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محسن حسن البديري

محمد سلمان التميمي
اتف���ق الزعي���م  عب���د الك���رمي قا�سم م���ع العقيد عبد 
ال�س���ام ع���ارف وع���دد قلي���ل م���ن اع�س���اء تنظي���م  
ال�سب���اط االحرار عل���ى تنفيذ الث���ورة وال�سيطرة 
عل���ى العا�سمة بغداد عند امل���رور  بها متوجهًا اإىل 
قاع���دة اج ث���ري )H3( بعد ان يت���م ال�سيطرة على 
الل���واء الع�سري���ن .  ومت االتف���اق عل���ى ان يتوىل 
العقي���د عبد ال�سام ع���ارف اباغ املكلف���ن بتنفيذ  

العملية  .
 واجتم���ع الزعيم عب���د الكرمي قا�س���م والعقيد عبد 
ال�س���ام عارف والعقيد عب���د اللطيف الدراجي يف 
12 متوز 1958 قبل التحرك نحو بغداد واطلعوا 
عل���ى �سيغ���ة البي���ان االأول للث���ورة وعل���ى اأ�سماء 
اأع�س���اء جمل�ض ال�سيادة وال���وزراء واإحالة بع�ض 
ال�سب���اط على التقاع���د والتعيين���ات يف املنا�سب 
الكب���رة الع�سكرية واملدنية واتفق���وا على تق�سيم 
االأعم���ال. حي���ث يق���وم الزعي���م عبد الك���رمي قا�سم 
ول���واوؤه التا�س���ع ع�س���ر بحماية موؤخ���رة اجلي�ض 
الزاح���ف مب�ساع���دة الزعي���م الرك���ن اأحم���د �سالح 
الثالث���ة  الفرق���ة  مق���ر  عل���ى  وال�سيط���رة  العب���دي 
واعتق���ال قائده���ا اللواء غ���ازي الداغ�ست���اين. اأما 
العقيد عبد ال�سام ع���ارف فكانت مهمته ال�سيطرة 
على الل���واء الع�سرين واحتال دار االذاعة وق�سر 
ال�سرط���ة  ومق���ر  ال�سعي���د  ن���وري  ودار  الرح���اب 
ال�سي���ارة. ث���م يت���وىل العقي���د عبد ال�س���ام عارف 

اذاعة بيانات الثورة.
      ويتح���دث عبدالك���رمي اجل���دة ع���ن ات�ساالت���ه 
بالزعيم عبد الكرمي قا�سم قبيل يوم الثورة فيقول  
)) يف �سبيحة يوم 13 متوز 1958 ات�سل الزعيم 
عب���د الك���رمي قا�سم بالزعي���م اأحمد �سال���ح العبدي 
وطل���ب منه التوجه اإىل مقره يف مع�سكر املن�سور 
للمداولة مع���ه ب�ساأن اإحلاق كتيب���ة مدفعية بلوائه 
التا�س���ع ع�سر، فاأدرك الزعي���م اأحمد �سالح العبدي 
م���ن �سياق احلدي���ث باأن الزعيم عب���د الكرمي قا�سم 
ال يطلب���ه لهذا االأم���ر، اإمنا للم�س���اورة معه يف اأمر 
اآخ���ر، ف�ساف���ر الزعي���م اأحم���د �سال���ح العب���دي اإىل 
مع�سك���ر املن�س���ور والتق���ى بالزعي���م عب���د الكرمي 
قا�س���م ال���ذي اأطلعه عل���ى تفا�سيل اخلط���ة واعلمه 
بتنفيذه���ا يف �سب���اح ي���وم 14 مت���وز، والتح���رك 
بلوائ���ه بعد اللواء الع�سرين وطلب اإليه اأن يلتحق 
�سب���اح الي���وم املذك���ور عن���د �سماع���ه التعيين���ات 
م���ن دار االإذاع���ة مبن�سب���ه اجلديد رئي�س���ًا الأركان 
اجلي����ض. وق���د ا�ستقل الزعي���م عبد الك���رمي قا�سم 
�سي���ارة الزعي���م اأحم���د �سال���ح العب���دي. و�ساف���را 
مع���ًا اإىل جلوالء حل�سور تودي���ع اللواء الع�سرين 
الذي �سوف ي�ساف���ر ليلة 14/13 متوز 1958 اإىل 
االأردن. وعندم���ا و�سا اإىل جلوالء لتوديع اللواء 
الع�سرين قبل حتركه باجتاه بغداد، التقيا بالعقيد 
عبد ال�س���ام عارف واأخ���راه باأّن الل���واء التا�سع 
ع�سر الذي يق���وده �سيكون من ورائهم . بعد اإذاعة 
البي���ان االأول يف ال�ساع���ة ال�ساد�س���ة �سباح���ًا م���ن 
دار االإذاع���ة يف بغ���داد. وانه على ا�ستع���داد كامل 
لنجدته���م يف حالة ا�ستباكه���م مبعركة مع احلر�ض 
امللك���ي اأو ق���وة �سرطة ال�سي���ارة((. يذك���ر  املازم 
الث���اين خال���د عب���د اجلب���ار اخلي���اط وال���ذي كان 
�ساب���ط خفر يف ذلك الي���وم انه )) يف ليلة 14/13 
متوز 1958 خرج الل���واء غازي الداغ�ستاين قائد 
الفرق���ة الثالثة لتفتي����ض الل���واء الع�سرين من مقر 
الل���واء وخرج معه الزعيم الركن عبد الكرمي قا�سم 

والزعي���م الرك���ن اأحم���د �سال���ح العب���دي والزعيم 
الرك���ن اأحمد حقي حممد عل���ي. وعندما بداأ اللواء 
غازي الداغ�ست���اين بتفتي�ض اف���واج اللواء و�سل 
الف���وج الثال���ث واآم���ره العقيد عبد ال�س���ام عارف 
�ساهد احدى ال�سيارات وهي �سيارة املطبخ حملها 
غر نظامي ف�ساط غ�سبًا وقال لعبد ال�سام عارف 
اأهك���ذا تعلمت حتميل ال�سيارات الع�سكرية. فاأمره 
بتفري���غ حمولتها عل���ى االأر�ض لتفتي�سه���ا واعادة 
ترتيبه���ا. فيقول اأحمد �سال���ح العبدي فتغر وجه 
العقي���د عبد ال�س���ام عارف ونظ���ر اإىل عبد الكرمي 
قا�س���م. ومن ثم اإىل وجهي – اأحمد �سالح العبدي 
– فاأدركنا انه خباأ العتاد يف هذه ال�سيارة. فبادر 
الزعيم عب���د الكرمي قا�سم وم�سك ي���د اللواء غازي 
الداغ�ست���اين وق���ال ل���ه باللهج���ة العامي���ة  با�س���ا 
اجلماع���ة متهيئ���ن ومتوكل���ن على الل���ه و�سيارة 
وح���دة خمربطة م���ا تاأثر يق���ول فامر بع���دم انزال 

احلمولة وتفتي�سها(( .
      ويذك���ر العقي���د جال ع���ادل )) عندما رجع قائد 
الفرق���ة الثالثة اللواء غ���ازي الداغ�ستاين اإىل مقر 
الفرقة يف ليلة 14 متوز 1958 ا�ستدعاين الزعيم 
الركن عب���د الكرمي قا�سم وكان مع���ه الزعيم الركن 
اأحم���د �سالح العبدي وقد حتدث���ا معي على انفراد 
بعيدًا عن العقيد عبد ال�سام عارف الذي كان واقفًا 
عل���ى جانب اآخ���ر. فطلب مني الزعي���م عبد الكرمي 
قا�س���م ومعه الزعيم اأحم���د �سالح العبدي اأن اأكون 
يف اإم���رة عبد ال�سام عارف عندم���ا يتحرك اللواء 
الع�سري���ن متوجهًا اإىل بغ���داد. وكلفن���ي اأن اأكون 
على راأ�ض الفوج الثاين((. ومن هاتن ال�سهادتن 
ل���كل من املازم الث���اين خالد عب���د اجلبار اخلياط 
و العقي���د جال يحيى ما ه���و اال التاأكيد على دور 
واهمي���ة احم���د �سالح العبدي يف ذل���ك اليوم املهم 

من تاريخ العراق املعا�سر.
       عندم���ا ع���اد الزعي���م اأحمد �سال���ح العبدي اإىل 
داره يف الليل���ة نف�سه���ا، يف وق���ت متاأخ���ر، غ���ّر 

ماب�س���ه وجل����ض ف���وق �سطح ال���دار ي�ستم���ع اإىل 
م���ن  املذي���اع وكان يف حال���ة  بوا�سط���ة  االخب���ار 
التوت���ر والقل���ق وظ���لَّ م�ستيقظ���ًا حت���ى ال�سباح. 
ويف ال�ساع���ة ال�ساد�سة �سباحًا  �سمع بيان الثورة 
االأول م���ن اذاع���ة بغ���داد وعامات الف���رح ظاهرة 
عل���ى  وجهه ظه���ورًا كب���رًا غ���ر طبيع���ي، اأ�سرع 
اإىل ارتداء ماب�س���ه الع�سكرية حتى جاءه النقيب 
قا�سم اجلنابي ومعه ثاثة �سباط وقالوا له تف�سل 
�سي���ادة رئي�ض اأركان اجلي�ض ن���ود اأن نو�سلك اإىل 
وزارة الدفاع يف بغداد ونحن باأمرتك. هذا بعد اأن 
تلق���ى النقيب قا�سم اجلنابي اأم���رًا من الزعيم عبد 
الك���رمي قا�سم عند مروره باللواء التا�سع ع�سر من 
مع�سكر �سع���د يف ال�ساعة ال�سابع���ة �سباحًا فاأمره 
ب���اأن يقوم بحجز كل من الزعي���م افرام هندو مدير 
اإدارة و م���رة الفرقة الثالث���ة واملقدم الركن رمزي 
عب���د املجي���د �ساب���ط الرك���ن الث���اين وغرهم من 
�سب���اط مقر الفرق���ة. واخره الزعي���م عبد الكرمي 
قا�س���م اأن علي���ه وعلى اجلمي���ع تلق���ي االأوامر من 
الزعيم الركن اأحمد �سال���ح العبدي ب�سفته رئي�سًا 
الأركان اجلي����ض. وق���د غ���ادر الزعيم الرك���ن اأحمد 
�سال���ح العبدي مع�سكر �سعد قبي���ل ال�ساعة الثانية 
ع�س���رة ظهرًا م�ست�سحبًا مع���ه الرائد الركن جا�سم 
ال�سامرائ���ي �ساب���ط ركن قي���ادة الفرق���ة والنقيب 
زاه���د اإ�سماعي���ل م���ن كتيب���ة هند�س���ة الفرق���ة اإىل 
بغداد. وقد و�س���ل اإىل الوزارة بعد دخول الزعيم 

عبد الكرمي قا�سم لها.
   باملقاب���ل فق���د ذك���ر جميل االورفل���ي يف مذكراته 
اإ�س���ارًة اإىل اأن اأحمد �سالح العبدي اأخره بوجود 
متلم���ل وتذمر باجلي�ض الإر�ساله اإىل االأردن وطلب 
من���ه اأن يتدخ���ل بو�سف���ه وزي���رًا ملنع ذل���ك التذمر 
خ�سي���ة ح���دوث �س���يء. ويب���دو ان ه���ذه الرواي���ة 
�سعيفة  مل ت�ستند اإىل اأدلة الإثبات �سحتها حيث مل 
يرد �سوى اتهام احم���د �سالح العبدي يف مذكرات 
جميل االورفلي  هذا من ناحية ومن ناحية اأخرى 

فان هناك عدة اعتبارات تفند ما جاء بهذه الرواية 
اأوله���ا: اأن اأحمد �سال���ح العبدي ل���و اأراد الو�ساية 
بالثورة لقام باأخب���ار ال�سلطات عن التنظيم وقائد 
التنظي���م منذ ع���ام 1956 هذا اأواًل وثاني���ًا: انه لو 
اأراد الو�ساي���ة بالث���ورة مل���ا اأ�س���اع فر�س���ة كبرة 
وه���ي عندم���ا اخ���ره عب���د الك���رمي قا�س���م مبوعد 
الث���ورة وتفا�سي���ل اخلطة واملنا�س���ب واالإحاالت 
عل���ى التقاعد ي���وم 13 مت���وز 1958 فبا�ستطاعته 
اأن يخر امل�سوؤول���ن يف بغداد ويف وزارة الدفاع 
وثالث���ًا: كان باإمكان���ه اإخب���ار الل���واء الركن غازي 
الداغ�ستاين عندما ق���ام بالتفتي�ض للواء الع�سرين 
واإخب���ار قائ���د الفرقة عن وجود العت���اد يف �سيارة 
املطبخ وبعلم عبد ال�سام عارف. رابعًا: اإن الزعيم  
عبد الكرمي قا�سم مل يكن بهذه الب�ساطة وال�سذاجة 
يف اأن يعط���ي �س���ر الث���ورة اإىل �سخ����ض غر اأمن 
وال يث���ق به. واأن اأحمد �سالح العبدي كان �سديقه 
وزميل���ه من���ذ ع���ام 1932 ويع���رف م���دى اأمانت���ه 
وحمافظته على االأ�سرار ، خام�سًا : اأن ما جاء على 
ل�س���ان جمي���ل االورفل���ي مل يكن حم���ط اهتمام من 
قب���ل الباحثن املعا�سرين لث���ورة 14 متوز 1958 
�س���وى كاظم جا�سم العزاوي على الرغم من انه قد 
داف���ع عن اأمانة اأحمد �سال���ح العبدي بقوله  )) انه 
ال عل���م ل���ه بحركة ال�سب���اط االأحرار ولي����ض له اأي 
ات�س���ال . وانه عل���م بالثورة م�س���اء يوم 13 متوز 
1958 حي���ث فاحته عب���د الكرمي قا�س���م . اأي قبيل 
�ساعات من بدء التنفيذ((  علمًا اأن جا�سم العزاوي 
كان يف الهند�س���ة الع�سكرية يف بغداد ولي�ض لديه 
اأي معلوم���ات دقيق���ة عن تنظيم ال�سب���اط االأحرار 
يف املن�سوري���ة   �س���وى ما كان يخ���ره به النقيب 
اأم���ن اجلناب���ي حي���ث كان جا�س���م كاظ���م  قا�س���م 
الع���زاوي اآمره قبل ي���وم الثورة حي���ث كان هناك 

ات�سال فيما بينهم .
     عن ر�صالة )احمد �صالح العبدي
 ون�صاطه الع�صكري وال�صيا�صي (

اأ�سرت  ال�سات بن فوؤاد عارف وال�سّباط االأحرار 
)تنظيم املن�س���ور( مدى الثقة التي كان  يتمتع بها 
ل���دى زمائه من  ال�سّباط االأحرار، اإذ ي�سر عارف 
اىل ذل���ك بقول���ه:  ))… وكان���وا ال يتحرجون من 
احلدي���ث امام���ي عم���ا يجي����ض يف �سدوره���م من 
رغب���ة يف  اإنقاذ العراق م���ن النظام امللكي واإر�ساء 
نظام جمهوري دميقراطي((، وجتدر اال�سارة اىل 
اأن معظ���م اولئ���ك ال�سّب���اط كان له���م دور ع�سكري 
و�سيا�س���ي مه���م يف تاري���خ الع���راق املعا�س���ر، ما 
اأتاح لف���وؤاد ع���ارف اإمكانية االت�س���ال والتوا�سل 
م���ع معظم احلكوم���ات التي �سيط���رت على العراق 

فيما بعد.
اتخذ فوؤاد عارف موقفًا موؤي���دًا لل�سّباط االأحرار، 
اذ كان يتعاطف معهم وي�ساطرهم الراأي يف م�سالة 
تغير نظام احلك���م القائم من جهة، وكان يثق بهم 
وبنّياته���م الوطني���ة من جه���ة ثانية، وعل���ى الرغم 
م���ن ذل���ك، فاإنه مل ينخ���رط يف �سفوفه���م، خافًا ملا 
ذك���ره بع�ض املوؤرخ���ن ممن اعتق���دوا انه كان من 
بن �سب���اط تنظيم املن�س���ور، كم���ا اأن زماءه من 
ال�سّباط االأحرار مل يطلب���وا منه االن�سمام اإليهم، 
لعلمه���م مبوقفه م���ن التنظيمات ال�سرّي���ة، اذ اتخذ 
عل���ى نف�سه عه���دًا بع���دم االنخ���راط يف اأي تنظيم 
�سيا�سي �سري اأثر جتربته ال�سابقة مع حزب هيوا 
كم���ا ذكرنا �سابقًا، غر اأن ذل���ك مل مينعه من القيام 
ببع����ض الن�ساط���ات ل�سال���ح زمائه م���ن ال�سّباط 
االأح���رار، ففي اأواخر ع���ام 1956 كّلفه كل من عبد 
الك���رمي قا�س���م وطاه���ر يحيى، ب���اأن يت���وىل مهمة 
مفاحتة قائ���د الفرق���ة الثالثة الل���واء )الفريق اأول 
فيما بعد( الركن حممد جنيب الربيعي، لان�سمام 
يف  وامل�ساهم���ة  االأح���رار  ال�سّب���اط  تنظي���م  اىل 
تفج���ر الثورة، وكان ذلك بع���د عدة اأيام من ك�سف 
اجلهات االأمني���ة الجتماع الكاظمي���ة يف اخلام�ض 
من ت�سري���ن االأول عام 1956، ال���ذي كان الغر�ض 
م���ن عقده مناق�س���ة خطة الثورة املوؤم���ل القيام بها 
اثن���اء اج���راء متري���ن ع�سك���ري يف منطق���ة جبال 
حمري���ن، اإذ كان من املقرر اأن يح�سره امللك في�سل 
الث���اين والو�سي عبد االإله ورئي�ض الوزراء اآنذاك 
ن���وري �سعي���د يف احلادي والع�سري���ن من ت�سرين 
االأول 1956، فق���رر ال�سّباط االأحرار الغاء اخلطة 

وتاأجيل موعد قيام الثورة بعد ذلك االجتماع.

وحممد جنيب الربيعي: ولد يف بغداد عام 1904، 
تخ���رج يف املدر�س���ة الع�سكري���ة ع���ام 1927، ويف 
كلي���ة االأركان عام 1938، ت���وىل منا�سب ع�سكرية 
ع���ّدة مثل، اآمر اللواء االأول يف حرب فل�سطن عام 
1948، وقائ���د الفرق���ة الثالث���ة ع���ام 1951 وحتى 
ع���ام 1957، اإذ ع���ّن �سف���رًا يف جدة بع���د ترقيته 
اىل فريق رك���ن، ا�سبح رئي�سًا ملجل�ض ال�سيادة يف 
14 متوز 1958 ولغاية 8 �سباط 1963، تويف يف 

كانون الثاين عام 1964.
لق���د ج���اء تكليف ف���وؤاد ع���ارف للقيام بتل���ك املهمة 
الأ�سب���اب عدة، اإذ اأن���ه كان قد اقرتح قب���ل ذلك على 

عبد الك���رمي قا�سم وطاه���ر يحيى، فك���رة ان�سمام 
حممد جني���ب الربيعي لل�سّباط االأحرار، الأنه كان 
يعتق���د اأن التنظيم بحاج���ة اىل �سخ�سية ع�سكرية 
مرموق���ة حتظ���ى باح���رتام وتقدي���ر كبري���ن يف 
اأو�س���اط اجلي����ض العراق���ي، مث���ل حمم���د جني���ب 
الربيعي ال���ذي عرف بوطنيته و�سمعته الع�سكرية 
الوا�سع���ة يف اجلي����ض العراقي، ف�س���ًا عن رتبته 
الع�سكرية العالية، االأمر الذي يجعل معظم �سّباط 
اجلي�ض العراقي يوؤيدون الثورة، حاملا يعرفون اأن 
ال�سخ�ض الذي يقودها هو حممد جنيب الربيعي، 
يف حن كان ال�سّباط االأحرار اأقل رتبة منه، وغر 
معروف���ن على نط���اق وا�سع يف اجلي����ض، وهناك 
�سب���ب اآخ���ر جعل ف���وؤاد ع���ارف يطرح تل���ك الفكرة 
ويواف���ق على القيام مبهم���ة مفاحتة حممد جنيب 
الربيع���ي، فقد كانت تربطه به عاقة جرة ومودة 
وطي���دة متتد اىل اأيام اقام���ة اأ�سرة فوؤاد عارف يف 
بغداد مبحلة العاقولية، لذا كانت تلك االأ�سباب من 

اأهم دوافع فوؤاد عارف لطرح تلك الفكرة.
ت�سر ع���ّدة م�سادر تاأريخي���ة اىل اأن حممد جنيب 
الربيعي كان على �سلة بال�سّباط االأحرار منذ عام 
1948 عندما كان يف فل�سط���ن، اإذ تراأ�ض التنظيم 
الذي يعرف ب���� )تنظيم ال�سّب���اط الوطنين( الذي 
اأ�س�س���ه رفع���ت احلاج �س���ري اآنذاك، كم���ا ا�ستمرت 
عاقت���ه بال�سّباط االأحرار عن طريق رفعت احلاج 

�س���ري اأي�س���ًا، وكان على علم ودراي���ة باملحاوالت 
ال�سابق���ة لاإطاح���ة باحلك���م، مث���ل املحاول���ة التي 
خطط لها اإبان انتفا�سة عام 1952، وحماولة عام 

.1956
اجتم���ع فوؤاد عارف مع حمم���د جنيب الربيعي يف 
بعقوب���ة، اذ كان االأخر ي�سغل من�سب قائد الفرقة 
الثالثة فيه���ا، وخال ذلك االجتماع الذي جرى يف 
من���زل الربيعي، بن���اًء على طلب ف���وؤاد عارف، قام 
االأخ���ر بنقل رغب���ة ال�سّباط االأح���رار باالن�سمام 
اليه���م ليرتاأ����ض التنظي���م، وعل���ى الرغ���م م���ن اأن 
الربيع���ي مل يك���ن را�سي���ًا ع���ن الو�س���ع ال�سيا�سي 
يف الب���اد، وان���ه ي�ساطر ال�سّباط االأح���رار الراأي 
ب�س���رورة تغير النظام احلاك���م يف العراق، لكنه 
رف����ض الفكرة الت���ي جاء ف���وؤاد عارف م���ن اجلها، 
اإذ ع���ّر لفوؤاد ع���ارف عن عدم ثقت���ه ببع�ض اأولئك 
ال�سب���اط، اىل ح���د ان���ه كان يعتق���د اأن كل ثاث���ة 
�سّب���اط، )اثنان منه���م جوا�سي�ض للو�سي ووزارة 
الدفاع، كما اأو�سح لفوؤاد عارف اأن الف�سل �سيكون 
ن�سي���ب اأي حماول���ة يقوم���ون به���ا(، ف�س���ًا ع���ن 
اعتق���اده باأن غاي���ة ال�سّباط االأحرار م���ن التحاقه 
بهم، جعله واجه���ة يك�سبون تاأييد اجلي�ض لهم من 
خاله���ا كما ح�سل مع الل���واء )حممد جنيب( قائد 
ث���ورة مت���وز )يوليو( ع���ام 1952 يف م�سر، الذي 
دخ���ل يف �سراع مع ال�سّب���اط االأحرار فيها، انتهى 

بتنحيته عن احلكم يف التا�سع والع�سرين من اآذار 
ع���ام 1954. كم���ا طلب من فوؤاد ع���ارف، اأن ين�سى 
االأم���ر، وكاأن �سيئًا مل يح�سل بينهما، وكان االأخر 
يقّدر موقف حممد جنيب الربيعي، ويعي خطورة 
املو�س���وع ال���ذي طرحه علي���ه، وال �سيم���ا اأنه كان 

ي�سغل من�سب قائد فرقة يف  اجلي�ض.
تبل���ورت ه���ذه الفكرة ع���ن ال�سّباط االأح���رار لدى 
حمم���د جني���ب الربيعي، بع���د انك�س���اف مو�سوع 
اجتم���اع الكاظمي���ة، ال���ذي انك�سف���ت عن���ه اأ�سرار 
كثرة تتعلق بالتنظي���م، ال �سيما ما دار من حديث 

بن ال�سّباط خال االجتماع.

ع���اد فوؤاد عارف اىل مع�سك���ر املن�سور، فوجد عبد 
الكرمي قا�سم وطاهر يحيى ينتظرانه، ف�سرح لهما 
تفا�سيل ما دار من حديث بينه وبن حممد جنيب 
الربيع���ي، وب���ن موق���ف الربيع���ي م���ن ال�سّب���اط 
االأح���رار، اإال اأن ف���وؤاد ع���ارف مل يتط���رق اىل كام 
الربيع���ي ب�ساأن جعله مثل اللواء حممد جنيب يف 
م�س���ر، ويذكر فوؤاد ع���ارف، اأن عب���د الكرمي قا�سم 
ق���ال ل���ه بع���د ذل���ك: ))اذا كان هذا ه���و راأي جنيب 

الربيعي، فلي�ض اإال اأن نقوم بها نحن باأنف�سنا((.
�س���درت اأوام���ر بنقل حمم���د جني���ب الربيعي من 
من�سب���ه كقائ���د للفرق���ة الثالث���ة اىل من�س���ب وزير 
مفو����ض يف ج���دة باململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة، 
ونق���ل فوؤاد عارف م���ن من�سب اآمر ف���وج التدريب 
يف مع�سك���ر املن�س���ور اىل )كلي���ة االحتي���اط( يف 
مع�سك���ر الر�سيد ببغ���داد، اإذ �س���درت االأوامر بعد 
لقائهم���ا مبا�سرة، االأم���ر ال���ذي اأدى اىل ا�ستغراب 
ف���وؤاد عارف مل���ا حدث، وجع���ل ال�سك���وك ت�ساوره 

ب�ساأن معرفة االأجهزة االأمنية بذلك اللقاء.

 1958 مت���وز   14 يف  الث���ورة  ي���وم  :يف  ملح���ق 
اخت���ر الربيعي رئي�سًا ملجل����ض ال�سيادة )ورئي�سًا 
للجمهورية( وكان جمل�ض ال�سيادة ي�سم االأع�ساء 
خال���د النق�سبن���دي وحممد مهدي كب���ة، وهو هيئة 
رئا�سي���ة موؤقتة هدفه���ا التهيئة النتخاب���ات رئا�سة 
اجلمهوري���ة بع���د �ست���ة اأ�سهر من ث���ورة 14 متوز 
1958 وبق���ي يف هذا املن�س���ب لغاية عام 1959م، 
ح���ن حل عب���د الكرمي قا�س���م جمل����ض ال�سيادة مع 
بق���اء الربيعي رئي�س���ًا ملجل�ض ال�سي���ادة وبقي يف 
ه���ذا املن�سب حت���ى اإنقاب �سب���اط 1963. . ومن 
رئي����ض جمل����ض  من�س���ب  ان  تاريخي���ا  املع���روف 
ال�سيادة ورئا�سة اجلمهورية التي �سغلها الربيعي 
كان���ت منا�س���ب ت�سريفي���ة حي���ث كان���ت ال�سلط���ة 
احلقيقي���ة بيد رئي�ض ال���وزراء عبد الك���رمي قا�سم 
وال���ذي كان يف نف����ض الوقت القائ���د العام للقوات 
امل�سلح���ة يف الع���راق ووزي���ر الدف���اع. ولد جنيب 
الربيعي عام 1904 يف بغدادوتويف يف 6 كانون 

ثاين 1965 ، وقد �سيع مبوكب ع�سكري مهيب . 

عن ر�صالة )ف�ؤاد عارف 
ودوره ال�صيا�صي والع�صكري(

من اعالم ثورة 1958

احمد صالح العبدي
19ودوره في ثورة 14 تموز 1958

58
ة 

ور
ل ث

جا
ن ر

م

محمد نجيب الربيعي والضباط االحرار
كيف فاتحه فؤاد عارف بسر التنظيم ؟
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ق������اس������م ال����ج����ن����اب����ي

ح��س��ي��ن ع��ل��ي ع��ب��دهللا

كانت حياة الزعيم الراحل عبد الكرمي قا�سم تت�سم 
بالب�ساط���ة وتبتع���د ع���ن مظاه���ر الب���ذخ وال���رتف 
املعهودة يف حياة الروؤ�ساء واحلكام، وعلى �سبيل 
املث���ال انه بعد تولي���ه زعامة العراق مل يغر حاقه 
ال���ذي كان ا�سم���ه عب���د الرحمن وحمل���ه يف �سارع 
الر�سي���د ق���رب �ساح���ة حاف���ظ القا�سي، فقب���ل قيام 
الث���ورة كان الزعيم زبونًا قدميًا لهذا احلاق الذي 
ا�سل���ه م���ن مدينة منديل حيث كان ي���رتدد عليه يف 
حمله حلاقة �سعر راأ�س���ه كلما قدم من جلوالء اىل 
بغداد خ���ال اجازاته االعتيادية وبعد قيام الثورة 
ظ���ل احلاق نف�سه ي���زور الزعي���م يف مبنى وزارة 
الدفاع ويقوم مبهمة احلاق���ة له هناك. وعلى ذكر 
ا�س���م ه���ذا احل���اق فق���د كان للزعيم �سدي���ق قدمي 
ا�سم���ه )ح�سن التتنجي( ميتلك حم���ًا لبيع التبوغ 
قرب حمل احلاق املذكور وكان الزعيم يزوره قبل 
قيام الث���ورة ويجل�ض عنده احيانًا يف حمله خال 
اجازات���ه االعتيادية الت���ي كان يق�سيها يف بغداد. 
و�س���اء الق���در ان يت���وف �سديق���ه ه���ذا يف يوم 18 
مت���وز 1958 اي بع���د م�سي اربعة اي���ام على قيام 
الث���ورة وعندم���ا علم الزعيم بذل���ك ح�سر �سخ�سيًا 
جمل����ض الفاحتة عل���ى الرغم من م�ساغل���ه الكثرة 
والظروف احل�سا�سة التي كانت متر بها الباد يف 

تلك االيام. 
كان الطع���ام ال���ذي يتناوله يعد م���ن املطبخ امللحق 
مبكتب���ه يف مبن���ى وزارة الدف���اع، وفيم���ا عدا ذلك 
كان الطع���ام ياأتي���ه مع���دًا داخ���ل )�سفرطا����ض( من 
بي���ت �سقيقه حام���د او احدى �سقيقتي���ه، اما عندما 
كان جمل����ض ال���وزراء يجتم���ع لي���ًا برئا�ست���ه يف 
مبن���ى وزارة الدفاع وت�س���ادف ان تطول جل�سات 
االجتم���اع فق���د كان املجتمع���ون يتناول���ون طع���ام 
الع�س���اء الذي كان احد اف���راد االن�سباط الع�سكري 
يق���وم بجلب���ه م���ن اح���د مطاع���م الكب���اب ال�سعبية 
املنت�س���رة يف �ساح���ة املي���دان قرب مبن���ى الوزارة 
او  اتخ���اذ اي �سواب���ط  ي���در يف خلدن���ا  ان  دون 
اح���رتازات اأمني���ة اإذ كان بام���كان �ساح���ب املطعم 
او اح���د العاملن فيه ت�سميم الطع���ام وقتل الزعيم 

ووزرائه وبالتايل الق�ساء على احلكومة كلها!! 
كان ال���زي الع�سك���ري )اخلاكي( هو ال���زي املف�سل 
لدي���ه واللون اال�سف���ر كان لونه املف�س���ل، وقد قاد 
ث���ورة 14 مت���وز وه���و يرت���دي ال���زي الع�سك���ري 
والقى وج���ه ربه بال���زي نف�سه، وعلى ذك���ر ازيائه  
اتذك���ر انن���ي عندما ع���دت اىل الع���راق اواخر عام 
1962 بع���د ان ام�سي���ت يف بريطانيا م���دة ع�سرة 
ا�سه���ر �سارك���ت خاله���ا يف دورة االركان جلبت له 
م���ن هن���اك بع����ض املاب����ض كهدايا ومنه���ا ماب�ض 
ن���وم كان���ت م�سنوع���ة من احلري���ر الطبيع���ي لكن 
مل يت�س���ن ل���ه ارتدائها فبقيت حمفوظ���ة يف خزانة 
ماب�س���ه بجن���اح �سكن���ه يف مبن���ى وزارة الدفاع، 
والغري���ب انه بع���د ا�ست�سه���اده يف ظه���رة يوم 9 
�سباط ا�ستغل االنقابي���ون ذلك حماولن الت�سهر 
ب���ه حي���ث عر�س���وا تلك املاب����ض عل���ى ال�سحفين 
االجان���ب مدعن ان الزعيم كان يعي�ض حياة البذخ 
وال���رتف م�سري���ن اىل ان اقم�س���ة ماب����ض نوم���ه 

كانت م�سنوعة من احلرير! 
 ام���ا ع���ن حدي���ث زواج���ه وبق���اوؤه اعزب���ا  ف���ان ما 
اعرف���ه ح���ول ه���ذا املو�س���وع ه���و انه عندم���ا كان 
برتب���ة مقدم ركن اراد الزواج من فتاة كانت معلمة 

يف اح���دى املدار�ض وم���ن ا�سرة عراقي���ة معروفة، 
وكان ه���و يومه���ا �سابط���ا ع�سكريا �سم���ن قطعات 
فل�سط���ن  ح���رب  امل�س���ارك يف  العراق���ي  اجلي����ض 
انذاك، وح�سب علم���ي ان الفتاة املذكورة مل ترغب 
بال���زواج من رج���ل ع�سكري تتطلب ظ���روف عمله 
االبتعاد عن البيت واال�سرة، ونتيجة ذلك اأجل هو 
فك���رة الزواج انذاك، اما بع���د توليه زعامة العراق 
فقد ان�سغل كليا مب�سوؤولية ادارة الباد وتخلى عن 

فكرة الزواج. 
كان  �سقيق���ه االكر املرحوم حام���د قا�سم  قبل قيام 
ث���ورة 14 متوز يعم���ل يف جمال جت���ارة احلبوب 
ويتواجد يف حمل عمله ب�سارع ال�سمواأل يف بغداد، 
و�سادف خال اال�سهر االوىل لقيام الثورة ان زار 
حام���د �سقيقه الزعيم يف مبنى وزارة الدفاع بع�ض 
امل���رات مما حدا بالزعي���م ان يطلب منه التقليل من 
تل���ك الزيارات النه كان ي���رى ان مثل هذه اللقاءات 
بينهم���ا يجب ان تتم يف البي���ت ولي�ض يف الدوائر 
احلكومي���ة واثناء الدوام الر�سم���ي وعلى اثر ذلك 
انقط���ع حامد ع���ن القيام بتل���ك الزي���ارات ومل يعد 
ياأت���ي اىل مبن���ى وزارة الدف���اع. والغريب انه بعد 
انق���اب 8 �سباط 1963 ج���رى اعتقال حامد بتهمة 

ا�ستغ���ال نفوذه خال حكم �سقيقه الزعيم لتحقيق 
مناف���ع �سخ�سية وبقى يف املعتق���ل نحو عامن ثم 
اطلق �سراحه دون ان تثبت عليه التهمة النها كانت 
باطلة ا�سا�سًا وكان االنقابيون يريدون من خالها 

اال�ساءة اليه واىل الزعيم لي�ض اكرث. 
اما عاقته م���ع �سقيقه اال�سغر عب���د اللطيف قا�سم 
فق���د كان عب���د اللطيف �سقيقه اال�سغ���ر يعمل نائب 
�ساب���ط يف اجلي�ض قبل قيام الث���ورة وي�سكن دارًا 
�سغ���رة يف منطقة ت���ل حممد ببغداد وق���د ا�ستمر 
يف عمل���ه يف اجلي�ض وبقي ي�سك���ن الدار املذكورة 
طوال مدة حكم الزعيم، ومل يكن عبد اللطيف ياأتي 
اىل مبن���ى وزارة الدفاع اال خال منا�سبات االعياد 
حي���ث كان يق���دم الته���اين للزعي���م وق���د احيل عبد 
اللطيف عل���ى التقاعد بعد م�سي م���دة على انقاب 

8 �سباط 1963.
 وم���ن عاقت���ه بال�سحاف���ة وال�سحفي���ن فاذكر ان 
يون�ض الطائي �ساحب جريدة )الثورة( البغدادية 
ال�سيا�سي���ة اليومي���ة يح���ب الزعي���م لدرج���ة تفوق 
الت�س���ور وكان من ا�س���د منا�سري���ه وباملقابل كان 
يحظى بالتقدير من ل���دن الزعيم، وقد عر الطائي 
عن اخا�سه ووفائ���ه للزعيم عندما جازف بحياته 
ومتك���ن م���ن الو�س���ول اىل مبن���ى وزارة الدف���اع 
م�س���اء ي���وم 8 �سب���اط 1963 اثناء احت���دام القتال 
بينن���ا وب���ن االنقابين حيث اقرتح عل���ى الزعيم 
وباأ�س���رار القي���ام باج���راء املفاو�س���ات م���ع ق���ادة 
االنقابي���ن يف حماول���ة منه النقاذ حي���اة الزعيم.  
وتوجه لهذا الغر�ض اىل دار االذاعة يف ال�ساحلية 
حي���ث مقر االنقابي���ن ثم ع���اد الينا حام���ًا ردهم 
ب�س���رورة ا�ست�سام الزعيم متهي���دًا اليقاف القتال 
ب���ن اجلانب���ن، وكان الطائ���ي هو امل���دين الوحيد 
املوجود بينن���ا يف تلك ال�ساع���ات الع�سبية، وبعد 
ان تع���رثت جه���وده يف اجناح املفاو�س���ات اعتقله 
االنقابيون وبقي قيد االعتقال طوال اال�سهر التي 

اعقبت انقاب 8 �سباط 1963 ثم اطلق �سراحه. 

عن جريدة ) 14 مت�ز ( 

بع���د �س���دور االأوام���ر الع�سكري���ة يف 25 حزيران 
1958، الت���ي الزم���ت الل���واء الع�سري���ن بالتحرك 
نحو االردن يف 4 متوز 1958، والأ�سباب ع�سكرية 
بحت���ة، تاأج���ل موع���د التح���رك اىل ي���وم 14 متوز 
1958، االم���ر ال���ذي دف���ع اللجن���ة العلي���ا لتنظي���م 
ال�سباط االح���رار اىل تكثي���ف اجتماعاتها لو�سع 
اللم�س���ات االخرة على خطة الثورة، فقد اجتمعت 
اللجن���ة العلي���ا ي���وم 4 مت���وز 1958 يف دار عب���د 
الك���رمي قا�سم، وق���د ح�سر االجتماع حم���ي الدين 
عب���د احلميد وناج���ي طالب وعب���د الوهاب االمن 
وحممد �سب���ع، وكانت الغاية م���ن االجتماع و�سع 
خطة الث���ورة وتوزيع املراك���ز والواجبات، اال ان 
االجتم���اع انته���ى دون التو�س���ل اإىل اأي���ة نتيجة، 
ب�سب���ب ادع���اء عب���د الك���رمي باأنه���م مراقب���ون من 

ال�سلطات.
 اأ�سب���ح وا�سح���ًا ل���دى اأع�س���اء اللجن���ة العليا اأن 
الث���ورة �ستنف���ذ عن���د م���رور الل���واء الع�سرين يف 
بغ���داد، ولذل���ك اجتمع كل من حم���ي الدين ورجب 
وعب���د  احلبي���ب  ح�س���ن  وحم�س���ن  املجي���د  عب���د 
الوهاب االم���ن وعبد الوهاب ال�سواف يف النادي 
الع�سك���ري م�س���اء ي���وم 11 مت���وز 1958 لغر����ض 
التباح���ث يف موع���د التنفي���ذ والتاأك���د م���ن توزيع 
الواجبات عل���ى القطعات الع�سكرية واالتفاق على 
امور م���ا بعد الثورة، وكان مق���ررًا ان يح�سر عبد 
الك���رمي قا�سم او من ينوب عن���ه، اال ان مثل ذلك مل 
يح�س���ل ابدًا، وات�سح ان اتفاقًا مت بن عبد الكرمي 
وعب���د ال�سام على كتمان االم���ر على اللجنة العليا 
وع���دم اإ�سراكها يف التنفيذ، لكي ال تلزمهما اللجنة 
العلي���ا بالق���رارات الت���ي �سب���ق االتف���اق عليها، او 
تعرت�ض عل���ى التعيينات التي �ستعل���ن. مع العلم، 
ان عب���د الكرمي وعب���د ال�سام كان���ا واثقن من ان 

ال�سب���اط االحرار �سيندفعون ب���كل طاقتهم الإ�سناد 
الثورة حال �سماعهم نباأه���ا، الأن م�سرهم �سيقرر 
حينئذ �سواء جنحت الثورة ام ف�سلت، ولكن حمي 
الدي���ن مل يك���ن را�سي���ًا على ت�سرف���ات عبد الكرمي 
وعب���د ال�س���ام، وال�سيم���ا انهم���ا مل يبلغ���ا اللجنة 
العليا ب�ساع���ة التنفيذ، رغبة منهما يف اال�ستحواذ 

على ال�سلطة.
مما �سبق يبدو وا�سح���ًا، ان حمي الدين كان يعلم 
باأن الثورة �ستنفذ عن���د مرور اللواء الع�سرين يف 
بغ���داد، اال ان���ه مل يكن يعلم مبوع���د التنفيذ، ولكن 
هن���اك خرًا قد ت�سرب يف حين���ه اىل رفعت احلاج 
�س���ري ب�س���اأن موع���د تنفيذ الث���ورة، فق���ام االأخر 
باالجتماع مع حمي الدين وخليل ابراهيم ح�سن، 
وقرروا ا�سناد الثورة مهما كانت اخلافات حفاظا 
عل���ى ارواح النا����ض، واأم���ًا يف حتقي���ق اأه���داف 
الث���ورة وحتري���ر ارادة الع���راق ال�سيا�سي���ة. على 
اي���ة حال، نفذت الثورة بنجاح تام يف يوم االثنن 
املواف���ق الرابع ع�سر من مت���وز 1958، لتعلن اول 
جمهوري���ة يف العراق، بع���د االإطاح���ة بامللكية من 

دون رجعة. 
كان ام���رًا طبيعي���ًا، ان ي�ستقب���ل حم���ي الدي���ن عبد 
احلميد نب���اأ انت�سارا ثورة الراب���ع ع�سر من متوز 
1958 بفرح غامر، كونه يعد من "ال�سباط االحرار 
االوائ���ل الذين عبدوا طري���ق الثورة يف 14 متوز 

اخلالد"، على حد تعبر جملة "الوادي".
باملقاب���ل، فقد ا�س���اد حمي الدين بانت�س���ار الثورة 

و�سقوط النظام امللكي ومما قاله بهذا ال�ساأن:
حاكم���ة  اقلي���ة  اىل  منق�سم���ًا  كان  الع���راق  "ان 
م�سته���رتة مب�سال���ح النا����ض، واكرثي���ة حمكوم���ة 
حرمت من اب�س���ط قواعد االإن�ساني���ة، اما االآن فقد 
انه���ار العه���د امللكي البائ���د بتلك ال�سرب���ة القا�سية 

الت���ي وجهها ل���ه اجلي�ض با�سم ال�سع���ب وموؤازرته 
حتت زعام���ة املنقذ عبد الك���رمي قا�سم يف فجر 14 
متوز اخلالد، فتغر بذل���ك نظام احلكم من و�سعه 
امللك���ي الفا�سد، وانبثقت م���ن �سميم ارادة ال�سعب 

جمهوريتنا الدميقراطية".
ويب���دو وا�سحًا، اأن حمي الدين عب���د احلميد ، قد 
رك���ز يف حديثه على دور الف���رد يف التاريخ، فلوال 
عبد الكرمي قا�سم ملا جنحت الثورة، فهو يف نظره 
"زعيم االأمة املنقذ"، و "الزعيم العبقري"، و"ابن 
ال�سع���ب البار"، ولكن هذا ال يعني انه جتاهل دور 
ال�سب���اط االآخري���ن الذين كان���وا جميعهم يف نظر 
حم���ي الدي���ن "ابط���ااًل مل ينتف�سوا عل���ى الظلم اال 
الأنهم امنوا بالعدل"، و "مل يثوروا على اال�ستعباد 
اإال الأنهم اآمنوا باحلرية"، و "مل يزهقوا الباطل اال 
الأنه���م اآمنوا باحلق"، و"مل يكن هذا االميان وحيًا 
تلق���وه م���ن ال�سم���اء، وامن���ا ادراكًا اكت�سب���وه من 

احلياة ووعيًا ا�ستلهموه من التاريخ".
ف�سًا ع���ن ذلك، فاأن ما حدث يف ي���وم الرابع ع�سر 
م���ن مت���وز ع���ام 1959 مل "يك���ن حدث���ًا عفوي���ًا اأو 
�سدف���ة ح�سنة من �سدف التاري���خ او لعبة ناجحة 
م���ن لعب الق���در"، ب���ل كان نتيجة "تدب���ر منطقي 
وا�س���ح االأ�س����ض وح�سيل���ة اإدراك لعم���ل التاريخ 
ووعي لواقع االأم���ور". بتعبر ادق ، اأن ثورة 14 
مت���وز هي "نتاج خرات عميق���ة وجتارب مريرة" 
، لذل���ك "حتق���ق له���ا الف���وز وكت���ب له���ا النجاح"، 
وذلك من اجل حتقي���ق "اال�ستقال"، والتحرر من 
"اال�ستعم���ار واال�ستغ���ال والرجعية واالإقطاع"، 
حت���ى يعي�ض ال�سع���ب "حياة كرمي���ة �سعيدة" بداًل 
من حي���اة "الق�سوة ال�سريرة"، الت���ي فر�سها عليه 
"�سّوه معامل احلياة العراقية  "العهد املباد" الذي 

االأ�سيلة". 

م���ن هذا املنطلق، فاأن الث���ورة يف نظر حمي الدين 
كانت "حرة"، لكونها حملت "لواء التحرر الوطني 
واحلي���اد االيجابي"، ف�سًا عن انه���ا "حاملة لواء 

الدميقراطية والقومية املتحررة".
بعد تنفي���ذ الث���ورة يف �سبيحة ي���وم الرابع ع�سر 
من متوز 1958، ا�سدر الث���وار عددًا من البيانات 
واملرا�سي���م اجلمهورية، وكان م���ن بينها املر�سوم 
اجلمهوري رق���م )3( الذي ن����ض على تعين حمي 
الدي���ن عبد احلمي���د قائدًا للفرقة املدرع���ة الرابعة، 
الت���ي كان واجبه���ا الدف���اع ع���ن اجلبه���ة الغربي���ة 
جت���اه االردن،حت�سب���ًا الأي تدخ���ل اأجنب���ي يحاول 
اإجها����ض الث���ورة، وال�سيما ان جن���اح الثورة، قد 
اث���ار خم���اوف العديد م���ن دول الغ���رب، فقد قامت 
الواليات املتحدة االمريكية باإنزال قوات تابعة لها 
يف لبن���ان، يف حن قام���ت بريطانيا باإنزال قواتها 
يف االأردن بحج���ة حماية م�ساحلهم���ا يف املنطقة، 
وق���د اأدى ه���ذا بطبيع���ة احل���ال اىل توج����ض قادة 
الثورة من احتمال وقوع تدخل خارجي عن طريق 
االردن، هذا م���ا اكده �سراحة رئي����ض الوزراءعبد 
الكرمي قا�سم لل�سفر االمريكي املتجول يف العراق 

روبرت موريف، بعد الثورة مبدة ق�سرة.
ا�ستقب���ل حم���ي الدي���ن عب���د احلمي���د ام���ر تعيينه 
برحابة �س���در، و�سرعان ما ق���ام بتنفيذه، دون ان 
يع���د ام���ر تعيينه انتقا�س���ًا م���ن دوره الكبر الذي 
اأداه �سواء قبل قيام الثورة، اأم يف �ساعة تنفيذها، 
االأم���ر الذي يوؤكد ومن دون �سك، ان الرجل مل يكن 
يبتغي م���ن ان�سمامه اإىل تنظيم ال�سباط االأحرار، 
احل�س���ول على مكا�سب مادية، او منافع �سخ�سية، 
ب���ل كان هم���ه الوحيد جن���اح الثورة ب���اأي و�سيلة 

كانت، وذلك من اجل اإ�سعاد ال�سعب اواًل واأخرًا.
مم���ا �سب���ق يب���دو وا�سح���ًا، ان حم���ي الدي���ن عبد 
التعام���ل  عن���د  باالطمئن���ان  ي�سع���ر  كان  احلمي���د 
م���ع عب���د الك���رمي قا�س���م، وال�سيم���ا ان االأخر كان 
ي�ست�سره يف امور ع���دة، فعلى �سبيل املثال فقط، 
فق���د ا�ست�ساره يف �سيغة البي���ان االأول للثورة، اإذ 
ابدي حم���ي الدين حتفظه على عب���ارة "جمهورية 
ال�سعب" الواردة يف البي���ان االأول للثورة، خ�سية 
ان تث���ر حفيظ���ة وتخ���وف الغ���رب م���ن الث���ورة، 
عل���ى ان العب���ارة املذك���ورة ماأخ���وذة م���ن البلدان 
اال�سرتاكي���ة، اإال ان عب���د الك���رمي مل ي���َر �سررًا يف 

ا�ستعمال هذا التعبر.
ت�سن���م حم���ي الدي���ن عب���د احلمي���د من�س���ب وزير 
الرتبية والتعليم، يف ال�سابع من �سباط 1959،ثم 
عل���ى اأي���ة ح���ال، ت�سلم حم���ي الدين من�س���ب وزير 
ال�سناع���ة يف الثال���ث م���ن اي���ار 1960) (، بعد ان 
كان���ت ال���وزارة ت���دار وكالة م���ن قبل وزي���ر املالية 
اآن���ذاك حممد حديد، من���ذ ت�سكيلها يف الثالث ع�سر 

من متوز 1959.

عن ر�صالة )  حمي الدين عبد احلميد ودوره 
الع�صكري وال�صيا�صي يف العراق حتى عام 1963(

عبد الكريم في حياته الخاصة

مرافق عبد الكرمي قا�صم االقدم

كتب الراحل املقدم الركن 

الجنايب  قاس��م  املتقاع��د 

املراف��ق االق��دم للزعيم 

عب��د الكري��م قاس��م عن 

ذكرياته عن تلك الفرتة من 

تاريخ العراق الحديث من 

الواس��عة  معرفته  خالل 

بالزعيم وحياته واحواله 

واخب��اره ، وفي��ا ي��ي 

ملتقط��ات م��ن الحي��اة 

الخاص��ة لبطل ثورة 14 متوز 1958 كا 

يتذكرها مرافقه املخلص .

من ثوار تموز 1958

محيي الدين عبد الحميد 
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نبيل عبد األمير الربيعي

ال��م��ي��ال��ي  زي����ن����ة   . د 

قبل قيام ثورة 14 متوز 1958م كان هديب احلاج 
حم���ود الزال ي�سك���ن يف ق�س���اء ال�سامي���ة ملمار�سة 
عم���ل والده املرحوم احلاج حمود كرئي�ض ع�سرة 
وكم���اك لارا�س���ي. ويف الث���اين ع�س���ر من متوز 
عام 1958م و�سل���ت مكاملة تلفونية من بغداد اىل 
ق�س���اء ال�سامية حيث مت االت�س���ال بتاجر معروف 
يف الق�ساء ويعرف ب� )جليل العزاوي) وكان ميلك 
هاتف���ا يف منزله حيث كان���ت املكاملة تخ�ض هديب 
احل���اج حم���ود وتبلغ���ه ب���� )ان �سعر الطع���ام زين 
خل���ي يبيع( مبعنى ان �سع���ر الطعام جيد فليبا�سر 

بالبيع.
 كان هدي���ب احلاج حمود ان���ذاك يف قرية اللي�سان 
وعن���د اباغ���ه اخل���ر ذه���ب مبا�س���رة اىل بغ���داد 
عن طري���ق الديواني���ة وب�سبب ط���رق املوا�سات 
ال�سعب���ة ان���ذاك فقد و�س���ل اىل بغداد عن���د الفجر 
حي���ث ن���زل يف الفن���دق ال���ذي اعت���اد الن���زول فيه 
الواق���ع عل���ى نه���ر دجل���ة بالق���رب من ج�س���ر امللك 
في�سل الث���اين ويعرف با�سم فن���دق )جبهة النهر( 
ويف �سب���اح الثال���ث ع�س���ر من متوز ذه���ب هديب 
احل���اج حم���ود ملقابلة كام���ل اجلادرج���ي يف بيته 
الواق���ع يف �سارع طه بالقرب م���ن االعظمية وعند 
مقابلته له طلب اليه اجلادرجي عدم مغادرة بغداد 
وافهمه بحدوث ام���ر مهم يوم 14 متوز كما افهمه 
بح���دوث ثورة وب�ساع���ة ال�سفر التي مل يعرف بها 

غر عدد حمدود من امل�ساركن بالثورة. 
كما اكد له بانه مت اختياره مع حممد حديد ال�سغال 
منا�س���ب وزاري���ة يف ال���وزارة اجلدي���دة فاجاب���ه 
هدي���ب احلاج حم���ود: ملاذا اليك���ون ح�سن جميل 
فه���و اقدم من���ي يف احلزب وه���و �سكرتر احلزب 

الوطني الدميقراطي. 
عند ذلك اجابه اجلادرج���ي �سابحث يف املو�سوع 
حي���ث ات�سل كام���ل اجلادرجي بع�سك���ري متقاعد 
كان ميل���ك كازين���و تع���رف ب���� )�سري���ف وح���داد( 
ورمب���ا يك���ون ا�سم���ه �سري���ف حي���ث نقل ل���ه كام 
هديب احلاج حمود وبحث املو�سوع مع ال�سباط 
االح���رار فاخر ان اختي���اره كان من قبل ال�سباط 
االح���رار لي����ض لكونه ع�سوا يف احل���زب الوطني 
وفق���ا  ب���ه  تتعل���ق  العتب���ارات  ب���ل  الدميقراط���ي 
للمعلوم���ات التي رواها هديب احلاج حمود. ويف 
�سب���اح الثورة اذيعت ا�سماء ال���وزراء ومن بينهم 
هدي���ب احلاج حمود وزيرا للزراع���ة وقد ذكر عدد 
م���ن الباحثن واملوؤرخ���ن ان اختيارهديب احلاج 
حم���ود لهذا املن�سب ج���اء لكون���ه يف املا�سي احد 

تام���ذة عب���د الك���رمي قا�س���م ح���ن كان معلم���ا يف 
ال�سامي���ة وهو راأي غر �سحيح فهديب بالرغم من 
كون���ه احد تامذة عبد الكرمي قا�سم اال ان لديه من 
اخل�سائ����ض وال�سفات التي جعلت���ه موؤها لتبواأ 
ه���ذا املن�سب كونه ول���د يف منطق���ة زراعية وابن 
احد املاكن الكب���ار املعروفن مبيولهم الليرالية 
جت���اه الفاح وه���و املاك الوحيد ال���ذي وقف اىل 
جانب الفاح و�ساهم يف املظاهرات الفاحية عام 
1954 م كم���ا كان الوحيد الذي جعل ح�سة الفاح 
50% م���ن احلا�سل خمالفا بذل���ك التقاليد الزراعية 
املحلي���ة من جهة ونظام دع���اوى الع�سائر من جهة 
اخ���رى مم���ا لفت انظ���ار ال�سب���اط االح���رار الذين 
كان���وا يخططون لاطاحة بالنظ���ام هذا من ناحية 
وم���ن ناحية اخرى نق���ل عن هديب احل���اج حمود 
)ان عبد الكرمي قا�س���م كان معلما ناجحا يف در�ض 
اللغ���ة االنكليزي���ة وكان منع���زال ع���ن زمائه وعن 
�س���كان الق�ساء فلم يقم اي���ة عاقات �سداقة مع اي 
�سخ����ض يف ق�ساء ال�سامي���ة بالرغم من ان زماءه 
املعلمن كانوا يرتددون على جمال�ض ال�سيافة يف 

الق�ساء. 
ومهما يكن فق���د اجتماع امل�ست���وزرون من اقطاب 
احل���زب يف �سباح يوم 14 مت���وز 1958م ومعهم 
حممد مهدي كبة وفائق ال�سامرائي وح�سن جميل 
يف دار كام���ل اجلادرجي وكان قد ح�سر االجتماع 

اي�سا فوؤاد الركابي وابراهيم كبة. 
الع�سكري���ون  يت���وىل  ان  اجلادرج���ي  راأى  وق���د 
انف�سه���م امل�سوؤولي���ة ب���ادئ االم���ر دون م�سارك���ة 
املدني���ن وذل���ك لتق�س���ر م���دة االنتق���ال اىل ادنى 
ح���د ممكن عل���ى ان توؤي���د ال���وزارة الع�سكرية من 
قبل االح���زاب الوطنية ومن ث���م ين�سحب الع�سكر 
لتحل حمله حكومة ائتافية ت�سم جميع االحزاب 
ال�سيا�سية اال ان االخرين خالفوا راأيه فوافق على 
تر�سيح ع�سوين من احلزب الوطني الدميقراطي 
لا�س���رتاك يف وزارة الثورة وذلك بعد نقا�ض حام 

يف اجتماع له باع�ساء احلزب املقربن. 
وم���ن املاحظ انه مل يعقد اجتماع ملجل�ض الوزراء 
يف الي���وم االول للث���ورة وال ملجل����ض ال�سيادة ذلك 
ان رئي�ض الوزراء ونائب���ه كانا م�سغولن بتوطيد 

وتثبيت اق���دام الثورة ومتابع���ة التطورات 
الداخلي���ة واخلارجي���ة ف�س���ا ع���ن ان عددا 
م���ن ال���وزراء واع�س���اء جمل����ض ال�سي���ادة 
كان���وا خارج بغ���داد او خ���ارج العراق ومل 
يتمكن���وا م���ن االلتح���اق مبنا�سبهم اال يف 

االيام التالية. 
يذك���ر هدي���ب احلاج حم���ود ما يل���ي: )يف 
اليوم االول للثورة قبيل ال�ساعة العا�سرة 
�سباح���ا دخل���ت وزارة الدف���اع وق���د كنت 
اول وزي���ر يدخ���ل ال���وزارة ثم ج���اء من 
بع���دي عبد الكرمي قا�س���م وتاه عددا من 
ال���وزراء اال ان الن�س���اب مل يكتمل وذلك 
الأن البع����ض م���ن ال���وزراء ت���رددوا يف 
قب���ول منا�سبه���م الوزاري���ة اال ان���ه يف 
االي���ام القادم���ة اكتم���ل الن�س���اب وبداأ 
جمل�ض الوزراء يعق���د جل�ساته وبداأت 

وزي���را  الوزاري���ة  مهام���ي  مبمار�س���ة 

للزراعة( ذكر �ساح عبد الوهاب وهو احد قيادي 
احل���زب الوطني الدميقراطي قائا: بالرغم من ان 
هديب احلاج حمود قد تبواأ من�سب وزير الزراعة 
اال ان���ه بقي مرتبطا باحل���زب ويح�سر اجتماعاته 

دون انقطاع. 
�سعى ممثلو االحزاب يف الوزارة لو�سع براجمهم 
ال�سيا�سي���ة ومبادئه���م املعلن���ة مو�س���ع التطبي���ق 
املنج���زات  م���ن  العدي���د  حتقي���ق  يف  وامل�ساهم���ة 
واملكا�س���ب الوطنية فق���د اكد رئي�ض ال���وزراء عبد 
الكرمي قا�س���م ان �سيا�سة حكومته اخلارجية تقوم 
عل���ى ا�سا�ض ال�سداقة مع جميع ال���دول والتعاون 
واع���ادة  التجاري���ة  العاق���ات  وتو�سي���ع  معه���ا 
العاق���ات الدبلوما�سي���ة م���ع االحت���اد ال�سوفيتي 
واالقط���ار اال�سرتاكية االخرى ام���ا ب�ساأن التعاون 
م���ع اجلمهوري���ة العربي���ة املتحدة فق���د مت ت�سكيل 
جلن���ة وزاري���ة موؤلف���ة من حمم���د �سدي���ق �سن�سل 
وحممد حديد وابراهيم كبة وهديب احلاج حمود 
واحم���د حمم���د يحي���ى لو�س���ع برام���ج لل�سيا�س���ة 
العربي���ة وق���د ا�ستطاعت اللجن���ة ان حتقق بع�ض 
النج���اح يف حتقي���ق املب���ادئ اال�سا�سي���ة لعاق���ة 
الع���راق با�سقائ���ه الع���رب لكنه���ا ف�سل���ت يف اقرار 
�سيغة موح���دة فيم���ا يتعلق مب�ساأل���ة االحتاد بن 
الع���راق واجلمهورية العربية املتحدة وذلك بحكم 
التباي���ن يف االراء ال�سيا�سية حول املو�سوع على 

ال�سعيدين الر�سمي وال�سعبي. 
وقب���ل عر����ض الرنامج الذي اعلن���ه هديب احلاج 
حم���ود يف وزارة الزراع���ة الب���د من ذك���ر معلومة 
مل ي�سل���ط ال�سوء الكايف عليه���ا اال وهي ان راتبه 
ال�سهري كوزي���ر كان 240 دينارا طبقا للمعلومات 
ال���واردة يف هويت���ه ال�سخ�سية حي���ث ذكر هديب 
احل���اج حمود ما يلي: )خ���ال االيام االوىل لثورة 
بالغ���اء  ال���وزراء  14 مت���وز طالب���ت يف جمل����ض 
كل م���ن قان���ون دع���اوى الع�سائر وقان���ون حقوق 
وواجب���ات الزراع وقانون ال���ري وال�سدادوو�سع 
قان���ون ا�ساح���ي زراعي يحقق م�ست���وى معي�سة 
منا�سب���ة للفاح باعط���اءه 50% من احلا�سل كحق 

من حقوقه( .
عن ر�صالة ) هديب احلاج حم�د 
ودوره ال�صيا�صي ... (

    ال اع���رف مل���اذا اهم���ل التاري���خ دور قائ���د القوة 
اجلوي���ة العقيد الرك���ن جال الدي���ن االأوقاتي يف 
تغي���ر النظ���ام العراق���ي امللك���ي ع���ام 1958، هل 
النتمائه الي�ساري، اأم ملواقفه الوطنية جتاه احلكم 
امللكي يف العراقي، ملاذا مل يِنل االهتمام يف كتابات 
موؤرخ���ي التاريخ من الي�س���ار واليمن، اأو من قبل 
املحايدي���ن، فالي�س���ار اعت���روه �سم���ن �سفوفهم، 
والقومي���ون اعدوه عَقبة كبرة يف طريق غاياتهم 
ال�سلطوية، فكانت اأوىل ت�سفياتهم ويف ال�ساعات 
االأوىل النق���اب 8 �سب���اط 1963م �ساع���ة اغتياله، 
هي ال�سب���ب االأول يف جن���اح االنق���اب و�سيطرة 

القوميون والبعث على ال�سلطة.
    ق���د يك���ون �سبب اهم���ال دور ه���ذا الرجل ب�سبب 
التخ���وف م���ن ال�سلط���ة القومي���ة بع���د االنق���اب، 
واالنقاب���ات االأخرى التي اأخذت احلقائق تختفي 
وتظهر حقائق مزيفة ار�ساًء للحاكم امل�ستبد، فكان 
حكام البع���ث يدعمون الكات���ب والباحث واملوؤرخ 
ال���ذي يدعو الإظه���ار مثالب املخالف له���م يف الفكر 

والعقيدة والراأي.
    عن���د متابعتن���ا لتاأري���خ ه���ذا الرج���ل قب���ل وبعد 
ث���ورة 14 مت���وز 1958، جن���دُه ان�س���رف �سم���ن 
اخت�سا�سه يف �ساح اجلو، وقائدًا للقوة اجلوية 
العراقية، كما �س���رف كل اهتمامه لتطوير القوات 
الع�سكرية العراقية وقوات �ساح اجلو، وابتعاده 
عن جميع املوؤامرات التي تورط قادتها يف ا�سقاط 

حكم الزعيم قا�سم. 
     ومم���ا �سجل���ت �سفحات التاأريخ لهذا الرجل من 
النزاهة والوطنية واالأمان���ة يف العمل، ولنزاهته 
كان حم���ل ثقة الزعيم عبد الكرمي قا�سم، ولنزاهته 
مل يجمع ث���روة طائلة اأبان حك���م الزعيم قا�سم من 
عقود ال�ساح العديدة التي ابرمت مع ال�سوفيات، 

ولوطنيت���ه وحب���ه لاآخري���ن اعرت�ض عل���ى اعدام 
ال�سباط امل�سارك���ن يف حركة ال�سواف، فلمواقف 
ه���ذا الرجل الوطني���ة الثابتة اهم���ل توثيق �سرة 
حياته من قبل املوؤرخن املوؤيدين لاأنظمة القومية 

والطائفية.
    كان���ت مواق���ف العقي���د الرك���ن ج���ال االأوقات���ي 
ووالئ���ه للعراق ول�سعب العراق فقط، وال�ستقامته 
الوطنية وخدمت���ه للجي�ض العراق���ي اغفل واهمل 
ه���ذا الرج���ل، ومل يذك���ر اإاّل بكلم���اٍت خجول���ة يف 
�سفحات بطون الكتب من تاريخ العراق احلديث، 
ف�س���ًا ع���ن اأن االأوقات���ي ق���د تخَرج م���ن حتت يده 
الع���راق،  داخ���ل  الطياري���ن  ال�سب���اط  ع�س���رات 
وبزمان���ه كانت الق���وة اجلوية تعد ث���اين قوة يف 

الوطن العربي بعد م�سر.
    يذك���ر ولده جعفر اأن ج���ال جعفر االأوقاتي ولد 
ع���ام 1914م يف مدين���ة عان���ة، م���ن اأب عربي واأم 
تركماني���ة من الطبقة التجاري���ة املتو�سطة، تخرج 
االأوقات���ي م���ن الكلي���ة الع�سكرية بدورته���ا الثانية 
ع�سر عام 1934م برتتيب االأول على دفعته، اكمل 
درا�ست���ه يف دورة االأركان ع���ام 1942م يف لندن، 
وملعار�ست���ه للحكم امللكي ف�سل م���ن �سلك اجلي�ض 
ع���ام 1952م ، �ساه���م يف موؤمت���ر ان�س���ار ال�سام 
املنعقد عام 1954م يف بغداد، حيث ر�سح املوؤمتر 
ال�سي���خ عبد الك���رمي املا�سطة رئي�سًا ل���ًه، انظم اإىل 
تنظي���م ال�سباط االأحرار مطلع عام 1958م، وبعد 
انت�سار ثورة 14 متوز 1958م وباملر�سوم الرابع 
م���ن قي���ادة ثورة مت���وز عنَّ قائ���دًا للق���وة اجلوية 

ومنح رتبة عميد مبر�سوم جمهوري.
   متيز ج���ال االأوقاتي بانتمائه للي�سار، ون�سطت 
عائلت���ه يف هذا املجال، فزوجت���ه ابتهاج االأوقاتي 
زاولت الن�ساط الن�سوي يف رابطة املراأة العراقية 

بت���ول  و�سقيقت���ه  االأول،  اجلمهوري���ة  عه���د  يف 
االأوقاتي كان���ت من ابرز النا�سط���ات الن�سوية يف 

العهد امللكي واجلمهوري.
   كان���ت م���ن مقوالت���ه رحم���ه الل���ه عن���د التفاو�ض 
واالتف���اق عل���ى �سفق���ات الت�سليح م���ع ال�سوفيات 
باملع���دات الع�سكرية )اأن الدين���ار الذي اأخرجه من 
ال�سفق���ة فيه ك�سوة فقر عراقي(، وبعد حركة عبد 
الوه���اب ال�س���واف يف املو�س���ل �سد حك���م الزعيم 
قا�س���م، اأم���ر الزعي���م قا�س���م يف التا�س���ع م���ن اآذار 
1959م قائد القوة اجلوية جال االأوقاتي بق�سف 
مقر اللواء اخلام�ض يف مع�سكر الغزالين، فتمَّ ذلك 
وانتهت موؤام���رة ال�سواف بالف�سل، واألقي القب�ض 
عل���ى املتاآمرين ومتت احالته���م اإىل جلنة حتقيقية 
برئا�سة العقيد الركن ها�سم عبد اجلبار اآمر اللواء 
الع�سري���ن، وحك���م عل���ى املتاآمرين باالإع���دام ومن 
�سمنه���م اأربع���ة طياري���ن، ف���كان ملوق���ف االأوقاتي 
رف�ض ه���ذا احلكم وُعّد اأحد االأ�سباب للخاف بينه 
وب���ن الزعي���م قا�سم، لرف�ض االأوقات���ي تنفيذ حكم 
االإع���دام، ولقاءاته املتكررة م���ع الزعيم ليثنيه عن 
ق���رار االإعدام، ولكن جهوده ب���اءت بالف�سل، وعند 
تنفي���ذ االإعدام رف�ض احل�س���ور رغم توجيه دعوة 

لُه من قبل القيادة ال�سيا�سية .
    كم���ا كان���ت للعقيد الركن الطي���ار جال االأوقاتي 
م���ا  ل�س���رب حرك���ة  مواق���ف متك���ررة وراف�س���ة 
م�سطف���ى الرزاين يف مت���وز 1961م وحت�سدات 
اال�س���اح  قان���ون  باإلغ���اء  ومذكرته���م  الع�سائ���ر 
الزراع���ي، فاأم���ر الزعيم قا�سم قائ���د القوة اجلوية 
وجتن���ب  امل�ساي���خ  جتمع���ات  بق�س���ف  االأوقات���ي 
ح�س���ود امل���ا م�سطفى ال���رزاين ، ونف���ذت القوة 
اجلوية االأم���ر وبدقة، وكان ه���ذا الهجوم اجلوي 
رغم تنفيذه بدقة اأح���د ا�سباب اخلاف الثاين بن 

الزعي���م عبد الك���رمي قا�سم وج���ال االأوقاتي الذي 
رف�ض �سرب الكرد املعار�سن .

    م���ن خ���ال م���ا ذكرنا يتب���ن لن���ا اأن العقيد جال 
االأوقاتي قد التزم بكل التعاليم ال�سادرة من قيادة 
اجلي�ض رغم عدم قناعته، ونفند املزاعم التي تذكر 
اأن االأقاتي خطط النقاب ع�سكري على حكم الزعيم 
عبد الك���رمي قا�سم ، الأن ما عرف عن االأوقاتي عدم 
اهتمام���ه لل�سلط���ة بق���در اهتمامه لعمل���ه وتطوير 

قيادة القوة اجلوية واجلي�ض العراقي.
   م���ن املوؤاخذات على العقيد االأوقاتي اأنه مل يطهر 
�س���اح الق���وة اجلوية م���ن القومي���ن والبعثين، 
�سب���اط 1963،  انق���اب 8  �سبب���ًا يف  �س���ّكَل  مم���ا 
ف���كان االأوقاتي اأول �سحاي���اه �سباح يوم اجلمعة 
امل�سادف الثامن من �سب���اط 1963، وعند ال�ساعة 
الثامنة والن�سف �سباحًا، خرج جال االأوقاتي من 
بيته يف منطقة كرادة مرمي ب�سحبة ولده ال�سغر 
عل���ي، الذي يبل���غ من العمل �سنت���ن جللب �سحف 
ال�سباح من مكان قري���ب، وعند العودة ا�ستوقفته 
جمموع���ة من امل�سلحن ، فعل���م اأن غاياتهم اغتياله 
لذل���ك نزل من �سيارته حم���اواًل االبتعاد عنها كي ال 
ت�سيب االطاقات ابنه ال�سغر، وبعد اطاق عدة 
ر�سا�س���ات فارق احلي���اة بالقرب م���ن داره واأمام 

انظار ولده.
من���ذر  الطي���ار  ق���ام  التا�سع���ة  ال�ساع���ة  وعن���د     
الون���داوي بالتعاون مع العقي���د الركن عارف عبد 
ال���رزاق واآخرين حيث �سيط���روا على �سرب اجلو 
الر�سي���د بوا�سط���ة  ال�ساد����ض ومت ق�س���ف مط���ار 
طائرتن نفاثتن من �ساح اجلو العراقي، ونفذوا 
االنقاب الذي اطاح بحكومة عبد الكرمي قا�سم يف 

�سباح يوم الثامن من �سباط 1963م.

رجال مع الزعيم قاسم

الوطن��ي ال��ذي اهمل��ُه التاريخ .. 
جالل االوقاتي

من رجال ثورة 14 تموز 1958

عندما اصبح هديب الحاج حمود 
وزيرا للزراعة



نجدة فتحي صفوة

ويف وزارة امل���ال �سّم���ر حمم���د حديد ع���ن �ساعديه 
و�سرع ينف���ذ ا�ساحاته يف �س���وء متطلبات العهد 
اجلدي���د م���ن تغي���رات اداري���ة، وت�سري���ع بع����ض 
القوان���ن املهم���ة، وم�ساعدة النقاب���ات واملنظمات 
املهني���ة، والغاء التجميد ال���ذي فر�ض على ار�سدة 
الع���راق اال�سرتليني���ة بع���د الثورة، ودع���م الثورة 
االعا�س���ة  بق�ساي���ا  والعناي���ة  مالي���ًا،  اجلزائري���ة 
واال�س���كان. ولذلك كل���ه ا�ساف���ة اىل دوره املهم يف 
املفاو�سات م���ع �سركات النف���ط االجنبية وا�سدار 
القان���ون الرقم 80 الذي يعد حممد حديد مهند�سه. 
وق���د حافظ ه���ذا القان���ون على حق���وق العراق يف 
االرا�س���ي غ���ر امل�ستثم���رة. وي���رى الكث���رون ان 
ه���ذا القانون، وعملية م�س���دق يف تاميم النفط يف 
اي���ران، اهم التطورات يف جمال �سناعة النفط يف 

ال�سرق االو�سط واخطرها. 
و�سن���ة 1960 حدث ان�سق���اف يف �سفوف »احلزب 
الوطن���ي الدميقراط���ي« واختل���ف حمم���د حدي���د، 
للم���رة االوىل من���ذ نح���و ثاث���ن عام���ًا، م���ع زميل 
الن�س���ال كام���ل اجلادرج���ي ال���ذي كان ي�س���ر على 
�سح���ب اع�ساء »احلزب الوطن���ي الدميقراطي« من 
احلكوم���ة. وراأى اجلادرج���ي ان يوق���ف احل���زب 
تعاون���ه مع عبد الك���رمي قا�سم، يف حن راأى حممد 
حدي���د ان اجلمهورية يف ذلك الوق���ت، كانت ت�سر 
بخط���ى حثيث���ة ووا�سعة نح���و حتقي���ق املزيد من 
االه���داف واالم���اين الوطني���ة، وان الدميقراطي���ة 
الميك���ن ان تتحقق ب���ن ليلة و�سحاه���ا، وال بد ان 
ت�ستقر تدريجيا، ولي�ض هنالك يف ذلك الوقت بديل 
مقب���ول لعبد الكرمي قا�سم الذي �سي�سع ا�سقاطه او 
ا�سعافه الع���راق يف ايدي املتطرف���ن. لذلك رف�ض 
حممد حديدمطالبة كامل اجلادرجي با�ستقالته من 
احلكومة، وكان يرى ان من الواجب اال�ستمرار يف 
التع���اون مع احلكومة، وان كان احلزب واع�ساوؤه 
عر�س���ة الخط���ار �سخ�سي���ة، الأن املوق���ف يتطل���ب 

الت�سحية يف �سبيل ا�ستمرار امل�سرة. 
الوطن���ي  »احل���زب  رئي����ض  الحل���اح  ونتيج���ة 

الدميقراط���ي« كام���ل اجلادرجي عل���ى حممد حديد 
بوج���وب االن�سح���اب م���ن احلكومة، اب���دى حممد 
حديدانه اذا ا�سر اجلادرج���ي على لزوم ان�سحابه 
اىل  م�سط���رًا  نف�س���ه  ي���رى  فان���ه  احلكوم���ة،  م���ن 
االن�سح���اب من احلزب اي�سا. فاب���دى اجلادرجي، 
بع���د تردد، ان ال مانع لدي���ه من خروج حممد حديد 
م���ن احلكوم���ة وم���ن احل���زب يف وقت واح���د �سنة 

 .1961
ومل���ا اعلن عب���د الكرمي قا�سم قب���ول اال�ستقالة جاء 
يف البيان الذي ا�س���دره: »ان حممد حديد �سيبقى 
�سن���دا للث���ورة م���ن خ���ارج احلكومة، كم���ا كان يف 

داخلها«. 
وعل���ى اأث���ر ا�ستقالت���ه م���ن ع�سويت���ه يف »احلزب 
االو�س���اع  اىل  ونظ���رًا  الدميقرط���اي«،  الوطن���ي 
اجلدي���دة يف ذل���ك احل���زب، ق���رر بع����ض موؤي���دي 
حمم���د حديد الذين كان���وا يتفقون معه يف موقفه، 
تكوي���ن تنظي���م حدي���د يف �س���كل ح���زب يدعو اىل 
اهداف »احل���زب الوطني الدميقراط���ي« ومبادئه، 
الث���ورة والدع���وة اىل  الت�سدي���د عل���ى دع���م  م���ع 
تطويره���ا اىل نظ���ام دميقراطي برمل���اين تعددي. 
وهكذا، تاأ�س�ض حزب جديد با�سم »احلزب الوطني 
التقدمي« وانتخب حممد حديد رئي�سًا له. وا�سدر 

احلزب جريدة ناطقة بل�سانه ا�سمها »البيان«. 
واتخذت فئ���ات �سيا�سية اخرى موقف���ا معاديا من 
احل���زب اجلدي���د وم���ن اجت���اه جريدت���ه، وراحت 
تقاومه���ا ب�س���دة معت���رة احل���زب اجلدي���د موؤيدا 
لعب���د الك���رمي قا�س���م ونظامه، يف ح���ن ان جريدة 
»البي���ان« كانت تدعم عبد الكرمي قا�سم يف االعمال 
والت�سريعات التي حتقق اهداف الثورة اال�سلية. 
وكان���ت، يف الوق���ت نف�س���ه، ال حتجم ع���ن الدعوة 
اىل تطوير النظ���ام ال�سيا�سي بو�سع د�ستور دائم 
وقي���ام نظام نياب���ي وانتخابات ح���رة، مع �سمان 

احلريات وفقا لنظام تعددي. 
وهك���ذا انف�سل حممد حديد ع���ن »احلزب الوطني 
الدميقراط���ي« ال���ذي كان م���ن بنات���ه، وال�سخ����ض 

الث���اين في���ه وال�ساع���د االأمي���ن لرئي�س���ه، واتهم���ه 
بال�سلبي���ة. وقد حمل ذلك خ�سومهما على ال�سماتة 
بهم���ا، وكتب خليل كنه يف مذكرات���ه مهاجما كامل 
اجلادرج���ي، قائًا: ».. وقام كامل اجلادرجي يندد 
بزمي���ل االم����ض، فاع���اد اىل الذاكرة اق���رتاح نوي 
ال�سعي���د عل���ى االح���زاب التعاون معه، ث���م ا�سرار 
ن���وري ال�سعي���د على اختي���ار حممد حدي���د ليكون 

ممثل احلزب يف الوزارة، وذلك عام 1946«. 
ب�سداقتهم���ا،  الرج���ان  احتف���ظ  فق���د  ذل���ك  وم���ع 
وا�ستم���رت عاقتهم���ا عل���ى ال�سعي���د ال�سخ�س���ي 
ح�سارية تت�س���م بالود واالح���رتام املتبادل. وزار 
كام���ل اجلادرجي حمم���د حدي���د يف ال�سجن خال 
اعتقاله بعد انقاب 8 �سباط )فراير( 1963 الذي 

اطاح حكومة عبد الكرمي قا�سم. 
انف�س���ل  الت���ي  املرحل���ة  يف  حدي���د،  حمم���د  كان 
فيه���ا ع���ن كام���ل اجلادرج���ي و«احل���زب الوطني 
الدميقراط���ي«، موؤيدًا بقاء عب���د الكرمي قا�سم يف 
ال�سلطة، معار�سًا كل حماولة ال�سقاطه، النه راأى 
ان �سقوط���ه �سيعود على العراق بكوارث جديدة. 
ولكنه كان، يف الوقت نف�سه، يلح على عبد الكرمي 
قا�سم بوجوب اج���راء االنتخابات وانهاء الفرتة 
االنتقالي���ة يف ا�س���رع وق���ت. وقد طال���ب املوؤمتر 
الثاين ل�«احل���زب الوطني التقدمي«، حزب حممد 
حديد اجلدي���د، »باإنه���اء االو�س���اع اال�ستثنائية، 
والغ���اء االحكام العرفية، وحتقي���ق اهداف ثورة 
14 مت���وز )يولي���و( 1958، وذل���ك باقام���ة نظام 
د�ست���وري دميقراط���ي ي�سم���ن لل�سع���ب حرياته، 
ويوف���ر له جمي���ع م�ستلزمات احلي���اة ال�سعيدة«. 
اإال ان عب���د الك���رمي قا�س���م كان يتل���كاأ يف اج���راء 
منه���ا  متنوع���ة،  واع���ذار  الأ�سب���اب  االنتخاب���ات 

توت���ر ال�سارع ال�سيا�س���ي، وان�سغاله يف مواجهة 
املوؤام���رات العدي���دة عل���ى نظ���ام حكم���ه وعل���ى 
الع���راق. ع���دا ان تقاري���ر االجه���زة االمنية كانت 
حت���ذر م���ن »انتخاب جمل����ض يت�س���ّرب اليه رجال 
املعار�س���ة الذين �سيتحولون حجر عرثة من دون 
تقدم اجلمهورية ال�سري���ع يف امليادين ال�سيا�سية 

واالقت�سادية واالجتماعية«. 
كان حمم���د حدي���د ي�س���دد عل���ى تل���ك املطال���ب يف 
مقابات���ه املتك���ررة مع عب���د الكرمي قا�س���م، ولكن 
معار�س���ة  ت�س���ن  كان���ت  ل���ه  املعادي���ة  العنا�س���ر 
خمططة قوي���ة ت�سمل دعوة اتباعه���ا اىل مقاطعة 
جريدة احلزب »البيان« وحتري�ض ال�سحف على 

االمتناع عن توزيعها. 
وملا تفاقم الياأ�ض من حتقيق الوعود التي قطعتها 
الث���ورة ب�ساأن تطوي���ر النظام، وتراج���ع االقبال 
على جريدة احلزب، وا�سمحلت احلياة احلزبية 
عموم���ا، ا�سطر »احل���زب الوطن���ي التقدمي« اىل 

جتميد ن�ساطه ووقف ا�سدار جريدته. 
وعل���ى اثر اطاح���ة عبد الك���رمي قا�س���م يف �سباط 
)فراي���ر( 1963 اعتقل حممد حديد ب�سعة ا�سهر 
باعتب���اره من ان�س���ار عب���د الكرمي قا�س���م، ولكن 
افرج عنه بعد ذلك لعدم توافر دليل على ما يدينه، 
فابتعد عن العمل ال�سيا�سي وان�سرف مرة اخرى 
اىل اعماله اخلا�سة ومتابعة ال�سوؤون االقت�سادية 
املنا�سب���ات،  �ست���ى  يف  وال�سيا�سي���ة  والدولي���ة 
وخ�سو�س���ًا يف جري���دة »�سوت االه���ايل« ثم يف 

جريدة »البيان«. 

من مقدمة مذكرات حديد ) ال�صراع من اجل 
الدميقراطية (

 االستاذ محمد حديد
من وزراء ثورة تموز 1958 ..

يف س��نة 1958 كان ع��دد م��ن ضباط الجي��ش الذين عرف��وا يف ما بعد باس��م »الضباط 

االح��رار« يتهيأون للقيام بانقالب عس��كري بقيادة الزعيم الرك��ن )العميد( عبد الكريم 

قاس��م، فاتصلوا مبحمد حدي��د وبآخرين من زعاء االح��زاب املعارضة، وحصل اتفاق 

بني زعاء االحزاب عىل تأييد الحركة من حيث املبدأ. وملا نجح اولئك الضباط يف تنفيذ 

م��ا يطمحون اليه يف 14 متوز )يوليو( 1958، واعلنت الجمهورية يف العراق، اختري محمد 

حدي��د وزيرًا للال، ممثاًل الحزب الوطني الدميقراطي، بس��بب س��معته الطيبة وكفائته 

العالي��ة، واضطلع محمد حدي��د بعد ذلك، ويف فرتات الحقة، ب��وزارة االعار ووزارة 

الصناعة، اضاف اىل منصبه وزيرًا اصياًل للال. 


