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حت ��ى نهاية �صباح يوم اجلمع ��ة الثامن من �شباط
 1963ذاك ،كانالزعي ��م عب ��د الك ��رمي قا�س ��م قا�سم
ال ي ��زال �صام ��د ًا ،حي ��ث ا�ستط ��اع الع�سكري ��ون
ال�سبعمائ ��ة املوج ��ودون يف وزارة الدف ��اع ان
ينظم ��وا مقاوم ��ة كفيلة بتعري� ��ض الطائرات التي
حت ��اول مهاجمته ��ا اىل اخلطر .وهنا ج ��اء تدخل
املدرع ��ات مبثاب ��ة املرحل ��ة الثاني ��ة يف عملي ��ة
التم ��رد ،اذ ان ��ه ه ��و ال ��ذي �سيقل ��ب كف ��ة الو�ض ��ع
ل�صالح ال�ضباط ال�شب ��اب الذين كانوا قد ح�ضروا
لالنق�ل�اب بجر�أة لك ��ن ب�شكل عجول ج ��د ًا يف ذات
الوق ��ت .فف ��ي بغ ��داد مع�سك ��ران كب�ي�ران احدهما
يع ��رف با�س ��م «مع�سك ��ر الر�شيد»والآخ ��ر با�س ��م
«الو�شا� ��ش» ،تتواجد يف كل منهما اعداد مهمة من
الق ��وات املدرعة .ورغم ان ق ��وات الو�شا�ش اعلنت
ت�أييدها لالنق�ل�اب الع�سكري من ��ذ الدقائق االوىل
للتم ��رد ،فان ��ه كان ينبغي االنتظار حت ��ى بداية ما
بعد الظهرية ،لكي نرى الدبابات تظهر يف �شوارع
بغ ��داد لتق ��وم بتطوي ��ق وزارة الدف ��اع م ��ن بعيد،
وذل ��ك لأن العمليات اجلوي ��ة للطائرات منعتها من
االقرتاب جد ًا من مباين الوزارة املحا�صرة.
وهن ��ا ،وم ��ن داخ ��ل ال ��وزارة ،راح قا�س ��م يحاول
التمك ��ن من ا�ستقدام الق ��وات املدرعة املرابطة يف
مع�سك ��ر الر�شي ��د لتجيء يف جندته ،غ�ي�ر انه كان
يواج ��ه رف�ض� � ًا مبطن� � ًا من ل ��دن امل�س�ؤول�ي�ن فيها.
حي ��ث كان قائد القوات املدرعة يف مع�سكر الر�شيد
ي ��راوغ زاعم ًا بان ��ه عاجز عن القي ��ام ب�شء .لكنهم
يقولون اليوم يف بغداد ان �ضباط املدرعات كانوا
يعتق ��دون منذ  18كان ��ون االول  ،1962بان قا�سم
ي�ش ��ك يف والئه ��م ،حيث قام يف اح ��د االجتماعات
الع�سكرية معهم بابراز ورقة مطوية يف يده وهو
يقول لهم»انني اعرف ان بينكم من يح�ضر مل�ؤامرة
ولديّ يف هذه الورقة ا�سما�ؤهم وبع�ضهم من كبار
ال�ضباط.”..
وهك ��ذا ،فمنذ ذل ��ك التاريخ ،و�ضب ��اط املدرعات ال
ي�ضمرون اال ثقة مت�أرجحة بقائد الثورة العراقية.
ام ��ا ال�ضب ��اط الذي ��ن مل يتهمهم ب�ش ��يء فانهم هم
اي�ض� � ًا خذل ��وه ومل يتحركوا للدف ��اع عنه يف ذلك
اليوم حيث كان قا�سم ب�أم�س احلاجة لهم.
�إ�سقاط طائرة
ابت ��دا ًء من ال�ساع ��ة اخلام�سة م�س ��اءً ،ا�صبحت
الطائ ��رات �أق ��ل ع ��دد ًا نتيج ��ة جن ��اح الدفاعات
اجلوي ��ة املوج ��ودة يف وزارة الدف ��اع با�سقاط
واحدة منها .فاملقاومة فيها كانت متوا�صلة بعد،
غ�ي�ر ان التعزي ��زات الع�سكرية الت ��ي اخذت ت�صل
اىل املتمردي ��ن تزاي ��دت با�ستم ��رار .ويف حوايل
ال�ساعة ال�ساد�سة والن�ص ��ف م�ساء كانت العا�صمة
ق ��د �شهدت و�صول وحدات قادمة من مع�سكر ثالث
اكرث بعد ًا ع ��ن العا�صمة .كانت الدبابات امل�سبوقة
ب�سي ��ارات جي ��ب يجل�س فيه ��ا عدد م ��ن ال�ضباط،
ت� ُأخ ��ذ مواقعها ب�شكل بطيء وح ��ذر �أول الأمر ،ثم
بعد برهة تبد�أ بدورها ب�إمطار قذائفها على مباين
وزارة الدفاع .ابتداء من هذه اللحظة فقط ،ا�صبح
م�ؤكد ًا ان قا�سم خ�سر املعركة.
والي ��وم ،بع ��د ع ��ودة اله ��دوء ،ف ��ان كل م ��ن يحلل
عملي ��ة االنق�ل�اب مقتنع ب�أنه ��ا اعدت ب�ش ��كل �سيئ
وان املتمردي ��ن م ��ا كان ��وا ي�ستطيع ��ون االطاح ��ة
بقا�سم لوال احلظ الكبري الذي حالفهم.
اعدم الزعي ��م عبد الكرمي قا�سم يف قاعة املو�سيقى

وصفي طاهر ..مرافق الزعيم وصديقه
انسان عراقي مخلص لوطنه من مواليد بغداد محلة باب
الطوب املقابلة لوزارة الدفاع يف يوم  10متوز عام .1918
فاكتسب الفكر اليساري لكن بدون انتامء حزيب ..وكان من
اقرب اصدقائه املرحوم حس�ين احمد الريض املعروف
بـ (س�لام عادل) ..انتم��ى والدي اىل تنظي�مات الضباط
االح��رار االوىل برئاس��ة املرحوم العقي��د رفعت الحاج
رسي وكان الطابع الفكري ملجموعة املرحوم رفعت هو
الفكر العرويب – االسالمي

ترجمة  :حسين الهنداوي

العربي ��ة يف دار االذاعة ببغداد ،والتي ا�ستخدمت
كمقر لقادة التمرد �ضد نظامه يف � 8شباط.
لقد م ��ات قا�س ��م ب�شجاع ��ة ،فقد رف� ��ض ان تع�صب
عيني ��ه ،اال ان ��ه كان الوحي ��د ،ب�ي�ن الرج ��ال الذين
اعدم ��وا معه ،الذي كبلت يدي ��ه اىل بع�ضهما خلف
الظه ��ر .وكانت الكلمات االخ�ي�رة التي اطلقها قبل
اعدام ��ه« :انك ��م ت�ستطيعون قتلي ،غ�ي�ر ان ا�سمي
�سيظل خالد ًا يف تاريخ ال�شعب العراقي».
ويف فيلم االعدام الذي بث ��ه تلفزيون بغداد م�ساء
ي ��وم ال�سب ��ت ،التا�س ��ع م ��ن �شب ��اط( ،ب�ي�ن فيلمي
كارت ��ون امريكي�ي�ن) ن�شاه ��د بالق ��رب م ��ن اج�ساد
قا�س ��م والرجال الثالثة الآخرين ،بع�ض ًا من الآالت
املو�سيقية اخلا�صة بفرقة االذاعة.
لق ��د �سلم قا�سم نف�سه يف ال�ساع ��ة ال�ساد�سة �صباح
ي ��وم ال�سبت .لك ��ن اعدامه مل يت ��م اال يف الواحدة
والن�ص ��ف م ��ن بعد ظهر ذل ��ك اليوم .وقب ��ل ايقاف
القت ��ال ،كم ��ا ط ��وال كل نهار وليل ي ��وم اجلمعة 8
�شب ��اط ،ا�شتب ��ك يف مواجه ��ات هاتفي ��ة عديدة مع
ق ��ادة «املجل�س الوطني للث ��ورة» وال �سيما مع عبد
ال�س�ل�ام ع ��ارف ال ��ذي ا�صب ��ح رئي�س� � ًا للجمهورية
مب ت�ستطيعون
يف حكوم ��ة االنقالب الع�سك ��ريَ « .
اتهامي؟»كان قا�سم ي�س�أله باحلاح ،وعارف يكتفي
باجلواب «نريد منك ان ت�ست�سلم.»...

ولق ��د عر� ��ض قا�سم ان
ي�سمحوا له مبغادرة العراق طالب ًا �ضمان انتقاله.
لكن ��ه ،ومبواجه ��ة الرف�ض ال ��ذي قوبل ب ��ه طلبه،
كان يخطط للت�سل ��ل اىل نهر دجلة ،الذي مير على
مقربة من وزارة الدفاع ،ب�أمل التمكن من الوثوب
اىل ق ��ارب �سري ��ع ميك ّنه م ��ن االنتق ��ال اىل خارج
بغ ��داد .اال ان الوزارة كان ��ت حتت الق�صف من كل
جانب كم ��ا ان قوة من ال�شرطة كان ��ت قد ا�ستولت
على قارب ��ه �أ�ص ًال .وام ��ام ا�ستم ��رار الق�صف على
وزارة الدفاع عادت املج ��ادالت الهاتفية بني قا�سم
وع ��ارف .فالزعيم قا�سم يطلب ان ت�ضمن له حياته
وعارف يجيب «وهل �ضم ّنا حياة في�صل؟»(ويق�صد
في�صل الثاين ملك الع ��راق الذي قتل يف  14متوز
.)1958
وعندم ��ا توق ��ف القتال وب ��د�أ املظلي ��ون يتوغلون
باحرتا� ��س داخ ��ل وزارة الدف ��اع بغر� ��ض اعتقال

بي ��د ان والدي احتفظ مبيول ��ه الي�سارية امل�ستقلة
�ضم ��ن ذل ��ك التنظي ��م ..ويف ع ��ام  1956انتم ��ى
وال ��دي اىل اللجن ��ة العلي ��ا لل�ضب ��اط االح ��رار..
والت ��ي كان يوجد قبلها تنظيم ع�سكري اخر مكون
م ��ن ال�ضباط واجلنود م ��ن ذوي امليول ال�شيوعية
والتي كان ��ت ت�صدر جريدة �سرية ا�سمها (الوطن)
حاولوا من خاللها ا�ستقطاب اكرب عدد من ال�ضباط
واجلنود من ا�صحاب الروح الوطنية التقدمية..

قا�سم واملجموعة االخ�ي�رة من االوفياء
ل ��ه ،كان قا�سم موج ��ود ًا يف امل�سج ��د داخل وزارة
الدف ��اع .غ�ي�ر ان الع�سكريني املتوغل�ي�ن مل يقدموا
على اعدامه يف احلال امنا اقتادوه اىل دار االذاعة
يف بغ ��داد ومع ��ه العقيد فا�ض ��ل عبا� ��س املهداوي
(الرئي� ��س ال�ساب ��ق ملحكم ��ة ال�شع ��ب) والعقيد طه
ال�شيخ احمد والرئي�س االول خليل كنعان.
ا�ستجواب م�أ�ساوي وخاطف
يف االذاع ��ة ،ب ��د�أ عب ��د ال�س�ل�ام ع ��ارف بنف�س ��ه
ا�ستجواب الزعيم قا�سم ،وكان ا�ستجواب ًا ،ح�سب
رواية العديد م ��ن ال�شهود ،خاطف� � ًا وم�أ�ساوي ًا يف
ذات الوقت .فكل ما كان يهم عارف يف اال�ستجواب
ه ��و ان ينطق قا�سم امامه ان ��ه ،اي قا�سم« ،مل يكن
القائ ��د احلقيق ��ي لث ��ورة  14مت ��وز  ،»1958وانه

«خ ��ان الث ��ورة» ..وبينما كان املجل� ��س الع�سكري
املجم ��وع على عج ��ل ،يف اح ��دى قاع ��ات االذاعة
يجهد لتلبي�س اع ��دام قا�سم ورفاق ��ه الثالثة لبا�س ًا
قانوني� � ًا ،كان ال�ضب ��اط ال�صغ ��ار يت�شاجرون فيما
بينه ��م لنيل»�شرف»رئا�سة املجموع ��ة التي تتولىّ
قتل عب ��د الكرمي قا�سم .وقد انته ��ى االمر باختيار
عب ��د املنع ��م حمي ��د عل ��ى ا�سا� ��س انه»تعر�ض اىل
االعتقال ب�أمر من قا�سم”.
وف ��ور انط�ل�اق ر�شق ��ات الر�صا� ��ص الت ��ي اودت
بحياة عبد الك ��رمي قا�سم وامله ��داوي وطه ال�شيخ
احم ��د وخليل كنع ��ان (وكان الأوالن جال�سان على
كر�سي�ي�ن والأخريان واقفان) �س ��ارع راديو بغداد
اىل اع�ل�ان نب� ��أ االع ��دام حت ��ى قب ��ل ان يذي ��ع نب� ��أ
اعتقاله ��م ..وهنا اي�ض ًا ج ��رى البحث عن �شخ�ص
ي�ستحق �شرف اعالن»م ��وت الطاغية»على ال�شعب
العراق ��ي .وق ��د ج ��رى يف النهاي ��ة اختي ��ار بن ��ت
الزعي ��م الطبقجلي .لأن ابيه ��ا كان بني الذين حكم
عليه ��م باالعدام من قب ��ل حمكمة ال�شع ��ب برئا�سة
العقيد امله ��داوي ،و�صادق قا�سم �آن ��ذاك على قرار
احلكم.

جريدة «لوموند» -يف � 14شباط /1963
من جورج هربوز ،املبعوث اخلا�ص
لوكالة االنباء الفرن�سية يف بغداد
بغداد1963-2-13 /

وعندم ��ا اراد هذا التنظي ��م التقدمي االن�ضمام اىل
جماع ��ة اللجن ��ة العلي ��ا لتنظيم ال�ضب ��اط االحرار
ال ��ذي ت�شكل عام  1956لكن هذا التنظيم الكبري مل
يقبل التنظيم االخر ال�صغري بني �صفوفه با�ستثناء
املرحوم و�صف ��ي طاهر الذي ام ��ل بالتحاقه به ان
يعم ��ل كحلق ��ة و�ص ��ل ب�ي�ن التنظيمني .وق ��د روت
يل املرحوم ��ة والدت ��ي بان العديد م ��ن اجتماعات
ال�ضب ��اط االحرار عقدت يف دارن ��ا ..وكان والدي
يلمح لها بعقد االجتم ��اع دون ذكر التفا�صيل ومن
باب التمويه كانت والدتي وبتوجيه من ابي تدعو
عوائل خمتلفة من اقاربنا اىل منزلنا للتمويه لكي
يظه ��ر للمراقب وكان يف الدار احتفالية عيد ميالد
وما �شابه ..الن والدي ظل مراقبا من قبل ال�سلطة
ال�سعيدية حتى ليلة  14متوز  1958ويف ليلة 14
متوز كانت والدتي رمبا االن�سانة الوحيدة – التي
كانت على علم ب ��ان �شيئا مدويا للتغيري �سيح�صل
ذلك اليوم بايحاء من ابي – طبعا – فظلت والدتي
قلقة جدا طوال تل ��ك الليلة ..ويف �صبيحة الثورة
اطلقت والدت ��ي زغاريد الفرح ��ة بانت�صار الثورة
مما اثار ده�شة وا�ستغراب خاالتي فقالت لهم كنت
على علم بان �شيئا عظيما �سوف يحدث.
وبع ��د انت�ص ��ار الث ��ورة رف� ��ض والدي ت ��ويل اي
موق ��ع لكن ��ه اث ��ر االحتف ��اظ مبوق ��ع حماي ��ة قائد
الثورة وحماي ��ة منجزاته ��ا ..وكان ي�أمل كان�سان
دميقراط ��ي ان ت�ش ��كل حكوم ��ة مدني ��ة منتخب ��ة
دميقراطي ��ا وان يعود اجلي�ش اىل ثكناته ملمار�سة
واجبات ��ه يف حماي ��ة ح ��دود الب�ل�اد ..وبحكم قوة
االوا�ص ��ر التي كان ��ت تربطه بقائد الث ��ورة ..كان
والدي يتبادل وجهات النظر بخ�صو�ص االو�ضاع
مع ��ه نا�صح ��ا اي ��اه بتجن ��ب �سم ��اع اراء املتزلفني
واملتعلق�ي�ن م ��ن االنتهازيني الذين كان ��وا يريدون
اجها� ��ض الثورة وح ��رف م�سريته ��ا الدميقراطية
وكانت هن ��اك بالفعل جماميع رجعي ��ة يف الداخل
وجمامي ��ع عميل ��ة مدعوم ��ة م ��ن خ ��ارج احل ��دود
تري ��د و�أد الث ��ورة وازال ��ة مكا�سبها وفع�ل�ا هذا ما
ح ��دث �صبيحة انق�ل�اب � 8شباط الدم ��وي اال�سود
وكان املرح ��وم و�صف ��ي والدن ��ا ينب ��ذ التع�ص ��ب
القوم ��ي والطائف ��ي واملذهب ��ي وزرع يف نفو�سنا
نح ��ن بناته حب الوط ��ن وحب االن�س ��ان النه كان
ي�ؤم ��ن باالن�سان قيم ��ة عليا وانه اثم ��ن ر�أ�سمال..
ولكون ��ه يحمل االف ��كار االن�ساني ��ة والتقدمية فقد

نا�صب ��ه الرجعيون الع ��داء لكون ��ه ي�ساريا ومييل
اىل ال�شيوعي�ي�ن وحاول ��وا ان يعمل ��وا فجوة بني
الزعي ��م وبينه حني ا�شاع البعثي ��ون يف وقته بان
عملية حماولة اغتي ��ال الزعيم .كان تدبري و�صفي
طاه ��ر الن ��ه مل يك ��ن ب�صحبت ��ه اثن ��اء تعر�ضه اىل
ر�صا�ص م ��ن الغادرين يف �ش ��ارع الر�شيد بتاريخ
 1959/10/7واحتجاجا على ما كانت حتدث من
ممار�سات خاطئة وا�س ��اءات اىل احلركة الوطنية
العراقية ورموزها واطالق يد االجهزة االمنية من
بقايا النظام ال�سعيدي �ضد القوى الدميقراطية يف
ظل حك ��م الزعيم ..اثر وال ��دي االنزواء يف البيت
واالبتع ��اد ع ��ن اال�ض ��واء ..حت ��ى ان ��ه كان يذهب
اىل موق ��ع عمله يوميا ملدة �ساع ��ة واحدة ومن ثم
يعود ادراج ��ه اىل البيت ..وقد روت لنا املرحومة
والدتن ��ا ..بانها كان ��ت ت�صحو يف �ساع ��ة مت�أخرة
يف الكث�ي�ر م ��ن اللي ��ايل ف�ت�رى وال ��دي مهموم ��ا
متوت ��ر االع�ص ��اب وذل ��ك يف اال�شه ��ر القليلة التي
�سبق ��ت انقالب �شباط اال�س ��ود ..لقد كان يفكر مليا
يف النتائ ��ج الوخيمة التي �سي� ��ؤول اليها الو�ضع
ال�سيئ ال ��ذي كان تتخبط فيه البالد من جراء عدم
و�ضوح الر�ؤيا ال�سيا�سية عند الزعيم وكذلك ت�سلل

من زمن التوهج

الساعات االخيرة من حياة
الزعيم قاسم

من شهداء االنقالب االسود في شباط ..1963

هند وصفي طاهر

العنا�صل العفلقية واالنتهازية اىل مواقع ح�سا�سة
يف اجلي�ش وال�سلطة من اعداء الزعيم ال�شخ�صني
نف�س ��ه ناهيك ع ��ن معاداتهم مل�ستقب ��ل البلد ..وكما
قلت فان البعثيني ارادوا ال�صاق تهمة حماولة قتل
الزعي ��م بوالدي لت�ب�ر�أة �ساحتهم وعمل فجوة بني
الزعيم وبني املخل�صني م ��ن رجاله ..لكن املرحوم

عب ��د الكرمي دح� ��ض تل ��ك اال�شاعة املفر�ض ��ة بقوة
حينما رف�ض الدخ ��ول اىل �صالة العمليات الجراء
عملي ��ة عاجلة له بعد حماول ��ة اغتياله وظل ينتظر
قدوم و�صف ��ي طاهر اىل م�ست�شف ��ى ال�سالم وحني
و�ص ��ل اىل امل�ست�شفى اطم� ��أن الزعيم على الو�ضع
ف�سل ��م وال ��دي م�سد�س ��ه ال�شخ�ص ��ي ودخ ��ل �صالة
العملي ��ات الج ��راءء العملية العاجلة ل ��ه ..وعندما
طل ��ب منه احد ال�ضباط الثوري�ي�ن ال�صغار اعتقال
الزعيم بع ��د املحاولة واثناء العملية اجلراحية او
ت�سف�ي�ره اىل خ ��ارج العراق لل�سيط ��رة على و�ضع
البل ��د الذي كان ي�سري باجت ��اه التدهور املريع لكن
وال ��دي وانطالقا من قيمه اال�سالمي ��ة واالن�سانية
رف� ��ض ه ��ذه الفك ��رة جمل ��ة وتف�صي�ل�ا ..راف�ض ��ا
االنق�ل�اب عل ��ى زعيم ��ه وكان ي�سع ��ده ان يغري كل
�شيء.
در� ��س والدي االبتدائية يف املدر�س ��ة املامونية ثم
اكم ��ل املتو�سط ��ة والثانوية ثم التح ��ق باجلامعة
الوطني ��ة اللبنانية يف �س ��وق الغرب يف لبنان عام
 1936ث ��م دخل الكلي ��ة الع�سكرية ام  .1939وبعد
الث ��ورة ..رف�ض املواقع العلي ��ا واكتفى بان يكون
املرافق االقدم لقائد الثورة.
وكان الت�س ��ا�ؤل ي ��راودين من ��ذ طفولت ��ي املبكرة
حينم ��ا كنت ارى �صديقاتي ي ��زورون قرب اهاليهم
يف االعي ��اد ..ف�أ�س�أل م ��ع نف�سي ملاذا ال نذهب نحن
اي�ضا وال اجر�ؤ على �س�ؤال والدتي هذا ال�س�ؤال..
وملاذا ال نذهب نحن لزيارة قرب ابينا؟ لكن واجهت
اخت ��ي االك�ب�ر من ��ي �سن ��ا بقليل به ��ذا ال�س� ��ؤال..
فاجابتن ��ي ب ��ذكاء ان الق�ب�ر لي� ��س مهم ��ا بق ��در
خلوده باث ��اره ومكتبته وا�سطوانات ��ه املو�سيقية
(وباملنا�سب ��ة كان يحتفظ مبكتب ��ة كاملة ملو�سيقى
الكال�سيك) ثم ا�ضافت (مي) ان حا�ضر بيننا بقيمه
العالية وا�ست�شهاده يف �سبيل وطنه ..لكنني وبعد
التغي�ي�ر ال ��ذي ح�ص ��ل يف  9ني�سان وجه ��ت نداء
اىل كل العراقي�ي�ن ملعاونتن ��ا يف البح ��ث عن قبور
�شهداتن ��ا ،ويف كل م ��رة كنا نذه ��ب اىل ا�شخا�ص
يدعون بان يعرفون املكان ثم تنك�شف لنا احلقيقة
ع ��ن ال�ش ��يء .وكان العفالق ��ة بع ��د (� )8شب ��اط قد
حر�صوا على اخفاء �سر مكان القبور كي ال ت�صبح
م ��زارات ي�ؤمه ��ا ال�شرف ��اء م ��ن العراقي�ي�ن ..فبعد
ان مت قت ��ل احد ق ��ادة الثورة رموا به ��م يف العراء
جميع ��ا بالب�ستهم الع�سكري ��ة فر�آهم احد الفالحني
ال�شرف ��اء ..فاخرب اهله ..وقاموا بدفنهم لكن ال�سر
انك�شف ورمي الفالح ال�سكني يف ال�سجن ملدة �سنة
ون�صف ..ثم نب�ش البعثيون القبور بحثا عن جثة
املرحوم عب ��د الكيم قا�سم فوجدوها واخذوها اىل
مكان جمهول وتركوا باقي اجلثث يف العراء مرة
اخ ��رى ..لكن ذوي الفالح ال�شري ��ف قاموا بدفنهم
مرة اخرى.
واخذو يزورون املكان م ��ن وقت لآخر وي�ضيئون
ال�شموع وي�شعلون البخور ..وبعد مرور �سنوات
بد�أ النا�س يت�سائلون من هم ه�ؤالء الذين ت�ضعون
ال�شم ��وع على قبورهم؟ فاجابوه ��م بان ه�ؤالء من
ال�س ��ادة الخف ��اء �شخ�صياتهم احلقيقة م ��ن النظام
ثم قام االهلون تدريجي ��ا بدفن اطفالهم املولودين
حديث ��ا املتوفني ال�سباب خمتلفة ..لذلك نرى حول
املقربة مهودا ا�شارة اىل ان االموات من ال�صغار.
ث ��م بن ��ى االهل ��ون بع ��د التغري ق�ب�را رمزي ��ا لعبد
الكرمي قا�سم.
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 ا لتقي ��تالرفيق ال�شهيد
�س�ل�ام ع ��ادل
الول م ��رة يف
الع ��ام ، 1956
يف اعق ��اب جن ��اح
احل ��زب  ،بقيادت ��ه ،
يف حتقي ��ق وح ��دة احلرك ��ة
ال�شيوعي ��ة يف الع ��راق  .وكان دوره
م�شه ��ود ًا يف ذل ��ك  .وحلظت من ��ذ اللقاء االول
م ��ا ميتاز ب ��ه الرفيق من ه ��دوء ودقة يف طرح
الق�ضاي ��ا احلزبي ��ة وال�سيا�سي ��ة  ،باال�ضاف ��ة
اىل الظ ��رف وروح النكتة  .وتع ��ددت بعد ذلك
لقاءات ��ي ب ��ه اي ��ام انتفا�ض ��ة ال�شع ��ب العراقي
لن�صرة ال�شع ��ب امل�صري �ضد العدوان الثالثي
االجنل ��و -فرن�س ��ي اال�سرائيل ��ي يف خري ��ف
 ،1956ويف اعق ��اب ث ��ورة الراب ��ع ع�ش ��ر م ��ن
مت ��وز .1958عـ ُ ��رف الرفي ��ق باالخال� ��ص
الالمتناه ��ي للق�ضي ��ة التي نذر نف�س ��ه لها ،هذا
االخال�ص الذي جت�سده ر�سائله ل�شريكة حياته
الرفيقة ثمينة ناجي يو�سف(ام �إميان) وحديثه
معه ��ا قبل عودته م ��ن مو�سك ��و اىل الوطن يف
الع ��ام  ،1962وم ��ن ث ��م �صم ��وده اال�سطوري
بوج ��ه التعذيب الرببري عل ��ى ايدي انقالبيي
� 8شباط اال�سود يف العام . 1963
الرفي ��ق حممد ح�س�ي�ن ابو العي� ��س :كتلة منالن�ش ��اط واحليوي ��ة  ،و�إمي ��ان غ�ي�ر حم ��دود
بق�ضي ��ة احلزب  .حـُكم بال�سجن مع الرفيق فهد
يف الع ��ام  . 1947وكان من ن ��زالء �سجن نقرة
ال�سلم ��ان بعد اع ��دام الرفاق الثالث ��ة يف العام
 . 1949ه ��رب م ��ن �سجن النق ��رة  ،وذهب اىل
اي ��ران و�سـُجن فيه ��ا  .ورف�ض �إعط ��اء الرباءة
م ��ن ال�شيوعية الط�ل�اق �سراحه م ��ن ال�سجن ،
رغ ��م ان بع� ��ض الرف ��اق االيراني�ي�ن كان ي ��رى
�إعط ��اء الرباءة ممار�سة لـ»التقي ��ة» التي ي�ؤمن

العميد طه الشيخ احمد ..التحق بالزعيم صبيحة  8شباط

ع��ب��د ال������رزاق ال��ص��اف��ي

جريدة»�ص ��وت الف ��رات» الت ��ي ت ��وىل احل ��زب
�إ�صدارها بعد الرابع ع�شر من متوز. 1958

به ��ا ال�شيع ��ة  .كات ��ب �سيا�سي مب ��دع وخطيب
مف ��وّ ه وحما�ضر جيد يف االقت�صاد ال�سيا�سي .
�إ�ست�شهد يف مواجه ��ة مع احلر�س القومي بعد
انقالب �شباط الفا�شي عام.1963
الرفي ��ق ح�س ��ن عوين ��ه  :كادر حزبي مرموق .ج ��رى �إع�ل�ان �إعدام ��ه ،يف اعق ��اب �إنق�ل�اب
�شب ��اط  ،م ��ع الرفيق�ي�ن ال�شهيدين �س�ل�ام عادل
وحمم ��د ح�س�ي�ن او العي� ��س  .عم ��ل يف منظمة
احل ��زب يف الفرات االو�س ��ط  .وكان يحرر يف

الرفاق جمال احلي ��دري وحممد �صالح العبلي
وعبد اجلبار وهبي ( ابو �سعيد)
 نظمن ��ي العبل ��ي يف الع ��ام  . 1952كتلة منالن�شاط واحليوي ��ة والذكاء  .قال الحد �ضباط
ال�شرط ��ة :ان ��ك توا�ص ��ل العم ��ل احلزبي حتى
ل ��و ربطن ��ا يدك بي ��د �شرط ��ي على م ��دار اليوم
 .ذل ��ك ان ��ه كان يوقع يومي ًا يف مرك ��ز لل�شرطة
ب�سب ��ب حمكوميت ��ه بال�سج ��ن ،ال ��ذي انه ��ى
مدته،ومبراقب ��ة ال�شرط ��ة  .والتقيته يف العام
 1956مع ال�شهيد �س�ل�ام عادل يف اول لقاء يل
بهما بعد �إ�ستعادة احلزب لوحدته قبل املجل�س
الوطن ��ي ( الكونفرن� ��س) الث ��اين للح ��زب يف
العام نف�سه  .تدرج يف العمل احلزبي وا�صبح
ع�ض ��و ًا يف املكت ��ب ال�سيا�سي للجن ��ة املركزية
قب ��ل الثامن م ��ن �شب ��اط  ،1963وا�ست�شهد مع
احليدري وابو�سعيد يف متوز . 1963
ام ��ا احلي ��دري فق ��د ع�ش ��ت مع ��ه يف �سج ��نبغ ��داد املرك ��زي طيل ��ة م ��دة حمكوميت ��ي م ��ن
ني�س ��ان  1952حت ��ى �شب ��اط . 1953منظ ��م
بارع  ،وخ�صو�ص� � ًا يف ظروف العمل ال�سري ،
وكاتب �سيا�سي مرموق � .شغل ع�ضوية املكتب
ال�سيا�س ��ي للجن ��ة املركزية للح ��زب من خريف
ع ��ام  1956حتى مت ��وز  1963عندما �إ�ست�شهد
عل ��ى ايدي انقالبيي �شب ��اط اال�سود وكان على
ر�أ� ��س القي ��ادة احلزبية من ��ذ �شب ��اط  63حتى
متوزمن العام نف�سه.

 ابو�سعي ��د  :التقيته يف �سوري ��ة عام ،1956وبع ��د ذل ��ك يف مق ��ر جري ��دة «�إحت ��اد ال�شعب «
العلنية بعد ثورة الرابع ع�شر من متوز . 58
كان ا�ست�شهاد الرفيق فهد نقطة حتول يف حياة
(اب ��و �سعي ��د) ال�سيا�سي ��ة  ،وانتقال ��ه من حزب
ال�شع ��ب اىل �صف ��وف احل ��زب ال�شيوعي  .فقد
كت ��ب يوم ًا يف ذك ��رى ا�ست�شهاد فهد يقول  :لقد
ارقني �س� ��ؤال ملاذا مل يعدم ��وين انا؟ ومن هذا
ال�س�ؤال ادرك اهمية ان ي�سري على خطى الرفيق
فهد ف�إن�ضم اىل احلزب ال�شيوعي  .وابو �سعيد
هو الكاتب املتمي ��ز الذي جعل «�إحتاد ال�شعب»
تـُقر�أ  ،من قبل كثريين من القراء  ،من ال�صفحة
االخرية حي ��ث كان يـُن�شرحقل ��ه اليومي «كلمة
اليوم» ،ويلقى �إعجاب ًا �شديد ًا من القراء .
عدنان الرباك :التقيته قبل ان ن�صبح �شيوعيني
 .فق ��د كن ��ا من ق ��راء جري ��دة «ال�سيا�س ��ة» ومن
ان�ص ��ار حزب االحت ��اد الوطني ال ��ذي يرت�أ�سه
اال�ستاذ عبد الفتاح �إبراهيم.
ذهب ��ت اىل احلل ��ة يف �صي ��ف  1946حل�ض ��ور
حماكمة عم ��ي جعفر ال�صايف ال ��ذي �إتهم بقتل
احده ��م  .وكان علين ��ا ان نرجع اىل كربالء يف
نف�س الي ��وم بعد انتهاء املحاكم ��ة باحلكم على
عم ��ي باحلب� ��س مل ��دة �شهري ��ن كان ق�ضاها يف
التوقي ��ف� .إال ان ال�صديق نزار كاظم احل�سن ،
الذي كان ي�ساري ًا ع ّرفني على عدد من اال�صدقاء
كان م ��ن بينهم عدنان الرباك  .وقد �أ�ص ّرواعلى
ا�ست�ضافتي  ،ولولليلة واحدة يف احللة .
ويف هذه الليلة عقدوا �إجتماع ًا تثقيفي ًا يف بيت
ال�صديق من�صور ح�سني ال�صايف حا�ضرنا فيه
عدن ��ان الرباك عن املارك�سية باعتبارها مر�شد ًا
يف العمل الن�ضايل  .وقد ا�ستند يف حما�ضرته
عل ��ى ف�ص ��ل يف كت ��اب « م ��ا ه ��ي املارك�سي ��ة ؟»
لل�شيوعي الربيطاين اميل برينز .
وكان ُ�س ّم ��اع املحا�ض ��رة من�ص ��ور ال�ص ��ايف
وكاظ ��م ناده عل ��ي ون ��زار كاظم وان ��ا  .وعنما
انتهى عدنان من حما�ضرته ـالتي القاها ب�شكل
�ش ّيق �س�أل �ضاحك ًا « :ها خو ما بينّ الدرخ؟!»
كان عدنان ي�سبقني ب�صف واحد يف الدرا�سة .
ولذا فقد التحق بكلية الطب يف العام الدرا�سي
1948_1947و�ش ��ارك يف تظاه ��رات الوثبة
يف 27كانون الث ��اين  . 48وملا �صدرت جريدة
«اال�سا�س» كان عدنان احد حمرريها املجهولني
 .وملا التحقت بكلية احلقوق يف العام الدرا�سي
 49/48كان يقودخلي ��ة م ��ن طلب ��ة الكلية كنت
احد اع�ضائها  .ويف تلك ال�سنة �صدرت جريدة
«اله ��ادي» ل�صاحبه ��ا الرفي ��ق اخلزرجي  ،التي
اغلقته ��ا ال�سلط ��ات فور �ص ��دور عددها االول.
وكان عدن ��ان م ��ن حمرريه ��ا  .ومل ��ا �س�ألته َ
مل مل
ت�سع ��وا اىل �إ�صداره ��ا جري ��دة غ�ي�ر �صارخ ��ة
االنتم ��اء اىل الي�س ��ار ب ��ل و اىل ال�شيوعي ��ة .
اج ��اب اننا كنا نعرف انه ��ا �ستغلق حتما ،ولذا
قررن ��ا ن�شره ��ا به ��ذا ال�ش ��كل  .بعد ذل ��ك اعتقل
وحكم من قبل املجل�س العريف الع�سكري ع�شر
�سن ��وات  ،رمبا زادت وه ��و يف ال�سجن وخرج
م ��ن ال�سجن بعد انت�صار ث ��ورة 14متوز وكان
م ��ن بني امل ��ع ك ��وادر احل ��زب االعالمي ��ة حتى
اعتقال ��ه من قبل ج�ل�اوزة احلر�س القومي بعد
انق�ل�اب � 8شي ��اط الفا�ش ��ي 1963وا�ست�شهاده
حتت التعذيب.
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اسماء المعة في ذاكرة الوطن
ليست املرة االوىل التي اساهم
فيها يف احياء ذكرى شهدائنا
االبرار  .ويف كل مرة اجد
صعوبة يف الحديث ملا يثريه من
اشجان وانفعاالت بسبب املكانة
التي يحتلها شهداؤنا االماجد
يف نفوس الشيوعيني  .والسبب
اآلخر للصعوبة هو عدم
امكانية االملام بكل الشهداء
الذين التقيتهم او عملت معهم
 ،وخشية التقصري يف الحديث
عن بعضهم بسبب النسيان او
عوامل اخرى .
ومع ذلك فسأخوض الحديث
عن بعضهم مبا يتسع له
الوقت  ،ذاكر ًا شذرات قليلة
من سفرهم النضايل املجيد  ،إ
حياء لذكراهم العطرة يف «يوم
ً
الشهيد الشيوعي»

طه الشيخ احمد وماجد محمد امين
د  .عبد هللا حميد العتابي
ول ��د ال�شهي ��د ط ��ه ال�شي ��خ �أحمد ع ��ام  1917يف
مدين ��ة العمارة(مي�س ��ان) يف عائل ��ة مي�س ��ورة
احلال ،وكان والده ال�شيخ �أحمد تاجرا للحبوب
ول ��ه �إملام بالعل ��وم الدينية �أهل ��ه لأن يطلق عليه
لق ��ب ال�شي ��خ ،وقت ��ل وال ��ده عل ��ى خلفي ��ة نزاع،
حيث طعنه �أحدهم بخنج ��ر وهو ي�ؤدي ال�صالة
فت ��ويف عل ��ى �أثر ذلك ،فت ��وىل �أحد �أبنائ ��ه �أدارة
�أعماله التجارية ،فيما ان�صرف ال�شهيد ملوا�صلة
درا�سته وتخرج يف دار املعلمني،ليلتحق بالكلية
الع�سكري ��ة التي كانت يومه ��ا بحاجة �إىل الطلبة
فالتح ��ق �إليه ��ا الكثري م ��ن املعلم�ي�ن ،والجتهاده
ومتي ��زه ب�ي�ن �أقران ��ه �أر�س ��ل لدرا�س ��ة الهند�سة
الع�سكري ��ة يف انكل�ت�را ،ث ��م در� ��س احلق ��وق
وتخرج فيها �أواخر الأربعينيات وكان من �أوائل
ال�ضب ��اط الذي ��ن �شارك ��وا يف العم ��ل ال�سيا�سي
حيث �أن�ش�أ �سنة  1942مع �ضباط �آخرين جمعية
�سري ��ة �أخذت على عاتقها ن�شر الثقافة ال�سيا�سية
والرتويج للمبادئ الوطنية التقدمية ،و�أ�س�سوا
لهم مكتبة لبيع الكتب كانت م�صدرا لن�شر الوعي
بني املواطنني ،فلفت ن�شاطه هذا القوى الأمنية،
وخل�شيتها من انت�شار
الفك ��ر الوطن ��ي
يف
التقدم ��ي
�صف ��وف ال�ضب ��اط
�أحالته على التقاعد
م ��ع جمموع ��ة م ��ن
ال�ضب ��اط الوطنيني
1953
�سن ��ة
ب�سب ��ب انتمائ ��ه
للح ��زب ال�شيوع ��ي
العراق ��ي ،وبعد �أن
ب ��د�أ النظ ��ام امللكي
يكث ��ف م ��ن ن�شاطه
اال�ستخبارات ��ي يف
اجلي�ش وي�ش ��دد الرقابة على ال�ضباط بعد ثورة
يوليو امل�صرية التي نفذه ��ا ال�ضباط امل�صريني،
ما جع ��ل ال�سلطة تقوم بحملة كبرية يف �صفوف
ال�ضباط واحالت الكث�ي�ر منهم على التقاعد.بعد
احالت ��ه عل ��ى التقاع ��د �أخ ��ذ يعم ��ل يف املقاوالت
ومار� ��س ن�شاط ��ه ال�سيا�س ��ي بحري ��ة �أك�ث�ر،
و�ش ��ارك يف حركة ال�ضباط الأحرار الذين كانوا
يخططون للثورة ،لذلك ما �أن جنحت الثورة يف
الق�ضاء على احلكم امللكي حتى دعاه عبد الكرمي
قا�س ��م للإ�سهام يف ال�سلط ��ة لعالقته به من خالل
العمل الع�سك ��ري وم�شاركته يف ن�ضال ال�ضباط
الأح ��رار وحركته ��م ال�سرية ،و�أعي ��دت له رتبته
(عميد رك ��ن) و�أ�صبح مديرا للخط ��ط الع�سكرية
يف وزارة الدف ��اع رغ ��م ع ��دم رغبت ��ه يف العودة
�إىل الع�سكرية ،ولك ��ن �إ�صرار الزعيم ومنا�شدته
لتقدمي اخلدمة لل�شعب والوطن كانت وراء هذه
العودة.
ا�ستط ��اع ط ��ه ال�شي ��خ احم ��د م ��ن خ�ل�ال عمل ��ه
يف وزارة الدف ��اع و�إناط ��ة م�س�ؤولي ��ة اخلط ��ط
الع�سكري ��ة ب ��ه �أن يعم ��ل على بن ��اء جي�ش مهني
حدي ��ث و�أن ي�سعى لت�سليح ��ه بالأ�سلحة القادرة
عل ��ى مواجه ��ة حتدي ��ات املرحل ��ة وكان لت�أثريه
عل ��ى عبد الكرمي قا�سم بحك ��م العالقة املتينة �أثر

يف �إ�ص ��دار الكثري م ��ن الق ��رارات والت�شريعات
النافع ��ة الت ��ي كانت من �أه ��داف الث ��ورة ،وكان
ال�شي ��خ �أحم ��د الذي ال يدخ ��ر و�سع ��ا للدفاع عن
الث ��ورة وحمايتها ،وه ��و ما ثبت فع�ل�ا �صبيحة
االنق�ل�اب ،فرغ ��م اخلالف بين ��ه وب�ي�ن قا�سم،اال
�أن ��ه التحق �إىل وزارة الدف ��اع �صبيحة االنقالب
ليقف �إىل جانب عبد الكرمي يف �إف�شال االنقالب،
ومل تثمر ات�صاالتهم ب�ضباط اجلي�ش امل�س�ؤولني
ع ��ن حماية بغ ��داد للتح ��رك وقمع امل�ؤام ��رة لأن
معظ ��م �أولئ ��ك ال�ضب ��اط كان ��وا م ��ن املتواطئني
مع االنقالبي�ي�ن ،وكان الزعيم ط ��ه ال�شيخ �أحمد
قد �سمع البيان ��ات التي تذيعه ��ا الإذاعة ،وكانت
داره قريب ��ة م ��ن دار الزعي ��م ،فارت ��دى مالب�س ��ه
الع�سكري ��ة وتوج ��ه اىل الزعيم ،فوج ��ده متهيئا
للذه ��اب اىل مع�سك ��ر الر�شي ��د ،فاق�ت�رح علي ��ه
التوجه اىل وزارة الدفاع ،خرج الزعيم ب�سيارته
ومع ��ه طه ال�شيخ �أحمد وخلفهما �سيارة احلماية
عرب الب ��اب ال�شرقي باجتاه �ش ��ارع اجلمهورية،
وهن ��اك ا�ستقبلته اجلماهري حميية مرحبة ،ورد
حتيتها حتى و�صال وزارة الدفاع و�صعد الزعيم
اىل غرفت ��ه ،ويف هذا الوق ��ت التحق عبد الكرمي
اجل ��دة �آم ��ر االن�ضباط الع�سك ��ري ،فاقرتح عليه

الزعي ��م طه ال�شيخ �أحمد تطبيق خطة �أمن بغداد
لإنه ��اء احلركة ،فات�صل عبد الكرمي قا�سم ب�آمري
الوح ��دات لتطبي ��ق اخلطة ،فكان الق ��ادة يبدون
ا�ستعدادهم للتطبي ��ق ولكنهم ال ينفذون الأوامر
ومل يتحرك �أي منهم لت�أدية ما عليه من مهام.
ماجد حممد امني تنب�أ بت�آمر عبد ال�سالم عارف
ولد ماجد حممد امني عبد الله االمامي يف مدينة
النعمانية التابع ��ة ملحافظة وا�سط العام ،1922
وق ��د وا�ص ��ل درا�ست ��ه االبتدائي ��ة واملتو�سط ��ة
واالعدادي ��ة فيه ��ا  ,ليقب ��ل بع ��د ذاك يف الكلي ��ة
الع�سكري ��ة يف بداية االربعيني ��ات وح�صل على
�شه ��ادة املاج�ست�ي�ر يف العل ��وم الع�سكرية ،حني
كان برتبة رائد..ثم وا�صل درا�سته اجلامعية يف
كلية احلقوق واالركان ليتم تعيينه مبن�صب �آمر
لأح ��د الألوية يف منطقة جل ��والء بعد ان ح�صل
عل ��ى رتبة رائ ��د ركن وليت ��زوج بعده ��ا يف عام
 1948ث ��م انتق ��ل اىل مدينة احلل ��ة حيث ي�سكن
اهل والدته.
برغم ان مكان عمله كان يف منطقة جلوالء.ويف
اخلم�سيني ��ات كان �أمني قد ان�ض ��م �إىل جمموعة
م ��ن ال�ضباط االحرار وقد وث ��ق ذلك يف امل�صادر
التاريخي ��ة ومنه ��ا كتاب ع ��ن ثورة مت ��وز العام

 1958للباحث ليث عبد احل�سن الزبيدي.
ويف الع ��ام � 1957ش ��ارك يف اح ��دى دورات
الهند�س ��ة الع�سكري ��ة يف الوالي ��ات املتح ��دة
االمريكي ��ة وح�ص ��ل فيه ��ا عل ��ى املرتب ��ة االوىل
على اقرانه واجنز ال ��دورة مبدة قيا�سية ،ولكن
للأ�س ��ف ال�شدي ��د تعر�ض ��ت الوثائ ��ق وال�ص ��ور
وامل�ستن ��دات اخلا�ص ��ة ب ��ه اىل التل ��ف واحلرق
والدمار بعد مداهمة ما ي�سمى باحلر�س القومي
الع ��ام  1963اىل داره اثر االنقالب الذي ح�صل
ذلك الوقت.
ولكون �أمني هو احد ال�ضباط االحرار فقد فاحته
اح ��د ا�صدقائ ��ه املقربني ويدعى (اب ��و �شوكت)
وه ��و من االخ ��وة الرتكمان ومع ��روف بنزاهته
ووطنيت ��ه واخال�ص ��ه لال�ش�ت�راك به ��ذه الثورة
وقل ��ب نظام احلكم ،فواف ��ق من دون تردد ،حيث
التق ��ى بعدد اخر م ��ن ال�ضباط م ��ن بينهم العقيد
الراح ��ل فا�ض ��ل عبا�س امله ��داوي رئي�س حمكمة
ال�شعب بعد ثورة  14متوز وقد توطدت معرفته
و�صداقت ��ه ،م ��ا �شجعه عل ��ى اال�ش�ت�راك بالثورة
وكان حينه ��ا ي�سك ��ن يف مدين ��ة احلل ��ة وانتق ��ل
بعده ��ا اىل بغ ��داد لل�سك ��ن يف منطق ��ة راغب ��ة
خات ��ون .كان لأمني معرفه �سابق ��ة ببطل الثورة
وزعيمها الراحل عبد الكرمي قا�سم  ,حيث تعرف
علي ��ه خالل ا�شرتاك ��ه يف مع ��ارك فل�سطني العام
.1948
�إذ كان �ضم ��ن قطع ��ات احدى وح ��دات الهند�سة
الع�سكري ��ة ،ف�ض ًال عن تعرفه هناك على عدد اخر
م ��ن ال�ضب ��اط .وبعد جن ��اح الث ��ورة مت ت�شكيل
حمكمة ال�شعب حي ��ث مت اختيار املرحوم فا�ضل
عبا� ��س امله ��داوي رئي�سا لها وماج ��د حممد �أمني
مدعي ��ا عاما فيها .من املواق ��ف التي التن�سى عن
تل ��ك الفرتة هي ا�ص ��رار �أمني عل ��ى تطبيق حكم
املحكم ��ة ال ��ذي �ص ��در بح ��ق عبد ال�س�ل�ام حممد
ع ��ارف التهامه باخليانة العظم ��ى ،اال ان الزعيم
عبد الكرمي قا�سم رف�ض تطبيق هذا احلكم بحقه
وطالب بتخفيفه اىل ال�سجن ،وقد حدث ذلك بعد
جل�س ��ة املداول ��ة التي دارت ب�ي�ن املرحوم فا�ضل
امله ��داوي رئي�س املحكمة و�أم�ي�ن ،وامام ا�صرار
الأخريعل ��ى تطبي ��ق وتنفي ��ذ احلك ��م بح ��ق عبد
ال�س�ل�ام ا�ضطر املهداوي لالت�ص ��ال بالزعيم عبد
الك ��رمي واخباره باالم ��ر ،وعندما طل ��ب الزعيم
من �أم�ي�ن تخفيف عقوبة االعدام عن عبد ال�سالم
رف� ��ض ذل ��ك قائ�ل�ا ل ��ه ان ه ��ذا ال�شخ� ��ص �سوف
يك ��ون اول م ��ن يت�آمر عليك ،ولذل ��ك ارجو قبول
ا�ستقالتي.
ف�ص ��در احلكم على عبد ال�سالم بال�سجن بدال من
االعدام .ومل يكن �أمني حا�ضرا حلظتها يف قاعة
املحكم ��ة وبقي جلي� ��س املنزل مل ��دة خم�سة ع�شر
يوما.
وعل ��ى اثره ��ا زار الزعيم بيت �أم�ي�ن ليطلب منه
التنحي عن ا�ستقالت ��ه والعودة للمحكمة ،وفعال
بع ��د اي ��ام ع ��اد �أم�ي�ن اىل عمل ��ه تقدي ��ر ًا للزعيم
ومكانته عنده.ا�ست�شهد ماجد حممد �أمني وحيدا
فريدا بع ��د انقالب � 8شباط الأ�س ��ود قرب مدينة
الزبيدي ��ة مبحافظة وا�سط بع ��د ان تكالبت عليه
ع�صابات احلر�س القوم ��ي بر�شا�شاتها وبعد ان
نفدت طلقات م�سد�سه.
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اجم ��ع رواة وقائع اليوم االخ�ي�ر من حياة الزعيم
قا�س ��م ومهند�س ��و ومنف ��ذو االنق�ل�اب ،ان �ساع ��ة
ال�صف ��ر ب ��د�أت بقي ��ام العدي ��د م ��ن جل ��ان االن ��ذار
احلزبي ��ة باغتي ��ال جمموعة من اق ��رب امل�ساعدين
للزعيم قا�سم واملنتمني اىل تيار الي�سار وباالخ�ص
ج�ل�ال االوقاتي قائ ��د القوة اجلوية وط ��ه ال�شيخ
احم ��د وفا�ض ��ل عبا� ��س امله ��داوي و�سعي ��د مط ��ر
وو�صف ��ي طاهر وعبد الكرمي اجلدة وماجد حممد
امني وغريهم .
�إذ كلف ��ت (عل ��ى �سبي ��ل املثال زمرة بقي ��ادة �صالح
�س ��امل مهمته ��ا دار عب ��د الك ��رمي اجل ��دة ،وزم ��رة
اخرى مهمتها مهاجمة دار �سعيد مطر يف الفحامة
(ال�صحيح يف امل�أمون النا�صري)
وق ��د مت له ��ا ذل ��ك� ،إذ كان ��ت قد ر�ص ��دت حتركاته
ونظ ��ام عمله اليوم ��ي ،منذ ف�ت�رة طويل ��ة ن�سبي ًا،
�ساعدهم ��ا يف ذل ��ك مدي ��ر االدارة يف قي ��ادة القوة
اجلوي ��ة �صال ��ح مه ��دي عما� ��ش وبع� ��ض ال�ضباط
البعثيني وان�صارهم يف مقر نف�س القيادة ،وكذلك
التنظي ��م احلزبي املدين يف ك ��رادة مرمي .ويعترب
االوقات ��ي م ��ن ا�ش ��د ان�ص ��ار النظ ��ام اجلمه ��وري
وم�ؤي ��دا للزعي ��م قا�س ��م ،ويتوج� ��س االنقالبيون
وخ�ب�راء االنقالب ��ات الع�سكري ��ة االمري ��كان م ��ن
من�صب ��ه وامكانيات ��ه الع�سكري ��ة يف احب ��اط
حماولتهم االنقالبية يف حالة جناته من االغتيال،
خا�ص ��ة  ،كما مر معنا ،ان ه�ؤالء اخلرباء كانوا قد
اعتمدوا الط�ي�ران كعن�صر ا�سا�س ��ي يف انقالبهم،
وله ��ذا لي�س اعتباط ��ا ان تكون �ساع ��ة ال�صفر هي
اغتي ��ال االوقات ��ي .مت ��ت عملي ��ة االغتي ��ال ،كم ��ا
ي�صفه ��ا رئي�س الزم ��رة املنفذة املدع ��و غ�سان عبد
الق ��ادر ،يف مقابلة اجريت معه يف ،1985/1/24
بال�ش ��كل التايل( :كلفت جمموعت ��ي باعتقال جالل
االوقاتي ،قائد القوة اجلوية ومن قياديي احلزب
ال�شيوع ��ي ،واذا مانع بذل ��ك فيتم قتله ،ويف �ساعة
ال�صف ��ر قامت املجموعة املكلف ��ة بذلك بعمل دورية
ح ��ول داره الكائنة يف كرادة مرمي ،وبعد خروجه
م ��ن داره ويف احد ال�ش ��وارع الفرعية القريبة من
داره حو�ص ��ر من قبل املجموعة ،مما ادى به الأمر
اىل ترك �سيارته والهرب ،فقامت املجموعة املنفذة
بفت ��ح النار عليه وقتلته يف احلال ،وبهذا ا�ستطاع
احلزب ان يتخل�ص من احد اقطاب ال�سلطة املهمني
وال ��ذي ل ��و قدر ل ��ه البقاء ل ��كان له ت�أث�ي�ر كبري يف
تغي�ي�ر موازي ��ن القوى ل�صالح �سلط ��ة عبد الكرمي
قا�سم) وبعد ذلك ات�صلت املجموعة املنفذة بقيادتها
واخربتهم بامتام التنفيذ وكانت املجموعة تت�ألف
من ��ه ومن (ماهر اجلعفري ،عدن ��ان داود القي�سي،
اك ��رم ا�سود ،وجميد رجب احلمداين) .وكان دليل
املجموعة ح�سب افادة عائلة االوقاتي ،حممد ثامر،
الالع ��ب يف املنتخب العراقي لك ��رة القدم و�شقيق
مدي ��ر الأمن الالحق انور ثامر ح�سب ا�ستطالعات
الدكت ��ور علي كرمي �سعيد .وقد مت ��ت العملية بعد
الثامنة والن�صف وقبي ��ل التا�سعة �صباحا .ي�صف
حن ��ا بطاطو عملية االغتيال بالكيفية التايل( :كان
االوقات ��ي قد قاد �سيارت ��ه يرافقه ابنه ال�صغري اىل
حم ��ل لبيع احللويات ق ��رب منزله ،وما ان نزل من
ال�سي ��ارة حتى توقف ��ت مركبة �آلية اخ ��رج الركاب
م�سد�ساتهم واطلقوا النار عليه ،وا�صيب االوقاتي
يف كتفه وحاول ان يه ��رب ليختبئ ،ولكنه ا�صيب
ثاني ��ة يف الر�أ�س و�سق ��ط على الر�صي ��ف وا�سرع
املهاجمون بالهرب واختفوا).
كان ��ت عملي ��ة االغتي ��ال مبثاب ��ة ا�ش ��ارة ال�ش ��روع
للق ��وة اجلوي ��ة يف احلباني ��ة ولق ��وى االنق�ل�اب

لك ��ي ت�ستويل عل ��ى املر�سالت يف
اب ��ي غريب وتذيع البي ��ان الأول،
ال ��ذي كان ب ��دوره �إ�ش ��ارة الب ��دء
لتحرك كل امل�ساهمني يف العملية
االنقالبي ��ة كل ح�س ��ب امله ��ام
املناطة به واملوقع املر�سوم له.
ومنذ تلك اللحظة بد�أ (مهرجان
ال ��دم العراقي) ال ��ذي خطط له
يف االروق ��ة الغربي ��ة ،ونفذته
اي ��اد عراقية ،الت ��ي كانت (يف
تواط� ��ؤ وا�ض ��ح م ��ع حكوم ��ة
الكولوني ��ل عبد النا�ص ��ر امل�صرية وال �سي �آي
�أي  )CIAوباركته اغلب الدول العربية وخا�صة
م�صر النا�صرية .و�أم�سى الدم ي�سال ملجرد ال�شبهة
او الهوي ��ة ،ب ��ل حت ��ى القتل م ��ن اجل القت ��ل .لقد
حت ��ول العن ��ف امل ��ادي اىل نهج وممار�س ��ة يومية
ذات طابع فا�شي ل ��دى �سلطة القوى االنقالبية� ،إذ
(كان التعذيب يجري باكرث ا�شكاله بدائية وث�أرية،
ويف بع�ض االحيان مل يكن بق�صد انتزاع مزيد من
املعلوم ��ات بقدر ما كان تكرار ًا ث�أريا) ،كما عرب عن
ذلك �أحد مهند�سي ومنفذي االنقالب.
وق ��د �شمل ��ت ه ��ذه الت�صفي ��ات الدموي ��ة ،بعد ذلك
وطال ��ت حتى الق ��وى التي �سب ��ق وان حتالفت مع
قي ��ادة االنقالب ومن ثم اخ ��ذت ت�صفي احل�سابات
معها ،مادي ًا او معنوي ًا.
فف ��ي الب ��دء ان�ص ��ب الع ��داء عل ��ى ق ��وى احلرك ��ة
الكردي ��ة التي حتالفت قيادته ��ا معهم ثم اعقب ذلك
مع بقي ��ة الق ��وى القومية ،غري البعثي ��ة ،وخا�صة
حرك ��ة القومي�ي�ن العرب ،بع ��د اكت�ش ��اف حركتهم
االنقالبي ��ة يف  1963/5/25لينته ��ي م�سل�س ��ل
العن ��ف بنتيجت ��ه املنطقية ب�ص ��راع اجنحة البعث
واخ�ي�را عل ��ى البعث ذات ��ه ،مما افقده ��م ال�سلطة.
وبه ��ذا االنق�ل�اب �ساهمت اح ��زاب التي ��ار القومي
عام ��ة ،والبع ��ث العراق ��ي بخا�ص ��ة ،وحلفا�ؤه ��م
الآخ ��رون ،بدرجة كب�ي�رة يف ا�ضاعة اه ��م فر�صة
تاريخي ��ة لتطوير عراق القرن الع�شرين .وتعمقت
بهذا الفقدان وازدادت وت�أثر التع�سف واال�ضطهاد
وثقافة العن ��ف واالنقالبات التي ه ��ددت مكونات
اال�ستق ��رار ال�سيا�س ��ي يف العراق لعق ��ود طويلة،
وبخا�ص ��ة بع ��د �صعود ،جن ��اح مي�شي ��ل عفلق يف
حزب البعث ثانية لل�سلطة عام  .1968بحيث طال
اال�ضطهاد االعم االغلب ملكونات املجتمع العراقي.
وه ��ذا ما ميك ��ن ا�ستقرا�ؤهم من خ�ل�ال تتبع جملة
الكوارث التي حلت بالبلد نتيجة حروبه الداخلية
واخلارجية .وير�صد اي�ضا مما حل بالقيادات التي
تعاقب ��ت عل ��ى ادارة دق ��ة القيادة� ،س ��وا ًء احلزبية
ام الر�سمي ��ة ،املدني ��ة او الع�سكري ��ة ،حتى حتول
احلزب م ��ن مرحلة الت�ش ��ارك احلزب ��ي العام ،اىل
مرحلة منو ال�سيطرة القرابية ،ومن ثم اىل مرحلة
منو ال�سيطرة العائلي ��ة (عائلة الرئي�س مبا�شرة).
بحي ��ث ا�صب ��ح م ��ن حقن ��ا الق ��ول بع ��د اال�ستقراء
التاريخي :ان عائلة الرئي�س حتكم بوا�سطة حزب
البع ��ث ،اكرث من كون حزب البعث يحكم بوا�سطة
عائل ��ة الرئي� ��س .كان اختيار ي ��وم اجلمعة الثامن
م ��ن �شب ��اط ،من قبل العق ��ول املخطط ��ة االجنبية،
�ض ��رورة لالنق�ل�اب اقت�ضته ��ا معرفته ��م ال�سابق ��ة
باالحال ��ة اىل التقاع ��د للع�ش ��رات م ��ن ال�ضب ��اط
املوالني لهم ،ومم ��ا زادها اهمية هو اعتقال بع�ض
القيادات الع�سكري ��ة واحلزبية العليا .ي�ضاف اىل
ذلك لكونه يوم العطلة اال�سبوعية التي يكون فيها
كثري من املدافعني ،وبخا�صة من املراتب واجلنود،
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خارج اخلدمة
الفعلية ،والذين اغلبه ��م ينتمون معنويا
وروحي� � ًا اىل التيار امل�ؤيد للزعيم قا�سم .كما اعتاد
كثري من الع�سكريني ال�سهر يف الليايل الرم�ضانية
لي ��وم اجلمع حيث يك ��ون النهو�ض فيه ��ا مت�أخرا.
وعلي ��ه ينخف� ��ض ق ��وام الق ��وة الع�سكري ��ة يف كل
الوح ��دات .فمثال يف وزارة الدف ��اع ينخف�ض عدد
الع�سكريني املوجودين فيها ايام اجلمع من 3000
ع�سكري اىل  1200فق ��ط ،اي ان 60باملئة منهم ال
يوج ��دون يف وحداتهم الع�سكرية .وهذا االقرتاح
بالتحرك يف يوم اجلمعة ويف ال�صباح ،مت من قبل
عق ��ول اجنبية ا�ستك�شفت �سبل جناح االنقالب من
درا�سته ��ا الدقيق ��ة للمحاوالت االنقالبي ��ة ال�سابقة
والتي ر�أت ان احد ا�سباب ف�شلها يعود لكونها كانت
تتم ليال ،حيث االجهزة االمنية تكون اكرث يقظة من
جهة .ومن جهة ثانية راوا �صعوبة التحرك الليلي
لل�ضب ��اط املتقاعدي ��ن والقوى الع�سكري ��ة امل�ؤيدة
وجتمعه ��ا لتنفيذ املهمات املناطة بها يف اال�ستيالء
على حمط ��ة االذاع ��ة والوح ��دات الع�سكرية التي
�سينطل ��ق االنق�ل�اب منه ��ا .اذ كان ��ت تقت�ضي خطة
االنق�ل�اب جتمع جمموعة من الع�سكريني ،بع�ضهم
كان متقاع ��دا ،وم ��ن وح ��داث خمتلف ��ة يف مرك ��ز
كتيب ��ة الدبابات الرابعة .هذا الفعل �سيثري اهتمام
القوى االمنية وكذلك املناه�ضة لالنقالب وخا�صة
بالن�سبة لل�ضباط من الرتب العليا .ومن جهة ثالثة
عدم قدرة جلان االن ��ذار احلزبية يف نقل وتوزيع
اال�سلح ��ة عل ��ى افراده ��ا وتنفيذ مهم ��ات االغتيال
واالعتقال للعنا�صر املناه�ضة لهم وال�سيطرة على
معابر اجل�سور وتقاطع الطرق املهمة .واخريا من
املعروف وال�شائ ��ع ان الزعيم قا�سم كان يعمل اىل
�ساع ��ات مت�أخرة م ��ن الليل ،ومن ث ��م يقوم بجولة
معت ��ادة يف انح ��اء العا�صم ��ة وكان يهج ��ع اىل
الن ��وم يف �ساع ��ات ال�صب ��اح االوىل .وعلى �ضوء
ذل ��ك ،واحل ��ث املتزايد خل�ب�راء االنقالبات ،مت يف
ال�ساب ��ع من �شباط اتخ ��اذ الق ��رار النهائي وح�سم
ال�ت�ردد يف امكاني ��ة الت�أجي ��ل ل�صال ��ح امل�ض ��ي يف
اخلطة االنقالبي ��ة ،لأن عملية التاجيل رمبا ت�ؤدي
اىل ك�ش ��ف ابع ��اد امل�ؤام ��رة من خ�ل�ال االعرتافات
املحتملة من العنا�ص ��ر القيادية املعتقلة ،وبالتايل
�ستت�س ��اوى العاقب ��ة يف حال ��ة الف�ش ��ل .مم ��ا ادى
به ��م اىل ال�س�ي�ر يف عملي ��ة التنفي ��ذ ،خا�ص ��ة ان
ه ��ذه الفر�صة رمب ��ا �ستك ��ون الوحي ��دة لديهم يف
الزمن املنظور �آن ��ذاك ،بعد ان ر�سمت عملية تقليم
خمالبه ��م الع�سكري ��ة الت ��ي كان يفرت� ��ض ان تت ��م
يف �شه ��ر �شب ��اط ،مم ��ا يف�س ��ح املجال ام ��ام حركة
القوميني العرب للقيام بانقالبهم املخطط له وهذا
م ��ا ال يريدون ��ه لهم كح ��زب وال الق ��وى اخلارجية
امل�ساندة لهم.
كم ��ا يج ��ب ان ال نن�س ��ى روح املغام ��رة ودوره ��ا
ل ��دى بع� ��ض القيادات يف احلث عل ��ى اال�سراع يف

التنفي ��ذ .وم ��ن املحتمل ج ��دا ان وراء التنفيذ كان
يق ��ف عامل نف�سي وقناع ��ة ذاتية لدى االنقالبيني.
مف ��اده :لنقم بالعمل ،فان جنحن ��ا فيه فهذا جميل،
واذا ف�شلن ��ا ف ��ان روحي ��ة الزعي ��م قا�س ��م الكراهة
للعن ��ف ،واحرتامه الكبري للنف�س الب�شرية� ،سوف
ال يعاقبن ��ا باع ��دام احلياة ،ب ��ل �سي�سجنن ��ا لفرتة
زمني ��ة معينة وم ��ن ثم يعفو عنا بعده ��ا ،كما عفى
م ��رارا ع ��ن كث�ي�ر م ��ن املتورط�ي�ن يف املح ��اوالت
االنقالبية ال�سابقة وممن حاولوا اغتياله ،ومن ثم
تكرر املحاولة جمدد ًا.
وعل ��ى خلفي ��ة ه ��ذه االبع ��اد� ،ص ��درت يف يوم 7
�شب ��اط التعليم ��ات احلزبي ��ة النهائي ��ة لتح ��رك
االنقالب والتي تتخل�ص يف :
 .1وجود املكلفني بالتنفيذ من مدنيني وع�سكريني
يف ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة �صباح ��ا يف منطقتني هما:
�ساح ��ة الن�سور يف الك ��رخ بالقرب من ج�سر اخلر
(�ساح ��ة عب ��د الكرمي قا�س ��م �سابقا) ،حي ��ث ملتقى
طري ��ق بغ ��داد فلوج ��ة وبغ ��داد املحمودي ��ة ،ويف
�ساحة عنرت يف االعظمية قرب النادي االوملبي.
 .2يب ��د�أ اال�ستي�ل�اء عل ��ى حمط ��ة االر�س ��ال يف
اب ��و غري ��ب ،ويقطع االت�ص ��ال مبحط ��ة البث يف
ال�صاحلية ومبحطة تقوية البث (حمطة املوجات
الق�ص�ي�رة) يف �سلم ��ان ب ��اك .ويعترب ه ��ذا العمل
اخطر حلقة يف االنقالب باعتباره و�سيلة التبليغ
الرئي�سي ��ة يف ذل ��ك ال�صب ��اح ومبثابة ب ��دء �ساعة
ال�صفر لكل القوى االنقالبية بالتحرك العملي:
 .3يب ��د�أ البث االذاعي باذاع ��ة البيان االول ،الذي
ه ��و �إ�ش ��ارة للطياري ��ن لب ��دء احلرك ��ة والهج ��وم
بطائراته ��م احلربية ،القادمة م ��ن احلبانية ،على
وزارة الدف ��اع والقاع ��دة اجلوي ��ة يف مع�سك ��ر
الر�شي ��د جن ��وب بغ ��داد .4 .يتح ��رك ال�ضب ��اط
امل�ؤيدون لالنقالب ،واملوالون من خمتلف ف�صائل
التيار القومي ،لل�سيطرة على وحداتهم بعد �سماع
البيان االول.
 .5يح�ض ��ر ال�ضب ��اط املتقاع ��دون ومبالب�سه ��م
الع�سكرية يف منطقة ابو غريب ويكونون مهيئني
للتح ��رك بع ��د اال�ستي�ل�اء عل ��ى وح ��دات ال ��دروع
ولتويل قيادة الدبابات واال�ستيالء على الوحدات
الع�سكرية القريبة.
 .6تب ��د�أ الدبابات وامل�شاة بالتحرك من ابو غريب
نح ��و اهدافه ��ا املر�سوم ��ة .وق ��د او�ص ��ى خ�ب�راء
االنقالب ��ات الع�سكرية وه ��ذا م�ستنبط من درا�سة
االمكاني ��ات املتاح ��ة االنقالبيني ب�ض ��رورة ل�صق
�صور عبد الك ��رمي قا�سم على االلي ��ات والدبابات
اثن ��اء توجهها اىل اهدافه ��ا بغية خداع اجلماهري
املناه�ضة لهم.

عن كتاب «عبد الكرمي قا�سم
يف يومه االخري

يف حوارن ��ا م ��ع ابن ��ه (املهند� ��س
منا�ض ��ل ) خ�ل�ال البح ��ث يف
هذه ال�س�ي�رة روى لنا اللحظات
االخ�ي�رة م ��ن حي ��اة وال ��ده
والت ��ي �شهدها بنف�س ��ه وهو مل
يبل ��غ اخلام�سة ع�ش ��ر من عمره
بعد(:خالل ال�سن ��ة االخرية من
حك ��م الزعي ��م كان وال ��دي دائ ��م
االنتق ��اد ملا �آلت الي ��ه ادارة احلكم
فالزعي ��م وان كان حمب ��ا للفق ��راء
و�شجاع ��ا ونزيها وطي ��ب النية اال انه
اجن ��ر نح ��و االف�ت�راءات وال�شك ��وك التي
اثارها اعداء الثورة جتاه القوى الدميقراطية
وادار ظه ��ره عن اخل�ص حلفائه ،وكان والدي يرى
ان ا�ستمرار هذا الو�ضع يعر�ض الثورة اىل خماطر
ا�سقاطه ��ا وق ��د حتقق ذل ��ك فعال يف �صب ��اح يوم 8
�شب ��اط م ��ا كان يتوقعه  ،يف ذلك ال�صب ��اح امل�ش�ؤوم
وبعد ا�ستيقاظي من النوم فاج�أتني والدتي بالقول
ان انقالبا قد حدث ،فذهبت اىل غرفة والدي فر�أيته
يرت ��دي مالب�سه الع�سكري ��ة واملذياع يتل ��و بيانات
االنقالبيني التي ا�شاعت مقتل الزعيم ،مما اثار قلق
والدي ف�أت�صل هاتفيا بدار الزعيم ف�أعلموه ب�أن خرب
مقتل ��ه عار عن ال�صحة ،وانه غ ��ادر املنزل ،بعد ذلك
رن جر�س هاتفنا فرفع وال ��دي ال�سماعة وكان على
اخلط االخ ��ر احد م�س� ��ؤويل احل ��زب الدميقراطي
الكرد�ست ��اين يعر� ��ض عليه اجالئه م ��ع عائلتنا اىل
منطق ��ة كرد�ست ��ان اال ان وال ��دي �شك ��ره وق ��ال ل ��ه
ان ��ه �سيلتحق ب ��وزارة الدفاع ملقاوم ��ة االنقالب مع
الزعي ��م ،ويبدو ان القيادة الكردي ��ة كانت قد قدرت
موق ��ف والدي املعار�ض للطريق ��ة التي تعاملت بها
احلكومة م ��ع الق�ضية الكردي ��ة و�شنها احلرب على
االك ��راد فق ��د كان ي ��رى ان م�صلح ��ة البل ��د تقت�ضي
وقف العملي ��ات الع�سكرية �ضده ��م واتباع ا�سلوب
التفاو� ��ض للو�ص ��ول اىل ح ��ل �سلمي وع ��ادل لتلك
الق�ضية.
بع ��د ذل ��ك ح�ض ��ر اىل دارن ��ا الرئي� ��س (النقي ��ب)
غازي اجلب ��وري مع �شخ� ��ص �آخر وكان ��ا يرتديان
املالب� ��س الع�سكرية ال�صطحاب وال ��دي اىل وزارة
الدف ��اع وقب ��ل ان يخ ��رج قبلنا فردا ف ��ردا ليقول لنا
عند ب ��اب الدار :ه�ؤالء االنقالبي�ي�ن عمالء لالنكليز
واال�ستعمار واذا ما قتلت افتخروا بي .بعد خروج
والدي ات�صلت والدتي هاتفيا مبنزل املرحوم جالل
االوقات ��ي لال�ستف�سار عن و�ضعه ��م ف�أبلغت ب�أنه قد

اغتي ��ل
ق ��ر ب
داره ،وبع ��د
فرتة ق�ص�ي�رة ات�صل بنا والدي ع ��ن طريق الهاتف
لالطمئن ��ان علينا ف�أخربته والدتي ب�أ�ست�شهاد جالل
االوقات ��ي ف�أبلغ ب ��دوره الزعي ��م بذلك ..لق ��د قر�أت
الحقا ان ط ��ارق عزيز كان مكلف ��ا برت�أ�س جمموعة
م ��ن احلر�س القومي للذه ��اب اىل دارنا يف ال�ساعة
االوىل الع�ل�ان االنقالب به ��دف اعتق ��ال او اغتيال
والدي اال ان ذلك مل يحدث ولرمبا ر�أي طارق عزيز
وجمموعت ��ه خروج وال ��دي ب�صحب ��ة م�سلحني من
ال ��دار فلم يج ��ر�ؤا على فعل �ش ��ي للت�صدي لوالدي.
يف ليل ��ة � 9/8شب ��اط �سمعنا �ص ��وت جنازير دبابة
تق�ت�رب من دارنا مع �صوت من خالل مكرب ال�صوت
يطال ��ب وال ��دي باال�ست�س�ل�ام ظنا منه ��م ان والدي
الزال يف ال ��دار ورمب ��ا انهم مل يعلموا ب� ��أن والدي
يق ��اوم االنقالب مع الزعي ��م يف وزارة الدفاع وقبل
دخول م ��ن كان يف الدبابة اىل دارنا قررت والدتي
اخراجن ��ا م ��ن ال ��دار ع ��ن طري ��ق ال�سي ��اج اخللفي
لدارن ��ا فت�سللن ��ا جميع ��ا (ان ��ا ووالدت ��ي وا�شقائي
منور واخ ��اء وفرا� ��س و�شقيقتاي ن�ض ��ال ونوال)
ع�ب�ر اربع ��ة من ال ��دور املج ��اورة ملنزلن ��ا وو�صلنا
اىل ال�سف ��ارة االلبانية التي كانت يف ر�أ�س �شارعنا
ودخلن ��ا يف غرفة مهجورة ملحق ��ة مبر�آب ال�سفارة
وكان ��ت ار�ضيته ��ا مغطاة بالتنب والقن ��اين الفارغة
وبقين ��ا فيه ��ا ليلت�ي�ن اىل ان جاءن ��ا م�س� ��ؤول م ��ن
ال�سفارة وطلب منا مغادرة ال�سفارة متذرعا بعودة
اله ��دوء اىل بغ ��داد وتخفيف �ساع ��ات منع التجول
خ�ل�ال النه ��ار فخرجن ��ا ي ��وم  1963/ 2/ 11اىل
ال�ش ��ارع الع ��ام واتفق ��ت مع والدتي عل ��ى ان اذهب
ان ��ا م ��ع �شقيقي من ��ور اىل الك ��رادة لالختب ��اء عند
بيت �صديق يل بينما يذه ��ب البقية اىل بيت عمتي
الكائ ��ن يف مدين ��ة ال�ضب ��اط ـ زيون ��ة ف�أ�ست�أجرن ��ا

�سي ��ارة اج ��رة ول ��دى مرورها ام ��ام نقط ��ة تفتي�ش
تابع ��ة للحر�س القوم ��ي مت ايقافه ��ا وتعرفوا علينا
واعتقلونا ونقلونا اىل نادي النه�ضة الريا�ضي يف
الك ��رادة وكان قد حولوه اىل مق ��ر للحر�س القومي
فوجدن ��اه مكت�ض ��ا باملوقوف�ي�ن رج ��اال ون�س ��اءا
ويحي ��ط ب ��ه مدني ��ون م�سلح ��ون بالر�شا�شات من
احلر�س القوم ��ي الذين كانوا ي�ستف ��زون املعتقلني
بكلمات نابية ويطلقون تهديدات تنم عن روح الث�أر
واالنتق ��ام وبع ��د �ساع ��ات قليل ��ة نقلن ��ا اىل مديرية
اال�ستخب ��ارات الع�سكرية يف وزارة الدفاع فوجدنا
اث ��ار الق�صف بادية على مقر ال ��وزارة وادخلنا اىل
غرفة مدير اال�ستخب ��ارات الع�سكرية العقيد هادي
خما�س فما ان ر�أنا حتى تفاجىء ب�صغر �سننا (كان
عمري خم�سة ع�ش ��ر عاما وعمر �شقيقي منور ثالثة
ع�ش ��ر عام ��ا) فوبخ احلر� ��س القومي عل ��ى اعتقالنا
و�آم ��ر ب�أطالق �سراحنا فورا وجهز �سيارة ع�سكرية
م ��ع احد ال�ضب ��اط لنقلن ��ا اىل دار عمت ��ي لاللتحاق
بوالدت ��ي واخوت ��ي ومكثنا هناك ع ��دة ايام اىل ان
عدن ��ا اىل دارن ��ا يف امل�سب ��ح بع ��د ه ��دوء االو�ضاع
ن�سبيا.
يف اوائل متوز عام  1963وبعيد انتفا�ضة مع�سكر
الر�شيد اجلريئ ��ة التي قادها ال�شهي ��د ح�سن �سريع
اعي ��د اعتقايل مرة اخرى من قب ��ل احلر�س القومي
وذل ��ك عل ��ى الرغم م ��ن ع ��دم ممار�ست ��ي لأي ن�شاط
�سيا�سي وع ��دم وجود �أي عالقة يل م ��ع االنتفا�ضة
ونقل ��ت اىل ال�سج ��ن املرك ��زي يف ب ��اب املعظ ��م
وو�ضع ��وين يف ال�سجن االنف ��رادي وكانت غرفتي
جماورة للغرفة التي كان يعتقل فيها الفنان يو�سف
الع ��اين وبقي ��ت يف ال�سجن مل ��دة �شهري ��ن دون ان
يحق ��ق معي واىل ان اطلق �سراح ��ي يف ايلول عام
) .1963

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذي
علــي حســين

سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

م�صري اجلثمان

يوا�ص ��ل منا�ض ��ل روايت ��ه (:بعد انق�ل�اب � 8شباط
طالبن ��ا بت�سليمن ��ا جث ��ة والدي فل ��م ت�ستجي ��ب لنا
ال�سلط ��ات ومل يعلمونا عن م�صري جثته اال انه بعد
�سقوط النظام عام � 2003شاهدنا تقرير ًا تلفزيوني ًا
م�صور ًا يفيد بوجود قبور للزعيم ووالدي وو�صفي
طاه ��ر وطه ال�شيخ احم ��د وعبدالكرمي اجلدة وبعد
التح ��ري علمنا ب�أن ال�سلطة قامت بعد اعدام الزعيم
ووالدي وبقية ال�ضباط املذكورين برمي جثثهم يف
مزرع ��ة �سامي االورفلي قرب طريق بغداد ـ بعقوبة
القدمي فقام اهايل املنطقة من وجهاء ع�شرية الباوي
بدفنهم وبناء قبور لهم وعندما علمت ال�سلطة بذلك
قام ��ت ب�أخراج جثة الزعي ��م ورميها يف النهر اال ان
ع�ش�ي�رة الباوية حافظت عل ��ى املقربة وبعد �سقوط
النظ ��ام يف ع ��ام  2003قاموا ببن ��اء قبورهم وقبل
عدة ا�شهر راجعن ��ا (انا ون�ضال وهند ابنتا ال�شهيد
و�صف ��ي طاهر) وزارة حقوق ان�سان واعلمناها عن
وج ��ود املق�ب�رة وطلبنا الك�شف عنه ��ا والتحقق عن
عائدي ��ة الرفات وايالء االهتمام ال�ل�ازم كونها اول
مق�ب�رة جماعية يف تاريخ الع ��راق احلديث وطلبنا
نقل رف ��ات �شهداء ثورة  14مت ��وز اىل مقربة تليق
مبكانتهم فقامت الوزارة بتكليف فريق من الوزارة
ال�ستط�ل�اع املق�ب�رة وا�صطحبناه ��م اىل موقعه ��ا
وبع ��د الك�شف عليها اعلمونا ب�أنه ��م �سيت�صلون بنا
الحق ��ا الجراء عملية احلفر واخ ��ذ عينات من رفات
ال�شهداء الجراء فح�ص احلام�ض النووي اال انه مل
يت�صل بنا �أي احد من الوزارة حلد االن).

االخراج الفني :خالد خضير

طبعت بمطابع مؤسسة

لإلعالم والثقافة والفنون
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امين ال تغضب
القصيدة التي القاها الجواهري عقب انقالب  8شباط الدموي
َ
� ُ
أمني هل
جاءك ما َحلـَّه ُ
بالأزهر املظلوم َ
ذاك الإمام

� ُ
أمني ال
تغ�ضب فيومُ الطـَّغامْ
ْ
� ٍآت و� ُ
أنف
للرغامْ
ٍ
�شامت َّ
تغ�ضب و�إنْ هُ تـِّ َ
� ُ
ك الـ
أمني ال
ْ
ودي�ست ُح ُر ُ
ْ
مات الذ ِّمام
ِّ�ستـْ ُر

اهلل على عر�شِ ِه
خليفة ُ ِ
�أ�ضحى �أجريا ًلعرو�ش الطـُّغام
َعمامة ٌ لـُفـ َّ ْت على َ�س ْو� ٍأة

أفراح ُه
و�إنْ غدا العيد و�
ُ

بيت تـُقامْ
م� مِآتا ً يف كل ٍ
الطاهرات التي
ِ
عند البطون ِ
ما �إنْ بها عن كل خري ٍ عُ قام
َ
للخائ�ضني ال َوغى
مدَّ خـ َ ٌر
ٌ
العام تلو العام،
جي�ش لـَ�آمْ
� ُ
احلمى
أمني ال
ْ
تغ�ضب ف�إنَّ ِ
مينع ُه فتيانـُ ُه �أنْ يُ�ضــامْ
ُ
ُ
وقتيل الكفاح
خم�سونَ عام ًا

ُ
الطفل قبل الغالم
ي�شيب منه
ُ
َ
�سوح ِه
ارين يف
خ�ضنا ُه ج ّب
ِ
ٌ
ُ
ُ
�أهون ما نلقاه موت ز�ؤامْ
� ُ
أمني كم من َمثـَل ٍ �سائر ٍ
ي�ضرب ُُه ال�شعب عليه ال�سالمْ
ِ
يا دارة َ املجد
ودار ال�سالمْ
َ
بغداد يا ِعقـْداً ً فريدَ النظامْ

يا �أمَّ َ
نهريْن ِا�ستفا�ضا دما ً
عهد �سام ٍ وحامْ
ونعمة ً من ِ
عهد �سنحاريب � ْإذ نينوى
من ِ

لها بخزي ٍ با�ض فيها ِدمام
وهامة ي� ُ
أنف من َح ْم ِلها
ٌ
أ�صيدٌ
�أو هـُمام
نخوة �أو �
ذو
ٍ
َ
احها
و�سفـ
د
بغدا
بارك
َ
ّ َ

ُ
يخجل منه الأثام
مب�أثم ٍ

م�صر ِه
الفرعون يف
وهنـّ�أ َ ِ
ِ
َ
بني الغواين وك�ؤو�س املَدام
حتى �إذا �صحا ر�أى كوكبا ً
يف كفـّه �
أ�صبح برقا ً يُ�شامْ
َ
ف دمـاً
ينز ْ
أمني ِّ
� ُ
خل الدَّ َم ِ

ْ
ينبثق عن �ضرامْ
ودعْ �ضراما ً
ِّ
ْ
وخل �سوحَ املجد ينه�ض بها
ركامُ
موت عن بقايا ُركامْ
ٍ
ودعْ ُمدى ال�سفـّاح م�شحوذة ً
ظم�آنة ًُ ،ي َب ُّل منها الأ ُوامْ
ْ
فما
ا�ستطابت �أمة ٌ ن�شوة ً
للن�صر� ،إ ّ
احلمامْ
ال من ك�ؤو�س ِ

يتوج احلكمة َ منها النظامْ
ّ
ٌ
بابل
إذ
�
وراب
حــام
وعهد
ُ
ِ
ْ ْ

و�أنفـُ�سا ًواثقة ً خلـَّها
تزحم
جدار املوت باالرتطامْ
ْ
َ
حدِّ
ِه
فال�سيف يُعلى من �شذا

�شعارها ال�شم�س وعنوانـُها
ُ
ُ
ٌ
�سنابل القمح،
وعدل يُقامْ
ٌ
ت�ضم كل اللـُّـغى
وبابل
ُّ

يوم التنادي كرثة ُ الإنثالمْ
َ
أمنيِّ ،
� ُ
ين�شر بها
الرعب
خل
َ
ْ

للكون يف الأحكام منها احتكامْ

يجذ ُب َّ
حرها
كل الأنامْ
ِ
و�سِ ُ

وعهد هرون ويف حكمه
ِ
ت�صوب كل الأنام
ُ
غمامة ٌ
حقيق املُنى
�إذ �شهرزا ٌد عن
ِ
تق�ص عن �أحالمها يف املنامْ
ُّ
بغدادُ والت� ُ
أريخ ذو �أ�شطر ٍ
�شطريه عهودُ اجل ِـمام
و�شر
ِ
ُّ
يغدو بها املُدْ ِر ُ
ك ما ال يُرامْ
َ
أخذ،
�سهل املَـرامْ
ُم َي ّ�س َر امل� ِ

املجد و�أحالمه
يغفو على
ِ
حتى �إذا
الغرور منـّاهُ ،نامْ
ُ

جوا ً ُم�ضِ دّ ا ً و�سماءا ً تـَغامْ
ّ
فال�صبح �أبهى ما يُرى ح�س ُن ُه
ُ
�إذا ا�ستطالت َغ َم ُ
رات الظالمْ
� ُ
أ�ستار ُه
الغي �
أمني �ألقى
َ
ُّ
وجه
وانزاحَ عن
النفاق اللثامْ
ِ
ِ
الف ْ�سق و�إنْ �ألـَّفـَتْ
أقذر ِ
ما � َ

بني الزواين روعة ُ الإن�سجامْ
ال�شعوب اقتـُ�سِ ْ
�إنَّ
َ
مت َعنوة ً

َ
اقت�سام ال�سهام
للكنديـني
َ

ف�سلـَّ َم ْت ُكرها ً مقاليدَ ها
ْ
وا�ست�سلمت طوع ًا اىل
العم �سامْ
ِّ
ْ
واغت�صبت �أعناقـَها غارقا ً

دم �آالف ال�ضحايا الذمام
يف ِ
ٌ
ثالث
لي�س لها من �أمرها
�إما املواالة و�إما ُ
احل�سام
تنزو �إىل ُ
احلكم بها �شهوة ٌ

الوحامْ
ِ
ك�شهوة احلبلى اعرتاها ِ
طغمة
عن
الطغمة
وتنربي
ٍ
ٌ
ْ
َ
مثل العنوز
انحدرت من �أكامْ
ْ
قا�ست مقايي�سا ً ب�أ�ضدادها
وزورت َّ
كل معاين الكالمْ
ّ
بالنور ِ َ�س َّم ْت ظـُلمة ً والهدى

�ضاللة ً ،ورجعة ً بالأ َمام
منار الهدى
وحقدَ ها الأعمى
َ
َ
كمها الأعرجَ لـ َ ْبـن القـَوام
ُ
وح َ
وخطـت َ
اهلل على �صدرها
ّ
وخو ْ
احلزام
ّ
�ضت بالدم ِحتى ِ
واغتلم ْت بالدم ال ينتهي
َ
منه ومنها
طرب واغتالمْ
ٌ
أنوار ُه
وخافت
الفكر و� َ
َ
خيفة َعدوى َج َر ٍب �أو ُجذامْ
تبنـّت الوحدة �إذ ُ
بع�ضها
َ
يذبح بع�ضا ب�سيوف الغرام
ْ
وات�صلت زوراً وقد �أق�سمت

بالعروة الوثقى على الإنف�صامْ
والإ�شرتاكية ُمدعومة ً بالدين

خ�صمان ،لديدا خ�صام

َ
تـُ
�ستنز ُل الآية ُ معكو�سة ً
يف مطمع ٍ �أو
�شهوة �أو عُ رامْ
ٍ

َ
العراق انتـُه ِـ ْ
دور ُه
�أن
كت ُ

ا�ستتب النظام
َع�شِ ـ ّية ً ،ثم
َّ

مات حرامْ
�أفتى ب�أنَّ ُح ُر ٍ
ٌ
دي�س ْت حالل و�سواها حرام
َ
َ
الطفل بعد الر�ضاع
�أفتى ب�أن

كالفطام
يُفطـ َ ُم،
ُ
والذبح له ِ
من ُم ْبـ ِل ُ
الفاجر يف َ
�ض ْح َو ٍة
ـغ
َ

على ر�ؤو�س املَلأِ املُ ْ�سـتـَ�ضام
يا عبدَ
وعدو ال�سالم
حرب
َّ
ٍ
خزي من زكـّى و�صلى و�صام
يا
َ
ـرة
يا ُ�سبـَّة َاحلجيج يف َع ْم ٍ
ُ
بني ال�صفا وزمزم ٍ واملقام
يا َ
ابن اخلـَنا �إنَّ
دماء الكرامْ
َ

نا ٌر تـَلـَظـّى يف عروق اللئام

ولل�ضحايا من ِجراحاتها
� ُّأي عيون ٍ خـُ ّزر ٍ لن تنام

� ُ
اجل�سام
ُ
فاخلطوب ِ
أمني �صربا ً
ُ
ِّ
تعلـَق ُحبا ً بالهموم ال�ضخام
ْ
ال�شر يف بطنها
�صربا ً ف� ُّأم
ِّ

فردٌ ،و� ُّأم اخلري فيها تـُ�ؤام
للحق يف الأر�ض انتفا�ضاتـُ ُه
وللوعود يف ال�سماء التزام

�صربا ًفقد ن�صرب كي نلتقي

َ
طول عام
ثانية
باجلزء من
ٍ

و�صوب الغـَمام
نـَفـْ َح التحيات
َ
داة ال�شهداء الكرام
على الهـُ ِ

ن�سور ،هم و�أجداثـُهُم
على
ٍ
ُ
اخلتام.
وم ْ�سك ِ
ِعطـْ ُر التحيات ِ

