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آية جميل عباس

عقب قيام ثورة 14تموز عام 1958، حدثت العدد 
من المتغيرات على الصعيد السياسي واالجتماعي 

واالقتصادي، وكانت الثورة انعطافا تاريخيا في 
حياة العراق الحديث، فقد اتخذت قيادة الحكم 

الجديد قرارات عديدة إيذانا بأن الثورة قد شرعت 
فعال بالعمل الجدي، ومن بين القرارات إلغاء 
االتحاد مع األردن( االتحاد الهاشمي(، وإعادة 
العالقات الدبلوماسية مع االتحاد السوفيتي، 

والصين واألردن والجمهورية العربية المتحدة 
وكذلك صدور قرارات على الصعيد الداخلي التي 

تقضي على التمييز بين المجرمين والسياسيين، 
وكذلك رفع الحظر عن األحزاب السياسية،وقيام 

الثورة بالعديد من اإلصالحات على الصعيدين 
االقتصادي واالجتماعي منها إلغاء نظام دعاوى 
العشائر واإلصالح الزراعي، وانسحاب العراق 

من المنطقة اإلسترلينية، وتتطلب هذه 
المرحلة وجود دستور جديد يعمل به يتماشى 
مع التغيرات الجديدة؛ لذلك تقرر إنهاء العمل 

بالدستور العراقي لعام 1925 منذ صباح 14تموز 
.1958

كانت الثورة عازمة منذ البداية على و�س���ع د�ستور للبالد 
لغر����ض نقل الثورة اىل و�س���ع د�س���توري ثابت،وب�س���اأن 
حك���م القان���ون الأ�سا�س���ي العراقي بعد جن���اح الثورة قال 
ح�سني جميل: “من املعلوم اأن املتفق عليه اإذ حدث انقالب 
�سيا�س���ي يف اأي بل���د وجن���ح كما ه���و مت يف الع���راق يوم 
14متوز عام 1958 املا�س���ي من املتفق عليه اأن الد�س���تور 
يف هذه احلالة ي�سقط حال من تلقاء نف�سه، وعلى هذا فاأن 
م���ن حق زعماء حركة 14متوز ع���ام 1958، يف العراق ان 

يعدو القانون الأ�سا�سي العراقي وتعديالته ملغاة.
ات�سل يف 20متوز عام 1958، حممد �سديق �سن�سل وزير 
الإر�س���اد، وحمم���د حدي���د وزير املالي���ة باملحام���ي ح�سني 
جميل وكلفاه بو�سع م�سودة د�ستور موؤقت، وقد طلبا منه 
اأن يراع���ي يف عمله نقطت���ني هما: الن�ض عل���ى اأن العراق 
ج���زء من الأمة العربية، وعل���ى ان العرب والأكراد �سركاء 
يف هذا الوطن، وقد ت�سكلت جلنة لو�سع الد�ستور املوؤقت 
م���ن ال�س���ادة: ح�سني جمي���ل، ح�سني حميي الدي���ن، وعبد 
الأم���ر العكيلي،معتم���دة يف عملها على د�ست���ور 1�سباط 
1956امل�سريني،  1953املوؤقت، ود�ستور23حزي���ران عام 
وذل���ك بالنظ���ر للت�ساب���ه ب���ني و�س���ع اجلمهوريت���ني بع���د 
الثورت���ني ولت�ساب���ه حاج���ات احلك���م يف اأعق���اب الثورة، 
ف�سال عن اقتبا�ض بع�ض الفقرات من منهاج حزب املوؤمتر 
الوطني، ويف 27متوز عام 1958، اأعلن عبد الكرمي قا�سم 
ع���ن انبثاق الد�ست���ور املوؤقت بعد اأن �س���ادق عليه جمل�ض 
الوزراء، وجمل�ض ال�سيادة، ومن ثم قام عبد ال�سالم عارف 
نائ���ب رئي�ض الوزراء بق���راءة ن�سو����ض الد�ستور املوؤقت 

عن طريق الإذاعة.
ت�سم���ن الد�ست���ور املوؤقت ثالثني مادة موزع���ة على اأربعة 
العم���ل بالقان���ون  انته���اء  اأعل���ن فيه���ا  اأب���واب، ومقدم���ة 

الأ�سا�س���ي العراق���ي، وتعديالته، وبين���ت م�سوغات اإلغاء 
الد�ست���ور القدمي، والغر�ض من و�س���ع د�ستور جديد واأن 
هذا الد�ستور موؤقت يف مدة النتقال اإىل اأن ي�سرع د�ستور 

دائم.
ذك���ر ح�سني جميل بقوله: “اإنه يف يوم 20متوز طلب منه 
حمم���د �سدي���ق �سن�س���ل، وحممد حدي���د امل�سارك���ة بو�سع 
م�س���ودة د�ست���ور موؤق���ت للب���الد وطلبا من���ه ان تراعى يف 
و�سع���ه مادت���ني هم���ا: الع���راق ج���زء م���ن الأم���ة العربية، 
ويق���وم الكي���ان العراق���ي عل���ى اأ�سا����ض من التع���اون بني 
املواطنني كافه باحرتام حقوقهم و�سيانة حرياتهم، ويعد 
الع���رب والأكراد �س���ركاء يف هذا الوطن، ويق���ر الد�ستور 
حقوقه���م القومية �سمن الوح���دة العراقية، وقد كان كامل 
اجلادرج���ي، وحممد �سديق �سن�سل قد كلفا م�سعود حممد 
واإبراهي���م احم���د �سكرت���ر احل���زب الدميقراط���ي املوحد 
لكرد�ست���ان – الع���راق، يف ع���ام 1956، بكتابة ن�ض حول 
حقوق الكورد القومية؛ ليكون �سمن منهاج حزب املوؤمتر 
الوطني الذي مل جتزه ال�سلطة يف حزيران عام 1956، ثم 
�سيغ ما قدمه الثنان حينذاك �سياغة جديدة لتكون املادة 

)3( للد�ستور املوؤقت.
ون�س���ت املادة )4( على اأن الإ�س���الم الدين الر�سمي للدولة 
وقد اأ�ساف هذه املادة جمل�ض الوزراء عند اإقرار الد�ستور، 
وذكر ح�س���ني جميل عن اإ�سافة امل���ادة )4(: “مل احدد دين 
الدولة الر�سم���ي لأين �سخ�سيا مع الدولة العلمانية وهذه 
امل���ادة جمرد حرب على ورق وجمامل���ة وا�ستطيع ان اأقول 
نف���اق”، ولكن املادة )18(ن�ست على حرية الدين واملعتقد 

لدى الطوائف غر الإ�سالمية.
اأ�س���اف جمل����ض الوزراء امل���ادة )17( التي ن�س���ت على اأن 
الق���وات امل�سلح���ة يف اجلمهوري���ة العراقية مل���ك لل�سعب 
ومهمته���ا حماية �سيادة البالد و�سالمة اأرا�سيها، ويالحظ 
ح�س���ر امل���واد )18،17،16(، الت���ي تتعل���ق ب���اأداء اخلدمة 
الع�سكري���ة لكونه���ا �سرف���ا للمواطنني وبالق���وات امل�سلحة 
ومهامه���ا وح���ق الدول���ة يف اإن�سائها فقط يف ب���اب م�سدر 
ال�سلط���ات واحلقوق والواجب���ات، ويعتق���د اأن اإدارة عبد 
الك���رمي قا�س���م كان له���ا ي���د يف و�سع ه���ذه امل���واد، ورمبا 
كان ه���و امل�س���وؤول ع���ن �سياغته���ا اأي�سا؛ لأنه���ا اقرب اإىل 
ذوق ع�سك���ري منه���ا اإىل عقلية قان���وين واإن قراءتها تذكر 
بالعب���ارات احلما�سية التي ت�سيع يف حما�سرات ال�سباط 

جلنودهم.
ومبوجب املادة )20( عه���دت مهام رئا�سة اجلمهورية اإىل 
جمل����ض ال�سي���ادة مكون م���ن رئي�ض وع�سوي���ن، ويالحظ 
ان���ه عل���ى الرغ���م م���ن وج���ود جمل����ض اإل اأن ال�سالحيات 
كانت ترتك���ز بيد القائد الع���ام للقوات امل�سلح���ة، ورئي�ض 
ال���وزراء وكان يتزعم هذين املن�سبني عب���د الكرمي قا�سم، 
واأن الد�ست���ور مل ين����ض عل���ى حقوق رئا�س���ة اجلمهورية 
و�سالحياته���ا با�ستثناء اأن جمل�ض ال�سي���ادة ي�سادق على 
الت�سريعات التي ي�سوغها جمل�ض الوزراء، وعلى ما يبدو 
اأن جمل����ض الوزراء هو ال���ذي يهيمن على جمل�ض ال�سيادة 
فقد ع���ني جمل�ض ال�سي���ادة القائ���د العام للق���وات امل�سلحة 
يف البي���ان رقم )2(يف 14 مت���وز عام 1958، وعني بدوره 
جمل����ض ال�سي���ادة القائد الع���ام للق���وات امل�سلحة مبن�سب 

رئي�ض الوزراء.
وب�ساأن الد�ستور ذك���ر ح�سني جميل: “اأن و�سع الد�ستور 
ا�ستغرق يومني فقط، لأن���ه موؤقت اأريد به نقل الثورة اإىل 
و�سع د�ستور دائم، واأن امل�سودة قبلت يف جمل�ض الوزراء 
ب���دون مداول���ة، اأو مل تناق�ض مواده مناق�س���ة م�ستفي�سة، 
وعميق���ة ثم اأنه مل يعر�ض على ال���راأي العام او على غرنا 
م���ن القانوني���ني لإغنائ���ه مبالحظاته���م، وق���د اق���ر حرفيا 
بع���د اأن اأ�سيف���ت له مادت���ا الإ�س���الم دين الدول���ة الر�سمي 
امل���ادة)4(، والق���وات امل�سلح���ة يف جمهوري���ة العراق ملك 
لل�سعب، ومهمتها حماية �سي���ادة البالد، و�سالمة اأرا�سيها 
امل���ادة)17(، وت�س���اءل ح�س���ني جميل ه���ل كان باإمكاننا اأن 
ن�س���ع د�ستورا نحدد فيه اأهدافا ومبادئ متجان�سة تر�سي 
الختالف الفك���ري والعقائدي ملختلف الق���وى ال�سيا�سية 

التي اأ�سهمت يف الإعداد للثورة؟”.
ع���د الد�ست���ور املوؤقت اأ�سرع د�ستور عراق���ي من حيث مدة 
كتابت���ه، اإذ حدثت الثورة يف 14مت���وز عام 1958، واأعلن 
عن الد�ستور والعمل مبوجبه يف 27 متوز عام 1958، اأي 
ا�ستغ���رق ت�سريع���ه مدة اأ�سبوعني وكت���ب يف يومني فقط، 
بع���د اأن ُكلف حممد حديد، وحممد �سديق �سن�سل املحامي 
ح�س���ني جميل، وبع���د ذلك عر�س���ت امل�س���ودة على جمل�ض 
ال���وزراء وبعد اإجراء تعديالت ي�س���ره مت اإقراره، و اأول 
د�ستور موؤقت يف التاريخ الد�ستوري العراقي، و يعد اأول 
د�ستور اع���رتف بحقوق الأك���راد، اإذ مل تت�سمن الد�ساتر 
ال�سابق���ة وهم���ا د�ست���ور ع���ام 1876العثماين ال���ذي طبق 

عل���ى العراق لكونه جزءًا من الدولة العثمانية، والد�ستور 
امللكي ومل تورد كلمة الكرد بني ن�سو�سها.

اغف���ل د�ستور عام 1958ق�سية تعدي���ل الد�ستور ومل ي�سر 
اإىل ذلك يف الديباج���ة اأو املواد، و�سوغ ح�سني جميل ذلك 
اأن الد�ست���ور موؤق���ت، واعتق���د اأن العم���ل به ل���ن يزيد على 
ب�سع���ة اأ�سه���ر، ول يوجد ما ي�ستوجب بح���ث هذه امل�ساألة 
التي تعالج ع���ادة يف الد�ساتر الدائم���ة، واأ�ساف انه اأقل 
الد�سات���ر م���ن حيث ع���دد امل���واد يف التاري���خ الد�ستوري 
العراق���ي اإذ �س���م ثالث���ني م���ادة فق���ط مقارنة م���ع القانون 
الأ�سا�س���ي لعام 1925، الذي يتكون من )125( مادة واأدى 
هذا الإيجاز ال�سديد اإىل عدم احتواء الد�ستور على تنظيم 
مف�سل لأية �سلطة من ال�سلطات، واىل النق�ض يف معاجلة 

كثر من امل�سائل التي تهتم الد�ساتر مبعاجلتها.
يف �س���وء ما تق���دم ميكن الزع���م اأن م���واد الد�ستور كانت 
خمت�س���رة وم���دة كتابت���ه مل ت�ستغ���رق اأك���ر م���ن يوم���ني 
واغف���ل كثرًا من املواد الت���ي ت�سمنتها الد�ساتر ال�سابقة 
والالحقة وكذل���ك املعا�سرة، اإل انه جاء يف مرحلة حرجة 
م���ن تاريخ الع���راق احلدي���ث تطلب���ت وج���ود د�ستور يف 
مرحلة النتقال من النظام امللكي اإىل النظام اجلمهوري.

كان ح�س���ني جمي���ل يرى اأن مدة النتقال ب���داأت من �سباح 
ي���وم 14متوز عام 1958، بنجاح ث���ورة ال�سعب واجلي�ض 
وق�سائه���ا على النظام امللكي واإع���الن اجلمهورية، و جاء 
الد�ست���ور املوؤق���ت لينق���ل الدولة م���ن الو�سع الق���دمي اإىل 
و�سع جديد اآخر، و انتهاء مدة النتقال هو و�سع د�ستور 
نهائي مو�سع التنفي���ذ اأي الد�ستور الدائم، ومدة النتقال 
تعن���ي النتقال بني عهد وعه���د، اأي ت�سفية الأو�ساع التي 
قام���ت م���ن اجلها الث���ورة قد تك���ون ممثل���ة يف د�ستور اأو 
قوان���ني اأو معاه���دات اأو موؤ�س�س���ات وغ���ر ذل���ك اإىل حني 
ت�سري���ع د�ست���ور نهائ���ي لنظام احلك���م واىل ح���ني ت�سليم 
�سلط���ة احلك���م اإىل املوؤ�س�س���ات الد�ستوري���ة، وبذل���ك فاإن 
م���دة النتقال تب���داأ بنجاح الثورة وتنه���ي بو�سع د�ستور 
نهائي و ما بني املدتني تعالج الأو�ساع التي اأدت اإىل قيام 
الث���ورة، وجاء الد�ست���ور املوؤقت ليعمل يف م���دة النتقال 
اإىل اأن يتخل����ض م���ن الأو�ساع ال�سابق���ة واإ�سدار د�ستور 

دائمي.
يف  ال�سيا�س���ي  ودوره  جمي���ل  ح�س���ني  ر�سال���ة:  ع���ن 

العراق1968-1954

دستور الثورة..
الدستور المؤقت، حقائق وأسرار يرويها حسين جميل
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القيسي عدنان  سيف  د. 

بادر الحزب الشيوعي العراقي للعمل الثوري في 
صفوف القوات المسلحة، وكان من أوائل القوى 

الوطنية التي توجهت اليجاد مواقع لها بين 
صفوف الجيش منذ عام 1935،و كان الحزب قد 
خاطب الجيش جنوداً وضباطًا ومراتب للوقوف 
الى جانب الشعب وتحويل بنادقهم الى صدور 
الحكام ال الى إخوانهم من الفالحين وذلك في 
البيانات الى قوات الجيش التي أرسلت لضرب 

تمرد الفالحين في سوق الشيوخ والفرات 
االوسط، وخطا بعد ذلك خطوة أبعد أذ عمل على 
تنظيم الجنود والمراتب في معسكر الكرنتينية 

في بغداد ,و كركوك عام -1936 1938، وكيف آنتهى 
هذا النشاط على أثر إفتضاح أمرهم.

واأن�س���اأ احل���زب »اإحت���اد اجلن���ود وال�سب���اط« عل���ى اأث���ر 
اإنتفا�س���ة ت�سري���ن الث���اين 1952، وتدخ���ل اجلي�ض �سد 
النتفا�س���ة ، راأى احل���زب �س���رورة احت���اد وبن���اء دع���م 
وا�س���ع له يف �سفوف اجلي�ض واإقامة عالقات ودية معهم 
ول�سيم���ا اأن اجلي�ض ه���و القوة التي يعتم���د عليها وهي 
الركي���زة ال�سا�سي���ة للنظام امللك���ي وراأى يف النقالبات 
الع�سكري���ة ه���ي بال�سا����ض تعتم���د عل���ى اجلي�ض.وعمل 
احل���زب اىل ب���ذل مزي���د م���ن الهتم���ام لك�س���ب وتنظي���م 
منت�سبي القوات امل�سلحة �سواء يف الطار الوطني العام 
اأو يف الإط���ار احلزب���ي ، فب���ادر احل���زب خ���الل اإنتفا�سة 
1956 اىل العم���ل ال�سدام���ي �س���د الق���وات احلكومي���ة، 
واأّدى جم���ال احليدري ع�سو اللجنة املركزية دورًا بارزًا 
يف ه���ذا الن�س���اط فقد ق���اد الف���رق امل�سلح���ة يف اإنتفا�سة 

.1956
وتنام���ت قناعة احل���زب ال�سيوعي واأمل���ه يف اأهمية دور 
اجلي����ض يف اأي���ة ث���ورة وطنية،ويذك���ر يف ه���ذا ال�س���دد 
�سالح مه���دي دكله ع�سو منظمة بغداد للحزب ال�سيوعي 
ان���ه ت�سلم م�سوؤولي���ة التنظيم الع�سك���ري وكان لديه عدد 
م���ن ال�سباط ال�سيوعيني �سواء من ه���م باخلدمة الفعلية 
اأو امل�سرح���ني ، ومعظمهم من ال�سب���اب ومن ذوي الرتب 
ال�سغ���رة )مالزم اىل نقي���ب(، وكان لهم �سالت بعدد من 
الأن�سار واملوؤيدين ، وهذه املنظمة الع�سكرية التي تعمل 

�سمن اطار احتاد وطني للجنود وال�سباط ، قد اأ�سدرت 
ن�س���رة دعتها »الحت���اد الوطني« ومرة »الحت���اد« والتي 
نظ���ر اليها الع�سكريون من غ���ر ال�سيوعيني ذوي الرتب 
املتو�سط���ة والكب���رة ، ب�سيء م���ن ال�س���دود، ل�سيما ان 
احل���زب ت�ستلم مالحظات ب�سرورة اإيقاف تلك الن�سرتني 
، لن اأجه���زة النظام ال�سيا�س���ي ال�سرية اهتمت مبالحقة 
احل���ركات املعار�سة يف اجلي�ض وبالفع���ل اأوقف احلزب 
ال�سيوعي �سدور الن�سرة، وكان تنظيم احلزب الع�سكري 
برئا�سة فا�سل مهدي البياتي وي�سم يف ع�سويته اإ�سافة 
اإليه كاًل من اإبراهي���م ح�سن اجلبوري ومو�سى اإبراهيم، 
كم���ا �سكل اإحت���اد اجلن���ود وال�سب���اط جلن���ة خا�سة بهم 
باأ�س���م »اللجنة العلي���ا حلركة ال�سباط الأح���رار« وان�سم 
اإليها الكثر من القادة الع�سكريني العاملني يف الوحدات 
الفعال���ة الت���ي كان���ت تن�س���ق م���ع اجلبه���ة الوطني���ة لعام 

.1957
وبعد اأن اأ�ستجاب احلزب لدعوة ال�سباط الحرار، كانت 
ل���ه )اأي احل���زب( عالقات غ���ر ر�سمية وغ���ر منظمة مع 
عبدالكرمي قا�س���م زعيم تنظيم ال�سب���اط الحرار وكانت 
اإت�سالت���ه م���ع احلزب ع���ن طري���ق ر�سي���د مطلك)مرافق 
نوري ال�سعيد( وهو �سديق �سخ�سي له وو�سفي طاهر، 
الذي مل يكن حزبي���ًا ملتزمًا بل كان �سديقًا للحزب وعلى 

اإت�سال وثيق ب�سالم عادل �سكرتر احلزب.
ويف �سي���ف ع���ام 1956 زار ر�سي���د مطلك عام���ر عبدالله 
ع�س���و املكت���ب ال�سيا�سي للح���زب ال�سيوع���ي مر�ساًل من 
عبدالكرمي قا�سم ونق���ل عزمه على الإطاحة بنظام احلكم 
امللك���ي ع���ن طري���ق عمل م�سل���ح �سيق���وم بتنفي���ذه خالل 
مناورات اخلريف الق���ادم وطلب راأي احلزب يف اخلطة 

والدور الذي ي�ستطيع اأن ينه�ض به لدعم الثورة.
ولكن هذه املن���اورات قد األغيت قبل اإجرائها بثالثة اأيام، 
وتق���رر اأر�س���ال عبدالك���رمي قا�سم على راأ����ض جحفل اىل 
الردن للدف���اع عنه جتاه العت���داءات ال�سرائيلية وكان 
ه���ذا الجراء يخف���ي وراءه موؤامرة لحت���الل �سوريا من 
اجلي����ض العراق���ي وم�ساع���دة بع����ض العنا�س���ر املوالية 

للعراق يف �سوريا.
ويف ع���دة منا�سبات خالل ع���ام 1958، ويف ال�سهر التي 
�سبق���ت الثورة اإلتق���ى قا�سم مبا�سرة بكم���ال عمر نظمي، 

الع�س���و ال�سيوع���ي يف اللجن���ة الوطني���ة العلي���ا جلبهة 
الحت���اد الوطني، بع���د اأن كان يجري كل م���رة اإجراءات 
قا�س���م  ان ت�س���رف  املالح���ظ  ، وم���ن  كامل���ة  اإحرتازي���ة 
وات�ساله بال�سيوعيني قد عد ت�سرفًا �سخ�سّيًا، ومن دون 
عل���م اللجنة العليا لل�سب���اط الحرار لأنها من���ذ اأول يوم 
لتاأ�سي�سها منعت كل اإت�سال، بني تنظيم ال�سباط الأحرار 
واملدنيني، وعند قيام اجلبهة عام 1957 تزايدت جهودها 
�سمن اجلي����ض واأخذت اللجنة العلي���ا لل�سباط الت�سال 
باجلبه���ة الوطني���ة لتحذيره���ا م���ن ن�ساطه���ا يف �سفوف 
اجلي����ض، ولب���ت الق���وى الوطني���ة وم���ن بينه���ا احل���زب 
ال�سيوع���ي، ال���ذي ب���ني اإن »اإحت���اد اجلن���ود وال�سب���اط« 
التاب���ع للح���زب لن يكون حجر ع���رة يف طريق ال�سباط 
الحرار، وتوقف الحتاد عن توزيع دعايته املطبوعة ال 

اإن عالقات احلزب بعبد الكرمي قا�سم قد اإ�ستمرت.
واإ�ستغ���ل ال�سب���اط عالقة اأح���زاب املعار�س���ة باملحركني 
عبدالنا�س���ر  جم���ال  بالرئي����ض  وخا�س���ة  اخلارجي���ني 
للح�سول على م�ساندة م�سر والحتاد ال�سوفيتي لها يف 
حال���ة حدوث تدخ���ل حمتمل من جان���ب دول حلف بغداد 

يف العراق(.
ووجد احلزب ال�سيوعي يف م�ساهمة ال�سبيبة العراقية يف 
التح�س���ر وامل�ساركة يف مهرجان الطلبة وال�سباب العاملي 
ال���ذي اأقي���م يف مو�سكو بني 28 من �سه���ر متوز اىل 12 من 
�سهر اآب 1957، منا�سبة لتعو�ض لتعبئة ال�سباب والطلبة 
والن�ساء والنقابات، من اأجل اإ�سناد ودعم ال�سعب العراقي 
عل���ى ال�سعيد الداخلي، واأعد الوف���د امل�سافر اىل املهرجان 
للقي���ام بعمل دعائي من اأج���ل اإ�سناد ودعم ال�سعب العراقي 

�سد حلف بغداد.
ويف معر����ض حديث���ه ع���ن زيارت���ه لالحت���اد ال�سوفيت���ي 
وحمادثات���ه هن���اك ا�سار عام���ر عبدالله باأن���ه اإلتقى بجمال 
احلي���دري وجورج حنا تل���و، وكان جمال ق���د وجد فر�سة 
للعب���ور اىل �سوريا اأبان �سفرت���ه ال�ستطالعية يف املنطقة 
ال�سمالي���ة واأما جورج فكان يف �سوريا موؤقتًا وقد اإتفق مع 
قيادة احلزب ال�سيوعي ال�س���وري على ال�سفر اىل مو�سكو 
لج���راء حمادث���ات مع اللجن���ة املركزية هن���اك، واإتفقا بعد 
مداولة ق�سرة وبناء على قرار من احلزب اأن يعود جورج 
اىل الع���راق” واأن نرتيث نحن الثن���ان لجراء املحادثات 

املنتظ���رة م���ع اللجن���ة املركزي���ة، ولق���د اأب���دى ال�سوفي���ت 
اإهتمامًا كبرًا مبهمتنا وبراحتنا خ�سو�سًا بعد اأن اإطلعوا 
عل���ى ظروف العم���ل ال�ساقة الت���ي كان يعي�سها حزبنا، غر 
اأننا اأ�ستاأذنا منهم للعودة اىل العراق يف اليوم نف�سه الذي 

اأنهينا فيه حمادثاتنا معهم”.
واأ�س���اف عام���ر عبدالله ومن حما�س���ن ال�س���دف اأن يُدعى 
احل���زب ال�سيوع���ي العراق���ي حل�س���ور موؤمت���ر الح���زاب 
مو�سك���و  يف  عق���ده  تق���رر  ال���ذي  والعمالي���ة  ال�سيوعي���ة 
مبنا�سبة الذكرى الربعني لثورة اأكتوبر 1917، وتقرر اأن 
يك���ون على راأ�ض وفد احل���زب اىل املوؤمتر �سكرتر اللجنة 
املركزي���ة �س���الم عادل وبع���د املوؤمت���ر اأجرى وف���د احلزب 
حمادثات مع اللجنة املركزية للحزب ال�سيوعي يف الحتاد 
ال�سوفيت���ي حول الم���ر، واألتقى بال�سكرت���ر العام للحزب 
ال�سيوعي يف الحتاد ال�سوفيتي نيكيتا خرو�سوف، واأعاد 
ط���رح المر عليه فاأج���اب باأن الحت���اد ال�سوفيت���ي �سيقف 
اىل جان���ب ال�سع���ب العراق���ي وي�سان���د ثورت���ه املقبلة �سد 

ال�ستعمار ومن اأجل حترره و�سيادته الوطنية.
وبع���د قي���ام الوح���دة امل�سري���ة ال�سوري���ة يف الأول م���ن 
�سب���اط1958 طلب �سالم عادل اأثن���اء وجوده يف �سوريا 
تنظي���م لقاء له مع جم���ال عبدالنا�سر ولغيابه عن �سوريا 
مت اللق���اء مع نائبه كمال رفعت وح�سره اىل جانب �سالم 
عادل، عامر عبدالله وعزيز �سريف، ويف اجتماع العا�سر 
م���ن اأي���ار 1958 حاول ق���ادة احلزب ال�سيوع���ي العراقي 
اأب���راز دور حزبه���م يف احلرك���ة الوطني���ة يف الع���راق ، 
وي�س���ر عامر عبدالل���ه اىل اأنهم خرج���وا بانطباع �سلبي 
عن طريق���ة املعاجلة لأو�ساع الع���راق ال�سيا�سية يف فكر 
القيادة امل�سرية ، التي عك�سها حديث كمال رفعت يف ذلك 

اللقاء .
وعل���ى اية ح���ال فاأنه على الرغ���م من تلك ال�س���ورة التي 
وجدوه���ا يف دول���ة الوح���دة ، اإل اأن طوافهم يف عدد من 
ال���دول ال�سرتاكية ول�سيما الحت���اد ال�سوفيتي ووعود 
املاني���ا ال�سرقي���ة بدع���م الث���ورة بع���د جناحه���ا اأثبتت اإن 
احلزب ال�سيوعي العراق���ي مل ياألوا جهدًا للح�سول على 

دعم املنظومة ال�سرتاكية قبل اندلع الثورة.
عن ر�شالة: احلزب ال�شيوعي العراقي ودوره يف احلركة الوطنية 

العراقية

الحزب الشيوعي العراقي وتنظيم الضباط االحرار
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د. غصون مزهر المحمداوي

لقد أثبتت األيام التي تلت ثورة 14 تموز 1958 مدى 
التأييد الشعبي الذي القته الثورة منذ إذاعة البيان 
األول للثورة صبيحة يوم 14 تموز، األمر الذي يظهر 

الكره الشديد الذي يكنه الشعب للنظام الملكي 
وازالمه، غير أن الضباط األحرار في األيام األولى 
للثورة حاولوا التصرف بحذر ُتجاه ركيزة النظام 
الملكي اإلقطاعيين الكبار، لذا كان البيان األول 

للثورة خاليًا من أي إشارة إلى اإلقطاع والموقف 
منه( مما فوت الفرصة على اإلقطاعيين الستغالل 

أي موقف ضد الثورة في األيام األولى لكي 
يستطيع الثوار تثبيت أركان الجمهورية بشكل 

هادئ من دون أي عقبات.

ثم بداأت الإجراءات الثورية وكانت اأوىل هذه الإجراءات 
اإع���الن ن�ض الد�ست���ور املوؤقت يف 27 مت���وز 1958، حيث 

ن�ست املادة الرابع�ة ع�سرة فيه على ما يلي: -
امللكية الزراعية حتدد وتنظم بقانون.

تبقى حق���وق امللكية الزراعية م�سون���ة مبوجب القوانني 
املرعي���ة اإىل حني ا�ست�سدار الت�سريع���ات واتخاذ التدابر 

ال�سرورية لتنفيذها.
ويف الي���وم الت���ايل 28 مت���وز 1958 م ن�سر ق���رار جمل�ض 
ال���وزراء باإلغاء نظام دعاوى الع�سائ���ر املدنية واجلزائية 
وتعديالت���ه وذيول���ه وذل���ك ا�ستن���ادًا اإىل م���ا ن�س���ت عليه 
امل���ادة )9( م���ن الد�ستور، والتي جاء فيه���ا “ اإن املواطنني 
�سوا�سية اإمام القانون يف احلقوق والواجبات العامة “.

ويف بداي���ة اآب 1958 م ا�س���در وزي���ر الزراع���ة “ هدي���ب 
احلاج حمود “ بيان���ًا ق�سى اإعطاء الفالح ن�سف احلا�سل 
با�ستثناء احل���الت التي ي�ستحق الفالح فيها اكر من ذلك 
ح�س���ب التعام���ل املحل���ي، ويف 11 اآب 1958 األق���ى وزي���ر 
الزراعة كلم���ة من دار الإذاعة �سدد فيه���ا على تطبيق مبداأ 
املنا�سف���ة يف احلا�سل بني املالك والفالح وفقًا ملا جاء يف 
مر�س���وم ق�سم���ة احلا�سالت بني امل���الك والف���الح رقم )1( 

ل�سنة 1954.
لهذا مل يكن غريبًا عندما خطت احلكومة اخلطوة الرئي�سة 
لأع���داد قان���ون الإ�س���الح الزراعي وذل���ك باإ�س���دار وزير 
الزراع���ة اأم���رًا وزاري���ًا يف الث���اين م���ن اآب 1958 بتاأليف 
جلنة لو�سع قانون الإ�سالح الزراعي، تاألفت هذه اللجنة 
م���ن وزي���ر الزراع���ة هديب احلاج حم���ود رئي�س���ًا وطلعت 
ال�سيباين وعب���د الرزاق الظاهر وعب���د ال�ساحب العلوان 
وعبد الرزاق زبر وم�سعود حممد وجوهر دزه ئي وخالد 

حت�سني علي وباقر كا�سف الغطاء وح�سن الكناين وقرتي 
دوغراجمي ويو�سف احلاج اليا�ض واأنور اجلاف اأع�ساء، 
ولطفي ج���ودت الدليمي �سكرترًا للجن���ة، كما اأ�سيف لهم 

ممثلون عن الوزارات املختلفة.
وكان اأع�س���اء جلنة اإعداد قانون الإ�سالح الزراعي وقادة 
الث���ورة ال�سباط الأحرار مدفوع���ني برغبة حقيقية لإعداد 
قان���ون يحقق الأهداف الأ�سا�سي���ة للثورة واأماين ال�سعب 
بالإ�س���الح الزراع���ي �سم���ن ثالث ن���واٍح وه���ي )الناحية 
الجتماعي���ة( حي���ث ي�سته���دف الإ�س���الح الزراع���ي اإزالة 
حال���ة الالم�ساواة الوا�سحة يف توزي���ع الأر�ض والروة 
بني الفئات الجتماعية الريفية واإلغاء ال�سخرة، وت�سفية 
العالق���ات الحتكاري���ة، والتخل�ض من الظل���م الجتماعي 
و�س���وء توزيع الدخل ب�سبب �سوء توزيع امللكية الزراعية 
والق�س���اء عل���ى النظ���م القبلي���ة والأع���راف والرتباطات 
الع�سائري���ة، وه���ذا يعن���ي تكري����ض العدال���ة الجتماعية، 
اأم���ا الناحية الثاني���ة )القت�سادية( حي���ث يهدف الإ�سالح 
الزراع���ي اإىل اأ�سع���اف تعل���ق فئ���ة كب���ار املالك���ني الرية 
بالأر����ض الزراعي���ة وامللكي���ة العقاري���ة املتمرك���زة واىل 
توجي���ه اجلزء الأكرب من دخولهم - والذي يخ�س�ض عادة 
لمت���الك املزي���د م���ن الأر����ض - اإىل القطاع���ات الإنتاجية 
القومي���ة الأخ���رى، وه���ذا يعن���ي العم���ل على كب���ح جماح 
تراك���م راأ�ض املال يف �سكل ملكية عقارية، وحت�سني دخول 
الفالح���ني املنتجني برفع قدرتهم ال�سرائي���ة وزيادة ميلهم 
الدخ���اري الذي ي�سه���م ب�سكل اأو اآخ���ر يف تطوير الإنتاج 
الزراع���ي وتطوي���ر القطاع���ات القت�سادية الأخ���رى، اأما 
الناحي���ة الثالثة فه���ي )ال�سيا�سة( فاأن الإ�س���الح الزراعي 
ي�سع���ى اإىل جتريد الإقطاع من نف���وذه الوا�سع واحلد من 
�سلطته، وذلك بتقلي�ض اإمكاناته املادية التي تكونت بنهج 
طفيل���ي واىل الق�س���اء عل���ى ال�سراعات الطبقي���ة الناجمة 

ع���ن العالق���ات ال�ستغاللي���ة الت���ي تدع���م اأنظم���ة احلك���م 
ال�ستعماري���ة، ويعم���ل الإ�س���الح الزراع���ي عل���ى تعميق 
الطاب���ع املتطور لالقت�ساد القوم���ي، فيحول دون ارتباطه 
بال�سيا�س���ات القت�سادي���ة ال�ستعمارية وم���ن جهة اأخرى 
فاأن���ه ي�ساع���د عل���ى تعبئ���ة الفالح���ني جماهري���ًا وتنظيم 
قواه���م �سيا�سيًا �سمن جمعي���ات اأو نقاب���ات اأو تنظيمات 

دميقراطية اأخرى.
وق���د اأ�سفرت اأعمال هذه اللجنة عن اإعالن قانون الإ�سالح 
الزراعي رق���م )30( الذي ا�سبح ناف���ذ املفعول ابتداءًا من 
30 اأيل���ول 1958، حي���ث اأذاع الزعي���م عب���د الك���رمي قا�سم 
بيان���ًا اأعل���ن ولدة قان���ون الإ�س���الح الزراعي ج���اء فيه “ 
اإن الث���ورة املجي���دة التي انبثق���ت م���ن اإرادة ال�سعب يوم 
14 مت���وز اإمنا هي ث���ورة �سيا�سية واجتماعي���ة معًا، ومن 
اأهدافه���ا حتقيق الإ�سالح الجتماعي و�سمان العدالة بني 
اأبن���اء ال�سعب كافة وحتريرهم من عوام���ل الفقر واأ�سباب 
اخل���وف وتخلي�سه���م م���ن اجله���ل واملر����ض ………، 
وبع����د الدرا�سة وجدنا اإن الإ�س���الح الزراعي هو القاعدة 
الأ�سا�سي���ة التي يقوم عليها الإ�سالح الجتماعي فقد تبني 
لنا اإن جانبًا من الأر�ض الزراعية اإمنا يعود اإىل عدد كبي�ر 
م���ن اأف���راد الطبق���ة الو�سطى ولذل���ك �ستبقى ه���ذه الأر�ض 
لأ�سحابه���ا مادامت �سمن احلد الأعل���ى للملكية الزراعية، 
اأم���ا امللكيات ال�سخمة اأو ما ي�سم���ى بالقطاعيات الكبي�رة 
ف�ستح���دد باحلد الأعلى نف�س���ه، على ان ت�ستويل احلكومة 
على م���ا يزيد عن احلد املذكور بتعوي����ض عادل،و�ستوزع 
الأرا�س���ي امل�ست���وىل عليه���ا والأر����ض الأمري����ة ال�سرفة 
على الفالحي�ن لي�سبح����وا مالكني لالأر�ض يف نطاق احل�د 

الأدنى “.
لق���د حدد القانون يف مادت���ه الأوىل امللكية الزراعية حيث 
ن����ض على “ ل يجوز اإن تزي���د م�ساحة الأرا�سي الزراعية 

الت���ي تكون مملوك���ة ل�سخ�ض اأو ممنوحة ل���ه باللزمة عن 
)1000 دومن( م���ن الأرا�سي التي ت�سقى �سيحًا اأو )2000 
دومن( م���ن الأرا�س���ي الت���ي ت�سقى دميًا وعن���د اجلمع بني 
النوع���ني يكون ال���دومن الواحد م���ن الن���وع الأول مقاباًل 
لدومن���ني من الن���وع الث���اين “، وكان الداف���ع جلعل احلد 
الأعل���ى يحدد باألف والفي دومن ه���و اإن الطبقة املتو�سطة 
من املزارعني التي ينبغي الإبقاء عليها هي تلك الطبقة من 
املزارع���ني الذين اإذا هم ا�ستغلوا ال���ف دومن من الأرا�سي 
امل�سقية والفني دومن من الأرا�سي املطرية فاأنها توؤمن لهم 

دخاًل جيدًا.
اإن اأه���م الأ�س����ض التي بن���ى عليها القانون ه���و حتديد حٍد 
اأعل���ى للملكية وحد اأعل���ى واأدنى لالأرا�س���ي التي �ستوزع 
ب���ني ذوي  الزراعي���ة  العالق���ة  الفالح���ني وحتدي����د  عل���ى 
العالق���ة، واإعطاء تعوي����ض عادل للمالكني ع����ن الأرا�سي 
وتوابعها امل�ستوىل عليها، واإيجاد نظام تعاوين لالإنتاج،
ل���ذا كان قان���ون الإ�سالح الزراعي )رق���م 30 ل�سنة 1958( 
ثم���رة حقيقي���ة م���ن ثمار ث���ورة 14 مت���وز واح���د اأهدافها 
الأ�سا�سي���ة حي���ث كان يه���دف اإىل الق�س���اء عل���ى الإقط���اع 
للنف���وذ  واإزال���ة  ا�ستثماري���ًا  ور�سي���دًا  اإنت���اج  اأ�سل���وب 
ال�سيا�س���ي ال���ذي متتع ب���ه الإقطاعي���ون نتيج���ة مللكياتهم 
الكب���رة وتوجيههم غ���ر ال�سليم جلهاز الدول���ة وللجهاز 
ال�سيا�سي وفقًا مل�ساحلهم اخلا�س���ة وم�سالح ال�ستعمار، 
كما اإن م���ن اأهداف القانون رفع م�ست���وى طبقة كبرة من 
املواطن���ني وهم الفالح���ون واإتاحة الفر�س���ة الكافية لرفع 
م�ستواه���م الجتماعي ب�سورة عام���ة وكذلك رفع م�ستوى 
الإنت���اج الزراع���ي يف البلد بحيث ي�سه���م ا�سهامًا فعاًل يف 

رفع الدخل القومي وتر�سني القت�ساد الوطني.
ع���ن ر�شالة » التطورات االقت�شادية واالجتماعية يف العراق للفرتة 

« 1968-1958

من منجزات ثورة تموز 1958

إصدار قانون رقم 30 لسنة 1958 )اإلصالح الزراعي(
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كان الجواهري في مزرعتِه عند أندالع الثورة 
حتى سمع من المذياع ما نطق به عبد الكريم 
قاسم في إحدى المؤتمرات الصحفية من أنه 

كان يعرف الجواهري في وقت سابق وهو صديق 
حميم له وكان الجواهري قد قابله فعاًل في لندن 

إبان سفرته اليها عندما دعتُهُ جمعية الصداقة 
العراقية البريطانية عام 1947 وكان قاسم اليزال 

ضابطًا في الملحقية العراقية في لندن وكان 
معجبًا بالشاعر وشعرِه فشجعتُه هذِه المعرفة 

على التعاطف مع الثورة، ثم أنه قد أيد الثورة 
بقصيدته »جيش العراق« التي القاها من االذاعة 
وتناقلتها الصحف المحلية في اليوم التالي ومن 

ثم تلتها قصيدة أخرى حملت عنوان »باسم 
الشعب« حتى بدا الجواهري شاعر الثورة في أول 

عهدها.

وكما ه���و ماألوف كانت عالقة عبدالك���رمي قا�سم يف الأيام 
الأوىل م���ن عم���ر الثورة جي���دة باجلواهري، فق���د وجدنا 
الخ���ر قد حيا الثورة وازدادت �سلت���ه برجالها من خالل 
ق�سائ���دِه وجريدته »الراأي الع���ام« ذات الجتاه ال�سيا�سي 
امل�ساي���ر للجمهوري���ة، ففي معر�ض حديث���ِه عن الثورة يف 
بدايته���ا وكل احل���ركات التي اأيده���ا بقوله »اأنن���ي ان�ساق 
ب���رباءة وراء كل ث���ورة او ظاهرة او انق���الب او حركة اأو 
انتفا�سة حتمل يف ظاهرها �سعارات الولء والنتماء اىل 
ال�سع���ب«. وهذا م���ا ح�سل للجواه���ري يف اأحداث انقالب 
بكر �سدق���ي وحركة ر�سيد عايل الكي���الين وانتفا�سة عام 

1952 ودفع به هذا الندفاع اىل العتقال والت�سريد.
ول���و تفح�سنا جي���دًا يف مذك���رات اجلواهري له���ذِه املدة 
لراأين���ا م���دى اهتمام���ِه اك���ر م���ن اأي وق���ت م�س���ى طوال 
م�سرت���ه ال�سيا�سي���ة يف الع���راق وم���دى معاي�ست���ِه ه���ذه 
امل���دة لقربه م���ن احلكوم���ة و�سخ�ض رئي�ض ال���وزراء عبد 
الكرمي قا�سم ومعرفتِه ال�سابقة مبا ي�سبه منعطفًا تاريخيًا 
يف حيات���ه، وعل���ى الرغ���م من ذل���ك اأب���دى حتفظاته جتاه 
ه���ذِه امل�سرة ملا جرى م���ن تنكيل بالعائل���ة املالكة، فاأبدى 
�سع���ورِه بالذن���ب اأحيان���ًا. ويذك���ر اجلواه���ري مدى قرب 
عب���د الك���رمي قا�سم من���ه اىل درج���ة اأن الأخر مل ي���رد اأي 
طلب لُه واأنه كان ي���زورُه يف بيتِه يف اأثناء مر�سِه وكانت 
اأبنت���ِه عندما ت�ستدعي رئي�ض ال���وزراء على الهاتف يطمح 
لتفي���ذ مطاليبه���ا، وي���روى اأي�سًا بع���د مدة م���ن الزمن من 
عمر الثورة كي���ف اأن ال�سحيفة الفرن�سي���ة »ليموند« قالت 
عن���ُه اإنه اأق���وى �سخ�سي���ة مقرب���ة اىل الزعيم ول���ُه الكلمة 
امل�سموعة وهناك ق�سائد القاها اجلواهري تاأييدًا للثورة 

واجلي�ض من اأذاعة الثورة بعد 14متوز جاء فيها
�س���دد خطاي لكي اأق���ول فاأح�سنا..... فلق���د اأتيُت مبا يجل 
ع���ن الثن���اء وبعد ت�سكي���ل اول حكوم���ة جمهورية يف عهد 
ثورة 14مت���وز 1958 برئا�سة عبدالكرمي قا�سم وال�سباط 
الح���رار، التي منحت اجلماهر العراقية جوًا دميقراطيًا 
ح���رًا يف و�سائ���ل الع���الم من���ذ ت�سكي���ل اول وزارة، �سمل 
المتياز ثماين �سحف �سيا�سي���ة كانت معطلة زمن احلكم 
امللك���ي ال�سابقوم���ن بينه���ا جري���دة ال�ساعر حمم���د مهدي 

اجلواهري »الراأي العام«.
اأت�سم���ت جري���دة اجلواه���ري »ال���راأي الع���ام« يف احلقبة 
الأوىل يف م�سرته���ا بالتاأييد املطل���ق حلكومة الثورة من 
خ���الل مقالته���ا املوؤي���دة يف �ست���ى املجالت الت���ي ن�سرها 
�ساحبها اجلواهري. وكالع���ادة خاطب الأخر اجلماهر 
العراقية مب���وؤازرة الثورة واللتف���اف حولها كما فعل يف 
انق���الب بكر �سدق���ي عام 1936 كما ذكرن���ا، ولكن يف هذِه 

املرة تبدو الأو�ساع خمتلفة عن �سابقتها، اذ اإن اجلواهري 
يبدو اأقرب من غرِه من قائد الثورة عبد الكرمي قا�سم وله 
الكلم���ة امل�سموعة وال���راأي ال�سديد يف كث���ر من الأحيان، 
ويف الب���دء طالب مبزيد م���ن اليقظة واحل���ذر يف املرحلة 
الراهن���ة وهاج���م يف الوق���ت نف�س���ه م���ن اأ�سماه���م باعداء 
الثورة م���ن النتهازيني والرجعي���ني والو�سوليني موؤكدًا 
اأن الث���ورة �سائ���رة يف طريقها الطبيع���ي نحوالتقدم واأنه 
ل���ن تعيقُه »اخلفافي�ض التي تطر يف الظالم« بح�سب قوله 
موؤك���دًا اأن العراقيني اأبدوا ارتياحهم وفرحهم من التغير 
اجلدي���د متاأملني انت�ساله���م من و�سعهم اىل حي���اة اأف�سل 

تخل�سهم من اأ�سكال ال�ستعباد وال�ستبداد.
رحبت جري���دة الراأي العام جريدة اجلواهري، بال�سالح 
الزراع���ي وعّدت���ه م���ن اأول الجن���ازات الت���ي �سدرت يف 
عهد الث���ورة يف 30 اأيل���ول 1958 اذ رحبت اجلريدة بهذا 
الجن���از واعتربت���ه مبثابة �سرب���ة قا�سية م���ن احلكومة 
ل�سلط���ة القط���اع خا�س���ة واأن عبد الكرمي قا�س���م قد و�سع 
ثقل���ُه له���ذا الغر����ض اذ ن�سب نف�س���ه رئي�سًا لللجن���ة العليا 
عل���ى  الأرا�س���ي  بتوزي���ع  وبا�س���ر  القت�س���ادي،  للدع���م 
الفالحني وك�سف اجلواهري اأي�سًا عن اأهمية املو�سوع ملا 
عان���اُه الفالح كث���رًا يف الأوقات ال�سابق���ة من ظلم وجور 
حلق به، وحثت ال���راأي العام امل�سوؤولني على بذل اجلهود 
لتدراك املوقف وح�سد المكانيات والقابليات لتحويلُه من 

عن�سر عائق اىل عن�سر فعال وم�ساعد.
وا�ستغ���ل اجلواه���ري خ���روج عب���د الك���رمي قا�س���م م���ن 
م�ست�سف���ى دار ال�سالم الذي مك���ث فيه اأكر من �سهر كامل، 
لرم���ي بهجومِه على منفذي مثل هذِه العملية متهمًا م�سر 
و�سوري���ا بالوق���وف وراء تل���ك املحاول���ة عادًا جن���اة عبد 
الكرمي قا�س���م بالن�سر والفرح���ة للجمهورية وكرر اتهامه 
اىل جه���ات خارجية عاملية مث���ل وا�سنطن وبريطانيا وتل 
اأبي���ب، وزاد اأن ه���ذِه العنا�س���ر جت���د اليوم جم���اًل او�سع 
وامكاني���ات اأك���ر وه���م ي���رون يف كل نقط���ة �سعف���ًا يف 
اجلمهوري���ة ه���ي نقطة ق���وة بالن�سبة اليه���م حتى و�سلت 
درج���ة ال�سل���ة والثق���ة والقراب���ة ب���ني اجلواه���ري وعبد 
الكرمي قا�سم اأوج عظمتها حتى اأن اجلواهري القى ر�سالة 
مفتوح���ة اىل ال�سعب العراق���ي من امل�ست�سف���ى اأعدها عبد 
الك���رمي قا�سم وطلب م���ن اجلواه���ري اأن ين�سرها يتلوها 
من خالل جريدته الراأي العام وطلب فيها »اأى عبد الكرمي 
قا�س���م« العمل على رفع �س���اأن اجلمهورية وتنفيذ و�ساياه 
يف احلف���اظ عل���ى كي���ان اجلمهوري���ة ودعا جمي���ع الفئات 
والهيئ���ات واملوؤ�س�س���ات اىل ممار�س���ة ن�ساطاته���ا وت���رك 
املهات���رات ال�سحفي���ة وا�سار اىل انه �سيزي���د من تعقبه ملا 
ين�سرُه ال�سحفيون يف �سحفهم وماتتهاتر به من مهاترات 
�سخ�سية ليخفى عليه جوهرها وان لب�ست لبا�سًا عقائديًا 
اأو تدث���رت بدث���ار حزبي اأو اأري���د تطبيعه���ا بالت�سكيك اأو 

املراوغة اأو بزخرف العناوين.
وبعد خروج رئي�ض ال���وزراء من م�سفاه طرح اجلواهري 
مطالب اراد بها كما يبدو ك�سب ود الراأي العام وهو اعادة 
النظ���ر يف الق�ساي���ا اخلا�س���ة باملوقوف���ني واملحجوزي���ن 
ال�سيا�سي���ني بغي���ة اإنه���اء التحقي���ق معهم ومن ث���م اطالق 
�سراح من تثبت براءته وربط ذوي التهم الي�سرة بكفالت 
مالي���ة حتى يوم حماكمته���م، وكتبت جريدة ال���راأي العام 
مقاًل جديدًا بعنوان »ب�سارة ذات وجوه عديدة« زعمت اأن 
احلكومة ق���د اعرتفت بوجود اأبري���اء يف داخل املعتقالت 
وال�سج���ون وم���دى تاأثر ذلك الق���رار يف نفو����ض النا�ض، 
ويف �س���وء ك���رة ال�س���كاوى ي���روى لن���ا اجلواه���ري انُه 
�سب���ق اأن كتب بهذا ال�ساأن وق���د اأوعزت احلكومة فعاًل اىل 
اإن�س���اء هيئة ا�ست�سارية عليا للنظ���ر يف املظامل يف ق�سايا 
املوقوف���ني على هام�ض خروج رئي�ض ال���وزراء كما ذكرنا، 
فف���ي الكتاب الذي رفع���ُه رئي�ض الدعاء الع���ام اىل احلاكم 
الع�سك���ري لت�سكي���ل تل���ك الهيئ���ة ب�سروط تتعل���ق باخالء 
ال�سبيل بالكفالة والف���راج ودرا�سة الطلبات اخلا�سة بهم 
وغرها م���ن الق�سايا الت���ي يقرها احلاك���م ليتدار�سها من 
حل���ق ظلم به���م وحيف نزل به���م اأي�سًا وت�سوي���ه احلقائق 
والوقائ���ع فيقول يف هذا املق���ال »اأن مايتخذ من اجراءات 
قد تقت�سيها ظروف واحداث معينة وما ي�سدر من تدابر 
ق���د متليها ه���ذِه احلادثة او تل���ك لميكن الزعم ب���اأن كل ما 
يتخذ من اج���راءات على �سواب وحقيق���ة ليرافقها �سيًء 
م���ن اخلط���اأ فكي���ف اذا كانت اأي���دي م�سيئة مف�س���دة. واأيد 
يف الوق���ت نف�سه حمكم���ة ال�سعب الت���ي �سكلتها احلكومة 
برئا�س���ة »العقي���د فا�سل عبا����ض املهداوي« باأنه���ا اأروع ما 
قام���ت به ث���ورة 14 متوز وه���ي اأحدى اجنازاته���ا ليمثل 
فيها من اجرم بحق ال�سعب والوطن ح�سب تعبرِه عالوة 
على مباركة جهود احتاد الطلبة العام يف موؤمترهم الأول 
ال���ذي عقد يف 16 ت�سرين الثاين 1959 م�ستذكرًا البواعث 
الأوىل لتاأ�سي����ض احت���اد الطلب���ة الذي ُعرف فيم���ا �سبق ب� 
»موؤمتر ال�سباع« ع���ام 1948 اإبان الوثبة العراقية، والقى 
ق�سيدت���ه »يا�سب���اب الغد« موؤي���دًا ا�ستقالليته���م يف اجراء 
النتخاب���ات لكونه���ا اول جترب���ة حظ���ي به���ا الطلبة دون 
تدخ���ل اي جهة ر�سمية اأو غر ر�سمية وخطوة مبنية على 
اأ�س�ض دميقراطية حفاظًا عل���ى املنهج اجلمهوري على حد 

قوله.
ع���ن ر�شالة )حممد مه���دي اجلواهري ودورُه ال�شيا�شي يف العراق 

حتى عام 1997(

الجواهري وثورة 14 تموز 1958
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أل��ف��ت ح��س��ي��ن  آراس 

تعد ثورة الرابع عشر من تموز 1958 حدثًا بارزاً 
في تاريخ العراق واألمة العربية، إذ أسهمت 

مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية في 
قيامها، جاء في مقدمتها سوء األوضاع السياسية 

واالقتصادية، وسوء الحالة المعيشية ألكثرية 
الشعب العراقي، مما دفع العديد من قوى 

الشعب المختلفة، مدنية أو عسكرية، حزبية أو 
غير حزبية إلى خوض النضال ضد النظام الملكي 

بغية إسقاطه.

على اأية حال، حققت الثورة اأول اأهدافها ال�سيا�سية، وهو 
اإ�سقاط النظام امللكي، وقيام اجلمهورية العراقية.

مل يكن بابا علي يعلم بتوقيت الثورة، بل تاأكد من ذلك من 
خ���الل �سماعه البيان الأول ال���ذي اأعلنه عبد ال�سالم حممد 
عارف يف �سبيح���ة الرابع ع�سر من متوز، من دار الإذاعة 
العراقي���ة. اأم���ا البي���ان الثاين للث���ورة فقد ت�سم���ن اإعالن 
الت�سكيل���ة الوزارية الت���ي تاألفت منه���ا اأول وزارة عراقية 
يف العهد اجلمهوري، ومت تعيني بابا علي ال�سيخ حممود 

احلفيد وزيرًا للموا�سالت والأ�سغال فيها.
لق���د �سم���ت الت�سكيلة الوزاري���ة �سخ�سي���ات معروفة اأدت 
اأدوارًا يف معار�س���ة �سيا�س���ة العه���د امللك���ي، وق���د ظه���ر 
عليها اإنها كانت �سب���ه ائتالفية، مثلت فيها معظم الأحزاب 
امل�سارك���ة يف جبه���ة الحت���اد الوطن���ي واللجن���ة العلي���ا 

لل�سباط الأحرار، و�سخ�سيات وطنية م�ستقلة.
ومم���ا مييز بابا علي يف هذه ال���وزارة، انه وزميله حممد 
حدي���د �سب�ق وان كان��ا وزيرين يف العهد امللكي، ف�سال عن 

انه وزمي���اله حممد �سديق �سن�سل وعبد اجلبار اجلومرد 
كانوا يحملون ال�سهادات العلي���ا، وهوؤلء وزميلهم حممد 
حدي���د كانوا اأع�ساء يف جمل�ض الن���واب يف العهد امللكي. 
ومثلم���ا تفاج���اأ بابا عل���ي بنباأ قي���ام الثورة فوج���ئ اأي�سًا 
بتعيين���ه وزي���رًا للموا�س���الت والأ�سغ���ال يف احلكوم���ة 
اجلديدة. ت�سف لنا عقيلة بابا علي تلك الأيام بهذا ال�سكل:
» لق���د كنا يف منزلنا �سباح���ًا، وعندما �سمعنا اخلرب تفاجاأ 
باب���ا علي كث���رًا بتعيينه وزي���رًا يف احلكوم���ة اجلديدة، 
مل يتوق���ع ابداأ اأن ي�سغ���ل من�سبًا يف احلكوم���ة اجلديدة، 
اإذ اإن باب���ا علي ق���ال لها كيف مت اختي���اري وزيرًا واأنا من 

املح�سوبني على النظام امللكي!«.
ويف الواق���ع، هن���اك اأ�سب���اب ودوافع متع���ددة ومتناق�سة 
لختي���ار باب���ا علي وزي���رًا كونه » رجاًل من الط���راز الأول 
كف���اءة ونزاه���ة«، ولأن���ه » اب���ن �سخ�سية كردي���ة معروفة 
عرف���ت مبكانته���ا يف �سم���ال الع���راق«، ف�ساًل ع���ن انه من« 
الأ�سخا�ض غر املتطرفني يف ولئهم للنظام امللكي«، حتى 
و�سفت���ه جريدة » اجلمهوري���ة« لحقًا ب� »الوزي���ر الثائر«، 
الأم���ر ال���ذي دف���ع بع�ض اأع�س���اء اللجن���ة العلي���ا لل�سباط 

الأحرار اإىل تر�سيحه وزيرًا »قبل الثورة بزمن طويل ».
ويف احلقيق���ة، اإن هن���اك اأ�سبابًا خفية دفع���ت عبد الكرمي 
قا�سم لختيار بابا علي، جاء يف مقدمتها انه اأراد اأن ميثل 
الك���رد يف احلكوم���ة �سخ�سي���ة �سيا�سية كردي���ة لها ميول 
معتدلة وم�ستقلة م���ن اأجل حتييد احلركة الكردية بزعامة 
امل���ال م�سطف���ى الب���ارزاين. ه���ذه احلقيقة اأكده���ا اجلانب 

الربيطاين عندما قال ما ن�سه:

» بابا علي هو ممثل األكراد في الوزارة«.
بتعب���ر اآخ���ر، اإن الربيطاني���ني اأرادوا اأن يبينوا لأقطاب 
احلرك���ة الكردي���ة اأن ث���وار مت���وز ق���د اختزل���وا احلرك���ة 
ب�سخ�ض بابا علي. كما اأراد الربيطانيون اأن يبينوا لثوار 
مت���وز اأن باب���ا علي مل ميث���ل احلركة الكردي���ة بقدر ما هو 

�سخ�ض منتدب من قبل احلكومة، الأمر الذي يوؤكد وبدون 
�سك اإن الربيطانيني كانوا يبتغون من وراء ذلك خلق اأزمة 
ثقة بني حكومة الثورة واحلركة الكردية، الأمر الذي على 
ما يبدو، مل ي�ستوعب���ه الطرفان )حكومة الثورة واحلركة 
الكردي���ة( بال�سكل ال�سحي���ح وبالوجه املطل���وب مما اأدى 

اإىل ت�سادمهما لحقًا.
ظلت ال�سفارة الربيطانية يف العراق حري�سة على التقرب 
م���ن بابا عل���ي لأن���ه �سخ�ض« م���درك ومت���وازن يف روؤيته 
وودود للغ���رب«، وميك���ن م���ن خالله فه���م طبيع���ة النظام 
اجلديد. فقد التقى ال�سفر الربيطاين يف العراق بابا علي 
بع���د مرور �ستة اأيام فق���ط على انت�سار ثورة 14 متوز، اإذ 
اأكد له بابا علي انه �سارك يف الوزارة لأنه يعتقد »باإمكانه 

اأن يق���دم م�ساهم���ة حقيقي���ة ل�سال���ح بل���ده«، واأن » ي�ساعد 
يف اإبق���اء احلكومة لت�سر يف جمال معت���دل« لن« النظام 
القدمي م�سى، وان النظ���ام اجلديد هو امل�سيطر« مما حتم 
على النظام اجلديد اأن يتبع » �سيا�سة معقولة«، كما عرب له 
ع���ن اأ�سفه احلقيقي لأحداث العن���ف التي وقعت يف اليوم 
الأول م���ن الثورة، واأ�سيب بال�سدم���ة ملا طرق على �سمعه 
من الهجوم الذي وقع على ال�سفارة الربيطانية يف بغداد.
على اأية حال، مل يرتدد بابا علي يف قبول من�سبه اجلديد، 
بن���اًء على بي���ان الإذاعة الذي طلب من ال���وزراء اللتحاق 
بعمله���م، حي���ث قرر باب���ا علي التوج���ه اإىل بغ���داد، اإل اإن 
اأخ���اه الكبر ال�سيخ روؤوف رف�ض فكرته بالتوجه يف يوم 
الث���ورة، اإذ اأبدى له بع�ض املحاذير من عدم ال�ستقرار يف 
بغداد، وقد يكون الطري���ق غر اآمن، لذا طلب منه الرتيث 
يف التوج���ه اإىل بغداد، وبعد مرور ثالثة اأيام على الثورة 
اأبلغ���ه مت�س���رف ال�سليمانية اآن���ذاك ب�س���رورة ال�سفر اإىل 
بغ���داد واللتح���اق باحلكوم���ة، وبالفعل توج���ه بابا علي 
اإىل بغداد ب�سحبة كل من )ُخلي ُهوم�ر( و)حاجي حممود 
ديك���وين(، وهم���ا م���ن اأه���ايل ال�سليماني���ة وم���ن املقربني 
لعائلة ال�سيخ حممود احلفيد، ليكونا مبثابة حماية له يف 
الطري���ق. وعند و�سول بابا علي اإىل بغداد مكث يف منزل 
�سب���اح نوري ال�سعيد يف كرادة م���رمي، وبعد مدة وجيزة 

نقل عائلته اإىل منزله اجلديد يف ال�ساجلية ببغداد.
ت�سلم بابا عل���ي مهامه الوزارية اجلديدة يف ال�سابع ع�سر 
من متوز عام 1958، وبداأ يح�سر جل�سات جمل�ض الوزراء 
واجتماعات���ه الت���ي كان���ت تعقد يومي���ًا على الأك���ر وملدة 
�ساعات يف مقره يف وزارة الدفاع، ومنذ اللحظات الأوىل 
لت�سلم مهامه �سعى اإىل الرتقاء مب�ستوى وزارته، اإذ عمل 
عل���ى حتقي���ق امل�ساريع احليوي���ة املفيدة خلدم���ة ال�سعب، 
حتقيق���ًا لالإ�سالح الجتماعي والقت�س���ادي ال�سامل الذي 

عزمت ثورة الرابع ع�سر من متوز على حتقيقه.
عن ر�شالة: بابا علي ودوره ال�شيا�شي يف العراق

من أسرار ثورة 14 تموز 1958

 لماذا أختير )بابا علي الشيخ محمود(
وزيرا في حكومة الثورة؟
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البياتي ف��خ��ري  ري���اض 

عهد الى مجموعة من الضباط االحرار بتوجيه 
احدى السرايا صباح يوم 14 تموز الى بيت نوري 

السعيد وجهت سرية عسكرية بأمرة الرائد بهجت 
سعيد صبيحة يوم 14 تموز 1958م الى دار نوري 
السعيد العتقاله، لغرض اعتقاله ثم التحق بتلك 

السرية المقدم وصفي طاهر، غير أن تلك المهمة 
قد باءت بالفشل، وبعد أن استطاع نوري السعيد 

الهروب من داره في الساعة الخامسة والربع 
صباحًا.

 ذكرت احدى الرواي���ات التي اأفادت اإن نوري ال�سعيد قام 
باله���روب م���ن داره �سبيحة يوم 14 مت���وز 1958م بعدما 
�سع���ر باخلطر املحدق ب���ه ب�سبب وجود قطع���ات ع�سكرية 
كثرة يف ط���رق بغداد، والط���رق املوؤدي���ة اىل داره، وانه 
ا�سعر بذلك من قب���ل احدى الن�ساء التي كانت تقوم بجلب 

اخلبز لعائلته.
وذكرت رواية اخ���رى ان املقدم و�سفي طاهر هو من ا�سرَّ 
للخادم���ة الت���ي تعمل ل���دى عائلة نوري ال�سعي���د بالهجوم 
الو�سيك عل���ى دار نوري ال�سعيد، وق���د نقلت تلك اخلادمة 
ذلك ال���كالم اىل نوري ال�سعي���د،وان اق���دام املقدم و�سفي 
طاهر على ذلك العمل كان ب�سبب عالقته الوطيدة وحمبته 
لنوري ال�سعيد منذ ان كان مرافقًا خا�سًا له لعدة �سنوات.

و اأ�س���ارت رواي���ة اخ���رى اىل قي���ام املقدم و�سف���ي طاهر 
بلق���اء ن���وري ال�سعيد يف منزله، بع���د ان مت ايقاظ الخر 
م���ن نومه، وقد اعلمه بح���دوث انقالب من قبل عبد الكرمي 
قا�س���م وال�سباط الح���رار، وانه مت ار�سال ق���وة ع�سكرية 
اىل بغداد بقي���ادة عبد ال�سالم حممد عارف، واأر�سلت قوة 
ملحا�س���رة ق�سر الرحاب، وقوة اخرى تقوم بالهجوم على 

منزله لإلقاء القب�ض عليه، وقد ن�سحه بالهروب.
 ا�ستقل ن���وري ال�سعيد قاربًا بعد اأن ا�سهر م�سد�سه �سوب 
ا�سحاب���ه طالبًا منهم نقله �س���وب الر�سافة، لكنه غر راأيه 
وذهب متجه���ًا اىل منزل �سالح مه���دي الب�سام الكائن يف 
ك���رادة مرمي وال���ذي ل يبعد كث���رًا عن منزل���ه، وقد تلقاه 
مرت�س���ى مه���دي الب�س���ام �سقي���ق �سال���ح مه���دي الب�سام 
وبع���د اأن ادخل���ه اىل املنزل اعلمه ب�سق���وط احلكومة، مما 
دف���ع ن���وري ال�سعيد اىل البح���ث عن مكان ق���د يكون اكر 
امنًا، ف���رتك الدار متجهًا ب�سحبة مرت�س���ى مهدي الب�سام 
ال���ذي قام بتهريبه، وبع���د ان و�سعه يف �سندوق ال�سيارة 
اخللف���ي قا�س���دًا دار حمم���ود ال�سرتب���ادي يف الكاظمي���ة 

والذي تربطه عالقة �سداقة وثيقة بنوري ال�سعيد.
 ام�س���ى ن���وري ال�سعي���د ليلت���ه الأخ���رة يف دار حمم���ود 
ال�سرتب���ادي وامل�سادف���ة ليل���ة 14 / 15 مت���وز وقد �سمع 
هنال���ك بي���ان احلكوم���ة ح���ول دع���وة ال�سع���ب اىل الق���اء 
القب����ض علية حيًا او ميت���ًا وتخ�سي�ض احلكوم���ة مكافاأة 
قدرها ع�س���رة الف دينار ملن يلقي القب����ض عليه، كما علم 
مبقت���ل العائل���ة املالكة، ومقت���ل ولده �سب���اح ) قتل �سباح 
ن���وري ال�سعيد ظهرة يوم 14 مت���وز 1958، حينما خرج 
خممورًا اىل �سوارع بغداد وقد حمل م�سد�سًا يف يده وقام 
بال�س���راخ قائاًل: ))اين ه���ذه الثورة... انن���ا اأ�سياد البالد 
واولي���اء نعمته(( ثم ق���ام باطالق الر�سا�ض م���ن م�سد�سه 
دون وعي، فردت علي���ه اجلماهر باإطالق الر�سا�ض عليه 

فاردته قتياًل(.

غ���ادر ن���وري ال�سعي���د دار حمم���ود ال�سرتب���ادي ظه���رة 
ي���وم 15 مت���وز متنك���رًا بعبائ���ة ن�سائي���ة ب�سحب���ة )بيبية 
قطب( زوج���ة حممود ال�سرتب���ادي وخادمتها، وا�ستقلوا 
�سيارة يقوده���ا مظفر حممود ال�سرتب���ادي، وقام الخر 
باي�ساله���م اىل دار ها�س���م جعفر زوج احدى بنات حممود 
ال�سرتبادي ا�سرع ها�سم جعفر اىل وزارة الدفاع والتقى 
بعب���د الك���رمي قا�س���م وابلغ���ه بوج���ود ن���وري ال�سعيد يف 
منزل���ه، وعلى اثر ذل���ك اوعز عبد الك���رمي قا�سم اىل املقدم 
و�سف���ي طاهر بالتوجه مع مف���رزة اىل منزل ها�سم جعفر 

والد عمر واعتقال نوري ال�سعيد.
  �سع���ر ن���وري ال�سعي���د باخلطر ال���ذي �س���وف يداهمه يف 
ح���ال بقائ���ه يف دار ها�س���م جعف���ر، اإذ راودت���ه ال�سك���وك 
جت���اه عم���ر ها�سم جعف���ر بعد اأن خ���رج من ال���دار، فخرج 
ب�سحب���ة بيبية قطب زوجة حمم���ود ال�سرتبادي واحدى 
اخلادم���ات قا�سدًا دار حممد العريبي يف منطقة البتاوين 
ومل���ا ا�ستف�سر نوري ال�سعيد ع���ن دار حممد العريبي عرفه 
�ساح���ب اأح���د املحالت التجاري���ة واخذ ي�سي���ح: ))نوري 

ال�سعيد... نوري ال�سعيد... ام�سكوه((.
  جتمه���ر النا����ض عل���ى اث���ر ذل���ك حوله،وقد اأخ���رج نوري 
ال�سعي���د م�سد�سه وق���ام باطالق الن���ار ميينًا وي�س���ارًا، ثم 
تب���ادل اطالق النار م���ع اجلماهر وبع����ض اجلنود الذين 
كانوا يف مكان احلادث مم���ا اأدى اىل مقتل نوري ال�سعيد 
وبيبي���ة قط���ب زوج���ة حمم���ود ال�سرتب���ادي فيم���ا هربت 
اخلادم���ة لتنج���و بحياته���ا، ومل���ا و�سل و�سف���ي طاهر مع 
مفرزت���ه و�ساه���د نوري ال�سعي���د غارقًا بدمائه ق���ام برميه 

بعدة اأطالقات نارية.
 وت���رددت رواي���ة اخرى اف���ادت ان نوري ال�سعي���د ملا اراد 
الذه���اب اىل دار حمم���د العريب���ي، ب�سحب���ة بيبي���ة قطب 

زوجة حممود ال�سرتب���ادي وخادمتها، لحظ يف الطريق 
قدوم مفرزة باأم���رة املقدم و�سفي طاهر، وقد اأمر املراأتني 
برتك���ه وق���د تركته اخلادم���ة لتنج���وا بنف�سه���ا، فيما ظلت 
زوج���ة حمم���ود ال�سرتب���ادي مع���ه ظن���ًا منه���ا اإن و�سفي 
طاه���ر �سوف يق���وم بحماية ن���وري ال�سعيد، فق���ام نوري 
ال�سعيد باخراج م�سد�س���ه واطلق النار على نف�سه منتحرًا 
)، فاق���رتب من���ه املقدم و�سفي طاهر وقد وج���د ان انفا�سه 
مل تتوق���ف فقام باطالق الر�سا�ض علي���ه، وملا قامت بيبية 
قط���ب زوج���ة حمم���ود ال�سرتب���ادي بالطلب م���ن و�سفي 
طاه���ر انقاذ نوري ال�سعيد حينما اقدم على النتحار، لكن 
و�سف���ي طاه���ر قام باطالق الن���ار عليها معتق���دًا انها رجل 
ب�سب���ب خ�سونة �سوتها، فارداها قتيل���ه يف احلال. هنالك 
�سائعة افادت ان نوري ال�سعيد �سبق وان �سرح قبل مقتله 
ان���ه لن يرتدد يف اطالق النار عل���ى نف�سه اإذ ما وجد نف�سه 
ل ي�ستطي���ع النجاة م���ن املوت، ولذل���ك كان يحمل �سالحه 
ال�سخ�س���ي )امل�سد����ض( ب�س���ورة دائم���ة، وانه اق���دم على 
النتح���ار ح���ني وجد نف�س���ه ل ي�ستطيع النج���اة من املوت 
وبخا�سه بعدما خ�س�ست مكافاأة قدرها ع�سرة الآف دينار 

ثمنًا ملن يلقي القب�ض عليه حيًا او ميتًا
 وذك���رت رواي���ة اخرى اأن ن���وري ال�سعيد ق���د قتل على يد 
اح���د اجلن���ود م���ن منت�سب���ي الق���وة اجلوي���ة اإذ ا�ستط���اع 
ذل���ك اجلندي اخذ امل�سد����ض من يد ن���وري ال�سعيد ملا اراد 
الدف���اع ع���ن نف�سه بعد اأن جتمه���رت اجلماهر حوله وقام 
باإط���الق النار على نوري ال�سعيد فارداه قتياًل على الفور، 
وان املقدم و�سفي طاه���ر قام باإطالق الر�سا�ض على جثة 

نوري ال�سعيد بعد ان وجده قد فارق احلياة.
ونعتق���د ان ال���راأي الأرجح حول مقتل ن���وري ال�سعيد هو 
قيام���ه بالنتحار وما يدعم ذلك ال���راأي هو ت�سريح نوري 

ال�سعيد قبل اإقدامه على ذلك مبدة �سابقة انه �سيطلق النار 
عل���ى نف�س���ه اذ ما وجد انه لن ي�ستطي���ع النجاة من املوت، 
وذل���ك م���ا يف�سر قيامه بحم���ل �سالحه ال�سخ�س���ي ب�سورة 
دائم���ة يف امل���دة الت���ي �سبق���ت تل���ك العملي���ة ، وان املق���دم 
و�سف���ي طاهر ق���ام باإط���الق الر�سا�ض عليه بع���د ان وجد 
ن���وري ال�سعي���د قد فارق احلي���اة ، وقد يك���ون اإقدامه على 
ذل���ك العمل طمعًا يف احل�س���ول على املكاف���اأة املادية التي 
ر�سدته���ا احلكومة ملن يلق���ي القب�ض على ن���وري ال�سعيد 

حيًا اأو ميتًا.
نقل���ت جثة نوري ال�سعي���د اإىل وزارة الدفاع وقد �ساهدها 
عبد الك���رمي قا�سم وعدد من الوزراء وقادة الفرق، وبقيت 
هنال���ك حت���ى امل�س���اء، وملا خلت �س���وارع بغ���داد من حركة 
الأ�سخا����ض مت نق���ل اجلثة اإىل مقربة ب���اب املعظم ودفنت 

يف تلك املقربة.
 وهن���اك رواية اأخرى اف���ادت ان جثة ن���وري ال�سعيد بعد 
ان �ساهده���ا عب���د الكرمي قا�سم وال�سب���اط الع�سكريني يف 
وزارة الدف���اع ث���م نقله���ا اىل الط���ب العديل، ث���م نقلت اىل 
مع�سك���ر ابي غريب ودفن���ت يف ذلك املع�سك���ر، لكن بع�ض 
املواطن���ني حينما علموا مبكان دفن ن���وري ال�سعيد قاموا 
باأخ���راج اجلثة وربطها باحلب���ال، وقام بع�ض ال�سخا�ض 
ب�سحله���ا يف �س���ارع الر�سي���د ث���م الوزيري���ة والعظمي���ة 
والكاظمية، بعدها قاموا بحرقها يف منطقة احليدرخانة، 
وق���د علق���ت لفتة يف املكان ال���ذي قتل فيه ن���وري ال�سعيد 
كت���ب عليها: ))هنا قت���ل الذي كان يقول ان الذي يقتلني مل 

يولد بعد(( .
عن ر�شالة )ظاهرة االغتياالت ال�شيا�شية خالل العهد امللكي(

من أحداث الثورة
مصرع نوري السعيد يوم 15 تموز 1958
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م���ؤي���د ع��ب��د ال��س��ت��ار

ثورة الرابع عشر من تموز 1958 ناقوس أيقظ 
العراق من سباته فانطلقت أقالم الشعراء 

وحناجر الفنانين تشدوا أعذب االلحان 
واالغاني لهذه الثورة التي وضعت البالد على 
بداية مسار التقدم والعمل والبناء.ورغم ان 
المؤامرات توالت عليها منذ االيام االولى ، 

وحاول المجرمون اغتيال زعيم الثورة في شارع 
الرشيد، في محاولة فاشلة اال انهم استمروا 
بمؤامراتهم حتى تمكنوا من رقبة االسد في 

الثامن من شباط 1963 فاطاحوا بآمال الشعب 
الذي قاومهم بما تيسر له من قوة وسالح، 

ولكن الشياطين كانوا امضى سالحا من االخيار، 
وما زلنا ندفع ثمن ذلك اليوم المشؤوم الذي 

أطفئوا فيه لهيب الثورة واخمدوا نارها.

م���ن ب���ني اأ�سه���ر ال�سعراء الذي���ن نظموا اأجم���ل الغاين 
والوبريتات لثورة مت���وز وقائدها الزعيم عبد الكرمي 
قا�س���م ال�ساعر الكبر زاهد حمم���د زهدي. �ساعر غنائي 
ل���ه دواوي���ن معروف���ة يف الف�سحى والعامي���ة.كان منذ 
�سبابه متعلقا باحلزب ال�سيوعي العراقي وله اجتاهات 
ي�ساري���ة بناءة، ن�ساأ و�سط بيئة �سعبية يف مدينة احلي 
والكوت بني اأهله الك���رد الفيليني الذين تعر�سوا مرارا 
للتهج���ر الق�س���ري، در�ض وعم���ل ببغداد.بال�سافة اىل 
موهبت���ه ال�سعري���ة در����ض القت�س���اد وح�س���ل فيه على 
درجة الدكت���وراه من ت�سيكو�سلوفاكي���ا يف ال�سبعينات 
وعم���ل يف املج���الت اجلامعي���ة وال�سحفي���ة والذاع���ة 

والتلفزيون.
كان���ت بداياته ال�سعرية متج���د انتفا�سات ال�سعب الذي 
نا�س���ل من اأج���ل اخلال�ض م���ن ا�ستبداد النظ���ام امللكي 
القطاعي املتخل���ف، وا�ستهر بق�سيدت���ه املعروفة التي 

اأ�سبحت ن�سيدا للن�سال واملنا�سلني :
يالرايح لل�سعب خذين // وبنار املعركة ذبني

لو نادى �سعبك ال�سجعان // تقدم واعتذر عني
يا و�سفه بنكرة ال�سلمان // اأ�سل مقيد ب�سجني

غن���ى زاه���د حمم���د لث���ورة مت���وز من���ذ فج���ر انطالقها 
ويف مقدم���ة لق�سائده يقول: فيما يل���ي من ال�سفحات، 
تخ�س����ض املجموع���ة ال�سعبي���ة موقعا خا�س���ا لعدد من 
الغ���اين الوطني���ة ال�سه���رة الت���ي غنتها فرق���ة الذاعة 
العراقي���ة اأو اأداه���ا مطرب���ون معني���ون، خ���الل الع���ام 
الول والث���اين م���ن ث���ورة 14متوز 58 املجي���دة( وعن 

تقدميه لوبريت ثورة ال�سعب كتب )يف اأحد اأيام العام 
الث���اين للثورة، ا�ستدع���ي ال�ساعر - زاه���د حممد - من 
قب���ل م�سوؤويل الذاعة لعالمه باأن���ه مطلوب يف وزارة 
الدف���اع ملقابلة الزعيم عبد الكرمي قا�س���م. وعندما ذهب 
ملقابلته، �سك���ره الزعيم على اإهدائه جمموعته ال�سعرية 
الوىل )�سع���اع يف اللي���ل( خالل اللتقاء ب���ه �سمن وفد 

من الذاعة �سم اأب���رز كتاب الغاين واملخرجني وكتاب 
الربام���ج الذاعي���ة ومدي���ر ع���ام الذاع���ة والتلفزيون. 
وخ���الل املقابل���ة اخلا�سة ، اأ�س���ار الزعي���م اىل اهتمامه 
اخلا����ض مب���ا يكتب���ه ال�ساعر م���ن اأغاين تدع���و ال�سعب 
اىل املحافظ���ة عل���ى الثورة وزخمه���ا املتدفق، ثم اقرتح 
بنف�سه على ال�ساعر اأن يكتب حوارية غنائية - اوبريت 

بالعربي���ة الف�سحى ع���ن الثورة التي �س���ارك فيها لي�ض 
اجلي����ض الذي فجره���ا فح�سب، بل العم���ال والفالحون 
واملثقف���ون رجال ون�ساء مع اإب���راز دور املراأة بو�سوح 
ويف الواق���ع فق���د كان ال�ساع���ر قد بداأ حماول���ة من هذا 
الن���وع يف الذاعة، ولك���ن باللغة ال�سعبي���ة، وكانت يف 
ط���ور الع���داد وبالتف���اق م���ع الفنان���ني اأحم���د اخلليل 
وال�سي���د ودي���ع خونده / �سمر بغ���دادي على التلحني. 
غر ان الفكرة الت���ي طرحها الزعيم الراحل عبد الكرمي 
قا�سم قد غرت املو�سوع من اأ�سا�سه واجته ال�ساعر بعد 
ذلك اىل كتابة احلواري���ة - الوبريت باللغة الف�سحى. 

من م�سودة املجموعة ال�سعرية ال�سعبية لل�ساعر(.
والوبري���ت - ثورة ال�سعب - يتال���ف من عدة مقاطع - 
كوبلي���ه - لعدة ا�س���وات مثل املراأة، الف���الح، اجلندي، 

املثقف . وهذه مقدمة الوبريت - كوبليه -:
�سوت احلياة - فتاة

اأط�بق ال�لي�ل و�س�د َّ الف�قا / وامتلت كاأ�سي جورا و�سقا
يل م���ع التاريخ ب�سرى حل���وة / من ين���ادي �سم�سها اأن 

ت�سرقا
يل يوٌم عاط�ٌر ي�زكو �س�ذى / قبل اأن يولد َ اأو اأن يخلقا
من �سيغزو رو�سه مف�ت�تحا / عهد جمد بالماين ع�بقا

يل ل�واٌء باح�ٌث عن �س�اع�ٍد / ثائ�ٍر ي�رفعُه كي يخ�ف�قا
وم���ن اأغاني���ه ال�سهرة لث���ورة متوز والت���ي اأذيعت من 

الذاعة العراقية الغاين التالية:
1�� حمالك يامتوز غناء ناظم الغزايل

حمالك يامتوز ببالدي تهل / حمالك حمالك
حتى الطبيعة اليوم تزهي / وحتتفل وتغني وياك

***
2�� اأغنية م�سباح متوز غناء ناظم الغزايل

م�سباح مثله اأبد / ما هل ول م�سباح
هبت ن�سامي رغد / بي والتحرر لح

3�� اغنية ذكرى متوز احلان وغناء اأحمد اخلليل
مرَّ يامتوُز عام ٌ مل اأجد مثلُه عام

عامرا باحلب يزهو باأغاريد ال�سالم
4�� يابالدي احلان وغناء اأحمد اخلليل

يابالدي يا بالدي / يا �سياًء يف العيون
5����� اأغنية حم���د الله عال�سالم���ة: احلان �سم���ر بغدادي 

غناء مائدة نزهت
يذك���ر ال�ساعر انه حاملا انت�سر خرب حماولة اغتيال قائد 
الث���ورة وف�سل املحاولة الت���ي ا�سرتك فيها �سدام و�سع 
�سمر بغ���دادي حلنا جميال وطلب من ال�ساعر اأن يكتب 
ل���ه الكلمات املالئمة للحن. وهك���ذا ولدت هذه الق�سيدة 
و�سجل���ت �سباح اليوم التايل وانت�سرت على الفور بني 

اجلماهر. وهذا مطلعها.
حمد الله عال�سالمة / قايدنا ترف اأعالمه

ه���ذا غي����ض من في����ض مما نظم���ه ال�ساع���ر زاهد حممد 
يف ث���ورة مت���وز م���ن ال�سع���ر الف�سي���ح والعامي.كم���ا 
نظ���م العديد م���ن الق�سائد ح���ني كان �سجينا يف �سجون 
النظ���ام امللك���ي ك�سجن نقرة ال�سلم���ان و�سجن بعقوبة. 
وله اأغ���اين واوبريتات ومنلوجات متج���د ثورة متوز 
واحداثه���ا الب���ارزة مث���ل ال�س���الح الزراع���ي وحت���رر 
الفالح���ني وعيد العم���ال وال�سبيبة وه���ي الغاين التي 
غناها العديد من الفنانات والفنانني امثال مائدة نزهت 
وان�س���اف منر وناظم الغ���زايل وحممد نو�سي واأحمد 

اخلليل وفا�سل ر�سيد.

من ذكريات ثورة 14 تموز 1958
الشاعر زاهد محمد واغاني الثورة


