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.191
 -598اعتقد ان احلما�س الثوري الذي كان يطغى على ال�شباب يف تلك االيام هو الذي دفع عمر
لالبالغ عن نوري ال�سعيد .ولذلك فانني ال اتفق مع وجهة النظر التي ظهرت فيما بعد والتي
تقول بان اغراء املكافاة ال�ضخمة هو الدافع (م�شتاق .امل�صدرال�سابق� .ص .)582حتى وان
طلب ال�شاب تبديل جائزته املادية بار�ساله �إىل خارج العراق الكمال درا�سته واحل�صول على
الدكتوراه (العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.)128 -127
 -599الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.191
 -600العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.128
 -601ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص(169ال اميل لالخذ بهذه الرواية النه من غري املرجح ان
يذكر ا�سم نوري ال�سعيد يف التلفون يف ذلك اليوم الذي كان فيه هو املطلوب االول للثورة).
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الدار ،حتى هاج هادي جعفريف وجهه قائال  :يف خريكم ما خريتونا و�شركم عم علينا.
اال ان زوجته ادخلت نوري احدى الغرف واخذت امل�سد�س منه وقالت له �سات�صل ب�سيارة
اجرة لنقلك �إىل دار حممد العريبي .اذ كان يريد ان يذهب �إىل الأخ�ير ،عله يتمكن
من تهريبه �إىل خارج العراق .وو�صلت �سيارة االجرة ،وغادر نوري ال�سعيد  -الذي الزال
متنكرا بالعباءة الن�سائية  -الدار مع زوجة اال�سرتابادي وخادمتها ،متوجها �إىل منطقة
البتاوين ،ومل يكن يعرف دار حممد العريبي على وجه التحديد.
ما ان ترك ن��وري ال�سعيد دار ه��ادي جعفر اال وو�صل و�صفي طاهر مع مفرزة من
اجلي�ش ،والدليل عمر ها�شم جعفر� ،إىل دار والد االخري ،ثم توجهوا �إىل دار هادي جعفر،
ومل يعرثوا على احد(.((60
وعندما و�صل نوري منطقة البتاوين ،ا�ستف�سر لدى احد املحالت عن منزل حممد
العريبي ،فعرفه �صاحب املحل واخذ ي�صرخ (نوري ال�سعيد ام�سكوه) وجتمهرت النا�س
حوله ،فاخرج م�سد�سه واخذ يطلق النار ميينا وي�سارا ،ولكن اجلماهري الغا�ضبة باال�شرتاك
مع اجلنود الذين تواجدوا يف مكان احل��ادث ،تبادلوا اطالق الر�صا�ص معه ،فقتل هو
وال�سيدة زوجة حممود اال�سرتابادي .اما اخلادمة فقد هربت .ويف هذه االثناء ح�ضرت
املفرزة بقيادة املقدم و�صفي طاهر فوجدت نوري مقتوال ،فرمى و�صفي جثته بزخة من
ر�شا�شته( .((60وتن�سب احدى الروايات لو�صفي ادعائه بانه قتل نوري ال�سعيد( .((60وادعى
خ�ضري �صالح ال�سامرائي  -وهو �ضابط �صف يف القوة اجلوية  -بانه هو الذي قتله (.((60

 -602امل�صدر ال�سابق� .ص.170 -169
 -603الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.192 -191
 -604ح�سني .امل�صدر ال�سابق��� .ص( .171انظر بخالف ذلك رواي��ة العقيد قا�سم حمودي
الذي يقول انه هو الذي نقل جثة نوري ال�سعيد �إىل وزارة الدفاع وان و�صفي طاهر وابراهيم
عبا�س الالمي ا�ستقباله هناك وقاال له :من اين جئت به؟ فاننا مكلفان بالبحث عنه(الذاكرة
التاريخيه :امل�صدر ال�سابق�.ص.))310
 -605ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص.171 -170
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ومل ت�صدق اال�ستخبارات رواية الأخري ،وبالتايل مل يفز هو �أو غريه باجلائزة(.((60
ويعتقد جميد خدوري (ان موته كان انتحارا ال اغتياال ،ذلك انه كان يحمل دائما
م�سد�سا ،وقد �صرح م��رارا بانه لن ي�تردد يف اط�لاق النار على نف�سه اذا وجد انه لن
ي�ستطيع النجاة من املوت)(.((60
نقلت جثة نوري �إىل وزارة الدفاع حيث اطلع عليها عبد الكرمي قا�سم وعدد من الوزراء
وقادة الفرق( .((60ثم ا�ستقرت جثته يف معهد الطب العديل ،وبعد اجراء الالزم �سلمت
وجثة ولده �صباح �إىل ال�شرطة ،والتي دفنتها يف مقربة باب املعظم( .((60ويقال ان و�صفي
طاهر ابلغ ال�شيوعيني مبحل دفنه فجا�ؤوا يف اليوم التايل ونب�شوا قربه واخرجوا جثته(.((61
يروي طالب م�شتاق بان (بع�ض الغوغاء ذهب �إىل املقربة يف اليوم التايل ي�س�أل عن
قرب ن��وري ال�سعيد وملا مل يدلهم عليه احد اخ��ذوا ينب�شون بع�ض القبور احلديثة وقد
اخرجوا جثثا عديدة من حلودها قبل ان يعرثوا على جثة نوري ال�سعيد .وملا ا�ستولوا
على اجلثة ،اخذوا ي�سحلونها يف ال�شوارع ويرغمون ا�صحاب ال�سيارات ان ميروا فوقها
ب�سياراتهم)(.((61
حتولت جثة نوري ال�سعيد �إىل كتلة حلم عدمية املالمح .وقد احرق الغوغاء ما بقي
منها .وقيل بل انهم رموا بقاياها يف نهر دجلة .هكذا كانت نهاية الرجل الذي كان يقول:
(مل يولد بعد الإن�سان الذي ي�ستطيع اغتيايل)(.((61

 -606القي�سي .امل�صدر ال�سابق� .ص.634
 -607خدوري .عرب معا�صرون (م�صدر �سابق)� .ص .48وانظر رد الزبيدي عليه (الزبيدي.
امل�صدر ال�سابق) �ص(192الهام�ش)).
 -608الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.192
 -609ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص.174 -172
 -610العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.128
 -611م�شتاق .امل�صدر ال�سابق� .ص( 583الهام�ش).
 -612خدوري .امل�صدر ال�سابق� .ص.84
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حول تصفية العائلة المالكة:

حدث جدل كثري حول مقتل العائلة املالكة .ويف البداية تفاخر بارتكاب هذه اجلرمية
كثريون .ثم مع مرور الوقت ،ومع ما حدث يف العراق من م�آ�س ،اعادت للبع�ض ر�شدهم،
ترب�أ منها حتى من �شارك فيها.
ان جمزرة ق�صر الرحاب ،و�صمة عار يف جبني رجال  14متوز .حتى وان كان لديهم
خوف حقيقي مما جرى  -على يد عبد الإل��ه ون��وري ال�سعيد  -لقادة ث��ورة ماي�س من
اعدامات .ا�ضف �إىل ذلك تقطيع اجلثث و�سحلها ،كما جرى جلثتي عبد الإل��ه ونوري
ال�سعيد.
�إن اجلرمية التربر اجلرمية .وهذا املنطق الذي �ساد يف العراق �سابقا� ،أي تربير
اجلرمية باخرى ،قاد العراق من �سيء �إىل ا�سو�أ ،حتى انتهى به الأمر ان �أ�صبح م�صريه
على كف عفريت.
لقد ب��رر ال�ضباط الأح���رار جم��زرة ق�صر ال��رح��اب ،بجرائم النظام امللكي .وبرر
ال�شيوعيون ثم البعثيون ،جرائمهم عام 1959و  1963بجرائم الطرف االخر .وكانت
جرائم كل فريق تتفوق على جرائم من �سبقه ب�شاعة بحيث اخذت جرائم القتل والتنكيل
ال�سيا�سي خطا ت�صاعديا ،نوعيا وعدديا.
ثم ا�ستولت على العراق ،الع�صابات الفا�شية ،يف  17متوز  ،1968فاخذت الت�صفيات
طابعا مل ي�ألفه العراق يف تاريخه .وقد ر�أينا كيف برر اولئك اجلالدون جرائمهم  -التي
طالت مئات االالف من املواطنني االبرياء � -أمام املحكمة باحداث جرت يف العهد امللكي
�أو اجلمهوري.
ومن الواجب ان ن�شري هنا �إىل ان ما جرى بعد  17متوز  ،1968الميكن مقارنته  -باي
�شكل كان  -بالعهود التي �سبقته .ففي العهد امللكي ،حدثت يف ال�سجون حالة اغت�صاب
واحدة ،ومل تتكرر كما ا�شرنا لذلك �سابقا .ومل حتدث �أية حالة اغت�صاب يف ال�سجون
يف عهود عبد الكرمي قا�سم و عبد ال�سالم عارف ( 18ت�شرين الثاين )1966 -1963
وعبد الرحمن عارف .بينما مار�ست ع�صابات �صدام الفا�شية عمليات االغت�صاب (�آالف
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املرات بحق املوقوفات واملوقوفني معا)(.((61
ولنعد �إىل ت�صفيه العائلة املالكة .فهناك عدة روايات عما قررته اللجنة العليا ب�ش�أن
الثالثة الكبار (امللك وعبد الإله ونوري) .مع التذكري هنا مبا قلناه �سابقا ،بانه مع م�ضي
ال�سنني ،اختلفت املواقف وتغريت الآراء ،لذلك فان الكثري من الروايات التي �سمعنا بها
فيما بعد ،جاءت يف �أج��واء ما بعد الثورة ،تلك الأج��واء املختلفة متاما عن �أيام العهد
امللكي .وبالتايل من ال�صعب معرفة ما جرى فعال داخل اللجنة العليا حول هذا الأمر.
يروي حم�سن ح�سني احلبيب بان اللجنة العليا تو�صلت �إىل احلل الآتي :ملا كان امللك
في�صل الثاين ال يزال �شابا ولي�س له دخل يف كل ما حل بالعراق فانه يجرب على التنازل
عن العر�ش ر�سميا وي�سفر خارج العراق .اما عبد الإله ونوري ال�سعيد فبالنظر جلرائمهما
الكبرية التي ارتكباها بحق العراق واالم��ة العربية فانهما يقدمان �إىل حمكمة عليا
لتحاكمهما وهي التي تقرر م�صريهما(.((61
ويقول رجب عبد املجيد بان غالبية �أع�ضاء اللجنة العليا اتفقوا على ذلك ،ما عدا
عبد ال�سالم عارف الذي قال( :نقطع ر�أ�س ومنّوت خرب)! وظل عبد الكرمي قا�سم �ساكتا.
ويعلق رجب على ذلك قائال( :نحن نعرف انه وعبد ال�سالم كانا متفقني)(.((61
ويقال ان �أع�ضاء اللجنة العليا انق�سموا  -حول م�صري امللك � -إىل ثالثة اق�سام :فعبد
الكرمي وعبد ال�سالم كانا يرغبان بت�صفيته فور قيام الثورة .وحميي الدين عبد احلميد
وحم�سن ح�سني احلبيب وحممد ال�سبع كانوا يرون ترك م�صريه �إىل ظروف التنفيذ وما

 -613نوري .امل�صدر ال�سابق� .ص( 136وقد حدثت جرائم اغت�صاب كثرية يف العهد البعثي
االول(� 8شباط 18 -ت�شرين الثاين  )1963راجع كتاب(املنحرفون) الذي ا�صدرته احلكومة
العراقية عام .)1964
 -614احلبيب .امل�صدر ال�سابق� .ص.75
 -615الذاكرة التاريخيه (م�صدر �سابق)��� .ص( .149 -148احلقيقة ان رواي��ة رجب هذه
ملتب�سه وركيكه .فهو قال اتفقنا وتراجع على الفور وقال مل يح�صل اتفاق .ثم ذكر بان عبد
الكرمي هو الذي �شذ عن الغالبية ثم قال ان عبد ال�سالم هو الذي تكلم وعبد الكرمي كان
�ساكتا).
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يطر�أ على الثورة من خماطر .اما الق�سم الثالث وهم ناجي طالب ورجب عبد املجيد
ورفعت احلاج �سري وعبد الوهاب ال�شواف فكانوا يعار�ضون قتله ويطالبون باالبقاء عليه
واجباره على التنازل عن العر�ش.
وكان هناك �ضباط احرار ،خارج اللجنة العليا ،مثل العقيد عبد الغني الراوي واملقدم
نعمان ماهر الكنعاين ،يفكرون باالبقاء على امللك والنظام امللكي ،وان تقت�صر احلركة
على التخل�ص من عبد الإله ونوري ال�سعيد ،وت�شكيل وزارة وطنية ت�أخذ على عاتقها مهمة
القيام باال�صالحات(.((61
وعندما اجتمع عبد ال�سالم عارف باللجنة البديلة  -يوم  10متوز  -1958لتبليغها
بالثورة .ناق�شوه يف م�صري العائلة املالكة ،وكان من ر�أيهم االبقاء على حياة امللك .اال انه
ا�صر على قتله للتخل�ص من �أي ا�شكال يف امل�ستقبل(.((61
وقد ا�ست�شار عبد الكرمي قا�سم ،ال�سيا�سي املعروف كامل اجلادرجي ،حول قتل امللك،
فوافق الأخري على قتله مع عبد الإله ونوري ال�سعيد( .((61و يقال ان اجلادرجي �س�أل :كم
خروفا يذبح يف بغداد كل يوم؟ فقيل له ثالثة �آالف .فقال :ماذا �سيحدث لو �صاروا ثالثة
�آالف وثالثة(.((61

 -616الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص( 171 -170ومل يذكر الزبيدي ر�أي عبد الكرمي فرحان
وعبد الوهاب االمني وعبد الرحمن عارف وطاهر يحيي .ويبدو ان م�صدره رجب عبد املجيد.
انظر نف�س امل�صدر� .ص( 127الهام�ش)).
 -617عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق��� .ص( 270 -269ر�سالة حممد جميد الذي كان احد
احلا�ضرين بالإ�ضافة �إىل عبد ال�ستار عبد اللطيف وجا�سم العزاوي وابراهيم جا�سم التكريتي).
 -618رفعت اجلادرجي .امل�صدر ال�سابق� .ص 157وانظر بخالف ذلك د .حممد الدليمي.
امل�صدر ال�سابق� .ص.243 -242
 -619القي�سي .امل�صدر ال�سابق� .ص 235وانظر اي�ضا د .فا�ضل ح�سني� .سقوط النظام امللكي
(م�صدر �سابق)� .ص( 70يقول د .فا�ضل( :اخربين كامل اجلادرجي انه عندما �سئل عن م�صري
امللك� .س�أل اجلادرجي بدوره عن عدد ما يذبح من االغنام يف بغداد يف اليوم الواحد ،فقيل
له( .)45000فقال :فليكن عدد ما يذبح يوم الثورة(� )45001أي يذبح امللك مع ما يذبح).
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وال اظن ان النتيجة �ستختلف لو اجاب اجلادرجي بخالف هذا .فعبد الكرمي قا�سم
وعبد ال�سالم عارف كانا متفقني على قتل الثالثة الكبار .وقد ابلغ عبد الكرمي ،الرئي�س
جمال عبد النا�صر ،بوا�سطة ح�سني جميل ،بذلك ،قبل حوايل عام من الثورة(.((62
فيما بعد ،وحتديدا يف �أيلول  ،1960اجتمع وزير خارجية العراق ها�شم جواد بامللك
ح�سني  -خالل اجتماعات اجلمعية العامة للأمم املتحدة  -ونقل �إليه �أ�سف عبد الكرمي
قا�سم ،ملقتل العائلة املالكة �صبيحة  14متوز ،حيث مل ي�أمر بقتلهم وامنا قتلوا بطريق
اخلط�أ ،ومل يتمكن من احليلولة دون ذلك النه كان بعيدا عن بغداد عندما وقع احلادث.
وعلى اثر هذا االعتذار تبادل العراق والأردن العالقات الدبلوما�سية( .((62وتعلق الأمرية
بديعة �شقيقة الأمري عبد الإله على ذلك قائلة( :ما كان يفرت�ض منه  -وتق�صد امللك ح�سني
 ان يفعل هذا وانا على قيد احلياة)( .((62وبغ�ض النظر عن هذه املبادرة ال�سيا�سية ،التيكان هدفها التقريب بني العراق والأردن ،ملواجهة عدوتهما امل�شرتكة اجلمهورية العربية
املتحدة ،والتي كانت ت�شكل خطرا حقيقيا على نظامي البلدين .وبغ�ض النظر عن روايات
هنا وهناك لتربئة عبد الكرمي قا�سم( ،((62اولتخفيف م�س�ؤوليته( ،((62فيما يتعلق بت�صفية
العائلة املالكة ،فان كل الدالئل ت�شري �إىل ان ال�ضباط الثالثة (قا�سم وعارف والدراجي)
اتفقوا على قتل الثالثة الكبار (امللك وعبد الإله ون��وري)( .((62اما قتل الن�ساء واخلدم
فمن امل�ؤكد انه جاء عر�ضا ،ومل يكن مقررا يف ذهن احد قط.

 -620الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.148
 -621خليل ابراهيم ح�سني .مو�سوعة  14متوز .اجلزء اخلام�س� .ص.325 -324
 -622وريثة العرو�ش .امل�صدر ال�سابق� .ص.249
 -623قال طالب حامد قا�سم (ابن �شقيق عبد الكرمي) يف مقابلة اجرتها معه قناة الفيحاء
يف ( :2005/1/14جاء عبد الكرمي قا�سم �إىل بيتنا وعيونه دامعة وقال المي :ان امللك في�صل
قد مات).
 -624انظر طالب احل�سن .اغتيال احلقيقة(عبد ال�سالم عارف وا�شكالية الكتابة يف تاريخه
ال�سيا�سي) .بغداد � .2004ص.130 -125
 -625الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص(127الهام�ش).
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وعلى �أي حال ،فان ابادة العائلة املالكة حدثت يف غياب منذر �سليم قائد القوة املكلفة
بالهجوم على ق�صر الرحاب ،والذي ذكر يف احدى رواياته ،بان عبد ال�سالم مل ي�صدر
له امرا عن كيفية التعامل مع امللك �أو عائلته( .((62وقد قام عبد ال�ستار العبو�سي ،وبع�ض
�ضباط مدر�سة امل�شاة  -كما بينا �سابقا  -ورمبا �أي�ضا �شاركهم غريهم ،من فوج في�صل
املدرع �أو غريه ،بت�صفية العائلة املالكة .وكلهم مل يتلقوا �أي �أمر مبا�شر بقتل العائلة املالكة.
بل مل يكونوا مبلغني من قبل باال�ستعداد للم�شاركة بالثورة .لكن عبد ال�سالم عارف،
وبعد ان روى له عبد ال�ستار العبو�سي ،ما جرى يف ق�صر الرحاب ،قال له( :عافرم زين
�سويت)(� .((62أي ح�سنا ما فعلت.
ولنقف االن مطوال عند ق�صة العبو�سي .فقد ولد يف منطقة باب ال�شيخ عام  1930الب
ق�صاب .له �شقيقان هما :جواد وهو �ضابط قتل يف احدى العمليات الع�سكرية .والآخر
قتل يف حادث غام�ض عندما كان يدر�س يف الواليات املتحدة .تخرج العبو�سي من الكلية
الع�سكرية ثم الأركان وتزوج من �شقيقة قا�سم اجلنابي (ال�ضباط الذي لعب دورا مهما يف
الثورة) .وعني العبو�سي  -بعد الثورة  -معاونا النور احلديثي مدير املعتقل الذي و�ضع فيه
كبار رجال العهد امللكي ،ثم ملحقا ع�سكريا يف مو�سكو ،ثم قائدا للقوة البحرية العراقية.
وكانت �آخر رتبه ع�سكرية ح�صل عليها هي رتبة عقيد(.((62
عانى العبو�سي كثريا من قتله العائلة املالكة .واخذت معاناته تكرب مع الأي��ام .وبلغ
الأمر به ،انه عندما كان �آمرا لفوج ،يف احدى املعارك الدائرة  -عام  -1965بني اجلي�ش

 -626عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص( 109رواية منذر �سليم للم�ؤلف يف �شهر كانون الثاين
.)1984
 -627عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق��� .ص( 283تقرير العبو�سي عن الهجوم على ق�صر
الرحاب) .وانظر اي�ضا نف�س التقرير ونف�س العبارة لعبد ال�سالم (اجلعفري .امل�صدر ال�سابق.
�ص.)163
 -628الف باء .العدد  1445يف  5حزيران � .1996ص11 -10رواي��ة حممود هادي العبو�سي
(نقال عن عبد القادر .امل�صدر ال�سابق� .ص( .)325 -321واحلقيقة ان العبو�سي مل يكن قائدا
للقوة البحرية امنا كان رئي�سا الركان القوة البحرية).
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العراقي واحلركة الكردية ،ظل واقفا على ار�ض املعركة ومل ينبطح �أو ين�سحب ،رغم كثافة
النريان .فذهب �إليه �صديقه العقيد الركن عدنان حممد نوري وقال له:
 ملاذا عملت هكذا؟ احلمد هلل مل ت�صبك ر�صا�صة .فرد عليه:يل يف املنام الب�سا
 عدنان انك ال تعلم بانني مل �أذق النوم منذ قتلي امللك وانه ي�أتي ا ّلبا�سا ابي�ضا ويقول يل :ملاذا قتلتني هل ا�صابك �ضرر مني ،هل قمت بخط�أ ما ..ملاذا
حرمتني لذة احلياة وانا يف ريعان ال�صبا .وي�ضيف العبو�سي قائال:
 يتكرر علي الكالم كل ليلة ومل اذق طعم النوم طيلة هذه الفرتة فياليت ت�صيبنيطلقة �أو �شظية قنبلة.
انتقل بعدها معلما يف الكلية الع�سكرية .والتقاه �صديقه عدنان و�س�أله عن احالمه
فقال :انها ازدادت واخذ عبد الإله يظهر يل يف املنام �أي�ضا .وبع�ض الأيام ارى ن�ساء مل
ا�شاهدهن من قبل ،وهن يلومنني ويقولن يل انك تعي�ش وا�شباحنا تطاردك حتى نلتقي.
ثم يت�ساءل العبو�سي :هل تعتقد يا عدنان بانني �سوف �أالقيهم يف الآخرة؟ فاخذ يهون
عليه الآمر ويقول له :ملاذا ال تطلب تعينيك يف اخلارج وتعالج نف�سك فهذه حالة مر�ضية.
ف�أجابه العبو�سي :وهل تعتقد بانني ارحتت يف رو�سيا .نف�س ال�شيء كان يالحقني.
ثم عني العبو�سي رئي�سا الركان البحرية يف الب�صرة .وهناك تردت حالته النف�سية
للغاية .وكان يهنئ كل �شخ�ص ي�سمع به قد مات ويقول اهنئه تخل�ص من هذه احلياة(.((62
وذات �صباح  -يف �شباط  -1970كانت زوجته تهيء له الفطور ،فدخل غرفته على حني
غ��رة ،وانطلقت ر�صا�صتان .هرعت زوجته اليه ،فوجدته م�ضرجا بدمائه وم�سد�سه
ال�شخ�صي �إىل جانبه( .((63ودفن يف مقربة الغزايل ببغداد(.((63
اظن ان الكثريين لو كانوا حمل العبو�سي ،يوم  14متوز  - 1958ذلك اليوم الذي

 -629ح�سني .امل�صدر ال�سابق .اجلز ال�سابع� .ص(89 -88رواية العقيد الركن املظلي عدنان
حممد نوري).
 -630الف باء (م�صدر �سابق)( ..عبد القادر .امل�صدر ال�سابق� .ص.)324
 -631ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص.89
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فقدت فيه النا�س عقولها( - ((63ملا ت��رددوا عن ارتكاب نف�س الفعل .اال ان ما مييز
العبو�سي عن غريه ،انه رجل ذو �شرف و�ضمري .فبمجرد ان هد�أت النفو�س ،اح�س بت�أنيب
ال�ضمري وبفداحة اجلرمية .الأمر الذي مل ي�شعر به من �شاركوه نف�س العمل .ف�ضال عن
عبد ال�سالم عارف وعبد الكرمي قا�سم وال�ضباط الآخرين.
بل ولنقارن العبو�سي باجلالدين �صدام واخيه برزان وطه اجلزراوي ،ورئي�س حمكمة
الثورة االرهابية عواد بندر ،وعلي ح�سن جميد ،الذين وقفوا يتفاخرون �أمام املحكمة
بجرائمهم ويربرونها وي�شتمون �ضحاياهم من الن�ساء واالطفال والرجال.
واملثري لل�سخرية ان يقول طه اجل��زراوي بعد احلكم عليه باالعدام :انا بريء واهلل
ينتقم ممن ظلمني .فباال�ضافة اىل انه احد جمرمي املقابراجلماعية ،والتي دفنوا فيها
االطفال والن�ساء والرجال احياء .فهو اجلالد الذي تر�أ�س املحكمة اخلا�صة  -يف  22كانون
الثاين  -1970والتي حكمت باالعدام على ع�شرات ال�ضباط وال�سيا�سيني ،من النا�صريني
واالخوان امل�سلمني وامل�ستقلني( .((63وتناول اثناء ذلك غداءه ثم �صرح :انها اطيب وجبة
كباب تناولها يف حياته( .((63وال يقل عن اولئك اجلالدين انحطاط ًا و�سفالة ،املحامون
الذين تربعوا ليدافعوا عن تلك اجلرائم ،بحجة انها �صدرت عن �سلطة �شرعية ،وان
القوانني النافذة  -وقتها  -تبيح تلك اجلرائم.
ورحم اهلل عبد اهلل بن عمر الذي اتهم م�صعب بن الزبري با�ستباحة دماء النا�س.
فقال له م�صعب :اين قتلتهم على احلق .فرد عليه عبد اهلل بن عمر :واهلل لو كانوا من
غنم ابيك لعد ذلك ا�سرافا(٭).
(٭)الرواية هنا مبعناها
وبالعودة �إىل اح��داث ذلك اليوم ،ال��ذي فقدت فيه
ولي�ست مببناها.
 -632ي�صف الدكتور عبد اجلبار اجلومرد النا�س -يوم الثورة -يف املو�صل قائال( :كان فرح
النا�س �شديدا ،فهم يرق�صون وين�شدون ويهتفون ،وك�أنهم قد فقدواعقولهم) (امل�صدر ال�سابق.
�ص )91فكيف احلال يف ق�صر الرحاب �صبيحتئذ؟
 -633امل�ؤلف .امل�صدر ال�سابق� .ص.146 -144
 -634ن�شر هذا الت�صريح البطويل !!! يف العدد اخلا�ص الذي ا�صدرته جملة ال�صياد اللبنانية
عن م�ؤامرة كانون الثاين  1970بتمويل من احلكومة العراقية .وكان العدد مغفال من التاريخ.
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النا�س عقولها ،فقد قتلت اجلماهري الهائجة ،وزيرين اردنيني  -من وزراء االحتاد
الها�شمي  -ومثلوا بهما ،معتقدين انهما وزيران عراقيان.
كما قتلوا عددا من االردنيني واالجانب( .((63وهاجموا ال�سفارة الربيطانية ،وحاولوا
حرقها ،وقتلوا احد �ضباطها .ولوال و�صول قوة من اجلي�ش ال�صبحت اثرا بعد عني(.((63
وحطموا متثال اجل�نرال مود  -الذي احتل بغداد عام  -1917املن�صوب �أمامها .كما
حطموا متثال امللك في�صل الأول .ويعلق �صبحي عبد احلميد على ذلك قائال( :مل ي�سيء
هذا امللك للبالد بل بذل جهدا كبريا يف تقلي�ص النفوذ االنكليزي فيها)(.((63
من جانب �آخر ،مل حتدث اعمال معادية للثورة� ،سوى حادثة واحدة وهي حريق خمازن
الوقود يف الباب ال�شرقي يف اليوم الثاين للثورة .ويبدو انها كانت عمال تخريبيا(.((63
فقد كانت هناك  -يف العهد امللكي  -خطة للقيام بتخريبات تعجيزية لعرقلة الثورات
واالنتفا�ضات ال�شعبية ،وك�سب الوقت ،ريثما يتجمع املوالون ليجهزوا على الثائرين(.((63
فلم ينفذ �أي جزء من تلك اخلطة .اما ذلك احلريق  -ايا كانت ا�سبابه واغرا�ضه  -فلم
يكن ذا اثر يذكر .ويعزو بطاطو للمظاهرات التي �سدت ال�شوارع واجل�سور ،دورا كبريا يف
عرقلة اية اعمال م�ضادة ،وي�ضيف:
(كان للجماهري ،بف�ضل عنفها ،ت�أثري نف�سي هائل� ،إذ انها زرعت الرعب يف قلوب
م�ؤيدي امللكية ،وا�سهمت يف �شل ارادتهم ،واعطت االنقالب طابع العمل الذي ال�سبيل
�إىل مقاومته ،وهو ما �شكل احل�صن احل�صني له)(.((64

وبعد مقتل العائلة املالكة وانهيار النظام امللكي ،انح�سر اخلوف من اية اعمال عدائية
 -من الداخل � -ضد الثورة .لكن قيادة الثورة بد�أت تخ�شى انفالت العنف من عقاله يف

 -635العارف .امل�صدر ال�سابق�.ص 1777
 -636عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص.102
 -637نف�س امل�صدر ال�سابق.
 -638احلبوبي .امل�صدر ال�سابق� .ص.111
 -639العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.177
 -640بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.115
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ذلك اليوم .فقد ازدحمت العا�صمة بالنا�س ..والكثري منهم مبزاج قتايل ..وكان الأمر
ي�شبه موجة املد الآتية ..والتي �أ�صبحت مرعبة و�ساحقة يف زحفها(.((64
كانت كلمة واحدة كافية لقتل �أي �إن�سان .ففي منطقة ال�صاحلية ببغداد ،مر ب�سيارته
الدكتور �صالح الب�صام ومعه زوجته ،ف�صرخ يف املتظاهرين خادم كان يعمل يف بيتهم:
(هذه ابنة �سارق �أموال ال�شعب عبد الهادي اجللبي) .فهجموا عليهم ومل يخل�صهم من موت
حمقق �سوى �صرخة �آخر يعرفهم � -أراد ان يخل�صهم  -منكرا انها ابنة اجللبي(.((64
حتى داخل مع�سكرات اجلي�ش ،كاد ان يفلت الأمر ،ففي مدر�سة الهند�سة  -على �سبيل
املثال  -تظاهر بع�ض اجلنود وهم ينادون باملوت لداود �سر�سم� ،آمر مدر�سة الهند�سة.
فات�صل به جا�سم العزاوي  -احد ال�ضباط الأحرار  -طالبا منه عدم املجيء للمع�سكر
حفظا ل�سالمته(* .((64
لذلك اعلنت قيادة الثورة منع التجول ،ثم اعلنت يف وقت الحق بعد الظهر الأحكام
العرفية( .((64وطلبت من اجلماهري يف بيانات متوالية الكف عن التجمهر يف ال�شوارع.
واحتلت قطعات من اجلي�ش الأماكن ال�سرتاتيجية يف العا�صمة ،فا�ستتب االمن وهد�أت
الأحوال متاما يف اليوم الثالث من الثورة(.((64
وقد بلغ عدد القتلى يف يوم  14متوز  1958يف العراق نحو ثالثني قتيال ،من �ضمنهم
�أفراد العائلة املالكة ،ونوري ال�سعيد وولده �صباح ،كما فيهم اثنان من وزراء االردن واثنان
من الأمريكان واثنان من الأملان وانكليزي واحد(.((64

 -641امل�صدر ال�سابق� .ص.114
 -642وريثة العر�ش .امل�صدر ال�سابق� .ص( 336لي�ست بال�ضرورة هذه الرواية �صحيحة ولكنها
تعرب بدقة عن الواقع يف ذلك اليوم).
 -643العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.151
 -644بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.114
 -645العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.177
 -646الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص( 206الهام�ش) ومن نافل القول اال�شارة �إىل ان نوري
ال�سعيد قتل يف  15متوز ولي�س  14متوز.
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دور عبد الناصر:

يف ع��ام  ،1953ق��ام اجلي�ش العراقي بتمرين ع�سكري وا�سع النطاق ،يف منطقة
راوندوز .وقد دعيت حل�ضوره وفود ع�سكرية عربية و�أجنبية .كان بينها وفد م�صري ي�ضم
ثالثة �ضباط ،احدهم املقدم جمال حماد امللحق الع�سكري امل�صري يف �سوريا ولبنان.
كان املقدم �إ�سماعيل العارف  -وهو احد ال�ضباط الأحرار االوائل  -مرافقا للوفود
العربية .وقد ن�ش�أت بينه وبني تلك الوفود وخا�صة الوفد امل�صري عالقة وثيقة .فبادر
امللحق الع�سكري امل�صري جمال حماد �إىل �س�ؤال العارف ،اذا كان هناك امل يف قيام
اجلي�ش العراقي بثورة ع�سكرية ،وهل هناك حماولة لإن�شاء تنظيم لل�ضباط الأحرار ،على
غرار تنظيم ال�ضباط الأحرار يف م�صر.
وبعد تريث يف الإجابة ،اخربه العارف بوجود حركة �ستطيح بالنظام القائم .ثم بعد
فرتة من انتهاء التمرين ،التقى العارف ورفعت احلاج �سري بامللحق الع�سكري امل�صري يف
داره ببغداد ،وحدثاه عن تنظيم ال�ضباط الأحرار يف اجلي�ش .فابلغهم حماد بانه او�صل
اخلرب �إىل جمال عبد النا�صر ،وان القيادة امل�صرية ت�ؤكد ا�ستعدادها لدعم الثورة العراقية
العتيدة ،و انها جاهزة حلماية ال�ضباط ومعاونتهم بكل ما لديها من امكانيات(.((64
الطريف ان امللحق الع�سكري امل�صري جمال حماد ،عندما �شاهد  -يف التمرين -
الزعيم الركن جنيب الربيعي قال( :ان ه��ذا الرجل زي الرجل بتاعنا)( .((64ويق�صد
بذلك حممد جنيب رئي�س اجلمهورية امل�صرية �آنذاك .و�شاءت االقدار ان ي�أخذ جنيب
الربيعي( ،((64يف الثورة العراقية عام  ،1958نف�س الدور الذي اخذه حممد جنيب ،يف

 -647العارف .امل�صدر ال�سابق��� .ص 81 -80وانظر اي�ضا ح�سني .امل�صدر ال�سابق .اجلزء
ال�ساد�س� .ص.134 -130
 -648العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص 81 -80وانظر اي�ضا ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص.80
 -649كان جنيب الربيعي الرئي�س الروحي والفخري لتنظيم ال�ضباط االحرار يف العراق يف
مراحله االوىل على ما يبدو (انظر �شهادة خليل ابراهيم ح�سني يف الذاكرة التاريخية (م�صدر
�سابق)� .ص.)167
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الثورة امل�صرية عام  ،1952ولكن ب�صورة اكرث �سلبية ،فقد اختلف حممد جنيب مع جمال
عبد النا�صر وال�ضباط الذين قاموا بالثورة ف�سجنوه .اما جنيب الربيعي( ((65فارت�ضى ان
يكون جمرد �صورة ،ومل يحرك �ساكنا ،فظل يف من�صبه حتى النهاية .وعندما وقع انقالب
� 8شباط  1963كان الرجل يف زيارة لل�صني ال�شعبية ،فعاد منها وذهب �إىل بيته ،ومل
يتعر�ض له احد ب�سوء.
وبالعودة �إىل ات�صاالت ال�ضباط الأح���رار العراقيني مع عبد النا�صر .ف��ان تلك
االت�صاالت ا�ستمرت بو�سائط متعدده .لكن ما يهمنا االن االت�صالني الذين ح�صال عن
طريق ح�سني جميل و�صديق �شن�شل.
(((65
فقد ار�سل عبد الكرمي قا�سم رئي�س اللجنة العليا لل�ضباط الأحرار ،ر�شيد مطلك
 يف متوز  -1957لالت�صال بح�سني جميل( ،((65وتكليفه بال�سفر �إىل القاهرة لالت�صالبالرئي�س عبد النا�صر ،واال�ستف�سار منه عن موقفه من تنظيم ال�ضباط الأحرار يف العراق،
وعن امل�ساعدة والعون التي �سيقدمها يف حالة اندالع الثورة.
وبالفعل ذهب ح�سني جميل وابلغ الرئي�س عبد النا�صر بذلك .فكان جوابه بانه �سيقدم
للثورة كل عون وم�ساعدة حتتاج اليها اذا جنحت ،اما اذا ف�شلت املحاولة فانه �سوف مينح
القائمني بها حق اللجوء ال�سيا�سي.
كما ابلغ ح�سني الرئي�س عبد النا�صر بنية القائمني باحلركة بت�صفية الثالثة الكبار
(امللك وعبد الإله ونوري ال�سعيد) و�س�أله هل يعتقد بان الغرب �سيتدخل لقمع ثورة العراق

 -650ي�صف الدكتور عبد اجلبار اجلومرد وزير اخلارجية بعد الثورة ،جنيب الربيعي قائال:
رجل يف العقد اخلام�س من عمره ،جميل ال�صورة ،رزين عاقل مفكر ،ي�صلح الن يكون رجل
دولة ..ولكنه م�ساير ،اليحب اال�صطدام مع مناق�شيه ،ولو كان هو على حق ويف امر هام ،وكان
خ�صمه م�سيئا للم�صلحة (ح�سني .امل�صدر ال�سابق ..اجلزء ال�سابع� .ص.)95 -94
� -651صديق لعبد الكرمي قا�سم ،كان يعمل موظفا يف دائرة الكمارك .عني بعد الثورة مديرا
مل�ؤ�س�سة ال�سياحة واال�صطياف.
 -652مل يكن هذا االت�صال بعلم اللجنة العليا لل�ضباط االح��رار (انظر احلبيب .امل�صدر
ال�سابق� .ص.)74
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واالنتقام ملقتل الثالثة الكبار .فكان جواب عبد النا�صر( :بان م�صالح الغرب يف العراق
�أهم من مقتل الثالثة الكبار ،ولذلك فانهم ال يتدخلون ل�صالح الثالثة)(.((65

وكلفت اللجنة العليا لل�ضباط الأح��رار ،ممثلة برجب عبد املجيد ،امني عام حزب
اال�ستقالل حممد �صديق �شن�شل ،الذي كان ي�ستعد لل�سفر  -يف � 12شباط  -1958حل�ضور
اجتماع املكتب الدائم للخريجني العرب يف دم�شق( .((65اال�ستي�ضاح من الرئي�س جمال
عبد النا�صر عن موقف اجلمهورية العربية املتحدة واالحتاد ال�سوفيتي ،من تدخل دول
حلف بغداد �ضد الثورة( .((65كان رد الرئي�س عبد النا�صر بان اجلمهورية العربية املتحدة
ت�ضع جميع امكانياتها حتت ت�صرف الثورة العراقية .اما موقف االحتاد ال�سوفيتي ،فريى
انه �سيكون �شبيها مبوقفه من العدوان الثالثي عام .((65( 1956
ويف �صباح  14متوز  ،1958ات�صل كامل اجلادرجي زعيم احلزب الوطني الدميقراطي
هاتفيا بوزارة الدفاع ،وطلب التحدث مع احد امل�س�ؤولني (من الثورة) .فحوله م�س�ؤول
البدالة �إىل الرائد خليل �إبراهيم ح�سني .فطلب اجلادرجي منه اجراء ات�صال �سريع
برجال اجلمهورية العربية املتحدة(.((65
كان الرئي�س جمال عبد النا�صر قد �سمع بنب�أ الثورة يف العراق ،وهو يف عر�ض البحر
عائدا من يوغ�سالفيا �إىل القاهرة .فا�صدر اوام��ره على الفور بو�ضع اجلي�ش بحالة
ط��وارئ ،وقرر ان تدخل اجلمهورية العربية املتحدة املعركة �إىل جانب العراق ،اذا ما
حتركت اجليو�ش الغربية ل�ضرب الثورة .وقفل راجعا �إىل يوغ�سالفيا ،حيث در�س هناك
املوقف مع تيتو ،الذي �أ�شار عليه بالذهاب �إىل مو�سكو فورا.
 -653الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.148
 -654امل�صدر ال�سابق� .ص.149
 -655عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص( 321 -320رواية رجب عبد املجيد) وانظر اي�ضا
الذاكرة التاريخية(م�صدر �سابق)� .ص�( 148شهادة رجب عبد املجيد اي�ضا).
 -656الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.149
 -657الدليمي .امل�صدر ال�سابق� .ص(244رواية خليل ابراهيم ح�سني الذي عني بعد الثورة
معاونا ملدير اال�ستخبارات الع�سكرية).
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فطار �إىل مو�سكو واجتمع بخرو�شوف ،وطلب منه عمل كل ما ميكن عمله ال�سناد ثورة
العراق ،وذلك للحيلوله دون تدخل تركيا وايران �ضد الثورة .وفعال قام اجلي�ش ال�سوفيتي،
املوجود بقفقا�سيا ،مبناورات كربى على مقربة من احلدود امل�شرتكة مع �إيران وتركيا،
ا�ستخدمت فيها القوة اجلوية وال�صواريخ بكثافة ،مما جلب انتباه الدولتني.
ثم طار الرئي�س عبد النا�صر عائدا من االحت��اد ال�سوفيتي �إىل دم�شق عرب �إي��ران
والعراق .ف�شاهد من الطائرة التظاهرات التي كانت تطوف ال�شوارع يف بغداد ابتهاجا
بالثورة .ومل يرغب بالنزول يف مطار بغداد ،النه اراد ان يتمتع ال�شعب العراقي بفرحة
ن�صره(.((65
الموقف الغربي من الثورة:

كتب حممد حديد يقول:
(لقد اذهلت ثورة  14متوز العامل باجمعه النها قامت يف بلد كان معقال بل ح�صنا
من ح�صون االحالف الع�سكرية اال�ستعمارية والرجعية)(.((65

وقد فاج�أت الثورة الغرب متاما .وفُ�سر ذلك بان املخابرات الربيطانية ارتكبت
خط�أ تقليديا بتجنيدها عمالء من �أ�صدقائها ولي�س من العنا�صر املناوئة لربيطانيا .اما
املخابرات الأمريكية فكانت م�شغولة مبتابعة ما يجري يف الكويت والأردن باهتمام(.((66
ومن املفيد ان ن�سلط ال�ضوء على االهتمامات الربيطانية يف اليوم الأول للثورة .ففي
مذكرة اعدت من قبل وزارة اخلارجية الربيطانية ،الطالع زعيم حزب العمال املعار�ض،
على التطورات يف العراق ،يف اطار الت�شاور الدائم بني احلكومة واملعار�ضة الربيطانيتني،

 -658عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص( 275رواية حممد جميد للم�ؤلف عن لقائهم بعبد
النا�صر يوم .)1958 /7/19
 -659جريدة الت�آخي العدد  784يف ( 1971/7/14نقال عن د .حممد الزبيدي .امل�صدر
ال�سابق� .ص.)483
 -660فرحان .امل�صدر ال�سابق� .ص149و .150
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وم�ؤرخه يف  15متوز  ،1958جاء فيها:
(ل�ق��د ت�ط��ور الو�ضع يف ال�شرق االو��س��ط ب�صورة خ�ط�يرة وب�سرعة غ�ير متوقعه.
اال�ضطراب يف لبنان الذي كان بو�ضوح منظما من قبل نا�صر ،قد تبعه م�ؤثرات يف
االحتاد العربي .يف العراق ،ما يزال الو�ضع م�شو�شا جدا ونحن ال ات�صال لنا ب�سفارتنا
منذ �صباح ام�س ،ولكن لدينا ر�سالة تقول ،ان امل�سرت مايكل رايت (ال�سفري) وجميع
موظفيه با�ستثناء واحد� ،ساملون ،ولكن نحن النعرف ما حدث للرعايا الربيطانيني
الآخرين ،والذي نعرفه ،ان امريكيني اثنني قد قتال ورمبا توجد ا�صابات اخرى .ان
الو�ضع يف حقول النفط هاديء ولكن نحن النعرف كم �سيطول ويدوم هذا الهدوء.
نحن ما نزال على ات�صال مع القوات الربيطانية يف احلبانيه ،وان ال�سلطات العراقية
ما تزال ودية .ولي�س لدينا اخبار ب�صدد ما حل بامللك� ،أو نوري .ان واجبنا الرئي�سي
هو حماية حياة الربيطانيني وممتلكاتهم .وانه لي�س من ال�سهل ر�ؤية كيف ميكن
حتقيق ذلك عمليا .يف الوقت نف�سه ،ان الثورة يف العراق ،قد �سببت تدهورا �سريعا يف
الو�ضع اللبناين..الخ)(.((66

ولو تتبعنا املوقف الربيطاين خالل الأي��ام التالية للثورة ،جنده امينا ملبد�أ امللك
الربيطاين ال�شهري هرني الثامن( :ال��دول لها م�صالح ولي�س ا�صدقاء) .ففي اجتماع
ملجل�س الوزراء الربيطاين  -الذي كان يف حالة انعقاد دائم -قال وزير اخلارجية �سلوين
لويد( :انه �سيكون من ال�ضروري حتديد موقفنا جتاه احلكومة اجلديدة يف العراق .وان
التقارير ت�شري �إىل ان احلكومة تفر�ض �سيطرتها على الو�ضع يف البالد .وهي تواقه على ما
يبدو للمحافظة على العالقات الثقافية والتجارية معنا .و�سوف يكون من غري امل�ستح�سن
ب�سبب ذلك ،ان نتخذ �أي عمل متهور رمبا يثري انتقاما �ضد م�صاحلنا النفطية يف العراق.
وال�سبيل ال�صحيح يف املدى الق�صري ،هو قبول الو�ضع احلايل .اما موقفنا يف امل�ستقبل
فانه �سوف يعتمد على ال�سيا�سة التي تتبناها احلكومة اجلديدة)(.((66

 -661نور�س .امل�صدر ال�سابق� .ص.54 -52
 -662امل�صدر ال�سابق� .ص.69 -68
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وقد م�ضت احلكومة الربيطانية بعيد ًا يف هذا املوقف .فحينما ابلغت تركيا الواليات
املتحدة  -يف  18متوز  -خططها لغزو العراق طالبة غطاء جويا �أمريكيا لعملية الغزو،
اعتربت احلكومة الربيطانية ذلك (حماقة اجرامية)( .((66و�أخذت تراهن على ابعاد
رجال الثورة العراقية عن عبد النا�صر وجلبهم �إىل جانبها( .((66واخلطري ان اخلارجية
الربيطانية ويف برقية لها  -يف  30متوز � -1958إىل �سفريها يف ال�سويد ،لي�شرح لوزير
خارجية ال�سويد ،املوقف الربيطاين من النظام اجلديد ،ذكرت:
(ان الأم��ور اذا ما �سارت على ما ي��رام ،فان النظام احل��ايل رمبا يثبت كونه م�شكلة
اكرب لنا�صر من النظام ال�سابق .ونحن رمبا نكون قادرين على العمل معهم ،ولكن
اذا ما �سقط نظامهم ف�سيخلفهم بالتاكيد متطرفون يعتمدون على نا�صر وعلى
ال�شيوعيني)(.((66

ومل يكن املوقف الأمريكي خمتلفا عن املوقف الربيطاين .ولو ان وزي��ر اخلارجية
الأمريكية داال�س ،كانت لديه على ما يبدو ،حتفظات �شخ�صية ب�صدد االعرتاف بالنظام
اجلديد .وكان مقتنعا بان النظام اجلديد هو حتى االن ميال لنا�صر ،لذا لي�س هناك توقع
ببقاء العراق ع�ضوا خمل�صا يف حلف بغداد( .((66لكن الواليات املتحدة كانت ت�شارك
بريطانيا الر�أي بان اخلطط الرتكية لغزو العراق حماقة(.((66
والبد من الإ�شارة هنا �إىل ت�أثري البيان ال�سوفيتي  -ال�صادر يف  16متوز  -والذي
دعا الواليات املتحدة ،ل�سحب قواتها من لبنان .واعلنت فيه مو�سكو عن حقها يف اتخاذ
االجراءات ال�ضرورية للمحافظة على االمن وال�سالم يف املنطقة .كما اعلنت مو�سكو  -يف
نف�س اليوم  -اعرتافها بالنظام اجلديد يف بغداد( .((66ا�ضف �إىل ذلك اعالن اجلمهورية

 -663امل�صدر ال�سابق� .ص.72 -70
 -664امل�صدر ال�سابق� .ص73و 78و .85
 -665امل�صدر ال�سابق� .ص.85
 -666امل�صدر ال�سابق� .ص.80
 -667امل�صدر ال�سابق� .ص.73
 -668امل�صدر ال�سابق� .ص58 -56و .71- 70
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العربية املتحدة بان �أي عدوان على العراق هو عدوان عليها( .((66وعموما فان هزمية
العدوان الثالثي على م�صر عام  ،1956كانت ماثلة يف اذهان الأمريكان والربيطانيني
وهم يناق�شون او�ضاع املنطقة.
فعلى �سبيل املثال ،وع�شية حتريك وحدات اجلي�ش العراقي (اللواء الع�شرين) �إىل
االردن .والتي اعتربها جون فو�سرت داال�س وزير خارجية الواليات املتحدة  -ح�سب رواية
ولربكرين ايفالند يف كتابه حبال من رمال  -حركة بريطانيه ليربهنوا بان امريكا وحدها
ال ت�ستطيع معاجلة ثورة عبد النا�صر يف لبنان .وان بريطانيا با�ستطاعتها انقاذ املوقف،
با�ستخدام اجلي�ش العراقي ،لتحويل انتباه اجلمهورية العربية املتحدة ،عن احلرب االهلية
اللبنانية .يقال بان داال�س و�صف ذلك االجراء بانه جنون مطبق وعلق عليه( :انه عمل
انتحاري ي�شبه عملية قناة ال�سوي�س)(.((67
وفعال كان ذلك عمال انتحاريا ،فبدال من �أن يتوجه اللواء الع�شرون �إىل االردن� ،سيطر
على بغداد واعلن الثورة فيها.
وقد اعلنت احلداد على العائلة املالكة ،ثالث دول ،هي باال�ضافة �إىل االردن� ،إيران
حيث اعلن ال�شاه احلداد يف بالده ملدة ثمانية �أيام ،وليبيا التي اعلن فيها امللك ال�سنو�سي
احلداد خلم�سة ع�شر يوما.
بينما مل تعلن احلداد ،بريطانيا �أو امريكا �أو تركيا وما �شابه .بل ويف بريطانيا منعت
امللكة (باعتبارها رئي�سة الكني�سة الربيطانية)  -وكما ذكرنا �سابقا  -ان تقام ال�صلوات
على روح امللك في�صل الثاين يف اية كني�سة .فا�ضطر عدد من ا�صدقائه ان يقيموا ال�صلوات
من اجله يف معبد الحدى طوائف (االخوة الفر�سان)(.((67
واتفقت دول حلف بغداد  -يف  28متوز  -على ان االع�تراف املبكر بحكومة العراق
اجلديدة ،يعد امرا مرغوبا فيه .ويف الأول من �آب ،اعرتفت بريطانيا بالنظام اجلديد.

 -669امل�صدر ال�سابق� .ص.101
 -670العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.169
 -671دي غوري .امل�صدر ال�سابق� .ص.346
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ويف اليوم التايل اعرتفت به الواليات املتحدة(.((67
انه در�س تكرر مرارا يف ال�شرق االو�سط ،حيث يتخلى الغرب عن حلفائه ملجرد ان
ي�ضعفوا �أو يُهزموا .والغريب ان حلفاء الغرب يف منطقتنا مل يتعظوا وال مرة من تلك
الدرو�س .بل ومل يفكروا ان مي�سكوا احلبل  -على االقل  -من املنت�صف ،فيوازنوا بني
حتالفهم مع الغرب وبني م�صالح �شعوبهم.
ومن ال�ضروري ان ن�شري ولو ب�سرعة� ،إىل التغطية الإعالمية الغربية الحداث العراق.
�إذ �صوروا ما حدث بانه ثورة �شيوعية من تدبري مو�سكو والقاهرة( .((67ويبدو ان العقلية
الغربية ،ورغم تقدم الغرب الهائل ،التختلف عن اية عقلية اخرى يف حتيزها وانتقائيتها
وتخيالتها.
فهذا هو العقيد دي غوري امللحق الع�سكري الربيطاين ،يف كتابه ال�شهري ثالثة ملوك يف
بغداد ،يتحدث عن احداث اليوم الأول للثورة قائال( :كان من �أهم اخلطوات التي اتخذها
الأ�شخا�ص الذين ا�شرتكوا بالثورة ،انه مت اثناء الليل اطالق �سراح ال�سجناء ال�شيوعيني
امل�سجونني يف �سجن بعقوبة .واالتيان بهم �إىل بغداد وقد عني من بينهم قادة ملجموعات
و�سلمت اليهم تعليمات مكتوبة ،مع �شعارات واعالم لغر�ض ا�ستخدامها عند الفجر الثارة
الدهماء وتوجيههم)( .((67وبغ�ض النظر عما يريد ان يوحي به دي غوري من هذه الرواية،
وهو الذي كرر القول يف كتابه ب�أن ثورة متوز هي من عمل عمالء الرو�س وامل�صريني(.((67
فان ال�سجناء ال�سيا�سيني ومنهم ال�شيوعيون يف �سجن بعقوبة �أوغريه ،مل يطلق �سراحهم
اال بعد عدة �أيام من الثورة� ،إذ ت�شكلت جلنة لدرا�سة ق�ضاياهم ،والتي قامت باالفراج
عنهم تباعا ،فمثال ان بهاء الدين نوري ال�سكرتري ال�سابق للحزب ال�شيوعي ،وال�شاعر
الكردي ال�شهري عبد اهلل كوران ،مل يطلق �سراحهم اال يوم  28متوز(.((67
 -672نور�س .امل�صدر ال�سابق� .ص.85 -84
 -673انظر العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.162 -159
 -674دي غوري .امل�صدر ال�سابق� .ص.327
 -675امل�صدر ال�سابق .انظر مثال �ص.345 ،344 ،320
 -676نوري .امل�صدر ال�سابق� .ص.243
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التنسيق مع المعارضة الوطنية:

هناك روايات متعددة عن �إقامة ال�ضباط الأحرار ات�صاالت ،يف مراحل خمتلفة من
ن�شاطهم ،مع زعماء من املعار�ضة الوطنية .لكن مايهمنا االن االت�صاالت التي جرت
بينهما خالل ال�سنة ال�سابقة �أو ال�سنتني ال�سابقتني للثورة.
بد�أت ال�صلة الر�سمية بني ال�ضباط الأحرار وجبهة االحتاد الوطني( - ((67يف ني�سان
 - 1957عندما اخرب رجب عبد املجيد� ،صديقه عبد ال�ستار علي ح�سني (اح��د قادة
حزب اال�ستقالل) بوجود تنظيم ال�ضباط الأحرار ،دون ان يذكر له �أي ا�سم من ال�ضباط
الأح��رار ،وطلب منه ابالغ اجلبهة بذلك .فاقرتحت اجلبهة ان يح�ضر واحد �أو اثنان
من ممثليها ،اجتماعات اللجنة العليا لل�ضباط الأحرار .فرف�ض طلبها هذا ،واتفق على
ا�ستمرار االت�صاالت بينهما ،عن طريق �صديق �شن�شل(من قيادة حزب اال�ستقالل �أي�ضا)
ممثال للجبهة ،ورجب عبد املجيد ممثال لل�ضباط الأحرار( .((67وقد مر بنا الكالم عن
تكليف ال�ضباط الأحرار �شن�شل لالت�صال بعبد النا�صر.
ويبدو ان ات�صاالت عبد الكرمي قا�سم ،ببع�ض الزعماء ال�سيا�سيني ،كانت ا�سبق من
هذا االت�صال الر�سمي .فقد ار�سل �صديقه ر�شيد مطلق  -يف ت�شرين �أول - ((67( 1956
�إىل ح�سني جميل �سكرتري عام احلزب الوطني الدميقراطي (وهو �صديق ملطلق �أي�ضا)،
وعر�ض عليه رغبته وال�ضباط الأح��رار بالتعاون .ويقول جميل بانه او�ضح ملطلق بان
االنقالب قد يذهب ب�أو�ضاع ت�شكو منها البالد ،ولكنه ي�أتي ب�أو�ضاع هي �ضد احلريات

 -677تا�س�ست جبهة االحت��اد الوطني -يف �شباط  -1957من االح���زاب التالية :الوطني
الدميقراطي واال�ستقالل والبعث وال�شيوعي .وا�صدرت بيانها االول -يف �9آذار  -1957الذي
طالب بتنحية وزارة نوري ال�سعيد وحل املجل�س النيابي واخلروج من حلف بغداد وتوحيد �سيا�سة
العراق مع البالد العربية وانتهاج �سيا�سة م�ستقلة قائمة على احلياد االيجابي واطالق احلريات
والغاء االدارة العرفية واطالق �سراح ال�سجناء(الدليمي .امل�صدر ال�سابق� .ص.)200 -199
 -678الذاكرة التاريخية (م�صدر �سابق)� ،ص�( 147 -146شهادة رجب عبد املجيد).
 -679يبدو ان هذه االت�صاالت قد اجراها عبد الكرمي قبل ان�ضمامه للجنة العليا لل�ضباط
االحرار.
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واحلكم الدميقراطي .وبرغم هذه التحفظات ،ظل االت�صال بينهما م�ستمرا( .((68وقام
جميل  -بتكليف من عبد الكرمي قا�سم -بابالغ جمال عبد النا�صر ،بنية ال�ضباط الأحرار
القيام بالثورة ،كما مربنا �سابقا .ويعلق حم�سن ح�سني احلبيب ع�ضو اللجنة العليا لل�ضباط
الأحرار على هذه االت�صاالت قائال( :علمنا بهذا بعد حدوثه وتلك كانت الثغرة الأوىل
واخلطرية يف تنظيم الثورة وهي ثغرة (الفردية) والعمل بروح الـ (انا) وكانت نتائجها
وخيمة على الثورة والبالد كلها)(.((68
واوفد عبد الكرمي ،ر�شيد مطلق �أي�ضا  -يف �أواخ��ر ت�شرين الأول � -1956إىل كامل
اجلادرجي رئي�س احلزب الوطني الدميقراطي .وتظهر هنا امامنا روايتان .تقول الأوىل
 ا�ستنادا �إىل اوراق كامل اجلادرجي غري املن�شورة  -انه رف�ض التعاون مع الع�سكرينيللقيام بانقالب ،الن جتربته يف انقالب بكر �صدقي يف عام  ،1936ال ت�شجعه على اعادة
التجربة(.((68
وتقول الثانية ان اجلادرجي حتول �إىل ت�أييد العمل الع�سكري -ب�صورة قاطعة -بعد
حل نوري ال�سعيد ملجل�س النواب الذي كان اجلادرجي ع�ضوا فيه .لهذا وافق على االت�صال
بالع�سكريني واعطى ال�ضوء لقادة احلزب الوطني الدميقراطي لالت�صال بهم(.((68
وكيفما كان احلال ،فان الأيام التي ق�ضاها اجلادرجي يف ال�سجن � -إذ حُ كم يف 19
كانون الأول  1956باحلب�س ال�شديد ملدة ثالث �سنوات ومل يطلق �سراحه اال يف �أواخر
حزيران  -1958قد غريته كثريا ،فراح ي�شجع الع�سكريني على �إزالة النظام امللكي(.((68
وقد ات�صل ر�شيد مطلق  -يف الوقت نف�سه  -مبحمد حديد نائب رئي�س احلزب الوطني
الدميقراطي( .((68فكان عبد الكرمي قا�سم ول�سنتني قبل الثورة ،على �صلة وثيقة مبحمد
 -680الدليمي .امل�صدر ال�سابق� .ص.236
 -681احلبيب .امل�صدر ال�سابق� .ص.72
 -682ليث الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.144
 -683الدليمي .امل�صدر ال�سابق� .ص.238
 -684الدليمي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.240
 -685الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.144
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حديد .وقد ترك حديد انطباعا طيبا يف نف�سه ،فعينه وزيرا للمالية بعد الثورة(.((68
ويف �صيف  ،1957طلب ال�ضباط الأحرار من فائق ال�سامرائي و�صديق �شن�شل ،كتابة
م�سودة (البيان الأول) للثورة .و�أعد �شن�شل م�سودة البيان ووافق عليها فائق ال�سامرائي،
ونقلها �إىل احد ال�ضباط الأحرار .وفيما بعد فان البيان الأول الذي اذاعه عبد ال�سالم
عارف ،جاء متفقا يف اغلب النقاط مع البيان الذي اعده �شن�شل ،ماخال الناحية الإ�سالمية،
التي ابرزها البيان الذي اذاعه عبد ال�سالم اكرث من البيان الذي كتبه �شن�شل(.((68
ويف ربيع عام  ،1958وكان اجلادرجي ال يزال يف ال�سجن ،ات�صل ر�شيد مطلق  -بتكليف
من عبد الكرمي قا�سم  -بحزبي اال�ستقالل والوطني الدميقراطي ،وطلب اليهما حتديد
موقفيهما على نحو وا�ضح وثابت ازاء اال�شرتاك بالثورة ،على ان يظل الأمر �سرا وال يطلع
عليه احد من �أع�ضاء احلزبني ،عدا كامل اجلادرجي وحممد حديد وحممد مهدي كبه
و�صديق �شن�شل .واجتمع ه���ؤالء الأربعة مع مطلق يف زنزانة اجلادرجي ب�سجن بغداد.
فاتفق املجتمعون على م�ساهمة احلزبني بالثورة وحتمل امل�س�ؤولية فيها(.((68
وملا مت ابالغه  -يوم  11متوز  -1958بان �ساعة ال�صفر �ستكون �صبيحة يوم  14متوز،
يقول اجلادرجي قلت حينها( :فليبارك اهلل يف ه��ذه احلركة ويجعلها بداية خري ومين
للبالد)(.((68
كان ر�شيد مطلق قد ح�ضر �إىل منزل اجلادرجي ،واخربه مبوعد الثورة ،وطلب منه ان
يبلغ ال�سيد حممد حديد الذي كان يف املو�صل يف ذلك الوقت ،فار�سلت برقية اليه واخرى
�إىل هديب احلاج حمود ،للح�ضور �إىل بغداد(.((69
اما الرواية التي تقول بان عبد الكرمي قا�سم عر�ض رئا�سة الوزراء على اجلادرجي(،((69
 -686خدوري .العراق اجلمهوري (م�صدر �سابق)� .ص.47
 -687الزبيدي .امل�صدر ال�سابق.145 .
 -688امل�صدر ال�سابق� .ص.229
 -689الدليمي ،امل�صدر ال�سابق� .ص.240
 -690الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.205 -204
 -691الدليمي .امل�صدر ال�سابق� .ص 241والزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص(229الهام�ش).
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فال ي�سع املرء اال ان يتحفظ عليها ،الن عبد الكرمي وعبد ال�سالم لن ي�ضحيا بنف�سيهما،
لي�سلما احلكم للجادرجي �أو غري اجلادرجي ،بل انهما تهربا من زمالئهم يف اللجنة العليا
لل�ضباط الأحرار ،واخفيا عنهم احلركة ،حتى الي�شاركوهم يف احلكم القادم.
وار�سل عبد الكرمي قا�سم �صديقه مطلق  -يف  11متوز �أي�ضا  -البالغ احلزب ال�شيوعي
مبوعد الثورة .وكان عبد الكرمي ،وعن طريق املطلق ،على ات�صال باحلزب ال�شيوعي منذ
�صيف عام � ،1956إذ ابلغ احلزب ال�شيوعي �آنذاك ،عن عزمه االطاحة بالنظام امللكي،
يف خريف ذلك العام ،اثناء املناورات التي جتري يف الرطبة .ولكن احلركة مل تقم ب�سبب
عدم ح�ضور الثالثة الكبار للمناورات(.((69
وبلّغ عبد الكرمي جبهة االحتاد الوطني مبوعد الثورة ،عن طريق �صديقه كمال عمر
نظمي ع�ضو اجلبهة .لكنه اي عبد الكرمي مل يبلغ حزبي اال�ستقالل والبعث ر�سميا ،مبوعد
الثورة ،كما بلغ ال�شيوعي والوطني الدميقراطي( .((69وكان ذلك ت�صرفا احمقا منه.
دولة الضباط:

يف العراق اجلمهوري ،ومنذ  14متوز  1958حتى  17متوز � ،1968أ�صبح ال�ضباط
هم زعماء البالد ورجال الدولة( .((69وكانوا ي�ستعينون لفرتات ق�صرية  -عند احلاجة -
برجال احلركات ال�سرية ،لتدعيم �سلطتهم .فقد ا�ستعان عبد الكرمي قا�سم بال�شيوعيني
يف ال�سنة الأوىل من حكمه .وا�ستعان عبد ال�سالم عارف  -بعد انقالب � 8شباط -1963
بالبعثيني لثمانية ا�شهر ،وبالقوميني لب�ضعة ا�شهر اخرى.
اما الزعامات ال�سيا�سية التقليدية ،والتي كانت تقود املعار�ضة يف العهد امللكي،

 -692الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص146و .204
 -693امل�صدر ال�سابق� .ص203و .205
 -694الطريف ان �ضابطا برتبة رائد ،من الذين �شاركوا بالثورة ،طلب تعيينه اما ع�ضوا
يف جمل�س قيادة الثورة ،واما رئي�سا جلامعة بغداد (الذاكرة التاريخيه (م�صدر �سابق)
�ص.)225 -224
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وتزعمت يف فرتات عديدة منه ال�شارع ال�سيا�سي( .((69فان زعامتها تراجعت  -بعد الثورة
 ب�سرعة مذهلة .حتى انه ميكن القول بان نفوذها يف ال�شارع العراقي  -وال��ذي كانالنظام امللكي يح�سب له احل�ساب  -تال�شى خالل ب�ضعة �أ�سابيع من الثورة .ومل تعد النا�س
تلتفت لوجودهم ،اال حني يعينهم الع�سكريون يف احدى الوظائف العامة.
وهكذا فان النظام امللكي ،مل ي�سقط ب�سلطته فح�سب ،بل ميكن القول ان معار�ضته
التقليدية �سقطت معه �أي�ضا .ورمبا كان لطبيعة املجتمع العراقي الفالحي  -الع�شائري،
والذي ت�شكل القوة القيمة العليا يف ثقافته ،اثر كبري يف هذا التحول ال�سيا�سي  -االجتماعي
ال�سريع .وعموما فان تلك القيادات مل يكن لها يوم ًا نفوذ حقيقي يف املجتمع العراقي،
وكان نفوذها يقت�صر على فئات من الطلبة واملتعلمني.
هناك �س�ؤال يطرح نف�سه :هل ان م�ستقبل العراق �سيكون خمتلفا ،لو ان ال�ضباط �سلموا
ال�سلطة -يوم  14متوز  -1958لقيادة جبهة االحتاد الوطني ،واكتفوا هم بت�سلم القيادات
الع�سكرية العليا يف الدولة؟.

ثمة احتمال �ضئيل بان النتائج �ستكون �أف�ضل .الن اجلبهة �ستن�شق ،حول الوحدة مع
اجلمهورية العربية املتحدة� ،إىل مع�سكرين :يقف يف احدهما احلزب ال�شيوعي والوطني
الدميقراطي ،ويقف يف الآخر البعث واال�ستقالل .بل و�سيختلف كل حزب مع غريه حول
كل �شيء ،و�سي�ستعينون باجلي�ش ثانية� ،أو ان اجلي�ش نف�سه �سيبادر  -وهو يراهم من�شقني
 �إىل ت�سلم ال�سلطة بنف�سه.ولنقف االن عند حكومة الثورة ،التي �شكلها عبد الكرمي قا�سم وعبد ال�سالم عارف
وعبد اللطيف الدراجي -يف  12متوز  -1958يف اجتماع عقدوه يف مع�سكر املن�صور(.((69
فقد اقت�سم عبد الكرمي وعبد ال�سالم املنا�صب الرئي�سية بينهما ،فاخذ االول رئا�سة
الوزراء والقيادة العامة للقوات امل�سلحة ووزارة الدفاع .واخذ الثاين املنا�صب التالية:

 -695انظر مثال الدليمي .امل�صدر ال�سابق� .ص(139هتفت اجلماهري يف انتفا�ضة عام 1952
بحياة اجلادرجي وطالبت بحكومة وطنية برئا�سته).
 -696عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص.102
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نائب القائد العام ،ونائب رئي�س الوزراء ،ووزير الداخلية .ومن ح�سن حظهما� ،أي حظ
عبد الكرمي وعبد ال�سالم ،ان �صاحبهما عبد اللطيف الدراجي ،رجل بال طموح ،ف�أق�صى
ما كان يتمناه هو من�صب �آمر الكلية الع�سكرية(.((69
وح�سب رواية �إ�سماعيل العارف ،فان عبد الكرمي قا�سم و�ضع قائمة الوزارة ،وا�ست�شار
فيها كال من عبد ال�سالم عارف وعبد اللطيف الدراجي ،واخفاها عن �أع�ضاء اللجنة
العليا .فادخل فيها عبد ال�سالم ،الدكتور جابر عمر وزيرا للرتبية .واقرتح عبد اللطيف
الدارجي ادخال ن�سيبه الدكتور حممد �صالح حممود (تركماين) وزيرا لل�صحة(.((69
و�ضمت الوزارة ع�ضوا واحدا من اللجنة العليا � -إ�ضافة بالطبع لقا�سم وعارف  -هو
العقيد الركن ناجي طالب وزيرا لل�ش�ؤون االجتماعية .اما الوزارات الأخرى ف�أ�سندت �إىل
املدنيني من زعماء احلركة الوطنية ،فح�صل احلزب الوطني الدميقراطي على وزارتني
هما املالية ملحمد حديد والزراعة لهديب احلاج حمود .ونال حزب اال�ستقالل وزارة واحدة
هي الإر�شاد ،والتي �شغلها حممد �صديق �شن�شل .اما حزب البعث فنال وزارة االعمار
التي ا�سندت �إىل امني �سر القيادة القطرية للحزب ف�ؤاد الركابي .واختريت لوزارات
اخلارجية واالقت�صاد واملوا�صالت� ،أ�سماء �سبق ان جرى تر�شيحها من قبل اللجنة العليا
لل�ضباط الأحرار .فاختري �إبراهيم كبه لالقت�صاد وعبد اجلبار اجلومرد للخارجية وبابا
علي ال�شيخ حممود للموا�صالت .اما الوزارات الأخرى فا�سندت �إىل مدنيني م�ستقلني،
وقد لعب عامل ال�صداقة والقرابة ال�شخ�صية دورا كبريا يف ذلك ،فقا�سم ر�شح �صديقه
م�صطفى علي وزيرا للعدلية ،ومر بنا تر�شيح عبد ال�سالم ل�صديقه جابر عمر ،والدراجي
لقريبه حممد �صالح حممود(.((69
ويبدو ان تعيني ناجي طالب وزيرا كان يرتبط بالأ�سباب التي �أف�صح عنها عبد ال�سالم

 -697انظر العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص( 173ويروى ان الدراجي رف�ض من�صب وزير الدفاع
(الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص )231وهلل يف خلقه �ش�ؤون).
 -698العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.214
 -699الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.232
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ع��ارف قبل الثورة بحوايل ال�شهر� ،إذ قال حرفيا( :اننا �سنتخل�ص من ناجي طالب
وحم�سن ح�سني احلبيب �صباح الثورة وذلك بتعيينهم وزراء ،بعد �شهرين جنري تعديال
وزاريا فنخرجهم فيخ�سرون الوزارة واجلي�ش الن من اخلطر بقاءهم يف اجلي�ش)(.((70
ومن الوا�ضح ان عبد ال�سالم ي�ستبطن يف كالمه نزعة طائفية بغي�ضة .وقد عرب عن هذه
النزعة بو�ضوح يف اجتماعه باللجنة البديلة  -يف اواخر حزيران  -1958عندما اخربهم
ان الثورة على الأبواب ،ثم اخرج جريدة اجلي�ش ،التي ت�صدر مرة واحدة كل �سنة ،وحتوي
جميع �أ�سماء ال�ضباط ،وطلب منهم ت�أ�شري ال�ضباط من ذوي الرتب الع�سكرية امل�شابهة
لرتبهم� ،أو اقل منها ،لغر�ض حتديد من يبقى يف اخلدمة ،ومن يحال على التقاعد .يقول
العزاوي( :طلبنا من عبد ال�سالم توجيها يف كيفية تقييم اولئك ال�ضباط والأ�س�س التي
يجب اتباعها يف ذلك ،فكان جوابه يت�سم بطرح توجيهات غري وطنية ،بعيدة عن توجهات
الثورة دفعني هذا الأمر �إىل مناق�شته و�إىل اي�ضاح اهداف الثورة التقدمية الإن�سانية
البعيدة عن الإقليمية والطائفية والعن�صرية ،ثم عزمت على ترك االجتماع ،لكن �إحلاح
الأخ �صبحي عبد احلميد( ،((70الذي اعزه كثريا ،جعلني اعود واجل�س)(.((70
ان عبد ال�سالم عارف �ش�أنه �ش�أن الكثريين من �ضيقي االفق ،كان طائفيا .ومع ذلك
مل ا�صدق ما ن�سب له ليلة  14متوز من القول:
(هناك ثالث جماعات يجب ا�ستئ�صالها وهم :الأكراد وامل�سيحيون وال�شيعة)(.((70

 -700العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص .112ومما يذكر ان حم�سن احلبيب قد عني يف من�صب
ثانوي خارج بغداد .يقول احلبيب( :وهكذا تركت بغداد مقر الثورة وميدانها الرئي�س وك�أنني
غريب عنها) (احلبيب .امل�صدر ال�سابق� .ص.)104
 -701ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه :اما كان يجب على �صبحي عبد احلميد (القومي العربي)
وغريه من ال�ضباط القوميني احلا�ضرين ان يت�صدوا لطائفية عبد ال�سالم عارف كما ت�صدى
لها جا�سم العزاوي؟ وكيف ارت�ضوا -فيما بعد -ان يكونوا �شركاءه يف احلكم (واق�صد عامي
)1965 -1964؟
 -702امل�صدر ال�سابق� .ص.95
 -703الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص( 344الهام�ش).
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وكنت اح�سب ذلك من دعايات ال�شيوعيني �ضده ،فلي�س ثمة �إن�سان �سوي يفكر بهذه
الطريقة .ولكنني بعد ان قر�أت رواية العزاوي الآنفة الذكر ،ورواية عبد الكرمي فرحان
الذي كان وزيرا يف عهده( .((70ورواية احمد ابو اجلنب عن خطابه يف كلية االحتياط  -يف
نهاية  -1965وكالمه املنفر �ضد وحدة العراقيني( ،((70وروايات اخرى ،ادركت ان الرجل
كان مهوو�سا بالطائفية ،وان الت�صريح املذكور لي�س غريبا على طريقة تفكريه.
وعلى �أي حال ،فان الت�شكيلة الوزارية لثورة متوز ،اخذت بالطريقة القدمية نف�سها يف
توزيع ال�سلطة( .((70حيث كانت ن�سبة الوزراء ال�شيعة  ٪23من جمموع الوزراء ،وهم ناجي
طالب وهديب احلاج حمود و �إبراهيم كبة.
اما ف�ؤاد الركابي (املولود يف النا�صرية عام  )1930فهو من ا�صول كردية �سنية .ومل
يكن يف �أي يوم من الأيام �شيعيا .ولكن لقبه (الذي اخذه من امه) ،واعتداله ،واخال�صه
للعروبة ،وعالقاته الطيبه مع ابناء جيله من اهايل مدينته النا�صرية ،جعلت الكتاب
ي�صنفونه على ال�شيعة( .((70و�شُ كل جمل�س ال�سيادة  -ليقوم مبهام رئي�س اجلمهورية -
على ا�س�س طائفية �أي�ضا .فالفريق الركن جنيب الربيعي ،العربي ال�سني ،رئي�سا .والعقيد
الركن خالد النق�شبندي ،الكردي ال�سني ،ع�ضوا .وحممد مهدي كبه ،العربي ال�شيعي،
ع�ضوا .يقول الباحث ليث الزبيدي:
(واتفق الثالثة (ويق�صد عبد الكرمي وعبد ال�سالم والدراجي) على تر�شيح حممد
مهدي كبه زعيم حزب اال�ستقالل لكونه من الطائفة ال�شيعية ومن زعماء احلركة

 -704عبد الكرمي فرحان .ح�صاد ثورة .لندن � .1994ص( :137يف اجتماع ملجل�س قيادة الثورة
احاط عبد ال�سالم عارف االع�ضاء علما بقرب ايفاد ( )42طالبا من الكلية الع�سكرية العراقية
�إىل الكلية الفنية مب�صر على ان يكونوا من ال�سنة).
 -705الذاكرة التاريخية (م�صدر �سابق) �ص.254
 -706ح�سن العلوي .التاثريات الرتكية يف امل�شروع القومي العربي يف العراق .لندن .1988
�ص.137
 -707انظر مثال بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص .126لال�سف مل يجر تكرمي هذا الرجل بعد
�سقوط �صدام ،ومل يطلق ا�سمه على �شارع او مدر�سة.
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الوطنية)( .((70اما �صبحي عبد احلميد فيقول( :لقد راع��وا يف انتخاب جمل�س
ال�سيادة التوازن الطائفي والقومي يف العراق)(.((70

املفارقة هنا ،ان االختيار للمنا�صب ال�سيا�سية ،عندما يكون وفق الطريقة املتبعة يف
العهد امللكي ,التي جتعل من الأكرثية �أقلية طائفية ،فهي تراعي  -يف نظر �صبحي عبد
احلميد  -التوازن الطائفي يف العراق .اما عندما جتري وفق الن�سب ال�سكانية ،فهي
حما�ص�صة طائفية بغي�ضة .وكمالحظة �سريعة �سنعود اليها الحقا بالتف�صيل ،فان امل�س�ألة
الطائفية غدت  -يف العهد اجلمهوري  -مع�ضلة حقيقية .فالنا�س يف العهد امللكي كانوا
يح�سبونها من حبائل اال�ستعمار� ،أما وقد قام نظام وطني ،فان ت�شكيل الدولة على نف�س
الأ�س�س الطائفية ال�سابقة ،ابقى العراق حتت املعادلة القلقة التي و�صفها امللك في�صل
الأول كاالتي :حكومة عربية �سنيه حتكم �أكرثية �شيعية( .((71وبالتايل فان العراق اخذ
ينزلق �شيئا ف�شيئا �إىل اح�ضان املخطط الربيطاين القدمي القائم على االيقاع بني ابناء
ال�شعب العراقي(.((71
وبالعودة �إىل جمل�س ال�سيادة ،فقد كان جمرد �صورة .وقد ا�ستقال ال�شيخ حممد مهدي
كبة منه  -يف � 7شباط � -1959ش�أنه �ش�أن الوزراء القوميون الذين ا�ستقالوا من الوزارة.
وحاول عبد الكرمي قا�سم مبختلف الو�سائل �إقناعه ب�سحب ا�ستقالته ،التي ظلت معلقة ملدة
طويلة .لكن كبة ظل م�صر ًا عليها ،وكان يرف�ض ا�ستالم راتبه ال�شهري ،وحتى بعد قبول
ا�ستقالته ،رف�ض ا�ستالم الرواتب التي �صرفت له عن املدة بني تقدمي ا�ستقالته وقبولها،
رغم ان القوانني تبيح له ذلك ،وانه كان يف ام�س احلاجة اليها(.((71
وقد متادى عبد الكرمي قا�سم يف التعامل مع جمل�س ال�سيادة بعد ذلك ،لدرجة ان
 -708الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.231
 -709عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص.103
� -710شوكت .امل�صدر ال�سابق� .ص.624
 -711النفي�سي .امل�صدر ال�سابق� .ص( 199النفي�سي اكادميي كويتي كبري لكنه لال�سف حتول
يف الفرتة االخرية �إىل م�شجع للعنف الطائفي يف العراق).
 -712العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.210
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مرا�سيم جمهورية خطرية ،كانت تعد وت��ذاع من االذاع���ة ،قبل عر�ضها على جمل�س
ال�سيادة ،وتوقيعها منه ،كما يق�ضي الد�ستور امل�ؤقت .يقول جا�سم العزاوي �سكرتري عبد
الكرمي قا�سم:
(اذك��ر ،على �سبيل امل�ث��ال ،تكليف ال�سيد حممد �سلمان ب��وزارة النفط� ،إذ اخذت
املر�سوم بعد اذاعته من الراديو �إىل دار ال�سيد رئي�س جمل�س ال�سيادة فوقعه دون
ان يبدي �أي مالحظة تدل على امتعا�ضه).
وكان جنيب الربيعي هو الذي يوقع  -يف االونة الأخرية  -املرا�سيم اجلمهورية ،نيابة
عن جمل�س ال�سيادة ،برئي�سه و�أع�ضائه( .((71وهذه واحدة من ممار�سات كثرية ،تدل على
ان عبد الكرمي قا�سم� ،ش�أنه �ش�أن �سلفه الو�صي ،و�ش�أن خلفائه احلكام اجلمهوريني ،كان
ال يحرتم الد�ستور ،وال يلتزم باحكامه ،حتى عندما يكون لديه جمل�س �سيادة �صوري(.((71
وهكذا فان كل الذين حكموا العراق ،مل يكن يهمهم �إقامة دولة عراقية حديثه ،مبنية على
ا�س�س قانونية �صحيحة� .إمنا كان يهمهم احلكم ،واحلكم وحده.
وهذا يف�سر بالتايل ،كيف ان االو�ضاع يف العراق ،كانت يف كل نظام مت�سي ا�سو�أ من
النظام الذي �سبقه ،فاملمار�سات الالدميقراطية ،والالقانونية ،كانت ترتاكم وتتكاثر،
بحيث ا�ضعفت واوهنت ا�ستقرار العراق ،ووحدة �شعبه ،و�سالمته الوطنية.
ظل جمل�س ال�سيادة مكونا  -بعد ا�ستقالة كبة  -من ع�ضوين فقط ،حتى وفاة ع�ضو
املجل�س (الكردي) خالد النق�شبندي  -عام  -1961ب�سكتة قلبية .فا�صدر عبد الكرمي
قا�سم قرارا ب�صفته القائد العام للقوات امل�سلحة الوطنية  -يف  27ت�شرين الأول -1961
بحل جمل�س ال�سيادة ،واعادة ت�شكيله من جنيب الربيعي رئي�سا ،وعبد املجيد كمونة (ع�ضو
جمل�س اخلدمة �سابقا) وهو �شيعي ،ور�شاد عارف وهو كردي ،ع�ضوين يف املجل�س .وكال
ال�شخ�صيتني غري معروفتني �سيا�سيا(.((71

 -713امل�صدر ال�سابق نف�سه.
 -714امل�صدر ال�سابق نف�سه.
 -715العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.320
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ان بع�ض رجال القانون املقربني من عبد الكرمي قا�سم ،افتوا بان من حقه ،ا�ستخدام
�صالحيات القائد العام للقوات امل�سلحة الوطنية ،يف اع��ادة ت�شكيل جمل�س ال�سيادة.
النه � -أي القائد العام للقوات امل�سلحة الوطنية  -هو الذي ا�صدر البيان الأول للثورة
و�أ�س�س النظام اجلمهوري .مع الإ�شارة �إىل ان ذلك املن�صب مل يكن قد الغي حتى ذلك
الوقت( .((71لكن الطريقة التي متت بها اعادة ت�شكيل جمل�س ال�سيادة هي  -وح�سب رواية
وزير املعارف �آن��ذاك( - ((71احلادثة الأكرث داللة ،التي تظهر طبيعة احلكم الع�سكري
الفردي و�أ�ساليبه ،يف �إدارة �ش�ؤون البالد بعد  14متوز .فقد �شكا وزير املعارف �إ�سماعيل
العارف �إىل عبد الكرمي قا�سم ،من ان رئي�س جمل�س ال�سيادة ،مل يوقع على مر�سوم اعادة
تعيني الدكتور عبد اجلبار عبد اهلل رئي�سا جلامعة بغداد .فقال له عبد الكرمي( :ان
الفريق جنيب الربيعي بد�أ يتنا�سى التاريخ القريب وهو مت�أثر ببع�ض الدعايات ومع ذلك
ال تقلق �سوف يوقعه بعد غد).
يف اليوم التايل ،ويف اجتماع جمل�س الوزراء ،قال عبد الكرمي قا�سم� :أرجو ان ي�سمع
املجل�س ما يلي :قررت باعتباري الزلت القائد العام للقوات امل�سلحة الوطنية ،الذي كان
وال يزال م�صدر ال�سلطات للنظام الثوري ،ان احل جمل�س ال�سيادة و�أعيد ت�أليفه بعدئذ.
فوجيء اجلميع بذلك و�سكتوا وك�أن على ر�ؤو�سهم الطري .اما رئي�س جمل�س ال�سيادة
والذي كان يح�ضر اجتماعات جمل�س الوزراء ،فقد امتقع لونه وبدا عليه االرتباك وا�ضحا..
ويف منت�صف اجلل�سة توقف عبد الكرمي قا�سم وقال :لدينا مر�سوم �آخر اقر�أه عليكم .ثم
بد�أ يقر�أ مر�سوم اعادة ت�أليف جمل�س ال�سيادة من الربيعي وعارف وكمونه .عند ذاك بدت
عالئم االرتياح على وجه الربيعي الذي ظل مرتبكا طوال اجلل�سة .اال انه وقع على مر�سوم
تعيني عبد اجلبار عبد اهلل( ((71قبل انف�ضا�ضها وك�أنه فهم الدر�س.
 -716امل�صدر ال�سابق� .ص(323الهام�ش).
 -717امل�صدر ال�سابق� .ص.323 -322
 -718احد خريجي جامعة هارفرد االمريكية .مت�ضلع يف علوم الفيزياء واالنواء اجلوية .كان
ي�ساري النزعة وجابه خالل رئا�سته اجلامعة معار�ضة قوية من اال�ساتذة (امل�صدر ال�سابق.
�ص .)320مات يف الواليات املتحدة عام  1969ودفن فيها.
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تقييم ثورة  14تموز:

يف تقييم ثورة  14متوز ،تربز امامنا ثالث نقاط �أ�سا�سية ،ال ميكن اغفال �أي منها �أو
الف�صل بينها ،واال ف�سنقع يف تب�سيط خمل حلدث مثل ثورة  14متوز ،بكل ا�سبابه وظروفه
ونتائجه .هذه النقاط هي:
�أوال :ان  14متوز كانت ثورة بكل معنى الكلمة .فنحن ابتداء من هذا اليوم� ،سنكون
�أمام عراق يختلف كلية عن العراق امللكي .لي�س يف نظام احلكم فح�سب ،بل ان املجتمع
العراقي طر�أت عليه تغريات كربى ،وكان يحتاج ل�سنوات طويلة حتى يتغري بتلك ال�صورة
التي تغري عليها بعد  14متوز.
لقد �أدت الثورة �إىل انقالب اجتماعي عظيم ،يف القيم واملفاهيم ،ويف العادات
والتقاليد .وانا هنا ا�صور الأمور كما هي دون ان �أق�صد اال�شادة بها� ،أو الإ�ساءة �إليها.
ان مما ينايف البحث العلمي القول بان  14متوز انقالب ع�سكري( .فالثورة يف امليدان
االجتماعي ال�سيا�سي هي التغيري املفاجئ يف النظام االجتماعي وال�سيا�سي وامل�ؤ�س�سي
القائم .قد تكون الثورة عنيفة وقد تتخللها عمليات �سفك دماء لكنها تكون دوما من عمل
قوى منظمة �أو غري منظمة تفوق من حيث القوة القوى املحافظة التي تدافع عن النظام
وتكون نتيجة الثورة خلق نظام جديد)( .((71وبعيد ًا عن حرفية التعاريف الأكادميية يقول
كامل اجلادرجي( :ميكننا ان نقول بان ثورة  14متوز ثورة �شعبية مل يقم بها اجلي�ش اال
بدور الطليعة)(.((72
كانت املدينة العراقية حتت رحمة �سلطة عثمانية متخلفة .وتقف على ر�أ���س هذه
ال�سلطة طبقة �سيا�سية مغلقة تقريبا ،ومن ال�صعب االن�ضمام اليها ،ومن ت�ؤاتيه الفر�صة
لين�ضم اليها ،فانه يظل على هام�شها .وكان الريف حتت رحمة اقطاع قا�س ب�شع .ويف يوم
 14متوز� ،سقط كل هذا ،و�سقطت معه رموزه وقيمه وتقاليده.

 -719ذبيان و�آخرون .امل�صدر ال�سابق� .ص.76
 -720الدليمي .امل�صدر ال�سابق� .ص.246
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ثانيا :لقد حدث بعد ثورة  14متوز �صراع �سيا�سي عنيف .ورغم انه ال �سبيل �إىل
تفادي حدوث بع�ض �صور العنف يف املجتمع �آنذاك .فان رجال الثورة ،وخا�صة عبد الكرمي
قا�سم ،لو كانوا اكرث حكمة وحنكة ،لكانت الأمور �أقل �سوءا بكثري ،ولعرب البلد تلك املرحلة
ب�أقل اخل�سائر.
�إن النظام امللكي ،هو الذي خلق ظروفا م�ؤاتية لذلك العنف ال�سيا�سي .ففي عامل
ما�ض وم�ستقبل� .أو بعبارة �أدق حركة متتد من
ال�سيا�سة ،لي�س هناك حا�ضر ،وامن��ا ٍ
املا�ضي �إىل امل�ستقبل ،الن احلا�ضر ال يلبث اال ان ي�صبح ما�ضيا .وبالتايل فب�إمكان املرء
ما�ض وم�ستقبل� .أما حديثه عن احلا�ضر فهو من قبيل التجاوز.
ان يتحدث عن ٍ
فالنظام امللكي بعدم ت�أ�سي�سه حلياة �سيا�سية �سليمة ،تقوم على تقاليد م�ستقرة،
وب�إهماله ال�صحة والتعليم ،حيث ترك خلفه اكرث من  ٪80من ال�شعب اميا .وباجهازه
امل�ستمر على احلياة املدنية ،وبقمعه القوى ال�سيا�سية وق�سوته على مواطنيه ،خلق بيئة
مثالية للعنف ال�سيا�سي ،حتول فيها �ضحية الأم�س �إىل جالد اليوم .ويجب اال نغفل ونحن
نتحدث عن ذلك العنف ال�سيا�سي ،الإ�شارة �إىل العوامل اخلارجية ،من اقليمية ودولية،
حيث اجواء احلرب الباردة ،ومارافقها من �صراعات وانقالبات وحروب.
وحيث كانت م�س�ألة الوحدة مع اجلمهورية العربية املتحدة ،ق�ضية كربى يف املنطقة،
ان مل تكن �آنذاك الق�ضية الأكرب ،والتي دارت حولها �صراعات وثورات وم�ؤامرات.
لكن ال�شيء الأكيد ،ما مل يكن هناك خلل ذاتي ،فلن يكون هناك ت�أثري كبري للعامل
اخلارجي .ولذلك فان �أنظارنا يجب ان تتجه �أوال �صوب العوامل الذاتية التي انتجت ذلك
ال�صراع .وبالتايل البد من الت�أكيد ب�أن ال�صراع الذي ن�ش�أ بعد الثورة ،والذي اخذ �صورا
متعددة منذ ذلك احلني ،ما هو اال تعبريات ومتظهرات لأزمة كيان� ،سببها الت�شوهات
التي ا�صابت الدولة العراقية ،منذ ت�أ�سي�سها ،والتي تعمقت يف مراحل خمتلفة من العهد
امللكي .و ف�شلت الثورة يف �إزالتها ،فظل كل �شيء كما هو.
ثالثا :اذا نظرنا �إىل  14متوز ،على �أ�سا�س ما انتهت اليه الأمور ،خا�صة بعد عقد من
الزمان ،عندما جاء �إىل احلكم نظام القتلة يف  17متوز ،وجمازرهم وحروبهم ،و�صوال
�إىل االحتالل الأمريكي للعراق .فان املرء يتمنى لو ان كل هذا مل يحدث ،ولو ان النظام
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امللكي مل ي�سقط.
لكنّ هذا الكالم� ،أ�شبه بالبكاء على الأطالل ،وهو ال ي�ستقيم ودرا�سة التاريخ .فالنظام
امللكي يجب �أن ننظر له كما هو يف زمانه ،وهو بهذا املقيا�س كان  -كما قلنا مرار ًا  -نظام ًا
فا�سداً� ،سيئاً ،ع�صيّا على الإ�صالح والتطوير.
من جانب �آخر �إن كل حدث ت�أريخي البد �أن تناق�ش نتائجه ،و�أن يحكم عليه على
�أ�سا�سها .الأمر الذي يدفع املرء للقول ان ثورة  14متوز اخفقت يف بلوغ اهدافها .وان كل
االجنازات التي مت حتقيقها ،فقدت قيمتها املادية واملعنوية ،بعد فرتة لي�ست طويلة من
قيامها.
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ولد عبد الكرمي( ((72يف املهدية � -أحد احياء بغداد ال�شعبية  -يف  21ت�شرين الثاين
 .((72( 1914لأب �سني و�أم �شيعية ،هما :قا�سم حممد البكر الزبيدي ،املولود يف مدينة
احللة ع��ام  1870واملتويف يف بغداد ع��ام  ،1956حيث دف��ن يف مقربة ال�شيخ معروف
ببغداد .ويقال ان ا�سم االب اال�صلي هو جا�سم ،ويبدو ان عبد الكرمي كان �أول افراد
العائلة ا�ستخراجا للجن�سية ،فثبت ا�سم ابيه قا�سما ولي�س جا�سما .وبالطبع ان ذلك قد
مت مبوافقة ابيه ور�ضاه ،الن ح�صول �أي فرد من افراد العائلة على اجلن�سية ،يحتاج �إىل
ح�ضور االب وموافقته( .((72اما االم فهي كيفية ح�سن اليعقوبي ،وقد ولدت عام ،1880
وتوفيت يف � 9شباط � ،1953أي قبل ع�شر �سنوات من مقتل ابنها يف نف�س اليوم ،وقد
دفنت يف مدينة النجف ،بناء على و�صيتها .وهناك روايات تقول ان �أمه كردية فيلية(.((72
 -721اعتمدنا يف ترجمة عبد الكرمي قا�سم على امل�صادر التالية :ب�صري ،امل�صدر ال�سابق.
اجل��زء االول .و ليث الزبيدي ،امل�صدر ال�سابق .وعبد القادر ،امل�صدر ال�سابق .وخ��دوري،
امل�صدر ال�سابق .وخليل ابراهيم ح�سني ،مو�سوعة  14متوز ،االجزاء  5و 6و .7ود .عبد اخلالق
ح�سني .ثورة  14متوز  1958العراقية وعبد الكرمي قا�سم ،دم�شق  .2003وعلي خيون ،دبابات
رم�ضان ،بغداد  .1988ود .عقيل النا�صري ،عبد الكرمي قا�سم (من ماهيات ال�سرية الذاتيه)
دم�شق  .2006واحمد فوزي ،عبد الكرمي قا�سم يف �ساعاته االخرية ،بغداد .1990
 -722بح�سب اال�ضبارة ال�شخ�صية لعبد الكرمي قا�سم يف ملفات وزارة الدفاع فانه اجرى
معاملة لت�صحيح مواليده من � 1910إىل  .1914اما يف دفرت خدمته اال�صلي فقد ورد انه من
مواليد ( 1912خيون .امل�صدر ال�سابق� .ص 44هام�ش رقم  .)19وانظر ردا على ذلك (د.
النا�صري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص( 179 -178الهام�ش)).
 -723انظر النا�صري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.168 -165
 -724انظر ردا على هذه الرواية ،امل�صدر ال�سابق� .ص.163 -161
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والأك��راد الفيلية هم الأكراد ال�شيعة وموطنهم الأ�صلي �إيران .ويغلبون عادة انتماءهم
الطائفي على انتمائهم القومي� ،أي انهم �شيعة قبل ان يكونوا اكرادا.
كان عبد الكرمي قا�سم �أ�صغر اخوته ،وهم حامد( )1986 -1905وكان تاجر حبوب،
وهو الوحيد -من بني اخوانه واخواته -الذي اتبع مذهب امه .ويقال ان قا�سم االب،
عندما �سكن ال�صويرة ،ار�سل اوالده �إىل احد كتاتيب املدينة .وملا عرف ان املال يعلم
اوالده ال�صالة على الطريقة اجلعفرية ،نهره وطلب منه االكتفاء بتعليمهم املبادئ العامة
وحفظ القر�آن( .((72اما الأخ الثاين فهو عبد اللطيف ( )1977 -1910وكان نائب �ضابط
يف القوة اجلوية،ومل يتغري حاله يف عهد �أخيه قط( ،((72فقد كان يذهب �إىل عمله يوميا
على دراجة هوائية .وكان متدينا ،ب�سيطا يف ثقافته و�سلوكه ،ومل يعقب .ولعبد الكرمي
�شقيقتان ،هما �أمينة زوجة يا�سني حممد �صالح القي�سي رئي�س كتاب حمكمة الكاظمية.
وجنية زوجة الزعيم الركن عبد اجلبار جواد قائد الفرقة الرابعة ،و�شقيق العقيد حممد
علي جواد قائد القوة اجلوية العراقية ،الذي قتل مع الفريق بكر �صدقي عام .1937
انهى عبد الكرمي درا�سته الثانوية يف الفرع االدبي عام  .1931وانخرط يف نف�س العام
يف �سلك التعليم ،فعني معلما للغة االجنليزية يف مدر�سة ال�شامية االبتدائية .ولكنه ترك
التعليم يف العام التايل ،والتحق بالكلية الع�سكرية ،التي تخرج منها يف ن�سيان .1934
ا�شرتك يف حركات الفرات � -أي يف قمع ثورة الع�شائر  -يف ال�سنة التالية .ويف الن�صف
الأول من عام  ،1937قدم مع �آخرين طلبا لنقل خدماته �إىل القوة اجلوية العراقية ،ولكن
طلبه رف�ض لعدم �صالحيته ان يكون طيارا .ورفع يف �شهر �أيلول � 1937إىل رتبة مالزم
�أول .ويف ماي�س  1938نقل من الديوانية �إىل �آمر ف�صيل يف الكلية الع�سكرية ببغداد.
 -725امل�صدر ال�سابق� .ص( 160 -159الهام�ش).
 -726هذا االمر يذكرنا بالرتب واالمتيازات واالموال التي منحها �صدام الخوانه واقربائه،
فعلى �سبيل املثال ،عني ال�سائق باجلي�ش العراقي ،علي ح�سن جميد ،وزيرا للدفاع برتبة فريق
اول طيار ركن .وعني اجلندي ح�سني كامل جميد وزيرا للت�صنيع الع�سكري برتبة فريق اول
ركن .واجلندي عبد حمود �سكرتريا لرئي�س اجلمهورية برتبة فريق ف�ضال عن �شهادة الدكتوراه
التي �صار يتلقب بها (راجع للمزيد طالب احل�سن .حكومة القرية .بريوت .)2002
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جمعت الكلية الع�سكرية � -سنة  -1938بني ا�شخا�ص ربطت بينهم فيما بعد ،احداث
دامية ،غريت وجه التاريخ العراقي .ففي هذه ال�سنة التحق بالكلية كطالب :عبد ال�سالم
عارف ،الذي انهى للتو درا�سته الثانوية ،واملعلمان احمد ح�سن البكر وطاهر يحيي .وكان
عبد الرحمن عارف قد تخرج من هذه الكلية يف نف�س هذه ال�سنة .اما معلمهم يف الكلية
فكان عبد الكرمي قا�سم(.((72
التحق عبد الكرمي بكلية الأرك���ان يف كانون الثاين  ،1940وتخرج منها يف كانون
�أول  ،1941بدرجة (�أ)( ،((72والتي مينح احلا�صل عليها قدم �سنتني( ((72كما جنح يف
امتحان اللغة االنكليزية الذي اجرته وزارة الدفاع لل�ضباط الأركان ،وح�صل على اجلائزة
املخ�ص�صة للناجحني.
ا�شرتك يف حرب فل�سطني  -عام  -1948فكان امرا للفوج الثاين للواء الأول الذي كان
يقوده جنيب الربيعي  -رئي�س جمل�س ال�سيادة بعد الثورة  -و�سنعود بعد قليل للحديث عن
دوره يف حرب فل�سطني.
ويف �أيلول  ،1950اوفد �إىل انكلرتا يف دورة ع�سكرية .ورفع يف ال�سنة التالية �إىل رتبة
عقيد ركن .ويف كانون الأول � 1953أ�صبح امرا للواء التا�سع ع�شر التابع للفرقة الثالثة التي
كان يقودها جنيب الربيعي �أي�ضا .ويف �أيار  1955رُفع �إىل رتبة زعيم ركن .ويف  6كانون
الثاين  1959رُفع �إىل رتبة لواء ركن ،ويف  6كانون الثاين � 1963إىل رتبة فريق ركن .ولكن
لقب الزعيم  -الذي اخذ من رتبته يوم الثورة  -ظل ل�صيقا با�سمه.
وبالعودة �إىل ال��وراء� ،إىل حرب فل�سطني عام  ،1948حيث ابلى عبد الكرمي قا�سم

 -727امل�ؤلف .امل�صدر ال�سابق� .ص.35
� -728سمعت من �ضابط عراقي كبري ،والعهدة عليه ،بان احلا�صلني على درجة(�أ) من كلية
االركان ،يعدون على اال�صابع.
 -729الغريب ان ين�شر باحث مب�ستوى خليل ابراهيم ح�سني ر�سالة من النقيب عالء الدين
حممود يقول فيها ان تلميذه عبد الكرمي قا�سم كان م�ستواه العلمي الع�سكري متو�سطا  -مييل
�إىل اقتبا�س اراء غريه ويتبناها ..الخ (انظر ح�سني .امل�صدر ال�سابق .اجلزء ال�ساد�س� .ص20
(الهام�ش) و انظر رد النا�صري عليه يف عبد الكرمي قا�سم (م�صدر �سابق)� .ص.)275 -274
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بالء ح�سنا يف تلك احلرب ،وحفر ا�سمه ببطوالته واجنازاته يف تاريخ تلك احلرب(.((73
فقد كان  -بدون اية مبالغة  -بطل حرب فل�سطني .وبلغ من جديته يف تلك احلرب (انه
امتنع عن تناول �أي كحول مدة بقائه يف فل�سطني رغم انه كان يف حياته الع�سكرية يجامل
جال�سه بال�شرب يف بع�ض الأحايني)(.((73
يقول العميد الركن املتقاعد جا�سم العزاوي يف مذكراته( :لقد تعرفت يف فل�سطني
باملقدم الركن ،حينذاك ،عبد الكرمي قا�سم �إذ التحقت وف�صيلي من �سرية الهند�سة
االلية �إىل مقر فوجه ..كنا يف حينه نده�ش ل�شجاعته واقدامه وحما�سته الوطنية يف قتال
ال�صهاينة ،وكان حمبوبا عند منت�سبي وحدته واقرانه ...ولقد ا�شعل نار احلما�سة يف فوجه
بعد ان ت�سلمه من املقدم الركن املرحوم علي غالب عزيز وهو يف حالة انهيار تام وارعب
ال�صهاينة وحطم معنوياتهم يف قاطعه �إىل درجة انهم رموا املن�شورات من الطائرات على
قطعاتنا حتر�ض اجلنود على عبد الكرمي قا�سم)(.((73
ويقول خليل �إبراهيم ح�سني( :ان املقدم الركن عبد الكرمي قا�سم قد �أمر حينئذ
بطرية املدفعية امللحقة به ان ت�ضرب املواقع اليهودية ملعاونة اجلي�ش امل�صري الذي كان
يُ�ضرب بالنقب� ،أو بالرد على نريان اليهود التي ق�صفت مواقع فوجه ،ومل يكن عمله هذا
ير�ضي القيادة العراقية ف�أحالته �إىل جمل�س حتقيقي مرتني فادين يف الأوىل وبريء يف
الثانية .ويف حينه قدر ال�ضباط عمل عبد الكرمي قا�سم وا�ستهجنوا امر القيادة و�ضمروا
الث�أر يف نفو�سهم.((73()..
فذات يوم قام اليهود بهجوم مباغت على فوج عبد الكرمي قا�سم ،ومتكنوا من احتالل

 -730راجع خليل �سعيد ،تاريخ حرب اجلي�ش العراقي يف فل�سطني ،بغداد  ،1966اجلزء الثاين،
�ص .118 ،98 ،97 ،85 ،62 ،42 ،36 ،21 ،16 -6
 -731ح�سني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.74
 -732العزاوي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.32
 -733الذاكرة التاريخية (م�صدر �سابق)� .ص( .18حر�صت ان اقت�صر يف احلديث عن بطوالت
عبد الكرمي قا�سم يف فل�سطني على �شهادات ال�ضباط الذين ان�شقوا عليه بعد  14متوز 1958
وت�آمروا على نظامه� ،أي ال�ضباط غري املوالني له).
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بع�ض الربايا ،فقام الفوج بهجوم مقابل ومتكن من ا�ستعادتها وطرد اليهود منها .وقامت
قيامة القيادة العراقية ،واعتربت ان عبد الكرمي هو ال�سبب يف خرق الهدنة والتحر�ش
باليهود ،وخلق مواقف مل يخطط لها ومل تر�ض عنها القيادة ،فاحيل �إىل جمل�س حتقيقي
برئا�سة مزهر ال�شاوي .وكانت نتيجة املجل�س التحقيقي �إدانة عبد الكرمي قا�سم ،باعتباره
ال�سبب يف خرق الهدنة واح��داث املتاعب .وقد �أث��ار هذا القرار امتعا�ض ًا �شديد ًا بني
ال�ضباط الناقمني على ما يجري من مهازل.
واعرت�ض عبد الكرمي على املجل�س التحقيقي ،وت�شكل جمل�س حتقيقي �آخر برئا�سة
العقيد الركن عمر علي -قائد الفرقة الأوىل يوم  14متوز والذي مررنا يف الق�سم الثاين
على ق�صته  -فرب�أ �ساحته واعترب اليهود هم البادئني يف خرق الهدنة(.((73
ولنمر الآن ب�سرعة على بطوالت اخرى لعبد الكرمي قا�سم يف فل�سطني .فقد نظم يف 12
متوز  1948مفرزة قادها بنف�سه ،وعرب بها نهر االردن من ج�سر ال�شيخ ح�سني ،فق�صفت
م�ستعمرات العدو يف (بي�سان) و(ماعوز حاييم) ق�صفا �شديدا ،موقعة يف �أرتال �سياراته
خ�سائر فادحة .وعادت �إىل موا�ضعها اال�صلية .ثم ويف �صباح اليوم التايل اعاد الكرة على
نف�س االهداف ،موقعا فيها خ�سائر فادحة(.((73
وعندما ا�صدرت له القيادة امرا  -يف  16متوز  -1948ب�أن يتحرك فوجه لاللتحاق
بجحفل اللواء الأول ،على ان يقطع طريقا حددته له القيادة ،وهو طريق �آمن وبعيد عن
خطوط النار .مل ي�سلك عبد الكرمي ذلك الطريق ،وامنا �سلك طريقا �آخ��ر ،كان مير
مبواجهة امل�ستعمرات اليهودية ،ومك�شوفا حتت ت�أثري النريان املعادية .ولكنه كان اق�صر
من الطريق الأول وال يتطلب قطعه اكرث من ن�صف املدة التي يقطع فيها ذلك الطريق.
و�صل الفوج �ساملا �إىل هدفه .وملا �س�ألته القيادة عن مربرات عمله ،اجاب :بانه اعتقد
ان املوقف يتطلب اال�سراع والو�صول باقرب وقت م�ستطاع ،الن القطعات العراقية ال بد

 -734ح�سني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.56 -55
 -735امل�صدر ال�سابق� ،ص.71
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وانها كانت بحاجة �إىل النجدة والعون ،ولذلك �سلك الطريق الثاين(.((73
ويف � 20آب  1948نقل املقدم الركن علي غالب عزيز من من�صب �آمر الفوج الأول
التابع للواء الأول ،وحل حمله املقدم الركن عبد الكرمي قا�سم ،الذي التحق بعمله اجلديد
يف اليوم نف�سه .ويف امل�ساء هاجم العدو الفوج الأول ،واحتل بع�ض الربايا .فلم ميهلهم
�آمر الفوج (اجلديد) ،اذ قام بهجوم مقابل �سريع ،ا�ستمر حتى ال�ساعة اخلام�سة من
�صباح اليوم التايل ،وا�ستطاع طرد العدو وال�سيطرة على املوقف ،ومل يتكبد �سوى اربعة
جرحى(.((73
ويف � 26آب  ،1948عقد اجتماع برئا�سة املراقبني الدوليني ،بني اجلانب اال�سرائيلي
الذي مثله عدد من ال�ضباط .واجلانب العراقي الذي مثله املقدم الركن عبد الكرمي قا�سم
والرئي�س الأول الركن خليل �سعيد واملالزم الأول خليل �إبراهيم ح�سني (م�ؤلف مو�سوعة
 14متوز فيما بعد).
كان املراقبون الدوليون مزودين بخرائط م�ؤ�شرة ت�أ�شري ًا مغلوطاً .وكانت املوافقة على
هذه الت�أ�شريات ،تعني التخلي عن ار�ض يدافع عنها العراقيون ،وت�سليمها لال�سرائيليني،
فرف�ض ال�ضباط العراقيون الثالثة التنازل عن �شرب واحد ،وهدد اال�سرائيليون با�ستخدام
القوة لفر�ض ذلك .فكان جواب عبد الكرمي قا�سم ورفاقه االثنني :حبذا لو حاولتم ذلك،
لنلقنكم الدر�س الذي ت�ستحقونه.
وفعال نفذ العدو تهديده ،وهاجم املواقع العراقية ،ولكن فوجه ومبعاونة جحفل اللواء
الأول ،لقنهم الدر�س الذي ي�ستحقونه ،و�أف�شل هجومهم(.((73
وقد كرمه قائد القوات العراقية يف االردن بكتابي �شكر .الأول بتاريخ  14حزيران
 -736ح�سني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص (46 -45وم��ن املالحظ ان خليل ابراهيم ح�سني ورغم
حديثه امل�سهب عن بطوالت عبد الكرمي قا�سم واجنازاته ،فهو ماانفك ي�شكك بنواياه و�سالمة
قواه العقلية .ويبدو انه مل يغفر لعبد الكرمي ما عاناه يف عهده من اعتقال وتعذيب ما كان
ي�ستحقه رجل مثله ابدا).
 -737امل�صدر ال�سابق� ،ص.72
 -738امل�صدر ال�سابق� ،ص.75 -74
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 ،1948على جهوده املنطوية على العزم واجلر�أة ،وخ�صو�صا عمله الأخري يف جلب مدافع
هاون  3عقدة ،والتي �سبق ان فقدها فوج عراقي �آخر يف منطقة كي�شر.
ام��ا الثاين ففي � 24آب  ،1948و�شكره فيه لقيادته بنف�سه� ،سرية م�شاة ،وط��رده
اليهود من الربايا التي احتلوها ،والذين هربوا هروبا خمزيا ،وتركوا يف مواقعهم جميع
امتعتهم(.((73
وهاجم اال�سرائيليون ليلة � 28 -27آب  ،1948ربايا املنا�ضلني دير البلوط وكفر قا�سم،
واحتلوا بع�ض الربايا .ومل ميهلهم قا�سم هذه املرة �أي�ضا ،ف�شن هجوما مقابال ،وا�سرتجع
جميع الربايا ،يف معركة ا�ستمرت طيلة يوم � 28آب ،ويف امل�ساء ابرق �إىل القيادة العراقية
قائال( :من ال�سهولة احتالل املجدل) وطلب الأمر بذلك .لكن القيادة اجابته مبا يلي:
(لي�س ملجدل يابا اهمية كربى ..الخ)(.((74
لقد ام�ضى عبد الكرمي قا�سم اكرث من �سنة يف فل�سطني(من  5ماي�س � 1948إىل 11
حزيران  )1949كان فيها القائد املنت�صر يف كل معاركه( ،((74رغم عدم تعاون القيادة
الع�سكرية معه ،والتي احالته  -كما تطرقنا لذلك �سابقا� -إىل جمل�س حتقيقي.
يقول خليل �إبراهيم ح�سني:
(�سبق ان ذكرنا ما وجب ذك��ره عن حتركات عبد الكرمي قا�سم يف فل�سطني والتي
كانت مثار �إعجاب الكثري من ال�ضباط الأع��وان (من رتبة مالزم �إىل رتبة رائد)..
رغم ما رافقها من تهويل ومبالغة .اما ال�ضباط الذين يف م�ستوى رتبته �أو �أعلى
فلم يكن ت�شنيعهم من �ضروب املناف�سة �أو النقد البناء بل كان ح�سدا �أو حقدا على ما
ا�صابه من �شهرة)(.((74

 -739امل�صدر ال�سابق� ،ص.76 -75
 -740امل�صدر ال�سابق� ،ص.73 -72
 -741امل�صدر ال�سابق� ،ص 72وانظر عبد القادر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .34 -31
 -742امل�صدر ال�سابق�.ص( 94ادى ال�صراع على ال�سلطة ـ بعد  14متوز ـ وتويل اعداء عبد
الكرمي ال�سلطة� ،إىل التعتيم على دوره يف فل�سطني ،بحيث ان االجيال التالية التعرف �شيئا عن
ذلك الدور).
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ومتيز عبد الكرمي قا�سم ـ كما يقول خليل �إبراهيم ح�سني ـ مب�ساعدة الفل�سطينيني
وك�سب �صداقتهم واحلنو عليهم ومد يد العون للمنا�ضلني والالجئني ،وخا�صة الجئي اللد
والرملة الذين �سلمهم كلوب با�شا �إىل اليهود بعد دخول اجليو�ش العربية ،وراقب �سلوك
جنوده مراقبة دقيقة ،واحلقيقة كانت رقابة النف�س الذاتية ملنت�سبي اجلي�ش العراقي يف
فل�سطني مدعاة فخر واعتزاز(.((74
ولنقف االن عند التقارير ،التي ك��ان يكتبها عنه ر�ؤ���س��ا�ؤه ،خ�لال مراحل خدمته
الع�سكرية� .إذ جنده قد طور نف�سه وح�سن من ادائ��ه ،الأم��ر الذي يوميء �إىل قابليات
الرجل وقدراته الع�سكرية اجليدة.
 -743امل�صدر ال�سابق��� ،ص ،73العجيب اال يذكر عبد الكرمي قا�سم ـ ولو ملرة واح��دة ـ يف
االدبيات الفل�سطينية ،الي�سارية منها واليمينية ،رغم كل بطوالته ومواقفه يف فل�سطني .بينما
يكون التمجيد من ن�صيب �صدام ،الذي �صار بعد ان اختلف يف الت�سعينات مع االمريكان يتلطى
خلف راية فل�سطني ،و�ضرب تل ابيب بــ� 41صاروخا ،قتلت ثالثة او اربعة ا�سرائيلني ،واخذ
يعطي كل من يقوم بعملية ا�ست�شهادية  25الف دوالر .بينما مل يقدم لفل�سطني طيلة � 23سنة
من حكمة ،عندما كانت ميزانية العراق ال�سنوية تنوف على الثالثني مليار دوالر� ،شيئا .بل
ت�آمر على الثورة الفل�سطينية  -يف ايلول  -1970مع امللك ح�سني .فقد حر�ض النظام العراقي
الثورة الفل�سطينيه ،على مقاتلة النظام االردين .ويف الوقت نف�سه ابلغوا النظام االردين انهم
لن يتدخلوا يف املعركة الدائرة مع الفل�سطينيني (باتريك �سيل .ابو ن�ضال بندقية لاليجار.
القاهرة � .1992ص 118وانظر اي�ضا خدوري .العراق اال�شرتاكي .بريوت � .1958ص .)272ويف
اواخر ال�سبعينات �شن النظام العراقي حملة اغتياالت وا�سعة يف �صفوف املقاومة الفل�سطينيه،
بحيث ان احد قادة املقاومة �صرح بانهم مل يعودوا يعرفون من يقتلهم :هل هم املو�ساد ام
املخابرات العراقية (انظر عن االغتياالت �سيل (امل�صدر ال�سابق) �ص 83 -77و�ص  231وما
بعدها) .اما جرمية �صدام الكربى بحق فل�سطني كما هي بحق العراق كانت حربه �ضد ايران.
يقول مدير ا�ستخباراته الع�سكرية يف اعرتاف مت�أخر باحلقيقة ب�أن احلرب العراقية -االيرانيه
كانت (لتحويل املجهود العربي واالهتمام من ال�صراع العربي -اال�سرائيلي �إىل �صراع �آخر يتم
فيه �ضرب القوة االيرانية بالقوة العراقية) (اللواء وفيق ال�سامرائي .حطام البوابة ال�شرقية.
الكويت � .1997ص .)364ومن يريد ان يت�أكد من �صحة هذا القول فلينظر الآن �إىل او�ضاع
االمة العربية والتي ت�شتت �شملها وانحدرت او�ضاعها ب�سبب حروب �صدام ومغامراته.
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فقد جاء يف التقرير ال�سري لعام  ،1944ب�أن عبد الكرمي قا�سم كثري الن�سيان حتى يف
واجبه ،بطيء العمل جدا ،كثري الت�شبث الخذ االجازات ،غري مرتبط بواجبه وال ي�صلح
ملن�صبه(.((74
وما ادري مدى دقة التقرير ال�سابق ،واق�صد بالدقة هنا مهنية ال�ضابط الذي و�ضع
التقرير وحياديته .فكل التقارير الأخرى ا�شادت بكفاءاته وقدراته.
ف�آمر اللواء الثالث كتب عنه يف التقرير ال�سنوي بعد احلركات الفعلية التي جرت
للفرتة من � 9آب �إىل  20ت�شرين الأول  1945يقول:
(انه �ضابط ركن خلوق جدا ،كرمي النف�س ،ودقيق يف اعماله وثقافته العامه جيدة،
و�سوف يكون يف امل�ستقبل من �ضباط اجلي�ش القديرين)(.((74

وذكر التقرير ال�سنوي ال�سري ،لعام � ،1946إنه ي�صلح لوظيفته ،ويتمكن من �إجناز
واجبه ،حري�ص جداً ،يحب امل�س�ؤولية ،ذو ت�شبث �شخ�صي ممتاز ،دقيق يف �أعماله ،يوثق
به ويعتمد عليه ،ع�صبي املزاج.
ويف عام  ،1949وكان عبد الكرمي قا�سم برتبة مقدم ركن ومبن�صب �آمر فوج ،كتب
عنه �آمر اللواء يقول:
(�آمر جريء �إىل حد التهور ،مندفع يف م�صالح وحدته و�ضبطها).
وكتب جنيب الربيعي قائد الفرقة الثالثة  -عام  -1954عن مر�ؤو�سه عبد الكرمي
قا�سم �آمر اللواء التا�سع ع�شر بانه حري�ص� ،أمني ،ذو اخالق متينة ،يعتمد عليه .وا�ضاف:
(هذا علمي به منذ ان ا�شتغلنا معا يف اللواء الأول ويف حركات فل�سطني وميتاز ب�شيء
واحد هو عدم اال�ستقرار يف مقره).

وكتب عند قائد الفرقة الثالثة  -عام  -1957وكان عبد الكرمي ال يزال �آمرا للواء

 -744خيون ،امل�صدر ال�سابق� ،ص( 36مع اال�سف ان امل�ؤلف املذكور كان انتقائيا يف عر�ضه
للتقارير التي كتبت عن عبد الكرمي قا�سم ،فن�شر التقارير التي كان يعتقد بانها ت�سيء له ،ومل
ين�شر مثال التقارير التي كتبت عنه يف حرب فل�سطني والتي كان فيها اطراء كبري له).
 -745عبد القادر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص( 46هوام�ش الف�صل االول).
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التا�سع ع�شر:
(ع�صبي ولكنه ي�ضبط نف�سه� ،ضابط ركن جيد ،خمل�ص بواجبه ،و�أمني يف اعماله،
كرمي النف�س ،لطيف املع�شر ،نزيه ،جريء ومندفع ،له نظرة طيبه يف الأمور االدارية
والتنظيم ،لطيبة نف�سه ينخدع احيانا �إىل حد التحيز ،لي�س من طبعه اال�ستقرار
واالنتظار يف حمل واحد).

�آما �آخر تقرير �سري عنه فكان للواء الركن غازي الداغ�ستاين قائد الفرقة الثالثة،
بتاريخ  ،1958 /5 /30فقد و�صفه ب�أنه:
(يت�سرع احيانا يف ق��رارات��ه ،ام��ا خ�صاله الأخ��رى فهو �ضابط �شجاع ي ��ؤدي واجبه
ب�أمانه.((74()..
زيارة عبد السالم عارف إلى دمشق:

بعد �أربعة �أيام من قيام الثورة� ،سافر وفد ميثلها برئا�سة عبد ال�سالم عارف �إىل
دم�شق ،للقاء الرئي�س جمال عبد النا�صر ،ولبحث امل�سائل امل�شرتكة مع اجلمهورية العربية
املتحدة .و�ضم الوفد �صديق �شن�شل وزير االر�شاد(االعالم) ،وحممد حديد وزير املالية،
وعبد اجلبار اجلومرد وزير اخلارجية ،وال�ضباط عبد ال�ستار عبد اللطيف وحممد جميد
وحردان التكريتي .وقد ا�ستمرت زيارة الوفد حتى  20متوز ،ثم عادوا �إىل العراق.
لي�س للزيارة اهمية ا�ستثنائية جتعلنا نفرد لها عنوانا خا�صا بها ،لوال انها كانت بداية
خالف عبد الكرمي قا�سم مع كل من عبد ال�سالم عارف من جهة ،واجلمهورية العربية
املتحدة من جهة اخرى.
ففي م�أدبة الع�شاء التي اقيمت على �شرف الوفد العراقي� ،س�أل الرئي�س جمال عبد
النا�صر عن فا�ضل اجلمايل -وزير اخلارجية يف العهد امللكي -واذا بعبد ال�سالم يقول:
هل تريد �أن ابعث لك بر�أ�سه؟ ان الأمر ال يكلف اكرث من ع�شرة فلو�س ثمن الطلقة.
ورغم ما بدا على مالمح عبد النا�صر من ده�شة ورمبا امتعا�ض ،فان عبد ال�سالم زاد

 -746خيون ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.37
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على ما قال :لي�س لدينا كاملحرو�سة( .((74ف�أجاب عبد النا�صر ان الظروف تختلف(.((74
وبح�سب رواية فائق ال�سامرائي �سفري العراق يف القاهرة فان عبد النا�صر �أخذ انطباعا
عن عبد ال�سالم ب�أنه طفل(.((74
نقلت هذه الرواية �إىل عبد الكرمي ،ولكن بعد حتويرها� ،أو �إ�ضافة جزء �آخر لها .ومما
زاد الطني بلة ،ان احدا من �أع�ضاء الوفد العراقي مل يذكر ا�سم عبد الكرمي قا�سم ،يف
اخلطب التي القيت على اجلماهري يف دم�شق� ،أو يف االجتماعات التي انعقدت مع عبد
النا�صر ،وك�أنه رجل جمهول لي�س له يد يف الثورة(.((75
تقول الرواية اجلديدة التي و�صلت �إليه  :ان عبد ال�سالم عر�ض اعالن الوحدة الفورية
مع اجلمهورية العربية املتحدة ،يف جل�سة خا�صة اختلى فيها مع عبد النا�صر ،ف�س�أله
عبد النا�صر :ما هو موقف �صاحبكم؟ �أي عبد الكرمي قا�سم .ف�أجابه عبد ال�سالم انه
ال يكلف �سوى ع�شرين فل�سا ،و�أ�شار �إىل جعبة عتاد امل�سد�س الذي كان يحمله .فامتع�ض
عبد النا�صر من تلك الإجابة ،ون�صحه ب�أن يوجه الثوار جهودهم لدعم الثورة داخليا قبل
امل�ضي يف اتخاذ خطوة �سريعة نحو الوحدة( .((75ويعلق �إ�سماعيل العارف وزير املعارف
يف عهد قا�سم ،والقريب منه جدا ،على هذه الرواية قائال:
(وال ميكن اجلزم ب�صحة هذه املحاورة ولكن املعلومات التي و�صلت �إىل عبد الكرمي
قا�سم اكدت له ذلك)(.((75

 -747املحرو�سة هي اليخت امللكي لفاروق ملك م�صر الذي اطاحت به الثورة .ويق�صد عبد
ال�سالم بكالمه هذا ،بان رجال الثورة يف العراق ،مل يفعلوا كما فعل رجال الثورة يف م�صر،
حني ار�سلوا فاروق باملحرو�سة مبعدا �إىل ايطاليا .امنا قتلوا العائلة املالكة ونوري ال�سعيد..
وك�أن القتل مفخرة!
 -748ح�سني ،ثورة ال�شواف يف املو�صل � ،1959ص.83
 -749العزاوي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.162
 -750الذاكرة التاريخية (م�صدر �سابق)� ،ص�( 46شهادة خليل ابراهيم ح�سني).
 -751العارف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.284 -283
 -752امل�صدر ال�سابق� ،ص.371
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وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه :كيف ت�سرب هذا احلديث الذي جرى يف جل�سة خا�صة؟
وم��ن هو ال�شخ�ص ال��ذي نقله �إىل عبد الكرمي قا�سم؟ على �أي ح��ال ،يقال ان عفيف
البزري و�أمني النفوري  -ال�شيوعيني ال�سوريني املعروفني -هما اللذان ار�سال �إليه هذه
االخبار(.((75
وبعد حوايل ال�شهر ،وحتديدا يف اواخر �آب  ،1958قدم احلزب ال�شيوعي العراقي
�إىل عبد الكرمي قا�سم ،برقية خمتلقة ـ مدعيا ان احد اعوانه يف ال�سفارة امل�صرية قد
�سرقها من �سجالتها ـ ت�شري �إىل اتفاق عبد ال�سالم عارف مع �سلطات اجلمهورية العربية
املتحدة ،لإزاحته من من�صبه(.((75
كان التاريخ املو�ضوع على الربقية هو  18متوز � ،1958أي اليوم ال�سابق لزيارة عبد
ال�سالم �إىل دم�شق( ،((75والتي هي مو�ضوع حديثنا االن.
وك�أغلب احداث ثورة  14متوز ،هناك روايات متعددة حول هذه الربقية .خا�صة وانها
كانت من اهم الأ�سلحة التي ا�ستخدمت يف ال�صراع على ال�سلطة ،بعد ثورة  14متوز.
فال�شيوعيون يت�شبثون بها ،ليثبتوا ب�أن عبد ال�سالم عارف واجلمهورية العربية املتحدة،
هم الذين بدءوا ومبكرا الت�آمر على عبد الكرمي قا�سم( ،((75والقوميون ي�شريون اليها،
باعتبارها من االعيب ال�شيوعيني ل�سلب الثورة و�سرقتها(.((75
يقول جا�سم كاظم العزاوي �سكرتري عبد الكرمي قا�سم �آنذاك:
(اطلعت ،بعد ذلك ،على الربقية و�أخربت بها امللحق الع�سكري يف ال�سفارة امل�صرية،
العقيد عبد املجيد فريد ،وعاتبته على مثل ذلك التدخل وحذرته من وجود ا�شخا�ص
يف ال�سفارة يعملون حل�ساب ال�شيوعيني .وبعد م�ضي يوم �أو يومني ات�صل بي عبد

 -753انظر العزاوي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.162
 -754عبد احلميد ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.133 -132
 -755ليث الزبيدي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .352
 -756انظر مثال النا�صري ،عبد الكرمي قا�سم يف يومه االخري (م�صدر �سابق)� ،ص 130
(هام�ش رقم .)184
 -757انظر مثال العزاوي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.167
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املجيد فريد ونفى وجود مثل هذه الربقية نفيا قاطعا و ُم�ؤكدا)(.((75
اما الباحث خليل �إبراهيم ح�سني  -وهو احد ال�ضباط الأحرار املعار�ضني لقا�سم -
في�ؤكد وجود الربقية ،ولكنه ين�سب للقائم باالعمال امل�صري �آنذاك  -والذي يفرت�ض انه
هو الذي ار�سل الربقية -نفيه انه كتب جملة( :وقد ي�ضطر عبد ال�سالم يف �أي وقت �إىل
التخل�ص من عبد الكرمي) وغريها .وي�ضيف خليل �إبراهيم ح�سني قائال:
(�سرقت ال�سفارة الربيطانية هذه الربقية و�سلمتها �إىل احد ال�شيوعيني الذي �سلمها
�إىل عبد الكرمي قا�سم)(.((75

ويروي هاين الفكيكي ،عن عامر عبد اهلل احد ابرز القيادات ال�شيوعية:

(ان زغلول عبد الرحمن م�س�ؤول املخابرات يف �سفارة اجلمهورية العربية املتحدة
يف بغداد �آنذاك� ،سلم �صورة عن الربقية �إىل عزيز �شريف الذي او�صلها بدوره �إىل
قا�سم .وبعد �سنوات خطفت اجهزة االمن امل�صرية ،زغلول عبد الرحمن من احدى
العوا�صم الأوربية ونقلته �إىل القاهرة حيث حوكم واع��دم لأ�سباب مل يك�شف عنها
متاما)(.((76

ولي�س هناك ادنى �شك بان املخابرات اال�سرائيلية والغربية� ،سربت  -ويف منا�سبات
عديدة� -إىل هذا احلاكم العربي �أو �آذاك ،اخبارا ادت �إىل توتر عالقاته مع حاكم عربي
�آخر .فعلى �سبيل املثال (�سرب املو�ساد �إىل (انور ال�سادات) عن طريق جهة ثالثة ،بان
هناك م�ؤامرة ليبيه ،فقام ال�سادات مت�أثرا بهذه الد�سي�سة بالعدوان على ليبيا عام
.((76()1977
وما كانت هذه الد�سائ�س لتمر ،لوال العقد النف�سية الفظيعة ،التي تختزنها نفو�س بع�ض
احلكام العرب ،والتي جعلت من ال�سهل على املخابرات املعادية ،التالعب بهم وتوجيههم
باالجتاه الذي تريده.
 -758امل�صدر ال�سابق� ،ص.167
 -759الذاكرة التاريخية (م�صدر �سابق)� ،ص�( 263شهادة خليل ابراهيم ح�سني).
 -760هاين الفكيكي ،اوكار الهزمية :جتربتي يف حزب البعث العراقي� ،ص.91
 -761امل�ؤلف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.260
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ان من ال�صعب الت�صديق بق�صة الر�سالة� ،أو ما ورد فيها من ت�آمر .فعالقة عبد الكرمي
وعبد ال�سالم  -يف الأيام الأوىل من الثورة -مل تزل جيدة( ،((76هذا من جهة.
وعالقة عبد الكرمي قا�سم باجلمهورية العربية املتحدة -من جهة اخرى  -كانت يف
�أوج قوتها .حتى ان عبد املجيد فريد امللحق الع�سكري امل�صري ببغداد ،ام�ضى اياما ينام
بجوار غرفته التي كان يتقا�سمها وعبد ال�سالم ،يف وزارة الدفاع ،وزُود بخط هاتفي
حكومي خا�ص ،لي�سهل االت�صال به من قبل عبد الكرمي نف�سه(.((76
ولعل عبد الكرمي قا�سم ،يف تلك الأيام ،كان اقرب �إىل قلب جمال عبد النا�صر من عبد
ال�سالم� .إذ مل يكن عبد النا�صر مرتاحا -خالل زيارة الوفد العراقي لدم�شق -ال�سلوب
االخري املندفع(.((76
وجتمع الروايات على ان عبد النا�صر كان يتخذ املوقف القائل بان على الثورة  -وهو ما
او�ضحه �أي�ضا لعارف خالل لقائه به يف دم�شق  -ان تثبت اقدامها قبل �أي �شيء �آخر(.((76
يقول عبد املجيد فريد ـ وهو كما ذكرنا قبل قليل ـ امللحق الع�سكري امل�صري يف بغداد
عام :1958
(مل تكن هناك فكرة القامة الوحدة مع العراق ومل اتلق �أي توجيه بهذا اخل�صو�ص
وق��د كنا ن�سمع اجلماهري ترفع �شعار ال��وح��دة يف ال���ش��وارع ومل نكن نعرف �شيئا
عنها �أو لنا دخل فيها ..واعتقد ان ال�شيوعيني يف العراق بالغوا يف جت�سيم خطورة
ال�شعار لكي ال تتكرر عملية الغاء احلزب ال�شيوعي كما جرى يف �سوريا اذا حتققت
الوحدة.((76()..

 -762وكدليل على ان عالقتهما الزالت قوية ،انظر مثال موقفهما املتماثل  -يف تلك االيام -
من عبد الوهاب االمني (العزاوي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.)163 -162
 -763مذكرات حازم جواد (الرجل الذي قاد البعث العراقي �إىل ال�سلطة عام  ،)1963حمل
وتاريخ الطبع مغفالن� ،ص.97
 -764امل�صدر ال�سابق� ،ص.99
 -765بطاطو ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.129
 -766العارف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.279
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ومل يكن عبد ال�سالم عارف بدوره  -وقد كان احلاكم احلقيقي للعراق يف تلك الأيام
 متحم�سا للوحدة .وعندما عاد �إىل بغداد من دم�شق �صرح قائال:(ان العالقات بني اجلمهورية العربية املتحدة والعراق ت�ستند �إىل وحدة الهدف
ووحدة ال�شعوب) .ومل يذكر �شيئا حول االندماج �أو حول �أي ارتباط �آخر من طبيعة
د��س�ت��وري��ة( .((76لكن عبد ال�سالم وبعد ان ب��د�أ ال�صراع على ال�سلطة ،مع عبد
الكرمي قا�سم  -خالل الأي��ام القليلة القادمة  -رفع راية الوحدة ،و�أ�صبح رمزها
الأول يف العراق.
وفيما بعد ،واق�صد بعد االطاحة بعبد الكرمي قا�سم ،وا�ستالم عبد ال�سالم ال�سلطة،
ظهر عبد ال�سالم على حقيقته ،فهو مل يكن ي�ؤمن بها يوما من الأي��ام ،وامنا كان
�شعار ال��وح��دة  -بالن�سبة له � -سلما لل�سلطة .بل (د�أب على مهاجمة اجلمهورية
العربية كلما زاره وفد فالحي �أو عمايل يف الق�صر ..ومرة ذكر ان املجتمع امل�صري
جمتمع فا�سد يعج بالفنانات وبنات الهوى واخرى ابدى ا�ستغرابه يف تلهف القوميني
امثال فالن وفالن على الوحدة مع م�صر)(.((76

وبالعودة �إىل اواخر �آب ( ،1958لقد ازعجت هذه الربقية عبد الكرمي كثريا وحزت
يف نف�سه فا�ضمرها لعبد ال�سالم .كان االحرى به م�صارحة عبد ال�سالم والطلب منه ان
يقدم تف�سريا لذلك �أو نفيها)( .((76لكنه مل يفعل.
تصاعد الخالف بين قاسم وعارف:

بد�أت العالقة بني عبد الكرمي قا�سم وعبد ال�سالم عارف عام  ،1938عندما كان الأول
معلما يف الكلية الع�سكرية ،والثاين طالبا فيها .وقد ارتبطا بعالقة حميمة ،يقول حميي

 -767بطاطو ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.129
 -768فرحان ،ح�صاد ثورة(م�صدر �سابق)� ،ص.169
 -769العزاوي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص(167يتحدث العزاوي عن الربقية -رغم ت�شكيكه بها-
وك���أن عبد الكرمي قد اطلع عليها يف وقتها .ولال�سف فان مذكرات العزاوي -على اهميتها
الق�صوى -فيها خلط كثري بني االحداث و اال�شخا�ص وحتتاج �إىل مراجعة وت�صحيح).
جعفر احل�سيني
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الدين عبد احلميد ع�ضو اللجنة العليا لل�ضباط الأحرار:
(ان عبد ال�ك��رمي ك��ان يعتمد على عبد ال�سالم ع��ارف ويعتربه اك�ثر م��ن �صديق،
ويعتربه ك�أخ)(.((77
اما عبد ال�سالم نف�سه فكان يقول قبل الثورة( :ان��ا عبد الكرمي قا�سم وعبد الكرمي
قا�سم انا)( .((77وكان ي�شيد بكل منا�سبة بعبد الكرمي قا�سم وجر�أته ودوره املنتظر(.((77

لقد رف�ض رفعت احلاج �سري وغريه من ال�ضباط الأحرار ك�سب عبد ال�سالم عارف
�إىل �صفوفهم( .((77لكن عبد الكرمي قا�سم وكما م ّر بنا �سابقاً -وبعد حوايل �أ�سبوعني
من ان�ضمامه للجنة العليا لل�ضباط الأحرار  -جاء به� ،إىل اجتماع للجنة ،دون ان ي�أخذ
موافقتها .الأمر الذي ادى �إىل احتجاج بع�ض �أع�ضاء اللجنة العليا على ذلك .فتدخل
بع�ض الأع�ضاء ومتت ت�سوية الأمر ،و�أ�صبح عبد ال�سالم  -منذ ذلك الوقت  -ع�ضوا يف
اللجنة العليا(.((77
ي�صف عبد الكرمي فرحان ع�ضو اللجنة العليا لل�ضباط الأحرار ،اللجنة العليا ،بعد
ان�ضمامهما اليها قائال:
(كانت اجلل�سات واالجتماعات يف �أول الأمر هادئة ر�صينة لكنها تغريت بعد ان�ضمام
عبد الكرمي قا�سم وعبد ال�سالم عارف فا�شتد اجلدل وحدثت م�شادات كالمية يف

 -770املحاكمات ،اجل��زء اخلام�س� ،ص (241 -237نقال عن الزبيدي ،امل�صدر ال�سابق،
�ص( 344الهام�ش)).
 -771عبد احلميد ،امل�صدر ال�سابق� ،ص (270رواية حممد جميد).
 -772فرحان ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.89
 -773انظر العارف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص( 133الهام�ش) .وفرحان ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .60
 -774عبد احلميد ،امل�صدر ال�سابق� ،ص( 211 -210رواية رجب عبد املجيد) .واحلقيقة ان
رجب ينفرد وحده باحلديث عن ح�صول احتجاج ،فمح�سن احلبيب يقول( :مل يخربنا قبل
جميئه بانه ير�شح عبد ال�سالم ..وهكذا �ساد االجتماع جو من الوجوم ،وبعد ان ر�أى عبد
الكرمي االنطباع غري احل�سن الذي احدثه ت�صرفه هذا ،اخذ ميدح عبد ال�سالم ويزكيه ..الخ)
(احلبيب ،امل�صدر ال�سابق�،ص.)55
198

ثورة في العراق  /العراق 1963 - 1958

بع�ض الأحيان وكانت الأ�سئلة تطرح لغر�ض التحدي والإحراج واال�ستفزاز وظهرت
ب��وادر تكتل وك��ان هناك اتفاق ت��ام يف وجهات النظر بني عبد الكرمي قا�سم وعبد
ال�سالم عارف ،و�أرجح �إنهما كانا يجتمعان ويتداوالن قبل ح�ضور اجلل�سة .لقد كان
االثنان ي�سعيان لل�سيطرة على التنظيم ومل يتورعا عن انتقاد اللجنة العليا يف كل
منا�سبة ثم ان�ضم �إليهما و�صفي طاهر)(.((77

وقد حتدثنا يف الق�سم الثاين من الكتاب عن كيفية �سيطرة عبد الكرمي قا�سم وعبد
ال�سالم عارف على تنظيم ال�ضباط الأحرار ،وعزلهما اللجنة العليا ،بحيث انها بدت  -يف
الفرتة الق�صرية ال�سابقة للثورة  -وك�أنها جممدة �أو حملولة( .((77باخت�صار �شديد �إنهما
�سرقا من اللجنة العليا تنظيمها مبا يف ذلك جمموعة اللجنة البديلة (�أو الو�سطية) والتي
كانت مرتبطة بها .لكن هذا القول يفقد الكثري من قيمته �إذا عرفنا ب�أن اللجنة العليا ظلت
حتى �آخر حلظة مرتددة و عاجزة عن القيام بالثورة.
ثمة جانب �آخر ،يدل على ما كان بني عبد الكرمي وعبد ال�سالم من ان�سجام تام ،وعلى
طريقتي تفكريهما املت�شابهة .فقد ارتبط كل منهما بعالقة قوية ب�أحد رموز النظام امللكي.
فعبد ال�سالم ارتبط برئي�س �أركان اجلي�ش رفيق عارف( .((77وقد جعلته هذه العالقة  -يف
البداية  -مو�ضع �شك عند بع�ض ال�ضباط الأحرار(.((77

 -775فرحان ،امل�صدر ال�سابق� ،ص 74 -73وانظر اي�ضا ال�صفحات .91 -86
 -776يقول حم�سن احلبيب( :قال عبد ال�سالم للجنة البديلة ان اللجنة العليا حلت نف�سها
واللجنة مل حتل نف�سها) .ويروي حممد جميد( :ان عبد الكرمي فرحان ..قلنا له لقد �سمعنا
ان اللجنة العليا حلت نف�سها ،فقال :هذا غري �صحيح ..وبعد يومني عاد قائال :كالمكم �صحيح
فان اللجنة العليا قد انحلت) .اما �صبحي عبد احلميد فيقول( :قبيل الثورة با�شهر قليلة
اتفقا(ويق�صد قا�سم وعارف) على االنفراد بالثورة وال�سلطة لذلك تعمدا اثارة النقا�ش احلاد
يف اجتماعات اللجنة العليا ،ثم تخريب هذه االجتماعات ،ثم ان�سحب منها املرحوم عبد ال�سالم
واخذ ي�شيع بان اللجنة قد حلت نف�سها) .الذاكرة التاريخيه (م�صدر �سابق) �ص65و .)209
 -777فرحان ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.69
 -778العارف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص(133الهام�ش).
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وارتبط عبد الكرمي بنوري ال�سعيد .يقول �إ�سماعيل العارف وهو يتحدث عنه عام
:1954
(وقد كان ال�شيء الوحيد الذي ي�ؤخذ عليه هو تقدير واحرتام نوري ال�سعيد له الذي
كان يزوره يف املن�صور حيث مع�سكره الدائم)(.((77

فقد اعتاد ان يزوره يف مع�سكره بطائرة ع�سكرية عمودية .وكان يلبي طلباته جميعها،
والتي يتعلق اغلبها بحاجات املع�سكر ،ف�أ�صبح مع�سكره من �أجمل املع�سكرات تنظيما(.((78
واثبتت االح��داث فيما بعد ان االثنني ا�ستطاعا ومبكر �شديد ان يوظفا عالقتيهما
بالرجلني لتغطية ن�شاطيهما( .((78وقبل ذلك ف�إنهما ا�ستفادا من تينك العالقتني يف
تدعيم مركزيهما الع�سكريني يف اجلي�ش العراقي.
اخلال�صة لقد كانت بني عبد الكرمي قا�سم وعبد ال�سالم عارف عالقة حميمة وان�سجام
تام وطريقة تفكري متقاربة .وكان كل واحد منهما �أقرب �إىل الآخر من �أي �صديق �آخر،
وهذا ال ينفي وجود اختالف بينهما يف الكثري من الطباع .كان رفعت احلاج �سري يقول:
(ان عبد ال�سالم ال يزيد وال يقل عن عبد الكرمي .وان كان عبد الكرمي �أف�ضل منه
ب�أ�شياء كثرية)(.((78

وا�ستطاعا ان يوظفا  -قبل الثورة  -هذه االختالفات يف طباعهما ،وبخبث �شديد،
خلدمة مقا�صدهما امل�شرتكة .فعندما ك��ان عبد ال�سالم يطلق العنان لل�سانه  -يف
اجتماعات اللجنة العليا  -كان عبد الكرمي يلوذ ب�صمته املعهود ،حتى ال تنقطع عالقتهم
نهائيا باللجنة العليا .ثم ر�أينا كيف ثار عبد الكرمي  -يف ق�صة تر�شيح عبد ال�سالم التي
مر ذكرها يف الق�سم الثاين -على رجب عبد املجيد .ور�أينا كيف اتفق عبد الكرمي مع
املهداوي لتخريب �آخر اجتماع للجنة العليا قبل الثورة.

 -779امل�صدر ال�سابق� .ص.101
 -780امل�صدر ال�سابق� ،ص( 129الهام�ش).
 -781امل�صدر ال�سابق �ص.129 -127
 -782العزاوي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.158
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�أما الكالم ب�أن عبد ال�سالم كان يعتقد ان عبد الكرمي يف جيبه ،واحلقيقة ان عبد
ال�سالم كان يف جيب عبد الكرمي( .((78فهو جزء من تداعيات ال�صراع على ال�سلطة الذي
�شهده العراق بعد  14متوز.
فقد كتب عبد ال�سالم يف و�صيته  -يوم  13متوز � -1958إىل والده احلاج حممد عارف
يقول:
(فقد توكلت على اهلل مع �إخ��واين وعلى ر�أ�سهم ال�صديق الويف الزعيم الركن عبد
الكرمي قا�سم لإنقاذ الوطن الغايل من اال�ستعمار واذنابه وهذا كل ما امتكن عليه
وانا متحمل النتائج ب�ضمري مرتاح)(.((78

وال اعتقد ان هناك حلظة �صدق يف حياة �أي �إن�سان كهذه اللحظة ،التي كتب فيها عبد
ال�سالم و�صيته� .أي اللحظة التي يكون فيها الإن�سان وجها لوجه �أمام املوت.
ونفذ الرجالن الثورة .كان عبد الكرمي قا�سم قائدها الأعلى ،وك��ان عبد ال�سالم
عارف قائدها امليداين .فعارف كان م�ؤهال  -يوم  14متوز  -1958ان يقود هجوما على
بغداد ،ولكن مل يكن قادرا على قيادة ثورة .فقد كان من نوع الرجال القادرين على الفعل،
ولكنهم بحاجة �إىل من يقودهم .ويبدو انه �سيحتاج خلم�س �سنوات مريرة لي�صبح قادرا
ونا�ضجا -يف ت�شرين الثاين  -1963على قيادة ثورة ع�سكرية ناجحة ،اطاحت ب�شركائه
البعثيني.
كان عبد ال�سالم عارف الرجل املنا�سب كقائد ميداين للثورة .وبالطبع ان القائد
امليداين هو الأكرب دورا يف التنفيذ ،والأكرث مواجهة للخطر .ولذلك فان ت�سميته بـ (فدائي
الثورة)( ((78لي�س فيها �إال القليل من املبالغة.

 -783الذاكرة التاريخية (م�صدر �سابق)� ،ص( 242الكالم ملحمد جميد يف �شهادته عن ثورة
 14متوز).
 -784طالب احل�سن ،اغتيال احلقيقة (م�صدر �سابق)� ،ص.393
 -785ناجي علو�ش .الثورة واجلماهري (مراحل الن�ضال العربي  1961 -1948ودور احلركة
الثورية) .بريوت � .1963ص.123
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وكان عبد الكرمي قا�سم الرجل املنا�سب لي�ضع خطة الثورة ويقودها ،بالإ�ضافة �إىل ما
مينح وجوده على ر�أ�س اللواء التا�سع ع�شر ،عبد ال�سالم وال�ضباط الآخرين ،من اطمئنان،
ب�أن هناك من يحمي م�ؤخرتهم ،ويحول دون حترك فرقة غازي الداغ�ستاين �ضدهم.
يقول حممد ح�سنني هيكل:
(وقيام عبد ال�سالم بتنفيذ الثورة ال ينفي كون عبد الكرمي قا�سم هو القائد احلقيقي
للثورة)(.((78

ولو عاد املرء �إىل �أجواء عام  ،1958حيث حلف بغداد ،وهاج�س الكثري من ال�ضباط-
يومذاك  -ب�أن بريطانيا و�أمريكا لن تقفا مكتوفتي الأيدي �إزاء انقالب يهدد �سيطرتهما
على نفط العراق ،فان بالإمكان القول ب���أن هناك �ضابطني فقط  -من بني ال�ضباط
الأحرار  -كانا م�ستعدين القتحام بغداد ،هما :عبد ال�سالم عارف وعبد الوهاب ال�شواف.
فاقتحام بغداد كان يحتاج �إىل رجل اكرث من �شجاع .كان يحتاج �إىل رجل جمنون.
ويبدو ان التاريخ يحتاج احيانا �إىل املجانني لي�صنعوا ما ال يجر�ؤ العقال على فعله ،اما
القول بان عبد الكرمي قا�سم جاء بثورة عظيمة ،ولكن جاء بفنائها معها ..جاء بعبد
ال�سالم عارف( .((78ففيه الكثري من عدم االن�صاف ،الن االخري مل يكن عن�صرا طارئا
عليها .لقد كان قائدها امليداين .بل رمبا (لوال اقدام عبد ال�سالم عارف على تنفيذ الــثورة
ملـا جتر�أ احد من �أع�ضاء اللجنة العليـا على تنفيذها)(.((78
وقد ركب الغرور عبد ال�سالم بعد الثورة .يقول �صبحي عبد احلميد( :ان النجاح
ال�سهل الذي حققه عبد ال�سالم عارف �صبيحة  14متوز غر�س الغرور والتعايل يف نف�سه).
وي�ضيف قائال:
(لقد ا�ستغربت ت�صرفاته عندما قابلته �صباح يوم  29متوز فقد كان مغرورا و متعاليا
�إىل ابعد احل��دود حتى كان يتعاىل على عبد الكرمي قا�سم نف�سه ويعامله معاملة

 -786حممد ح�سنني هيكل� ،سنوات الغليان ،القاهرة � ،1988ص.421
 -787الزبيدي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.347
 -788امل�صدر ال�سابق� ،ص.345
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التابع ولي�س معاملة الرئي�س والقائد وهذا الت�صرف �سبب كل امل�آ�سي التي تلت جناح
الثورة .ورغم ذلك كان االثنان يت�صرفان بتفاهم تام)(.((78

كان عبد ال�سالم عارف يف الأيام الأوىل للثورة هو امل�سيطر على مقاليد الأمور واملتحكم
يف كل �شيء ،ومل يجر�ؤ الزعيم عبد الكرمي قا�سم على اتخاذ �أي قرار ،حتى الذي هو من
اخت�صا�صه كوزير دفاع �إال مبوافقته ،فتمادى يف حتكمه وتغطر�سه .وقابل ذلك عبد الكرم
قا�سم ب�صرب وهدوء(.((79
يقول جا�سم كاظم العزاوي الذي عني  -يف  28متوز � -1958سكرتريا لوزير الدفاع:
(كنا احيانا نفاج�أ بقوائم �ضباط يحالون على التقاعد دون علمنا ،واكرثهم �ضباط
جيدون يبدو ان ذنبهم هو انهم اق��دم رتبة من عبد ال�سالم �أو انهم مل يخو�ضوا
ال�سيا�سة .كانوا �ضباطا م�سلكيني يحرتمون وظائفهم دون االلتفات �إىل من يحكم
البلد)(.((79

اما ال�ضباط الأحرار وخا�صة �أع�ضاء اللجنة العليا ،فقد عاملهم عبد ال�سالم با�ستعالء
وخ�شونه .كان عبد ال�سالم يخ�سر اخوانه وا�صدقاءه نتيجة لعجرفته وحقده وخ�شونته
وتعاليه(.((79
فقد حارب ال�ضباط الأح��رار ،مبعدا اياهم عن دائرة ال�ضوء وحماذرا منهم(.((79
ونقل اكرث �ضباط اللواء الع�شرين الذين قامت الثورة على اكتافهم �إىل خارج اللواء
م�سندا اليهم منا�صب غري مهمة( .((79وكان العقيد عادل جالل  -الذي مر احلديث عن
دوره يف الثورة والذي نقله عبد ال�سالم �إىل من�صب قائمقام ق�ضاء زاخو الواقع يف اق�صى
 -789عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص.130 -129
 -790فرحان .امل�صدر ال�سابق� .ص .131 -130
 -791العزاوي .امل�صدر ال�سابق.166 ..
 -792امل�صدر ال�سابق� .ص.157
 -793امل�صدر ال�سابق� .ص 158وانظر اي�ضا احلبيب .امل�صدر ال�سابق� .ص.105
 -794اللواء الركن حازم ح�سن العلي .انتفا�ضة املو�صل (ثورة ال�شواف � 8آذار  .)1959بغداد
� .1987ص.27
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�شمال العراق  -يقول �أمام زواره( :اهلل يقبل عبد ال�سالم ي�أخذ ثالثة منا�صب وزاري��ة
وعادل جالل ين�سب قائمقام زاخو)(.((79

وكما حتدثنا عن ذلك �سابقا ،كانت بداية اخلالف بني عبد الكرمي وعبد ال�سالم،
زيارة الأخري لدم�شق ،وما و�صل �إىل االول من اخبار عنها( .((79و�صبت جريدة اجلمهورية
 التي كان عبد ال�سالم راعيها  -الزيت على نارغ�ضب عبد الكرمي مبا كانت تن�شره منمقاالت وعناوين و�صور ،متجد عبد ال�سالم و تربز دوره ،بينما كانت تغفل دور عبد الكرمي
ومكانته(.((79
والبد من الإ�شارة �إىل نقطة مهمة ،وهي ان �صفة االنزواء واخلجل قد تغلبت على عبد
الكرمي قا�سم يف البداية وهو الأمر الذي ا�ستغله عبد ال�سالم جيدا( .((79لكن اخلطب
التي كان يلقيها االخري بدون حتفظ �أو بعد نظر يف الأمور �أدت �إىل ا�ستفزاز كثري من
اجلهات يف داخل العراق وخارجه ،وعلى �سبيل املثال تطرق �إىل حركة م�صدق مما �أدى
�إىل ا�ستفزاز احلكومة الإيرانية يف نف�س اليوم الذي اعرتفت فيه بالنظام اجلديد يف
العراق(.((79
ثم �أخذ عبد الكرمي يتغلب على خجله ،فعقد م�ؤمترات �صحفية خالل الأ�سبوع الأول
من �آب  ،1958واخذ يظهر ويلقي اخلطب على اجلماهري ،والتي �أخذت ت�ستقبله بحما�س
كبري( .((80ومنذ ذلك الوقت ظهرت عنده رغبة جاحمة اىل اخلطابة يف اجلماهري .وقد

 -795امل�صدر ال�سابق� .ص.28
 -796العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص( 167 -166يرى العزاوي ان و�صول الربقية امل�شهورة التي
�سبق ان حتدثنا عنها �إىل يد عبد الكرمي ،والتي يعتقد بانها ملفقه هو الذي فجر ال�صراع بني
الرجلني).
 -797الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.348
 -798العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.371 -369
 -799املحاكمات .اجل��زء اخلام�س��� .ص 249وكذلك ���ص( 269نقال عن الزبيدى .امل�صدر
ال�سابق� .ص.)353
 -800العارف ،امل�صدر ال�سابق� .ص.371 -370
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عريه بذلك عدوه عبد النا�صر(.((80
واحتدم اخلالف بني االثنني اكرث من مرة ب�صدد تعيني بع�ض �آمري االلوية والوحدات.
وكان �أول �صدام علني بينهما ،يف اجتماع جمل�س الوزراء ،حول تر�شيح ممثل للعراق يف
منظمة االمم املتحدة ،بعد ان اعلن املمثل ال�سابق عبد املجيد عبا�س انه ميثل امللك
ح�سني رئي�س االحتاد الها�شمي ،واليعرتف بحكومة الثورة .فقد ر�شح عبد الكرمي قا�سم،
العقيد الركن �إ�سماعيل العارف امللحق الع�سكري العراقي يف وا�شنطن .يف حني ر�شح
عبد ال�سالم� ،صالح مهدي عما�ش معاون امللحق الع�سكري يف وا�شنطن .واحتدم النقا�ش
وتعاىل ال�صراخ(.((80
وهكذا بد�أ ال�صراع بني الرجلني ،وانتهى ما بينهما من �صداقة وود .ففي البلدان
التي حتكمها انقالبات ع�سكرية ،فان ال�صراع بني ال�ضباط ظاهرة طبيعية .وعموما يف
غياب الدميقراطية والتقاليد ال�سيا�سية ،فان القانون الذي ي�سود هو القانون الذي عرب
عنه اخلليفة االموي عبد امللك بن مروان حني قتل �شريكه يف احلكم عمرو بن �سعيد
اال�شدق قائال( :ما اجتمع رجالن قط يف بلدة على مثل ما نحن عليه اال اخرج �أحدهما
�صاحبه).
ومع ذلك فان (من النادر حدوث خالف معقد ووا�سع بني اثنني يعترب احدهما مكمال
ل�شخ�صية الآخر ،كما ان �صداقتهما القدمية واحلميمة كانت تثري اعجاب وا�ستغراب
ال�ضباط الأحرار من �أع�ضاء اللجنة العليا ،وقد و�صفهما اكرث من �شخ�ص ب�أنهما كانا
اكرث من االخوة)( ((80كالذي حدث بني عبد الكرمي وعبد ال�سالم.
وقد لعب فيه املحيطون بهما دورا كبريا .والبطانة يف كل العهود ال تفكر اال مب�صلحتها
اخلا�صة وهي ت�سعى جاهدة لتو�سيع �شقة اخلالف ليخلو لها اجلو وتطالب الغالب بثمن

 -801عبد اخلالق ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص( 67اطلق عبد النا�صر يف احدى خطبه ت�سمية
(اننا) على قا�سم الذي كان ي�ستعمل يف خطبه كلمة اننا بكرثة).
 -802العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.173 -172
 -803الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.349
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الت�أييد(.((80
ان طبيعة كل من عبد الكرمي قا�سم وعبد ال�سالم عارف و�شخ�صيتهما ا�ضفت على
خالفهما طابعا خا�صا .فاذا كانا اكرث ال�ضباط االحرار قدرة على القيام بثورة ،فانهما
اقلهما كفاءة لقيادة بلد كالعراق.
فقد كانا  -من حيث خ�صائ�صهما الذهنية والنف�سية وال�سلوكية -ا�سو�أ �شخ�صني من
ال�ضباط الأحرار -ماخال ال�شواف وو�صفي طاهر -يدخالن العمل ال�سيا�سي.
ولو قدر لثنائي �آخ��ر قيادة  14مت��وز ،كناجي طالب ورج��ب عبد املجيد� ،أو حميي
الدين عبد احلميد وعبد الكرمي فرحان -وانا هنا اق�صد طبائع الأ�شخا�ص ال توجهاتهم
ال�سيا�سية -ملا كنا على االرجح �أمام مثل ذلك ال�صراع الذي ن�ش�أ بني عبد الكرمي وعبد
ال�سالم.
�أما ت�صوير ال�صراع بني الرجلني  -قا�سم وعارف  -وك�أنه �صراع اجتاهني �سيا�سيني
متناق�ضني( .((80فهذا ما يجانب احلقيقة ،و�س�أتناول هذه النقطة بالتف�صيل عند احلديث
عن الثورة وق�ضية الوحدة.
لقد بد�أ ال�سباق بينهما  -منذ اوا�سط �آب  -1958لك�سب ال�ضباط واالن�صار بكل
الطرق امل�شروعة وغري امل�شروعة( .((80يقول �صبحي عبد احلميد �أح��د �ضباط وزارة
الدفاع �آنذاك:
(ويف الوقت الذي كان عبد الكرمي يك�سب حب ال�ضباط وبع�ض طبقات ال�شعب .كان
عبد ال�سالم يرتكب االخطاء واحدة تلو الأخرى .فخطبه غري املدرو�سة ،ومعاملته
الفظة للوفود التي زارت��ه م��ن الع�شائر العربية وال�ك��ردي��ة ،وتعاليه على �ضباط
اجلي�ش ذوي الرتب العاليه ،و ا�صراره على عدم ت�أليف جمل�س قيادة الثورة ،كلها

 -804فرحان .امل�صدر ال�سابق� .ص.131
 -805عبد احلميد ،امل�صدر ال�سابق� .ص( 202الغريب ان يتبنى �صبحي عبد احلميد هذا
الر�أي وهو الذي اتهم عبد ال�سالم يف كتاب ا�ستقالته -يف  30حزيران  - 1965مبحاربة الوحدة
وت�شجيع الطائفية ..الخ (راجع هويدي .كنت �سفريا يف العراق � ،1965 -1963ص.))250
 -806عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص.138
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ا�سباب �أب�ع��دت ع��ددا كبريا من ال�ضباط عنه ،وجعلت كفة عبد الكرمي قا�سم هي
الراجحة)(.((80

ووقف الق�سم الأكرب من ال�ضباط الأحرار ،ومنهم رفعت احلاج �سري وناجي طالب
وناظم الطبقجلي وطاهر يحيي� ،إىل جانب عبد الكرمي قا�سم ،رافعني �شعار وحدة ال�صف
والزعامة الواحدة ،حتى وان تطلب ذلك الت�ضحية بعبد ال�سالم� .إذ كانوا يعتقدون بان
عبد الكرمي قا�سم اكرث ن�ضجا وه��دوءا وكيا�سة ،من عبد ال�سالم املندفع املتهور .وهو
�أي�ض ًا رئي�س اللجنة العليا لل�ضباط الأحرار ،وبالتايل فان زعامته هي التي متثل ال�شرعية
الثورية(.((80
ول�سوء احلظ ان عبد الكرمي قا�سم مل يرد على حتية ال�ضباط الأحرار ب�أح�سن منها
�أو مبثلها ،بل ا�ستمر  -حتى بعد عزله عبد ال�سالم  -يف �سيا�سة اق�صاء ال�ضباط الأحرار
وعزلهم .وهي ال�سيا�سة التي انتهجها و �صاحبه ال�سابق عبد ال�سالم ،منذ اليوم الأول
لقيام الثورة.
فبا�ستثناء ناجي طالب الذي عُ ني وزيرا لل�ش�ؤون االجتماعية ،والذي حتدثنا �سابقا عن
الظروف التي �أدت �إىل اختياره لهذا املن�صب ،مل يعني �أي ع�ضو من اللجنة العليا لل�ضباط
الأحرار ،يف �أي من�صب �سيا�سي(.((80
بينما عينوا يف منا�صب اداري��ة رفيعه -ويف خطوة غريبة � -ضباط ًا مل يكونوا من

 -807امل�صدر ال�سابق� .ص.136
 -808العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.169
 -809يقول حم�سن ح�سني احلبيب( :وهذا رجب عبد املجيد وهو من اوائل الثوار وحمل الكثري
من العبء على كتفيه ..عني مبن�صب مدين هو مدير عام وزارة االعمار ..وهذا �صبيح علي
غالب ..يف من�صب ملحق ع�سكري يف انقرة ،وكرمي فرحان بقي يف من�صبه ك�آمر فوج ..على
احلدود العراقية االردنية ،وعبد الوهاب ال�شواف ار�سل خارج بغداد مبن�صب �آمر لواء م�شاة يف
املو�صل ،واما انا فقد ار�سلت� ..إىل بعقوبة ،وعبد الوهاب االمني عني مبن�صب ملحق ع�سكري
يف القاهرة وهكذا مل يبق من اع�ضاء اللجنة العليا يف وزارة الدفاع ..مقر احلكومة ،غري عبد
الكرمي قا�سم وعبد ال�سالم عارف ومعهما و�صفي طاهر) (احلبيب .امل�صدر ال�سابق� .ص.)105
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ال�ضباط الأحرار .بل واقل ما يقال عن مواقف بع�ضهم  -يوم الثورة  -انها ملتب�سة .فعلى
�سبيل املثال ،ان العميد الركن عبد الوهاب �شاكر قائد الفرقة الثانية ،والذي اعلن والئه
 يوم الثورة  -حلكومة امللك ال�شرعية( ،((81و�أمر ق�سما من القوات التابعه له باال�ستعدادللتحرك �إىل بغداد( ،((81عُ ني مت�صرفا (حمافظا) للحلة ومن ثم لبغداد .ورمبا كان وراء
هذا التعيني كونه ابن حملة عبد الكرمي و�صديقه(.((81
و قد عار�ض عبد ال�سالم  -يف بداية الثورة  -ت�شكيل جمل�س لقيادة الثورة( .((81النه هو
احلاكم ب�أمره يف العراق( .((81لكن ما ان �شعر بقوة عبد الكرمي ،وتزايد نفوذه يف اجلي�ش،
ومنو �شعبيته يف او�ساط اجلماهري ،حتى بد�أ يلح ويعمل بد�أب على ت�شكيل (جمل�س قيادة
الثورة) ،يف حماولة منه للحيلولة دون انفالت الزمام من بني يديه( .((81من جانبه رف�ض
عبد الكرمي قا�سم وقد �سيطر على اجلي�ش والدولة� ،أي مناق�شة �أو حديث ب�ش�أن جمل�س
قيادة الثورة(.((81
هناك اراء خمتلفة حول جدوى ت�شكيل (جمل�س قيادة الثورة)( .((81واظن انه لو ت�شكل
يوم الثورة ،لكان خيارا جيدا ،قد يجنب العراق بع�ض ال�صراع على ال�سلطة ،وقد ي�ضفي
بع�ض العقالنية على �سيا�سة الثورة� .أما ت�شكيله بعد �أ�سابيع من وقوع الثورة ،فهو �أمر مل
يعد ممكنا ،خا�صة وان الدعوة لت�شكيله  -نف�سها  -ا�صبحت �سالحا من ا�سلحة ال�صراع

 -810الذاكرة التاريخية(م�صدر �سابق)� .ص�( 284شهادة اللواء الركن خليل �سعيد).
 -811امل�صدر ال�سابق� .ص�( 302شهادة �صبيح علي غالب).
 -812امل�صدر ال�سابق� .ص( 303ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه :هل يحق لعبد الكرمي قا�سم ان يُبعد
ال�ضباط االحرار ويعني بدال منهم يف منا�صب ادارية رفيعة �ضباطا كانوا موالني للحكم امللكي؟).
 -813فرحان .امل�صدر ال�سابق� .ص.143
 -814الذاكرة التاريخية (م�صدر �سابق)� .ص�( 282شهادة �صبيح علي غالب).
 -815فرحان امل�صدر ال�سابق� .ص.144
 -816امل�صدر ال�سابق� .ص.143
 -817انظر -على �سبيل املثال  -د .حممد ح�سني الزبيدي ،امل�صدر ال�سابق� .ص ،535اذ يرى
ب�أن ال جدوى من ت�شكيل املجل�س ..الن اع�ضاء اللجنة العليا انف�سهم كانوا غري من�سجمني.
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على ال�سلطة .وقد �أدى تداول �أمر ت�شكيل جمل�س قيادة الثورة بني ال�ضباط  -يف اال�سابيع
التالية للثورة � -إىل ازدياد عدد ال�ضباط الذين يعتقدون ب�أن من حقهم �أن يكونوا �أع�ضاء
يف جمل�س قيادة الثورة .فناظم الطبقجلي  -وهو مل يكن من �أع�ضاء اللجنة العليا وال من
قادة الثورة  -كان يقول( :هل �أقبل ع�ضوا واح��دا �أقل مني قدما؟)(� .((81أي انه ال يقبل
�أن ي�ؤلف جمل�س قيادة الثورة من �ضباط �أقل منه يف القدم الع�سكري ،وبالتايل ال بد من
ت�شكيل جمل�س قيادة الثورة من �ضباط كبار ،يف �إمياءة منه �إىل انه احد ه�ؤالء ال�ضباط
الكبار.
وطالب احد ال�ضباط ال�صغار ،من الذين �شاركوا بتنفيذ الثورة ،وهو برتبة رائد ،اما
ان يكون ع�ضوا يف جمل�س قيادة الثورة� ،أو رئي�سا جلامعة بغداد(.((81
ومما يت�صل بهذا ،ان النقيب عبد اجلواد ال�صائغ  -م�ساعد قائد القوة التي وجهها
عبد ال�سالم الحتالل ق�صر الرحاب  -طالب بتعيينه مديرا ل�شرطة املو�صل .وملا مل
يُ�ستجب لطلبه ،حقد ا�شد احلقد ،على كل من عبد ال�سالم عارف وعبد الكرمي قا�سم،
وان�ضم �إىل عبد الوهاب ال�شواف يف ثورته( ،((82وقد لقي م�صرعه بعد ف�شلها.
وبالعودة �إىل ال�صراع بني عبد الكرمي قا�سم وعبد ال�سالم عارف ،بد�أ كل من الرجلني
يخطط لالطاحة بالآخر .وقد و�ضع عبد ال�سالم خطة لالطاحة بعبد الكرمي ،وحدد يوم
� 14أيلول موعدا لها ،فهو متفاءل  -وبت�أثري جناحه يوم  14متوز  -بالرقم !!!((82( 14
الطريف ان �صبحي عبد احلميد (احد �ضباط اللجنة الو�سطية) كان ووفد ع�سكري
يف املطار � -صباح � 9أيلول  -يف طريقهم �إىل م�صر .و�صادف ان العقيد الركن �صبيح
علي غالب كان يف املطار �أي�ضا ،يف طريقه �إىل تركيا ،لت�سلم من�صب امللحق الع�سكري يف
ال�سفارة العراقية فيها.

 -818الذاكرة التاريخية(م�صدر �سابق)� .ص.224
 -819امل�صدر ال�سابق� .ص.225 -224
 -820العلي .امل�صدر ال�سابق� .ص.28 -27
 -821فرحان ،امل�صدر ال�سابق� .ص.145
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جاء ال�ضابط امل�س�ؤول يف املطار وقال ل�صبيح ان العقيد عبد ال�سالم عارف ينتظرك
على التلفون .وعندما رفع �صبيح التلفون قال له عبد ال�سالم( :ارجو املعذرة لعدم ح�ضوري
لتوديعك يف املطار ب�سبب ا�شغايل الكثرية .ولكن ارجو ان تخرب امل�س�ؤولني هناك ان رقم
( )2ال ميكنه ال�صرب اكرث من ذلك وال ميكن بقاء رقم ( )1ورقم ( )2معا).
ا�ستغرب �صبيح من كالم عبد ال�سالم وقال له :ماذا تق�صد؟ وماذا اخرب امل�س�ؤولني
يف تركيا؟
ف�أدرك عبد ال�سالم خط�أه وقال له :ظننتك �صبحي عبد احلميد ..ف�أرجو �أن تخربه
ب�أن يكلمني ف��ورا( .((82فذهب �صبيح �إىل �صبحي وقال له وهو ي�ضحك( :انك املطلوب
ول�ست �أنا).
قال عبد ال�سالم  -يف التلفون  -ل�صبحي ( :يبدو �أنك �سيء احلظ يف الثورات لأنك
كنت �صباح يوم  14متوز يف االردن ،واليوم ت�سافر �إىل القاهرة و�ستفوتك فر�صة امل�شاركة
بتنحية عبد الكرمي قا�سم الين اتفقت م�ساء �أم�س مع �ضباط اللواء الع�شرين على تنحيته،
وانتخبت يوم � 14أيلول موعدا للتنفيذ الين اتفاءل بيوم  ،14وعندما �ستعود �سرتى ان
الأمور قد تبدلت).
فرد عليه �صبحي قائال  :ان هذا الكالم خطري ال يقال يف التلفون .فقال عبد ال�سالم:
ال تخف فلي�س هناك من يتن�صت علينا الن جماعتنا ت�سيطر على اجهزة الرقابة(.((82
يف احلادي ع�شر من �أيلول ،اعفي عبد ال�سالم عارف من من�صب نائب القائد العام
للقوات امل�سلحة ،ونقل اللواء الع�شرين �إىل خارج بغداد ،وحتديدا �إىل مقره الدائم يف
جلوالء(.((82
وقد �سمع عبد ال�سالم بقرار عزله من من�صب نائب القائد العام  -من الراديو -وهو
يهم بركوب �سيارته بعد انتهاء الدوام ،متوجها �إىل بيته .فرجع ي�س�أل عبد الكرمي عن

 -822الذاكرة التاريخية (م�صدر �سابق)� .ص�( 282شهادة �صبيح علي غالب).
 -823عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص139
 -824د .عقيل النا�صري .عبد الكرمي قا�سم يف يومه االخري� ،ص.133
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القرار ،فربره له ب�أن قادة الفرق متذمرون الن نائب القائد العام �أقل منهم رتبة(.((82
فتظاهر عبد ال�سالم باالقتناع ،الن قب�ضته قد وهنت كثريا .وجدير بالذكر ان بيانا ملجل�س
الوزراء قد �صدر �أثر قرار العزل ،يعلن ان هذا التدبري لي�س �إقالة ،وامنا لي�ستطيع عبد
ال�سالم عارف االن�صراف �إىل مهام وزارته(.((82
كان اغلب ال�ضباط الأحرار ،وقادة الفرق ،وكبار ال�ضباط ،ي�شعرون بالر�ضا وهم يرون
عبد الكرمي قا�سم مي�ضي قدما يف عزل عبد ال�سالم .وقد و�صفهما رفعت احلاج �سري
بالديكني املتناقرين وا�ضاف( :اذا انزاح عبد ال�سالم اح�سن لنا من ان ينزاح عبد الكرمي
الن عبد ال�سالم �شخ�ص ال ائتمنه)(.((82
ويف � 30أيلول  ،1958اعفي عبد ال�سالم من من�صبي نائب رئي�س ال���وزراء ووزي��ر
الداخلية ،وعني �سفريا يف بون .كما اعفي الدكتور جابر عمر وزير املعارف من من�صبه.
وف���ؤاد الركابي (قائد حزب البعث يف العراق) من من�صب وزير االعمار وعني وزيرا
للدولة( .((82وجدير بالذكر انه يف الوقت نف�سه اعلن قانون اال�صالح الزراعي  -الذي
يعترب �آنذاك �إجناز ًا عظيم ًا للثورة  -فغطت اهميته على اهمية القرارات االنفة الذكر(.((82
يف اليوم التايل قدم عبد ال�سالم ا�ستقالته من من�صبه اجلديد ك�سفري .وملا و�صلت
اال�ستقالة �إىل عبد الكرمي مزقها وقال�( :س�أجربه على قبول املن�صب ومغادرة العراق) .ثم
ا�ستدعاه ملقابلته يف وزارة الدفاع .وهناك �أ�صر عليه ب�أن ي�سافر ال�ستالم من�صبه ك�سفري
للعراق يف بون .وقال له( :ان بقاءك يف العراق مثار لل�شغب ،ودليل على ذلك انك يف يوم
اجلمعة املا�ضية تعمدت الذهاب �إىل جامع الف�ضل الداء فري�ضة �صالة اجلمعة حيث قلبت
ال�صالة �إىل تظاهرة تهتف لك وتنادي بعودتك �إىل احلكم واين مت�أكد انك �ستكرر ذلك
 -825ليث الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص( 355 -354الهام�ش).
 -826انعام اجلندي� .إىل اين ي�سري ال�شيوعيون بالعراق .بريوت � ،1959ص( 76نقال عن ليث
الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.)355
 -827الذاكرة التاريخية (م�صدر �سابق)� .ص �( 241شهادة حممد جميد).
 -828عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص.141
 -829انظر الزبيدي ،امل�صدر ال�سابق� .ص.355
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يف جوامع اخرى يف امل�ستقبل).
ف�أ�صر عبد ال�سالم على الرف�ض .وملا احتدم النقا�ش بينهما� ،سحب م�سد�سه(.((83
ف�شعر به ف�ؤاد عارف مت�صرف لواء كربالء الذي كان معهما ف�أم�سك به .و�ساعده عبد
الكرمي يف انتزاع امل�سد�س منه .فادعى عبد ال�سالم انه كان يريد االنتحار( .((83فقال له
عبد الكرمي( :اذا اردت االنتحار ،ملاذا مل تنتحر يف بيتك �أو يف �أي مكان �آخر؟ هل تريد
من ال�شعب �أن يقول اين قتلتك؟)(.((83
لقد اتهمه عبد الكرمي ب�أنه يريد اغتياله .ويعلق �صبحي عبد احلميد على ذلك بالقول:
(اين اعتقد �أن عبد ال�سالم كان يريد التهديد باالنتحار لي�ستدر عطف عبد الكرمي ليبقيه
يف بغداد)( .((83وبالرغم من ان املرء ال ي�ستطيع ان يجزم كيف كان عبد ال�سالم يفكر يف
تلك اللحظة ،وهو املعروف بعدم اتزانه وت�سرعه .اال ان وجهة نظر �صبحي عبد احلميد
 الآنفة الذكر  -تبدو االقرب للمنطق ،خا�صة اذا ما ا�ستح�ضرنا �شخ�صيته ،عند مثولهامام حمكمة املهداوي .اذ كان م�ستخذيا ومنهارا ،وحاول ا�ستعطافهم بالدموع والهتاف
بحياة عبد الكرمي قا�سم.
ما �أن �سمعوا �صوت عبد الكرمي ،وهو مي�سك يد عبد ال�سالم ،حتى دخل ال�ضباط الذين
كانوا خارج الغرفة .كان بينهم الزعيم الركن حميي الدين عبد احلميد قائد الفرقة
الرابعة ،ورئي�س اللجنة العليا لل�ضباط االحرار قبل اختيار عبد الكرمي قا�سم رئي�سا لها.

 -830ال قيمة ملا ورد فيما بعد يف مذكرات عبد ال�سالم عارف ،من ت�صوير لالمر وك�أنه حماولة
الغتيال عبد الكرمي ،فهو ادعاء مت�أخر بالبطولة .وعموما فان بطاطو ي�صف هذه املذكرات
بالقول( :تبدو غري مر�ضية �إىل حد بعيد .وهي قبل كل �شيء ،بخيلة بالوقائع كما انها حتتوي
على غمو�ض وتفتقر �إىل الدقة بني احلني والآخر) (بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.)76
 -831عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص.142 -141
 -832العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.179
 -833عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص 142 -141وانظر وجهة نظر مناق�ضة :النا�صري.
امل�صدر ال�سابق� .ص( 142 -134وقد �سماها مبحاولة عبد ال�سالم الثانية معتربا اياها حماولة
انقالبية!).
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ف�أخذ يلطم على ر�أ�سه ا�سفا على ما حل من فرقة بني االثنني.
�أما عبد الكرمي فقد التفت �إىل عبد ال�سالم وقال له( :انني اعفو عنك على �شرط
ان ت�سافر �إىل خارج البلد مل�صلحة الوطن) .ثم انتحى به جانبا ووعده ب�أنه �سيعود خالل
ب�ضعة ا�سابيع .ف�سافر عبد ال�سالم يف  12ت�شرين االول  ،1958مودعا من عبد الكرمي
و�آخرين يف املطار.
ق�ضى عبد ال�سالم �سفرته يف بلجيكا وهولندا ،ومل ي�سافر �إىل بون ،ثم �سافر �إىل فينا
ومنها �أبرق �إىل عبد الكرمي ،يخربه بنب�أ عودته خالل االيام القليلة القادمة .فطلبت اليه
وزارة اخلارجية العراقية ،بوا�سطة ال�سفارة العراقية يف فينا� ،أن يوا�صل ال�سفر �إىل بون،
لكنه مل ي�ستجب لذلك بل ركب الطائرة وعاد �إىل بغداد.
وما �أن دخل داره ،حتى دعاه عبد الكرمي للح�ضور �إىل وزارة الدفاع .وهناك وبعد
نقا�ش طويل بني االثنني ،عر�ض عليه عبد الكرمي �أي من�صب يختاره خارج العراق ،و�أن
يكون ارتباطه برئي�س الوزراء .ولكنه �أ�صر على البقاء يف بغداد.
عندئذ اوعز عبد الكرمي� ،إىل العقيد عبد الكرمي اجلده �آمر االن�ضباط الع�سكري� ،أن
يقتاده �إىل �سجن رقم واحد الع�سكري يف مع�سكر الر�شيد .واذيع من االذاعة والتلفزيون
نب�أ توقيفه واحالته على املحكمة الع�سكرية العليا اخلا�صة ،بتهمة حماولة اغتيال الزعيم
عبد الكرمي والت�آمر على �سالمة الدولة.
جرت املحاكمة ب�صورة �سرية ،وا�ستمرت من � 1958/11/27إىل � 5شباط ،1959
و�صدر عليه احلكم باالعدام �شنقا حتى املوت ،بتهمة ال�شروع بقتل عبد الكرمي قا�سم،
وتـُرك تخفيف احلكم �إىل الزعيم باعتباره القائد العام للقوات امل�سلحة(.((83
لقد كان ملحاكمة عبد ال�سالم هدفني ،الأول :اظهار دور عبد ال�سالم يف الثورة كدور
ثانوي� ،إذ (كانت خطة القيام بثورة  14متوز من و�ضع قا�سم دون �سواه وان واجب املتهم
يف اخلطة هو عزل مقر لواء الع�شرين ومن ثم قيادة اللواء املذكور ب�صفته اقدم �ضابط
واحل�ضور �إىل دار الإذاعة والبقاء فيها لقراءة بيانات كتبت له من قبل قا�سم وكانت معه

 -834العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.373
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�سرية ب�أمره للمحافظة على دار الإذاعة عند قراءة البيانات يف �صبيحة  14متوز)(.((83
لقد حتولت املحكمة  -وهي حت��اول �إثبات ذل��ك� -إىل مهزلة حقيقية .وج��رت فيها
احداث انطوت على درو�س اجتماعية غنية ،فقد انقلب اغلب ال�شهود ،وهم من ال�ضباط
الأح���رار ،على الرجل ال��ذي ك��ان��وا -ي��وم ال��ث��ورة -يتملقونه وميجدونه ،ف�صاروا االن
يتنق�صونه ويه�شمونه.
�أما الهدف الثاين فهو اثبات �أن مو�ضوع الوحدة مل يبحث من قبل ال�ضباط الأحرار
قبل الثورة( .((83والغريب �أن �ضباطا قوميني كطاهر يحيي ونعمان ماهر الكنعاين نفوا
ان يكون مو�ضوع الوحدة قد بحث( ،((83بل ان طاهر يحيي -الذي �صار بعد توليه رئا�سة
الوزارة فيما بعد من الذين يرفعون �شعارات الوحدة وينادون بها -قال يف �شهادته امام
املحكمة( :لي�س لنا عالقة بالوحدة �أو االحتاد ،فنحن لنا بلد ولنا زعيم)(.((83
�أما ناجي طالب والتي كانت �شهادته امام املحكمة� ،أر�صن ال�شهادات و�أكرثها تطابقا
مع الواقع ،فقد �أجاب حني �س�أله رئي�س املحكمة عن مو�ضوع الوحدة قائال:
(نعم بحث ومل نتو�صل �إىل قرار باالحتاد �أو الوحدة مع اجلمهورية العربية املتحدة
فورا ،ولكن مو�ضوع الوحدة مع اجلمهورية العربية املتحدة بحث وكان من املوا�ضيع
املقبولة ال �سيما عندما ت�سوء �أو�ضاعنا ال�سيا�سية الدولية باعتبار ان هذا رمبا يكون
الطريقة التي تخل�ص الدولة من املخاطر)(.((83

 -835املحاكمات .اجلزء اخلام�س� .ص(474 -471نقال عن الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.)356
 -836عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص.173
 -837العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.194 -193
 -838امل�صدر ال�سابق� .ص .193علق العزاوي على �شهادة يحيي بالقول(:ان هذه اقوال �شخ�ص
�أ�صبح من ا�شد دعاة الوحدة بعد تبدل الو�ضع وجميء عبد ال�سالم عارف �إىل ال�سلطة ،فت�أمل).
 -839اتفق اع�ضاء اللجنة العليا يف املناق�شات التي دارت بينهم  -قبل الثورة  -اال تعلن الوحدة
الفورية اال يف حالة واحدة وهي التدخل اال�ستعماري �ضد الثورة يف العراق (الذاكرة التاريخية
(م�صدر �سابق) ���ص�( 281شهادة �صبيح علي غالب) وكذلك الزبيدي .املرجع ال�سابق.
�ص.)141
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و�أ�ضاف( :هو �أي�ضا بحث كهدف نهائي لي�س يف ذلك �شك .ان العراق بلد من البلدان
العربية وهو اوال و�أخريا جزء من الأمة العربية وال ميكن ب�أي حال من الأحوال �أن
ن�ستبعده عن هذه احلقيقة التي هي را�سخة يف التاريخ وال ميكن الحد �أن يتخل�ص
منها)(.((84

وقد ظهرت �شخ�صية عبد ال�سالم -خالل املحاكمة -على حقيقتها� ،شخ�صية ه�شة
وتافهة وغري متزنة ،فقد اظهر الكثري من ال�ضعف والتذلل .بكى عدة مرات ،وهتف با�سم
الزعيم عبد الكرمي قا�سم مرات ومرات .حتى عندما حكم عليه باالعدام هتف بحياة
عبد الكرمي.
ولنقف االن قليال ونقارن بني �شجاعة الرجلني .فقد كان عبد ال�سالم  -يوم الثورة
 ا�شجع من �صاحبه ،و�أكرث �إقداما .ولكن عند الوقوع يف الأ�سر ومواجهة املوت على يدالأعداء ،كان عبد الكرمي  -يوم � 9شباط � -1963أكرث �صالبة واتزانا من عبد ال�سالم -
يوم � 5شباط  -1959مبا ال يقا�س من املرات.
و�أخ��ذ عبد ال�سالم  -يف ال�سجن -بكتابة الر�سائل ،الواحدة تلو الأخ��رى� ،إىل عبد
الكرمي ،متو�سال �إليه لإطالق �سراحه .ويقال انه كان هناك من يحجب هذه الر�سائل
عنه( ،((84فلم ت�صله �سوى ر�سالة واحدة يقول فيها:

(�سيدي وقائدي و�أخي الزعيم عبد الكرمي قا�سم� ..إنني منك كهارون من مو�سى..
علي ور�أفتك بي).
لقد طال انتظار عطفك ّ

وقد علق �آمر االن�ضباط الع�سكري عبد الكرمي اجلدة على هذه الر�سالة قائال:

(انظر �إىل هذا املحتال .انه ما دام يف ال�سجن يبدي اال�ستعطاف وي�س�أل الرحمة
ولكن حاملا ي�صبح طليقا يبد�أ بالت�آمر)(.((84

 -840العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.192
 -841العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص 374وانظر بخالف ذلك عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق.
�ص.175
 -842ال��ع��ارف .امل�صدر ال�سابق���� .ص .374يقول ال��ع��زاوي ب���أن اجل��دة مل ي�ترك و�سيلة اال
وا�ستخدمها اليذاء عبد ال�سالم يف ال�سجن (العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.)186
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ويف  25ت�شرين الثاين  ،1961ا�صدر عبد الكرمي قا�سم عفوا عن عبد ال�سالم ،حيث
ابقاه رهن االقامة اجلربية يف بيته ،و�سمح له باخلروج الداء �صالة اجلمعة ،كما �سمح له
باداء فري�ضة احلج .ويبدو ان وراء قرار العفو عن عبد ال�سالم� ،شعوره با�ستقرار نظامه،
خا�صة بعد االنف�صال الذي ابعد عنه خطر عبد النا�صر .وجدير بالذكر ان عبد الكرمي
كان قد ا�صدر -يف  14متوز  -1961عفوا عاما عن جميع ال�سجناء ال�سيا�سيني ،بحيث مل
يبق هناك �سجني �سيا�سي �سوى عبد ال�سالم ،الذي �أطلق �سراحه كما قلنا فيما بعد ،يف
ت�شرين الثاين من نف�س العام.
الثورة والوحدة العربية:

كان قيام اجلمهورية العربية املتحدة بني م�صر و�سوريا  -يف � 22شباط  -1958اجنازا
تنتظره الأمة العربية بفارغ ال�صرب .لكن هذا امل�شروع العظيم وللأ�سف ولد معاقا.
فالنظام الد�ستوري الذي قامت عليه اجلمهورية العربية كان غريبا وم�شوها .فهي
قامت على �أ�سا�س وجود اقليمني وجي�شني وعملتني واقت�صادين ،ويف ذات الوقت ،هي
وحدة اندماجية.
فقد كانت هناك حكومة مركزية يف القاهرة ،ويف الوقت نف�سه ،كانت هناك حكومة
خا�صة باالقليم ال�شمايل (�سوريا) .ومع ذلك فان االقليم ال�شمايل (�سوريا) مل يكن يتمتع
 يف ذلك الو�ضع  -باحلكم الذاتي� .إذ كانت حكومته تعني من القاهرة ،وحتديدا منالرئي�س عبد النا�صر ،ومل تكن �صالحياتها تتعدى �صالحية مدراء عامني.
الأ�سو�أ من هذا ،ان �أي �ضابط م�صري ،كان ميلك من النفوذ  -يف االقليم ال�شمايل
 ماال متلكه حكومة االقليم من نفوذ ،برئي�سها ووزرائها جمتمعني( .((84ثم جاء �أخرياامل�شري عبد احلكيم عامر �إىل االقليم ال�شمايل ،ليكون وال�ضباط العاملني يف مكتبه -

 -843انظر مثال فرحان ،ح�صاد ثورة (م�صدر �سابق)� .ص( :9ففي حديث لفهد ال�شاعر-
ال�ضابط ال�سوري املعروف -للم�ؤلف القى باللوم -يف وقوع االنف�صال -على ممار�سات ال�ضباط
امل�صريني وذكر وقائع معينه ح�صلت معه �شخ�صيا).
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م�صريني و�سوريني  -احلكومة احلقيقية ،بينما حتول الآخرون �إىل جمرد موظفني عنده
�أو عند �ضباطه .ونحن نعرف عقلية امل�شري وب�ساطته وطريقة تعاطيه مع الأم��ور .كان
يت�صرف كعمدة �أو �شيخ قبيلة ولي�س كرجل دولة.
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه ،هل �أن �سوريا خلت من الرجال االكفاء املخل�صني ،حتى
ينتدب �إليها امل�شري ليحكمها؟

ويف النهاية قام ب�ضعة �ضباط �سوريني  -كان زعيمهم مدير ًا ملكتب امل�شري  -بالإطاحة
بالوحدة ببيان �أذاعوه من �إذاعة دم�شق  -يف � 28أيلول  -1961وقد ادعوا انهم لي�سوا �ضد
الوحدة ،وامنا هم يهدفون �إىل وقف الت�سلط امل�صري وما رافقه من ف�ساد يف �سوريا.
ان �سوريا  -حكومة و�شعبا وجي�شا  -هي التي فر�ضت الوحدة على عبد النا�صر ،والذي
ا�ستجاب لهم بدوره ،النه مل يرد �أن يخذل ذلك احلب واحلما�س .لكن عبد النا�صر اقام -
ولال�سف  -وحدة على قيا�سه وطريقته ومزاجه ،ولي�س على ا�سا�س ال�ضرورات اجلغرافية
والتاريخية واالقت�صادية ،وكذلك اعتبارات امل�ساواة والتكامل بني ال�شعبني ،وما ينا�سب
�سوريا وم�صر معا.
ومل ي�ستطع ال�سيا�سيون ال�سوريون  -يف البداية ،ويف ذلك اجلو احلما�سي -ان يجاهروا
بنقد البناء الد�ستوري وال�سيا�سي لدولة الوحدة ،حتى وهم ي��رون ما فيها من ت�شوه
و�أخطاء .ومن ال�ضروري الإ�شارة هنا� ،إىل ان نقدنا مل�شروع اجلمهورية العربية املتحدة
�شيء ،وما ردده املهداوي يف حمكمته البغي�ضة ،وما رددته �إذاعات �إ�سرائيل والريا�ض
وعمان ،وكذلك ما يرويه بع�ض ال�سيا�سيني ال�سوريني ،من �أن عبد النا�صر �أراد �أن يقيم
امرباطورية فرعونية� ،أو انه �أراد ال�سيطرة على خريات �سوريا ونفط العراق ..الخ� ،شيء
�آخر خمتلف .فعبد النا�صر رجل م�ؤمن بالقومية العربية ،وقد عرّ�ض ا�ستقرار م�صر
وم�صاحلها للخطر مرات ومرات ،من اجل الق�ضايا العربية .وكانت م�صر يف اخلم�سينات
اغنى من �سوريا �أو العراق ،وكانت امكانياتها االقت�صادية والعلمية اف�ضل من �أي قطر
عربي �آخر ،ومل ت�ستنزف بعد يف حرب اليمن ومل حتتل ارا�ضيها يف حزيران  ،1967وكان
عدد �سكانها معقوال ،ال يتجاوز الع�شرين مليونا.
واعتقد ان الوحدة لو قامت على ا�سا�س دميقراطي ف��درايل ،لتجاوزت الكثري من
اال�شكاالت .ولي�س هناك مانع �سيا�سي من ذلك ،فعبد النا�صر كان يحظى ب�شعبية منقطعة
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النظري ،واية دميقراطية� ،أو باالحرى اية انتخابات حقيقية ،كانت �ست�أتي يف �صاحله،
ولن يجر�ؤ احد على مناف�سته فيها.
ومن املفيد الت�أكيد هنا على ما قلناه �سابقا ،بانه ما مل يكن هناك خلل ذات��ي ،فال
ي�ستطيع الت�آمر اخلارجي� ،أن ي�صل �إىل اهدافه� .صحيح �أن هناك جهد منظم واموال
كثرية وحماوالت حثيثة ،من قبل قوى دولية واقليمية لإ�سقاط الوحدة .لكن تلك امل�ؤمترات
ما كانت لت�صل لأهدافها ،لواله الت�شوه الذاتي يف م�شروع اجلمهورية العربية املتحدة نف�سه.
ولنعد االن قليال �إىل عام  ،1956حني �صار جمال عبد النا�صر -يف العراق كما يف
البالد العربية الأخرى -رمزا للجماهري ال ي�ضاهيه رمز �آخر .وكان كل ال�شعب العراقي
بعربه واكراده وبكل طوائفه ،ينظر �إىل عبد النا�صر بحب وتقدير منقطعي النظري .تقول
الدكتورة �سانحة �أمني زكي -وهي من املوالني للعهد امللكي  -يف مذكراتها وهي تتحدث
عن تلك الأيام):
�أ�صبح جمال عبد النا�صر النبي اجلديد عند العرب)(.((84
وت�ضيف مبا يعرب بدقة عن واقع تلك الأيام:
(النا�س كلها يف العامل العربي كانت حتت ت�أثري جمال عبد النا�صر وترغب ان تدخل
يف حماه ورعايته هو ،وال ر�أي اال له وال كلمة اال ملا يقوله)(.((84

و�سمعت من احد علماء الدين الكبار ،انه كان ي�شرح  -على جمهور غفري -احدى
الآي��ات القر�آنية ،وا�ستغرق قليال يف احلديث عن فرعون وجتربه وظلمه .ثم انتبه �إىل
الأمر ،وخ�شي �أن يف�سر امل�ستمعون كالمه بانه تعري�ض بجمال عبد النا�صر  -وهو مامل
يكن يق�صده ابدا  -ويثورون عليه .فقرر االنتقال �إىل نقطة �أخرى ب�سرعة .وهكذا مر
املو�ضوع ب�سالم.
وبطبائع الأمور كان ل�سحر عبد النا�صر وجاذبيته (ال�شخ�صية وال�سيا�سية) ،ت�أثريها
االقوى يف �صفوف �ضباط اجلي�ش العراقي ،والذين الهب عندهم العدوان الثالثي ،وما بدا

 -844د� .سانحة .امل�صدر ال�سابق� .ص.713
 -845امل�صدر ال�سابق� .ص.715
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من تواط�ؤ وت�آمر مع املعتدين ،م�شاعر النقمة والغ�ضب على النظام امللكي.
وزاد الطني بلة قيام االحتاد الها�شمي بني العراق و الأردن ،والذي اعترب ردا �سخيفا
على قيام اجلمهورية العربية املتحدة ،قابله العراقيون والأردنيون معا ب��ازدراء وعدم
اهتمام( .((84وكان مو�ضع �سخرية وا�ستهزاء(.((84
كانت عائلة عبد الكرمي قا�سم � -أي والده و�إخوانه ،فالرجل مات ومل يتزوج� -ش�أنها
�ش�أن اغلب العوائل العراقية ،متحم�سة جدا لعبد النا�صر ،وتتابع ب�شغف �إذاع��ة �صوت
العرب( .((84ومل يكن عبد الكرمي �أقل حما�سا من عائلته جلمال عبد النا�صر( .((84و�صرح
بعد الثورة ملرا�سل جملة امل�صور امل�صرية:
(رائدنا يف كل خطوة ثورة م�صر امل�شعل الأكرب للحرية والقومية العربية وجمال
عبد النا�صر نور وحرارة هذا امل�شعل)(.((85

و�سمح عبد الكرمي  -بعد الثورة  -للمخابرات امل�صرية� ،أن ت�شحن وثائق حلف بغداد،

 -846د� .سلمان .امل�صدر ال�سابق� .ص ( 292ومما يذكر ان �سلمان كان ع�ضو جمل�س االحتاد
 اعلى هيئة �سيا�سية يف االحتاد الها�شمي -فاذا كان هذا ر�أي ع�ضو جمل�س االحتاد فما بالكبر�أي ال�شعب؟).
 -847د� .سانحة .امل�صدر ال�سابق� .ص.715
 -848عبد القادر .امل�صدر ال�سابق� .ص 158هام�ش رقم  42الفقرة الثانية( .حديث ل�شقيق
عبد الكرمي االكرب حامد قا�سم ملحمد رفعت ال�صحفي مبجلة امل�صور امل�صرية يف �آب .)1958
 -849يقول حم�سن الرفيعي مدير اال�ستخبارات الع�سكرية يف عهد قا�سم( :ان ميول قا�سم
كانت قومية كما عرفته قبل الثورة) (عبد القادر .امل�صدر ال�سابق� .ص )358ويبدو ان الرفيعي
يق�صد بذلك حما�سه �آنذاك لعبد النا�صر واجلمهورية العربية املتحدة وقد ذكرنا �سابقا بان
عبد الكرمي قا�سم فكر بااللتحاق ولوا�ؤه ب�سوريا .وع�شية حركة  11ماي�س  1958الفا�شلة ،اتفق
القائمون عليها ،ومنهم عبد الكرمي قا�سم الذي عني فيها رئي�سا لالركان على ان ي�ضم العراق
�إىل اجلمهورية العربية املتحدة (الذاكرة التاريخية (م�صدر �سابق)� .ص38و  .)43لكن قا�سم
�ش�أنه �شان عارف والبكر وغريهما ،ما ان ا�صبح هو قائد الثورة وزعيمها ،حتى ا�صبح عدوا
للجمهورية العربية املتحدة .ولل�ضباط القوميني الذين ان�شقوا عليه رواياتهم الكثرية يف تف�سري
ذلك (انظر عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص .)191 -190
 -850عبد القادر .امل�صدر ال�سابق� .ص158 -157هام�ش رقم .42
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على طائرة خا�صة �إىل م�صر .كما �سمح لعبد احلميد ال�سراج � -أهم ال�شخ�صيات ال�سورية
املقربة لعبد النا�صر وكان ي�شغل �آنذاك من�صب وزير داخلية االقليم ال�شمايل � -أن يح�ضر
جل�سات جمل�س ال��وزراء .ووافق على ا�شراك حمقق من اجلمهورية العربية املتحدة يف
الهي�أة التحقيقية اخلا�صة مب�ساءلة رموز العهد امللكي( .((85وقد مر بنا ان امللحق الع�سكري
امل�صري ببغداد كان ينام  -يف الأيام الأوىل للثورة  -يف الغرفة املجاورة لغرفته التي كان
يت�شاركها وعبد ال�سالم عارف(.((85
وقبل �أن ي�أخذنا احلديث بعيدا ،ال بد من الإ���ش��ارة �إىل ان اجلنود الذين �شاركوا
بالثورة ،كان الهتاف با�سم الرئي�س جمال عبد النا�صر احد هتافاتهم الرئي�سية ان مل
يكن هو هتافهم الرئي�سي( .((85وكان احلزب ال�شيوعي العراقي قد ا�صدر ع�شية ثورة
 14متوز ،اوامر �إىل كوادره  -وهو يهيئهم الحداث الثورة التي كانت قيادة احلزب على
علم بها  -ب�ضرورة جتنب ال�شعارات التي متجد هذا الزعيم �أو ذاك ،يف �إ�شارة وا�ضحة،
كان املق�صود فيها جمال عبد النا�صر .وي�صف بطاطو توجيهات احلزب ال�شيوعي التي
ت�ضمنت الفقرة الأنفة الذكر وغريها من الفقرات ،بانها كانت تنذر بالنزاع امل�أ�ساوي
القومي  -ال�شيوعي الذي كان له �أن ي�أتي( .((85ثم بد�أ بعد �أيام قليلة من الثورة ،ال�صراع
على ال�سلطة بني ال�ضباط ،ذلك ال�صراع الذي اختلط فيه احلابل بالنابل ،وتغريت فيه
مواقع ،وانقلبت فيه مواقف .يقول عبد املجيد القي�سي:
(لو ان عبد الكرمي مال �إىل القوميني واحتواهم �إىل �صفه ملا تردد عبد ال�سالم عن
امليل �إىل ال�شيوعيني واالعتماد عليهم)(.((85

 -851امل�صدر ال�سابق� .ص.100
 -852حازم جواد .امل�صدر ال�سابق� .ص.97
 -853انظر مثال ح�سني ،امل�صدر ال�سابق .اجلزء ال�سابع� .ص�(42شهادة �سامي جميد).
 -854بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.113
 -855القي�سي .امل�صدر ال�سابق� .ص .652ويف �شهادته عن ثورة  14متوز يقول حممد جميد( :ان
عبد ال�سالم اخذ ي�شك حتى بال�ضباط القوميني املوجودين يف وزارة الدفاع) وي�ضيف قائال:
(ما كان يقبل �أن يعينا يف الوحدات الفعالة) (الذاكرة التاريخية (م�صدر �سابق)� .ص.)241
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وفعال فان عبد ال�سالم �شخ�صيا هو الذي كان وراء تعيني ال�ضباط الأحرار (القوميني)
يف منا�صب ع�سكرية �أو مدنية ثانوية ،بينما تبنى تعيني بع�ض ال�شيوعيني يف منا�صب مهمة.
فهو الذي عزل نعمان ماهر الكنعاين من من�صب م�س�ؤول الرقابة على ال�صحف وامل�شرف
على الإذاعة ،وعني حمله �سليم الفخري ال�شيوعي املعروف ،الن الأول� -أي نعمان ماهر-
ويف مقال معد للن�شر ،جعل عدد الذين ا�ستقبلوا عبد ال�سالم عارف يف مدينة ال�سليمانية
(� )9آالف ،بدال من الرقم ( )90000الذي كان مكتوبا من قبل ،معلال ذلك بان الرقم
الأول كعدد للم�ستقبلني هو الذي يتنا�سب مع عدد �سكان املدينة(.((85
واملثال �آالنف الذكر هو واحد من �أمثلة كثرية ي�ستطيع املرء ان يذكرها .فال�ضباط
الأحرار  -واغلبهم من القوميني  -كان خالفهم  -يف الأ�صل  -مع عبد ال�سالم عارف.
ولكن بعد خروجه من ال�سلطة� ،أم�سى خالفهم  -وب�سبب �أخطاء عبد الكرمي قا�سم  -مع
عبد الكرمي نف�سه الذي ا�ستمر على �سيا�سة عبد ال�سالم ،يف ابعاد ال�ضباط الأحرار عن
ال�سلطة .واحلقيقة ان هذه ال�سيا�سة هي باال�صل �سيا�سة عبد الكرمي �أي�ضا.
اما القول بان عبد الكرمي كان اقليميا معاديا للوحدة ،وان عبد ال�سالم كان قوميا
منا�ضال من اج��ل ال��وح��دة ،فهو غري �صحيح يف جزئه ال��ث��اين .فكال الرجلني كانا ال
ي�ؤمنان بالوحدة .وقد ظهر فيما بعد ان عبد ال�سالم يفوق �صاحبه كراهية جلمال عبد
النا�صر(.((85
ولكن ب�سبب ال�صراع على ال�سلطة بني الرجلني ،اخذ عبد ال�سالم يدعو �إىل ت�أ�سي�س
جمل�س قيادة الثورة بعد ان كان �ضد ت�أ�سي�سه .و�أ�صبح �أي�ضا حامل راية عبد النا�صر
(الوحدوية) ورمزها يف العراق .وكمثال �آخر على ما فعله ال�صراع على ال�سلطة� -آنذاك-
من تغيري يف املواقف واملواقع وال�شعارات والأهداف ،فان العقيد الي�ساري عبد الوهاب
ال�شواف ،عُ ني  -يوم الثورة  -حاكما ع�سكريا عاما ،لكن عبد ال�سالم الغى الأمر فورا
وعينه �آمرا للواء اخلام�س ،وذلك انتقاما من ال�شواف النه قرر  -عندما قاد حركة 11

 -856العزاوي .امل�صدر ال�سابق� ،ص.171 -170
 -857خدوري .العراق اجلمهوري (م�صدر �سابق)� .ص( 28الهام�ش).
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ماي�س  1958ال�سقاط النظام امللكي والتي ف�شلت قبل انطالقتها  -تعيني عبد ال�سالم
عارف �آمرا للواء اخلام�س نف�سه .وعار�ض عبد ال�سالم لل�سبب نف�سه �أي�ضا تعيني رفعت
احل��اج �سري مديرا لال�ستخبارات الع�سكرية ،فقد كان يعتقد بان رفعت كان �شريك
ال�شواف يف اقرتاح تعيينه� -أي عبد ال�سالم� -آمرا للواء اخلام�س(.((85
رف�ض ال�شواف االلتحاق مبن�صب �آمر اللواء اخلام�س ،لكن بع�ض ال�ضباط اقنعوه
 متحججني مبخاطر االن��زال الأمريكي والربيطاين يف لبنان والأردن على الثورة -بااللتحاق بذلك املن�صب ولو على نحو م�ؤقت .اال ان تعيينه � -أو بالأحرى ا�ستمراره  -يف
هذا املن�صب الثانوي  -حتى بعد �إقالة عبد ال�سالم و�سجنه  -دفعه �إىل الوقوف �ضد القوى
الي�سارية( .((85بل ان ال�شواف حتالف يف ثورته املعروفة مع قوى �إقطاعية وحمافظه ،رغم
ان ي�ساريته فاحت  -ولو من بعيد  -يف بع�ض عبارات بيانه الأول(.((86
اما عبد الكرمي قا�سم ،فلي�س وحده الذي ن�سي الوحدة� ،أو بالأحرى وقف �ضدها،
عندما �أ�صبح زعيما .فالذين ثاروا عليه وقتلوه با�سم الوحدة ،ردوا حني طرحت عليهم
الوحدة مع اجلمهورية العربية املتحدة بالقول( :ب�أنهم ما كانوا يريدون وحدة �أو احتادا
حيث ان للعراق م�شاكله الكربى التي يريدون التفرغ حللها)(.((86
واغلب ال�ضباط الأحرار ،لو كانوا حمله ،لفعلوا مثل ما فعل .وقد جاء بعده �إىل احلكم
عدد منهم ،فلم يكونوا اقل منه حما�سا لبقاء العراق بعيدا عن اية وحدة عربية حقيقية.
لكن امل�شكلة التي احلقت االذى بعبد الكرمي قا�سم نف�سه ،وبالعراق ،وباجلمهورية
العربية املتحدة �أي�ضا ،انه ف�شل يف التعامل بذكاء  -طيلة �سنوات حكمه  -مع اجلمهورية
العربية املتحدة .بل وحول (اجلمهورية العربية املتحدة) �إىل عقدة له.
كان من املمكن ان يتفادى حدوث �صراع مع اجلمهورية العربية املتحدة .وكان من

 -858الذاكرة التاريخية (م�صدر �سابق)� .ص�( 44 -43شهادة خليل ابراهيم ح�سني).
 -859العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص368
 -860انظر ن�ص البيان االول يف العلي .امل�صدر ال�سابق� .ص.72 -69
 -861هويدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.55
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املمكن بعد حدوث اخلالف (�أو حتى ال�صراع) معها ،ا�صالح عالقاته بها ،خا�صة وقد
�سنحت منا�سبات كثرية ،وتدخلت و�ساطات عديدة ،لكنه مل ي�ستفد منها ،واغلق الباب
يف وجهها ،وا�ستمر على موقفه هذا ،حتى بعد وقوع االنف�صال ،وابتعاد خطر اجلمهورية
العربية املتحدة عنه.ومل يكن من الذكاء ابقاء اجلرح معها مفتوحا.
وال بد من الإ�شارة �إىل عاملني ا�سا�سيني �ساهما يف تفجري اخلالف بينه وبني اجلمهورية
العربية املتحدة  :الأول يتعلق ب�شخ�صيته .والثاين يتعلق بدور احلزب ال�شيوعي العراقي
وبالدور الربيطاين والأمريكي معا يف تخريب عالقاته بجمال عبد النا�صر .و�سنعود
للحديث عن الدورين حتت عنوانني منف�صلني .ويجب الت�أكيد هنا بانه لوال �شخ�صيته
املعقدة ،ملا كان للدورين من �أثر.
فقد كان  -كما يقول �صديقه �إ�سماعيل العارف  -كثري ال�شك والتوج�س ،وقد ازداد هذا
ال�شعور لديه عندما ت�سلم ال�سلطة .وا�صيب مبر�ض حب الذات ف�صار يت�صور نف�سه بان له
احلق باالنفراد بكل �شيء(.((86
فلي�س عبد ال�سالم وحده الذي ا�صيب  -بعد  14متوز  -بالغرور .فعبد الكرمي رمبا
كان �أكرث غرورا منه .لكن خجله و�صمته  -يف الأيام الأوىل للثورة  -جعاله �أكرث اتزانا
وعقالنية من �صاحبه .ثم ما ان تغلب على خجله ،وانفتحت قريحته ،حتى ظهر على
حقيقته.
من جانب �آخر ،يبدو ان عبد الكرمي  -وقد ركبه الغرور -كان يعتقد بانه �أعظم من
عبد النا�صر ،فباال�ضافة اىل انه �أعلى رتبة من نا�صر ،واكرب عمرا ،واقدر على اخلطابة
بالعربية الف�صحى ،فانه قاد ثورة �أعظم من ثورة م�صر( ،((86وانه حتدى اال�ستعمار يف
عقر داره بقيادته ثورة يف احد بلدان حلف بغداد ،وبالتايل فهو قد حقق جمدا ي�ساوي

 -862الذاكرة التاريخية (م�صدر �سابق)� .ص.337
 -863هناك رغبة �شديدة عند من كتبوا عن ثورة  14متوز ،من حمبي عبد الكرمي قا�سم،
للمقارنة بني ثورة  14متوز و 23يوليو ،واعتبار االوىل ثورة والثانية انقالب (انظر مثال د .عبد
اخلالق ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص.)14
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ما حققه عبد النا�صر من جمد  -يف ال�سوي�س عام  -1956ان مل يفوقه مبراحل(.((86
ولو تتبعنا خطاباته وت�صريحاته ،جند ان ذلك لي�س غريبا على طريقة تفكريه و�إعجابه
بنف�سه .وعرف رجال عهده نرج�سيته وداء العظمة الذي اخذ يتلب�سه ،فاخذوا يبالغون
يف متجيده حتى �أ�صبح من امل�ألوف ان يقال( :ان الزعيم رجل عظيم جاد به الزمان على

العراق والعامل العربي والعامل( ،((86ليكون قائدا من قادة الدميقراطية واحلرية وال�سالم
مبا يتميز من عبقرية ونبوغ وذكاء و�شجاعة وطيبة قلب ..الخ)( .((86ف�ضال عن ع�شرات

الأ�سماء وااللقاب التي اطلقت عليه(.((86
وبالعودة �إىل م�س�ألة الوحدة ،فانها رمبا كانت تعني لعبد الكرمي قا�سم ،تنازله عن
قيادة الثورة ،وهو ال�ضباط الكبري ،لي�صبح جمرد موظف �أو �ضابط عند �ضابط �آخر
(عبد النا�صر) .وهذه لي�ست نظرته وح��ده ،بل ان االح��داث ك�شفت فيما بعد ان عبد
ال�سالم عارف كان يفكر بالطريقة نف�سها(.((86
ومن باب تف�سري الأمور ولي�س تربيرها ،فان اقامة الوحدة على ا�سا�س د�ستوري م�شوه
�أو بالطريقة احلما�سية التي قامت بها ،مت�أ�س�سة على �شخ�صية عبد النا�صر وما حظيت به

 -864انظر تف�سري العارف للمهاترات بني القاهرة وبغداد اذ يقول( :رمبا زاد من حدتها بروز
�شخ�صية عبد الكرمي قا�سم كقائد على ال�ساحة العربية) (العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص)287
االمر الذي ي�ؤكد ا�ستنتاجنا اعاله.
 -865ان ادع��اء دور تاريخي عظيم �صفة جتمع كل الذين حكموا العراق بعد 14مت��وز ،ما
خال عبد الرحمن عارف .وهكذا ف�إن عبد ال�سالم عارف هو (فاحت بغداد) و(بطل الثورات
الثالث) ،و�صدام (بطل التحرير القومي)..الخ .مع الت�أكيد امل�ستمر باننا ال ميكن �أن جنمعهم
يف �سلة واحدة ،فلي�س هناك ا�سا�س للمقارنة بني ال�ضباط الذين حكموا العراق قبل عام ،1968
وبني ع�صابات �صدام االجرامية.
 -866خيون .امل�صدر ال�سابق� .ص( 157الن�ص جزء من قرار احلكم ال�صادر عن املحكمة
الع�سكرية العليا اخلا�صة �ضد عبد ال�سالم عارف).
 -867انظر احمد فوزي .ق�صة عبد الكرمي قا�سم كاملة .القاهرة � .1963ص.74
 -868انظر مثال فرحان .ح�صاد ثورة (م�صدر �سابق)� .ص.169
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من �شعبية ال نظري لها ،من الطبيعي ان يدفع �ضباطا كعبد الكرمي قا�سم ،وفيما بعد عبد
ال�سالم عارف واحمد ح�سن البكر ،للتفكري بالطريقة التي ا�شرنا لها للتو.
وعموما ف�إن �سقوط دولة الوحدة كانت م�س�ألة وقت ،الن �ضم عدة �أقطار عربية يف
دولة واحدة ،يحتاج �إىل م�ؤ�س�سات ال�ستيعاب ظروفها وتنظيم احوالها وجت�سيد مطاحمها.
فدولة الرمز الواحد غري قابلة للعي�ش واال�ستمرار ،ولذلك ر�أينا �سقوطها باالنف�صال-
عام  -1961اوال ،ثم مبوت عبد النا�صر وجميء ال�سادات  -عام  -1970ثانيا.
وهكذا ف�إن ان�ضمام العراق  -عام  -1958لدولة الوحدة ،لن يقويها �أو يطيل من
عمرها .بل انه �سيزيد من م�شاكلها وت�شوهاتها .خا�صة ان يف العراق �شعبا كرديا يطمح
�إىل تقرير م�صريه بنف�سه .وهناك �أي�ضا �أحزاب العراق التي تختلف عن �أحزاب م�صر.
ففي م�صر كان لالحزاب دور يف ف�ساد احلكم ومعاناة البلد .اما يف العراق فان االحزاب
نا�ضلت �ضد احلكم امللكي وف�ساده .وهذه املالحظة ال تنفي ان هذه االحزاب �أ�صبحت بعد
الثورة جزءا من امل�شكلة.
هناك �أي�ضا �إي��ران ال�شاه والتي ما كانت لتقف مكتوفة الأي��دي وه��ي ت��رى اخلطر
النا�صري على ابوابها( .((86ف�ضال عن الأردن وال�سعودية اللذين كان لهما الدور الأكرب يف
تدمري الوحدة ال�سورية  -امل�صرية وقد قيل عن امللك ح�سني وعالقته بانقالب االنف�صال
عام  1961بانه (مدبر ذلك االنقالب لطرد م�صر من �سوريا عقابا لها على ت�أييدها
النقالب العراق ( 14متوز .((87())1958
اما ال�شيعة وموقفهم من الوحدة �آنذاك ،فاجزم ب�أن حما�سهم لها  -يف ذلك الزمن
القومي وقبل ان يطر�أ على اخلارطة ال�سيا�سية يف العراق ما طر�أ عليها بعد ثورة 14

 -869قال �شاه ايران -عام  -1968لوزير ال�صناعة العراقي خليل ابراهيم ح�سني(:انا ال اخ�شى
ال�شيوعية العاملية انا اخ�شى ال�شيوعية النا�صرية انا ال اريد جنودا م�صريني على حدود بالدي)
(ح�سني .امل�صدر ال�سابق .احلزء اخلام�س� .ص(312الهام�ش)) .ورمبا كان ذلك ب�سبب دعم
عبد النا�صر للخميني يف ن�ضاله ال�سقاط ال�شاه وطرد النفوذ ال�صهيوين من ايران.
 -870حممد ح�سنني هيكل .كالم يف ال�سيا�سة .القاهرة � .2000ص .124
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متوز من تعقيد وتطييف (طائفية)  -ما كان اقل من �سنة العراق .ولو ان�ضم العراق �إىل
اجلمهورية العربية املتحدة  -يوم  14متوز  -لوجدنا ال�شيعة ي�صفقون لعبد النا�صر بنف�س
احلرارة التي �صفقوا بها لعبد الكرمي قا�سم .بل ورمبا �أكرث من غريهم .وعلى املرء اال
يخلط بني ما حدث يف ال�ستينات من تطييف لالحزاب ،وبني ال�صورة النقية للحركات
ال�سيا�سية الثورية ،التي كانت عليها يوم انبثقت ثورة  14متوز.
هناك �صورة منطية عند بع�ض الكتاب عن ال�شيعة ،ف�ضال عما يردده بع�ض ال�سيا�سيني
الطائفيني من مقوالت طائفية تتماهى مع هذه ال�صورة .فال�شيعة  -ح�سب هذه ال�صورة
النمطية � -سيكونون �أقلية طائفية يف كل وحدة عربية ،لذلك فهم �ضد �أي م�شروع ل�ضم
العراق �إىل اية وحدة عربية.
هذه ال�صورة مل تكن �صحيحة ابدا يف اخلم�سينات ،فال�شيعة كانوا يغلبون انتماءهم
القومي على انتمائهم الطائفي( ،((87وكانوا �أكرث من غريهم من العراقيني تعلقا بزعامة
عبد النا�صر وقيادته ،ويحتقرون �شاه �إيران ويعتربونه عميال لال�ستعمار ،وعدوا للإ�سالم.
فردا على العدوان الثالثي على م�صر ،ثارت النجف  -العا�صمة الدينية لل�شيعة  -وهي
تهتف (عا�ش جمال عبد النا�صر) ،وقدمت العديد من ال�شهداء واجلرحى .ودعما للنجف،
اكت�سحت اال�ضرابات واملظاهرات بغداد واملو�صل وكركوك وال�سليمانية واربيل(.((87
ان ال�صورة ال�سيا�سية يف العراق كانت قبل الثورة خمتلفة متام ًا عمّا بعدها .لقد
انقلبت فيما بعد كثريا .فعلى �سبيل املثال ،وعن مدينة تكريت  -والتي جاء منها عدد

��� -871س��اورد هنا امثلة ث�لاث على ذل��ك :فعندما اندلعت ث��ورة الع�شرين �ضد االحتالل
الربيطاين ،والتي لعب ال�شيعة فيها الدور اال�سا�سي ،كانت مطاليب ال�شيعة هي اقامة دولة
عربية بزعامة احد اجنال ال�شريف ح�سني (زعيم الثورة العربية الكربى) .ومل يطالبوا بحاكم
�شيعي او عراقي .و�ساندوا ثورة ماي�س القومية  -عام  -1941رغم ان رئي�س وزرائها كان قد
ارتكب املجزرة تلو املجزرة �ضد �شيعة العراق .ووقفوا بقوة �ضد حلف بغداد الذي جمعهم ب�شاه
ايران ال�شيعي ،بينما كانوا يهتفون بحياة عبد النا�صر والقومية العربية.
 -872بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.62 -59
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كبري من ال�ضباط الذين انقلبوا على عبد الكرمي قا�سم  -يتحدث �صديق طفولة �صدام،
�إبراهيم الزبيدي ،فيقول عن او�ضاعها عام :1956
(مل يكن البعث معروفا يف تكريت كباقي التنظيمات الأخ ��رى امل�ع��روف��ة �آن��ذاك،
وهي احلزب ال�شيوعي و الوطني الدميقراطي (الليربايل) واال�ستقالل (القومي)
وجمعية االخوة الإ�سالمية (االخوان امل�سلمون) .ويف تلك الأيام كان احلزب ال�شيوعي
هو الأكرث ح�ضورا يف تكريت ،وكان له بع�ض االن�صار وامل�ؤيدين.((87()..

وعن عام  1959يقول:
(يف �صيف  ،1959كان املد ال�شيوعي يف �أوجه ،والنا�س على دين ملوكها� ،أو ان النا�س
م��ع ال��واق��ف ،كما يقول املثل ال�ع��راق��ي .ك��ان ال�شيوعيون التكارتة ميلكون ال�شارع
وال�شرطة واملحكمة ودائرة املاء والكهرباء .وكانوا حني ينظمون مظاهرة يح�شدون
لها اغلب اهايل تكريت)(.((87

وجدير بالذكر ونحن نتحدث عن ال�شيعة وال��وح��دة ،فان حزب البعث مل يكن له
وجود م�ؤثر يف املو�صل �أو الرمادي وغريها من املدن ال�سنية( .((87وكان عدد البعثيني
يف مدينة النا�صرية  -وح�سب القائمة التي �صادرتها ال�شرطة يف  25حزيران (يونيو)
 69 -1955ع�ضوا ،بينما كان عددهم يف املو�صل  ،11ويف الرمادي  ،5ومل يرد يف القائمة
ذكر لتكريت اب��دا( .((87وعندما �سقط العهد امللكي ،كان اغلب قيادة حزب البعث من
ال�شيعة( .((87بينما كانت غالبية قيادة احلزب ال�شيوعي من ال�سنة(.((87
الغريب ان ت�صبح  -وبعد ع�شر �سنوات من ذلك  -اغلب قيادة حزب البعث من

 -873ابراهيم الزبيدي .دولة االذاعة (�سرية وم�شاهدات عراقية) .لندن � .2003ص.29
 -874امل�صدر ال�سابق� .ص.68
 -875ح�سن العلوي .ال�شيعة والدولة القومية (م�صدر �سابق)� ،ص .237
 -876بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.49
 -877امل�صدر ال�سابق .الكتاب االول� .ص.94
 -878انظر امل�صدر ال�سابق .الكتاب الثالث� .ص( 24اجلدول رقم )2-2
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تكريت .وان يذبح م�ؤ�س�س حزب البعث يف العراق بال�سكاكني( .((87وان ي�صبح البعثيون
ال�شيعة مهددين بتهمة خيانة العروبة( ،((88بينما ي�صبح علي ح�سن جميد (�ضابط ال�صف
ال�شيوعي) احد ابرز قادة البعث يف العراق.
الدور البريطاني واألمريكي
في تخريب العالقة مع ناصر:

بعثت اخلارجية الربيطانية  -يف  19متوز  -1958برقية �إىل �سفارتها يف وا�شنطن،
البالغ احلكومة الأمريكية بوجهة نظر رئي�س الوزراء الربيطاين التالية:
(ان االخبار التي ت�صلنا من بغداد ت�ؤكد ان احلكومة اجلديدة ولو انها ت�أ�س�ست بطرق
ثورية ،اال انها اعلنت عن نيات معقولة :املحافظة على تدفق النفط ،املحافظة على
اتفاقها مع ال�شركات ،واملحافظة على عالقات جيدة مع دول العامل (طبعا مع انحياز
لالقطار العربية) ،ومن املحتمل حتى املحافظة على ع�ضويتها يف حلف بغداد ،على
االقل خالل الفرتة التي ما يزال ميثاق حلف بغداد ،جار يف الوقت احلا�ضر .وهذه
اطالقا لي�ست اغرا�ضا �ضارة .ونحن يجب ان نفرق بني النظام اجلديد يف العراق
واجلمهورية العربية املتحدة ،على ان ال يعمل ه��ذا ب�سرعة �أك�ثر مما ينبغي ،ويف
خطتنا ان نعطيهم فر�صة� ،أو نفكر كيف يغدو هذا متحققا)(.((88

ومن ت�سل�سل االحداث فيما بعد ،يبدو من الوا�ضح ان افكار رئي�س الوزراء الربيطاين
هذه ،هي التي اعتمدها الغرب يف عالقته مع ثورة  14متوز .ففي برقية بعثتها وزارة

 -879ف�ؤاد الركابي الذي قتل ذبحا بال�سكني  -عام  -1971يف �سجن بعقوبة على يد مكتب
العالقات العامة (املخابرات) بقيادة �صدام ح�سني.
 -880يف مقابلة لقناة ال�شرقية معه ،مت بثها يف جزئني ( 5/11و )2007/5/24قال عبد اجلبار
حم�سن ،احد ابرز وجوه احلرب العراقية  -االيرانية وكاتب بياناتها الع�سكرية ،و�سكرتري
�صدام ال�صحفي( :الطائفية هيمنت على حزب البعث يف الثمانينات وا�صبح كل من ينتمي
�إىل الطائفة (�أ) (ويق�صد الطائفة ال�شيعية) متهما لي�س حتى يثبت العك�س ،وامنا حتى تثبت
ادانته ،ا�صبحت الطائفية مهيمنة على كل �شيء).
 -881نور�س .امل�صدر ال�سابق� .ص .78 -77
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اخلارجية الربيطانية  -وقد ذكرناها يف الق�سم الثاين من الكتاب ومن املفيد تكرارها
االن � -إىل �سفارتها يف ال�سويد  -يف  30متوز  -1958البالغ م�ضمونها �إىل وزارة اخلارجية
ال�سويدية ،جاء ما يلي:
(ان الأم��ور اذا ما �سارت على ما ي��رام ،فان النظام احل��ايل رمبا يثبت كونه م�شكلة
اكرب لنا�صر من النظام ال�سابق .ونحن رمبا نكون قادرين على العمل معهم ،ولكن
اذا ما �سقط نظامهم ف�سيخلفهم بالت�أكيد متطرفون يعتمدون على نا�صر وعلى
ال�شيوعيني)(.((88

ول�سوء احلظ ان الغرب ا�ستطاع ان يحقق اهدافه ،وا�ستطاع ان يفرق بني العراق
واجلمهورية العربية املتحدة ،وان يجعل من حكم عبد الكرمي قا�سم م�شكلة جلمال عبد
النا�صر �أكرث من النظام امللكي نف�سه .وعلى املرء اال ي�ستعجل يف ا�صدار االحكام ،فعبد
الكرمي مل يكن عميال ،امنا ا�ستغلوا حبه لل�سلطة ،وهو الأمر الذي ينطبق على كل الذين
حكموا العراق بعده ،من عبد ال�سالم عارف �إىل �صدام ،والذين كانوا �أكرث منه كرها لعبد
النا�صر ،وبعدا عن الوحدة .وحتى تكتمل ال�صورة ال بد من التذكري مبا حتدثنا عنه من
ت�شوه نظام الوحدة وغرابته ،بحيث بدت الوحدة وك�أنها  -حتى اذا مل يكن عبد النا�صر
يفكر بهذه الطريقة  -احلاق للآخرين بزعامته.
كان اخلطر الأول بالن�سبة للغرب -يف متوز  -1958هو عبد النا�صر .ولذلك قرروا
العمل على ابعاد ثورة العراق عنه .يقول رئي�س الوزراء الربيطاين يف برقية �سرية  -يف 18
متوز � - 1958إىل �سفارتهم يف وا�شنطن البالغها لوزير اخلارجية الأمريكي:
(انا حقا ال اعترب هذا و�ضعا حرجا �أو خطرا .نحن يجب اال نفقد عقولنا ب�ش�أنها،
ولكن نحن يجب اال ن��دع الأت��راك مي�ضون م�سعورين( .((88ان من املبكر ج��دا ان
نعمل خ��ارج خطتنا فيما يتعلق بكيفية التعامل مع احلكومة العراقية اجلديدة.

 -882امل�صدر ال�سابق� ،ص.85 -84
 -883يق�صد بذلك اخلطة الرتكية لغزو العراق .وقد قال يف الفقرة االوىل من نف�س الربقية
مان�صه(:ان الهجوم على العراق من قبل تركيا �سوف يكون ا�سو�أ من كونه حماقة ،انه �سيكون
حماقة اجرامية).
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الثورة امل�ضادة رمبا تكون ال�سبيل ال�صحيح ،ولكـن رمبا يكون هناك عمل جيد خارج
ذلك ،نحن �سوف نعمل على نحو اف�ضل بان نحاول �إبعادهم عن نا�صر وجنلبهم �إىل
جانبنا)(.((88

وال ندري هل قامت بريطانيا مبا�شرة ،من خالل �سفريها ببغداد(� ،((88أو من خالل
عمالء لها ،ببذر ال�شقاق بني قا�سم وعبد النا�صر ،و�إي�صال الأمور �إىل نقطة الالعودة .مع
التذكري با�ستمرار بان امل�ؤامرة ال متر اال عندما يكون هناك خلل ذاتي تنفذ من خالله.
وارى اخللل هنا يف �شخ�صية عبد الكرمي املت�شككة ،ويف قدراته ال�سيا�سية املتوا�ضعة.
فلم يكن من الذكاء ان ي�ستهلك عبد الكرمي قدراته يف ال�صراع مع اجلمهورية العربية
املتحدة .واذا ما وقع ال�صراع ،فاملفرو�ض به ان يحاول  -يف اقرب فر�صة -ت�سوية الأمور
�أو تهدئتها.
مل ي�سجل �أي ت�آمر غربي على عبد الكرمي قا�سم حتى عام  .((88( 1961اذ مل يت�آمر
الغرب عليه اال بعد ان �ضمن اال ي�ستفيد عبد النا�صر �أو احلزب ال�شيوعي العراقي من
�سقوطه .فقد �شهد عام � 1961سقوط اجلمهورية العربية املتحدة من جهة ،ومن جهة
اخرى فان عبد الكرمي ـ والذي بد�أ ومنذ العام  1959بتقليم اظافر احلزب ال�شيوعي ـ
قام يف العامني  1960و  ،1961ب�سل�سلة من احلمالت احلا�سمة ،التي ا�ضعفت احلزب
ال�شيوعي كثريا ،وجعلت و�صوله �إىل ال�سلطة م�ستحيال(.((88

 -884امل�صدر ال�سابق� .ص.73 -72
 -885يعتقد خليل ابراهيم ح�سني ب��ان ال�سفري الربيطاين ببغداد مايكل راي��ت ثم خلفه
تريفليان قد لعبا دورا ا�سا�سيا يف ابعاد قا�سم عن العربية املتحدة بل حتى انتوين نثنك (الوزير
الربيطاين ال��ذي ا�ستقال احتجاجا على العدوان الثالثي على م�صر وك��ان قريبا من عبد
النا�صر) ا�ستخدمته حكومته لتحذير قا�سم من الوحدة مع عبد النا�صر الذي �سيعمل معه كما
عمل مع حممد جنيب (راجع الذاكرة التاريخية (م�صدر �سابق)� .ص.)265 -216
 -886يقول ا�سماعيل العارف( :بد�أت بريطانيا تعمل بجد على خلق متاعب لعبد الكرمي قا�سم
بعد اعالن املطالبة بالكويت) (العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.)251
 -887بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص 255وما بعدها.
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ورغم اننا ال منلك  -حتى االن  -معلومات تف�صيلية ،ف�إن بيل ليكالند م�س�ؤول املخابرات
الأمريكية يف العراق ،قد لعب كما يبدو دورا خطريا يف الت�آمر على نظام عبد الكرمي
قا�سم( .((88وكان ذلك ج��زء ًا من احلرب الباردة ،التي كانت تدور رحاها �آن��ذاك بني
االحتاد ال�سوفيتي وامريكا ،والتي طحنت الكثري من ال�شعوب والأنظمة والأ�شخا�ص(.((88
محكمة المهداوي:

ان حمكمة املهداوي ،وممار�سات احلزب ال�شيوعي العراقي ،هما �سبب كل امل�صائب
التي تعر�ض لها عبد الكرمي قا�سم .ولوالهما ملا وجد اعدا�ؤه �شيئا يتهمونه به.
وقد ت�شكلت املحكمة الع�سكرية العليا اخلا�صة بعد الثورة مبا�شرة ،وك��ان الهدف
الأ�سا�سي من ت�شكيلها هو حماكمة رج��ال العهد امللكي ،خا�صة يف ق�ضية الت�آمر على
�سوريا .و�أطلق ال�شيوعيون عليها ت�سمية (حمكمة ال�شعب) .اما اعدا�ؤها ف�سموها مبحكمة
املهداوي .واال�سم الأخري هو اال�سم املنا�سب ،الن رئي�سها العقيد فا�ضل عبا�س املهداوي،
مل يرتك ب�صمته على املحكمة فح�سب ،بل ترك ب�صمته على العهد اجلمهوري الأول
برمته(.((89
ولد املهداوي عام  ،1915ودخل الكلية الع�سكرية عام � ،1938أي يف ال�سنة التي �سبق

 -888انظر د .علي كرمي �سعد .عراق � 8شباط .بريوت � .1999ص 276وهاين الفكيكي .امل�صدر
ال�سابق� .ص.183
 -889لنجم حممود  -وهو ابراهيم عالوي الذي كان قائد احلزب ال�شيوعي جناح القيادة
املركزية  -كتاب ا�سمه املقا�ضية :برلني  -بغداد ،اخللفية التاريخية حلرب مل تنته بعد (�صدر
يف لندن عام  ،)1991ي�ؤكد فيه ان هناك مقاي�ضة بني االحتاد ال�سوفيتي والغرب ،كان مو�ضوعها
اال�سا�سي برلني ،وكان ثمنها دماء ال�شيوعيني العراقيني.
 -890الف ال�صحايف اللبناين با�سيل دقاق كتابا �سماه (عهد املهداوي) .ولال�سف ان ن�سخة من
هذا الكتاب كانت �ضمن �آالف الكتب واملخطوطات ،التي ت�ضمها مكتبة والدي ،والتي �صادرها
نظام �صدام االرهابي .وقد حاولت -وانا اكتب هذا الكتاب  -ان اعرث على ن�سخة منه يف
املكتبات فلم امتكن.
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ان ا�شرت �إىل ان الكلية الع�سكرية �ضمت فيها �أ�سماء مهمة ،قدر لها ان تلعب دورا مهما
يف العهد اجلمهوري ،كعبد ال�سالم عارف و�إ�سماعيل العارف وعبد الكرمي فرحان وطاهر
يحيي واحمد ح�سن البكر وغريهم .وكان معلمهم هو النقيب عبد الكرمي قا�سم.
وقد منح املهداوي بعد تخرجه رتبه �ضابط احتياط ،الن ال�شهادة التي دخل بها الكلية
الع�سكرية ،كان قد ح�صل عليها من لبنان ،خالل العطلة ال�صيفية لل�سنة ال�سابقة لدخوله
الكلية ،ومل يُعرتف بها عند طلب معادلتها لدى وزارتي املعارف والدفاع(.((89
يقول �إ�سماعيل العارف وزير املعارف يف عهد قا�سم:
(كان فا�ضل املهداوي متكلما اديبا ،يقر�ض ال�شعر احيانا ويحفظ الكثري منه ،ودخل
حركة ال�ضباط الأحرار بت�أثري عبد الكرمي قا�سم ابن خالته �سنة  .1955وعند قيام
الثورة عني �آم��را على اللواء الأول يف مدينة امل�سيب .وكان فا�ضل املهداوي ظريفا
حا�ضر النكتة �سريع البديهة حمدثا غزير املعلومات بالرغم من حت�صيله العلمي
املحدود .وقد وجد يف املحكمة خري جمال ميار�س فيه قابلياته اخلطابية ويطلق فيه
التعليقات الظريفة .وقد �شجعه على اخلروج عن ا�صول املحاكمات القانونية و�ضعه
اخلا�ص لقرابته من عبد الكرمي قا�سم).

وي�ضيف العارف قائال:

(لقد �ألبت حمكمة املهداوي قطاعا كبريا من الطبقات املثقفة �ضد حكومة عبد
الكرمي قا�سم ب�سبب االجراءات التي اتبعتها يف حماكماتها وتعليقات رئي�سها املثرية
للجدل والتي مل يكن لها مربر يف حمكمة يفرت�ض يف رئي�سها اال يتكلم اال يف حدود
القانون ..وا�صبحت تعليقاته يف كثري من االحيان مثارا للنقد وتركت �آث��ارا �سيئة
وعميقة يف اذهان جزء كبري من ال�شعب العراقي)(.((89

لقد كانت حمكمة املهداوي و�صمة عار يف جبني عهد عبد الكرمي قا�سم .وكانت مهزلة
ما بعدها مهزلة ،ف�أحد ال�شهود يف ق�ضية م�ؤامرة ال�شواف ،قال عن احد ال�ضباط( :كان
يركب ال�سيارة ويذيع من املايكروفون( :يعي�ش ال�شواف ،ويعي�ش اال�ستعمار ،ويعي�ش جميع
 -891العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.361
 -892امل�صدر ال�سابق� .ص.361
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اال�ستعمار))( .((89اما املحامية التي انتدبتها املحكمة للدفاع عن املتهمني يف نف�س الق�ضية،
فيقول عنها احد املتهمني:
(بد�أت املحامية را�سمه زينل بدفاعها التاريخي عن �سبعة ع�شر متهما والذي ا�ستغرق
�سبعة دقائق بالكمال والتمام ،منه دقيقتان ملدح املهداوي ومثلها لتمجيد املدعي
العام وو�صفه بالبطل العظيم ،ودقيقتان ل�سب اجلمهورية العربية املتحدة ورئي�سها،
ودقيقة واح��دة للدفاع عن املتهمني حيث قالت ان امل��واد القانونية ال تنطبق على
افعال املتهمني وطلبت عطف املحكمة)(.((89 ((89

يقال ان ال��ذي ر�شح املهداوي لرئا�سة املحكمة هو عبد ال�سالم ع���ارف( .((89لكن
املهداوي كان يف غاية الق�سوة معه حينما حاكمه .وعموما فقد كان قا�سيا وبذيئا مع كل
الذين حاكمهم .ولكن مل يعدم ان يقف امامه من يتحداه ،و�سيبقى التاريخ يذكر طويال
مقولة �سعيد قزاز وزير الداخلية يف العهد امللكي ،وال��ذي ما ان نطق املهداوي بحكم
االعدام عليه ،حتى اخذ ي�شري �إىل هيئتي املحكمة واالدعاء العام بيده وهو يقول�( :س�أرتقي
اعواد امل�شنقة و�س�أرى حتت اقدامي انا�سا ال ي�ستحقون احلياة).
وقد منع �سعيد قزاز ،زوجته ،من الذهاب مع زوجات واوالد املعتقلني من رجال العهد
امللكي ،ملقابله عبد الكرمي قا�سم .لكن امه ذهبت معهن من دون علمه ،ووعدها عبد
الكرمي خ�يرا .وعندما �سمعت باعدام ابنها فقدت ب�صرها يف احل���ال( .((89واظ��ن ان
الذكاء كان يق�ضي بعدم اعدام القزاز ،حتى ال تظل مقولته املذكورة قبل قليل �شتيمة

 -893العلي .امل�صدر ال�سابق� .ص.133
 -894يبدو ان املتهمني هنا كانوا حمظوظني بهذه املحامية ،فقد طلب املحامي الذي انتدبته
حمكمة الثورة للدفاع عني  -يف  13ت�شرين االول  -1983انزال اق�صى العقوبات بي باعتباري
مت�آمرا على احلزب والثورة.
 -895امل�صدر ال�سابق� .ص.125
 -896العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص 361والذاكرة التاريخية (م�صدر �سابق)� .ص �( 243شهادة
عبد اجلبار عبد الكرمي احد ال�ضباط االحرار).
 -897بابان .امل�صدر ال�سابق� .ص( 277هام�ش رقم .)15
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تالحق قاتليه .وال اريد باحلديث عن قزاز ان اجمده �أو ادافع عنه فقد كان وزير داخلية
قا�س �إىل حد الفظاعة ،وقد ا�صدر مرات عديدة اوامر �إىل ال�شرطة باطالق النار على
ٍ
الطلبة وغريهم من املتظاهرين .وكان يت�صور  -وك�أغلب رجال العهد امللكي  -انه قادر
على �سحق املعار�ضة.
يقول الدكتور خدوري:
(اجتمعت مع وزي��ر الداخلية �سعيد القزاز �سنة  ،1958قبيل ث��ورة مت��وز (يوليو)،
فبادرين بلهجة الرا�ضي عن نف�سه ،ان��ه متت ت�صفية احلركة ال�شيوعية �إىل غري
رجعة ،وانه مل يعد يف البالد �أي �شيوعي)(.((89

وقد انتقم ال�شيوعيون منه �شر انتقام ،فيقال انهم تعمدوا ان يرخوا حبل امل�شنقة
عندما �صعد القزاز بخطى ثابتة اليها ،وعندما �سحبت اللوحة اخل�شبية من حتت اقدامه
�سقط على الأر�ض ومل تتم عملية االعدام ،فحملوه �إىل امل�شنقة من جديد ،وهو يف �شبه
غيبوبة ،ثم �شنقوه(.((89
وبالإ�ضافة �إىل القزاز ،نفذ حكم االع��دام �أي�ضا( ((90ببهجت العطية مدير الأمن
العام ،وبعبد اجلبار فهمي مت�صرف بغداد ،وبعبد اجلبار ايوب مدير �سجن بغداد .وكان
اعدامهم انتقاما مما فعلوه بال�شيوعيني من اعدام وقتل وتعذيب.
اما نائل عي�سى معاون مدير الأمن العام فقد تويف يف ال�سجن( .((90ولو قدر له ان
يعي�ش العدم معهم �أي�ضا .فف�ضال عن ا�ضطهاده للقوميني وتنكيله بهم بعد حركة ماي�س
 ،1941فقد كان امل�س�ؤول املبا�شر عن مطاردة ال�شيوعيني وا�ضطهادهم ،وهو الذي اعتقل
فهد م�ؤ�س�س احلزب ال�شيوعي ورفيقيه  -عام  -1947وهو الذي حقق معهم.
وما دمنا ب�صدد حماكمات رجال العهد امللكي ،وهي الق�ضية الأهم من بني الق�ضايا
 -898خدوري .عرب معا�صرون(م�صدر �سابق)� .ص.75
 -899العلي .امل�صدر ال�سابق� .ص.202
 -900امل�صدر ال�سابق نف�سه.
 -901روى العارف بان نائل عي�سى قد اعدم مع نف�س املجموعة املذكورة اعاله .واحلقيقة انه
مات يف ال�سجن (انظر العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.)360
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التي نظرت فيها املحكمة .اريد ان اقف قليال عند �شهادة مزاحم الباججي ،احد ر�ؤ�ساء
وزارات العهد امللكي واحد ا�سماء الف�ساد املعروفة يف ذلك العهد( ،فقد انتهزها فر�صة
الظهار وطنياته وبطوالته ،والت�شهري مبناف�سيه القدامى بكل حتامل وق�سوة)( .((90يقول
ال�سيا�سي املعروف ف�ؤاد عارف بانه كان يتابع وعبد الكرمي قا�سم� ،شهادة مزاحم الباججي
خالل حماكمة احمد خمتار بابان .وكان االخري � -أي بابان  -يرد على ق�سوة الباججي
وعباراته غري الالئقة ب�أدب وتوا�ضع قائال�( :ساحمك اهلل) .فلم يتمالك عبد الكرمي
قا�سم نف�سه ،وعلق بانفعال قائال:
(يا ابا فرهاد قارن بني قيم الرجلني ف�شتان مابينهما)(.((90
اما ابنه الدكتور عدنان الباججي فيقول:
(اين اعتقد ان االدالء بهاتني ال�شهادتني ك��ان من ا�سو�أ االخطاء التي ارتكبها يف
حياته) .وي�ضيف:
(اين ويالال�سف مل اكن يف بغداد وقتئذ ..فلو كنت يف بغداد ملنعته من االدالء بهاتني
ال�شهادتني)(.((90

ا�شعل املهداوي بحماقته حربا دعائية بني العراق واجلمهورية العربية املتحدة ،كلفت
البلدين ثمنا باهظا .يقول �إ�سماعيل العارف:
(على اثر اكت�شاف م�ؤامرة ر�شيد عايل الكيالين بد�أ رئي�س حمكمة ال�شعب العقيد
فا�ضل عبا�س املهداوي يهاجم اجلمهورية العربية املتحدة اثناء املحاكمات ويتعر�ض
ل�شخ�ص جمال عبد النا�صر .وقامت على اثر ذلك اجهزة االع�لام يف اجلمهورية
العربية املتحدة بالرد على هجمات رئي�س املحكمة)(.((90

 -902والء عبد الباقي حممد الروي�شيدي .املحكمة الع�سكرية العليا اخلا�صة والق�ضية ال�سورية
(ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة .كلية االداب .جامعة الب�صرة ( )1997نقال عن بابان .امل�صدر
ال�سابق� .ص 291هام�ش رقم .)15
 -903بابان .امل�صدر ال�سابق� .ص.285
 -904الباججي .امل�صدر ال�سابق� .ص.521
 -905العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص .285
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لقد بد�أت حماكمة املتهمني مب�ؤامرة الكيالين ليلة التا�سع من كانون الأول ،1959
وا�ستمرت حتى ال�سابع ع�شر منه ،و�سنعود للحديث عنها فيما بعد ،ولكننا نريد هنا ان
نتابع ت�صاعد اخلالف بني قا�سم وعبد النا�صر� ،أو باالحرى تفجره علنا ،والذي لعبت
حمكمة املهداوي دورا �سيئ ًا فيه.
فقد حاول عبد الكرمي قا�سم تهدئة االزمة مع عبد النا�صر يف خطاب القاه مبنا�سبة
عيد اجلي�ش  -يوم  6كانون الثاين  -1959وقد �صاغ ما ورد فيه وزراء من حزبي اال�ستقالل
والوطني الدميقراطي( .((90واي��دت القوى القومية ما جاء يف خطاب قا�سم ورحبت
ب��ه( .((90لكن القوى الي�سارية �شددت من �ضغطها ،ملنع التقارب بني البلدين (العراق
واجلمهورية العربية املتحدة) .وهاجم املهداوي  -يف حمكمة ال�شعب  -اجلمهورية العربية
املتحدة من جديد ،وكذلك هاجم القوى القومية يف العراق( .((90وهكذا ا�شتعل ال�صراع
الدموي بني قا�سم واجلمهورية العربية املتحدة .فاالخرية  -كما يبدو  -قد اتخذت قرارا
 يف الن�صف الثاين من كانون الثاين  -1959بدعم ن�شاط ال�ضباط القوميني ال�سقاطعبد الكرمي(.((90
اما قبل هذا التاريخ فلي�ست هناك اية دالئ��ل م�ؤكدة حول ت�آمر نا�صري على عبد
الكرمي .وما كان ال�شيوعيون يرددونه عن م�ؤامرات نا�صرية ،كان جزءا من حملة �شيوعية
منظمة �ضد عبد النا�صر ،فقد �سخروا من كامل اجلادرجي الذي ذهب �إىل القاهرة  -يف
� 4أيلول  -1958ليفاو�ض عبد النا�صر ب�ش�أن االحتاد بني العراق والعربية املتحدة .و�شككوا
بعبد النا�صر الذي رد على اجلادرجي بالقول:
(وحدوا بلدكم �أو ًال وال تدخلوا يف حرب اهلية وانا ال ميكن ان ادعوكم �إىل وحدة �أو
احتاد ونحن ال يوجد يف جدول اعمالنا �أي كالم عن الوحدة �أو االحتاد)(.((91

 -906امل�صدر ال�سابق� .ص.171
 -907امل�صدر ال�سابق .وانظر اي�ضا عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص.171
 -908العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.286
 -909انظر العلي .امل�صدر ال�سابق� .ص.56 -52
 -910الذاكرة التاريخية(م�صدر �سابق)� .ص 268واي�ضا علو�ش .امل�صدر ال�سابق� .ص.125
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وقاموا مبظاهرات تهتف �ضد الوحدة  -يف  28ت�شرين الثاين  -1958عند زيارة وزير
الرتبية والتعليم يف اجلمهورية العربية املتحدة كمال الدين ح�سني(.((91
مل يذكر عبد الكرمي قا�سم ،عبد النا�صر ب�سوء ،ومل ينتقده �أو يهاجمه باال�سم(.((91
اما عبد النا�صر فكان يهاجم عبد الكرمي بالذات ،ويتهمه ب�سيطرة ال�شيوعيني على
حكمه ،وحماولة ف�صل �سوريا عن العربية املتحدة ،وجرها �إىل االحتاد مع العراق .وقال
يف احد خطبه ان عبد الكرمي قا�سم كنوري ال�سعيد عميل لالجنبي .وذكر يف خطاب �آخر
ان ال�شيوعيني يف العراق يريدون اقامة هالل خ�صيب �شيوعي( .((91فقد تركت �أثرها يف
نف�سه ،الطريقة التي تناوله بها املهداوي ،واي�ضا ال�شيوعيون ،وما انطوت عليه من جتريح
�شخ�صي و�سباب بذيء .فا�صبحت معركته مع نظام قا�سم معركة �شخ�صية( .((91وراح
يت�آمر عليه بكل ما �أُوتي من قدرة.
ان الوثائق والروايات التي تريد ان تثبت لنا بان عبد النا�صر ت�آمر -منذ الأيام الأوىل
للثورة -على عبد الكرمي قا�سم( ،((91هي من قبيل الروايات التي متلأ تاريخنا القدمي
واحلديث ،لتربير وجهة نظر معينة.
ومن ال�ضروري ان نقف عند احدى هذه الروايات ،والتي اوردها عبد الوهاب االمني
(احد اع�ضاء الهيئة العليا لل�ضباط االحرار وامللحق الع�سكري العراقي  -بعد الثورة  -يف
القاهرة) وقدمها يف تقرير رفعه �إىل عبد الكرمي قا�سم .ولن اعلق على هذه الرواية ،بل
�س�أترك االمر للقارئ وا�ستنتاجاته.
يقول عبد الوهاب االمني:
(ان الرئي�س عبد النا�صر بعد عودته من مو�سكو ،جمع جمل�س قيادة الثورة وبحث

 -911الذاكرة التاريخية(م�صدر �سابق)� .ص.268
 -912العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.287
 -913امل�صدر ال�سابق� .ص.287
 -914راجع مذكرات عبد اللطيف البغدادي .اجلزء الثاين .القاهرة � .1977ص77و .95
 -915كق�صة الربقية التي بعثتها �سفارة ج .ع.م �إىل القاهرة بتاريخ  1958/7/18وقدمها
احلزب ال�شيوعي لقا�سم اواخر �شهر �آب والتي �سبق ان حتدثنا عنها.
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ث��ورة ال�ع��راق يف  16مت��وز (�أي بعد عودته من مو�سكو) ويف نتيجة بحثهم لثورة
العراق ،كان ر�أي عبد النا�صر ان العراق قام بثورة مل جتارها ثورة م�صر  23يوليو،
ويعني ذلك ان قادة الثورة رجال �أكفاء (ويق�صد العراقيني) وب�إمكانياتهم وجناح
ثورتهم بهذا ال�شكل اخلاطف ،فاالحتمال انه �سيقوم العراق (لإمكانياته الكبرية)،
ويقود الأم��ة العربية وت�صبح م�صر يف اخللف ،واذا فيجب تدمري الثورة العراقية
ب�أي ثمن)..

ويقول �أمني:

(لقد ح�صلت على املعلومات من العميد فالن)..
وي�ضيف عن ذلك العميد املزعوم:
(كان معجبا بالثورة العراقية جدا ..حتى ذكر يل قائال نحن مل نقم بثورة� ،إمنا �أدينا
التحية للملك فاروق( .((91والثورة احلقيقية هي ثورتكم)(.((91

ولنعد االن �إىل حمكمة املهداوي .فما يثري اال�ستغراب والت�سا�ؤل ،ان عددا كبريا من
ابرز �شعراء وكتاب العراق ،وقفوا ي�صفقون ملحكمة املهداوي ويطالبونها بت�شديد االحكام
والتنكيل باملعار�ضني .االمر الذي ال اعتقد ان مثله قد ح�صل يف �أي بلد عربي( .((91فقد
جرت العادة ان يكون ال�شعراء واالدباء يف طليعة املدافعني عن احلريات العامة وحقوق
 -916قامت الثورة امل�صرية بعزل امللك فاروق وتعيني ابنه احمد  -الطفل �آنذاك  -ملكا على
م�صر .واجربوا فاروق على مغادرة م�صر يوم  26يوليو -متوز� ،أي بعد ثالثة ايام من ثورتهم.
وقد ادى التحية له عند مغادرته ،اللواء حممد جنيب (رئي�س جمل�س القيادة والقائد العام
للقوات امل�سلحة) ومعه عدد من �ضباط جمل�س القيادة (الذي ا�صبح ا�سمه بعد �شهرين من
الثورة جمل�س قيادة الثورة).
 -917خليل ابراهيم ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص( .236 -235و�سن�شري اليه مبو�سوعة 14
متوز .اجلزء االول).
 -918مل يكتب يف م�صر �أي �شاعر او اديب او كاتب او (حتى �صحفي) ،كلمة واحدة ،يدعو
فيها عبد النا�صر� ،إىل قتل معار�ضيه او الق�سوة معهم .بينما اجتمع ال�سوقة واالدباء -عندنا يف
العراق -على حتري�ض عبد الكرمي على تنفيذ املزيد من االعدامات .اما يف عهد البعث(عام
 )1963فقد مار�س بع�ض ادباء البعث ،اعمال التعذيب والقتل ،بايديهم.
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الإن�سان .وحتى عندما ين�ساقون �إىل جماراة الأنظمة الديكتاتورية �أو مدحها ،فانهم ال
يتحولون �إىل دعاة للقتل والق�سوة.
لقد ن�شر اجلواهري (�شاعر العرب الأكرب)  -يف جريدته الر�أي العام يف  3ت�شرين
الثاين  -1958ق�صيدة ع�صماء اهداها �إىل املهداوي .وقد ورد فيها:
ال تاخـذنك رحـمـــة فـي موقف
ولقد تكون من الق�ساوة رحمة
ولطاملا ح�صــد الندامة م�سمح

جـــد فجـــــد الراحمــيـن مــزاح
ومــن النـكــــال مبــرة و�صــالح
(((91
و�أتى ب�شر ثماره اال�سماح

فـــان مل يـرق بالتلـطيف �شعب
فح�صت ذخائـــر التاريــخ طردا

فــباالرهــــاب فلــــيـكــن الرقـي
فــــكـــان اجــلـــهـــن الـم�شــــرفــي

ومل تكن هذه هي املرة الأوىل التي يحر�ض فيها اجلواهري احلكام على العنف والقتل.
فها هو ميدح نوري ال�سعيد عام  1930قائال:

ويف عام  ،1936قال حمر�ضا حكمت �سليمان رئي�س الوزراء �ضد املعار�ضة:
ف�ضيق احلبل وا�شدد من خناقهم
ال تــبـــــق دابـــر قـــــــــــــــوم وتـــرتهـــــــــــم
وال تقــــــــــل تــــــرة تبـــقى حــزازتهــــــــا

فرمبـــــــا كــان يف ارخــائــــــــــــــه �ضــرر
فهــــــم اذا وجــدوهـــا فر�صـــة ثـــ�أروا
فهم على �أي حـــــال كنت قد وتروا

هذا هو اجلواهري �شاعر عظيم وان�سان متقلب .فقد مدح حتى الو�صي عبد الإله.
والطريف انه حور قليال -عام  -1995تلك الق�صيدة ال�شهرية التي نظمها يف مدح عبد
الإله ،ثم القاها امام ملك الأردن ح�سني ،والذي منحه بدوره مائة الف دوالر.
لقد كرّم عبد الكرمي قا�سم اجلواهري �أميا تكرمي ،فكانت ابنة اجلواهري مثال -
والتي مل تكن قد جتاوزت الع�شر �سنوات  -ت�ستطيع ان ترفع التلفون ،متى ت�شاء وتطلب
الزعيم( .((92لكن اجلواهري ظل �ساخطا يف �سريرته ،الن الزعيم مل يعينه وزيرا يف

 - 919العارف ،امل�صدر ال�سابق� .ص.363 - 362
 -920حممد مهدي اجلواهري .ذكرياتي .اجلزء الثاين .دم�شق � .1991ص.172
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حكومته( .((92و�أخريا و�صلت �إىل نهايتها تلك العالقة احلميمة بني الرجلني ،والتي بد�أت
يف لندن عام  ،1947حيث ذهب عبد الكرمي �إليها ،ملعاجلة �شق يف �شفته العليا ،ورثه منذ
ال�صغر .وهناك �صادف اجلواهري الذي كان يزور لندن وعدد من ال�صحفيني العراقيني،
بدعوة من احلكومة الربيطانية(.((92
فذات يوم كتب اجلواهري مقاال عنيفا يف جريدته (الر�أي العام) ،هاجم فيه ال�سلطة
ب�شكل �صريح .فا�ستدعاه عبد الكرمي �إىل وزارة الدفاع واخذ يعاتبه ب�شكل هادئ ويناق�شه
يف املعلومات التي وردت يف املقال( .((92يقول اجلواهري:
(و�إذ بي وان��ا �أق��ول ما ال ي�صح ان يقال وباحلرف نف�سه (ي��ا �سيادة الزعيم  -ثورة
و�شرطة (نوري ال�سعيد) ..كلمة كبرية حقا  -بل ونابية اي�ضا)(.((92

فغ�ضب عبد الكرمي واخذ ي�صرخ بوجه اجلواهري قائال:
(انك عميل ،وانك من �أيتام العهد البائد ،و�سبق لك ان مدحت البالط ونوري ال�سعيد
وانني ت�سرتت عليك و�أنعمت عليك كثريا وحاولت ان اجعلك ت�سري يف طريق العدل
واالن�صاف وتعدل من �سريتك ،ولكنك ت�أبى اال ان تعود �إىل �أ�صلك الواطيء!).

وهنا عال �صوت اجلواهري متحديا عبد الكرمي �إن ا�ستطاع ان يفعل �شيئا فما كان منه
اال ونه�ض م�سرعا �إىل غرفته وعاد يحمل ملفا فيه �أوراق عديدة وبد�أ يقلبها وي�صرخ بوجه
اجلواهري:
(هل تريد ان اف�ضحك الآن و�أن�شر هذه الوثائق التي تدينك كونك عميل العهد
البائد وانك ت�سلمت املال من نوري ال�سعيد؟� ...إىل �آخره).

يقول العزاوي �سكرتري عبد الكرمي:

 -921انظر مثال امل�صدر ال�سابق� .ص  192و�ص  194وكذلك د .حممد ح�سني االعرجي.
اجلواهري .دم�شق � .2002ص.176
 -922د .عقيل النا�صري .عبد الكرمي قا�سم من ماهيات ال�سرية الذاتية (م�صدر �سابق).
�ص.284 -283
 -923العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.202
 -924اجلواهري .امل�صدر ال�سابق� .ص.261
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(فج�أة انهار اجلواهري و�أخ��ذ يتكلم ب�صوت خافت يدل على تخوفه من قول عبد
الكرمي قا�سم مقدما اعتذاره عن تهوره وارتفاع �صوته على �صوت الزعيم ،فرتاجع
عبد الكرمي قا�سم عن موقفه اي�ضا وهد�أ غ�ضبه ،وبعد حلظات انتهى كل �شيء وقدم
ال�شاي وعلت ال�ضحكات ك�أن �شيئا مل يكن)(.((92

غادر اجلواهري  -بعد فرتة من هذه احلادثة  -العراق .وفيما بعد �صب جام غ�ضبه
على عبد الكرمي ،فهو (مل يحتفظ بكره وحقد وغ�ضب ،على �شخ�صية �سيا�سية يف تاريخ
العراق مثل كرهه لعبد الكرمي قا�سم)( .((92بينما مدح يف مذكراته نوري ال�سعيد ودافع
عن عالقته بربيطانيا( .((92ومل يعتذر اجلواهري ابدا عن ق�صائده الع�صماء التي كانت
تدعو للقتل والتنكيل.
الحزب الشيوعي العراقي والثورة:

كان عبد الكرمي قا�سم على �صلة  -قبل الثورة  -باحلزب ال�شيوعي العراقي ،عن
طريق �صديقه ال�شخ�صي ر�شيد مطلق ،و�أحيانا عن طريق ال�ضابط ال�شيوعي املالزم
حامد مق�صود( .((92وكذلك عن طريق كمال عمر نظمي ممثل احلزب ال�شيوعي يف جبهة
االحتاد الوطني(.((92
وقد ا�شغل عدد من ال�ضباط ال�شيوعيني -بعد الثورة -مراكز هامة يف القوات امل�سلحة،
مثل قائد القوة اجلوية جالل االوقاتي ،وقائد الفرقة الثانية داود اجلنابي ،ومدير احلركات
الع�سكرية وامل�س�ؤول عن امن الثورة طه ال�شيخ احمد ،وقادة وحدات مدرعة ووحدات م�شاة
مثل �سلمان احل�صان وخزعل ال�ساعدي وها�شم عبد اجلبار( .((93وبا�ستثناء ال�ساعدي،

 -925العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.203
 -926ح�سن العلوي .اجلواهري ديوان الع�صر .دم�شق � .1986ص.205
 -927اجلواهري .امل�صدر ال�سابق .اجلزء االول .دم�شق � .1988ص.460
 -928نوري .امل�صدر ال�سابق� .ص.262
 -929العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.94
 -930نوري .امل�صدر ال�سابق� .ص.286
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فه�ؤالء جميعهم من العرب ال�سنة.
منذ اللحظات الأوىل النفجار ال�صراع على ال�سلطة بني ال�ضباط االحرار ،دخل احلزب
ال�شيوعي طرفا يف ذلك ال�صراع ،ان مل يكن هو الذي �ساهم يف ت�أجيجه وتفجريه .اذ كان
احلزب ال�شيوعي يخ�شى من حتقيق الوحدة بني العراق واجلمهورية العربية املتحدة .اما
�شعار االحتاد الفيدرايل الذي طرحه فقد ظهر فيما بعد انه مل يكن جادا يف طرحه وانه
مل يكن �سوى �شعار تكتيكي.
يقول �صبحي عبد احلميد احد ال�ضباط القوميني:
(كان االف�ضل للحزب ال�شيوعي العراقي ان ي�ستمر برفع �شعار االحتاد الفيدرايل
وي�سند هذا ال�شعار باحلجج والرباهني املنطقية ،يدعمها يف �صحفه وال�صحف التي
ت�سانده .ولو انه فعل ذلك ووقف موقف املحايد يف النزاع الذي قام بني ج .ع .م .وعبد
الكرمي قا�سم ،و�سلك �سلوكا وديا مع القوى القومية ال�ستطاع ك�سب احرتام الكثري
من النا�س ،وجلنب البالد امل�آ�سي والنكبات التي تعر�ضت لها بعد ذلك)(.((93

ان هذا الر�أي ولو انه ي�ستبطن اعرتافا مت�أخرا ،بان االحتاد الفيدرايل كان هو النظام
اال�سلم ،الذي كان يجب ان تقوم عليه اجلمهورية العربية املتحدة .لكنه يغ�ض النظر عن
اجلانب الآخر لل�صورة ،فعبد النا�صر ومعه القوى القومية ،ما كانوا م�ستعدين �آنذاك حتى
ملناق�شة امل�شروع الفيدرايل( .((93ف�ضال عما ا�شرنا اليه �آنفا من عدم جدية ال�شيوعيني يف
طرحهم لل�شعار .فقد كانوا يخ�شون جتميد حزبهم �أو حله اذا حتققت الوحدة(.((93
وعموما فان ال�شيوعيني العراقيني� -آنذاك -كانوا ينظرون �إىل عبد النا�صر � -ش�أنهم
�ش�أن اغلب �شيوعيي امل�شرق العربي  -نظرة غري ودية ،وذلك ب�سبب �ضرباته لل�شيوعيني

 -931عبد احلميد ،امل�صدر ال�سابق� .ص.162
 -932طرح ال�شيوعيون ال�سوريون  -يف  14كانون االول  -1958برناجما لتحويل اجلمهورية
العربية املتحدة �إىل احتاد فيدرايل ،فاعترب عبد النا�صر ذلك ،رف�ضا للقومية العربية والوحدة
العربية (راجع بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.)174 -173
 -933العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.285
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امل�صريني ثم ال�سوريني.
ومن املفيد هنا ان نورد وجهة نظر �شيوعية عن الوحدة ،ولكنها هي الأخرى اغفلت
اجلانب الآخر لل�صورة.
يقول بهاء الدين نوري احد قادة احلزب ال�شيوعي العراقي بعد عام :1958
(ان عبد النا�صر قد ارتكب خط�أ تاريخيا عندما اقدم على معاداة نظام قا�سم ،و�أيد
البعثيني وعبد ال�سالم عارف وراهن على مطالبتهم باالندماج الفوري .وحتى لو
ت�سنى له دمج العراق يف اجلمهورية العربية املتحدة لكانت النتيجة يف نهاية املطاف
نف�س ما حدث يف �سوريا عام .((93()1961

ويبدو هذا الر�أي  -من الناحية التاريخية  -وجيها .فالبعثيون يف العراق وعبد ال�سالم
عارف حاربوا جمال عبد النا�صر �أكرث مما حاربه ال�شيوعيون وعبد الكرمي قا�سم .ولكن
هذا الر�أي ينق�صه اعرتافا يف غاية الأهمية ،وهو ان احلزب ال�شيوعي وحمكمة املهداوي
هما امل�س�ؤوالن عن �إي�صال الأمور مع عبد النا�صر �إىل نقطة الالعودة.
و�أريد ان �أ�شري هنا وب�سرعة� ،إىل مالحظة قد تبدو خارج ال�سياق الآن ،لكن اقتبا�سي
للن�ص الآنف الذكر من مذكرات نوري ذكرين بها .اذ مل اقر�أ اعتذارا الي قائد �شيوعي
�أو بعثي �أو قومي ،وال مل�س�ؤول من العهد امللكي ،عن جرائم املا�ضي واخطائه .بل انربوا
كلهم يدافعون عن االعمال التي قاموا بها ،هم �أو القيادات التي كانوا جزءا منها .فهاين
الفكيكي وطالب �شبيب  -على �سبيل املثال  -ورغم انقالبهما على ما�ضيهما البعثي ،حاوال
تربير الكثري من اجلرائم واخلطايا التي وقعت عندما كانا ع�ضوين يف جمل�س قيادة
الثورة عام .1963
وبالعودة �إىل الأ�سابيع الأوىل من عمر الثورة ،فان مكانة احلزب ال�شيوعي تعززت
وتقوت ،بحيث انه كان قادرا على ال�سيطرة على بغداد لو اراد .وبلغت �شعبيته حدا ا�ضطر
معه �إىل االعالن  -يف كانون الثاين يناير  -1959بانه ال ي�ستطيع قبول اع�ضاء جدد،

 -934نوري .امل�صدر ال�سابق� .ص.266
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النه يفتقر �إىل القدرة التنظيمية للتعامل معهم( .((93وبعد ف�شل حركة ال�شواف  -يف 9
�آذار  -1959ت�صاعدت املوجة اجلارفة للحزب ال�شيوعي ،والذي فتح  -هذه املرة  -باب
الع�ضوية على م�صراعيه بال قيود وال �شروط( .((93ويجب الت�أكيد هنا بان بع�ض الذين
ان�ضموا �إىل احلزب الآن ،ورمبا الن�سبة االكرب منهم ،كانوا من االنتهازيني �أو الو�صوليني
�أو اخلائفني من بط�ش احلزب(.((93
وقد اعرتفت جريدة احلزب ال�شيوعي نف�سها  -يف عددها ال�صادر يف � 24أيار -1959
بان �ضابطا كبريا كان ي�ضع جريدة (احتاد ال�شعب) على مكتبه وال يقر�ؤها .انه يطرد
ال�شكوك فقط .كما اعرتفت بان منطقة فيها خم�سة �شيوعيني فقط ،كانت تهلل للحزب،
خوفا منه(.((93
وقد لعبت دورا كبريا يف بث الرعب يف البلد ،امللي�شيا ال�شعبية التي ت�أ�س�ست  -بعد الثورة
مبا�شرة  -حتت ا�سم (املقاومة ال�شعبية) و�أ�صبح عدد �أع�ضائها يف منت�صف �آب 1958
حوايل  11,000متطوع ،ويف مايو  1959حوايل  25,000متطوع( .((93وا�ستطاع احلزب
ال�شيوعي بقدرته التنظيمية وخربته ال�سيا�سية ال�سيطرة عليها .لكن احلكومة فر�ضت
�ضوابط دقيقة على ن�شاطها وت�سليحها ،بحيث حالت دون ان جتعل منها قوة حقيقية(.((94
والواقع ان احلزب ال�شيوعي مل يح�صد من املقاومة ال�شعبية� ،سوى اال�ضرار ب�سمعته،
ب�سبب حماقات عنا�صرها واعتداءاتهم على حريات املواطنني وكراماتهم.
والف احلزب ال�شيوعي (جلان �صيانة اجلمهورية) من عنا�صره وان�صاره ،ملراقبة ما

 -935انظر اوريل دان .العراق حتت حكم قا�سم .ال�سويد  ،1989ترجمة جرجي�س فتح اهلل،
�ص.145
 -936العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.185
 -937بطاطو .امل�صدر ال�سابق .اجلزء الثالث� .ص( 209 - 208ي�ضيف بطاطو قائال :يجب
االعرتاف بان ال�شيوعيني كانوا يتمتعون اي�ضا بت�أييد جماهريي �أ�صيل).
 -938امل�صدر ال�سابق� .ص.209
 -939امل�صدر ال�سابق� .ص.203
 -940انظر امل�صدر ال�سابق� .ص159و .165
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ي�سمى باعداء الثورة .وقد ا�ضرت هي الأخرى ب�سمعته ،وو�سعت من دائرة اعدائه ،دون ان
تكون هناك فائدة تذكر من وجودها.
(((94
اما املحاكم التي الفها ح�سن الركـاع يف امل�سيب ،وحميد بخ�ش يف الب�صرة وغريهم .
فقد جعلت من احلزب ال�شيوعي هدفا ل�سخرية الآخرين وتندرهم.
وافلت زمام االمور داخل القوات امل�سلحة نف�سها .وا�صبح من ال�صعب ال�سيطرة على
الوحدات  -بعد ثورة  14متوز  -وخا�صة خالل الفرتة التي اعقبت ف�شل حركة ال�شواف
يف املو�صل .اذ انت�شرت الفو�ضى واختل ال�ضبط الع�سكري واهمل التدريب ،وان�صرفت
الوحدات الع�سكرية �إىل اقامة املظاهرات واطالق الهتافات واالهازيج .وقد لعبت (جلان
�صيانة اجلمهورية) التي ت�ألفت يف معظم الوحدات ،دورا قذرا يف التج�س�س على ال�ضباط
و�ضباط ال�صف ،والو�شاية بهم �إىل �سلطات الأمن واال�ستخبارات ،فبثت موجة من الرعب
بني ال�ضباط والقيادات .وكان اجلنود يخ�ضعون لت�أثريها ،ويت�أثرون ب�شعاراتها و�إ�شاعاتها.
وذهب  -يف تلك الفرتة � -أكرث من �ضابط� ،ضحية تلك الفو�ضى .فقد قتل �آمر كتيبة
املدفعية يف الب�صرة ،املقدم جالل احمد ،على ايدي جنوده .والذين ما ان �سمعوا بخرب
احالته على التقاعد ،حتى هاجموا مقر الكتيبة ،و�أخرجوا �آمرهم وقتلوه ،ثم علقوه على
مدخل الثكنة.
كما هاجم بع�ض اجلنود �آم��ره��م يف النا�صرية ،وك���ادوا ان يقتلونه ل��وال ان متكن
البع�ض من انقاذه باعجوبة( .((94وهاجم جنود الفوج الثالث للواء اخلام�س والع�شرين
(لواء احلر�س امللكي) وهم يهتفون مبوت اخلونة و�سقوط اعداء اجلمهورية ،مقر الفوج
وحا�صروا �ضباطهم ،وكانوا يعتزمون قتل وكيل �آمر الفوج املقدم علي غالب (والذي متت

 -941انظر نوري .امل�صدر ال�سابق� .ص.275
 -942اعتقد انه (ر�شيد م�صلح التكريتي) �صاحب البيان ال�شهري  -بعد � 8شباط  -1963الذي
دعا �إىل ابادة ال�شيوعيني .االمر الذي يف�سر �إىل حد كبري ما حدث بعد � 8شباط من جمازر
وق�سوة اذ انتقم �ضباط اجلي�ش  -وانا احاول هنا تف�سري االمور ال تربيرها -مما تعر�ضوا له
على يد احلزب ال�شيوعي من اذالل وترويع.
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احالته على التقاعد) .وان�ضم �إىل جنود الفوج� ،آالف اجلنود الذين توافدوا من الوحدات
املجاورة ،وهم يطلقون الهتافات احلما�سية.
يقول �آمر اللواء وقتذاك العقيد الركن �إ�سماعيل العارف:
(عندما و�صلت �إىل مدخل الباب النظامي للفوج الثالث �شاهدت �آالفا من اجلنود
يحملون الع�صي الغليظة واحلبال وغريها ب�أيديهم وهم يف هرج وم��رج يحيطون
مبقر الفوج ..وقد �أقفل ال�ضباط الغرف على انف�سهم طلبا للنجاة .وبعد ال�سيطرة
على املوقف ظهر �أن ر�أ�س الفتنة كان احد �ضباط االحتياط يف الفوج الثالث وكان
يدعي انه ع�ضو يف احلزب ال�شيوعي)(.((94

�إىل جانب هذه االعمال الغوغائية ،عانى الكثري من ال�ضباط الذين تعر�ضوا لالعتقال،
من االهانة واالذالل ،على يد ال�ضباط ال�شيوعيني امل�شرفني على املعتقالت .وكان اغلب
اولئك ال�ضحايا من ال�ضباط االحرار املعروفني ،بل ومن الذين لعبوا ادوارا خطرية يوم 14
متوز .وبامكان املرء ان يورد الكثري من تلك احلوادث الب�شعة( .((94وكانت (هيئة التحقيق
اخلا�صة) امل�س�ؤولة عن الق�ضايا التي حتال �إىل حمكمة ال�شعب (حمكمة املهداوي) ،هي
الأكرث ب�شاعة يف معاملة �سجناء ذلك العهد.
ي��روي �إ�سماعيل ال��ع��ارف ،عن اح��دى جل�سات هيئة التحقيق اخلا�صة تلك ،والتي
ح�ضرها بنف�سه ،ول�شهادته م�صداقية ا�ستثنائية يف هذا ال�ش�أن ،فهو احد وزراء قا�سم
الذين ظلوا �إىل جانبه حتى اللحظة الأخرية ..يقول العارف:
(ومل مي�ض وقت قليل حتى نه�ض ها�شم( ((94من مكانه وراح يعتدي بال�ضرب على

 -943العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.183
 -944انظر تقارير املعذبني التي رفعوها �إىل عبد الكرمي قا�سم ،وخا�صة تقرير الرئي�س احمد
ابو اجلنب ،احد الذين �سيطروا على مع�سكر الر�شيد يوم  14متوز (خليل ابراهيم ح�سني.
مو�سوعة  14متوز .اجلزء اخلام�س� .ص.)443 -423
 -945ها�شم عبد اجلبار كان ي�شغل يف الوقت نف�سه من�صبي �آمر اللواء الع�شرين ورئي�س هيئة
التحقيق ،وهو عربي �سني من بغداد ،كان ع�ضوا يف احلزب ال�شيوعي (بطاطو .امل�صدر ال�سابق.
اجلزء الثالث� .ص .)204التحق بعد انقالب �شباط  1963باحلركة الكردية ثم التج�أ �إىل اوربا
ال�شرقية وتويف يف الت�سعينات.
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احد ال�ضباط الواقفني امامه فبدا يل وك�أنه يريد ان يعر�ض ع�ضالته امامي .ثم
مد يده �إىل كتف ال�ضابط ومزق حمالة رتبه والقاها على االر�ض ودا�سها بقدمه.
فانزعجت من ت�صرفه ونه�ضت من مكاين و�سارعت �إىل ام�ساك ي��ده ثم هم�ست
يف �أذنه قائال( :ها�شم ..هذا لي�س حتقيقا ..انه وح�شية فال يحق لك معاملة هذا
ال�ضابط بهذا ال�شكل الفظ خ�صو�صا انه مل تثبت ادانته .فكف يدك عنه وال تتماد يف
اهانته) .فكف ها�شم عن اعتدائه على ال�ضابط ولكنه قال( :انه مت�آمر على الثورة
وعلى الزعيم عبد الكرمي قا�سم وقد عرثنا على ا�سلحة يف داره).
وبعد اال�ستف�سار عن اال�سلحة التي عرث عليها تبني انها بندقية �صيد وم�سد�س
وف�أ�س .فقرر العارف ان ي�شكو ذلك �إىل عبد الكرمي ،وجدير بالذكر ان ال�ضابط
ال�ضحية وا�سمه (احمد عبد الكرمي) ،كان من دورة �إ�سماعيل العارف وها�شم عبد
اجلبار� ،أي الدورة التي كان معلمها عبد الكرمي قا�سم نف�سه)(.((94

ويف حادثة اخرى يرويها �إ�سماعيل العارف نف�سه ،فان رئي�س هيئة التحقيق ها�شم
عبد اجلبار ،رف�ض طلبه باطالق �سراح خليل ابراهيم ح�سني ،وهو من اوائل ال�ضباط
االحرار ،ومن الذين رافقوا عبد الكرمي قا�سم يف حياته الع�سكرية لفرتات طويلة(.((94
ويقول العارف بان ها�شم عبد اجلبار املح له مهددا بان من يدافع عن املت�آمرين فان يد
هيئة التحقيق �ستمتد اليه عند ال�ضرورة.
ذهب �إ�سماعيل العارف �إىل عبد الكرمي قا�سم واخربه بالأمر وا�ضاف قائال له:
(ان مثل هذه الت�صرفات هي التي تقلب املخل�صني من ال�ضباط عليك فيقت�ضي
ايقافها نهائيا واحل��د من �صالحيات الهيئة التي ا�شتهرت بالق�سوة والتعذيب وادان��ة
االبرياء وا�ساءة ا�ستغالل �سلطتها ،اذ مل يبق بعد االن من �ضرورة لوجودها بعد ان اخذت
ت�سيء �إىل الثورة).
 -946العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص( 180انظر �إىل الهام�ش اي�ضا).
 -947ان خليل ابراهيم ح�سني -ورغم ما عاناه يف عهد عبد الكرمي -هو الذي �سجل بطوالت
عبد الكرمي قا�سم يف فل�سطني وان�صفه مرات كثرية يف مو�سوعته عن  14متوز .اما اولئك
اجلالدون  -امثال ها�شم عبد اجلبار -فلم يح�صد عبد الكرمي منهم �سوى الدمار و العار.
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�إثر ذلك ،طلب عبد الكرمي ح�ضور ها�شم عبد اجلبار ،وحني ح�ضر ا�ستقبله بعا�صفة
من التعنيف والغ�ضب ،وقال له( :انك ا�س�أت �إىل الثورة و�سمعتها وجت��اوزت ا�ستخدام
�صالحياتك فمن الذي خولك توقيف االبرياء واهانتهم؟ وكيف ت�شكك يف �ضابط خمل�ص
كالرئي�س خليل وت�صدر �أمرا بتوقيفه بدون علمي؟).
حاول ها�شم عبد اجلبار الدفاع عن نف�سه ،لكن عبد الكرمي ا�سكته بخ�شونه ،و�أمر
بتحريك اللواء الع�شرين  -الذي كان ها�شم عبد اجلبار يف الوقت نف�سه �آمر ًا له � -إىل
جلوالء ،وجتميد اعمال هيئة التحقيق اخلا�صة(.((94
لقد جرى ذلك يف ماي�س � ،1959أي بعد ان ارتكبت هيئة التحقيق اخلا�صة الكثري من
املخازي ،وبعد ان حولت الكثري من ال�ضباط �إىل اعداء لعبد الكرمي قا�سم ،ومنهم خليل
ابراهيم ح�سني الذي مت حل الهيئة ب�سببه .ورمبا كان ال�سبب احلقيقي وراء حل الهيئة ،هو
مطالبة احلزب ال�شيوعي يف املظاهرة الكربى  -يف االول من ماي�س �أيار  -مبنا�سبة عيد
العمال العاملي ،بامل�شاركة يف احلكم ،وهو ما اغ�ضب عبد الكرمي قا�سم من ال�شيوعيني،
ودفعه �إىل تقليم اظافرهم.
وكان ال�شيوعيون قد طالبوا يف امل�سريات اجلماهريية  -يف االول من �أيار  -بامل�شاركة
يف احلكم هاتفني( :ع��ا���ش زعيمي عبد ال��ك��رمي��ي ،ح��زب ال�شيوعي باحلكم مطلب
عظيمي)(.((94
انتقدت قيادة احل��زب ال�شيوعي ال�سوفيتي  -يف مذكرة بعثتها �إىل قيادة احلزب
ال�شيوعي العراقي  -املطالبة بامل�شاركة يف احلكم ،واعتربته تطرفا ي�ساريا ،ودعت �إىل
دعم �سلطة قا�سم �ضد ما تتعر�ض له من د�سائ�س وم�ؤامرات امربيالية(.((95
وح�سب رواية بهاء الدين نوري ،احد قادة احلزب ال�شيوعي �آنذاك ،فان �أغلبية قيادة
احلزب ال�شيوعي العراقي وقتها ،كانت ميالة  -قبل جميء املذكرة ال�سوفيتية � -إىل

 -948امل�صدر ال�سابق� .ص.187
 -949عبد اخلالق ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص.117
 -950نوري .امل�صدر ال�سابق� .ص .273
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ا�ستالم ال�سلطة .وكانت تعترب �شعار امل�شاركة يف احلكم خطوة نحو ا�ستالم ال�سلطة .و
يقول معلقا على املذكرة ال�سوفيتية:
(اما مذكرة �أو ر�سالة القيادة ال�سوفيتية فانها مل تكن �سوى تدخل انا�س مغرورين
كانوا يجهلون ظروف العراق امللمو�سة .وكان يجل�سون وراء مكاتبهم يف مو�سكو على
بعد �آالف الكيلومرتات من بغداد ...ليملوا علينا �سيا�سة خاطئة غري من�سجمة مع
واق��ع ال�ع��راق ،ب��دال من ان يحاولوا تفهم و�ضع بلدنا منا نحن املنا�ضلني من اهل
البلد ..وكنا من جانبنا ا�سرى التقاليد والتقديرات ال�سائدة يف نظام العالقات داخل
احلركة ال�شيوعية �آنئذ .كنا دراوي�ش للقيادة ال�سوفيتية معتقدين بانها اكرث فهما
الو�ضاع بلدنا منا نحن ال�شيوعيني العراقيني .فامتثلنا لالمر وتخلينا عن �شعار
امل�شاركة يف احلكم وبالتايل تخلينا عن هدف الو�صول �إىل ال�سلطة طيلة حكم عبد
الكرمي قا�سم)(.((95

اما عبد الكرمي فاخذ ب�سرعة ينظر �إىل ال�شيوعيني كعن�صر تهديد اكرث من كونهم
م�صدر ت�أييد ،وراح يحاول حظر ن�شاطات احلزب ال�شيوعي العراقي(.((95
ويروي �إ�سماعيل العارف ،بان عبد الكرمي قد ابلغه  -يف اوا�سط ماي�س  -1959وكان
العارف قائدا للواء  25وقتها:
(اقول لك بانني يف و�ضع حرج بعد االن�شقاق الذي احدثه عبد ال�سالم وا�ضطراري
�إىل االعتماد على العنا�صر التي اندفعت يف ت�أييد وجهة نظري ولكنها جت��اوزت
احلدود وا�سهمت يف ا�شاعة الرعب يف املجتمع ..ا�ؤكد لك بانني ال اريد ان ي�ستمر هذا
الو�ضع وانوي حماربته وهديف حماية م�صلحة ال�شعب وحماية الثورة من االمواج
العاتية) .ثم ا�ضاف عبد الكرمي قائال له( :ارجو ان تهيء لواءك لكي ا�ستند عليه يف
تعديل االمور وو�ضعها يف ن�صابها)(.((95

وعبثا ح��اول احل��زب ال�شيوعي  -بعد ذل��ك  -ار�ضاء عبد الكرمي قا�سم .حتى ان

 -951امل�صدر ال�سابق� .ص.274
 -952ماريون وبيرت �سلوجت .العراق احلديث (م�صدر �سابق)� .ص.117 -116
 -953العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.187 -186
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عزيز حممد ع�ضو قيادة احلزب ال�شيوعي اقرتح  -ار�ضاء لقا�سم  -حل احلزب ،االمر
الذي رف�ضته اغلب قيادة احلزب ال�شيوعي( .((95ومهما كان االمر ،وبح�سب ر�أي مت�أخر
للدكتورين ح�سني الوردي وعزيز احلاج ،وهما من القيادات ال�شيوعية املعروفة ،ف�إن من
ح�سن حظ احلزب ال�شيوعي عدم ا�ستالمه لل�سلطة .فلو ا�ستلم احلكم ال�ضطهد معار�ضيه
وبالتايل عموم ال�شعب بنف�س الأ�ساليب التي طبقها حزب البعث الحقا عندما ا�ستلم
ال�سلطة(.((95
اما عامر عبد اهلل ،القيادي ال�شيوعي املعروف ،فقد كتب  -عام  -1967يقول:
(ان الو�ضع الثوري الذي تكون يف ربيع  ،1959كان ميكن ا�ستثماره حلمل قا�سم على
�إنهاء فرتة االنتقال و�إقامة احلياة الدميقراطية وامل�ؤ�س�سات الد�ستورية ...غري �أن
ما فعلناه يف الواقع هو تبديد لطاقات ثورية هائلة يف ا�ستعرا�ضات للقوة ال مربر
لها ،ويف منازالت وحتديات مع قا�سم والقوى الوطنية الأخ��رى ،ويف الرتكيز على
�أهداف ثانوية ،كاملطالبة باال�شرتاك يف الوزارة ..الخ)(.((95

ومن نافل القول ان هذه الآراء جاءت بعد ان م�ضت االحداث يف طريقها امل�أ�ساوي� ،أي
انها حكمة قد فات اوانها.
فلم ي�سئ حزب �سيا�سي لنف�سه ،بقدر ما ا�ساء احلزب ال�شيوعي العراقي لنف�سه .وبدا
ان قيادته  -يف العام االول للثورة  -قد فقدت ر�شدها ،وفقدت قدرتها على تقييم الو�ضع
ال�سيا�سي ،وفقدت اي�ضا ال�سيطرة على كوادرها .ورمبا �شلت ن�شوة االنت�صارات الآنية التي
ح�صلوا عليها واملكانة التي بنوها بعد الثورة ملكة التمييز لدى قيادته فاندفعت من دون
روية والح�ساب الجتناء ثمرة ت�صوروا انها قد حان قطافها(.((95
وكان مما يثري اال�شمئزاز ال�شعار ال�شيوعي الرهيب (اعدم .)..ففي احتفال مبنا�سبة

 -954نوري .امل�صدر ال�سابق� .ص.286
 -955عبد اخلالق ح�سني ،امل�صدر ال�سابق� .ص.132
 -956جنم حممود .املقاي�ضة :برلني -بغداد .لندن � .1991ص.442
 -957العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.193
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عيد العمال ،القى عبد الكرمي كلمة باملنا�سبة ،وقال للحا�ضرين :ماذا تريدون؟ فاجابوه
ب�صوت واحد :نريد اعدام اخلونة ،ف�صرخ فيهم :اعدام اخلونة �شيء يعود لنا ولي�س لكم،
اطلبوا �شيئا يفيدكم ويفيد البلد(.((95
من جانب �آخر ،قدم ال�شيوعيون  -عام  -1959خدمة العدائهم البعثيني التقدر بثمن،
وذلك باطالق �شعارات وهتافات مل تكن يف �صاحلهم �أو �صالح الثورة .بل وقاموا بدعاية
جمانية وا�سعة �ساهمت بتعريف العراقيني بحزب البعث الذي مل ي�سمع به  -قبل الثورة
 اال القليل منهم .اذ راح احلزب ال�شيوعي يطلق �شعارات وهتافات هابطة �ضد البعث،االمر الذي راح معه كثري من النا�س يت�ساءلون عن هذا احلزب الذي مل ي�سمعوا به من
قبل ،وما هي اهدافه ومن هم قادته ..الخ.
ومل ينح�صر عداء ال�شيوعيني بحزب البعث �أو القوى القومية ،بل امتد �إىل احلزب
الوطني الدميقراطي ،ب�سبب املناف�سة احلزبية ال�ضيقة على ك�سب اجلماهري والهيمنة
على ال�شارع(.((95
وقد جرت يف مدينتي ال�صغرية  -اخل�ضر( - ((96حادثه من حوادث تلك الأيام املليئة
بالفو�ضى واجلهل والكراهية واملفارقات املثرية لل�سخرية .فقد كانت املدينة حتتفل
كعادتها ال�سنوية باحدى املنا�سبات الدينية يف جامعها الكبري .وكان حا�ضرا ر�ؤوف احلاج
عبيد( ((96ع�ضو اللجنة املركزية للحزب الوطني الدميقراطي .فاعتربت قيادة احلزب
ال�شيوعي املحلية ،ح�ضور الأخري دليال كافيا على وجود م�ؤامرة ،ولذلك بيتت امرا .اذ
نه�ض احدهم  -خالل االحتفال -ليهتف بال�صداقة ال�سوفيتية  -العراقية ،ونه�ض �آخر
ليهتف بال�سالم العاملي .فهاج النا�س وماجوا واخرجوا االثنني .وما هي اال برهة وانثالت

 -958العلي .امل�صدر ال�سابق� .ص.130 -129
 -959عبد اخلالق ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص.124
 -960مدينة تتبع حمافظة املثنى وتبعد  30كم عن مدينة ال�سماوة.
 -961من مدينة ال�سماوة ،من العائلة التجارية املعروفة (�آل احلاج عبيد) .تويف يف منت�صف
الثمانينات.
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احلجارة من كل مكان على ر�ؤو�س النا�س يف اجلامع .وكانت معركة ا�ستمرت �ساعات،
تهدم فيها جزء كبري من اجلدار ال�شمايل منه.
وتفاقمت الفو�ضى يف املدينة ،وب��ات النا�س ال ي�أمنون على انف�سهم ،فمتى انفرد
اولئك (ولن�سمهم جماز ًا بال�شيوعيني) باحد من اهل اجلامع ،ا�شبعوه �ضربا واثخنوه
باجلراحات .كل ذلك جرى يف مدينة (لي�س فيها �سوى مدر�سة ابتدائية قدمية البناء،
وتفتقر �إىل اب�سط املرافق العامة ،ك�أي مدينة مهملة يف جنوب العراق ،فال �شوارع معبدة
وال �شبكة كهرباء �أو مياه ،وال ج�سر يربط بني �ضفتي نهرها ،ومقطوعة عن حميطها...
ومع ذلك فان �أزقة اخل�ضر مليئة ب�صور (�ستالني) ويهتف كل يوم متظاهروها بال�صداقة
ال�سوفيتية)(.((96
من االمور املثرية لالنتباه� ،أن يتعجل احلزب ال�شيوعي ال�صدام مع امل�ؤ�س�سة الدينية
يف العراق .وان يطلق منا�صروه هتافات ا�ستفزازية �ضدها ،فال زال النا�س يتذكرون
�شعارهم( :ما كو مهر ب�س هال�شهر ونذب املومن بالنهر).
والغريب ان ال�شيوعيني ا�ستغربوا  -فيما بعد  -وا�ستنكروا فتوى املرجع الديني الأعلى
يف النجف ال�سيد احلكيم ب�أن ال�شيوعية كفر واحل��اد ،متنا�سني انهم هم الذين بدءوا
املعركة مع املرجعية.
لقد وجد اع��داء ال�شيوعيني  -وخا�صة البعثيني  -يف امل�ؤ�س�سة الدينية (ال�شيعية
وال�سنية) قوة دعم �أ�سا�سية ،يف مواجهة ال�شيوعيني .اذ لعبت فتاوى العلماء واملنابر
احل�سينية وخطب اجلمعية ال��دور االول يف مكافحة ال�شيوعية ،وهو اجلو ال��ذي وظفه
البعثيون مبهارة ل�صاحلهم ،فتحولوا ب�سرعة من قوة �سيا�سية �صغرية غري معروفه �إىل
تيار كبري ومنت�شر.
كان عدد ال�شيوعيني  -يف ماي�س  -1959بني  20,000و 25,000ع�ضو .وكانت املنظمات
التابعة للحزب ال�شيوعي مثل احتاد الن�ساء واحتاد ال�شباب ،ونقابات العمال ،وجمعيات

 -962عبد احل�سني احل�سيني .ال�سيد احل�سيني اخلطيب ..اوراق من دفاتر ايامه .الفكر
اجلديد .العدد التا�سع .لندن �آب � .1994ص.403
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الفالحني ،ت�سري من قوة �إىل قوة .ولو ان من ال�صعب تقدير عمق التزام هذا العدد الهائل
من الأع�ضاء وامل�ؤيدين .ومع ذلك يجب االعرتاف ب�أن ال�شيوعيني توفر لديهم ت�أييد �شعبي
حقيقي(.((96
لكن احداث كركوك  -والتي وقعت خالل االحتفال بالذكرى الأوىل للثورة  -كانت
نقطة فا�صلة يف تاريخ احلزب ال�شيوعي العراقي ،من حيث �شعبيته ونفوذه ،اذ ا�ستغلها
عبد الكرمي قا�سم بال هوادة النهاء نفوذ احلزب ال�شيوعي.
فقد القى عبد الكرمي قا�سم خطابا هاما -يوم  19متوز �أي بعد خم�سة �أيام من احداث
كركوك � -أثناء افتتاحه كني�سة مار يو�سف ،هاجم فيه االعمال الوح�شية التي وقعت يف
كركوك ،وو�صفها بانها كانت ا�شد ق�سوة ووح�شية من جرائم هوالكو عند اجتياحه ملدينة
بغداد ،وهدد مرتكبيها ب�أق�سى العقوبات .وبالرغم من انه مل ي�سم احلزب ال�شيوعي
�صراحة ،اال انه كان من الوا�ضح انه يق�صده يف كل كلمة قالها عن املذبحة.
ويف احلال بد�أت �أجهزة الأمن ب�شن حمالت اعتقال وا�سعة �ضدهم ،واخذت ال�صحف
تنتقدهم ب�صراحة مل تكن جتر�ؤ عليها يف الأ�شهر املا�ضية .ومل تقت�صر االعتقاالت على
ال�شيوعيني بل �شملت حتى املتعلقني ب�شخ�ص عبد الكرمي قا�سم من دون متييز �أو تفريق.
وقد كان ذلك ب�سبب التوتر الذي كان ي�سود البالد والتربم الذي خلقته ت�صرفات بع�ض
�أجهزة احلزب ال�شيوعي ،ا�ضف اىل ذلك وجود عنا�صر معادية للزعيم داخل �أجهزة
ال�شرطة والأمن ا�ستغلت الظرف اجلديد ل�صاحلها(.((96
وعاد الزعيم عبد الكرمي قا�سم وعقد م�ؤمترا �صحفيا  -يوم  29متوز  -كرر فيه
هجومه على االعمال الوح�شية التي تعر�ض لها املواطنني الرتكمان وغريهم يف كركوك.
االمر الذي ادى �إىل ت�صاعد احلملة �ضد ال�شيوعيني .رغم ان عبد الكرمي مل ي�سمهم يف
امل�ؤمتر ال�صحفي باال�سم اي�ضا(.((96

 -963بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.209
 -964العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.193
 -965امل�صدر ال�سابق نف�سه.
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وعقب ذلك ،عقدت اللجنة املركزية للحزب ال�شيوعي جل�سة طارئة ،واتخذت قرارات
مهمة ،ن�شرت خال�صتها يف جريدة احلزب الر�سمية (احتاد ال�شعب)  -يف � 2آب -1959
انتقدت فيها العنف ،واعرتفت �ضمنا مب�س�ؤولية ال�شيوعيني عما حدث يف كركوك ،وذلك
امال يف تخفيف احلملة املوجهة �ضد احل��زب( .((96ويف � 23آب  ،1959ن�شرت اجلريدة
البيان بالتف�صيل .وقد ت�ضمن البيان نقدا ذاتيا �صريحا لت�صرفات احلزب والأخطاء التي
ارتكبتها كوادره .كما انتقد البيان اال�سلوب والتوقيت اللذين اعتمدا يف رفع �شعار امل�شاركة
يف احلكم ،وعدم التفاته �إىل الظروف املحيطة بالبلد.
ومن الوا�ضح ان البيان مل ي�أت ب�سبب ال�شعور بالذنب جتاه اجلرائم التي حدثت يف
كركوك ،وامنا جاء الر�ضاء عبد الكرمي قا�سم وتبديد خماوفه منهم .االمر الذي مل
يح�صل ابدا ،فقد م�ضى عبد الكرمي قدما يف حملته �ضد ال�شيوعيني.
ترك البيان ال�شيوعي �آثارا �سلبية على �سمعة احلزب يف املجتمع العراقي ،وحط من
قدره يف اعني النا�س ،وبد�أ معظم قادته باالختفاء ،وانح�سر دوره ال�سيا�سي ،واخذ كثري
من املتعاطفني معه يتن�صلون من العالقة به .حتى ان ال�ضباط الذين كانوا ي�ؤلفون كتلة
قوية بالقرب من عبد الكرمي قا�سم ،وكانوا م�ؤيدين للحزب ،امثال املهداوي وو�صفي
طاهر وماجد حممد �أمني ،اخذوا يتحا�شون مواجهة عبد الكرمي ومل يظهر لهم بعدها
ن�شاطا ملحوظا(.((96
حاول ال�شيوعيون  -يف هذه احلال  -بث الروح يف العمل اجلبهوي .لكن كامل اجلادرجي
رئي�س احلزب الوطني الدميقراطي رد قائالً:
(�صعب العمل مع ال�شيوعيني ،فهم يركبون را�سهم عندما ي�شعرون بالقوة ،وت�صبح
التقدمية والوطنية وقفا عليهم .اما اذا كانت االمور يف غري �صاحلهم فرتاهم اول
من ينادي ب�ضرورة التعاون ويطالب بتكوين جبهة وطنية)(.((96

 -966امل�صدر ال�سابق� .ص.194
 -967امل�صدر ال�سابق� .ص.195
 -968رفعت اجلادرجي .امل�صدر ال�سابق� .ص.167
254

ثورة في العراق  /العراق 1963 - 1958

ثمة ظاهرة مل يعرفها العراق قبل ال�شيوعيني ،هي االغتياالت ال�سيا�سية( ،((96التي
ا�ستخدمها احلزب ال�شيوعي �ضد خ�صومه ال�سيا�سيني ،وقد ارتد عليه هذا ال�سالح،
فكان عدد ال�شيوعيني الذين مت اغتيالهم ،وحتديدا يف عامي 1959و  ،1960اكرب من
عدد �ضحاياهم� ،أي اكرث من عدد الذين قتلوا على يد ال�شيوعيني يف الن�صف االول من
عام  .1959فبحلول كانون االول  ،1961كان قد اغتيل � 286شخ�صا من اع�ضاء احلزب
ال�شيوعي وم�ؤيديه .كما �أُجربت �آالف اال�سر (املح�سوبة على احلزب ال�شيوعي) على ترك
منازلها ،نتيجة للتهديدات وغريها .اما يف املو�صل وحدها  -وح�سب رواية غري �شيوعية
 فقد اغتيل حتى عام  1963حوايل � 400شخ�ص لي�س بينهم اال القليل من ال�شيوعينياحلقيقيني( .((97بينما مل يزد عدد ال�ضحايا الذين اغتيلوا على يد احلزب ال�شيوعي يف
املو�صل -يف ربيع  -1959عن ب�ضع ع�شرات(.((97
رمبا كان لدوائر املخابرات الغربية ،وحتديدا الأمريكية والربيطانية ،دور  -ولو
من بعيد  -يف هذه االغتياالت .فقد ارتبط عدد من قياديي البعث  -والذين كان لهم
دور رئي�سي يف هذه االغتياالت  -بعالقة م�شبوهة بوليم ليكالند (امل�سمى بل) م�س�ؤول
املخابرات الأمريكية يف العراق �آنذاك.
كان على احلزب ال�شيوعي العراقي  -منذ الأيام الأوىل للثورة  -ان يختار بدون تردد
بني امرين :اما ان ي�ستلم ال�سلطة واما ان يلج�أ �إىل الو�سائل الدميقراطية يف التعامل
مع �أ�صدقائه و�أعدائه على ال�سواء .اما ما قام به يف العام االول للثورة من ا�ستفزازات
واعتداءات ،فهو باخت�صار �شديد مل ي�ؤد �سوى �إىل فتح �أبواب جهنم على ال�شيوعيني وعلى
العراق كله .وكانوا هم ال�سبب يف انقالب اجلي�ش على عبد الكرمي قا�سم .فا�ستفزازاتهم

 -969حدثت يف العهد امللكي حوادث اغتيال �سيا�سية يف فرتات متباعدة وال�سباب خمتلفة،
اليزيد عددها على ا�صابع اليد الواحدة .اما ما حدث بعد الثورة فهي عمليات اغتيال منظمة
قام بها ال�شيوعيون �ضد اعدائهم والذين ردوا عليهم بعد حني ب�أ�شد منها.
 -970بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.265 -264
 -971امل�صدر ال�سابق� .ص.200
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و اعتداءاتهم ،على ال�ضباط وغري ال�ضباط ،ا�ستعدت ال�ضباط عليه .فمن النادر ان جتد
�ضابطا كبريا مل يتعر�ض هو �أو احد �أقربائه �أو �أ�صدقائه لتلك اال�ستفزازات �أو االعتداءات.
لقد ظلت تلك الأفعال ال�شنيعة عالقة يف �أذهان الكثري من العراقيني ،رغم ان �أعداءهم
قد ارتكبوا  -عام  -1963من اجلرائم ما يفوق ذلك بكثري ،ف�ضال عن جرائم �صدام يف
الثمانينات والت�سعينات.
مؤامرة رشيد عالي الكيالني:

ان ت�سمية ق�ضية الكيالين بامل�ؤامرة ،هو من باب التجاوز .فهذه املحاولة االنقالبية
املزعومة ،مل يقدم من املتهمني بها �إىل حمكمة املهداوي� ،سوى ثالثة متهمني( .((97كان
يف مقدمتهم ،ر�شيد عايل الكيالين ،الذي اقرتنت با�سمه حركة �أيار  .1941وقد �سمح
له عبد الكرمي قا�سم  -يف نهاية �آب  -1958بالعودة �إىل العراق( ،((97رغم معار�ضة عبد
ال�سالم عارف لعودته .كما عار�ض عودته �صديق �شن�شل وزير االر�شاد الذي كان مديرا
للدعاية يف حركة �أيار  ،1941والدكتور جابر عمر وزير املعارف والذي كان رفيق الكيالين
اثناء �إقامته يف املانيا بعد ف�شل احلركة(.((97
وقد حذر جميل املدفعي ،وهو على فرا�ش املوت ،عبد الكرمي قا�سم ،الذي زاره يرافقه
ابن اخته رفعت احلاج �سري ،من الكيالين ،وقال له انه مت�آمر عريق فحذار منه .فنظر
قا�سم �إىل رفعت ف�أطرق الأخري بر�أ�سه( .((97وزادت خ�شية قا�سم من الكيالين ،بعد ان
بلغته حتذيرات اخرى من �آخرين من بينهم طه الها�شمي وحكمت �سليمان(.((97
ويبدو ان عدم ا�سناد �أي من�صب للكيالين  -بعد الثورة  -قد �أثار اال�سى يف نف�سه(.((97
 -972د .عقيل النا�صري .عبد الكرمي قا�سم يف يومه االخري (م�صدر �سابق)� .ص.159
� -973صبحي عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص.164
 -974النا�صري .امل�صدر ال�سابق� .ص( 175الهام�ش).
 -975القي�سي .امل�صدر ال�سابق� .ص.640
 -976العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.204
 -977خدوري .العراق اجلمهوري (م�صدر �سابق)� .ص.101
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ف�أخذ يتحدث ام��ام زائري ّه دون حيطة �أو ح��ذر ،وك��ان املخربون ينقلون كالمه مع ما
ي�ضيفونه عليه �إىل عبد الكرمي قا�سم .والذي ا�ستدعاه مرة �أو مرتني �إىل وزارة الدفاع،
ولفت نظره �إىل ما يجري يف داره من �أحاديث تُ�ضر بالدولة .فرد الكيالين معتذرا مبديا
تفانيه من اجل الثورة و�إخال�صه ال�شديد له(.((97
و�ضعت مديرية اخلطط الع�سكرية التي يرت�أ�سها الزعيم الركن طه ال�شيخ احمد
(ال�شيوعي امليول) ،بالتعاون مع التنظيم الع�سكري للحزب ال�شيوعي( ،((97خطة للإيقاع
بر�شيد عايل الكيالين .وانتدبوا للمهمة كال من الرئي�س ح�سون الزهريي ،واملالزم حممد
احمد العلي ،واملحامي عبد الر�سول ال�صراف ،وجاكوب بالكن ،واملالزم االحتياط حممد
ح�سن �سمي�سم .فاجتمع ه�ؤالء والفوا جمعية وهمية وا�سموها (االخ��اء العربي)(،((98
خلداع املت�آمرين واخرتاقهم(.((98
وا�ستطاع احد ه���ؤالء ال�ضباط ت�سجيل حديث لعبد الرحيم ال��راوي -احد املتهمني
بامل�ؤامرة  -مليء بالتبجحات واالدع���اءات ،كادعائه ان معظم �ضباط اجلي�ش الكبار
معهم(.((98
مثل املتهمون امام حمكمة املهداوي  -يف ليلة  9كانون االول  -1958واجريت لهم
حماكمة �سرية .ويف �صباح اليوم التايل حكمت املحكمة على عبد الرحيم الراوي ومبدر
الكيالين باالعدام �شنقا حتى املوت ..بينما بر�أت ر�شيد عايل الكيالين مع التو�صية بنفيه
خارج العراق خلم�س �سنوات(.((98

 -978العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.204
 -979النا�صري ،امل�صدر ال�سابق� .ص.155
 -980جل�أ نظام البكر� -صدام �إىل نف�س اال�سلوب -عام  -1969ف�شكل جبهة وهمية با�سم
(الوفاق الوطني) ف�أوقع ببع�ض الع�سكريني واملدنيني ثم اعدمهم مع معار�ضني �آخرين (راجع
امل�ؤلف .على حافة الهاوية� .ص)541
 -981العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.375
� -982صبحي عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص.166
 -983النا�صري .امل�صدر ال�سابق� .ص.156
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يقول عبد الرحيم الراوي:
(بعد �أن انتهت املحاكمة الأوىل و�صدر حكم الإع��دام بحقي وبحق مبدر الكيالين
وبينما نحن نتهي�أ للخروج من الباب اخللفي لقاعة املحكمة وكان ي�سري امامنا ر�شيد
عايل الكيالين الذي حكم عليه بالرباءة واجهنا يف املمر فا�ضل املهداوي ،ف�صافحه
ر�شيد ع��ايل الكيالين وق��ال ل��ه :لقد كنت ع��ادال يف حمكمتك .ف��رد عليه املهداوي
بكلمات االعتذار ،ثم اردف الكيالين قائال له :لقد اعطيتهم ن�صف حقهم (ويق�صد
نحن االثنني) ولو كنت مكانك مارحمتهما ،ولو فعل ولدي فعلتهما ل�سلمته اليك
لتحاكمه ،الن خائن الوطن ال ي�ستحق الرحمة .لقد وقعت هذه العبارة وقع ال�صاعقة
على ر�ؤو�سنا ،فلم ن�صدق ما قاله الكيالين بحقنا ..اال ان ابن اخيه مبدر اق�سم ب�أغلظ
الإميان انه �سيتكلم احلقيقة ويك�شف نوايا عمه الكيالين ..ثم الب�سونا يف ال�سجن
بدلة املحكومني باالعدام ،اال انه بعد حني ار�سلوا بطلبنا ونقلونا �إىل وزارة الدفاع
حيث مكتب عبد الكرمي قا�سم ..التفت نحونا وقال :تكلموا احلقيقة وال تخافوا من
احد ..وكانت هذه فر�صة مبدر الكيالين ليقول ما عنده �ضد عمه)(.((98

ويقول جا�سم كاظم العزاوي �سكرتري عبد الكرمي قا�سم يف مذكراته:
(ان مبدرا قد ا�ستبد به االنفعال فقال امامي( :عملها وتن�صل منها ،واهلل الجرنه
معي �إىل الإعدام)).

وي�ضيف العزاوي:
(وح�سب املعلومات التي اطلعت عليها يف حينها ،كان التحرك والن�شاط موجودين
فعال ،وقد وزعت بع�ض الأم��وال التي قدرت بحوايل خم�سة �آالف دينار ،وان بع�ض
الذين ت�سلموا تلك الأم��وال قد �أعادها بح�ضوري اي�ضا امثال ال�شيخ عبد الكاظم
مهدي من �شيوخ �آل فتلة)(.((98

كانت افادتا الراوي والكيالين اجلديدتان� ،ضد ر�شيد عايل الكيالين ،تقوم على انه

 -984حممد حمدي اجلعفري .حمكمة املهداوي .بغداد � .1990ص .108 -107وانظر اي�ضا
رواية قريبة من ذلك خليل ابراهيم ح�سني ،مو�سوعة  14متوز .اجلزء اخلام�س� .ص.93 -92
 -985العزاوي .امل�صدر ال�سابق� ،ص.209
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ابدى تذمره من احلكومة ،يف جمال�سه اخلا�صة ،امام زواره من ابناء الع�شائر والع�سكريني
واملدنيني ،وانه حر�ضهم على تدبري امل�ؤامرة واالت�صال باجلمهورية العربية املتحدة،
لتجهيزهم بال�سالح ،وهو الذي ح�ض الع�شائر و�ضباط اجلي�ش على اال�شرتاك بامل�ؤامرة.
احيل ر�شيد عايل الكيالين ثانية على املحكمة -يف  14كانون االول  -1958فحكمته
بعد ثالثة �أي��ام باالعدام �شنقا حتى امل��وت .وقد وردت �أ�سماء عدد من ال�ضباط اثناء
التحقيق ،ومنهم طاهر يحيي مدير ال�شرطة العام ،والعقيد عبد اللطيف الدراجي �آمر
الكلية الع�سكرية ،والزعيم �شاكر حممود �شكري معاون رئي�س اركان اجلي�ش ،واملقدم
رفعت احلاج �سري مدير اال�ستخبارات الع�سكرية ،ومعظم قادة الفرق .وورد اي�ضا ا�سم
العامل الديني املعروف حممد حممود ال�صواف .كما ورد يف التحقيق ب�أن ات�صال املت�آمرين
ب�سفارة اجلمهورية العربية املتحدة كانت بوا�سطة القن�صل ف�ؤاد عبد املعطي ،وبعد نقله
كان عن طريق حممد كبول(.((98
اما خطة امل�ؤامرة  -ونحن نتحدث هنا عما ورد اثناء التحقيق  -فهي �أن تقوم بع�ض
ع�شائر الفرات الأو�سط بالثورة ،فتقطع خطوط الهاتف وتخرب خطوط ال�سكك احلديدية
وت�سد الطرق العامة ،بق�صد احداث فو�ضى عامة .اما اال�سلحة فتـُهيئ من اجلمهورية
العربية املتحدة ،وتخزن بجوار احلدود ،وت�سلم للثائرين عندما تبد�أ اال�ضطرابات .وتقوم
طائرات نقل من اجلمهورية العربية املتحدة ب�إلقاء التجهيزات وم��واد التموين داخل
العراق حيثما تطلب ذلك.
ويف الوقت نف�سه تتحرك مظاهرات تت�صدرها الن�ساء والأطفال ،وتنادي ب�شعارات
�ضد احلكومة ،وعندما تزداد �سخونة املوقف ،يتقدم فريق من ال�ضباط امل�شرتكني فيها
بالطلب �إىل عبد الكرمي قا�سم �أن ي�ستقيل ،واذا رف�ض يق�ضى عليه هو وال�ضباط املحيطني
به يف وزارة الدفاع.
وعندما تنجح احلركة ،ي�ؤلف ال��وزارة ر�شيد عايل الكيالين ،ويُ�شكل جمل�س لقيادة

 -986العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.376
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الثورة ،وتـُعلن الوحدة مع اجلمهورية العربية املتحدة(.((98
من الوا�ضح من خطة امل�ؤامرة وعدد املتهمني بها و�سري املحاكمة ،انها ملفقة متاما،
وان كل مربزاتها اجلرمية هي ثرثرة الأ�شخا�ص الثالثة .والتي كانت كافية يف نظر
ال�شيوعيني لت�شكل م�ؤامرة مكتملة الأركان(.((98
ففي تلك الأيام ،كانت جمرد زيارة �صديق ل�صديقه م�ؤ�شرا على وجود م�ؤامرة .ففي
احدى مدن اجلنوب النائية ،ذهب مدير الناحية لزيارة احد فالحي الناحية الأغنياء،
وكانت تربطهما عالقة �صداقة ،فما كان من ال�شيوعيني يف الناحية اال �أن جتمعوا وجمّعوا
معهم الكثريين ،وهم ي�صرخون ب�أن هناك م�ؤامرة ،ويلوحون بالع�صي واحلبال ،ومل تهد�أ
الأحوال اال ب�شق الأنف�س ،وبعد ان اق�سم مدير الناحية لقادتهم ب�أغلظ الإميان (الثورية)
بان ما قام به ال يعدو زيارة �صديق مري�ض ،وانه لن يكررها ،وانه خمل�ص كل الإخال�ص
للزعيم وللحزب وللطبقة العاملة ولل�صداقة ال�سوفيتية  -العراقية.
ايا كان االمر ،لقد ادى الك�شف عن هذه امل�ؤامرة� ،إىل تقوية نفوذ طه ال�شيخ احمد،
والذي �أ�صبح  -من الناحية العملية  -الرجل الذي يلي عبد الكرمي قا�سم نفوذا .بينما
جُ مدت مديرية اال�ستخبارات الع�سكرية ،واعترب �ضباطها غري موالني للثورة .واقيل طاهر
يحيي من من�صب مدير ال�شرطة العام ،ونُـقل العقيد عبد اللطيف الدراجي من من�صب
�آمر الكلية الع�سكرية ،وحل حمله العميد الركن داود اجلنابي ،وعني العقيد عبد الباقي
كاظم مديرا ل�شرطة بغداد ،كما مت تغيري قادة كتائب الدبابات( ،((98واعفي العميد الركن
عبد العزيز العقيلي قائد الفرقة الأوىل من من�صبه وعني �سفريا يف �إيران( .((99باخت�صار
�شديد� ،أ�صبح نفوذ احلزب ال�شيوعي اكرث قوة يف الدولة واجلي�ش واملجتمع.

 -987امل�صدر ال�سابق� .ص.377 -376
 -988اعرتف عبد املجيد جليل مدير االمن العام امام رفعت احلاج �سري بان امل�ؤامرة من
تدبري ال�شيوعيني وال �صحة لها (خليل ابراهيم ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص.)98
� -989صبحي عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص.167
 -990امل�صدر ال�سابق� .ص.178
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من ال�ضروري احلديث هنا عن ر�شيد عايل الكيالين ،فاذا اخت�صرنا م�صائب العراق
يف العهد امللكي بثالثة �أ�شخا�ص ،فهو ثالث ثالثة � -إىل جانب عبد الإله ونوري ال�سعيد -
م�س�ؤولون عن تلك امل�صائب .فف�ضال عن ق�سوته ودمويته والتي مل ي�ستطع ان يجاريه فيها
احد من م�س�ؤويل العهد امللكي ،ا�س�س يف وزارته الأوىل -عام  -1933اكرث ا�شكال النظام
االقطاعي ب�شاعة ،فقد ا�صدر قانون واجبات الزراع ،والذي مينع انتقال الفالح من مكان
�إىل �آخر اال مبوافقة املالك ،وهو القانون الذي �سمي بقانون الرق( .((99وعرف الكيالين
بف�ساده ،حيث ا�ستوىل على الكثري من الأرا�ضي الأمريية ،و�صار من املالك الكبار .ا�ضف
اىل ذلك ف�ضيحة ا�ستيالئه على �أموال الأوقاف القادرية( .((99ثم كانت جرميته الكربى،
حينما زج العراق يف حرب خا�سرة ،وترك اجلي�ش العراقي يقاتل وهرب �إىل �إيران ،من
دون ان ي�صدر امرا لقواته باالن�سحاب من خطوط التما�س �أو الكف عن القتال.
قد يقول قائل ان من حق الرجل ان يحارب االحتالل� .صحيح لكن كما يقول اليك�سي
كو�سيجني رئي�س وزراء االحتاد ال�سوفيتي( :اجلملة الثورية بدون قوة حتميها خيانة).
�إذ لي�س من حق ال�سيا�سي ان يزج بالده يف حرب خا�سرة ،ال توجد ادنى امكانية لك�سبها،
كما فعل الكيالين ،االمر الذي ترتب عليه احتالل العراق ثانية -عام  -1941من قبل
اجلي�ش الربيطاين .ومن ثم ا�صبح العراق من جديد حتت االحتالل الربيطاين املبا�شر،
دون ان يكون لديه (�أي لدى العراق) رجل مثل في�صل الأول ،فبقي النفوذ الربيطاين يف
البالد ،باقوى �صوره حتى ثورة  14متوز  .1958وهكذا �ضيع الكيالين على العراق جهود
واجنازات ع�شرين عاما ( ،)1941 -1921ا�ستطاع العراق ان يحقق خاللها الكثري على
طريق اال�ستقالل .ثم هل ان الذي يريد ان يحارب االحتالل يرتك جي�شه يقاتل ويهرب
�إىل �إيران؟
الأهم من هذا ،ان الكيالين مل تكن م�شكلته النفوذ الربيطاين ،كانت م�شكلته ان يبقى
رئي�سا للوزراء ،فقد كتب ر�سالة  -يف � -1941/1/11إىل امللك عبد العزيز بن �سعود ،قال
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فيها:
(وانني اطمئنكم بانني �سائر مع االنكليز ب��روح �صداقة �صادقة ،واين ملنتظر امر
جاللتكم ،وكيف حتبون وتفر�ضون على هذا اخلادم املطيع)(.((99

وما جرى يف �أيار  ،1941فقد كان نتيجة �أطماعه يف احلكم ،وق�صر نظر عبد الإله
وافتقاره ملقومات الزعامة .يقول احمد خمتار بابان رئي�س الديوان امللكي ثم رئي�س
الوزراء فيما بعد:
(انني اعتقد بان الأمري لو كان يتمتع مبرونة �سيا�سية كبرية ،ولو كانت �شخ�صيته
قوية مثل �شخ�صية امللك في�صل الأول لكان بالإمكان حل حادث .((99()1941

ويروي ال�سويدي ان الكيالين زاره يف داره  -يف  30ني�سان  -1941وكلفه ان يتو�سط
لدى ال�سري كنهان كورنو �آلي�س ال�سفري الربيطاين اجلديد لالعرتاف بحكومته ،مقابل
اال�ستعداد لل�سماح ببقاء القوات الربيطانية �أو مرورها يف العراق .لكن ال�سويدي اجابه
بان اوان هذه الو�ساطة قد فات(.((99
وي�صف كامل اجلادرجي الكيالين قائال:
(((99
(ال يتورع عن ان يورط اقرب النا�س �إليه ،وحتى بناته ،يف �سبيل م�آربه ال�شخ�صية) .
اما عبد الرزاق ال�شيخلي فيقول:
(كنا نحن ال�شباب مغرورين بر�شيد عايل الكيالين والتففنا حوله و�سرنا يف ركابه،
حتى ظهر لنا بعد ذلك بوجهه ال�صحيح� ،إذ وجدناه رجال �أنانيا طماعا ي�ست�سيغ كل
عمل يف حتقيق م�آربه ال�شخ�صية)(.((99

ويروي الدكتور حممد ح�سن �سلمان احد وزراء حكومة الكيالين ،واحد الذين هربوا

 -993القي�سي .امل�صدر ال�سابق� .ص( 404وقد نقلها من مذكرات الكيالين التي ن�شرت يف
جريدة القب�س الكويتية ابتداء من .)1987/7/24
 -994بابان .امل�صدر ال�سابق� .ص.43
 -995مري ب�صري .امل�صدر ال�سابق .اجلزء االول� .ص.186
 -996رفعت اجلادرجي .امل�صدر ال�سابق� .ص.150
 -997مري ب�صري .امل�صدر ال�سابق� .ص .182
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معه �إىل املانيا:
(يف اخلام�س ع�شر من �شهر �آذار 1942اعلن الراديو نب�أ تنفيذ حكم االعدام باالخوان
ال�شهداء يون�س ال�سبعاوي ،وفهمي �سعيد ،وحممود �سلمان ...هرعت �إىل كل مـن
ر�شيد عايل الكـيالين واملفتي ...وقد الحظت عالمات احلزن والت�أثر على مالمح
املفتي ،فتبادلنا التعزية ...ومل االحظ  -مع الأ�سف ال�شديد � -أي ت�أثر �أو كدر حقيقي
على مالمح ال�سيد ر�شيد عايل.((99()..

وتقول مديحة ال�سلمان زوجة حممود �سلمان احد العقداء الأربعة ان الكيالين كان
يكيل ال�شتائم وال�سباب لل�شهيد يون�س ال�سبعاوي .ومل ي�ستطع اخفاء فرحه و�سروره باعدام
العقداء الأربعة( ،((99بل وقبل ذلك وحني خططت احلكومة الأملانية ال�ستنقاذ العقداء
الأربعة من �إي��ران ،للحيلولة دون ت�سليمهم للعراق( ((100ثم عندما التج�أ ال�صباغ �إىل
تركيا ،وحاولت جلبه �إىل املانيا ،رف�ض الكيالين ذلك وهدد جديا باخلروج من املانيا،
ف�سكت االملان على م�ض�ض(.((100
املفارقة ان الكيالين  -وكما هو �ش�أنه يف ت�صيد الفر�ص  -حمل بيديه عند نزوله من
الطائرة التي نقلته �إىل بغداد  -عام � -1958صورة العقيد �صالح الدين ال�صباغ ،واخذ
يلوح بها للجماهري التي خرجت ال�ستقباله ،ثم خطب يف تلك اجلماهري قائال:
(كان الهدف اال�سمى من الثورة (�أي حركة  )1941كما ذكر ال�شهيد �صالح الدين
ال�صباغ ،واكرر هنا ما قاله هو واتفقنا عليه جميعا ،كان الهدف وحدة البالد العربية
بعد حترير العراق .وهذا مبد�أ اعتنقناه ال عن عاطفة بل عن اميان عميق)(.((100

ان الوحدة العربية التي رفع راياتها الكيالين  -عام  -1958مت�صورا ب�أنها طريقه �إىل
ال�سلطة ،قال عنها يف املانيا وهو يبوح مبكنوناته للدكتور حممد ح�سن �سلمان:

 -998حممد ح�سن �سلمان .امل�صدر ال�سابق� .ص.114
 -999مذكرات مديحة ال�سلمان .اال�سرية رقم  .93بغداد � .1990ص.219
 -1000امل�صدر ال�سابق� .ص.207
 -1001امل�صدر ال�سابق� .ص.220
� -1002سلمان .امل�صدر ال�سابق� .ص.94
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(ال اخفاك انني اعتقد انها �صعبة التحقيق ،واغلب ال�شعوب العربية ال تريدها،
واين ان�صحك يا دكتور ان تكر�س خدمتك وعملك لبلدك العراق ..فاالقربون اوىل
باملعروف)(.((100

وعندما اختلف مع املفتي حممد �أمني احل�سيني  -يف املانيا  -على زعامة العرب ،مل
يرتدد يف القول:
(على جميع العرب اتباعي ،واذا ك��ان (املفتي) ال يريد فلي�أخذ فل�سطينه ويذهب
�إىل.((100()..

وكان الكيالين ي�ستحوذ على امل�ساعدات التي تقدمها احلكومة الأملانية للعراقيني
املنفيني ه��ن��اك( .((100والذين ذاق��وا االمرين ب�سبب ذل��ك وب�سبب و�شاياته بهم عند
احلكومة الأملانية( .((100لكن العمل الأكرث ب�شاعة الذي ارتكبه الكيالين� ،أثناء �إقامته يف
املانيا ،هو دوره يف ت�شكيل الفيلق العربي ،للقتال مع االملان ،حيث مات ع�شرون الف منهم
يف ثلوج القفقا�س(.((100
ولنعد الآن �إىل عام  ،1961فقد �أ�صدر عبد الكرمي قا�سم  -يف الذكرى الثالثة للثورة-
عفوا عن جميع ال�سجناء ال�سيا�سيني ،ومنهم الكيالين .وذهب الكيالين -بعد �إطالق
�سراحه� -إىل م�صر ،وزار عبد النا�صر بعد تردد .ا�ستقبله الأخري لربع �ساعة ،ومل ي�س�أله
عن امل�ؤامرة ابدا( .((100ويبدو ان عبد النا�صر كان م�ستاء من زج ا�سم اجلمهورية العربية
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 -1004امل�صدر ال�سابق� .ص 126وانظر عن �صراع الكيالين مع املفتي يف املانيا ،ناجي �شوكت،
�سرية وذكريات (م�صدر �سابق)� .ص.514 -502
� -1005سلمان .امل�صدر ال�سابق��� .ص 123 -122وانظر مديحة ال�سلمان .امل�صدر ال�سابق.
�ص.207
 -1006انظر مثال مديحة ال�سلمان .امل�صدر ال�سابق� .ص.223 -222
 -1007القي�سي .امل�صدر ال�سابق� .ص 557ونقلها عن مذكرات الكيالين .وانظر اي�ضا ناجي
�شوكت ،امل�صدر ال�سابق� .ص 503حيث ي�شري لت�شكيل ذلك الفيلق ودور الكيالين واملفتي فيه.
 -1008القي�سي .امل�صدر ال�سابق� .ص.689
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املتحدة يف اعرتافاتهم يف امل�ؤامرة املزعومة.
الغريب ان يتهم ال�سهروردي � -صهر الكيالين وراويته  -عبد النا�صر واجهزته ،ف�ضال
عن ال�شيوعيني بالت�آمر على الكيالين( .((100وما ادري ما الذي يق�صده بذلك؟
عاد الكيالين من م�صر  -عام  -1964ومل يبق طويال يف بغداد ،فقد ادرك ان وجوده
فيها ثقيل على عبد ال�سالم ع��ارف ،وخ�شي ان ي�صيبه ما ا�صابه يف عهد عبد الكرمي
قا�سم ،فذهب ليقيم يف بريوت ،حتى تويف يف � 28آب  ،1965ونقلت جثته �إىل بغداد حيث
دفن فيها(.((101
حركة الشواف:

�إن معظم �أحداث حركة ال�شواف �أو ما عرف بثورة املو�صل و�صلتنا م�شوهة وملتب�سة.
فالقوميون من جهة ،وال�شيوعيون من جهة اخرى� ،ضخموا احداثها� .أو بعبارة ادق �صاغ
كل منهما روايته لالحداث ،بالطريقة التي تخدم وجهة نظره.
فال�ضباط القوميون الذين كتبوا مذكراتهم فيما بعد ،وبفعل عقدتهم من ت�صدر حزب
البعث للعمل املعادي لعبد الكرمي قا�سم� ،ضخموا من االت�صاالت التي جرت بني ال�ضباط
القوميني  -قبل احلركة � -إىل احلد الذي بدا فيه وك�أن ال�ضباط الأحرار قد اعادوا تنظيم
�صفوفهم للقيام بثورة جديدة(.((101
وحاول ال�شيوعيون والقا�سميون من جهتهم ت�ضخيم (م�ؤامرة ال�شواف) لتربير �أخطاء
و خطايا ال�شيوعيني وان�صارهم يف املو�صل(.((101
ام��ا حما�ضر جل�سات حمكمة امل��ه��داوي املتعلقة بحركة ال�شواف ،فمن ال�صعوبة
 -1009امل�صدر ال�سابق� ،ص.82
 -1010مري ب�صري .امل�صدر ال�سابق� ،ص.180
 -1011انظر مثال عبد الكرمي فرحان .ح�صاد ثورة (م�صدر �سابق) �ص 21 -17و�صبحي عبد
احلميد .املرجع ال�سابق� .ص.192 -177
 -1012انظر مثال العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص 379وعبد اخلالق ح�سني .امل�صدر ال�سابق،
�ص.84
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اعتبارها م�صدرا دقيق ًا لرواية االحداث ،الن املتهمني كانوا حتت الرتهيب والرتغيب،
والن املحكمة جرت يف ظروف بالغة الق�سوة والتعقيد .حتى انها كانت يف حماكمتها لرجال
العهد امللكي �أكرث مراعاة للعدالة منها وهي حتاكم رجال حركة ال�شواف( ،((101والذين
كان يف مقدمتهم �ضباط �أحرار ،بل وم�ؤ�س�س حركة ال�ضباط الأحرار نف�سه.
ويعلق على ذلك �إ�سماعيل العارف وال��ذي ا�شرنا �أك�ثر من مرة بانه كان من ابرز
م�ساعدي عبد الكرمي قا�سم بالقول:
(كان م�ؤ�سفا ان ي�شاهد املرء تلك املحكمة تقا�ضي ال�ضباط الذين كانوا يف املا�ضي
القريب العمود الفقري لثورة الرابع ع�شر من متوز وت�صدر احكامها عليهم باالعدام
بينما تركت �أعمدة النظام امللكي دون ق�صا�ص)(.((101

لقد اخ��ذ امل�شهد ال�سيا�سي يف ال��ع��راق  -يف �شباط  -1959يقرتب ب�سرعة من
حلظة االنفجار .فال�شيوعيون احكموا قب�ضتهم على ال�شارع ال�سيا�سي ،واخذوا يوزعون
ا�ستفزازاتهم واعتداءاتهم مينة وي�سرة.
ويف � 5شباط � ،1959صدر احلكم باعدام عبد ال�سالم عارف ،ويف � 7شباط قدم عدد
من الوزراء القوميني واملعار�ضني ا�ستقاالتهم ،وهم :ناجي طالب وزير ال�ش�ؤون االجتماعية،
و�صديق �شن�شل وزير الإر�شاد ،وف�ؤاد الركابي وزير الدولة ،وعبد اجلبار اجلومرد وزير
اخلارجية ،وحممد �صالح حممود وزير ال�صحة ،وبابا علي وزير اال�شغال واملوا�صالت.
وت�ضامن معهم ال�شيخ حممد مهدي كبه ع�ضو جمل�س ال�سيادة ،والذي امتنع عن الدوام
حتى النهاية ،رغم رف�ض ا�ستقالته(.((101
وع�ين عبد ال��ك��رمي حم��ل ال����وزراء امل�ستقيلني وزراء اغلبهم م��ن احل��زب الوطني
الدميقراطي (ذي التوجهات الي�سارية املعتدلة) �أو من امل�ؤيدين له( .((101وكان من بني

 -1013العارف .امل�صدر ال�سابق� ،ص.361 -360
 -1014امل�صدر ال�سابق� .ص.193
� -1015صبحي عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� ،ص.178
 -1016انظر ليث الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� ،ص.469
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الوزراء اجلدد اللواء الطبيب حممد عبد امللك ال�شواف � -شقيق عبد الوهاب ال�شواف
قائد ثورة املو�صل  -وزيرا لل�صحة .وقد عني فيما بعد ،وحتديدا يف  13متوز  ،1959ابن
عمه القا�ضي عبد اللطيف ال�شواف رئي�س جمعية التمور العراقية وزيرا للتجارة .وكالهما
عرفا بارائهما ال�سيا�سية املعتدلة ،وظال وزيرين حتى نهاية عهد عبد الكرمي قا�سم .وهذه
نقطة جديرة باالهتمام ،فنظام �صدام ا�صدر قرارات تق�ضي بف�صل �أقرباء املعار�ضني
له ،حتى اذا كانوا من املخل�صني للنظام� ،أو كانوا ممن ي�ؤدون واجباتهم الوظيفية على
�أح�سن وجه.
كانت جريدة احتاد ال�شعب ،ل�سان حال احلزب ال�شيوعي ،والتي �أخذت ت�صدر علنا منذ
 15كانون الثاين  ،1959تكتب يوميا عن العنا�صر احلاقدة واملوتورة  -القدمية واجلديدة
 وم�ؤامراتها( .((101ثم �أخذت تركز  -ومنذ �أواخر �شباط  -1959على املو�صل ،وتدعولإحباط م�ؤامرات اال�ستعمار هناك ،والذي تقوم بها �شراذم القوى القومية يف املو�صل
برعاية بع�ض املوظفني غري الأمناء على م�صالح اجلماهري هناك ،والذين مل متتد لهم يد
الثورة باال�ستئ�صال والت�أديب .وان هذا ي�ستلزم من حكومة الثورة وقائدها املقدام ت�شديد
احلزم �ضد اخلونة و املت�آمرين يف كل انحاء العراق واعتقال الر�ؤو�س ال�شريرة  -وذلك
كله ح�سب قول اجلريدة(.((101
ان املو�صل مدينة معروفة بانها حمافظة جدا (وهذا يعني ان الأفكار االحلادية من
�أي نوع (�سواء �شيوعية �أو بعثية) كانت عاجزة عن ان متد جذورها ،والأيدلوجية ال�سائدة
هي �صورة غام�ضة من الوحدة العربية ال�سنية ،واال�ستثناءات الرئي�سية لذلك هي تلك
االحياء املعينه من املدينة والتي ت�سكنها �أغلبية م�سيحية �أو كردية ،تعاطفت تقليديا مع
الي�سار)(.((101
ورغم ان املو�صل هي ثاين مدينة يف العراق  -بعد بغداد  -يف عدد ال�ضباط يف اجلي�ش

� -1017سمري عبد الكرمي .ا�ضواء على احلركة ال�شيوعية يف العراق .اجلزء الثاين� ،ص.85
 -1018امل�صدر ال�سابق� .ص62و .63
� -1019سلوجت .امل�صدر ال�سابق� ،ص.114 -113
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العراقي ،فان عدد ال�ضباط املو�صليني يف تنظيمات ال�ضباط الأحرار كان قليال(.((102
ورمبا يجد هذا االمر تف�سريه يف ثالثة عوامل:
الأول :ان املو�صل كانت هي العا�صمة االقت�صادية للعراق ،وقد كانت تعي�ش  -ن�سبيا
 يف بحبوبة� ،أكرث من اية مدينة عراقية اخرى وبالتايل فان ال�ضباط املو�صليني اقل نقمةعلى النظام امللكي من زمالئهم الآخرين.
الثاين :ان الكثري من ر�ؤ�ساء الوزارات والوزراء وكبار ال�ضباط  -يف العهد امللكي -
كانوا من املو�صل.
فكان �شباب املو�صل املتعلمني ،يجدون �أبواب الوظائف مفتوحة امامهم� ،أكرث من �أبناء
اية مدينة اخرى .فمثال كان ربع �أو ثلث �ضباط اجلي�ش العراقي من املو�صل(.((102
الثالث :وهو العامل الأ�شد �أهمية يف تف�سري هذه الظاهرة ،فاملو�صل مدينة عربية
و�سط حميط يعج باالقليات وخا�صة الأكراد وامل�سيحيني .االمر الذي خلق لدى املو�صليني
ع�صبية حملية عالية الدرجة ،تقوم على اخلوف ال�شديد من ان يطر�أ �أي تغيري على
دميوغرافية املدينة ومتا�سكها ومكانتها .وبعبارة �أو�ضح  -ونحن نتحدث عن العهد
امللكي  -كان �أهل املو�صل �أكرث العراقيني توج�سا وحذرا من �أي تغيري �سيا�سي يحدث،
النه بب�ساطة قد ي�ضعف مكانة مدينتهم� ،أو قد يعر�ضها الهتزازات اجتماعية ،ال يحتملها
التعاي�ش اله�ش مع املحيط ،وهو االمر الذي ح�صل بعد  14متوز  .1958وهو ما يف�سر �أي�ضا
ما جرى من عنف عام .1959
لقد قرر احل��زب ال�شيوعي ،ويف ا�ستعرا�ض اخ��رق للقوة ،ان يعقد م�ؤمترا الن�صار
ال�سالم يف املو�صل .كان الهدف من ذلك ابراز قوتهم يف مواجهة اال�شاعات املتزايدة عن

 -1020فرحان .امل�صدر ال�سابق� ،ص 22وانظر يف تف�سري هذه النقطة د .عقيل النا�صري،
امل�صدر ال�سابق� ،ص 163وانظر يف مقابل ذلك رواية حازم العلي عن تنظيم املو�صل امل�ستقل
عن تنظيم بغداد (حازم العلي .امل�صدر ال�سابق� ،ص.)17 -13
 -1021العقيد الركن احمد الزيدي .البناء املعنوي للقوات امل�سلحة العراقية ،بريوت .1990
�ص.159
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م�ؤامرة م�ضادة لقا�سم وال�شيوعيني يف حامية املو�صل.
ات�صل ال�شواف بعبد الكرمي قا�سم ،وطلب منه �إلغاء عقد هذا االجتماع ،الن الو�ضع يف
مدينة املو�صل مت�أزم ،وهو ال ي�ستطيع  -باعتباره �آمر ًا ملوقع املو�صل وقائدا للواء اخلام�س
املع�سكر فيها� -ضمان عدم ح�صول ا�ضطرابات .كما ان ناظم الطبقجلي قائد الفرقة
الثانية  -التي يتبعها اللواء اخلام�س  -ورفعت احلاج �سري مدير اال�ستخبارات وعبد
املجيد جليل مدير الأمن العام ن�صحوا عبد الكرمي قا�سم ب�إلغاء االجتماع� ،أو عقده يف
مدينة اخرى غري املو�صل .ولكنه مل ي�سمع الن�صيحة(.((102
وهكذا اتخذ عبد الكرمي قا�سم القرار الأكرث حماقة يف تاريخ حياته .وال ي�ستطيع
املرء ان يف�سر هذا الإ�صرار منه ،بل وكيف ترك احلبل على الغارب لل�شيوعيني يف العام
الأول من حكمه ،بحيث خلقوا له جيو�شا من الأعداء .كما ال ي�ستطيع ان يف�سر ملاذا انقلب
عليهم فيما بعد كل ذلك االنقالب ،و�أ�صبح ال هم له اال مطاردتهم وحما�صرتهم ،نا�سيا
�أو متنا�سيا اعداءه القوميني ،الذين كانوا يحيكون له امل�ؤامرات ليل نهار .بل واعاد معظم
ال�ضباط البعثيني والقوميني �إىل اخلدمة يف اجلي�ش ،فت�آمروا عليه وا�سقطوا حكمه.
وقبل ان من�ضي يف ت�سل�سل االح��داث ،ال بد من الوقوف عند ال�شواف والطبقجلي،
واللذين �صورتهما الدعاية ال�شيوعية -وخا�صة ال�شواف -كرمزين للعمالة واخليانة
واالنحطاط .يقول عامر عبد اهلل احد اهم قادة احلزب ال�شيوعي:
(عبد الوهاب ال�شواف م�س�ألته اب�سط كثريا مما ُ�صورت .فهو �أي�ضا من عانة ،ابوه كان
�صديقا لوالدي ،وهو ارتبط عربي باحلزب ال�شيوعي على اثر عودته من فل�سطني.
كذلك ر�شحناه نحن لوزارة الداخلية بعد ابعاد عبد ال�سالم عارف عنها .وحني بلغناه
ذلك مل يكتم فرحه و�سروره .وفج�أة جاءين ر�شيد مطلك ليخربين ان قا�سم قرر
تعيني ال�سفري يف ال�سعودية احمد حممد ي�ح�ي��ى( ((102ل��وزارة الداخلية ،معتربا
هذا �ضربا من اجلنون ،بعد ان مت ابالغ ال�شواف وهي�أ نف�سه لتويل احلقيبة .وفعال

 -1022فرحان .امل�صدر ال�سابق� .ص.182
 -1023كان من �ضباط اجلي�ش الالمعني ،ومن ا�صدقاء عبد الكرمي قا�سم ،ومل يكن من
ال�ضباط االحرار (العارف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.)316 -315
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جن جنون عبد الوهاب ،وهو �شخ�ص عاطفي �سريع االنفعال وقليل االتزان .عندها
جاءين اخوه جميل قائال( :ارجوك ان ت�أتي وتتحدث �إليه ،فهو �سي�سافر غدا �إىل
املو�صل) .وذهبت فعال �إىل عنوانه القدمي فلم ا�ستطع اللقاء به)(.((102

ويقال ان ال�شواف يف �آخر زيارة له لبغداد  -يف مطلع �آذار  1959قبيل �شروعه يف
حركته  -حاول االجتماع ب�سكرتري احلزب ال�شيوعي العراقي �سالم عادل ،لكن الأخري مل
يوافق على اللقاء به.
املفارقة حينما �أراد ال�شواف القيام مبحاولته املعروفة ،يف  11ماي�س  ،1958للإطاحة
بالنظام امللكي .جاء جمال احليدري ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للحزب ال�شيوعي  -وذلك
ح�سب رواية زوجة �سالم عادل� -إىل بيت �سالم عادل ،وابلغهم ان الثورة �ستقوم هذه
الليلة ،وطلب من زوجة �سالم عادل ان تبلغ وجوه احلزب ب�ضرورة املبيت خارج بيوتهم.
ف�س�ألته :هل �أنت مت�أكد من ح�صول ذلك هذه الليلة؟ فرد �إن�شاء اهلل الن ربعنا كثريون
فيها(.((102
وليت�صور القارئ لو ان حركة  11ماي�س جنحت ،ولو ان ال�شواف هو ال��ذي ا�صبح
(الزعيم الأوحد) ،لرمبا رف�ض �أي�ضا �سالم عادل ان ي�ستقبل عبد الكرمي قا�سم اذا ما
ان�شق عن (الزعيم الأوحد) عبد الوهاب ال�شواف.
اما الطبقجلي ،فكان �أي�ضا من �أ�صدقاء احلزب ال�شيوعي ،ويروي عامر عبد اهلل ان
�سكرتري احلزب ال�شيوعي �سالم عادل وع�ضو املكتب ال�سيا�سي للحزب جمال احليدري،
ناما -ليلة  14متوز  -1958يف بيت الطبقجلي يف ال�صليخ ،على �سطح الدار(.((102

 -1024عامر عبد اهلل يف مقابلة ن�شرتها جملة اب��واب ،العدد � ،1994 ،2ص(204نقال عن
النا�صري ،عبد الكرمي قا�سم يف يومه االخري (م�صدر �سابق)� .ص.)170 -169
� -1025سرية �سالم ع��ادل ،احللقة الثانية ،املن�شورة يف جريدة الزمان (.)2000/4/18
وي�ؤكد الرواية ثابت حيب العاين يف مقالته املن�شورة يف الثقافة اجلديدة ،العدد ( 266نقال عن
النا�صري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص( 170الهام�ش)).
 -1026عامر عبد اهلل ،جملة ابواب (م�صدر �سابق) (نقال عن النا�صري ،امل�صدر ال�سابق،
�ص.)173
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وتروي زوجة �سالم عادل ،عن ل�سان ثابت حبيب العاين ع�ضو املكتب ال�سيا�سي( :كان
الطبقجلي �شخ�صية حمبوبة وحمرتمة ولي�س كما يت�صور البع�ض)( .((102وال قيمة لهذه
ال�شهادة  -االعرتاف ،النها جاءت مت�أخرة جدا .وما اجملها لو قيلت عام  ،1959ولو قيل
�أي�ضا( :لقد اختلفنا مع الرجل ،ولكنه كان �صديقنا ،وكان رجال حمرتما).
ان �أول من ادخل الت�سقيط والتخوين واالفرتاء �إىل الثقافة ال�سيا�سية( ((102يف العراق،
�أو بعبارة ادق �أول من ا�ستخدمها ب�شكل منظم ،وو�ضع لها �أ�س�سا و�آليات ،هو احلزب
ال�شيوعي العراقي ،والذي مل يوفر حتى �أع�ضائه و�أ�صدقائه الذين اختلفوا معه ،ومنهم
اخذها البعثيون ،ولكنهم كانوا اقل حذقا فيها من ال�شيوعيني.
ثم جاء اال�سالميون ،ففاقوا اجلميع فيها ،النهم ا�ضافوا اليها لغة التكفري والتف�سيق
الدينية ،فكل من يختلف معهم فهو كافر وفا�سق ف�ضال عن كونه عميال وخائنا .لذلك
على املرء  -وخا�صة الباحث  -اال ي�صدق بكل رواية �أو مقولة ،وعليه ان يتفح�صها بدقة
متناهية.
ذهب ال�شواف �إىل املو�صل ،بعد تعيينه امرا للواء اخلام�س املرابط فيها ،وهو حانق كل
احلنق على عبد الكرمي قا�سم وعبد ال�سالم عارف .ثم جاء ا�ستبعاده من الرت�شيح لوزارة
الداخلية  -بعد اقالة عبد ال�سالم منها  -ليزيد الطني بلة .ومع انعقاد م�ؤمتر ال�سالم يف
املو�صل ،حزم ال�شواف امره ،وقرر االطاحة بعبد الكرمي قا�سم.
وقد جاء ال�شواف �إىل بغداد ،وقابل عبد الكرمي ،وحاول اقناعه بالغاء عقد امل�ؤمتر يف
املو�صل ،نظر ًا خلطورة املوقف هناك ،لكن دون جدوى ،فخرج من مقابلته غا�ضبا يهدد
وي�شتم كعادته ،لعدم ا�ستجابة عبد الكرمي لرجائه ،وقرر اذ ذاك تنفيذ احلركة مهما كان
الثمن(.((102
� -1027سرية �سالم ع��ادل ،احللقة الثانية (م�صدر �سابق) (نقال عن النا�صري ،امل�صدر
ال�سابق� ،ص.)173
 -1028الثقافة ال�سيا�سية :هي االعتقادات واالراء والعواطف لدى االفراد حول �شكل حكومتهم،
والواقع ال�سيا�سي يف بالدهم.
 -1029العارف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.380
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واملثري لل�سخرية ان عبد الكرمي قا�سم ،وجوابا على منا�شدة ال�شواف بالغاء م�ؤمتر
ال�سالم ،قدم له �صورة فوتوغرافية لنف�سه وقعها بعد ان كتب عليها عبارة �إىل اخي النبيل
عبد الوهاب ال�شواف( .((103وهذه لي�ست املرة الوحيدة التي ال يناق�ش فيها عبد الكرمي
قا�سم ،مع زواره املهمني ،الق�ضايا اخلطرية التي قابلوه من اجلها ،فيقدم لهم �صوره �أو
يُ�سمعهم ت�سجيالت خلطبه �أو ي�شرح لهم اجنازاته...الخ .بينما تبقى امل�سائل اخلطرية
دون معاجلة �أو حتى مناق�شة ،فتت�أزم وتنفجر .و�سن�شري لهذه النقطة كلما مر موقف مماثل.
كانت جريدة احت��اد ال�شعب الناطقة با�سم احل��زب ال�شيوعي قد �أعلنت  -يف 23
�شباط  -1959عن عقد م�ؤمتر الن�صار ال�سالم يف املو�صل( .((103ومع هذا التاريخ� ،أو ردا
على هذا القرار ،يبدو ان عددا من ال�ضباط الأحرار العاملني يف املنطقة ال�شمالية ،قد
جمعوا �صفوفهم على عجل ،وقرروا التمرد على احلكومة ،وان�ضم �إليهم �ضباط �آخرون،
من املوتورين من تهمي�شهم بعد الثورة ،والغا�ضبني من هيمنة ال�شيوعيني على اجلي�ش
والبالد ،والذين كانت تراودهم فكرة االنقالب �أ�صالً.
ام��ا ال��ق��ول ب���أن احل��زب ال�شيوعي ق��د بلغ قا�سم  -يف � 23شباط  -1959بوجود
م�ؤامرة( ،((103وان م�ؤمتر ان�صار ال�سالم نف�سه امنا عقد الحباط امل�ؤامرة( ،((103فهي
معلومات ن�شرها احلزب ال�شيوعي بعد ف�شل حركة ال�شواف .وهي من قبيل وجهات النظر
التي يوردها اخل�صوم لتربير افعالهم ،فمن غري املنطقي مواجهة انقالب ع�سكري
مب�ؤمتر جماهريي ،مع وجود بدائل ا�ضمن وا�سهل وا�سرع ،ك�إحالة ال�ضباط املت�آمرين على
التقاعد �أو اعتقالهم ،خا�صة وان ال�شواف نف�سه كان يف اليوم ال�سابق للم�ؤمتر يف بغداد،
ويف مكتب عبد الكرمي قا�سم ذاته.

 -1030اوريل دان ،امل�صدر ال�سابق� ،ص( 215الهام�ش).
 -1031بطاطو .امل�صدر ال�سابق ،اجلزء الثالث� .ص.190
 -1032امل�صدر ال�سابق� ،ص( 186ا�ستنادا �إىل ما اوردته جريدة احتاد ال�شعب يف � 11آذار
� 1959أي بعد وقوع االحداث).
 -1033امل�صدر ال�سابق� ،ص.191 -190
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ات�صل ال�ضباط املت�آمرون مب�ؤ�س�س حركة ال�ضباط الأحرار رفعت احلاج �سري مدير
اال�ستخبارات الع�سكرية ،و�ضباط �آخرين يف بغداد ،والذين كانوا بدورهم �أكرث حنقا على
عبد الكرمي قا�سم .ف�أعلنوا ت�أييدهم بدون حتفظ للحركة( .((103وات�صل ال�ضباط كذلك
باجلمهورية العربية املتحدة ،فبادرت هذه املرة ،وبعد ان فقدت الأمل يف عبد الكرمي
قا�سم نهائيا� ،إىل دعمهم بال حدود( .((103والبد من الت�أكيد هنا بان ما ن�سب للجمهورية
العربية املتحدة ،من م�ؤامرات يف ال�سابق ،هي من اخرتاع ال�شيوعيني ،اما هذه املرة وبعد
ان جدد ال�شيوعيون ومعهم حمكمة املهداوي حملتهم  -بعد  6كانون الثاين � -1959ضد
عبد النا�صر واجلمهورية العربية املتحدة ،ملنع التقارب بني العراق والقاهرة( ،((103وقد
جرى ذلك بر�ضى عبد الكرمي �أو �سكوته ،وبعد الهجوم على �سفارة اجلمهورية العربية
املتحدة( ،((103فان اجلمهورية العربية املتحدة دعمت املت�آمرين بكل قواها(.((103
عقد م�ؤمتر (ان�صار ال�سالم) يف جو متوتر جدا ،وحدثت بني امل�ؤمترين و�سكان املو�صل
مناو�شات واحتكاكات( .((103لكن املواجهات العنيفة مل تبد�أ اال يف اليوم التايل  -بعد
انتهاء امل�ؤمتر وعودة الوفود �إىل حمافظاتها  -حني ن�شب القتال بني ال�شيوعيني والقوميني
املحليني(.((104
(((104
ويبدو ان تلك االحداث كانت مفتعلة( ((104من البعثيني والقوميني واملحافظني
(�أي املتدينني وبقايا القوى القدمية وحتديدا هنا االقطاعيني) ،وذلك للتمهيد حلركة

 -1034انظر دان ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.213 -212
 -1035بطاطو ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.185
 -1036انظر ح�سني ،امل�صدر ال�سابق ،اجلزء اخلام�س� ،ص314و .317 -316
 -1037العزاوي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.217
 -1038العلي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.52
 -1039العارف .امل�صدر ال�سابق� ،ص.380
� -1040سلوجت .امل�صدر ال�سابق� ،ص.115
 -1041العلي .امل�صدر ال�سابق� ،ص.64
 -1042بطاطو ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.193
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ال�شواف .ونتيجة لذلك �صدرت الأوامر من مقر اللواء اخلام�س  -الذي يقوده ال�شواف -
بتطبيق خطة �أمن املدينة ،و�أعلن منع التجول فيها ،و�سيطرت قوات اللواء اخلام�س عليها،
واحتلت املناطق احل�سا�سة فيها(� .((104أي بكلمات معدودة لقد بد�أ تنفيذ احلركة.
تت�ضارب الروايات املتعلقة باملوعد املقرر العالن احلركة( .((104لكن الرواية الأقرب
�إىل املنطق تقول ان الرائد حممود عزيز � -ضابط ركن اللواء اخلام�س � -ألح بتعجيل
التنفيذ ،لأن رئي�س �أركان اجلي�ش قد ا�ستدعاه �إىل بغداد ،وكان يخ�شى ان يعتقل ،فاقنع
ال�شواف بتنفيذ احلركة يوم � 8آذار .فقامت احلركة دون تن�سيق كامل مع بقية ال�ضباط،
بل تفاج�أ اجلميع بها .ومل يكن الطبقجلي قائد الفرقة الثانية موافقا على املوعد ،و�أ�صر
على الت�أجيل ملدة اخرى(.((104
ار�سل ال�شواف �ضباطا �إىل تل كوجك الواقعة على احلدود ال�سورية -العراقية ،جللب
الأ�سلحة املتفق عليها مع اجلمهورية العربية املتحدة .واالهم من هذا جللب حمطة �إذاعة
متفق عليها معهم ،فوجدوا ان الإذاع��ة املذكورة مل ت�صل بعد ،ب�سبب عدم معرفتها -
�أي حكومة العربية املتحدة  -باملوعد بال�ضبط .فا�ضطرت �إىل نقلها� -أي الإذاعة  -من
دم�شق �إىل تل كوجك بالطائرة ،ومن ثم نقلت بال�سيارة �إىل املو�صل ،فو�صلت حوايل
ال�ساعة احلادية ع�شرة م�ساء يوم � 7آذار� ،أي ع�شية الثورة .وبد�أ ال�شخ�ص ال�سوري املكلف
بت�شغيلها بن�صبها ،اال انه مل يتمكن من ذلك لعدم �إملامه التام بها .فا�ستعانوا مبهند�س
ميكانيكي يعمل يف �شركة النفط يف عني زالة لرتكيبها .وبد�أت تذيع على موجة ق�صرية
فقط وكانت �ضعيفة جداً ،وي�صعب �سماعها حتى يف املناطق القريبة من املو�صل(.((104
اما املحطة التي �سمعها النا�س خارج املو�صل ،فهي حمطة ن�صبتها حكومة اجلمهورية
 -1043العلي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.64
 -1044انظر مثال بطاطو ،امل�صدر ال�سابق� ،ص 192وقارنها برواية العلي ،امل�صدر ال�سابق،
�ص.60
 -1045عبد احلميد ،امل�صدر ال�سابق� ،ص 183وانظر اي�ضا فرحان ،ح�صاد ثورة(م�صدر
�سابق)� ،ص(25الهام�ش).
 -1046العلي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.67
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العربية املتحدة -عندما اكت�شفت ان املحطة التي ار�سلت �إىل املو�صل �ضعيفة وغري
م�سموعة خارج املو�صل  -يف منطقة الغوطة القريبة من مدينة دم�شق ،واخذت تبث على
انها حمطة �إر�سال املو�صل ،وقامت ب�إذاعة البيان الذي �أ�صدره ال�شواف وبع�ض التعليقات
الأخرى �ضد عبد الكرمي قا�سم(.((104
وو�صلت مع الإذاع��ة الأ�سلحة التي ار�سلتها اجلمهورية العربية املتحدة �إىل جماعة
ال�شواف .ويف ال�ساعة الواحدة من فجر الثامن من �آذار ،بد�أ جماعة ال�شواف باعتقال
ع�شرات ال�شيوعيني من مدنيني وع�سكريني( .((104ويف ال�ساعة ال�سابعة من �صباح ذلك
اليوم اعلن ال�شواف ثورته من الإذاع��ة .فقد اذاع الرائد املتقاعد حممود الدرة البيان
الأول املوقع من (قائد الثورة العقيد عبد الوهاب ال�شواف).
ت�ضمن البيان هجوما �شديدا على عبد الكرمي ،فقد جاء فيه( :ان ثورة  14متوز اف�سدها
طاغية جمنون تبنى جمموعة فو�ضوية حتمل افكارا ال ي�ؤيدها ال�شعب) .ودعا البيان (�إىل
تنحي عبد الكرمي قا�سم مع املجموعة التي حتيط به من االنتهازيني و ال�شيوعيني)(.((104
لقد ترددت املع�سكرات املوجودة يف املنطقة ال�شمالية كافة يف ت�أييد الثورة ،وبقي اللواء
اخلام�س يف املو�صل  -الذي يقوده ال�شواف  -وحده معلنا الع�صيان على بغداد( .((105كان
رد فعل عبد الكرمي قا�سم �سريعا ،فحاول االت�صال بال�شواف عدة مرات ،اال ان ال�شواف
مل يوافق على التحدث �إليه .وحاول االت�صال ب�ضباط مقر اللواء الواحد تلو الآخر اال انه
مل يفلح يف ذلك .وعندما ات�صل بالنقيب الركن نافع داود ،تظاهر الأخري بانه ال ي�سمع
ما يقوله الزعيم .اما النقيب زكريا طه �آمر ف�صيل خمابرة الفوج فقد رد على طلب عبد
الكرمي منه بان يتعاون مع بقية ال�ضباط للق�ضاء على ال�شواف قائال( :ا�ستقيل انت من

 -1047امل�صدر ال�سابق� ،ص( 79وقد نقلها عن مذكرات البغدادي).
 -1048امل�صدر ال�سابق� ،ص.67
 -1049العارف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص 381وانظر ن�ص البيان يف (الزبيدي .امل�صدر ال�سابق،
�ص( 367 -366الهام�ش)).
 -1050عبد احلميد ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.185
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احلكم ،انا زعيمي ال�شواف ،انت جمنون)(.((105
ومتار�ض الطبقجلي  -قائد الفرقة الثانية  -الذي ذكر ال�شواف يف بيانه الأول بانه
قام باحلركة باالتفاق معه ،ودخل امل�ست�شفى ،ومن هناك ار�سل برقية ي�شجب فيها مترد
ال�شواف ،ويعلن ت�أييده لعبد الكرمي قا�سم(.((105
وا�صدر عبد الكرمي قرارا احال مبوجبه ال�شواف على التقاعد فورا ،فجرده بذلك من
ال�سلطة التي كان ميار�سها على لوائه ،وعني بدال منه الزعيم يون�س حممد طاهر .وا�صدر
بيانا �إىل جميع �ضباط وجنود اللواء اخلام�س ،والقوات الع�سكرية املوجودة يف املو�صل،
ب�إلقاء القب�ض على ال�شواف .و�صدر بيان من احلاكم الع�سكري العام ي�ضع جائزة قدرها
ع�شرة �آالف دينار ملن يلقي القب�ض على ال�شواف حيا �أو ميتا .وا�صدر العقيد طه البامرين
قائد املقاومة ال�شعبية ام��را �إىل ق��وات املقاومة ال�شعبية يف املو�صل ل�سحق (اخلونة
واملت�آمرين)(.((105
ان طه البامرين هذا ،هو قائد احلر�س امللكي يوم  14متوز ،وقد ان�ضم �إىل رجال
الثورة بعد ان تيقن ان ال �سبيل �إىل املقاومة .وفيما بعد عينه عبد الكرمي قا�سم قائدا
للمقاومة ال�شعبية .واليوم ويف واحدة من املفارقات الكربى التي حدثت يف العراق بعد 14
متوز ،وحتدث عادة يف كل زمان ومكان ،ال�سيما يف كل ثورة وعند كل منعطف تاريخي �أو
تغيري �سيا�سي ،ها هو قائد احلر�س امللكي ال�سابق ،يحمي الثورة من احد رجاالتها ،والذي
كاد ان يكون  -يف  11ماي�س  -1958هو زعيمها ومفجرها(.((105

 -1051العلي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.75
 -1052انظر العزاوي .امل�صدر ال�سابق� ،ص .223وقد ذكر �صبحي عبد احلميد بان هذه الربقية
قد رتبها بنف�سه (عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� ،ص )185لكن رواية العزاوي تنفي ذلك.
 -1053دان .امل�صدر ال�سابق� ،ص.221- 220
 -1054ي�ستطيع املرء ان ي�ضرب ع�شرات االمثلة املماثلة ،التي حدثت بعد  9ني�سان  ،2003اذ
ا�صبح رجال من النظام ال�سابق وزراء وقادة وحمافظني وم�س�ؤولني كبار يف العهد اجلديد .يف
مقابل ذلك ا�ستبعد او ا�ضطهد الكثري من املعار�ضني ال�سابقني املعروفني بن�ضالهم �ضد النظام
ال�سابق.
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على �أي حال ،ان حركة ال�شواف وُلدت ميتة� ،إذ (كان معظم جنود اللواء اخلام�س
من الأكراد الذين ال يكرتثون للأ�سباب التي قام ال�شواف بالثورة من اجلها ،ويف ظروف
كانت �شعبية عبد الكرمي قا�سم بني اجلنود كبرية ج��دا)( .((105فكان انقالب �ضباط
دون املراتب واجلنود والذين لعبوا دورا كبريا يف �إخماده ،وذلك بعدم اطاعتهم اوامر
�ضباطهم(.((105
فف�ضال عن ال�ضباط ال�شيوعيني ،الذين كان عددهم يف اللواء اخلام�س ثمانية ع�شر
�ضابطا ،كان بني �ضباط ال�صف عدد كبري من املنتمني للحزب ال�شيوعي ،ال�سيما يف
ال�صنوف الفنية كاملخابرة والطبابة والهند�سة والنقليات الآل��ي��ة( .((105وك��ان احد
�ضباط ال�صف يف املخابرة ،يبعث عن طريق الأجهزة الال�سلكية �إىل مقر وزارة الدفاع،
مبعلومات مف�صلة ودقيقة ،عن حتركات ال�شواف .وادى اخباره بوجود ال�شواف يف مقر
لوائه  -يوم � 9آذار (مار�س) � -إىل �إر�سال الطائرات لق�صفه يف املقر ،فجرح ال�شواف.
ثم قتل على يد اجلنود ،عندما �أراد ت�ضميد جراحه ،يف امل�ستو�صف الع�سكري القريب من
مقره(.((105
وتقول رواي��ة اخ��رى ان اجلنود جتمعوا على ال�شواف -يف امل�ستو�صف -للفتلك به،
ف�سحب م�سد�سه وانتحر(.((105
املالحظ يف حالتي نوري ال�سعيد وعبد الوهاب ال�شواف ،ان حمبيهما يركزون على
انتحارهما ،بينما يركز اعدا�ؤهما على مقتلهما .رمبا الن االنتحار ينطوي على معنى
بطويل ،يفيد بان البطل مل ميكن اعداءه من نف�سه ،وامنا هو الذي ر�سم نهايته بيده .اما
بالن�سبة لالعداء فان القتل يعني �أنهم متكنوا من عدوهم ،و�أنزلوا به الق�صا�ص الذي
ي�ستحق.

 -1055العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص .381
 -1056النا�صري .عبد الكرمي قا�سم يف يومه االخري (م�صدر �سابق)� .ص.181
 -1057العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.381
 -1058امل�صدر ال�سابق� .ص.382
 -1059عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص.186
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ما ان قتل ال�شواف ،حتى انهارت احلركة ،وراح اجلنود يقب�ضون على �ضباطهم �أو
يقتلونهم .وحتى الذين فروا باجتاه احلدود العراقية  -ال�سورية ،اعرت�ضهم عمال نفط
عني زالة اثناء مرورهم بها وقتلوهم( .((106ومل يتمكن من عبور احلدود �سوى حممود
عزيز و�ضابط �آخر جريح هو النقيب حممد �سعيد �شهاب والذي تويف يف دم�شق و�شيع فيها
ت�شييعا مهيبا �شارك فيه الرئي�س جمال عبد النا�صر(.((106
وكان ال�شواف قد طلب من �آمر القاعدة اجلوية يف املو�صل العقيد الطيار عبد اهلل
ناجي ار�سال �أربع طائرات ،لق�صف الإذاعة يف بغداد ومقر عبد الكرمي قا�سم يف وزارة
الدفاع .وت��ردد العقيد ناجي ومل ينفذ االم��ر اال يف اليوم التايل و بعد ان �ضغط عليه
ال�شواف( .((106ف�أر�سل طائرتني فقط� ،إحداهما بقيادة املالزم الطيار فا�ضل نا�صر الذي
قام ب�إلقاء �صواريخه يف بحرية الرثثار ،بدال من ق�صف مقر عبد الكرمي قا�سم .ولكن
الأخري �أعدمه فيما بعد مع ناجي واثنني من الطيارين ،اللذين منعهما ناجي من الطريان
بطائرتيهما ومل يفعال بالتايل �أي �شيء ي�ستوجب �إعدامهما.
اما املالزم الطيار �صائب ال�صايف واملكلف بق�صف مر�سالت الإذاعة ،فان �صواريخه
�أ�صابت مر�سالت الإذاعة الكردية وعطلتها ،بدال من مر�سالت الإذاعة العربية(.((106
وملا عاد ال�صايف من مهمته وهبط على املدرج ،ور�أى جتمهر اجلنود على الطائرة الأوىل
واعتقالهم قائدها فا�ضل نا�صر ،عاود الطريان متجها نحو �سوريا ،اال ان وقود الطائرة
نفد قبل و�صوله احل��دود ،فا�ضطر �إىل النزول قرب احد اخليام .ثم انتحر بطلقة من
م�سد�سه بعد ان حاول �أفراد من البدو القب�ض عليه(.((106
كان الرائد حممود عزيز وقبل هربه �إىل �سوريا ،قد بلّغ رفاقه يف حركة ال�شواف بانه

 -1060العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.382
 -1061العلي .امل�صدر ال�سابق� .ص.99
 -1062امل�صدر ال�سابق� .ص69 -68و .82
 -1063امل�صدر ال�سابق� .ص.82
 -1064امل�صدر ال�سابق� .ص.87
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�سيقاتل �إىل �آخر طلقة و�آخر جندي ،ثم ذهب �إىل حيث �سجن ال�شواف ال�شيوعيني ،وقام
بقتل كامل قزاجني القيادي املعروف يف حركة ان�صار ال�سالم ،واملقدم عبد اهلل ال�شاوي
�آمر فوج الهند�سة ،ومل يتمكن من قتل غريهما ،الن اجلنود هجموا على ال�سجن وحرروا
املعتقلني فيه(.((106
�سحلت الغوغاء جثه ال�شواف يف املو�صل( .((106وتدفقت ح�شود اليزيديني وقبائل
ال�ب�رزاين الكردية والفالحني الآرام��ي�ين على مدينة املو�صل ،لدعم �سلطة احلكومة
وللق�ضاء على ما تبقى من مقاومة يف املدينة(.((106
لقد ا�ستبيحت مدينة املو�صل لأ�سبوع كامل ،قتل فيه عدد من الأهايل و�سُ حلت جثثهم،
ثم علقت على �أعمدة الكهرباء ،ومن �ضمنهم جثة ال�صبية (حف�صاء العمري) التي قتل
معها بع�ض �أفراد عائلتها(.((106
يقول �إ�سماعيل العارف والذي قلنا مرارا انه من املقربني لعبد الكرمي قا�سم وبالتايل
فل�شهادته قيمة ا�ستثنائية:
(وا�ستمرت الفو�ضى يف املو�صل ملدة �أ�سبوع بعد مقتل ال�شواف وكانت حتكم من قبل
جمموعات برزت على �سطح تلك الفو�ضى حتركها عوامل احلقد واالنتقام فت�شكلت
حمكمة ثورية تر�أ�سها عبد الرحمن الق�صاب ع�ضو اللجنة املحلية للحزب ال�شيوعي
وقائدها الفعلي ،وهو ق�صاب ميلك حانوتا �صغريا ويتاجر ببيع الأغنام على نطاق
�ضيق .و�أ�صدرت هذه املحكمة (الق�صابية) كما دعيت بعدئذ ،احكاما باالعدام على
ع��دد م��ن املتعاونني م��ع ال�شواف م��ن اه��ل املو�صل ونفذ بع�ض ه��ذه االح�ك��ام فعال
ومبا�شرة بعد �صدور حكمها الكيفي.ف�ساد الرعب �سكان املدينة .وزاد يف ذلك ت�شكيل
زمر من الطالب واملقاومة والأكراد الزاحفني ،اخذت جتوب ال�شوارع وتفت�ش البيوت
من دار �إىل دار)(.((106

 -1065امل�صدر ال�سابق� .ص.84
 -1066فرحان ،امل�صدر ال�سابق� .ص.28
 -1067بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص 195والعارف .امل�صدر ال�سابق� .ص .382
 -1068عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص.187 -186
 -1069العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.383 -382
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وكان جمال احليدري ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للحزب ال�شيوعي العراقي ،قد بعث ر�سالة
ذيلها بتوقيع املكتب ال�سيا�سي� ،إىل اللجنة املحلية يف املو�صل ،تدعو �إىل ا�ستثمار املوقف
لت�صفية الر�ؤو�س املعادية .ومن غري املعروف ما اذا كان جمال احليدري قد ت�صرف
مببادرة منه� ،أو باالتفاق مع �سكرتري احلزب ال�شيوعي �سالم عادل(.((107
وهكذا قتلوا ا�شخا�صا يف بيوتهم ،و�أم��ام ا�سرهم ،بتهمة حمل ال�سالح �إىل جانب
التمرد .اما من يعتقلونه وي�أخذونه �إىل مركز ال�شرطة فكان معر�ضا لأن يعدم باطالق
النار عليه اذا ما �صاح �صوت واحد( :مت�آمر) .ومبجرد ان ي�صل �إىل علم (احل�شود)
ان فالنا ثري ،كانت الطبول تقرع امام داره التي كانت تفت�ش بعدئذ �أو تنهب .واختب�أ
�ضباط اجلي�ش ،وحتى من ال يتعاطف منهم مع التمرد ،خلف الأبواب نظرا النت�شار فكرة
بني اجلنود تقول بان كل ال�ضباط (خونة) .وانفلتت الأحقاد القومية والدينية والطائفية
والتي تغطت ب�شعارات �سيا�سية زائفة(.((107
والأنكى من هذا وبعد ان هد�أت اال�ضطرابات ،ويف اليوم الرابع ع�شر من �آذار ،اقتاد
ال�شيوعيون � 17شخ�صا� ،إىل منطقة دملماجه على بعد خم�سة كيلومرتات �أو حوايل ذلك
�شرق املو�صل ،حيث اعدموهم هناك(.((107
والغريب ،ان عبد الكرمي قا�سم دعا مهدي حميد قائد املقاومة ال�شعبية يف املو�صل
وقادة �شيوعيي املو�صل� ،أي املجرمني الذين ارتكبوا كل تلك الفظائع� ،إىل بغداد ،و�أطرى
اخال�صهم ،وقدم لهم م�سد�سات هدية ،وقدم منحة للحزب ال�شيوعي قيمتها  1500دينار،
ورفـ ّع مهدي حميد �إىل رتبة رئي�س (نقيب) وا�سند �إليه قيادة املقاومة ال�شعبية يف كل
املنطقة ال�شمالية(.((107
تعددت الروايات حول عدد ال�ضحايا ،وبالغ اعداء عبد الكرمي وال�شيوعيني يف هذه

 -1070بهاء الدين نوري .امل�صدر ال�سابق� .ص.271 -270
 -1071راجع بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.198 -197
 -1072امل�صدر ال�سابق� .ص.199 -198
 -1073امل�صدر ال�سابق� .ص.199
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االع��داد ،فاو�صلتها بع�ض امل�صادر �إىل � 2426ضحية( ،((107بل و�إىل  5000يف م�صادر
اخرى(� .((107إال ان الرواية االدق جاءت من ال�ضابط والوزير القومي املعروف عبد الكرمي
فرحان ،والذي توىل اعلى من�صب ع�سكري يف مدينة املو�صل ،بعد االطاحة بعبد الكرمي
قا�سم ،حيث يفرت�ض انه اطلع على ملفات احداث املو�صل.
يقول فرحان وا�صفا احداث املو�صل عام :1959
(بد�أ ال�شيوعيون باالنتقام من اعدائهم القوميني من مدنيني وع�سكريني فقتلوا
ت�سعة وع�شرين �شخ�صا �سحلوا جثثهم يف �شوارع املدينة كما اقاموا (حمكمة �شعبية)
حكمت على �سبعة ع�شر �شخ�صا جرى اعدامهم يف الدملماجة باال�ضافة �إىل اعتقال
الع�شرات الذين جرى ت�سفريهم خمفورين �إىل بغداد تباعا)(.((107

املفارقة ان عدد ال�ضحايا ال�شيوعيني ،يف تلك االحداث ،هو اكرب ثالثة ا�ضعاف  -على
االقل  -من عدد �ضحايا اجلانب الآخر .يقول بطاطو عن عدد ال�ضحايا من االطراف كافة:
(املتفق عليه الآن ان العدد كان يف حدود املئات ،ولي�س االالف .ويعد ال�شيوعيون حوايل
 110قتلى و  300جريح يف املو�صل نف�سها ،و 30قتيال و 20جريحا بني اتباع ال�شواف ،اما
البقية فمن اجلنود و(رجال ال�شعب) .وا�ستطاع القوميون ان يعدو ما ال يقل عن  40قتيال
يف �صفوفهم و�صفوف حلفائهم .وجعلوا عدد القتلى كلهم يف حدود .((107()200
تف بتعهدها
دعمت اجلمهورية العربية املتحدة ،حركة ال�شواف ،لكنها مل ت�ستطع ان ِ
ب�إر�سال املغاوير �أو تقدمي الغطاء اجلوي للمتمردين( .((107وكان الزعيم الطبقجلي -

 -1074النا�صري .امل�صدر ال�سابق� .ص(184نقلها عن جريدة احلياة اللبنانية يف عددها
ال�صادر يوم .)1959/3 /14
 -1075بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص.200
 -1076فرحان .امل�صدر ال�سابق� .ص.26
 -1077بطاطو .امل�صدر ال�سابق� .ص .200يف ال�شرق ،حيث مييل النا�س للمبالغة ،على الباحث
ان يدقق يف االرقام جيدا ،حتى وان جاءت بروايات متواترة ،خا�صة اذا تعلق االمر ب�صراع او
باثبات وجهة نظر معينه او با�ستعرا�ض اجنازات او قدرات.
 -1078امل�صدر ال�سابق� .ص.194
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وبعد ان قرر عبد الكرمي قا�سم اقامة مهرجان ان�صار ال�سالم يف املو�صل  -قد ار�سل
املقدم الركن عزيز احمد �شهاب �إىل �سوريا( .((107واجتمع هناك بعبد احلميد ال�سراج،
الذي ابدى ا�ستعداده لتلبية كل طلبات قادة التمرد ،ووعدهم ب�إر�سال جهاز �إذاعة و�سرب
طائرات �إىل املو�صل(.((108
لقد وعدت اجلمهورية العربية املتحدة بالكثري ولكن مل ي�صل منها �سوى القليل(.((108
رمبا كان ذلك ب�سبب تعجل ال�شواف وقيامه باحلركة قبل ا�ستكمال اال�ستعدادات� ،أو
ان عبد احلميد ال�سراج افرط يف الوعود .ويقال ان ال�سراج حني ابلغ عبد النا�صر ،بان
الطبقجلي ار�سل لهم مبعوثا لطلب الدعم ،كان رد عبد النا�صر باملوافقة على مدهم
بال�سالح ومبحطة �إر�سال (�إذاعة) ،ولكنه ابدى تعذر امدادهم بقوات ع�سكرية(.((108
وقد وقع اعالم اجلمهورية العربية املتحدة ،ويف حم�أة احلما�س ،يف �أخطاء كثرية،
ا�ستخدمها عبد الكرمي قا�سم وحمكمة املهداوي وال�شيوعيون ،ك�أدلة �ضد الكثري من
ال�ضباط(.((108
اال ان اخلطيئة الأكرب التي وقع فيها هذا االعالم ،كان اال�ستفزاز املنظم ،والتحدي

 -1079فرحان .امل�صدر ال�سابق� ،ص(24انظر هام�ش رقم  24اي�ضا).
 -1080عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص.179
 -1081النا�صري .امل�صدر ال�سابق� .ص.189
 -1082مذكرات عبد اللطيف البغدادي .اجلزء الثاين .القاهرة � .1977ص.80
 -1083انظر عبد اخلالق ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص .85 -84البد من اال�شارة �إىل ان رواية
اكرم احلوراين -الذي ا�ستند عليها امل�صدر اعاله -بان ال�سراج (وزير داخلية �سوريا ثم رئي�س
وزرائها ابان الوحدة) قد �صرح له بتعمده بف�ضح دور رفعت احلاج �سري والطبقجلي ،وبالتايل
الت�سبب يف اعدامهما ..حتتاج �إىل متحي�ص وتدقيق ،و�إىل ان ي�ؤيدها م�صدر حمايد� ،سيما وان
االخطاء �صدرت ا�سا�سا من اجلهاز االعالمي املركزي للجمهورية العربية املتحدة ،املوجه �إىل
اجلماهري العربية يف امل�شرق واملغرب ،ونق�صد به اذاعة �صوت العرب ،التي تبث من القاهرة،
والتي التخ�ضع لل�سراج ال من قريب وال من بعيد ..ومما يذكر ان االذاعة االيرانية  -بعد الثورة
 وقعت يف اخطاء مماثلة ،حتى ان هناك من اعتربها م�س�ؤولة عن اعدام ال�شهيد حممد باقرال�صدر ..يبدو ان احلما�س الثوري يُن�سي ا�صحابه احلذر واحليطة.
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امل�ستمر ،لعبد الكرمي ،بانه ال ي�ستطيع اعدام �ضباط ثورة املو�صل ،ونعته باجلنب ان مل
ينفذ حكم االعدام بهم ..الخ(.((108
ومن امل�ؤكد االن ،ان عدد ًا من ال�ضباط املقربني له ،مثل طه ال�شيخ احمد ،وجالل
االوقاتي ،وعادل جالل( ،((108و�إ�سماعيل العارف( ،((108قد بذلوا كل ما يف و�سعهم ،ملنع
عبد الكرمي قا�سم ،من اعدام الطبقجلي ورفعت احلاج �سري حتى ان عادل جالل قبل
يديّه(.((108
ويروي �إ�سماعيل العارف كيف �سمع باعدام رفعت احلاج �سري وهو يف بريوت قائال:
(وبينما كنا نتناول طعام الإفطار الحظت ان معظم ال�صحف اللبنانية كانت مكللة
بال�سواد وقد ت�صدرت بع�ضها �صورة املرحوم رفعت احلاج �سري الذي كر�س جل حياته
لتحقيق اعز �أمنية له يف احلياة وهي حترير العراق من التبعية الأجنبية و�إقامة
علي رهيبا ومل ا�ستطع احتمال االمل الذي
النظام اجلمهوري .لقد كان وقع الكارثة ّ
علي طوال النهار والليل ومل �أر ال�شارع
حل بي ،فرتكت الطعام واغلقت باب غرفتي ّ
�أو �أتناول لقمة من اخلبز .وانتابتني هواج�س و�أفكار مت�ضاربة ملا ينبغي ان يكون
عليه ق��راري �إزاء هذه اخلطوة املفجعة .لقد كان اع��دام رفعت احل��اج �سري ورفاقه
خط�أ ب�شعا اندفع �إليه عبد الكرمي قا�سم يف حلظة عدم توازن وثورة غ�ضب).

وي�ضيف قائال:
(مل تهتز �صورة عبد الكرمي قا�سم املت�ساحمة يف ذهني رغم اجلانب اخل�صو�صي يف
املو�ضوع ..وقد اثبت الرجل قدرته على الت�سامح غري مرة بعد هذه االزمة كما اثبت
تعففه عن الدماء.((108()..

 -1084انظر امل�صدر ال�سابق� .ص 87وفرحان .امل�صدر ال�سابق� .ص 64والعارف .امل�صدر
ال�سابق� .ص 224 -223و 226والنا�صري .امل�صدر ال�سابق� .ص.187
 -1085العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.227 -226
 -1086العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص .226 -223
 -1087العزاوي .امل�صدر ال�سابق� .ص.227
 -1088العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.226 -225
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رغم انني ال اتفق مع ال�صورة التي ر�سمها له ،اعدا�ؤه ،ك�سفاح متعط�ش للدماء ،فالرجل
لي�س كذلك ابدا ،فانني احتفظ �أي�ضا على ال�صورة التي ير�سمها له حمبوه ،كمت�سامح
ور�ؤوف وم�سامل �إىل ابعد احلدود(.((108
و�سيكون من غري املقبول ،انه يف كل مرة نتحدث فيها ،عن افعال ارتكبها نوري ال�سعيد
�أو عبد الكرمي قا�سم ،ان ي�أتي من يذكرنا بجرائم �صدام .فمن املخجل ان يقرن رجال
حمرتمون� -أيا كان ر�أينا بهم -ب�صدام الذي جاء �إىل ال�سيا�سة من �أوك��ار اجلرمية و
ال�سقوط الأخالقي.
اين ت�سامح عبد الكرمي قا�سم من ت�سامح عبد الرحمن عارف ،الذي مل يوقع طيلة
حكمه على اعدام �أي �شخ�ص؟ وحتى عندما قام عارف عبد الرزاق بانقالبه الفا�شل  -يف
 30حزيران  -1966والذي ق�صف فيه الق�صر اجلمهوري والإذاعة بالطائرات ،و كاد عبد
الرحمن عارف نف�سه ان يُقتل حتت الق�صف ،وهو يف طريقة �إىل الإذاع��ة ،ليوجه بيانا
منها .فان املعتقلني � -أي جماعة عارف عبد الرزاق  -مل يتعر�ضوا للتعذيب �أو ال�ضرب،
بل اطلق �سراحهم بعد �أربعة �أ�شهر من ذلك ،ماخال قائد االنقالب عارف عبد الرزاق،
الذي اطلق �سراحه بعد �سنة من اعتقاله .واعتقد ان عبد الرحمن عارف لو كان لديه
بع�ض الدهاء واحلزم واخليال ال�سيا�سي لكان اف�ضل من حكم العراق منذ قرون عديدة.
اما عفوه عن (البعثيني) الذين حاولوا اغتياله  -يف  7ت�شرين الأول  -1959فلي�س فيه
اال القليل من املغزى .وليته اعدمهم ،وترك رفعت احلاج �سري وجماعته .فاعدام ب�ضعة
�شباب �سيكون وقعه �أقل ت�أثريا يف اجلي�ش واملجتمع .بل و�سيربره بانهم اطلقوا الر�صا�ص
عليه وا�ستهدفوا حياته.
كما ان درو�س التاريخ القريب قد علمتنا ان اعدام �صالح الدين ال�صباغ وجماعته،
كان ا�شد وقعا و�أكرث تفاعال ،من كل جرائم النظام امللكي الأخرى.
لقد ارتكب عبد الكرمي قا�سم  -بعد ف�شل حركة ال�شواف  -خطيئتني .الأوىل ،تركه

 -1089انظر مثال عبد اخلالق ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص-158 ،139 -138 ،137 ،91 -89
 159وطالب احل�سن .اغتيال احلقيقة(م�صدر �سابق)� ،ص 66وما بعدها.
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مدينة املو�صل حتت رحمة القتلة والغوغاء ملدة �أ�سبوع .والثانية ،اعدام ال�ضباط امل�شرتكني
يف حركة ال�شواف.
وال يعني هذا ان �أولئك ال�ضباط كانوا �أبرياء� ،أو انهم كانوا اف�ضل من عبد الكرمي
قا�سم .لكن م�صلحة البالد ،وما يقت�ضيه احلد من تداعيات انق�سام ال�صف الوطني،
وتخفيف اال�ستقطابات احلادة ،وطبيعة الظروف التي �سبقت احلركة ،ومللمة جراحات
البلد ،خا�صة وان معظم ال�ضباط كانوا من املو�صل ،التي الزالت مت�سربلة باحزان تلك
الأيام من �آذار.
كل هذه الأ�سباب كانت ت�ستوجب عدم تنفيذ حكم االعدام باملتهمني ،والذين �صرح
معظمهم بحبهم واحرتامهم لعبد الكرمي قا�سم خالل �سري املحاكمات( .((109واالهم من
هذا ،ان من العار ان يُعدم م�ؤ�س�س حركة ال�ضباط الأحرار وثلة منهم .وي�سجل جلمال
عبد النا�صر  -يف هذا ال�ش�أن  -انه مل ينفذ حكم االعدام ب�أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س
قيادة الثورة �أو حركة ال�ضباط الأحرار امل�صرية وحتى الع�ضو الوحيد الذي حكم عليه
باالعدام غيابيا  -عبد املنعم عبد الر�ؤوف  -ا�صدر عليه احلكم بعد �أن تركه يهرب من
ال�سجن اثناء املحاكمة.
لقد فعل عبد الكرمي قا�سم بال�ضبط ما فعله الأمري عبد الإله من قبل .فالأخري وقع
على اعدامه حني وقع على اعدام العقداء الأربعة .وعبد الكرمي وقع على اعدامه حني
وقع على اعدام رفعت والطبقجلي .وفيما بعد وبعد ان دارت الأيام دورتها ،طلب  -يوم 9
�شباط  -1963من طاهر يحيى ،ان ي�سمحوا له مبغادرة العراق ،فقيل له ب�شرط ان ت�أتينا
بالطبقجلي ورفعت.
اما القول ب�أن الزعيم تو�سل �إىل �أولئك ال�ضباط ،ان يعرتفوا بدور اجلمهورية العربية
املتحدة ،ولكنهم ا�صروا على موقفهم( .((109فانه ينطوي على الكثري من التع�سف ،وك�أن
املطلوب من ال�ضحايا ان ينتحروا معنويا ليتم اطالق �سراحهم .ان الت�سامح والعفو له

 -1090العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.223
 -1091عبد اخلالق ح�سني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص88و 91و .137
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معنى واحد وهو ان ت�صفح عن جرائم الآخرين دون ثمن تطلبه منهم .ثم هل ان عبد
الكرمي طلب من الذين قاموا باغتياله فيما بعد ،ان يعرتفوا� ،أو ان يعتذروا قبل ان يعفو
عنهم؟
واعتقد ان عبد الكرمي قا�سم لو عفا عن �أولئك ال�ضباط ،لبدا عظيما امامهم ،ولبدوا
�صغارا امامه .ولبدت وجهة نظره يف الوحدة  -خا�صة بعد االنف�صال  -وك�أنها االدق،
ولظهر الآخرون جمرد مغامرين �أو طالب �سلطة.
الغريب يف االمر انه اعدم رفعت احلاج �سري وناظم الطبقجلي ،بعد �ستة �أ�شهر من
حركة ال�شواف ،يف الوقت الذي يفرت�ض فيه ان النفو�س قد هد�أت ،واالنفعاالت قد خفت،
وبعد �شهرين من خطابه ال�شهري يف كني�سة مار يو�سف ببغداد  -يف  19متوز  -1959والذي
ا�ستنكر فيه ب�شدة جرائم كركوك(.((109
وعلى ذكر هذا اخلطاب ،فان عبد الكرمي قا�سم ،وبعد ان �ضرب التيارين اللذين
ي�سيطران ،وبن�سب متفاوتة ،على ال�شارع ال�سيا�سي يف العراق ،ا�صبح من االن ف�صاعدا
وحيدا جمردا من دعم اية قوة �سيا�سية منظمة على الأر�ض.
وعند احلديث عن حركة ال�شواف ،ال تكتمل ال�صورة اال باحلديث عن احلملة التي
�شنها عبد الكرمي قا�سم ومعه ال�شيوعيون �ضد ال�ضباط القوميني .مع الت�أكيد على ان
اطالق كلمة �شيوعي �أو قومي يف حاالت كثرية -يف تلك الأيام -كان يتعلق باملوقف من
حكم عبد الكرمي� ،أكرث مما يتعلق بقناعات ايدلوجية �أو انتماءات �سيا�سية.
لقد مت اعتقال الكثري من ال�ضباط القوميني .ثم تال ذلك ا�صدار ثالث قوائم ب�إحالة
الكثريين منهم على التقاعد ،والذين بلغ عددهم حوايل ثالثمائة وخم�سني �ضابطا(.((109
واغلبهم من ال�ضباط الأحرار وخا�صة ما عرف باللجنة الو�سطية(.((109
وتعر�ض ال�ضباط القوميني ،وال�سجناء الآخرين� ،إىل تعذيب وح�شي على يد ال�ضباط

 -1092انظر حول هذه النقطة فرحان .امل�صدر ال�سابق� .ص.46 -45
 -1093امل�صدر ال�سابق� .ص .26
 -1094انظر مثال عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص.187
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ال�شيوعيني ،والذين كانوا يف غاية الفظاظة والق�سوة مع املعتقلني� .إذ منعوهم  -مثال -من
اخلروج �إىل احلمامات ليال ،مما ا�ضطر احد ال�ضباط املعتقلني �إىل التربز يف داخل الغرفة،
م�ستخدما احد قدور الطعام الفارغة ،والتي �سبق ان حمل به �أهله الطعام �إليه(.((109
وعند نقل ال�سجناء من �سجن �إىل �آخر ،امتنع من و�ضع القيد يف مع�صمه ،عبد الغني
الراوي ،الذي ارتبط ا�سمه بواحدة من �أ�شهر املحاوالت للثورة على النظام امللكي ،فانهال
عليه احد ال�ضباط ال�سجانني �ضربا مع �سيل من ال�شتائم .ف�أذعن الرجل و�أم��ره �إىل
اهلل(.((109
وملا طلب عبد الكرمي فرحان  -احد �أع�ضاء اللجنة العليا لل�ضباط الأحرار -طبيبا
ليعالج �ضابطا �آخر كانوا قد ك�سروا قدمه خالل التعذيب ،وكان يت�أوه من �شدة الآالم،
�أخرجوه � -أي اخرجوا عبد الكرمي فرحان  -وانهالوا عليه �ضربا ورف�سا ،حتى �سقط على
الأر�ض(.((109
ان هذا العنف والإذالل الذي عاين منه ال�ضباط القوميون ،يف�سر  -كما قلنا � -إىل
حد بعيد ما جرى بعد � 8شباط من عنف وق�سوة .وقبل هذا يف�سر انقالب معظم �ضباط
اجلي�ش العراقي ،على عبد الكرمي قا�سم ،من الآن ف�صاعدا.
ولن ي�ستطيع  -بعد الآن  -ان يك�سب ال�ضباط املعتقلني ،رغم حماوالته املتعددة يف
هذا ال�ش�أن� ،إذ اطلق �سراحهم على دفعات ،والتقاهم يف مقره بوزارة الدفاع وحدثهم
عن اجنازاته وم�شاريعه( ،((109وقال لهم انه مل يكن يعلم �شيئا عن حفالت التعذيب
واملمار�سات الالان�سانية ،التي كانت جتري يف املعتقالت ،وانه �سيعاقب مرتكبي هذه
الأفعال(.((109

 -1095فرحان ،امل�صدر ال�سابق� .ص.30
 -1096امل�صدر ال�سابق� .ص.32
 -1097امل�صدر نف�سه.
 -1098فرحان .امل�صدر ال�سابق� .ص.38 -36
 -1099عبد احلميد ،امل�صدر ال�سابق.190 .
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والواقع انه كان ميلك فر�صة حقيقة ،ال�ستدراك االمر ،لوال اقدامه على اعدام رفعت
وجماعته .وي�شري عبد الكرمي فرحان �إىل ذلك قائال:
(كان املوقف ال�سيا�سي يف ذلك الوقت مالئما لعبد الكرمي قا�سم ،وكان بامكان ان
ي�ستغله يف تقوية مركزه بني القوى القومية( .((110التي �شعرت بانه يريد العودة
�إىل خط الثورة ال�صحيح ،وكانت على ا�ستعداد ال�سناده ،اال انه كان �ضيق االفق ،قليل
التب�صر.)..

وي�ضيف:
(ت�صور عبد الكرمي قا�سم ان��ه ا�ستطاع الق�ضاء على احلركة القومية بعد حركة
ال�شواف ،ها هو الآن يقلم اظافر ال�شيوعيني ،فهو زعيم العراق بغري منازع ،وهو
الأوحد ،فاغرت بنف�سه ،واخذ يرتكب احلماقات واحدة بعد الأخرى ،ت�شجعه بطانة
فا�سدة( ،((110وطبقة انتهازية التفت حوله ..حر�ضته على تقدمي وجبة جديدة من
ال�ضباط �إىل حمكمة التهريج (حمكمة املهداوي) يف �شهر �آب  .1959فحكم املهداوي
عليهم باالعدام)(.((110

وفيما بعد ،جرى يوما حديث بني عبد الكرمي قا�سم و �إ�سماعيل العارف ،ذكر فيه
الأخري عر�ضا ق�صة زيارته ورفعت احلاج �سري لعبد الكرمي يف �صيف �سنة  .1954فثار
عبد الكرمي منتقدا رفعت وجماعته ليربر قرار اعدامهم ،فرتك العارف الغرفة غا�ضبا،
ولكنه عاد بعد حلظات ،فوجده وقد �سالت دموعه( .((110يقول البحرتي:
اذا احرتبت يوما ففا�ضت دما�ؤها

تذكرت القربى ففا�ضــت دمـوعها

 -1100ان على املرء اال ي�أخذ هذه الت�سميات بحرفيتها ،فاملق�صود بالقوى القومية هنا ال�ضباط
غري ال�شيوعيني.
 -1101ان و�صف املحيطني بعبد الكرمي قا�سم بالطبقة الفا�سدة ،هو من باب ال�شتيمة ،واال
فانه مل ي�سجل عليهم �أي ف�ساد مايل او اداري.
 -1102عبد احلميد .امل�صدر ال�سابق� .ص.191 -190
 -1103العارف ،امل�صدر ال�سابق� .ص.355 -354
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أحداث كركوك:

بالرغم من ان احل��زب ال�شيوعي تغلغل يف ال�سنوات الأخ�يرة من �أربعينات القرن
الع�شرين يف كل املدن والطوائف ،فانه مل يتمكن من التغلغل داخل الرتكمان .يقول قائد
احلزب ال�شيوعي العراقي  -عام  -1949بهاء الدين نوري:
(ظلت اجلماهري الرتكمانية ار�ضا حراما ومغلقا امام ن�شاطنا احلزبي)(.((110
ويروي نوري نف�سه ،انه كان متخفيا يف كركوك ،واكت�شف رجال الأمن �أمره بال�صدفة،
فطاردوه وهم ي�صرخون :الزمه �شيوعي! الزمه �صهيوين! فهب الع�شرات من رواد املقاهي
ال�شعبية الرتكمان ،ليعاونوا ال�شرطة ،ويقب�ضوا عليه( .((110االمر الذي مل يكن يحدث -
يف تلك الأيام  -يف اية مدينة اخرى ،حيث جرت العادة �أن يقوم النا�س ب�إخفاء الهارب
من ال�سلطة ،بدال من ت�سليمه لها.
وبعد ثورة  14متوز  ،1958ا�صبح للأكراد عدد من املنا�صب احل�سا�سة يف كركوك .وهو
ما ا�شعر الرتكمان بخ�سارة مكانتهم املتميزة يف املدينة( .((110االمر الذي يح�صل للمرة
الأوىل ،فت�صاعدت احل�سا�سيات القومية بينهم وبني الأكراد يف املدينة.
ووقع غداة االحتفال بالذكرى الأوىل للثورة  -عام � -1959صدام دموي بني ال�شيوعيني
واغلبهم من الأكراد ،وبني الرتكمان .وادى ال�صدام  -الذي كان من غري الوا�ضح متاما
من الذي بد�أه � -إىل �سقوط ما يرتاوح بني  31و 79قتيال ،معظمهم من الرتكمان(.((110
يعلق الكاتبان �سلوجت على ما جرى يف كركوك بالقول:
(كثري من القتال الذي دار يف كركوك ،والذي رمبا كان �أكرث من معارك املو�صل ،كان
مت�صال بطريقة ثانوية بال�سيا�سات احلزبية ،ولكن كان �أعمق جذرا وار�سخ عداوة
بني ال�سكان الرتكمان الأ�صليني يف املدينة ،والأكراد الوافدين حديثا ،وكان للحزب

 -1104نوري .امل�صدر ال�سابق� .ص.105
 -1105امل�صدر ال�سابق� .ص.99
� -1106سلوجت .امل�صدر ال�سابق� .ص.119
 -1107خدوري .العراق اجلمهوري (م�صدر �سابق)� .ص ،125 -124وبطاطو .امل�صدر ال�سابق.
�ص.229
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ال�شيوعي ت�أييد ملمو�س بني الأكراد ،بينما الرتكمان الذين هم �أح�سن حاال ب�صورة
عامة ،و�أكرث حتفظا من الناحية ال�سيا�سية ،كانوا متحدين بحكم الت�ضامن العرقي
�أكرث من حكم الزمالة احلزبية)(.((110

وانتهز عبد الكرمي قا�سم االحداث ،فقد اتاحت له الفر�صة التي كان يحتاجها ليبعد
نف�سه عن ال�شيوعيني ،وينهي ارتباطه بهم .وانحى تلفزيون بغداد بالالئمة على ال�شيوعيني
مبا�شرة ،باث ًا �صور ًا مريعة لل�ضحايا ترمي �إىل ف�ضح ال�شيوعيني(.((110
وخطب عبد الكرمي يف كني�سة مار يو�سف يف  19متوز فقال:
(اما ما حدث �أخريا يف كركوك فانني ا�شجبه �شجبا تاما ،وبا�ستطاعتنا ايها االخوان
ان ن�سحق كل من يت�صدى البناء �شعبنا باعمال فو�ضوية نتيجة للحزازات واالحقاد
والتع�صب الأعمى)(.((111

ويف حديث له مع وفد نقابي قال:
(ان حوادث كركوك لطخة �سوداء يف تاريخنا ولطخة �سوداء يف تاريخ ثورتنا ...لقد
ذه��ب �ضحية ه��ذه احل��وادث  79قتيال ي�ضاف �إليهم � 46شخ�صا دف��ن بع�ضهم وهم
احياء وقد امكن انقاذ  3ا�شخا�ص منهم فقط)(.((111

وطالب  -متذرعا باحداث كركوك  -بتجميد االح���زاب ،فجمد احل��زب الوطني
الدميقراطي ن�شاطه ،ورف�ض ال�شيوعيون ذلك ،فكانوا هدفا ل�ضربات ال�سلطة(.((111
وب��د�أت موجة من االعتقاالت يف �صفوف احلزب ال�شيوعي .وو�ضعت قيود جديدة على
�أن�شطة املقاومة ال�شعبية واالحتاد العام للجمعيات الفالحية اخلا�ضع ل�سيطرة ال�شيوعيني.

� -1108سلوجت ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.119
 -1109امل�صدر ال�سابق �ص.119
 -1110ليث الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص(409الهام�ش) (نقلها عن كتاب خطب الزعيم.
اجلزء الثاين .بغداد � .1959ص.)47 -42
 -1111امل�صدر ال�سابق��� ،ص( 409الهام�ش) (نقلها عن �صحيفة احلزب ال�شيوعي احتاد
ال�شعب ،العدد  163يف � 5آب .)1959
 -1112عبد اخلالق ح�سني ،امل�صدر ال�سابق� .ص.129
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اال ان اخل�سائر الأ�شد التي حلقت باحلزب ال�شيوعي ،كانت من ن�صيب نفوذه داخل
القوات امل�سلحة ،حيث جرى طيلة الفرتة الباقية من حكم قا�سم ،ف�صل �أو اعتقال ال�ضباط
امل�شتبه يف كونهم �شيوعيني� ،أو م�ؤيدين لل�شيوعيني� .أو تعيينهم �ضباطا للتجنيد يف املناطق
البعيدة ،حيث ال يكون هناك جنود �أو �أ�سلحة حتت �أيديهم(.((111
من جانبه ،وكما ا�شرنا �إىل ذلك �سابقا ،ن�شر احلزب ال�شيوعي تقريرا ،ينتقد فيه
نف�سه بعمق ،ويحلل �أخطاءه التي ارتكبها طوال ال�سنة املا�ضية .وو�صف التقرير بانه يثري
الإعجاب بطرق كثرية ،نظرا ل�صراحته ،اال ان توقيته مل يكن منا�سبا ،ويبدو انه �سبب
ا�ضطرابا �شديدا يف عقول الكثري من �أع�ضاء احلزب وم�ؤيديه(.((111
هناك �إ�شارات ظهرت فيما بعد� ،إىل دور حمتمل حلزب البعث ،يف التحري�ض على
ال�صدام بني ال�شيوعيني والأهايل ،وحتديدا لعلي ر�ضا ،ال�شخ�ص الذي لعب دورا كبريا
يف �أعمال القتل والتعذيب ،عام  ،1963وبعد انقالب  .((111( 1968وقد قال عبد الكرمي
قا�سم عن ذلك فيما بعد:
(اتعلمون م��ن ك��ان وراء ح��وادث ك��رك��وك؟ لقد ثبت لدينا وج��ود خم�س جماعات.
خم�سة اوكار كانت تعمل يف كركوك مر�سلة من حزب البعث)(.((111

�أي ًا كان االمر ،فقد م�ضى عبد الكرمي قا�سم يف الطريق الذي ر�سمه لنف�سه .وحتى
بعد حماولة اغتياله  -يف  7ت�شرين الأول  -1959فانه مل يغري طريقه( .فقد جعله الت�أييد
ال�ضخم الذي ال يزال قادرا على جتميعه ب�صفته جت�سيدا لثورة يوليو  -متوز يقلل من
تقدير القابلية احلقيقية للعدوان على مركزه ،ورمبا كان كذلك يبالغ يف تقدير قدرته
على العمل كحاكم بني القوى ال�سيا�سية املعار�ضة ،ويف �سبيل تلك الغاية ا�ستمر ي�سلك

� -1113سلوجت ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .120 -119
 -1114امل�صدر ال�سابق نف�سه.
 -1115امل�ؤلف .امل�صدر ال�سابق� .ص.71
 -1116حما�ضر جل�سات املحكمة الع�سكرية العليا اخلا�صة .اجلزء الع�شرون .اول �صفحة بعد
الغالف (وهي �صفحة غري مرقمه).
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�سيا�سة م�صاحلة نحو القوميني ،و�إع��ادة الكثري منهم �إىل القوات امل�سلحة واخلدمة
املدنية ،بينما يقوم تلقائيا بتمزيق احلزب ال�شيوعي �إىل ادنى حجم ،ول�سوء احلظ فقد
جاء ذلك مت�أخرا جدا بالن�سبة له ليك�سب تعاطف القوميني ،فقد �سُ فك الكثري من الدماء،
وذهب اال�ستقطاب ال�سيا�سي بعيدا ،مما نتج عنه ان حماوالت الت�صالح مع القوى املعتدلة
عن طريق ت�شديد النكري على ال�شيوعيني خدمت فقط يف ا�ضعاف م�صدر ت�أييده امل�أمون
الوحيد)(.((111
كان انهيار النفوذ ال�شيوعي �سريعا جدا� ،سواء على م�ستوى ال�شارع� ،أو داخل اجهزة
الدولة ،بعد خريف  ،1959رغم انه ا�ستغرق بع�ض الوقت لكي ي�صبح وا�ضحا(.((111
محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم:

رمب��ا �سمع اغلب العراقيني ،داخ��ل بغداد وخارجها ،لأول م��رة با�سم البعث ،من
مظاهرات ال�شيوعيني املعادية للبعث ،ومن حمكمة املهداوي.
فقد قدم ال�شيوعيون  -كما ا�شرنا �سابقا  -خدمة ال تقدر بثمن للبعثيني يف �صراعهم
معهم ،وذلك عن طريق �شعارات وهتافات ،مل تكن يف �صالح ال�شيوعيني وال يف �صالح
الثورة ،بل �أنتجت دعاية وا�سعة وباملجان لتعريف ال�شعب العراقي بحزب البعث ،الذي مل
ي�سمع به قبل الثورة اال نفر قليل(.((111
وب�سبب هذه الدعاية ،واتهام ال�شيوعيني لكل من يختلف معهم �أو ال ي�ؤيدهم بانه بعثي،
وجد املت�ضررون من نظام عبد الكرمي قا�سم ،ومن ال�شيوعيني ،يف حزب البعث العنوان
العري�ض الذي يجمعهم ،دون ان يعني �شعار الوحدة العربية � -شعار البعث الأول  -الغلبهم
�سوى الفتة يحاربون بها نظام عبد الكرمي قا�سم .لذلك مل يكن غريبا فيما بعد ،ان يحتفل
اغلب الالجئني ال�سيا�سيني ،من البعثيني العراقيني يف القاهرة ،بانف�صال �سوريا عن

� -1117سلوجت .امل�صدر ال�سابق� .ص.122
 -1118امل�صدر ال�سابق� .ص.120
 -1119عبد اخلالق ح�سني .امل�صدر ال�سابق� .ص.124
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اجلمهورية العربية املتحدة� ،ش�أنهم �ش�أن ال�شيوعيني يف العراق ،بل وقام البع�ض منهم
بتوزيع احللويات وال�شربات ابتهاجا و�شماتة(.((112
وكمثال ذي دالل��ة خطرية ،ويف�سر الكثري من الظواهر ال�سيا�سية يف ال��ع��راق ،ان
ال�شخ�ص الذي قدر للبعث فيما بعد ان يرتبط با�سمه الكرث من ثالثة عقود ،جاء �إىل
حزب البعث يف الظروف التي ا�شرنا اليها للتو .واق�صد به �صدام.
ينتمي �صدام اجتماعيا لطبقة الربوليتاريا الرثة( ((112اذا �صح ا�ستخدام هذا امل�صطلح
يف بلد زراعي متخلف .ويف احلقيقة ف�إن عائلته الريفية املدقعة يف الفقر امتهنت � -ش�أنها
�ش�أن عوائل ريفية كثرية  -ال�سرقة من القرى االخرى.
ومل��ا دخ��ل ح��زب البعث �إىل مدينة تكريت ،عن طريق عطا حميي الدين ،ال�شاب
البغدادي الذي جاء �إىل تكريت  -عام  -1956مرافقا ل�شقيقته املدر�سة يف متو�سطة
البنات( .((112وا�صبح خام�س حلقة �أ�صدقاء ت�ضم �صدام و�إبراهيم الزبيدي .ف�إنه ك�سب
الأخ�ير �إىل حزب البعث ،ومل يك�سب �صدام ،ال��ذي ظل حتى عام  - 1959حني اتهم
بجرمية قتل  -ال يعرف ما هو البعث ،وال يريد ان يدخل يف �أي حديث يف ال�سيا�سة(.((112
والطريف انه ذات مرة ،عرب كل واحد من حلقة الأ�صدقاء هذه عن �أمنيته ،فاحدهم متنى
ان يكون �شاعرا و�آخر �ضابطا .اما �صدام فكانت �أمنيته ان ميتلك �سيارة جيب وبندقية

 -1120احلبوبي .ا�شخا�ص كما عرفتهم(م�صدر �سابق)� .ص.61- 60
 -1121ي�صف مارك�س هذه الطبقة بالقول( :ان هذه الفئة التي تقدم الل�صو�ص واملجرمني من
كل نوع تت�ألف من عنا�صر تعي�ش من فتات مائدة املجتمع ،من انا�س لي�ست لديهم مهن معينة).
وي�ستخدم الكاتب ابراهيم حممود ت�سمية (العائمني على ال�سطح) او (ال�سفليني) مقابل حثالة
الربوليتاريا او الربوليتاريا الرثة التي يعرت�ض على ا�ستخدامها يف العامل الثالث (جملة النهج
العدد � 1990 /32ص  90وما بعدها) مع اال�شارة �إىل ان مارك�س يعتربهم من نقابات املجتمع
القدمي ما قبل الرا�سمايل ،يف عامل �آخذ بالت�صنيع (ذبيان .قامو�س امل�صطلحات (م�صدر
�سابق) �ص.)90
 -1122ابراهيم الزبيدي ،امل�صدر ال�سابق� .ص.29
 -1123امل�صدر ال�سابق� .ص.65
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�صيد وناظورا ،وحينما �س�أله �أ�صدقا�ؤه عن ال�سر وراء هذه الأمنية ،رد عليهم بانه بذلك
ي�صبح وجيها باملجتمع(.((112
وب�سبب خالف �شخ�صي بني خري اهلل طلفاح  -خال �صدام  -وبني احد اقربائه ،وهو
�سعدون النا�صري ،ار�سل طلفاح ابن اخته ليقتله ،فقام �صدام  -يوم  14ت�شرين الأول
 - ((112( 1958بطعنه باخلنجر طعنة قاتلة(.((112
ونطق �سعدون با�سم قاتله قبل ان يلفظ �أنفا�سه الأخ�يرة( .((112اال ان املحكمة بر�أت
�صدام ،الذي هتف عند �سماعه الرباءة( :ظهر احلق وزهق الباطل)(.((112
عندما كان �صدام يف ال�سجن ـ حيث كان يو�ضع وقتها �سجناء اجلرائم اجلنائية
وال�سجناء ال�سيا�سيون ،يف �سجن واحد قبل املحاكمة ـ جمعه ال�سجن مع �سجناء بعثيني،
كان منهم �صديقه ال�سابق عطا حميي الدين ،والذي ك�سبه حلزب البعث هذه املرة(.((112
الن العنف ال�سيا�سي احتاج للقتلة واملجرمني ،ليقاتل بهم حزب البعث ال�شيوعيني ،الذين
جمّعوا �أي�ضا امثالهم(.((113
ويعلق �إبراهيم الزبيدي� ،صديقه ،وال�شاهد الوحيد الذي ر�أه يف تكريت قبيل تنفيذ
جرميته( ،((113على �ضم �صدام حلزب البعث قائال( :جعلت (اجل��رمي��ة) ح��زب البعث
ي�ستدل على مقاتل ينفع يف مواجهة اعداء احلزب ،ف�سعى �إىل �ضمه �إليه)(.((113

 -1124امل�صدر ال�سابق� .ص.28
 -1125امل�صدر ال�سابق� .ص.66
 -1126طالب احل�سن .حكومة القرية .بريوت � .2002ص.443
 -1127ابراهيم الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.64
 -1128امل�صدر ال�سابق� .ص65و  67- 63وانظر اي�ضا تفا�صيل اخرى عن اجلرمية يف حما�ضر
جل�سات املحكمة الع�سكرية العليا اخلا�صة ،اجلزء اخلام�س� ،ص.410 -407
 -1129هاين الفكيكي .امل�صدر ال�سابق� .ص.142
 -1130امل�ؤلف ،امل�صدر ال�سابق� .ص104و .109
 -1131ابراهيم الزبيدي .امل�صدر ال�سابق�.ص.64
 -1132امل�صدر ال�سابق� .ص.66
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بعد ب�ضعة �أ�شهر ،من ان�ضمامه حلزب البعث ،قرر البعث اغتيال عبد الكرمي قا�سم،
فكان �صدام احد الذين اختارهم احلزب ،ليقوم بهذه املهمة.
و�ضع حزب البعث نقاط مراقبة ،لتتبع حركات عبد الكرمي ،على الطريق امل�ؤدية
�إىل وزارة الدفاع ،لتحديد الوقت الذي يرتك به ال��وزارة ،والطريق الذي ي�سلكه .ونقل
املعلومات �إىل املجموعة املكلفة بالتنفيذ يف الوقت املنا�سب .وكانت املجموعة تختفي يف
عيادة طبيب �أ�سنان يف ر�أ�س القرية ب�شارع الر�شيد(.((113
كانت خطة التنفيذ كما ي�أتي :عندما ي�ستلم فريق التنفيذ �إ�شارة �سري �سيارة عبد
الكرمي قا�سم يف �شارع الر�شيد ،ينزلون با�سلحتهم �إىل ال�شارع .ويقوم (�سليم عي�سى
الزئبق) بتحريك �سيارته العرتا�ض �سيارة عبد الكرمي .ويف الوقت نف�سه يهاجمه فريق
التنفيذ بالر�شا�شات ثم بالقنابل اليدوية .وكان الفريق قد تدرب على ذلك عدة مرات
ملدة �شهرين( .((113وزيادة يف �ضمان جناح العملية ،كـُلف اثنان من املنفذين ،باطالق
الر�صا�ص على ر�أ�سه ،للت�أكد من موته ب�صورة نهائية(.((113
يف ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف م�ساء  -من يوم الأربعاء  7ت�شرين الأول  -1959بد�أ
تنفيذ العملية .ولكنها مل تتم وفق اخلطة املو�ضوعة.
ف�سليم عي�سى الزئبق املكلف باعرتا�ض �سيارة عبد الكرمي ب�سيارته ،اقفل باب
�سيارته ،ون�سي املفاتيح يف داخلها ،وبالتايل فهو مل يعرت�ض ب�سيارته �سيارة قا�سم كما
كان مقررا( .((113ووجه املهاجمون �أ�سلحتهم بع�ضهم نحو البع�ض الآخر دون ان ي�شعروا-
ح�سب رواية قائد العملية( .((113فقتلوا زميلهم عبد الوهاب الغريري ،وجرحوا اثنني من
زمالئهم هما �صدام و�سمري النجم .ومل يُطلق النار على ر�أ�س الزعيم من قبل اثنني من
 -1133العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.387
 -1134خالد علي ال�صالح .على طريق النوابا الطيبة ،جتربتي يف حزب البعث .لندن .2000
�ص.120
 -1135ف�ؤاد الركابي .احلل االوحد .القاهرة � .1963ص.83
 -1136خالد علي ال�صالح .امل�صدر ال�سابق� .ص.124
 -1137امل�صدر ال�سابق� .ص.125
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املنفذين  -كما كان مقررا .ومل تلق اية قنبلة يدوية داخل �سيارته ،والقنبلة الوحيدة التي
رُميت على ال�سيارة� ،سقطت يف ال�شارع ومل تنفجر(.((113
اما عبد الكرمي قا�سم ،فقد �سقط �سائقة قتيال ،وجرح مرافقه الرئي�س قا�سم اجلنابي،
و�سقط هو جريحا يف حو�ض ال�سيارة اخللفي .ومرت �سيارة �أجرة م�صادفة فتوقف �سائقها
ونقله مع اجلرحى �إىل م�ست�شفى ال�سالم( .((113ويقال ان عبد الكرمي قا�سم هو الذي
طلب نقله �إىل م�ست�شفى ال�سالم ،ولي�س �إىل م�ست�شفى الر�شيد الع�سكري ،خوفا من ت�آمر
الع�سكريني(.((114
ا�ستنطق خالد علي ال�صالح احد امل�شرفني على العملية  -عند عودته للوكر احلزبي
 جمموعة التنفيذ ،فقال له �صدام  :لقد مات قا�سم ف�أنا قد �صوبت �إليه ر�شا�شتي ب�شكلمبا�شر ،حيث اقرتبت من ال�سيارة ،و�أدخلت الر�شا�شة �إىل ال�سيارة و�صوبتها نحو ج�سده.
ومل يكن �صدام قد �سمع بعد بان عبد الكرمي قا�سم �سيوجه كلمة �إىل ال�شعب ،فواجهه
خالد علي �صالح بذلك قائال له� :أين ذهب الر�صا�ص الذي �أطلقته ،ان عبد الكرمي مل
ي�صب بجرح ،و�سوف ت�ستمع ل�صوته بعد قليل من الإذاعة ،واذا كنت و�صلت �إىل ال�سيارة،
فلماذا مل ترم احدى القنابل التي عدت بها معك ،داخل ال�سيارة ،كما كان مقررا .ف�سكت
ومل يجب ب�شيء(.((114
كانت عملية اغتيال هزيلة ،فقد كمن �ستة �شباب م�سلحني بر�شا�شات وقنابل يدوية،
يعاونهم �آخرون ،الغتيال رجل واحد ،لي�ست لدية قوة حماية ،ومل يكن يحيط نف�سه ب�أية

 -1138امل�صدر ال�سابق نف�سه .وروى عقيل النا�صري بان عبد الكرمي قا�سم هو الذي رمى
الغريري وقتله عندما كان يحاول رمي قنبلة داخل ال�سيارة ولكن النا�صري مل يذكر م�صدر
روايته هذه ولذلك فلي�س امام الباحث �سوى تركها جانبا (انظر النا�صري .امل�صدر ال�سابق.
�ص.)199
 -1139العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.388 -387
 -1140النا�صري .امل�صدر ال�سابق� .ص 199وال بد من اال�شارة �إىل ان روايات النا�صري حتتاج
�إىل تدقيق النها ا�ستنتاجات او توقعات ولي�ست معلومات ت�ستند �إىل م�صدر معني.
 -1141خالد علي ال�صالح .امل�صدر ال�سابق� .ص.312
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�إجراءات �أمنية .وبدال من ان يقتلوه ،وب�سبب ذعرهم وارتباكهم ،وجهوا �أ�سلحتهم بع�ضهم
نحو البع�ض الآخر ،كما قال احد قادة العملية.
املفارقة� ،إذ يعفو عبد الكرمي قا�سم عنهم ،ويطلق �سراحهم بعد اقل من عامني ،فان
(�صدام قاد رجال املحاولة �إىل املوت واحدا بعد الآخر)( ((114بعد ع�شر �سنوات من ذلك.
وكان على ر�أ�س ه�ؤالء الـذين قادهم �صدام �إىل املوت ،ف�ؤاد الركابي ،قائد حزب البعث
يف العـراق ( ،)1960 -1951بل م�ؤ�س�سه احلقيقي يف العـراق ،وقائد عمليـة االغتيال
وخمططها .فقد ذبحوه بال�سكاكني يف معتقل بعقوبـة عام .((114( 1971
ولنذهب الآن �إىل عبد الكرمي قا�سم الراقد يف امل�ست�شفى ،فقد ا�صيب بعدة �إ�صابات يف
كتفه الأي�سر ويده الي�سرى .ورقد يف امل�ست�شفى حتى اوائل كانون الثاين  .1960وبقيت يف
ع�ضده ر�صا�صة ا�ستخرجت منه يف عملية جراحية ،جرت يف وزارة الدفاع ،بعد خروجـه
من امل�ست�شفى بفتـرة لي�ست قليلة(.((114
كان عندما نقل �إىل امل�ست�شفى ،رابط اجل�أ�ش �صلبا ،مل ت�ؤثر يف متا�سكه رهبة املوقف.
وكانت اجلماهري التي ترفع �شعارات الت�أييد له ،متوج يف ال�شوارع �صاخبة( .((114و�أدى
�إفالته من االغتيال� ،إىل ا�ستعادة هالته كزعيم �أوحد .وذهب هو نف�سه �إىل االعتقاد بان
العناية الإلهية �شلت يد القتلة .ويبدو ان املظاهرات اجلماهريية التلقائية التي رددت
ا�سمه �شجعت �إح�سا�سه بانه ا�صبح خمتارا( .((114باخت�صار �شديد لقد ازداد غرورا.
من جانب �آخ��ر ،مل تهتد ال�سلطة �إىل مدبري حماولة االغتيال ،رغم م�صرع عبد
الوهاب الغريري  -احد �أع�ضاء زمرة االغتيال  -وبقاء جثته يف املكان .و�أخريا وبعد لأي
وحرية وتخبط دام ب�ضعة �أيام ،عرفوا بان حزب البعث وراء املحاولة(.((114
 -1142ح�سن العلوي .العراق دولة املنظمة ال�سرية� .ص.79
 -1143احلبوبي .امل�صدر ال�سابق� .ص.66
 -1144العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.388
 -1145امل�صدر ال�سابق� ،ص.388 -387
� -1146سلوجت .امل�صدر ال�سابق� .ص.122
 -1147فرحان .امل�صدر ال�سابق� .ص.49
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كان عبد الكرمي قد قرر من قبل ان تتوقف حماكمات املهداوي .لكن ق�ضية اغتياله،
غريت احلال ،ف�أعادت الروح اليها( .((114فكانت �آخر ق�ضية تنظر فيها هذه املحكمة.
وقبل �ساعات من تنفيذ حكم االعدام باملتهمني باغتياله  -يف � 31آذار  -1960وجه
عبد الكرمي قا�سم ،خطابا مطوال �إىل ال�شعب ،اعلن يف نهايته ت�أجيل تنفيذ حكم االعدام
حتى �إ�شعار �آخر( .((114ثم عفا عنهم وعن غريهم من ال�سجناء ال�سيا�سيني ،يف الذكرى
الثالثة للثورة  14 -متوز  -1961يف خطوة عظيمة� ،ستظل نقطة م�ضيئة يف تاريخه.
وجدير بالذكر ان اياد �سعيد ثابت ،ع�ضو قيادة البعث ،و�أحد قادة العملية ،ابدى امام
املحكمة �شجاعة قل نظريها .االمر الذي خدم حزب البعث كثريا ،واك�سبه تعاطف وتقدير
النا�س اللذين ال يوالون نظام قا�سم .املفارقة ان اياد �سعيد ثابت هذا ،والذي حكم عليه
باالعدام ،ترك ـ بعد ان عفا عنهم عبد الكرمي و�أطلق �سراحهم ـ حزب البعث ،وظل
معار�ضا له طيلة حياته.
تغيير العلم الوطني وشعار الدولة:

اعترب عبد الكرمي قا�سم ثورة  14متوز نهاية التاريخ .وبالتايل فان كل �شيء يجب ان
يرتبط بها� ،أو يعرب عنها .ون�سي ان الأوطان ابقى من الثورات واحلكام ،وان اية ثورة مهما
كانت عظيمة ال تلبث ان ت�صبح حدثا يف التاريخ ،ت�أتي وراءه احداث واحداث .بل ويف كثري
من احلاالت ،التي يعي�ش فيها احلكام على �أجماد ثوراتهم ،دون ان يطوروا اداءهم ،ودون
ان يقدموا جديدا ل�شعوبهم ،فان �شعوبهم تكفر بثوراتهم و تثورعليهم.
ان تغيري العلم الوطني كلما حدث انقالب �أو تغريت الأو�ضاع يف البالد ،هو عادة
�سيئة ،حتوله �إىل علم نظام ولي�س علما وطنيا .وتـُفقد الرموز الوطنية قيمتها يف الذاكرة
ال�شعبية .فقد ابقت تركيا الكمالية  -على �سبيل املثال -ورغم تخل�صها من كل املا�ضي
العثماين على الراية الرتكية .لذلك فان عبد الكرمي قا�سم ارتكب حماقة كبرية بتغيريه

 -1148العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.361
 -1149النا�صري .امل�صدر ال�سابق� .ص.207 -206
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علم العراق ،الذي كان مرفوعا يف العهد امللكي .كما ارتكب الذين خلفوه باحلكم ،احلماقة
نف�سها ،بتغيريهم العلم الذي اعتمد يف العهد اجلمهوري(.((115
لقد كان �شعار الدولة  -يف العهد امللكي  -ملكيا بامتياز .لذلك فان تغيريه ب�شعار �آخر
 يف العهد اجلمهوري  -بدا امرا طبيعيا.اما العلم فقد كانت جنمتاه ترمزان للعرب والأكراد .و�ألوانه الأربعة متثالن الألوان
العربية الأربعة ،والتي ا�ستمدت من ق�صيدة �صفي الدين احللي (752 -677هـ) والتي
يقول فيها:
خ�ضر مرابعنا حمر موا�ضينا
بي�ض �صنائـــعنا �سود وقائعنا
ولأن �صفي الدين احللي ،عراقي الأ�صل واملولد والن�ش�أة ،فان هذه الألوان هي �ألوان
لكل ال�شعب العراقي ،بكل قومياته وطوائفه .واعتقد لو ان عبد الكرمي قا�سم مل يرتكب
هذه احلماقة ال�سخيفة ،لرت�سخ املعنى الذي ا�شرت �إليه للتو ،ولأ�صبحت �ألوان العلم امللكي
امل�ستمدة من ق�صيدة احللي امل�شهورة ،رموزا لكل العراقيني.
�أما وقد ارتكب هذه احلماقة ،فها هو العراق اليوم ،وبعد ن�صف قرن من تغيري علمه
الأ�صلي ،الزال م�شغوال بق�ضية العلم ،ومل ينت ِه من اختيار علمه الوطني.
كان عبد الكرمي مفتونا بالعلم العراقي اجلديد ،وكان ي�شرح لزواره �ألوانه وما ترمز
�إليه( .((115فبالإ�ضافة �إىل �ألوان العلم امللكي الأربعة ،ا�شتمل العلم اجلديد على اللون
الأ�صفر ،الذي كان �شعارا ل�صالح الدين الأيوبي .ويتخذه الأك��راد اليوم  -ورمبا منذ
�إ�ضافته للعلم اجلمهوري -رمزا لهم.
وقد ف�سر قانون علم اجلمهورية العراقية رقم  102ل�سنة  ،1958الألوان الأربعة ،على
النحو التايل( :اللون الأ�سود لكل من راية الر�سول العربي الأعظم وراية العرب يف �صدر
الإ�سالم وراية العرب يف العراق .اللون الأخ�ضر لراية العلويني .اللون الأبي�ض لراية العرب

 -1150جعفر احل�سيني .راية العراق ..واجلدل حول علم الدولة .جملة �سامراء .العدد االول.
حزيران � .2004ص.10 -9
 -1151فرحان ،امل�صدر ال�سابق� .ص.51
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يف ال�شام .اللون الأحمر العاتك لثورة  14متوز  1958ولراية العرب يف الأندل�س)(.((115
ان هذا الن�ص هو واحد من �شواهد عديدة ،تكذب بب�ساطة تهمة ال�شعوبية التي ال�صقها
البع�ض بعبد الكرمي قا�سم.
القضية الكردية:

عند االع��داد للد�ستور امل�ؤقت  -الذي �أُعلن على ال�شعب يف  27متوز  - 1958جرى
الت�أكيد على ان يت�ضمن الد�ستور نقطتني هما :الن�ص على ان العراق جزء من الأمة
العربية ،وعلى ان العرب والأكراد �شركاء يف هذا الوطن(.((115
وهكذا ن�صت املادة الثالثة منه على (ان العرب والأكراد �شركاء يف هذا الوطن ،و�أن
حقوقهم القومية معرتف بها يف هذا الد�ستور �ضمن الوحدة الوطنية) .ف�ساوت الثورة بني
ال�شعبني العربي والكردي واعتربتهما مبنزلة واحدة .ويعترب هذا الن�ص الد�ستوري� ،أول
ن�ص يحرزه الأكراد ،يف بلد يعي�شون فيه ك�أقلية ،خالل تاريخهم القدمي و احلديث(.((115
وا�صدر عبد الكرمي قا�سم قرار ًا بت�أ�سي�س مديرية املعارف الكردية ،التي انيطت بها
مهمة الأ�شراف على التدري�س باللغة الكردية يف كرد�ستان العراق .وفُتح فرع للغة الكردية
يف جامعة بغداد .و�أُدخل تدري�س اللغة الكردية يف جميع دور املعلمني واملعلمات .وطبعت
الكثري من الكتب باللغة الكردية( .((115و�صدرت العديد من ال�صحف واملجالت باللغة
الكردية .واعترب يوم � 21آذار (عيد النوروز الكردي) عيدا ر�سميا لكل العراقيني(.((115

 -1152امل�ؤلف .راية العراق (م�صدر �سابق).
 -1153ليث الزبيدي .امل�صدر ال�سابق� .ص.226
 -1154العارف .امل�صدر ال�سابق� .ص.394
 -1155قدّر احد الكتاب عددها مبئات االلوف ،وطبعا انا احتفظ على هذا الرقم ،و ُاذّكر مبا
قلته يف هام�ش �سابق عن املبالغة يف االرقام .فال اعتقد ان كل ما طبع من كتب يف عهد عبد
الكرمي ،بجميع اللغات مبا فيها اللغة العربية ،قد بلغ الرقم املذكور.
 -1156كان ا�سمه الر�سمي يف عهد عبد الكرمي قا�سم عيد ال�شجرة.
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و�أج��ي��زت العديد م��ن النقابات واجلمعيات الكردية مب��ا فيها احل��زب الدميقراطي
الكرد�ستاين(.((115
ويف  5ت�شرين الأول  ،1958عاد �إىل العراق ،املال م�صطفى الربزاين ومعه �شقيقه احمد
الربزاين و�أوالدهم وعوائلهم واتباعهم من الربزانيني املهاجرين �إىل االحتاد ال�سوفيتي.
وقد (ا�ستقبل يف املطار ا�ستقباال فاق كل ت�صور)( .((115وخ�ص�ص عبد الكرمي قا�سم له
الدار التي كان يقيم فيها نوري ال�سعيد يف ال�صاحلية ،لي�سكن فيها وعائلته .وو�ضعت
�سيارة الأمري عبد الإله بت�صرفه لي�ستخدمها يف تنقالته .و�صرف له راتبا �شهريا قدره
خم�سمائة دينار (وهو �أكرث من راتب رئي�س الوزراء عبد الكرمي قا�سم) .والحمد الربزاين
راتبا قدره مائة وخم�سون دينارا(.((115
ويف  16ني�سان  ،1959عاد �إىل العراق  755مهاجرا برزانيا ،وا�ستقبلوا ا�ستقباال ر�سميا
وجماهرييا حا�شد ًا( .((116وخ�ص�صت لهم رواتب ترتاوح بني  30دينارا و 150دينارا(.((116
وا�ستجاب قا�سم �أي�ضا لطلب املال بت�سليح اتباعه(.((116
لكن العالقات بني عبد الكرمي و املال م�صطفى الربزاين ،وابتداء من �أواخر ،1960
ات�سـمت بالبـرود ثـم ال�شك والـريبة ،وانتهت كما �سرنى بالعداوة واالقتتال.
يقول �إ�سماعيل العارف:
(ان احل��زب (الدميقراطي الكرد�ستاين) جت��اوز يف ن�شاطه احل��دود التي ت�ضمنها
منهاجه واخذ يبث التفرقة بني املواطنني وي�ؤلب املواطنني الأك��راد �ضد ال�سلطة.

 -1157راجع العارف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص 395 -394وعبد اخلالق ح�سني ،امل�صدر ال�سابق،
�ص.103 -102
 -1158خليل ابراهيم ح�سني ،ثورة ال�شواف(م�صدر �سابق)� ،ص.191
 -1159العارف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.396
 -1160انظر عبد اخلالق ح�سني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.102 -101
 -1161ليث الزبيدي ،امل�صدر ال�سابق��� ،ص 288نقلها عن ادم��ون غريب ،احلركة القومية
الكردية ،بريوت � ،1973ص.29 -28
 -1162خليل ابراهيم ح�سني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.194
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وبد�أت تظهر ن�شاطاته املعادية عندما حث الأكراد على االمتناع عن دفع ال�ضرائب
احلكومية وخلق املتاعب لل�سلطات الإداري��ة يف املناطق الكردية .فبد�أ عبد الكرمي
قا�سم يت�شكك يف نيات قيادة احل��زب الدميقراطي الكردي وارت��اب بات�صاالت املال
م�صطفى الربزاين ف�ساءت العالقة بني الرجلني وانقطعت االت�صاالت املبا�شرة فلم
يعد يف �إمكان املال م�صطفى زيارة الزعيم عبد الكرمي بال�سهولة التي كانت عليها يف
ال�سنة الأوىل من عمر الثورة)(.((116

ففي اوائل �آذار (مار�س)  ،1961قال املال م�صطفى ال�برزاين لإ�سماعيل العارف:
(حاولت ان ات�صل بالزعيم عبد الكرمي مرات عديدة فلم افلح لكي ا�شرح له املوقف
املت�أزم يف املنطقة الكردية .ان املوقف هناك ا�صبح خطريا ويف اعتقادي ان م�ؤامرة كبرية
تدبر �ضد ثورة  14متوز .وملا كانت الثورة والزعيم قد اح�سنا يل و�إىل الأكراد ف�أرى من
واجبي ان او�ضح ابعادها ونتائجها) .وا�ضاف الربزاين:
(قبل �أ�سبوع قامت جماعة من الزيباريني (خ�صوم الربزانيني) امل�سلحني مبهاجمة
�أك�ثر من خم�س ع�شرة قرية بارزانية يعاونهم يف ذل��ك الهجوم �ضباط �صف من
�شرطة املو�صل يرتدون مالب�س كردية .فنهبوا القرى و�شردوا اهلها وا�ستولوا على
موا�شيها وممتلكاتها ثم ان�سحبوا)(.((116

وا�ستطاع العارف ان يرتب لقاء بني قا�سم والربزاين ،لكن الأخري �شكا للعارف بانه
كلما حاول ان يحدث قا�سم عما جرى بني الربزانيني والزيباريني وعن دور ل�شرطة املو�صل
يف احل��ادث ،كان قا�سم يغري احلديث ،ثم اخذه بعد ان قاربت ال�ساعة منت�صف الليل
ب�سيارته يف جولة يف �ضواحي بغداد الفقرية حتى ال�ساعة ال�سابعة �صباحا( .((116االمر
الذي كان يفعله قا�سم  -كما قلنا �سابقا  -مع الكثري من ال�سيا�سيني العراقيني الذين كانوا

 -1163العارف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.396
 -1164امل�صدر ال�سابق� ،ص .397 -396وانظر اي�ضا ف�ؤاد عارف ،مذكرات ف�ؤاد عارف (م�صدر
�سابق)� ،ص 200وما بعدها .حيث يعتقد الأخري بان قا�سم كان يعمل من اجل تفتيت االكراد.
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يزورنه ،فهو بدال من ان يناق�ش معهم �أو�ضاع البلد ،كان ي�أخذهم يف جولته الليلية التي
تدوم حتى ال�صباح(.((116
ويف اجتماع �آخر بينهما ،جرى ترتيبه بو�ساطة وزير املعارف �إ�سماعيل العارف �أي�ضا،
وكان االجتماع الأخ�ير بني الرجلني ،بدا عبد الكرمي قا�سم متوتر الأع�صاب وقال يف
ع�صبية للمال م�صطفى�( :إن �أ�صابع اال�ستعمار بد�أت تلعب يف ر�ؤو�س البع�ض ولكننا �سوف
نح�صل على حقوقنا النفطية) .وملا ان�صرف الربزاين ،قال قا�سم لإ�سماعيل العارف:
(�إن البارزاين يريد ان يربر ما ي�ضمر القيام به �ضد الثورة ،ونحن على علم باجلذور التي
تغذي املتاعب بني �شعبنا الكردي وبيننا)(.((116
ويف اوا�سط �آذار(مار�س)  ،1961هرب املال م�صطفى الربزاين �إىل املنطقة ال�شمالية
فعلق عبد الكرمي قا�سم على ذلك قائال( :ان امل�ستعمرين و�شركات النفط لديها طبخة
لل�ضغط علينا ب�سبب �إ�صرارنا على انتزاع حقوقنا النفطية منهم)(.((116
�شن الربزانيون ،بتوجيه من املال م�صطفى الربزاين ،هجوما على القبائل الزيبارية
وحلفاءها ،فاكت�سحوا ديارهم واحرقوا قراهم ،وهرب الكثري منهم �إىل املناطق الكردية
املجاورة للحدود العراقية يف تركيا(.((116
وبد�أ ال�شيوخ والأغوات الذين فروا �إىل �إيران بعد ثورة  14متوز ،بالعودة �إىل مناطقهم،
بت�شجيع من �إي��ران والواليات املتحدة وبريطانيا .واخ��ذوا ينظمون الع�صابات امل�سلحة
ويهاجمون مراكز ال�شرطة املعزولة واملراكز احلكومية ويهددون طرق املوا�صالت العامة.
وحتالف املال م�صطفى الربزاين مع ه�ؤالء ال�شيوخ والأغ��وات ،وبد�أت تظهر عالئم
انفجار ع�صيان م�سلح .و�أخ��ذت الع�صابات امل�سلحة تهدد الطريق العام ال��ذي يربط
كركوك بال�سليمانية .وتعذر االت�صال بني املدينتني معظم الأيام.
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عند ذلك ،قرر عبد الكرمي قا�سم حتريك لواء خمتلط من الفرقة الثانية ،يف � 12أيلول
 ،1961لفتح الطريق بني كركوك وال�سليمانية .وقد اقرتح عليه بع�ض وزرائه ان ي�سبق
التحرك الع�سكري م�سعى �سلمي( ،((117لكنه �أ�صر على حتريك اجلي�ش قائال( :ان هذا
ع�صيان �ضد احلكومة وال�شعب ،وال اريد ان يحدث ا�صطدام م�سلح ،بل �سيقوم اللواء
مب�سرية �سلمية)(.((117
ويف �صبيحة � 12أيلول ،حتركت القطعات الع�سكرية من كركوك �إىل ال�سليمانية ،دون
ان تتخذ احتياطات جدية للقتال .وعندما و�صلت �إىل م�ضيق بازيان ،جوبهت بنار حامية،
ووقعت خ�سائر بني اجلنود مل يكن هناك ما يربرها .لكن القوة الع�سكرية ا�ستطاعت ان
تفتح الطريق بني كركوك وال�سليمانية(.((117
يقول �إ�سماعيل العارف:
(وعلى اثر هذا اال�صطدام انت�شر ع�صيان م�سلح اخذ يتزايد كل يوم بتحالف ال�شيوخ
والأغ ��وات ال��ذي��ن ب��د�أوا ين�ضمون �إل�ي��ه فاجتمع الأغ��ا ال�شيخ م��ع املثقف الي�ساري
�ضد احلكومة وان�ساق املخل�صون من الأك��راد وراء خمطط ا�ستعماري وا�سع دبر يف
اخلفاء).

ا�ستمر القتال يف �شمال العراق ،بالرغم من العفو الذي �أ�صدره قا�سم مرتني ومدده
مرتني .وكان ذلك القتال احد الأ�سباب التي ا�ضعفت حكومة قا�سم ،ملا �أ�شاعه من تذمر
بني ال�ضباط واجلنود ،ب�سبب ال�صعوبات اجلمة التي كانوا يواجهونها ،وهم يخو�ضون
حرب ع�صابات باهظة الثمن(.((117
لقد حاول عبد الكرمي قا�سم ان يقيم دولة عراقية للعرب والأك��راد ،حتى انه جعل
ن�صف كل من العلم وال�شعار الوطنيني رم��وزا كردية .وك��ان ال يكف عن احلديث عن
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القوميات املت�آخية يف (اجلمهورية العراقية اخلالدة) .لكنه خ�سر القوى القومية العربية،
ومل يك�سب القوى القومية الكردية .لقد خ�سرهما معا .فالذاكرة القومية الكردية تعترب
حكم قا�سم رمزا ملحاوالت ال�صهر القومي .اما الذاكرة القومية العربية فتعتربه وبغري
حق �شعوبيا معاديا للقومية العربية(.((117
وقد اعادت القيادات الكردية  -يف الفرتة الأخرية  -االعتبار لعبد الكرمي قا�سم .فقد
قال جالل الطالباين:
(((117
(احلقيقة اننا نتحمل م�س�ؤولية ما وقع بيننا وبني عبد الكرمي قا�سم) .
ومل�سعود الربزاين ر�أي مماثل ،فقد قال:
(ك��ان خط�أ كبريا ال�سماح لل�سلبيات بالتغلب على االيجابيات يف العالقة مع عبد
الكرمي قا�سم ،مما �ساعد على مترير م��ؤام��رة حلف ال�سنتو و عمالئه يف الداخل
وال�شوفينيني واحداث الفجوة الهائلة بني احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين و عبد
الكرمي قا�سم فمهما ُي ْ
قل عن هذا الرجل فانه كان قائدا فذا له ف�ضل كبري يجب اال
نن�ساه نحن الكرد ابدا .ال�شك انه كان منحازا �إىل طبقة الفقراء والكادحني وكان
يكن كل احلب والتقدير لل�شعب الكردي وكان وطنيا يحب العراق والعراقيني وكان
التعامل معه ممكنا لو اح�سن التقدير)(.((117

واحلقيقة ان ما قاله الزعيمان الكرديان ال ينفي م�س�ؤوليته .فقد(كانت احلرب
الكردية مثاال �آخر على عجز قا�سم الوا�ضح عن اال�ستمرار يف عالقة طيبة مع ه�ؤالء الذين
يجب ان يكونوا � -أو كانوا  -م�ستعدين ا�صال ويقينا لأن يكونوا حلفاءه الطبيعيني)(.((117
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العالقات مع إيران وتركيا:

كانت العالقات العراقية  -الإيرانية ،طيلة عهد عبد الكرمي قا�سم ،متوترة جدا ،بل
وكاد جي�شا البلدين ان ي�شتبكا �أكرث من مرة.
وكانت �أ�سباب التوتر يف جانبها العراقي ،تتمثل فيما كان ي�صدر من عبد ال�سالم
عارف ثم حمكمة املهداوي ،من تعليقات �ضد حكم ال�شاه .ا�ضافة اىل احلمالت الإذاعية
التي كان ي�شنها الق�سم الكردي يف �إذاعة بغداد ،حمر�ضا فيها الأكراد الإيرانيني على
الثورة.
ومما يلفت النظر ان عبد ال�سالم ،عندما كان وزيرا للداخلية ،ا�صدر قرارا ،وبحجة
وج��ود مند�سني وخمربني ،ح�صر مبوجبه زي��ارة الإيرانيني للعتبات املقد�سة ،بزيارة
�سامراء فقط( .((117وهذا القرار يعك�س بو�ضوح طريقة تفكريه الطائفية ال�سخيفة ،ف�إذا
كان هناك مند�سني بني الزوار ،ملاذا ال مينعون من زيارة �سامراء �أي�ضا� ،ش�أنها �ش�أن مدن
العتبات املقد�سة الأخرى؟
اما من اجلانب الإيراين ،وبعد ان توترت العالقات بني البلدين ،اخذت �إيران تثري
املرة تلو املرة م�شاكل احلدود القدمية ،وم�س�ألة ال�سيادة على �شط العرب.
املفارقة ان عبد الكرمي قا�سم (ال�شعوبي) ت�صدى ملطامع ال�شاه بحزم وب�سالة،
بينما ر�أينا �صدام (بطل التحرير القومي) يقدم تنازالته ال�سخية لل�شاه حتى (�صدم
الدبلوما�سيون وال�سيا�سيون املحنكون بحجم التنازالت التي ا�ضطر �صدام �إىل تقدميها،
وال �سيما بالتنازل الأهم الذي يريده ال�شاه �أكرث من �أي �شيء� ..أي �إعادة تر�سيم احلدود
يف �شط العرب عند خط الو�سط يف املياه العميقة)(.((117
ففي عهد عبد الكرمي قا�سم ،وعندما دخلت باخرة (بانت اويل  )21التابعة ل�شركة
بان امريكان ،العاملة بخدمة م�ؤ�س�سة النفط الإيرانية ،يف �شط العرب ،باجتاه خ�سرو
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�آباد ،وغادرته بحرا�سة زوارق �إيرانية م�سلحة ،دون االلتفات �إىل اوامر �سلطات ال�سواحل
العراقية ،كما جرت العادة ،عمدت قوة خفر ال�سواحل العراقية� ،إىل اطالق النار عليها
وهددتها بالغرق ما مل تن�صع للتعليمات العراقية ،وهكذا ا�ضطرت الباخرة �إىل رفع العلم
العراقي كما جرت العادة(.((118
ويف  10ت�شرين الأول  ،1959هاجم وزير خارجية �إيران ،احلكومة العراقية ،بخطاب
القاه يف جمل�س ال�شيوخ الإي��راين ،وقال ان ب�لاده ال تعرتف اال بخط التالوك كحدود
بني البلدين يف �شط العرب .فرد العراق مهددا با�ستعمال القوة اذا اعتدي على حقوقه
املكت�سبة.
ويف  20كانون الأول  ،1959اتهم �شاه �إي��ران العراق بخرق معاهدة  ،1937وهدد
باتخاذ �إجراءات رادعه ،ولوح برفع النزاع �إىل حمكمة العدل الدولية .فذهب عبد الكرمي
قا�سم �إىل اللواء التا�سع ع�شر (اللواء الذي كان بقيادته عندما قامت الثورة) وخطب
يف ال�ضباط واجلنود ،وهدد بان رد اجلي�ش العراقي �سيكون قا�سيا على �إيران .ف�أخذت
الدعاية الإيرانية ،بعد �أيام قليلة ،ترتاجع ،ثم �أبدت حكومة ال�شاه رغبتها يف حل النزاع
�سلميا.
وهكذا احتفظ العراق بحقوقه ال�سيادية على �شط العرب ،والتي فرط فيها فيما بعد
�صدام باتفاقية � 6آذار  1975مع �شاه �إيران .ويقول �إ�سماعيل العارف( :كان عبد الكرمي
قا�سم جادا يف تهديداته �إذ كان يف النية القيام بغارة �أر�ضية وجوية على ميناء املحمرة
وعبادان اذا ا�ستمرت �إيران مبطالبتها غري امل�شروعة بتعديل احلدود وامتناعها عن تنفيذ
معاهدة .((118()1937
احلقيقة ان ال�شاه رد على ا�ستخفاف عبد الكرمي به ،وتهديداته له ،ال�صاع �صاعني،
بدعمه للحركة الكردية ،التي راحت تهز نظامه هزا حتى �أ�سقطته .فلوال امل�ساعدات التي
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كان يقدمها ال�شاه للحركة الكردية يف العراق ما كان لها ان ت�ستمر(.((118
ان �إدارة عبد الكرمي قا�سم للعالقات العراقية مع �إيران ،كانت متتاز باخلفة والطي�ش،
والبعد عن احلكمة ،وعن فهم متطلبات الأمن القومي للعراق .فهو كان عليه اوال ان ال
ي�سمح با�ستفزاز ال�شاه( ،((118من خالل ما كان يرثثر به املهداوي� ،أو كانت تبثه الإذاعة،
وخا�صة الق�سم الكردي .وكان عليه �أي�ضا ان يحر�ص على ر�أب �أي �صدع يف العالقات
العراقية  -الإيرانية ،وان يطمئن خماوف ال�شاه من ان ت�شكل الثورة يف العراق خطرا على
�أمنه الداخلي .اما �أطماع ال�شاه يف الأرا�ضي واملياه العراقية ،فقد �أثبتت التجربة ،بان
ال�شاه ما كان يلوّح بها ،اال حني ت�سوء عالقته باحلكومة العراقية ،وكيفما كان احلال ،فان
احلكمة املمزوجة باحلزم ،كفيلة بوقفه عند حده.
من جانب �آخر ،وفيما يتعلق بعالقات العراق مع تركيا ،كانت �إدارته لها� ،أكرث �سوءا
من �إدارته للعالقات العراقية  -الإيرانية.
فقد بذلت تركيا جهدها ملنع تهريب ال�سالح �إىل ال�برزاين عرب �أرا�ضيها .ورحلـ ّت
�سكان القرى الأكراد املجاورين للحدود العراقية �إىل مناطقها الداخلية .و�شددت املراقبة
على احلدود بني البلدين .لكن عبد الكرمي قا�سم ،والذي اعتاد ان يتخذ قراراته اخلطرية
بناء على هواج�سه وظنونه وانطباعاته ،حتى وان خالفتها املعلومات واملعطيات الأكيدة،
كان �سيء الظن باحلكومة الرتكية ،وكان يعتقد انها على �صلة باحلركة الكردية.
وزاد الطني بلة ،ان القوات العراقية كانت تطارد املقاتلني الأك��راد العراقيني� ،إىل
داخل الأرا�ضي الرتكية .وكثريا ما كانت تقوم الطائرات العراقية بق�صف القرى الرتكية،
عن طريق اخلط�أ ،متوهمة بانها قرى تابعة للمقاتلني الأكراد يف الأرا�ضي العراقية ،وقد
�أ�سقطت القوات الرتكية ،طائرة عراقية ،يف � 16آب  ،1962االمر الذي �أدى �إىل ت�أزم
العالقات بني البلدين .وهكذا ا�ستمر الو�ضع متوترا بني البلدين حتى �شباط .1963
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أزمة الكويت:

يقول اللواء حميد احل�صونة قائد الفرقة الأوىل(:((118
(كنت مدعوا بدار جنيب الربيعي (رئي�س جمل�س ال�سيادة) على ع�شاء وكان البيت
يغ�ص ب��امل��دع��وي��ن م��ن مدنيني وع�سكريني وك�ن��ت قريبا م��ن عبد ال�ك��رمي قا�سم
والربيعي ،وقبيل ال�ساعة الثامنة م�ساء ،طلب قا�سم من مرافقه (جا�سم العزاوي)
ان ي�أتيه براديو (الرتان�س�ستور) ال�صغري الذي اعتاد ان يحمله �أينما يذهب ثم قال
ا�ستمعوا �إىل بيان �سيذاع يف الثامنة م�ساء ..و�أ�صغينا ال�سمع ،واذا به بيان �صادر
من عبد الكرمي قا�سم (رئي�س الوزراء ووزير الدفاع والقائد العام للقوات امل�سلحة)
يقول فيه ان الكويت جزء من العراق كما هو معروف تاريخيا وال ميكن ان يعلن
ا�ستقاللها كدولة م�ستقلة بعد ان�سحاب القوات الربيطانية منها ..وان الكويت هي
ق�ضاء عراقي يتبع �إداريا �إىل لواء (حمافظة الب�صرة) ..وان �أمري الكويت قائم مقام
لهذا الق�ضاء يتلقى اوامره من حمافظ الب�صرة .فوجيء اجلميع مبا �سمعوا مبا
فيهم انا وطلبت من عبد الكرمي قا�سم ان ي�سمح يل �إزاء هذا املوقف باالن�صراف
وااللتحاق مبقر فرقتي الع�سكرية خا�صة وان قطعاتها موزعة على �ستة �ألوية
(حمافظات) مبا فيها حمافظة الب�صرة ..ف�أ�شار يل قا�سم بيده ان اجل�س وال داعي
الن تذهب فامتثلت للأمر.((118()..

ويروي �إ�سماعيل العارف الذي كان حا�ضرا ،بان عبد الكرمي �س�أله عند عودتهم من
دعوة الع�شاء ،عن ر�أيه يف البيان .ف�أجابه العارف:
(ك��ان ينبغي ان ي�سبق البيان �أم ��ران �أول�ه�م��ا �إج ��راء مباحثات م��ع �أم ��راء الكويت

 -1184حملت اجلماهري ال�شعبية املوالية لقا�سم ،اللواء احل�صونة ،م�س�ؤولية عدم تنفيذ اوامر
قا�سم ،با�سرتجاع الكويت! والغريب ان يردد كاتب معروف هذه الرواية ولكن بطريقتة اخلا�صة،
فح�سن العلوي يروي بان اللواء احل�صونة (تلقى امرا ع�سكريا من عبد الكرمي قا�سم باحتالل
الكويت ،لكنه مل ينفذ االمر بناء على فتوى �صدرت له من ال�سيد حم�سن احلكيم)! (ا�سوار
الطني ،بريوت � ،1995ص.)97
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واكت�شاف ما وراء �إعالن ا�ستقالل الكويت .وثانيهما �إنذار اجلي�ش و�إعداده ملجابهة
ع�سكرية مع الربيطانيني اذا اقت�ضى تنفيذه بالقوة).

ف�أجابه عبد الكرمي قائال:
(انني اردت �أوال ان اثبت حق العراق تاريخيا اذا �أراد االنكليز ب�أ�ساليبهم امللتوية
�إحباط غايتنا يف جمع االخوان الذين فرقهم اال�ستعمار يف بيت الأ�سرة الواحدة.
و�سوف نحقق ذلك بالطرق ال�سلمية� .أما اذا تعذر التو�صل �إىل احلل ال�سلمي فلدي
خطط بديلة .و�إعالننا هذا �أول خطوة يف �سبيل الوحدة)(.((118

ومع انه مل يحرك قطعة ع�سكرية ،ومل يتخذ اية خطوة لتنفيذ ما اعلن ،فان ال�سفري
الربيطاين ار�سل ملحقه الع�سكري ،بعد ان ف�شل هو يف مواجهة قا�سم �أو وزير خارجيته،
لتبليغ احلكومة �إن��ذارا بريطانيا بان على العراق ان ال ين�سى احداث �سنة  ،1941وان
االنكليز جادون فيما يقولون .وانها هي احلرب(.((118
ان �أزمة الكويت ،تبني بو�ضوح الطريقة التي كان يتخذ فيها عبد الكرمي قا�سم ،قرارا
خطريا مب�ستوى �ضم الكويت .فال وزرا�ؤه يعرفون �شيئا عن القرار ،وال قادته الع�سكريون.
ومل تدر�س القرار جلنة من �سيا�سيني �أو ع�سكريني �أو قانونيني .واملرير ان يتكرر هذا االمر،
بعد ثالثني عاما ،على يد �صدام ،والذي كان �أكرث حماقة من عبد الكرمي قا�سم نف�سه،
فقرر بطي�ش ورعونة اجتياح الكويت ،دون ان ي�ست�شر �أحدا من اهل الر�أي واالخت�صا�ص،
ماخال رمبا احللقة ال�ضيقة التي حوله ،والتي تتكون من بائع ثلج و�سائق �سيارة و�ضابط
�صف وجندي(.((118
حظيت مطالبة عبد الكرمي قا�سم بالكويت ،ب�شعبية كبرية ،بل و�إىل فرتة قريبة كان
الكثريون ي�شريون �إىل ذلك ،عند احلديث عن وطنيته وعراقيته الأ�صيلة.
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وقد �أيد القرار حتى بع�ض القوميني والبعثيني ،املعار�ضني له .ويقال ان فائق ال�سامرائي
(احد قادة حزب اال�ستقالل و�سفري العراق ال�سابق يف القاهرة) كان متحم�سا جدا لقرار
عبد الكرمي قا�سم ب�ضم الكويت ،مما اثار عليه غ�ضب عبد النا�صر وبع�ض ال�شخ�صيات
العراقية املقيمة يف القاهرة �آنذاك مثل عبد الرحمن البزاز .االمر الذي دفع ال�سامرائي
�إىل ان يقرر �إعادة كل الرواتب التي ا�ستلمها كالجئ �سيا�سي يف القاهرة ومغادرتها .لكن
االمر متت ت�سويته وظل ال�سامرائي يف القاهرة(.((118
انتظر عبد النا�صر مدة �أ�سبوع مباد�أة العراق مبفاحتته للتعاون حلل م�شكلة الكويت،
ولكن عبد الكرمي قا�سم رف�ض �أي اقرتاح ملفاحتة عبد النا�صر حول املو�ضوع .وكان االخري
قد حاول قبل �أيام من ذلك ،ان يح�سن عالقته بالعراق ،والتقى بوزير خارجية العراق،
وابدى له توقه لتطبيع العالقات و�إعادة ال�سفراء .فقد كان هم عبد النا�صر �آنذاك من�صبا
على اقامة القيادة العربية امل�شرتكة ،وتهيئة ما يلزم من مال وجيو�ش ملنع حتويل جمرى
الأردن من قبل �إ�سرائيل(.((119
ولو كان عبد الكرمي قا�سم حكيما ال�ستغل هذه الفر�صة ،من باب غلق احدى اجلبهات
املفتوحة عليه� ،أو من باب ت�شتيت مع�سكر الأعداء .وقبل هذا وبعد هذا فلي�س ثمة عداوات
دائمة وال �صداقات دائمة ،امنا هناك م�صالح دائمة ،والأمر هنا يتعلق مب�صالح وطن
وم�صالح امة ،ا�ضف اىل ذلك م�صالح عبد الكرمي نف�سه.
و�إزاء جتاهل عبد الكرمي له� ،ألقى عبد النا�صر بثقله وراء ا�ستقالل الكويت وادخالها
اجلامعة العربية( .((119وهكذا وبخالف موقفه امل�ساند ملطالبة املغرب مبوريتانيا (والتي
ا�ستقلت عام  ،)1960فان عبد النا�صر �ساند ا�ستقالل الكويت بقوة ،و�أيد دخولها يف
اجلامعة العربية ،والذي مت  -يف  20متوز  -1961ب�إجماع الدول العربية ،ما خال العراق،
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الذي ترك ممثله اجلل�سة ،احتجاجا على ذلك ،ثم �أوق��ف العراق تعاونه مع اجلامعة
العربية .ويعترب قبول الكويت بهذه الطريقة ،انتهاكا �صريح ًا مليثاق اجلامعة ،الذي ي�ستلزم
�إجماع جميع دول اجلامعة مبا فيهم العراق.
قررت اجلامعة العربية �إر�سال قوات م�شرتكة من �أربع دول عربية (ال�سودان ،الأردن،
ال�سعودية ،اجلمهورية العربية املتحدة) والتي بلغ عديدها الفان وثالثمائة جندي ،لتحل
حمل القوات الربيطانية ،التي انزلتها بريطانيا على عجل يف الكويت ،اثر مطالبة عبد
الكرمي قا�سم بها  0وكانت ال�سعودية قد ار�سلت قوات منها ،بطلب من الكويت ،لتقوم �إىل
جانب القوات الربيطانية بالدفاع عنها(.((119
ومما ي�سجل لعبد الكرمي قا�سم ،انه بعد اندالع ثورة اليمن  -يف � 26أيلول (�سبتمرب)
 -1962كونت كل من ال�سعودية والأردن جبهة �ضد اجلمهورية العربية املتحدة ،ودعمها
الع�سكري لثورة اليمن .وقد حاولتا �ضم العراق اليهما ،غري ان عبد الكرمي قا�سم رف�ض
ذلك ،رغم وعدهما له بالتدخل مل�ساعدته يف حل �أزمة الكويت ل�صاحله(.((119
مل تـُقبل الكويت يف الأمم املتحدة ،الن االحتاد ال�سوفيتي ،ومتا�شيا مع رغبة العراق،
ا�ستعمل حق النق�ض (الفيتو) �ضد قبولها .لكن دول العامل اخذت تعرتف بالكويت دولة
م�ستقلة .فاقرتح وزير خارجية العراق ها�شم جواد ،على جمل�س الوزراء ،باالتفاق مع عبد
الكرمي قا�سم ،بان ي�سحب العراق �سفراءه من جميع الدول التي اعرتفت بالكويت .فوافق
جمل�س الوزراء على ذلك بعد مناق�شة �شكلية ب�سيطة ،االمر الذي جنم عنه عزل العراق
دبلوما�سيا يف املجتمع الدويل ،وتعكري عالقاته مع دول عربية و �أجنبية كان بحاجة �إىل
�صداقاتها(.((119
وبينما االزمة على �أ�شدها ،جرت ات�صاالت �سرية  -يف ني�سان  -1962بني الكويت
والعراق ،اليجاد حل مر�ض للطرفني .ويبدو ان النقا�شات دارت حول اقامة احتاد فيدرايل
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بينهما(.((119
وقد توقفت خالل تلك االت�صاالت ،احلملة العراقية على الكويت وحكامها .لكن عبد
الكرمي قا�سم ومبنا�سبة يوم اجلي�ش  -يف  6كانون الثاين  -1963هاجم �أمري الكويت
واتهمه بالعمالة.
يقول �إ�سماعيل العارف:
(ا�ستغربت لهذا التحول املفاجئ امل�ح��رج بينما ك��ان ال��وف��دان العراقي والكويتي
يجتمعان يف �أثينا لو�ضع اللم�سات الأخ�يرة على اتفاق االحت��اد بني القطرين...
وملا �س�ألته عن �سبب مهاجمته �أمري الكويت ونحن على و�شك توقيع االتفاق� ،أجاب
مبت�سما( :البد ان اريهم بع�ض ال�شدة)).

انقطعت املفاو�ضات اثر ذل��ك ،لكن العراق بعد �أ�سبوع من ذلك  ،اع��اد االت�صال
بالكويتيني ،واتفق اجلانبان على عودة املحادثات .اال ان وقوع انقالب � 8شباط ،ومقتل
عبد الكرمي قا�سم ،قلب كل �شيء .ورمبا كان حكام الكويت على �صلة باملت�آمرين(� ،((119أو
كانوا ا�صال غري جادين يف املفاو�ضات ال�سرية التي كانوا يجرونها مع اجلانب العراقي.
وهناك معلومات م�ؤكدة عن تقدميهم معونات مالية كبرية للمقاتلني الأكراد(.((119
وي��رى �إ�سماعيل العارف بان هناك �إ���ش��ارات كانت تنبئ با�ستعداد بريطانيا على
التفاهم مع عبد الكرمي قا�سم حول الكويت ،وااللتقاء معه يف منت�صف الطريق ،اذا �ضمن
م�صاحلهم احليوية .وان العارف نقل ذلك �إليه ،فكان رده الرف�ض قائال :اننا �سنح�صل
على حقوقنا بدون االنكليز .ويعلق العارف على ذلك قائال( :لكن امنيته مل تتحقق)(.((119
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إنجازات عبد الكريم قاسم:

حقق عبد الكرمي قا�سم ،خالل الأربع �سنوات ون�صف ال�سنة التي حكم فيها العراق،
ومبوارد مالية متوا�ضعة ،ا�ضعاف ما حققه النظام امللكي ،الذي حكم العراق حوايل 37
�سنة� .صحيح ان بع�ض ما �أجنز يف عهده كان من جملة م�شاريع االعمار التي خُ طط لها �أو
بُو�شر بها يف العهد امللكي ،لكن االجنازات الأهم كانت من �صنعه هو.
لقد امتدت اجنازاته �إىل كل جمال و�إىل كل مكان ،االمر الذي ال ت�ستطيع عني �أن
تخط�أه .لذلك (رغم النك�سات التي عاقت التقدم يف جمال احلريات املدنية وال�سيا�سية
ا�ستمر قا�سم معروفا لدى قطاعات وا�سعة من ال�سكان بانه رجل مبد�أ حفظ م�صاحلهم
وم�صالح الأمة يف قلبه) فقد (بدا قا�سم مهتما حقيقة ب�إ�صالح حال الفقراء)(.((119
ان تقرير هذه احلقيقة ال مينع من القول بان اجنازاته �شابها الكثري من النق�ص ب�سبب
االرجتال وغياب الر�ؤية الإ�سرتاتيجية ،ورمبا �أي�ضا ب�سبب �سعيه لك�سب ال�شعبية ،من خالل
امل�شاريع ال�سكنية واخلدمية ،فجاء ذلك على ح�ساب م�شاريع التنمية االقت�صادية .واملثري
لل�سخرية انه بغروره الذي بلغ حد ال�سفه ،ت�صور وهو يرى اجنازه �إ�سقاط النظام امللكي
بال�سهولة التي �سقط فيها ،انه قد قفز بالعراق �إىل م�صاف الدول املتقدمة ف�صرح قائال:
(ان العراق �سي�صدر العلماء �إىل العامل يف امل�ستقبل القريب)(.((120
ومع الفارق بني تربية الرجلني ووطنيتهما وا�ستعدادهما ل�سفك الدماء واملغامرة،
ف�إن اطالق الت�صريحات العنرتية ،وادعاء القوة ،والروح اال�ستعرا�ضية� ،صفة جتمع بني
عبد الكرمي قا�سم و�صدام ح�سني ،ف�ضال عن �صفات اخرى جتمع بينهما كادعاء الإلهام،
وجنون العظمة ،والغرور ،وحب التمجيد ،وعدم القراءة ،واخلطب الطويلة الفارغة ..وما
�شابه.
من جانب �آخر ،فان اعتماد عراق عبد الكرمي قا�سم على االحتاد ال�سوفيتي ،يف بناء
االقت�صاد العراقي ،كان فا�شال يف جماالت عديدة .فم�صنع تعليب اللحوم والفواكه يف

� -1199سلوجت ،امل�صدر ال�سابق� ،ص125و .126
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كربالء  -على �سبيل املثال  -الذي ا�ستورد من االحتاد ال�سوفيتي ،كانت بع�ض �أجزائه من
القدم ،بحيث انها م�صنوعة عام  ،1936وكان الع�صري يعب�أ يدويا باملغرافات(.((120
ويف بلد كان يت�سابق فيه املتحم�سون واالنتهازيون ،على �شراء �صور �ستالني ،والتي
كانت ترفع حتى يف املدن ال�صغرية والقرى النائية ،كان ال�شيوعيون يتهمون كل من ينتقد
العالقات العراقية  -ال�سوفيتية بالعمالة للغرب واخليانة ،حتى من اقت�صر نقده على
اجلوانب ال�سلبية التفاقية التعاون االقت�صادي والفني بني البلدين� .أي متاما كما كان
يفعل النظام امللكي ،والذي كان يتهم كل من ينتقد عالقاته بربيطانيا و حلف بغداد،
بال�شيوعية والعمالة لل�سوفيت.
والآن لنقف قليال عند اجنازين من اجنازات عبد الكرمي قا�سم ،ا�ستكمل بهما العراق
ا�ستقالله و�سيادته .الأول ،ان�سحابه من حلف بغداد ،يف � 24آذار  .1959وقد قررت
احلكومة العراقية اعتبار ذلك اليوم عطلة �سنوية و�سمته بعيد احلرية .وعلى اثر ان�سحاب
العراق منه� ،سُ مي احللف بحلف املعاهدة املركزية �أو حلف ال�سنتّو .ويف احلقيقة ،ان هذا
احللف ومنذ ثورة  14متوز  ،1958مل تعد له اية قيمة حقيقية ،وظل من الناحية الر�سمية
قائما بعدها ،حتى قيام الثورة الإيرانية عام  ،1979والتي اطلقت عليه طلقة الرحمة،
فمات نهائيا.
اما االجناز الآخر ،فهو ان�سحاب العراق من الكتلة اال�سرتلينية .فقد ان�ضم العراق
�إىل الكتلة املالية اال�سرتلينية ،مبوجب اتفاقية خا�صة عقدت مع احلكومة الربيطانية -
�سنة  -1952عندما زادت عوائد النفط العراقية ،بعد التعديل الذي ح�صل على اتفاقيات
النفط مع ال�شركات الأجنبية .االمر الذي جعل العراق ،البلد النامي املحدود املوارد،
خا�ضعا لل�سيا�سات املالية الربيطانية ومتطلباتها وظروفها.
فكانت قيمة العملة العراقية ترتفع �أو تنخف�ض ،وفقا لو�ضع اجلنيه اال�سرتليني ،دون
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ان يكون للعملة العراقية ناقة يف االمر �أو جمل ،ف�ضال عن خ�ضوع جتارة العراق الدولية،
ب�صورة غري مبا�شرة� ،إىل قواعد التعامل التجاري الربيطاين .زد على ذلك املدلوالت
ال�سيا�سية لتبعية العراق املالية للكتلة اال�سرتلينية ،والتي ت�شكل خرقا فا�ضحا ل�سيادة
العراق كدولة م�ستقلة(.((120
لقد كان قانون الإ�صالح ال��زراع��ي ،القانون الأه��م يف تاريخ العراق ،من الناحية
االجتماعية .فقد حرر الفالحني الذين كانوا ي�شكلون  ٪85من �سكان العراق ،من عبودية
االقطاعيني واملالكني الكبار(.((120
لكن هذا القانون ،الذي فتت امللكيات الكبرية �إىل ملكيات �صغرية ،كان فا�شال من
الناحية االقت�صادية ،فقد ادى �إىل تراجع الإنتاج الزراعي بقوة ،و�إىل بدء هجرة وا�سعة
من الريف �إىل املدينة .ويبدو ان هذا كان مرتبطا بطبيعة االقت�صاد العراقي الريعي
امل�شوهة( ،((120وبالفروق الهائلة بني حياة الريف البائ�سة ،وحياة املدينة الأف�ضل ن�سبيا.
واي��ا كان االم��ر ،فلم يكن هناك بد من �صدور قانون اال�صالح ال��زراع��ي ،لإنهاء ظلم
االقطاعيني ومعاناة الفالحني.
وقد اعلن عبد الكرمي قا�سم قانون اال�صالح الزراعي  -يف � 30آب  -1958بنف�سه.
كما الغي نظام دعاوى الع�شائر ،الذي منح ال�شيوخ �سلطات وا�سعة ميار�سونها على �أفراد
ع�شائرهم ،وا�ستثناهم من نطاق قانون العقوبات البغدادي .كذلك اوقف العمل بقانون
الت�سوية ،الذي اُ�ستغل �سابقا لتو�سيع امللكيات الزراعية الكبرية اململوكة من قبل املتنفذين
�سيا�سيا واجتماعيا ،ك�شيوخ الع�شائر واملالكني الكبار من ال�سا�سة( .((120وهو القانون
الذي �سنه ر�شيد عايل الكيالين ،وقد حتدثنا عنه �سابقا يف �أكرث من منا�سبة.
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وكان التعليم  -وهو مفتاح اية نه�ضة يف العامل  -املجال الأو�ضح الجنازات عبد الكرمي
قا�سم ،خالل الأربع �سنوات ون�صف ال�سنة ،التي حكم فيها العراق .فعند قيام الثورة ،كان
عدد املدار�س االبتدائية يف العراق  2245مدر�سة ،ا�صبح عددها  4153مدر�سة عام .1962
وعدد معلميها قبل الثورة  12793ف�أ�صبح 28344معلما .وكان عدد طالبها  437502طالبا
عام  ،1958ف�أ�صبح العدد  876118طالبا� .أما املدار�س املتو�سطة والثانوية فكانت �سنة
 1958ال تزيد على  244مدر�سة فغدت  406مدر�سة .وزاد عدد مدر�سيها من � 2469إىل
 4078مدر�سا ،وعدد طالبها من � 70092إىل  155143طالبا( .((120وبلغت ن�سبة الذين
دخلوا �إىل املدار�س االبتدائية من الذكور � -سنة  -1962وهم يف �سن التعليم  ،٪92وهي
�أعلى ن�سبة بلغها التعليم االبتدائي بني الذكور يف تاريخ العراق يف �أي يوم من الأيام(.((120
ونفذ عبد الكرمي قا�سم م�شاريعا �سكنية� ،شملت معظم �أرجاء العراق .فقد بنى دورا
حديثة وزعها على العمال و ذوي الدخل املحدود .وال بد ان نقف عند امل�شروع الأهم يف
هذا املجال ،والذي الت�صق با�سمه ،وزاد من �شعبيته ،وهو بناء مدينة الثورة .فقد �أ�صر
عبد الكرمي قا�سم على �أجهزة الإ�سكان ،بان يتم �أن�شاء مدينتي (الثورة) و(ال�شعلة)،
لتفتتحا خالل االحتفاالت مبرور �سنة على قيام الثورة .ورغم �صعوبة ذلك ،فقد �أجنز
بناء املدينتني(.((120
وهكذا وخالل ال�سنة الأوىل ،ازيلت ال�صرائف املحيطة بالعا�صمة وان�ش�أت حملها
مدينة زاهية ،جمهزة باملاء ال�صايف والكهرباء ،و�سميت مبدينة الثورة .و�أخرى مثلها تقع
�شمال بغداد� ،سميت مبدينة ال�شعلة .وا�سكن فيهما معظم �سكان ال�صرائف .لقد تو�سعت
بغداد خالل �سنتني �إىل ع�شرة �أ�ضعاف ما كانت عليه قبل الثورة ،و�أ�صبحت ال�ضواحي
التي كانت مثرية للقرف واال�شمئزاز عنوانا للفخر وحمط �أعجاب الزوار الأجانب(.((120
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ومما يثري الأ�سى ان �إ�سماعيل العارف يروي بانه ذهب مع عبد الكرمي قا�سم ليال،
لإلقاء نظرة �أخ�يرة ،على �أح��وال �سكان ال�صرائف قبل ان يُنقلوا �إىل القرية احلديثة
املجاورة ملنطقتهم ،ويتذوقوا لأول مرة يف حياتهم طعم ال�سكن الالئق بالإن�سان .وكانا
فرحني مبا �سيتحقق له�ؤالء النا�س من حياة جديدة م�شرقة .ولكن ما ان ترجال من
ال�سيارة ،وجتمع �سكان الأكواخ حول عبد الكرمي يقبلونه ويقبلون �سيارته ،حتى انربى له
�شيخ منهم طالبا ان ي�أمر اجلهات التي �ستهدم �أكواخهم� ،أن يرتكونهم فيها ،النها ديارهم
التي تعودوا العي�ش فيها ،وال يحبذون االنتقال منها .فقال له عبد الكرمي( :لقد هي�أنا
لكم دورا الئقة فيها املاء ال�صايف والكهرباء ..الي�س اف�ضل لكم ان تعي�شوا فيها بكرامة؟
اخرجوا غدا وقفوا على ال�سدة الرتابية جمردين من اثاثكم و�سوف ابعث اليكم مبن يرتب
احوالكم) .ثم ركب عبد الكرمي والعارف ال�سيارة وهما مت�أملان ،الن التعا�سة املزرية التي
عا�شها ه�ؤالء الب�ؤ�ساء غطت اعينهم بغ�شاوة كثيفة� ،أفقدتهم القدرة على التمييز وقتلت
فيهم التطلع �إىل حياة اف�ضل.
ويف اليوم التايل� ،صدر االمر �إىل هند�سة اجلي�ش ،بت�سوية الأكواخ مبا فيها من �أثاث
قذر ،وان يردم فيها امل�ستنقع الذي �أقيمت على جانبيه.
يف اجلانب ال�صحي ،ب��ذل الدكتور حممد ال�شواف (�شقيق العقيد عبد الوهاب
ال�شواف) وزير ال�صحة ،جهودا م�ضنية ،لتو�سيع اخلدمات ال�صحية ،حتى انه كان يثري يف
بع�ض االحيان غ�ضب زمالئه الوزراء عليه ،ب�سبب �إحلاحه ومتابعته التي ال تكل ،الجناز
امل�ستو�صفات وامل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية يف القرى والأري���اف النائية .كان عدد
الأطباء ال يزيد عن �سبعمائة وخم�سني طبيبا ،معظمهم يف بغداد واملدن الرئي�سية ،فتم
فتح كلية طب جديدة يف املو�صل ،وتقرر ان يخدم الطبيب املتخرج حديثا فرتة يف الأماكن
النائية(.((121
وبُذلت جهود جبارة مل�ضاعفة الطاقة الكهربائية ،فاُن�شئت م�صلحة الكهرباء الوطنية
امل�ستقلة ،من اجل مد �أ�سالك التوتر العايل �إىل خمتلف انحاء العراق .وقد �أعطيت الأ�سبقية
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للقرى احلدودية ،وخا�صة املجاورة لإيران ،حيث جهزت بالنور واملاء ال�صايف(.((121
واهتمت ال��دول��ة بتقدمي اخل��دم��ات االجتماعية �إىل املعوقني ،وبنت مراكز الي��واء
االحداث والأيتام ،ودورا للعجزة امل�سنني ،ومدار�س �إ�صالحية ،ومعاهد للمعوقني .كما
ان�ش�أت احلمامات ال�شعبية يف املناطق الفقرية التي تفتقر دورها �إىل حمامات خا�صة
للغ�سيل .ومت بناء مركز للن�ساء اجلانحات ،للق�ضاء على البغاء ،فكان ي�ستقبل من تقرر
املحاكم ار�سالهن �إليه ،وقد �سمي املركز مبدينة الر�شاد(.((121
ويف جمال الزراعة ،ان�شئت خم�س مراكز حكومية للبنجر و القطن واحلبوب والرز
واالع�شاب الطبية .كما ان�شئت �أربعة مراكز لت�أجري مكائن احلراثة الزراعية ،موزعة
على خم�س مناطق يف العراق .كما �شرعت احلكومة يف درا�سة اقامة �سدود وخزانات
عديدة على دجلة والفرات ،مع درا�سة مف�صلة الن�شاء �شبكة لبزل ارا�ضي جنوب العراق
الزراعية .وذلك مب�ساعدة االحتاد ال�سوفيتي(.((121
لقد كانت اجنازات عبد الكرمي قا�سم يف جمال الري والزراعة ،التي ا�شرنا اليها �آنفا،
متوا�ضعة جدا .وي�شعر املرء باال�سف ال�شديد لعدم تنفيذ م�شاريع ال�سدود واخلزانات،
التي متت درا�ستها ،وخا�صة �سد حديثة ،باال�ستفادة من االحتاد ال�سوفيتي ،الذي يعد
من ابرع الدول املتقدمة يف جمال بناء ال�سدود .وكذلك لعدم تنفيذ �شبكة بزل ارا�ضي
اجلنوب .االمر الذي ت�سبب بعد �سنوات قليلة يف خراب الزراعة يف العراق .وال يتحمل عبد
الكرمي قا�سم وحده امل�س�ؤولية الكربى عن خراب الزراعة يف العراق ،بل يتحملها الذين
جا�ؤوا بعده �أي�ضا ،و الذين رف�ضوا اقامة �سد حديثه ،رغم حتذيرات االحتاد ال�سوفيتي
لهم من املخاطر العديدة التي �سيتعر�ض لها الري يف حو�ض الفرات ،اذا ت�أخروا يف �إن�شاء
هذا ال�سد(.((121
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وان�شئت العديد من امل�صانع وم�شاريع النقل واملوا�صالت ،مب�ساعدة االحتاد ال�سوفيتي.
والذي تقرر ان يقوم �أي�ضا» مب�سح العراق جيولوجيا ومعدنيا .لكن امل�ساعدة ال�سوفيتية،
يف املجال ال�صناعي ،كانت وكما ا�شرنا �آنفا فا�شلة متاما .فامل�صانع التي مت االتفاق معهم
على ان�شائها ،اما ت�أخرت �أو �صرف النظر عنها فيما بعد(.((121
لقد جتاوز املفاو�ض العراقي كل الأ�س�س االقت�صادية املتعارف عليها يف التعاقد على
اقامة امل�صانع ،ومل يلتفت للجدوى االقت�صادية ،ومل يدر�س ملفات الت�صنيع لدى جمل�س
االعمار املنحل ،ومل يناق�ش العرو�ض ال�سابقة التي قـُدمت ملجل�س االعمار ،ويفا�ضل بينها
وبني ما قدمه االحتاد ال�سوفيتي .ف�ض ًال عن التخلف التكنولوجي لبع�ض امل�صانع التي
ا�شرتوها من الأخ�ير ،االمر الذي دفع كاتبا مرموقا ووزي��را لل�صناعة كاال�ستاذ خليل
�إبراهيم ح�سني ان يقول( :رغم اخطاء جمل�س االعمار ال�سابقة فانه مل يقع باالخطاء
القاتلة التي وقعت يف االتفاقية االقت�صادية املعقودة مع ال�سوفيت يف � 16آذار .((121()1959
ولكن بالقيا�س �إىل العهد امللكي ،فان ثمة نه�ضة �صناعية قد حدثت يف عهد عبد الكرمي
قا�سم .يقول حنا بطاطو( :ومما له مغزى ان ا�صحاب امل�صانع مل يعرفوا ازدهارا كالذي
عرفوه يف عهد عبد الكرمي قا�سم ( )1963 -1958الذي كانت �سيا�ساته االقت�صادية
واملالية مو�صى بها � -إىل درجة غري قليلة  -من الوطنيني الدميقراطيني ،وبدقة اكرب،
من حممد حديد ال��ذي كان له يف تلك ال�سنوات نفوذه يف احلكومة حتى عندما كان
خارجها)(.((121
اما يف املجال النفطي ،فقد بد�أت املفاو�ضات بني احلكومة العراقية و�شركات النفط،
حول االتفاقيات ال�سابقة ،بناء على طلب العراق ،يف �آب  .1958وبعد مفاو�ضات م�ضنية
متكن اجلانب العراقي من حتقيق بع�ض املكا�سب الأولية ،فا�سرتجعت املياه الإقليمية
الواقعة �شمال اخلليج العربي والقريبة من �شط العرب ،والتي كان التنقيب فيها عن

 -1215مري ب�صري ،امل�صدر ال�سابق ،اجلزء االول� ،ص.298
 -1216خليل ابراهيم ح�سني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.156
 -1217بطاطو ،امل�صدر ال�سابق ،اجلزء الثالث� ،ص.346
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النفط حكرا على �شركات النفط التي حتتكر النفط العراقي .واخذ العراق يت�سلم ح�صته
العينية من النفط اخلام داخل العراق ب�سعر خمف�ض ،وفر�ض على ال�شركات جتهيز
م�صفى ال��دورة وامل�صايف التي �ستن�ش�أ يف امل�ستقبل بالنفط اخلام لت�صدير امل�شتقات
النفطية ،و�أكرهت ال�شركات (�أي �شركات النفط التي كانت حتتكر نفط العراق) على
جتهيز الغاز الطبيعي للم�شاريع ال�صناعية احلكومية العراقية جمانا ،بعد ان كانت حترقه
دون تعوي�ض .وخف�ضت فائدة القر�ض الذي ح�صلت عليه احلكومة ال�سابقة من �شركات
النفط ،من � ٪5,5إىل  ،٪3وفر�ضت على ال�شركات �سيا�سة تعريق ال�شركات كلما تي�سر
اخت�صا�صي عراقي ال�شغال مركز فني �أو اداري يخلو من الأجانب ،كما طلب من ال�شركات
ان ت�ضاعف عدد البعثات النفطية لتدريب العراقيني يف امل�ؤ�س�سات واملعاهد اخلارجية،
وتولت وزارة املعارف العراقية تر�شيح امل�ؤهلني ،ملنع ال�شركات من اختيار الأ�شخا�ص
الذين يوافقون �أهواءها .وطلب من ال�شركات ان ت�ضاعف الإنتاج ،ب�إن�شاء امليناء العميق
يف مرف�أ الفاو ،مل�ضاعفة الت�صدير عن طريق اخلليج العربي.
توقفت املفاو�ضات بني �شركات النفط واحلكومة العراقية ،بعد حماولة اغتيال عبد
الكرمي قا�سم ،يف خريف  .1959وا�ست�ؤنفت يف �آب  ،1960اال انها تعرثت ،فقرر عبد
الكرمي قيادتها بنف�سه(.((121
ويف احدى جل�سات املفاو�ضات التي تر�أ�سها ،قال عبد الكرمي ملمثلي ال�شركات ،وهم
من االنكليز واالمريكان والفرن�سيني والهولنديني:
 ما هو ر�أيكم ان توافقوا على �ضم (احدى ام��ارات اخلليج) للعراق وننهي املفاو�ضاتونقبل بال�شروط ال�سابقة؟

فغ�ضب رئي�س الوفد الأمريكي واخذ يزبد ويرعد قائال:

 -مل نفهم من مفاو�ضاتكم �شيئا كل يوم مطلب جديد.

فرد عليه عبد الكرمي قائال:

 -انا �س�أق�صف كل �آبار نفط الكويت والعراق وال�سعودية و�إيران اذا مل ت�ستجيبوا ملطاليبنا.

 -1218العارف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.406 -404
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فخرج وفد ال�شركات ،وانقطعت املفاو�ضات(.((121
�أث َّر ت�أزم الأو�ضاع بني احلكومة والبارزاين يف ال�شمال ،على املوقف التفاو�ضي للحكومة
مع �شركات النفط .وما طلت الأخرية بانه ال ميكن االطمئنان على �سالمة تنفيذ ما يتفق
عليه واالو�ضاع يف �شمال العراق غري م�ستقرة ،و�آب��ار النفط يف كركوك مهددة بخطر
التخريب .فما كان من عبد الكرمي قا�سم اال وعقد م�ؤمترا �صحفيا ،بعد �أيام من اندالع
احلركة الكردية ،اعلن فيه الق�ضاء على التمرد ،واتهم ال�شركات النفطية والواليات
املتحدة وبريطانيا بانهم كانوا وراء حركة التمرد(.((122
مل ينفع ما قاله يف ال�ضغط على ال�شركات ،ومل تغري موقفها ،فا�صدر  -يف  11كانون
الأول  -1961القانون رقم  ،80ال��ذي انتزع من �شركات النفط  ٪99,5من الأرا�ضي
العراقية ،والتي كانت �ضمن امتياز �شركات النفط ،منذ عام  ،1925ومل ت�ستثمر .وح�صر
حقوق االمتياز لل�شركات يف الأرا�ضي التي فيها حقول نفط م�ستثمره .والزم ال�شركات بان
تقدم للحكومة جمانا ،خالل ثالثة �أ�شهر ،كل مالديها من مواد ومعلومات حول النفط ،يف
الأرا�ضي غري امل�ستثمرة والتي ا�ستعادها القانون رقم .((122( 80
ويف يوم � 6شباط � ،1963صادق جمل�س الوزراء ،على قانون �شركة النفط الوطنية،
لتقوم با�ستخراج النفط من الأرا�ضي التي ا�ستعادها القانون رقم  .80ثم وقع عليه عبد
الكرمي قا�سم قبل اعدامه ب�ساعات( .((122فقد كان م�صرا على توقيعه ،حتت ق�صف
طائرات ودبابات االنقالبيني ،النه كان يعتقد بان هدف االنقالب هو ا�سقاط القانون
رقم .80
يقول �إ�سماعيل العارف:
 -1219حليل ابراهيم ح�سني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص ( 197وم�صدر معلوماته هما الدكتور طلعت
ال�شيباين وزير النفط وكالة ( )1960 -1959وها�شم جواد وزير اخلارجية ()1963 -1959
وكالهما ع�ضوان يف الوفد املفاو�ض).
 -1220امل�صدر ال�سابق� ،ص.198
 -1221امل�صدر ال�سابق� ،ص.201 -199
 -1222العارف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.406
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(ان عبد الكرمي قا�سم هم�س يف اذين بعد توقيعنا على القانون عندما خرجنا �سوية
نتجول ليال يف مناطق العمال قائال وه��و يبت�سم ان��ه اق��دم على ت�أميم امتيازات
ال�شركات النفطية وهو يعلم بانه �سيكلفه حياته)(.((122

ويقول الأ�ستاذ خليل �إبراهيم ح�سني ،ومن ال�ضروري التكرار هنا بانه من ال�ضباط
الأح��رار الذين ان�شقوا على عبد الكرمي قا�سم ،وقد توىل من�صب وزير ال�صناعة عام
:1967
(لقد كان ا�صدار هذا القانون ثورة �ضد ا�ستغالل ال�شركات الأجنبية حلقوق العراق
والأمة العربية ودول املنطقة الأخرى غري العربية وانقالباً مهماً يف �صناعة النفط
العاملية باعتباره �أول عمل ثوري ناجح بعد ت�أميم (قناة ال�سوي�س) ..ينطوي على
ا��س�ترداد حق من حقوق الأق�ط��ار املنتجة بوا�سطة ت�شريع منفرد وي�ضع اخلطوة
الأوىل يف طريق �إخ�ضاع امتيازات النفط �إىل �سيادة القانون الدويل)(.((122

واعتقد ان عبد الكرمي وقد ادخل يده يف ع�ش الدبابري ،كان عليه ان يجتني الع�سل كله،
وال اتفق مع �إ�سماعيل العارف يف قوله:
(كان يف نية حكومة عبد الكرمي قا�سم ت�أميم النفط كليا وطرد ال�شركات الأجنبية
التي احتكرت ث��روة العراق النفطية .اال ان احلكومات ال�سابقة مل حت��اول تهيئة
املتطلبات الالزمة لهذه املرحلة الأخرية .فكان الت�أميم بعد الثورة مبا�شرة ي�شكل
جمازفة خطرية� .إذ قد ي�ؤدي ذلك من بني �أمور اخرى �إىل توقف �ضخ النفط)(.((122

فاالحتاد ال�سوفيتي كان �سيوفر كل ما يحتاجه العراق من خرباء وفنيني ،لال�ستمرار
يف ا�ستخراج نفطه .بل و�سيقوم ب�شراء كل ما ي�صدره العراق من نفط ،اذا ما فر�ض
الغرب مقاطعة على النفط العراقي بعد ت�أميمه ،كما فعل مع النفط الإيراين امل�ؤمم يف
زمن م�صدق .ثم ان ظروف العامل يف مطلع ال�ستينات� ،أ�صبحت خمتلفة متاما ،عما

 -1223امل�صدر ال�سابق� ،ص.407
 -1224خليل ابراهيم ح�سني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.201
 -1225العارف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.404
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كان عليه احلال يف مطلع اخلم�سينات .ويقول ها�شم جواد وزير خارجية قا�سم واحد
�أع�ضاء الوفد العراقي املفاو�ض :ان املمثلني الفرن�سيني يف املفاو�ضات كانوا ي�س�ألونني ملاذا
الت�ؤممون ح�صة ال�شركات �صاحبة االمتياز يف نفطكم؟ وفرن�سا على ا�ستعداد لدعمكم
وعقد اتفاق جديد معكم ال�ستثمار البرتول يف العراق؟ وبذلك �ستح�صلون على حقوقكم
املغت�صبة(.((122
وال بد ان ن�شري �إىل اجلهود التي بذلتها حكومة عبد الكرمي قا�سم ،الن�شاء منظمة
الأقطار امل�صدرة للنفط (اوبك) ،والتي ت�أ�س�ست يف بغداد يف � 11أيلول  ،1960وكان �أول
ن�صر لها على �شركات النفط فر�ضها زيادة  ٪10على �أ�سعار النفط عام  .1964وا�صبحت
ابتداء من عام  ،1973القوة العاملية الأوىل ،التي تتحكم ب�أو�ضاع ال�سوق النفطية يف
العامل(.((122
كان وزراء عبد الكرمي قا�سم ،واغلب م�ساعديه املقربني ،يت�سمون بالكفاءة والنزاهة،
لكن امل�شكلة كانت يف عبد الكرمي قا�سم نف�سه .فهو مل يكن م�ؤهال لقيادتهم .على �أي
حال ،مل ي�ستطع اعدا�ؤهم ،الذين تولوا احلكم بعدهم ،ان يل�صقوا بهم اية تهمة مالية
�أو �أخالقية .وهذا ما يف�سر حتقيق حكومة قا�سم ،الجنازات كثرية ،مبوارد قليلة(.((122
وقد �شحت امل��وارد بعد ان��دالع الثورة الكردية ،والتي اخ��ذت تكلف امليزانية مبالغ
باهظة .وزاد الأمور �سوءا ،قيام �شركات النفط ب�إبطاء �سرعة الإنتاج ،انتقاما من القانون
رقم  ،((122( 80االمر الذي ي�ؤكد بان ت�أميم النفط كان هو الأجنع .وقد انعك�س كل ذلك
على التنمية واحلالة االقت�صادية يف البلد ،والتي �أ�صيبت بالتعرث واالختناق.
ومن املفيد �أن ن�شري �إىل ما يعده الكثريون اجنازا من اجن��ازات قا�سم ،وهو قانون

 -1226خليل ابراهيم ح�سني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.199
 -1227امل�صدر ال�سابق� ،ص(197 -196الهام�ش).
 -1228كانت عائدات النفط يف عهد قا�سم ح��وايل املليار دوالر وا�صبحت يف عهد �صدام
وحتديدا عام  1978حوايل  30مليار دوالر.
� -1229سلوجت ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.128
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الأح��وال ال�شخ�صية ،وال��ذي �ساوى فيه بني الرجل وامل���ر�أة ،يف الإرث وال�شهادة امام
املحاكم( ،((123خالفا لن�صو�ص قر�آنية وا�ضحة .مما �أ�ض ّر مبكانته لدى فئات عديدة
من املجتمع العراقي ،دون ان ينفع املر�أة العراقية يف �شيء .فتطبيق هكذا قانون كان امرا
متعذرا ،يف بلد �إ�سالمي حمافظ ،ي�شكل فيه االميون �أكرث من  ٪80من �سكانه .فكان هذا
القانون واحدا من حماقاته الكربى ،اذ �أدى �إىل خ�سارته ،ويف فرتة �صراع �سيا�سي حادة،
لبع�ض من �شعبيته ،و�إىل �إ�ضافة قوى �أ�سا�سية يف املجتمع العراقي� ،إىل قائمة �أعدائه،
كاملرجعية الدينية ال�شيعية ،والأح���زاب الإ�سالمية ،وخطباء املنرب احل�سيني ،و�أئمة
اجلمعة ،والذين لعبوا دورا كبريا يف الت�أليب عليه وتهيئة الأجواء لإ�سقاطه.
وما دمنا قد ذكرنا املرجعية الدينية ال�شيعية يف النجف ،فلنتحدث قليال عن عالقتها
بعبد الكرمي قا�سم ،فلم يحظ حاكم عراقي بدعمها كما حظي هو .فقد بعث له املرجع
الديني الأعلى ال�سيد حم�سن احلكيم بعد ع�شرة �أيام من قيام الثورة ،وعلى غري عادته،
بر�سالة ن�صح وت�أييد ،وقد ورد فيها:
(لقد �سرين ما يبلغني عنكم من خطوات �سديدة جبارة يف هذه الآون��ة الق�صرية
االم��ر ال��ذي ي�ستوجب لكم الإك�ب��ار والإع �ظ��ام ،لذلك �أب��ارك لكم فيما �أوالك��م اهلل
به و�أدع��و لكم بح�سن التوفيق خلدمة الدين والإ��س�لام ،واملحافظة على ال�صالح
العام)(.((123

لكن �صدور قانون الأحوال ال�شخ�صية ،وترك ال�شيوعيني يعيثون ف�سادا يف البالد� ،أدى

 -1230عبد اخلالق ح�سني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.56
 -1231عدنان ابراهيم ال�سراج ،االمام حم�سن احلكيم ،بريوت � ،1993ص .317وراجع اي�ضا
خليل ابراهيم ح�سني ،ثورة ال�شواف (م�صدر �سابق) �ص  .89 -88ويروي ح�سني بان قا�سم
ا�ستب�شر بر�سائل العلماء وخا�صة ر�سالة احلكيم والتي اخذ ي�ستف�سر عن معنى كل جملة فيها.
وكانت الر�سائل قد ار�سلت بناء على طلب حكومة الثورة الظهار ت�أييد ال�شعب لها امام امريكا
التي حتجج �سفريها بعدم ت�أييد ق�سم من ال�شعب العراقي للثورة لتربير عدم اعرتاف الواليات
املتحدة بالثورة وبالتايل فان اعرتافها بالثورة يتوقف على ت�أكدها من ت�أييد ال�شعب العراقي
لها.
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�إىل توتر العالقة بني الطرفني .ومل يقف االمر عند هذا احلد ،بل وعندما ن�شرت احدى
ال�صحف املوالية للحزب ال�شيوعي ،ر�سما كاريكاترييا مهينا للمرجع الديني احلكيم،
وكان الر�سم على �شكل حمار كتب عليه احلمار احلكيم ،انربى عبد الكرمي ومن دومنا
�ضرورة ليدافع عن اجلريدة قائال( :انها جريدتي).
وهكذا كان عبد الكرمي قا�سم  -ك�أي �أحمق  -يزج نف�سه يف �أمور ت�ضره ،ويبدد �أوراقه،
كطفل يرمي بر�سومه اجلميلة ،يف اتون نار م�شتعلة .فكان يوم � 8شباط وحيدا يف موجهة
قدره امل�أ�ساوي.
الشعوبية وعبد الكريم قاسم:

ان �أي عربي ي�سمع بكلمة (ال�شعوبية)( ،((123ين�صرف ذهنه على الفور �إىل الع�صر
العبا�سي ،حيث ظهرت هذه الت�سمية لأول مرة ،وانت�شرت ،ثم اختفت .ولكن (الطائفية
ال�سيا�سية)( ((123يف العراق ،اخرتعت لل�شعوبية وظائف جديدة ،وكانت �سالحها االم�ضى
يف احلرب على عبد الكرمي قا�سم ،لذلك فان االمر يحتاج �إىل بع�ض التف�صيل.
و�أول من ا�ستعمل ال�شعوبية مبدلولها اجلديد ،هو االحتالل الربيطاين للعراق( .فالذي
يبدو ان الربيطانيني قد اكت�شفوا م�صطلحا قدميا ،ميكن توظيفه الغرا�ض �سيا�سية ،يف
مواجهة املتمردين على االحتالل ،ومعار�ضي �سيا�ستها)(.((123
وقد د�أبت مهند�سة ال�سيا�سة اال�ستعمارية الربيطانية يف العراق ،امل�س بيل ،ال�سكرترية
ال�شرقية للحاكم الربيطاين العام يف العراق ،على ت�سمية ال�شيعة باالغراب ،لالمياء �إىل
انهم من ا�صول فار�سية ،وبالتايل الل�صاق تهمة ال�شعوبية بهم .فهي تقول:

 -1232اظن ان واح��د ًا من اف�ضل البحوث العلمية عن ال�شعوبية ،ان مل يكن اف�ضلها على
االطالق ،هو للعالمة مرت�ضى الع�سكري ،يف كتابه خم�سون ومائة �صحابي خمتلق.
 -1233راجع امل�ؤلف ،على حافه الهاوية� ،ص  199وما بعدها.
 -1234ح�سن العلوي ،التاثريات الرتكية يف امل�شروع القومي العربي يف العراق ،لندن ،1988
�ص.145
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(ام��ا ان��ا� ،شخ�صيا ،فابتهج واف��رح ان ارى ه��ؤالء ال�شيعة االغ��راب يقعون يف م�أزق
حرج ،ف�إنهم من ا�صعب النا�س مرا�سا وعنادا يف البالد)(.((123
وعموما (كانت ال�سيا�سة الربيطانية يف العراق ،منذ البدء ..تقوم على اق�صاء جميع
ال�شيعة عن املنا�صب الرفيعة امل�س�ؤولة)(.((123

وكان �أول من اف�صح عن املدلول احلقيقي لكلمة ال�شعوبية ،يف ا�ستعمالها احلديث،
باعتبارها اال�سم ال�سري لل�شيعة ،عند الطائفية ال�سيا�سية التي حكمت العراق منذ ،1920
هو عبد الرزاق احل�صان ،يف كتابه (العروبة يف امليزان) الذي �صدر عام .1937
يقول احل�صان:
(ان ال�شيعة �شعوبيون باالجماع ،فر�س باالجماع ،وه��م من بقايا ال�سا�سانيني يف
العراق ،وال حق لهم يف �سلطة� ،أو يف متثيل يف ال�سلطة)(.((123

وهكذا يُتهم ال�شيعة بال�شعوبية ،كي يظلوا قابعني را�ضني باملواطنة الثانية .ف�إذا
حتركوا ،قيل لهم انكم �شعوبيون(.((123
واجلدير بالذكر ان احل�صان هذا جمهول اال�صل ،وقد تبنته الطبقة الطائفية التي
حكمت العراق بعد عام  .1920والتي كان معظم رجالها من ا�صول عثمانية(.((123
وكان يا�سني الها�شمي من ابرز رجال هذه الطبقة ،الذين احت�ضنوه وتبنوا مقوالته(.((124
وعن يا�سني ،يقول توفيق ال�سويدي ،رئي�س وزراء العراق يف العهد امللكي:
(وقد اختلف الذين يعرفون عائلته يف �أ�صلها ،فمن قائل انه ينت�سب �إىل ع�شرية

 -1235الدكتور عبد اهلل النف�سي ،دور ال�شيعة يف تطور العراق ال�سيا�سي احلديث (م�صدر
�سابق)� ،ص.199
 -1236امل�صدر ال�سابق نف�سه.
 -1237العلوي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.144
 -1238امل�صدر ال�سابق نف�سه.
 -1239القي�سي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.322
 -1240العلوي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص 12وراجع اي�ضا مذكرات طه الها�شمي ،اجلزء الثاين،
�ص.244
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(الكروية) واملعروف ان الكروية لي�ست من �أ�صل عربي لأنها �أتت من �أجداد كان قد
جلبهم ال�سلطان مراد الرابع معه من الأنا�ضول ،ف�أقامهم يف الطريق الربي الذي
كان يربط العراق باالنا�ضول ..وقد �أ�صبح يا�سني حلمي بعد ثورة احلجاز ودخول
القوات العربية دم�شق يف �سنة  1918يا�سني الها�شمي)(.((124

مل يعد العراقيون ي�سمعون بال�شعوبية ،بعد انقالب بكر �صدقي عام  ،1937اال نادرا.
لكنها عادت للظهور بقوة ،بعد ثورة  14متوز  ،1958و�صار معار�ضو عبد الكرمي قا�سم،
ي�صمونه ونظامه بال�شعوبية.
ويجب القول ان ال�شعوبية اجلديدة ،وككل ا�سم ال ينطبق على م�سماه ،ظلت مفهوما
ملتب�سا ،خا�صة وان كل الذين يتبنون ا�ستخدامها ،يفتقرون �إىل اجلر�أة التي ميلكها احل�صان،
فيعمدون �إىل اللف والدوران ،ليغطوا على هدفهم احلقيقي من هذه ال�شتيمة(.((124
فعلى �سبيل املثال ،فان وزير خارجية عبد ال�سالم عارف� ،صبحي عبد احلميد ،وهو
باملنا�سبة من ا�صول غري عربية ،يقول( :اما اليوم فقد ظهر بني العرب من �شارك الآخرين
بتبني املبد�أ ال�شعوبي مبحاربة الدعوة للوحدة العربية حتت �ستار التقدمية وال�شيوعية �أو
التطرف الديني)(.((124
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه على �صبحي عبد احلميد ،وغري �صبحي عبد احلميد:
اذا كان الفي�صل هو الوحدة ،ملاذا ال ي�صمون عبد ال�سالم عارف ،و�أحمد ح�سن البكر،
و�صدام ..وغريهم بال�شعوبية؟ وب�إمكان املرء ان يتحدث عن �شخ�صيات قومية كثرية
معادية للوحدة ،ولكنني �س�أكتفي هنا بامثلة قليلة ،عن �شخ�صيات من هذا القبيل �شاركت
حتت �شعار الوحدة العربية ،بانقالب � 8شباط �ضد عبد الكرمي قا�سم(:((124

 -1241ال�سويدي ،وجوه عراقية عرب التاريخ(م�صدر �سابق)� ،ص 71وانظر اي�ضا بطاطو،
امل�صدر ال�سابق ،اجلزء االول� ،ص218 -212و  246وما بعدها.
 -1242انظر العلوي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.144
� -1243صبحي عبد احلميد ،امل�صدر ال�سابق� ،ص(134الهام�ش).
 -1244كما ذكرنا �سابقا ،ما ان ا�ستلم احلكم الذين قتلوا عبد الكرمي قا�سم با�سم الوحدة،
حتى اعلنوا( :بانهم ما كانوا يريدون وحدة او احتادا) (هويدي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.)55
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 -1كان اللواء حممود �شيت خطاب وزير البلديات بعد انقالب � 8شباط (يلح يف �ضمه
للوفد العراقي الذاهب �إىل مفاو�ضات الوحدة يف القاهرة ،بحجة براعته يف املناورة
وقدرته على خداع عبد النا�صر)(.((124
� -2أ�صدر م�سارع ال��راوي وزير الإر�شاد (االع�لام)  -يف  -1963/3/24تعليماته
لل�صحف بعدم الإ�شارة �إىل �أية �أخبار تتعلق مبو�ضوع الوحدة(.((124
 -3كان عبد ال�سالم عارف يبدي �سر ًا مالحظات مهينه �ضد جمال عبد النا�صر
وذهب يف ذلك �إىل درجة راح معها يظهر كره ًا له يزيد على كرهه لقا�سم( .((124كما د�أب
على مهاجمة اجلمهورية العربية املتحدة كلما زاره وفد فالحي �أو عمايل يف الق�صر..
ومرة ذكر ان املجتمع امل�صري جمتمع فا�سد يعج بالفنانات وبنات الهوى .و�أبدى يف مرة
اخرى ا�ستغرابه من تلهف القوميني �أمثال فالن وفالن على الوحدة مع م�صر(.((124
 -4كان عبد الغني الراوي ي�شدد على امل�صالح الإقليمية للعراق( .((124وقد حتالف
وتعاون الراوي فيما بعد مع �شاه �إيران ،ثم التج�أ عام � 1969إىل �إيران ،وبقي هناك حتى
اندالع الثورة الإيرانية ،فهرب �إىل ال�سعودية.
 -5وكان كل من اللواء عبد العزيز العقيلي واللواء ر�شيد م�صلح ي�شددان على دور
عراقي م�ستقل يف ال�سيا�سات العربية( .((125ويهدفان من ذلك االبتعاد عن م�صر وخط
عبد النا�صر ،فهما معروفان مبعار�ضتهما للوحدة العربية ،وبعدم ميلهما جلمال عبد
النا�صر.
ان اتهام عبد الكرمي قا�سم بال�شعوبية ،يبدو �أنه جاء ب�سبب �أمه ال�شيعية ،وب�سبب ما
 -1245فرحان ،ح�صاد ثورة (م�صدر �سابق) �ص( 801الهام�ش).
 -1246هويدي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.58 -57
 -1247خدوري ،العراق اجلمهوري (م�صدر �سابق)� ،ص( 28الهام�ش).
 -1248فرحان ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.169
 -1249خدوري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.357
 -1250امل�صدر ال�سابق نف�سه.
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امتاز به من ت�سامح ديني (والذي رمبا ا�ستمده من منبت ن�صف �شيعي ون�صف �سني) مما
نتج عنه ان ال�شيعة ،وامل�سيحيني ،واليهود ،وال�صابئة ،وكل �أفراد الأقليات املختلفة داخل
البالد ،كانت ت�شعر بالراحة يف ظل حكمه(.((125
ومن ال�صعوبة ،ان يجزم املرء بان عبد الكرمي قا�سم كان �سني ًا �أم �شيعي ًا( .((125لكن ما
هو جدير باملالحظة ان اغلب ال�ضباط املحيطني به كانوا من ال�سنة (عبد الكرمي اجلدة،
جالل االوقاتي ،طه ال�شيخ احمد ،و�صفي طاهر ،احمد �صالح العبدي ،ماجد حممد
�أمني ..وغريهم).
ومل يخرج عبد الكرمي قا�سم يف ت�شكيل وزارته ،عن تقاليد الطائفية ال�سيا�سية(،((125
التي حكمت العراق منذ عام  ،1920والتي تق�ضي بان ي�شكل ال��وزراء ال�شيعة ،ربع �أو
خم�س الوزراء فقط .اما ت�أييد ال�شيعة الفقراء له فيمكن ان يف�سر عن طريق اهتمامه
برفاهيتهم(.((125
ان عبد الكرمي قا�سم رمب��ا ك��ان �أك�ثر حما�سا للعروبة ،من كل الذين ث��اروا عليه
با�سمها .ولكنه �ش�أنه �ش�أن عبد ال�سالم عارف وطاهر يحيي واحمد ح�سن البكر و�صدام..
وغريهم ،مل يكن متحم�سا للوحدة .والفرق بينه وبينهم ،انهم كانوا ينادون بالوحدة علنا،
ويحاربونها �سرا ،اما هو فقد كان �صادقا مع اجلماهري ،ومل يطرح  -كما فعلوا � -شعارات
وحدوية مل يكن ي�ؤمن بها.
وال�س�ؤال الذي يظل يطرح نف�سه ب�إحلاح :ملاذا يو�صم عبد الكرمي قا�سم وحده من بني
�أولئك بال�شعوبية؟ خا�صة وان الأمثلة التالية ،تبني بو�ضوح انه �أبعد النا�س عنها:

 -1كما مر بنا فانه جعل من �ألوان علم اجلمهورية العراقية رموزا عربية وعلى النحو
التايل( :اللون الأ�سود لكل من راية الر�سول العربي الأعظم وراية العرب يف �صدر الإ�سالم
� -1251سلوجت ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.126
 -1252ح�سن العلوي ،عبد الكرمي قا�سم ر�ؤية بعد الع�شرين� ،ص.98
 -1253هاين الفكيكي ،اوكار الهزمية (م�صدر �سابق)� ،ص.118
� -1254سلوجت ،امل�صدر ال�سابق� ،ص ،391هام�ش رقم ( 57هوام�ش الف�صل الثاين).
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وراية العرب يف العراق .اللون الأخ�ضر لراية العلويني .اللون الأبي�ض لراية العرب يف
ال�شام .اللون الأحمر العاتك لثورة  14متوز  1958ولراية العرب يف الأندل�س).
 -2ان اخلليج الفار�سي هو اال�سم الأق��دم للخليج العربي .وكانت الدولة العثمانية
ت�سميه بخليج الب�صرة ،والزلت احلكومة الرتكية ت�ستخدم  -حتى اليوم  -هذه الت�سمية،
يف وثائقها الر�سمية .وقد ورثت حكومة العراق امللكية ،هذه الت�سمية ،من الدولة العثمانية،
ولو انها كانت ت�ستخدمها على ا�ستحياء ،حتى ال تثري غ�ضب احلكومة الإيرانية.
اما �أول من ا�ستعمل ت�سمية اخلليج العربي ب�شكل ر�سمي ،فهو عبد الكرمي قا�سم،
فقد ا�صدر جمل�س الوزراء العراقي برئا�سته  -يف  -1961 /11/11قرارا ر�سميا بت�سمية
اخلليج باخلليج العربي.
كما رف�ض عراق عبد الكرمي قا�سم ،على ل�سان وزير خارجيته �إدع��اءات �شاه �إيران
�آنذاك ،بان البحرين تابعة لإيران ،م�ؤكدا على عروبتها وانها جزء من الأمة العربية(.((125
ن�ص الد�ستور الذي �أعلنه عبد الكرمي قا�سم ،بعد الثورة ،يف مادته الثانية ،ولأول
َ -3
مرة يف تاريخ العراق ،بان (العراق جزء من الأمة العربية) .واحلقيقة ان هذا الن�ص
لي�س له معنى علمي النه ي�صف واقعا اجتماعيا( ،((125ولكنه يعرب عن هويته ورجال الثورة
الآخرين العربية.
 -4بتاريخ � 15أيلول (�سبتمرب)  ،1960عُ قد امل�ؤمتر الأول للرتبية والتعليم يف العراق،
برعاية عبد الكرمي قا�سم ،وقد اقر امل�ؤمتر بان �أهداف التعليم ثالثة ،من بينها االلتزام
مببد�أ ان العراق جزء من الأمة العربية(.((125
 -5بعد �سقوط نظام �صدام� ،صرح املمثل الر�سمي للجالية الفل�سطينية بالعراق،
بان هذه اجلالية مل حتظ برعاية وامتيازات من حكومة عراقية ،كما حظيت بذلك من
حكومة عبد الكرمي قا�سم .وفعال فقد منحهم خم�ص�صات مالية وبنى لهم دورا وعاملهم

 -1255العارف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.303
 -1256ليث الزبيدي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.229 -228
 -1257العارف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.335
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معاملة العراقيني .كما �أ�س�س جي�ش التحرير الفل�سطيني كنواة لقوة فل�سطينية ت�سعى
لتحرير فل�سطني .وتربع لإقامة دار لرعاية الأمومة والطفولة الفل�سطينية يف بريوت.
ودعم الهيئة العربية العليا لفل�سطني برئا�سة احلاج �أمني احل�سيني ،بالأموال وامل�ساعدات
املختلفة(.((125
ودعم عبد الكرمي قا�سم ،الثورة اجلزائرية ،مبا ن�سبته  ٪2من امليزانية العراقية(.((125
وهذا اكرب دعم مايل عربي حت�صل عليه الثورة .فال�سعودية مل تزد م�ساعداتها لها عن 30
الف ريال ،واجلمهورية العربية املتحدة مل تدفع ح�صتها لدعم الثورة اجلزائرية ل�سنتني.
كما قطع العراق عالقاته بكل �أ�شكالها مع فرن�سا ،ومنع طائراتها من املرور يف �سمائه.
وكان العراق �أول بلد يعرتف باحلكومة اجلزائرية امل�ؤقتة فور ت�شكيلها.
امل�ؤ�سف ان بن بال الرئي�س اجلزائري ،انحاز �إىل جانب عبد النا�صر ،وهاجم عبد
الكرمي قا�سم بعد مقتله( .((126وكان الأجدر به ان يعتز بعبد النا�صر وان يحرتم يف الوقت
نف�سه ما قدمه عبد الكرمي قا�سم لثورة اجلزائر.
 -6د�أب عبد الكرمي قا�سم يف كل خطبه وبياناته ،وحيثما يكون منا�سبا ذك��ره يف
الأ�سباب املوجبة ،التي تو�ضع عادة لتف�سري �أو تربير �صدور قانون ما ،على ت�أكيد االعتزاز
بالهوية العربية ،واالنتماء للأمة العربية .وكان حري�صا على ان يخطب يف اجلماهري
بالعربية الف�صحى( ،((126والتي كان متمكنا منها نحوا و�صرفا ،ومطلعا على �آدابها،
فاحب من القدماء �شعر املعري ،ومن املحدثني� ،شعر الر�صايف .ف�ضال عن اتقانه اللغة
االجنليزية(.((126

 -1258امل�صدر ال�سابق� ،ص.280 -279
 -1259عبد اخلالق ح�سني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.54
 -1260العارف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.301 -299
 -1261ان �صدام (بطل التحرير القومي) كان يخطب بالعامية وعندما يخطب بالف�صحى من
ورقة مكتوبه امامه كان يثري ال�ضحك لكرثة اخطائه.
 -1262العلوي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.100
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يروي العارف عن اهتمام قا�سم باللغة العربية قائال:
(يف او�سط �شهر ماي�س  1959زرته يف مقره بوزارة الدفاع وكان يجل�س وحيدا يقر�أ
بع�ض الأوراق فجل�ست منتظرا ان ينهي عمله فابت�سم وقال معلقا على ما يقر�أ:
(اجلماعة يجب ان يدخلوا دورة لتعلم قواعد اللغة العربية و�آدابها))(.((126

اخلال�صة ،اذا كان املق�صود بال�شعوبية هو بغ�ض العروبة ،فعبد الكرمي قا�سم ابعد ما
يكون عن ذلك .اما اذا كان املق�صود بها هو عدم اقامة الوحدة مع اجلمهورية العربية
املتحدة ،فاالوىل ان تطلق ال�شعوبية على �أولئك الذين �أطلقوها عليه ،النهم ذبحوا االالف
با�سم الوحدة ،ثم حاربوها وحاربوا جمال عبد النا�صر.
(((126
وهناك من يغمز من �أ�صل عبد الكرمي قا�سم ،باعتباره من ا�صول غري عربية
 وهو امر غري ثابت حتى عند اعدائه �أنف�سهم  -رابطا بني ذلك وبني �شعوبية عبدالكرمي قا�سم املزعومة .واذا كان االمر كذلك ،ملاذا يـُتهم عبد الكرمي وحده بال�شعوبية؟
ف�أهم قادة االنقالب عليه ،هم من �أ�صول غري عربية ،ومع ذلك ال جند �أحدا يتهمهم
بال�شعوبية ،رغم موقفهم املعادي للوحدة وجلمال عبد النا�صر .و�إليك �أ�سماء بع�ضهم مع
ذكر منا�صبهم بعد االنقالب:
 -1علي �صالح ال�سعدي� /أمني �سر القيادة القطرية حلزب البعث /نائب رئي�س الوزراء
ووزير الداخلية /من عائلة كردية.
 -2العقيد الركن عبد الكرمي م�صطفى ن�صرت /قائد احلر�س القومي ثم قائد الفرقة
املدرعة الرابعة /من عائلة تركية.
 -3العقيد الركن خالد مكي الها�شمي /ع�ضو جمل�س قيادة الثورة ومعاون رئي�س �أركان
اجلي�ش /من ا�صول تركية (وهو من �أقرباء يا�سني الها�شمي).
 -4امل��ق��دم ال��رك��ن عبد ال�ستار عبد اللطيف /ع�ضو جمل�س ق��ي��ادة ال��ث��ورة ووزي��ر

 -1263العارف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.186
 -1264احمد فوزي ،عبد الكرمي قا�سم يف �ساعاته االخرية� ،ص(49ر�أي نعمان ماهر الكنعاين)
وي�شاركه اي�ضا يف هذا الر�أي عبد الكرمي فرحان ورمبا �آخرون.
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املو�صالت /من ا�صول تركية.
 -5العقيد الطيار منذر الونداوي /قائد احلر�س القومي /من عائلة تركمانية.
وهناك الع�شرات ،غري ه�ؤالء ،من الذين حكموا البالد بعد عبد الكرمي قا�سم ،وهم
من �أ�صول غري عربية ،وكانوا يرفعون راية القومية العربية ،بل ان بع�ضهم كانوا قادة
التيار القومي العربي يف العراق ،كخري الدين ح�سيب وعارف عبد الرزاق و�صبحي عبد
احلميد ..وغريهم.
وقبل هذا وبعد هذا ،ملاذا مل يتهم نوري ال�سعيد بال�شعوبية؟ وهو من �أ�صول غري عربية،
وك��ان من �أع��دى �أع���داء عبد النا�صر ،و�ساند
العدوان الثالثي عام  1956على م�صر .وملاذا
(٭) ان تقييم الآخرين على
مل يُتهم غ�يره من احلاكمني يف العهد امللكي،
ا�سا�س ا�صولهم القومية (�أو
واغلبهم من �أ���ص��ول غري عربية ،بال�شعوبية؟
الدينية �أو الطائفية) �أمر
بينما يُتهم عبد الكرمي قا�سم بها ،وه��و اكرث
خمزٍ  ،ولكنني �أتناول هنا ما
يتكلم به البع�ض.
عروبة من كل �أولئك الذين ادعوا بها(٭).
شخصية عبد الكريم قاسم:

لي�س هناك �شخ�ص اختلف فيه العراقيون  -يف الع�صر احلديث  -كما اختلفوا يف
عبد الكرمي قا�سم .فمحبوه جعلوه يف م�صاف القدي�سني ،و�أ�ضفوا عليه من ال�صفات
وامليزات ،ون�سبوا له من الأقوال والأفعال ،ما يجعله �أعظم زعيم يف التاريخ .بل وم�ضى
اخليال ببع�ض حمبيه ابعد من ذلك ،فت�صوروه م�سيحا �آخر ،فهو مل يقتل ،وامنا الزال
حيا ،و�سيظهر قريبا .اما مبغ�ضوه ،فهم مل يكتفوا بت�صويره �شيطانا و �سفاحا ،بل و�صفوه
باجلنون ،و�شككوا يف �أ�صله ..الخ.
كذلك لي�س هناك زعيم عربي ،تعر�ض للت�شويه ،كما تعر�ض عبد الكرمي قا�سم
فقد اجتمع على الت�شهريبه النا�صريون ،والبعثيون ،والإ�سالميون ،والرجعيون ،و�أعداء
ال�شيوعية ،وبع�ض ال�شيوعيني ،والإعالم اخلليجي والأردين ،والإيراين والرتكي ،و الغربي.
وعندما �سقط نظامه ،كان الر�أي العام العربي يعتربه �أ�سو�أ ديكتاتور و�أب�شع �سفاح ،واخطر
عميل حارب القومية العربية.
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يف حني بكى بعده هذا الر�أي العام العربي ،بدموع �ساخنة ،على حكام كانوا عمالء
لدى املو�ساد الإ�سرائيلي .و�س�أذكر ب�سرعة منوذجني منهما .يقول هيكل:
(ان امللك ح�سني ذهب  -يوم � 25سبتمرب � -1973إىل مقابلة مع رئي�سة وزراء �إ�سرائيل
(قبل �أي��ام من  6اكتوبر  )1973وح��ذر جولدا مائري من ان م�صر و�سوريا تدبران
ل�شن معركة مفاجئة �ضد القوات الإ�سرائيلية يف �سيناء واجلوالن)(.((126

اما النموذج الآخر ،فهو احل�سن الثاين ملك املغرب ،الذي �أعطى (للمو�ساد ولغريها
من �أجهزة الأمن الإ�سرائيلي االذن بان تت�سمع على مناق�شات ومداوالت م�ؤمترات عربية
و�إ�سالمية على م�ستوى القمة)(.((126
والبد من الت�شديد هنا ،بانني ال اريد ان ابرر اية جرمية ارتكبها عبد الكرمي قا�سم،
�أو ان اخفف منها ،ولكن ما اريد ان �أقوله بال�ضبط هو انه لي�س بال�سوء الذي �صوره به
الإعالم العربي.
هناك �شهادة ت�ستحق الت�سجيل الحد الذين عرفوه عن كثب ،قبل وبعد  14متوز ،و�أظن
ان فيها قدرا معقوال من احليدة واملو�ضوعية وهي للواء عبد احلميد احل�صونة الذي يقول:
(ان قا�سم قبل  14متوز �سنة  1958غري قا�سم بعدها وان كانت فيه �صفات ثابتة
الزمته يف املرحلتني ،فهو ك��رمي (مبعنى الكلمة) ي�صرف على �أ�صدقائه ويعاون
�أهله ودائما مفل�س .وهو ج��ريء وج�سور �إىل حد اجلنون و�شجاعته يف فل�سطني
معروفه ..كما كان منظما يف عمله .وك��ان قبل الثورة ال يتورع يف اقتنا�ص املتعة
بكل �أنواعها ،ولكن بعد متوز امتنع متاما وتغري متاما( ..((126ومن �صفات قا�سم

 -1265حممد ح�سنني هيكل ،كالم يف ال�سيا�سة (م�صدر �سابق)� ،ص.132
 -1266امل�صدر ال�سابق� ،ص.332
 -1267وهذا يعني ان الرجل يحرتم نف�سه ويحرتم من�صبه ،فقد كانت له ع�شيقة قبل الثورة،
فقطع عالقته بها بعد الثورة مبا�شرة .وهذه ال�صفة مل تكن مقت�صرة على عبد الكرمي قا�سم،
بل �شاركه فيها عبد ال�سالم عارف وعبد الرحمن عارف واحمد ح�سن البكر ،حتى حكم العراق
االوبا�ش �أي �صدام وابنا�ؤه ،والذين اخذوا يخطفون البنات اجلميالت من الكليات وال�شوارع
ويغت�صبونهن.
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ال�صمت فقد كان قليل الكالم وكان اقرانه يف الكلية الع�سكرية ي�سمونه (�أبو الهول)
ل�صمته وجتهم وجهه .وكان كتوما �إىل حد ان مد يده وقال يل (ان هذه ال تدري
بهذه) ..وكان ي�صغي �إىل الأقوال دون ان يناق�شها �أو يظهر وجهة نظره فيها وكان
مييل �إىل امل�ساحمة والت�سامح وال يلج�أ �إىل معاقبة اجلنود املخالفني .كما عرف عن
قا�سم (اخلبث)( .((126فقد ا�ستطاع ان يوثق عالقته بنوري ال�سعيد البعاد ال�شبهة
عنه حتى ان ال�سعيد كان ي�سميه (كرومي) .كل هذا قبل متوز ،اما بعد متوز وبعد ان
�صار الزعيم الأوحد وت�ضخمت �شخ�صيته وانتفخ من كرثة ما ا�سبغ عليه من �ألقاب
و�أو�صاف ما انزل اهلل بها من �سلطان فقد ظهرت عليه �صفات جديدة و�أخالقيات
جديدة فاكت�سب �صفة (التعايل) و(الكذب) و�صفة (عدم الثقة) و(�شهوة احلكم)
والتفرقة حتى ي�سود ..والزمته �صفة عدم حبه (للقراءة) قبل وبعد متوز ،فهو ال
يقر�أ حتى اجلريدة ،ومل �أره يوما يقر�أ كتابا ..و�صفة ال�صمت التي كانت تالزمه قبل
متوز حتولت �إىل ثرثرة وكرثة كالم ..ويفرح ويبدو �سعيدا عندما ي�سمع من الإذاعة
ت�سجيال خلطاباته �أو برنامج (م��ن �أق��وال الزعيم) لقد متلكته �شهوة احلكم).
وي�ضيف �إىل ذلك قائال( :كان نزيها عفيفا نظيف الكف يعتز بكرامته)(.((126

وو�صفه احد ال�صحفيني االمريكيني قائال:
(ان��ه زعيم غريب يف البالد العربية .فهو ال ميلك �شخ�صية قوية تفر�ض نف�سها
فر�ضا ،وه��و خطيب غري الم��ع� ،صوته رفيع ،ووقوفه على املنرب قلق .لكنه رجل
حامل ،مرتفع يف �سلوكه ،ويحاول �أن يح�صل على ثقة جميع النا�س)(.((127

وو�صفه همفري تريفليان ال�سفري الربيطاين يف بغداد ( ،)1961 -1958والذي كان
على معرفة جيدة به ،يف كتابه (ال�شرق الأو�سط يف غمار الثورة):
(ان هذا الرجل غري اجلذاب ،الذي يعوزه ال�سحر وااللهام ،املتدثر بخيالئه ،امل�ؤمن
ب�صالحه ،وبان اهلل دائما يف جانبه ،املخبول قليال بعيونه املجنونة املحملقه ،قد

 -1268اظنه يق�صد املراوغة.
 -1269احمد احلبوبي ،ا�شخا�ص كما عرفتهم (م�صدر �سابق)� ،ص.174 -172
 -1270مري ب�صري ،اع�لام ال�سيا�سة يف العراق احلديث ،اجل��زء االول (م�صدر �سابق)،
�ص.269 -295

جنح يف االحتفاظ مبن�صبه ،والتم�سك ب�أهداب احلياة ،خالل �أربع �سنوات ون�صف،
وذلك بدهائه وعزمه الرا�سخ على املحافظة على ال�سلطة)(.((127

�أما الكاتب العراقي مري ب�صري ،والذي كان رئي�سا يف عهد قا�سم للطائفة اليهودية يف
العراق ،فيقول:

(ك��ان عبد الكرمي قا�سم مزيجا من اجلندي وال��راه��ب ،فهو رجل عزم وكتمان ال
تنفذ العيون �إىل ق��رارة نف�سه ..وهو �إىل ذلك �إن�سان عاطفي �سريع الت�أثر ،كثري
الر�أفة واحلنان ،نزيه خمل�ص ،ال تغ ّره امل��ادة وال ي�ستهويه ال�ترف وال�ثروة .لكنه
كان ثرثارا كثري الكالم ،مزهوا بنف�سه هائما باملجد نازعا �إليه ،مغتبطا بالزعامة
وال�سلطة .واننا لنعجب لرجل يجمع يف ذاته �أحالم دون كي�شوت الذي ال يتورع عن
حماربة طواحني الهواء ،وواقعية �سان�شوا بانزا الذي يعرف ما يريد ويحاول �أن
يناله ب�شتى الطرق)(.((127

ويقول مري ب�صري �أي�ضا:

(�إذا جاز ت�شبيه عبد الكرمي قا�سم بزعيم من زعماء الثورات العاملية ،فانه ي�صح
ت�شبيه باوليفركرومويل ،الذي اعدم �شارل�س الأول ملك انكلرتا �سنة  ،1649و�أ�صبح
بعد ذل��ك حاميا للجمهورية .ول�ئ��ن ا�ستمد ك��روم��وي��ل عزميته وق��وت��ه النف�سية
من �إميانه الرا�سخ وتدينه ال�شديد ،فلقد نبع ت�صميم عبد الكرمي قا�سم وخلقه
القيم ،من جترده ون�ش�أته ال�شعبية ونزعته الإن�سانية .كان كالهما ي�ستهدف اخلري
والإ�صالح ،لكنهما مل ي�ستطعا وقف ال�شر الذي انبعث من �أعمالهما ،وال تر�سيخ
النظام ال�صالح الذي حاوال املجيء به .ولعل الزعيم العراقي كان ي�ؤمن كقرينه
االنكليزي ،بان اهلل اختاره للق�ضاء على النظام الطالح ،الذي يرزح ال�شعب حتت
وط�أته ،و�إط�لاق حرية املواطنني وا�سعاد حياتهم ،لكن الزعيمني كالهما زعزعا
بالدهما ،واطلقا قوى العبث والدمار من عقالها ،وهي�آ مرحلة تاريخيه مل�ستقبل
بعيد عن التقدم والإ�صالح)(.((127

 -1271امل�صدر ال�سابق� ،ص.308
 -1272امل�صدر ال�سابق� ،ص.299 -298
 -1273امل�صدر ال�سابق� ،ص.305
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يروي ال�شيخ حممد ر�ضا ال�شبيبي ،بان عبد الكرمي قا�سم ا�ستطلع ر�أيه يف القوانني
التي �أ�صدرها ،ال�سيما قانون الإ�صالح الزراعي .وملا ر�أي ال�شبيبي ان اراءه مل ي�ؤخذ بها،
�آثر االنزواء يف داره ،وعدم االت�صال بعبد الكرمي .ولكنه (�أي ال�شبيبي) مل ير بدا من
زيارته ،لي�شكره على موا�ساته باخيه ال�شيخ حممد باقر ال�شبيبي .فذهب �إليه م�ساء،
بح�سب املوعد املقرر له ،واُ�ستقبل ا�ستقباال طيبا ،واخذ عبد الكرمي قا�سم يلح عليه
باجللو�س ،كلما قام م�ست�أذنا باالن�صراف .واطبق الظالم فقال عبد الكرمي� :أنا ذاهب
�إىل مدينة الثورة ،فتف�ضل معي �أيها ال�شيخ لرتى �أبناء هذا ال�شعب يف مرابعهم .وحاول
ال�شبيبي عبثا االعتذار ب�شيخوخته وتعبه ،فا�صطحبه عبد الكرمي معه �إىل مدينة الثورة،
التي كان يعدها �أعظم هدية قدمها للعمال والفالحني.
يقول ال�شبيبي:
(مل نكد ن�صل �إىل تلك االح�ي��اء ،حتى ترجل الزعيم من �سيارته وترجلت معه،
فتقاطر النا�س والتفوا حولنا رجاال ون�ساء� ،شيوخا واطفاال ،وبرقت با�صرتا الزعيم
بريقا غريبا ،واخذ يحادث القوم وي�س�ألهم عن احوالهم وم�شاكلهم وي�أمر مرافقيه
بتدوين ظالماتهم ،ومد يد امل�ساعدة �إىل من يحتاجها منهم .وكان يفعل ذلك يف
اكرث الليايل ،ومي�ضي بني اولئك النا�س ال�سذج� ،ساعات طويلة هانئا م�سرورا ،قبل
ان يعود �إىل مقره الب�سيط يف وزارة الدفاع .فال عجب ان عامة ال�شعب مل ت�صدق
خرب موته ،وظلوا يظنونه حيا ويرتقبون عودته �أعواما طويلة)(.((127

ان عبد الكرمي قا�سم ،بدال من ان يجل�س ليحاور زعماء كبار ،مثل حممد ر�ضا ال�شبيبي
وكامل اجلادرجي( ،((127واملال م�صطفى الربزاين وغريهم ،حوارا جديا مفيدا ،فانه كان
ي�أخذهم يف جوالته الليلية املتعبة ،والتي ب�إمكانه ان يقوم بها لوحده يف ليال اُخر.
وكانت لديه اي�ضا عادة �سيئة اخرى مع زواره ،حيث ي�ستبقيهم ل�ساعتني �أو ثالثة،
لي�سمعوا ت�سجيالت من خطبه الطويلة اململة ،كما فعل مرة مع الدكتورين م�صطفى جواد

 -1274امل�صدر ال�سابق� ،ص.302 -301
 -1275انظر رفعت اجلادرجي ،امل�صدر ال�سابق��� ،ص179و خليل ابراهيم ح�سني ،امل�صدر
ال�سابق ،اجلزء اخلام�س� ،ص.566 -460
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و�أحمد �سو�سة واال�ستاذ حممود فهمي دروي�ش( .((127بل و�أمر مرة وزير الزراعة العقيد
عادل جالل قائال( :يجب ان تقر�أ خطاباتي ،لأنها مفيدة لك ومنها تعرف �سيا�ستنا.
اذهب �إىل ال�سكرتري وا�سمع اخلطاب على ال�شريط امل�سجل)( .((127وكان يق�صد خطابه
امام نقابة املعلمني �سنة .1960
وال يطيق عبد الكرمي قا�سم ان يذكر احد �إىل جانبه .كان يريد ان ينفرد باحلكم
وبال�شهرة وبحب اجلماهري .ي��روي �إ�سماعيل ال��ع��ارف وزي��ر امل��ع��ارف ووزي��ر االر�شاد
(االعالم) وكالة قائال:

(ذات ي��وم بعد انتهاء جمل�س ال ��وزراء يف وق��ت مت�أخر م��ن الليل طلب مني عبد
الكرمي قا�سم ان ابقى معه ..وعندما خلت القاعة من الوزراء الحظت عليه توترا
ع�صبيا غري اعتيادي منعه من ان يخرج الكلمات من فمه ب�سهولة ،ثم قال بت�شنج
متحا�شيا النظر �إىل عيني( :انني ال اريد ان تتكرر يف العراق م�أ�ساة احلرب الأهلية
يف الكونغو انك حتاول ان حتذف خطاباتي من الإذاعة والتلفزيون وتركز على ابراز
خطبك وجوالتك التفتي�شية واحاديثك مع املعلمني يف و�سائل االعالم .ان خطاباتي
ينتظر �سماعها ال�شعب العربي يف �سوريا وم�صر وبقية البالد العربية .وبد�أت تلقي
خطبك دون ان ت�ستعمل ورق��ة مكتوبة ،وتعقد االجتماعات املتكررة للم�س�ؤولني
ومدراء املدار�س ،وتقول انك انت الذي عينت جا�سم العزاوي م�شرفا على الإذاعة
والتلفزيون امل اك��ن ان��ا ال��ذي عينته .يبدو ان��ك تنوي ان حت��رف والء ال�شعب يل
وتربز �شخ�صيتك بديال عن زعامتي)).

رد �إ�سماعيل العارف عليه:

(ارج��و �أن تعلم ان ما اقدمه من عمل كوزير يف ه��ذه احلكومة يرجع ف�ضله �إىل
رئي�س الوزراء .واذا �صح ان اعجب النا�س بعملي فاملفخرة تعود اليك .اما مو�ضوع
خطاباتك فانني مل ا�صرح بنيتي يف حذفها �أو منع اذاعتها ولكن البد يل ان اقول
لك ب�صراحة ان تكرار اذاعتها اخ��ذ يعطي م��ردودا عك�سيا ولهذا ارى بعد اذاع��ة
خطبك مرة واحدة ان يتناولها كتاب اخت�صا�صيون يف االمور التي وردت فيها اما

 -1276ح�سني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.308
 -1277العارف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.352
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كلماتي واحاديثي مع املعلمني فال يعدو ان يكون جزءا من واجبات وزير املعارف
الذي ير�أ�س ا�شخا�صا مهمتهم �صناعة الكالم .فيبدو ان بع�ض االنتهازيني قد نقلوا
اليك اخبارا م�شوهة اثارتك .م�ستهدفني عزلك عن املخل�صني للثورة .ومادامت
االمور قد بلغت بك �إىل هذه املرحلة ،فتف�ضل خذ هذه اخللعة وانا م�ستقيل من هذه
اللحظة وملا كنت ال ارغب ان تلعب عوامل تافهة كهذه دورا يف تعكري �صفو عالقتي
و�صداقتي لك ،ف�سوف اترك العراق �إىل لبنان لكي ت�سرتيح ويبتهج الذين يتوخون
اال�ضرار بك).

ثم كتب العارف على الفور ا�ستقالته ،وهم باخلروج ،ولكن عبد الكرمي طلب منه
الرتيث واخذ ي�سرت�ضيه .لكن العارف ظل م�صرا على موقفه .وبعد ثالثة �أيام زاره عبد
الكرمي يف بيته وقال له معاتبا:
(هكذا تغ�ضب ب�سرعة عندما احت��دث معك للتنفي�س عن ال�ضغط ال��ذي اعانيه
وتريد ان ترتكني خالل هذه الأزمة التي منر بها؟).

فرد العارف عليه قائال:

(ايها االخ :انك تخلق االزمات وبعدئذ حتاول التفتي�ش عن حل لها).

فقام عبد الكرمي وقبله وا�سرت�ضاه(.((127
ان عبد الكرمي قا�سم ،رمبا كان قائدا ع�سكريا متميزا ،لكنه لي�س برجل دولة .ف�صفاته
ال�شخ�صية ت�صلح الي �شيء اال لرجل دولة .فهو م�ستبد بر�أيه(� ،((127إىل درجة �أ�صبح معها
ديكتاتورا ،ومزهو بنف�سه �إىل حد الغرور ،وع�صبي املزاج �إىل حد احلماقة .وقبل هذا
 -1278امل�صدر ال�سابق� ،ص.354 -353
 -1279ان و�صف قا�سم باال�ستبداد او االوتوقراطية  -من ناحية ا�صطالحية  -ادق من و�صفه
بالفردية .فالفردية ،مذهب يدعو �إىل احلد �إىل اق�صى مدى ممكن ،من �سلطات الدولة .وال
يعرتف املذهب الفردي للدولة بحق التدخل يف العالقات بني االفراد ،او هو يدعو �إىل اقت�صار
التدخل على احلدود الدنيا .و تهدف الفردية ال�سيا�سية �إىل تنمية وتطوير احلقوق الفردية
التي ت�شكل ال�شرط اال�سا�سي ملمار�سة امل�س�ؤوليات (راجع ذيبان و�آخرون ،معجم امل�صطلحات
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية (م�صدر �سابق)� ،ص .351وانظر مادة االوتوقراطية يف
امل�صدر نف�سه� ،ص .)76
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وبعد هذا ،فهو يفتقر للخيال ال�سيا�سي� ،أو بعبارة اخرى للموهبة ال�سيا�سية .وقد جنح
حكام كرث ،ممن ميتلكون املوهبة ال�سيا�سية ،رغم اميتهم ،يف بناء دول قوية م�ستقرة.
وابرز مثالني لذلك امللك عبد العزيز بن �سعود وال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان.
وف�شل مثقفون كبار ،ممن الميتلكون موهبة الزعامة ،يف لعبة احلكم ،رغم الفر�ص
املثالية التي �سنحت لهم .واف�ضل مثال لذلك هو الدكتور عبد الرحمن البزاز ،رئي�س
وزراء العراق ( ،)1966 -1965والذي �أ�صبح قاب قو�سني� ،أو ادنى ،من من�صب رئي�س
اجلمهورية ،بعد وفاة الرئي�س عبد ال�سالم عارف ،يف حادث الطائرة امل�شهور .لكنة �آثر
ال�سالمة ،و�سحب تر�شيحه للرئا�سة ،رغم فوزه بالت�صويت االول ،على املر�شح الآخر
اللواء عبد الرحمن عارف .واحلقيقة ان البزاز مل يكن امامه حل �آخر ،بعد تدخل اجلي�ش
والع�شائر التي كانت تهيمن على ال�سلطة يف العراق �آنذاك ،ل�صالح املر�شح الآخر .ولكن
لو كان هناك رجل داهية ،غري البزاز ،لقلب الطاولة على اعدائه.
مل يكن عبد الكرمي قا�سم خبريا بال�سيا�سة ،ومل ي�سمح لعقول ال�سا�سة ان ت�ؤدي دورها،
وحكم الدولة كما لو كان يدير لوا ًء ع�سكريا(.((128
وي�صفه اجلواهري قائال( :كان م�ؤمنا وي�صوم عن قناعة ويرتفع عن مظاهر البذخ
ا�ضافة �إىل انه كان احد القالئل الذين ي�ستعملون اخلطط الذكية لت�صفية معار�ضيه..
وبا�ستطاعتي ان ا�سميه الرجل املزدوج �أو املتناق�ض فهو ال�سمح احيانا ..القا�سي اُخرى،
ال�صدوق مرة ،الغادر يف غريها ،العنيد تارة امل�سامل واملت�سامح تارة اخرى)(.((128
ويبدو هذا التناق�ض يف اخطر �صوره ،يف عالقته باحلزب ال�شيوعي ،اذ اطلق له العنان
يف البداية ،و�سمح له بال�سيطرة على الدولة واملجتمع ،بل ودافع عن جرائمه .االمر الذي

 -1280ف�ؤاد عارف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.216
 -1281حممد مهدي اجلواهري ،ذكرياتي ،اجلزء الثاين� ،ص( 175عند ما يقر�أ املرء مذكرات
اجلواهري يكت�شف انه بقدر ما هو �شاعر عظيم ،ورمبا هو اعظم �شعراء القرن الع�شرين ،فهو
ناثر �ضعيف .واقول ناثر النه كتب مذكراته عن طريق القائها على �آخرين قاموا بكتابتها ورمبا
تدخلوا يف �صياغتها بع�ض ال�شيء).
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ا�ساء كثريا ل�صورته و ل�شعبيته .ثم انقلب عليهم� ،شر انقالب ،ف�أودعهم ال�سجون ،وا�ضطر
الكثريين منهم �إىل الهرب من العراق� ،إىل الدول اال�شرتاكية .واخرج ال�ضباط ال�شيوعيني
من اجلي�ش و�أحل حملهم ال�ضباط البعثيني والقوميني ،والذين ثاروا عليه يف الثامن من
�شباط عام  ،1963انتقاما ملا تعر�ضوا له من تعذيب واذالل ،على يد ال�شيوعيني ،يوم اطلق
ايديهم ليفعلوا ما ي�شاءون.
لقد اخفق عبد الكرمي قا�سم ،يف حتقيق االجناز الأهم ،الذي لو قُدر له ان يتحقق،
مل�سح كل �أخطائه وخطاياه ،اال وهو بناء دولة قوية م�ستقرة .وهو الهدف الذي تن�شده
ال�سيا�سة يف كل زمان ومكان� .صحيح انه توىل قيادة البلد يف (مرحلة من ا�شد مراحل
تاريخ العراق غليانا وعربدة وهيجانا وانفجارا)( .((128و�صحيح ان قدره جاء به �إىل
احلكم يف الزمن الذي �سحر فيه عبد النا�صر ،اجلماهري العربية يف العراق وغري العراق،
وبالتايل كان وجها لوجه امام ما �سماه كاتب موايل له حتى وان مل نتفق معه يف تو�صيفه:
(الدور املدمر الذي لعبه جمال عبد النا�صر يف �ضرب الثورة العراقية)( .((128لكن قدر
الزعيم املوهوب ان يحول التحدي �إىل فر�صة ،وان يقلب املائدة على اعدائه ،ويعرب ببالده
االزمات ب�أقل اخل�سائر.
وقد واج��ه زعماء عرب عديدون ،ال ميلكون �شعبية عبد الكرمي قا�سم ،وال �سمعته
اجليدة ،كبورقيبة وامللك ح�سني وامللك ادري�س ال�سنو�سي ،تيار عبد النا�صر اجلارف .يف
حني تعاي�ش �آخرون مع ذلك التيار ،كامللك �سعود بن عبد العزيز واحل�سن الثاين وحكام
ال�سودان .اما هو فلم ي�ستطع ان يتعاي�ش مع ذلك التيار ،وال ان يواجهه.
وهكذا وقف عبد الكرمي قا�سم يوم � 8شباط  1963وحيدا ..لي�س معه جي�ش �أو حزب
�أو طائفة �أو ع�شرية ..واالنكى من هذا انه رف�ض ت�سليح جماهري الفقراء التي زحفت �إىل
وزارة الدفاع لتحامي عنه.
ويربر كاتب متحم�س له �سقوط حكمه قائال:

 -1282عبد اخلالق ح�سني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.190
 -1283امل�صدر ال�سابق� ،ص.152
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(كان قا�سم رجال م�ساملا �إىل ابعد احلدود ...وقد و�ضعته االحداث يف موقع امل�س�ؤولية
الكربى يف ا�شد مراحل التاريخ عنفا وغليانا)(.((128

انه كالم رومان�سي جميل ،ميكن ان يقال عن �شاعر القى بنف�سه يف ال�سيا�سة� ،أو عن
رجل دين� ،أو فيل�سوف .ولي�س عن قائد ع�سكري جاء �إىل احلكم بثورة دامية ،وعموما
فانه  -وكما قلنا �سابقا  -ال يحق لرجل الدولة ان ي�ضيع بالده ويرتكها يف مهب الريح.
�ش�أنه يف ذلك �ش�أن القائد الع�سكري يف �ساحة املعركة ،ال يجوز له ان يرتدد ،واال اعترب
جبانا �أو خائنا.
وال اق�صد بذلك ،ان يكون رجل الدولة دمويا .فرجل الدولة يجب ان يكون  -كما قال
اخلليفة عمر بن اخلطاب  -قويا من غري عنف ولينا من غري �ضعف .اما ما اق�صده فان
النا�س الذين يحملون عبد الكرمي قا�سم امل�س�ؤولية عن كل ماجرى يف العراق من انقالبات
وجمازر ،لي�سوا خمطئني متاما ،فهو قد اطاح بدولة النظام امللكي ،ومل يُن�شئ حملها دولة
حديثة ،فظل الباب مفتوحا على م�صراعيه لكل من هب ودب ،ليقود انقالبا ويرتكب
جمازرا.

 -1284امل�صدر ال�سابق� ،ص.139 -138
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اخلامتـة
كان كل �شيء يف العراق ،يوم الرابع ع�شر من متوز عام  ،1958قابال للإ�صالح..
فالتمرد الكردي مل يبد�أ بعد ..وال�سخط ال�شيعي على احلكومة ،مل ي�صل �إىل نقطه
الالعودة ،كما حدث عام  ..1991وال�شعب مبجموعه مل يفقد ثقته نهائيا باحلكومة،
ومل تتخرب قيمه ،كما غدا عليه االمر عام  ..2003والدماء مل ت�سل بعد ،كما �سالت يف
الثمانينات والت�سعينات ،على يد نظام �صدام ،حيث مات مئات االالف� ،إما قتال� ،أو دفنا
يف مقابر جماعية ،وهم احياء.
وكان اال�صالح ممكنا حتى بعد االنقالبات املختلفة ،التي وقعت خالل ال�ستينات ،وان
�أم�سى ا�صعب واعقد ،مع كل انقالب جديد ..لكن وابتداء من عام  ،1991فان الأمور
و�صلت �إىل نقطة الالعودة ..فالدولة العراقية ،التي ت�أ�س�ست عام � ،1921سقطت يف
ذلك العام ..ومل يبق منها �سوى ع�صابات جمرمة حتكم البلد ،وظل جي�ش �أو بقايا جي�ش
مهزوم ،و�شعب منق�سم على نف�سه ،وال يدري ما هو م�صريه.
لقد ت�أ�س�ست الدولة العراقية ،عام  ،1920وكما يقول امللك في�صل الأول ،م�ؤ�س�س تلك
الدولة ،كمملكة عربية �سنية( .((128وا�ستمرت تلك الدولة وفق معادلة غريبة عجيبة،
فالقائمون عليها ا�ستخدموا الأك��راد لزيادة ح�صة ال�سنة يف مواجهة الن�سبة ال�شيعية،
وا�ستخدموا ال�شيعة لزيادة ح�صة العرب يف مواجهة الن�سبة الكردية(.((128

 -1285البزاز ،العراق من االحتالل �إىل اال�ستقالل (م�صدر �سابق)� ،ص.231
 -1286العلوي ،الت�أثريات الرتكية( ..م�صدر �سابق)� ،ص.13
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ويف عام � ،1961سقطت هذه املعادلة ،بانف�صال الأكراد عن الورقة ال�سنية� ،أي ان
نظرية (التقا�سم املذهبي املتعادل تقريبا)( ،((128والتي قامت عليها ال�صيغة الطائفية،
�أو تذرعت بها ،مل يعد لها مو�ضوع �أو ا�سا�س(.((128
ومل يعد ا�ستمرار ال�صيغة الطائفية التي �صاغها االحتالل الربيطاين عام  ،1921بعد
ذلك ممكنا ،حيث يحكم البالد ،خم�س �أو ربع ال�سكان ،بينما يُعامل الآخرون كمواطنني
من الدرجة الثانية .وهكذا �سقطت الدولة العراقية يف �أول امتحان حقيقي لها( ،((128يف
هزمية الكويت عام .1991
لقد ف�شل ثوار  14متوز ،وحتديدا عبد الكرمي قا�سم ،يف ت�صحيح الأو�ضاع النهم جا�ؤوا
من م�ؤ�س�سة عثمانية ..وبعقلية عثمانية ..وب�أ�ساليب عثمانية .فلم يفلحوا اال بالإطاحة
بر�أ�س الهرم ،وظل كل �شيء كما هو ،على �سوئه وف�ساده وتخلفه .وكل تلك االجنازات
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية التي قاموا بها ظلت اجنازات فوقية� ،إزاء االجناز
الأكرب واالبقى والأ�ضمن ،والذي مل ينجز ،وهو بناء الدولة احلديثة.
باخت�صار �شديد ،لقد حطموا الدولة القدمية التي كانت قائمة ،وف�شلوا يف بناء دولة
حديثة .يقول بطاطو:
(ان ال�ث��ورة ،بن�سفها بنية ال�سلطة القدمية والرتكيبة الطبقية القدمية� ،أخلت
بالتوازن الدقيق القائم بني املجتمعات العرقية والطائفية املختلفة يف العراق،
و�أ�سا�سا بني العرب والأك��راد وبني ال�شيعة وال�سنة والناجم عن عدم الت�ساوي يف
التطور االجتماعي لهذه املجتمعات �أ�سا�سا .وكانت احدى النتائج غري ال�سارة لذلك
هي ثورة الأكراد)(.((129

 -1287وفيق ال�سامرائي ،حطام البوابة ال�شرقية ،الكويت � ،1997ص.9
 -1288امل�ؤلف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.225
 -1289مل ت�سقط الدولة العراقية ،يف االمتحان االق��وى ال�سابق� ،أي يف احلرب العراقية -
االيرانية ،الن القوى الكربى يف العامل ،وقفت بكل قوتها معها ،وحالت دون هزميتها .وعلى �أي
حال فكل ما جرى بعد احلرب العراقية  -االيرانية هو من نتائجها.
 -1290بطاطو ،العراق ،الكتاب الثالث(م�صدر �سابق)� ،ص.117
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امل�شكلة ،ان العراق كان بحاجة لثورة كثورة  14متوز ،لكن رجال الثورة ،مل يكونوا
رجال دولة ،والعراق مل يكن حمظوظا بهم .و�أولهم طبعا ،عبد الكرمي قا�سم ،الذي وان
كان ا�شرف و�أنزه من الذين �سبقوه والذين ورثوه� ،أو على االقل �أقل �سوءا منهم ،فهو من
�أ�ضاع الفر�صة الذهبية ب�إقامة دولة عراقية حديثة .و�أم�ست الثورة  -وقد �أخفقت  -عبئا
على العراق ،وحدثا م�شوها يف تاريخه .دون ان يعني هذا للحظة ،ان نرتحم على نوري
ال�سعيد وزمرته ،فهم ا�سا�س البالء .اما لو خري املرء بني النظام امللكي ،وبني ما جرى
فيما بعد� ،أي يف العقود اخلم�سة التالية ل�سقوطه ،فرمبا اختار ان يبقى النظام امللكي.
لكن للتاريخ قوانينه التي ال تت�أثر بالأمنيات.

346

ثورة في العراق  /العراق 1963 - 1958

مصادر الكتاب
-1ابراهيم الزبيدي .دولة الإذاعة (�سرية وم�شاهدات عراقية) .لندن .2003
-2ابراهيم حممود .حركية حثالة الربوليتاريا يف العامل الثالث .جملة النهج .العدد .1990 /32
-3احمد احلبوبي .ا�شخا�ص كما عرفتهم .لندن .2002
-4احمد الزيدي .البناء املعنوي للقوات امل�سلحة العراقية .بريوت .1990
-5احمد فوزي .ق�صة عبد الكرمي قا�سم كاملة .القاهرة .1963
-6احمد فوزي .عبد الكرمي قا�سم يف �ساعاته الأخرية .بغداد .1990
-7احمد فوزي .املثري من احداث العراق ال�سيا�سية .بغداد .1988
-8احمد فوزي 12 .رئي�س وزراء يف العهد امللكي .بغداد .1984
-9احمد خمتار بابان .مذكرات احمد خمتار بابان .بريوت .1990
� -10إ�سماعيل العارف� .أ�سرار ثورة  14متوز وت�أ�سي�س اجلمهورية يف العراق .لندن .1986
� -11أمني هويدي .كنت �سفريا يف العراق  .1965 -1963القاهرة .1983
 -12اوريل دان .العراق حتت حكم قا�سم .ترجمة جرجي�س فتح اهلل .ال�سويد .1989
 -13باترك �سيل .ابو ن�ضال بندقية لاليجار .مراجعة وتقدمي احمد رائف .القاهرة .1992
 -14باقر يا�سني .تاريخ العنف الدموي يف العراق .بريوت .1999
 -15بهاء الدين نوري .مذكرات بهاء الدين نوري �سكرتري اللجنة املركزية للحزب ال�شيوعي
العراقي .لندن .2001
 -16بديعة بنت امللك علي (الأمرية) .مذكرات وريثة العرو�ش ،بقلم فائق ال�شيخ علي .لندن
.2003
 -17توفيق ال�سويدي .وجوه عراقية عرب التاريخ .لندن .1987
 -18توفيق ال�سويدي .مذكراتي يف ن�صف قرن من تاريخ العراق والق�ضية العربية .بريوت
.1969
 -19جا�سم كاظم العزاوي .مذكرات العميد الركن جا�سم كاظم العزاوي .بغداد .1990
 -20جعفر احل�سيني .على حافة الهاوية ،العراق  .2002 -1968لندن .2003
 -21جعفر احل�سيني .راية العراق ،واجلدل حول علم الدولة .جملة �سامراء .العدد االول .لندن
حزيران .2004
جعفر احل�سيني

347

-22جريالد دي غوري .ثالثة ملوك يف بغداد .ترجمة �سليم طه التكريتي .بغداد .1990
 -23جوناثان راندل .امة يف �شقاق (دروب كرد�ستان كما �سلكتها) .بريوت .1997
 -24حازم جواد .مذكرات حازم جواد (الرجل الذي قاد البعث العراقي �إىل ال�سلطة عام
 .)1963حمل وتاريخ الطبع مغفالن.
 -25حازم ح�سن العلي .انتفا�ضة املو�صل (ثورة ال�شواف � 8آذار  .)1958بغداد .1987
 -26خالد علي ال�صالح .على طريق النوايا الطيبة ،جتربتي يف حزب البعث .لندن .2000
 -27ح�سن العلوي .عبد الكرمي قا�سم ر�ؤية بعد الع�شرين .طبعة �إيران .1426
 -28ح�سن العلوي .اجلواهري ديوان الع�صر .دم�شق .1986
 -29ح�سن العلوي .الت�أثريات الرتكية يف امل�شروع القومي العربي يف العراق .لندن .1988
 -30ح�سن العلوي .ال�شيعة والدولة القومية يف العراق .لندن .1990
 -31ح�سن العلوي .العراق دولة املنظمة ال�سرية .النا�شر ال�شركة ال�سعودية لالبحاث والن�شر.
 -32ح�سن العلوي .ا�سوار الطني .بريوت .1995
 -33احل�سني ملك اململكة الأردنية الها�شمية .مهنتي كملك .ترجمة غازي غزيل .النا�شر
م�ؤ�س�سة م�صري للتوزيع.
 -34حنا بطاطو .العراق .الكتاب االول .ترجمة عفيف الرزاز .بريوت .1990
 -35حنا بطاطو .العراق .الكتاب الثاين .ترجمة عفيف الرزاز .بريوت .1990
 -36حنا بطاطو .العراق .الكتاب الثالث .ترجمة عفيف الرزاز .بريوت .1992
 -37خليل ابراهيم ح�سني .ثورة ال�شواف يف املو�صل  .1959بغداد .1987
 -38خليل ابراهيم ح�سني .مو�سوعة  14متوز (� )5سقوط عبد الكرمي قا�سم .بغداد .1989
 -39خليل ابراهيم ح�سني .اللغز املحري عبد الكرمي قا�سم .اجلزء ال�ساد�س .بغداد .1989
 -40خليل ابراهيم ح�سني .مو�سوعة  14متوز ( )7اللغز املحري عبد الكرمي قا�سم .بغداد .1990
 -41خليل �سعيد .تاريخ حرب اجلي�ش العراقي يف فل�سطني .اجلزء الثاين .بغداد .1986
 -42خليل كنه .العراق �أم�سه وغده .بريوت .1966
 -43الذاكرة التاريخية لثورة  14متوز  .1958ن�شر وزارة الثقافة واالعالم .بغداد .1987
 -44رفائيل بطي .ذاكرة عراقية .اجلزء الثاين .دم�شق .2000
 -45رفعت اجلادرجي� .صورة �أب .بريوت .1958
 -46د� .سانحة �أمني زكي .ذكريات طبيبة عراقية .لندن .2005
348

ثورة في العراق  /العراق 1963 - 1958

� -47سامي ذيبان (و�آخ��رون) .قامو�س امل�صطلحات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.
لندن .1990
� -48سعاد خريي .فهد والنهج املارك�سي اللينيني يف ق�ضايا الثورة .بغداد .1974
� -49سليم احل�سني .ر�ؤ�ساء العراق  .1958 -1920لندن .1992
� -50سمري خليل .جمهورية اخلوف .القاهرة .1991
� -51سمري عبد الكرمي .ا�ضواء على احلركة ال�شيوعية .اجلزء الثاين.
� -52سندر�سن با�شا .مذكرات �سندر�سن با�شا .ترجمة �سليم طه التكريتي .بغداد .1958
� -53شامل عبد القادر .عبد الكرمي قا�سم البداية والنهاية .عمان .2002
 -54ال�شرق االو�سط (جريدة) .جعفر احل�سيني �سبق لويزار �إىل ا�ستنتاجات راهنة .العدد
 ،9411يف � 3سبتمر .2004
� -55صبحي عبد احلميد .ا�سرار ثورة  14متوز  1958يف العراق .بريوت .1994
� -56صالح اخلر�سان .التيارات ال�سيا�سية يف كرد�ستان العراق .بريوت .2001
� -57صالح الدين ال�صباغ .فر�سان العروبة يف العراق .النا�شر ال�شباب العربي.
 -58طارق النا�صري .عبد االله الو�صي على عر�ش العراق ( )1958 -1939حياتة ودوره
ال�سيا�سي .بغداد .1990
 -59طالب احل�سن .حكومة القرية .بريوت .2002
 -60طالب احل�سن .اغتيال احلقيقية (عبد ال�سالم ع��ارف وا�شكالية الكتابة يف تاريخه
ال�سيا�سي) .بغداد .2004
 -61طالب م�شتاق .اوراق ايامي .الطبعة الثانية .بغداد .1989
 -62د .عبد االمري هادي العكام .تاريخ حزب اال�ستقالل العراقي  .1958 -1946بغداد .1980
 -63عبد احل�سني احل�سيني .ال�سيد احل�سيني اخلطيب ..اوراق من دفاتر ايامه .جملة الفكر
اجلديد .العدد التا�سع .لندن �آب .1994
 -64عبد الرزاق احمد الن�صريي .نوري ال�سعيد ودوره يف ال�سيا�سة العراقية حتى عام .1932
بغداد .1980
 -65عبد الرزاق احل�سني .تاريخ الوزارات العراقية .ع�شرة اجزاء .الطبعة ال�سابعة .بغداد
.1988
 -66د .عبد الرزاق الهاليل .قال يل ه�ؤالء .بغداد .1990
جعفر احل�سيني

349

 -67عبد الزهراء احل�سيني اخلطيب .مذكرات اعالم العراق باقالمهم :مذكرات ال�سيد عبد
الزهراء احل�سيني اخلطيب .املو�سم .العدد  ،80 -79ال�سنة � .21،2009ص.710 -655
 -68د .عبد اخلالق ح�سني .ثورة  14متوز  1958العراقية وعبد الكرمي قا�سم .دم�شق .2003
 -69عبد الرحمن البزاز .العراق من االحتالل �إىل اال�ستقالل .لندن .1997
 -70عبد العزيز الق�صاب .من ذكرياتي .بريوت .1962
 -71د .عبد اهلل فهد النفي�سي .دور ال�شيعة يف تطور العراق ال�سيا�سي احلديث .بريوت .1973
 -72عبد الكرمي فرحان .ثورة  14متوز يف العراق .باري�س .1986
 -73عبد الكرمي فرحان .ح�صاد ثورة (مذكرات) .لندن .1994
 -74عبد الكرمي االزري .ت�أريخ يف ذكريات العراق  .1958 -1930اجلزء االول .بريوت .1982
 -75عبد اللطيف البغدادي .مذكرات عبد اللطيف البغدادي .اجلزء الثاين .القاهرة .1977
 -76عبد املجيد ح�سيب القي�سي .التاريخ يكتب غدا .لندن .1993
 -77د .عدنان الباججي .مزاحم الباججي �سرية �سيا�سية .لندن .1989
 -78عدنان ال�سراج .االمام حم�سن احلكيم .بريوت .1993
 -79د .عزيز احلاج .ذاكرة النخيل .بريوت .1993
 -80عطا عبد الوهاب .االمري عبد االله �صورة قلمية .بريوت .2001
 -81د .عقيل النا�صري .عبد الكرمي قا�سم ،من ماهيات ال�سرية الذاتية .دم�شق .2006
 -82د .عقيل النا�صري .عبد الكرمي قا�سم يف يومه االخري ،بريوت .2003
 -83د .ع�لاء مو�سى كاظم ن��ور���س .ث��ورة  14مت��وز يف تقارير الدبلوما�سيني الربيطانيني
وال�صحافة االجنبيه .بغداد .1990
 -84علي خيون .دبابات رم�ضان .بغداد .1988
 -85د .علي كرمي �سعيد .عراق � 8شباط .بريوت .1999
 -86د .علي الوردي .ملحات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث .اجلزء الثاين .الطبعة الثانية.
لندن .1992
 -87علي حممود ال�شيخ علي .مذكرات علي حممود ال�شيخ علي .بغداد .1985
 -88د .فا�ضل ح�سني� .سقوط النظام امللكي يف العراق .القاهرة .1974
 -89ف�ؤاد الركابي .احلل االوحد .القاهرة .1963
 -90ف�ؤاد عارف .مذكرات ف�ؤاد عارف .بريوت .2006
350

ثورة في العراق  /العراق 1963 - 1958

 -91كامل اجلادرجي .من اوراق كامل اجلادرجي .بريوت .1971
 -92د .لطفي جعفر فرج .امللك غازي ودوره يف �سيا�سة العراق يف املجالني الداخلي واخلارجي
 .1939 -1933بغداد .1987
 -93لونكريك .العراق احلديث .ترجمة �سليم طه التكريتي .بغداد .1988
 -94ليث الزبيدي .ثورة  14متوز  1958يف العراق .بغداد .1981
 -95مالك �سيف .للتاريخ ل�سان .بغداد .1983
 -96ماريون وبيرت �سلوجت .العراق احلديث من الثورة �إىل الديكتاتورية .القاهرة .1992
 -97جميد خدوري .عرب معا�صرون -ادوار القادة يف ال�سيا�سة .بريوت .1973
 -98جميد خدوري .العراق اجلمهوري .بريوت .1974
 -99جميد خدوري .العراق اال�شرتاكي .بريوت .1985
-100ملح�سن ح�سني احلبيب .حقائق عن ثورة  14متوز يف العراق .بريوت .1981
 -101د .حممد ح�سن �سلمان� .صفحات من حياة د .حممد ح�سن �سلمان .بريوت .1985
 -102حممد ح�سنني هيكل� .سنوات الغليان .القاهرة .1988
 -103حممد ح�سنني هيكل .كالم يف ال�سيا�سة .القاهرة .2000
 -104د .حممد الدليمي .كامل اجلادرجي ودوره يف ال�سيا�سة العراقية .بريوت .1999
 -105د .حممد ح�سني االعرجي .اجلواهري .دم�شق .2002
 -106د .حممد ح�سني الزبيدي .ثورة  14متوز يف العراق .بغداد .1983
 -107حممد حمدي اجلعفري .حمكمة املهداوي .بغداد .1990
 -108حممد حمدي اجلعفري .نهاية ق�صر الرحاب .بغداد .1989
 -109حممد مهدي اجلواهري .ذكرياتي .اجلزء االول .دم�شق .1988
 -110حممد مهدي اجلواهري .ذكرياتي .اجلزء الثاين .دم�شق .1991
 -111مديحة ال�سلمان .مذكرات مديحة ال�سلمان -اال�سرية رقم  .93بغداد .1990
 -112مو�سى ال�شابندر .ذكريات بغدادية .بريوت .1993
 -113مري ب�صري .اعالم ال�سيا�سة يف العراق احلديث .لندن .2005
 -114مري ب�صري .اعالم ال�سيا�سة يف العراق احلديث .اجلزء االول.
 -115مري ب�صري .اعالم ال�سيا�سة يف العراق احلديث .اجلزء الثاين.
 -116مري ب�صري .اعالم اليهود يف العراق احلديث .القد�س .1993
جعفر احل�سيني

351

 -117ناجي �شوكت� .سرية وذكريات ثمانني عاما  .1974 -1894بريوت .1975
 -118ناجي علو�ش .الثورة واجلماهري .بريوت .1963
 -119جنم حممود .املقاي�ضة :برلني -بغداد .لندن .1991
 -120هاين الفكيكي .اوكار الهزمية .لندن .1993
 -121وفيق ال�سامرائي .حطام البوابة ال�شرقية .الكويت .1997

352

ثورة في العراق  /العراق 1963 - 1958

�صدر للم�ؤلف:
 -1على حافة الهاوية (العراق )2002-1968طبع مرتان -لندن وبغداد.
 -2ثورة يف العراق (العراق  )1963 -1958الطبعة الثالثة.
حتت الطبع:
 -1بني انقالبني (العراق )1968 -1963معد للطبع
 -2ال�سقوط يف الهاوية (العراق  )2007-2003معد للطبع.
 -3احلركة ال�سيا�سية يف العراق( )1968 - 1958معد للطبع.

جعفر احل�سيني

353

الفهر�ست
االه���داء7.............................................................................................................................................................................
املقدمة9.............................................................................................................................................................................
القسم االول� :أ�سباب �سقوط العهد امللكي13.........................................................................................
 -1الفقر26.......................................................................................................................................................................
 -2الف�ساد29....................................................................................................................................................................
-3الق�سوة على املواطنني35......................................................................................................................................
 -4النفوذ الربيطاين44...............................................................................................................................................
 -5الت�آمر على الق�ضايا العربية50..........................................................................................................................
 -6اال�ستبداد53..............................................................................................................................................................
 -7االجهاز امل�ستمر على املجتمع املدين55.........................................................................................................
 -8الطائفيه57................................................................................................................................................................
 -9التخلف64...................................................................................................................................................................
 -10عدم ار�ساء تقاليد �سيا�سية65......................................................................................................................
 -11رجعية احلكم امل��ل��ك��ي68...................................................................................................................................
 -12االهمال املتعمد للجي�ش71..............................................................................................................................
القسم الثاني :ثورة  14متوز 83...................................................................................................1958
البدايات90........................................................................................................................................................................
اجتماع الكاظمية86.......................................................................................................................................................
البداية احلقيقية94.......................................................................................................................................................
اللجنة البديلة100...........................................................................................................................................................
اخلالفات داخل اللجنة العليا103.........................................................................................................................
التح�ضريات للثورة107.................................................................................................................................................
354

ثورة في العراق  /العراق 1963 - 1958

م�سرية اللواء �إىل ب��غ��داد114......................................................................................................................................
دور اللجنة البديلة وال�ضباط االحرار121...........................................................................................................
الهجوم على ق�صر الرحاب125................................................................................................................................
الهجوم على بيت نوري ال�سعيد141........................................................................................................................
حول ت�صفية العائلة املالكة149................................................................................................................................
دور عبد النا�صر158.....................................................................................................................................................
املوقف الغربي من الثورة161....................................................................................................................................
التن�سيق مع املعار�ضة الوطنيه166.........................................................................................................................
دولة ال�ضباط169...........................................................................................................................................................
تقييم ثورة  14مت��وز177...............................................................................................................................................
القسم الثالث :عهد عبد الكرمي قا�سم181..........................................................................................
زيارة عبد ال�سالم عارف �إىل دم�شق192............................................................................................................
ت�صاعد اخلالف بني قا�سم وعارف197...............................................................................................................
الثورة والوحدة العربية216.......................................................................................................................................
الدور الربيطاين واالمريكي يف تخريب العالقة مع نا�صر228.................................................................
حمكمة امل��ه��داوي231....................................................................................................................................................
احلزب ال�شيوعي العراقي والثورة241..................................................................................................................
م�ؤامرة ر�شيد عايل الكيالين256...........................................................................................................................
حركة ال�شواف265.........................................................................................................................................................
احداث كركوك289........................................................................................................................................................
حماولة اغتيال عبد الكرمي قا�سم293..................................................................................................................
تغيري العلم الوطني و�شعار الدولة298..................................................................................................................
الق�ضية الكردية300.....................................................................................................................................................
العالقات مع ايران وتركيا306.................................................................................................................................
ازمة الكويت309.............................................................................................................................................................
جعفر احل�سيني

355

اجنازات عبد الكرمي قا�سم314.............................................................................................................................
ال�شعوبية وعبد الكرمي ق��ا���س��م326..........................................................................................................................
�شخ�صية عبد الكرمي قا�سم334...............................................................................................................................
اخل��امت��ة344.....................................................................................................................................................................
فهر�س امل�صادر347........................................................................................................................................................

356

ثورة في العراق  /العراق 1963 - 1958

إصدارات دار الروسم
للصحافة والنشر والتوزيع

من�شورات عام 2013

من العنف اىل الرتاحم..........................فرين نيوفيلد ريديكوب....................ترجمة �سهيل جنم وم�صطفى نا�صر
�سرطان  -نرث ا��س��ود .........................................................................................................................................علي وجيه
خ�سوف ال�ضمري...............................................................................................................................................رعد زامل
ر�سالة من بيدق ميت................................................................................................................................عبري �سليمان
ق�صائد مت�شط احزانها�.............................................................................................................................سعد احلجي
بريد الأب.......................................................................................................................................................ف�����رج يا�سني
اذا دخلت بيتنا ف�ستقبل قدميك العتبة................................................................................................هاتف جنابي
�أغنية �شخ�صية�..............................................................................................................................................سالم دواي
ت�أويل املت�شابه يف عينيها..............................................................................................................................ميثم احللو
من�شورات عام 2014

الرواية العراقية� ...صورة الوجع العراقي.....................................................................................ح�سني ال�سكّاف
طاقة احلب..............................................................................................................................................ح�سني ال�سكّاف
�ضفاف �أم�ستل�..................................................................................................................................صالح ح�سن فار�س
عن احلبّ والغربة................................................................................................................................خديجة ال�سعدي
اقتفاء املعنى....................................................................................................................................................واثق غازي
�صنعة ال �� �س��رد.........................................................................................................................................د� .سلمان كا�صد
القارئ يف ال�سرد.............................................................................................................................عبد الغفار العطوي
جنّة ابي العالء.................................................................................................................................عبد الكرمي كا�صد
ا�شكاليات اخلطاب النقدي املعا�صر.......................................................................................د .علي ح�سني يو�سف
حينما تتوهج الكلمة..................................................................................................................د .علي ح�سني يو�سف
قمي�ص قدّته احل��رب.....................................................................................................................ع��ل��ي ابراهيم �صايف
�أعمال �شعرية................................................................................................................................................قي�س يا�سني
حينما جتلّت بني يديه.....................................................................................................................رحيم زاير الغامن
من�شورات عام 2015

لهب قبل الغياب...............................................................................................................................ريا�ض الفرطو�سي
كاهنات معبد اور...................................................................................................................................ر�سمية حميب�س
حرية امل�ضاعفة..........................................................................................................................حممد قا�سم اليا�سري
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�إىل الهور �أيها االرنب...............................................................................................................حممد قا�سم اليا�سري
خط �أزرق  -خط �أح �م��ر................................................................................................................................ع�لاء �شاكر
املثقف التكفريي................................................................................................................................علي ح�سن هذيلي
هو الذي �أ�ضاع احلكاية....................................................................................................................علي ح�سن هذيلي
متثالت ليليث�.................................................................................................................................أجمد جنم الزيدي
�أ�صابع عط�شى وحليب ازرق..............................................................................................................حم��م��د اخلفاجي
درو�س يف التحليق.........................................................................................................................................ناديا حيدر
الف�ساد يف العراق...........................................................................................................................................مو�سى فرج
�سنوات الف�ساد................................................................................................................................................مو�سى فرج
ن�صار وميثم احلربي
حامل اخلرز امللوّن...........................................................................................................زعيم ّ
ن�صار
احلياة يف غلطتها........................................................................................................................................زعيم ّ
املمثل وال�سينوغرافيا..............................................................................................................................جواد احل�سب
الف�ضاء الروائي يف رباعية اخل�سوف...............................................................................د .خالد مرعي امل�سعودي
مدارات الكون ال�سردي........................................................................................................................ماجد الغرباوي
�أوبرا الأتان�..............................................................................................................................................سامي املطريي
�سالماً ايها احل��زب���..............................................................................................................................ش��ع��راء عراقيون
الظل واحلرور...............................................................................................................ابراهيم عبد الرزاق اليو�سف
ورود �سائلة......................................................................................................................................زهراء ح�سن خ�ضري
الت�ضاد يف البحث البالغي عند ال �ع��رب........................................................................................د .اركان العبادي
خيط لي�س لالنتحار...............................................................................................................................ا�سكندر حب�ش
امكانيتهم على تخيّل الغرق...........................................................................................................ن�صيف النا�صري
نحات ال��ري��ح.....................................................................................................................................................ه��اين ندمي
عكّاز حتت �ضوء القمر�................................................................................................................................سالم دواي
الرمز يف اخلطاب االدبي.................................................................................................................ح�سن كرمي عاتي
ذكريات من غد املوتى.....................................................................................................................عبد الرزاق ح�سني
ثمة كابو�س يف ال�شرفات.......................................................................................................................فا�ضل �سوداين
و .........................................................................................................................................................000ع��دن��ان ال�صائغ
عتبة النق�ص�............................................................................................................................................سعاد اخلطيب
�سطور الغيم..........................................................................................................................................ماجدة البارودي
رق�صة على ا�ستحياء.......................................................................................................................ايهم حممود العباد
ُرقُم اينانا لكلكام�ش...........................................................................................................................ر�شا ال�سيد احمد
جاري الكندي.............................................................................................................................................كرمي الزيدي
لوتريامون......................................................................................................غا�ستون با�شالر  -ترجمة ح�سني عجة
على حافة الهاوية.................................................................................................................................جعفر احل�سيني
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حينما مت�ضي حرّا..............................................................................................................................عبد الزهرة زكي
�سريتها الأوىل.....................................................................................................................................ع����ادل مثنى خلف
ح�صن البكاء.....................................................................................................................................................و�سام تايه
خط�أ يف ر�أ�سي.................................................................................................................................................زين العزيز
اليو�سفيون...........................................................................................................................................ح�سن كرمي عاتي
من�شورات عام 2016

الإمام وال�سجون..........................................................................................................................خ�ضر جميل الوحيلي
علب كربيت�........................................................................................................................................سمرقند اجلابري
احلياة على دف �ع��ات.........................................................................................................................................زه��رة مروة
فا�صلة.........................................................................................................................................................با�سكال �صوما
الأل��واح.......................................................................................................................................................ع�لاء امل�سعودي
�أ�ساليب التكرار يف �شعر حممود دروي ����ش.........................................................................................ع�لاء امل�سعودي
الدالالت الفكرية والرمزيةللفن اال�سالمي يف الت�صميم املعا�صر........................................معتز عناد غزوان
التحول........................................................................................................................عبد الرزاق عبد الوهاب ح�سني
و�شايات..........................................................................................................................................................غيد اال�سدي
ما قالته ال�سيدة املراهقة�....................................................................................................................سعد ال�سمرمد
وافدة الفجر..........................................................................................................................................جابر ال�سوداين
ال�شعر بعد احلداثة�...........................................................................................................................أثري عادل �شواي
متعرثا باالناء النذري...............................................................................................................ح�سني حممد عجيل
حتت �سماء اجلنوب...................................................................................................................................عمار الوائلي
يف ذاكرتي نهر.............................................................................................................................................كاظم جابر
ق�ضية عفاف�............................................................................................................................................ستار التميمي
ا�سمك�................................................................................................................................................أمري نا�صر
ِ
حروف
كيف يل؟.....................................................................................................................................................م��ن��ار القي�سي
الأ�شجار ال تغادر �أع�شا�شها�..........................................................................................................سعد يا�سني يو�سف
حروف يف منت�صف ال�ضوء.................................................................................................خمتارات �شعرية عربية
الإيزيديون الت�أريخ والإبادات...................................................................................................خلدون �سامل اليا�س
من �سجن الن�ص �إىل ف�ضاءات الت�أويل...................................................................................................فا�ضل ثامر
من �أوراق رجل...........................................................................................................................................منار القي�سي
�أكرث من عكازة للقلب الوحيد............................................................................................................فهمي ال�صالح
�سعادات الأمكنة امل�ضاعة......................................................................................................................با�سم ال�شريف
الل�ؤل�ؤة وامل� ��� �س� �ب ��ار......................................................................................................................ري��ا���ض عبد الواحد
ال�سرد الت�شكيلي يف «اململكة ال�سوداء» ملحمد خ�ضري�...........................................................................شاكر حمد
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�صلوات الفريوز.............................................................................................................عبد الكرمي رجب اليا�سري
كل ج�سدي م�شاع.......................................................................................................................عبد الكرمي العامري
مهدي حممد علي.........................................................................................................................عبد الكرمي كا�صد
�ضحى املرجة�.............................................................................................................................................سامل حم�سن
�أتوارى عن املنزل والغابة........................................................................................................................منذر خ�ضي
ق�صف..........................................................................................................................................................حيدر الكعبي
على قيد احلب........................................................................................................................................حبيب ال�سامر
ال ي�أتي �أحد بعد جميء النهاية�.....................................................................................................آوات ح�سن �أمني
حوبة ملح.................................................................................................................................................نا�صر املوزاين
ر�أ�س كالرند...........................................................................................................................................مهدي القري�شي
طقو�س يف �أخاديد املنفى......................................................................................................................ليلى اخلفاجي
الببغاء مهرج الغابة...............................................................................................................................با�سم �سليمان
�سريورة ال �� �ش �ع��ر�................................................................................................................أ .د .جنم عبد علي رئي�س
ت�سامي الأ� �ش �ك��ال...............................................................................................................................د� .ضياء الثامري
حار�س املزرعة................................................................................................................................................نبيل جميل
�شذرات الل�ؤل�ؤ.........................................................................................................................................نا�صر املوزاين
ن�صو�ص مهجرة.......................................................................................................................................طالب زعيان
�أ�سئلة يومية يف قاعات الرف�ض................................................................................................عبد الأمري العبادي
ممرات العبور.....................................................................................................................................خديجة ال�سعدي
على حافة اجلنون�..............................................................................................................................شيماء املقدادي
جيم جديد.........................................................................................................................................جابر خليفة جابر
التحوالت الن�صية يف �أ�سطورة اليهودي التائه............................................................................د� .سهري �أبو جلود
العاي�ش يرفع �أيده......................................................................................................................................مي �أبو جلود
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