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من هو توفيق منير؟
توفي���ق منري م���ن ال�ضخ�ضيات العراقي���ة املنا�ضلة 
وكان ي�ض���غل من�ض���ب نائب رئي����س نقابة املحامني 
يف الع���راق. كان �ضخ�ض���ية وطنية ف���ذة وذي دور 
كب���ري يف احلرك���ة ال�ضيا�ض���ية العراقي���ة ومنوذجًا 
للمعلم الذي ربى جياًل من املحامني وان�ضانًا لطيفًا 

وحمبوبًا.
من احلقائق والوقائع التي ال ُتن�ض���ى وحت�ض���رين 
االآن ان عب���د الع���ال ال���راوي )اب���ن عمه( ون�ض���يبه 
اي�ض���ًا، والذي كان من القوميني الذين ا�ض���توؤزروا 
الحق���ًا زمن البعثي���ني، مل يفكر )توفي���ق منري( يف 
الدف���اع عن���ه اإذ ان ح���زب البع���ث قد عب���اأ البعثيني 
واملنت�ض���بني الي���ه والقومي���ني عل���ى ع���دم الرحمة 
بال�ض���يوعيني واأن�ض���ارهم واأ�ض���دقائهم ومن يلوذ 
بهم فكان���وا مهياأئ���ني للقتل والتعذيب والق�ض���ف. 
براأي���ي ان م���ا ارتكب من ف�ض���ائع يف 14 رم�ض���ان 
يعترب م���ن اأكرث اجلرائ���م والوقائع الت���ي ارتكبت 
يف الع���راق لي�س يف عدد ال�ض���حايا فقط ولكن يف 
طريق���ة التعذيب والقت���ل والق�ض���وة واالنتقام من 
الي�ض���اريني وال�ض���يوعيني وكان���ت كله���ا خمطط���ة 
ومهياأة بقط���ار امريكي حتى انه���م كانوا يتبارون 
يف حتق���ري ال�ضخ�ض���يات الي�ض���ارين وتقدميها اىل 
احلر����س القوم���ي واىل االمن وال�ض���لطات واأماكن 
االعتقال، منهم عبد الرزاق �ض���بيب )نقيب املحامني 
يف ذل���ك الوق���ت( ال���ذي بداأ يهي���اأ قائم���ة حتمل 84 
ا�ض���مًا من املحامني حلجز اموالهم. ومن املهازل ان 
يكون ا�ضمي الثالث �ضمن املحجوزة اموالهم. كما 
بداأت ت�ض���لهم عن طريق الكويب���ت عناوين مقرات 
الي�ضار وال�ضيوعيني وان�ض���ارهم وان�ضار ال�ضالم 
وبداأ احلاق االذى بهم وتعري�ضهم اىل اب�ضع �ضور 
القباح���ة والتعذيب. وبعد ذلك ج���اء دور القوميني 
انف�ضهم عندما راأوا ان البعثيني ا�ضبحوا يتجردوا 
من االن�ض���انية وخرجوا عن طوقها فقاموا بحركة 
)ت�ض���رين( 1963 الت���ي جعل���ت موق���ف البعثي���ني 
�ض���عيفًا ومل ي�ض���بح لهم اال وقت ق�ض���ري للبقاء يف 

احلكم..
دع���ا توفي���ق من���ري اأي���ام )عبد الك���رمي قا�ض���م( اىل 
ع���ودة ب���ارزاين وبع����س ال�ضخ�ض���يات العراقي���ة 
ال�ضيا�ض���ية الت���ي كان���ت قد ترك���ت العراق ب�ض���بب 
االأو�ض���اع ال�ضيا�ض���ية، وهي���اأ عب���د الك���رمي قا�ض���م 
كل مظاه���ر االكب���ار والتبجي���ل واالح���رام عن���د 
قدوم مال م�ض���طفى ب���ارزاين ومنحه م���ا ميكن ان 
يعطي���ه الوط���ن الأبنه الب���ار، فهو ثائر ق���ارع الظلم 
واال�ض���تعمار كث���ريًا وحم���ل يف قلب���ه حب���ًا عميق���ًا 
لل�ضعب العراقي ب�ضكل عام ولالأكراد ب�ضكل خا�س. 
مل يكن بارزاين يدعو اىل االنف�ض���ال بل كان يدعو 
اىل احلكم الذاتي الذي يحق لالأكراد، والذي حققه 
الب���زاز فيما بع���د ومنها تعمي���م اللغ���ة الكردية يف 
املدار�س وا�ضدار �ض���حيفة باللغة الكردية وان�ضاء 
ناٍد لالك���راد واألغى كل انواع اال�ض���طهاد �ض���دهم. 
وكان االكراد يقدمون االدلة التي تثبت ان ال�ض���عب 
الك���ردي �ض���عب طي���ب وان���ه ال يحقد على ال�ض���عب 
العراقي وكانوا يقيم���ون االحتفاالت واملباهج يف 
اعي���اد نوروز وي�ضت�ض���يفون كل اجلنوب العراقي 
ب���كل فئاته وهذه ظاهرة تع���رب عن حبهم وانهم من 
وطن واح���د وعراق واحد. كان الزعيم عبد الكرمي 
قا�ضم يهدف اىل تثبيت احلرية ال�ضيا�ضية والنظام 
الدميقراطي يف جميع انحاء العراق الوطن ولو ال 
تكالب اجلهات الكثرية عليه واالأخطاء التي حدثت 
من جانب الي�ض���ار واأمور اخرى كان لها اثر �ضلبي 
على م�ض���ار ال�ض���عب العراقي وت�ض���بت يف ا�ضقاط 
حكم���ه، الأ�ض���بح ال�ض���عب العراق���ي اكرث ال�ض���عوب 

العربية دميقراطية واكرثها ازدهارًا وا�ضتقرارًا.

اأعاد عبد الكرمي قا�ضم امل�ض���قطان )اللذان اأ�ضقطت 
اجلن�ض���ية عنهم���ا( وهم���ا توفي���ق من���ري وكام���ل 
قزاجني واحتفى بهما احتفاًء كبريًا حيث خرجت 
جمعو املثقفني يف م�ض���رية كبرية حاملة الزعيمني 
الكبريين على االكتفا وكان ا�ض���تقبااًل حافاًل واألقى 
توفيق منري كلمة بهذه املنا�ضبة يف مفرق اجل�ضر 
املعلق جاء فيها: "جئنا اىل العراق لنخدم العراق 
وق���د حملت معي تربة الوط���ن الأنني جرء منه وال 
ميك���ن الأي وطن���ي واٍع ان يك���ون خ���ارج طم���وح 
الوطن واهداف �ض���عبه، ونحن ن�ض���كر عبد الكرمي 
قا�ضم �ض���احب الثورة الوطنية امل�ض���داقة النزيهة 
كانت  التي هزت العامل وغ���ريت موازين القوى". 
كلمته موؤثرة وُتقاطع بالت�ض���فيق احلار. كما األقى 
كام���ل قزاجني خطابًا حما�ض���يًا وانتهت امل�ض���رية 

بكل هدوء بتقدمي االحرام الالئق للزعيمني.
ج���اء توفي���ق من���ري اىل نقاب���ة املحام���ني ومار�س 
املحام���اة مرة اخرى معنا يف مكتبنا مع ان الالفتة 
التي كانت مكتوبة با�ض���مه على مكتبه قبل اإ�ضقاط 
اجلن�ض���ية عنه، وهي مدة �ضنتني تقريبًا، طلت كما 
هي. كانت لتوفيق منري مواقف كثرية اإن دلت على 
�ض���يء فهي تدل على ُخلق قومي وت�ض���حية وايثار 
لي����س لها مثي���ل يف �ضخ�ض���ية اخرى ط���وال فرة 
معرفتي به خالل م�ض���رية حياتي ال�ضيا�ض���ية. جاء 
بعده���ا دور التناف�س ب���ني عزيز �ض���ريف وتوفيق 
من���ري عل���ى رئا�ض���ة نقاب���ة املحام���ني وكان اأغلبية 
املحام���ني يرغب���ون يف تروؤ�س توفي���ق منري وذلك 
الأن���ه حماٍم ممار�س اختلط بعدد كبري من املحامني 
يف ذلك الوقت الذي���ن تطوعوا للدفاع عن املتهمني 
ال�ضيا�ض���يني. وكان يتع���اون معه���م وميك���ن وقت���ًا 
طوي���اًل معه���م لالإجابة عل���ى ا�ض���ئلتهم ومعاونتهم 
لبح���ث الق�ض���ايا وذلك مل���ا له من خربة �ض���ابقة يف 
العمل كاأ�ض���تاذ بالكتاتيب العثماني���ة. كنت واحدًا 
م���ن ه���وؤالء الذين يحلق���ون يف حلقته بكل �ض���رف 

وامتنان وقد �ضمتنا احلى الذكريات.

يف اح���دى االأي���ام ح�ض���ر �ض���خ�س ميث���ل احلركة 
ال�ضيا�ض���ية الي�ض���ارية التي كانت ت�ضم عددًا غفريًا 
من املحامني الذين ين�ض���وون حت���ت لواء احلزب 
ال�ض���يوعي وان�ض���ارهم. اأ�ض���ّر توفي���ق منري على 
علم الر�ض���يح ل�ضبب واحد هو انه طاملا كان عزيز 
�ضريف رئي�ضًا الأن�ضار ال�ضالم يف العراق فهو اأحق 
م���ن نائب الرئي�س يف ان يكون نقيبًا، ا�ض���افة اىل 
ان���ه كان ميلك القابلية يف اإدارة ورئا�ض���ة النقابة. 
يف الواق���ع ان موق���ف توفي���ق من���ري كان موقف���ًا 
رائع���ًا جعل���ت املناف�ض���ة تعل���و عل���ى كل امل�ض���الح 
ل م�ضلحة وطنه العراق  الذاتية وال�ضخ�ضية وف�ضّ
والنقاب���ة ف���وق م�ض���لحته. ث���م ب���داأوا اأن�ض���طتهم 
وم�ض���ريات  اخلا�ض���ة  االجتماع���ات  بح�ض���ورهم 

اأن�ضار ال�ضالم.
اجتم���ع عب���د الكرمي قا�ض���م بتوفيق من���ري وجرى 
بينه���م حدي���ث نقله يل توفي���ق من���ري، وكان اجراأ 
املوال���ني لعب���د الك���رمي قا�ض���م ال���ذي كان يف قم���ة 
ع���ن  الك���رمي  عب���د  حت���دث  و�ض���عبيته.  زعامت���ه 
احلري���ات الدميقراطي���ة وت���وىل ال���كالم توفي���ق 
منري بال���رد قائاًل ان الدميقراطي���ة واحلرية يجب 
اأال ُتقي���د باأي �ض���كل من االأ�ض���كال وحتى ان تعطى 
للخ�ض���وم ال�ضيا�ض���يني. كان رد عب���د الك���رمي باأن 
ه���وؤالء اخل�ض���وم ق���د ي�ض���كلون خط���رًا، فاأجاب���ه 
توفيق منري ان هناك خ�ض���وم له���م وزن يف اإرادة 
ال�ض���عب العراقي ال���ذي يحب عبد الك���رمي ويلتف 

حول نظامه.
كان ه���ذا ال���كالم جريئ���ًا وطالب توفي���ق منري منه 
وان  ال�ض���عب  حمكم���ة  مهرجان���ات  م���ن  يح���د  اأن 
يعتني بنقاب���ة املحامني وبالق�ض���اء واالأمور التي 
تهم �ض���وؤون العدالة واقرح عليه ت�ض���كيل جمل�س 
نيابي واجابه بوعده باأن الد�ضتور العراقي الدائم 
�ض���وف ي�ض���رد وتثبت كل املوؤ�ض�ض���ات الد�ضتورية 
مب���ا فيه���ا املجل����س النياب���ي اذا ا�ض���تقر الو�ض���ع 
ال�ضيا�ضي حينه. لكن النا�ضريني والقوميني داأبوا 

وا�ض���تمروا عل���ى زعزع���ة احلك���م وتدخلت م�ض���ر 
يف انق���الب ال�ض���واف. توال���ت االأح���داث وانقل���ب 
الو�ض���ع على ال�ضيوعيني والي�ض���اريني حتى األقى 
عبد الكرمي قا�ض���م خطابًا يف كني�ضة )مار يو�ضف( 
حّم���ل فيه���ا كل املعا�ض���ي واملج���ازر عل���ى احلزب 
ال�ضيوعي وُفتح املجال للمعاديني لل�ضيوعية بقتل 
ال�ض���يوعيني و�ض���حلهم و�ض���اق عبد الكرمي قا�ض���م 
بالي�ض���ار ورموز الي�ض���ار فاأودعنا ال�ضجن وكانت 
ح�ضتي �ض���جن كركوك وح�ضة توفيق منري �ضجن 
الب�ض���رة وكل منا بحجة معينة وبقينا يف ال�ضجن 
قرابة �ض���نة. كان �ض���بب االعتقال االعت�ض���ام الذي 
قام به عمال معمل ال�ضكائر ون�ضر مقال يف جريدة 
احتاد العمال التي كنت امل�ض���وؤول القانوين عنها. 
وبعد فرة تدخل الكثريون واطلق �ضراحنا وعدنا 

اىل مزاولة عملنا.
عندم���ا التقيت بتوفيق منري ابت�ض���م وقال انه كان 
يري���د ان يقول لعبد الكرمي: يا زعيم ال حتفر قربك 
بيدك )املق�ضود �ض���رب الي�ضار(. كان توفيق منري 
اأح���د الي�ض���اريني البارزين وكان يت�ض���م بو�ض���وح 
الروؤي���ة، ويف اجلل�ض���ات اخلا�ض���ة كان يتوقع ان 
يح���دث �ض���يء وان الي�ض���ار �ض���يدفع الثم���ن لي����س 
ب�ض���بب معار�ضة حكم عبد الكرمي بل ب�ضبب تدخل 
قوى ا�ض���تعمارية وي���د غريبة تري���د تغيري احلكم 
يف العراق وخا�ض���ة بعد �ض���دور قان���ون 80 الذي 
�ض���يطر العراق مبوجبه عل���ى جميع مناطق النفط 
با�ض���تثناء املناط���ق الت���ي ت�ض���رف عليها �ض���ركات 
اأجنبي���ة. كان توفي���ق منري ي���رى دائم���ًا باأنه مهما 
انحرف عبد الكرمي قا�ض���م فانه �ض���يبقى �ضخ�ض���ية 
وطنية النه لن يكون انحرافًا بدافع طمع �ضخ�ضي 
او بتاأثري من اخلارج ولكن لقلة خربته ال�ضيا�ضية 
وب�ض���اطته يف اإدارة احلك���م. بق���ى توفي���ق من���ري 
خمل�ض���ًا لعبد الكرمي قا�ض���م وللي�ض���ار وكان يدعو 
دائم���ًا اىل الدميقراطية يف كل جل�ض���ة وكل خطاب 
ومداول���ة ون���دون وكان ال يوؤم���ن بالدميقراطي���ة 
املوجه���ة. كان دائمًا يقطع ال�ض���ك باليق���ني باأنه لن 
يوجد حكم ع���ادل بغري الدميقراطي���ة. كان اميانه 
ب�ض���عبه عظيمًا وعلى ثقة كبرية باأنه �ضعب اأ�ضيل 
نا�ض���ج واٍع والدلي���ل عل���ى ذل���ك جترب���ة ال�ض���عب 
العراق���ي م���ع احلزب ال�ض���يوعي ال���ذي كان اأقوى 

حزب يف العراق حتى 8�ضباط 1963..
من املوؤ�ض���ف واملاأ�ض���اة الت���ي اذكره���ا ان البعثيني 
اغتال���وه يف نف����س املن���زل ال���ذي �ض���كنت ان���ا فيه 
ورم���وا جثت���ه من ف���وق �ض���طح املنزل. فف���ي يوم 
اغتياله ات�ض���لت به من داري يف ال�ضعدون �ضباح 
ي���وم انق���الب 14 رم�ض���ان )اجلمع���ة املواف���ق 8 
�ض���باط 1963( وعر�ض���ت عليه ان اذه���ب اليه يف 
ه���ذا الوقت ولكنه مل ي�ض���تجب لطلب���ي الذي تكرر 
ع���دة مرات. اأ�ض���ّر على ع���دم احلاجة ل���رك منزله 
وكان رده باحل���رف الواحد: "لي�س هناك قوة بني 
ال�ض���عب العراقي له���ا اهميتها وتريد ا�ض���قاط عبد 
الكرمي قا�ض���م، واأي قون ميكن �ض���حقها ب�ض���اعات 
الأن ال�ضعب العراقي باأكمله ملتف حول عبد الكرمي 

قا�ضم ويريد بقاءه".
وبعده���ا انتق���ل اىل املنزل ال���ذي كنت ا�ض���كن فيه 
حي���ث كان فارغ���ًا و�ض���عد اىل ال�ض���طح فالحق���وه 

واغتالوه.
باغتي���ال توفي���ق من���ري خ�ض���ر الع���راق �ضخ�ض���ية 
منا�ضلة كان لها كبري االأثر. من املوؤمل ان ال نتناول 
�ضخ�ض���يات وطنية كث���رية يف ال�ض���حافة والكتب 
الإعطائه���ا مكانه���ا احلقيقي خا�ض���ة يف ال�ض���حف 
العربية وغريها من و�ض���ائل االإعالم التي ت�ض���در 
يف لن���دن بينم���ا جندهم ميجدون ا�ضخا�ض���ًا لي�س 
لهم عمق �ضيا�ضي او وطني ويهملون ال�ضخ�ضيات 
املنا�ض���لة التي لعبت دورًا كبريًا واأ�ض�ضت ما يجب 
ان تكون عليه الدميقراطية وتركت ب�ض���ماتها على 

تاأريخ العمل ال�ضيا�ضي يف العراق.

توفيق منير الشخصية الوطنية المناضلة
خالد عيسى طه
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ان�ض���ان عراقي خمل����س لوطنه من موالي���د بغداد 
حمل���ة باب الطوب املقابلة ل���وزارة الدفاع يف يوم 
10 متوز عام 1918.فاكت�ضب الفكر الي�ضاري لكن 
بدون انتم���اء حزب���ي.. وكان من اقرب ا�ض���دقائه 
املرحوم ح�ض���ني احمد الر�ض���ي املعروف ب� )�ضالم 
ع���ادل(.. انتم���ى وال���دي اىل تنظيم���ات ال�ض���باط 
االح���رار االوىل برئا�ض���ة املرح���وم العقي���د رفعت 
الفك���ري ملجموع���ة  الطاب���ع  �ض���ري وكان  احل���اج 

املرحوم رفعت هو الفكر العروبي – اال�ضالمي
بيد ان والدي احتفظ مبيوله الي�ض���ارية امل�ض���تقلة 
�ض���من ذل���ك التنظي���م.. ويف ع���ام 1956 انتم���ى 
وال���دي اىل اللجن���ة العلي���ا لل�ض���باط االح���رار.. 
والتي كان يوجد قبلها تنظيم ع�ض���كري اخر مكون 
من ال�ض���باط واجلنود من ذوي امليول ال�ض���يوعية 
والتي كانت ت�ض���در جريدة �ضرية ا�ضمها )الوطن( 
حاول���وا م���ن خالله���ا ا�ض���تقطاب اك���رب ع���دد م���ن 
ال�ض���باط واجلنود من ا�ض���حاب ال���روح الوطنية 

التقدمية..
وعندم���ا اراد هذا التنظيم التقدمي االن�ض���مام اىل 
جماع���ة اللجن���ة العلي���ا لتنظيم ال�ض���باط االحرار 
الذي ت�ض���كل ع���ام 1956 لكن ه���ذا التنظيم الكبري 
مل يقب���ل التنظي���م االخ���ر ال�ض���غري ب���ني �ض���فوفه 
ام���ل  ال���ذي  طاه���ر  و�ض���في  املرح���وم  با�ض���تثناء 
بالتحاقه به ان يعمل كحلقة و�ضل بني التنظيمني. 
وق���د روت يل املرحوم���ة والدت���ي ب���ان العديد من 
اجتماع���ات ال�ض���باط االح���رار عق���دت يف دارنا.. 
وكان وال���دي يلم���ح له���ا بعقد االجتم���اع دون ذكر 
والدت���ي  كان���ت  التموي���ه  ب���اب  وم���ن  التفا�ض���يل 
وبتوجيه من ابي تدعو عوائل خمتلفة من اقاربنا 
اىل منزلن���ا للتمويه لكي يظه���ر للمراقب وكان يف 
ال���دار احتفالية عيد ميالد وما �ض���ابه.. الن والدي 
ظ���ل مراقبا من قبل ال�ض���لطة ال�ض���عيدية حتى ليلة 
14 مت���وز 1958 ويف ليلة 14 متوز كانت والدتي 
رمبا االن�ضانة الوحيدة – التي كانت على علم بان 
�ض���يئا مدويا للتغيري �ضيح�ض���ل ذلك اليوم بايحاء 
م���ن ابي – طبعا – فظل���ت والدتي قلقة جدا طوال 
تلك الليلة.. ويف �ض���بيحة الث���ورة اطلقت والدتي 
زغاريد الفرحة بانت�ض���ار الثورة مما اثار ده�ض���ة 
وا�ض���تغراب خاالتي فقالت لهم كن���ت على علم بان 

�ضيئا عظيما �ضوف يحدث.
وبع���د انت�ض���ار الث���ورة رف����س والدي ت���ويل اي 
موق���ع لكن���ه اث���ر االحتف���اظ مبوق���ع حماي���ة قائد 
الثورة وحماي���ة منجزاتها.. وكان ياأمل كان�ض���ان 
منتخب���ة  مدني���ة  حكوم���ة  ت�ض���كل  ان  دميقراط���ي 
دميقراطيا وان يعود اجلي�س اىل ثكناته ملمار�ض���ة 
واجبات���ه يف حماي���ة ح���دود الب���الد.. وبحكم قوة 
االوا�ض���ر التي كان���ت تربطه بقائد الث���ورة.. كان 
والدي يتبادل وجهات النظر بخ�ضو�س االو�ضاع 
مع���ه نا�ض���حا اي���اه بتجن���ب �ض���ماع اراء املتزلفني 
واملتعلق���ني م���ن االنتهازيني الذين كان���وا يريدون 
اجها����س الثورة وح���رف م�ض���ريتها الدميقراطية 
وكانت هن���اك بالفعل جماميع رجعي���ة يف الداخل 
وجمامي���ع عميل���ة مدعوم���ة م���ن خ���ارج احل���دود 
تري���د واأد الث���ورة وازالة مكا�ض���بها وفع���ال هذا ما 
حدث �ض���بيحة انقالب 8 �ض���باط الدموي اال�ض���ود 

وكان املرح���وم و�ض���في والدن���ا ينب���ذ التع�ض���ب 
القوم���ي والطائف���ي واملذهبي وزرع يف نفو�ض���نا 
نح���ن بناته حب الوط���ن وحب االن�ض���ان النه كان 
يوؤمن باالن�ض���ان قيم���ة عليا وانه اثمن راأ�ض���مال.. 

ولكون���ه يحمل االف���كار االن�ض���انية والتقدمية فقد 
نا�ض���به الرجعيون الع���داء لكونه ي�ض���اريا ومييل 
اىل ال�ض���يوعيني وحاول���وا ان يعمل���وا فجوة بني 
الزعيم وبينه حني ا�ض���اع البعثي���ون يف وقته بان 
عملية حماولة اغتيال الزعيم. كان تدبري و�ض���في 
طاه���ر الن���ه مل يك���ن ب�ض���حبته اثناء تعر�ض���ه اىل 
ر�ض���ا�س من الغادرين يف �ض���ارع الر�ضيد بتاريخ 
1959/10/7 واحتجاجا على ما كانت حتدث من 
ممار�ضات خاطئة وا�ض���اءات اىل احلركة الوطنية 
العراقية ورموزها واطالق يد االجهزة االمنية من 
بقايا النظام ال�ض���عيدي �ض���د الق���وى الدميقراطية 
يف ظ���ل حك���م الزعي���م.. اث���ر والدي االن���زواء يف 
البي���ت واالبتع���اد ع���ن اال�ض���واء.. حتى ان���ه كان 
يذه���ب اىل موق���ع عمل���ه يوميا ملدة �ض���اعة واحدة 
وم���ن ثم يع���ود ادراجه اىل البيت.. وق���د روت لنا 
املرحومة والدتنا.. بانها كانت ت�ض���حو يف �ضاعة 
متاأخ���رة يف الكث���ري م���ن اللي���ايل ف���رى وال���دي 
مهموما متوتر االع�ض���اب وذلك يف اال�ضهر القليلة 
التي �ض���بقت انقالب �ضباط اال�ضود.. لقد كان يفكر 
ملي���ا يف النتائ���ج الوخيم���ة الت���ي �ض���يوؤول اليه���ا 
الو�ض���ع ال�ض���يئ ال���ذي كان تتخبط في���ه البالد من 
جراء عدم و�ض���وح الروؤيا ال�ضيا�ض���ية عند الزعيم 
وكذلك ت�ض���لل العنا�ض���ل العفلقية واالنتهازية اىل 
مواق���ع ح�ضا�ض���ة يف اجلي�س وال�ض���لطة من اعداء 
الزعي���م ال�ضخ�ض���ني نف�ض���ه ناهي���ك ع���ن معاداتهم 
مل�ض���تقبل البل���د.. وكما قل���ت فان البعثي���ني ارادوا 

ال�ض���اق تهمة حماولة قتل الزعي���م بوالدي لترباأة 
�ض���احتهم وعمل فجوة بني الزعيم وبني املخل�ضني 
م���ن رجاله.. لكن املرحوم عب���د الكرمي دح�س تلك 
اال�ض���اعة املفر�ض���ة بق���وة حينم���ا رف����س الدخول 
اىل �ض���الة العملي���ات الجراء عملي���ة عاجلة له بعد 
حماول���ة اغتياله وظل ينتظر قدوم و�ض���في طاهر 
اىل م�ضت�ض���فى ال�ضالم وحني و�ضل اىل امل�ضت�ضفى 
اطماأن الزعيم على الو�ض���ع ف�ض���لم والدي م�ضد�ضه 
ال�ضخ�ضي ودخل �ضالة العمليات الجراءء العملية 
العاجل���ة ل���ه.. وعندم���ا طل���ب من���ه احد ال�ض���باط 
الثوري���ني ال�ض���غار اعتق���ال الزعيم بع���د املحاولة 
واثن���اء العملية اجلراحية او ت�ض���فريه اىل خارج 
العراق لل�ض���يطرة على و�ضع البلد الذي كان ي�ضري 
باجتاه التده���ور املريع لكن وال���دي وانطالقا من 
قيم���ه اال�ض���المية واالن�ض���انية رف�س ه���ذه الفكرة 
جمل���ة وتف�ض���يال.. راف�ض���ا االنقالب عل���ى زعيمه 

وكان ي�ضعده ان يغري كل �ضيء.
در����س والدي االبتدائية يف املدر�ض���ة املامونية ثم 
اكم���ل املتو�ض���طة والثانوية ثم التح���ق باجلامعة 
الوطني���ة اللبنانية يف �ض���وق الغرب يف لبنان عام 
1936 ث���م دخل الكلية الع�ض���كرية ام 1939. وبعد 
الث���ورة.. رف�س املواقع العلي���ا واكتفى بان يكون 

املرافق االقدم لقائد الثورة.
وكان الت�ض���اوؤل ي���راودين من���ذ طفولت���ي املبك���رة 
حينما كنت ارى �ض���ديقاتي ي���زورون قرب اهاليهم 
يف االعياد.. فاأ�ض���األ مع نف�ض���ي ملاذا ال نذهب نحن 
اي�ضا وال اجروؤ على �ضوؤال والدتي هذا ال�ضوؤال.. 
وملاذا ال نذهب نحن لزيارة قرب ابينا؟ لكن واجهت 
اخت���ي االك���رب من���ي �ض���نا بقليل به���ذا ال�ض���وؤال.. 
بق���در  مهم���ا  لي����س  الق���رب  ان  ب���ذكاء  فاجابتن���ي 
خلوده باثاره ومكتبته وا�ض���طواناته املو�ض���يقية 
)وباملنا�ض���بة كان يحتفظ مبكتبة كاملة ملو�ض���يقى 
الكال�ضيك( ثم ا�ضافت )مي( ان حا�ضر بيننا بقيمه 
العالية وا�ضت�ضهاده يف �ضبيل وطنه.. لكنني وبعد 
التغي���ري الذي ح�ض���ل يف 9 ني�ض���ان وجه���ت نداء 
اىل كل العراقي���ني ملعاونتن���ا يف البح���ث عن قبور 
�ض���هداتنا، ويف كل م���رة كنا نذهب اىل ا�ض���خا�س 
يدعون بان يعرفون املكان ثم تنك�ضف لنا احلقيقة 
ع���ن ال�ض���يء. وكان العفالق���ة بع���د )8( �ض���باط قد 
حر�ضوا على اخفاء �ضر مكان القبور كي ال ت�ضبح 
م���زارات يوؤمه���ا ال�ض���رفاء م���ن العراقي���ني.. فبعد 
ان مت قت���ل احد ق���ادة الثورة رموا به���م يف العراء 
جميعا بالب�ض���تهم الع�ض���كرية فراآهم احد الفالحني 
ال�ض���رفاء.. فاخرب اهله.. وقاموا بدفنهم لكن ال�ضر 
انك�ضف ورمي الفالح ال�ضكني يف ال�ضجن ملدة �ضنة 
ون�ضف.. ثم نب�س البعثيون القبور بحثا عن جثة 
املرحوم عبد الكيم قا�ض���م فوجدوها واخذوها اىل 
مكان جمهول وتركوا باقي اجلثث يف العراء مرة 
اخ���رى.. لكن ذوي الفالح ال�ض���ريف قاموا بدفنهم 

مرة اخرى.
واخذو يزورون املكان من وقت الآخر وي�ض���يئون 
ال�ضموع وي�ضعلون البخور.. وبعد مرور �ضنوات 
بداأ النا�س يت�ضائلون من هم هوؤالء الذين ت�ضعون 
ال�ض���موع على قبورهم؟ فاجابوه���م بان هوؤالء من 
ال�ض���ادة الخفاء �ضخ�ض���ياتهم احلقيقة م���ن النظام 
ثم قام االهلون تدريجي���ا بدفن اطفالهم املولودين 
حديثا املتوفني ال�ض���باب خمتلفة.. لذلك نرى حول 
املقربة مهودا ا�ضارة اىل ان االموات من ال�ضغار. 
ث���م بن���ى االهل���ون بع���د التغري ق���ربا رمزي���ا لعبد 

الكرمي قا�ضم.
من لقاء اجراه اال�ستاذ ح�سني اجلاف

هند وصفي طاهر

من شهداء االنقالب االسود في شباط 1963..
وصفي طاهر
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إعداد: رفعة عبد الرزاق محمد

ومن املعروف ان جماهري احلزب ال�ض���يوعي قامت 
بتظاه���رات حا�ض���دة ام���ام وزارة الدف���اع ومناطق 
خمتلف���ة م���ن بغ���داد مقاوم���ة لالنق���الب ا�ض���تجابة 
لن���داء احل���زب ال�ض���يوعي ب���ان مقاوم���ة االنقالب 
ه���ي احلل الوحيد قامت جمموعة من ال�ض���يوعيني 
مبحاولة احت���الل مقر اإذاعة بغداد يف ال�ض���احلية 
مع جموع ج���اءت من منطقة ال�ض���اكرية لكن كتيبة 
الدباب���ات الرابعة اطلقت عليهم الر�ض���ا�س اأوقعت 
بينهم خ�ض���ائر ب���االأرواح ونظم احلزب ال�ض���يوعي 
مركزي���ن ملقاومة االنق���الب االأول يف عك���د االكراد 
وح�ض���ني  العبل���ي  �ض���الح  حمم���د  ال�ض���هيد  ق���اده 
ال���وردي ولطيف احل���اج وفتاح حم���دون وحميي 
خ�ض���ر واإبراهيم احلريري ام���ا املركز الثاين فكان 
يف الكاظمي���ة فتمكن���ت العنا�ض���ر ال�ض���يوعية م���ن 
الهج���وم على اف���راد احلر�س القومي بعد �ض���يطرة 
ال�ضيوعيني على مركز �ضرطة الكاظمية واال�ضتيالء 
عل���ى االأ�ض���لحة املوج���ودة في���ه وم���ن خ���الل ه���ذا 
الت�ض���دي لالنقالب �ض���در البيان رقم )13( ال�ضيئ 
ال�ض���يت الذي يدعو باأبادة كل من يت�ضدى للقوات 
امل�ضلحة وال�ضرطة واحلر�س القومي فقام احلر�س 
القومي باإبادة ومطاردة ال�ضيوعيني وقتلهم ب�ضكل 

جماعي وع�ضوائي يف اأي مكان من العراق..
ول���د العبل���ي ع���ام 1929يف حمل���ة )قم���رب عل���ي( 
باالأن�ض���مام  ال�ضيا�ض���ية  حيات���ه  وب���داأ  بغ���داد  يف 
اإىل )احل���زب الوطن���ي الدميقراطي( ع���ام 1946، 
واأنتمن���ى مع رفاق اآخرين اإىل )احلزب ال�ض���يوعي 
العراقي( واأ�ضبح �ضيوعيًا وبداأت م�ضرية الن�ضال 
ال�ض���عب الذي اليع���رف الهوادة".وقد تدرج حممد 
العبل���ي يف امل�ض���وؤوليات احلزبي���ة، حي���ث اخت���ري 
ع�ض���وًا يف اللجنة املركزية للحزب، ويف ت�ض���رين 
الثاين 1961اأ�ضبح ع�ض���وا يف املكتب ال�ضيا�ضي. 

وكان���ت اآخر ماآث���ره، اإنه اأ�ض���هم مع ال�ض���هيد جمال 
احليدري يف قيادة احلزب ومقاومة انقالب �ضباط 
اال�ض���ود بع���د اأ�ضت�ض���هاد قائ���ده �ض���الم ع���ادل حتى 
اعتقاله واعدامه واالعالن عن اعدامه يف 20 متوز 
1959 مع ال�ضهيدين جمال احليدري وعبد اجلبار 
وهبي )ابو �ض���عيد بعد ان تعر�ضوا لتعذيب ال اريد 

ان اذكره لب�ضاعته.
يذكر اال�ض���تاذ حمدي التكمجي: �ض���وف اأطلق على 
�ض���داقة حمم���د �ض���الح العبل���ي وحممود �ض���ربي 

وحافظ التكمه جي اأ�ضم )جماعة الطريق(.
لق���د عمل���ت )جماعة الطري���ق( على تاأ�ض���ي�س نادي 
يف مدر�ض���ة املاأمونية يف العطلة ال�ضيفية ملكافحة 
االأمي���ة. وبالفع���ل مت فت���ح مث���ل ه���ذا الن���ادي يف 
ال�ضيف، واأن�ضم اإليه ع�ض���رات من العمال الذين ال 
يعرفون القراءة والكتابة. و من جملة من عمل يف 
تدري����س الطالب عب���د الله عبا����س ويحيى الوادي 
وداود  �ض���ريف  و�ض���عد  الداين���ي  الرحم���ن  وعب���د 
�ضلمان وال�ض���اعر الراوي... الخ، واأنتخب حممود 
�ضربي رئي�ض���ًا اأو مديرًا لهذه املدر�ضة. وقد عّلمت 
ه���ذه الدورات ال�ض���يفية ع�ض���رات العم���ال القراءة 

والكتاب.
وطبع���ًا يف ه���ذه ال���دورات ال�ض���يفية كان���ت هناك 
توجه���ات وطنيه. فمن خالل التدري�س يتم التطرق 
اىل احلري���ة والدميقراطي���ة، واال�ض���تقالل الت���ام، 
وحقوق العمال، واملراأة مما ت�ضبب يف اإغالق هذه 

الدورات.
العبل���ي  �ض���الح  وحمم���د  �ض���ربي  حمم���ود  وكان 
يجتمع���ان يف دارن���ا، يف �ض���بابيغ االأل، م���ع اأخي 
وكتاب���ة  التعلي���م  �ض���وؤون  يف  يتداول���ون  حاف���ظ 
ال�ض���فحة اجلداري���ة الت���ي كان���وا يتعاون���ون يف 
اأخراجه���ا. وكان حمم���ود، باالإ�ض���افه اىل كتابت���ه 

فيه���ا، يجي���د تنظيمه���ا ب�ض���كل فن���ي مع ر�ض���ومات 
معربة.

وباملنا�ض���بة، وعل���ى ذكر مدر�ض���ة املاأموني���ة، اأذكر 
م�ض���األة مع االأ�ض���ف بع�س امل�ض���رحيني مل يتطرقوا 
اإليها وهي اأن م�ضرحية قي�س وليلى باللغة العربية 
الدارج���ة األفه���ا حمم���د �ض���الح العبل���ي واأخرجه���ا 
ومّثله���ا. وكنت على اط���الع بكل تفا�ض���يلها، حيث 
ق���ام حمم���د بدور"قي�س"وذلك يف �ض���احة مدر�ض���ة 
اإعج���اب  نال���ت ه���ذه امل�ض���رحية  املاأموني���ة. وق���د 
الكثريي���ن... حتى اأن اأحد مفت�ض���ي وزارة املعارف 
)ال اأتذك���ر اأ�ض���مه( وكان يهوديًا، عل���ق عليها قائال: 
اأق���رح  اإنه���ا يف منته���ى االإب���داع والروع���ة... و 
متثيله���ا يف مدر�ض���ة االإعدادي���ة. ه���ذا م���ع العل���م 
اأن حمم���د �ض���الح العبل���ي قد األ���ف واأخ���رج ومثل 
م�ض���رحيات اأخرى مع �ض���هاب الق�ض���ب يف مدر�ضة 
املاأموني���ة، �ض���وف ال اأتط���رق اإليها الأنه���ا لي�س هي 

مو�ضوعنا االآن.
وباملنا�ض���بة اأذكر احلادثة التالية. يف حوايل �ضنة 
1956 اأعلمن���ي حمم���ود ب���اأن والدة حممد �ض���الح 
العبل���ي ترغ���ب يف روؤيت���ه اإن اأمك���ن الأنه���ا مل تراه 
من���ذ 4 – 5 �ض���نوات. وكان العبلي يردد ليال على 
دارنا الواقعة يف"عر�ض���ات الهندية"، واأخذته اىل 
دار حممود �ض���ربي حيث كانت والدت���ه بانتظاره 
هن���اك، وكن���ا نتوقع اأن يهج���م اأحدهم عل���ى االأخر 
بالقب���ل املعتادة ب���ني االأم و االإبن بعد فراق طويل. 
و لكن عندما دخل حممد ووقف اأمام والدته بادرته 
والدت���ه مت�ض���اءلة: كيفك ي���ا اأبن���ي؟ اأجابها حممد: 
اأن���ا بخري... اأن���ِت كيفك؟ ودار ب���ني االثنني حديث 
عام وب�ض���يط. لق���د كانت اأم���ًا رائعة الأب���ٍن رائع. و 
باملنا�ض���بة كان���ت عالقت���ي مبحم���د العبل���ي عالق���ة 
�ضداقه فقط منذ 1945 ومل يتكلم اأمامي باأية اأمور 

حزبية، وكما مل اأعلم باأنه ع�ضو يف اللجنة املركزية 
اأو املكتب ال�ضيا�ض���ي للحزب ال�ضيوعي العراقي اإال 
بع���د ا�ضت�ض���هاده ع���ام 1963. وباملنا�ض���بة، اأ�ض���ري 
اأي�ض���ًا اىل ان العبلي كان ياأت���ي اىل دارنا لياًل على 
دراجة هوائية"باي�ض���كل"فيها �ض���ندوق م�ضبك يف 
املقدمة وفيه �ض���مون، وكان يخرج مبكرًا �ض���باحًا 
وي���وزع ال�ض���مون.. ومل ن�ض���األ حممد مل���اذا يوزع 

�ضمون وما هو يف داخل ال�ضمون؟
بق���ى العبل���ي طليق���ا مع ال�ض���هيد جم���ال احليدري 
وال�ضهيد عبد اجلبار وهبي اىل �ضهر متوز وخالل 
هذه الفرة ا�ض���تطاعوا اعاده ماميك���ن اعادته من 
التنظيم���ات كم���ا انه���م متكنوا من ا�ض���دار جريدة 
احلزب طري���ق ال�ض���عب.ولكن بعد حركة ال�ض���هيد 
ح�ض���ن �ضريع مت اعتقالهم يف بيت اخلطيب ودليل 
احلر�س القومي كان هادي ها�ضم اي�ضا. وكان قبل 
هذا قد اعتق���ل ثالث مرات وافلت من املعتقلني كما 

يذكر جنله اال�ضتاذ �ضالم العبلي.
الوح�ض���ية  التعذي���ب  �ض���نوف  كل  معه���م  حال���وا 
ولكن بدون جدوى وا�ضت�ض���هد من جراء التعذيب 
الرفيق جمال احليدري وعبد اجلبار وهبي وبقى 
العبل���ي حيا اىل م���ا بعد اذاعة بي���ان اعدامهم وقد 
ات���ى اليه �ض���الح مهدي عما����س براديو وا�ض���معه 
اىل  وت�ض���فريه  االع���راف  ب���ني  وخ���ري  البي���ان 
اخل���ارج او تنفيذ البيان فل���م يذعن لهم اىل ان قام 
املجرم �ض���عدون �ض���اكروخالد ط���ربه بحفر قرب له 
وو�ض���عوه يف القرب وهدوده بامل�ض���د�س امل�ض���لط 
على را�ض���ئه وطلب���وا منه االعراف لكن���ه اجابهم 
بال�ضباب وبانه اليعرف لعمالء وبهذا اطلق عليه 
الر�ض���ا�س وكانت النهاية.. طبعا مل يدفنوه بذالك 
الق���رب ويق���ال انهم رم���وا جثثهم يف نه���ر دجلة او 

دياىل.

العّبلي.. شهيد الحركة الوطنية

لم تزل احداث االنقالب االسود في 8 شباط 1963، 
وال سيما الجانب الدموي واالنتقامي الذي تميز 
به االنقالبيون، جديرة بكشفها خدمة للحقيقة 

والتاريخ،على الرغم من الكثير مما كتب عنها من 
مقاالت وذكريات وانطباعات، اال ان اروع ما فيها 
المواقف البطولية للكثيرين ممن تعرضوا النتقام 

االنقالبيين المتوحشين. ان مواقف الضباط المعدومين 
في دار االذاعة جديرة بالخلود،كما ان مواقف سالم 

عادل وتوفيق منير وعبد الرحيم شريف ومحمد حسين 
ابو العيس وجمال الحيدري وابو سعيد وعدنان البراك 

ومتي الشيخ وسواهم من شهداء الحركة الوطنية 
الذين واجهوا االنقالب بكل شجاعة وعنفوان اهل 
للتحقيق والتسجيل وتذكير االجيال الطالعة بها. 

ومن هذه المواقف البطولية، موقف الشهيد محمد 
صالح العبلي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي 
العراقي الذي قاد المقاومة الباسلة ضد االنقالب في 

مناطق باب الشيخ وعكد االكراد والصدرية.
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مازال���ت تل���ك ال�ض���ور املاأ�ض���اوية املوؤمل���ة تتداعى 
يف ذاك���رة ال�ض���بي )رواء( ال���ذي مل يك���ن حينه���ا 
ق���د جتاوز الثانية ع�ض���رة م���ن عمره ب���دت وكانها 
ت���راءى امامه من جديد وهو ي�ض���تذكر تفا�ض���يل 
تلك اللحظات احلرجة من حياته وم�ض���تقبله، بعد 
ان اح�س بان م�ض���ري والده ومثله االعلى وم�ضري 
ا�ض���رته الكب���رية الت���ي احبه���ا وعا����س يف كنفه���ا 
�ض���نوات عمره يتاأرجح امام ناظري���ه متداعيا بني 

خطر ال�ضياع واملوت باب�ضع �ضوره..
�ض���اعات وايام خميفة ومرعبة عا�ضتها تلك اال�ضرة 
ال�ضابرة تعك�س يف �ضورها هول املا�ضاة املروعة 
وهم ي���رون احالمه���م الندية بل اح���الم وامال كل 
حمبيه���م ومنا�ض���ريهم تنه���د مبع���اول االنقالبيني 
اجل���دد فقبل خم�ض���ة واربع���ني عاما م�ض���ت وقف 
رواء ماج���د حممد امني مت�ض���مرا اأمام والده الذي 
احت�ض���نه بقوة، تغالبه دم���وع احلزن وامل الفراق 

االبدي..
يف ذلك اليوم الرم�ض���اين ال�ضعب من �ضهر �ضباط 
ع���ام 1963 ، مل يك���ن ماجد امني ال���ذي يعد واحدا 
من ابرز ال�ض���باط االحرار امل�ضاركني يف ثورة 14 
متوز ع���ام 1958 وال���ذي توىل فيما بعد من�ض���ب 
املدع���ي الع���ام ملحكمة ال�ض���عب ان���ذاك، يتوقع يف 
ذل���ك اليوم يف ان هناك من �ض���يخربه وعرب هاتف 
منزل���ه بخرب وج���ود انق���الب على الث���ورة ونظام 
احلك���م.. مم���ا ح���ال دون حرك���ة اجلمي���ع باجتاه 
القائم���ني  عل���ى  لالنق�ض���ا�س  ال�ض���ريع  التح���رك 
باملحاول���ة وانق���اذ الث���ورة ومم���ا مل جت���د يف ذلك 
نفع���ا فق���د ف���ات االوان وانق�ض���ى كل �ض���ئ حي���ث 
متت الت�ض���فية اجل�ض���دية للزعيم وكبار قادته من 
اخوانه ال�ضباط على وجه ال�ضرعة على الرغم من 
ان هناك من ت�ض���دى ب�ض���الحه املتوا�ضع لعنا�ضر 
ال�ض���لطة اجلدي���دة ولك���ن م���ن دون ج���دوى وم���ن 
ه���وؤالء املرح���وم ماجد حمم���د امني ال���ذي حاولنا 
من خ���الل ه���ذا اللق���اء ان ن�ض���تعر�س جوانب من 
�ض���رية حياته عرباللق���اء بنجله املهند����س )رواء( 
احلا�ض���ل على �ض���هادة البكالوريو�س يف هند�ض���ة 
النفط. فاملرحوم ماجد حممد امني الذي طاملا تردد 
�ض���دى �ض���وته اجلهوري يف قاعة حمكمة ال�ضعب 
خ���الل حماكمة رج���ال العهد امللك���ي، الذي تعر�س 
للقتل اثناء مقاومته لرجال ال�ضلطة ابان االنقالب 

املذكور حيث قال:
ول���د وال���دي املرحوم ماج���د حممد امني عب���د الله 
االمام���ي يف مدين���ة النعماني���ة التابع���ة ملحافظ���ة 
وا�ضط عام 1922، وقد وا�ضل درا�ضته االبتدائية 
واملتو�ض���طة واالعدادية فيها ، ليقب���ل بعد ذاك يف 
الكلية الع�ض���كرية يف بداية االربعينيات وح�ض���ل 
على �ضهادة املاج�ضتري يف العلوم الع�ضكرية، حني 
كان برتبة رائد..ثم وا�ض���ل درا�ضته اجلامعية يف 
كلية احلقوق واالركان ليتم تعيينه مبن�ض���ب اآمرا 
الأحد االألوية يف منطقة جلوالء بعد ان ح�ضل على 
رتب���ة رائ���د ركن وليت���زوج بعدها يف ع���ام 1948 
ثم انتقلن���ا اىل مدينة احللة حيث ي�ض���كن اخوايل 
واه���ل والدتي. رغم انه كان مكان عمله يف منطقة 
جل���والء.ويف اخلم�ض���ينات كان والدي قد ان�ض���م 
اإىل جمموعة من ال�ض���باط االح���رار وقد وثق ذلك 
يف امل�ضادر التاريخية ومنها كتاب عن ثورة متوز 
ع���ام 1958 للباح���ث لي���ث عبد احل�ض���ن الزبيدي.

ويف عام 1957 �ض���ارك قي احدى دورات الهند�ضة 
الع�ضكرية يف الواليات املتحدة االمريكية وح�ضل 
فيها على املرتبة االوىل على اقرانه واجنز الدورة 

بف���رة قيا�ض���ية ولكن لالأ�ض���ف ال�ض���ديد تعر�ض���ت 
الوثائ���ق وال�ض���ور وامل�ض���تندات اخلا�ض���ة به اىل 
التل���ف واحل���رق والدمار بع���د مداهمة ما ي�ض���مى 
اث���ر  دارن���ا  اىل   1963 ع���ام  القوم���ي  باحلر����س 

االنقالب الذي ح�ضل ذلك الوقت.

* اذن كيف تعرف والدكم على الزعيم عبد 
الكريم قاسم؟

لوال���دي معرف���ه �ض���ابقة ببط���ل الث���ورة وزعيمها 
الراح���ل عب���د الك���رمي قا�ض���م ، حيث تع���رف عليه. 
خالل ا�ض���راكه يف معارك فل�ض���طني ع���ام 1948. 
اإذ كان �ض���من قطع���ات اح���دى وح���دات الهند�ض���ة 
الع�ض���كرية ف�ض���اًل ع���ن تعرفه هناك عل���ى عدد اخر 
م���ن ال�ض���باط االح���رار. وعل���ى الرغ���م م���ن كوين 
كنت �ض���غريا يف ال�ض���ن اال انني تعرف���ت فيما بعد 
عل���ى الكث���ري من التفا�ض���يل ع���ن هذه الث���ورة عن 
طري���ق والدت���ي ومطالعات���ي للم�ض���ادر والكن���ب 
الت���ي تناولت تل���ك الفرة.وبعد جن���اح الثورة مت 
ت�ض���كيل حمكمة ال�ض���عب حيث مت اختيار املرحوم 
فا�ض���ل عبا�س املهداوي رئي�ض���ا لها ووالدي كمدٍع 

عام فيها.

* ماذا حدث في )8( شباط..؟
ثم حدثنا املهند����س رواء عما يتذكره عن االنقالب 
الذي ح�ض���ل يف 8 �ض���باط عام 1963 قائال:مازلت 
اتذكر ذلك اليوم امل�ض���وؤوم من �ضباح يوم اجلمعة 
وكان ق���د ح���ل علينا �ض���هر رم�ض���ان املب���ارك وكنا 
�ض���ائمني رغم �ضغر �ض���ننا وقد جل�ضت مع اخوتي 

االخرين مل�ض���اهدة اف���الم كارتون م���ن التلفزيون. 
وكان والدي يتاهب للذهاب مع �ضديقه ابو�ضوكت 
لغر����س ال�ض���يد وهنا رن جر����س الهات���ف ليطلب 
احد اال�ض���خا�س التح���دث مع وال���دي، ليعلمه بان 
هن���اك حماولة انقالب �ض���د احلك���م ، فدخل والدي 
على الفور اىل غرفته وا�ض���تبدل مالب�ضه، مبالب�س 
مدني���ة اخ���رى واخف���ى حت���ت قمي�ض���ه م�ضد�ض���ه 
ال�ضخ�ض���ي، وق���د اأح����س �ض���اعة ال���وداع االخرية 
واالبدي���ة ق���د حان���ت فقبلن���ا الواح���د بع���د االخ���ر 
وهم����س يف اذين وق���د اغروق���ت عين���اه بالدموع 
بان اهتم بوالدتي وا�ض���مع كالمه���ا وال اخالف لها 
امرا واو�ضى بقية اخوتي كذلك بهذا االمر.فخرج 
برفقة �ضديقه ابو �ضوكت الذي كانت �ضيارته على 
ما اذكر نوع )م�ض���كوفج حمراء( اال انه مل يخربنا 
بوجهت���ه، وق���ال لوالدتي بان �ض���ائقه ال�ضخ�ض���ي 
املرحوم كاظم �ض���ياتي الين���ا لنقلنا اىل مكان اخر، 
كما طلب من جنود احلماية املوجودين قرب دارنا 
بعدم املقاومة حر�ض���ا منه عل���ى حياتهم والذهاب 

اىل عوائلهم فيما لو تعقدت وا�ضتدت االمور.

في الطريق الى الصويرة والنعمانية..
وبعد ا�ض���بوع تقريب���ا اذاع التلفزي���ون خرب مقتل 
والدي وهو يف طريقه اىل ال�ض���ويرة والنعمانية 
يف منطق���ة تق���ع ب���ني ال�ض���ويرة والزبيدي���ة بع���د 
ان تع���رف عليه اح���د اال�ض���خا�س يف احدى نقاط 
ال�ضيطرة وقد قاوم ب�ضالحه رجال ال�ضلطة ومتكن 
م���ن قتل ع���دد منهم مم���ا ادى اىل تكثي���ف النريان 
عليه اثن���اء مطاردت���ه يف احد الب�ض���اتني فتمكنوا 
منه، وهنا اود ان ا�ض���ري اىل اإن هناك �ض���ائعات قد 
ترددت يف حينها تدعي بانه انتحر ولكن ا�ضتطيع 
ان اجزم هنا بالنفي وامل�ضتحيل ان يقدم على مثل 
هذه اخلط���وة وذلك النه ان�ض���ان موؤمن ويخ�ض���ى 
الل���ه �ض���بحانه واإالم���ر م���اكان ليقات���ل ويدافع عن 
نف�ض���ه، ولكن مع اال�ض���ف ال�ض���ديد اننا وحلد االن 
مل نع���رث ل���ه على قرب او �ض���اهد �ض���وى انه دفن يف 
امل���كان ال���ذي ا�ضت�ض���هد فيه وه���ذه احلال���ة املوؤملة 
�ض���ملت جمي���ع ال�ض���باط االح���رار الذين �ض���اركوا 
يف الث���ورة و�ض���حو بانف�ض���هم م���ن اج���ل وطنهم 
وا�ض���تقالله وحريته، ام���ا اخر رتبة ح�ض���ل عليها 
فكانت عميد التي مل مي�س عليها �ضوى �ضهر واحد 
تقريب���ا، قل���ت للمهند����س رواء ماج���د حممد امني، 
لنع���د اىل حلظ���ات خروجكم من املن���زل بعد جمئ 
�ض���ائق والدكم ال�ضخ�ض���ي املرحوم كاظم فاأ�ضاف 
قائاًل: بعد ان او�ض���ى والدي )رحمه الله( والدتي 
قبل خروجه االخري بان نذهب مع �ض���ائقه اخلا�س 
املرح���وم رئي�س عرف���اء كاظم مريو�س ب�ض���يارتنا 
املدني���ة باجت���اه دار ج���دي يف منطق���ة النعماني���ة 

ويف حالة تعذر ذل���ك الذهاب اىل احللة حيث بيت 
اخوايل. وفعال توجهنا اىل احللة النه كانت هناك 
�ضعوبات امام طريقنا للو�ضول اىل النعمانية يف 
مدينة الكوت. وبعد ان ذهبنا ب�ضحبته اىل منطقة 
بغ���داد اجلديدة حيث بيت اعمامي عا�ض���م وحامد 
اللذين كان احدهما قائدًا الحدى الفرق الع�ضكرية 
ولك���ن خوفا عليهم من انتقام ال�ض���لطة منهم قررنا 

مغادرة بيت اعمامي اىل مكان اخر.
العائلة وال�ضحاف..

* ما عالقة الصحاف بعائلة ماجد محمد امين؟

عالقات متشابكة..
* وما ه���ي طبيع���ة العالقة التي تربطك���م بعوائل 
وابناء بع�س ا�ضدقاء الوالد من �ضباط الثورة..؟

كان���ت لن���ا عالقة طيبة جدا بعدد م���ن هذه العوائل 
ان���ذاك ومنه���ا عائل���ة املرح���وم فا�ض���ل امله���داوي 
واملرحوم ج���الل االوقاتي ال���ذي اغتيل هو االخر 
يف منزل���ه. واود دان اذك���ر هنا اي�ض���ا ان لوالدي 
عالق���ة طيب���ة وجي���دة باالديب���ني فخ���ري وناج���ي 
ج���واد ال�ض���اعاتي اللذي���ن كانا ي�ضت�ض���يفانهما يف 
الب�ض���اتني العائدة لهم يف كرب���الء. رغم ان والدي 
كان���ت له عالق���ة جي���دة بال�ض���يد ج���الل الطالباين 
رئي����س اجلمهورية احلايل، اال اننا مل نلتقي احدا 
�ض���وى ال�ضيد حميد جميد مو�ضى امني عام احلزب 
ال�ض���يوعي العراقي وطلبنا الوحي���د من حكومتنا 
احلالية هو رد االعتبار لوالدي وجلميع ال�ض���باظ 
االح���رار االبط���ال الذين بات���وا طي الن�ض���يان وال 
يتذكرهم اح���د. ومن اجلدير بالذك���ر ان للمرحوم 
ماج���د حممد ام���ني ابناء اآخرين ا�ض���افة اىل رواء 
وه���م كل م���ن، الدكت���ور والء تول���د 1949 وه���و 
برفي�ض���ور يف طب اال�ضنان ورئي�س ق�ضم اال�ضنان 
يف اجلامعة االردنية وثن���اء وهي معلمة متقاعدة 
مواليد 1950 و�ض���الم ويحمل �ض���هادة الدكتوراه 
يف ط���ب وجراح���ة االمرا����س الن�ض���ائية وهو من 
موالي���د ع���ام 1952 وثائ���ر وه���و متخ�ض����س يف 
هند�ضة طب اال�ضنان وحاليا يف الدمنارك وحممد 
رفعت ون���داء وهي مهند�ض���ة معمارية كانت تعمل 
يف املطار ابان عهد النظام ال�ض���ابق وتركت العمل 
لكرثة امل�ض���ايقات التي كان���ت تتعر�س لها من قبل 
ال�ض���لطات االمني���ة اآنذاك. اأم���ا اأخ���ر العنقود فهو 
�ضارم وهو مهند�س مدين يعمل حل�ضابه اخلا�س.

حجة وفاة بعد 48عامًا!
لقد اخربين املهند�س رواء باأمر اليخلو من العجب 
والغرابه وهو انه مازال حلد االن ومنذ 3�ضنوات 
يف ط���ور املراجعة للجه���ات والدوائر املعنيه بغيه 
احل�ضول على �ض���هادة وفاة لوالده املرحوم ماجد 
حمم���د امني بعد ان ا�ض���تدعته موؤ�ض�ض���ه ال�ض���هداء 
ار����س  لتخ�ض���ي�س قطع���ة  يف حمافظ���ه وا�ض���ط 
للعائل���ه يف م�ض���قط را����س وال���ده النعمانيه ومن 
ب���ني امل�ضتم�ض���كات الكم���ال املعامله كانت �ض���هاده 
الوفاة لل�ض���هيد ،وعلى حد قوله ،هل لك ان تت�ضور 
ب���اأين اتعبتني الك���رثة املراجعات مما ا�ض���طرين 
لالت�ض���ال باال�ض���تاذ حميد جميد مو�ض���ى م�ضوؤول 
اللجن���ه املركزيه للحزب ال�ض���يوعي العراقي الذي 
اخ���ربين باأن هناك م���داوالت يف جمل����س النواب 
العتب���ار �ض���هداء انق���الب ع���ام 1963ه���م �ض���هداء 
الوط���ن ،وفع���ال �ض���در ق���رار دي���واين بذل���ك ومت 
عل���ى اثرها تزوي���دي بكت���اب اىل حمكمه االحوال 
ال�ضخ�ض���يه يف الكاظمي���ه على ان تقوم باأح�ض���ار 
�ضاهدين باأعمار كبرية ليتم منحنا حجة وفاة بعد 

48 عامًا على ا�ضت�ضهاده!!
ن�سر يف )املدى( يف 2011/9/18

المدى تحاور المهندس ))رواء(( نجل المرحوم ماجد محمد 
أمين المدعي العام لمحكمة الشعب عام 1958
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اجم���ع رواة وقائ���ع الي���وم االخ���ري من حي���اة الزعيم 
قا�ض���م ومهند�ض���و ومنفذو االنقالب، ان �ضاعة ال�ضفر 
ب���داأت بقيام العديد من جلان االنذار احلزبية باغتيال 
جمموعة من اقرب امل�ض���اعدين للزعيم قا�ضم واملنتمني 
اىل تيار الي�ضار وباالخ�س جالل االوقاتي قائد القوة 
اجلوية وطه ال�ض���يخ احمد وفا�ض���ل عبا����س املهداوي 
و�ض���عيد مط���ر وو�ض���في طاهر وعب���د الك���رمي اجلدة 
وماج���د حممد ام���ني وغريه���م. اإذ كلفت )على �ض���بيل 
املثال زمرة بقيادة �ضالح �ضامل مهمتها دار عبد الكرمي 
اجلدة، وزمرة اخرى مهمتها مهاجمة دار �ض���عيد مطر 
يف الفحامة )ال�ض���حيح يف املاأمون النا�ضري(، وكان 
ط���ارق عزي���ز دليل املجموعة التي ت�ض���م �ض���الح مكي 
وح�ضن غافل وح�ضن علي ومهدي جنم اىل دار العقيد 
فا�ض���ل عبا�س املهداوي(. كما كانت هناك زمرة اخرى 
مهمته���ا اغتي���ال زعيم اجل���و الركن ج���الل االوقاتي / 

قائد القوة اجلوية..
وق���د مت لها ذل���ك، اإذ كانت قد ر�ض���دت حتركاته ونظام 
عمل���ه اليوم���ي، منذ ف���رة طويلة ن�ض���بيًا، �ض���اعدهما 
يف ذل���ك مدي���ر االدارة يف قيادة القوة اجلوية �ض���الح 
مهدي عما�س وبع�س ال�ض���باط البعثيني وان�ض���ارهم 
يف مقر نف�س القي���ادة، وكذلك التنظيم احلزبي املدين 
يف ك���رادة م���رمي. ويعترب االوقاتي من ا�ض���د ان�ض���ار 
النظ���ام اجلمهوري وموؤيدا للزعيم قا�ض���م، ويتوج�س 
االنقالبيون وخرباء االنقالبات الع�ض���كرية االمريكان 
احب���اط  يف  الع�ض���كرية  وامكانيات���ه  من�ض���به  م���ن 
حماولته���م االنقالبي���ة يف حال���ة جناته م���ن االغتيال، 
خا�ض���ة، كم���ا مر معن���ا، ان ه���وؤالء اخل���رباء كانوا قد 
اعتم���دوا الط���ريان كعن�ض���ر ا�ضا�ض���ي يف انقالبه���م، 
ولهذا لي�س اعتباطا ان تكون �ضاعة ال�ضفر هي اغتيال 
االوقات���ي. مت���ت عملية االغتي���ال، كما ي�ض���فها رئي�س 
الزم���رة املنفذة املدعو غ�ض���ان عبد الق���ادر، يف مقابلة 
اجريت معه يف 1985/1/24، بال�ضكل التايل: )كلفت 
جمموعتي باعتقال جالل االوقاتي، قائد القوة اجلوية 
وم���ن قياديي احلزب ال�ض���يوعي، واذا مانع بذلك فيتم 
قتله، ويف �ضاعة ال�ض���فر قامت املجموعة املكلفة بذلك 
بعم���ل دورية حول داره الكائنة يف كرادة مرمي، وبعد 
خروجه من داره ويف احد ال�ض���وارع الفرعية القريبة 
من داره حو�ض���ر من قبل املجموعة، مما ادى به االأمر 
اىل ترك �ض���يارته واله���رب، فقامت املجموع���ة املنفذة 
بفت���ح النار علي���ه وقتلت���ه يف احلال، وبهذا ا�ض���تطاع 
احل���زب ان يتخل�س م���ن احد اقطاب ال�ض���لطة املهمني 
وال���ذي لو قدر له البقاء لكان ل���ه تاأثري كبري يف تغيري 
موازين القوى ل�ضالح �ضلطة عبد الكرمي قا�ضم( وبعد 
ذلك ات�ض���لت املجموع���ة املنف���ذة بقيادته���ا واخربتهم 
بامت���ام التنفي���ذ وكان���ت املجموع���ة تتاألف من���ه ومن 
)ماهر اجلعفري، عدنان داود القي�ض���ي، اكرم ا�ض���ود، 
وجميد رجب احلمداين(. وكان دليل املجموعة ح�ضب 
افادة عائلة االوقاتي، حممد ثامر، الالعب يف املنتخب 
العراقي لكرة القدم و�ض���قيق مدير االأمن الالحق انور 
ثامر ح�ض���ب ا�ض���تطالعات الدكتور علي كرمي �ض���عيد. 
وق���د مت���ت العملي���ة بع���د الثامن���ة والن�ض���ف وقبي���ل 
التا�ض���عة �ضباحا. ي�ض���ف حنا بطاطو عملية االغتيال 
�ض���يارته  ق���اد  ق���د  الت���ايل: )كان االوقات���ي  بالكيفي���ة 
يرافق���ه ابنه ال�ض���غري اىل حمل لبي���ع احللويات قرب 
منزل���ه، وما ان نزل من ال�ض���يارة حت���ى توقفت مركبة 
اآلي���ة اخرج الركاب م�ضد�ض���اتهم واطلق���وا النار عليه، 
وا�ضيب االوقاتي يف كتفه وحاول ان يهرب ليختبئ، 

ولكنه ا�ض���يب ثانية يف الراأ�س و�ض���قط على الر�ضيف 
وا�ضرع املهاجمون بالهرب واختفوا(.

كان���ت عملي���ة االغتيال مبثابة ا�ض���ارة ال�ض���روع للقوة 
اجلوي���ة يف احلبانية ولقوى االنقالب لكي ت�ض���تويل 
عل���ى املر�ض���الت يف ابي غري���ب وتذيع البي���ان االأول، 
ال���ذي كان بدوره اإ�ض���ارة البدء لتحرك كل امل�ض���اهمني 
يف العملي���ة االنقالبي���ة كل ح�ض���ب امله���ام املناط���ة ب���ه 

واملوقع املر�ضوم له.
ومنذ تل���ك اللحظة بداأ )مهرجان ال���دم العراقي( الذي 
خطط ل���ه يف االروق���ة الغربية، ونفذته اي���اد عراقية، 
التي كانت )يف تواطوؤ وا�ض���ح مع حكومة الكولونيل 
عبد النا�ضر امل�ضرية وال �ضي اآي اأي CIA( وباركته 
اغل���ب ال���دول العربي���ة وخا�ض���ة م�ض���ر النا�ض���رية. 
واأم�ضى الدم ي�ض���ال ملجرد ال�ضبهة او الهوية، بل حتى 
القتل من اجل القتل. لقد حتول العنف املادي اىل نهج 
وممار�ض���ة يومية ذات طابع فا�ض���ي لدى �ضلطة القوى 
االنقالبي���ة، اإذ )كان التعذي���ب يج���ري باك���رث ا�ض���كاله 
بدائي���ة وثاأري���ة، ويف بع����س االحيان مل يكن بق�ض���د 
انتزاع مزيد من املعلومات بقدر ما كان تكرارًا ثاأريا(، 

كما عرب عن ذلك اأحد مهند�ضي ومنفذي االنقالب.
وقد �ضملت هذه الت�ض���فيات الدموية، بعد ذلك وطالت 
حت���ى الق���وى الت���ي �ض���بق وان حتالف���ت م���ع قي���ادة 
االنقالب ومن ثم اخذت ت�ضفي احل�ضابات معها، ماديًا 

او معنويًا.
ففي البدء ان�ض���ب الع���داء على قوى احلرك���ة الكردية 
الت���ي حتالف���ت قيادته���ا معهم ث���م اعقب ذلك م���ع بقية 
حرك���ة  وخا�ض���ة  البعثي���ة،  غ���ري  القومي���ة،  الق���وى 
القومي���ني الع���رب، بعد اكت�ض���اف حركته���م االنقالبية 
يف 1963/5/25 لينته���ي م�ضل�ض���ل العن���ف بنتيجته 
املنطقي���ة ب�ض���راع اجنحة البعث واخ���ريا على البعث 
ذات���ه، مما افقدهم ال�ض���لطة. وبهذا االنقالب �ض���اهمت 
العراق���ي  والبع���ث  عام���ة،  القوم���ي  التي���ار  اح���زاب 
بخا�ض���ة، وحلفاوؤه���م االآخ���رون، بدرج���ة كب���رية يف 
ا�ض���اعة اه���م فر�ض���ة تاريخي���ة لتطوير ع���راق القرن 
الع�ض���رين. وتعمق���ت به���ذا الفق���دان وازدادت وتاأث���ر 
التع�ضف واال�ضطهاد وثقافة العنف واالنقالبات التي 
هددت مكونات اال�ضتقرار ال�ضيا�ضي يف العراق لعقود 
طويلة، وبخا�ضة بعد �ضعود، جناح مي�ضيل عفلق يف 
ح���زب البع���ث ثانية لل�ض���لطة ع���ام 1968. بحيث طال 
اال�ض���طهاد االعم االغل���ب ملكونات املجتم���ع العراقي. 
وه���ذا م���ا ميك���ن ا�ض���تقراوؤهم من خ���الل تتب���ع جملة 
الك���وارث الت���ي حلت بالبل���د نتيجة حروب���ه الداخلية 
واخلارجية. وير�ض���د اي�ض���ا مما ح���ل بالقيادات التي 

تعاقب���ت عل���ى ادارة دق���ة القي���ادة، �ض���واًء احلزبية ام 
الر�ض���مية، املدنية او الع�ض���كرية، حتى حتول احلزب 
م���ن مرحلة الت�ض���ارك احلزبي الع���ام، اىل مرحلة منو 
ال�ض���يطرة القرابية، ومن ثم اىل مرحلة منو ال�ضيطرة 
العائلي���ة )عائل���ة الرئي����س مبا�ض���رة(. بحيث ا�ض���بح 
م���ن حقنا القول بعد اال�ض���تقراء التاريخ���ي: ان عائلة 
الرئي����س حتكم بوا�ض���طة حزب البع���ث، اكرث من كون 
ح���زب البع���ث يحك���م بوا�ض���طة عائل���ة الرئي����س. كان 
اختيار يوم اجلمعة الثامن من �ضباط، من قبل العقول 
اقت�ض���تها  لالنق���الب  �ض���رورة  االجنبي���ة،  املخطط���ة 
معرفتهم ال�ض���ابقة باالحالة اىل التقاعد للع�ض���رات من 
ال�ض���باط املوالني لهم، ومما زاده���ا اهمية هو اعتقال 
بع�س القيادات الع�ض���كرية واحلزبية العليا. ي�ض���اف 
اىل ذلك لكونه يوم العطلة اال�ضبوعية التي يكون فيها 
كث���ري من املدافعني، وبخا�ض���ة م���ن املراتب واجلنود، 
الفعلي���ة، والذي���ن اغلبه���م ينتم���ون  خ���ارج اخلدم���ة 
معنوي���ا وروحي���ًا اىل التي���ار املوؤي���د للزعي���م قا�ض���م. 
كم���ا اعتاد كث���ري م���ن الع�ض���كريني ال�ض���هر يف الليايل 
الرم�ض���انية لي���وم اجلمع حي���ث يك���ون النهو�س فيها 
متاأخ���را. وعليه ينخف����س قوام القوة الع�ض���كرية يف 
كل الوح���دات. فمث���ال يف وزارة الدف���اع ينخف�س عدد 
الع�ض���كريني املوجودي���ن فيها ايام اجلم���ع من 3000 
ع�ض���كري اىل 1200 فق���ط، اي ان 60باملئ���ة منه���م ال 
يوج���دون يف وحداته���م الع�ض���كرية. وه���ذا االقراح 
بالتح���رك يف ي���وم اجلمعة ويف ال�ض���باح، مت من قبل 
عق���ول اجنبية ا�ضتك�ض���فت �ض���بل جن���اح االنقالب من 
درا�ضتها الدقيقة للمحاوالت االنقالبية ال�ضابقة والتي 
راأت ان احد ا�ضباب ف�ضلها يعود لكونها كانت تتم ليال، 
حي���ث االجه���زة االمني���ة تكون اك���رث يقظة م���ن جهة. 
ومن جهة ثانية راوا �ض���عوبة التحرك الليلي لل�ضباط 
املتقاعدي���ن والق���وى الع�ض���كرية املوؤي���دة وجتمعه���ا 
لتنفيذ املهم���ات املناطة بها يف اال�ض���تيالء على حمطة 
االذاعة والوحدات الع�ضكرية التي �ضينطلق االنقالب 
منها. اذ كانت تقت�ض���ي خطة االنقالب جتمع جمموعة 
من الع�ض���كريني، بع�ض���هم كان متقاعدا، ومن وحداث 
خمتلف���ة يف مركز كتيبة الدباب���ات الرابعة. هذا الفعل 
الق���وى االمني���ة وكذل���ك املناه�ض���ة  �ض���يثري اهتم���ام 
لالنقالب وخا�ض���ة بالن�ضبة لل�ضباط من الرتب العليا. 
وم���ن جهة ثالث���ة عدم قدرة جلان االن���ذار احلزبية يف 
نق���ل وتوزيع اال�ض���لحة عل���ى افرادها وتنفي���ذ مهمات 
االغتيال واالعتقال للعنا�ضر املناه�ضة لهم وال�ضيطرة 
على معابر اجل�ض���ور وتقاطع الط���رق املهمة. واخريا 
م���ن املع���روف وال�ض���ائع ان الزعي���م قا�ض���م كان يعمل 

اىل �ض���اعات متاأخ���رة من الليل، ومن ث���م يقوم بجولة 
معتادة يف انحاء العا�ض���مة وكان يهجع اىل النوم يف 
�ض���اعات ال�ض���باح االوىل. وعلى �ض���وء ذل���ك، واحلث 
املتزايد خلرباء االنقالبات، مت يف ال�ض���ابع من �ضباط 
اتخ���اذ الق���رار النهائ���ي وح�ض���م ال���ردد يف امكاني���ة 
التاأجي���ل ل�ض���الح امل�ض���ي يف اخلطة االنقالبي���ة، الأن 
عملي���ة التاجيل رمبا توؤدي اىل ك�ض���ف ابعاد املوؤامرة 
من خ���الل االعرافات املحتملة من العنا�ض���ر القيادية 
املعتقلة، وبالتايل �ضتت�ضاوى العاقبة يف حالة الف�ضل. 
مما ادى بهم اىل ال�ض���ري يف عملية التنفيذ، خا�ض���ة ان 
هذه الفر�ض���ة رمبا �ض���تكون الوحيدة لديهم يف الزمن 
املنظور اآنذاك، بعد ان ر�ض���مت عملي���ة تقليم خمالبهم 
الع�ض���كرية التي كان يفر�س ان تتم يف �ض���هر �ضباط، 
مما يف�ض���ح املجال امام حرك���ة القوميني العرب للقيام 
بانقالبه���م املخطط له وهذا م���ا ال يريدونه لهم كحزب 

وال القوى اخلارجية امل�ضاندة لهم.
كم���ا يج���ب ان ال نن�ض���ى روح املغام���رة ودوره���ا لدى 
بع�س القي���ادات يف احلث على اال�ض���راع يف التنفيذ. 
وم���ن املحتم���ل ج���دا ان وراء التنفي���ذ كان يقف عامل 
نف�ض���ي وقناع���ة ذاتية ل���دى االنقالبيني. مف���اده: لنقم 
بالعمل، ف���ان جنحنا فيه فهذا جميل، واذا ف�ض���لنا فان 
روحي���ة الزعي���م قا�ض���م الكراه���ة للعن���ف، واحرام���ه 
الكب���ري للنف����س الب�ض���رية، �ض���وف ال يعاقبن���ا باع���دام 
احلي���اة، ب���ل �ضي�ض���جننا لف���رة زمني���ة معين���ة وم���ن 
ث���م يعف���و عن���ا بعدها، كم���ا عفى م���رارا ع���ن كثري من 
املتورط���ني يف املح���اوالت االنقالبية ال�ض���ابقة وممن 

حاولوا اغتياله، ومن ثم تكرر املحاولة جمددًا.
وعل���ى خلفية هذه االبعاد، �ض���درت يف يوم 7 �ض���باط 
التعليم���ات احلزبية النهائية لتح���رك االنقالب والتي 

تتخل�س يف:
1. وج���ود املكلف���ني بالتنفي���ذ من مدنيني وع�ض���كريني 
يف ال�ض���اعة ال�ضابعة �ضباحا يف منطقتني هما: �ضاحة 
الن�ض���ور يف الكرخ بالقرب من ج�ضر اخلر )�ضاحة عبد 
الكرمي قا�ضم �ضابقا(، حيث ملتقى طريق بغداد فلوجة 
وبغ���داد املحمودية، ويف �ض���احة عن���ر يف االعظمية 

قرب النادي االوملبي.
2. يبداأ اال�ضتيالء على حمطة االر�ضال يف ابو غريب، 
ويقطع االت�ضال مبحطة البث يف ال�ضاحلية ومبحطة 
تقوي���ة البث )حمطة املوجات الق�ض���رية( يف �ض���لمان 
ب���اك. ويعت���رب ه���ذا العمل اخط���ر حلق���ة يف االنقالب 
باعتباره و�ض���يلة التبليغ الرئي�ض���ية يف ذلك ال�ض���باح 
ومبثاب���ة ب���دء �ض���اعة ال�ض���فر ل���كل الق���وى االنقالبية 

بالتحرك العملي:
3. يب���داأ البث االذاعي باذاعة البي���ان االول، الذي هو 
اإ�ض���ارة للطيارين لب���دء احلركة والهج���وم بطائراتهم 
احلربي���ة، القادم���ة من احلباني���ة، عل���ى وزارة الدفاع 
والقاعدة اجلوية يف مع�ض���كر الر�ض���يد جنوب بغداد. 
4. يتحرك ال�ض���باط املوؤي���دون لالنق���الب، واملوالون 
من خمتل���ف ف�ض���ائل التي���ار القومي، لل�ض���يطرة على 

وحداتهم بعد �ضماع البيان االول.
5. يح�ضر ال�ضباط املتقاعدون ومبالب�ضهم الع�ضكرية 
يف منطق���ة اب���و غري���ب ويكون���ون مهيئ���ني للتح���رك 
بع���د اال�ض���تيالء على وح���دات الدروع ولت���ويل قيادة 
الع�ض���كرية  الوح���دات  عل���ى  واال�ض���تيالء  الدباب���ات 

القريبة.
6. تبداأ الدبابات وامل�ضاة بالتحرك من ابو غريب نحو 
اهدافه���ا املر�ض���ومة. وقد او�ض���ى خ���رباء االنقالبات 
الع�ض���كرية وه���ذا م�ض���تنبط م���ن درا�ض���ة االمكاني���ات 
املتاحة االنقالبيني ب�ض���رورة ل�ضق �ضور عبد الكرمي 
قا�ض���م عل���ى االلي���ات والدباب���ات اثن���اء توجهه���ا اىل 

اهدافها بغية خداع اجلماهري املناه�ضة لهم.
عن كتاب "عبد الكرمي قا�سم يف يومه االخري«.

من جرائم 8 شباط 1963
هكذا قتل المجرمون جالل االوقاتي

د. عقيل الناصري
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لم استطع ان أنأى بنفسي عنه، كان فكري 
يرتد نحوه، على نحو موصول، كما ترتد ابرة 

البوصلة الى القطب، فهل هذا هو الحب؟ أم 
االنبهار؟ أم االعجاب أم التبجيل معا؟ فكل 
كلمة اكتبها عن عدنان تحرك في اعماقي 
األلم الدفين وتتركني أسيرة لتلك الفترة 

السوداء األشهر االولى النقالب الثامن من 
شباط 1963 المشؤوم والتي قضيتها في 

سجن النساء.

فمن���ذ الي���وم االول خلروجي من ال�ض���جن ب���داأت على 
الفور اأبحث عن عدنان من �ض���جن اىل �ض���جن و�ض���وال 
اىل ابع���د املعتق���الت الواقع���ة عل���ى احل���دود العراقية 
والتي كانت ت�ض���نف معتقالت للع�ضكريني. فكل معتقل 
ير�ض���لني اىل معتق���ل اآخر، فكان ج���الوزة حزب البعث 
يتل���ذذون بخداعنا وال يبالون عندم���ا يقولون.."رمبا 
ه���و يف معتق���ل رمب���ا ه���و يف معتق���ل )ايج���رثي( فقد 
نقلوا ق�ض���مًا من ال�ض���جناء اىل هناك.. وبعد ذلك وبكل 
ا�ضتهتار يقولون اذهبي اىل الطب العديل حيث توجد 
هن���اك الكثري من اجلثث املجهولة.. هكذا وبكل خ�ض���ة 
وقباح���ة.. فكنت اب���داأ بالبح���ث يوميًا ومنذ ال�ض���باح 
الباكر يف ذلك ال�ض���يف الالهب وحتت ا�ض���عة ال�ضم�س 
احلارق���ة، اذ مل يخ���ربين اأح���د يف تلك الف���رة بانه قد 
انته���ى وبهذه النهاي���ة الوح�ض���ية"دفن وه���و حي"اإال 
عن طريق اذاعة"�ض���وت ال�ضعب العراقي"من مو�ضكو 

وبعد مرور ا�ضهر على ذلك.
وعندم���ا كنت اطل���ب اللقاء ببع�س الرفاق واال�ض���دقاء 
الذي���ن كانوا على �ض���لة وعالق���ة بعدن���ان وبالرغم من 
�ض���عوبة حتقيق ذل���ك، كان من امل�ض���تحيل ان اأح�ض���ل 
منه���م على اأية معلومة تخ�س عدنان وا�ضت�ض���هاده، اإال 

بعد مرور �ضنوات عديدة!
وردا على ر�ضالتي التي طلبت فيها من الرفيق �ضعدون 
ال�ضهيد و�ض���اح عبداالمري عام 2003 ان يخربين باي 
�ضيء يعرفه عن عدنان مل ي�ضتطع ان يكتب يل اإال جمال 
ق�ض���رية، اذ كان يتحا�ض���ى ان يذكر اأمامي وبالتف�ضيل 
م���ا يعرف���ه او �ض���معه ع���ن عدن���ان.. وهذا م���ا ذكره يف 

ر�ضالته:
»اعتق���ل عدنان بتاري���خ 12 �ض���باط 1963 يف الكرادة 
ال�ض���رقية، يف م�ضكن م�ض���وؤول ال�ض���بيبة الدميقراطية 
)ال�ض���هيد ح�ض���ني هورماين( من قب���ل احلر�س القومي 
يف الك���رادة ال�ض���رقية / الزوي���ة. واحلر����س القوم���ي 
كان )ح�ض���ان البزركان( وعلى م���ا اأعتقد هو )ابن خالة 
عدنان( بح�ض���بما قيل يل. وعلم���ت بعدها بان ابراهيم 
و�ضعدون غيدان )وهو زوج بنت خالة عدنان( وحازم 

ناجي هم الذين قام���وا بدفن عدنان وهو حي. يف ليلة 
8 اآذار 1963 يف ارا�ضي خمي�س ال�ضاري- احل�ضوة، 
بعد ان مار�ض���وا اأنواع التعذيب معه: الكي الكهربائي، 
قلع االظافر، ت�ض���ريح االأذن.. الخ. اخرجوه من ق�ض���ر 
النهاي���ة ملفوف���ًا ببطانيته ونقل مع���ه ابراهيم احلكاك 

ودفنوهما وهما احياء.
ومل ُي�ض���لم الرفيق �ضعدون الر�ض���الة ايل مبا�ضرة! اإمنا 
كتب عل���ى الظرف: ت�ض���لم اىل )ارملة ال�ض���هيد عدنان( 
الرفيق���ة )�ض���هيلة ح�ض���ن( وحت���ى االن مل ي�ض���تطع اي 
من الرفاق ان يحدثني مبا�ض���رة عن اأي �ض���يء له عالقة 

بطريقة ا�ضت�ضهاد عدنان!
- اما ما جاء يف ر�ضالة الرفيق )با�ضم م�ضتاق( فاذكرها 

اي�ضا بالن�س كما ا�ضتلمتها:
»ترجت���ف اال�ض���ابع ويهت���ز القل���م وي�ض���قط القلب يف 
دوام���ة من احلزن واخل���وف واالأمل.. كما ال ي�ض���به اي 
كابو�س.. نع���م هذا هو كلما اأعدت ويف الذاكرة �ض���يئا 
م���ن تل���ك االي���ام واللي���ايل الت���ي ع�ض���ناها يف امل�ض���لخ 

املو�ضوم"ق�ضر النهاية«.
اأفتتح م�ضلخ ق�ضر النهاية يف 19-1963/2/20 وزج 
ب���ه املئات من املواطن���ني وبعد ايام مع���دودات، وكنت 
انا موقوف���ًا هناك، جيء مبجموعة من ال�ض���باب وكان 

بينه���م ال�ض���هيد )عدنان ال���رباك( الذي تعر����س اأمامنا 
ل�ض���تى اأنواع التعذيب من قبل اف���راد احلر�س القومي 
ومب�ضاهمة وا�ض���راف اعلى القياديني يف حزب البعث 

حينذاك.
ويف ليل���ة �ض���وداء رهيب���ة ن���ادوا عل���ى جمموع���ة م���ن 
املوقوفني كان من بينهم ال�ضهيد )عدنان الرباك( ومعه 
ح�ض���بما ت�ض���عفني الذاكرة ال�ض���هيد )ابراهيم احلكاك( 
وال�ض���هداء )ح�ض���ني الهورم���اين( و)في�ض���ل احلجاج( 
و)خزعل ال�ضعدي( و)عبداخلالق البياتي( واآخرون.. 
واوقفوهم اأمامنا وع�ض���بوا اأعينهم وقيدوا ايديهم ثم 
دفعوه���م دفع���ًا اىل خارج الق�ض���ر.. و�ض���معنا بعد ذلك 

بانهم دفنوا اأحياء(.
والي���وم يحتم الواجب عل���ى كل عراقي غيور ان يعمل 
على ف�ض���ح تلك اجلرائم الب�ض���عة، واعادة االعتبار اىل 
ال�ض���هداء االأبرار، واإن�ضاف عوائلهم.. بكل ما يقت�ضيه 

ذلك من روح وطنية وان�ضانية.

التوقيع باسم طالب مشتاق
ويف ر�ض���الة الرفي���ق واالخ العزي���ز )فخ���ري ك���رمي( 
الت���ي تل�ض���متها من���ه وان���ا خ���ارج العراق وبخ���ط يده 
الرائ���ع يف  املتما�ض���ك  ا�ض���لوبه  ا�ض���افة اىل  اجلمي���ل 
�ض���رد االح���داث اآن���ذاك وت�ضل�ض���لها بالرغم م���ن حداثة 
ممار�ض���اته ال�ض���حفية، فكما �ض���معت منه مبا�ضرة كان 
�ض���ابًا يف بداية عمله ال�ض���حفي عندم���ا كان يذهب اىل 
هيئة التحرير"احتاد ال�ض���عب"فكما ذكر يف ر�ض���الته.. 
مل تكن له �ض���لة مبا�ضرة ب�)عدنان( امنا كان ي�ضمع عنه 
من بقية الرفاق.. وبعدها بداأت تنك�ض���ف له �ضخ�ضيته 

التي و�ضفها يف ر�ضالته..
»مل ي���رك ال�ض���هيد )عدن���ان( انتاج���ه الغزي���ر يف عامل 
ال�ض���حافة اليومي���ة التي كانت ت�ض���در يف تلك الفرة، 
امن���ا ترك اإبنًا يف عامه االول وزوجة �ض���ابة حر�ض���ت 
على ان جتعله يقتدي ب�ضرية والده ال�ضهيد، لكي يكون 
اإبن���ًا الأب فدى حياته من اجل �ض���عب العراق، وكادحي 
العراق"هذا جزء �ض���غري من ر�ضالة �ضقيق عدنان كتب 

بع�ضها يل بعد و�ضويل اىل مو�ضكو وهو يف براغ.
ت���رك لزوجت���ه كم���ًا هائاًل م���ن الذكريات الت���ي ال ميكن 
�ض���ردها يف �ض���فحات قالئ���ل فيقول: مل يك���ن )عدنان( 
رفي���ق درب���ي ووال���د ابن���ي الوحيد فح�ض���ب امن���ا كان 
ا�ض���تاذي ومعلمي و�ض���ريكي بكل �ض���يء، حتى بدفاتر 
يف  درو�ض���ي  ومف���ردات  ال�ض���غريات..  تلميذات���ي 

اجلامعة.
فم�ضاء كل يوم..الثامن من اآذار من كل عام اليوم الذي 
حتتف���ل به جميع ن�ض���اء العامل- هو نف����س اليوم الذي 
اأزهق���ت فيه تلك ال���روح النقي���ة الطاهرة الت���ي تتدفق 

حيوية وعطاء زاخرًا بكل معاين االن�ضانية.

عدنان البراك شهيد الفكر والصحافة
سهيلة البراك



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

د. وسام الشالجي

في 14 تموز من عام 1958 تولى الزعيم عبد 
الكريم قاسم منصب رئيس الوزراء والقائد 

العام للقوات المسلحة. وقد كان هذا 
المنصب استنادا الى الدستور المؤقت الذي 
شرعته الثورة هو اعلى منصب في الدولة, 
اذ كان منصب رئيس مجلس السيادة الذي 
يعد بمثابة رئيس الجمهورية هو منصب 
فخري بال صالحيات تشريعية او تنفيذية. 
وبعد اربع سنوات ونصف تقريبا , وبالذات 

في 8 شباط عام 1963 )الموافق 14 رمضان( 
حصلت حركة انقالبية ضد حكم الزعيم عبد 

الكريم قاسم قادها حزب البعث العربي 
االشتراكي وبعض العسكريين من بينهم 

عبد السالم عارف واحمد حسن البكر وصالح 
مهدي عماش وحردان التكريتي..

وقع���ت اح���داث احلرك���ة �ض���بيحة ذل���ك الي���وم ال���ذي كان 
ي�ض���ادف يوم جمع���ة حيث هاجم عدة مئ���ات من البعثيني 
املدني���ني امل�ض���لحني با�ض���لحة خفيف���ة مق���ر وزارة الدف���اع 
�ضاندتهم بع�س الدبابات التي جلبت بع�س الع�ضكريني من 
�ض���باط احلركة من مع�ض���كر ابو غريب وبع�س الطائرات 
الت���ي انطلق���ت م���ن قاع���دة احلباني���ة والتي قاده���ا بع�س 
الطياري���ني البعثي���ني مثل املق���دم الطيار من���ذر الونداوي 
والرائ���د الطيار حممد ج�ض���ام اجلب���وري. مل يكن الزعيم 
عبد الكرمي قا�ض���م يف وزارة الدفاع وقت ح�ضول احلركة 
اال ان���ه قرر الذهاب م���ن منزله اىل هناك لقي���ادة العمليات 
امل�ضادة التي كانت تهدف اىل �ضحق املهاجمني، وكان هذا 
الق���رار من اكرب االخط���اء التي اتخذها عبد الكرمي قا�ض���م 
النه ادى اىل ح�ض���ره داخل ال���وزارة دون وجود امدادات 
خارجية. وبعد معارك قوية ا�ض���تمرت طيلة �ضاعات م�ضاء 

وليلة الثامن على التا�ضع من �ضباط بداأت القوات املدافعة 
ع���ن الوزارة بالتقهقر خ�ضو�ض���ا بعد مقت���ل اآمرها الزعيم 
عب���د الكرمي اجل���دة – اآم���ر االن�ض���باط الع�ض���كري وقائد 

القوة املدافعة.
ويف الوق���ت ال���ذي كان يج���ري فيه الق�ض���ف عل���ى وزارة 
الدف���اع، �ض���جل عبد الكرمي قا�ض���م على �ض���ريط ت�ض���جيال 
حتت اأ�ض���وات االنفج���ارات والق�ض���ف وهو خط���اب منه 
موج���ه اإىل ال�ض���عب والق���وات امل�ض���لحة واأر�ض���له اإىل دار 
االإذاع���ة م���ع الرائد �ض���عيد ال���دوري على ام���ل اذاعته لكن 
هذا االخري �ض���لم ال�ض���ريط اإىل قادة االنق���الب، كما اأن دار 
االإذاع���ة كان���ت قد احتلت م���ن قبل قادة احلرك���ة، ولذلك مل 
يت�ض���َن اإذاعة اخلطاب، وفيما يلي بع�س من مقاطعه: اإىل 
اأبناء ال�ضعب الكرام، واإىل اأبناء اجلي�س املظفر، اإن اأذناب 
اال�ض���تعمار وبع�س اخلونة والغادرين واملف�ضدين، الذين 
يحركه���م اال�ض���تعمار لتحطي���م جمهوريتن���ا، يحاربونن���ا 
بحركات طائ�ض���ة للنيل من جمهوريتن���ا، وحتطيم كيانها. 
اإن اجلمهوري���ة العراقي���ة اخلالدة، ولي���دة ثورة 14 متوز 
اخلالدة ال تقهر، نحن نعمل يف �ضبيل ال�ضعب، ويف �ضبيل 
الفقراء ب�ض���ورة خا�ض���ة، وتقوي���ة كيان الب���الد، فنحن ال 
نقه���ر، واإن الل���ه معن���ا. اأبن���اء اجلي�س املظف���ر والوحدات 
والقطع���ات والكتائ���ب واالأف���راد، اأيها اجلن���ود الغيارى، 
مزقوا اخلونة، اقتلوهم، ا�ض���حقوهم، اإنهم متاآمرون على 
جمهوريتنا ليحطموا مكا�ض���ب ثورتن���ا، هذه الثورة التي 
حطمت اال�ض���تعمار، وانطلقت يف طريق احلرية والن�ضر، 
واإمن���ا الن�ض���ر من عن���د الله، والل���ه معنا، كونوا اأ�ض���داء، 

ا�ض���حقوا اخلون���ة والغادري���ن. )ث���م يتوق���ف الت�ض���جيل 
ب�ض���بب دوي الق�ضف، ويعاود قا�ض���م مرة اأخرى ليقول(: 
ال�ض���الم عليكم اأبناء ال�ض���عب، اأيها ال�ضباط، اأيها اجلنود، 
اأيها ال�ضباط ال�ضف االأ�ض���او�س، اأيها العمال الغيارى، اإن 
اال�ضتعمار يحاول اأن ي�ض���خر نفرًا من اأذنابه للق�ضاء على 
جمهوريتن���ا، لكنه بت�ض���ميمنا وت�ض���ميم ال�ض���عب املظفر، 
فاإنن���ا نح���ن جنود و�ض���عب 14 مت���وز اخلالد ال���ذي وجه 
ال�ض���ربات اخلاطف���ة اإىل العهد املباد رغ���م... )كلمات غري 
مفهومة ب�ضبب الق�ضف(... رغم اال�ضتعمار، وحرر اأمتنا، 
وا�ض���رد كرامتها، فان ه���ذا اليوم املجي���د... )كلمات غري 
مفهومة ب�ض���بب الق�ضف(...، ل�ضحق اخلونه والغادرين.. 

)كلمات غري مفهومة(.
ويف �ضباح يوم التا�ضع من �ضباط ت�ضلل عبد الكرمي قا�ضم 
ومعه مرافق���ه املقدم قا�ض���م اجلنابي والزعيم طه ال�ض���يخ 
اأحم���د اآم���ر احل���ركات الع�ض���كرية والزعيم فا�ض���ل عبا�س 
امله���داوي اب���ن خالة قا�ض���م ورئي����س املحكمة الع�ض���كرية 
العلي���ا اخلا�ض���ة واح���د ال�ض���باط املرافق���ني ال�ضخ�ض���يني 
ا�ض���مه امل���الزم كنعان ح���داد. ومن هن���اك قام عب���د الكرمي 
قا�ض���م باالت�ض���ال هاتفي���ًا ب���دار االذاعة، وحت���دث مع عبد 
ال�ض���الم عارف طالبًا منه التفاو�س للم�ض���اركة يف ال�ضلطة 
اأو ال�ض���ماح ل���ه مبغادرة الع���راق، لكن عبد ال�ض���الم عارف 
طلب منه اال�ضت�ض���الم وقال له بانه لي�س قائد الثورة وانه 
جم���رد ع�ض���و باملجل�س الوطن���ي لقيادة الث���ورة ثم وعده 
بان���ه �ض���ينقل مطاليبه اىل قادتها. وعند ال�ض���اعة الواحدة 
والن�ض���ف من ظهر 9 �ض���باط 1963 �ضلم عبد الكرمي قا�ضم 

نف�ض���ه حيث اقتيد هو ورفاقه اإىل ا�ضتوديو التلفزيون يف 
مقر دار االذاعة العراقية على منت عدة مدرعات ع�ض���كرية. 
وبعد دخول عبد الكرمي قا�ضم وجمموعته اىل دار االذاعة 
ح�ض���لت حم���اورة بين���ه وبني كل م���ن عبد ال�ض���الم عارف 
واحم���د ح�ض���ن البك���ر وعبد الغن���ي الراوي وعلي �ض���الح 
ال�ض���عدي )االمني العام حلزب البعث العربي اال�ض���راكي 
يف حينها(. ا�ضتحلف عبد ال�ضالم عارف عبد الكرمي قا�ضم 
بالق���راآن ب���ان يعرف بانه ه���و ال���ذي كان القائد احلقيقي 

واملنفذ الفعلي لثورة 14 متوز ولي�س عبد الكرمي قا�ضم.
كان عب���د الك���رمي قا�ض���م يظن ب���ان عبد ال�ض���الم عارف هو 
الذي يقود احلركة �ض���ده لذلك طلب منه ت�ض���فريه للخارج 
او تعيينه �ض���فريا يف تركيا او النم�ضا قائال له )�ضالم، اآين 
م���ا عدمتك ف���ال تعدمني(. لكن بع���د �ض���ري االحاديث ادرك 
قا�ض���م بان املوجودين يرب�ض���ون به �ضرا فطلب حماكمته 
حماكم���ة عادلة كما فعل هو مع خ�ض���ومه. مل ت�ض���تمر هذه 
املحاورة الكرث من ع�ض���ر دقائق او ربع �ضاعة دخل بعدها 
اح���د الع�ض���كريني املوجودين باخلارج عليه���م وابلغ قادة 
احلركة بان املدنيني من ال�ض���يوعيني وان�ضار عبد الكرمي 
قا�ضم بداأوا بالتجمع امام مقر االذاعة ويف �ضطوح املنازل 
القريبة وان كل دقيقة ا�ضافية بعمر عبد الكرمي قا�ضم متر 
تنذر �ضرا كبريا وقد توؤدي اىل ف�ضل احلركة. بعدها خرج 
ق���ادة احلرك���ة م���ن ا�ض���توديو التلفزي���ون وتداول���وا فيما 
بينه���م وقرروا اإع���دام عبد الكرمي قا�ض���م وجمموعته على 
الف���ور رمي���ا بالر�ض���ا�س، هنا تدخ���ل عبد ال�ض���الم عارف 
حم���اوال التو�ض���ط معهم من خ���الل الطلب من ق���ادة حركة 
عدم اعدام قا�ض���م اال ان طلبه رف�س ب�ض���دة خ�ضو�ض���ا من 
قبل علي �ض���الح ال�ضعدي. بعد دقائق دخل بع�س ال�ضباط 
اىل ا�ض���توديو التلفزي���ون وقراأوا عل���ى املوجودين قرارا 
�ض���ادرا ع���ن املجل����س الوطن���ي لقي���ادة الث���ورة يت�ض���من 
ت�ضكيل حمكمة برئا�ضة عبد الغني الراوي ملحاكمتهم فورا 
وا�ض���دار قرار احلكم العادل بحقهم. مل تت�ض���من املحاكمة 
�ض���وى تالوة الئح���ة االتهام الت���ي كان من بينه���ا اخليانة 
العظمى واالنح���راف عن مبادئ ث���ورة 14 متوز والتفرد 
باحلكم، �ضدر بعدها قرار احلكم الذي كان احلكم باالإعدام 
رمي���ا بالر�ض���ا�س عليهم جميعا. ثم �ض���ئل املوجودون هل 
يطلبون �ض���يئا قب���ل تنفيذ احلكم فطلب عبد الكرمي قا�ض���م 
قدحا من املاء. وحني حاولوا تع�ضيب عيونهم قبل التنفيذ 
رف�ض���وا ذلك. ويف تلك اللحظة تقدم حردان التكريتي من 
املقدم قا�ض���م اجلنابي و�ض���حبه من كر�ضيه قائال ملاذا يعدم 
هذا ال�ض���ابط ال�ض���ريف الذي لي�س له دخل يف كل ما جرى 
فكت���ب بذلك عمرا جديدا لهذا ال�ض���ابط ال���ذي عا�س بعدها 
فرة طويلة. بعد ذلك جرى اطالق الر�ض���ا�س من البنادق 
الر�ضا�ض���ة من قبل عب���د الغني الراوي ومنع���م حميد على 
عب���د الكرمي قا�ض���م ورفاقه وهم جال�ض���ون على الكرا�ض���ي 
ف�ض���قط فا�ض���ل عبا�س املهداوي واملالزم كنعان حداد على 
االر����س م�ض���رجني بدمائهما بينما ظل عبد الكرمي قا�ض���م 
وط���ه ال�ض���يخ احمد م�ض���مرين عل���ى مقعديهما. ث���م جلبت 
كامرة �ض���ينمائية لت�ض���وير جث���ث القتلى بفلم �ض���ينمائي 

عر�س من على �ضا�ضة التلفزيون.

الساعات األخيرة من حياة
الزعيم عبد الكريم قاسم


