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موفق خلف العلياوي

�ساهمت الدكتورة نزيهة الدليمي يف لفت نظر الراأي العام 
العاملي على ما يحدث يف العراق من جتاوزات �سد القوى 
ال�سيا�سي���ة واملنظم���ات الدميقراطية, على ي���د االنقالبني 
وجهازه���م امل�سم���ى احلر�س القومي, فف���ي بداية حزيران 
من الع���ام 1963, عق���د يف مو�سكو موؤمتر عامل���ي للن�ساء, 
اأدى في���ه وفد رابطة امل���راأة العراقية الت���ي كانت ترتاأ�سها 
الدكت���ورة نزيه���ة الدليم���ي دورًا م�سه���ودًا, اإذ اأثمرت تلك 
اجلهود ع���ن اإر�سال الرئي�س ال�سوفيتي نيكيتا خرو�سوف 
ال�س���الم  عب���د  اإىل  برقي���ة   )  Nikita Khrushchev(
حمم���د عارف رئي����س اجلمهورية يف الع���راق, طالبه فيها 
بالكف عن ا�سطهاد الن�ساء العراقيات,وا�سفًا �سدور حكم 
االإع���دام بحق عدد منهن باملفجع, كما اأ�سهمت تلك الربقية 
يف اإنق���اذ ثالث ن�ساء م���ن حكم االإعدام ه���ن �سافرة جميل 

حافظ وزكيه �ساكر وليلى الرومي.
يف االأ�سب���وع االأول بع���د االنق���الب, كتبت جري���دة النداء 
الت���ي ت�س���در يف ب���روت مق���ااًل بقل���م اأمني االأع���ور حتت 
عن���وان ) لقد �سلمت دجلة والفرات اإذ �سلمت يا اأبا فرات(, 
وكان يق�س���د جناة ال�ساع���ر حممد مه���دي اجلواهري من 
اأي���دي االنقالبي���ني كون���ه كان موج���ودًا يف ب���راغ اآنذاك, 
ويقول اجلواهري عن ذلك املقال : » كان هذا املقال مدخاًل 
�سريف���ًا وهامًا ب���داأت به اأول خط���وة جماهرية يف حركة 
الدفاع عن ال�سع���ب العراقي, وذلك باالإعالن عن جتمع يف 
مركز ف�سيح ج���دًا يف براغ ي�سم كل العراقيني لال�ستجابة 
اإىل تل���ك الدعوة وفعاًل فقد اكتظت القاع���ة كلها وكان عدد 

الواقفني يفوق اجلال�سني«.
الدميقراطي���ة  وال�سخ�سي���ات  الق���وى  ا�ستجاب���ة  كان���ت 
املوج���ودة خ���ارج الع���راق كب���رة لتل���ك الدع���وة, وه���ي 
تاأ�سي�س جلن���ة الدفاع عن حقوق ال�سعب العراقي, وبداأت 
ن�ساطها بعقد اأول موؤمتر �سحفي ح�سره اأكرث من مندوب 
م���ن ال�سحف ال�سرقية والغربية, ومت انتخاب اجلواهري 
لرئا�سته���ا, ف�س���اًل ع���ن جلن���ة علي���ا لقيادته���ا تكون���ت من 
الدكت���ورة نزيه���ة الدليم���ي وفي�س���ل ال�سام���ر وحمم���ود 
�س���ربي ورحيم عجين���ة وعبد املجي���د الون���داوي وكمال 
ف���وؤاد ونوري �ساوي����س ومراد عزيز, وكان���ت تلك اللجنة 
تدعى اإىل املوؤمت���رات الدولية ب�سفته���ا حركة دميقراطية 
عام���ة, وتاألفت يف بلدان عدي���دة جلان فرعية عنها ن�سطت 
يف تعبئة املنظمات وال�سحف واالإذاعات املحلية مل�ساندة 

ال�سعب العراقي. 
كان م���ن ن�ساط���ات احلرك���ة �سم ع���دٍد من اأع�س���اء جمل�س 
الن���واب الربيط���اين يف ع�سويتها, كم���ا متكنت من ك�سب 
 Britrand ر�س���ل(  برتران���د  الربيط���اين  الفيل�س���وف 

Russel ( اإىل رئا�سته���ا, ف�س���اًل ع���ن جناحه���ا يف اإر�سال 
جلن���ة حتقيقيه اإىل العراق برئا�س���ة النائب العمايل ويلي 
Welly Grivets (, اإذ جن���ح يف تق���دمي  غريفيت����س ) 
تقرير مهم عن االأو�ساع يف العراق, �ساهم يف تعبئة الراأي 
الع���ام الربيط���اين �سد م���ا كان يرتكب من انته���اكات فيه, 
ومتكنت احلرك���ة من ك�سب عدد م���ن ال�سخ�سيات العاملية 

الكب���رة, فعل���ى �سبي���ل املث���ال يف فرن�س���ا تراأ����س اللجنة 
هن���اك ج���اك ك���والن )Jacques Colan (, االأ�ست���اذ يف 
جامعة ال�سوربون, ف�ساًل ع���ن م�ساهمة �سخ�سيات كبرة 
يف م�ساندة احلرك���ة كرئي�س وزراء اأملاني���ا الدميقراطية, 
ت�سيكو�سلوفاكي���ا,  جمهوري���ات  وزراء  وروؤ�س���اء 
وبلغاريا, ورئي�سة وزراء الهن���د, والرئي�س الكوبي فيدل 

كا�سرتو)Feidal Castrow ( والرئي�س الغاين نكروما 
.) Nigrowma(

يف ال�ساد����س ع�س���ر م���ن ت�سري���ن االأول 1963, اأ�س���درت 
مديرية االأم���ن العامة التابع���ة اإىل وزارة الداخلية كتابها 
املرق���م 1589 الذي ن�س على �سحب اجلن�سية العراقية عن 
الدكت���ورة نزيهة الدليم���ي ورفاقها ومنه���م : حممد مهدي 
اجلواه���ري وفي�س���ل ال�سام���ر و�س���الح خال����س وها�سم 
عب���د اجلبار و ن���وري عبد ال���رزاق ح�سني وعب���د الوهاب 
البيات���ي وذو النون اأيوب وغائ���ب طعمه فرمان وحممود 
�س���ربي واخرين , واأغلبهم من املوؤ�س�سني والنا�سطني يف  
احلركة,ا�ستن���ادًا اإىل ال�س���ق االأول من الفق���رة الثانية من 
املادة ع�سرين من قان���ون اجلن�سية العراقية رقم 43 ل�سنة 
1963. وكان احلاكم العام الع�سكري قد ا�سدر اأمرًا بحجز 
اأمواله���ا املنقول���ة وغ���ر املنقولة ح�سب ما ج���اء يف كتابه 

املرقم 8/ 27 يف الرابع ع�سر من �سباط 1963.
يف ال�ساب���ع والع�سري���ن من ت�سرين الث���اين 1963, عقدت 
احلركة موؤمترًا �سحفيًا بح�سور الدكتورة نزيهة الدليمي 
لع�سو اللجنة املركزية للح���زب ال�سيوعي العراقي �سالح 
مه���دي دكل���ة, وكان الناج���ي الوحي���د من قب�س���ة احلر�س 
القوم���ي بعد هروبه م���ن معتقله يف ق�س���ر الرحاب,وعقد 
املوؤمت���ر يف اإح���دى القاع���ات التابع���ة لنقاب���ة ال�سحفيني 
الت�سيكو�سلوفاكي���ني, وعد يف حينها �سربة اإعالمية قوية 
وجه���ت اإىل القائمني على احلكم يف العراق اآنذاك, نتيجة 
االنت�سار الوا�سع الأ�سدائه يف ال�سحافة الغربية وو�سائل 

اأعالم الدول ال�سرقية املقروءة واملكتوبة.
كان رد احلكوم���ة اجلدي���دة يف بغ���داد عل���ى تل���ك املواقف 
هو احلك���م بتج���رمي الدكتورة نزيه���ة الدليم���ي واإحالتها 
اإىل حمكم���ة الث���ورة, بع���د اأن ن�س���رة هروبه���ا يف جريدة 
اجلمهورية بتاريخ الراب���ع ع�سر من �سباط 1964, ولعدم 
ح�سوره���ا اأم���ام املحكمة, وبع���د انتهاء م���دة ثالثني يومًا 
عل���ى ن�سر هروبها, جرت حماكمته���ا غيابيًا يف الرابع من 
ني�سان 1964, من قبل حمكمة الثورة برئا�سة عبد الرحمن 
التكريت���ي وع�سوية خالد ر�سيد ال�سيخلي واأحمد حممود 
النعيم���ي, وفق الفقرة )ب( من املادة الرابعة بداللة الفقرة 
)ب( من املادة الثانية والفقرة ) و ( و) ز(  من قانون معاقبة 
املتاآمرين على �سالمة الوطن ومف�سدي نظام احلكم رقم 7 
ل�سن���ة 1958 والفق���رة ) اأ ( م���ن امل���ادة العا�س���رة من الباب 
الث���اين ع�سر املعدل من قانون العقوبات البغدادي واملادة 
) 43 ( بدالل���ة املادة )32 ( من قانون اجلمعيات واالأحزاب 

بالرقم ) 1 ( ل�سنة 1960.

عن رسالة )نزيهة الدليمي ودورها في الحركة 
الوطنية والسياسية العراقية(

حركة الدفاع عن الشعب العراقي سنة 1963

يف صبيحة الثامن من شباط 1963, 

أطيح بحكومة ثورة 14 متوز 1958,  

بانقالب عسكري قاده عدد من البعثيني 

والقوميني, وطوردت عنارص الحزب 

الشيوعي العراقي بقسوة بالغة, ففي 

السادس من آذار 1963, ُأعدم سكرتري 

اللجنة املركزية للحزب سالم عادل يف 

قرص النهاية ببغداد, فضاًل عن إعدام عدٍد 

من قادة الحزب منهم محمد حسني أبو 

العيس, وحسن عوينه, وجامل الحيدري, 

وجورج تللو, وحمزة سلامن الجبوري.
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د. عبد هللا حميد العتابي 

ب���داأت وا�سنطن التعامل مع ال�س���اأن العراقي اليجاد نظام 
بدي���ل عن حك���م عبد الك���رمي, فان�س���ب اهتمامه���ا يف هذا 
امل�سم���ار اىل ايج���اد �سيغ���ة م�سرتكة للتع���اون مع القوى 
القومي���ة يف الع���راق تق���ود احلكوم���ة العراقي���ة اجلديدة 
وتنتهج �سيا�سة متوازن���ة مع الغرب والدول العربية, كما 
ا�س���ارت التقاري���ر االمريكي���ة, ومما له مغ���زاه ما ورد يف 
مذكرة وزارة اخلارجي���ة االمريكية فيما بعد اىل �سفارتها 
يف بغ���داد يف اخلام�س م���ن �سباط 1963 م���ا ن�سه: نحن 
نتف���ق مع ال�سف���ارة ان العراق بال �سك ا�سب���ح من الناحية 

الفعلية قاعدة �سوفيتية.
ويب���دو م���ن تل���ك اال�س���ارات الت���ي �سكل���ت قناع���ات كافية 
ل���دى االدارة االمريكي���ة ان ي�ستقر راأيه���ا اىل تقدمي الدعم 
للبعثيني يف ح���ال تنفيذهم انقالب �سد عبد الكرمي قا�سم, 
ونح���اول ا�ستعرا����س الدالئل املتوافرة الت���ي توؤكد الدور 

االمريكي يف انقالب 8 �سباط امل�سوؤوم.
ج���اء عل���ى ل�س���ان خالد عل���ي ال�سال���ح ع�سو قي���ادة حزب 
البع���ث العرب���ي اال�سرتاك���ي 1959-1975 يف مذكرات���ه 
احلكوم���ة  ان  الطيب���ة(  النواي���ا  طري���ق  املعنونة)عل���ى 
االمريكي���ة ابدت ا�ستعدادها اىل تق���دمي امل�ساعدات املالية 
والع�سكري���ة لدع���م حزب البع���ث العرب���ي اال�سرتاكي �سد 
حكم عبد الكرمي قا�سم يف العام 1959, ونقلت تلك الرغبة 
ع���ن طريق طال���ب �سبيب ع�س���و القيادة القطري���ة للحزب 
1958-1963 اال ان خالد علي ال�سالح رف�س ذلك العر�س 
مرت���ني وهدد باال�ستقالة م���ن احلزب ان تكرر ذلك على حد 
تعب���ره, ومع ان االخر مل ي�ستبع���د تعاون االمريكان مع 
البعثي���ني بعد اعتقال���ه بتهمة اغتي���ال عبد الك���رمي قا�سم, 
وابتعاده عن قيادة احلزب, ويعزز ال�سالح راأيه مبا ذهب 
اليه علي �سالح ال�سعدي امني �سر القيادة القطرية للحزب 
قب���ل وبعد �سقوط عبد الكرمي قا�س���م يف احلادي ع�سر من 
ت�سري���ن الثاين 1963 م���ا ن�سه: انه كان عل���ى راأ�س قطار 

تقوده امريكا.
ويف االط���ار نف�س���ه وح�سب رواي���ة احد الق���ادة البعثيني 
حلنا بطاطو)مل يذكر ا�سمه( ان ال�سفارة اليوغ�سالفية يف 
ب���روت قد حذرت بع�س الق���ادة البعثيني قبل �سقوط عبد 
الك���رمي قا�سم من ان بع�س البعثي���ني العراقيني قد اقاموا 

ات�ساالت خفية مع ممثلي احلكومة االمريكية.
وهن���اك رواي���ة اخرى قد تدع���م يف م�سمونه���ا الروايتني 
ال�سابقت���ني, فف���ي مقابل���ة للباحث الربيط���اين بيرنوز مع 
ها�سم ج���واد وزير خارجية العراق اكم���د االخر للباحث 
الربيط���اين ان���ه كان على علم بوج���ود نوع م���ن التواطوؤ 
بني املخاب���رات االمريكية والبعثي���ني, ويف ا�سارة اخرى 
للباح���ث نف�س���ه ان موظف���ني عراقي���ني موث���وق به���م ومن 
�سمنه���م بعثي���ون قد اك���دوا ل���ه ان املخاب���رات االمريكية 
ق���د تعاونت مع ح���زب البعث لالطاحة بعب���د الكرمي قا�سم 
وف�س���ال عم���ا تق���دم فق���د ذك���ر زكي خ���ري ع�س���و اللجنة 
املركزي���ة للحزب ال�سيوعي العراق���ي ان ال�سفر االمريكي 
يف ب���روت كلف احد اق���ارب عبد الكرمي قا�س���م بتحذيره 
م���ن مغب���ة التوقيع عل���ى م�س���ودة القان���ون, اال ان االخر 
رف����س االن�سي���اع للتهديد االمريكي ووقع عل���ى القانون, 
وقد عد االنذار االمريكي مبثابة ال�سوء االخ�سر للبعثيني 
بتنفي���ذ انقالبه���م يف الثام���ن م���ن �سب���اط 1963 وا�ستدل 
ه���ذا مبا ذهب الي���ه اىل ت�سريح على �سال���ح ال�سعدي لقد 
ركبنا قط���ارا امريكا وجاء ت�سريحه ذلك بعد ان-ا�ستيقظ 

�سمره- على حد تعبر القيادي ال�سيوعي.
ويف ال�سي���اق نف�س���ه, م���ا ذك���ره املل���ك ح�س���ني يف ال�سابع 
املخاب���رات  �سل���وع  اىل   1963 ايل���ول  م���ن  والع�سري���ن 
االمريكي���ة بتق���دمي امل�ساع���دات للبعثي���ني لغر����س ت�سل���م 

ال�سلطة يف الثامن من �سباط 1963.
وبق���ي ان ن�س���ر اخ���را اىل اه���م رواي���ة عل���ى م���ا تق���دم 
واملتمثل���ة بالت�سريح الذائع ال�سيت لعلي �سالح ال�سعدي 
م���ا ن�سه:جئنا بقط���ار امريك���ي والذي كرره م���رارا ويف 
منا�سب���ات ع���دة, فق���د ذك���ر ف���وؤاد ع���ارف للباح���ث �سن���ان 
الزي���دي انه ا�ستف�سر من هناء العم���ري زوجة علي �سالح 
ال�سع���دي وبح�سور د.كمال مظهر احم���د يف العام 1989 

عن مدى �سح���ة ت�سريح زوجها االآنف الذكر,فاأجابت نعم 
لق���د قاله���ا زوج���ي يف باري����س يف لقائه م���ع جمموعة من 
العراقيني وكرره يف منا�سبا عدة, ومن املهم ان ن�سر هنا 
ان ال�سع���دي اعل���م يون�س الطائي ع���ام 1976 يف القاهرة 
وكرره���ا يف بغ���داد م���ا ن����س انهم ج���اءوا م���ن دون ق�سد 
بقط���ار ماكنت���ه امريكية, وحينما �ساأل���ه ا�سماعيل العارف 
يف ب���روت كيف فق���د مت ال�سلطة؟ اج���اب ال�سعدي مل يكن 
بيدي كل �سيء, وكنا نعرف ذلك, ولكن الذين كانوا وراءه 
غلبون���ا, لق���د كن���ا يف قط���ار امريك���ي, ويف حدي���ث له مع 
ال�ساع���ر مظفر الن���واب اكد ال�سعدي: ان���ه واخلط القريب 
من���ه مل يكون���وا اطالقا عل���ى �سلة باأية جه���ة اجنبية وانه 
بع���د دقائ���ق يف الثامن م���ن �سباط اكت�سف ان���ه وجماعته 
ي�سرون م���ن دون ارادتهم بقطار ماكنت���ه امريكية, االمر 
ال���ذي يتناف���ى مع ذك���ره للقي���ادي الكردي حمم���ود عثمان 
يف لقائهم���ا يف باري����س, اذ اكد ال�سعدي له ان الغاية تربر 
الو�سيل���ة يف معر����س اجابته ع���ن �سح���ة ت�سريحه جئنا 

بقطار امريكي..
ويف مذك���رة للدبلوما�س���ي االمريكي للرئي����س كيندي يف 
الثامن من �سباط 1963, اكد فيها باأن االنقالب يف العراق 
�ستك���ون بالكام���ل ل�سال���ح الوالي���ات املتح���دة االمريكية, 
واختت���م مذكرته بالقول: ان جمال عبد النا�سر يحاول ان 
يحت�س���ن احلكومة العراقي���ة اجلديدة, ولكنن���ا نعتقد انه 
�سيف�سل الأنه ي�سارع الريح, وطماأن كومر الرئي�س كنيدي 
بقول: اننا واثقون ان القائمني باالنقالب يجل�سون بثبات 
عل���ى ال�سرج, وعلى �سعيد اآخ���ر اتخذت وزارة اخلارجية 
االمريكي���ة خط���وة مل تخ���ل م���ن تاأيي���د ودع���م للقائم���ني 
باالنق���الب, وكم���ا ا�س���ارت الوثائق االمريكي���ة املن�سورة, 
ان اخلارجي���ة االمريكي���ة وجه���ت بعثاته���ا الدبلوما�سي���ة 
يف ال�س���رق االدن���ى وبريطاني���ا, برقي���ا يف الثام���ن م���ن 
البل���دان  �سب���اط 1963 اىل �س���رورة تطم���ني حكوم���ات 
املوجودي���ن فيه���ا ان احلكوم���ة العراقي���ة اجلديدة)غ���ر 
موالية لل�سيوعي���ة( وهي يف جوهرها بعثية وذات توجه 
قوم���ي, ف�سال عن ذلك تن�سح البعث���ات واحلكومات اي�سا 
ان يتجنب���وا الت�سريح���ات الت���ي رمبا تث���ر االو�ساع يف 

العراق.
االمريكي���ة  اخلارجي���ة  وزارة  توؤك���د  نف�س���ه  الوق���ت  يف 
للحكوم���ات املعنية ان النظ���ام العراقي اجلدي���د لي�س من 

املنا�سرين جلمال عبد النا�سر.
الك���رمي  عب���د  حك���م  ا�سق���اط  املتح���دة  الوالي���ات  تبن���ت 
قا�سم)عاج���ال ام اآجال( يف نهاية ع���ام 1961, وكل اإ�سارت 
م�سامني العديد من تقاريرها الدبلوما�سية واال�ستخبارية 
اىل ا�سقاط حكم عب���د الكرمي قا�سم)عاجال ام اآجال( وحتم 
واقع احلال عليها يف ظل امل�ساومة �سمن مفاهيم ال�سيا�سة 
ولعبتها التعاون مع الق���وى القومية ال�سيا�سية املناه�سة 
حلكم عبد الك���رمي قا�سم, مما فر�س الو�سول يف عالقاتها 
مع احلكوم���ة العراقية اىل التوتر ث���م التقاطع والت�سادم 
فيما بعد, وكانت نهاية املطاف �سقوط حكومة عبد الكرمي 

قا�سم يف 8 �سباط 1963.

اإلنقالب الذي جاء بقطار أمريكي
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ذكريات انقالب 8 شباط 1963

بدأ االنقالب من قبل بضعة أشخاص، و 

بضعة دبابات، رفعت صور عبد الكريم 

قاسم للتمويه و الخدعة، مام مكنهم 

من احتالل األستوديوا اإلحتياطي 

للتسجيل والستخدامه كإذاعة يف 

الظروف االستثنائية يف حالة حصول 

خلل يف اإلستديو الرئيس لإلذاعة، و 

أذاعوا البيان االنقاليب األول.  

بلقيس شرارة

كان �سباح8 �سب���اط �سباحًا م�سم�سًا, جمياًل ب�سفاء 
�سمائ���ه, و كاأنه يوم من اأيام الربي���ع, بدفء حرارة 
اأ�سع���ة �سم�سه عندم���ا كنا نتناول الفط���ور, عّكر هذا 
ال�سف���اء اأط���الق الن���ار املتقط���ع, ينقطع لف���رتات ثم 
يع���ود االإطالق ب�سدة متوا�سل���ة لينقطع ثانية. علت 
عالم���ات الت�ساوؤل و اال�ستفه���ام على وجهينا, تركنا 
الفط���ور ح���ااًل و اجتهن���ا – رفع���ة و اأن���ا- نحو دار 
اأبو رفع���ة) تق�سد دار كامل اجلادرج���ي ابو زوجها 
رفع���ة (, ال���ذي اأخربن���ا اأن انقالب���ًا ح���دث �س���د عبد 
الك���رمي قا�سم, و اإن الو�سع م���ا زال غام�سًا. اأدركنا 
اأن الو�س���ع �سائ���ك و البل���د مقبل على انتق���ام ال اأحد 
يتنب���اأ بنتائج���ه. طلب منا اأبو رفع���ة اأن نرتك الدار, 
و اجتهنا جميع���ًا اإىل دار ابنة اأخت اأم رفعة, ا�سماء 
الكي���الين. ق�سين���ا النه���ار عنده���ا نتاب���ع االأخب���ار 
و البيان���ات االإنقالبي���ة الت���ي كان يبثه���ا الرادي���و و 
التلفزي���ون. القل���ق و الوج���وم ب���اد عل���ى اجلمي���ع. 
عدن���ا جميع���ًا يف امل�س���اء و اأجته كل من���ا اإىل داره. 
األقى امل�ساء �ستائره املخيفة على املدينة, بعد اإعالن 
من���ع التجول. و هيمن �سمت مطبق يف ال�سوارع و 
البي���وت, ال يقطعه اإال لعلعة الر�سا�س الذي ن�سمعه 
م���ن بعي���د! �سعرن���ا باجل���و املو�سى بغي���وم الرعب, 
عندم���ا األق���ي القب�س عل���ى ن�سر �سقي���ق رفعة بعد 
عودته لداره. اأودع ن�سر يف النادي االأوملبي الذي 

حّتول اإىل معتقل كبر للي�ساريني و ال�سيوعيني. 
ت���رك عب���د الك���رمي قا�س���م داره و اجت���ه اإىل وزارة 
الدف���اع ب���داًل م���ن الذه���اب اإىل املع�سك���ر, كان ذل���ك 
اأك���رب خطاأ ارتكب���ه يف حياته, فقد ح�س���ر نف�سه يف 
الوزارة, حماطًا بفوج م���ن الدبابات, مل ي�ستخدمها 

يف الدفاع عنه.  وخ�سر بذلك املعركة! 
و انتبه اأبو رفعة من���ذ ال�ساعات االأوىل للخطاأ الذي 
ارتكب���ه عبد الكرمي قا�سم يف ح�سر نف�سه يف وزارة 
الدفاع بداًل م���ن الذهاب اإىل املع�سكر. و انتهت بذلك 
مرحلة من تاريخ العراق, ف�سقط النظام اجلمهوري 
و ته���اوى حطام���ًا بع���د ب�سع���ة �ساع���ات م���ن حترك 

االإنقالبيني, و بداأت مرحلة جديدة.
اأعل���ن يف الي���وم الت���ايل ع���ن ت�سكي���ل جمل�س عريف 
ع�سك���ري ملحاكمة عبد الك���رمي قا�سم و جماعته, بعد 
اأن �سلم���وا اأنف�سه���م. و مل تكن حماكمة و اإمنا مهزلة 
انته���ت باإع���دام عبد الك���رمي قا�س���م, و فا�سل عبا�س 
امله���دواي و ط���ه ال�سي���خ اأحم���د, رمي���ًا بالر�سا�س. 
�ساهدنا عر�س جثثهم على �سا�سة التلفزيون, و لكي 
يثبتوا لعام���ة النا�س وفاة الزعيم, رفع اأحد اجلنود 
راأ�سه و اأخذ يركل اجلثة بجزمته »الب�سطال« ثم دفع 

اجلثة على االأر����س. لكن النا�س الب�سطاء من حمبي 
عب���د الكرمي قا�س���م و رغم العن���ف و الق�سوة املقززة 
للنف����س, مل ي�سدق���وا  اأنه غادر احلي���اة, و ا�ستمرت 
�سريح���ة م���ن املجتمع توؤم���ن اأنه مل يقت���ل بل اختفى 
كما اختفى من قبله املهدي املنتظر, و اإنه �سيظهر يف 

يوم من االأيام! 
لق���د ا�سقط نظام قا�سم باإذاعة بيان و ب�سعة دبابات, 
و منذ ذل���ك احلني اأ�سبح اله���دف االأول الأي انقالبي 
طامع بال�سلطة, اال�ستيالء على االإذاعة كاأداة فّعالة.  
نف�س���ي  ع���ذاب  اإىل  رفع���ة  �سقي���ق  ن�س���ر  تعر����س 
و ج�س���دي خ���الل م���دة االعتق���ال, و كان م���ن ب���ني 
املحظوظ���ني الذين جنوا م���ن القتل و االإب���ادة التي 
�سملت �سريحة وا�سعة م���ن مثقفي البلد الي�ساريني. 
ا�سط���رت زوج���ة ن�س���ر, اأم���رة اإىل االختف���اء يف 
مدينة النجف الأكرث من �ستة اأ�سابيع, و تركت طفلها 
�سليم���ان برعاي���ة جدت���ه, الأن بق���اءه م���ع والدته كما 
اعتق���د اأبو رفعة ق���د تعر�سه اإىل اخلط���ر, رغم اإبقاء 
الطف���ل بعيدًا عن والدته يف تلك املحنة ي�سوبها نوع 

من الق�سوة. 
اأخ���ذ احلر����س القوم���ي ببنادقهم يجوب���ون �سوارع 
العا�سمة, يفت�سون ع���ن اخلونة »اأعداء ال�سعب«. ما 
اأكرث اأع���داء ال�سعب يف العراق و م���ا اأقل اأ�سدقاءه! 
االأغني���ة تتكرر » نحن ل�سنا �س���د ال�سعب و اإمنا �سد 
املتاآمري���ن الع�س���اة م���ن املجرمني اأع���داء ال�سعب!«! 
بينم���ا الواق���ع, ه���و اأن ال�سع���ب ال���ذي عان���ى م���ن 
الو�س���ع االأح���ادي يف احلكم, و فق���دان التعددية, و 
هيمن���ة احلاك���م اأو احل���زب الذي ال يقب���ل اإال فكره و 

اأيديولوجيته.
انق�سم���ت العائ���الت على بع�سه���ا و تفككت الروابط 
ب���ني النا�س ب�سب���ب ا�ست���داد ال�س���راع ال�سيا�سي, و 
فق���دان الت�سويات ال�سيا�سي���ة. و �سار االإنقالب �سيد 
املوق���ف. فاطلق ي���د كل من اأدعى اأن���ه حر�س قومي, 
ملالحق���ة املواطنني و اإلقاء القب�س عل���ي من ي�ساء و 

ممار�سة اخلوف  يف ت�سفية ح�سابات �سابقة.
كان ح���ارث ناج���ي �سوك���ت اأب���ن خال���ة رفع���ة م���ن 
االأع�س���اء الن�سطني و املتحم�س���ني يف حزب البعث, 
و لكنني كنت اأجهل مهمات���ه احلزبية. �ساعد العائلة 
يف جل���ب ن�سر ذات يوم م���ن املعتقل اإىل دار والده 
كام���ل اجلادرجي. ق���ال كامل اجلادرج���ي لرفعة: قل 
لن�س���ر اآال يع���رتف, الأنه اإذ اعرتف فل���ن ي�ستطع اأن 
يرى زوجته. قلة هم اأولئك االآباء الذين يطلبون مثل 
هذا الطلب من اأبنائهم, و يعرف اأن ابنه رمبا ميوت 
حت���ت التعذيب! فقد اعدم ثماني���ة اأع�ساء من اللجنة 
املركزي���ة للح���زب ال�سيوع���ي, و جنا التا�س���ع بهربه 

باأعجوبة من النادي االأوملبي.

و مل تن���ج حت���ى الفتي���ات و الن�س���اء م���ن التعذي���ب. 
فانتزع���ت االعرتاف���ات ب�ست���ى االأ�سالي���ب الوح�سية 
منه���ن. و الق���ي القب�س عل���ى اإح���دى النا�سطات يف 
احلزب ال�سيوع���ي و زوجها, الذي قتل بالتعذيب, و 
و�سع���ت بجانبه لثالثة اأيام متتالية يف �سطح اإحدى 
املعتقالت. ا�سبحا جثتني, ج�سد حممد اأبو العي�س, 
هامدة و اأخرى اإىل جانبه فاقدة الوعي من التعذيب 
يجمعهم م�سر واحد, اخلال�س من بربرية االإن�سان 
املفرت�س الذي جترد عما مييزه عن احليوان. مل تكن 
ت�سم���ع املنا�سلة يف الليل القار����س اإال اأنني املوت و 
مدْت بالرغم من التعذيب الوح�سي  رائحته, لكنها �سَ
الذي تعر�ست اإليه, ومل متت بل مت�سكت بال�سمت و 
اأبت البوح باأ�سماء من �سيكون م�سرهم مثل م�سر 

زوجها.  
و وجدن���ا اأنف�سن���ا يف و�سط اللعب���ة اجلديدة اأي�سا. 
فف���ي الي���وم الذي تقل���د ب���ه عبدال�سالم ع���ارف زمام 
احلك���م يف 8 �سب���اط 1963 كرئي����س للجمهوري���ة, 
اأ�س���در مر�سوم���ًا بتجمي���د اأموال رفع���ة, و منعه من 
ال�سف���ر خ���ارج الع���راق, فكت���ب رفعة ورق���ة معنونة 
اإىل الوزي���ر املعني بدائرت���ه: "اعتب���اري م�ستقياًل" 
و ت���رك الدائ���رة ح���ااًل. �سحب���ت احلكوم���ة اجلديدة 
بع����س امل�ساريع املعمارية التي كانت قد احيلت على 
املكت���ب اال�ست�س���اري العراقي, مل تكن بقي���د التنفيذ 
بع���د. ب�سبب موقف رفعة من عبد ال�سالم يف جمل�س 
ال���وزراء, قب���ل االإنق���الب, عندم���ا كان يتدخ���ل عب���د 
ال�س���الم يف الق�ساي���ا الفنية و التقني���ة, فكان يجيبه 
عب���د الكرمي قا�س���م بالقول: اإن ه���ذه الق�سايا فنية و 

كان يوؤيد رفعة.  
و مل ا�سل���م اأن���ا اأي�س���ًا م���ن االنق���الب اجلدي���د, فق���د 
اعتقل���ت العميدة روز خ���دوري و حجزت يف �سجن 
الن�س���اء ببغداد, و حلت حملها الدكتورة �سعاد خليل 
اإ�سماعيل. مل اأذه���ب اإىل الكلية يف االأيام االأوىل من 
االنق���الب, بعد اأن علمُت اأن احلر�س القومي قد دخل 
حرم اجلامعة و األقى القب�س على العميدة و عدد من 
املدر�سات. ذهبت بعد ب�سعة اأيام, و جل�ست بانتظار 
العمي���دة يف غرفة ال�سكرترة التي كنت ا�سغلها قبل 
اأق���ل من اأ�سب���وع , فوج���دت اأنها قد احتل���ت من قبل 
فت���اة تخرجت منذ عام من فرع الفن. ثم دخلُت غرفة 
العمي���دة اجلدي���دة, و دار بيننا حدي���ث ق�سر متيز 
باملجامل���ة. طلبت مني اأن اخت���ار العمل الذي ارغب 
فيه يف مكتبة الكلية, بالرغم من انعدام خربتي بهذا 

االإخت�سا�س مما كان يعني جتميدًا متعمدًا يل.  

عن كتاب ) هكذا مرت االيام (
 الصادر عن دار المدى
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قاسم الجنابي
مرافق عبد الكرمي قا�سم

يف  �سغ����رة  م�ستاأج����رة  دارًا  ي�سك����ن  الزعي����م  كان 
العلوي����ة- وعندم����ا اخ����ربت الزعي����م بذل����ك ا�ست����اأذن 
م�سيف����ه وودع����ه وغادرنا اىل العلوي����ة حيث ودعني 
الزعيم وذهب لداره اما انا فذهبت للم�ستمل املال�سق 
لدار الزعيم واخلا�س باحلماية. ويف �سباح اجلمعة 
8 �سب����اط اخربين اح����د املراتب بوج����ود انا�سيد يف 
االذاع����ة تدعو للتمرد فذهبت فورًا ل����دار الزعيم واذا 
ب����ه بكام����ل قيافت����ه الع�سكري����ة- والغري����ب ان بع�س 
الكتاب قد حرفوا بع�س العبارات على ل�ساين فمنهم 
م����ن ق����ال اين وجدته يفط����ر يف حني ان����ه كان �سائمًا 

ويب����دو يل ان الزعيم مل ينم تل����ك الليلة, على اية حال 
فق����د طلب مني الزعي����م االت�سال هاتفيًا بالل����واء التا�سع 
ع�سر يف مع�سكر الر�سيد وحتدث الزعيم مع مقدم اللواء 
عزي����ز ال�سندوق وقال له هيئ يل �سري����ة وانا قادم اليك 
ثم خرجن����ا من الدار بغية التوج����ه ملع�سكر الر�سيد ويف 
تلك االثناء و�س����ل ال�سهيد طه ال�سيخ احمد وقال للزعيم 
ان����ا ال ان�سح بالتوجه اىل مع�سكر الر�سيد لوجود بع�س 
ال�سب����اط املعادين واقرتح ان نتوج����ه اىل وزارة الدفاع 
حيث ميكننا االت�سال بالقطعات الع�سكرية ب�سكل اف�سل 
فا�ستح�سن الزعيم هذا الراأي وانطلقنا اىل وزارة الدفاع 
وعل����ى طول الطري����ق املوؤدي م����ن العلوي����ة اىل الوزارة 
كانت ح�سود اجلماهر تقطع علينا الطريق حتمل �سور 
الزعي����م وتهت����ف بحياته وتطال����ب بال�س����الح للدفاع عن 
مكت�سب����ات الث����ورة وقائدها وكانت اق����وى تلك احل�سود 

الكت����ل الب�سري����ة املرتا�س����ة الت����ي جتمع����ت ق����رب �ساحة 
اخلالين )موق����ع امانة بغداد حاليا( حي����ث اخرتقنا ذلك 
ال�سارع ب�سعوبة بالغة وكانت اجلماهر تهتف وت�سرخ 
)ماكو زعي����م اال كرمي(. واي�سا كان����وا يطالبون باحلاح 
بتزويده����م بال�س����الح ملقاوم����ة املتمردي����ن حي����ث كان����ت 
جم����وع الفق����راء وان�سار الث����ورة والزعي����م يهتفون )يا 
ك����رمي انطينا �سالح ب�سم العام����ل والفالح( اال ان الزعيم 
رف�س ذلك رف�سا قاطعا وقال )ال اريدها مذبحة من اجلي 
�سنعاجله����ا( وق����د ا�ستم����ر م�سرنا حت����ى قاربن����ا وزارة 
الدفاع فكان����ت احل�سود الب�سرية م�ستم����رة بالتدفق وقد 
اأحلوا اي�س����ا بطلب ال�سالح ف�سكرهم الزعيم وحياهم ثم 
دخلن����ا وزارة الدفاع ف�سعد فورا اىل مكتبه وكان يت�سل 
بالوحدات الع�سكرية ويعدوه بالتحرك وانهم �سينفذون 

االم����ر دون جدوى. قد قاتلنا من����ذ �سباح اجلمعة وحتى 
ظهر ال�سبت 9/ �سب����اط قتاال م�ستميتا با�سال حتى نفذت 
املوؤونة وانقط����ع املاء ونق�س ع����دد املقاتلني وكنت اأرى 
حاالت فريدة من البطولة حيث راأيت باأم عيني �سباطنا 
القادة يقاتل����ون باأ�سلحتهم ال�سخ�سية مع جنودهم ومن 
املواق����ف التي ال زلت اتذكرها ه����و موقف ال�سهيد البطل 
عب����د الك����رمي اجلدة ال����ذي كان كلم����ا ا�ساب هدف����ًا للعدو 
الغادر كان يزغرد ويهتف للعراق العظيم وكاأنه يف حفلة 
فرح كان ال ياأبه باملوت يقاتل جنبًا اىل جنب مع جنوده 
وه����و قائد االن�سباط الع�سكري لقد كان اجلده من اأوفى 
االوفي����اء للزعي����م ال�سهي����د مثلم����ا كان مفخ����رة لل�سه����داء 
وكذل����ك كان و�سف����ي طاهر الذي قاتل قت����اال با�سال وكان 
م����ن املقاتلني اال�س����داء ال�ساب����ط �سعيد مطر ال����ذي ابلى 

ب����الًء ح�سنا كما كان يقاتل ببطول����ة نادرة مع جماعة 
ال�سهيد اجلده ال�سهيد كنعان خليل حداد. والذي اأود 
ان اوؤك����ده هن����ا ان الطائرة االوىل الت����ي اأغارت على 
وزارة الدفاع مل تكن عراقية وهذه الطائرة هي التي 
دمرت م����درج الطائرات وعرقل����ت حركة �سرب جاهز 
للط����ران. ومن املواقف اجلدي����رة بالذكر اننا عندما 
كن����ا حتت واب����ل الق�س����ف الكثيف طلب عب����د الكرمي 
قا�سم من مرافقه املرح����وم حافظ علوان ان يجلب له 
)مل����ف �سركة النفط الوطني����ة( لغر�س توقيعه وفعاًل 
وقع����ه به����دوء ثم طلب م����ن حافظ ان يعي����د امللف اىل 
مكان����ه قائال )كل هذه ال�سجة م����ن اجل هذا القانون( 
ربت م�ساحلها بقانون  اي اجله����ات االجنبية التي �سُ
النف����ط الوطن����ي ال�سه����ر ه����ي الت����ي حرك����ت اذنابها 
املتاآمري����ن للقي����ام به����ذه املوؤامرة وقد اثب����ت التاريخ 
�سح����ة ذلك واعرتف عل����ي �سالح ال�سع����دي امني �سر 
احل����زب وال����ذي ا�سبح نائب����ا لرئي�����س ال����وزراء ووزير 
للداخلي����ة بعد انقالب �سب����اط 963 اع����رتف بنف�سه انهم 
قاموا به����ذا االنقالب وا�ستلموا ال�سلط����ة بقطار امريكي 
 وهذا االع����رتاف اعلن اكرث من مرة ومع����روف للجميع.

اذك����ر ان الزعيم طلب ح�س����ور م�سطفى علي قبل حدوث 
االنق����الب واملعروف انه وزير العدل ال�سابق يف عهده .. 
م�سطفى عل����ي كان رئي�س����ا للجنة القانوني����ة التي كانت 
تع����د الد�ست����ور الدائ����م حي����ث كان الزعي����م ين����وي اعالن 
م�سودت����ه يف 24 اذار 963 يوم احلرية )ذكرى اخلروج 
م����ن حلف بغ����داد اال�ستعماري( وال����ذي كان ينوي اي�سا 
يف ه����ذا الي����وم ا�س����دار قان����ون حري����ة االح����زاب للتهيوؤ 
النتخاب����ات دميقراطية حرة تعتمد التعددية احلزبية اال 

ان ا�ست�سهاده حال دون ذلك.

ليلة االنقالب االسود

كانت ليلة الجمعة 14 رمضان وكان الزعيم قد اعتاد ان يتجول يف احياء بغداد وخاصة املناطق الفقرية كمدينة الثورة 

التي كان ألهلها موقف اثري يف قلبه ومل يكن هناك اجتامعات ايام الخميس والجمعة. ويف تلك الليلة قام بزيارة السيد 

يحيى الجدة- شقيق الشهيد عبد الكريم الجدة- وكان كثرياً ما يزوره يف بيته باالعظمية ويشعر عنده باالرتياح وتناول 

طعام السحور يف دار الجدة حيث كان صامئاً وعندها طلب مني اخبار السيد مصطفى عيل برغبته يف لقائه فذهبت اىل 

دار السيد مصطفى عيل واخربته بتلك الرغبة فقال يل سأذهب اليه يف بيته . مصطفى عيل كان رئيسا للجنة القانونية 

التي كانت تعد الدستور الدائم حيث كان الزعيم ينوي اعالن مسودته يف 24 اذار 963 يوم الحرية )ذكرى الخروج من حلف 

بغداد االستعامري( والذي كان ينوي ايضا يف هذا اليوم اصدار قانون حرية االحزاب للتهيؤ النتخابات دميقراطية حرة 

تعتمد التعددية الحزبية اال ان استشهاده حال دون ذلك.
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ن�زار عل�وان عب�د هللا

فبع���د االنف�سال ال���ذي ح�س���ل يف اللجنة القومي���ة العليا 
لل�سب���اط االح���رار  يف اأيل���ول 1961 واأنق�سامها اىل كتلة 
قومي���ة , وكتلة بعثية , اأقرتح املق���دم  الركن �سالح مهدي 

عما�س ع�سو املكتب الع�سكري حلزب البعث اأن ت�سكل 
من �سباط املجموعة البعثية )املن�سقة( ومن ال�سباط  من 
ذوي الرت���ب العالي���ة يف اجلي�س من  الذي���ن �سيتم ك�سبهم 
الحق���ًا للحزب مبا ي�سمي ) اللجن���ة اال�ست�سارية( , تو�سع 
على عاتقها مهمة التخطيط واالعداد النقالب ع�سكري من 
الناحي���ة الفنية والع�سكرية ويكون ارتباطها بقيادة حزب 

البعث مبا�سرة.
اقت�س���رت اللجن���ة اال�ست�ساري���ة يف بداي���ة تكوينه���ا على 
العنا�سر البعثي���ة  التي خرجت من اللجنة القومية العليا 
وهم العقيد احمد ح�سن البكر  واملقدم الركن �سالح مهدي 

عما�س واملقدم الركن عبد ال�ستار عبد اللطيف
واملق���دم الرك���ن خالد مك���ي الها�سمي والرئي����س اأول ركن 
طيار ح���ردان التكريتي,ثم اأ�سيف اىل ع�سويتها يف وقت 
الح���ق كل من العقي���د الركن عبد الك���رمي م�سطفى ن�سرت 
والعقي���د ذي���اب العل���كاوي والرئي����س الرك���ن ان���ور عب���د 

القادراحلديثي والرئي�س الطيار منذر الونداوي.
ت���وىل املق���دم الرك���ن �سال���ح مهدي عما����س قي���ادة اللجنة 
اال�ست�ساريةومهم���ة التن�سي���ق بينهم���ا وبني قي���ادة حزب 
البعث , وكانت اجتماعات اللجنة  اال�ست�سارية واال�سراف 
عليه���ا تت���م من قب���ل امانة �س���ر القطر بزعامة عل���ي �سالح 
ال�سع���دي وع�سويته كل م���ن حازم ج���واد  وطالب �سبيب 
غر ان  اللجن���ة اال�ست�سارية مل يكن لها اية عالقة باملكتب 
الع�سك���ري , فق���د كت���م  عنه���ا وج���ود املكت���ب الع�سك���ري, 
ام���ا املكت���ب الع�سك���ري فكان ل���ه علم ع���ن  وج���ود اللجنة 

اال�ست�ساري���ة ومهمته���ا اال�سا�سي���ة يف التخطيط النقالب 
ع�سك���ري, وق���د ا�سرك ح���زب البع���ث املقدم الرك���ن �سالح 
مه���دي عما����س يف ع�سوي���ة املكت���ب الع�سكري���ة واللجنة 

اال�ست�سارية معَا.
ومن���ذ اوا�سط ع���ام 1962 ب���داأ عمل اللجن���ة اال�ست�سارية 
ياأخ���ذ طابعًا  اكرث جدية عندم���ا اأقرت القيادة القطرية يف 
اجتم���اع ا�ستثنائي لها عق���د  يف ني�سان عام 1962 يف دار 
فائق الب���زاز ع�سو قيادة فرع بغ���داد م�سالة ت�سلم احلزب 
املطلوب���ة)4(,  ال�سيا�سي���ة  التغ���رات  واج���راء  لل�سلط���ة 
وكلف���ت لذل���ك اللجن���ة اال�ست�ساري���ة لتاأخ���ذ عل���ى عاتقه���ا 
و�س���ع اخلط���ط الالزم���ة لتنفيذ انق���الب ع�سك���ري يقوده 
ح���زب البعث, ومنذ ذلك احلني كان���ت اللجنة اال�ست�سارية 
مبثاب���ة القيادة الع�سكرية للتح���رك الع�سكري وال�سيا�سي 
و�سع���ت حتت ت�سرفه���ا كل امكان���ات احل���زب ال�سيا�سية 
والع�سكري���ة. اأع���د خط���ة االنق���الب كل م���ن املق���دم الركن 
�سال���ح مه���دي  عما����س واملق���دم الركن عب���د ال�ست���ار عبد 
اللطيف واملقدم الركن خالد مكي الها�سمي, وكانت اخلطة 
االوىل تعتم���د على الق���وات االر�سية املدرع���ة واملحمولة 
ف�س���اًل عن �سباط احل���زب وموؤيديه يف مقر وزارة الدفاع 
دون ا�س���راك  القوة اجلوية. بعدها عدلت اخلطة وادخلت 
القوة اجلوي���ة كعامل من  عوامل جناحه���ا, عندما اقرتح 
الرئي�س الطيار من���ذر الونداوي ا�ستخدام قاعدة  كركوك 
اجلوي���ة يف توجي���ه ال�سربة االوىل االم���ر الذي �سيعطي 
قاعدة احلبانية  اجلوية و�سباطها وقتًا كافيًا للدخول يف 

املعركة.
در�ست اخلط���ة ردود الفعل املحتملة من عبد الكرمي قا�سم 
, واتفق���ت على حتمية توجه���ه اىل مقر وزارة الدفاع حال 
تنفي���ذ االنقالب ب�سبب كونه مق���رًا لقيادة احلكومة, االمر 
الذي ي�سه���ل عليه االت�سال  بجميع القطع���ات الع�سكرية, 
كم���ا ركزت اخلطة على كتيبة الدبابات الرابعة  التي تبعد 

ع���ن بغداد م�ساف���ة )20( كم يف مع�سكر اب���ي غريب والتي 
كانت باأمرة املقدم الركن خالد مكي الها�سمي ع�سو اللجنة 
اال�ست�ساري���ة ال���ذي جن���ح يف ح�س���د ع���دد ال باأ����س به من 
ال�سباط و�سباط ال�سف واجلنود اىل جانب حزب البعث 

من كتيبته بالتعاون مع مديرية احلركات الع�سكرية.  
رك���زت اخلط���ة اي�س���ًا عل���ى عق���د ال�س���الت م���ع العنا�سر 
الع�سكري���ة من ال�سباط ذوي التوج���ه القومي املناه�سني 
ل�سيا�سة عبد الكرمي قا�سم من الذين هم يف مواقع ع�سكرية 
موؤث���رة لال�ستفادة منه���م يف م�ساندة االنق���الب واجناحه 
وم���ن هوؤالء العقيد طاهر يحي���ى التكريتي والعقيد ر�سيد 
م�سل���ح التكريت���ي والعقي���د عب���د الغني ال���راوي والعقيد 
الرك���ن الطي���ار عارف عب���د ال���رزاق واملقدم عب���د اللطيف 
ح�س���ن احلديث���ي واملق���دم �سعي���د �سليبي واملق���دم ح�سن 

النقيب والرئي�س اول حميد التكريتي.
بقي���ت تل���ك اخلطة حت�س���ى باملراجع���ة الدائم���ة واالغناء 
امل�ستم���ر عل���ى م�ست���وى القي���ادة الع�سكرية- الت���ي كانت 
ت�س���م اىل جان���ب اع�ساء اللجن���ة اال�ست�سارية علي �سالح 
ال�سع���دي وح���ازم ج���واد وطال���ب �سبي���ب- اىل ان حددت 

�ساعة ال�سفر لتنفيذها يوم 18 كانون الثاين 1963.
وعلى الرغ���م من التكتم ال�سديد على موعد تنفيذ االنقالب 
الع�سك���ري, اال اأن ثم���ة تقارير من مديري���ة اال�ستخبارات 
الع�سكري���ة رفع���ت اىل عب���د الك���رمي قا�س���م حتدث���ت ع���ن 
موؤام���رة و�سيك���ة �ستق���ع يف �سه���ر كانون الث���اين من عام 
1963, اال ان���ه مل يتمك���ن م���ن معرف���ة غر بع����س ا�سماء 
ال�سالع���ني فيها. فاأمر باأحالتهم عل���ى التقاعد يف 6 كانون 
الث���اين مبن فيهم املقدم جابر ح���داد واملقدم �سربي خلف 
من كتيب���ة املدرعات. ومع ذلك فاأن قل���ب املوؤامرة مل مي�س 
واج���ل موعد التنفيذ اىل 26  �سباط ثاين اأيام عيد الفطر, 
لك���ن عب���د الك���رمي قا�س���م ع���اد ليحي���ل )80( �سابط���ًا على 
التقاع���د م���ن ذوي التوج���ه القومي يوم���ي 3 و 4 �سباط , 
ويف  2 �سب���اط اعتق���ل املق���دم الركن �سالح مه���دي عما�س 

ال���ذي كان حلق���ة  االت�سال بني اللجن���ة اال�ست�سارية وبني 
القيادة القطرية حلزب البعث.  

 ويف �س���وء تلك امل�ستجدات وخوفًا م���ن مزيد االعتقاالت 
ق���ررت القي���ادة الع�سكرية تقدمي موع���د االنقالب اىل يوم 
8 �سب���اط. ج���اء  ذل���ك يف اجتماعه���ا املنعق���د يف 4 �سب���اط 
1963 يف دار طال���ب �سبي���ب  يف العطيفي���ة بح�س���ور كل 
م���ن العقيد احمد ح�سن البكر والعقي���د الركن  عبد الكرمي 
م�سطفى ن�س���رت والعقيد ذياب العل���كاوي واملقدم الركن 
عب���د ال�ستارعب���د اللطيف وعل���ي �سالح ال�سع���دي وحازم 

جواد وطالب �سبيب.
 غر ان االمور باتت اكرث تعقيدًا حلزب البعث بعد اعتقال  
اأمينه العام عل���ي �سالح ال�سعدي يوم 5 �سباط , مما حمل 
اع�س���اء اللجن���ة  اال�ست�سارية عل���ى ا�ست���الم امل�سوؤوليات 
الكامل���ة لتنفيذ االنقالب بقي���ادة العقيد احمد  ح�سن البكر 
ال���ذي ا�ستلم قيادة اللجنة اال�ست�ساري���ة بعد اعتقال املقدم  

الركن �سالح مهدي عما�س. 
 و�س���ع احمد ح�س���ن البكر خطة التح���رك الكاملة �سد عبد 
الك���رمي  قا�سم وقام بتوزيع الواجب���ات واملهام اال�سا�سية 
عل���ى ال�سب���اط املنفذي���ن يف االجتم���اع االخ���ر للقي���ادة 
الع�سكري���ة املنعق���د ي���وم 7 �سب���اط يف دار املق���دم  عب���د 
اللطي���ف احلديثي و�سم كل من العقي���د احمد ح�سن البكر 
والعقي���د الرك���ن  عب���د الك���رمي م�سطفى ن�س���رت والعقيد 
ذياب العلكاوي والرئي�س الركن اأنور عبد القادر احلديثي 

والرئي�س الطيار منذر الونداوي وطالب �سبيب.
اأنطلق���ت العنا�س���ر الع�سكري���ة املبلغ���ة بالتنفي���ذ اىل مقر 
كتيب���ة الدباب���ات  الرابع���ة يف اأب���ي غري���ب يف ال�ساع���ة 
ال�سابعة �سب���اح اليوم الثامن من  �سباط 1963, ليبداأ من 

هناك ف�سل جديد يف تاريخ العراق  ال�سيا�سي املعا�سر.

عن رسالة ) الدور السياسي للنخبة العسكرية في 
العراق1958 �� 1963(

لماذا أختير يوم 8 شباط 
1963 لتنفيذ الموآمرة ؟

عىل الرغم من الواجهة الحزبية التي أصبغت عىل انقالب 1963, اال انه 

كان يف صلبه من عمل الضباط الذين قرروا ان  يختلقوا أو يقيموا ما هو 

يف حقيقته نظام سيايس عسكري رغم ما تظهر  به امام الرأي العام من 

مظاره عقائدية.
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محسن حسن البديري

يف �سب���اح 8 �سباط 1963 قاد البعثي���ون انقالبًا ع�سكريًا 
�س���د الزعي���م عبد الكرمي قا�سم  . الإنه���اء حكمه وال�سيطرة 
عل���ى مقاليد ال�سلطة يف الع���راق. كان الزعيم اأحمد �سالح 
العب���دي ق���د �سم���ع باالنق���الب يف ال�سباح الباك���ر من ذلك 
اليوم. وهو يف بيته �سرعان ما ارتدى مالب�سه الع�سكرية 
وتوج���ه عل���ى الف���ور اإىل وزارة الدف���اع. وعن���د و�سول���ه 
توجه اإىل دائرة االن�سباط الع�سكري حيث التقى بالزعيم 
عب���د الكرمي قا�سم هن���اك مع بع�س ال�سب���اط املقربني منه 
امث���ال عبد الكرمي اجلدة وطه ال�سي���خ احمد و�سعيد مطر 
وفا�سل عبا����س املهداوي وكنعان خليل ح���داد , وتدار�سا 
الو�س���ع الراه���ن وكيفي���ة مواجه���ة هذا املوق���ف, وقرروا 
التح�س���ن ب���وزارة الدف���اع ومقاوم���ة االنقالبي���ني. ورغم 
املقاوم���ة ال�سديدة الت���ي اأبدوها, اإال اأن الرم���ي والق�سف 
املتكرر على وزارة الدفاع ا�سطر الزعيم عبد الكرمي قا�سم 
ومن معه اإىل االنتق���ال اإىل قاعة ال�سعب املجاورة لوزارة 
الدفاع للتح�سني بها. وهنا مل ي�ستطع الزعيم اأحمد �سالح 
العب���دي مرافقة الزعيم عبد الكرمي قا�سم اإىل قاعة ال�سعب 
مع جمموعة ال�سباط الذين التحقوا معه. وهناك اأكرث من 
رواية تف�س���ر هذا املوقف. فيذكر اآم���ر حماية اأحمد �سالح 
العب���دي النقيب خالد عبد اجلبار اخلياط , اإن الزعيم عبد 
الك���رمي قا�س���م حت���دث اإىل اأحم���د �سالح العب���دي وقال ما 
ن�س���ه )) اأبو �سعد, واملق�سود ه���و اأحمد �سالح العبدي اإن 
الق���وم يطلبوين اأنا, واأنت يف حل م���ن اليمني الذي بيني 
وبين���ك فاأرجع وال تذهب معي(( اأي اإن الزعيم عبد الكرمي 
قا�س���م مل ي�سمح ل���ه مبرافقته اإىل قاع���ة ال�سعب وهو يعلم 
متام���ًا مدى حب اأحمد �سالح العبدي واخال�سه له وكانت 
هذه املمانعة من الزعي���م عبد الكرمي قا�سم هي خوفًا عليه 
وحر�س���ًا على �سالمته الأنه اعتق���د اأن االنقالبيني يطلبونه 
ه���و, ولتجني���ب االأذى ع���ن اأحم���د ال�سالح العب���دي اأمره 
بعدم مرافقته وذكره باأنه يف حلٍّ من اليمني الذي بينهما. 
وهن���اك رواية اأخرى مفادها اأن الزعي���م عبد الكرمي قا�سم 

مل ي�سم���ح الأحم���د �سالح العب���دي مبرافقته م���ن دون بقية 
ال�سب���اط الذي���ن توجهوا مع���ه اإىل قاعة ال�سع���ب الأنه كان 
عليهم ت�سلق اجلدار الفا�سل بني وزارة الدفاع وبالتحديد 
بني دائرة االن�سباط الع�سكري وقاعة ال�سعب. وهو عايل 
االرتف���اع ومبا اأن اأحم���د �سالح العب���دي كان بدينًا ب�سكل 
كبر. مل ي�ستط���ع ت�سلق هذا اجلدار فحينه���ا كلمه الزعيم 
عبد الكرمي قا�سم وطلب منه عدم مرافقته. و ودعه بعد اأن 

اأثنى على اإخال�سه وتفانيه معه.
ويب���دو من خالل هاتني الروايت���ني اأن كليهما على �سواب 
اإذ اأن الزعي���م عب���د الكرمي قا�س���م كان حمب���ًا الأحمد �سالح 
العب���دي وهو يعلم يقينًا مدى اإخال�س���ه له باعتباره قائدًا 
ع�سكريًا مهنيًا ورجاًل وطنيًا, فاأراد له اأن ال يربط م�سره 
مع���ه وهو يعرف جيدًا اأخ���الق االنقالبيني وما ي�سمرونه 
له �سخ�سيًا. ومن ناحية ثانية فاإّن زيادة وزن اأحمد �سالح 
العب���دي كان عائقًا اأمامه من ت�سلق وعبور هذا اجلدار لذا 
ال  ميك���ن ال�س���ك باأّن اأحم���د �سالح العب���دي مبوقفه هذا قد 
تخ���اذل, اأو نق�ست���ه ال�سجاعة ملرافقة الزعي���م عبد الكرمي 
قا�س���م الأن���ه كان من اأوائل ال�سباط الذي���ن التحقوا مببنى 
وزارة الدف���اع ح���ال �سماع نباأ االنق���الب يف �سباح يوم 8 

�سباط 1963.
ويف امل�س���اء اجت���ه اأحمد �سال���ح العب���دي اإىل �ساطئ نهر 
دجل���ة و�سلم نف�س���ه اإىل القوات التي كان���ت تطوق وزارة 
الدفاع م���ن اجلهة ال�سمالية الغربية. حي���ث اعُتِقَل واأُحيَل 
عل���ى التقاع���د يف 8 �سب���اط 1963  . ويف ي���وم 9 �سب���اط 
1963 اأودع يف معتق���ل رق���م واح���د يف مع�سك���ر الر�سي���د  
حي���ث اأوِقَف ملدة ع�س���رة اأ�سهر  ويف م�س���اء ذلك اليوم قام 
عل���ي �سال���ح ال�سعدي  م���ع جمموعة م���ن اأع�س���اء القيادة 
القطري���ة يف ح���زب البعث بزي���ارة املعتق���ل. ويذكر خالد 
عب���د اجلب���ار اخلي���اط , ذك���ر يل اأحم���د �سال���ح العبدي )) 
اأن���ه عندم���ا كان يف غرف���ة التحقي���ق وج���ه له عل���ي �سالح 
ال�سع���دي �سوؤال ملاذا مل تقبل اأن ت�سبح م�سوؤواًل كبرًا يف 
اجلمهوري���ة وت�ساعدنا يف االنقالب �سد عبد الكرمي قا�سم 
بع���د حماولة االغتيال التي ُنِف���َذت؟ واأنت كنت الكل بالكل 
!!! . فاأج���اب اأحم���د �سال���ح العب���دي مل اأفعلها ول���ن اأفعلها 

العتبارات اأخالقية ومهنية. اأما االعتبارات االأخالقية الأن 
الزعيم عبد الك���رمي قا�سم كان �سديق عمري واإبن دورتي 
وِحلْ���ف مي���ني, وزاد وملح بين���ي وبينه. اأم���ا االعتبارات 
املهنية فاأنا كنت رئي�س اأركان اجلي�س وواجبي هو حماية 
البل���د والنظ���ام واإذا قم���ت باالنقالب �سوف تك���ون �سابقة 
لكل من ي�سغل هذا املن�سب م�ستقباًل بقلب نظام احلكم الأن 
اجلي����س بيده وهذه �سابقة خطرة على ا�ستقرار العراق. 
ثم قال لهم ))اأريد اأن اأ�ساأل ملاذا مل يفعلها اآمر فوج احلماية 
, عل���ى امل�ست�سفى ال���ذي كان يعالج به الزعي���م عبد الكرمي 
قا�س���م اأمل يكن اآمر ف���وج احلماية منكم؟ يقول: ف�سكتوا ثم 
اأجابه علي �سالح ال�سعدي اأنك مو�سع احرتام �سابق وقد 

ازداد ذلك االحرتام ل�سراحتك ونزاهتك(( .
وه���و م���ن قالئ���ل ال�سب���اط وامل�سوؤولني الذي���ن مل يحالوا 
اإىل  املحاكم���ة. واإمن���ا اكتف���وا بالتحقيق معه���م فقط . اإن 
ه���ذا املوقف يدل���ل على اأّن احمد �سال���ح العبدي كان رجاًل 
�سجاع���ًا ومبدئي���ًا مل يتخ���َل وه���و يف اأحل���ك الظروف عن 
اإبداء راأيه بكل �سراحة ودون خوف وظل خمل�سًا للزعيم 
عب���د الكرمي قا�س���م ومل يتن�سل عن عالقت���ه احلميمة التي 
تربط���ه ب���ه, وهو حت���ت رحم���ة االنقالبي���ني البعثيني. بل 
اإن���ه حاججهم وذكر لهم اإن���ه كان حري�سًا على حماية البلد 

بحك���م من�سبه رئي�س���ًا الأركان اجلي�س وكان ال يريد اإقحام 
من ي�سغل هذا املن�سب يف االأمور ال�سيا�سية.

اأطل���ق �سراح اأحمد �سالح العبدي م���ن ال�سجن يف العا�سر 
م���ن كانون االأول ع���ام 1963 ). بعد اأن ق�سى ع�سرة اأ�سهر 
وح���ال خروج���ه مبا�س���رة انتق���ل م���ع عائلت���ه اإىل منطق���ة 
امل�سب���ح يف حي الك���رادة يف بغداد. بع���د اأن ا�ستاأجر دارًا 
لل�سك���ن فيها. حيث اأخلى منزله يف مع�سكر الر�سيد حينما 
كان ي�سغل من�سب رئي�س اأركان اجلي�س الأنه مل يكن ميتلك 
دارًا يف حياته, وهذا موؤ�سر وا�سح على نزاهة هذا الرجل 
عل���ى الرغم م���ن اأّن باإمكانه امت���الك الكثر م���ن العقارات 
بحك���م نف���وذه ومن�سبه.ون�ستطيع الق���ول اإن الغالبية اإن 
مل نقل جمي���ع ال�سباط وال�سيا�سيني يف العهد اجلمهوري 
االأول كان���وا به���ذه االأخالق الرفيعة وع���دم امل�سا�س باملال 
العام واالإثراء منه ملا كانوا يحملون من مبادئ �سامية يف 
هذا املجال ودليلنا على ذل���ك الزعيم عبد الكرمي قا�سم فقد 
اأثبت���ت الوقائع فيما بعد اأنه مل ميتل���ك ال منزاًل وال ح�سابًا 

م�سرفيًا.

عن رسالة )أحمد صالح العبدي ونشاطه العسكري 
والسياسي في العراق 1968-1912(

من أسرار إنقالب 1963

موقف رئيس اركان الجيش والحاكم 
العسكري يوم اإلنقالب
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اعدم الزعيم عبد الكرمي قا�سم يف قاعة املو�سيقى العربية 
يف دار االذاع���ة ببغ���داد, والت���ي ا�ستخدم���ت كمق���ر لقادة 

التمرد �سد نظامه يف 8 �سباط.
لق���د مات قا�سم ب�سجاعة, فق���د رف�س ان تع�سب عينيه, اال 
ان���ه كان الوحي���د, بني الرج���ال الذين اعدم���وا معه, الذي 
كبل���ت يدي���ه اىل بع�سهما خل���ف الظهر. وكان���ت الكلمات 
االخرة التي اطلقها قبل اعدامه: »انكم ت�ستطيعون قتلي, 

غر ان ا�سمي �سيظل خالدًا يف تاريخ ال�سعب العراقي«.
ويف فيل���م االع���دام ال���ذي بث���ه تلفزي���ون بغ���داد م�س���اء 
ي���وم ال�سب���ت, التا�سع م���ن �سب���اط, )بني فيلم���ي كارتون 
امريكي���ني( ن�ساه���د بالق���رب من اج�س���اد قا�س���م والرجال 
الثالث���ة االآخرين, بع�س���ًا م���ن االآالت املو�سيقية اخلا�سة 

بفرقة االذاعة.
لق���د �سل���م قا�سم نف�س���ه يف ال�ساع���ة ال�ساد�س���ة �سباح يوم 
ال�سب���ت. لكن اعدامه مل يت���م اال يف الواحدة والن�سف من 

بع���د ظه���ر ذلك اليوم. وقب���ل ايقاف القتال, كم���ا طوال كل 
نه���ار ولي���ل يوم اجلمع���ة 8 �سباط, ا�ستب���ك يف مواجهات 
هاتفية عديدة مع قادة »املجل�س الوطني للثورة« وال �سيما 
مع عب���د ال�سالم عارف الذي ا�سبح رئي�سًا للجمهورية يف 
حكوم���ة االنقالب الع�سك���ري. »مَب ت�ستطيع���ون اتهامي؟« 
كان قا�س���م ي�ساأله باحلاح, وعارف يكتفي باجلواب »نريد 

منك ان ت�ست�سلم...«.
ولقد عر����س قا�سم ان ي�سمحوا له مبغ���ادرة العراق طالبًا 
�سم���ان انتقاله. لكن���ه, ومبواجهة الرف����س الذي قوبل به 
طلب���ه, كان يخط���ط للت�سلل اىل نهر دجل���ة, الذي مير على 
مقرب���ة م���ن وزارة الدف���اع, باأمل التمكن م���ن الوثوب اىل 
ق���ارب �سريع ميكّن���ه من االنتقال اىل خ���ارج بغداد. اال ان 
ال���وزارة كانت حت���ت الق�سف م���ن كل جانب كم���ا ان قوة 
م���ن ال�سرط���ة كانت قد ا�ستول���ت على قاربه اأ�س���اًل. وامام 
ا�ستم���رار الق�س���ف عل���ى وزارة الدف���اع ع���ادت املجادالت 
الهاتفي���ة ب���ني قا�س���م وع���ارف. فالزعي���م قا�س���م يطلب ان 
ت�سم���ن ل���ه حيات���ه وع���ارف يجي���ب »وه���ل �سمّن���ا حياة 
في�سل؟« )ويق�سد في�سل الثاين ملك العراق الذي قتل يف 

14 متوز 1958( .
وعندم���ا توقف القتال وبداأ املظليون يتوغلون باحرتا�س 
داخ���ل وزارة الدف���اع بغر����س اعتق���ال قا�س���م واملجموعة 
االخرة م���ن االوفياء له, كان قا�سم موج���ودًا يف امل�سجد 
داخ���ل وزارة الدف���اع. غ���ر ان الع�سكري���ني املتوغل���ني مل 
يقدم���وا عل���ى اعدام���ه يف احل���ال امن���ا اقت���ادوه اىل دار 
االذاع���ة يف بغ���داد ومعه العقي���د فا�سل عبا����س املهداوي 
)الرئي����س ال�ساب���ق ملحكمة ال�سع���ب( والعقيد ط���ه ال�سيخ 

احمد والرئي�س االول خليل كنعان.
ا�ستجواب ماأ�ساوي وخاطف يف االذاعة, بداأ عبد ال�سالم 
عارف بنف�سه ا�ستج���واب الزعيم قا�سم, وكان ا�ستجوابًا, 
ح�س���ب رواي���ة العدي���د م���ن ال�سه���ود, خاطف���ًا وماأ�ساويًا 
يف ذات الوق���ت. فكل م���ا كان يهم ع���ارف يف اال�ستجواب 
ه���و ان ينطق قا�سم امام���ه انه, اي قا�س���م, »مل يكن القائد 
احلقيق���ي لثورة 14 مت���وز 1958«, وانه »خان الثورة«.. 
وبينم���ا كان املجل����س الع�سكري املجم���وع على عجل, يف 
احدى قاع���ات االذاعة يجهد لتلبي�س اع���دام قا�سم ورفاقه 
الثالثة لبا�سًا قانوني���ًا, كان ال�سباط ال�سغار يت�ساجرون 

فيم���ا بينهم لني���ل “�سرف” رئا�سة املجموع���ة التي تتوىّل 
قت���ل عبد الك���رمي قا�س���م. وقد انته���ى االمر باختي���ار عبد 
املنع���م حميد على ا�سا�س انه “تعر����س اىل االعتقال باأمر 

من قا�سم”.
وفور انط���الق ر�سقات الر�سا�س الت���ي اودت بحياة عبد 
الك���رمي قا�سم واملهداوي وطه ال�سيخ احمد وخليل كنعان 
)وكان االأوالن جال�سان على كر�سيني واالأخران واقفان( 
�س���ارع رادي���و بغداد اىل اع���الن نباأ االعدام حت���ى قبل ان 
يذي���ع نباأ اعتقالهم.. وهنا اي�سًا جرى البحث عن �سخ�س 
ي�ستح���ق �س���رف اع���الن “م���وت الطاغي���ة” عل���ى ال�سعب 
العراق���ي. وق���د ج���رى يف النهاي���ة اختي���ار بن���ت الزعيم 
الطبقجل���ي. الأن ابيها كان ب���ني الذين حكم عليهم باالعدام 
من قبل حمكمة ال�سعب برئا�سة العقيد املهداوي, و�سادق 

قا�سم اآنذاك على قرار احلكم.

جريدة »لوموند«- في 14 شباط 1963/ من جورج 
هربوز، المبعوث الخاص لوكالة االنباء الفرنسية في 
بغداد بغداد/ 1963-2-13

الساعات االخيرة من حياة الزعيم قاسم


