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إبراهيم هاشم معضد 

كان من أهم أهداف اللجنة العليا للضباط 
األحرار والهيئة الوطنية العليا لجبهة االتحاد 

الوطني، االنسحاب من حلف بغداد، وأن 
من أولويات قادة الثورة التخلص من هذه 

التبعية والبعد عن المحيط العربي، بالرغم 
أن من أهداف هذا الحلف هو محاصرة 

االتحاد السوفيتي وأفكاره الشيوعية من 
أن تتسرب إلى شعوب المنطقة العربية 
الطامحة لالستقالل والتخلص من نير 

العبودية ونهب خيراتها. 

وعندم���ا �س���ئل عبد الكرمي قا�س���م ع���ن موقف الع���راق من 
احلل���ف ق���ال: “اإن دول احلل���ف مل تعرتف بع���د بالثورة، 
ولذلك فاإن موقف العراق �سوف يتحدد على �سوء مواقف 
دول احلل���ف”، وي�ست�سف من ه���ذا الت�سريح اأن جزءًا من 
�سيا�سة التهدئ���ة التي يحاول قادة الث���ورة اإتباعها خ�سية 
م���ن التدخل اخلارج���ي اأو الأجنبي �س���د الثورة وهي يف 
مهده���ا. اأما بعد ذلك فقد اتخذ العراق جتميد ع�سويته يف 
احللف منذ اليوم الول للثورة حتى 24اآذار1959، حيث 

اإذ ان�سحابه منه ر�سميًا ونهائيًا.

تجميد عضوية العراق في الحلف
اتخذت حكومة الثورة موؤقف���ا و�سطًا اإزاء هذا املو�سوع، 
فهي مل تن�سحب ر�سميًا من احللف، ولكنها اأنهت ع�سويتها 
عملي���ًا وذلك باتخاذها ع���دة خطوات عملي���ة لذلك. فقامت 
باإغ���الق مقر احللف بعد احتالله من قبل القوات العراقية، 
ومل يدخل���ه اح���د م���ن اأع�س���اء ال�سكرتاري���ة، ومل يعقد اأي 
اجتم���اع فيه.ومل ير�س���ل العراق وفدًا حل�س���ور الجتماع 
ال���وزاري يف لندن يف 28متوز1958 وبقي مكان العراق 
�ساغ���رًا على الرغم م���ن ح�سور �سكرتري احلل���ف العراقي 
ع���وين اخلال���دي ويف الأ�سهر التالية حوك���م الع�سكريون 
واملدنيون من �سا�سة العهد امللكي بتهمة عقد حلف بغداد.

كم���ا كان���ت ال�سحاف���ة والإذاع���ة تعد خ���روج الع���راق من 
احللف امرًا منتهيًا، وقد طالبت الأحزاب والفئات والراأي 
الع���ام وال�سحافة بالن�سحاب من احللف، فطالب الوزراء 

القوميون يف الوزارة اخلروج من احللف. 
كم���ا طالب���ت جبه���ة الحتاد الوطن���ي واحل���زب ال�سيوعي 
واملنظم���ات ال�سيوعية الأخ���رى كاأن�سار ال�س���الم، وكذلك 
الحت���اد ال�سوفيت���ي ع���ر اإذاع���ة مو�سك���و وحتذي���ره من 
اجتم���اع احللف يف كراج���ي يف 26كان���ون الثاين1959 

باأنه ي�ستهدف الدول العربية ول�سيما العراق.

االنسحاب من الحلف
اإن م���ررات الن�سحاب من احللف كان���ت قائمة منذ العهد 
امللك���ي، وكان من املتوقع اأن يتم الن�سحاب منه بعد ثورة 

14متوز مبا�سرة وذلك جلملة من الأ�سباب اواهمها:
معار�س���ة ال�سعب العراقي له من خ���الل الأحزاب الوطنية 
واملظاه���رات ال�سعبية يف �سن���ة 1956، ومل يكن ت�سديق 
جمل�س الن���واب عليه �سحيحًا لأن اأع�س���اء املجل�س كانوا 
ق���د ف���ازوا مبنا�سبه���م يف انتخابات مزيف���ة ل متثل اإرادة 

ال�سعب، ل�سيما بعد العدوان الثالثي على م�سر.
اأدخ���ل احللف الع���راق يف دائرة النحي���از الغربية �سمن 
�س���راك احل���رب الباردة م���ن دون اأن تكون ل���ه م�سلحة يف 
ذلك، وكان بع�س اأطراف احللف اأع�ساء يف اأحالف غربية 

اأخرى كحلف الأطل�سي، وحلف جنوب �سرق اأ�سيا.
خل���ف احلل���ف ع���داًء للعراق م���ع دولة كرى ه���ي الحتاد 

ال�سوفيت���ي القريب م���ن احلدود العراقية م���ن دون مرر، 
وجع���ل اأر�س العراق هدفًا ع�سكريًا يف حال ا�ستعال حرب 

عاملية �سارية.
مل يح�س���ل الع���راق على جتهيزات كافي���ة لت�سليح اجلي�س 

العراقي ب�سبب تواطوؤ الدول الغربية وتهاونها يف ذلك.
�سمن احللف بقاء امل�سالح الأجنبية يف العراق، ول�سيما 

ال�سركات النفطية.
عزل احللف العراق عن املجموعة العربية وحركة التحرر 

العربية.
مل مين���ع احلل���ف م���ن ارت���كاب اأح���د اأع�سائ���ه )بريطاني���ا 

العدوان على دولة عربية هي م�سر يف عام 1956(.
مل ي�ساه���م احللف يف اأ�سعاف عالقاته )باإ�سرائيل( ومدها 

بامل�ساعدات.
مل يحاف���ظ احلل���ف على ال�س���الم يف ال�س���رق الأو�سط كما 
جاء يف ميثاق���ه، واإمنا �ساهم يف زعزعة ال�سالم من خالل 
اعت���داء بريطاني���ا على م�سر ع���ام 1956، وح�س���د تركيا 

لقواتها على احلدود ال�سورية عام 1957.
كان احللف �سمانًا لأمن )اإ�سرائيل(.

ع���زل احلل���ف الع���راق م���ن كتل���ة ع���دم النحي���از واحلياد 
اليجابي.

اإن ان�سمام بريطانيا للحلف فقد افقد ال�سفة الإقليمية له.
مل ي�ستط���ع العراق حل خالفاته احلدودية مع اإيران �سمن 

اإطار احللف.

لذلك اأعلنت احلكوم���ة العراقية الن�سحاب منه ر�سميًا يف 
24اآذار1959، واأر�سل���ت مذك���رات حتريرية اإىل �سفارات 
كل م���ن بريطاني���ا وتركي���ا واإي���ران وباك�ست���ان ب�سفته���م 
اع�س���اًء في���ه، واىل ال�سف���ارة الأمريكي���ة �سفهي���ًا باإعتب���ار 

الوليات املتحدة ع�سوًا يف اللجنة الع�سكرية فقط.
وقد جاء يف مذكرة الن�سحاب »وجدت احلكومة العراقية 
اإن بقاء العراق طرفًا يف ميثاق بغداد ل يتما�سى و�سيا�سة 
احلي���اد اليجاب���ي الت���ي اأعلنته���ا و�س���ارت مبوجبها فعاًل 
ث���ورة 14مت���وز1958، كم���ا ان���ه ل ين�سج���م م���ع رغبات 
ال�سع���ب العراق���ي ال���ذي اأعل���ن ع���ن معار�ست���ه للحلف... 
فاحلكوم���ة العراقية ترى اأن ان�سحابها من ع�سوية ميثاق 
بغ���داد و�سيلة لتدعيم واإمناء ال�سداق���ة بني العراق وكافة 
ال���دول... وه���ي توؤك���د رغبته���ا يف ا�ستم���رار العمل على 
تدعيم اأوا�س���ر ال�سداقة واملودة مع تل���ك الدول مبا يتفق 
ومبادئ الأمم املتحدة، وهي واثقة باأنها �ستجد من الدول 
ال�سديق���ة ما تاأمل���ه من التعاون بروح امل���ودة التي يح�س 
بها العراق جتاهها ل�سيما اأن الروابط التاريخية واملنافع 
املتبادلة الت���ي تربط العراق بهذه ال���دول عوامل اأ�سا�سية 
اأثبت���ت الأي���ام �سالحها يف دوام تع���اون م�ستمر وعالقات 

ودية مزدهرة«.
اأم���ا مررات الن�سحاب املذكورة فقد كانت قائمة بعد قيام 
الثورة فلماذا كان ه���ذا التاأخري على الرغم املطالب امللحة 

من الأحزاب والراأي العام العراقي بالن�سحاب منه؟

ثورة 14 تموز واألنسحاب من حلف بغداد
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أمجد خضير رحيم 

ال شك أن الشركات النفطية األجنبية كانت تمتع 
هي وحدها فقط بحق تنقيب وإنتاج وتصدير 

النفط في جميع األراضي العراقية تقريبًا، إالّ أن 
تلك الشركات لم تقم بأجراء االستثمارات الالزمة 
الكتشاف وتطوير جميع حقول النفط العراقية، 
حيث أن استثماراتها كانت مقتصرة على عدة 
مناطق صغيرة التتجاوز نسبتها)0.5 % ( من 
مجموع األراضي التي كانت تحت تصرفها. كما 

إنها كانت تقوم بتحديد اتجاه سياستها اإلنتاجية، 
بهدف تحجيم أو تصعيد وتائر العائدات النفطية، 
وبما يؤمن إبقاء الضغط االقتصادي والسـياسي 

الخارجي على الدولة بغض النظر عن طبيعة هذه 
الدولة. 

ونظ����رًا لأهمية القطاع النفطي يف القت�ساد العراقي اتخذت 
احلكوم����ة العراقية خ����الل هذه الف����رتة عدة اإج����راءات كانت 
ت����رى ان مبوجبها تعزي����ز ملكانة القطاع النفط����ي، واأهم هذه 

الإجراءات ماياأتي:
اأنه����ت احلكوم����ة يف ع����ام 1958م المتي����از املمن����وح ل�سركة 
نف����ط خانق����ني وتول����ت بنف�سها مبا�س����رة عملية اإنت����اج النفط 
يف ه����ذه احلقول، واأ�س�س����ت لها )اإدارة حق����ول نفط خانقني( 
واحلقته����ا بالهيئة العام����ة ل�سوؤون النف����ط . يف عام 1953م 
كان����ت احلكومة العراقي����ة يف عهد العراق امللك����ي قد ا�سرتت 
جمي����ع ممتلكات �سركة نفط خانق����ني، ويف مقابل ذلك تعهدت 
ال�سرك����ة املذكورة باأن تقوم بعملي����ة التكرير والتوزيع نيابة 

عن احلكومة لقاء اأجر �سنوي مقطوع
يف ع����ام 1959م تول����ت م�سلح����ة النف����ط احلكومي����ة اإدارة 

م�سفى الوند يف خانقني. 
اأنه����ت احلكوم����ة يف ع����ام 1959م وكال����ة ال�سرك����ة اخلا�س����ة 
بتوزي����ع املنتج����ات النفطي����ة لال�سته����الك املحل����ي، واأ�س�س����ت 
)م�سلح����ة توزي����ع املنتج����ات النفطي����ة( لتقوم ب����اإدارة عملية 

التوزيع.
تو�سيع الطاقة الإنتاجية يف م�سفى الدورة باإ�سافة وحدات 
جدي����دة، وم����د خط اأنابي����ب من حقول نفط خان����ة يف خانقني 
اىل م�سف����ى الدورة، ليقوم بت�سفية النفط اخلام الفائ�س عن 

طاقة م�سفى الوند.
 كما عم����دت احلكومة العراقية يف ع����ام 1961م على اإ�سدار 

قان����ون تعي����ني مناطق ا�ستثم����ار النفطرق����م 80 لعام 1961م 
وال����ذي اأعت����ر اأهم اإجناز ق����د حتقق يف هذه الف����رتة، والذي 
مبوجب����ه حددت الأرا�سي التي يحق لكل �سركة من ال�سركات 
الأجنبي����ة العاملة يف العراق الحتفاظ بها. جاء يف الأ�سباب 
املوجب����ة لإ�س����دار ه����ذا القان����ون )�سدر ه����ذا القان����ون نظرًا 
لع����دم ا�ستجابة ال�سركات حل����ق العراق ال�سرع����ي العادل عن 
طريق املفاو�سات املبا�سرة معه����ا مما ا�ستوجب الأخذ مببداأ 
ا�ستثم����ار الأرا�س����ي امل�سمول����ة مبنطق����ة المتي����از والت����ي مل 

ت�سغلها ال�سركات �ساحبة المتياز(. 
 وبذل����ك ف����ان القان����ون رق����م )80(،كان ه����و مبثاب����ة ا�ستعادة 
البالغ����ة  العراقي����ة  الأرا�س����ي  م����ن   )  %  99.5( حل����وايل 
م�ساحته����ا)438446( ك����م2، والت����ي بقي����ت حت����ت ت�س����رف 
ال�سركات النفطية الأجنبية من دون ا�ستثمار وملدة جتاوزت 
ٍثالث����ني عام����ا اّل اأن هذا القانون مل مي�����س املناطق امل�ستثمرة 
فعاَلً م����ن قبل ال�سركات املذكورة، وه����ي مناطق حتتوي على 
احتياط����ي عظيم م����ن النفط يوؤم����ن لهذه ال�س����ركات ا�ستمرار 
انتاجه����ا م����ع النمو والتو�س����ع يف هذا الإنت����اج بن�سبة كبرية 
ومل����دة طويلة،ب����ل اقت�س����ر الأم����ر عل����ى حما�سرته����ا فقط يف 
املناط����ق الت����ي يت����م اأ�ستخ����راج النف����ط منه����ا و�سح����ب جميع 
وغ����ري  ال�سابق����ة  الأمتي����از  مبناط����ق  امل�سمول����ة  الأرا�س����ي 

امل�ستثمرة من تاريخ �سدور هذا القانون. 
 وبع����د �س����دور القانون رق����م )80( قدمت ال�س����ركات النفطية 
الأجنبي����ة دلياًل على قدرته����ا يف ا�ستخدام �سيا�س����ات الإنتاج 
والت�سعري من اأجل احتواء الدول املنتجة وا�ستغالل حاجتها 
اىل العائ����دات النفطي����ة لتموي����ل اجنازاتها العدي����دة وتاأكيد 
�سرعيتها الثوري����ة على ال�سعيدين ال�سيا�س����ي والجتماعي، 
وبالتايل جناحه����ا يف ابقاء الدولة الوطني����ة اجلديدة �سمن 
�سي����اق الوظائف املحددة لها يف الن�س����ق القت�سادي العاملي. 
وهك����ذا فق����د قامت ه����ذه ال�س����ركات بتخفي�س مع����دلت زيادة 
الأنت����اج يف الع����راق حيث بلغ����ت )4.7 % ( فقط خالل الفرتة 
)1961-1971م( مقابل)11-12 % ( يف الدول املجاورة . 

 وا�ستكم����ال للقانون رق����م )80(، �سرعت احلكوم����ة العراقية 
قان����ون تاأ�سي�س �سركة النفط الوطنية العراقية يف 30 اأيلول 
1962م ، ك�سرك����ة ذات �سخ�سي����ة معنوي����ة وتتمت����ع باأهلي����ة 
اداء كامل����ة. لتقوم بتطوير ال�سناع����ة النفطية يف العراق عن 
طري����ق ا�ستثمار الأرا�سي غ����ري امل�ستثمرة وممار�سة خمتلف 
الن�ساط����ات النفطية داخل العراق وخارجه. ب�سورة مبا�سرة 
اأو عن طريق التعاون وامل�ساهم����ة مع ال�سركات واملوؤ�س�سات 
الأخ����رى الوطني����ة والأجنبية،عدا ماهو خم�س�����س ل�سركات 

النفط الأجنبية مبوجب القانون )80( لعام 1961م. 
 ولتق����وم كذل����ك مبمار�سة خمتل����ف الن�ساط����ات النفطية داخل 
الع����راق وخارجه وب�س����ورة مبا�سرة، اأوع����ن طريق التعاون 
امل�ساهم����ة م����ع ال�س����ركات واملوؤ�س�س����ات الوطني����ة والأجنبية 

الأخرى.
 اّل ان احلكوم����ة العراقي����ة، وب�سب����ب عجزه����ا وع����دم قدرتها 
الفعلي����ة عل����ى ا�ستثم����ار احلق����ول النفطي����ة، دخل����ت يف ع����ام 
1964م مبفاو�س����ات جديدة مع ال�س����ركات النفطية الأجنبية 
ال�سابق����ة، وانته����ت يف ع����ام 1965م مب�س����ودة اتف����اق ين�س 
على ا�ستثمار الأرا�سي الت����ي ا�سرتجعتها احلكومة مبوجب 
القان����ون رقم )80( ب�سيغ����ة م�ساركة تك����ون ح�سة احلكومة 
العراقية فيها )35 % ( مقابل )65 % ( لل�سركات. اّل انه واأمام 
ال�سغ����وط ال�سيا�سية الداخلية الداعية اىل عدم الت�ساوم على 
م�سالح لعراق مقابل الزيادة يف العائدات النفطية، ا�سطرت 
احلكوم����ة العراقي����ة اىل الرتاجع عن م�س����ودة اتفاقية �سركة 
نف����ط بغداد مع �سركة نفط الع����راق. وخاللها قررت احلكومة 
الأ�ستم����رار بتمويل املوارد املالية م����ن اخلطط التنموية اىل 
امليزانيات العتيادية وعلى النحو الذي احلق اأ�سرارًا كبرية 
بعملي����ة التنمية نتيجة التلكوؤ يف تنفي����ذ العديد من امل�ساريع 
الهامة. واأ�سافة اىل ذلك فاأن �سيا�سات الت�سعري يف توجهاتها 
العامة مل تخرج عن �سيا�سات الأنتاج، فبعد اأن كانت الأ�سعار 
حتدد قبل تاأ�سي�س منظمة الأوبك يف عام 1960م على اأ�س�س 
قواعد تنفرد ال�سركات �ساحبة الأمتياز بتحديدها وتطبيقها، 
اأ�سبحت الأ�سعار يف املرحلة الالحقة لعام 1960م حتددعلى 

اأ�سا�س مبداأ التفاو�س بني ال�سركات واملنظمة املذكورة. 

عن ر�صالة ) التطور ال�صناعي يف العراق 1958 – 1979م(

وق���د يك���ون اجل���واب اأك���ر اإقناعا ل���و نظرن���ا اإىل موقف 
احلكومة العراقي���ة املتمثل يف درء خطر التدخل الأجنبي 
املتوقع من قب���ل بريطانيا واأمريكا اللت���ني اأنزلتا قواتهما 
يف لبن���ان والأردن، اأي اإن اخلط���ر امله���دد للق�س���اء عل���ى 
الثورة بات يف مرمى حجر، كما كان هناك توقع اأن يكون 
هن���اك تدخ���ل اإقليمي من قب���ل تركيا واإيران وذل���ك باإثارة 
حرك���ة التمرد الكردية يف �سمال العراق وهو اأمر يف غاية 
اخلط���ورة وذلك ب�سرب وحدة ال�سع���ب والرتاب العراقي 
بال�سمي���م ع���ن طريق اإث���ارة وتغذي���ة روح النف�سال لدى 

اجلانب الكردي.
كم���ا اأن تردد عبد الك���رمي قا�سم بانتظاره امل���دة القانونية 
للع�سوية يف احللف وه���ي 5 �سنوات والتي كانت تنتهي 
يف 24�سب���اط 1963 ولكن مل يحدث ذل���ك لأن الن�سحاب 
مت قب���ل ه���ذه املدة ب�سنة تقريبًا، قد يك���ون �سببًا اآخر لعدم 

الن�سحاب من احللف.
وعل���ى الرغم من املطالب امللحة م���ن قبل الأحزاب والراأي 
العام العراقي بالن�سحاب من احللف، اإل اأن القرار الأخري 
يبق���ى للزعي���م عبد الك���رمي قا�س���م باإعتباره حم���ور اتخاذ 
القرارات ال�سيا�سية اخلارجية، فقد كان يرد على الطالبني 
بالن�سح���اب ب�سرورة الرتي���ث، كما ان���ه كان ي�سري دائمًا 
اإىل اأن م���ن ال�سروري املحافظة على ام���ن و�سالمة البالد 
وان ذل���ك ي�ستوجب ذل���ك الرتيث باإتخاذ مث���ل هكذا قرار، 
واأن ذل���ك من اخت�سا�س���ه واأن اأغلب وزرائ���ه من املدنيني 
فلي����س ذلك م���ن اخت�سا�سهم وان من ذل���ك ال�سرورات هو 
كيفية احل�سول على ال�سالح والذخرية ل�سيما واأن اغلب 
ت�سلي���ح اجلي�س العراقي من م�س���ادر غربية واخلوف من 
اإث���ارة امل�ساألة الكردية واإدامة العالقات احل�سنة مع الدول 
املج���اورة كما ميكن اعتبار ال�سغ���ط القومي الذي مار�سه 
جم���ال عب���د النا�سر �سببًا اآخر لالن�سح���اب من احللف بعد 
ان اته���م عب���د الكرمي قا�س���م باأنه يريد الحتف���اظ باحللف 
مل�سلحة بريطانيا فكان رد الفعل هو الن�سحاب من احللف 
وميك���ن اإ�سافة �سغط احل���زب ال�سيوعي يف الداخل ب�سن 
حم���الت �سحفية مبا�س���رة تطالب بالن�سح���اب �سببًا اآخر 

لالن�سحاب. 
موقف اأع�ساء احللف من ان�سحاب العراق
موقف العراق جتاه احللف بعد الن�سحاب

وبعد ذل���ك قدم الوفد الإي���راين تقريرًا ي�س���ري اإىل حت�سن 
العالقات بني البلدين، بعدما كان الأتراك طلبوا منهم ترك 
خالفاته���م مع الع���راق يف اجتماعات طه���ران، يف ت�سرين 
الأول1959، ولهور يف �سب���اط1960، ولعل ما يو�سح 
موق���ف الع���راق م���ن احللف م���ا ذكره عب���د الك���رمي قا�سم 
رئي����س الوزراء بقوله:«اإن حلف بغ���داد )ال�سنتو( ل يزال 
يحاربنا، وهو وان ق�سينا على قاعدته يف العراق، اإل انه 
يح���اول اإخ�ساعنا لنفوذ واإن�ساء قاعدة له يف قلب العراق 
ع���ن طريق الرزاين« وه���ذا القول مل ياأت���ي اعتباطًا، فاإن 
املن���دوب الريطاين يف احللف ق���ال يف اأنقرة باأن ال�سفري 
الريطاين زار املال م�سطفى الرزاين«. اإن وثائق احللف 
�سحن���ت كاملة من الع���راق اإىل القاهرة، ولكن دول احللف 
طالبت باإع���ادة تلك الوثائق، ووافق���ت احلكومة العراقية 
على مذكرة بريطانيا يف 3ت�سرين الثاين1958 بت�سليمها 
وثائق احللف، ومت نقل هذه الوثائق عن طريق اإيران اإىل 

املقر املوؤقت للحلف يف تركيا.
بع���د ان�سح���اب الع���راق قرر اأع�س���اء احللف تغي���ري ا�سمه 
م���ن حلف بغ���داد اإىل منظم���ة املعاه���دة املركزي���ة، مت ذلك 
يف اجتم���اع احلل���ف يف 21اآب1959 يف اأنق���رة، كم���ا اإن 
ال�سح���ف العراقية هاجمت اجتماع���ات احللف يف طهران 
يف 17ت�سرين الثاين1959، وعدت ذلك تاآمرًا على العراق 
وت�سجيع للن�ساطات التخريبية �سده. وكانت دول احللف 
قد بحثت انت�س���ار ال�سيوعية يف املنطق���ة، والعالقات بني 
العراق واجلمهورية العربي���ة املتحدة، وقررت اأن النظام 
القائ���م يف الع���راق يق���اوم ال�سيوعي���ة والنا�سري���ة، ومن 
الأف�س���ل ع���دم التدخ���ل يف �سوؤونه بل تقويت���ه، وان كميل 
�سمعون رئي����س وزراء لبنان، منع وق���وع هذا البلد حتت 

تاأثري ونفوذ اجلمهورية العربية املتحدة.

عن ر�صالة: وزارة اخلارجية العراقية 1958- 1968. 

من إنجازات ثورة 14 تموز 1958

البدايات األولى لملكية الصناعة النفطية العامة



 العدد )4984( السنة الثامنة عشرة 4
االثنين )12( تموز 2021

www.almadasupplementscom

بلقيس شرارة

أطلق سراح أبو رفعة)كامل الجادرجي( من السجن في شهر 
حزيران عام 1958، أي قبل انتهاء مدة المحكومية ببضعة 

أسابيع، و عادت معه بوابة الدار المؤدية للجناح الخاص به إلى 
نشاطها السابق. تفتح صباحًا و ال تغلق إال لياًل، و توالت زيارة 

الناس له بانتماءاتهم المختلفة، و عاد “سلمان” موظف األمن 
إلى تواجده في شارع طه، يقوم بواجبه اليومي، مسجاًل أرقام 
السيارات الواقفة أمام باب الدار، ليبعث بها تقريراً يوميًا إلى 

مديرية األمن!

كان���ت مديري���ة التحقيق���ات اجلنائية يف العه���د امللكي تق���وم بحملة وا�سعة 
لتجني���د رجال �سرطة الأم���ن ال�سريني، من بني الطبقة الفق���رية العاطلة عن 
العم���ل، و التي لها معرفة و لو ب�سيط���ة بالكتابة و القراءة ملراقبة املعار�سة 
يف البلد. فجندت عددًا كبريًا منهم ملراقبة النا�س و كتابة التقارير اليومية، 
و بث���ت عيونها عنه���م يف كل مكان، فلم تقت�سر عل���ى مراقبة اأع�ساء احلزب 
ال�سيوعي الذين كانوا دائمًا من املطاردين و امل�سردين، و اإمنا �سملت جميع 
الق���وى املعار�س���ة ل�سيا�سة النظ���ام امللكي، من الدميقراطي���ني و الي�ساريني 
و البعثي���ني و القومي���ني. و قد وق���ع الختيار بال�سدفة عل���ى �سخ�س ا�سمه 

�سلمان ملراقبة دار كامل اجلادرجي. 
كان �سلم���ان قميء املظه���ر، رث الثياب، يتجلى الذل عل���ى ق�سماته، و بوؤ�س 

الفئة التي جند منها.امتهن هذا العمل البائ�س الذي يدر عليه راتبًا ب�سيطًا، 
يقي���ه و عائلته من �سظف العي�س و اجلوع التي تعاين منه تلك الطبقة التي 
ينح���در منها. نظرات الحتق���ار مل تكن ُتخفى عليه، من قب���ل اأهايل ال�سارع 
لقيامه بهذا العمل الو�سي���ع! فوظيفته حتتم عليه الوقوف يف مدخل �سارع 
طه، من ال�ساعة التا�سعة �سباحًا حتى امل�ساء، يتطلب واجبه اليومي ت�سجيل 
اأرقام ال�سيارات و اأ�سم���اء الأ�سخا�س الذين يزورون دار كامل اجلادرجي. 
يق���ف عل���ى مقربة من الدار، يراق���ب الداخلني و اخلارجني منه���ا، �سباحًا و 

م�ساًء، ي�سيف اأ�سماء جديدة اإىل قائمته، كلما �ساهد وجوهًا جديدة! 
تعام���ل معه اأف���راد العائلة باهمال، فالتج�س�س علن���ا كان اأو �سرًا، مل يكن يف 

يوم من الأيام عماًل حمرتمًا يف العراق.
و لك���ن اختفى �سلمان فجاأة من ال�سارع، عندم���ا �سدر احلكم بال�سجن ثالثة 
اأع���وام على اأبي رفعة يف عام 1956، و عاد ثانية عندما اأفرج عنه يف �سهر 
حزي���ران من ع���ام 1958، فاحت���ل �سلمان ثاني���ة مكانه املع���ني يف ال�سارع، 
مواظب���ًا يف وظيفته، ي�سج���ل يوميًا اأرق���ام ال�سيارات و اأ�سم���اء اأ�سحابها، 
لي�سيفه���ا اإىل مل���ف مديرية التحقيق���ات! يكتب يوميًا نف����س التقارير، التي 

ت�ساف اإىل ملف اجلادرجي.
و دارت عجلة التاريخ دورتها املفاجئة، و جاء �سلمان يف �سبيحة 14 متوز 
1958، للقي���ام بعمله املعت���اد، و وجد ال�سارع ميوج بالنا�س، و يعج بوفود 
داخلة و اأخرى خارجة، و متر التظاهرات يف ال�سارع لتحي اأبو رفعة الذي 

اأ�سبح رمز تلك الثورة،فاختفى �سلمان عن الأنظار. 
* * *

كن���ا ننوي رفع���ة و اأنا، ال�سه���ر يف نادي املن�س���ور ليلة الث���ورة. يف امل�ساء 
اأت�سل اأبو رفعة تلفونيًا، طالبًا من رفعة اآل يتاأخر يف ال�سهر تلك الليلة، لأن 

الو�سع يف العراق غري طبيعي، دون اأن ي�سف �سيئا على ذلك.
يف ال�سب���اح الباكر رن جر�س التلفون الداخلي ثاني���ة، رفع ال�سماعة رفعة، 
واإذا بوال���ده يق���ول: قامت الث���ورة من قبل اجلي�س و اأطي���ح بالنظام امللكي 

واحلكومة.
اجتهن���ا ح���اًل نحو غرفت���ه، كان جال�س���ًا ي�ستم���ع اإىل الراديو يذي���ع بيانات 
الث���ورة. واأ�سغينا للبيان الأول الذي اأذيع ب�سوت عبد ال�سالم عارف، الذي 
كان يع���اد بني قاطع من املو�سيقى الع�سكرية. كان بيد اأبو رفعة قلمًا ي�سجل 
ب���ه الأ�سم���اء املذاعة م���ن الراديو. مل مت����س اإل �ساعة حت���ى امتالأت غرف و 
حديقة الدار بالنا�س من كل حدب و �سوب. فرتكُت غرفة اأبو رفعة واجتهت 

نحو غرفة اأم رفعة التي امتالأت بدورها بالن�ساء.
اأمت���الأت غرفته باأنا�س من خمتل���ف الرتب والطبق���ات. �سخ�سيات �سيا�سية 
معار�س���ة، منه���ا األبعث���ي و ال�سيوع���ي و الدميقراط���ي و القوم���ي، مهنيون 
م���ن جمي���ع الجتاه���ات و امللل، اأك���راد و �سيع���ة و �سنة و م�سيحي���ني. كبار 
م���ن ال�سيوخ و �سباب متحم�سون. اأ�سبح���ت دار اأبو رفعة يف تلك ال�ساعات 
امل���زار الذي ياأوي اإلي���ه النا�س، فهم يجهل���ون اأ�سماء القائم���ني بالثورة من 
الع�سكريني من اأمثال عبد ال�سالم عارف اأو عبد الكرمي قا�سم! و لكن اجلميع 

يعرفون اجلادرجي.
وغ�ست حت���ى احلديقة بح�سود النا�س، يتواف���دون طيلة اليوم. وفد يدخل 
ليب���ارك اأبو رفعة واآخر يخرج. حمزة القهوج���ي، م�سغول يف �سنع القهوة 
العربية و تقدميها للوافدين، كرا�سي احلديقة مل تكف عن ا�ستيعاب احل�سد 
الكب���ري منه���م. فبع�سهم واقف يتح���دث مع جمموعة واآخري���ن جال�سون. و 
امتزج���ت اأحاديثهم بهتاف���ات املتظاهرين الذين بداأوا يتجه���ون نحو الدار 

يف �سارع طه.
* * *

كان حم���زة رج���ل وق���ور يحرتمه اجلميع، مره���ف احل�س، ثاق���ب النظر، له 
نظرته اخلا�سة، الت���ي تعلمها من خالل جتربته التي عا�سها يف اجلي�س، اإذ 
كان نائب عريف يف اجلي�س العراقي و يتمتع ب�سخ�سية ع�سكرية حمرتمة. 
كان يراق���ب الداخل���ني و اخلارج���ني م���ن دار اأب���و رفع���ة، يح����س بتقلب���ات 
الأو�ساع ال�سيا�سية و باجلزر و املّد من خالل تلك البوابة! و كانت تعليقاته 
ذكية و اأحيانًا لذعة، عن بع�س الزوار الذين يتغيبون عن زيارة اأبو رفعة، 

حتى يجدوا الظرف املنا�سب لزيارته.
كان���ت باب الدار هي البارومي���رت بالن�سبة له! فعندما ينح�س���ر عدد الّزوار، 
ي�سع���ر اأن الو�سع ال�سيا�سي يف البلد متوت���ر، و اإن ال�سلطة احلاكمة بعيدة 
عن معاجلة الأزمة التي تفاقمت يف البالد نتيجة احتدام ال�سراع ال�سيا�سي 
الذي يبلغ الذروة اأحيانًا عندما حتاول ال�سلطة حل الأزمة ال�سيا�سية باإلغاء 
الأح���زاب و تعطيل ال�سحف. و لكن عندما يتوافد عدد كبري من الزّوار، مبا 
يف ذل���ك اأولئك الذين ي�سغلون منا�سب مهمة يف الدولة، ي�سعر حمزة عندئذ 

اأن هناك انفراج يف الو�سع، و البلد بعيد عن الأزمات ال�سيا�سية! 
كان م���ن واجبات حمزة اإ�سافة للحرا�سة، طحن القهوة العربية و الإ�سراف 
على تخمريها ب�سورة �سحيحة، و تقدميها لل�سيوف. فيجل�س يف احلديقة 
التابعة للمطبخ، اأمامه الهاون الذي ن�ستمع اإىل طرقاته املو�سيقية املتناوبة 
ب���ني ارتف���اع و انخفا����س ال�س���وت يف طحن القه���وة كما ه���ي يف املجال�س 
العربي���ة، و اإىل جانبه املنقلة التي ي�س���ع فيها دلة القهوة الكبرية على النار 
امل�ستعل���ة فيه���ا، يحركها بني الفينة و الفينة، ث���م ي�سفيها، و ي�سكبها يف دلة 
الف�س���ة ال�سغرية قب���ل اأن يقدمه���ا اإىل ال�سيوف باأقداح القه���وة ال�سغرية، 
ي�سعه���ا بي���ده ف���وق بع�سها البع����س. اأ�سبح �س���وت الهاون مق���رتن بنكهة 
القهوة التي تفوح رائحتها يف اأجواء الدار . اأما يف امل�ساء، فقد كان �سماور 
ال�ساي يحتل املركز الرئي�س، فيطل �ساخمًا على طاولة ال�ساي، حتيطه باقة 

من ال�ستكانات الفارغة التي تنتظر مالأها. 
عن كتاب )هكذا مرت االيام( ال�صادر عن دار املدى

يوم الثورة في بيت كامل الجادرجي
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د.حيدر عطية

كان اأم���رًا طبيعيًا اأن يبدي قادة الثورة مواقف ايجابية 
مبك���رة اإزاء طبقات املجتمع العراق���ي، ل�سيما الكادحة 
واملتو�سطة منها، كون اأن اأغلب ال�سباط الأحرار الذين 
قاموا بالثورة هم من اأ�سر ح�سرية حرفية اأومن الطبقة 
املتو�سط���ة الدني���ا، ومل يك���ن م���ن بينهم م���ن ينتمي اإىل 
طبق���ة املالك الكبار اأو �سي���وخ الع�سائر، اإذا ما ا�ستثنينا 
ناج���ي طال���ب، وعب���د الوه���اب ال�س���واف، اإذ كان الأول 
اأبنًا لأحد ال�سراكيل، اأم���ا الآخر فكان انتماءه اإىل طبقة 

املالكني الدينيني ومن ذوي الدخول العالية.
 مهما يكن من اأمر، كان عبد ال�سالم عارف من اأوائل قادة 
الث���ورة الذين اأب���دوا مواقف ل غبار عليه���ا جتاه طبقة 
الفالح���ني، تعب���ريًا عّما اتف���ق عليه »ال�سب���اط الأحرار« 
قب���ل الثورة على اإنهاء الإقط���اع وتوزيع الأرا�سي على 
الفالحني وحتقيق نوع من العدالة الجتماعية، فعندما 
كان يف زيارة اإىل لواء الديوانية يوم 27 متوز 1958، 
اأي بعد ثالث���ة ع�سرة يومًا من قيام الثورة، �سرح هناك 
اأم���ام جموع غفرية م���ن الفالحني بعبارت���ه ال�سهرية »ل 
اإقط���اع بعد اليوم ل غن���ي ول فقري ول اأحمر ول اأبي�س 
ول اأ�س���ود ول ا�ستعباد نحن منك���م ويف خدمتكم«، كما 
ب�سر ع���ارف الفالحني بحتمية زوال الإقطاعيني يف ظل 

حكومة الثورة.
مل يكت���ِف عب���د ال�سالم عارف عن���د هذا احل���ال بل، راح 
يتج���ول يف األوي���ة العراق لإلقاء اخلط���ب يطمئن اأبناء 
ال�سع���ب العراقي، فكان يردد دائمًا ق���ول« ل طبقات بعد 
الي���وم«، وكان دائم���ًا يذك���ر اأن الث���ورة ج���اءت لتحقيق 
العدال���ة الجتماعية التي طاملا اأفتقدها ال�سعب العراقي 
طيلة العه���د امللكي، ون���ادى عارف ب�س���رورة التعاي�س 

ال�سلمي بني العمال والفالحني.
كان���ت م�ساأل���ة اإن�ساف الفالح���ني وحماولة رف���ع الظلم 
واحلي���ف عنهم ال�سغل ال�ساغ���ل حلكومة الثورة، وعليه 
كان هدي���ب احل���اج حم���ود وزي���ر الزراع���ة ق���د خ���رج 
للجمه���ور ب���اأول ت�سري���ح �سحف���ي يخ����س الفالح���ني 
ق���ال في���ه: »اإن الفالح ه���و اأكرية ه���ذا ال�سعب ل���ذا فاإن 
حركتن���ا الثورية لبد اأن تكون يف خدمة الفالح ورعاية 
اإن  الق���ول »وبطبيع���ة احل���ال  م�ساحل���ه« وم�س���ى يف 
حال���ة الف���الح العام���ة ل تخ�س ه���ذه ال���وزارة فقط بل، 
هن���اك م�سالح تت�سل بال���وزارات الأخرى واإين اأحاول 
جه���دي التع���اون مع بقية ال���وزارات« بع���د ذلك يعرتف 
ب���اأن امل�س���اكل الت���ي جتاب���ه الفالح كب���رية، ن���رتك اأول 
وزي���ر للزراعة يف العهد اجلمهوري يتحدث »اإن م�ساكل 

الفالح م�ساكل مزمنة معقدة طال عليها الزمن، وبعزمنا 
الث���وري �سيكون جهادنا يف �سبي���ل خدمته لينعم بطعم 
احلي���اة وحتى تكون الإجن���ازات عملي���ة وعلمية«، كما 
ب���ني الوزي���ر املذكور اأن���ه ي�سعى حالي���ًا لو�سع م�سروع 
لتاأم���ني م�ستوى معي�س���ة منا�سبة للف���الح ب�سكل يحفظ 
كرامته وي�سعره باأنه اإن�سان، لأنه كان يعمل طوال العام 

حتت ال�سياط مقابل ع�سرة دنانري فقط.
خطى هدي���ب احلاج حمود وزي���ر الزراعة خطوة مهمة 
باجت���اه تلك الأه���داف عندما اأ�سدر البي���ان رقم 1 حول 
ق�سم���ة احلا�س���الت الزراعي���ة، ال���ذي ح���دد في���ه حقوق 
الف���الح وامل���الك على حد �سواء. اإن اأه���م ما جاء يف هذا 
البي���ان ه���و تق�سي���م احلا�س���الت الزراعية ب���ني الفالح 
وامل���الك منا�سفة بينهم���ا، اإل اإذا ج���رى التفاق على اأن 
تك���ون ح�سة الفالح اأكر من ذل���ك فيوؤخذ بها، ويتحمل 
امل���الك رواتب واأجور وكالئ���ه ومراقبي���ه وكافة اأعمال 
املراقب���ة والإدارة. اأم���ا الأعم���ال الأخ���رى والتي تعود 
بالنف���ع على الطرف���ني كاأجور الكي���ل فيتحملها الطرفان 
بن�سب���ة ح�سته���ا. وم���ن الأم���ور املهم���ة الت���ي ج���اء بها 
البي���ان، اأن يكون امل���الك م�سوؤوًل عن ن�س���ب امل�سخات 
وتوابعها وت�سغيلها ونفقاتها، واأن وجود م�سخة لغري 
�ساحب الأر�س ل يوؤثر على ن�سبة ح�سة الفالح املقررة 

مبوجب هذا البيان.
مل يك���ن ناجي طالب وزير ال�س���وؤون الجتماعية، بعيدًا 
ع���ن الفالحني على الرغم من انتمائه اإىل فئة ال�سراكيل، 

فعن���د اإطاللت���ه الأوىل ع���ر ال�سح���ف، اأك���د طالب على 
تخ�سي����س اأر�س وم�سكن للفالحني، مبينًا اأن هذا الأمر 
من �ساأنه اأن يقف حائاًل دون ا�ستمرار الهجرة من الريف 
اإىل بغداد، اإذ ذكر ما ن�سه بهذا ال�ساأن:” اأعتقد اأن الفالح 
اأذا ما اأمتلك اأر�سًا وم�سكنًا وقدمت اإليه امل�ساعدات التي 
متكنه من ا�ستثمار اأر�س���ه حتى ي�ستطيع الوقوف على 

قدميه فاإنه �سوف لن يفكر بالهجرة من اأر�سه«.
كان���ت من جملة م���ا اتخذته حكومة الث���ورة جتاه طبقة 
الفالح���ني، هو اإلغ���اء قانون دع���اوى الع�سائ���ر وذيوله 
وتعديالت���ه يف 27 مت���وز 1958، وعلي���ه اأ�سبح هناك 
قانون���ًا واح���دًا ت�سري اأحكام���ه يف عموم الع���راق، هو 
قانون العقوبات البغ���دادي، وجتدر الإ�سارة اأن الهدف 
م���ن اإلغ���اء قانون دع���اوى الع�سائ���ر، هو اإلغ���اء التمييز 
ال�سارخ بني العراقيني يف اخل�سوع للقانون. فقد حكم 
عل���ى الفالح���ني اخلن���وع للع���رف الع�سائري ال���ذي كان 
ميثل���ه ال�سيخ الذي غالب���ًا ما يكون جاه���اًل، وبني اأبناء 
املدين���ة الذي كان الفي�سل بينهم ه���و قانون العقوبات، 
لذلك ع���د اإلغاء قان���ون دعاوى الع�سائ���ر مبثابة حتطيم 
قاع���دة الإقطاع الق�سائي���ة يف العراق. وميكننا اأن نفهم 
قرار تبديل اأ�سم لواء )حمافظة( املنتفك اإىل النا�سرية، 

ولواء الدليم اإىل الرمادي، يف هذا ال�سياق.
كان املوق���ف الأه���م لث���ورة 14 مت���وز جت���اه الفالح���ني 
ه���و اإ�سدارها لقانون الإ�س���الح الزراعي رقم 30 الذي 
اأ�سب���ح ناف���ذ املفع���ول اعتبارًا م���ن 30 اأيل���ول 1958، 

ومبوجب���ه اأ�سبح احلد الأعل���ى للملكي���ة الزراعية األف 
دومن م���ن الأرا�س���ي املروي���ة �سيح���ًا واألف���ني دومن من 
الأرا�س���ي الدميي���ة، واأعط���ى القانون، ال���ذي يعد ثورة 
اجتماعي���ة حقيقية، اجلهاز الإداري مدة خم�س �سنوات 

لإكمال عمليات ال�ستيالء والتمليك.
حاولت وزارة ال�سحة من جانبها التعوي�س عن حرمان 
القرى والأري���اف من اخلدمات ال�سحية يف عهد ما قبل 
الثورة، فا�ستحدث���ت لذلك مديرية خا�سة ل�سحة القرى 
والأري���اف اأنيط���ت به���ا مهم���ة رف���ع امل�ست���وى ال�سحي 
خ���ارج املدن، ويف الوق���ت نف�سه طلب���ت وزارة ال�سحة 
م���ن مديري���ات �سح���ة الألوي���ة )املحافظ���ات( تزويدها 
باملواق���ع الريفية التي ل توجد فيها مراكز �سحية ثابتة 
اأو �سي���ارة، بغي���ة اإدخالها يف منه���اج الإ�سالح ال�سحي 

العام.
حظي���ت الطبق���ة العاملة بن�سيب وافر م���ن الهتمام، اإذ 
اأ�سدرت الث���ورة عدة قرارات حاولت فيها رفع م�ستوى 
تل���ك الطبقة والتخفيف ع���ن كاهلها بع����س ال�سيء.كان 
باك���ورة ه���ذه الق���رارات ه���و تخفي����س �ساع���ات العمل 
اليومية للعمال يف املعامل الإنتاجية اإىل 8 �ساعات بعد 

اأن كانت 9 �ساعات.
ومم���ا له مغزاه يف ه���ذا ال�سدد، اأن حمم���د حديد وزير 
املالي���ة، اأعلن بعد مرور اأ�سبوع���ني على حدوث الثورة، 
اأن���ه ب�س���دد اإ�سدار نظ���ام �سريب���ي جديد م���ن �ساأنه اأن 
يقي���م بع����س العدال���ة وامل�س���اواة، وعلي���ه ق���دم حمم���د 
حديد مق���رتح بتاأليف جلنة من وزراء املالية والداخلية 
وال�س���وؤون الجتماعية لإعادة النظ���ر يف قانون ر�سوم 
البلدي���ات، بغية تخفيف الر�سوم عل���ى العمال والك�سبة 
الفقراء واأ�سح���اب املهن، والذي حظي مبوافقة جمل�س 

الوزراء.
روات���ب  زي���ادة  عل���ى  الث���ورة  حكوم���ة  اأقدم���ت  كم���ا 
امل�ستخدم���ني على املالك الدائم مبق���دار دينارين �سهريًا 
عل���ى اأن ي�سمل ذلك جميع التواب���ع والفرا�سني، وجميع 
امل�ستخدمني الآخرين يف اخلدمات املدنية والع�سكرية، 
ممن يتقا�س���ون راتبًا اأ�سميًا يقل ع���ن ع�سرة دنانري يف 

ال�سهر.
اعرتف���ت الث���ورة بح���ق العم���ال يف التنظي���م النقاب���ي 
وت�سكيل نقابتهم واحتادهم العام. فقد وعد ناجي طالب 
وزي���ر ال�س���وؤون الجتماعي���ة، وفدًا من العم���ال باإجازة 
حكومة الثورة لنقابات العمال عند انتهائها من �سياغة 
قانون العم���ال اجلديد والذي و�سفه باأن���ه ي�ستمل على 

امتيازات كثرية للعمال وت�سمن جميع حقوقهم.
عن ر�صالة )املوقف الر�صمي وال�صعبي من �صكان االأكواخ » 
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كانت مؤسسة دوكسيادس قد وضعت تخطيطا 
لمدينة بغداد، يتضمن مواقع المشاريع السكنية، 
فضال عن مقترحات اخرى، منها استحداث قناة 
مائية في شرق مدينة بغداد بعرض 20 مترا، 
تنقل المياه من نهر دجلة شمال مدينة بغداد 

)صدر القناة( حتى نهر ديالى في جنوب المدينة، 
وعلى جانبي هذه القناة شريط اخضر، مع طريق 

رئيس للمرور على جانبي القناة، لتسهيل االنتقال 
من جنوب المدينة الى شمالها بسهولة.

اأعلن���ا ع���ن املناق�س���ة لهذ امل�س���روع يف �سن���ة 1961، 
وتقدم ع���دد من ال�سركات الكبرية، كان املقاول الول 
غري عراقي وق���دم اقل مبلغ، والث���اين �سركة عراقية 
لها خرة جيدة، ال ان �سعرها يزيد على الول بنحو 
15 باملئ���ة. وبع���د ان تاأكدت من توف���ر جميع املكائن 
الالزمة والأمكانية املنا�سبة للمقاول العراقي، قدمت 
تقري���ر الحال���ة مقرتح���ا مفاحت���ة ال�سرك���ة العراقية 
لتخفي����س اأ�سعاره���ا واحال���ة العم���ل اليه���ا، واأناطة 
م�سوؤولية ال�سراف اىل اأمانة العا�سمة كونها اجلهة 
امل�ستفي���دة م���ن امل�س���روع. وبعد تق���دمي التقرير اىل 
جمل�س العمار، طلب مني �سباط جلنة ان�ساء الدور 
ال�سكني���ة لل�سباط يف بغداد، وه���ي جلنة مكونة من 
ثالث���ة �سباط برتبة زعيم ان اح�س���ر اىل مقر وزارة 
الدفاع ظهر ذلك اليوم، مع تقرير امل�سروع وخرائطه 
لبح���ث الم���ر. ول اعل���م، مل���اذا مل يطل���ب م���ن وزي���ر 

ال�سكان او املدير العام لالإ�سكان ذلك؟
ح�سرُت اىل مقر وزارة الدفاع، وهو مقر عبد الكرمي 
قا�س���م رئي�س الوزراء ووزير الدفاع، ف�سال عن كونه 
رئي�س جمل�س العمار. وبع���د انتظار زهاء ال�ساعة، 
ا�ستدعيُت للدخول اىل �سالة الجتماع، وهي ال�سالة 
التي ي�ستقبل فيها قا�سم �سيوفه او م�سوؤويل الدولة. 
كان الزعي���م قا�سم يجل�س متو�سطا الطاولة الكبرية، 
وبع���د ان ُقدمت اليه من قبل اللجنة املذكورة، حياين 
بلطف، وطلب ايل اجللو�س اىل جانبه. ويف اجلانب 
الآخ���ر او عل���ى ي�ساره جل����س ال�ست���اذ حممد حديد 
وزي���ر املالية،وه���و مو�س���ع اعتم���اد الزعي���م وثقته، 

وحول املائدة جل�س عدد من كبار ال�سباط.
طل���ب الزعي���م قا�سم من���ي ان ا�سرح له م�س���روع قناة 
اجلي����س و�س���رح تقري���ر الحال���ة. فتح���ت اخلرائط 
وبداأت باحلديث عن امل�سروع واهميته، ومالحظاتنا 
ح���ول املناق�سني املتقدم���ني وا�سعاره���م وخراتهم. 
وذك���رت ان مقرتحنا هو احال���ة امل�سروع اىل املقاول 
الثاين، لكونه عراقي، وعدم حتويل العملة ال�سعبة، 
وت�سجيع املقاولني العراقي���ني، ا�سافة اىل ان الفرق 
بالأ�سع���ار هو قلي���ل. وعندما ا�ستف�سرن���ا من املقاول 
عن �سبب ارتف���اع �سعره، بني ان عدم ا�ستقرار �سوق 

العمالة، وع���دم امكانية جتاهل طل���ب العمال لزيادة 
اجورهم، كان ال�سبب يف ارتفاع �سعر مناق�سته.

�ساألن���ي الزعي���م عب���د الكرمي قا�س���م: وما ه���و راأيك؟ 
وك���م تق���در ان ينق����سّ املق���اول م���ن ا�سع���اره ليكون 
موؤه���ال لإحالة العم���ل اليه؟. اجب���ت: ان مت تخفي�س 
ال�سعر املق���دم بن�سبة ع�سرة باملئة، فانا اعتقد ان ذلك 
مقبول،لك���ون العمل يحتاج و�سع ت�ساميم تف�سيلية 
للم�س���روع اي�سا. ف�ساألني: وم���اذا عن اجل�سور فوق 
القن���اة؟. اجبت: ان ذلك �سياأت���ي يف مناق�سة لحقة. 
اعرت�س قا�سم على ذل���ك، وقال: ماذا يحدث لو تاأخر 
ان�ساء اجل�سور واراد اجلي�س ان ين�سحب من بغداد 
لأي �سب���ب؟. مل يك���ن عن���دي ج���واب �س���وى ق���ويل: 
علين���ا اذن ان نعل���ن ع���ن مناق�س���ة اجل�س���ور ف���ورا. 
اجابن���ي: كال.. اطل���ب م���ن املق���اول الول ان ي�سمم 
وي�سي���د اجل�سور.. و�سغط عل���ى زر اجلر�س املعلق 
ف���وق املائدة، وطل���ب من املرافق اح�س���ار املقاول او 
م���ن ميثل���ه، وا�س���اف ان طع���ام الغ���داء )الكباب من 
�ساح���ة امليدان( �سنتناوله معا حلني ح�سور املقاول. 
والتف���َت اىل ال�ست���اذ حمم���د حدي���د وحت���دث ح���ول 
امكاني���ة ال�سيط���رة على اج���ور العم���ال، وتاأثري ذلك 
عل���ى امل�ساري���ع. اجاب حديد باأنه متفائ���ل بان ذلك ل 

يحدث بال�سكل الذي ت�سوره الآخرون.
والطر�س���ي واخلب���ز  امل�س���وي  الكب���اب  ث���م ح�س���ر 
العراق���ي، واأكلن���ا حت���ى الكتفاء، ثم �سربن���ا ال�ساي 
العراق���ي اجلي���د. وا�ستم���ر احلديث ح���ول م�ساريع 
ال�س���كان، ل�سيما ا�سكان ال�سب���اط، وكانت اأحاديث 
طبيعي���ة وخالية من التكل���ف والر�سميات، ا�ستمرت 
زهاء ال�ساعتني، وبعدها ج���اء املرافق وقال: �سيدي 
ح�سر ممثل املق���اول، ثم اأدخل ال�سالة، وهو ل يعلم 
�سبب اح�ساره،فبدت عليه عالمات الرتباك والقلق. 
طل���ب من���ه الزعي���م ان ي�سرتي���ح اأمامه م���ن اجلانب 
الخ���ر للمائ���دة. وق���د لحظ الزعي���م ارتب���اك ال�سيد 
جمي���ل، فق���ال ل���ه: ل تقل���ق نح���ن هنا للتح���دث معك 
حول م�س���روع قناة اجلي����س، فقال له ان���ه اقتيد من 
قب���ل بع����س الع�سكريني، وكاأنه ملق���ى عليه القب�س، 

ويرجو امهاله قليال لي�سرتد انفا�سه وي�سرتيح.

�س���رح الزعي���م �سب���ب لقائ���ه ه���ذا، وطلب م���ن ممثل 
املق���اول تخفي�س اأ�سع���ار املناق�سة املقدم���ة، بعد ان 
طماأن���ه بعدم ح���دوث زي���ادة يف اأجور العم���ال، فتم 
التفاق على تخفي�س ال�سعر بن�سبة 10 باملئة، واأبلغ 
ممثل املقاول بان امل�سروع �سُيحال اىل �سركته. ويف 
اخلت���ام اتخ���ذ الق���رار وان�سرفن���ا بع���د ال�ستئذان. 

وا�سبح امل�سروع من اعمال امانة العا�سمة.

أنشاء مدينة الثورة في شرق 
بغداد

 قرر الزعيم عبد الكرمي قا�سم يف اأوائل �سنة )1961( 
اخ���راج جميع �س���كان ال�سرائ���ف اىل خ���ارج مدينة 
بغداد، واأخالءهم من الرا�سي اخلالية التي �سيدوا 
عليه���ا �سرائفهم واكواخه���م، يف مناطق خمتلفة من 

بغ���داد، مث���ل ال�ساكرية يف اجلان���ب الغربي، وخلف 
ال�سدة وحمالت بغداد وغريها يف اجلانب ال�سرقي. 
وطل���ب قا�س���م ان�س���اء دور خا�سة له���م، وبعد اجناز 
الوثائ���ق م���ن قب���ل ق�س���م الت�سامي���م واحال���ه العمل 
مت���ت املبا�س���رة باإن�س���اء )1000( وح���دة �سكنية يف 
�س���رق بغ���داد مع خدماته���ا، وزعت عل���ى امل�ستحقني 
م���ن تلك العوائ���ل، واطل���ق ا�سم مدينة الث���ورة على 
ذل���ك امل�س���روع. وملا كان ع���دد تلك الدور غ���ري كاٍف، 
فقد تق���رر اعتماد تخطي���ط القطع ال�سكني���ة كاأرٍا�س 
وتوزيعه���ا على امل�ستحقني، وه���م ي�سيدون دورهم، 
بعد قيامن���ا باإن�ساء �سبكة اخلدم���ات كاملة والأبنية 
اخلدمية لتل���ك التجمعات ال�سكنية اجلديدة. غري ان 
ه���ذه العملية تو�سعت، وب���داأت الهجرة من الرياف 
جن���وب العراق تزداد، بال تنظي���م او حتديد، اىل ان 

بلغ عدد نفو�س مدينة الثورة زهاء مليون ن�سمة.
�سحي���ٌح، ان اعم���ال م�ساري���ع ال�سكان م���ن العمال 
غري املعقدة مقارن���ة مع امل�ساريع الكرى التي كانت 
تنف���ذ يف انحاء الع���راق، ال ان اخل���رات الهند�سية 
الت���ي تعلمناها من تلك امل�ساريع، بعد الغاء موؤ�س�سة 
دوك�سيار����س، كان���ت كث���رية.. ان ق�سي���ة ال�سكن يف 
اأي بل���د، م���ن اه���م الق�ساي���ا واخطره���ا، ق���د ُتف�سل 
امل�ساري���ع ال�سكانية عل���ى امل�ساريع الخرى وتتقدم 
عل���ى �سواه���ا. وكثريا م���ا تدخل اجلان���ب ال�سيا�سي 
والتناف�س���ي يف املو�س���وع. لق���د ا�ستطعنا ان نحقق 
اله���داف وامله���ام م���ع املهند�سني الذي���ن مت تعيينهم 
وتدريبه���م، واأنيط���ت به���م امل�سوؤولي���ات م���ن تنفيذ 
ومراقبة وغريها. ا�ستطعنا ان ُنن�سىء نحوع�سرين 
الف وحدة �سكنية مع كامل البنية اخلدمية و�سبكات 
اخلدمة الالزمة لها خالل ال�سنوات من 1959 ولغاية 
1964. ومل ي���زل النا�س يلهجون باإح�سان ملا قدمناه 
يف تل���ك الفرتة من م�ساريع �سغرية او كبرية، بقيت 

عالقة يف الذاكرة العراقية على مر ال�سنني.

عن مذكرات اال�ص���تاذ املدفعي ) نحو عراق جديد �ص���بعون عامًا من 
البناء واالإعمار( 

األول ال�����ج�����م�����ه�����وري  ال����ع����ه����د  ذك�������ري�������ات  م������ن 

مشروع قناة الجيش و إنشاء مدينة الثورة
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ريسان عامر عبد هللا

إذا كان لمرحلة العهد الملكي، من ايجابيات 
فانها وبحسب بعض المؤرخين هيأت الشروط 
الموضوعية لنمو الحركة الوطنية والقومية، 

األدوات الالزمة لعملية التغيرات التي تحققت 
صبيحة يوم الرابع عشر من تموز 1958.

وبعد القضاء على النظام الملكي خطت الثورة 
سياسة جديدة أطمأنت من خاللها الدول 

الشيوعية وعلى رأسها االتحاد السوفيتي وكذلك 
القيام ببعض الخطوات التي تضمن امن البالد 
وسالمتها، من احتماالت التدخل االجنبي.وفي 

برقية من الخارجية البريطانية موجهة الى 
واشنطن، تشير الى نية الحكومة التركية التدخل 

عسكريا في العراق، مما قد يثير ذلك الروس.
وما ان نجحت الثورة، حتى اعلن االتحاد السوفيتي 

اعترافه بالجمهورية العراقية وتأييده للثورة 
التي وصفها ».. بانها نضال ضد االمبريالية« وجاء 
االعتراف يوم 16تموز1958، وأعلن بعد ذلك عن 

استئناف العالقات الدبلوماسية بين البلدين.

ويف جمل����س المن ومن خ���الل املناق�سات التي جرت يوم 
16مت���وز 1958 ح���اول الحتاد ال�سوفيت���ي ف�سح دوافع 
النزال المريكي والريطاين معترا ذلك من نتائج حلف 

بغداد ومبداأ ايزنهاور.
وعلى �سوء هذه املواقف ال�سوفيتية، مل يرتدد العراق يف 
ا�ستئن���اف العالقات والتب���ادل الدبلوما�سي، فقرر جمل�س 
ال���وزراء ذلك بجل�ست���ه املنعقدة بتاري���خ 17متوز1958. 
ويب���دو ان جمل�س ال���وزراء العراقي اتخذ هذا القرار على 
الرغ���م م���ن ان عب���د الكرمي قا�س���م اراد جتن���ب كل ما يثري 
الغ���رب، او يعط���ي للث���ورة النحياز جلهة م���ا، مما يوؤلب 
الق���وى الغربي���ة الت���ي كانت ترتب����س بالث���ورة، ولكي ل 
يدخل يف اآتون امل�ساج���الت ال�سيا�سية اأو املواقف احلادة 
الت���ي تق���ود اىل املواجهة املبك���رة اأو ي�سفي عل���ى الثورة 
�سبغة �سيوعية كم���ا اأراد بع�سهم ان ي�سفها.وهكذا عادت 
العالق���ات ب���ني البلدين ومت تعي���ني عبد الوه���اب حممود 
�سف���ريا يف مو�سك���و برت�سي���ح م���ن عبد اجلب���ار اجلومرد 
وزير اخلارجية، وقدم اوراق اعتماده يف 28 كانون اأول 

.1958
ويبدو ان مو�سك���و اخذت تر�سم وتنفذ �سيا�ستها اخلا�سة 
باملنطق���ة العربية ب�س���كل عام والعراق ب�س���كل خا�س بكل 
دقة، حت���ى ل ت�سيع اي���ة فر�سة تقربها م���ن املنطقة، ومن 
ثم زي���ادة نفوذ الحتاد ال�سوفيتي وتثبت���ه بال�سيغة التي 

يراها منا�سبة ل ان تعر�س عليه كما يف ال�سابق.
ويف المم املتح���دة مل يدخ���ر الحت���اد ال�سوفيتي جهد يف 
الدف���اع ع���ن الع���راق بوجه حم���اولت التدخ���ل الع�سكري 
الريطاني���ة والمريكي���ة، اإذ هي���اأ الريطاني���ون اجلان���ب 
ال�سرعي والقانوين يف حالة تدخلهم ع�سكريا يف العراق.

وطالب الحتاد ال�سوفيتي جمل�س المن واجلمعية العامة 
ل���الأمم املتح���دة لتخ���اذ الج���راءات الفوري���ة واحلا�سمة 
ليق���اف التدخ���الت، وطالب يف البيان ال���ذي اأ�سدره يوم 
18 مت���وز1958 بوقف التدخ���ل الع�سك���ري يف ال�سوؤون 
الداخلي���ة لالقطار العربي���ة، وهدد باأنه ل���ن يبقى مكتوف 

اليدي.

وبعد ذل���ك جاءت اخلطوة الكر فعالية على ما يبدو على 
الرغم من حمدوديتها، فقد اأعلنت وكالة )تا�س( ال�سوفيتية 
ان الق���وات اجلوي���ة والرية والبحري���ة ال�سوفيتية تقوم 
مبن���اورات ع�سكري���ة وا�سع���ة النط���اق و�ستك���ون القوات 
البحرية باأمرة املار�سال غري�سكو )Greshko( والقوات 

.)Gertscoon(الرية بقيادة جرت�سكون
ووج���ه الحت���اد ال�سوفيت���ي حتذي���را اىل املاني���ا الغربية 
وايطالي���ا وكذل���ك )ا�سرائي���ل( بع���دم ا�ستخ���دام اأرا�سيها 
وب�سائعه���ا واأجوائه���ا لنقل ق���وات »الغا�سب���ني« على حد 
 )Khroshoof( خرو�س���وف  النذار.وطال���ب  تعب���ري 
ب�سفت���ه رئي�س وزراء الحت���اد ال�سوفيتي بر�سالة موجهة 
اإىل روؤ�س���اء ال���دول الكرى لعق���د اجتم���اع عاجل يف 19 
متوز 1958، ملعاجلة املوقف املتاأزم يف ال�سرق الو�سط، 
المريك���ي  الع�سك���ري  التواج���د  ر�سالت���ه  يف  وا�ستنك���ر 
اإجراءات���ه  وع���زز  والردن.  لبن���ان  يف  والريط���اين 
الدبلوما�سية باإجراءات عملية اأكر فاعلية، وذلك بار�ساله 

الطائرات وال�سلحة اىل دم�سق.
ومما جتدر الإ�سارة اإليه ان الزعيم ال�سوفيتي خرو�سوف 
ها منعطفا كب���ريًا يف املنطقة )اذابت  ق���د حيا الثورة واعدَّ
حل���ف بغ���داد ب�سرع���ة( وطال���ب باإخ���راج ممث���ل الع���راق 
ال�سابق يف جمل����س المن، واعطاء كر�سي���ه الدبلوما�سي 

اىل املندوب اجلديد.
ويف المم املتح���دة �س���رح ها�س���م جواد، من���دوب العراق 
الدائ���م يف المم املتح���دة بتاري���خ 19 مت���وز1958، اأن 
احلكوم���ة العراقية توؤي���د دعوة الحت���اد ال�سوفيتي بعقد 
اجتم���اع عاج���ل يح�س���ره اقط���اب ال���دول الك���رى، وذلك 
لبح���ث الو�سائل التي من �ساأنها ان تخفف من حدة التوتر 

يف الوطن العربي.
ويف 24مت���وز1958، ك���رر الحت���اد ال�سوفيت���ي ان���ذاره 
اىل تركي���ا حذرها في���ه من القيام بتح���ركات ع�سكرية �سد 

العراق وحكومته اجلديدة. ويف الثالث 
م���ن اآب 1958 �س���رح ها�س���م ج���واد، ممث���ل الع���راق يف 
المم املتح���دة... ان للحكوم���ة ال�سوفيتي���ة احل���ق يف ان 
تظه���ر اهتمام���ًا مب�س���اكل ال�س���رق الو�س���ط لأن الحت���اد 
ال�سوفيت���ي ه���و احدى الدولت���ني الكبريت���ني.. واأنه يجب 
اأن يكون لالحتاد ال�سوفيتي م�سالح اقت�سادية وع�سكرية 

و�سيا�سية يف املنطقة.
ومم���ا تقدم يت�س���ح ان ال�سوفيت اأرادوا م���ن وراء ذلك ان 
يثبت���وا للع���امل ان �سيا�س���ة النغ���الق والنكف���اء والعزلة 
مل تع���د تتنا�سب ومكانة الحت���اد ال�سوفيت���ي التي اأثبتت 
نتائ���ج احلرب العاملي���ة الثانية، و�سراع احل���رب الباردة، 
اأن���ه اح���د قطب���ي ال�س���راع العامل���ي، ل�سيما بع���د القدرات 

الع�سكري���ة الكب���رية والتق���دم الذي ح�سل في���ه، ف�ساًل عن 
المريك���ي  النف���وذ  احت���واء  اإىل  ال�سوفيتي���ة  التطلع���ات 
املت�ساع���د والوق���وف بوج���ه الأح���الف الع�سكري���ة الت���ي 
ت�سع���ى الوليات املتحدة اإىل ت�سكيلها، للوقوف بوجه املد 
ال�سيوع���ي املت�ساعد يف منطقة ال�س���رق الأو�سط، واإيجاد 
اأنظم���ة حك���م على وفق املفه���وم ال�سوفيتي، مم���ا اأدى اإىل 
زي���ادة ظهور الحت���اد ال�سوفيتي كقوة عظم���ى يف مقابل 
ق���وة الولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة، وظهور نظ���ام عاملي 
ثنائ���ي القطبية مما اث���ر يف م�سار ال�سيا�ست���ني الأمريكية 

وال�سوفيتية يف املنطقة والعراق ب�سكل خا�س.
�سه���دت العالق���ات العراقي���ة – ال�سوفيتي���ة ب�س���كل خا�س 
والعراقي���ة مع دول املع�سكر ال�سرتاكي ب�سكل عام تطورًا 
كب���ريًا بعد ث���ورة 14 متوز 1958، ويع���ود ذلك اإىل اإنهاء 
العمل مبعاه���دة 1930، والتي قيدت العراق بعدم اجراء 
مفاو�س���ات اأو عق���د اتفاقي���ات اأو معاه���دات م���ع اأية دولة 
اأجنبي���ة ال مبوافق���ة بريطاني���ا. ف�س���اًل ع���ن النتق���ادات 
الت���ي وجه���ت م���ن اط���راف اجلبه���ة الوطني���ة اإىل جمل�س 
الأعمار، لالعتم���اد فقط على ال�س���ركات الغربية يف اعمار 
الب���الد وتطويرها.واأجمع���ت اأراء قيادة الث���ورة اأجمعت 
على �س���رورة عدم القت�س���ار على ال�س���ركات الغربية يف 
تطوير الب���الد، وان م�سلحة الب���الد ت�ستوجب ان يتعامل 
مع الحت���اد ال�سوفيتي، بو�سفه اأول دول���ة اأجنبية كرى 
اعرتف���ت بحكوم���ة الثورة كما ان العتم���اد على ال�سركات 
الأجنبي���ة الغربي���ة فقط بعده احدى مرتك���زات الغرب يف 

العراق.
وكان ع���دد م���ن اأ�سح���اب ه���ذه الآراء ي���رون ان التع���اون 
القت�س���ادي والفني م���ع دول املع�سك���ر ال�سرتاكي ب�سكل 
ع���ام، والحت���اد ال�سوفيت���ي ب�س���كل خا�س ه���و ال�سمانة 
الأكي���دة لتحقي���ق التنمي���ة الوطني���ة، وم���ن ث���م حتقي���ق 
حتقي���ق  م���ع  يتما�س���ى  ال���ذي  القت�س���ادي  ال�ستق���الل 

ال�ستقالل ال�سيا�سي.
وق���د ح���اول جمل����س الأعمار بع���د الث���ورة تطبي���ق عقود 
املقاول���ة مع ال�سركات ال�ست�سارية تطبيقًا �سارمًا ودقيقًا، 
مم���ا اأدى اإىل هروب بع�س ال�سركات الأجنبية، من مواقع 
العمل، وطرد بع�سهم الآخر وكانت منها �سركات بريطانية 

واأمريكية وايطالية وبلجيكية.
لق���د حت���ول مو�س���وع التع���اون القت�س���ادي والفن���ي مع 
دول املع�سكر ال�سرتاكي ب�س���كل عام والحتاد ال�سوفيتي 
ب�سكل خا����س اىل �سعار ثابت توؤكد علي���ه ب�سورة دائمة، 
املوؤث���رة يف  ال�سيا�سي���ة والوطني���ة  الق���وى  ومتوا�سل���ة 

ال�سارع العراقي وقت ذاك.

عن ر�صالة )العالقات العراقية ال�صوفيتية 1968-1963 (

موقف األتحاد السوفيتي من قيام ثورة 14 تموز 1958
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م����ن غوام�����ض تاريخن����ا  ه����ذا املو�ص����وع اجل�صي����م  ي����زل  ومل 
احلدي����ث..اأرى ان احلقيقة ال تكتمل اال ب�صهادة الفريق الركن 
رفي����ق ع����ارف، وهي ال�صهادة التي بخل ع����ارف ببيانها ب�صكل 

علني حتى وفاته يف �صهر اآب 1992.
يف منت�ص����ف الثمانيني����ات عرفن����ي ال�صي����د اأن����ور عب����د احلميد 

ال�صامرائي على احد اأقرباء املرحوم رفيق عارف، وهو ال�صيد 
�صفي����ق القيمقج����ي، وهو �صاب����ط متقاعد واأدي����ب �صاعر، وهو 
�صقي����ق عمي����د ال�صرطة الريا�ص����ي فهمي القيمقج����ي وقد توفاه 

الله يف 22 ت�صرين االول 1997.
وجرى احلديث عن ثورة متوز 1958 وموقف رفيق عارف، 
فق����ال يل ان خال����ه رفي����ق ع����ارف رف�����ض رف�صا تام����ا احلديث 
ع����ن املو�ص����وع او اأج����راء اي لق����اء م����ع �صحف����ي او باحث على 
ح����د �صواء، وانه يع����رف �صر الثورة !. بعد اي����ام التقيت ال�صيد 
�صفيق القيمقجي يف مكتبة املثنى واأخربين انه زار خاله رفيق 
ع����ارف ومعه ال�صيد ان����ور ال�صامرائي الذي تق����ع داره بالقرب 
م����ن دار ع����ارف يف الوزيرية، وعلم ان املرح����وم عارف �صرع 
بكتاب����ة ذكريات����ه وت�صجي����ل �صهادت����ه للحقيق����ة والتاري����خ، وال 
ين����وي ن�صره����ا اال بعد حني.. وان����ه يحتاج اىل بع�����ض املراجع 
الأكمال الكتابة و�صحذ ذاكرته، فاخرباه ان لهم احد اال�صدقاء 
ال�صب����اب، وهو كاتب هذه ال�صطور، ميكن����ه ابداء امل�صاعدة يف 
ذل����ك، فوافق بال ت����ردد، وانه �صيك����ون يف ا�صتقبالنا يف داره 

بعد يومني.
يف الي����وم املحدد ذهبت مع ال�صيدي����ن �صفيق القيمقجي واأنور 
ال�صامرائ����ي اىل دار رفيق عارف، الواقع����ة خلف بناية املجمع 
لدار،التقين����ا  ب����اب  اىل  الو�ص����ول  وقبي����ل  العراق����ي،  العلم����ي 
الدكت����ورة عالي����ة �صو�صه وه����ي ت�صكن بيتا جم����اورا، فالتحقت 
بن����ا. ويف البداي����ة ذكر املرحوم رفيق ع����ارف ان الدكتور علي 
ال����وردي ال����ذي ي�صكن هو االخر بيتا غ����ر بعيد، يزوره ب�صكل 

دوري ويتحدثان باأمور تاريخية.
ومما ذكره يف تلك اجلل�صة �صكره الأحمد ح�صن البكر الرئي�ض 
ال�صاب����ق على اعادة حقوقه التقاعدية كاملة. وملا جرى احلديث 
ع����ن ثورة متوز ذكر انه اأمتن����ع عن احلديث حتى للمقربني منه 

الأ�صب����اب تتعل����ق بامل�صلح����ة الوطني����ة وان اكرث املعني����ني باالأمر 
احي����اء، واأمل����ح اىل اأن����ه يع����رف �ص����ر ق����ادة الث����ورة و�صالته����م، 
و�صلته هو بتلك الوقائع، وذكر ان تلك االحداث مل تتجرد من 
ح�صا�صياته����ا التاريخية، الن بناء الدولة بعد ثورة متوز اعتمد 

على جمريات تلك االأحداث التاريخية اخلطرة.
وان����ه يتحمل مع املرحوم غ����ازي الداغ�صتاين بع�ض امل�صوؤولية 
يف ذل����ك، ملوقفهم����ا املرتدد م����ع تنظيم ال�صب����اط االحرار. وانه 
�ص����رع بكتاب����ة مذكرات����ه بذل����ك وو�ص����ع روؤو�����ض امل����واد الت����ي 
يكتبها، �صاكرا الدكت����ورة عالية �صو�صة على ح�صولها �صورة 
ا�صبارته التقاعدية كاملة من هيئة كتابة التاريخ الع�صكري يف 
وزارة الدفاع، مما �صي�صهل عملية الكتابة والتذكر. لقد زودته 
فيم����ا بع����د بالعديد من الكت����ب والدوري����ات وامل�صموعات ونحو 
ذل����ك، وم����ن الطريف انه كان ال يب����ايل بروايات بع�ض اال�صماء 
ويعده����ا غر اأمين����ة. ومل تزل قائمة حمتويات مذكراته وبع�ض 

التعليقات بقلمه موجودة لدي.
ورفي����ق ع����ارف م����ن اأ�صرة بغدادي����ة قدمية �صكن����ت حملة جديد 
ح�ص����ن با�ص����ا، م����ن اأع����الم اال�ص����رة ح�ص����ني افن����دي القيمقجي 
املتوف����ى �صن����ة 1899 �صاح����ب املجل�����ض الكبر، اأعقب����ه ولداه 
احم����د وع����ارف، ام����ا اأحم����د فه����و وال����د االطب����اء امل�صهوري����ن 
اأح�ص����ان واأك����رم واأن����ور، وام����ا ع����ارف افندي فه����و والد رفيق 
ووفي����ق ال����ذي كان اآمرا لل����واء االأول وبرتبة عمي����د عند اندالع 
الث����ورة. بعد جناح الثورة مت اعتقال����ه وحماكمته اأمام املحكمة 
ع�صكري����ة ملحاكم����ة رجال العهد امللكي، ث����م مت االإفراج عنه بعد 
ث����الث �صنوات، ومت����ت اإعادة االعتب����ار اإليه بعد اإلغ����اء املحكمة 
املذك����ورة واإلغاء كاف����ة اإجراءاتها. وبقي الفري����ق الركن حممد 
رفي����ق ع����ارف متقاعدًا يف العراق ومل يغ����ادره، وحج اإىل بيت 

الله احلرام، وتويف يف بغداد اأواخر اآب 1992.

رئيس أركان الجيش رفيق عارف..
هل كان يعلم بتنظيم الضباط األحرار؟!

رحم اهلل رفيق عارف الرئيس االخير 
ألاركان الجيش العراقي في العهد 

الملكي، فقد كان بغداديا حتى النخاع، 
فطيبته هي التي لعبت دورا كبيرا 

في مضي تنظيم الضباط األحرار الى 
النهاية وقيام ثورة تموز 1958. لقد 
)طمطم( ما كان يبلغه من نشاط 
التنظيم، وقلل من أهميته أمام 

الثالثة الكبار: نوري باشا واألميرعبد 
األله والملك الشاب فيصل الثاني.

رفعة عبد الرزاق محمد


