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 املقدمة

سنناقش يف كتابنا هذا دور اجليش العراقي يف السياسية 

العراقية ويف تغيري االنظمة احلاكمة للعراق الذي اسسه االنكليز 

م ضمن اتفاقية سايكس بيكو بني القوى االستعمارية 1291عام 

 العسكرية الناجحة والفاشلة منها.  نقالباتواال

ومل يكن يف عقل االنكليز عندما اسسوا اجليش العراقي يف 

 العراقي سيكون ان اجليش م ، 1291يناير عام  من السادس

 اتضحت اليت احلديثة العراقية الدولة تاريخ كتابة يف األقوى الذراع

 القادة ناعةص يف وتدّخَل املاضي، القرن عشرينات يف مالحمها

 مطيحني احلكم كراسي على ليجلسوا االنقالبات هلم وحّضر

 .السلطة تبادل وثقافة بالدساتري

 مل العراقي اجليش قيام معلنًا الكاظم موسى فوج اصطف فحني

 اجليش هذا أن ومستعرضني، عارضني اجلميع، ببال خيطر

 .يشاء مثلما يشكلها عجني إىل العراقي التاريخ سيحول

 حربًا ودخل قوة، فأصبحت مؤسسته تنامت امللكي هدالع ويف

 قبور إن حتى فلسطني، حرب يف بقوة وشارك العراق، كرد ضد

 .جنني يف شاخصة مازالت وجنوده ضباطه

 العائلة أفراد بعض ويبيد امللكي، باحلكم ليطيح واستدار

 يصعب دموية بذكرى األوىل، اجلمهورية مدشنًا املالكة،



  

 األول، العراقي الفرد احلاكم قاسم دالكريمعب وليصبح نسيانها،

 .بامتياز عسكرية صناعة وهو

 داخليته وزير فأصبح بقاسم، وأطاح أخرى، مرة اجليش واستدار

 لتستفحل للحكم، البعث معه واصطحب رئيسًا، عارف عبدالسالم

 .أيضًا واجليش بالبعثيني ليطيح عارف ويستدير السياسية، املذابح

 دافعًا األخ، بعارف مطيحًا للحكم البعث عاد 1212 عام ويف

 وقف اليت الواجهة إىل البكر حسن أمحد املتقاعد العسكري

 وبغريها باالغتياالت بدوره صفى الذي حسني، صدام وراءها

 .االنقالبات صانعة العسكرية القوى مراكز

 نفسه فأعطى رئيسًا، صدام وأصبح البكر، اعتكف وبعدها

 مل الذي وهو الركن، املهيب رتبة اجليش، تاريخ يف األعلى الرتبة

 .كلها حياته يف العسكري الزي يرتِد

 يف اجليش زّج قد حسني، صدام احملرتف، غري العسكري وكان

 .سنوات 1 إحداها دامت العراق، تاريخ يف حروب 3 أعنف

 مؤسسة اجليش فأصبح العراقي، اجملتمع صدام عسكر وقد

 .اآلثار عن والتنقيب التعليمو والزراعة والصناعة السالح بيدها

 بول ليأتي السلطة، فراغ يف اجليش ذاب صدام سقوط وعند

 لإلدارة رئيسًا بوش جورج األمريكي الرئيس عينه الذي برمير،

 رصاصة عليه مطلقًا العراق، إعمار إعادة على لإلشراف املدنية

  .العراقي اجليش حل: وهو ،1 رقم األمر



  

نقالبات العسكرية يف العراق وسبق ان ذكرت العديد من اال

والعامل العربي يف كتابي السابق امراض فكرية يف بالدنا ولكن 

سأتناول يف هذا الكتاب االنقالبات العسكرية يف الدولة العراقية 

حصرا ونتمنى ان يكون هذا العمل له فائدة على الدارسني 

 والراغبني بدراسة جمال التاريخ املعاصر. 



  



  

 

 



  



  

 

 

يعد انشاء الدولة العراقية احدى نتائج اتفاقية سايكس بيكو 

لتقسيم الواليات العثمانية بني فرنسا وبريطانيا اما انشائها يف عام 

 ضد العراق يف اندلعت ثورة اليت العشرين م فهو بسبب ثورة 1291

 بريطانيا إىل لضمه متهيدا العراق تهنيد وسياسة الربيطاني االحتالل

 عدم جراء العربي الوطن يف حدثت اليت االنتفاضات من كسلسلة

 عربية كدولة االستقالل بنيل للعرب املقطوعة بالوعود ايفاء احللفاء

 شكل األمر بادئ الثورة واختذت. العثمانية منةاهلي من واحدة

 مؤمتر عقد إىل ادت اليت املسلحة املواجهات ثم املدني العصيان

 تشرشل ونستون الربيطاني املستعمرات وزير حضره الذي القاهرة

 وثورة مصر يف 1212 كثورة العربية االنتفاضات موضوع ملناقشة

، والفلسطينيني سورينيوال اليمنيني وانتفاضة العراق يف العشرين

 ملعاهدة تنفيذا حمدودا ذاتيا استقالال الدول هذه منح وتقرر

 استقالال ومنحها العثمانية الواليات بتجزئة بيكو سايكس

 هيمنة خالهلا من َتْسُهُل مبعاهدات الدول تلك وربطت. شكليا

  .عليها وفرنسا بريطانيا



  

د هذه الدولة وكان اول قرار على االنكليز اختاذه هو رسم حدو

 وشكل احلكم فيها وصالحيات احلكام بها 

 يف العشرين ثورة اثر على 1291 عام القاهرة مؤمتر عقد أن وبعد

 الربيطاني السامي املندوب ،اصدر الربيطاني االحتالل ضد العراق

 من توىل الذي التأسيسي اجمللس بتشكيل اوامره كوكس بريسي

 انتقالية عراقية وطنية حكومة تشكيل املهام من العديد ضمن

 وتنصيب الكيالني النقيب الرمحن عبد بغداد اشراف نقيب برئاسة

 والدوائر واملؤسسات الوزارات وتشكيل العراق، عرش على ملك

 احلكومية تشكل املهام لتولي العراقيني الساسة واختيار العراقية،

 وشخصياته وسياسية العراق زعماء بعض من التأسيسي اجمللس

 باشا الكيالني عالي ورشيد باشا السعيد نوري بضمنها فة،املعرو

 الذي النعيمي بيك الوهاب وعبد اهلامشي وياسني العسكري وجعفر

 حيث. العراقية اململكة بتأسيس اخلاصة املراسالت بتدوين عرف

 النقيب الكيالني الرمحن عبد السيد بغداد اشراف نقيب انتخبت

 على ملكًا األول فيصل باألمري نادى والذي العراق لوزراء رئيسا

  ..1291 عام من أب 93 يف توج حيث العراق عرش

 عدة بني من العراق لعرش احلسن بن فيصل اختيار حيث مت

 :هم مرشحني

 ورئيس بغداد اشراف نقيب وهو النقيب عبدالرمحن السيد -1

 .املؤقتة احلكومة



  

 يف ليةالداخ ووزير البصرة نقيب ابن وهو النقيب طالب السيد -9

 .املؤقتة احلكومة

 .املوصل يف املشهورة العمرية االسرة رئيس العمري اهلادي عبد -3

 .احلميد عبد العثماني السلطان جنل الدين برهان -2

 .اهلند يف االمساعيلية الطائفة زعيم خان اغا -2

 .احملمرة امري خزعل الشيخ -2

 .االيراني كوه بشت امري رضا غالم -7

 .اجناله احد او سعود ابن -1

 مستشار اليها ودعا تبناها اليت اجلمهورية فكرة انتهت وبذلك

 املهمة البغدادية الشخصيات وبعض( فليب مسرت) الداخلية وزارة

  .العراق يف للحكم نظاما لتكون

 اليت املشكالت لكافة تسويتها الربيطانية احلكومة اعالن بعد

 كانت حيث قالعرا لعرش فيصل االمري ترشيح مبوضوع تتعلق

 هو فيصل االمري وان خصوصا املوضوع بهذا جدا مهتمة بريطانيا

 قاد ان منذ املهم حليفها فهو بريطانيا بنظر املرشحني افضل

 فيصل وصل. 1212 عام العثمانيني ضد جانبها اىل العربية اجليوش

 حزيران 93 يف( بروك نورث) الباخرة منت على البصرة ميناء اىل

 اىل بالقطار سفره تابع ثم حافل، رمسي ستقبالا له واقيم 1291

 اىل ووصل. وكربالء النجف كذلك اجلنوبية باملدن مارا بغداد

 مسرت) فيصل االمري مع كان وقد 1291 حزيران 92 يف بغداد



  

 مرافقني وثالث حيدر رستم اخلاص وسكرتريه( كرنواليس

 نهمم هاربني كانوا الذين العراقيني الزعماء بعض اىل باإلضافة

 علي) و( الطبيخ ابو حمسن) و( السويدي يوسف) و( الصدر حممد)

  .وغريهم( جودة

 ببغداد القشلة ساحة يف 1291/ اب/ 93 يف التتويج حفلة اقيمت

 يف اشرتكت قد كانت اليت االلوية عن ممثلون حضرها وقد

 جاءت والذي العراق عرش فيصل تولي على اخلاص التصويت

 كركوك، لواءي غاب حيث فيصل لصاحل %27 نتيجته

 .والسليمانية

 والشرائح الطوائف خمتلف عن ممثلون التتويج حفل حضر كما

 املعتمد ميينه وعلى عرشه على فيصل االمري جلس وقد. العراقية

 الربيطانية، للقوات العام القائد يساره وعلى الربيطاني السامي

 السياسية الشخصيات من العديد الثاني الصف يف وجلس

  .والعربية العراقية جتماعيةواال

 وبعد الربيطاني، املعتمد من بالغ احلاضر اجلمهور على تلي ثم

 عبد والده عن بالنيابة كلمة والقى النقيب حممود السيد قام ذلك

 فيصل امللك ونهض اطالقة( 91) املدافع اطلقت ثم النقيب الرمحن

 بناءا وحيا مبايعته، على العراقيني فيه شكر خطابا، فألقى

 وحث معروفهم، مجيل على االنكليز وشكر العربية، النهضة

 .والتآلف االحتاد على الناس



  

 اليه قدم العرش خطاب القاء من االول فيصل امللك انتهى ان وبعد

 جورج انكلرتا ملك( جاللته) اىل بعثها برقية السامي املعتمد

  .العراق عرش ارتقاءه فيها له يبارك ، اخلامس

مهمة اختيار حاكم هلذه الدولة بدا رسم حدود هذه وبعد اكمال 

حيث كانت مهمة بريطانيا القادمة حتديد حدود الدولة النهائية 

الدولة اليت صنعتها واختارت هلا حاكما وبعد ان حسمت بريطانيا 

اعطاء االحواز اىل الدولة الفارسية اجلديدة )ايران( وعدم ضمها اىل 

 اندحار و األوىل العاملية احلرب ايةنه العراق برزت قضية املوصل يف

 بني ما بالد مشال من الرتكية القوات أنسحاب و األتراك

 والية دخلْت و الفرصة الفرنسية القوات أنتهزت العراق،-النهرين

 بيكو-سايكس أتفاقية حسب نصيبها من أصبحْت اليت املوصل

 مبقاومٍة ةالفرنسي القواِت الكردية القبائُل واجهت. 1212 يف املوقَّعة

 .سوريا اىل األنسحاب اىل األخرية فاضطرت عنيفة

 فتقدََّم ،االتفاقية تلك يف حلقها الذي بالغنب بريطانيا َحسَّت

 اجلنرال حمل حلَّ الذي) مارشال ويليم اجلنرال الربيطاني القائد

 مستغّلًا( بغداد يف دفنه و تكريت يف بالكولريا األخري وفاة بعد مود

. املوصل والية دخل و الفرنسيني انسحاب ّلفهخ الذي الفراغ

 بريطانيا دفع مما االتفاقية اإلنكليز خرق على فرنسا اعرتضت

 تعويض تعهََّدت و املوصل، والية أجل من جديد من التفاوض على

 .اجلنوب نفط من خاصة و العراق، نفط من فرنسا



  

 تهاءان بعد الوجود اىل الدولية السياسة يف املوصل قضية تظهر مل

 و 1293 يف العثمانية الدولة زوال و 1211 يف األوىل العاملية احلرب

 أقدم كانت بل كمال، مصطفى بقيادة احلديثة تركيا تأسيس

 .ذلك كل من

 األستخبارية، التقارير حسب تام، علٍم على بريطانيا كانت

 الواقعة املوصل والية اىل إداريًا التابعة املقاطعات يف النفط بوجود

 كان فيها النفط أكتشف من أول و العثماني، احلكم حتت

 .القيارة يف 1122 يف دودباخ األملاني اجليولوجي املهندس

 صرََّح أن اىل الشديد الكتمان يف املوصل نفط مسألة بقيت

 على: "1213 يف الشهري االستعماري تصرحَيه تشرتشل ونستون

 على مسيطرة تقدير أقلِّ على أو للنفط، مالكة تكون أن بريطانيا

 إن: "املأل على أعالنه يف كرزن اللورد يرتدَّد مل و." منه احتياجاتها

 ."الفرات نهر ضفاف اىل متتد اهلند حدود

-بيكو-سايكس اتفاقية جاءت العظمى احلرب منتصف يف

 حصلت مبوجبها و املريض الرجل ممتلكات لتقسيم سازونوف

 مضائق حصتها فكانت روسيا أما وصل،امل والية على فرنسا

 الشرقية أرمينيا و( إسطنبول) القسطنطينية و الدردنيل و البوسفور

 حصة ضمن من كان و. اجلنوبية من جزءًا و الشمالية كردستان و



  

 تكن مل. العربي اخلليج اىل املوصل والية جنوب من العراق بريطانيا

 و جورًا كان تقسيمال أن و جورج لويد بنظر كافية بريطانيا حصة

 ."وثيقة أغبى" كونها االتفاقية فوصف ظلمًا،

 قواها َجنَّّدت و عليها التوقيع بعد خمتلفًا نهجًا بريطانيا انتهجت

 سقوط بعد خاصة و ،1212 يف باريس يف الصلح مؤمتر يف إللغائها

 خروج إعالن و االتفاقية مسألة بفضح لينني قيام و القيصرية روسيا

 .منها دةاجلدي روسيا

 املنهارة العثمانية الدولة َوقََّعت األوىل العاملية احلرب نهاية ُقبيل

 هدنة" ب ُدعَيت 1211 األول تشرين 31 يف بريطانيا مع اهلدنة أصاًل

 بني كافة العسكرية العمليات إيقاف منها الغاية كانت". مودُرس

 توقيع من أيام ثالثة بعد أي الثاني، تشرين من الثاني يف و. الدولتني

 والية مارشال ويليام السري الربيطاني اجلنرال دخل مودُرس، هدنة

 12 لغاية األتراك ِقبل من عنيفة مقاومة واجه لكنه و املوصل

 .بالكامل فأسرهم ،1211 الثاني تشرين

 سيفر معاهدة على التوقيع بعد حتى املوصل بوالية كااألتر متسََّك

 بعد أي حق، وجه دون من أحتّلوها األنكليز أن معّللني 1291 آب يف

 يف الربيطاني املندوب كرزن، اللورد ردَّ و. مباشرة مودُرس هدنة

 ثم املدينة أْخَلت قد كانت الرتكية السلطات أن األمم، عصبة

 كانت نفسه، الوقت يف. ُتْذكر مقاومة دون من األنكليز أحتّلها



  

 العربية القوات و نفسها ةالوالي سكان بأيدي ضواحيها و املوصل

 باملوصل تركيا مطالبة أستمرَّت و. العرب للضباط قيادتها املعقودة

 بني لوزان معاهدة على التوقيع و سيفر معاهدة إلغاء بعد حتى

 ال نفسها تركيا حجة بقيت و. 1293 متوز يف تركيا و بريطانيا

 .تتغّير

 واحدة ل،املوص عائديه حول تلفتنيخم نظٍر وجهتا هناك كانت

 . تركية األخرى و عراقية-بريطانية

 التمسُّك رأي على بغداد و لندن يف الربيطانيون الساسة أستمرَّ

 اجلديدة العراقية الدولة اىل األهمية غاية يف ألنها املوصل بوالية

 و. ثانيًا اجلبلية، حدودها تأمني و أواًل، الطبيعية، مواردها بسبب

 تعترب املوصل والية أن كرزن للوردا تصريح جاء األساس هذا على

 أن حيث احلديث، للعراق اسرتاتيجية أهمية ذات حدودية منطقة

 أن و عنها، كيلومرتًا 21 تبعد بغداد للعاصمة الشمالية احلدود

 اليت لبغداد مباشرًا تهديدًا ستشكِّل تركيا قبل من احتالهلا

 احلكومة ان أضاف و. الرتكية العساكر رمحة حتت ستكون

 .بغداد يهدِّد خطر أي ترى أن تريد ال الربيطانية

 هاجس يعيشون احلديثة تركيا قادة كان نفسه الوقت يف

 تبدأ و الربيطاني االنتداب حتت تنمو لئّلا الكردية القومية احلركة

 املخاوف استندت. تركيا أكراد أوساط يف املشاكل خلق يف

 السادسة املادة يف جاء ما على املْنَتَظرة الكردية الدولة من الرتكية



  

 ال: "1291 األول كانون 2 يف" الربيطاني االنتداب الئحة" من عشرة

 حكومًة املنَتِدبة الدولة يؤسس أن االنتداب هذا يف مانع أي يوجد

 قرار بعد هذا كل جاء و." الكردية املقاطعات يف إداريًا مستقلة

 1291 اننيس 92 يف رميو سان يف املنعقد األعلى احللفاء جملس

 االنتداب حتت سوريا و الربيطاني االنتداب حتت العراق وضع

 .الفرنسي

 أصبح و الرتكية األراضي على كمال مصطفى سيطَر أن بعد

 معاهدة بإلغاء طالَب اعتبار، أي له ليس مهمَّشًا العثماني السلطان

 يةالقوم احلقوق أقرَّت اليت و 1291 آب 11  يف املوقَّعة سيفر

 يف نظرها وجهة العظمى الدول َغيََّرت. العثمانية تركيا يف لألقليات

 دويالت من بداًل موحَّدة تركيا مع تتعامل أن فارتأت املعاهدة تلك

 االسرتاتيجية مصاحلها حتقيق على تقوى ال صغرية لقوميات مبعثرة

 معاهدة على وقَّعوا و احللفاء دول ممثلو فأجتمع. سياسية-اجليو و

 . 1293 متوز يف انلوز

 اىل بريطانيا، خاصة و احللفاء، دول دَعت اليت األسباب مجلة من

 قومٍي كياٍن إقامة على نصَّت اليت سيفر معاهدة من مواقفها تبديل

 قد كردية دولة تأسيس أن  22 و 23 و 29 البنود حسب كردي

 الدولة لصاحل األوسط الشرق يف القوى توازن إخالل اىل يؤدي

 كحليف املوحَّدة تركيا تقبل أن بريطانيا فضََّلت و. تيةالسوفيي



  

 يف ضاّلتها فوَجَدت جنوبًا، االمتداد يف لينني طموح ملواجهة دائم

 .كمال مصطفى

 بني احلدودي النزاع و املوصل والية مشكلة هي هنا يهّمنا ما

 .تركيا و العراق

 و الربيطانية احلكومتني ىعل: "املعاهدة من الثالثة املادة يف جاءت

 العراق و تركيا بني الفاصلة احلدود بتسوية تقوما أن الرتكية

 اىل القضية ُتحال أن على أشهر، تسعة غضون يف و دولية بطريقة

 املدة خالل أتفاق اىل احلكومتان تتوّصل مل إن األمم عصبة جملس

 ."املعيَّنة

 احلدود، لتسوية احلل إجياِد على احلكومتان َعَجَزت أن بعد و

 و السياسيني من جلنة تعيني 1292 أيلول 31 يف العصبة قرَّرت

 و اجملري و البلجيكي منهم العامليني، املستشرقني و اجلغرافيني

 .العراقي و الرتكي و اهلولندي و السويسري

 املوصل عراقية عن للدفاع مدنية مجعيات و جلان بغداد يف تألََّفت

 تأسََّست 1292 الثاني كانون 92 يف و الرتكية، املطالب ضد

 العبيدي حبيب حممد أعضائها من و الوطين الدفاع مجعية

 عبد و الصابوجني مصطفى و احلسيين الفخري أمحد و احلسيين

 ناظم و كمال أبراهيم و العمري أرشد و  احلسيين النقيب الغين

 املطران و غنيمة يوسف الكلداني املطران و اإلمام علي و العمري



  

 كريكور الدكتور أن موصلي صديق وقال. كريكور األرمين

 ضمن من كان( املوصل يف املشهور القصر صاحب) أستارجيان

 .اللجنة أعضاء

 على األسئلة طرح طريق عن احلقائق تقّصي يف عملها اللجنة بدأت

 بك ناظم يذكر بالذات املسألة هذه عن و. العراقيني املواطنني

 يطرحونها األتراك املمثلون كان اليت ةاألسئل نوعية عن النفطجي

 السري أو  تركيا اىل االنضمام بني املفاضلة حول الناس بسطاء على

 .  اإلنكليز خلف

 سكان عدد عن إحصائية الربيطاني املندوب قدََّم األثناء هذه يف

 اليت الرتكي املندوب بها جاء اليت القوائم رفض و املوصل والية

 و. العثمانية العسكرية للخدمة اجملنَّدين مساءبأ قوائَم متثِّل كانت

 حبدود كان املوصل والية تعداد أن الربيطاني املندوب ذَكَر

 من 112,111 و األكراد من 222,111  منهم مواطن 711,111

 و املختلفة املسيحية امللل من  29,111 و الرتك من 22,111 و العرب

 . اليهود من 12,111

 بني احلدود تثبيت و العراق اىل املوصل عائديه للجنةا قرََّرت

 92  يف العصبة جملس قرار حسب بروكسل خط وفق الدولتني

 . 1292 األول تشرين



  

 ملتقى من يبدُأ و الرتكية-العراقية احلدود بروكسل خط يعترب

 الوكالت خبط يلتقي أن اىل اخلابور لنهر الوكالت خطِّ مع دجلة نهر

 فوق كيلومرتات ثالثة بعد على واقعة نقطة ىلا ثم اهليزل لنهر

 بنقطة لينتهي االخنفاض و باالرتفاع اخلط يستمرُّ و. النهر ملتقى

 و بك حاجي نهر حوضي بني الواقع املياه مستقيم خبط االلتقاء

 املياه تقسيم خط يتبع أن بعد و. اوربا شرق من مير الذي رافده

 معاكسًا النهر مع يسري ثم بك، حاجي نهر اىل رأسًا يسري املذكور

 .اإليرانية احلدود اىل اجلريان

 تركيا قِبلت و...  األمم عصبة مقّررات من بروكسل خط كان

 .القرار

 العيان اىل برزت الثنائية للمعاهدة النهائي اإلطار لتثبيت و

 طالبت إذ املوصل، حول الرتكية الضّجة من يتةاملب األهداف

 عراقية أراضي تركيا طلبت. العراقي اجلانب من معيَّنة ٍتبتنازال

 ألسباب امون اشوشار منطقة يف مرّبع كيلومرت 1111 مبساحة

 حصة من 11%  حبصة طالبت و. الوطين بأمنها تتعلق اسرتاتيجية

 ُيسدِّد أن على سنة، 92 ملدة الرتكية النفط شركة يف العراق

. أسرتليين جنيه ألف 721 و ينيمال عشرة قدره مبلغًا أيضًا العراق

 ذات احلديثة العراقية الدولة أمكانيات من الرغم على العراق وافق

 .اخلاوية اخلزانة



  

 أنقرة، يف السعيد باشا نوري العراقي املمثل وجود أثناء يف و

 على العراقية احلكومة استعداد تركيا خارجية وزير على َعَرَض

 عن تركيا تنازل لقاء احدةو صفقة أسرتليين جنيه ألف 211 دفع

 حصة من املعاهدة من عشر الرابعة املادة أقرَّْته الذي استحقاقها

 و عادت لكنها و التسوية، بهذه الرتكية النفط شركة يف العراق

 .املذكورة احلصة من 11% ال قبول على االستمرار فضََّلت

 األول انونك 12  يف باألمجاع األمم عصبة جملس قرار َصَدَر

 بروكسل خط جعل مع الرتكية-العراقية احلدود برتسيم 1292

 باعرتاف عراقية مدينة املوصل وبقيت الدولتني بني  فاصاًل خطًا

 التوقيع مت األساس هذا على و. األمم بعصبة املتمثِّل الدولي اجملتمع

 اململكة و بريطانيا بني معاهدة على أنقرة الرتكية العاصمة يف

 1292 حزيران 2 يف أخرى جهة من تركيا و جهة من ةالعراقي

 غري و نهائية احلدود هذه اعتربت و الرتكية العراقية احلدود لتثبيت

 . املعاهدة من 2 املادة حسب جهة أي من للخرق قابلة

 بالدولة الرمسي اعرتافها تركيا أعَلَنت 1297 آذار 12 يف و

عراق برايي الشخصي كان وبالنهاية ان منح والية املوصل لل العراقية

بقرار من االنكليز وان مسالة االستفتاء وباقي االمور كانت امور 

  .شكلية إلعطاء شرعية للقرار



  

 أول العراق ُشّكلت يف الربيطاني االحتالل َضد العشرين ثورة َبعد

 يناير 2 يف العراقي اجلْيش نواة ِببناء بادرت اليت ِعراقيَّة ُحكومة

 موسى االمام فْوج ِاسم محِل فْوج تشكيل مت حْيُث، 1291 عاّم

 يف يعملون كانوا ساِبقني ِعراقيِّني ُضّباط من تأِلف اّلذي ،الكاِظم

 بغداد العاِصمِة يف الكاِظميَّة يف اخليالة ثكنة يف الُعثمانيَّ اجلْيِش

مِلكيَّة  ِبإرادِة 1299 اذار 2 يف الكاِظم موسى االمام ِبفْوج وُسمَي

 الكاِظميَّة مقر يف الكابولي خان ُاختري اخليالة ُثكنة ِامتِلئ ،بعد

 احللة واصبحت مدينة إىل اخرى مرة نقل ثم 1291 آذار 17 يف هلا

  .بغداد ِفي اخر فوج َذِلَك َبْعَد َشِكَل ُثمَّ ِلْلَفْوِج، مقرًا اْلَحلَِّة َمِديَنَة

 من أغسطس/آب يف شكلت األوىل، العراقية حيث احلكومة

 املندوب( كوكس برسي) السري من مباشر بأشراف 1291 العام

 انيطت وزارة شاكلة على وكانت.. العراق يف الربيطاني السامي

 ثم ومن ،(الكيالني الرمحن عبد) بغداد أشراف بنقيب رئاستها

 حسني الشريف جنل( احلسني بن فيصل) األمري تنصيب جرى

 مؤسسات.. 1291 العام يف عراقلل ملكًا ليصبح( مكة شريف)

 فالبالد احلال بطبيعة منعدمة تكن مل الرمسية العراقية اململكة

 البصرة بغداد،) هي واليات لثالث مقسمة كانت العثماني العهد يف

 على الوالية ضمن مدينة كل بل والية كل وتظم( واملوصل

 أيدي يف العراقية الواليات سقوط وبعد.. صغرية إدارية مؤسسات



  

 الربيطانيون وضع األوىل، العاملية احلرب أبان الربيطانيني

 العثمانيون أنشئها اليت البدائية اإلدارية املؤسسات على مسؤوليتهم

 الطراز وفق حضارية بديلة مؤسسات بصناعة وقاموا العراق يف

 يف األوىل النقيبية الوزارة تشكيل ومع.. آنذاك الربيطاني اإلداري

 اإلدارية اهلياكل ضمن مرة ألول العراقيني إدخال جرى 1291 آب

 يهم ما.. الحقًا ذلك ذكر سيأتي كما اجليش ضمنها ومن اجلديدة

 قبيل والعسكرية للعسكر العراقية الرؤية أو الواقع معرفة هنا

 ..1291 عام األول العراقي اجليش تأسيس

 معادون كانوا العثماني العهد يف العراقيني إن فيه الشك مما

 اخلالف منت اليت األسباب أكثر ومن معها وفاق غري وعلى ةللدول

 ،(التجنيد) هو آنذاك العثمانية واحلكومة العراقي املواطن بني

 ظل يف عاشت األطراف مرتامية الكبرية العثمانية الدولة إن حيث

.. عشر الثامن القرن منذ أوربا يف وخاصة وكثرية طويلة حروب

 إىل صعودًا املرحلة تلك يف تهاقو يف تأكل بل تراجع شهدت كما

 يف اخلاسرة العثمانيني حروب العشرين، القرن مطلع االنهيار قمة

 مئات استنزفت وقد باالنتحار أشبه األحيان بعض يف كانت أوربا،

 من كانوا مجيعهم يكن مل إن ومعظمهم املقاتلني من اآلالف

 امياإللز التجنيد عرب األوربية للجبهات سوقوا بعيدة واليات

 العراقيون.. اجلبهات هذه عن الكبري بعدهم رغم عليهم املفروض

 بشكل البعيدة اجلبهات يف واحلروب التجنيد ظاهرة من عانوا



  

 العراقيون أالف أخذت اليت األوربية القوقاز جبهة يف وخاصة كبري

 باحلروب يهلكوا لومل إنهم حيث احلال، بطبيعة تعيدهم أن دون

 والتفاصيل األمثلة عن وبعيدًا.. هناك مدةاملتج باألجواء هللكوا

 شر والعسكرية التجنيد على نقموا العراقيون إن القول خالصة

 يف الدين رجال مع خاضوها اليت املعارك ساهمت كما نقمة،

 شهد الذي 1291 العام ولغاية 1212 العام منذ االنكليز مواجهة

.. العراق مدن يف العسكرية العشرين ثورة بأندالع األحداث ذروة

 مما.. املسلحة العسكرية الصدامات بسبب كبرية بشرية خبسائر

 من لكن.. العسكرية ضد السلبية االجتماعية املشاعر من ضاعف

 أسسها اليت احلكومة أركان إن إىل اإلشارة جتدر اآلخر اجلانب

 سابقني عراقيني ضباط من كانت 1291 عام العراق يف الربيطانيون

 واشرتكوا العثماني اجليش من فروا ممن العثماني اجليش يف

 إن أي.. 1212 عام حسني الشريف قادها اليت العربية الثورة حبركة

 عن رغمًا العسكري، الطابع عليها طغى األوىل احلاكمة النخبة

 تكبدوها اليت املشكالت مع متعاطفة الغري الشعبية املشاعر

 .احلروب بسبب

 وزير أول ليكون باشا( العسكري جعفر) اختاروا الربيطانيون

 العراقي اجليش تأسيس قبل إي.. األوىل احلكومة يف عراقي دفاع

 استعان العسكري العراقي، اجليش تأسيس مهمة به وانيطت ذاته

 الضباط من األخر وهو باشا( السعيد نوري) املقرب بعديله



  

 األمري حبكومة ثم العربية بالثورة امللتحقني السابقني العثمانيني

 معركة بعد الفرنسيني عليها قضا واليت سوريا يف القصرية فيصل

 لوزير وكياًل السعيد باشا نوري أصبح وقد ،1291 عام( ميسلون)

 الربيطانية اإلدارة مع بالتنسيق اإلعداد وجرى.. العراقي الدفاع

  .األول العراقي اجليش نواة لتأسيس

 تأسيس عن أعلن 1291 عام انيالث كانون من السادس يف

 جعفر بالفريق رئاسته وانيطت ضباط، عشرة من العراقي اجليش

 جرى العام نفس من متوز ويف العراقي، الدفاع وزير العسكري

 اإلمام فوج) اسم وحتت.. العراقي اجليش يف فوج أول تشكيل إعالن

 وليست تطوعية اجليش يف اخلدمة اعتربت وقد ،(الكاظم موسى

 الضباط من األول العراقي اجليش ضباط نواة وكان.. يةإلزام

 األمري ومع 1212 عام العربية الثورة ضمن احملاربني العثمانيني

 دعمًا العراق لعرش فيصل األمري تولي شكل وقد.. سوريا يف فيصل

 .سابقًا وسوريا مكة يف إمرته حتت حاربوا بكونهم اجليش لضباط

 العربية، القومية بثوب لفت وىلاأل العراقية العسكرية العقيدة

 احلال بطبيعة ولكن.. القومية امليول ذوي األوائل ضباطه مبباركة

 الحقًا، انتهجتها اليت بالشوفينية آنذاك القومية الفكرة تكن مل

 تأسيس مرحلة يف احلكومية األولوية إن بالذكر اجلدير ومن

  .ليةالداخ لوزارة أولية بل للجيش توىل مل واجليش احلكومة



  

 مراحلها أبان العراقية اململكة يف املؤثرة أو احلاكمة الطبقة إن

( وحاشيته امللك) واهلامشيني الربيطانيني بني ترتاوح كانت األوىل،

 بالثورة امللتحقني العثمانيني الضباط أي) الشريفيني والضباط

 غالبية أصبحوا رونوآخ والسعيد العسكري ومنهم بعد فيما العربية

 من وجمموعة( الحقًا العراقية اململكة يف احلكوميني املسئولني

 وضباطه وحاشيته امللك.. األموال رؤوس وأصحاب املالكني كبار

 مبؤسسته، واالهتمام اجليش تطوير خالل من حاولوا الشريفيون

 العرش حلماية واململكة للملك الوالء عقيدة أساس على بناءه

 أجندة ضمن يندرج وتطويره اجليش تسليح كان بالتالي.. اهلامشي

 العراقيني الضباط من جديدة طبقة صعود إن إال امللك، قوة تعضيد

 ومنو وقطاعاته عناصره عدد اتساع مع بالتزامن.. الشريفيني غري من

 القرن ثالثينيات أواسط يف وخاصة مؤثر نظامي كجيش قوته

 اجليش استغالل حماولة يف ةسياسي بوادر ظهور يف ساهم.. العشرين

 اكرب كانت وقد.. السياسة لصاحل سطوته واستغالل والءاته بتغري

 قد آنذاك العسكرية املؤسسة فلك يف السياسي التمحور مصادق

 احلديث العراق تاريخ يف جرى عسكري انقالب بأول جتسدت

 عمل الذي ،1232 عام( صدقي بكر) العراقي العسكري بقيادة

اجليش  على السياسي الدور عكست سياسية رياتتغ إجراء على

وهو موضوع مؤلفنا وسنناقشه يف املواضيع القادمة بالتفصيل ان 

  .شاء اهلل

 



  



  



  

 

 إىل تأسيسه يعود الذي العراقي باجليش األمر تعلق وبقدر

 الشعب من انبثق فأنه 1291 سنة يناير – الثاني كانون من السادس

 عديدة ألسباب سياسي بدور للقيام واندفع ، الوطن قضايا وتبنى ،

 ،ومن العثماني اجليش يف اشرتاكهم من مؤسسيه أمل خيبة أهمها

 حسني الشريف بن فيصل األمري قاده لذيا العربي اجليش يف ثم

 ،(  1211-1212) األوىل العاملية احلرب خالل مكة شريف

 وخروجهم ، 1212 العثماني احلكم ضد الكربى العربية والثورة

-1212 االنكليز قبل من احتل وقد ، بلدهم يرون وهم العمل من

1291 .  

 يف هورالتد من الكثري عانى العراق أن سوءا األمر زاد ومما

-1291 الربيطانيني واالنتداب االحتالل فرتتي طوال أوضاعه

 الشمال يف الداخلية االنتفاضات لقمع اجليش استغل فقد ،1239

 شعروا األوائل ومؤسسوه اجليش قادة أن كما. واجلنوب والوسط

 نشأت لذلك. جريانه مع باحلدود يتعلق ما وخباصة التحديات بطبيعة

 السياسية احلياة يف إسهامه ،وزيادة شاجلي تقوية إىل احلاجة

 االجتماعية وظروفه العراق طبيعة بأن نتذكر أن وجيب. العراقية

 من الكثري يواجه جعلته ، جريانه مع حدوده واتساع واجلغرافية



  

 الدول بقضايا العراق الرتباط وكان. العشائرية وخاصة االنتفاضات

  . خاص كلبش فلسطني يف دور له يكون أن يف دور العربية

 عقلية وعلى الدولة يف اجليش دور على تأثريه ترك آخر مهم عامل

 اجليوش عليه هي ملا خالفا باجليش، أنيطت لقد. ضباطه وسلوك

 حني يف الداخليني، األعداء من البالد محاية مهمة العامل، أحناء يف

 وقد. الربيطانية للقوات تركت اخلارجي للعدو التصدي مهمة ان

 أن اجليش من أطلب ال إنين: "  بصراحة ذلك عن فيصل امللك عرب

 تتطلبه سوف الذي احلاضر الوقت يف اخلارجي األمن حبفظ يقوم

 يكون أن هو اآلن منه أطلبه ما أما. العامة اخلدمة إعالن بعد منه

 يف واحد آن يف اهلل، مسح ال تقعان، ثورتني إلمخاد مستعدًا

 هذه ان أعتقد السابق يف كنت " . بعضهما عن بعيدتني منطقتني

 السيد لكن نفسه، فيصل امللك ابتكار من العسكرية الفلسفة

 من صفحات"  مؤخرا صدر الذي كتابه يف يؤكد احلمداني حامد

 مت حيث حبتة، بريطانية فلسفة انها اىل"  احلديث العراق تاريخ

 آذار يف عقد الذي القاهرة مؤمتر يف العراقي اجليش مهمة حتديد

 تأسيس على املوافقة متت لقد. العراق مستقبل يف للبحث 1291 عام

... به الداخلي األمن وإناطة جندي ألف 12 قوامه عراقي جيش

 جليش نواة بتأليف فعال بدأت قد الربيطانية احلكومة وكانت

 األمن حفظ مبهمة للقيام ،1291 ثاني كانون 2 يف عراقي

  ...فوجا 92 من مؤلفا الداخلي،



  

 ابتدأ ذلك أن ونقول العراقي، اجليش تأسيس فظرو عند لنقف

 تشرين 11 يف ببغداد املؤقتة العراقية احلكومة تشكلت عندما

 مع معروفة حدود آنذاك للعراق يكن ومل.  1291 نوفمرب– الثاني

 قبل من حمتلة أراضيه وكانت.  واضح سياسي وال كيان ، جريانه

 تشكلت اليت ةالعراقي احلكومة تكن ومل ، الربيطانية القوات

 تستطيع موقف يف الكيالني النقيب الرمحن عبد السيد برئاسة

 تتعلق لعوامل قوي جيش إنشاء بشأن سريع تدبري أي اختاذ فيه

 قرروا الذين احملتلون يقرره ما على اآلمال وضعت لذلك باالحتالل

 يف القاهرة يف انعقد الذي ،" الربيطانيني الدبلوماسيني مؤمتر"  يف

 القوات وشكل نوع يف النظر" 1291 سنة مارس– آذار 19

 حال يف العراق عن الدفاع مسؤوليات عليها ستقع اليت العسكرية

  " . الربيطانية القوات انسحاب

 عبد السيد إىل العراق ملك 1233-1291 األول فيصل امللك عهد

 رئاسة 1291 سبتمرب– أيلول 11 يف الكيالني النقيب الرمحن

 العسكري جعفر الركن الفريق وكان ، لوزارةا وتشكلت الوزارة

 الضباط إعادة على املوافقة"  قراراتها ومن فيها للدفاع وزيرا

 على وطنهم إىل العثماني اجليش يف يعملون كانوا الذين العراقيني

 واعتماد رتبهم يف البت عملية متت كما" . العراقية احلكومة نفقة

 تفاصيل واستقرت هممناصب تسمية يف عربية عسكرية مصطلحات

 على حظر كما. الضباط رتب وتسمية للجيش العام املقر مسميات



  

 واملنتسبني الضباط مجيع من وطلب األحزاب غاىل االنتماء الضباط

 األخالق ودماثة واللطافة البشاشة إظهار" و الطيب باخللق التحلي

  " . االجتماعية اهليئة ومع إمرتهم يف من مع

يف زمن امللك فيصل االول كان دوره  وباملختصر ان اجليش

السياسي قليل ومل يكن يتدخل مباشرة بالسياسة نظرا حلكمة 

 وخربة امللك فيصل وقوة السياسيني العراقيني آنذاك.  

 من شيء واىل العراقية السياسية احلياة يف اجليش انغمس وقد

 عندما اهلامشي طه األسبق العراقي الدفاع وزير ذهب القبيل هذا

 وباتصال البالد أبناء هم ،بل خشبا ليسوا اجليش ضباط إن: "  لقا

 ما وحيزنهم ، يسرها ما ،فيسرهم بالبالد جيري ما بكل مستمر

 سنة العربية الدول يف انقالب بأول قادته بعض قام وقد" . حيزنها

ليكون بذلك هذا اول تدخل مباشر للجيش باحلياة  1232

ا دور اجليش بالسياسة العراقية السياسية العراقية اال انه قد بد

 م. 1233يظهر عند تولي امللك غازي العرش عام 

دون مبالغة ان الدور السياسي للجيش العراقي بدا ميكن ان نقول 

 عام للعهد وليًا مّسي فعندما فعليا بعد تولي امللك غازي للسلطة

 ملكا ثم عاما 93 عمره يرتاوح شاب وهو احلكم وتوىل 1292

 اليت السياسية للخربة حباجة كان لذا 1233 عام العراق لعرش



  

 والساسة الضباط من املستشارين من مبجموعة عنها استعاض

  .الوطنيني

 فريدة جتربة عاش كونه عربية قومية ميول ذو غازي امللك كان

 إبان العربية األقاليم وحدة على شاهدا كان حيث طفولته يف

 قسمت اليت بيكو سايكس اتفاقية تنفيذ قبل العثماني احلكم

 ناهض. الفرنسي أو الربيطاني النفوذ حتت بلدان إىل العربي الوطن

 الفتية العراقية الدولة لبناء عقبة وأعتربه العراق يف الربيطاني النفوذ

 واإلثارية النفطية ثرواته نهب عن املسؤول وأعتربه وتنميتها،

 حكومة مع التقارب بوادر عهده يف ظهرت لذلك حديثًا، املكتشفة

  .الثانية العاملية احلرب قبل هتلر

ويعود بدء دور اجليش السياسي خللفية امللك غازي العسكرية 

 الثاني تشرين 9 يف امللكية العسكرية باملدرسة غازي االمري باشر

 كريةالعس املدرسة نظام من الثالثة الفقرة يف قبوله مت حيث 1291

 املدرسة لكون وذلك. الثاني تشرين 1 يف بغداد وصوله بعد وذلك

 :الطلبة من اقسام ثالثة تقبل

 .الثانوية الدراسة اكمل الذي املتعلم القسم. 1

 او صف يف ودرسوا االبتدائية اكملوا الذين وهم الوسط القسم. 9

 .املتوسطة يف صفني

 .العشائر رؤساء ابناء. 3



  

 لذا. خياال ضابطا فيها ابنه يتخرج ان صلفي امللك رغبة وكانت

 اخليل ركوب على لتدريبه العناية تبذل ان الدفاع وزير من طلب

 اوامره يصدر ان الدفاع وزير اوصى كما. الفروسية على والتمرن

 ومعاملته التالميذ كبقية غازي اعتبار بوجوب املدرسة مديرية اىل

 يف سواء متييز اي بدون االخرون بها يعامل اليت الطريقة بنفس

. نفسه على يعتمد ان لغرض املنام او املشرب او املأكل او الدروس

 ال ان وأمر. ذلك على يؤكد كان للمدرسة امللك زيارات وخالل

 .”فيصل بن غازي الشريف“ باسم بل االمارة بألقاب يلقب

 مع االندماج له واضافت التواضع سجية على املعاملة تلك ركزت

 حب وكسب العسكرية الروح وطاعة والتآلف التالميذ بقية

 يف وخاصة االلفة مظاهر عليه وظهرت وزمالئه اساتذته واحرتام

 االجتماعي سلوكه يف تغيري بدأ وهنا املدرسة نادي وجلسات العطل

 واالوضاع االمور فيها تناقش ان البد اجللسات هذه كانت حيث

 طالب على حمظور السياسة عن احلديث بان علما السياسية

 بعض بني سري تنظيم هناك كان ولكن. العسكرية املدرسة

 الضباط كان حيث املدرسة يف الصباغ الدين صالح بقيادة الضباط

 كان حيث ”االركان مدرسة“ يف او املدرسة يف مناصبهم هلم

 وال السياسي االستقطاب حمور هو العراق يف االنكليزي الوجود

 املؤيد والتيار االنكليز لوجود الرافض التيار بني ثالث تيار يوجد

 .بقائهم ضرورة ويرى



  

 وتفوقا جرأة العسكرية املدرسة يف وجوده خالل غازي اظهر

 من وبالرغم اساتذته واعجاب تقدير على فحاز ملحوظا ونشاطا

 ادارة لكن الطالب كبقية معاملته على فيصل امللك تأكيد

 اىل خالهلا من تهدف استثنائية فرصا تعطيه احيانا كانت املدرسة

 والتصرف االدارة اساليب على وتعوده العسكرية الروح اذكاء

 هذه وان. عهد كولي اليه تنظر كونها هذا كل. العسكري

 فاضل“ املعلم له عينت ثم ومن خترجه بعد له تتاح ال سوق االمور

 االنكليزية اللغة يف خصوصية دروسا له هيأت ان بعد ”اجلمالي

 واصبح اليها حباجة وجدته ان بعد اضياتوالري العربية واللغة

 الساعة من االسبوع يف ايام مخسة املدرسة اىل يذهب ”اجلمالي“

 عن راضيا امللك يكن مل. مساءا التاسعة الساعة اىل السادسة

 والرياضة الفروسية يف عنه راض هو مثلما الدراسي ابنه مستوى

 مرافقيه احد عني 1292 حزيران يف انه نرى لذا االخرى واهتماماته

 عدم اسباب على ليقف ومراقبا مرافقا ”الزهاوي خالد الضابط“

 االمري ”الزهاوي خالد“ رافق العام ذلك صيف ويف بالدروس اهتمامه

 تقريرا 1292 آب 91 يف امللك اىل ورفع الشمال اىل سفره يف غازي

 ولكن الثقافية بالنواحي اهتمامه وعدم بالدروس ضعفه فيه اكد

 على تدل صفات كلها وعزوم ونشط جريء بانه خرىا نواح من

 مالزم رتبة على حيصل بان امللك اكتفى التقارير هذه بعد. ذكاء

 بعد وذلك( هورست ساند) مدرسة اىل ارساله فكرة وتالشت ثان



  

 ثانيا مالزما 1239 متوز يف العسكرية املدرسة من غازي خترج ان

 .خياال

 فيصل امللك قرر العسكرية املدرسة من غازي االمري خترج ان بعد

 اساليب على تدريبه ذلك وراء من اهلدف وكان. له مرافقا تعيينه

 حبضور له يسمح وكان بأنواعها القضايا مع والتعامل االدارة

 سفراته يف معه يأخذه واخذ. االجتماعات يف جتري اليت املناقشات

 من ويزيد معلوماته ينمي ان اجل من وذلك العراقية املدن بعض اىل

 مدرسة“ مناورات يف ويشركه املناطق مشاكل على ويتعرف خربته

 الثقايف مستواه من يرفع ان واراد. الشمالية املناطق يف ”االركان

 1239 متوز 11 ويف كتاب، من جزءا صباح كل يقرأ ان منه فطلب

. غازي االمري مكتب اىل امللكي الديوان مكتبة تنقل ان تقرر

 ان( رحيم نعوم( )بغداد يف احلرية مكتبة) صاحب من طلب كما

 الدنيا ــ اهلالل ــ املصور“ اجملالت يف لألمري اشرتاكا يسجل

 وجمالت صحف وهي ”االهرام ــ املقطم ــ شيء كل ــ املصورة

. انكليزية صحف وهي( نيوز ولندن مرر ديلي) وكذلك مصرية

 التعلق شديد ولده ان الحظ ان عدب هذا امللك اجراء وكان

 الضباط وخصوصا معهم الزيارات تبادل من ويكثر بأصدقائه

 السهر ثم ومن عهد ولي كونه عن بعيدا كأصدقاء معه وتعاملهم

 الضباط بآراء واندفاعه الوطنية النزعة الحظ كما وتناول اخلمور



  

 ابالشب بهؤالء غازي التقاء خيشى بدأ املالحظات هذه ومن الشباب

. يومية تقارير عنه ويرفع حركاته كل يرصد من يضع ان فقرر

 ان فكر لذا غازي االمري صاحل بغري التقارير هذه مجيع فكانت

 ما ظهرالسياسية وهو  االدارة على وتدريبه جانبه اىل غازي يبقي

جليا يف تعاون امللك غازي مع بكر صدقي بالقيام بانقالب بكر 

  .م1232صدقي عام 

 بكر الركن الفريق به قام الذي العسكري االنقالب يعد

 حدثا 1232 عام االول تشرين من والعشرين التاسع يف صدقي

 وامللوك والرؤساء الساسة به فوجئ االوسط الشرق يف مهما تارخييا

 يف مجاهريي بتأييد االنقالب قوبل وقد والعامل العربي الوطن يف

 باملظاهرات العراقية الوطنية اجلماهري فقامت العراق ءارجا عموم

 كوردستان مناطق وكافة وواسط والناصرية والبصرة بغداد يف

 التهاني لتقديم بغداد اىل الوفود ارسال ومت لالنقالب تأييدا

 اماهلم لتحقيق خريا االكراد واستبشر اجلديدة للوزارة والتربيكات

 االنقالب قائد كون املشروعة القومية مطالبهم لنيل وطموحاتهم

 . عليه كبرية آماال وعلقوا كورديا

 مبوضوع علم على كان غازي امللك بان يعتقد من هناك ان اال 

وهو  االنقالب هذا لتدبري صدقي بكر مع تواطأ وقد االنقالب

 من شديد بشكل ومنزعجا مستاًء كان امللك الن الراي االرجح



  

 االسرة وضد ضده بإجراءاتها تمتاد اليت اهلامشي ياسني حكومة

 امللكي البالط موظفي من عدد ابعاد مثل عامة بصورة املالكة

 اخلزانة على شديدة رقابة ووضع غازي امللك مرافقي بعض وطرد

 الذي 1232 لسنة 72 رقم املالكة االسرة مرسوم واصدار امللكية

 ورئيس الوزراء رئيس من يتكون خاص جملس تأليف على نص

 الدفاع ووزيري امللكي الديوان ورئيس والنواب عياناال جملس

 وكذلك واالمراء االمريات زواج قضايا يف للنظر والعدلية والداخلية

 ويذكر - املالكة بالعائلة اخلاصة والتأديبية االنضباطية االمور

 االصل كوردي وهو عارف فؤاد املتقاعد اللواء غازي امللك مرافق

 منه والتخلص اهلامشي ياسني هيمنة من التخلص اراد غازي امللك ان

 ساندوا الذين اخرين وضباط صدقي بكر بالفريق عالقته فوطد

  . باالنقالب صدقي بكر

 كركوك قرب( عسكر) قرية يف ولد كردي صدقي وبكر

 ضابطًا ليتخرج اسطنبول يف احلربية املدارس يف ودرس 1112 عام

 بداية منذ اقيالعر اجليش اىل انظم وقد العثماني، اجليش يف

 .اول مالزم برتبة 1291 الثاني كانون 2 يف تأسيسه

 عهد يف ركن فريق رتبة اىل وصل حتى العسكرية رتبة يف تدرج

 العراقي اجليش قاد عندما والعنف بالقسوة اشتهر وقد. غازي امللك

 ،كذلك1233 عام يف ما مسي الحقا مبذحبة مسيل اآلثوريني ضد



  

 منطقة يف العشائر ثورة انية، وقمعالبارز الكردية احلركة ضد

 .1232 عام االوسط الفرات

 جاهدة املعارضة عملت الثانية اهلامشي ياسني وزارة عهد يف

 االيام تلك ويف الوسائل، بشتى باحلكم املتشبثة احلكومة ألسقاط

 العسكرية الفرقة قائد منصب يشغل الذي صدقي بكر كان

 سليمان حكمت املعروف املعارضة قطب على تمرارباس يرتدد الثانية

 رغم اهلامشي وزارة استئثار حول يدور ما غالبًا احلديث وكان

 .الشعيب للتأييد افتقادها

 بكر برأس فشيئًا شيئًا ختتمر االنقالب فكرة كانت وقد

 نوري اللطيف عبد بالفريق وثيقة عالقة على كان الذي صدقي

 فكرة صدقي عليه عرض ،وقد االوىل العسكرية الفرقة قائد

 معًا العمل على وتعهدوا اهلامشي، حكومة ألسقاط االنقالب

 .حلركتهما يهيئان االثنان وبدأ الفكرة هذه لتحقيق

 ان صدقي بكر وجد 1232 خريف يف اجليش مناورات ويف

 تقتضي املناورات خطة كانت حيث ساحنة اصبحت الفرصة

 اخلطة وكانت وبغداد، خانقني بني محرين جبال فوق اجراءها

 يف نوري اللطيف عبد الفريق بقيادة االوىل الفرقة تكون ان تفرض

 .بغداد عن الدفاع موضع



  

 وجرى االول تشرين شهر بداية يف املناورات لتلك موعد حُدد وقد

 ان على( قرغان) اىل( تبه قره) من الثانية الفرقة نقل على االتفاق

 اكثر تبعد ال اليت بعقوبة اىل الفرقة وحدات تسلل ذلك بعد جيري

 .بغداد عن كم 21 من

 لتلتحق بلدروز من االوىل الفرقة نقل على االتفاق مت وكذلك

 بعض قبل من العتاد نقل جرى بعقوبة، وكذلك يف االوىل بالفرقة

 جرت التحركات هذه السليمانية، وكل يف املؤمتنني الضباط

 مل العسكرية االستخبارات ان حبيث شديد وتكتم عالي حبذر

 .شيئًا تلحظ

 اجليش اركان رئيس سفر االنقالب خطة اجناح يف ساهم ومما

 وقد. الوزراء رئيس شقيق وهو العراق خارج مهمة يف اهلامشي ياسني

 االنقالبني على سهل الذي االمر نوري اللطيف عبد الفريق عنه اناب

 .مهمتهم

 صدقي بكر بني االنقالبية القوات حترك قبل لقاء جرى وقد

 االتفاق ومت اخلطة وتفاصيل موعد على واتفقا نوري اللطيف وعبد

 بيان إعداد ومت( االصالحية الوطنية القوة) حركتهم تسمية على

 علي حممد العقيد بقيادة الطائرات من عدد اعداد وجرى االنقالب

  .للتنفيذ جاهز شيء كل اصبح وبذلك. جواد



  

 من 1232 االول تشرين 97 اخلميس ليلة يف االنقالب قوات زحفت

 قامت حيث التالي اليوم صباح ووصلتها بعقوبة اىل وبلدروز قرغان

 والتلفون الربيد دوائر على واستولت ببغداد االتصال خطوط بقطع

 حنو زحفها واصلت ثم املدينة، يف االسرتاتيجية املواقع من وعدد

 .صدقي بكر الفريق يقودها بغداد

 يقود حربية طائرات ثالث بغداد مساء يف شوهدت الثناءا هذه ويف

 اليت املنشورات الوف تلقي وهي جواد علي حممد العقيد هااحدا

 -:فيه جاء ،ومما لالنقالبيني االول البيان على احتوت

 من املؤلف اجليش صرب نفذ لقد الكريم العراقي الشعب ايها" 

 احلكومة تماماه جراء من تعانونها اليت احلالة من ابنائكم

 تكرتث ان دون الشخصية، وغاياتها مبصاحلها احلاضرة

 إقالة املعظم امللك جاللة صاحب اىل فطلبنا ورفاهكم، ملصاحلكم

 برئاسة املخلصة الشعب ابناء من وزارة وتأليف القائمة، الوزارة

 ".احلسن بذكره البالد هلجت طاملا الذي( سليمان حكمت)

 ريثما( )اجلائرة) احلكومة قاطعةم على املوظفني البيان وحث

 رمبا اجليش ان من البيان ،وهدد( بها تفخرون اليت احلكومة تؤلف

 بتوقيع البيان وجاء .االضرار بعض جتلب فعالة تدابري لفرض يضطر

 (.صدقي بكر الفريق االصالحية الوطنية القوة قائد)



  

 استقل االنقالب ببيان تلقي الطائرات كانت الذي الوقت ويف

 امللك اىل حاماًل الزهور قصر اىل وتوجه سيارته سليمان متحك

 نوري اللطيف وعبد صدقي بكر الفريقان وقعها اليت املذكرة

 ياسني وزارة إلقالة للملك ساعات ثالث مهلة فيها حددا واليت

 .حيدر رستم امللكي الديوان رئيس اىل سلمها حيث اهلامشي

 االتصال اىل بادر حتى اهلامشي ياسني االنقالب نبأ بلغ ان وما

 غازي امللك ان التلفونية احملادثة خالل ابلغه الذي صدقي ببكر

 املكاملة ينهي ان اال اهلامشي من كان فما باالنقالب، علم على

 .امللك ملقابلة الزهور قصر اىل فورًا ويتوجه التلفونية

 اهلامشي ياسني استدعاء السرعة وجه وعلى امللك طلب وباملقابل

 السعيد نوري اخلارجية ووزير العسكري جعفر الدفاع ووزير

 .الوضع تدارس لغرض الربيطاني السفري وكذلك

 وسائاًل غازي امللك خماطبًا الربيطاني السفري حتدث اللقاء واثناء

 وحتدث ذلك نفى امللك ان اال باالنقالب مسبق علم على كان ان اياه

 يثق اليزال كان اذا فيما امللك اىل سؤاله موجهًا اهلامشي ياسني

 سيقدم فأنه واال االنقالبني ملواجهة مستعدة الوزارة فأن بالوزارة،

 .حكومته استقالة

 لقمع التدخل الربيطاني السفري من طلب فقد السعيد نوري اما

 الشؤون يف التدخل ال تود بريطانيا ان ابلغه السفري ان اال االنقالب

 .الداخلية



  

 بأمر علم على كان انه للملك اضحالو التهاون خالل ومن ويبدو

 يكن مل امللك ان حيث تفاصيله، يعرف يكن مل وان االنقالب

 شؤون يف مربرة الغري تدخالته يف وخصوصًا اهلامشي لياسني مرتاحًا

 .امللك

 الستقالة مهلة االنقالبيون حددها اليت الثالث الساعات مضت

 عشرة احلادية اعةالس يف الطائرات بادرت ذلك يتم مل وملا الوزارة،

 الوزراء جملس مقر على القنابل بألقاء اليوم ذلك صباح من والنصف

 اهلامشي، ياسني بيت من القريبة الربيد ودائرة الداخلية، ،ووزارة

 واصيب اشخاص سبعة القصف جراء قتل وقد الربملان ودار

 .العشرات

 تشرين 92 يف امللك اىل استقالتها تقديم اىل احلكومة اضطرت

 اىل غازي امللك سارع ثم فورًا، االستقالة قبول ومت 1232 الولا

 رغبة على بناءًا اجلديدة، الوزارة بتأليف سليمان حكمت من الطلب

 له يوجه ان امللك من طلب سليمان حكمت لكن االنقالبيني،

 وضوح وعدم الوضع حلراجة وذلك الوزارة، بتشكيل خطيًا تكليفًا

 .املوقف

 آخر جانب من فأنها استقالتها، احلكومة متقد الذي الوقت ويف

 جعفر الدفاع وزير بعث عندما االنقالب، افشال اىل سعت

 للتحرك اياهم داعيًا اجليش قواد من عدد اىل رسائل العسكري

 كذلك شيء، فعل تستطع مل الرسائل تلك ان اال بغداد حلماية



  

 فأتصل بغداد حنو القوات زحف إيقاف العسكري جعفر حاول

 .امللك من رسالة حيمل وانه ملقابلته آٍت انه وابلغه صدقي رببك

 جعفر من للتخلص فرصة انسب صدقي بكر وجدها وقد

 احلكومة يف القوي والرجل -السعيد نوري صهر– العسكري

 .لقتله ضباطه مع االمر فرتب

 عبادي امساعيل النقيب استقباله يف وجد العسكري وصول وحني

 .االفراد من عدد مع

 على واجربه سالحه من العسكري بتجريد الفور على عبادي وقام

 وعندما الضباط، بعض ورافقه محايته دون منفردًا السيارة ركوب

 اجلميع، ونزل توقفوا الوزيرية نهر اىل تقلهم اليت السيارة وصلت

 صدقي بكر ليخرب خليل إبراهيم العريف سائقه عبادي فأرسل

 وصل حتى دقائق سوى متِض ومل العسكري، جعفر بوصول

 برودس والزا امني جواد وحممد فتاح ومجال مجيل مجال الضباط

 .احلال يف فأردوه العسكري على النار بأطالق قاموا حيث

 للسفارة اللجوء اىل سارع السعيد نوري اىل مقتله خرب وصل وملا

 .البالد خارج بتهريبه قامت اليت الربيطانية

 وصلت حيث بغداد وحن بالزحف نياالنقالبي قوات استمرت

( باشا ناظم سدة) واحتلت الظهر بعد الرابعة الساعة مشارفها

 شوارع القوات دخلت ساعتني من أقل بالعاصمة، وبعد احمليطة



  

 مكتوبًا خطابًا امللك وجه الوقت هذا مقاومة، ويف دون بغداد

 .احلكومة تشكيل سليمان حكمت بتكليف

 كامل السيد دار يف يومني قبل اجتماعًا عقد قد سليمان وكان

 بأمساء قائمة لوضع حديد وحممد التمن ابو جعفر وضم اجلادرجي

 يف طرح االنقالب، وقد جناح حالة يف اجلديدة احلكومة اعضاء

 لتطمني وزاري منصب يف السعيد نوري اختيار حول اقرتاح االجتماع

 وابو اجلادرجي قبل من بالرفض قوبل االقرتاح لكن االنكليز

  .ايضًا االنكليز من القريب جرب صاحل عنه بدال قرتحاوا التمن

 -:االنقالبيني حكومة تشكيل

 امللكية االرادة وصدرت حكومتهم تسمية االنقالبيون امت

 -:التالي الوجه على وجاءت بتشكيلها

 .للداخلية ووزيرًا للوزراء، رئيسًا سليمان حكمت -1

 .للمالية وزيرًا التمن ابو جعفر -9

 .للعدلية وزيرًا جرب صاحل -3

 .للخارجية وزيرًا االصيل ناجي -2

 .واملواصالت لالقتصاد، وزيرًا اجلادرجي كامل -2

 .للمعارف وزيرًا ابراهيم يوسف -2

 طه من بداًل اجليش اركان رئيس منصب صدقي بكر وتوىل

 قائد ان من راقيونالع اندهش وقد التقاعد اىل احيل الذي اهلامشي

 .املنصب بهذا اكتفى قد االنقالب



  

 العراق غادرا فقد الكيالني عالي ورشيد اهلامشي ياسني اما

 .صدقي بكر بطش من خوفًا ايضًا الربيطانية السفارة ومبساعدة

 ورئيس غازي امللك لقاء اىل الربيطاني السفري اسرع وقد

 الوزارة تنوي ما على ،ليقف سليمان حكمت اجلديدة احلكومة

 تعهدات حترتم احلكومة بأن نهبتطمي سليمان قام وقد عمله

 .ايضًا امللك فعله ما وهذا العراق،

 اغلب كان حلكومة فعاًل اطمأنت بريطانيا كانت ان أدري وال

 انها أم( غروبه) بغداد يف االملاني بالسفري وثيقة صلة على اعضائها

 .لتغيريه ومرتبصة منتبهة ستبقى لكنها احلالي، الواقع باألمر قبلت

 اقدام تثبيت اجلديدة للحكومة بالنسبة املهام اول من وكان

 السلطة اجهزة يف واسعة تغريات اجراء اىل جلأت حيث سلطتها،

 للوزارة املؤيدة العناصر كافة بأبعاد وقامت والدبلوماسية االدارية

 .السابقة

 كافة على سلطتها وبسطت اقدامها احلكومة ثبتت ان بعد

 اجمللس حبل املتمثلة الثانية اخلطوة امامها نتكا البالد احناء

 وهكذا السابقة احلكومة عهد على انتخابه جرى الذي النيابي

 انتخابات ألجراء متهيدًا اجمللس حبل امللكية االرادة استصدرت

 .االنقالبيني حلكومة املوالية العناصر صعود تهيئة لغرض جديدة



  

 على اكد ذيال الوزاري مبنهاجها احلكومة تقدمت كذلك

 مصلحة من فيه ملا بريطانيا ومع وجريانه العراق بني العالقات تعزيز

 االصالحات على طبعًا املنهاج اكد كما االطراف مجيع

 .ذلك وغري التعليم وعلى والعسكرية االقتصادية

 يف املشاركون االهالي مجاعة شعر اشهر سبعة حوالي بعد

 فقدم احلكومة ؤونش يف اجليش تدخل حول عميق بقلق احلكومة

 وزيرين حّثا أن بعد استقالتيهما التمن ابو وجعفر اجلادرجي كامل

 .ابراهيم ويوسف جرب صاحل وهم عليها آخرين

 املسيطرة الفعلية القوة هم واعوانه صدقي بكر اصبح وهكذا

 كتابه يف اليايف الفتاح عبد حممد ويذكر الوزراء، رئيس على

 خلع كانت احلقيقية صدقي بكر نية ان( انقالبني بني العراق)

 بهلوي رضا حممد فعل مثلما احلكم مقاليد على والسيطرة امللك

 .تركيا يف اتاتورك كمال ومصطفى ايران يف

 العسكريني ألغلب االعلى املثل واتاتورك بهلوي كان حيث

 بكر الستلم كذلك كان فلو وجيهًا الرأي هذا يبدو وال .العراقيني

 يدير كان انه قائل يقول احلكومة، وقد من اعلى منصبًا صدقي

 واجراء للوثوب املناسبة الفرصة ينتظر وكان فعليًا احلكومة

  .اجلذرية التغيريات



  

 من اخريًا متكنت اليت املعارضة هلجمات احلركة تعرضت

 يف صدقي بكر الفريق قائدها اغتيال يف وجنحت عليها االجهاز

 جيريها عسكرية مناورات اىل ُدعي حيث. 1237 بآ/11 يف املوصل

 ليلته يقضي ان صدقي قرر تركيا اىل طريقه ويف الرتكي، اجليش

 عصرًا جيلس كان وبينما املوصل، يف اجلوية القوة سرب مقر يف

 اجلندي عليه ،دخل الضباط من بعدد حماطًا السرب مقر بناية امام

 ثالث عليه لقواط صدقي بكر رأس على ووقف التلعفري حممد

 كتابه يف العارف امساعيل لقتله، يقول كافية كانت رصاصات

 حممد اجلندي هيأ الذي الضابط ان( متوز 12 ثورة اسرار)

 االصل، وان الكردي خورشيد حممد هو االغتيال لعملية التلعفري

 الكبار الضباط بعض قبل من هلا خمطط كان باألساس العملية

 بعيدين االنكليز يكن لعراقية، وملا السياسة رجال من والعديد

 بعد يومًا يزداد قلقهم كان بالتأكيد، فقد االغتيال موضوع عن

 الغانيات احدى من زواجه وجاء صدقي بكر توجهات من يوم

 بكر صفحة طويت وهكذا االنكليز، قلق من ليزيد االملانيات

 يف ناداًل يعمل كان انه يقال جندي يد على مغامرته وانتهت صدقي

انه  ما قيلالسرب لتتم بعده بعامني تصفية امللك غازي يف  مقر

  .حادث سيارة لكن اغلب االدلة تشري اىل انه اغتيال مدبر



  

رغم ان مقتل امللك غازي ال يعد انقالبا اال انه يدخل يف سياق 

 ك غازياالنقالبات وتغيري احلكام بطرق غري شرعية حيث تويف املل

 يقود كان عندما 1232 سنة أبريل 2 يف( غامض) سيارة حادث يف

 امللكة زوجته أدلت الكهربائية، األعمدة بأحد فاصطدمت سيارته

 وفاته حالة يف أوصاها بأنه الوزراء جملس أمام بشهادتها عالية

 .فيصل ابنه على وصيا( شقيقها) عبداإلله األمري بتسمية

 اليت الدالئل بعض بسبب وفاته حول التكهنات من الكثري هناك

 حكومة من تقربه بسبب منه التخلص حياول من وجود إىل تشري

 التناقض ومنها العراق، يف الواسع النفوذ ذوي اإلجنليز ضد هتلر

 الطبية اللجنة تقرير وبني اجلثة عاينوا الذين األطباء تصرحيات بني

 سندرسن، الربيطاني الطبيب اسةبرئ كان والذي بوفاته اخلاص

 يقود وهو حادة بآلة الرأس خلف يف املباشرة إصابته أيضا ومنها

 اصطدام جراء كان الوفاة سبب بأن رمسيا أعلن حني يف سيارته

 الطبيب شوكت صائب الدكتور كهرباء، يرى بعمود امللك سيارة

 سيارة عن الصور ان كما كهرباء بعمود ليست الضربة ان العراقي

 من االصطدام بان بينت اليت و متاما حجبت االصطدام بعد امللك

 خادم اختفاء و اليسار جهة يف جالسا امللك كان حني يف اليمني جهة

 وكان عارف فؤاد اللواء اشار كما،  احلادث بعد سعيد عبد امللك



  

 يف حراسة مفرزة يرسل كان بانه للملك مرافقا بفرتة احلادث قبل

 امللكي احلرس من نقله بعد انه اال احلادث يهف جرى الذي الطريق

 وجود إىل حديثًا املعلنة الربيطانية الوثائق وتشري.  ذلك يتم مل

 السري يومئذ بغداد يف الربيطاني السفري بني خاصة مراسالت

 من التخلص ضرورة حول الربيطانية واحلكومة بيرتسون موريس

 وجوده بسبب نهع بدال علي بن زيد األمري وتنصيب غازي امللك

 والذي العراق يف الربيطانية السياسة تنفيذ أمام عثرة كحجر

 للمملكة ملا العربي األوسط والوطن الشرق يف الوضع على ينعكس

 بسبب املنطقة يف والدولية العربية السياسة يف مؤثر وزن من العراقية

 كان الذي اآلخر والبعض العربية الدول لبعض احلديث التكوين

 الناجم الدولي االحتقان ظروف ظل يف االحتالل حتت رزحي الزال

 العامل يف النازية والفاشية واليابانية الدكتاتوريات نفوذ توسع عن

 ذلك بيرتسون موريس السري ينكر ومل الثانية العاملية احلرب عشية

 يف كان وقد يبعد ان جيب غازي امللك ان قال اذ مذكراته يف

 .   احلادث قعو عندما اسبانيا إىل طريقة

 الروح انطلقت حيث القومي النهوض عهد غازي امللك عهد كان

 بتوليه والعرب العراقيون استبشر وقد اشدها على والوطنية القومية

 الشعور وساد القومية الرموز من رمز اىل غازي فيها فتحول امللك

 من مات اليت العرب توحيد يف  والده خطى على يسري سوف بانه



  

 طول على القومية والشخصيات االحرار املواطنون به تعلق لذا اجلها

 نفسه الوقت يف ولكن ورجائهم اماهلم حمط واعتربوه العربي الوطن

 نوري امثال بالعرش املرتبطني العراقيني السياسيني بعض شعر

 السعيد نوري فبدأ ، غازي امللك وجود خبطورة واعوانه السعيد

 الشاب بامللك لإلطاحة والدسائس املؤامرات حبياكة وزمرته

  اىل الزهور قصر اذاعة من امللك صوت انطلق ان بعد وخصوصًا

 وطرد واالحتاد للوحدة العربية واالمة خالهلا من الشعب اعداد

 مبستقبلهم العرب ويبشر والعزائم اهلمم ورفع اوطانهم اىل االنكليز

 اكثر واعتربها بريطانيا على وركز التام ستقاللاال ظل يف املنشود

 معه فتجاوبت والقومية الوطنية مصاحلهم على وخطرًا للعرب عداًء

 .العربي والوطن العراق يف مكان كل يف اجلماهري

 خطرًا امللك يف غازي وجود ان يعتقدون االنكليز جعل هذا كل

 هسالح اعتربوها اليت اذاعته وكذلك مصاحلهم على شديدًا

.  العرش عن تنحيته او بقتله اما منه التخلص قرروا ولذلك املاضي

 شعبيته وهي سالحه من جتريده اىل االمر بادئ يف عمدوا لذا

 الشعب اوساط بني مسعته تشويه اىل فعمدوا العراق يف الواسعة

 الكاذبة االشاعات اطالق هي االجتاه هذا يف خطوة اول فكانت

 فأخذوا الشخصية وتصرفاته لوكهس ضد امللفقة االخبار وخلق

 جتري كانت اليت بالنساء املريبة عالقته وعن عنه االقاويل يروجون

 قصر يف ام احلارثية قصر يف ذلك كان سواء امللكي القصر يف



  

 ويواصل اخلمر على مدمن امللك بان اشاعوا كما غريب ابي يف امللح

 امللكي البالط يف حوله جيري ما يدري ال وهو نهار ليل الشرب

 عزله حاولوا ثم. مثاًل البالط اىل يذهب فهو الشرب يف افراطه لشدة

 وعسكريني ساسة من له املخلصني من اليه واملقربني اصدقائه عن

 السجن يف وزجهم القتل او بالتآمر كاتهامهم عدة اساليب حتت

 اىل عمدوا كما.  منهم للتخلص التقاعد على بعضهم احالة مت كما

 حتت وعسكريني ساسة من له املخلصني اخلدم و احلرس قتل

 هذه من فرغوا ان وما. وغريها بالتآمر كاتهامهم عدة اساليب

 شجعهم وقد امللك حياة على التآمر هي الثانية باملرحلة بدأوا املرحلة

 يف قال الذي( بيرتسون موريس) الربيطاني السفري تصريح ذلك على

 وبذلك(. وخيلع) عليه ريسيط ان جيب غازي امللك ان ،1232 اذار

 حقدًا للملك يضمر كان الذي السعيد نوري امام الطريق فتح

 بكر انقالب يف العسكري جعفر صهره مقتل منذ شديدًا وكرهًا

 مبوافقة مت االنقالب ان السعيد نوري ويعتقد1232 سنة صدقي

 السعيد نوري يكره كان غازي امللك ان كما. غازي امللك وتأييد

 القوميني السياسيني اليه ويقرب مناسبة كل يف كماحل عن ويبعده

 وحقدًا كرها السعيد نوري عند ولد. وغريها هذه كل والوطنيني

 2 يوم اراد ما له مت وقد. فرصة اقرب يف منه التخلص من والبد

 نوري يؤازر وكان. العمود يف اصطدامه قصة باختالق 1232نيسان

 امللكة وشقيق االله بدع عمه ابن امللك على مؤامرته يف السعيد



  

 ال حيبذ وكان امللك من احرتامًا يلقي ال االله عبد وكان. عالية

 املشاكل من الكثري خيلق كان النه. البالط او القصر يف وجوده

 غازي اىل ينظر االله عبد وكان ، عالية امللكة زوجته وبني بينه

 يطبس فموظف هو اما العراق عرش تبوأ الذي والغرية احلسد بعني

 باإلضافة احتياجاته يسد ال بسيطًا راتبًا يتلقى اخلارجية وزارة يف

 وجلسات القمار موائد بني وقته يقضي وكان بالدراسة فشله اىل

 االله عبد شخص يف والنواقص العيوب هذه كل. اخليل سباق

 ويف غازي امللك قتل وهو ملشروعه جينده ان السعيد نوري مكنا

 عبد وان السيما معه وتعاون له اخلص هو ان بالوصاية نفسه الوقت

 يف وفشله احلجاز عرش عن علي امللك والده نتيجة عقدة حيمل االله

 غازي امللك مقتل حادثه تدبري مت وهكذا. الزواج يف وفشله الدراسة

 ذلك مت احلارثية وقصر الزهور قصر بني املار الطريق يف السيارة يف

 .1232 نيسان 2-3 ليلة يف

 ابو حمسن السيد حتدث احلسين الدين هبة جواد دالسي يقول

 العائلة عن احلديث ضمن 1221 عام متوز19 السبت مساء طبيخ

 وانا: قال ومقتله غازي وامللك االله عبد واالمري اهلامشية املالكة

 ملقتله االسباب احد من كنت انين من روحي بأمل نفسي يف اشعر

 ايام باربعة غازي مقتل قبل: قال كيف؟ له قلت.. ادري ال حيث من

 تناول وبعد املعتاد حبسب آذار 31 اخلميس ظهر البيت اىل عدت

 وكانت عليه املعتاد القيلولة نوم من قسطًا ألخذ ذهبت. الغذاء



  

 بان اخربوني انام ان وقبل.. الظهر بعد من الواحدة حوالي الساعة

 عن ويعتذر حيدثين فاخذ. اهلاتف على يطلبك االله عبد االمري

 بالسرعة الزهور قصر اىل احلضور ينم ويطلب الوقت بهذا ازعاجي

 عند سأكون فأجبته. املالكة العائلة يهم خاصألمر  ..املمكنة؟

 ويف ..بانتظارك انا :وقال فشكرني..  ساعة نصف خالل مسوه

 فوجدت ربعًا الثانية يف الساعة وكانت ..اليه بسيارتي توجهت احلال

 وعلى ينتظرني للقصر الداخلية الباب عند واقفا االله عبد االمري

 وصافحته حييته ان وبعد دهشيت يف زاد مما االرتباك دالئل وجهه

 العائلة حيث الداخل اىل تفضل فقال اهلل؟؟ شاء ان خري له قلت

 االستقبال قاعة داخل اىل امامي هو وتقدم!! بانتظارك املالكة

 عبد االمري والدة يعل امللك زوجة نفيسة امللكة القاعة يف فوجدت

 االمرية ثم غازي امللك زوجة عالية امللكة ابنتها وجبوارها االله

 وصليلة عابدية االمريات شقيقات وحوهلم غازي امللك شقيقة راجحة

 شاء ان خري :فقلت ..اجللوس مين فطلبوا عليهن فسلمت وبديعة

 نعتذر حمسن سيد يا :االله عبد والدة نفيسة امللكة قالت!! اهلل

 ولكن!! الساعة بهذه الينا واستدعائك ازعاجك عن اواًل اليك

 نطلع ال ان واردنا بيننا فيما تداولنا وقد.. ذلك اقتضت الضرورة

 نعرفه من اقرب ألنك لك اال عائلية امور من بيننا يدور ما على احدًا

 جباللة القدمية صالتك ومن العرش هذا محاة من وانك ..الينا

. االخرين واخوته اهلل رمحه فيصل امللك ثم حسني امللك املرحوم



  

 بك االستعانة رأينا البيت هلذا واخالصك وحببك بك التامة ولثقتنا

 يف التدخل منك ونريد اليوم هذا صباح عندنا حدثت مشكلة يف

 عبد االمري السمو وصاحب غازي امللك اجلاللة صاحب ،مع حلها

 اثرها على طلب حادة كالمية مشادة بينهما حدثت حيث .االله

 االردن اىل اليوم هذا العراق مغادرة االمري مسو من اجلاللة صاحب

 ..الغضب اشد وغاضبًا جدًا منفعاًل جاللته خرج وقد ..تأخري دون

 اليه الذهاب منك نريد لذا ..امره تنفيذ ينتظر البالط يف االن وهو

 امر نع بالعدول اقناعه وحماولة انفعاله وازالة لتهدئته البالط يف

..  اخلالف بهذا احد يسمع ان نريد وال!! السرعة وبهذه هذا االبعاد

 اليه نطمئن غريك احد وال جاللته عند حمرتمة منزلة لك ان حيث

 واني ..مطمئنة الكرمية العائلة لتكن: هلم فقلت ..احلالة هذه لعالج

 العدول منه واطلب واسرتضيه الساعة جاللته سأقابل اهلل شاء ان

 اىل توجهت احلال ويف. طليب جاللته يليب ان واملي االمر هذا عن

 عن وسألته قدري حتسني التشريفات رئيس على ودخلت .البالط

 احد معه كان ان فسألته مكتبه يف انه: فقال امللك؟ جاللة وجود

 جاللته كلمك هل :له فقلت ..ال: فقال احلكومة؟ اعضاء من

 ..شيء على لغضبانكا منفعل ولكنه يكلمين مل: فقال بشيء؟

 حلظات حتسني فدخل!!جاللته مبقابلة لي يأذن ان اود :له فقلت

 التحية واديت عليه فدخلت. بالدخول تفضل :لي وقال عاد ثم عليه

 على باديًا كان الغضب ولكن ..مرحبًا غازي امللك له. فاستقبلين



  

 قصر“ من جئت اظنك :لي وقال اجللوس مين فطلب ..وجهه

 :قال بذلك؟ خربًا جاللتكم عند وهل!! موالي يا عمن قلت ؟”الزهور

 حتسن ألنها!! بك اتصلت قد املالكة العائلة ان تصوري ولكن!!ال

 ورأي جاللتكم رأي هذا كان اذا :له فقلت!! بك وتثق فيك الظن

 باألمر اجلاللة، صاحب يا ختربني ان فأرجوا ..بي الكرمية العائلة

 بانفعال امللك فقال االله؟؟ عبد االمري عمكم ابن مع حدث الذي

 مع يتآمر هذا عمي ابن ان!! سيد يا :الواحد وباحلرف شديد

 االبتعاد ولزوم منهم التقرب عن انهاه وكلما!! علي اعدائي

 ان اخشى واني منهم قربًا يزداد بل بأمري يلتزم ال فانه!!عنهم

 مع مستمرة واتصاالتهم ..انت عليك خبافني ليسوا وهم يقتلوني

 عبد“ إلدخال خيططون االن وهم. الغرض هلذا الربيطانية فارةالس

!! كال :له فقلت بذلك؟؟ انت ترتضي هل!!ضدي صفهم يف ”االله

 بني التفريق يريدون الذين املنافقني كثرة من اخشى ولكين

 هذا اىل سيصل االله عبد ان اعتقد وال!! عمكم وابن جاللتكم

 ولي وخال.. عمكم ناب ألنه!! ذكرمت كما اعدائكم مع احلد

 فاني لذا جاللتكم؟؟ اىل منه اقرب هو فمن!!فيصل االمري عهدكم

 امرمت ما تؤجلوا ان يف عمكم ابن مع التساهل جاللتكم من ارجو

 ..له مناسبًا يكون آخر وقت اىل به

 من البد كان اذا :له فقلت ذلك؟ ترى وكيف.. بانتباه امللك فقال

 رأيي ومن!!االجراء بهذا وال.. سرعةال بهذه فليس العراق عن ابعاده



  

 عبد االمري مسو تعيني يف ملكية ارادة بإصدار جاللتكم تأمروا ان

 ..له ختتارونها دولة يف جلاللتكم سفريًا االله

 شك وتزيلون حوله التساؤالت يثري ال عنكم ابعاده فيكون

 عمكم البن احرتامًا واكثر ..جلاللتكم افضل فهو فيه جاللتكم

 لي وقال ..الرأي بهذا غازي امللك فسر ..مجيعًا اعدائكم امام االمري

 شاء ان االسبوع هذا خالل هذا رأيك انفذ وسوف..ياسيد اشكرك:

 ..العواصم احدى يف سفريًا بتعيينه ملكية ارادة وبإصدار اهلل،

 العائلة ألخبار الزهور قصر اىل بالعودة واستأذنته ..كثريًا فشكرته

 الزهور قصر اىل واجتهت فودعته ذلك لك: لفقا.. بذلك املالكة

 هلذا مجيعًا فشكروني بذلك والعائلة االله عبد االمري واخربت

 وبعد ..مساًء اخلامسة قاربت قد الساعة وكانت وودعتهم املسعى

 حمفوفة عملية يف بسيارته امللك مقتل بنبأ فوجئت ايام ثالثة

 وصيًا االله بدع باألمري وجيء. منه للتخلص مقتله حول بالشكوك

 .1232 نيسان 2 يف وذلك العرش على

 االله عبد ابعاد تأجيل بشأن غازي امللك عند مسعاي ان وادركت

 خطوة كان لي املالكة والعائلة االله عبد وشكر عليه وموافقته

 امللك ان ولو .امللك مقتل يف ساعدتهم اليت الناجحة اخلطوات من

 قد كان لرمبا العراق من جهوخرو الفوري ابعاده امر منفذًا كان

 فكري يشغل كان ما وهذا .عليه املتآمرون ما صمم جمرى غري

  .االمور بعواقب اعلم واهلل



  

والراي الغالب هو ان امللك غازي متت تصفيته بسبب قربه من 

املانيا النازية واشرتاكه قبل سنوات مع الفريق بكر صدقي 

 والواليات األقاليم بتحرر م باإلضافة اىل مناداته1232بانقالب 

 العثمانية الدولة حكم حتت متوحدة كانت اليت احملتلة العربية

 هنا ومن واحدة، عربية دولة ظل حتت توحيدها إعادة إىل ودعا

 مع وتوحيدها الربيطانية الوصاية من الكويت لتحرير دعوته ظهرت

 به خاصة إذاعة بتأسيس قام حيث لنجد الشرقية واإلمارات العراق

 ووحدة بتحرير اخلاصة الربامج وأعد الزهور قصر امللكي صرهق يف

 جانب إىل والوقوف الكويت بالعراق، توحيد ومنها العربية األقاليم

 حالة يف كانت واليت الربيطاني االحتالل حتت كانت اليت فلسطني

 اليهود املستوطنني من واسعة هلجرات تعرضها بسبب داخلية حرب

 هذه بوجه الفلسطينية الوطنية القوى قوفوو العامل أرجاء كافة من

 الفلسطينية كعزالدين الثورة قادة جانب إىل فوقف اهلجرات،

  .احلسيين أمني احلاج القدس ومفيت كنفاني القسام وغسان

او ثورة مايس او انقالب رشيد عالي  1221انقالب مايس 

ها امساء حلدث واحد الكيالني او ثورة رشيد عالي الكيالني كل

وهو االنقالب الذي قاده القوميني املرتبطني بأملانيا النازية يف ذلك 

 العام. 



  

 الرابع العقد من الثاني النصف بداية يف العراق يف القوميون انتظم

 الثقايف" الشيباني حارث بن املثنى نادي" بـ عليه أطلق ثقايف نادي يف

 ببغداد األملانية ةالقنصلي مع قوية عالقات له شكل الذي

 تعزيز يف شارك الذي، األملاني القنصل، روبهك نرتك وبالدكتور

 حيرض كان والذي بأملانيا والثقافية والفكرية السياسية العالقة

األملانية  الدولة ودعم بريطانيا ضد بالوقوف النادي ومؤيدي أعضاء

 لناديا مع نظم كما. باحلرب العاملية الثانية اليت كانت يف ذروتها

 .أملانيا على لعراقيني سفرات الفتوة وحركة

 القوميني تطلعات إشباع يستطع مل الثقايف املثنى نادي إن إال

 القوات وجود من املوقف وحسم السلطة إىل الوصول يف حينذاك

 الفلسطينية الديار مفيت وصل أن بعد، فقرروا. العراق يف الربيطانية

 السلطة إىل الوصول ليةعم يقود سري حزب تأسيس، بغداد إىل

 على أطلق، السياسية مهامه صدر يف فلسطني عروبة قضية ويضع

 هذا يف عضو كل فيه منح". الشعب حزب" اسم السري احلزب

 الفلسطينية؛ الديار ملفيت القيادة وأعطيت.  سريًا حزبيًا امسًا احلزب

 رشيد من كل عضويته يف وكان(. مصطفى) احلسيين أمني احلاج

( رضوان) الصباغ الدين وصالح( العزيز عبد) كيالنيال عالي

 سلمان وحممود( جنم) سعيد وفهمي( فرهود) السبعاوي ويونس

 احلسيين أمني احلاج اختيار ومت(، أمحد) شوكت وناجي( فارس)

 اختار قد السبعاوي يومس أن يالحظ أن والقارئ القارئة على. رئيسًا



  

 وجمزرة فاجعة على أطلق ذيال االسم وهو فرهود هو حزبيًا امسًا له

 دون ولكن الفرتة بذات البصرة يف تكررت واليت، ببغداد اليهود

 إليه ضم كما. والسلب النهب حماوالت عدا ما يف جرحى أو قتلى

، القومي بنشاطهم حينذاك املعروفني األعضاء من التالية اجملموعة

 سلمان، حسن وحممد السعدي، وداود حممود، علي حممد منهم

 اليت للقضية اإلخالص ميني اجملموعة أقسمت وقد. حداد مانوعث

 لقد. النهاية حتى سرًا أسسته الذي وللحزب أجلها، من تناضل

 بدأت الشهر ذات ويف. 1221 العام بداية يف احلزب هذا تأسس

 اهلامشي طه العميد حكومة ضد تتكامل االنقالبية العملية خيوط

 شهر ففي. الكيالني اليع رشيد من ذاك قبل احلكم تسلم الذي

 عسكرية قوات إنزال األربعة العقداء استطاع العام نفس من شباط

 وحساسة مهمة مواقع واحتلوا رأسها على كانوا اليت الوحدات من

 بعض ومسكت، والتلفون والربيد الربق دوائر"..  مثل بغداد يف

، واملعابر اجلسور لصيانة التدابري واختذت العامة الطرق مداخل

 كان اإلله عبد العرش على الوصي إن إال" املرافق سائر حمافظةو

 طه بتنحية القرار ويصدر القرار هلذا يرضخ ال لكي بغداد ترك قد

 شكل الوضع هذا وإزاء. الكيالني عالي رشيد وتكليف اهلامشي

 متشية عاتقه على ليأخذ الوطين الدفاع جملس السري الشعب حزب

  .البالد يف األمور



  

 وزارة تسقط مل جهة فمن. العراق يف غريب وضع نشأ لقد

 الدفاع جملس أخذ بينما الروتيين، عملها متارس بقيت اهلامشي،

 إىل يسعى كان ولكنه. الالشرعية إطار يف عماًل ميارس الوطين،

 جملس واختذ. الكيالني برئاسة وزارة قيام حني إىل أوضاعه تثبيت

 إضعاف بها اراد اليت اراتالقر من مجلة الشرعي غري الوطين الدفاع

 إىل يلي فيما ونشري. عملها ممارسة من ومينعها اهلامشي، طه وزارة

 :القرارات تلك أبرز

 عن واالبتعاد الربيطانية - العراقية املعاهدة على احملافظة 

 .بريطانيا استفزاز

 اجتاه نضوج ليتسنى أخرى؛ فرتة اهلامشي وزارة على اإلبقاء 

 .القومية القوى أغراض خيدم األوضاع يف معني

 وعند إيطاليا، مع الدبلوماسية العالقات قطع عن االمتناع 

 على املوقف عرض يتوجب ذلك على الربيطانيني إصرار

 . املناسب القرار الختاذ باحلرية؛ يتمتع نيابي جملس

 حرة انتخابات وإجراء النيابي، اجمللس حل إمكانية توفري 

 .الربيطاني اراالستعم أعوان من للتخلص ونزيهة

 جودة وعلي املدفعي، ومجيل السعيد، نوري من التخلص 

 .أخرى بلدان يف سفراء بتعيينهم األيوبي

 العراقي؛ الدستور يف العرش على الوصي صالحيات حتديد 

 .مسؤول غري مصونًا يبقى لكي



  

 العرش على الوصي بني العالقة لتحسني أسلوب عن التحري 

 .األربعة اجليش وقادة

 منه يطلب املهمات، هذه بتحقيق اهلامشي طه فشل عند 

 .االستقالة تقديم

 بتشكيل الكيالني عالي رشيد يكلف االستقالة حالة يف 

 .اجلديدة الوزارة

 بعدم اجليش يتعهد ونزيهة، حرة انتخابات إجراء حالة يف 

 .احلكومة شؤون يف التدخل

 حثيثة جهودًا يبذل العرش على الوصي: واضحة النتيجة وكانت

 الدفاع جملس أن حني يف البصرة، يف الوزراء جمللس اجتماع عقدل

 نفسه اهلامشي طه وجد ولذا البصرة؛ إىل وصوهلم يعرقل الوطين

 :من ليتخلص الوزارة رئاسة من االستقالة هو غري؛ ال واحد حل أمام

 السياسة مهامه ممارسة على إلرغامه عليه اإلنكليز ضغط •

 ضد حرب يف بريطانيا دخول حالة يف 1231 معاهدة تشرتطها اليت

 .ثالثة دولة

 العقداء شروط يرفض أن إىل لدفعه عليه الوصي ضغط •

 اجتماع لعقد البصرة؛ إىل والتوجه باحلكم البقاء وإىل األربعة،

 .الوصي حبضور الوزراء جمللس

 النيابي، اجمللس حل إىل الدعوة يف األربعة العقداء ضغط •

 الربيطانية احلكومة قدمتها اليت العشرة للمطالب االستجابة وعدم



  

 العالقات قطع ضمنها من واليت، امللكي البالط وتبناها

 . وإيطاليا أملانيا مع الدبلوماسية

 نفسه الوطين الدفاع جملس وجد( عمليًا) حكومتني وجود أمام

 قرار واختاذ االنعقاد، إىل النواب جملس دعوة: هو واحد حل أمام

 رئيس برئاسة جديدة وزارة وتشكيل امشي،اهل وزارة باستقالة

 باعتبارها الدعوة هذه رفض الوصي أن إال. الوطين الدفاع جملس

 إىل واستمع اجتماعه، النواب جملس عقد ذلك ومع. شرعية غري

 خرج ثم السويدي، لناجي وآخر الكيالني عالي رشيد ألقاه خطاب

 :هو واحد بقرار

 الشريف إىل وإسنادها العرش، على اإلله عبد وصاية إلغاء •

 . باإلمجاع ذلك ومت. شرف

 : هما مسألتني على االتفاق جرى ثم

 .اهلامشي طه وزارة استقالة على املوافقة •

 جديدة وزارة تشكيل على املوافقة •

 إىل رسالة بتوجيه شرف، الشريف بادر األمة جملس اجتماع وبعد

 اعترب ذاوبه.  اجلديدة الوزارة لتشكيل ؛الكيالني على رشيد

 واشتد تفاقمت بل تنته، مل األزمة ولكن. فعاًل حتقق قد االنقالب

 ويف. الطرفني أحد لصاحل الصراع حلسم اجلهود وتكثفت أوارها

 عالي رشيد شكل 1221 عام أبريل/نيسان شهر من عشر الثاني

 السري احلزبي التنظيم قيادة قررت حيث. الرابعة وزارته الكيالني



  

، يشغلونها اليت الوزارية واحلقائب الوزراء مساءأ القومية للحركة

 :اآلتي النحو على وكانت

 بالوكالة الداخلية ووزير الوزراء رئيس الكيالني عالي رشيد

 للمالية وزيرًا السويدي ناجي

 للدفاع وزيرًا شوكت ناجي

 للخارجية وزيرًا  الشابندر موسى

 للعدلية وزيرًا علي الشيخ حممود علي

 واملواصالت لألشغال وزيرًا دحممو علي حممد

 لالقتصاد وزيرًا السبعاوي يونس حممد

 االجتماعية للشؤون وزيرًا البحراني رؤوف

 " .للمعارف وزيرًا سلمان حسن حممد

 كبري، بارتياح اجلديدة الوزارة تشكيل العراقيون استقبل

 مبناسبة للتهنئة األلوية خمتلف من كثرية وفود بغداد إىل ووصلت

 التهنئة برقيات من جمموعة وردت كما. العسكري نقالباال جناح

 ومجاعات هيئات ومن وأدبية، واجتماعية سياسية شخصيات من

 واليت احلكومة اختذتها اليت للخطوات مؤيدة سياسية وأحزاب

 .  ومساندة تأييد إىل حتتاج

 اليت املهمة، العوامل من مبجموعة الكبرية الفرحة هذه وارتبطت

 وعجزت بها، القبول أو استيعابها الربيطانية ومةاحلك تستطع مل

 :بها ونعين العراق، مع للتعامل أخرى أساليب إجياد عن



  

 الربيطاني للوجود البدء منذ الرافض العراقيني موقف •

 معاهدة من للخالص لديهم اجلارفة والرغبة العراق، يف االستعماري

 طريق على وىلاأل اخلطوة مبثابة االنقالب هذا اعتربوا إذ. 1231

 .واحد آن يف واملعاهدة اإلنكليز، من اخلالص

 على الوصي اإلله؛ عبد من التخلص يف العراقيني رغبة •

 متآمرًا اعتربوه إذ. العراقيني عند حمبوبًا يكن مل الذي العرش

 العراقيني، حبب حظي الذي غازي امللك قتل يف اآلخرين مع بارزًا

 .عائلته على اإلنكليز بفضل مؤمنة وشخصية

 لنوري العراقيني من العظمى الغالبية عند الشديد الكره •

 خارج إىل هربوا الذين الساسة من وغريهما املدفعي ومجيل السعيد،

 .املقربني بريطانيا أعوان من باعتبارهم العراق خارج إىل أو بغداد

 بثروات والتمتع والدميقراطية، احلرية على باحلصول احللم •

 .الوطنية والسيادة االستقالل وضمان العراق

 الذي االنقالب من الشديد امتعاضها الربيطانية احلكومة أبدت

 على الوصي عزل ومن بغداد، يف العسكرية القيادة به قامت

 إرسال خالل من إلحباطه الضرورية التدابري اختاذ وقررت العرش،

 على أيام بضعة سوى ميض ومل. العراق إىل وبريطانية هندية قوات

 17/11 يومي يف أي الرابعة؛ يالنيةگال الوزارة تشكيل

 قد الربيطانية العسكرية القوات كانت حتى 1221 أبريل/نيسان

 فيه ادعت بيانًا، العراقية احلكومة وأصدرت. البصرة إىل نزلت



  

 يف متت قد العملية هذه أن وزعمت الربيطاني، باإلنزال معرفتها

 إنزال العراقية احلكومة من بريطانيا طلبت ثم. 1231 معاهدة ضوء

 إىل شخص 3211 إىل 9111 بني تعدادها يرتاوح جديدة قوات

 واعتربته الطلب، هذا العراقية احلكومة رفضت.  أيضًا البصرة

 إىل ذاك قبل نزلت اليت القوات بانسحاب طالبت ثم ضروري، غري

 31 يف اجلديدة الربيطانية القوات نزلت املنع قرار ورغم. البصرة

 عملياتها بريطانيا وبدأت. البصرة إىل 1221 أبريل/سانني

 احلبانية يف: أساسيني موقعني من العراقية القوات ضد العسكرية

 قوات جتميع مت وحيث، األوىل العسكرية قاعدتها توجد حيث

، البصرة يف العسكرية الشعيبة قاعدة ويف منها، قريبًا عراقية

 السر وأصدر. املدينة باحتالل الربيطانية القوات قامت حيث

 احلكومة ومّحل األزمة، من موقفه فيه شرح بيانًا كورنوالس

 يف يعمل بريطاني مواطن ألي ضرر أي وقوع مسؤولية العراقية

 . العراق

 إىل موجهًا بيانُا احلكومة، رئيس، الكيالني عالي رشيد أصدر

 العسكرية بعملياتها بريطانيا قيام إىل مشريًا العراقي الشعب

 العراقية احلكومة جانب إىل بالوقوف الشعب ومطالبًا عدوانية،ال

 9 يوم يف ذلك كان. الوطن عن دفاعه يف العراقي واجليش

 حركة) االنقالبية احلركة اسم جاء هنا ومن. 1221 أيار/مايس

 أن حني يف. الربيطانية القوات مع املعارك بدء باعتبار( مايس



  

 كتاب توقيع على اهلامشي طه أجرب عندما مت احلقيقة يف االنقالب

 .حكومته استقالة

 العلماء أصدر احلبانية يف املعارك وبدء البصرة احتالل بدء ومع

. العراق يف الربيطاني الوجود ومكافحة للجهاد فتاوى املسلمون

 الوقت ففي. واحد آن يف والسنة الشيعة أئمة من البيانات وجاءت

 آل حسني وحممد ي،األصفهان املوسوي احلسن أبو أصدر الذي

 إىل تدعو فتاوى اجلزائري الكريم عبد والعالمة الغطاء، كاشف

 الوقت ذات يف أصدرت احملتل، والكافر الظامل ضد اجلهاد

 اجلوامع وأئمة الدينية املؤسسات ورؤساء الدين علماء من جمموعة

 إىل املواطنني فيه دعت بيانًا بغداد، يف السنية الدينية واملدارس

 احتالل إىل عمدوا الذين الغدارين اإلنكليز ضد املقدس اجلهاد

 عالي رشيد واعترب. عليه حرب وشن إليه واإلساءة العراق،

 املعارك وخوض الربيطاني، الغزو بعد أصبح العراق أن الكيالني

 املعارك واستمرت. 1231 معاهدة من حٍل يف العراقي اجليش ضد

 حتمل أيار/مايس شهر من والعشرين التاسع حتى الطرفني بني

 املقاومة رغم متعاقبة، وهزائم قاسية ضربات فيها العراقي اجليش

 . الضباط وصغار اجلنود أبداها اليت الكبرية

 العسكرية القيادة جمموعة مبغادرة االنقالبية احلركة انتهت

 العملية قادت اليت احلزبية القيادة والسيما، البالد والسياسية

 أثناء احلركة رأس على تقف وكانت وعسكريًا، سياسيا



  

 وعقد. العراقية والقوات الربيطانية القوات بني العسكرية العمليات

 97 يف الكيالني عالي رشيد برئاسة الوزراء جمللس اجتماع آخر

 بتاريخ 3222 س رقم القرار عنه صدر ثم.  1221 عام من أيار/مايس

 اصمةالع يف الداخلي األمن جلنة) بتشكيل القاضي 91/2/1221

 اللجنة وهي. هلا رئيسًا العاصمة أمني انتخاب مت حيث( والطوارئ

 بدأت واليت الربيطانية، القوات مع اهلدنة اتفاقية وقعت اليت

 يف متت اليت بغداد على الربيطانية القوات زحف لوقف مفاوضاتها

 رشيد غادر أيار،/مايس من والعشرين التاسع ويف. 31/2/1221

 باجتاه احلسيين أمني احلاج املفيت وكذلك ،بغداد الكيالني عالي

 على القيادية اجملموعة من العراق غادر من آخر وكان. إيران

 ووزير االنقالبية احلركة يف واملتميز البارز السياسي هو األرجح،

 بغداد، يف العمل واصل أنه إذ. السبعاوي يونس حممد االقتصادي

 اجلنوبية، واملنطقة بغداد ملنطقة عسكريًا حاكمًا نفسه وأعلن

 األمن جلنة ولكن. الربيطانية القوات ضد املقاومة باستمرار وطالب

 منه وطلبت املقاومة، جدوى بعدم إقناعه استطاعت الداخلي،

 القوات مع التفاوض بعدها بدأت ثم.  إيران باجتاه البالد مغادرة

 حلت ذلك أثر وعلى. االستسالم شروط إعالن لغرض الربيطانية

 حرس) السبعاوي عن الدفاع جمموعة ومنها الشباب، كتائب

 عمد السبعاوي، أن هنا بالذكر وجدير( . الفدائيون-السبعاوي

 حلمايته، عسكرية شبه شبابية منظمات ثالث تشكيل إىل



  

 الربيطانية للقوات والتصدي االنقالبية، احلركة عن والدفاع

( ديدياحل احلرس) و( الشباب كتائب) وهي بغداد، صوب الزاحفة

 القوى طليعة يف كانت الكتائب وهذه( . السبعاوي يونس فدائيو)و

 . بغداد يف الفرهود فاجعة ونفذت اليهود، هامجت اليت

 الربيطانية القوات وسيطرة االنقالب، انتهاء عن بغداد يف أعلن

 وبدأت. العاصمة إىل اإلله عبد عودة وعن العراق، وعموم بغداد على

 ما كان بعضهم - احلركة عن املسؤولني موتقدي اعتقال عمليات

. احملاكمة إىل - غادرها قد كان اآلخر وبعضهم بغداد يف يزال

: العقداء وهم باإلعدام؛ املباشرين املسؤولني على حكمت حيث

 وكامل سلمان، وحممود سعيد، وفهمي الصباغ، الدين صالح

 أوقات يف بهم احلكم ونفذ. السبعاوي ويونس بعد، فيما شبيب

 إىل جلأ الذي الكيالني عالي رشيد على باإلعدام وحكم. خمتلفة

 احملكمة أصدرت كما.  املوت من فنجا، فيها وبقي السعودية

 اتهموا الذين من عدد على خمتلفة لفرتات بالسجن أخرى أحكاما

. عنها ودفاعهم هلا بتأييدهم أو االنقالبية، باحلركة مبشاركتهم

 ال أشخاصًا احملاكمة، إىل تقديموال االعتقال مشل فقد وللعلم

 احملاكمة وطالت مباشرة، القومي السياسي التيار إىل ميتون

 . أحداثها يف فعلية مشاركة هلم تكن مل آخرين أشخاصًا

 من العسكريني القادة حكم من الفرتة هذه حصيلة كانت لقد

 من املغامرة وبروح النازي، بالفكر املشبع اليميين القومي اجلناح



  

 الذي اإلعالم والسيما. جدًا سيئة والسياسية الفكرية حيتنيالنا

 على ورّكز الدستورية، واحلياة للدميقراطية معادية وجهة اختذ

 : التالية بالقيم والطالئع الشباب تربية

 املصاحل عن الدفاع يف العسكرية القوة أهمية تأكيد -

 سالم،ال إىل الداعني واحتقار املغتصب، احلق واسرتداد القومية

 عند األصيلة العناصر الكتشاف السليم الطريق هي احلرب واعتبار

 !األمة

 قضية وكأنهما العراقية بالقضية الفلسطينية القضية ربط   -

 .التوجيه هذا يف أساسيًا دورًا احلسيين أمني احلاج لعب وهنا. واحدة

 به يقوم ملا والتهليل العراق، يف اليهود ضد الكراهية تعميق   -

 كان عما مسؤولون العراق يهود وكأن أملانيا، يف ضدهم نازيونال

 والكليات املدارس يف التثقيف وكان. فلسطني يف صراع من جيري

 ضد الحقًا حصل ما يف جتسيده وجد الذي االجتاه هذا يف يسري

  .بغداد يف الفرهود وجزرة فاجعة يف اليهود

 املتطرفة الشوفينية القوى أطلقت 1221 عام حزيران من األول يف

 املناهضة الكيالني عالي رشيد حركة بقوى الوثيقة العالقة ذات

 ضد وهادفة وواعية منظمة شرسة عدوانية محالت لليهود؛

 والشراسة بالعنف متيزت بغداد، يف اليهود واملواطنني املواطنات

 األوساط من واعية غري جاهلة مجهرة ساندهات السالح، واستخدام



  

 عمليات يف للمشاركة فرصة أي يتحينون الذين الرعاع ومن الشعبيًة

 وعصابات املنظمة، القوى تلك حتركها اليت والقتل والسلب النهب

وخدمت تلك القوى بدون ان تدرك احلركة الصهيونية اليت  اجلرمية

 اليت القوى تلك أي، نيكانت ترغب بهجرة اليهود العرب اىل فلسط

 خيبة أصابتها واليت العراق، يف الفاشية بالدعاية كثريًا تأثرت

 للسيطرة الربيطانية االحتالل قوات وعودة االنقالب، انهيار

. املذلة اهلدنة اتفاقية عقد على العراق وإرغام العراق، على الكاملة

 يف املشاركون وكان( . الفرهود فاجعة) احلملة هذه على أطلق

 والقتل والنهب السلب بعمليات اقرتنت اليت هذه العنف محالت

 يف لليهود التابعة واملصاحل واحملالت اليهودية العائالت ضد والتدمري

" يومية يصري كون الفرهود حلو" بغداد شوارع يف يهزجون بغداد،

 احلرائق وإشعال والقتل والنهب السلب عمليات حلوة) تعين واليت

 اجلنود من مجهرة تكن ومل(. يوميًا تتكرر أن عسى اليهود ضد

 أيضًا كانت بل فحسب، اإلجرامية العمليات هذه وراء وحدها

 واملدنيني واملواطنني املواطنات أمن عن املسؤولة الشرطة من مجهرة

 املعسكر من السياسة رجال وبعض الضباط بعض من واملدعومة

 للحركة عةالتاب الشباب كتائب عن فضاًل الشوفيين، القومي

 كان: "يقول الفاجعة هذه عن بصري مري السيد كتب. االنقالبية

 املطلة داره إىل عائدًا بغداد أشراف من سليم حممد طاهر احلاج

 شباب فرأى( الكفاح شارع بعدئٍذ مسى الذي) غازي شارع على



  

 الربيئة دماؤهم فتجري، ويذحبون العامة السيارات من ينزلون يهود

 وقال الشرطة مركز ودخل سريه يف أسرع. قالطري قارعة على

 املسلكية شهامتكم فأين، أمامكم املذحبة ترون أال: لرجاله

، دارك إىل أذهب: له وقالوا منه سخروا لكنهم العربية؟ وغريتكم

 وحاول، اخليبة أذيال جير وخرج، األمر يف لَك شأن فال، احلاج أيها

  " .كئيبًا داره ىلإ املضي من بدًا جيد ومل، الرعاع ردع عبثًا

م يف 1229رمبا يستغرب البعض ذكر انقالب مصر االسود عام 

كتاب يتناول موضوع االنقالبات العسكرية يف العراق لكن نظرا 

اىل ان هذا االنقالب كان العامل الرئيسي يف انقالبات العراق 

ه الحقا حيث انه بعد الالحقة فهو شيء اساسي لفهم ما سنطرح

م واحتالل الواليات املتحدة 1222انتهاء احلرب العاملية الثانية عام 

االمريكية لقب القوى االوىل يف العامل بسبب انهاك انكلرتا 

وفرنسا والدمار الكبري بهما بفعل احلرب العاملية الثانية اخذت 

م الذي يف انشاء نظام عاملي جديد بدال عن النظاالواليات املتحدة 

كان يتحكم به االنكليز والفرنسيني وكان تغيري االنظمة 

امللكية يف الدول العربية املرتبطة بهاتني الدولتني واستبداهلا 

ريكية بأنظمة عسكرية مجهورية احدى اهداف املخابرات االم

 ظهر فلسطني وضياع 1221 حرب بعد الرئيسية وبدا هذا االمر

 عبد مجال بزعامة املصري اجليش يف األحرار الضباط تنظيم



  

 التنظيم بقيادة مجال عبد الناصر قام 1229 يوليو 93 ويف ، الناصر

 والسيطرة البالد يف األمور على السيطرة يف جنح مسلح بانقالب

 بصوت للثورة األول البيان وأذاع ،  البالد يف احليوية املرافق على

 لولي رشالع عن التنازل امللك على اجليش وفرض السادات أنور

  . 1229  يوليو 92 يف البالد ومغادرة فؤاد أمحد األمري عهده

 يف كانت االمور إدارة ولكن العرش على وصاية جملس وشكل

 حممد برئاسة ضابط 13 من املشكل ، الثورة قيادة جملس يد

 امللكية الغيت ثم  ، األحرار الضباط تنظيم قيادة هم كانوا جنيب

  . 1223 يف اجلمهورية وأعلنت

 هو بالثورة بعد فيما مسيت اليت احلركة قائد كان ظاهريا

 حممد بني نشأ السلطة على صراعا لكن و جنيب حممد اللواء

 يف صفه إىل حيسمه أن مجال استطاع ، الناصر عبد ومجال جنيب

 مجال توىل  ، وعزله منزله يف جنيب حممد إقامة حدد و النهاية

 1271 عام وفاته حتى 1222 من مصر حكم ذلك بعد الناصر عبد

الشعارات القومية الفارغة اليت كان  من حكمه شرعية واستمد

يرددها واوصلت مصر والدول العربية اليت دعم االنقالبات 

العسكرية فيها اىل االضطراب والدمار بتعليمات اسياده يف 

املخابرات االمريكية لتغيري االنظمة امللكية اليت نصبها االنكليز 

هورية موالية لألمريكيني وجنحت خطته يف كل من بأنظمة مج

العراق وسوريا واليمن وليبيا ولكن يف احلقيقة مل تسلم اغلب 



  

وختريبه بها وذكرتها يف كتابي السابق الدول العربية من تدخالته 

البعث( بشيء من  _الناصرية _امراض فكرية يف بالدنا )الشيوعية

  . التفصيل

اجليش تسمى  ضباط من ثلة وهو االنقالب االسود الذي قادته

نفسها )الضباط االحرار( يف تقليد النقالب مصر االسود عام 

 قاسم الكريم عبد وعلى راسهم العميد م وبدعم منه ايضا،1229

 واملكلفني العبوسي الستار عبد والنقيب عارف السالم عبد والعقيد

 رفضوا الذين الضباط واعتقلت الغربية احلدود عن الدفاع بواجب

 مرورهم وأثناء العسكري والتمرد اقسموه الذي باليمني احلنث

 املالكة العائلة أبادوا الرحاب قصر مقابل من مير الذي بالطريق

  .م1221 متوز/ يوليو 12يوم صبيحة يف السلطة واستلبوا ورجاال نساء

او  الثورة لتفجري حماولة عشرة اثنيت الزبيدي حسني حممد ذكر

 سبع الزبيدي احلسن عبد ليث وذكر 1221و 1222 بني االنقالب

 التذمر إظهار اعتبار ميكن ال انه غري( 1221-1222) حماوالت

  .بزواله التمين او بإسقاطه التفكري او انتقاده او امللكي العهد من

 فيصل وامللك اإلله وعبد السعيد نوري من التخلص عن احلديث او

 وما الزبيديان ذكره ملا استعراض بعد حماوالت لالنقالب، الثاني



  

 ذكره وما( 71-27ص) كتابه يف احلبيب حسني حمسن ذكره

 هذا من ما بعمل القيام ميكن ال انه من تقرر قد كان وما آخرون،

 اإلله وعبد السعيد نوري املذكورين ةالثالث حضور توفر إال القبيل

 ما إىل توصلت واحد، آن ويف واحد حمل يف الثاني فيصل وامللك

 لإلطاحة حماولة اسم تستحق حقيقية حماوالت اعتباره ميكن

 :التالية احملاوالت يف ينحسر امللكي بالنظام

 . 1221 الثاني كانون 2: األوىل احملاولة-1

 الثاني كانون 2 اجليش يوم يف كانت حماولة االنقالب االوىل

 كان إذ الرشيد معسكر يف جتري اليت االحتفاالت أثناء 1221

 يف اشرتكت اليت الوحدات على يسيطرون األحرار الضباط

 الثاني كانون 2 اجليش يوم يف أقيم الذي العسكري االستعراض

 : وهي 1221

 يعترب واحد بفوج قوتها تقدر كانت: العسكرية الكلية -

 عهد الذين الضباط وكان وتسليحا كفاءة اجليش أفواج أحسن

 الشاوي وعيسى الدراجي اللطيف عبد هم الفوج هذا بقيادة إليهم

 . التكرييت جاسم وإبراهيم

 مصطفى إمساعيل أمرها وافق: األوىل الفرقة هندسة كتيبة -

 . االنقالب لتنفيذ األحرار الضباط مبعاونة

 مدرسة على ويشتمل يدالرش معسكر يف اهلندسة معسكر -

 وكان القاعدة هندسة وسرية اجليش هندسة وسرية اهلندسة



  

 فياض وإمساعيل سري احلاج رفعت السرايا هذه على يسيطر

 . األحرار الشباب من الضباط وغريهم العزاوي وجاسم

 وآمرها مشاة بفوج تقدر قوتها كانت: اجلوية الصنائع مدرسة -

 . اجمليد عبد رجب

 ومعه احلبيب حسني حمسن أمرها: الضخمة فعيةاملد كتيبة -

 . األحرار الضباط بعض

 وتعترب عارف، الرمحن عبد آمرها: فيصل مدرعات كتيبة -

 . الفرتة تلك يف األحرار الضباط عليه يعتمد سالح أقوى

 . الرزاق عبد عارف آمرها احلبانية، يف النفاثة املقاتالت سرب -

 عبد بقيادة اللواء) عشر سعالتا املشاة لواء من واحد فوج -

 (. قاسم الكريم

 معسكر يف الدبابات فصائل كبعض صغرية أخرى وحدات -

 . الرشيد

 عند دبابات عدة يقود أن وهي خطة قاسم الكريم عبد واقرتح

 ونوري اإلله وعبد امللك عليها يقف اليت التحية منصة امام مرورها

 باعتقال ألحرارا الضباط يقود ثم عليهم نريانها بفتح السعيد

 والزحف األخرى العسكرية الوحدات على والسيطرة املسؤولني

 . الثورة وإعالن ما يسمى بغداد على

 كما بريئة ضحايا وقوع من خوفا اخلطة هذه العليا اللجنة رفضت

 . الدبابات بنريان املطلوبني األشخاص إصابة املؤكد من ليس أنه



  

 خطة العليا اللجنة يف العسكرية اللجنة رئيس طالب ناجي وقدم

 عبد يقودها اليت فيصل مدرعات كتيبة تقوم أن وهي أخرى

 معسكر اىل الوشاش معسكر من حركتها خالل عارف، الرمحن

 املهمة األهداف باحتالل باالستعراض املشاركة لغرض ليال الرشيد

 واجلسور السعيد نوري ودار واإلذاعة الرحاب كقصر بغداد يف

 يف املوجودة األخرى القطعات وتقوم لكبارا الثالثة واعتقال

 بغداد على الزحف اي اخلطة أجزاء باقي بتنفيذ الرشيد معسكر

 .الرصافة جانب واحتالل

 وجود عدم حبجة تارة اخلطة هذه عارف الرمحن عبد عارض

 جميد سلمان مواالة عدم من خوفه حبجة وطورا الكايف العتاد

 رجب فتعهد اليه، يصدرها ليتا االوامر اطاعة وعدم للثورة احلصان

 على انه سلمان فقال باملوضوع وفاحته وذهب احلصان سلمان بأقناع

 ما لتنفيذ مستعد فانه قومية احلركة وان شيوعيا كونه من الرغم

 تنفيذ رفض الرمحن عبد ولكن عارف الرمحن عبد منه يطلبه

  .اخلطة

 : 1221 مايس 11: الثانية احملاولة -9

 عبد من لتنفيذ االنقالب جديدة قيادة ندفعونامل الضباط ألف

 ماهر ونعمان طاهر ووصفي سري احلاج ورفعت الشواف الوهاب

 العلي وخليل الراوي الغين وعبد النقيب مصطفى وحسن الكنعاني

 هذه واغتنمت الشماع وكامل الدوري ياسني وطه السعدي وخزعل



  

 حممد دامح امره الذي عشر اخلامس اللواء مرور فرصة القيادة

 التمارين يف مشاركته بعد البصرة إىل طريقه يف ببغداد حييى

 11-2) والرطبة احلبانية بني الغربية احلدود منطقة يف العسكرية

 عملية تنفيذ عند التمرين أيام من يوم آخر يف وحصل( 1221 مايس

 سقطت إن واملدفعية، املشاة فيه اشرتكت الذي احلقيقي الرمي

 عليه يقف كان الذي التل قرب امليدان مدافع من قنابل عدة

 ورئيس اإلله وعبد الثاني فيصل امللك رأسهم وعلى املشاهدون

 العسكريني وامللحقني اجليش قادة من وكثري اجليش أركان

 . نتيجته تكشف ومل حتقيق جرى األجانب،

 أعضاء مسع مايس 19-11 ليلة يف الثانية احملاولة موعد حتدد

 حسني وحمسن طالب ناجي احملاولة عارض ةاحملاول خبرب اللجنة

 باعتبارها احلميد عبد الدين وحميي اجمليد عبد ورجب احلبيب

 وحاولوا باحلركة، املكلفة القطعات كفاية لعدم انتحارية حركة

 كارثة، سيكون احلركة فشل الن التنفيذ بعدم املشاركني إقناع

 وصفي التحق ومساندتها، تأييدها من فالبد أصروا إذا ولكن

 غريب أبو معسكر يف املوالية القطعات مبواقع سبع وحممد طاهر

 االحرار( )الضباط من تنظيم جدا كبري عدد احملاولة يف شارك

 أن على اإلذاعة على السيطرة بعد إلذاعتها الثورة عن بيانات واعدت

 اإلله عبد ويسفر السعيد نوري قتل ويتم الثاني، فيصل امللك تذيع

 اجلمهورية وتعلن العراق خارج إىل امللك يسفر ثم اق،العر خارج إىل



  

 إىل باإلضافة اجلديدة اهليئة أعضاء من الثورة قيادة جملس يؤلف

 عبد املنصب هلذا رشح اجلديد اجليش أركان ورئيس الفرق قادة

 قيادة جمللس رئيسا الشواف الوهاب عبد ويكون قاسم، الكريم

 وكامل الربيعي جنيب راءالوز جملس ويضم الوزراء وجملس الثورة

 السامرائي وفائق كبة مهدي وحممد مجيل وحسني اجلادرجي

 . اجلومود اجلبار وعبد الركابي وفؤاد

 انتشر وإمنا بغداد يف يعسكر مل عشر اخلامس اللواء أن حدث

 الوهاب عبد زار البصرة إىل بالقطار انتقل ثم والرمادي الفلوجة بني

 معسكر إىل ذهب ثم الليل تصفمن يف غريب أبي معسكر الشواف

 كانوا ضباطه معظم الن مستعد غري فوجده عشر اخلامس اللواء

 الغين عبد سوى فيه يبق ومل بغداد إىل وذهبوا املعسكر تركوا قد

 متأكدًا يكن مل انه الراوي الغين عبد وقال اخلفر وضباط الراوي

 ومل اهذ الضباط ينذر مل ولذلك الليلة تلك يف ستنفذ احلركة بان

 الذي عبود حسن املطلوب الوقت يف باحلركة االلتحاق من يتمكن

 الوهاب عبد قرر لذلك اخلطة حسب األفواج احد بقيادة إليه عهد

 . احلركة تأجيل الشواف

 العليا اللجنة أعضاء بعض رجب او فيد أجتمع احلركة فشل بعد

 وحميي احلبيب حسني وحمسن أمني الوهاب وعبد طالب ناجي وهم

 ذكر العام الوضع الستعراض سعيد خليل ومعهم اجمليد عبد دينال



  

 العقلي العزيز وعبد الطبقجلي ناظم وتأييده للمجتمعني سعيد خليل

 . األحرار الضباط حلركة

 سبع حممد حماسبة العليا اللجنة قررت احملاولة انتهاء بعد

 بدر عما مساحمته وطلب خبطئه سبع حممد فاعرتف طاهر ووصفي

 العليا اللجنة فقررت باخلطأ االعرتاف طاهر وصفي ضورف منه

 وعدم عليه والسيطرة الشواف الوهاب عبد ضبط وألجل جتميده

 . صفوفها إىل ضمه العليا اللجنة قررت احملاولة تكرار

 من الكبري العدد كان بينما انه الدراجي اللطيف عبد اخربني

 عبد من مةكل جاءتهم الثانية احملاولة تنفيذ ينتظرون الضباط

 وشك علة حركتهم أن طاهر وصفي بواسطة قاسم الكريم

 مل ألنها إفشاهلا يريد كان ولعله التنفيذ بعدم يوصي وانه االفتضاح

  .زعامته حتت تكن

 : 1221 مايس 92: الثالثة احملاولة  -3

 األركان كلية تأسيس على سنة وعشرين مخس مرور مبناسبة

 والوزراء السعيد ونوري اإلله عبدو امللك حيضرها حفلة إقامة تقرر

لقيام  مناسبة تكون قد بأنها البعض فكر الضباط وكبار

 . االنقالب

 كبري عدد حضور واحتمال الكافية القطعات توفر لعدم ولكن

 هلا مربر ال كثري تضحيات وإعطاء واألجانب العراقيني املدعوين من

 الفكرة عن النظر وصرفت الفرصة اغتنام على اللجنة توافق مل



  

 اإلله عبد لقتل املناسبة بهذه خطة وضع الراوي الغين عبد ولكن

 الضباط) افراد بعض ينفذها فيصل امللك واعتقال السعيد ونوري

 وإعالن املهمة املراكز باحتالل األخرى القطعات تقوم ،(األحرار

 غدارات عشر بغداد إىل البصرة من معه الغين عبد احضر الثورة،

 اخلطة هذه الغين عبد عرض البصرة، يف يشاجل مستودعات من

 قاسم الكريم عبد استشار بدوره وهذا عارف السالم عبد على

 صرف أرادوا ورمبا املذكورة اخلطة تنفيذ إمكان عدم على فاتفقا

 يف ذلك بعد فعال كما االنقالب بتنفيذ ينفردا لكي عنها النظر

 املنار جريدة يف تلك حماولته قصة الراوي الغين عبد نشر املواقع،

 . 1222 أيار 92-92 بتاريخ مقاالت أربع يف

 انكشاف أخطار إىل األحرار الضباط تنظيم ما يسمى تعرض

 وصفه ميكن ال وبعضها عنها الكثري قبل امللكي النظام أمام سره

 ست من اكثر الزبيدي احلسني عبد ليث ذكر الصفة، بهذه

 من قيل ما محيدي عباس جعفر وذكر املضمار هذا يف اوالتحم

 . املوضوع حول روايات

 : الركابي حيدر علي حادث -1

 اإلله عبد وصديق اجلنسية سوري وهو الركابي حيدر علي عمل

 دعا 1227 نيسان أوائل يف اخليل سباق يف عمل ثم العراق يف مدرسا



  

 وشكيب الكنعاني ماهر نعمان الضابطني صديقيه حيدر علي

 يف العامة األوضاع نعمان انتقد احلديث خالل يف داره، إىل الفضلي

 احلديث حيدر علي نقل وأذنابه، الربيطاني االستعمار وهاجم العراق

 ثانية نعمان دعوة علي من األمري فطلب اإلله عبد األمري إىل نعمان

 نعمان ولكن ففعل، يقوله ما لضبط تسجيل جهاز وإحضار داره اىل

 ليلة نعمان على القبض ألقى ثم مهما شيئا الثاني حديثه يف يقل مل

 صباح ويف بشيء يعرتف فلم الدفاع وزارة يف معه وحقق نيسان 13

 وزارة يف معه وحقق الفضلي شكيب على القبض ألقى التالي اليوم

 صاحل إفادتيهما نسق إذ مهم يءش على التحقيق حيصل ومل الدفاع

 االستخبارات يف ضابطا وكان األحرار الضباط من عماش مهدي

 اىل الفضلي شكيب ونقل التقاعد اىل نعمان أحيل ثم العسكرية

 . السليمانية حمافظة يف نائية منطقة يف جتنيد ضابط

 : حسني امللك حتذير حادث -9

 الضباطتنظيم  طنشا عن معلومات خمابراته من حسني امللك علم

 عن االن أحتدث قال حياته سرية عن كتابه ويف العراق يف األحرار

 يف اعد الذي االنقالب عن االردن، يف علمنا كيفية عن القصة

 بتحذيراتنا يبالوا مل الذين العراقيني اقناع نستطع مل ولكننا العراق

 يقتل ان قبل الوقت لبعض االنقالب حبدوث شخصيا انا انذرت لقد

 ناصري اعتقل حني تلميح اول جاءنا الثاني فيصل امللك عمي بنا

 من احلياري يوسف امحد العسكرية الكلية يف طالب أردني



  

 خالي وقتل بقتلي مكلفا أمحد كان الرابعة الدبابات كتيبة

 احد يف القنابل بإلقاء وذلك آخرين ورمسيني ناصر الشريف

 إن قال وفيه كامال فااعرتا ف اعرت اعتقل وملا العامة االحتفاالت

 يف العراق يف سيقع املتحدة العربية اجلمهورية عليه حرضت انقالبا

 يف العراق يف انقالب فيه حيدث الذي الوقت يف متوز منتصف

 األردن، يف مماثل انقالب فيه حيدث الذي الوقت يف متوز منتصف

 على اطلعت وقد أخرى معلومات انكشفت طويل وقت مضي وقبل

 توقيف مت وقد االنقالب قادة بعض أمساء وعلى ريةكث تفاصيل

 . نفسه الوقت يف عمان يف حتدث مؤامرة مع بغداد يف احلوادث

 به فاتصلت فيصل عمي ابن انذر أن هو به قمت عمل أول كان

 عن جدا مهمة معلومات عندي: قائال وأخربته تلفونيا شخصيا

 ماذا فسألين جدا حذرا تكون أن وارجوا العراق، يف يدير انقالب

 شيء كل له وسأشرح ملقابليت مهما شخصا ترسل ان فأجبته تقرتح

 . للغاية ومستعجل مهم امر فعال هذا ان تصدقين ان وارجو

 عارف رفيق حممد الفريق بإرسال وأمر فيصل امللك شكرني

 يكن فلم عمان، إىل بالطائرة العربي االحتاد جيش أركان رئيس

 مؤمترا عقدت ولذلك املتآمرين شفك أردنا إذا نهدره وقت هناك

 املكتب إىل استدعيت امللكي الديوان مكاتب أحد يف وصوله حال

 أيضا حاضرا وكان عارف والفريق الوزراء ورئيس الديوان رئيس

 املخابرات الضباط احد قرأ ثم األردني اجليش أركان رئيس



  

 وعندما امللل عارف الفريق على بدا وقد مجعاها اليت التفاصيل

 نشكرك اجلاللة صاحب يا وقال عارف ضحك الدالئل قراءة نتهتا

 اجليش أن لك أؤكد ولكنين قلقك واقدر اهتمامك على كثريا

 األوسط الشرق يف جيش أفضل ويعترب تقاليد على قائم العراقي

 خالل جيشكم لدى اليت كتلك تبديالت أو مشاكل لديه وليس

 على نقلق أن األحرىب علينا أن وأضاف املاضية القليلة السنوات

 أن أرجوكم ولذلك بلدكم على ينطبق االنقالب هذا فان األردن

 . احلذر تأخذوا

 خطري االمر ان فريق يا ندرك أن جيب: قائال به صرخت ولكنين

 ستنقل بأنك فريق يا عدني قائال ناشدته ثم للعراق بالنسبة أيضا

 أجابف باخلطر والرمسيني فيصل امللك جاللة إىل احلقائق كل

 عن واحلكومة امللك سأخرب بأنين اجلاللة صاحب يا أعدك إنين

 اجلمعة يوم ذلك وكان عارف الفريق غادرنا وهكذا شيء كل

 . 1221 متوز 12 االثنني ليوم السابق

 فان الوحيد يكن مل حتذيري ان ذلك بعد لدينا حتقق وقد

 . االنقالب عن العراقيني حذروا قد كانوا أيضا األتراك

 وكان فيصل عمي ابن مع تكلمت األسبوع نهاية عطلة وخالل

 إي تركيا لزيارة العراق مغادرته فيه املقرر لليوم السابق اليوم ذلك

 االحتاد رئاسة يف مقامه أقوم أن املقرر من وكان متوز 13 يوم

 االحتاد خلدمة شيء بكل سأقوم بأنين ووعدته غيابه يف العربي



  

 على االطالع ألحاول شخصيا لعراقا إىل اذهب أن قررت وقد العربي

  .قط أذهب مل ولكين بنفسي األمور

مل يكن هذا االنقالب االسود سوى حلقة من حلقات خمطط 

املخابرات االمريكية الستبدال االنظمة امللكية اليت اسسها 

 االنكليز بأنظمة مجهورية يقودها العسكر 

 الركن العميد قائدي االنقالب شخصية اوال حلديثبا تناولنا اذا 

 والعقيد عشر التاسع اللواء امر – قاسم الفضلي الكريم عبد

 – الثالث الفوج امر عارف اجلميلي حممد السالم عبد الركن

 عديدة ولسنوات الصداقة مجعت كيف الستغربنا العشرين اللواء

 االصول مثال اخذنا فلو.  شيء كل يف املتناقضني الرجلني هذين

 الكريم فعبد،  متاما خمتلفة لوجدناها الرجلني لكال العائلية

 عشائرية غري اصول ومن فقرية عائلة ومن الصويرة منطقة من قاسم

 منطقة اىل ترجع اصول من عارف السالم عبد كان حني يف

 يف اما.  فقرية ليست عائلة ومن حبتة عشائرية اصول ومن الفلوجة

علماني  رجل قاسم الكريم فعبد ايضا خمتلفان مافه الدينية امليول

 ان قط عنه يعرف مل اذ االميان عدم اىل اقرب وهو، مييل للشيوعية

 قبلها وال للعراق زعامته اثناء ال دينيا تصرفا تصرف او بالدين تكلم

 من الكثري كان وقد متدينة عائلة من فانه عارف السالم عبد اما. 

 طبيعة يف وحتى.  الديين تفكريه اصول من تنطلق وتصرفاته افعاله



  

 كان قاسم الكريم فعبد،  كليا خمتلفان كانا فقد شخصيتهما

 عارف السالم عبد كان حني يف انطوائية وشخصية هادئ طبع ذو

 اواخر يف مرة ألول التقيا قد الرجالن وكان. احيانا وعنيف متهور

 ةالدور ضمن تلميذا عارف السالم عبد كان حني الثالثينات

 قاسم الكريم عبد وكان العسكرية الكلية يف عشر السابعة

 هذه 17 الدورة وكانت.  عارف السالم عبد فيه الذي للفصيل امرا

 العراق تاريخ على تأثريا العسكرية الكلية دورات اكثر من

 لوجد الدورة تلك منتسيب امساء على متتبع اي اطلع ولو،  احلديث

 االحداث على باخر او بشكل تأثري له كان ممن فيهم العشرات

 صدقي بكر انقالب كان.  الحقة اوقات يف بالعراق مرت اليت

 هذا جعل وقد،  الوقائع من قريبا حينها يف زال ال العسكري

 ومن الضباط من الكثري تراود حبركة القيام فكرة االنقالب

 فصيل وأمر كمعلم تنسيبه وبعد.  قاسم الكريم عبد املالزم بينهم

 نفوس يف بقوة يبث قاسم الكريم عبد اخذ العسكرية يةالكل يف

 من للخالص امللكي احلكم على حبركة القيام فكرة تالميذه

 الفكرة بهذه استقطبهم من بني ومن، واالستعمار االنكليز سيطرة

 ويف، الرجلني بني العالقة استمرت.  عارف السالم عبد التلميذ

 عبد قام االحرار الضباط حركة قيام وبعد اخلمسينات اواسط

 رغم احلركة هذه اىل عارف السالم عبد بضم قاسم الكريم

.  متزنة الغري بشخصيته ملعرفتهم عليه ضباطها معظم اعرتاض



  

 واتفاقهما املتناقضتني الشخصيتني هاتني التقاء ان القول خالصة

 اليت القدرية الصدف من كان متوز 12 بانقالب القيام على

 من تالها وما 1221 عام متوز 12 يف حدثسي ما حتديد يف ساهمت

 الكريم عبد شخصييت بني املزج السهل من يكن مل.  احداث

 فكرة فقط كان مجعهما ما لكن،  عارف السالم وعبد قاسم

 كان وقد،  السلطة اىل الوصول هي مشرتكة ومصلحة واحدة

 اراد قاسم الكريم فعبد.  ضالته االخر يف وجد قد الرجالن كال

 لتنفيذ املتهورة وشجاعته عارف السالم عبد اندفاع من دةاالستفا

 سبيل من عارف السالم عبد امام يكن مل حني يف،  فعليا احلركة

 حلركة وترأسه الرفيعة قاسم الكريم عبد رتبة من االستفادة غري

 ان كما.  جناحها سبل وتهيئة للحركة للتخطيط االحرار الضباط

 ان ويبدوا،  شخصيتيهما يف فاالختال يعيان كانا الرجلني كال

 بعد االخر من للتخلص نفسه قرارة يف يبيت كان منهما كل

 فعال الوقائع اثبتته ما وهذا،  احلركة وجناح االمور استتباب

 يف حظا واالوفر االسرع قاسم الكريم عبد كان وقد.  وبسرعة

 االخري هذا لكن،  البداية يف عارف السالم عبد من التخلص

 .  املضمار هذا يف واحلامسة االخرية جلولةا له كانت

 الذي التحول هو بشدة واالهتمام االنتباه جيلب الذي الثاني االمر

 لقد.  حياته من االخرية السنة يف االله عبد االمري شخصية على طرأ

 االربعة العقداء انقالب بعد 1221 حركة بتجربة الرجل هذا مر



  

 حينها يف اظهر وقد،  نيالكيال عالي رشيد مع بالتعاون عليه

 استعادة من مكنته والدهاء احليلة من ونوع واصرار كبرية عزمية

 جتاه افعاله وردود تصرفاته ان اال.  عليه املتآمرين واعدام السلطة

 اىل تدعوا متوز 12 يف املالكة العائلة وضد ضده االنقالبية احملاولة

 اثبتت لقد.  1221 حركة مع بتصرفاته قورنت ما اذا االستغراب

 من اكثر ومن مرة من ألكثر االله عبد تبليغ جرى قد بانه الوقائع

 يعر مل انه اال اجليش يف انقالبية حلركة بوادر وجود على مصدر

 املؤكدة االمور من ان كما.  اهمية من يستحقه ما ابدا املوضوع

 اليوم صباح يف ستحصل انقالبية حركة بوجود تبليغا ان هو جدا

 مكتوبة بورقة االله عبد اىل متوز 13 يوم مساء ورد دق التالي

 هو كان حني اليه سلمت العام االمن مدير العطية بهجت من مرسلة

 الذي الزهور قصر يف سينمائيا فلما يشاهدون املالكة االسرة وبقية

 يتخذ مل ذلك ومع.  الرحاب قصر عن االمتار من مئات عدة يبعد

 من بالتأكد نفسه يكلف مل حتى بل،  يذكر اجراء اي االله عبد

 نفسية عوامل هناك بان الوقائع من يبدوا.  عدمه من اخلرب صحة

 اخلرب هذا مثل امام االله عبد المباالة وراء تكمن معينة واسباب

 اصبح قد االله عبد ان فرمبا النفسية للعوامل بالنسبة.  اخلطري

 االقدام بسبب العراق يف له سياسي مستقبل ال بان فشيئا شيئا يؤمن

 مما فاضلة االمرية من الزواج على الثاني فيصل للملك الوشيك

 قد.  الثاني لفيصل ابن اي والدة بعد العهد والية عن بتنحيته سيأذن



  

 جعله الذي هو االله عبد فكر يف الشعور هذا مثل تنامي يكون

 تنحية اىل يؤدي عمل اي حصول من نفسه قرارة يف ميانع وال حمبطا

 مبدأ من منطلقا العراق يف امللكي احلكم وانهاء املالكة لةالعائ

 ما العراق يف حيدث الن ومنتظرا" ، املطر نزل فال ظمأنا مت اذا"

 ما بان ابدا يعتقد االله عبد يكن مل.  1229 عام مصر يف حصل

 االمر هذا كان ولو،  حلياته فقدانه اىل يؤدي ان ميكن سيحصل

 الغري الربود بذلك وردته اليت ذيراتالتح مجيع قابل ملا حمتمال

 ان رمبا هو،  الغيب علم يف هو والذي الثاني االمر.  منه معهود

 بعدم له التأكيد اوهلما،  امرين احد اىل االله عبد طمأن من هناك

 مثل يرجح وما،  بتاتا انقالبية حماولة حلصول احتمال اي وجود

 حني اجليش اركان رئيس عارف رفيق موقف هو النظرية هذه

،  بغداد يف انقالبية حبركة للقيام نية وجود من حسني امللك حذره

 وعليه للملك خملص العراق يف اجليش بان وقتها يف للملك قال حيث

 تأكيدات ورود احتمال هو الثاني االمر.  عرشه اىل ينتبه ان هو

 ما اذا وتسفريها املالكة العائلة تنحية بان ما جهة من االله لعبد

 يف حصل ملا مشابه سيناريو وفق سيحصل انقالبية حماولة اي توقع

 تشري الدالئل من الكثري ان اذ ببعيد ليس االحتمال هذا ان.  مصر

 قوة وقوف ان بل،  متوز 12 حبركة الكربى الدولية القوى علم اىل

 ال عديدة ألسباب جدا املرجحة االمور من هو احلركة تلك وراء ما

 ما امرا بان االكيد من فان لذا.  هنا اصيلهاتف يف الغور يف جمال



  

 13 مساء يف الرحاب قصر اىل مكرتثا غري يعود االله عبد جعل قد

 لن شيئا وكان مطمئنا فراشه اىل ويؤوي التحذير ذلك بعد متوز

 صباح يف االله عبد رددها اليت الكلمات من الكثري ان.  حيدث

 ظل اذ،  االمر ذاه مثل تؤكد احلركة اعالن بعد التالي اليوم

 ومستعدين احلكم لرتك مستعدين فنحن يريدونا ال اذا) يصيح

 ملا ومتهيأ احلدث هذا مثل يتوقع كان بانه يعين مما( ، للسفر

 البامرني طه العقيد اىل االوامر اصداره ان كما.  جتاهه سيفعله

 ايضا يرجح واالستسالم املقاومة بعدم امللكي احلرس سرية امر

 حوال امللكي احلرس سرية تعداد كان لقد.  حتمالاال هذا مثل

 الرحاب قصر عن للدفاع حيتاجونه ما بكل جمهزين جندي 911

 ال شخص 21 عن تزيد املهامجة القوة تكن مل حني يف،  امللكي

 قليلة كمية مع( غدارات) اخلفيفة الرشاشة البنادق سوى ميلكون

 قبل االنفس قبش تهيئتها عارف السالم عبد استطاع العتاد من

 وحصول احلركة اعالن وبعد.  بغداد اىل العشرين اللواء وصول

 سرية امر البامرني طه العقيد قام الرحاب قصر على اهلجوم

 منه منتظرا االله عبد اىل املوقف صورة بنقل امللكي احلرس

 مع والتفاوض املقاومة عدم منه طلب االله عبد ان اال،  االوامر

 كانت العسكرية املعطيات مجيع ان.  تسالماالس على املهامجني

 بسهولة املهامجني دحر من امللكي احلرس سرية امكانية اىل تشري

 التساؤل اىل يدعوا وبقوة االستسالم اىل االله عبد ميل لكن، 



  

 حددت اليت القدرية املصادفات من فعال كان وقد،  واالستغراب

  . اليوم ذلك سيحدث ما معامل

 شخصية هو ايضا القدرية املصادفات من هو لذيوا الثالث االمر

 هذا كان لقد.  امللكي احلرس سرية امر البامرني طه العقيد

 يتوقف منصب لتولي مطلقا يصلح وال مهزوزة شخصية ذو الرجل

 يف االحداث تسلسل اكد لقد.  برمته العراق وتاريخ مستقبل عليه

 بعد شديد رتباكبا البامرني طه العقيد وقوع على متوز 12 يوم فجر

 وتقدير باستطالع قيامه فبعد.  الرحاب قصر على اهلجوم بدأ

 صورة ينقل ان به املكلف لواجبه وتأدية به يفرتض كان املوقف

 الوضع معاجلة على قادر بانه فيها يبني االله عبد االمري اىل واقعية

 صورة نقل بانه يبدوا لكن.  عليهم والقضاء بسهولة املهامجني ودحر

 االرتباك عالمات ظهور ان كما،  االله عبد اىل الواقع عن ايرةمغ

 منه ميؤوسا االمر بان يتصور االله عبد جعل قد عليه الشديد

 على املهامجني مع ويتفاوض يقاوم ال ان منه يطلب جعله مما ومنتهيا

 البامرني طه العقيد بان مصدر من اكثر يف قرأت لقد.  االستسالم

 العبوسي الستار عبد النقيب رأسهم وعلى املهامجني خياطب كان

،  معهم تفاوضه اثناء( سيدي) بكلمة اهلل عبد مصطفى والنقيب

.  شخصيته واهتزاز الرجل هذا ضعف مدى على بصدق يؤشر مما

 اخذوا بل،  بقوة ترتفع املهامجني معنويات احلال هذا جعل لقد

 باخلروج ئةبذي وبكلمات املالكة العائلة ويأمرون وينهرون يصرخون



  

 ال انا.  حصل ما حصول اىل ادى مما للقصر االمامية الساحة اىل

 الرجل هذا بان قال حني الدوري السيد مقال يف جاء ما استغرب

 الحدى امرا قليلة اشهرا بعد واصبح،  درجة 111 بزاوية انقلب

 تذبذب مدى على اخر مؤشر هذا ان.  الشعبية املقاومة كتائب

 التساؤل اىل يدعوا ما ان.  مواقفه وانتهازية الضابط هذا شخصية

 املنصب هذا تولي اىل البامرني طه العقيد تنسيب ان هل هو

 شيء بكل عاملة كانت ما جهة قبل من بتخطيط كان احلساس

 القدرية املصادفات من ايضا كان انه ام،  سيحصل ملا ومنتظرة

  . اليوم لذلك الكثرية

 هو متوز 12 يوم يف جرى ما حددت اليت االخرى واملصادفة

 الوشاش معسكر يف املشاة مدرسة من جاءت اليت القوة موضوع

 وبصحبة العبوسي الستار عبد النقيب جميء ان.  املهامجني لنجدة

 من ايضا هو املهامجني اىل وانضمامهم واجلنود الضباط من عدد

 ان وشك على املهامجني كان.  الغريبة واملصادفات العجيبة االمور

 ومعهم لنصرتهم القوة هذه وجمي القدر تدخل لوال عتادهم فذين

 املشاة مدرسة تكن مل.  القصر على بالرمي استخدموه هاون مدفع

 مساع وبعد،  االمتار من مئات عدة اال الرحاب قصر عن تبعد

 النار اطالق ألصوات املدرسة يف املوجودين املشاة دورة وجنود ضباط

 من عارف السالم عبد نداءات ذلكوك،  الرحاب قصر من االتية

 الستار عبد النقيب قرر الثائرين نصرة اىل فيها يدعوا اليت االذاعة



  

 ساهم لقد.  املهامجة القوة ومساندة احلركة اىل االنضمام العبوسي

 زيادة يف وباملقابل معنوياتهم ورفع املهامجني قوة بتعزيز احلدث هذا

 عبد النقيب فورا ادرك.  واستسالمها امللكي احلرس سرية ختاذل

 الرجعة خط جتاوز بانه هذه خطوته على اقدم حني العبوسي الستار

 1221 حركة لقادة جرى ما وكان،  مقتول او قاتل اما وانه

 اطالق اىل وعي وبال مدفوعا نفسه وجد لذلك،  عينه امام يرتاقص

 استسالمهم بعد ونساء رجاال املالكة العائلة افراد ظهور على النار

 الضابط هذا اقدام كان.  االله عبد ظهر على بالذات ومركزا

 دفع الذي وهو،  برمته املوقف اجج الذي هو بندقيته نريان فتح على

 وحصول ايضا عليهم النار اطالق اىل املهامجة القوة افراد بقية

 احلكم وانهاء بسرعة املعركة هذه حسم مت وبذلك،  اجملزرة

قتل العائلة املالكة هل كان بتخطيط  ويبقى سر العراق يف امللكي

مسبق ام ال قائما اىل اليوم حيث من املعروف ان عبد الكريم قاسم 

 ومن املؤكد من ولكن كان مياال اىل قتل افراد العائلة املالكة

 من حينها يف األحداث على املباشرين املطلعني شهادات خالل

 بغداد على عارف السالم عبد سيطرة وبعد بانه تشري احملايدين

 املتامخة العسكرية الثكنة تنبهت األول، احلركة لبيان واذاعته

 غري من واجلنود الضباط بعض وخرج للحدث الرحاب للقصر

 الشيوعية اليسارية بانتماءاتهم املعروفني من باحلركة، املشاركني

 واملعروفة وقتذاك سائدة كانت اليت الستالينية النزعة ذوي من



  

 اعدام من حافل تاريخ ايديولوجيتهم يف وهم، الدماء بسفك

 ال ينون متوجهني وكانوا. البلشفية الثورات حدوث فور احلكام

 تنفيذا وعائلته، امللك بقتل املقدسة تطلعاتهم تنفيذ سوى شيء على

 املكلف الفصيل مع تداخلهم بعد مت ما وهذا. احلمراء الثورة ملقولة

 فوضى أثناء اسرته، رادواف امللك نقل بغية القصر على بالسيطرة

 رفعته الذي املصحف منظر هو استفزهم وما. القصر اقتحام عملية

 عن ببعدهم املعروفني وهم امللك، قتل عدم تطلب وهي امللكة

 اثبتت وكما، الدينية باملشاعر واستهزائهم حد إىل يصل قد التدين

 هابتحالف الشارع على الشيوعية املليشيات سيطرة بعد الحقا الوقائع

  ..قاسم الكريم عبد مع

 يف االكرب هي واليت احلامسة املصادفة اىل اتطرق ان اريد واخريا

 السالم عبد اجته.  وانتصارها احلركة جناح اىل ادت واليت نظري

 على سيطر حيث متوز 12 يوم فجر صغرية قوة وبصحبته عارف

 بذهن خيطر يكن مل.  للحركة االول البيان منها واذاع االذاعة

 استديو من اكثر يكن مل االذاعة دار بان عارف السالم بدع

 البث حمطة من الواقع يف جيري الراديو موجات بث وان،  تسجيلي

 يف احملطة تلك يف كان.  غريب ابو منطقة يف املوجودة الالسلكي

 بصوت املذاع احلركة بيان مسع وحني،  واحد خفر موظف حينها

 الالسلكي البث يقطع ان له ميكن كان عارف السالم عبد

 من املوظف هذا يكن مل.  ذلك يفعل مل انه اال واحدة زر بضغطة



  

 القدر لكن،  نهائيا جرى مبا عالقة اي له يكن مل كما.  الثائرين

 على حاسم اثر له كان قرارا واحدة بلحظة يقرر وجعلته لعبته لعب

 بكل تفشل ان للحركة ميكن كان.  بعد فيما كله العراق تاريخ

 كان.  الالسلكي البث بقطع بالفعل املوظف هذا قام لو ولةسه

 ان بعد االذاعة من عارف السالم عبد اطلقها اليت احلامسة للنداءات

 ووجهها الرحاب لقصر املهامجة القوة من العتاد نفاذ انباء اليه وردت

 املهامجني قوة تعزيز يف احلاسم الدور واملواطنني اجليش اىل

 عن السابقة الفقرة يف ورد ما خصوصا،  نقالبجناح اال وبالتالي

 كان كيف نتصور ان ولنا.  الثوار اىل املشاة مدرسة جنود انضمام

 قطع بالفعل مت لو ميضي ان اليوم ذلك يف االحداث لتسلسل ميكن

 .   االذاعة على سيطرتهم من دقائق بعد عن االنقالبيني االذاعي البث

 اعالن بعد األحداث املتالحق للتفاقم السعيد باشا نوري مساع بعد

 للهرب، وال للمقاومة ال الكايف الوقت متنحه مل واليت اجلمهورية

 ومقاومة للهرب متهيدا كاملني يومني وملدة االختباء حاول انه اال

 الكيالني عالي رشيد حركة قيام عند فعل كما اجلديد النظام

 مجنياامله من عسكرية قوة ممبقد السعيد نوري عرف. 1221 عام

 العبور من ليتمكن امرأة بزي وتنكر عليه، القبض القاء بغرض

 بها انطلق سيارة استقل حوهلم، امللتفة واحلشود املهامجني بني من

 حممود احلاج صديقه لبيت الجئا الكاظمية منطقة اىل إىل



  

 اكم املعروفة، االسرتبادي عائلة وعميد الكبري التاجر االسرتبادي

 احلاج بيت إىل السعيد نوري جلأ حيث 1221 ثورة بعد سابقا فعلها

 اليت الكيالني عالي رشيد حركة خالل االسرتبادي حممود

 من وانتقل العمارة حمافظة إىل بغداد خارج االنتقال على ساعدته

 إسقاط ليتدبروا االله عبد الوصي مع العراق خارج إىل هناك

 .يومذاك االنقالب حكومة

 هرب نبأ خماوفهم كواراد اجلدد القادة امام املوقف جالء وبعد

 مجة مصاعب هلم سيسبب وحنكته بدهائه املعروف السعيد نوري

 باإلطاحة اإلجنليز سيقنع االمور خبايا على واطالعه بأسلوبه ورمبا

 القائد اعلن متوز/ يوليو 12 مساء يف. اجلديد اجلمهوري باحلكم

 على للقبض مالية مكافئة عارف السالم عبد املنفذ لالنقالب

 زعيم قاسم الكريم عبد جانبه من قام ذلك من يوم وبعد السعيد،

 اعالنات وتوالت ذلك، اعالن بتكرار وزرائها ورئيس احلركة

 وزارة اذاعتها بيانات خالل من هستريي بشكل السعيد نوري هرب

 حنو الشارع اهتمام وجه مما العراقية االذاعة دار من الداخلية

 يد من واسقطت حمموم، تراجيدي بشكل السعيد عن البحث

 حول الدائرة تضيق وبدأت واهلرب االختباء حماوالت كل السعيد

 خارج إىل الفرار بل خمتبئا يبقى ال ان هدفه كان حتركاته،

 متوز/ يوليو 12 يوم ففي. اجلديد النظام مقاومة امر ليتدبر العراق

 حماولة يف االسرتابادي بيت خلفه تاركا السرعة وجه على انطلق



  

 الشيخ بيت حنو متوجها العراق خارج حنو لألمام خبطوة للتقدم منه

 منطقة يف املقربني وأحد النواب جملس عضو العرييب حممد

 جراء بها تعج اليت الفوضى تأن كانت اليت بغداد وسط البتاويني

 مشاعر فيها امتزجت حيث الدولة، وانهيار امللكي النظام سقوط

 العنف اعمال جراء باحلزن اجلمهورية واعالن احلركة بنجاح لفرحا

 الشيوعية واألحزاب والغوغائيني الدهماء قبل من العشوائي والقتل

 توجه. الشوارع يف معارضيها بسحل املنظم القتل متارس اخذت اليت

 منطقة يف الشبان أحد اليه تعرف البتاويني إىل عجل على السعيد

 انكشفت أن بعد السيارة يف الركوب يروم وهو الكاظمية

 السيارة برقم بتزويدها السلطات الشاب ابلغ التنكرية، مالبسه

 بصعوبة الفرعية والطرقات احلواجز من عدد اجتياز وبعد. املنطلقة

 حممود احلاج زوجة احلاجة وتصحبه البصام بيت إىل وصل مجة،

 األمنية ملفارزا تعرفت السيارة من ترجله وبعد للداللة، االسرتبادي

 إىل املواجهة تطورت ان لبث وما مالحقته فتمت السيارة على

 األمنية القوة وعناصر السعيد نوري بني اخلفيفة باألسلحة اشتباك

 السيدة، النار إطالق تبادل أثناء طائشة رصاصة اصابت حيث

 من يتمكن ومل السعيد حوصر حني يف قتيلة، واردتها االسرتابادي

 الروايات اختلفت وهنا اجملاورة، االزقة عرب اهلرب وأ البيت دخول

 من بعدد اصيب بانه تذكر الروايات فإحدى الباشا مصرع حول

 وفاته، إىل ادت واليت املهامجة القوة عناصر أحد قبل من اإلطالقات



  

 البصام صاحل الدكتور مذكرات يف وردت أخرى رواية وتذكر

 نفسه وجد عندما بانه الشخصيني، السعيد نوري اصدقاء أحد

 فانه االله عبد األمري ملصري مشابه سيكون مصريه وان حماصرا

 خلصومة فرصة ال يعطي كي الرمحة، رصاصة نفسه على اطلق

  .وتعذيبه واهانته به باإلمساك

 احملكمة بتشكيل قرارا قاسم الكريم عبد الوزراء رئيس أصدر

 واليت ورموزه امللكي النظام حملاكمة اخلاصة العليا العسكرية

 لرئيسها نسبة املهداوي حمكمة أو الشعب مبحكمة الحقا مسيت

 املثقفة النخب وكانت قاسم، خالة ابن املهداوي عباس فاضل املقدم

 اجمليء أي سياسية، حماكمة تنتظر الشعب من كبرية وقطاعات

 مجيع على وحساب جدل يف معهم والدخول امللكي النظام برموز

 ومن االيام من يوما العراق ميثل كان الذي امللكي النظام مواقف

 الشعب يعي لكي، والشهود الثبوتية واالدلة الوثائق ابراز خالل

 القرارات ومالبسات االمور حبقائق العام الضمري قل أو العام والرأي

 يعي ولكي ازواهل وحتى العراقية اململكة تأسيس منذ السياسية

 ألميكن اليت واخلطايا األخطاء اجلدد احلكام وبضمنهم اجلميع

  .التاريخ ينساها ان



  

 الفكري باملستوى تكن ترقى مل شكلت اليت احملكمة أن إال

 تارخيية حمكمة تكون ان عن وبدال واملهين لتسمى حمكمة اصال

 االساليب واستخدام للتعسف منربا أصبحت احلقبة، لتلك سياسية

 وامام والسباب بالشتائم واهانتهم املتهمني استجواب يف القهرية

 وقد. مباشرة اهلواء على تبث كانت الين التلفزيون شاشات

 اليت االستجواب اساليب خالل من خطري بشكل احملكمة احندرت

 اساليب كانت حيث اإلنسان حقوق مواثيق كل خالهلا من خرقت

 املتهمني من بعدد وجيء وساق قدم على جتري ملختلفةا التعذيب

 القوه ما هول من الطبية النقاالت على حممولون وهم االتهام لقفص

 من املتهمني بعض اغتصاب حد إىل االمر ووصل وقمع، تعذيب من

 مساعديه احملكمة رئيس يوصي كان اللقاءات إحدى ويف الرجال،

 أو هلم احرتاما رتبة االرفع همامري من املتهمني باستجواب املرتددين

 رئيس يصرح فكان والصداقة، العشرة لذكريات تقديرا

 وعليهم" اخلونة" بهؤالء ال يأبهوا بان مساعديه اوصى بانه احملكمة

 تسقط لكي ولعنهم بسبهم منهم اخلوف عقدة من التخلص

 ! خميلتهم من القدمية صورتهم

 للتهريج، حلبة حتاض اليت احملاكمات تدار كانت العقلية بهذه

 حقوق وجلان العامل يف عديدة قضائية جهات بها نددت واليت

 يف السبب كان ورمبا .والعاملية العربية الصحافة على عالوة اإلنسان



  

 هو مبهامها األداء يف اخلاصة العسكرية العليا احملكمة اخفاق

 إىل العام االدعاء إىل املستشارين إىل رئيسها من احملكمة طاقم

 مل املهداوي عباس فاضل فاملقدم. واالستدعاء االستجواب ليباسا

 القانون يف أكادميية شهادة أي حيمل وال قاضيا األساس يف يكن

 قريبا رقي قد كان رائد كونه قليلة العسكرية خربته أن كما

 وحسن بالكفاءة له تشري الضباط إدارة يف ملفه أن كما مقدم إىل

 1221 عام حرب يف شاركوا لذينا الضباط من يعترب حيث السلوك

 ببعض واعجاب ميول اه كانت كما الصهيوني الكيان ضد

 أو سياسية انتماءات أي له تعرف مل انه اال املاركسية، الشخصيات

 احلزب اعضاء من يظهر علنا بدأ حيث جناح االنقالب بعد اال حزبية

 شباط/  فرباير 1 حركة بعد اعدامه امر صدور وعند. الشيوعي

 عن بدال فردد الشهادة، بنطق احلكم تنفيذ أثناء منه طلب 1223

 طاقم بقية مع احلال وكذلك". الشيوعي احلزب يعيش"  الشهادة

 قراراتها على واثروا الشيوعيني صغار عليها سيطر اليت احملكمة

  .وغريهم امني حممد ماجد العام كاالدعاء ومصداقيتها،

 غازي الركن الفريق حملاكمة جلساتها أوىل كمةاحمل عقدت

 العراقيني احملامني نقابة واوكلت الثالثة الفرقة قائد الداغستاني

 رفض األخري اال ان( العامل رمسي) احملامي إىل عنه الدفاع مهمة

 آخرين ضباط تسعة مع اإلعدام حكم عليه وصدر عنه الدفاع



  

 الدكتور كمةحما متت ثم الحقا، احلكم عنه خفف والذي

 حماكمته قبل وعذب اهني والذي اخلارجية وزير اجلمالي فاضل

 داخل هلا يرثى حاله يف وهو له صورا يومذاك الصحف ونشرت

 على احملسوبني واملدنيني للعسكريني احملاكمات توالت ثم. زنزانته

 انهم سوى هلم ال ذنب إداريني مبوظفني جيء ثم امللكي، النظام

 وحكموا امللكي النظام مؤسسات يف فنيموظ يعملون كانوا

 من احملكمة هذه مهمة تبدلت ان ما لبث ثم. خمتلفة بأحكام

 اخلصوم لتصفية وسيلة إىل امللكي النظام رموز حماكمة

 الضباط ما يسمى تنظيم اعضاء االنقالب ضباط من السياسيني

  ".اواالحرار" الوطنيني

رنا سابقا ان هدف انقالب مصر الذي رتبته املخابرات كما ذك

املركزية االمريكية هو دعم االنقالبات العسكرية يف الدول 

مجهورية موالية  بأنظمةواستبداهلا  لإلنكليزالعربية املوالية 

  لألمريكيني 

 البداية، يف بغداد، يف امللكي النظام انهيار حيث اعلنت مصر ان

 عمل الذي الناصر، عبد ومجال املتحدة لعربيةا للجمهورية انتصارًا

 يف عامر احلكيم عبد املشري فأمر االنقالب هذا مساندة على

 عامر وكلف العراق، لدعم مصرية عسكرية بعثة بإرسال القاهرة

 فور. بغداد إىل فورًا بالسفر فريد اجمليد عبد البكباشي بدوره

 الدعم متوز 12 انقالب قادة أبلغ بغداد إىل اجمليد عبد وصول



  

 للوقوف العربية اجلوية والقوات املسلحة القوات واستعداد الكامل

 الدعم كل تقديم إىل إضافة العراقية املسلحة القوات جبوار

 .بالعراق االنقالب قادة يطلبه الذي واملادي اإلعالمي

 العربية اجلمهورية أن كتابه يف محدي حممد الدكتور يتابع ثم

 قاعدة إىل وصلت كما باألسلحة، حمملة باخرة أرسلت املتحدة

 سرب ُأرسل ثم للطائرات، مضادة سورية مدفعية كتيبة احلّبانية

 جلحافل تعزيزًا املتحدة العربية للجمهورية التابع امليج طائرات من

 .هناك القوات

 الناصر عبد حث اجلديدة، باحلكومة االعرتاف إعالن بعد

 واالعرتاف املساندةو الدعم تقديم على السوفييت االحتاد

 .اجلديدة باحلكومة

 الربيطانية القوات حترك من خيشى الناصر عبد مجال وكان

 للغرب إنذار توجيه إىل خروتشيف فدعا احلّبانية قاعدة يف املرابطة

 حتركات أي من للتحذير 1222 عام الثالثي العدوان سبق مبا شبيه

 .سوريا أو العراق ضد غربية

 التواجد من النوع هذا حول يتساءلون كانوا الربيطانيني أن يبدو

 يف جاء كما األمد طويلة أم مؤقتة هدية كان إذا وما العسكري،

 جوية قوات عن وحمددة دقيقة معلومات هناك ليس. السابقة الوثيقة

 جاء ما إال طويلة، فرتات العراق يف لإلقامة أرسلت كبرية مصرية

 الوطن دنيا صحيفة يف مبارك حسين املصري الرئيس لسان على

 يف عشت أنا: "قال حني 9112-1-12 األربعاء يوم اإللكرتونية

 يف كوّيس حفظتهم كنت يوم أربعني احلّبانية مطار يف العراق

 ".يوم األربعني



  

 رافق قد املصري الدور أن إىل العراقية السياسية األدبيات وتشري

 1222 عام فيف. األوىل بداياتها منذ العراق يف االنقالبية التجارب

 اللجنة تشكلت القاهرة، يف الناصري االنقالب خطى على وسريًا

 العسكرية اللجنة هذه ووضعت العراق، يف األحرار للضباط العليا

 اجلمهورية وإعالن امللكية إنهاء أهداف على يقوم هلا برناجمًا

 تتمسك حكومة وتشكيل الربيطانية التبعية من واخلروج

 املشابه األول البيان عليها نص أهداف من وغريها بالدميقراطية

 .املصرية عن الصادر للبيان جدًا

 البيانات أو التسميات يف تشابه جمرد على يقتصر ال واألمر

 االنقالب لنجاح األوىل السنوات منذ بدأت نشاطات يف بل املعلنة،

 كتابها يف السعيد عصمت الدكتورة تقول إذ مصر، يف الناصري

 قد املصرية احلكومة إن" ،(واإلنسان الدولة رجل سعيدال نوري)

 يتم الذين املعاهد أساتذة أوساط يف سياسية كوادر شكلت

 ينفذون سحرًا القومية املشاعر من وجعلوا العربية الدول إىل إرساهلم

 خطورة العراقيون املسؤولون أدرك حتى الشباب ونفوس عقول إىل به

 العديد بإخراج السعيد نوري عهد يف موالتعلي الرتبية وزير فقام ذلك

 (919ص". )العراق من النائية األلوية إىل وإرساهلم منهم

 نوري) كتاب يف اجلعفري صاحل محدي حممد الدكتور ويقول

 عبد حققه الذي النصر شكل( "وفاق أم خالف/ وبريطانيا السعيد

 املنطقة يف الربيطاني النجم ألفول بداية بريطانيا ضد الناصر

 أما ضعيف موقف يف وحكومته السعيد نوري جعل ما متها،بر



  

 العدوان أيام طيلة الناصر بعبد يفاخر كان الذي العراقي الشعب

 تقديم ينسى وال العدوان، دول مع لتواطؤها حكومته ويلوم الثالثي

 وقوف وعدم الناصر، عبد شأن من تقلل لربامج العراقية اإلذاعة

 شعيب رصيد آخر بذلك لتفقد احمنته يف مصر جانب إىل العراق

 (112ص". )هلا

 العدوان منذ أشده بلغ قد وبغداد القاهرة بني العالقات سوء كان

 سفراء اهتمام موضوع إىل حتول أنه درجة إىل مصر، على الثالثي

 عن صدرت وثيقة تؤكده ما هذا. ودبلوماسييها الغربية الدول

 إىل وموجهة العراقية العاصمة يف االحتادية أملانيا مجهورية سفارة

. 1227 عام من الثاني كانون -9 يف بون يف اخلارجية وزارة

 كل بها تقوم اليت املناهضة الدعائية األعمال عن الرسالة تتحدث

 العراقية احلكومة ضد واألردنية والسورية املصرية احلكومة من

 البلدان يف سفاراتها عرب احتجاجات لرفع بغداد حكومة دفع مما

الدعائية اليت كان  اهلجمة تلك عن املسؤولة احلكومات إىل ةالثالث

يقودها مجال عبد  الناصر ضد احلكومة العراقية ودعوته املباشرة 

للعراقيني للتحرك ألسقاط نظام احلكم بالعراق عدة مرات 

  .وسنكشف دور مجال عبد الناصر باالنقالبات الالحقة بالعراق

 

 

 

 

 



  



  



  

 

بعد ان وصل االنقالبيني اىل غايتهم باالستيالء على السلطة 

بالعراق واالطاحة بالنظام امللكي بدا الصراع بينهم لالستيالء على 

ن يف بادئ االمر الصراع بني العميد عبد الكريم السلطة وكا

قاسم والعقيد عبد السالم عارف حيث كان قاسم يساريا مييل اىل 

الشيوعية واالحلاد بينما كان عبد السالم عارف قوميا له ميل 

 للتدين 

 قاسم عبدالكريم القطبني ان الدوائر تلك توقعت فقد

 كان اح االنقالب،جن نشوة يف الغارقني عارف حممد وعبدالسالم

 صراع إىل سيتحول ما سرعان الذي بهما يرتبص اخلفي التنافس

 وقت يف توقعاتها رجحت لذا احلكم، دفة إدارة يف االول املوقع على

 زميله إزاحة يف حممد عارف عبدالسالم جناح من مبكر

 بعده من هو ليتوىل الوزراء جملس رئاسة عن قاسم عبدالكريم

 عبدالسالم حققه ما على باالعتماد جاء، كذل كل .اجمللس صدارة

 ناطقا وبروزه االعالم وسائل يف ملموس حضور من حممد عارف

قادة  من غريه دون من الوسائل بتلك ومستأثرا لبقا ومتحدثا

 الذي الدور االمريكية االستخبارات دوائر شبهت لذلك. االنقالب

 الذي" ريالصو بالرئيس" املرحلة تلك يف قاسم عبدالكريم يؤديه



  

 ان غرو، ال وذاك، هذا ومن. مصر يف جنيب حممد قبل من مارسه

 ان يديه، بني املعروضة التقارير وفق على ايزنهاور الرئيس يعد

 حد على" لالنقالب احلقيقي املنظم" هو عارف حممد عبدالسالم

 على االمريكية االستخبارات توقعات تكن مل تقدم، مما. قوله

 يف القيادة مصري اليه سيؤول مبا لصوابوا الدقة من كبري قدر

 قاسم عبدالكريم بني اخلالف ألخبار الرتويج يف بدأ ان وما. العراق

 تهم موضع كان االخري ان واشيع عارف، حممد عبدالسالم ونائبه

 عبدالسالم بدأ. قاسم عبدالكريم ضد" تآمر" منها يومها يف عدة

 املتحدة الواليات ضد االتهام أصابع بتوجيه حينذاك، عارف حممد

 القيادة نظر وجهات يف اخلالف تعميق من جيري ما وراء تقف بانها

 حممد عبدالسالم اتهم 1221 آب من عشر الثاني ففي. العراقية

 لنشر والرتويج صفحاتها بتحريك" االمربيالية" له خطاب يف عارف

 وضعت نفسه الوقت ويف. قاسم عبدالكريم مع خالفه اخبار

 عارف حممد عبدالسالم خطب األمريكية تخباريةاالس الدوائر

 سياسية وتلميحات معان من فيها يرد مبا واالهتمام عنايتها موضع

 خطبه يف علين وبشكل عارف عبدالسالم تبنى بعدما وخاصة

. العربية والوحدة القومية يف عبدالناصر مجال وتطلعات سياسة

 الدوائر تلك رتقاري يف يظهر اخذ" الدهماء زعيم" وصف ان ويالحظ

 دعاة جتمعات بعض يف خطبة يلقي وهو عارف لعبدالسالم كناية

 عبدالسالم خطب التقارير تلك عدت كما العراقيني من القومية



  

 ابعاد نستكمل ولكي.عبدالناصر  جبمال واالشادة عارف حممد

 العراق، يف السلطة على صراع من جرى مما املتحدة الواليات موقف

 الدوائر اهتمام من آخر جانب على ضوءال تسليط بنا جيدر

 التيارات وتقويم إقرار على انصب الذي األمريكية، االستخبارية

 الغرب من ومواقفها الصراع، أزمة يف املعادلة لطريف والعناصر

 مدير كمنغ تقرير انطوى فقد. التحديد وجه على املتحدة والواليات

 1221 آب من شرينوالع الثاني يف املقدم واالحباث، االستخبارات

 العقائدية للتيارات تقويم على داالس االمريكية اخلارجية وزير إىل

 اقصى" اصطفاف التقرير، ذكر فقد العراق؛ داخل املتصارعة

 الوطين واحلزب املختلفة بأجنحته الشيوعي احلزب ،"اليسار

 قاسم، عبدالكريم العراقي الوزراء رئيس جانب إىل الدميقراطي

 االشرتاكي العربي البعث حزب يف املمثلون قوميونال وقف حني يف

 وفكرة لسياسة بدوره املؤيد عارف، حممد عبدالسالم جانب إىل

 كان اليت املتحدة العربية اجلمهورية مع الوحدة إىل العراق انضمام

 اشار مما الرغم وعلى .عبدالناصر مجال" القوميني زعيم" بها ينادي

 كامل بشكل الشعيب املوقف تبلور عدم إىل املتقدم، التقرير اليه

 مجال" دعاية" تأثري حتت العناصر بعض لوقوع الصراع طريف جتاه

 اجليش بان تقريره يف ذكر كمنغ ان إال. العراق يف عبدالناصر

 إىل قادته مع سيصطف إذ املطاف؛ نهاية يف األمر سيحسم العراقي

 راءو االجنرار من بدال القيادة يف يراها شخصية افضل جانب



  

 عدم فضل يبدو، كما كمنغ، ان غري ،"وأيديولوجيتها السياسة"

 حظي الذي األمر. اجليش اليها يتطلع اليت الشخصية إىل اإلشارة

 السياسة بشؤون املختصة األمريكية الدوائر خمتلف باهتمام

 جملس عقد فقد املتحدة؛ الواليات أمن على وانعكاسها اخلارجية

 واخلامس عشر الثامن يومي مدى على األمريكي القومي األمن

 فيهما اجملتمعون تدارس مهمني اجتماعني 1221 ايلول من والعشرين

  .املوضوع حيال قلقهم وابدوا العراقيني الزعماء بني الصراع أزمة

 الثالثني يف حامسة مرحلة بالسلطة، االستئثار أزمة دخلت عندما

 أيقنت اصبه،من مجيع من عارف عبدالسالم بإعفاء 1221 ايلول من

 توقعات افاضت الذي الشخص ان االمريكية االستخبارات دوائر

 يعد مل العراقية، احلكومة صدارة مركز يف تقدمه من تقاريرها

 تعزيز ابعاده أتاح العراق، خارج مطرودا زعيما إال الواقع يف االن

 اجلمهورية مع احتاد فكرة ألي املناوئ قاسم عبدالكريم سلطة

 اطالع على ايزنهاور الرئيس كان نفسه الشأن ويف. دةاملتح العربية

 احلقيقي املنظم" ان اآلخر هو وأيقن العراق داخل االمور جملريات تام

 االمور حسم على قادرا يعد مل عارف حممد عبدالسالم"  لالنقالب

 املوقف بدأ وبذلك. بون يف لبالده سفريا اجلديد موقعه من لصاحله

 يف القومي املد احتواء إىل الداعي جتاهاال بوضوح يتسم األمريكي

 وذلك دراستها، بصدد حنن اليت املرحلة يف االقل على العراق

 املتحدة، العربية واجلمهورية العراق بني الوحدة قيام دون للحيلولة



  

 من بغداد يف املتحدة الواليات دبلوماسيو كثف بعدما خصوصا

 وديا كان الذي اسمق عبدالكريم مع واملباشرة العديدة اتصاالتهم

 العكس على النية، حسن من كبري بقدر وبادرهم االمريكيني مع

 مع يذكر لقاء له يسجل مل الذي عارف عبدالسالم من

 ميكن حال، اية وعلى .وثائق من أيدينا بني توافر مبا االمريكيني،

 عبدالسالم ابعاد مسألة يف االمريكية النظر وجهة استشفاف

 غلمن السفري ذكره ما خالل من االبعاد، مليةع يف الفاعلة والقوى

 الشيوعيني ان: "بقوله األمريكية اخلارجية وزارة إىل تقريره يف

 من اثنني مع عبدالسالم إزاحة يف الرئيس الدور هلم كان العراقيني

 النفوذ ضعف" من زاد الذي األمر السلطة من ،"القوميني الوزراء

 الكايف الوقت عطىوا العراقية، احلكومة داخل" البعثي

 الذي احلظر من الرغم على السياسي العمل يف للمناورة للشيوعيني

 احلد، هذا وإىل .احلزبي العمل على العراقية احلكومة فرضته

 موضوع حسم من املرحلة تلك يف جادين غري االمريكيني ان يبدو

 .العراق يف السلطة على الصراع

 الضربة ان أكيدا قادااعت األمريكية الدوائر تلك لدى ساد فقد

 موضوع يف حسم أي عطل مما القومي للتيار وموجعة قوية كانت

 فيما الدالئل اشرت الذي التيار هذا لصاحل السلطة على الصراع

 يف األمريكية اإلدارة قناعات يف حضورا األكثر التيار انه بعد،

 ساحة من قاسم عبدالكريم إزاحة بعد بالعراق السلطة تولي



  

 التآمر بتهمة عارف عبدالسالم اعتقال عد فقد هنا نوم. احلكم

 عبدالناصر، مجال للرئيس واضحا حتديا هو الدولة، أمن ضد

 وهذا.شوردان تعبري حد على العراق يف الناصريني للقوميني ونكسة

 يف القومي التيار حركة شل إىل أدت اليت القوية االسباب أحد

 الدوائر ظرن يف ضعفه أظهرت نفسه الوقت ويف العراق،

 قوي فعل رد التيار عن يصدر ان توقعت إذ األمريكية، االستخبارية

 تلك رجحتها اليت اسباب ان إال. عارف عبدالسالم اعتقال نبأ على

 حيال اجراء أي اختاذ عن العراق يف القوميني احجام يف الدوائر

 قاسم عبدالكريم بها فاجأهم اليت السرعة هي االعتقال، قضية

 الدوائر تلك تستبعد مل نفسه الوقت ويف االعتقال، عملية تنفيذ يف

 العام الرأي اذهان تهيئة وراء كان قاسم عبدالكريم ان من

 اربك الذي األمر ضده، حتاك" امربيالية مؤامرة" وجود عن العراقي

 الشارع يف التأثري عن انزوائهم حدة من وزاد القوميني موقف

 نبأ بعد الشوارع إىل خرجت اليت احلاشدة فاملظاهرات العراقي،

 ومنددة قاسم لعبدالكريم مؤيدة عارف عبدالسالم اعتقال

 كسبا كانت املتحدة ومجال عبد الناصر العربية باجلمهورية

 النفوذ ضد قاسم عبدالكريم حكم دعم يف قويا ورصيدا شعبيا

  .العراق داخل القومي



  

 حل االحرار الضباط قرر 1221 متوز 12 يف بجناح االنقال بعد

 مجيع حتقيق عدم من بالرغم اليه احلاجه النتفاء السري التنظيم

 ولكنها الثورة قيادة جملس تشكيل وخاصة عليها املتفق االهداف

 حل ولكن امللكي النظام على القضاء وهو اهدافها امسى حققت

 وبقاء البعض همبعض الضباط بني العالقات بقاء مينع مل التنظيم

ما  مناقشة الإرادية بصوره فيه يتم كان الذي االمر بينهم العالقات

 وان خاصة السياسية الساحة على وتطورات احداث من جيري

 التأثري عن وبعيده ثانويه مبناصب كلفوا التنظيم ضباط من الكثري

 مهمه مناصب اىل واملنتفعني االنتهازيني من العديد تسلق حني يف

 من منهم قسما بل االنقالب يف ضئيال ولو دورا هلم يكن مل وهؤالء

  . واالنكليز امللكي النظام من وقريبه وطيده عالقه على كان

 واالحداث للدولة واالداري السياسي العمل اصاب الذي التخبط

 وجتريده عارف السالم عبد قضية مقدمتها ويف بعد فيما تلت اليت

 1221 أيلول 11 يوم يف املسلحة واتللق العام القائد نائب منصب من

 رئاسة ومعاوني العسكرية الفرق قادة مع قدمه تعارض حبجة

 31 يوم يف الداخلية وزارة من اخراجه قرار اتبعها ثم اجليش اركان

 غري عقيمه مناصب اىل االحرار الضباط ابعاد وبوادر 1221 أيلول

 على لطةالس اىل الشيوعيني من جمموعه وتقريب يذكر تأثري ذات

 واالستفراد العرب املدعومني من مجال عبد الناصر القوميني حساب



  

 الضباط تنظيم اعادة فكرة ظهور اىل ادى ذلك كل،،  بالقرارات

  (.. الثورة تصحيح)  هدف حتت االحرار

 وكان التنظيم مبسؤولية سري احلاج رفعت العقيد وكلف

 من قليله قله الا به وال يعلم السرية من عالية درجه على التنظيم

 .. بهم املوثوق الضباط

 مناصب وحتجيم السلطة عن عارف السالم عبد ابعاد مت ان بعد

حلفاء عبد  الشيوعيون متكن بالسلطة واالنفراد القوميني الضباط

 الكثري وظهرت العراقية الساحة على السيطرة من الكريم قاسم

 قضاء علىعملية لل وجود اىل واضح بشكل اشرت اليت االفعال من

 اىل التعرض ومعها وتصرفات بشعارات العربية القومية احلركة

 املساجد يف املصلني على االعتداء ومنها خمتلفة بأشكال الدين

 احتاد مظاهرة ومنها اإلسالمية التشريعات ضد شعارات ورفع

 يرددون وهم الرشيد شارع يف الشعبية وميليشيا املقاومة النساء

 اليت الكتب ونشر(  بالنهر انذبه والقاضي مهر ماكو الشهر راس)

 روث ورمي ملحدين كتاب قبل من الرسول وتاريخ اهلل وجود تناقش

 مسع حتت بغداد يف القرآن متزيق واخرها املساجد يف احليوانات

  .. وجمموعته بقاسم ممثله السلطة ومرأى

حيث اعتقد الشواف واحلاج سري ان هذه االمور ستكون مربرا 

نقالب خاصة مع غضب الشارع من تصرفات الشيوعيون كافيا لال

 الفرقة بقيام تقضي اخلطة وبدا اعداد خطة االنقالب حيث كانت



  

 وتأمني بالتحرك الطبقجلي ناظم الركن العميد بقيادة الثانية

 التحرك ثم ومن مسؤوليته حتت اليت والنواحي واالقضية االلوية

 خوفا استبعدت خلطةا هذه ولكن االمر اقتضى اذا بغداد باجتاه

 .. خارجي تدخل يستدعي مما النفط حقول على التأثري من

 عبد الركن العقيد مفاحتة ومتت املوصل اىل االنظار حتولت

 يقول كما تأكد ان بعد لذلك استعداده فأبدى الشواف الوهاب

 .بغداد يف السلطة رأس على وقاسم االمور اصالح امكانية عدم من

 الرجال من اربعه سري احلاج رفعت العقيد عوض فقد بغداد يف اما

 اثناء قاسم الكريم عبد الغتيال املخلصني القوميني من االشداء

 والقنابل االسلحة تهيئة متت وقد غرفته يف او الوزراء جملس اجتماع

 االستخبارات مديرية يف حديديه خزانه يف وحفظت اليدوية

 العملية تنفيذ ادةبقي هو ويقوم مديرها رفعت كان اليت العسكرية

 او العراق خارج وتسفريه االستقالة على اجباره وا قاسم على لإلجهاز

  .تصفيته اىل االضطرار

 االذاعية غريب ابو مرسالت على للسيطرة ثانويه خطه وضعتو

 قطعات تهيئة وكذلك العسكرية القطعات بعض قبل من

  . االوضاع على للسيطرة العراق ومشال جنوب يف عسكريه

 الشعبية التابعة هلا والتنظيمات القومية االحزاب مع االتفاق متو

  .. قيامه حال لالنقالب تأييد تظاهرات يف للخروج

  . 1222 آذار 2 يف موعد االنقالب يكون ان مقررا كان



  

املتحدة ومجال عبد  العربية اجلمهورية مع االتصال حيث مت

  . معهم والتنسيق الناصر

 هو مبا للقيام ثكناتهم يف اجلميع انتظر ارآذ 2 املقرر اليوم يف

 بعض هناك ان املنتظرون حلل وقد عنها شيئا يسمع مل ولكن مقرر

 ان اال،،  فشلها من خوفا التأجيل ومت على التنظيم املندسني

 من وخشية جاهزا اصبح شيء كل من تأكد ان بعد الشواف

 دبي سري احلاج رفعت اىل شفويه برساله بعث امرها انكشاف

 والفئات اخلامس لواء جحفل))  فيه يقول حممود نافع املالزم

 واالذاعة ومستعده جاهزة املوالية والعشائر املوصل مدينة يف القومية

  (( .. قبلكم من املوعد حتديد بانتظار وحنن جاهزة

 قائال حممود نافع املالزم بيد اجلواب واعاد الرسالة رفعت استلم

 وسوف عشره الثانية الساعة ويف 1222 ذارأ 1\7 يوم الثوره تعلن)) 

 سنعمل ألننا معنوياتكم تنهار ان ينبغي فال التالي اليوم يف نعمل

  (( .. املوصل يف االخوان على لي سلم،،  يليه الذي اليوم يف حتما

 قاسم الكريم عبد قابل الشواف العقيد ان اليه االشارة جيدر مما

 القرار بعد وخاصة حلالةا فيها يشكو مرات مخسة االحداث قبل

 ألجراء املوصل اىل القطار يف السالم الشيوعيني انصار ارسال على

 على قاسم واحلاح مقررا كان كما احللة مدينة من بدال مهرجانهم

 من وحتذيره له الشواف ومواجهة طلب من بالرغم املوصل اىل نقله

 ةمر اخر يف ووعده دم ومحامات تقع سوف وصدامات امين انهيار



  

 ال نه املوصل امن مسؤولية حيمله رساله اليه ارسل ولكنه خريا

 يف السالم انصار مهرجان على واالبقاء فيها العسكري القائد

  .. املوصل

 مسيحي دير يف مؤمترا العراقي الشيوعي احلزب نظم

 وحضر املوصل عن كم 31 بعد على يقع وهو(  ماركوركيس)

 : من كل االجتماع

 املوصل يف الشيوعي للحزب احمللية اللجنة اعضاء.  1

 . العراقي الشيوعي للحزب املركزية اللجنة من اعضاء مخسة.  9

 . السوري الشيوعي للحزب االول السكرتري بكداش خالد.  3

 يف الشيوعيني االحزاب لرابطه السكرتري االعلى العياش غالب.  2

 . االوسط الشرق

 . السوري الشيوعي احلزب عن اخلوري بشرى.  2

 .االسرائيلي الشيوعي احلزب سكرتري الياهو فأجري.  2

 . عضو عشرين مع االيراني تودا حزب سكرتري سايم رضا سايم.  7

 . السوفييت الشيوعي احلزب عن الدينوف خري امحدوف.  1

 . النسوية العناصر وبعض الشعبية املقاومة عن ميليشيا ممثلني.  2

 : قائال العربية باللغة(  الياهو فأجري)  االجتماع يف دثحت من اول

 ضد حربها من قسم اهم اليوم ختوض الطالعة الشيوعية ان) 

 يسمون مبن املتمثلة الرجعية على تنتصر ان تقرر اليوم انها اعدائها



  

 املوصل يف اليوم يعسكرون الذين وهم العرب بالقوميني انفسهم

 لكي مالئمه الظروف تكون ان قاديرامل حسن ومن ووحدانا افواجا

 املوصل ان اذ احلالية للحكومة ونواياه مقاصده حسن حزبنا يثبت

 مترد وهو القائم الوضع ضد مسلح عسكري مترد على مقبله

 كقوة وجوده البطل حزبنا يثبت فسوف حال اية وعلى..  رجعي

 صرالعنا سحق قرر حزبنا ان..  الوطين معيارها هلا البلد يف رئيسيه

 يسحق سوف انه كما متردها تعلن ان قبل من تتمرد سوف اليت

  (.. رجعيتهم يف املعروفني العربية بالقومية شدقنياملت اولئك

 : فقال( سيام رضا سيام) توده حزب سكرتري حتدث ذلك وبعد

 ضد خيوضها اليت حربه يف حلزبكم حزبنا مشاركة ان) 

 مشاركتنا ان اقول، عربال بالقوميني يسمون مبن املتمثلة الرجعية

 وال باجلديدة ليست املنتظرة املوصل معركة يف فعليا لكم

  ( .. آخاء حصيلة ولكنها باملبتكرة

  N28..  ومت بنهاية االجتماع اعداد اخلطة

 وتتضمن االيراني الشيوعي توده حزب قبل من اخلطة هذه وضعت

 : ما يلي

 مناطق هي باملثلث واملقصود مثلثات اىل املوصل مدينة تقسيم.  1

 . ابادتها املراد العرب القوميني

باجلثث ألثارة الرعب  والتمثيل السحل هي االبادة طريقة.  9

 . باخلصوم



  

 واحلكم القوميني حملاكمة بروليتاريا حماكم تشكل.  3

 . بإبادتهم

 . اجليش الستفزاز جمموعات تشكل.  2

 .متوين قاعدة رهاواعتبا(  تلكيف)  مبدينة التطهري عملية تبدأ.  2

 .. املوصل يف املهمة الوظائف يف الشيوعيني فرض.  2

 .. للمعركة وجرهم االهالي استفزاز.  7

 وسلمت ابادتهم املراد القوميني دور على(  x)  عالمة وضع مت ولقد

 . الرئيسي املثلث قيادة اىل

 مت قد بغداد يف اخلطة هلذه مماثله خطة هناك كانت لقد

 صحفي مؤمتر يف ذلك ذكر وقد قاسم الكريم بدع اىل تسليمها

 اربعة من بأكثر املوصل احداث بعد اي 1222/  7/  92 يوم عقده

 اخرى نسخ هناك ان قال وقد.  حينه يف ساكن حيرك مل وهو اشهر

  .. بالكاربون مطبوعة ألنها اخلطة هذه من

م من حكومة 1222 شباط 7 بتاريخ الوزراء القوميني بعد استقالة

د الكريم قاسم الذي رفض مطالبهم وكان سعيدا باستقالتهم عب

 : مايلي لقاسم ذلكب حقق والتخلص منهم وقد

 . احلكومة يف القوميني من التخلص.  1

 . عموما القوميني من التخلص.  9

 . الوزراء جملس يف للرفض جبهه وجود عدم ضمان.  3

 . افهمواهد مطالبهم لتنفيذ الشيوعيني امام اجملال فتح.  2



  

 الشعب احتاد جريدة ونوهت االستقالة هذه الشيوعيون بارك وقد

 قاسم ومطالبة والرجعية واالستعمار الوزراء هؤالء بني خيوط بوجود

 الشعب احتاد جريدة)  واعدامهم هؤالء على حديد من بيد بالضرب

 ( 1222.  شباط.  2 يف 12  العدد

 املوصل يف أتوبد املخطط تنفيذ الشيوعية املليشيات باشرت

 مصر بني العربية الوحدة بعيد املوصل اهالي احتفالية مبهامجة

 . احملتفلني على واعتدوا وسوريا

 اثناء املصرية السفارة على اعتداء الشيوعية املليشيات شنتو

 تهنئه برقية يرسل قاسم كان الذي الوقت يف. الوحدة بعيد احتفاهلا

 . بالعيد يهنئه الناصر عبد اىل

 : املوصل مدينة يف الشيوعية املليشيات وقامت

 . ن ، 91 اخلطة تنفيذ.  1

 . املوصل الكارهني للشيوعيني اهالي استفزاز.  9

 . العرب القوميني على النفسي التأثري.  3

 رصيد شعيب اي ال ميتلكون الشيوعيني ان اىل االشارة وجتدر

عربية معقل التيارات القومية ال املدينة لكون املوصل يف يذكر

  . وطابعها االسالمي الرافض للشيوعية آنذاك

 الشعبية املقاومة محاية حتت املوصل اىل تتقاطر االسلحة كانت

 املندوبون بدأ ذلك وبعد جمهولة اماكن يف وختزن شباط شهر طيلة



  

 عليها املتفق العملية تنفيذ لغرض شخص(  121)  ومعهم بالوصول

 .. كوركيس مار دير باجتماع

 للحزب املركزية اللجنة من تعليمات وصلت 1222 آذار 9 يوم يف

 التعليمات تتضمن املوصل يف احمللية اللجنة اىل بغداد يف الشيوعي

 : التالية

 وهم توده الشيوعي االيراني حزب من املوفدين يعض سيصل.  1

 . بصددها حنن اليت اخلطة مشكالت يف خرباء

 توده حزب مع ائيل(الشرق )اسر من رفيق االكثر على سيحضر.  9

 ( . الياهو فأجري)  وامسه

 لالطالع بها القيام تعتزمون االمور اليت كافة تسليمه الرجاء.  3

  . قطعي فأجري الرفيق قرار وان عليها

 . الساعة وحملة الطوب باب من كل يف املساحات عينت.  2

 . السالم قطار وصول ساعة هي التهيؤ نقطة.  2

 منع بضرورة واخربه بقاسم الشواف لاتص اخريه حماوله ويف

 يكون وسوف االسلحة من الكثري هناك الن املوصل يف املؤمتر

 محله بل ، شيء ينفذ ومل خريا وعده قاسم ولكن دم محام

  . املوصل امن مسؤولية

 يف جماني نقل من للمؤمترين املستلزمات كافة الدولة هيأت

 وحترك احملافظات من كبريه اعداد لتاقب ولقد وطعام خاص قطار



  

 به قام اعتداء وصوله سبق وقد 1222.  اذار.  2 يوم القطار

 ذهب الذي صاحبه وعلى العربية القومية مقهى على الشيوعيون

 اىل السالم قطار وصل،،  التوقيف اودع انه اال ذلك ليشتكي

 حمطة من املواكب وباشرت 1222.  اذار.  2 اجلمعة يوم املوصل

 اهل)  ومنها اهلتافات مرددين املوصل شوارع يف التجوال اىل القطار

 البن فدوه املوصل مدينة)  و(  السالم انصار احنا ياكرام املوصل

 التهديد ولغة اخرى استفزازيه هتافات هناك وكانت(  قاسم

 .. فيها واضحه

 ان علما..  الطقس لرداءة االحتفاالت الغاء احلفل عريف اعلن

 واحملالت احلوانيت واغلقت االحتفال قاطعت وصلامل اهالي

 ..واملقاهي

 وهم احمللية االدارة ملعب من احملتفلون خرج االحتفال الغاء وبعد

 للمرة العربية القومية مقهى وهامجوا والسكاكني العصي حيملون

 واثاث كتب من ما فيها كل وحطموا العربية الراية ومكتبة الثانية

 على املدربني من عضوا21 وترك انسحبوا مث ومن الزجاج وكسروا

 املوصل اهالي جلر خطة هناك بان املوصل اهالي ادرك وقد القتال

 . القتال اىل

 من صاخبه بتظاهره املوصل اهالي خرج آذار 7 التالي اليوم يف

 قوميه وشعارات الناصر عبد صور حيملون وهم الساعة حملة



  

 الظهر بعد الثانية عةالسا حتى واستمرت سلميه املظاهرة وكانت

  .. حادث بدون

 آل مكتبة اىل الشيوعيون خرج والنصف الثانية الساعة يف

 وكانت العروبة مكتبة مع فعلوا وكذلك واحرقوها كشموله

 الطرفني بني اصطدام وحصل املوصل اهل متظاهري من بقيه هناك

 اضطر مما والسكاكني بالعصي وتشابك نار اطالق وحصل

 من اعتبارا املوصل مدينة يف للتجول حضرا ناعال اىل الشواف

 .. عصرا الرابعة الساعة

 عضوا 21 باعتقال الشواف قام ليال عشرة الثانية الساعة يف

 كامل)  ومنهم املهرجان من تركهم مت الذين الشيوعي للحزب

 املعلمني نقابة واعضاء احمللية اللجنة اعضاء اىل باإلضافة(  قزاجني

 معسكر يف للجيش مستودع يف وضعهم ومت سالمال وانصار والعمال

  . الغزالني

 ان اال الشواف العقيد اصدره الذي التجول منع من على الرغم

 من وفد زار وقد املوصل من متعددة مناطق يف مستمرا ظل الصراع

 املوصل اهالي قيام يشكونه مقره يف الشواف الشيوعي احلزب

 املتحدة العربية للجمهورية وشعارات لناصرا عبد جلمال صور برفع

 ليس اليوم حيتفلون وهم امس يوم احتفلتم انتم السبب اجابهم وقد

 ؟؟ ضرر هناك



  

 املوصل ملدينة االمنية اخلطة لتطبيق الشواف من االوامر صدرت

 استغلوا ممن املدينة بأمن العابثني الشيوعيني من العديد اعتقال ومت

 الصف وضباط الضباط من قليل عدد ينهمب ومن االمين االضطراب

 متت اهلندسة كتيبة يف صغري مترد وحصل الشيوعيون واجلنود

عن  االعالن بدا وعندما مباشرة اللواء قطعات قبل من معاجلته

 عن تعلن املدينة جتوب السيارات وكان االذاعة تعطلت االنقالب

 اسطةبو عليها تبث اليت والقصرية املتوسطة واملوجات االرسال

  : الصوت مكربات

 على تذيع العراقية اجلمهورية اذاعة.. املوصل هنا...  املوصل هنا)

 اصالح من سوري مهندس ومتكن(  قصريتني 12،،  22 موجتني

 بإحدى االتصال مت ثم ومن فقط املوصل داخل لتبث االذاعه

 مرغمه ارسلت اليت املنطقة يف املتواجدة الربيطانية الشركات

 ولكن العراق ارجاء يف تسمع بدأت اليت االذاعة يحلتصل مهندس

 اعالن االنقالب كانت حامسة.   من ساعات بعد

 1222 آذار 1 يوم

 محل البيانات االنقالبية وكبقية االول لالنقالب البيان اذيع

 اىل االمور بإعادة ووعد وحاشيته قاسم على الوضع لرتدي املسؤولية

 السيادة جملس وممارسة الثورة قيادة جملس وتشكيل نصابها

 . الدولة ادارة يف لصالحياته



  

 فاضل)  البيان تسجيل من ومتكن(  الدرة حممود)  البيان قرأ

 االدارية البيانات بقية وكذلك العروبة مكتبة صاحب(  الشكرة

السورية بأوامر من  االذاعة ساهمت وكذلك االذاعة من بثها واعادة

 ترددات على البيانات اذاعة اعادة يف دمشق من مجال عبد الناصر

  .ممكنه نقطة ابعد اىل إليصاهلا اعلى

 املوصل شوارع يف القومية القوى حتركت فقد املوصل يف اما

 ومتت اسلحه من هلم تيسر ما حاملني املدينة حيرسون االهالي وسهر

 واملدارس الشوارع من الشيوعية والشعارات قاسم صور ورفع ازالة

 على املتحدة العربية اجلمهورية اعالم منها بدال ورفعت والدوائر

 تأييدا لالنقالب واسعه تظاهرات خرجت كما والدوائر املدارس

  . التجول منع سريان من بالرغم

 الوهاب عبد بإحالة املراسيم من العديد صدرت فقد بغداد يف اما

 وخصصت اهلروب من ومنعه باعتقاله واالمر التقاعد على الشواف

 كما ميتا او حيا عليه للقبض(  دينار االف عشرة) امقداره جائزه

 والكاظمية مريم كرادة مناطق يف لقاسم مؤيده تظاهرات خرجت

 مناطق يف ومؤيده لالنقالب له مناهضه واخرى السدة وخلف

 . الشرقية والكراده والكرخ االعظمية

 معه التحدث رفض الشواف ولكن تلفونيا بالشواف قاسم اتصل

 وانت اعرفك انا حممود: )  وقال عزيز حممود ائدالر معه وحتدث

 وان الشواف على القبض بألقاء االن امرا تصدر ان اريدك تعرفين



  

 بثوره قام الشواف...  ميكن ال)  عزيز حممود قال(  بنفسك تعتقله

 حممود)  قاسم قال(  يؤيده املوصل يف والشعب يؤيدونه والضباط

 ( واخوانك انت يءش كل عنك ومرفوع ال تؤازره زين انت

 ( القائد هو شيء اي اسوي ان اقدر ال انا)  حممود قال

 كسب حماوال اللواء ضباط من بعدد االتصال قاسم حاول ثم

 ومعنوياتهم ألمرهم موالني وجدهم لكنه الشواف ضد تأييدهم

  .. عالية

 1222 آذار 2 يوم

 غري من مجيعهم)  وسنجار وتلكيف تلعفر من جماميع حتركت

 ومنعت السيطرات ونصبت املوصل اىل املؤدية الطرق وسدت(  بالعر

 ووزعت االسلحة حتمل سيارات اليهم ووصلت املدينة اىل االمدادات

 قسم قسمني اىل تقسيمهم مت حيث. بواجباتهم اجيازهم ومت عليهم

 .. املرسومة اخلطة لتنفيذ املدينة يدخل واالخر املدينة منافذ يغلق

 فأننا اجليش يتحرك مل اذا،،  وابلغهم طهضبا مع الشواف اجتمع

 مبا اجليش رأى اعلنا ولكننا يائسة ومعركتنا وحيدين سنكون

 فأن ايام مخسة اىل اربع الصمود من متكنا اذا واننا للبالد حيصل

 .. صاحلنا يف سيكون املوقف

 حممد يونس والنقيب ساره خالد النقيب بقيادة طائرتان قامت

 اىل اثرها على ذهب جبروح واصيب الشواف مقر بقصف صاحل

 املكان هامجت الشيوعية العناصر ولكن الطبية امليدان وحدة



  

 ومت الشيوعيون قتله يقول اخر وقسم انتحر انه البعض يؤكد وهنا

)  كلماته اخر وكانت.  املوصل شوارع يف جبثته والتمثيل سحله

 ( .. خذلتنا وبغداد خانتنا كركوك

 ثالثة ملدة املوصل مدينة استباحة تومت بسرعه شيء كل انهار

 وسحل عشوائية قتل عمليات االيام هذه يف مت قاسم ومبوافقة ايام

 حترك ومل الكهرباء اعمدة على اجلثث وتعليق باجلثث ومتثيل

 كانت ولكنها ذلك متنع ان مبقدورها طبعا وكان ساكن الدولة

 من بقيةل والرعب الرهبة من نوع خللق ومتعمده ومؤيده بل موافقه

 اليت  91 اخلطة نفذت وبذلك..  مشابهه حماوله يف يفكر او يريد

 االيراني توده حزب قبل من ماركوركيس دير اجتماع يف اقرت

 .. االسرائيلي الشيوعي احلزب واشراف وبتنسيق

 التحضر عن البعيدة والبدائية الوحشية القتل عمليات مسة كانت

 احملدلة حتت ووضعه كيفتل ناحية مدير قتل حادثة منها واذكر

  .. املوظفني احد ومعه العام الشارع يف

 دير اجتماع مقررات على بناء الربوليتاريا حمكمة تشكلت

 من والنصف عشره الثانية بالساعة اعماهلا وباشرت ماركوركيس

 مكان وكان 1222 آذار 91 يوم حتى واستمرت 1222 آذار 2 يوم

 الرمحن عبد وترأسها املوصل شرطه مديرية رصيف على ملهاع

 كل وعضوية العراقي الشيوعي احلزب اعضاء احد وهو القصاب



  

 عدنان) احلاضرين ضمن من وكان اللهييب وشاكر سفر عادل من

( الطلبة احتاد رئيس العزيز عبد وخليل محيد ومهدي جليمران

 السوفييت العلم عليها يرفرف كبريه منضده وامامه القصاب وجلس

 ليؤخذ االعدام احكام بإصدار وباشر واملطرقة املنجل بشعار

 احكام لتنفيذ( الدملماجه وادي)  املوصل شرق اىل احملكومني

 ويعلقوها الشوارع يف يسحلوها الغوغاء اىل تسليمهم او بهم االعدام

 اخرى ناحيه ومن اربا ويقطعوها يسلخوها او واالشجار االعمدة على

 ملم 112 مدافع وخاصة اسلحتها نريان بفتح تقوم املدرعات كانت

 . االهالي وعلى البيوت على

 ان)  عنها سأل عندما القصاب حمكمة بصدد املهداوي يقول

 يف بالسحل التنفيذ يكون منتهاه اىل وصل اذا الشعب غضب

 مرحى نقول بل مطلقا الشعب حياسب ان الحد وال ميكن الشوارع

 (.. مرحى والف

 عشائري بدافع كانت احلوادث بعض ان ننكر ان ميكنال 

 ايضا القوميون قام وقد الطرفني كال ومن حسابات وتصفية وثأري

حمدودة لتفاوت  كانت ولكنها الشيوعيني لبعض اغتيال بعمليات

(  119)  املوصل احداث يف القتلى عدد بلغ،،  القوى بني الطرفني

 . قتيل



  

 القومي الصراع حلقة نع الشواف حركة استبعاد ال ميكن

 اخلمسينات خالل املنطقة شهدته الذي الشيوعية مع العربي

  .. املاضي القرن من والستينات

 م: 1222حماولة تصفية عبد الكريم قاسم عام  _3

بعد تفرد عبد الكريم قاسم بالسلطة وحتالفه مع الشيوعيني 

ازداد العنف بني القوميني ومؤيدي قاسم وازداد الغليان مع استمرار 

مجال عبد الناصر بالتحريض ألسقاط نظام عبد الكريم قاسم 

 على الشعبية الشيوعية والتخلص منه وادى هيمنة ميليشيات املقاومة

 تتخذ اليت احلمراء املليشيات رمحة حتت بات الذي العراقي الشارع

 1217 عام اكتوبر يف احدثته وما هلا مثاال الروسية املليشيات من

  ..قسمني اىل العراقي الشعب انقسم االخر الصعيد وعلى

 برئاسة العراقي الشيوعي احلزب يقوده لقاسم موالي احدهما

 مقاس لسياسه املعارض والقسم ( وبعض اليساريني عادل سالم)

  :منها متعددة رؤوس وله القوميون يقوده

 لبوسا احلالة واختذت(  الركابي فؤاد) و(  السامرائي فائق) 

 وكان مع القوميني عموما السنه فكان بالسياسة مغلف طائفيا

 احلالة هلذه االستثناءات بعض وهناك والشيوعيني قاسم مع الشيعة

لدين على رغم ان كالههما يدعوان لفصل ا اجلانبني كال يف

  .السياسة ظاهرا



  

 يف االقتتال اىل الطرفني دفعت اليت االسباب اهم كانت لقد

 ضد طرفا احلكومة دعم هو عليها مسيطر اهليه حرب شبه معارك

 ....االخر واعتماد سياسة اقصاء االخر الطرف

 مليئة السجون وكانت ويعيدها نفسه يكرر التاريخ وكأن

لتصرفات  مرتوك والشارع ينيوالبعث القوميني من واحد مبكون

 االحداث اىل اضافة براحتها وجتول تصول الشعبية املقاومة ميليشيا

 وسحل قتل من وبغداد وكركوك املوصل يف حصلت اليت اجلسام

 على وساعد ذلك على شاهده واملهداوي القصاب وحمكمة وتهديد

 ينيالقوميون والبعث الضباط من العديد احالة للنظام املعارضة زيادة

 ان ذكرت وقد الشيوعية العناصر على قاسم واعتماد التقاعد على

 ولكن اليهم مييل او شيوعيا قاسم لكون يكن مل النهج ذلك

 من ما لديهم عن وكشفوا الشيوعيون فيه وقع فخا ذلك كان

 واالقليمي الشعيب الصعيد على سياسيا تسقيطهم ومت سلبيات

 القومي التيار مع التحالف يبغي كان قاسم ان ال يعين ذلك وايضا

 كثريه وألسباب العربية القومية اعداء الد من كان بالعكس بل

 1221 متوز يف حدث ملا تقييم يف ولكن.. فيها للخوض الجمال

 وافشال ختطي يف وجناحه مصر يف الناصر عبد على ردا كان

حكما شبيها حبكم عبد الناصر  كان بل 1222 عام العدوان

 القوات ويف الشعب بني الفرقة زرع موجها ريادكتاتو طاغية مصر

  .. املسلحة



  

 البعث حلزب العراق قطر قيادة حفزت اليت العوامل هذه كل من

 ممانعة من بالرغم قاسم باغتيال التفكري االشرتاكي العربي

 وكوادره احلزب تعريض ذلك واعتبار للحزب القومية القيادة

 فؤاد)  القطر سر نيام سةبرئا العراقية القيادة ولكن للخطر

 لقتلى انتقاما العملية تنفيذ يف قدما املضي على صمم(  الركابي

 قبل من او قاسم نظام ارتكبها اليت الوحشية واالعمال البعث

 ان اىل االشارة من والبد القرار اختذ وهكذا الشيوعيني من مواليه

 اكثرهم واعضائه فتيا اليزال كان العراق يف البعث حزب تنظيم

 لذلك.  وميدانيه سياسيه خربه ميتلك ال الذي العروبي الشباب من

 البعث وان امريكي صنع من بانها العملية هذه الشيوعيون صنف

 العملية هذه رفضت البعثية القيادة ان من بالرغم امربياليا امريكيا

  . اوبعده تنفيذها قبل وتفصيال مجلة

 على القرار فيه ومت 1222\ 11 \ 1 يف القطرية للقيادة اجتماع عقد

 يف تدريباتهم نفذوا قد كانوا الذين املتطوعني وتسمية اخلطة

 الزيبق لبيت عائده مزرعة وهي(  الزيبق قصر)  الرضوانية منطقة

عبد  : من تألفت اليت اجملموعة اختيار ومت اسابيع بثالث التنفيذ قبل

الوهاب الغريري  وعبد الكريم الشيخلي  ومسري عزيز النجم  

حامت محدان العزاوي  وسليم عيسى الزيبق  وصدام حسني اجمليد  و

 وامحد طه العزوز. 

 ثابت  سعيد أياد/  العملية خمطط وكان



  

 الغدارات محلة من اربعه االغتيال ينفذ ان تقتضي اخلطة وكانت

 اخفائها وتسهيل حجمها لتصغري سبطاناتها من جزء قطع مت اليت

 طارئ حدوث حالة يف لعمليةا ليكملوا كاحتياط منهم واثنان

 التوقف على واجبارها سيارة قاسم واعرتاض السيارة لقيادة والسابع

 الدكتور عيادة يف اخللية تتواجد ان فكانت التنفيذ تفاصيل اما

 رصد عنصر هناك يكون وان القرية رأس يف الواقعة البكري حازم

 قاسم يمخروج عبد الكر ملراقبة امليدان ساحة يف احدهم اثنان عدد

 حالة يف قاسم ملراقبة الشرقي الباب يف والثاني الدفاع وزارة من

  .. الدفاع وزارة اىل البيت من عودته

 واالياب الذهاب يف الرشيد شارع قاسم يسلك ان املعتاد من وكان

 يوميا واحد طريق سلوك احملرتف العسكري وهو عليه يؤخذ اوهذ

 ابسط من وهذه واالخر حلنيا بني الطريق تغيري وعدم طويله ولفرته

 االمنية وخاصة انه مطلوب راسه من قبل مجال عبد الناصر القواعد

 من وتعين(  شاكر)  سريه بكلمه اهلاتف طريق عن يتم واالخبار. 

  .. الشرقي الباب جهة من تعين(  حممود)  وكلمة املعظم باب جهة

 اءامس السادسة الساعة متام ويف 1222 االول تشرين 7 يوم يف

 تقضي كانت اليت اخلطة حسب اماكنها واختذت اخللية جتمعت

 عائده سيارة بقيادة(  الزيبق عيسى سليم) االعضاء احد قيام ايضا

 شارع من باخلروج تقوم 1222 بالميوث نوع من وهي الزيبق لبيت

 العرتاض الرشيد شارع باجتاه النهر شارع من لنج لبيت الفرعي



  

 توقفت قد السيارة تكون ان دثح ولكن قاسم الزعيم سيارة

 هذه تنفيذ عدم اىل ادى مما امامها السيارات احدى عطل بسبب

 صوت مساعه بعد والتنفيذ اهلجوم عناصر اىل سليم وحتول الفقرة

  : يقول اذ مسرعا هرع االطالقات

 اخللفي الكرسي اسفل السيارة ارضية على ممددا وجدت قاسم

 والسائق يئن االرض على املرافقو عليه ومغمى بالدماء مضرجا وهو

 عن عزويف اسباب وال ادري عليهم الرمحة رصاص اطلق ومل صامت

مات واالخرون  قد ان عبد الكريم قاسم تصورت اني سوى ذلك

  .ليس لي عداء معهم

 الوهاب عبد هو العملية لبدء االوىل الرصاصة اطلق من واول

 العملية لتغطية دخان لةبقنب اتبعها للشارع االمين اجلانب من الغريري

 عبد مسري برصاص قتل الوهاب عبد وان بالرمي االخرون باشر ثم

 سليم املرحوم ذلك روى كما الشيخلي الكريم وعبد النجم العزيز

 رمي من ايضا طائشة رصاصه اصابته قد حسني صدام وان الزيبق

 من قريبا الشارع من االيسر اجلانب على متواجدا كان حيث اخللية

  .. النصارى عكد

 ومحلته الرصيف على ملقاة الغريري الوهاب عبد جثة تركت

 تنظيمات يف فعال عضو انه تبني حيث التحقيق ألجراء الشرطة

 االعتقاالت عمليات بدأت ومنه االشرتاكي العربي البعث حزب



  

والكراده معاقل  والفضل والكرخ االعظمية طالت اليت العشوائية

  .. البعثيني والقوميني

 وكان الصليخ يف احلزبي الوكر اىل بكاملها اجملموعة هربت

 الوكر اىل اقلتهم مرسيدس سيارة الغزل سوق قرب بانتظارهم

 هناك وكان اهلل عبد عادل املرحوم فيه متواجدا كان الذي

 صدام ومتكن(  حسني وصدام النجم عزيز مسري)  هم جرحيان

 والقصة مصر اىل ومنها سوريا ثم تكريت اىل اهلروب من حسني

  .. معروفه

 29 شارع يف السالم دار مستشفى اىل قاسم نقل عبد الكريم مت

 بقيادتها االشخاص احد تكفل بعد العسكرية سيارته بواسطة

 االطباء شخصها بل خطريه اصابته تكن ومل فورا بعالجه وبوشر

 .. اجلنابي املرافق عوجل وكذلك متوسطة انها

 جبلب سليم شقيق الزيبق سىعي قيس كلف التالي اليوم يف

 بها وعاد تواجدها وسبب واجبها على احد يتعرف مل اليت السيارة

 املسبح  يف البيت اىل

سيارة عبد  ان منها حقيقيه غري امور الكتاب بعض ذكر

 شوفرليت سيارة هي واحلقيقة سوداء استيشن الكريم قاسم

 تىح الدفاع وزارة باحة يف عرضها مت وقد خاكي بلون ستيشن

  . 1223 انقالب شباط يف احلكم سقوط
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بعد فشل احملاوالت املتكررة للقوميني والبعثيني ألسقاط نظام 

كان االصرار من عبد الكريم قاسم املتحالف مع الشيوعيني 

جانب مجال عبد الناصر على اسقاط عبد الكريم قاسم يزداد 

يوما بعد يوم حيث كان ألنباء دعم نظام قاسم للضباط السوريني 

م يف سوريا وادى انقالبهم اىل انهاء 1221الذين قادوا انقالب عام 

الوحدة مع مصر وكذلك دعم قاسم لنظام االمام باليمن الذي اطاح 

م وادى اىل حرب 1229به انقالب مدعوم من مجال عبد الناصر عام 

ا عبد الناصر اجليش املصري للقتال اىل جانب اليمن اليت ارسل فيه

االنقالبيني باليمن وكان عبد الكريم قاسم يتعاون مع السعودية 

يف ايصال السالح التباع االمام الذين يقاتلون اجليش املصري 

واالنقالبيني اليمنيني كل هذا دفع عبد الناصر اىل تشكيل غرفة 

قاسم والتخلص  عمليات خاصة هدفها اسقاط نظام عبد الكريم

 منه. 

وكان للتعاون املصري االمريكي بأسقاط قاسم الفضل االكرب 

 العربية اجلمهورية عقد انفراط م اذ أدى1223يف جناح انقالب 

 مع التعاون من التوجس حدة ختفيف اىل 1221 عام يف املتحدة

 عبد اىل االمريكان قدم 1221 عام ويف. املصرية االستخبارات

 الناصر عبد وابدى بعثي، بانقالب قاسم قاطألس خطة الناصر

 يف بقاسم اإلطاحة وحتى 1221 عام ومنذ. "اخلطة على موافقته



  

املصرية الذي  املخابرات يف العراق قسم كان ،1223 فرباير/شباط

 وكالة بني االتصاالت تسهيل مهمة يتوىل شكله مجال عبد الناصر

 االمريكان وعمل. رةالقاه اىل جلأوا وعراقيني املركزية املخابرات

 يف الوكالة حمطات بني صالت بإقامة االتصاالت هذه زيادة على

 العهد زمن يف العراقية الشرطة يف سابقني وضباط ودمشق بريوت

 البعث حزب اىل تنتمي وسورية لبنانية مسيحية وعناصر امللكي

 العاهل وحبسب". العداء قاسم يناصب الذي نفسه العربي القومي

 البعث حزب بني ُعقدت كثرية لقاءات" فان حسني لكامل االردني

وكانت  "الكويت يف أهمها ُعقدت حيث االمريكية، واملخابرات

الواليات املتحدة تريد اسقاط نظام قاسم لتقاربه مع الشيوعيني 

  .واملعاهدات اليت وقعها مع االحتاد السوفيييت

. قاسم على التآمر يف كبريا تصاعدا العراق يف 1229 عام شهد

 يف واملؤرخة بغداد يف املتحدة الواليات لسفارة تعود وثيقة وحبسب

 املعاديني القوميني" الضباط من جمموعة فان يونيو،/حزيران 92

 العراقية احلكومة ألسقاط خيططون كانوا الذين" للشيوعية

 اعرتافًا ينالوا بأن تأكيدات طلبوا"و. مبخططهم الربيطانيني فاحتوا

 االفالت من اجليش لتمكني عسكرية مبعدات هموتزويدً سريعا

 اجملموعة هذه تكن ومل". لإلمدادات املهم املصدر السوفييت من

 السفارة كانت الذين العسكريني املتآمرين بني من الوحيدة هي

 العالقة ذوي الضباط ان" قائلة متضي الربقية ألن. بوجودها علم على



  

". املرجع برقية يف ورةاملذك احلركة يف املنخرطني اولئك ليسوا

 تستعرضان األقل على أخرييتني برقيتني اىل الوثيقة هذه وتشري

 كما. العراقي اجليش صفوف يف مبتآمرين السفارة اتصاالت

 حزب عدا" املتآمرين من أخرى جمموعات ثالث عن الربقية تتحدث

 حتليال وتقدم ،"قاسم على حقيقيًا خطرًا" تشكل واليت" البعث

 ال: "املفاحتة على الربيطاني الرد الوثيقة تروي كما. ضعللو سياسيا

 السياسة يف نفسها تورط ان اجلاللة صاحبة حلكومة ميكن

 ودية عالقات تتوقع أن ميكن عراقية حكومة اية ولكن الدولية،

 منقولة املعلومات) به مرغوبا يكون الذي باحلد العراق مع ُتقام

 بريطانيا ان ماكميالن ةحكوم وثائق وتبني(. املصدر من كماهي

 من عدد تدريب" على وافقت االنقالب على شهرين من أقل بعد

 من كبرية بكميات العراق وتزويد البالد يف العراقيني الضباط

 طراز من مصفحة أفراد ناقالت فيها مبا واملعدات، االسلحة

 ان املرجح من ويبدو. واعتدة" هنرت" وطائرات Saracen" ساراسن"

 اليت التسهيالت بشأن الربيطانيني فاحتوا الذين شاجلي ضباط

. الحقا الطلب قدموا الذين الضباط نفس هم انقالبهم بعد يريدونها

 قبل للمتآمرين الدعم بعض قدموا الربيطانيون يكون املعنى وبهذا

  ".املرغوب باحلد ودي" موقف اختاذ بوعدهم االنقالب

 ان" هلا تقرير يف السفارة أبرقت سبتمرب،/ايلول 92 حبلول

 للواليات عداًء أشد حتى أضحت العراقية والصحافة احلكومة



  

 عبد الكريم ولكن". السوفيتية الكتلة جتاه ودًا وأكثر املتحدة

 كانون يف تستهدفه كانت اليت املؤامرات اكتشف قاسم

 السفارة فإن. املوعد قبل باملؤامرة آخرون وعرف. ديسمرب/األول

 خمربيها، أحد عرب املؤامرة اكتشفت بريوت يف اليوغسالفية

 موظفني اعتقال جرى بفرتة، ذلك بعد. ايضا بغداد يف قاسم وأبلغت

.  ريب دون التجسس بتهمة االمريكية السفارة يف يعملون عراقيني

 بالتآمر املتحدة للواليات اتهامها العراقية احلكومة وكررت

 على ةأدل اكتشفت قاسم خمابرات ان الواضح من ويبدو. ضدها

 على االمريكان يرد مل. للمتآمرين املتحدة الواليات مساعدة

  .العراقية احلكومة أمام بقوة نفوها لكنهم علنًا، االتهامات

 اىل رسك الوزير من بربقية األمريكية اخلارجية وزارة بعثت

 وتكشف. الوضع لبحث 1223 فرباير/شباط 2 يف بالعراق سفارتها

 تشملها مهمة سرية عناصر وجود عن الربقية من الثانية الفقرة

  .بالطرد قاسم قرارات

 رد الستثارة عمدًا مصاغة األخرية قاسم تصرحيات كانت رمبا

 يؤكد" دليل" انه على بعد فيما استغالله ميكن امريكي فعل

 احلمالت لتصعيد أساسًا ويشكل للعراق، املتحدة الواليات عداء

 نتجاهلها ان ميكن ال نولك قبل من مرة عليها بالرد قمنا اليت

 دون من ُتنشر أن ميكن ال املتحدة الواليات تصرحيات إن. اآلن

 تأثري له يكون لن القصرية املوجة على والبث العراق، داخل تشويه



  

 الواليات مواقف تشويه حرية قاسم لدى وستكون. النطاق واسع

 اديةاملع احلملة وترية لتصعيد مربر إجياد بغية العراق داخل املتحدة

 يف والقنصلية السفارة على التضييق وتشديد املتحدة للواليات

 حد اىل ميضي لن قاسم ان من نتأكد أن نستطيع ال حنن. البصرة

 سيهدد وهذا. بعثتنا يف العاملني من موظفني بطرد قراره تنفيذ

 املتحدة الواليات منابع أحد يشكل الذي مصادرنا" وجود" خبفض

 املهمة 

 من عميال كان السفارة يف" املهم العنصر" ان ًامتام اجلائز من

 وظيفة يف سري بغطاء ويعمل املركزية، املخابرات وكالة عمالء

 اقرتح ليكالند مع الوثيقة هذه مناقشة وبعد. السفارة يف متدنية

 ثقافيًا، ومركزًا مكتبة يدير ثقايف ملحق لدينا كان: "قائال

 برقية اليه تشري الذي" همامل العنصر" هو هذا ولعل". جاسوسًا وكان

 مع مقابلة الفرنسية" لوموند" صحيفة أجرت لقد. فرباير/شباط 2

 قاسم تصرحيات وتنم. 1223 فرباير/شباط 2 يف أيضا نشرت قاسم

 ال إنين:  "هددته قد واشنطن إن عن والربيطانيني االمريكان بشأن

 لشيءا هو فما. واالمريكان الربيطانيون به يتحدث ما بقدر أحتدث

 على قبضتهم وحيكموا العراق يستعبدوا كي هؤالء يفعله مل الذي

 تنذرني مذكرة فقط أيام بضعة قبل استلمت لقد... أنظر. ثرواتنا؟

 إذا العراق على عقوبات ستفرض واشنطن ان فيها لبس ال بلغة

 إن. كهذه؟ لغة على السكوت نستطيع كيف. مبواقفي متسكُت



  

 املشروعة حقوقنا أكدنا يوم بدأت قد االمربياليني مع متاعبنا كل

 بعنوان كراسا يعطيين) اخلريطة هذه اىل أنظر. الكويت يف

 اخلضراء النقطة هذه الحظ(... االمارة وخريطة" الكويت حقيقة"

 رجاء لي قل. بلدنا من املغتَصب اجلزء الكويت، هي هذه. الصغرية

 من جتعل ليتا االقتصادية أو الفكرية أو التارخيية العناصر هي ما

  !(".للشرب صاحل ماء حتى لديها ليس.... مملكة؟ االمارة هذه

 1 اجلمعة يوم صباح من التاسعة الساعة احلركة قادة اختار

 عطلة، يوم اجلمعة يوم لكون لالنطالق، 1223 سنة من فرباير

 12 اليوم لكذ وصادف بسهولة، العسكرية القطع حترك وميكن

 سلمت حيث اإلذاعة دار إىل املهامجة القطع إحدى توجهت. رمضان

 ثورية أناشيد تبث اإلذاعة فبدأت للمهامجني حبمايتها اخلاصة القوة

 عن بيان يصدر احلركة ضباط حيرزه تقدم كل وبعد ووطنية

 وقع له" أكرب اهلل" نشيد كان أهدافها نيل يف التقدم وعن قادتها

 كما وتاريخ ذكرى من له ملا التيارات كل من ميعاجل مسمع على

 على البالغ األثر له كلثوم ألم" بطل يا العروبة جيش" نشيد كان

 تكرار مت كما. األحداث لتطور املرتقبة واجلماهري اجلنود معنويات

" الروابي بني تلمع احلرب رؤوس الحت" الشهري العراقي النشيد بث

 سنة من مايو شهر يف الكيالني يعال رشيد ارتبط بانقالب والذي

 مع بنظمه األول غازي امللك أوعز والذي اإلجنليز ضد 1221



  

 ضد أسسها اليت الفتوة حركة أبان الوطنية األناشيد من جمموعة

  .اإلجنليز

 السربني من هنرت واهلوكر 17 امليغ طائرات أغارت حني يف

 من كل يادةبق احلبانية يف اجلوية متوز قاعدة يف والسابع السادس

 جسام حممد الطيار والرائد الونداوي منذر الطيار املقدم الطيارين

 القاعدة من التكرييت الغفار عبد حردان الطيار والعقيد اجلبوري

 الرزاق عبد عارف العميد وبأشراف كركوك يف اجلوية احلرية

 حاصرت الدفاع، وزارة مبنى يف كبرية أضرارا حمدثة وآخرون

 من وحدات طوقت حني يف الوزارة مبنى املشاة وقوات الدبابات

 السراي مبنى من البعثيني املتطوعني من غفري عدد مع املشاة

 قاسم الكريم عبد ومناصري وزراء من الكثري فهرب احلكومي،

 يف العسكرية والوحدات الفرق تتحرك ومل األنظار، عن وتواروا

 احلامية من قليل مقاومة سوى احلكم، نظام ملناصرة العراق أرجاء

 من بعض سوى قاسم مع يبقى ومل الدفاع بوزارة اخلاصة العسكرية

 املهداوي عباس فاضل العقيد: من كل وهم الدفاع، وزارة يف كان

 الشيخ طه والعميد اخلاصة، احملكمة ورئيس قاسم خالة ابن

 سكرتري اجلنابي وقاسم العسكرية، احلركات مدير أمحد،

  .الشخصي قاسم مرافق حداد كنعان واملالزم قاسم، الكريم عبد

 األوقاتي جعفر جالل العميد: الدفاع وزارة خارج املقاومني ومن

 العراقي الشيوعي احلزب قياديي أحد وهو اجلوية القوة قائد



  

 مداهمة بعد ُقتل والذي. الشعبية املقاومة مليشيا يف كبري ومسؤول

 البيانات بغةص ذات اجلوية القوة ألفراد بيانات إصدار بعد مكتبه

  .عسكرية بيانات منها أكثر الشيوعية احلزبية

 سجل الدفاع، وزارة على جيري القصف فيه كان الذي الوقت يف

 والقصف االنفجارات أصوات حتت شريط على قاسم الكريم عبد

 مع اإلذاعة دار إىل وأرسله املسلحة والقوات الشعب إىل موجه خطاب

 كما احلركة، قادة إىل شريطال سلم حيث الدوري، سعيد الرائد

 مل ولذلك األخرية، قادة قبل من احتلت قد كانت اإلذاعة دار أن

  :مقاطعه من بعض يلي وفيما اخلطاب، إذاعة يتسَن

 أذناب إن املظفر اجليش أبناء وإىل الكرام، الشعب أبناء إىل»

 حيركهم الذين واملفسدين، والغادرين اخلونة وبعض االستعمار

 من للنيل طائشة حبركات حياربوننا مجهوريتنا، تحطيمل االستعمار

 وليدة اخلالدة، العراقية اجلمهورية إن. كيانها وحتطيم مجهوريتنا،

 ويف الشعب، سبيل يف نعمل حنن تقهر، ال اخلالدة متوز 12 ثورة

 نقهر، ال فنحن البالد، كيان وتقوية خاصة، بصورة الفقراء سبيل

 والقطعات، والوحدات، ملظفرا اجليش أبناء معنا اهلل وإن

 اقتلوهم، اخلونة، مزقوا الغيارى، اجلنود أيها واألفراد، والكتائب

 مكاسب ليحطموا مجهوريتنا على متآمرون إنهم اسحقوهم،

 طريق يف وانطلقت االستعمار، حطمت اليت الثورة هذه ثورتنا،



  

 كونوا معنا، واهلل اهلل، عند من النصر وإمنا والنصر، احلرية

 .«والغادرين اخلونة اسحقوا اء،أشد

 :أخرى مرة قاسم ويعاود القصف، دوي بسبب التسجيل يتوقف ثم

 أيها اجلنود، أيها الضباط، أيها الشعب، أبناء عليكم السالم»

 االستعمار إن الغيارى، العمال أيها األشاوس، الصف الضباط

 لكنه مجهوريتنا، على للقضاء أذنابه من نفرًا يسخر أن حياول

 12 وشعب جنود حنن فأننا املظفر، الشعب وتصميم تصميمنا،ب

 املباد العهد إىل اخلاطفة الضربات وجه الذي اخلالد متوز

 االستعمار، رغم ،(...القصف بسبب مفهومة غري كلمات...)رغم

 كلمات...)اجمليد اليوم هذا فان كرامتها، واسرتد أمتنا، وحرر

 كلمات...)والغادرين نةاخلو لسحق ،(...القصف بسبب مفهومة غري

  (.«مفهومة غري

 القريبة الشعب قاعة إىل الوزارة مبنى إىل قاسم الكريم عبد غادر

 من كل بصحبته وكان الظالم، جنح حتت الوزارة، مبنى من

 اخلاصة، العليا العسكرية احملكمة رئيس املهداوي عباس فاضل

 العسكرية، احلركات مدير أمحد، شيخال طه الركن والعميد

 كنعان واملالزم اخلاص، الصحفي السكرتري اجلنابي وقاسم

 هاتفيًا باالتصال قاسم الكريم عبد قام هناك ومن. مرافقه حداد،

 التفاوض منه طالبًا عارف السالم عبد مع وحتدث اإلذاعة، بدار



  

 حملكمةا ويف العراق، مبغادرة له السماح أو السلطة يف للمشاركة

 عبد لكن تركيا، يف سفريًا يكون أن وحدد طلبه كرر الصورية

 مباشرة له عالقة ال وانه االستسالم منه طلب عارف السالم

 الواحدة الساعة عند. مبطالبه قادتها سيكلم وأنه باحلركة

 نفسه قاسم الكريم عبد سلم  1223 شباط 2 ظهر من والنصف

 اليت احملاكمة امتام وبعد يونالتلفز ستديوا إىل ورفاقه اقتيد حيث

 نقله مت حيث انعقادها بعد إال عارف السالم عبد بتشكيلها يعلم مل

 هناك البعث بقيادة عارف فالتحق والتلفزيون اإلذاعة مقر إىل

 بأن احملايدة الوثائق تشري كما. قاسم إعدام لعدم التوسط حماوال

 دخل حيث ذلك له ومت قاسم مقابلة البعث قيادة من طلب عارف

 ورفاقه قاسم الكريم عبد اقتيد. قاسم مع وعتب نقاش يف عارف

 حمكمة بتشكيل عاجل بيان إصدار مت حيث التلفزيون ستديوا إىل

 انربى االتهام الئحة تالوة وبعد الراوي الغين عبد برئاسة خاصة

 يسعفه مل النفسي وضعه أن إال املتهمني عن بالدفاع املهداوى فاضل

 هذا: "قائال لقاسم الكلمات من سيال موجها إعفاءه طالبا فانهار

 اإلعدام حكم صدر مداولة وبعد ".منك كله.. سنة من مشايفة إني

 قبل من احلكم تنفيذ مت حيث أعينهم عصب رفضوا وقد حبقهم،

 احلركة قادة قبل من جدل وبعد محيد ومنعم الراوي الغين عبد

 اتفقوا تلفزيونال شاشة خالل من الوزراء رئيس صورة عرض حول



  

 أركان ومصري مصريه حول باليقني الشك قطع بغية عرضها على

  .لألحداث املتسارع للتطور املرتقبة اجلماهري أمام حكمه

 صحفية ولقاءات جلسات حماضر من الوثائق مجيع وتشري

 األسبق الوزراء رئيس إعدام حادث بأن حمايدين مسؤولني ومقابالت

 من بقرار كانت 1223 فرباير 1 حركة أبان قاسم الكريم عبد

 صاحل علي تزعمه الذي البعث حزب داخل املتشدد التيار قيادة

 وذلك احلكم نظام تغيري يف الفاعل الدور له كان الذي السعدي

 يف احلركة من يوم بعد تشكلت اليت العاجلة احملكمة خالل من

 قاسم وكان من عمل مقر حيث الدفاع لوزارة اجملاورة الشعب قاعة

  .املعرتضني على قرار اعدام قاسم من البعثيني امحد حسن البكر

 وعلماء العشائر رؤساء من التأييد بيانات ببث اإلذاعة استمرت

 األحداث عن البعيدة الفرق وقادة ومسيحيني وسنة شيعة الدين

 تليها كانت واليت. البلد يف املعروفة والعامة السياسية والشخصيات

 كلثوم أم إهداء التلفزيون أذاع حيث. وعربية عراقية وطنية أناشيد

 أنشدتها واليت عارف السالم عبد إىل" مدى آلخر ثوار" ألنشودة

" األسود قلعة يا بغداد" أنشودة وأنشدت سبق كما احلركة لقادة

 عارف سوى تعرف ال مصر كانت حيث ،1221 عام حركة لقادة

  .اجلدد احلركة قادة من

 تنظيم أعضاء من" الثورة لقيادة الوطين اجمللس" تشكيل ومت

 مع 1221 لعام متوز/  يوليو 12 األحرار النقالب الوطنيني الضباط



  

 وغلب ،1223 لعام شباط/  فرباير 1 املساهمني بانقالب الضباط

 إلثين الوزارات اسندت كما البعث حزب أعضاء اجمللس قيادة على

 من أو تقلةمس شخصيات تولتها الوزارات وباقي بعثيا وزيرا عشرة

  .أخرى تيارات

 عبد بيد كانت واليت الوزراء رئيس بيد التنفيذية الصالحية بقيت

 حيث. امللكي احلكم وزارات رؤساء بيد قبله ومن قاسم الكريم

 البعث قياديي أبرز أحد البكر، حسن أمحد للواء املنصب إسناد مت

 ئاسةر منصب وأسند. فيه املعتدلة التيارات أحد يتزعم كان والذي

 بشعبية يتمتع كان الذي عارف السالم عبد للمشري اجلمهورية

 عبد يتمتع مل.  للحركة اجلماهري ود لكسب اختري حيث كبرية،

 صالحية سوى بعيد من وال قريب من ال صالحية بأي عارف السالم

 أعضاء من رفاقه بقية مع أسوة الثورة، لقيادة الوطين اجمللس عضو

  .والوزراء الوطنيني الضباط تنظيم

وبعد استتباب امر االنقالب بدأت التصفيات تطال عشرات 

 القومي الشيوعيون وانصار قاسم حيث كانت ميليشيا احلرس

 1223 شباط 1 انقالب بعد 1223 عام شكلها البعث حلزب تابعة

 قانون بإصداره ، قانونيا غطاًء هلا وفر وقد البعث حزب قادها اليت

. 1223 -2 -11 بتاريخ 1223 نةلس( 32) رقم القومي احلرس

 استياء القومي احلرس ممارسات السلطة وأثارت رأس على باعتباره

 السرقات اعمال من املليشيا هذه أفراد به يقوم كان ملا املواطنني



  

 باالعتقاالت والقيام املواطنني حبق واالبتزازات واالعتداءات

 يةقانون غري حماكم وتشكيل بهم خاصة سجون وفتح الكيفية

 غدا حتى ابرياء، مواطنني واعدام التعذيب صنوف ابشع وممارسة

 على ويسطو العراقي اجليش ينافس جرارا جيشا القومي احلرس

 القوات منتسيب على االعتداء وميارس وذخائرها املتوسطة االسلحة

 ، واصدقائهم اسرهم امام واهانتهم وافراد ضباط من املسلحة

 وتقاطع العامة الساحات يف ميالقو احلرس أفراد ينتشر وكان

  ..الطرق

 الشيوعيني من باالنتقام القومي احلرس مليشيا اعضاء قام وقد

 رئيس مع باحلكم اسهموا ممن الشعبية املقاومة مليشيا اعضاء من

 باالعتقال بهم والتنكيل قاسم، الكريم عبد االسبق الوزراء

برياء اال املواطنني من الضحايا بعض معهم واختلط واالهانة

م 1223واستمرت هذه امليليشيا بعملها اىل انقالب تشرين الثاني 

  .الذي اطاح به عبد السالم عارف بالبعثيني

 الناصر عبد مع االنقالبيني اتفاق مدى جلي بشكل يتضح

 كينف ال نفسه الناصر عبد أن كما ، قاسم الكريم بعبد لإلطاحة

 جيند هو فها ، أبدا ذلك عن يرتدد وال دعمه عن لإلفصاح يبادر ان

 يف ـ سابقا ـ استعملت اليت األسلحة من مصر إمكانيات كل

 االنقالب حدث وحني ؛ مصري بسالح املدعومة الشواف حركة



  

 عبد جّند قاسم الكريم عبد على بالقضاء االنقالبيون وجنح

 سريثه الذي األسلوب وهو باالنقال لدعم املصري اإلعالم الناصر

 ومن.  املعركة يف جنديا واألدب الفن يدخلون حيث الحقا البعثيون

 وسائل كافة توجيه) هو لالنقالبني الناصر عبد قدمه ما أهم

 كبار فتوجه...  العراق يف الثورة لنصرة واملرئية املسموعة اإلعالم

 قنديل مدوحم وشادية كلثوم وأم الوهاب عبد حممد أمثال املطربني

 عما كاملة صفحات الصحف ونشرت العراقية للثورة لإلنشاد... 

 الصحفيني املراسلني وأوفدت...  دقيقة بتفاصيل العراق يف دار

 املصرية الشعبية اجلماهري وخرجت الغرض هلذا بغداد يف املقيمني

 العراقية الثورة لوفد استقباهلا أثناء وخصوصا الوليدة للثورة تهتف

 عمق على يدل الكبري اجلماهريي التالحم حيث الوحدة ملباحثات

( .  العربية االمة ابناء تربط اليت االنسانية والوشائج القومية الروابط

 دعما ليكون جتاوزه بل احلد هذا عند الناصري الدعم يتوقف ومل

 واملعرتفني املهنئني أول كان فقد ؛ شخصية وبصفة واضحا

 شعب تابع لقد) فيها جاء تهنئة ةبرقي ارسل حيث االنقالب حبكومة

 القدير العلي اهلل اىل متجه صاف بقلب املتحدة العربية اجلمهورية

 طواله وحاول الباسل العراق شعب عاشه كبري ضخم يوم احداث

 هلا اراد حيث وجيعلها العظيمة ثورته تصحيح يعيد ان واميان بعزم

 جلمهوريةا شعب ان ألشعر واني وعروبته وطنه خدمة يف تكون ان

 من اهلل حيمد وهو احلافل اليوم هذا نهاية اىل وصل املتحدة العربية



  

 يف الثورة لقيادة الوطين اجمللس بثقة اهنئكم اذ واني...  اعماقه

 يف اليكم ابعث العراقية اجلمهورية لرئاسة منه واختياركم العراق

  ...(. التوفيق اماني بكل الوقت نفس

 تشرين 11 حركة هي ،1223 الثاني تشرين 11 انقالب

 رأي حسب ردة أو انقالب أو قادتها رأي حسب التصحيحية

 السالم عبد العراقية اجلمهورية رئيس بها قام واليت معارضيها،

 مع بالتعاون جنح حيث البعث، حزب حكم إلقصاء عارف حممد

 أو" وطنينيال الضباط تنظيم يف أعضاء وضباط سياسية شخصيات

 تنتمي اليت الشخصيات وبعض ،1221 يوليو 12 حلركة" األحرار

 واليت ومدنيني عسكريني من مستقلة وأخرى بيالعر القومي للتيار

 رئيس حكم نظام ضد 1223 شباط 1 حركة تنفيذ يف ساهمت

 قادة أغلب كان حيث. قاسم الكريم عبد العميد االسبق الوزراء

 وبعض عروبية شخصيات من هم 1223 شباط/ فرباير 1 حركة

 1221 متوز 12 حلركة" األحرار" الوطنيني الضباط تنظيم أعضاء

 شباط 1 حركة جناح وبعد البعث حزب إىل املنتمني من وأغلبهم

 تنظيم أعضاء من" الثورة لقيادة الوطين اجمللس" تشكيل مت ،1223

 الضباط مع 1221 متوز 12 حلركة" األحرار أو" الوطنيني الضباط

 اعضاء اجمللس قيادة على وغلب 1223 شباط 1 حبركة املساهمني



  

 وباقي بعثيًا وزيرًا عشر إلثين الوزارات أسندت كما البعث حزب

  .أخرى تيارات من أو مستقلة شخصيات تولتها الوزارات

 الوزراء رئيس منصب إسناد مت ،1223 شباط 1 انقالب جناح بعد

 كان والذي البعث يقيادي ابرز أحد البكر حسن امحد للواء

 ميثل الذي املنصب وهو احلزب، يف املعتدلة التيارات أحد يتزعم

 الصالحيات كل الدستور منحه والذي للعراق الفعلي احلاكم

 كانت واليت الوزراء رئيس بيد التنفيذية الصالحية بقيت. التنفيذية

 وزارات رؤساء بيد ذلك قبل ومن قاسم الكريم عبد بيد قبله من

 اعتباري منصب فهو اجلمهورية رئيس منصب اما. امللكي احلكم

بشعبية  يتمتع كان الذي عارف السالم عبد للمشري اسند وقد

اكثر من البعثيني ولكونه حيظى بدعم دكتاتور مصر مجال عبد 

 وال قريب ال من صالحية باي عارف السالم عبد يتمتع مل. الناصر

 مع اسوة الثورة يادةلق الوطين اجمللس عضو صالحية سوى بعيد من

" األحرار أو" الوطنيني الضباط تنظيم اعضاء من رفاقه بقية

  .والوزراء

حزب  مليشيا وهي الشارع إىل القومي احلرس ولقد اسهم نزول

 يتزعمه كان والذي السعدي صاحل على لتيار واملوالية البعث

الصايف يف اثارة الكره جتاه  جناد ومساعده الونداوي منذر الطيار

 الشرطة سيطرة وعدم البعثيني واعطاء املربر لعارف لإلطاحة بهم،

 واملؤسسات الشرطة مراكز بعض احتالل بعد االمور مقاليد على



  

 انقالب ألحداث السعدي صاحل علي تيار من حماولة يف احلكومية

 الوطنيني الضباط تنظيم اعضاء وبقية جواد حازم تيار على

 بعض انفالت ذلك رافق كما باحلركة اسهموا الذين واالخرين

 اعضاء من الشيوعيني من باالنتقام القومي احلرس مليشيا اعضاء

 الوزراء رئيس مع باحلكم اسهموا ممن الشعبية املقاومة مليشيا

 واالهانة باالعتقال بهم والتنكيل قاسم، الكريم عبد االسبق

  .االبرياء املواطنني من الضحايا بعص معهم واختلط

قسامات داخل البعث دور كبري يف حدوث وقد كان لالن

 ميثل كونه البكر حسن أمحد الوزراء رئيس االنقالب حيث سارع

 قد والفوضى انهارت قد الوزارة وجد والذي احلزب يف معتدال تيارا

 يف القومية القيادة من طلب حيث نفسه، على انشق واحلزب عمت

 له ومت ف،الصفو وتوحيد االشكال حلل بغداد يف باالنعقاد دمشق

ال  واالنقسامات انشقاقات هذه ان القومية القيادة اعتربت حيث ذلك

 فتم. افكاره تنفيذ يف احلزب خطط تعرقل وانها منها طائل

 التيارين كال تصرف ادانت عاجلة حتقيقية جلنة تشكيل

 احلزب من التيارين قيادة اعفاء ذلك اثر على ومت املتناحرين

. الوزراء رئيس البكر حسن أمحد اتزعمه. جديدة قيادة وتشكيل

 مقر طوق الذي تنظيمه اعضاء مع جواد حازم عجل على حترك

 مجيعا اعتقاهلم ومت تنظيمه قيادة ضم اجتماع أثناء السعدي

 دستوري فراغ حدوث إىل أدى الذي االمر إسبانيا، إىل وتسفريهم



  

 جواد حازم حركة عواقب تكن مل. الوزراء أغلب غياب بسبب

 استخدامه من أكثر السلمية للحلول مييل ناحية من هوف مدروسة

 وال الصالحيات ال ميلك تياره أن كما والعنيفة احلادة لألساليب

 فبقي للسلطة، تفتقر اليت التنظيم قواعد على اعتماده بسبب النفوذ

  .الضعيف موقفه رهني

 كونه عارف السالم عبد اجلمهورية رئيس من اجلماهري طالبت

بالتحرك  للسلطة األعلى الرمز ميثل والذي امامهم املعروف الشخص

 من زمالءه مع الوضع باستياء يراقب كان والذي لوقف الفوضى،

 على معهم فاتفق الثورة لقيادة الوطين اجمللس واعضاء اجليش قيادة

 الشارع على يطرةللس العسكري بغداد موقع امرية تنفذها خطة

 اليت البعث حزب وانشقاقات الشارع يف الفوضى حالة من واحلد

 اليت العسكرية والوحدات والوزارات الوزراء جملس على انعكست

 هو من على بينهم فيما واالمرين الضباط من الفرقاء يتناحر اخذ

 رئيس استياء عارف السالم عبد مسع طرق. للحزب الشرعي املمثل

 حيث الفوضى وحالة االنشقاقات من البكر حسن دأمح الوزراء

 اعضاء ضباط من له املقربني مع عاجل سري لقاء طلب إىل سارع

 وطلب بغداد وموقع العامة والقيادة الثورة لقيادة الوطين اجمللس

 ففي. املتصارعني بتياريه البعث حزب بأقصاء خطته لتنفيذ التحرك

 بيان صدر حيث اخلطة فيذتن بهدوء مت الثاني تشرين/  نوفمرب 11



  

 خارج مسفرين اصال وأغلبهم الوزارة من عشر االثين الوزراء بأقصاء

 حبظر اخر بيانًا واصدر. للحزب املنافس التيار قبل من العراق

 موقع قطعات امرية بتحرك العسكرية االوامر صدرت ثم التجوال

 اليت واملؤسسات املراكز ودخلت واملفارق الطرق وقطعت بغداد

 من إال الفور على سلمتها واليت احلزبية املليشيا حتتلها انتك

 العنف واعمال بالفوضى املتسببني اعتقال مت. ضعيفة مقاومة

 عارف السالم عبد واصدر احلزب، تيارات من تبقى ما وقيادات

 يف سفريا وتعيينه منصبه من البكر حسن أمحد بإعفاء مرسوما

 وعلى الزمن من فرتة وبعد رواصد. تنسيبها وحسب اخلارجية وزارة

 بتعيينه مرسومًا اصدر البكر، حسن أمحد مع الشخصي لقاءه اثر

 مرسومًا وأصدر. حمددة صالحيات مع اجلمهورية لرئيس نائبا

  .للوزراء رئيسا حييى طاهر اللواء بتولية

 عن البعث حلزب املتصارعة التيارات واقصاء جناح االنقالب بعد

 من سلسلة عارف السالم عبد اجلمهورية رئيس اصدر ةالسلط

 والشيوعيني البعث حزب اعضاء من الكثري عن العفو قرارات

 والتحقيق اعتقاهلم مت الذين من الشارع يف الفوضى حبالة املتسببني

 وبعد. املدنية للمحاكم واحيل جنائية جرائم ارتكب من عدا معهم،

 خرباء من دستورية نةجل عارف شكل 1222 عام مطلع يف شهرين



  

 من الوزارة تشكيل ومت العراقي، الدستور لتعديل قانونيني

 .مهنيا أو سياسيا معروفة وعسكرية مدنية شخصيات

 ذوي من أو العمل يف الباع ذوي من الوزراء من عددا انتقى حيث

 عمله خطة وعرض الوزراء جمللس اجتماعا وحضر العالية العلمية

 وطلب والبناء والتنمية االعمار من حلملة االستعداد منهم طالبا

 بتوزيع واالستمرار امللكي للحكم االعمار جملس خطط تفعيل

 عبد سلفه بها بدأ اليت الفالحني على الزراعي اإلصالح اراضي

 سندات لتوزيع البكر حسن أمحد نائبه فارسل قاسم الكريم

 ناءأث دائما البكر بها يفخر كان واليت الفالحني على االراضي

ويف احلقيقة ثبت  1221 متوز/  يوليو 17 حركة بعد الرئاسة توليه

 الحقا ان سياسة االصالح الزراعي دمرت الزراعة ومل حتسنها كما

الوطنية  الوحدة ارساء الكردية حماوال للقضية شامل حلل دعا

وتوحيد مكونات العراق غري املتجانسة لكنها كانت جمرد 

العربية اليت كان  بالوحدة الشروع قبل حماوالت لتأجيل املشاكل

 3يلح عليه فيها دكتاتور مصر مجال عبد الناصر لقاء دعمه يف 

انقالبات االول ضد امللكية والثاني ضد عبد الكريم قاسم 

 باحلل اخلاص 1222 عام أبريل بيان فاصدر والثالث ضد البعثيني

 ومسح الثقافية حقوقهم مبنحهم بعض الكردية للقضية الشامل

 ومن مشاعرهم عن بالتعبري عاشوراء مبناسبة لمحتفلني الشيعةل



  

والتلفزيون وهذا اكسبه بعض التأييد من قبل  االذاعة خالل

  .االكراد واملرجعيات الدينية الشيعية 

 دورا لعبت أو هامة مناصب شغلت واليت املعروفة الشخصيات من

 رئيس هم 9تشرين/ فرباير 11 انقالب بعد والتنمية البناء عملية يف

 وزير طالب ناجي اللواء الوزراء رئيسو البزاز الرمحن عبد الوزراء

 املعروف العربي العراقي واملفكر احلميد عبد صبحي اخلارجية

 اركان ورئيس الباججي عدنان والدكتور حسيب الدين خري

 والدكتور الفرحان الكريم عبد والوزير عارف فؤاد اللواء اجليش

  .الدوري العزيز عبد الدكتورو البدري اللطيف عبد

 العام االنبار حمافظة يف كبيسة مدينة يف الرزاق عبد عارف ولد

 كلية ومن ،1223 العام العسكرية الكلية من وخترج 1292

 ـ 1221)  األركان كلية ودرس 1222 العام للطريان بريطانيا

 الضباط تنظيم إىل عارف وانظم بامتياز، امنه وخترج( 1229

 1221 متوز 12 بعد انقالب(  اول رئيس)  برتبة كان عندما األحرار

 الوهاب عبد حركة قيام وبعد اجلوية، احلبانية لقادة امرا أصبح

 احلركة،، بهذه باملشاركة التهامه اعتقل 1222 آذار يف الشواف

 91 يف احلبانية اعدةلق امرا ليصبح ،1222 آب يف سراحه اطلق ثم

 مقر ملهامجة الطائرات منها انطلقت اليت القاعدة وهي ،1229 آب

 ،1223 شباط 1 يف الرشيد ومعسكر قاسم الكريم عبد الزعيم



  

 عبد مقر قصف الذي الونداوي منذر الطيار يقول الصدد وبهذا

 آمر) الرزاق عبد عارف إخبار عدم تقرر انه: "قاسم الكريم

مقر  لقصف الطائرات أقلعت ان بعد إال النقالب،بنبأ ا( القاعدة

 قاعدة من الطائرات بانطالق قناعته وعدم معارضته خشية قاسم

 موقعه يف وظل اجلوية، للقوة آمرا عني 1223 آذار ويف". احلبانية

 1223 العام الثاني تشرين 11 يف عارف السالم عبد حركة بعد هذا

  .الرزاق عبد أيدها اليت ضد البعثيني،

كان عارف عبد الرزاق احد املتأثرين بأفكار دكتاتور مصر 

مجال عبد الناصر القومية ويعد احد من يسمون انفسهم بالناصريني 

 او الفكر القومي الناصري. 

الوحدويون  الوزراء أعلن 1222 العام متوز من العاشر يف

 وذلك حييى طاهر الفريق وزارة من اجلماعية استقالتهم الناصريني

وعقائدية وباحلقيقة  شخصية خالفات إىل بينهما اخلالفات لوصول

 :وهم كان بأمر من مجال عبد الناصر،

 .الداخلية وزير/  احلميد عبد صبحي املقدم*

 .اإلرشاد وزير/  فرحان الكريم عبد العميد*

 . الصناعة وزير/  اجلادر أديب الدكتور*

 ..االقتصاد وزير/  احلافظ عزيز دكتورال*

 .العدل وزير/  احلسني علي الستار عبد*



  

 .القروية الشؤون وزير/  ألركابي فؤاد*

 حتى يفد ومل نهايته إىل بينهما اخلالفات حل طريق وصل وعندما

 ،1222 أيلول 3 يف وزارته استقالة حييى طاهر قدم وزاري تعديل

 تثبيت يف خطوة اختذ والذي ارف،ع السالم عبد الرئيس قبلها اليت

 الداود إبراهيم بضمنهم له املوالني الضباط بتثبيت حكمة أركان

 بغداد موقع آمر صلييب سعيد والعقيد اجلمهوري احلرس قائد

(  شقيقه)  عارف حممد الرمحن وعبد الشرطة، آمر قادر ومحيد

 فيما.. ركن ضابط ليس لكونه(  وكالة)  اجليش ألركان رئيسا

 الوزارة لتشكيل طالب ناجي اخلارجية وزير إىل األنظار هتاجت

 استعدادهم املستقلني الوزراء بعض وأبدا اخلالفات، وحل

 الرئيس فان جانبه من طالب، ناجي يؤلفها وزارة يف للمشاركة

 استثمر فانه ولذلك الناصريني مع التامة القطيعة جتنب حاول عارف

 الرزاق عبد عارف الركن واجل عميد يكنها اليت الودية املشاعر

 احد الكبيسي باسل عم وابن االجتاه الناصري( اجلوية القوة قائد)

 يف مصطفى مجال ويقول العراق، يف العرب القوميني حركة قادة

 عبد الرئيس أجرى(: "21ص العراق، يف فاشلة انقالبات)  كتابه

 ايار يف الرزاق عبد عارف مع سرية مباحثات عارف حممد السالم

 بشرط برئاسته، جديدة حكومة تشكيل يف للبدء وذلك 1222

 أن إال احلميد، عبد وصبحي فرحان الكريم عبد من كل إبعاد

 عبد يلعبها كبرية لعبة يف قط خملب انه أحس الرزاق عبد عارف



  

 عبد صبحي كتلة ضرب يف يستخدمه أن يريد إذ عارف، السالم

 فرض" سهال طافامل آخر يف منه التخلص يصبح ثم ومن احلميد،

 وقرب الوزارة رئاسة من حييى طاهر استقالة وبعد!! التكليف

 1222 ايلول 12 ويف البيضاء الدار يف العربي القمة مؤمتر انعقاد

 مبهمة الرزاق عبد عارف تكليف فكرة عارف السالم عبد راودت

 الرزاق عبد عارف رأي كان املرة هذه ويبدو جمددا الوزارة تأليف

 بالوحدة يؤمنون أشخاصا رئيسها كان أيا الوزارة يف يدخل ان

 بني مت اجتماع يف وغريه شنشل صديق حممد أمثال العليا واملثل

 وأوضح حسني، علي الستار عبد حبضور الرزاق عبد وعارف شنشل

 ثقة وجود لعدم مسؤولية أية يف إلشراكه إمكانا يرى ال انه شنشل

 عبد عارف يبقى ان بإحلاح ونصح اجلمهورية، رئيس وبني بينه

 سواء سياسي منصب ألي تركها وعدم اجلوية القوة يف الرزاق

 طرحت كانت اذ الوزراء رئيس نائب منصب او الوزارة رئاسة كان

 من كل ودخول حييى طاهر برئاسة جديدة وزارة تأليف فكرة

 على الوزراء لرئيس كنائبني فيها طالب وناجي الرزاق عبد عارف

 عارف الرئيس فوافق احلميد، عبد صبحي ةالوزار يف يشرتك ان

 ويف املستقلني، الوزراء بقية منها يستبعد أن بشرط ذلك على

 املساهمة احلميد عبد صبحي فرفض فرحان الكريم عبد مقدمتهم

 عارف بان االجتماع يف ظهر انه ويبدو زمالؤه منها يستبعد وزارة يف

 جانب من!!  يةالسياس املسؤولية قبول إىل أميل كان الرزاق عبد



  

 عبد من 1222 اب يف رسالتني تلقى قد الرزاق عبد عارف فان آخر

 استعداده فيهما أكد آنذاك لندن، يف العراق سفري البزاز الرمحن

 السالم عبد فيها وينتقد الرزاق، عبد بعارف منه ثقة معه للتعاون

 الثقة وعدم بعارف لثقته يأتي اشرتاكه ان يعين مما عارف حممد

 1222 آب 31 يف املؤرخة الثانية رسالته يف جاء ومما السالم، بعبد

 هنا تباعا تصلنا واألخبار ساء قد العراق يف الوضع ان حقا: )قوله

 فيه لي يغمض يكاد ال الليالي بعض بت ولقد القادمني شتى من

 وكنت مجيعا، بها فسنغرق اهلل مسح ال غرقت لو السفينة الن جفن

 املسؤولني مع ألحتدث العراق اىل وداع ان واجيب من انه أحس

 عامرة، ابنيت صحة امران ذلك عن يثنيين كان ولكن بصراحة،

 فينيط االمر يتدارك قد( السالم عبد) صاحبنا ان امل بقية وثانيهما

 هذا وعلى(..  االمان بر اىل السفينة ايصال يف يوفق قد بربان القيادة

 يف عقد اجتماع ويف فورا، فحضر لندن من البزاز استدعي االساس

 اللطيف عبد الضباط واىل البزاز اىل عهد اجلمهوري القصر

 انتقاء الراوي اهلادي وعبد صلييب وسعيد قادر ومحيد الدراجي

 زكي صاحل شكري أمساء الرباز فطرح املرتقبة، الوزارة اعضاء

 عمر ومجال الصفواني وسلمان ناصر وحممد البدري اللطيف وعبد

 ناجي احلاج ويوسف مجيل، وحسني نظمي عمر وحسني نظمي

 فحصلت الغفور، عبد وخضر الديواني وجواد عالوي وجعفر

 مرسوم صدر 1222 ايلول 2 ويف االمساء هذه بعض على املوافقة



  

 رئيسا فيها أصبح اليت الوزارة الرزاق عبد عارف بتكليف مجهوري

 عارف تكليف يف األول عارف هدف وكان للدفاع، ووزيرا للوزراء

 وعدم غيابه حالة يف جانبه يامن ان الوزارة تشكيل الرزاق عبد

 الرزاق عبد عارف قبول كان فيما انقالب، اي إحداث على إقدامه

 دون من الدولة رئاسة يف تبديال حيدث ان اساس على التكليف هلذا

 حلضور البيضاء الدار إىل السالم عبد سفر فحال الدماء، اراقة

  : على القائمة االنقالبية ركتهح عارف نفذ القمة مؤمتر

 يف باملشاركة وإقناعهم السالم لعبد املقربني الضباط استدعاء*

 ومحيد صلييب سعيد: وهم اعتقاهلم، جيري أن رفضوا وان حركته

 بتدبري الرزاق عبد بعارف احمليطني راي وكان رفضا لكنها قادر

 هذه إقرار رفض الرزاق عبد عارف لكن بالقوة، صلييب سعيد امر

 .. الشاذة التدابري

 اإلنذار وتوجيه اخلصوص، على بغداد يف التجوال منع إعالن*

 لالنقالب املنفذة وحدات عدا ما اجليش، وحدات كافة يف( ج)

 .. والتجول احلركة من لتتمكن

 ملقر صربي وفاروق وجدي وعرفان فرحان الكريم عبد توجه*

 هذه لكن.. األول انالبي وإذاعة الصاحلية يف والتلفزيون اإلذاعة

 جانب من اإلحلاح بدأ عندئذ.. هدفها حتقق ومل فشلت احملاولة

 اىل عائلته مع الرجل فسافر العراق اىل قادر ومحيد صلييب سعيد

 !! حركته ايد ممن ضابطا عشر ستة وصحبه القاهرة



  

 الساعة يف: "بغداد وتلفزيون إذاعة من التالي البيان اذيع بعدها

 ايلول شهر من عشر اخلامس املصادف األربعاء مساء من العاشرة

 والسالمة باألمن ختل حبركة القيام املغامرين من نفر حاول

 أحبطت فقد املسلحة وقواتنا املسؤولني ليقظة ونظرا للدولة،

 واحدة، دم قطرة اية تراق ان دون ومن قصرية، فرتة بعد احملاولة

 والقي العراق خارج اىل بها القائمني جل فر احلركة فشل اثر وعلى

 القانوني جمراه يأخذ يزال ال والتحقيق الباقني على القبض

 يف مصر مساهمة علنا عارف السالم عبد الرئيس واعلن".. الطبيعي

 يف مصر سفري اهلنيدي امني بالسيد لقائه وخالل احلركة هذه

 والشك الرجل عند من خرجت: "قائال لقائه من هنيدي خرج العراق

 قتلوا الذين العراق، أهل من تعب انه اهلنيدي عارف وقال يقتله

 السالم عبد وأكد عليه يبكون اخذوا ثم علي، بن احلسني اإلمام

 املصرية اجلمهورية رئاسة وطالب القاهرة، إدانة املصري للسفري

 جتاه الناصر عبد مجال الرئيس موقف وشجب املتآمرين، بتسليم

 مل السالم عبد بان نيديه وأضاف... احلركة بشان املطبق الصمت

 املتحدة العربية اجلمهورية ان: )قال حني قلبه يف أضمره ما خيف

 األخرية اجلملة هذه ان فيه، رجال هلا وان االنقالب دبرت اليت هي

 يف الرئيس مكتب مغادرته عند هنيدي ألمني السالم عبد قاهلا اليت

بأوامر من ببغداد ومن املعلوم ان االنقالب كان  اجلمهوري القصر

دكتاتور مصر مجال عبد الناصر الذي احس ان عبد السالم عارف 



  

غري جاد بإقامة الوحدة مع مصر وبسبب تعاطف عبد السالم عارف 

مع االخوان املسلمني يف سجون عبد الناصر وخاصة سيد قطب 

  .ومطالبته بعدم اعدامه

 العراقي عبد السالم عارف حبادث  غز مقتل الرئيسما يزال ل

 مشال) العراق جنوبي النشوه منطقة فوق املروحية طائرته سقوط

 من عدد مع يقوم كان حني1222( أبريل) نيسان 13 يف( البصرة

لغزا حمريا اىل اليوم  البصرة حملافظة تفقدية بزيارة ووزرائه مرافقيه

ول اذا ما كان عمال مدبرا او تثار حوله خمتلف االحتماالت ححيث 

 حادثا عرضيا. 

لكن اغلب االحتماالت تشري اىل انه اغتيال مدبر بأمر من مجال 

عبد الناصر وذلك بعد فشل مجال عبد الناصر وخليفه عارف عبد 

م الفاشل 1222الرزاق بأسقاط نظام عبد السالم عارف بانقالب 

بد السالم عارف ضد  ومن املعلوم ان عبد الناصر هو الذي اوصل ع

حلكم العراق وسانده يف صراعه ضد عبد الكريم قاسم اوال 

وضد البعثيني ثانيا لكن يبدو ان عبد الناصر قرر اخريا اسقاط 

عبد السالم عارف والتخلص منه لرفض الوحدة مع مصر وتعاطفه 

 مع االخوان املسلمني يف مصر. 

 أمني جلهاس اليت املهمة املعلومات إن اجلميل سيار. د ويقول

 تقول اذ طويل زمن منذ انتظرها كنت مذكراته، يف هويدي



  

 كان الناصر عبد إن العراقية السياسية واملعلومات والتقارير الوثائق

 عبد الرئيس ُقِتل عندما العراق شئون يف سافرا تدخال تدخل قد

 هبوب اثر اهليلوكبرت طائرته سقطت عندما معه ومن عارف السالم

 ومل ذاك، وقت أذيع قد كان كما البصرة بقر رملية عاصفة

 الطائرة، تلك سقوط لغز كشف من هذا يومنا حيت احد يستطع

 طائرة سقوط سر يعرف احد ال بقوله أيضا هويدي أمني ويشاركين

 كتاباته يف سواء حتدث من أول هويدي ولكن! عارف السالم عبد

 خبرب رفع من أول هو الناصر عبد بأن التلفزيونية لقاءاته يف أو

 يف املهم! موت وشبع قتل السالم عبد بأن هلم قائال الطائرة سقوط

 نقال التارخيية كتاباتي بعض يف سجلتها قد كنت اليت املعلومات

 إلي القاهرة من عامر احلكيم عبد وصول إن العراقية األوراق عن

 قد السالم لعبد خلف تنصيب يف السافرة وتدخالته عجل علي بغداد

 عمل لقد.. التارخيية اللحظة تلك يف برمته العراق تاريخ مسار غّير

 عدم يف الناصر عبد مجال الرئيس رغبة تنفيذ خالل من جهده

: العراق يف للرئاسة ضدهما كان اللذين االثنني املرشحني وصول

 عبد والعسكري الوزراء رئيس البزاز الرمحن عبد الدكتور املدني

 الفريق السالم عبد اخو بدهلما وفرض الدفاع، وزير العقيلي العزيز

 ضرب وقد وكالة، اجليش أركان رئيس عارف الرمحن عبد

 أخاه مجهورية دولة رئيس يرث مرة وألول احلائط، عرض بالدستور

 . اجلميل الدكتور كالم انتهي! ( العراق يف كان احلكم، يف



  

 يف العراق إلي السريع عامر عبداحلكيم املشري حضور كان لقد

 عارف، عبدالسالم طائرة إسقاط أو سقوط حادث يوم مساء

 عبدالناصر، للرئيس ممثال التالي باليوم التشييع يف ومشاركته

 عبدالرمحن الرئيس تنصيب يف دوره عن دار الذي احلديث ثم ومن

 السر ومازال الطائرة، حبادثة التحقيق يف مصريني وإشراك عارف،

 القاهرة) كتابه يف لاجلمي سيار. د يقول. غامضا الطائرة سقوط يف

 اغتنم أن أريد وهنا(: .... عارف عبدالسالم علي االنقالب حاولت

 والساسة واملؤرخني الباحثني كل خملصا أدعو كي الفرصة هذه

 عن الكشف اجل من بها يدلي معلومات ميتلك من وكل القدماء

 وراء يقف ومن عارف، السالم عبد العراقي الرئيس مصرع اسرار

 سقوط كيفية ملعرفة اآلن ماسة باتت احلاجة ان !منه التخلص

 الطائرتني ونزول فقط، تقله كانت اليت اهليلوكبرت الطائرة

 الثقة شديد واثق انين. البصرة مطار ارض علي بسالم املرافقتني

 ان بل الطائرة، اسقطت رملية عاصفة ألية وجود هناك ليس بأنه

.. عارف السالم عبد علي للقضاء السرية مبنتهي حيكت مؤامرة

 يف اجزاؤها وتالشت السماء يف تطري وهي انفجرت قد طائرته وان

 مصر رمست اليت الصورة هذه كل اذن نّسمي ماذا! البهيم الليل

 التارخيية اللحظة تلك حيت العراق مستقبل خالهلا من الناصر عبد

 ان اجل من تعمل مصر فستبقي ابدا، تهدأ لن وسوف.. املريرة

 وبقيت مصر، سياسة مع تابعا اقول وال منسجما العراق يكون



  

 ذلك ولكن العراق، حكم الي فقط الناصريني مبجيء حتلم مصر

 الذين اولئك ويؤكد.. آخر طريق يف العراق ذهب اذ يتحقق مل

 عهد علي الرزاق عبد لعارف األخرى االنقالبية احملاولة احبطوا

 اي راقينيالع علي قطعت قد مصر بأن عارف الرمحن عبد الرئيس

 بأخيه واتت عارف السالم عبد مصرع اثر املدني للحكم مشروع

 حدوث جدا يسهل جدا ضعيفا الوضع يغدو ان اجل من الرمحن عبد

  ..العراق يف احلكم رأس علي الرزاق عبد بعارف يأتي انقالب اي

 طائرته إسقاط أو سقوط سر كشف إلي التوصل يتم ومل

 احلكومة وتأكيدات كومياحل فالبيان اآلن، حلد املروحية

 الطائرة جعلت صحراوية رملية عاصفة بسبب احلادث أن املصرية

 علي كانوا من مجيع أجساد وحترتق أرضا وتسقط توازنها تفقد

 أخري روايات ومثة. عارف عبدالسالم الرئيس مقدمتهم ويف متنها

 الدور الي االتهامات بعض وجهت حيث( املؤامرة مبدأ) من تنطلق

 عليها، عبئا بات الذي عارف من للتخلص الطائرة بإسقاط املصري

 يف املسلمني اإلخوان لصاحل وتدخالته ومواقفه، سياساته بسبب

 وضغطه شخصيا عارف عبدالسالم تدخل أن املعلوم ومن. مصر

 السجن من قطب سيد املفكر االخواني سراح إطالق إلي أدي عليه

 اللواء أوفد قد عارف وكان معروفة القصة وهذه) 1222 عام

 األشغال ووزير املعروف اإلسالمي املفكر خطاب شيت حممود

 سراح إطالق بنفسه ليتابع القاهرة إلي عارف لدي البلدية والشئون



  

 قطب سيد اعتقال أعيد عبدالسالم وفاة بعد ولكن(. قطب سيد

 أواخر مجاعته مع وأعدم عبدالناصر علي التآمر تهمة له ووجهت

 ومثة...أشهر خبمسة عبدالسالم طائرة سقوط عدب أي 1222 سبتمرب

 التقليدي عدوهم من التخلص إلي لتطلعهم البعثيني الي اتهامات

 متفجرة مادة وضع القاعدة يف بعثيا ضابطا بأن وقتها قيل وما اللدود

  .الشعيبة من إقالعها قبل الطائرة وقود خزان يف

كما ذكرنا سابقا ان عبد الرمحن عارف قد مت اختياره 

كرئيس للجمهورية بعد اغتيال شقيقه عبد السالم عارف بضغوط 

مصرية الن عبد الناصر كان يعتقد ان ضعيف ومن السهل على 

 عارف عبد الرزاق املدعوم من مصر االنقالب عليه. 

 صغرية، ةكتل لنفوذ خاضع عارف الرمحن عبد الرئيس كان

 ـ النايف الرزاق عبد كتلة الكتلة، هذه تفاهة من الرغم وعلى

 قائد الداود وإبراهيم ـ وكالة العسكرية االستخبارات مدير

 . اجلمهوري احلرس

 اجلمهورية رئاسة عارف الرمحن عبد تسنم على شهر ميض ومل

 احلميد عبد صبحي يقول حيث به، لإلطاحة االستعدادات بدأت

 سريع بعمل القيام قررنا: )الناصري التيار يف والقيادي بقالسا الوزير

 العراق، اىل العودة الرزاق عبد عارف من وطلبنا بالنظام لإلطاحة



  

 املوصل، اىل وتوجهوا سرا العراق ومجاعته الرزاق عبد دخل وفعال

 العام حزيران 31 يوم ظهر بعد من التنفيذ وبدا اخلطة، ووضعت

 العميد من كل املوصل يف اجلوية قاعدةال إىل سرا دخل فقد 1222

 املتقاعد الطيار والرائد الرزاق عبد عارف املتقاعد الطيار الركن

 بالرشاشات مسلحني وكانا العسكرية مبالبسهما السعدون ممتاز

 عبد صباح الطيار األول املالزم انتظارهما يف وكان واملسدسات

 الصف ضباط واوأمر الطائرات أوكار إىل الثالثة وتوجه القادر

 ممتاز الرائد األوىل واستقل هنرت هوكر نوع من طائرتني بتهيئة

 انطالقهما وقبل القادر عبد صباح األول املالزم الثانية فيما السعدون

 الفرقة قائد باشي عطار يونس الركن العميد، حضر اجلو اىل

 مبنع وامرا اجلوية القاعدة آمر رشيد امحد العقيد ومعه الرابعة

 وسيطر النار إطالق تبادل إىل ليتطور جدال وحدث الطائرات نطريا

 باجتاه وتوجهتا الطائرتان وحلقت املوقف على الرزاق عبد عارف

 ساعة إن احلركة يف املشاركني منبهني وبغداد، احلبانية قاعدة

 وعليهم بدأت قد وإنها حزيران 31 يوم الظهر بعد الثالثة الصفر

 وتدمري الصاحلية يف اإلذاعة وعلى ةاحلباني معسكر على السيطرة

 بقيادة األوىل أخريان طائرتان توجهت كما اجلمهوري القصر

 القصر لقصف وتوجهتا اجلبوري جاسم حممد الطيار النقيب

 لبعض القصف مت وفعال احلساسة، املناطق وبعض اجلمهوري

 الرمحن عبد الرئيس اتصل والربع السادسة الساعة ويف.. املواقع



  

 إليقاف حماولة يف الرزاق عبد عارف الركن لعميدبا عارف

 املوصل، يف العسكرية بالقطعات ايضا اتصل كما حركته،

( س) بالضابط اتصل) انه عارف الرمحن عبد الرئيس يذكر حيث

 يف تنزل سرية ليأخذ السيف، تل يف املنشئة من االقدم األمر وهو

 بغداد، اىل راحمظو به جيء وفعال الرزاق عبد بعارف وتأتي املطار

" احلكم كرسي على والرتبع السلطة تسلم اهدافه وكانت

  .فيها املساهمني على القبض والقي احلركة فشلت وهكذا

 الرزاق عبد عارف أدىل فقد وأهدافها احلركة تفاصيل عن اما

 من تسللت: " قائال التحقيقية اللجنة أمام احلركة تفاصيل بكل

 العراقية احلدود ثم واالردن غزة قطاع طريق عن العراق اىل قاهرةال

 1222/  2/  2 يوم املوصل ودخلت فبغداد، الرمادي طريق عن

 بالعقيد واالتصال املعلومات امجع أمكنة عدة يف متخفيا وقضيت

 بالكتلة االتصال حلقة كان الذي القادر عبد عرفان الركن

 باألقطار العراق وعالقة الداخلي واملوقف السياسي املوقف القومية

 عبد عارف ويضيف.. احلركة بتدابري عرفان أزود وكنت.. األخرى

 مانع ال)  له وقلت احلركة، اثناء بي، اتصل الدفاع وزير ان الرزاق

 حكومة وتشكيل منصبه يف عارف الرمحن عبد الرئيس إبقاء من

 وحقنا الدفاع روزي لرجاء استجابة البزاز، وزارة اقالة شرط ائتالفية

 اىل اوامري سأصدر الشرط هذا نفذمت اذا انه وأكدت للدماء،



  

 البزاز وزارة اقالة بعد ثكنتها، اىل بالعودة العسكرية القطعات

 قال احلركة دوافع عن سؤاله وعند". اإلذاعة من ذلك واعالن

 جهة اية اىل ينتمي ال وهو العربية الوحدة حتقيق إىل يسعى انه عارف

 ـ 1:  هي عناصر ثالثة على خطيت واعتمدت سياسي، حزب او

 اما... املباغتة عامل من واالفادة االذاعة ـ 3 الدروع ـ 9 اجلوية القاعدة

 رئيس منصب الغاء اىل اشار فقد حركته، جناح بعد املناصب عن

 الوزراء، وجملس الثورة قيادة جملس اىل سلطاته وايداع اجلمهورية

.. لواجباته يتفرغ كي الوزراء لرئيس وابان االشخاص من عددا ويعني

 أسهموا الذين العسكريني من فيشكل الثورة قيادة جملس اما

 اجمللس هذا عضو ميارس وال رائد عن تقل ال وبرتبة التنفيذ يف فعال

 قيادة جملس عليهم فيوافق الوزراء أما اجليش يف آخر منصب أي

 العقيد اىل الربية القوة أركان رئاسة منصب وخصص الثورة،

 للعقيد املسلحة للقوات العامة القيادة ومنصب القادر، عبد عرفان

 الركن للرائد اجلوية القوة اركان ورئاسة احلميد عبد صبحي

 ترك فقد املسلحة القوات يف االخرى املناصب اما الدليمي، نعمة

  .األركان ورئاسة املسلحة القوات لقيادة معاجلتها امر

 عبد صبحي ومنهم األخرى، الناصرية والعناصر اعتقاله بعد

 وفاروق الفخري ونهاد جميد وحممد الرزاق عبد وعارف احلميد

 السجن يف وجودهم وأثناء العزاوي، ونعمة امحد وشهاب صربي



  

 قائد) الداود ابراهيم املقدم زار انه احلمد عبد صبحي يذكر

 الرزاق عبد عارف على وعرض السجن( آنذاك اجلمهوري احلرس

 عبد عارف) هو ويصبح عارف، الرمحن عبد ضد بانقالب القيام

 والوحدة باالشرتاكية يفكر ال أن على للجمهورية رئيسا( الرزاق

 وقال بالنعال، بضربه وهم الرزاق، عبد عارف نهره وقد مصر، مع

 العربية، والوحدة االشرتاكية بسبب السجن يف االن انا: "له

 عارف طلب املكان مغادرة الداود اراد وحني"  عنهما اختلى فكيف

  ".معه جلبها اليت الربتقال سلة محل منه

 عبد كرجب أخرى قومية كوادر مع اتصاالت جرت كذلك

 ويذكر!!  اجيابية تكن مل النتائج لكن الركابي، وفؤاد اجمليد

 ضحية.. حييى طاهر الفريق) كتابة يف الدوري الدين سيف

:  قائال( 172 ـ 172ص العراق يف والعسكرية السياسية تالصراعا

 قوات ضمن االردنية اجلبهة يف القوميني الضباط احد التقى انه) 

 عناصر قبل من اتصاالت جرى وانه هناك العراقية الدين صالح

 القوميني الضباط بعض لكسب النايف الرزاق عبد يقودها

 الضباط ؤالءه وأرسل العرض، رفضوا مجيعا لكنهم حلركتهم

 لكنهم حلركتهم القوميني بالضباط لالتصال بغداد إىل احدهم

 عبد وصبحي الرزاق عبد عارف امثال العرض، رفضوا مجيعا

 به تقدم ان سبق الذي العرض رفضوا بانهم فأخربناهم احلميد

 ويضيف"  وبينهم بيننا فكرية وحدة وجود عدم بسبب هلم النايف



  

 سرد احلميد عبد صبحي ان: )  ائالق املصدر ذات يف الدوري سيف

 بنا اتصل حينما 1221 نيسان منذ بدأت احملاولة بان الضابط هلذا

 عسكري ملحق معاون عمل ـ األصل سوري ـ كبول حممد السيد

 عبد بان واخربني بغداد يف املتحدة العربية اجلمهورية سفارة يف

 مفتوح بييت:  له فقلت داركم، يف زيارتكم يطلب النايف الرزاق

 لك، نكن اننا سيدي يا" النايف قال الزيارة وخالل زائرا، يرد وال

 من واننا واعتزاز وتقدير حب كل وجلماعتكم خاص بشكل

 تتهمونا دائما انكم االسف مع ولكن الوطن، هلذا املخلصني

 عليه فرد( الضباط بني مسعتنا يف يؤثر مما والعمالة باجلاسوسية

 مل الرزاق عبد عارف ولألخ لي النسبةب: )قائال احلميد عبد صبحي

 اخر ارتباط اي وال فكريا معكم لنا عالقة وال عنكم نتحدث

 يف عملنا عالقة سوى غيدان سعدون او الداود ابراهيم مع او معك

... احلد هذا عند الزيارة وانتهت" كضباط العراقي اجليش مؤسسة

 يف لنايفا دعوة قبول راجيا كبول حممد التقاني شهر حوالي وبعد

 حتدث الزيارة وخالل.. امانع ومل لي لزيارته كرد الشاي لشرب داره

 وضعف احلالي البلد وضع تعلمون انتم سيدي يا: "قائال النايف

 داخل التنظيمات واشتداد( عارف الرمحن عبد) اجلمهورية رئيس

 احلزب احلكم على للسيطرة انقالب بعمل يفكر والكل البلد

 بصورة السلطة على االستيالء نيتنا يف لذا" ينيالشيوع او البعثيني"

 واالذاعة املسلحة القوات بان تعلمون كما) النايف واضاف سلمية،



  

 القوات داخل تنظيمات وعندنا سيطرتنا حتت اجلمهوري واحلرس

 باي لدينا اطماع وال احلكم لتسليمكم مستعدون وحنن املسلحة

:  احلميد عبد يصبح اجابه. مناصبنا بنفس سنكون وامنا منصب

 ان سبق عارف، الرمحن عبد والرئيس كراسي طالب لسنا حنن) 

 فكر او عقيدة اية نرى وال نوافق ومل املناصب هذه علينا عرض

 عكم. م تربطنا

 عبد عارف التقيت مباشرة وبعدها الزيارة، انتهت ذاكو ه

 فقال املوضوع، بهذا حتكم ما النايف ان صحيح هل وسألته الرزاق

 او عقائديا معهم التقائنا لعدم الرفض جوابي وكان نعم عارف

 انه نفسه املصدر يف الدوري الدين سيف يقول حني يف فكريا،

 ان جانبه من فنفى 9119 العام لندن يف الرزاق عبد عارف التقى

 من النايف بتنظيم علمت انين: " وقال به، اتصل قد النايف يكون

 ادعو علي املالزم الطيار الضابط خالل

 والعناصر الرزاق عبد عارف سراح أطلق 1227 العام نهاية يف

 اىل العراق غادر 1221 متوز 17 انقالب وبعد األخرى العربية القومية

 يف الكويت اجتياح حتى السياسي العمل اعتزل مدة وبعد القاهرة

 كمعارض يالسياس العمل اىل الرزاق عبد عارف عاد 1221 آب

 الواليات وزار اخلارج يف العراقية املعارضة مع ونشط السابق للنظام

 نفس خارجيتها وزير بيكر جيمس والتقى األمريكية املتحدة



  

 ويف اخلارج يف العراقية املعارضة مؤمترات يف اشرتك كما العام،

 العام االول تشرين يف عقد الذي كردستان يف الدين صالح مؤمتر

 للجمعية رئيسا وانتخب املؤمتر الرزاق عبد رفعا حضر. 1229

 932 ضمت واليت العراقي، الوطين املؤمتر شكلها اليت الوطنية

 النظام سقوط وبعد.. العراقية املعارضة فصائل مجيع من عضوا

 أي على الرزاق عبد عارف حيصل مل 9113 نيسان يف السابق

 القومية رالعناص من كغريه اجلديدة السياسية العملية يف منصب

 حتى القاهرة يف وظل العربية لعدم وجود اي شعبية هلا على االرض

  .9112 العام وفاته

 حادث يف حتفه عارف السالم عبد اجلمهورية رئيس لقي أن منُذ

 ،1222 عام نيسان من عشر الثالث يف مدبر مروحية طائرة سقوط

 لسلطة الداعمني الضباط موعةجم بني السلطة على صراع حدث

واملدعومني من مصر  [ صلييب سعيد العقيد]  رأسهم وعلى عارف،

 عبد] الوزراء رئيس بزعامة املدنية ومجال عبد الناصر واجملموعة

  [ . البزاز الرمحن

 مت حيث ، العسكريني يد على حسمه مت الصراع ذلك لكن

 جديدًا رئيسًا عارف السالم عبد شقيق[  عارف الرمحن عبد]  فرض

للجمهورية بضغوط مصرية حيث كانت مصر ترى فيه الشخص 

الضعيف الذي سيسهل على حليفها عارف عبد الرزاق اسقاطه 



  

لكن اماهلا باءت بالفشل بعد انكشاف حماولة عارف عبد الرزاق 

  .االنقالبية الفاشلة وسجنه

 إىل يفتقر كان فقد ، بالضعف عارف الرمحن عبد حكم اتسم

 ويفتقد ، القرارات الختاذ قوية بسلطة يتمتع وال ، والطاقة ، اءالده

 على القدرة وعدم ، العامة بالشؤون واملعرفة ، السياسي للحدس

 حتى واملناورة املبادرة روح إىل يفتقر كان كما ، الدولة دفة إدارة

 فقد ولذلك ، لدولة رئيسًا ليكون خيلق مل أنه حوله كان من شعر

 املتخلفني الضباط من عدد بيد العوبة عارف الرمحن عبد كان

 معتمدين ، الشخصية مصاحلهم سوى يهمهم ال الذين واألنانيني

 استقرار العراق يف يسد مل ولذلك ، العشائرية الوالءات على

  . والعسكرية منها املدنية األجنحة تصارع بسبب سياسي

من  العراق يف يتنامى اليساري النشاط أخذ حكمه سنوات وخالل

 كان والذي عنه املنشق واجلناح ، الشيوعي احلزب بقيادة جديد

 املسلح الكفاح إىل يدعو كان والذي[  املركزية القيادة]  ب يدعى

 الربيطانيني خماوف أثار مما ، السلطة استالم أجل من

 عبد حكومة قلب يف الشيوعيون ينجح أن من واألمريكيني

ان حماوالت القوى  السلطة كما على والوثوب عارف الرمحن

املدعومة من مصر اسقاط النظام كانت مستمرة للضغط على 

  . عارف للقبول بالوحدة



  

 األعلى باملرجع آنذاك املتمثلة النجف يف الدينية املرجعية برزت

 السياسية املطالب بطرح وبدأت احلكيم، حمسن السيد للشيعة

 أفتىف الكردية احلركة دعمت كما املناسبات، كل يف للشيعة

 وأمواهلم دمائهم وحرمة االكراد قتال حبرمة احلكيم السيد

 - الكردي التعاون من السلطة ختوف اىل ادى مما وأعراضهم

  .الشيعي

 وزارة اىل بريوت يف االمريكية السفارة من سرية برقية تقول

 الذين الضباط ورث" 1221 متوز 92 يف 1991 أي: العدد اخلارجية

 من التقليدية العراق مشاكل هورياجلم القصر على سيطروا

 الزراعي االصالح ونظام الشيعة وسخط الكردية، االضطرابات

  .املوروث من نظام عبد الكريم قاسم "الناجح غري

كان حزب البعث يتحني الفرص للعودة اىل السلطة بعد ازاحته 

محن عارف منها على يد عبد السالم عارف وكان ضعف عبد الر

 وعدم حبه للسلطة يغريهم بسهولة اسقاطه. 

 االنقالب تنفيذ خطة إعداد إىل النايف الرزاق عبد سارع

 ، غيدان وسعدون ، الداؤود الرمحن عبد إبراهيم مع باالشرتاك

 الغفار عبد وحردان ، عماش مهدي وصاحل ، البكر حسن وامحد

 فيما التفاقا جرى ،حيث احلديثي القادر عبد ،وأنور التكرييت

 الدبابات كتيبة على معتمدين ، االنقالب خطة تفاصيل على بينهم



  

 االتفاق ،وجرى غيدان سعدون إمرة حتت القصر يف كانت اليت

 ، البكر حسن أمحد من كل غيدان سعدون  يأخذ أن على

 إىل اخلاصة بسيارته التكرييت وحردان ، عماش مهدي وصاحل

 كتيبه على بالسيطرة يعًامج ليقوموا اجلمهوري القصر داخل

 النايف الرزاق عبد يقوم ،فيما 1221 متوز 17 يوم فجر الدبابات

 دار على السيطرة مهمة ،وأنيطت الدفاع وزارة على بالسيطرة

  . الداؤود إبراهيم إىل اإلذاعة

 الضباط بإدخال غيدان سعدون قام اليوم ذلك فجر ويف

 هلم ومت ، اخلاصة رتهبسيا ـ البعث حزب ميثلون وهم ـ املذكورين

 بها وأحاطوا ، املذكورة الدبابات كتيبة على السيطرة الفور على

 كخطوة الدبابات مدافع من إطالقات 2 بإطالق وقاموا ، القصر

 ، مذعورًا نومه من استيقظ الذي ، عارف الرمحن لعبد حتذيرية

الفور  على استسالمه أعلن ، بالدبابات مطوقًا القصر وجد وحاملا

 إىل تسفريه وطلب ، صة ان كان معروفا عنه عدم حبه للسلطةخا

  . وتامني ابنه االكرب قيس الذي كان ضابطا باجليش العراق خارج

 ، الدفاع وزارة حنو النايف الرزاق عبد حترك نفسه الوقت ويف

 دون الوزارة على وسيطر ، له املوالني الضباط من عدد مبساعدة

 وسرية الدبابات من بعدد اإلذاعة دار إىل الداؤود توجه فيما ، عناء

 بإذاعة قام و ، قتال دون عليها وسيطر ، اجلمهوري احلرس من



  

 ذلك صباح من والنصف السابعة الساعة يف لالنقالب األول البيان

  .1221 متوز 17 اليوم

 احلقيقية األهداف على التغطية هذا بيانهم يف اإلنقالبيون حاول

 حل شعار حتت ذلك وجرى ، على السلطةلالنقالب وهي االستيالء 

 وإقامة ، كردستان يف السالم وإحالل ، الكردية القضية

 ، للمواطنني املتساوية الفرص وإتاحة ، البالد يف الدميقراطية

 ، الفلسطينية للقضية احلازم والتأييد  القانون حكم وانتصار

 ينَس ومل ، حزيران حرب يف اهلزمية مسؤولية حتديد إىل داعني

 من ، التهم بشتى واتهامه ، السابق احلكم على التهجم البيان

  . وغريها وعمالة  رجعية

 لالنقالبيني مت اليوم ذلك صباح من األوىل الساعات وخالل

 رجاالت اعتقال وجرى  شيء كل وانتهى ، البالد على السيطرة

 وجرى ،[  حييى طاهر]  الوزراء رئيس رأسهم وعلى ، العاريف النظام

 ، وابنه عارف الرمحن عبد ، اجلمهورية رئيس تسفري الفور ىعل

 ثم ، هناك تعاجل زوجته كانت حيث ، لندن إىل عسكرية بطائرة

.  عديدة لسنني إلقامته مقرًا واختذها تركيا إىل ذلك بعد انتقل

 على البعثيون وافق فقد ، النظام على خطرًا يشكل ال ولكونه

 ليعيش عديدة سنني بعد ، م1213العراق عام  إىل بالعودة طلبه

حيث  م9113عام  عادي اىل االحتالل االمريكي كمواطن حياته

 م9117غادر اىل العاصمة االردنية عمان ليقيم بها حتى تويف عام 



  

 حيث املفرق مدينة يف العراقي اجليش شهداء مقربة يف دفنه ومت

 للجمهورية كرئيس السابق مبنصبه الئقة مراسم له أجريت

  .قيةالعرا

 عبد سعيد بن حممد بن الغين عبد الركن اللواء والراوي هو

 كانون يف ببغداد ولد الراوي( الثاني الشافعي)حممد بن الغين

 العلم يف مشهور بغدادي لبيت ينتمي م،1212 عام من(ديسمرب)األول

 والدين. 

اسي لكن اجلميع كان ومل يكن رمسيا ينتمي ألي تيار سي

وكرهه للتيارات القومية يعرف انه يؤيد فكر االخوان املسلمني 

 العربية والشيوعية. 

 اال نفسه ير فلم بها الشديد لولعه العسكرية الكلية دخل

 حرب يف وشارك املدفعية، قسم من بتفوق منها وخترج عسكريا،

 ميزبت منها وخترج األركان إىل انتسب ثم(نقيب) كضابط 1221

 به وتأثر وأحبه الربيعي جنيب الركن الفريق مع وعمل أيضا،

 مبعاداته شراسة فأظهر(،القوة)باليد بالتغيري ويرى كثري،

 خطة وضع من أوائل من كان وغريهم، والبعثيني للشيوعيني

 يرى كان لكنه السعيد نوري و الوصي و بالنظام امللكي لإلطاحة

 مل بقتل العائلة املالكة، يرض ومل ، وامللك امللكية على اإلبقاء

 ضباط انضمام رغبة الحظ عندما خطة انقالبه عناصر تكتمل



  

 حوله مجع عندما و فأحجم، فكريا أو عقديا معهم يتفق ال ممن

 البصرة يف والقائد ركن عقيد كان حينها فكريا يشابهه من

 كان عسكري حلفل تامة بسرية بغداد إىل معه ومن فذهب

 حيضر مل الوصي لكن التنفيذ من متكن وقد الوصي سيحضره

 وقد امللكية على وعارف قاسم جاء انقالب ثم أدراجهم، فرجعوا

 اجليش يف مكانته لقوة املشاركة منه األحرار والضباط طلبا

 وأظهر االنقالب القتل حصل فعندما ، القتل عدم مشرتطا فشارك

 يعذبه ان يستطع مل لكنه قاسم فسجنه عداءها أظهر شيوعيته

 فرتة بعد للحبانية قائدا ونقل أمحد السيد عمه بوساطة عنه وأفرج

 وقام بالشيوعيني لإلطاحة فوره من فخطط للتقاعد احيل ثم

 ومن وعارف البكر حسن اليه انضم وقد 1223 رمضان12 بانقالب

 الكريم عبد حاكمت اليت العسكرية احملكمة ورئس، معهما

 عليهم وحكم هداوي،امل فاضل والعقيد أمحد الشيخ وطه قاسم

 بعد، وحبضوره منه بأمر التنفيذ وجرى بالرصاص رميًا باإلعدام

والسنية حبكم االنتماء  الشيعية الشرعية للفتاوى رجوعه

 رئيسا، األخري تنصيب عبدالسالم و البكر مع واتفق للشيوعية،

 ودخول اعداءه أهداف االنقالب تغري رأى أن بعد منصب كل ورفض

فيها لكنه مت منحه وزارة الزراعة ألبعاده عن  ومينيوالق البعثيني

 اجليش بإحلاح من عبد السالم عارف. 



  

 الناصريون عليه وثار للحكم عارف الرمحن عبد جميء عند ثم

 عبد طلب -عبدالناصر من بإيعاز-الرزاق عبد عارف بقيادة

 وأدار بيته من األخري فجاءه انقاذه الراوي عبد الغين من الرمحن

 عبد الرئيس أن مع) حماولتهم وأحبط عليهم وانتصر ةاملعرك

 عبد عليه أحل ثم(،قبل من بيته يف استضافه قد كان الناصر

 رئيس مبنصب فقبل نظامه حلماية له نائبا يكون أن قبول الرمحن

 ،للبعثيني احلكم عن الرمحن عبد وبتنازل بقليل وبعدها، الوزراء

 الفرار آثر وبينهم الغين دعب بني الديين الفكري العداء وجود ومع

 و وأكرمه استضافه الذي بهلوي رضا حممد الشاه إيران إىل سرا

 بالبعثيني بالتعاون مع املخابرات االيرانية لإلطاحة هناك من خطط

 . واالمريكية

 جمموعة مع الراوي عبدالغين يعمل اخذ 1222 عام ربيع ويف

 جمموعته من جزءًا هو كان الذي النظام تغيري على للعمل أخرى

 حضرية) اىل العراق عودة الفتة حتت املرة هذه والعمل احلاكمة،

 اليت تلك ليست تراكمت اليت االخطاء كل لتصحيح( االسالم

يف  السبب كانت اليت تلك بل فحسب، 1221 متوز 12 منذ حدثت

  .امللكي حسب قوله العهد على االنقالب

 نصريي االيراني اجلنرال على اقرتحها اليت االنقالبية هخطت اما

 بهلوي، رضا حممد الشاه وعلى ،(السافاك)املخابرات جهاز رئيس



  

 حبركة القيام هي فخالصتها ، طهران يف الراوي كان حني

 يف اجلنوب، يف اضطرابات اثارة على العمل ثم الشمال، يف مسلحة

 هكذا.. بغداد يف عسكري انقالب احداث على هو يعمل حني

  .خطته كانت

 هلا اليت الدولة هي ايران:))مذكراته يف الراوي عبدالغين يقول

 نظام جميء ومنذ. مرت كيلو 1111 من اكثر العراق مع حدود

 من جند مل 1221 عام العراق يف السلطة اىل( صدام - البكر)

 وبشكل وحياول االعالم وسائل مجيع يف ويهامجه العون يد ميد

 قتال وجود اىل اضافة هذا...  ايران اجلارة سوى ضده لعملا مؤثر

 العراق، اكراد من واملسلحني العراقية احلكومة قوات بني مسلح

 اضافة. االيرانية - العراقية احلدود خط جبوار مناطقهم تقع الذين

 باألغذية العراق اكراد تعاون كانت االيرانية احلكومة ان اىل

 اجلرحى اخالء مع احيانًا، واملتوسطة ةاخلفيف واالعتدة واالسلحة

 يف نقلهم بعد االيرانية االراضي داخل مستشفياتها اىل وادخاهلم

 البكر) لنظام عدائها عن اسفرت ايران ان اي اهلليكوبرت، طائرات

بالعراق رغم  اسوة اسالمي بلد ايران فان ذلك اىل اضافة( صدام -

  .رفةما عرف عن نظام الشاه من العلمانية املتط

 امامي املفتوح الوحيد املسلك ان رأيت فقد العقيدة مسلم وألنين

 طريق وعن ايران، طريق عن هو والعراقيني العراق إلنقاذ للعمل



  

 املال بقيادة االكراد قبل من العراق مشال يف املسلحة الثورة

  ((.بغداد يف احلكم نظام ضد وذلك البارزاني مصطفى

 قرارا اصدرت( صدام - البكر) لطاتس ان)) قائاًل قوله، مربرًا

 بأن وقرروا.. املسلمون وهم أال خصومها، من تبقى من آخر بتصفية

  ((.بييت باب يف باغتيالي تبدأ اخلطة

 اىل السفر علّي تعرض االيرانية احلكومة بي ويضيف اتصلت ))

 طريق عن بغداد يف النظام إلطاحة بالعمل للشروع العراق مشالي

 أزور ثم العراق، مشالي اىل بالذهاب أو حلدودا بعبوري طهران

 الشروع يف العراق مشالي اىل بعدها ثالثة، وأعود او يومني طهران

 االيرانية احلكومة وكانت االحتماالت، مجيع درست .بالعمل

 ينفذ ان من خوفا املغادرة سرعة بوجوب علّي تضغط ذلك خالل

 من الرغم على ايام عشرة مدة مرتددًا بقيت. حبقي االجرامي العمل

 ومراقبيت مالحقيت عيين بأم أرى وكنت. لي االيرانية النصائح شدة

 تالحقين سيارات هناك كانت اذهب فأينما االمن، اجهزة قبل من

  ((.بييت من بالقرب مرابطة سيارة عدا

 ليكون أصغر أخر السلكي جهاز سلم 1271-1-17 بتاريخ

 اجملموعة االنقالبية أن. لاألو اجلهاز تعطل حالة يف احتياط جهاز

. وبعض الضباط املتقاعدين الراوي الغين عبد على تعتمد كانت

 مع االتصال ألجراء بغداد يف البيوت بعض استخدم االنقالبيني وقد

 البيوت ومن معهم التآمر خمططات وحبث األيرانية السفارة موظفي



  

 سعدية وزوجته اخلفاف حسن الدكتور بيت استخدموها اليت

 يف اخلرسان فاطمة الدكتورة وبيت املنصور يف الكائن جرب صاحل

 بني الرسائل لتبادل يستخدمان الداران هذان وكان.  الكرادة

 خاصًا جهازًا شكل االنقالبيني وقد. واالنقالبيني األيرانية السفارة

 العملية من كجزء والدولة احلزب يف املسؤولني كبار اغتيال مهمته

 على الساهرة األجهزة أن. اجلهاز هذا اصرعن كل اعتقال مت وقد

 املؤامرة بتفاصيل علم على البداية منذ كانت وسالمتها أمن النظام

 حتتفظ وهي أجهزة االنقالبيني اىل تسللوا قد رجاهلا وكان

 هذه تذاع وسوف واللقاءات االجتماعات ألغلب كاملة بتسجيالت

تنفيذ  يكون أن املتآمرون قرر وقد. الشعب أبناء على التسجيالت

 ليلة اىل التنفيذ تأجيل تقرر ثم اجلاري 17 يوم يف االنقالب

 أساس على تستند اجملموعة خطة وكانت. اجلاري 91/91-1

 كتيبة على واهلجوم املتقاعدين العسكريني من عناصرهم جتميع

 بعض على السيطرة وكذلك عليها واالستيالء الرشيد دبابات

  .”بغداد يف الوحدات

 1222-11-12 بتاريخ اإليرانية احلكومة سلمت لوبالفع

 األسلحة نقلت وقد. اطالقة مليون ربع مع رشاشة ألف لالنقالبيني

 من الثانية الوجبة أما.. بغداد اىل واوصلت اإليراني مهران قضاء من

 وعددها 1222-19-12 بتاريخ بغداد اىل نقلها مت فقد السالح

 السالح جمموع بلغ هكذاو. اطالقة ألف واربعمائة رشاشة ألفي



  

 ألف ومخسون وستمائة رشاشة األف ثالثة استلمته االنقالبيني الذي

 وعلى بغداد من متفرقة أماكن يف األسلحة توزيع مت وقد. اطالقة

 احلدود من األسلحة وجبيت نقل لدى حضر وقد. جمموعات شكل

 املخابرات وكالة يف العاملني من أمريكيان ضابطان اإليرانية

 مبلغ بتسليم طاهر داود اإليرانية السفارة سكرتري وقام. كزيةاملر

 .1222-19-92 بتاريخ املتآمرين اىل دينار األف عشرة

 ضابط اىل دينار ألف 21 قدره مبلغًا سلم 1271-1-11 وبتاريخ

 قيادة النظام قبل من مكلفًا الضابط هذا وكان شرائه بقصد

 السفارة سلمت كما تآمرهم لكشف املتآمرين صفوف اىل بالتسلل

 السفارة قامت كما. كثرية لالنقالبيني أخرى مبالغ اإليرانية

بتزويد  طاهر داود سكرتريها طريق عن بغداد يف األيرانية

 اجلهاز تسليم وقد بإيران لالتصال السلكي جبهاز االنقالبيني

 .واط كيلو 91 بقوة وهو 1271-1-13 بتاريخ

الغزال نتيجة ملا يقول البعض  بعملية املعروفة احملاولة تفشل وقد

 التالي اليوم بتفاصيلها يف البكر ان املخابرات السوفيتية زودت

البكر القيادي الشيوعي  استدعى االنقالبية احملاولة إلحباط

 احلزب وشكر جديد من اجلمهوري القصر اىل الطالباني مكرم

. يلاجلم هذا حييت ما أنسى لن:  معناه ما وقال ، العراقي الشيوعي

 هذه تكون لن. الوشيك السقوط من الشيوعي احلزب انقذنا لقد

 شرف لي يكون ولن -لشورابه أصابعه مد وقد - رجل شوارب



  

 ظل يف للشيوعيني اضطهاد بأي اليوم بعد قبلت اذا عسكري

بالقتل ثم  مهددا إجنلرتا واوربا يف مسافرا تنقل الراوي  "هذا نظامنا

 م. 9111ة السعودية حيث تويف يف عام اقام بعدها يف اململكة العربي

“  بعد العامل يف امنية شخصية اكرب ثالث ويعد ناظم كزار

 كزار ناظم.. واملثرمة التيزاب احواض اليه نسبت“  وبرييا“  غوبلز

 من البعث حزب صفوف اىل جاء العمارة مدينة من ينحدر الذي

 انقالب منذ احلزب اوساط يف يسطع جنمه بدأ ثم ونالسج داخل

 السياسيني املعارضني احد جسد بتقطيع قام حيث شباط من الثامن

 شارع الرشيد.  يف السجون احد داخل مبنشار

 الرمحن عبد حبكومة البعثيني اطاحة وبعد 1221 العام ويف

 بعملية ليبدأ النهاية قصر معتقل إلدارة كزار ناظم اختري عارف

 اللجنة يرأس ذلك قبل كان وقد البعث حزب خبصوم الفتك

 اخلفاجي وعباس طربة وخالد علوش عمار ضمت اليت التحقيقية

 وسائل ابشع لتمارس هلا مقرا الشعب حمكمة من اختذت اليت

 .املعارضني للنظام حبق والقتل التعذيب

 صفوف يف واخلوف الرعب ألثارة كافيا امسه كان كزار ناظم 

 قصر مبنى اىل( االسيد) احواض جلب من اول كان فقد املواطنني

 آالت استورد من اول كان كما املعتقلني اجساد إلذابة النهاية

  .الشرقية املانيا من االطراف تقطيع



  

 اجليش يف عريفًا وكان هجول عباس ويدعى املعتقلني احد يروي

 ”الفضيلية“ معتقل يف ما شاهده للشيوعيني مييل كان انه وتهمته

 وكان الليل من متأخرة ساعات يف السجن زار لقد.. قال حيث

 امامه الصمود احد ألي يكن ومل وبطشه وحشيته يعرف اجلميع

 ،من بال على ختطر ال اساليب يستخدم كان حيث معدودة لدقائق

 عظام وتهشيم تكسري يف الثقيلة احلديد مطارق استخدام بينها

 حبسهم كذلك مفاصلهم قطيعت يف احلاد الطرب واستخدام املعتقلني

 شرب على واجبارهم حمكمة بصورة اعضائهم شّد بعد التبول عند

 السل مرضى جبلب يقوم كان كما ”البرية“ من زجاجات عّدة

 املعتقلني احد مع معروفة وحكايته أفواههم يف  البصاق لغرض

 منه كان فما له املنسوبة التهمة من وبراءته بتصديقه تظاهر عندما

 على يقسم كي والصابون باملاء يديه يغسل ان منه يطلب ان اال

 مغطى كهربائي جهاز االمر حقيقة يف وهو امامه املوضوع القرآن

 البكر حسن بأمحد دفعت واملمارسات الوسائل هذه اخضر بوشاح

 منصب اىل ترقيته كذلك لواء رتبه اىل ترقيته اىل حسني وصدام

 البارز العراقي لشيوعيا خزندار شوكت قال كما احلزب يف رفيع

 فشل بعد خاصة لصدام الضاربة اليد ”كزار“  كان:  اضاف الذي

  .7/11/1222 يف قاسم الكريم عبد اغتيال حماولة



  

 يف موظفا يعمل كان الذي“  شرب كاظم“  املتقاعد يستذكر

 العام يف كزار ناظم مؤامرة سبقت اليت االيام الدولي بغداد مطار

 بات بعدما احلكومة داخل انقالب بتدبري ناظم بدأ قال حيث 1273

 اهليمنة وحماولته واالمين السياسي صدام صعود من بالقلق يشعر

 ثم ومن حتجيمه خيشى كزار وكان السلطة مبقاليد واالستفراد

 سيطرة القرابة العائلية بعد خصوصا وصدام البكر يد على ازاحته

 بوجه الوقوف من اضعف كان البكر وان والدولة احلزب امور على

 معا وصدام البكر قتل كزار قرر عندما املتنامية وطموحاته صدام

 يف اجلميع كان حينما مناسبة الفرصة وجاءت لذلك اخلطة واعد

 بولونيا اىل زيارة من البكر عودة بانتظار الدولي بغداد مطار

 غيدان سعدون استدراج بعد خطته ”كزار“ احكم وقد وبلغاريا

 قائد عدنان وشريف الدفاع وزير شهاب ومحادي الداخلية وزير

 وسكرتريه البكر ابنة زوج املطليب ومنذر اجلمهوري احلرس

 افتتاح حبجة واالمنيني العسكريني املسؤولني من وجمموعة اخلاص

 واحتجازهم باعتقاهلم ليقوم العام االمن ملديرية تابع جديد مبنى

 كتاب يف للتخطيط وزيرا كان الذي هاشم دجوا ويذكر مجيعا

 يوم ظهر من الرابعة تقارب الساعة كانت عراقي وزير مذكرات

 احلكومي اهلاتف جرس رّن عندما 1273 حزيران 31 السبت

 املطار اىل احلضور اخلارجية وزارة يف التشريفات مدير مين ليطلب



  

 ملطارا اىل اخلامسة الساعة عند سيصل الذي( البكر)  الستقبال

 عندما قائال مذكراته يف جواد ويتابع الشرقية اوروبا اىل زيارته بعد

 الرئيس طائرة بتأخر ابلغونا انهم اال احملدد املوعد يف املطار وصلت

 والربع السابعة الساعة يف املطار اىل عدت ثم البيت اىل فرجعت

 حيث بالوصول القيادة واعضاء الوزراء وبدأ اليوم نفس من مساء

 حنو اجلميع توجه ثم املستقبلني اىل وتوجها صدام مع البكر نقتعا

 مراسيم بعد توجهت مضيفا جواد وميضي املطار ليغادروا السيارات

 ويف الوزراء بعض مع لالجتماع التخطيط وزارة اىل االستقبال

 واضح واالرتباك اجلليل عبد غامن علي دخل مساء التاسعة الساعة

 القصر يف جمتمعة القيادة وان مؤامرة كهنا بان ليخربني وجهه على

 ثالث من ألكثر البكر الطائرة وصول تأخر كان اجلمهوري،

 اصيب وقد كزار ناظم نفس اىل والظنون الشك ادخل ساعات

 كان حيث املطار من بغداد لتلفزيون املباشر البث حتويل بعد باهللع

 عةدف خترج مراسيم لنقل الكشافة ملعب اىل البكر وصول ينتظر

 عملية تنفيذ يتابع كزار كان وقد بغداد جامعة طلبة من جديدة

 خارج مكان يف التلفزيون شاشة على من وصدام بالبكر االطاحة

 وصدام البكر على لالنقضاض ورجاله خطته اعد ان بعد املطار

  .معا وقتلهما واالستقبال الوصول حلظه

 قد مرها ان كزار شعر ان بعد قائال مذكراته يف جواد وميضي

 وكانت اتباعه من قسم مع اهلروب اال وسيلة جيد مل انكشف



  

 بعض معه اخذ وقد احلدودي زرباطية منفذ طريق عن ايران وجهتهم

 اجليش قوات ان اال،  غيدان وسعدون شهاب محاد منهم الرهائن

 احلدود قرب قدمية بناية يف حاصرتهم احلزبية واالجهزة والشرطة

 عليهم القبض القي طويال تستمر مل ةمقاوم وبعد الرهائن ومعه

 غيدان سعدون واصيب الدفاع وزير شهاب محاد قتل ان بعد مجيعا

 اعوانه مع كزار تعذيب جرى حيث بغداد اىل جلبهم مت وقد يده يف

 من الثاني ويف البعث معارضي مع يفعل كان كما بشعا تعذيبا

 تألفت وقد للتحقيق خاصة حمكمة الثورة قيادة جملس شّكل متوز

 العزاوي وخليل امني امحد طاهر وعضوية رئيسا الدوري عزة من

 والبالغ االنقالبيني من االوىل الوجبة اعدام مّت  ايام مخسة وبعد

 واحد يوم وبعد كزار ناظم مقدمتهم ويف شخصا 33 عددهم

 اخلالق عبد بضمنهم وكان الثانية الوجبة بإعدام االحكام صدرت

 مّحاد جنازة بتشييع شاركوا ؤالءوه فاضل وحممد السامرائي

 الضلوع بتهمة بعد فيما عليهم القبض القي انه اال تكريت يف شهاب

 استبدل الذي السامرائي باستثناء االحكام ونفذت املؤامرة يف

 اعضاء من وتدخالت وساطات بعد املؤبدة الشاقة باألشغال حكمه

 فرح والياس الرافعي اجمليد وعبد حيدر زيد ومنهم القومية القيادة

  .الكيالي وعبدالوهاب



  

 البكر طائرة تأخر بشأن تروى اليت الروايات من العديد هناك

 مصادفة جاء البكر تأخر ان الروايات هذه ومن احملاولة واكتشاف

 اجلوية االحوال لسوء او بالوقود للتزود بلغاريا يف الطائرة نزلت حيث

 يف جولة ثم رمسيا استقباال له اقامت البلغارية كومةاحل ان اال

 كزار ناظم لكن التأخر اىل ادى مما السياحي فارنا مصيف

 كشف اىل ادى مما باهلرب فقام اخلوف به واستبد القلق اصابه

  .اخلطة

 الذي وهو( املؤامرة) يف يدا له كان صدام ان تقول اخرى ورواية

 قتل سواء االول الرابح سيكون ألنه بها للقيام كزار لناظم اوصى

 من يتخلص االحوال كل يف وهو كزار امر انكشف ام البكر

االقوياء رغم ان االنقالب كان يستهدف صدام  خصومه بعض

  .كذلك

 املسبق لعلمه احملاولة افشل الذي هو صدام ان يقول من وهناك

 الذي وهو عليها يشرف كان اليت االمنية االجهزة خالل من بها

  .عودته تأخري منه ليطلب بالبكر اتصل

 االنقالب بأمر علمت الروسية املخابرات ان مفادها اخرى ورواية

  .بلغاريا يف التوقف منه وطلبت البكر ابلغت من وهي



  

بدا النظام االمين الذي اخذ يسيطر على مفاصل حزب البعث 

اقية يسيطر على كل مفاصل الدولة بقيادة صدام واحلكومة العر

حسني نائب رئيس اجلمهورية وكان يصفي خصومه اما عن طريق 

اتهامهم برتتيب انقالب او االغتيال او تصفيتهم حبوادث غامضة 

 1221 متوز 31 النقالب األوىل األيام منُذ حسني صدام حيث سعى

 سواء األساليب، مبختلف احلزب قيادي سائر على سلطته تعزيز إىل

 من اإلعفاء أو السجن، أو االغتيال، أو السيارات، حوادث بتدبري

 . املناصب

 حردان بإعفاء مجهوري مرسوم صدر 1271 األول تشرين 12 ففي

 فيما وانتهى املسلحة، للقوات عام كقائد منصبه من التكرييت

 . الكويت يف عن طريق اغتياله بالقتل بعد

 مهدي صاحل بإعفاء مجهوري مرسوم صدر 1271 أيلول 91 ويف

 فيما وانتهى الدفاع، ووزير الوزراء، رئيس نائب منصب من عماش

 . بالسم القتل إىل بعد

 القطرية القيادة وعضو اخلارجية، وزير طرد جرى العام نفس ويف

 به وانتهى الشيخلي، الكريم عبد الثورة قيادة جملس وعضو

 . بغداد وارعش أحد يف باالغتيال القتل إىل املطاف

 وصلة متوز، 17 انقالب ،عّراب احلاني ناصر الدكتور ُقتل كما

 واملخابرات جهة من البعث وحزب النايف كتلة بني الوصل



  

 كيس يف ووضعت جثته تقطيع وجرى ،أخرى جهة من األمريكية

 الذي حسني صدام وبدأ. بغداد جسور أحد حتت الكيس والقي

 بتنفيذ االغتياالت، بتنفيذ اخلاص حنني، جهاز عن مسؤواًل كان

 من البعث حزب يف بارزين قادة مشلت االغتياالت من واسعة سلسلة

  بينهم من كان والعسكريني املدنيني

 : من كل

 أركان رئيس معاون األنصاريـ فيصل إبراهيم الركن اللواء ـ 1

 . اجليش

 ُفجرت ـ والقومية القطرية القيادتني عضو ـ العزاوي أمحد ـ 9

 . هسيارت

 . متوز 17 النقالب األمريكيني مع املنسق ـ الطالب بشري اللواء ـ 3

 عام السجن يف قتل بعثي قيادي ـ الباقي عبد سعيد تركي ـ 2

1219 . 

 يف قتل خملص مولود شقيق ـ التكرييت خملص جاسم ـ 2

 . التسعينات

 . بالثاليوم مسمومًا قتل ـ القطرية القيادة عضو ـ العيد جعفر ـ2

 ـ شباط 1 انقالب يف املساهمني أحد ـ حداد حسن جابر العميد ـ 7

 . اعدم

 . السجن يف قتل ـ العسكري املكتب عضو ـ الدليمي حامد ـ 1

 . 1212 نيسان يف أعدم ـ الورد حامد الركن اللواء ـ 2



  

 يف قتل ـ القطرية القيادة عضو ـ الذهب رضا حممد حسن ـ 11

  السجن

 قبيل 72 عام قتل ـ البكر سكرتري ـ التكرييت محيد العميد ـ11

 . البكر على االنقالب

 يف قتل اخلمسينات يف القطرية القيادة سر أمني ـ الركابي فؤاد ـ19

 طعنا بالسكني  السجن

 على التآمر بتهمة بشعة بصورة قتل التكرييت راجي الدكتور ـ 13

 . صدام

 العمالة بتهمة اعدم ـ العسكري احلاكم ـ مصلح رشيد ـ 12

 . األمريكية للمخابرات

 . بشعة بصورة السجن يف قتل فرقة قائد ـ القدو رياض العميد ـ 12

 يد على قتل ـ بعثي قائد ـ الصحة وزير ـ حسني رياض الدكتور ـ12

  صدام

 ووزير البكر، مكتب مدير ـ اهلل العبد محد طارق العميد ـ 17

 . انتحر أنه صدام نظام وادعى بيته يف قتل الصناعة

 وتويف النهاية قصر يف وعذب سجن ـ وزراء رئيس ـ حييى طاهر ـ 11

 .  بأيام السجن من خروجه بعد

 . مدبر سيارة حبادث قتل ـ التكرييت عبود صالح الركن اللواء ـ12

 قتل متوز 17 انقالب أعمدة أحد ـ غيدان سعدون الركن اللواء ـ 91

  مسمومًا



  

 مع قتل والقومية يةالقطر القيادتني عضو ـ الكمالي شفيق ـ 91

 . ابنه

 . بالثاليوم مسمومًا مات ـ اخلارجية وزير ـ طاقة شاذل ـ99

 قتله شباط 1 انقالب بعد بعثي وزير ـ هاني الكريم عبد ـ 93

 . صدام نظام على التآمر بتهمة 23 عام النظام

 قصر يف وعذب سجن ـ سابق وزراء رئيس ـ البزاز الرمحن عبد ـ92

 . بأيام سراحه إطالق بعد وتويف النهاية

 الثورة قيادة جملس عضو نصرت مصطفى الركن العميد ـ 92

 وزارة على اهلجوم قاد والذي العسكري، املكتب وعضو

 أن النظام وادعى بيته، وُهدم قتل شباط، 1 انقالب يف الدفاع

 . أخالقية ألسباب كان القتل

 حتت تلق ـ دفاع وزير ـ العقيلي العزيز عبد الركن اللواء ـ 92

 . التعذيب

 قتل ـ القطرية القيادة وعضو اخلارجيةـ وزير ـ احلديثي مرتضى ـ97

 وكان لزوجته جثته وسلمت طويلة لفرتة الشديد التعذيب حتت

 .  غرام كيلو 31 وزنه

 والقومية، القطرية القيادتني عضو السامرائي اخلالق عبد ـ91

 جرى ثم ، طويلة ملدة بالسجن عليه ُحكم احلزب، ومنظر

 نظام على مؤامرة يف املشاركة بتهمة حماكمة دون إعدامه

 . صدام



  

 صدام، نظام يد على قتلوا الذين من املئات عن احلديث ويطول

 أو والتعذيب، بالسجن أو السيارات، حبوادث أو ، باإلعدام إما

 منافس أي صدام يدع ال لكي جرى ذلك وكل بالثاليوم، بالتسميم

 . البكر خلالفة له

 مع حسني صدام مارسه الذي والقتل التنكيل مسلسل ينته ومل

 اليت اجلرائم تلك من قليلة أمثلة سوى هذه وما أبدًا، حزبه رفاق

 السلطة مستغال مرض على باالستيالء قام حني صدام تّوجها

 احلزب قادة من وعشرين اثنان بقتله البكر امحد حسن وشيخوخة

 البكر تصفيةب اتهم صدامحتى ان البعض  التعذيب، أساليب بأبشع

 كامل حسني ،صدام صهر ذلك قال كما عن طريق السم نفسه

  .رغم ان هذا االمر ليس مبؤكد

م تتوجيا جلهود صدام حسني اليت بذهلا طوال 1272كان عام 

صوم وبناء السنوات السابقة عندما كان نائبا للرئيس يف تصفية اخل

جهازه االمين املطلق الوالء له حيث وصل اىل اللحظة احلامسة وهي 

تولي منصب الرئيس خلفا ألمحد حسن البكر الذي مل يكن من 

الصعب اقناعه بالتنحي خاصة وان صدام كان يسيطر على 

االجهزة االمنية ويدير امللف االمين على االرض يف اخر سنوات 

 يف يعمل صدام وكانمن املرض حكم البكر الذي كان يعاني 

 اليت األعمال أهم بني ومن يوميا، ساعة 12 إىل 12 من الوقت ذلك



  

 السلطة توليه بداية يف صدام بها قام واليت العامة من ترحيبا القت

 صاحبت كلمة قال أنه الطريف ومن املعتقلني، آالف عن اإلفراج

 الناس عتقالا وإن اجلميع، فوق القانون إن: "فيها جاء احلدث هذا

  "أبدا ثانية حيدث لن القانون إعمال دون

 ففي. الغرب يف قلقا والبكر صدام من كل سياسات أثارت وقد

 تعاون معاهدة العراق عقد الباردة، احلرب ذروة أوج ويف ،1279 عام

 شركة أمم كما. السوفييت االحتاد مع عاما 12 أمدها وصداقة

 واليت الربيطانية، دارةاإل ظل يف تأسست اليت الوطنية، النفط

 . الغرب إىل الرخيص النفط تصدر كانت

 أعقبت اليت النفطية الفورة عقب النفط أموال بعض استثمرت وقد

 رفع مما الصحية، والعناية والتعليم الصناعة يف ،1273 عام أزمة

 . العربي العامل يف مستوى أعلى إىل العراق يف املعيشي املستوى

 الذي إيران شاه من بدعم الشمال يف ألكرادا ثار ،1272 عام ويف

 إىل العراقية احلكومة الصراع دفع وقد. األمريكية اإلدارة تؤيده

 على السيطرة تقاسم على وافقت إذ إيران، مع املفاوضات طاولة

. إيران غربي وجنوب العراق جنوبي الواقع املائي املمر ـ العرب شط

 مشال يف لألكراد املادي الدعم تقديم إيران شاه أوقف ذلك مقابل

 . الكردية االنتفاضة إمخاد من العراقي النظام مّكن مما العراق



  

 من السلطة على قبضته إحكام من حسني صدام متكن وقد

 باإلضافة املهمة، احلكومية املناصب يف وحلفائه أقاربه تعيني خالل

 . واألعمال التجارة مراكز إىل

 جرمية املعارضة أحزاب من أي إىل االنتماء أصبح ،1271 عام ويف

 صدام أجرب التالي العام ويف. باإلعدام العراقي القانون عليها يعاقب

 الرمسي السبب-االستقالة على البكر حسن أمحد املهيب حسني

 . البالد رئاسة وتوىل -صحية ألسباب هو لالستقالة

 قيادة يف منافسيه من العشرات إعدام على صدام أقدم وقد

 الرئاسة.  إىل وصوله من أيام خالل لةوالدو احلزب

 متوز 99 يف.. م1272 متوز 17 يف السلطة حسني صدام استلم

 البعث حلزب الثامن القطري املؤمتر عقد اخللد قاعة ويف ، م 1272

 املتقدم الكادر مجيع حضور كان ،والتأكيد االشرتاكي العربي

 وال ينسى ال العراق تأريخ يف مشهود يوما ،كان استثناء إي دون

 العراق مصري حتدد اليوم هذا يفو العراقية الذاكرة من ميحى

 للسنوات املقبلة. 

 من ينقطع ال وابل القاعة حتت مسرح خشبة حسني صدام اعتلى

 حسني صدام وقف... مرزه صباح الشخصي مرافقه التصفيق وخلفه

 امة)  وقال. . القسم تريد منهم احلاضرين وطلب إىل ينظر برهة

 يوزع وهو وقال ( خالدة رسالة ذات)  الباقني وردد ( واحدة عربية



  

 احلزبية والفروع املكاتب أعضاء الرفاق)) حبدة  للحاضرين نظراته

 والشعب املسؤول والفروع املكاتب أعضاء من واملتغيب..  والشعب

 إذن)) القاعة  يف الصمت ساد (( منهم املتغيب هو لنا من يقول عنهم

 احتفاالت معكم حنضر إن نتمنى كنا رفاق (( حاضرين اجلميع

يقتصر حدثينا  االستثنائي لكي االجتماع هذا متوز وعقدنا شهر

 قيمكم األخص حزبكم وعلى تأريخ من املشرقة اجلوانب على

 املؤسف من ولكن: ))  قائال وأردف (( حزبكم مسرية يف النبيلة

 احلديث على يقتصر ال اسبةاملن هذه يف بكم لقائنا يكون حقا إن

 املظلمة السلبية والنقاط اجلوانب إىل يتعداه املوضوع وإمنا يف هذا

 ظهره واخذ خلف يديه صدام وضع (( واملتآمرين اخلونة عقول يف

 أنها اعرف إنا: ))  يقول القاعة وهو إرجاء كل يف نظراته يوزع

 حقيقة تنسوا ال إن عليكم ولكن نفسية عليكم صدمة ستكون

حال  إىل حال من الشعب تنقل تريد إن اليت الثورة إن مركزية

 واالستغالل االستعمار العربية لطرد األمة دور عاتقها على وتأخذ

 املنتسبني من أناس ذلك يف مبا..  عليها املؤامرة توقع والظلم فالبد

  (( هلا

حيصل  ما يعرف احد أخرى ال مرة القاعة يف الصمت وساد

القاعة  خارج اخلاصة للقوات املكثف تواجدال الحظ واجلميع

 والكثيف(  السفاري)  املميز العراقية بلباسهم املخابرات وأعضاء

 ومن القيادة كانت: ))  قال ثم...  ثواني صدام صمت . القاعة داخل



  

 تتابع أشهر مخسة منذ اخلصوص وجه وعلى... الزمن من الحقة فرتة

 آخرين القيادة مع داخل يف اخلونة بعض به يقوم التخريب الذي

 يف واإلشارات التنبيه ورغم... صفوفكم يف أالن متواجدين

(  رجله يشيل)  و يوعى شتى لكي مناسبات القيادة ويف اجتماعات

 خاص لكي صرب القيادة بذلت ذلك والتخريب مع التآمر خط من

 تشوف)  القيادة كلها جيعل والذي مداهم املتآمرين يأخذون جتعل

 ينظر اخذ  (( اخلسة وهذه..  التآمر هذا بنفسها وتلمس ( بعيونها

 بدقة الفعل ردود يرصد وهو...  بعمق للحضور

 التآمر خطورة رغم أكثر(  خلك نطول)  إن ذهننا يف كان)) 

  (( وراح تسمعون

 احلسني عبد حميي هو من جرى ما سرد يف ندخل أن وقبل

 حملة رخالك/  بغداد يف ولد تقلدها اليت مشهدي واملناصب

 املركزي يف العمال مكتب واصبح عضو . م1232 عام اجلعيفر

 . م 1272 وزارة بال...  دولة ووزير  االشرتاكي العربي البعث حزب

 وعضو الثورة قيادة جملس عضو واحلزبية الرمسية مناصبه واخر

 العمال مكتب سر وأمني ( العراق فرع)  للحزب القطرية القيادة

 مدرسة ومدير. الثورة قيادة جملس سر وأمني للحزب املركزي

 امحد)  اجلمهورية الشخصي لرئيس والسكرتري احلزبي االعداد

  ( البكر حسن



  

 لعرض(  املشهدي احلسني عبد حمي)  اىل صدام حسني اوعز

  رواية فأن املشهدي حمي قاله عما النظر وبغض املؤامرة تفاصيل

 يف سنبينها اليت املخابرات رواية مع ختتلف رمضان ياسني طه

 حمطات)  كتابه يف اوردها واليت رمضان ياسني طه يقول،، ادناه

  ( : حسني صدام ذاكرة يف

 موضوع ملناقشة ، 19/7/1272 يوم يف جمتمعة القيادة كانت

 والدولة احلزب يف مسؤوليته عن البكر حسن أمحد املرحوم ختلي

 ؤامرةامل جوانب ببعض واذا،،  حسني صدام للرفيق مرضية السباب

 عبد حمي املتآمر جانب من تظهر والثورة احلزب ضد حتاك اليت

 واملسؤولية الراية تسليم عملية يقود أن حاول الذي مشهدي احلسني

 ،،، معه تآمرت اليت الزمرة وختدم ختدمه تآمرية اجتاهات اىل

 أن بعد صوته باعلى يقول حسني صدام القائد بالرئيس واذا

" تتعامل من مع نعرف أننا قم" لتآمريا حديثه من جانبا اكتشف

 موقع مشهدي حمي املتآمر على كالمه فوقع... حادة نربته وكانت

 بكل ويعرتف متخاذال كرسيه على يسقط به واذا..املدوية القنبلة

 كل انتهى لقد أذن" يردد وهو وبصرها القيادة مسع أمام شيء

 لمؤامرةل السقوط بداية املشهودة احلادثة هذه كانت وقد" شيء

 وامتداداتها خيوطها مجيع كشف مت حيث املتآمرين، وانهيار

  .. "يستحقونه الذي العقاب اخلونة ونال فقربت



  

 وإذا"  فيقول(  مشهدي احلسني عبد حمي)  االعرتاف صاحب أما

 املسؤولية رأس على.. عدي أبو الرفيق وجود يعين صار العكس

 أبو الرفيق أستمر ذاوإ املخطط كامل يفشل يعين شأنه من األوىل

 عملية يسهل وتعبان.. يعين راغب ما وهو املعروف اللي بالوضع هيثم

  ( مفيدة عملية يعين...  والتواصل االتصاالت عملية يسهل.. يعين

 رأي هذا انو.. مثل يعين..  بالضبط خارجي وبتوجيه:) يضيف ثم

 يادةالق اجتماع يقصد( طرح من باالجتماع صار فلذلك......  األسد

 أني..  طرحت... من:) قال ثم  ..رمضان ياسني طه اليه اشار الذي

 (مبوقفه يعين النظر يعيد انو..  هيثم أبو الرفيق.. أبو. على.. ال..انو

 تقريبا.. بصيغة عايش حممد طرح وأيضا)  ..  لثوان حمي يصمت

 كان النظر ويعيد.. موقفه يراجع خلي معناه ما أيضا..شوية أقل بس

 وحمد... عدي أبو الرفيق موضوع يأجل خلاطر منه اهلدف هو هذا

 وكان حسني عدنان اجملرم..  حسني عدنان أيضا هچح.. طبيعي هچح

 (نعم..  اع ما يعين شنو اعرف ما..  تغليف يعين مغلف.. طبيعي حديثه

" جرى ملا أخرى صورة حمي يقدم" األعرتافات" من أخر مقطع ويف

 وكتبت جانيب إىل جالسا كان عايش حممد اجملرم إن احلقيقة يف

 ما شاهد منا واحد اقرب إن واعتقد الدفرت يف ورقة كتبت ورقة له

  . العامري علي حسن الرفيق هو حدث

 .عليكم عيين...  عليكم منتبه كنت أيضا إنا : فورا صدام فرد

 الكالم يف حميي منتبه واسرتسل كنت....  نعم : حميي عليه فرد



  

خاص  بشكل املقصود إنا إنين يبدو..  الورقة يف له فقلت : وقال

 فقال . اكتشفنا حنن حميي حديث صدام فأكمل .حنن والظاهر

 راح هسه إني..  أيدي خبط والورقة هسه إني إذن كتله .نعم:  حميي

 وهاي اجمللس من...  من من الـــ من استقالة أقدم..  استقالة أقدم

 ال..  تتورط وال الةاستق متقدم فقال تورطت تره منكم الشغلة

 . لتستعجل يعين..  هسه كيفك على..  تستعجل

 أعلن فيه ، الثورة قيادة جمللس اجتماعا انعقد 1272/ 11/7 يف

. واحلزب الدولة يف مسؤوليته عن بالتنحي رغبته البكر الرئيس

 ، الثورة قيادة جملس ريسكرت احلسني، عبد حمي نهض فجأة

 عن البكر الرئيس تنحي مسالة على التصويت يتم أن على واصر

 يكون أن على واصر .حسني لصدام واحلزب الدولة يف مسؤوليته

 رد االجتماع حاضرا كان الذي البكر الرئيس. باألمجاع القرار

 اريد ملاذا أسباب وضحت لقد تطلبه؟ الذي ما"  قائال عليه

 احلسني عبد حمي لكن" عين؟ بالنيابة تتحدث اذامل االستقالة،

 فلماذا مريضا كنت اذا ، تتقاعد أن املعقول غري من"  فقال استمر

 البكر الرئيس ازعجت الكلمات هذه" الراحة من فرتة ال تأخذ

 . "اجملتمعني من وعدد

 19/7/1272 يف. البكر الرئيس استقالة بقبول االجتماع انتهى"

 ترأسه الثورة قيادة وجملس القطرية للقيادة ةمشرتك اجتماعا عقد



  

 الثورة قيادة جمللس رئيسا باألمجاع انتخابه مت فيه حسني صدام

  ". للجمهورية ورئيسا

 بني صراع كونه ال يتعدى مبجمله واحلقيقة ان املوضوع

 على حمسوبة كانت اخرى وجمموعه صدام جمموعة جمموعتني

والدولة  للحزب صدام ادةبقي ال ترغب هي االقل على او البكر

 اتفقوا يستقيل سوف البكر ان لسمعهم توارد ان بعد انهم ويظهر

 سبب الذي االمر السلطة لتولي صدام مشروع اجهاض على

 ميكن تهمه اسهل املؤامرة صفة لصق وان االجتماع يف طروحاتهم

 تولي على القيادة من معارضه هناك ال يقال ولكي بهم تلصق ان

 القاعدة يف احلزب تنظيمات على ذلك ينسحب مما للسلطة صدام

 اخرى سنني الوراء اىل احلزب ويعود 1223 تشرين جتربة وتعود

 .. السلطة خارج

الوحدة مع  مشروع اجهاض وهو آخر احتمال هناك يكون وقد

 اكرب لكونه الوحدة دولة على اسد حافظ تسلط من خوفا سوريا

 ويصبح صدام دور هيينت وبذلك للحزب عام وامني وعسكري سنا

 .. وسياسيا حزبيا اهلامش على

 عصفورين صدام حيقق وان وارده االحتمالني كال يكون ان او

 االسد حافظ من والتخلص املعارضني من التخلص وهو واحد حبجر

 .. واحده عملية يف معا



  

 رفاق حبق احكام ونفذت ابينا ام شئنا مؤامرة اصبحت لقد

 درسا هلم تكون لكي االعدام ياتعمل الرفاق باقي وحضر االمس

 : فيهم االعدام حكم تنفيذ مت الذين ومن  مستقبليا

 عبد حمي محد، عايش حممد من بكل اإلعدام حكم نفذ حيث

 مهدي حمجوب حممد ، احلمداني حسني عدنان مشهدي، احلسني

 الكبيسي، عثمان عبد خالد سعودي، اجلليل عبد غامن الدوري،

 نوري أيوب، ابراهيم غازي سريت، حممود وليد أمني، أمحد طاهر

 الستار عبد ماجد السامرائي، ابراهيم عبداخلالق أمحد، محودي

 امساعيل ابراهيم وليد اجلنابي، حممد صاحل وليد فاضل،

 عرييب، فاضل بدن الدليمي، جاسم علي عبد ابراهيم األعظمي،

 الكبيسي، علي حسني نافع النجار، ابراهيم حممود امساعيل

 .القصاب ابراهيم وخليل القادر عبد يونس حازم

:  من كل سنة 12 اىل سنة مابني تراوحت بفرتة بالسجن وحوكم

 كردي حممود، مرهون غسان ،(السجن يف مات) طه حممود حسن

 عبداهلل وفيق أحسان ،(السجن يف مات) احلديثي الباقي عبد سعيد

 مدحم ظاهر، عبداهلل حممد بدر علوش، فتحي علي السامرائي،

 يف مات)الذهب رضا حممد حمسن أمني، حممد ياسني مناف

 يف  مات) العبيدي صاحل   الذهب، رضا حممد جعفر ،(السجن

 العقيد ،(السجن يف مات)الساعدي كاطع فليح ،العقيد( السجن

 الركن العقيد ،(السجن يف مات) القيسي هادي املنعم عبد الركن



  

 العقيد ،(السجن يف  مات) الباهلي معيدي احلاج الواحد عبد

 العقيد ،(السجن يف  مات) الدليمي ظاهر جاسم حامد الركن

 شاكر سليم الركن العقيد غولي، القره حسني فارس الركن

 عبد سعيد مرتضى اللطيف، عبد حممد الركن العقيد األمامي،

 احلديثي، صربي شكري ،( السجن يف  مات) احلديثي الباقي

 وحيد اللطيف عبد محيد ،(جنالس يف مات) الربيعي حبيب طاهر

 العميد احلمداني، الكريم عبد صاحل الركن العقيد السامرائي،

 الكبيسي، عثمان عبد القادر عبد شكري، قاسم زهري الركن

 رياض الركن العقيد اخلطيب، كاظم معز محد، عايش محد

 يف مات) حسني جعفر علي ،(السجن يف مات) القدو الرزاق عبد

 حممد عبد، ابراهيم النقيب كوشان، فيوس عدنان ،(السجن

 العام األمني ووضع(. السجن يف مات) احلديثي أمحد صربي

 حتى منزله يف اجلربية اإلقامة حتت الرزاز منيف للحزب املساعد

 نتائج اهم من ان البعض يعترب ...بالثاليوم مسم أنه وقتها قيل، وفاته

 واستبداله يمالقد البعث حزب تغيري كانت االستثنائي االجتماع

 حنو وسائر فرديه لقيادة  مطلقة بصورة خاضع جديد حبزب

 هامشيا احلزب دور واصبح احلكم نظام يف الستاليين االسلوب

 عن وابتعد احلكم نظام على للحفاظ االمنية الناحية على ويقتصر

 لتصحيح الذاتي والنقد النقد وانتهى واجلماهريية اجلماعية القيادة

  للقيادة انتقاد اي توجه ان القاعدة على وراظحم واصبح املسرية



  

 والتالميذ للرفاق يومي وواجب تعليمي نهج الرئيس اقوال واصبحت

وكأنها اقوال منزلة من  وبناء عمل الزعيم اقوال اسلوب اىل وعدنا

  .اهلل

)توجد العديد من تسجيالت الفيديو عن قاعدة اخللد منتشرة على 

 مواقع االنرتنت( 

يف احلقيقة كان وصول قيادة جديدة يف العراق وايران عام 

م متمثلة بصدام حسني وروح اهلل اخلميين ايذانا بتغري منطقة 1272

الشرق االوسط بشكل دائم حيث كانت اول ضحايا هذا التغيري 

ادتني ان م حيث اعتربت القي1272اتفاقية اجلزائر بني البلدين عام 

اتفاقية البكر مع الشاه قد اصبحت من املاضي مع خروج الرجلني 

ة يسيطر على القيادتني وكان طموح التوسع واهليمنمن السلطة 

 اجلديدتني. 

ويف احلقيقة لو رجعنا اىل اسباب احلرب وهي خارج نطاق 

موضوعنا سنجد ان صدام واخلميين كانا حباجة شديدة ملثل هذه 

اخلميين يسعى إلجياد مربر هليمنته املطلقة على احلرب حيث كان 

كافة السلطات يف ايران بعد الثورة وجعل االيرانيني يلتفون حول 

سلطته الدينية والسياسية املستمدة من اهلل ضمن نظرية والية الفقيه 

 . اليت طبقها



  

بينما كان صدام حسني يسعى من خالل احلرب اىل حتقيق 

سكريا يدخل التاريخ من بوابة احالمه يف ان يكون قائدا ع

احلروب باإلضافة اىل اعتقاده ان احلرب مع ايران ستكون فرصة 

ال تعوض ليكون زعيما عربيا يف مواجهة شعار ايران االسالمية 

 اجلديد وهو تصدير الثورة. 

ويف احلقيقة كان اخلميين وصدام يراهنان على عدة عوامل 

ث كان اخلميين يعتقدان من خالهلا كسب احلرب بسرعة حي

يعتقد انه مبجرد بدء احلرب سينضم شيعة العراق اليه وسيسقط 

النظام العراقي بسرعة وهو مامل حيصل اذ بقيت االنشقاقات يف 

صفوف اجليش العراقي قليلة نسبيا، بينما كان صدام يراهن ان 

ايران لن تكون قادرة على مواجهة اجليش العراقي خاصة ان معظم 

راني الكبار اما هربوا مع الشاه او مت اعدامهم ضباط اجليش االي

من نظام اخلميين وان العقوبات الغربية ستجعل اسلحة اجليش 

االيراني امريكية املنشأ بدون فعالية لنقص الصيانة والذخرية 

لكن كل هذا مل يتحقق خاصة مع تعويض اخلميين للجيش 

( الحقا كونرتا_االيراني باحلرس الثوري واكتشاف فضيحة )ايران

حدة االمريكية ايران بالسالح سرا لتتحول حيث زودت الواليات املت

سنوات بني اعوام 1احلرب اىل حرب خنادق طويلة استمرت 

 م( لتنتهي خبسائر فادحة من مجيع النواحي للبلدين. 1211_1211)



  

وخالل حبثنا عن حماوالت انقالبية يف تلك الفرتة داخل اجليش مل 

اجليش تضخم بفعل احلرب واغلبه على اجلبهات  جند اال القليل الن

واصبح من شبه املستحيل القيام بانقالب عسكري لكن هناك 

العشرات من ما يقال انها حماوالت اغتيال لصدام حسني ال يعرف 

مدى صحة او كذب اغلبها لكن تعد االشهر منها حماولة الدجيل 

 اله. الغتيال صدام وهي اليت حوكم واعدم بسببها بعد اعتق

 يوليو 1 يف حسني صدام العراقي الرئيس اغتيال وقعت حماولة

 من كبري تعداد بها مدينة هي والدجيل،. الدجيل يف 1219

 مبسافة وتبعد احلادث وقت نسمة 72111 إىل يصل الشيعة السكان

 ذات الدين صالح حمافظة يف وتقع بغداد عن( مياًل 33) كم 23

  .واليت ينحدر منها صدام حسني العراق يف الُسنية ألغلبيةا

 شاركت منظمة وهو الشيعي، الدعوة حزب معقل الدجيل كانت

 يف البعثي حسني صدام ضد نظام إيران من املدعوم التمرد يف

 ذلك يف الغرب إليها ينظر وكان. وإيران العراق حرب خالل العراق

 1211 عام يف الدعوة حزب ظرح ومت إرهابية منظمة أنها على الوقت

 الثورة قيادة جملس قبل من غيابًيا باإلعدام أعضائه على وُحكم

  .العراقي التابع حلكم البعث



  

 خطاب إللقاء الدجيل مدينة حسني صدام زار، 1219 يوليو 1 يف

 ضد احلرب يف العراق خدموا الذين احملليني بـاجملندين فيه يشيد

 للعودة استعد خطابه من االنتهاء وبعد أسر عدة صدام زارو. إيران

 يزيد ما أطلق الرئيسي، الطريق على موكبه ظهور وعند. بغداد إىل

 تصطف اليت النخيل بساتني يف متخفني كانوا مسلحني عشرة عن

 حرس من اثنني مقتل عن أسفر مما عليه، النار الطريق جانيب على

 اشتباكات ذلك أعقب. عدًوا هاربني يفرا أن قبل حسني صدام

 القبض وألقي املهامجني معظم قتل حيث ساعات أربع ملدة بالنريان

  .منهم العديد على

 املهامجني من اثنني البداية يف شخصًيا حسني صدام قابل

 باعتقال اجليش وقوات اخلاص األمن يأمر أن قبل عليهم املقبوض

 الدجيل يف عيشوني ممن الدعوة حزب أعضاء من فيهم املشتبه مجيع

 من الطريق جانيب على البساتني أمر بتجريف ذلك، بعد. أسرهم مع

 12 يوم ويف .الكمني تكرار ملنع الدجيل إىل بلد قضاء مدينة

 األراضي بإعادة الثورة قيادة جملس أمر، 1219 عام أكتوبر

 عن أصحابها وتعويض الزراعة وزارة إىل الطريق جانب على الزراعية

  .خسارتهم

 و عاًما 12 سن فوق الرجال من 323 اعتقال مت ديسمرب أواخر ويف

 وأثناء. القريبة بلد ومدينة الدجيل من واألطفال النساء من 322



  

 تعرض، بغداد من بالقرب غريب أبو سجن يف االحتجاز رهن وضعهم

 البالغني احملتجزين من 131 إىل باإلضافة للتعذيب معروف غري عدد

 أمام للمحاكمة إحالتهم متت األحداث من وعشرة الذكور من

 على. االغتيال حماولة يف باملشاركة اعرتافهم بعد الثورة حمكمة

 يف االعتقال مراكز إىل الباقني السجناء نقل مت أشهر، عدة مدى

 االستجواب أثناء معتقاًل 21 من أكثر تويف وقد. الغربية الصحراء

 صدام حماكمة يف الحًقا الدجيل سكان أحد شهد. االحتجاز أو

 مبا احلكومة، انتقام أثناء والقتل التعذيب شاهد بأنه 9112 عام

 من عامني من يقرب ما بعد .العشرة أشقائه من سبعة قتل ذلك يف

 لعدد األوىل الدرجة أسر أفراد من معتقل 211 نفي مت االعتقال،

 نائية منطقة إىل االغتيال عملية يف باشرتاكهم اعرتفوا متهًما 121

  .الدجيل إىل وعادوا املتبقني املعتقلني عن وأفرج. العراق وبجبن

 السلطة حققت ،1219 عام يف املتهمني من 121 اعرتافات بعد

 مناشدة قبلت 1212 مايو أواخر ويف املدعومة األدلة يف القضائية

 خالل إليران املسلح الدعم لتقدميهم باخليانة باتهامهم احملكمة

 التحقيق تسجيالت مبراجعة لثورةا حملكمة مسح مما احلرب،

 أصدرت ،1212 يونيو 12 ويف. احلكم إصدار قبل واالعرتافات

 وّقع ،1212 يوليو 93 ويف. اإللزامي باإلعدام حكمها احملكمة

 بتدمري وأمر اإلعدام، على باملوافقة احملكمة أوراق حسني صدام



  

 كهاميتل اليت الفاكهة وبساتني النخيل وأشجار واملباني املنازل

  .املدانون

 على ظلوا ممن 112 من مداًنا 22 إعدام مت ،1212 مارس 93 ويف

 مت حني يف املدانني من اثنني عن اخلطأ بطريق وأفرج. احلياة قيد

 وتسعني الستة مشل. وجنا آخر سجن إىل اخلطأ طريق عن ثالث نقل

 اتضحت الذي األمري عبد عائلة من أعضاء أربعة أعدموا ممن مداًنا

. اخلطأ بطريق إعدامهم مت ولكن. سراحه بإطالق وأمر تهبراء

 وأن" شهيًدا" األمري عبد بإعالن مرسوم يصدر بأن التحقيق وأوصى

 كذلك وأوصت. أقاربهم إىل مصادرتها متت اليت املمتلكات تعاد

 صدام وافق. للمحاكمة اخلطأ هذا عن املسؤول املوظف خيضع بأن

 ملدة بالسجن حكم صدور بعد للموظف وأعطاها التوصية على

  .املرسوم وصدر سنوات، ثالث

 األساسية االتهامات متثل الدجيل يف اإلعدام عمليات كانت وقد

  .9112 عام ديسمرب 31 يف حسني صدام أعدم أجلها من اليت

وتشري حرب ايران اىل ان عدو النظام واخلطر احلقيقي عليه قد 

ية والقومية اليت حتول بأواخر السبعينات من التيارات الشيوع

 احنسر دورها اىل االحزاب ذات التوجه الديين. 

  جمموعة على القبض ألقي 1221 عام من الثاني كانون بداية يف

 احلكم، نظام قلب حماولة بتهمة اجلمهوري احلرس ضباط من



  

 وهو 1221 عام آب شهر يف اعتقاهلم مت الذين مجيع إعدام مت وقد

احلكم ومسيت بهذه التسمية  نظام لقلب اجلبور مبحاولة عرف ما

 الن اغلب ان مل يكن مجيع املشرتكني فيها من عشرية اجلبور،

 مضحي النقيب معه وشارك اجلبوري، غامن سطم) النقيب وقادها

 ( .اجلبوري حسني علي

 نشأ  1229 عام من متوز شهر يف جمذاب غامن سطم النقيب ولد

 قرية وهي نينوى حمافظة الشرقاط لقضاء التابعة سديرة قرية يف

 الثالث وكان مكحول جبل مبحاذاة دجلة نهر ضفاف على ريفية

 مدرسة يف االبتدائية دراسته أكمل. أفراد أربع من فالحية عائلة يف

 العلمي الفرع أكمل حيث الشرقاط قضاء بإعدادية والتحق القرية

 الطريان لدراسة اجلوية القوة بكلية التحق 1271 سنة منها وخترج

 ألبناء خاصة دورة فتحت وعندما الكلية ترك اشهر ستة وبعد

 اجلمهوري احلرس يف  ضابطًا ليكون بها التحق اجلبور عشائر

 اليت اإليرانية للقوات للتصدي الثاني املدرع اللواء ضمن وشارك

 استطالع رعيل آمر يشغل وكان العمارة طريق مشارف وصلت

 عياش حممد املقدم آمره قبل من وكرم. املدرع اجملد دبابات كتيبة

 ضباط الختيار احلرس خارج بواجبات تكليفه إىل األمر وتطور

  . اجلمهوري احلرس لرفد



  

 حرس الثامن اللواء إىل مجهوري حرس الثاني اللواء من نقل

 كان حيث املخابرات جهاز تدريب فوج إىل نقل بعدها مجهوري

 .فوج آمر ساعدًام

 تأسيس بعيد العسكري االستعراض يف مشاركة كتيبته كانت

 العراقي اجليش

 لتنفيذ كموعد 1221  كانون من السادس فكرة لدت وهنا 

 يف الكربى االحتفاالت يف السلطة على واالنقالب االغتيال عملية

 كتيبة من 1221  الثاني كانون 9 يوم سطم نقيب اعتقل. بغداد

 واخلاصة بغداد يف احلاكمية منطقة إىل واقتيد داجمل دبابات

 الضباط من كبرية جمموعة معه واعتقلت الدولة وأمن باملعارضني

 إبراهيم وسبعاوي حسني صدام قصي التحقيق وادار واملثقفني

  .احلسن

 أن اجملموعة تلك مع أعتقل والذي اجلبور الضباط أحد ذكر

 ضيقة والزنزانات .لليلا من متأخر وقت يف عادة جري“  التحقيق

 باإلنكليزية أمساء اجلدران وعلى األمحر باللون ومصبوغة

 أذكر مل واضحة أحيانًا ونساء لرجال كلمات والعربية والفارسية

 خالل من النهار من الليل أعرف. سابقًا بي مرت قد األمساء هذه أن

 بالسياط ضربات أصوات“  مسع وانه. يوم كل جيري الذي التعداد

 مت االعتقال من يومًا أربعني وبعد ”ألشخاص أنني واالالم اخوصر

 هل سطم النقيب عمومة أبناء من بصفيت) احملقق وسألين استجوابي



  

( السلطة إسقاط تستهدف ما يوم يف ثورة عن النقيب فاحتك

 هل الفكرة عليك عرض كان لو فيما. )بكال اإلجابة وكانت

 بها يتحدث نكا اليت املوضوعات هي ما(.)ستوافق كنت

 كان هل()معه لك لقاء آخر( )بالسلطة طموح لديه كان هل(.)معك

 ؟(كالمه يف الرئيس السيد لشخص يتعرض

 يف اجلبوري مشعان ذكر احملاولة تلك اكتشاف كيفية عن

 بعد كامل وصدام حسني من  استفسر أنه األخر االجتاه جريدة

 .صدام الرئيس سلطة عن انشقاقهم

 حسني صدام الرئيس اكتشاف بداية عن كامل صدام حتدث

 وكان املوصل، مدينة إىل زيارة يف كانوا بأنهم قائاًل للمحاولة،

 رسالة جاءتهم هناك، تواجدهم وأثناء حسني، صدام الرئيس يرافق

 أفراد أحد( مساعد) الضابط نائب أن مفادها، باليد، سرية

 هأن من اخلاص األمن جهاز وأبلغ بنفسه جاء الرئاسي، احلرس

 خالل الدولة وقيادة صدام الرئيس لضرب ختطط مبجموعة عضو

 النائب هذا وأن 1221 عام الثاني كانون 2 يف اجليش استعراض

 اجلبور عشرية يف أخوان له لكن أخرى عشرية من هو الضابط

 وكانت.  باحملاولة معهم وأشكروه به وثقوا لذلك معهم، ويعيش

 اآللية األسلحة بعض يف اإلطالق أدوات تركيب تقتضي اخلطة

 بإطالق اجملموعة هذه تقوم وأن االستعراض، هذا يف املشاركة

 فيها، من وقتل الرئاسة منصة على والرشاشات الدبابات من النار



  

 هذه يف والدولة احلزب قيادة كل حتضر أن العادة جرت حيث

 الضمري بتأنيب شعر أنه ادعى الضابط النائب هذا وأن املناسبة،

  . احملاولة هذه عن غاإلبال وقرر

 وشى الذي الضابط النائب يستمر أن صدام الرئيس قرار وكان

 وذلك واحد، بيوم االستعراض قبل ما إىل معهم، بالعمل باجملموعة

 املساعدة يد سيقدمون أشخاص أو حمتملني شركاء أي ملعرفة

/ 2 يوم ويف.  نهائيًا بعد فيما العرض يلغى أن على احملاولة، جملموعة

 من احملاولة، يف املشاركني مجيع على القبض ألقي 1221/ 1

 يف املشاركني ومجيع أمن، ،ضباط استخبارات، ضباط ضمنهم

 متكن وقد االستعراض، يف املشاركة األسلحة وتفتيش تدقيق

 قامت وقد اجلبوري، شبيب هيجل وهو اهلروب من آخر شخص

 وأطفال اءنس من اسرته، أفراد مجيع باحتجاز العراقية السلطات

 أفراد ألحد صدام الرئيس تعهد وقد نفسه، تسليم على إلرغامه

 سلم ما إذا يعدم لن سوف أنه مندوبني عرب( الكبري شقيقه) أسرته

 حيث سورية، إىل طريقه يف املرحوم وكان األمنية، للجهات نفسه

 وتسليم العودة منه وطلب املوصل، قرى أحدى يف شقيقه به حلق

 حدث كما هيجل وصدق العوائل، سراح قإطال أجل من نفسه

 أعدم أنه إال صدام الرئيس بوعود بعده، ومن قبله من آلخرين

 .“أيضًا



  

 مشعان أعدموا الذين الضباط عوائل اتهمت النظام سقوط بعد

 أنكر فقد هو أما ، السلطة لدى بهم وشى من هو بانه اجلبوري

 األخر اهاالجت جريدة يف ذكر لكنه عنهم السلطة بإبالغ بقيامه

 لكنه عنهم باإلبالغ وفكر حبدة عليهم رد لكنه فاحتوه فعاًل أنهم

  .بذلك يقم مل

 بتاريخ حكمها الثورة حمكمة اصدرت احملاولة لتلك كنتيجة

 والنقيب علي شبيب محد هيجل من كل”   على  1221/  2/   91

 واملالزم جرو حممد جاسم صاحل والنقيب جمذاب غامن سطم

 وحسن عبداهلل نايف حسن ض. ون مطلق حممد يمحيد خرياهلل

 جاسم حسن عبداهلل صباح والنقيب الكايف عبد روكان مطلك

 حمجوب عبداهلل حممود والنقيب عبداهلل أمحد ابراهيم والنقيب

 حاوي جاسم علي خضر أول واملالزم حسني علي مضحي والنقيب

 دوامح حسني سالمة طالب وفندي عبداهلل حاوي مصطفى واملالزم

 مجال والنقيب برجس حممد عسكر قيس ض. ون حسن غربي

 حتى شنقًا باإلعدام حسني عمر حممود ناصر ح ع. ون أمحد شعالن

 املنقولة أمواله ومصادرة ع. ق من 9/  172 املادة أحكام وفق املوت

 .”املنقولة وغري

 الرئاسة رد فكان باحلكم الرئاسة ديوان الثورة حمكمة ابلغت

 أنه  1221/  2/   31 يف 121 املرقم بكتابها  نيحس أمحد بتوقيع



  

 محد هيجل اجملرمني حبق الصادر احلكم بشأن لنا مالحظة ال” 

  “. ومجاعته  شبيب

قلنا سابقا ان عدم جتانس مكونات الدولة العراقية اليت اسسها 

ها فهي فالعراق م اسهمت يف عدم استقرار1291االنكليز عام 

تكون من قوميتني متعارضتني هما العرب واالكراد الذين ظلمهم 

االنكليز بتقسيمهم بني اربع دول ال يربطهم بها شيء هي العراق 

وايران وتركيا وسوريا رغم رغبتهم كهوية قومية باالستقالل 

واحلرية ومن مذهبني اسالميني هما االكثر صراعا على مدى 

اريخ طويل من اجملازر والدماء ميتد اىل اكثر من التاريخ وبينهما ت

الف سنة برغم ما يقوله الكاذبني دعاة الوحدة من شعارات كاذبة 

 حول االخوة وهم يناقضون التاريخ وحقائقه. 

 عدة من جمموعة هي العراق يف 1221 انتفاضةاحداث  بدأت

 العراق ومشال جنوب مناطق يف االستقرار وعدم لالضطراب مظاهر

 من الشيعة تسمىو الثانية اخلليج حرب بعد مباشرة عتوق

 اهلجري العام من شعبان شهر يف لقيامها الشعبانية باالنتفاضة

شيعة يف اجلنوب واكراد  مواطنني قيام االضطرابات مشلت

 وبعد النظام إسقاط إىل والدعوة املعسكرات مبحاصرة بالشمال

 حرب إىل األمر حتول للمواطنني قمع بعمليات العراقية القوات قيام

 والياتها بأسلحتها العراقي اجليش من وعناصر مسلحون فيها شارك



  

 األعلى للمجلس التابع بدر فيلق من لعناصر إضافة العسكرية،

 لقوات إضافة عربوا احلدود من ايران العراق يف ةاإلسالمي للثورة

 الوطين واالحتاد الكردستاني الدميقراطي احلزب البشمركة،

 اجلنوب يف العراقيني املواطنني من مسلحون وكذلك تانيالكردس

 عشر مثانية اصل من حمافظة عشر اربع يف االنتفاضة واندلعت

 أكثر خروج مبعنى اي العراق منها يتكون اليت احملافظات تعداد

 آنذاك احلاكم النظام على منتفضًا العراقي الشعب من  %77 من

 وإبادة عسكري بتدخل ابادتها مت ان إىل االنتفاضة واستمرت

 صدام يرأسه كان الذي احلاكم النظام قبل من كبرية بشرية

 . حسني

 بعد البصرة مدينة وحتديداًً العراق جنوب مدن من االنتفاضة بدأت

 القوات قبل من الياته وتدمري الكويت من العراقي اجليش انسحاب

 على سريًا للعودة العراقيني اجلنود اضطر الذي االمر األمريكية

 فجر يف العراقيني اجلنود أحد قام هذا اثر وعلى العراق إىل االقدام

 للرئيس متثال على النار بإطالق 1221 عام من أذار من الثاني

 وكان والسباب بالشتائم عليه وانهال حسني صدام آنذاك العراقي

 االنتفاضة شرارة لتنطلق البصرة يف سعد ساحة يدعى ميدان يف هذا

 وحبلول العراق أحناء يف جدًا كبرية بسرعة سرت اليت الشعبية

 والدير واهلارثة البصرة حمافظة تعم االحتجاجات كانت الصباح

 ومعسكرات الشرطة مركز باستهداف وبدأ املسلحني الشيعة



  

 أغلبية االنتفاضة عمت فقط يومني وخالل املدينة يف العراقي اجليش

 وكربالء والنجف والناصرية ميسان ومنها األخرى العراق مناطق

 مشال مدن إىل ما وصلت وسرعان وبابل والديوانية واملثنى وواسط

 هذه ظل ويف وكركوك أربيل سليمانية، دهوك، العراق الكردية

إليقاف هذه  كافة االساليب باستخدام النظام بدأ املتأزمة األوضاع

اهلليكوبرت إليقافها رغم انتقاهلا اىل  طائرات واستخدام احلركة

 الشيعية النجف وكربالء وميسان وباقي املناطق اجلنوبية مناطق

  .ومت بالنهاية استعادة هذه املدن مجيعا من قبل القوات العراقية

 مع متزامنًا كان العراق مشال يف االنتفاضة الكردية اما قيام

حيث استغل املسلحني االكراد  العراق مناطق بقية يف قيامها

واقامة كيان كردي مستقل عن احداث اجلنوب يف حتقيق حلمهم 

 وكانت العراق الذي ال تربطهم به شيء سوى هوية سايكس بيكو

 وتلتها 3/2/1221 يف نهضت حينما لالنتفاضة سباقة السليمانية

 الشمالية العراق مدن بقية ثم 11/3/1221 يف نهضت اليت اربيل

 يف الرئيسية املدن وتدمري االنتفاضة قمع ومت العراقي اجليش دخل

 االطفال والنساء الرجال من االالف مئات فاضطر باملدفعية الشمال

 الرتكية احلدود باجتاه واهلجرة مساكنهم ترك إىل والشيوخ

 بسبب بالشاحنات أو احلمري على أو االقدام على سريًا واإليرانية

 خالل مناطقهم برتك ومطالبتهم املنطقة سكان بتحذير النظام قيام

 هربت احملتم املوت مصريهم يكون فسوف واال الزمن من ساعة 92



  

 يف لالنتفاضة قمعه بعد خصوصًا النظام طيش من اجلموع هذه

 مدن إىل الفرتة تلك يف املدن حتولت العراق من اجلنوب مناطق

 من الكثري تويف وقد املهدمة املباني اال فيها يبقى ومل لألشباح

 اهلليكوبرت طائرات برصاص اما الشاق طريقهم خالل الناس هؤالء

 االلغام حقول يف أو عليهم عمدًا الرصاص اطلقت اليت العسكرية

 وعند وإيران العراق بني االوىل اخلليج حرب خالل زرعت اليت

 ووعر شاق جبلي طريق بعد واإليرانية الرتكية احلدود إىل وصوهلم

 من مساعدات اإلنسانية واملنظمات الدول بعض هلم قدمت وبارد

 نيسان منتصف ويف االنتفاضة اثر وعلى طيب جوعال وخيام اغذية

 بإنشاء( 211) املرقم قراره الدولي االمن جملس اصدر 1221عام من

 مشال كردستان اسم حتت العراق مشال يف للكرد آمنة منطقة

بغارات جوية  العراقي اجليش قوات منها وطردت ،(32) العرض خط

  .امريكية دولية

الثانية اليت قام بها ضباط ينتمون لعشرية  احملاولة االنقالبية

بعد فشل االوىل كما ذكرنا سابقا  1221 عام يف كانت اجلبور

 واملراتب الضباط من فردًا 21 على القبض ألقي م حيث1221عام 

 كانون 2 يوم يف بالرصاص رميًا باإلعدام منهم 2 على وحكم

 اجملوعة هذه قادة أحد.  آخرين على املؤبد وبالسجن 1221 األول

 عام يف ولد والذي اجلبوري عبداهلل شرجي حممود النقيب كان



  

 يف درس حيث تكريت حملافظة التابعة العلم ناحية يف 1221

 والتحق تكريت يف األعدادية دراسته أكمل ثم الناحية مدارس

 كلية من رجخت 1213 عام ويف بغداد يف العالي الفين باملعهد

 خاص حرس اخلامس الفوج اىل ونقل مالزم برتبة االحتياط الضباط

.  اجلمهوري القصر على املباشرة باحلماية مكلفًا كان والذي

 اجتماع عند االجتماعات قاعة ضرب على قائمة اخلطة كانت

 مكان حول الكاملة املعلومات ميتلك حممود النقيب وكان القيادة

 يف الطوارىء فوج آمر مساعد مع عالقة له توكان القيادة اجتماع

 أفواج تعطيل مهمة اليه واوكلت مفاحتته ومتت اجلمهوري القصر

 أمكان ضرب اىل أوامرها وتغيري اجلمهوري القصر يف الطوارئ

.  معارفهم من ضباط اإلنذار سرايا امرة وتولي القيادة تواجد

 شرجي ودحمم النقيب على القبض فالقي  اخلطة السلطة اكتشفت

 الضباط من أخرى وجمموعة اجلبوري عالوي صاحل مزاحم والعقيد

 .الرئاسية واملواقع اخلاص احلرس من اجلبور وطرد

 التعذيب صنوف كل قاوم حممود النقيب أن الضباط أحد وذكر

 جنا وبذلك ومل يعطي امساء شركائه يف احلركة االنقالبية

  .املوت قبضة من كثريون

 لألجنيب بالعمالة أتهمت قد اجلبور لضباطا جمموعة أن ويبدو

 باإلعدام حتكم العسكري العقوبات قانون من 172 فالفقرة  أيضًا



  

أجنبية وتبقى املعلومات عن حماوليت اجلبور االوىل  جهة مع للتخابر

 والثانية قليلة وتنقص كثري منها الدقة. 

 فظة حما يف حممد مظلوم الدليمي قائد احملاولة اللواء طيار ولد

وعاش يف جمتمع املدينة وكان ينتمي اىل  قضاء الرمادي -االنبار

 التحق وبعدها مدارس احملافظة يف دراسته أكمل عشرية البو علوان

 منها برتبة وخترج منها دراسته وأنهى العراقية اجلوية القوه بكلية

 طيار.  مالزم

بدء التفكري بالقيام بانقالب حيث بدا تشكيل جمموعته قام ب

شنيرت  فزع شاكر)  ضمنهم ومن الضباط من العديد مع بالتنسيق

قائد الفرقة  الشاوي العميد وضاح – وهو ضابط متقاعد الزوبعي
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 كان الذي حلكما بنظام اإلطاحة هدفه تنظيم لتشكيل( وغريهم

  .الرئيس صدام حسني ومسي التنظيم السري خبط الفرقان يقوده

ودارت الكثري من التكهنات حول وقت تشكيل التنظيم حيث 

م لكنه على االغلب 1217م واخرين يف 1212قيل انه شكل يف عام 

 بدء بتشكيل التنظيم قبل انتهاء احلرب االيرانية. 

رتقا من اجهزة النظام ولكن يبدو ان التنظيم قد كان خم

العراقي حيث اعدت الشعبة اخلاصة باملخابرات العراقية الكائن 

يف منطقة احمليط يف الكاظمية واليت كانت من ابرز االجهزة اليت 



  

من  21يعتمد عليها صدام حسني تقرير عن هذه احملاولة ومت اعتقال 

اغلبهم املتورطني بها اغلبهم من الضباط والضباط املتقاعدين ينتمي 

اىل عشائر حمافظة االنبار مبختلف اقضيتها ومت االعتقال قبل 

 م. 1222االحتفال بعيد اجليش عام 

وجاء بالتقرير املذكور ان املعتقلني يعملون يف تنظيم سري يسمى 

خط الفرقان هدفه اسقاط النظام وان املتهمني قد مجعوا كميات 

 كبرية من السالح ووزعوها على مقربني منهم. 

نظام دون جدوى قد حلول شيوخ عشائر املعتقلني التوسط لدى الو

حيث مت عقد اجتماعني بني شيوخ عشائر االنبار وصدام حسني 

حيث عقد االجتماع االول حبضور احملافظ عواد امحد بندر 

م 1222السعدون واالجتماع الثاني يف رابع ايام عيد االضحى عام 

املعتقلني لكن سرعان ما حيث وعدهم صدام فيه بعدم القسوة على 

 وصل نبأ اعدام املعتقلني لذويهم. 

بعد وصول جثث املعتقلني اىل عوائلهم مت تشييعهم يف جنازة 

حاشدة مت ترديد هتافات فيها تدعو اىل اسقاط صدام حسني مما 

دفع احملافظ بقيادة قوة عسكرية واطالق النار على املشيعني مما 

غضب وادى اىل احراق مبنى احملافظة واالستيالء على عدد من اثار ال

مراكز الشرطة من افراد عشائر املعدومني ومت اطالق سراح نزالء 

 السجون. 



  

ويف اليوم نفسه تعرض قصر القلعة اىل هجوم من قبل عدد من 

املسلحني ومتكن املسلحني من اقتحام القصر لفرتة قصرية وسرقة 

عدد من االليات يف املكان وكانت  كميات من االسلحة وحرق

هناك اشاعة ان قصي صدام حسني كان يف القصر وانه هرب عرب 

 البساتني دون التأكد منها. 

ويف صبيحة اليوم التالي وصلت قوات الطوارئ اىل املدينة بقيادة 

العقيد حمسن ومت حتريك كتيبة دبابات حلماية اخلط 

شرية البو علوان اليت االسرتاتيجي حنو منطقة الصوفية معقل ع

ينتمي هلا غالبية املسلحني ويف ليلة التاسع من ايار دخلت قوات 

 فدائيو صدام ودخلت باشتباكات عنيفة مع املسلحني. 

ويف العاشر من ايار استطاعت القوات السيطرة على مركز مدينة 

الرمادي مبساعدة بعض العشائر وقوات فدائيو صدام وهرب عدد 

وقد اعلنت  سوريا و االردن بشكل سري ليال من املسلحني اىل

العديد من فصائل املعارضة العراقية يف اخلارج انها كانت على 

 . صلة باحملاولة لكن مل يتم التأكد من اي من تلك االدعاءات

يعد هذا االنشقاق هو االخطر على نظام صدام حسني ملا ميثله 

نشقني لكونهم ينتمون اىل حلقة العائلة الضيقة القريبة من رأس امل

ز معلومات ألعداء السلطة وملا ميلكونه من اسرار تشكل كن

 ابن ولدا هما اجمليد كامل وصدام كل من حسني النظام حيث ان



  

 حسني وكان.  ورنا رغد ابنتيه وزوجا،  حسني صدام الرئيس عم

 كلمة له يرد ال كان درجة اىل املدلل حسني صدام فتى هو كامل

 يف صهره اصبح ان منذ يزدادان ونفوذه مكانته ظلت والذي ابدا

 هذا خالل من سنحاول.  1222 عام وانشقاقه هروبه حتى 1213 عام

 توثيقية زاوية من الواقعة هذه يف جرى ما استعراض املوضوع

 السياسية النواحي من اي اىل التطرق دون من مهمة قتل كحادثة

 .   القصد ضمن تقع ال ألنها باحلادث تعلقةامل

 اواخر بالعراق السياسية الساحة على كامل حسني ظهر ان منذ

 العسكرية الرتب سلم وتسلق سريعا يرتفع جنمه اخذ السبعينات

 العسكري التسليحي الربنامج تطوير يف لنجاحه كالصاروخ

 ملهاما تسلمه اىل اضافة العراقي والكيماوي واجلرثومي والنووي

 املشرف أصبح كما،  حسني صدام الرئيس حبماية اخلاصة األمنية

 يف مكانته استمرت وقد.  اجلمهوري احلرس قوات على العام

 برتبة اصبح حني خطرية مراتب اىل وصلت حتى باالرتفاع الدولة

 وزيرا ثم العسكري والتصنيع الصناعة وزيرا وصار ركن اول فريق

 يف زاد ومما.  حياته يف عسكرية ليةك يدخل مل الذي وهو للدفاع

 بنت من 1212 عام تزوج كامل صدام شقيقه ان مكانته تقوية

  . الرئيس صهري وشقيقه هو فاصبح،  رنا االخرى حسني صدام

 والذي الطموح الشاب هذا امام صافية تبقى مل االيام ان غري

 طموحني وجود بسبب عقليته مستوى كثريا يتعدى طموحه كان



  

 صدام عدي العراقي الرئيس ابن خطرهماو اهمهم الدولة يف اخرين

 ان اال الوسط نفس ويف معا تربيا قد كونهما من وبالرغم.  حسني

 ومكانة طموح جتاوزت العائلة يف ومكانته الفائق عدي طموح

 يف تنموا بينهما والكره الغرية مشاعر فأخذت كامل حسني

.  الساحة على عام وجودهما يطيق ال الوضع اصبح حتى قلبيهما

 على ناوي وانه له يكيد حسني صدام عدي بان كامل حسني شعر

 إىل تنقل كانت واليت عنه الوشايات وان بأخر او بشكل به االيقاع

 على خطرا تشكل اصبحت قد وأقاربه عمه أبناء عرب حسني صدام

 حركة بعمل فكر لذلك،  العراق يف السياسي اهلرم قمة يف وجوده

 االنقالب وهي للسلطة تقوده ان ميكن بانها اعتقد ةخطري التفافية

 حبركة القيام كامل حسني بإمكان يكن مل.  برمته النظام على

 قادة او باجليش له نفوذ وجود لعدم بالنظام تطيح عسكرية

 على باالنقالب التفكري غري جيد مل لذلك يؤيدونه عسكريون

 رأسهم وعلى العامل دول معظم بان وجد حني اخلارج من النظام

.  فيه النظام ألسقاط العدة ويعدون العراق يعادون املتحدة الواليات

 املوجة هذه ويركب احلال هذا يستغل بان كامل حسني فكر

 فيه النظام ألسقاط الساعني على ويعرض العراق خارج اىل ويهرب

 هذا لتحقيق والقوية الطويلة يدهم يكون وان معهم يتعاون بان

 تنفيذ اراد وحني،  النية هذه نفسه يف كامل نيحس كتم.  اهلدف

 رنا وزوجته كامل صدام وشقيقه رغد زوجته ابلغ بنفسه ما



  

 الرئيس من طلب بانه اجمليد عزالدين وزوجها كامل اهلام وشقيقته

 للراحة الزمن من لفرتة االردن اىل يسافروا بان حسني صدام

 كامل حسني واختار.  طلبه على وافق الرئيس وان واالستجمام

 اجلميع يكون حيث اب 1 يف تصادف اليت النصر يوم مناسبة

 من رئاسية سيارات بثالث االردن اىل لينطلق بها باالحتفال مشغولني

  . أحد بهذا يشعر ان غري

 من رئاسية سيارات ثالث انطلقت 1222 عام اب 2 على 1 ليلة يف

 كامل نيحس حتمل واحدة،  االردنية العراقية احلدود صوب بغداد

 كامل صدام حتمل والثانية،  اخلمسة واطفاهلم رغد وزوجته

 شقيقة حتمل والثالثة،  االربعة واطفاهلم حسني صدام رنا وزوجته

 واطفاهلم اجمليد عزالدين وزوجها كامل اهلام كامل حسني

 اساس على بالقادمني املسؤولني اهتم احلدود نقطة ويف.  اخلمسة

 كامل حسني طلب.  خاصة مبهمة الردنا اىل ذاهب رفيع وفد انهم

 دون من احلدود صوب بهم يتوجه ان احلدودية النقطة مدير من

 لألوامر ميتثل ان غري املدير من كان فما اجلوازات بدائرة املرور

 من استقبال وجرى احلدود الثالث السيارات عربت.  بدقة وينفذها

 كامل حسني ملكانة كبري باهتمام االردني اجلانب على فيها

 وصوله وبعد.  االردنية االراضي دخوهلم اجراءات من وسهلوا الرفيعة

 على انشقاقه كامل حسني اعلن حسني بامللك واجتماعه عمان اىل

 على حسني امللك وافق.  االردن اىل اللجوء وطلب العراقي النظام



  

 القبول هذا على ترتتب اليت النتائج كل بتحمل جمازفا اللجوء طلب

.  االردن عن النفطية االمدادات بقطع العراق قيام احتمال ابينه ومن

 اسبابه تعرف مل الذي اخلطري احلدث بهذا كله العامل ضج

 العراق يف االوضاع تردي على عالمة حصوله واعترب ودوافعه

 كامل حسني عقد أب 12 ويف.  فيه للسلطة الداعمني عقد وانفراط

 الفعل هذا اىل دفعته اليت االسباب عن فيه حتدث صحفيا مؤمترا

 العراق يف االوضاع لتغيري ونياته خططه عن الوقت ذات يف ومفصحا

 واجتمع حسني صدام عدي االردن اىل جاء االنشقاق اعالن بعد. 

 العراق اىل املنشقني ويسلم موقفه يغري ان حماوال االردني بالعاهل

 ماعاالجت ايضا عدي وحاول.  الطلب هذا رفض االردني امللك لكن

 منعهما كامل حسني لكن معه العودة على ليحثهما شقيقتيه مع

  . خائبا العراق اىل وعاد عدي مهمة فشلت وبذلك به االلتقاء من

 العراق يف النظام قلب باستطاعته بان يتأمل كامل حسني كان

 جهة اي لكن املتحدة الواليات وبدعم العراقية املعارضة مع بالتعاون

 وقد.  اهلدف هذا اىل للوصول معه للتعاون هااستعداد عن تعلن مل

 خالل من له املؤيدين جذب اخرى جهة من كامل حسني حاول

 وبراجمه وخططه للعراق التسليحية االسرار بكشف عرضه

 ايديها مدت العرض هذا من املستفيدة اجلهات لكن،  للمستقبل

 من.  مقابل اي له تقدم ان غري من املعلومات على للحصول اليه

 اخلناق تضيق الوقت مع اخذت االردنية السلطات فان اخر جانب



  

.  حركتهم حرية وتطوق االتصال وسائل عنهم ومتنع املنشقني على

 ورفض والتطويق االنعزال من يعاني كامل حسني اصبح مدة وبعد

 اجلربية االقامة يشبه ما اىل االمر وصل حتى معه التعامل جهة اي

 من جعبته يف ما بكل افرغ وانه صاخصو به جهة اي اهتمام وعدم

 الرئيس استغل.  منه عليها احلصول االخرين يريد اليت االسرار

 صهره حنو اجلسور ميد واخذ احلال هذا حسني صدام العراقي

 ومواعدا الوطن اىل العودة منه طالبا كامل حسني عمه ابن وابن

 لعيشا يقبل الذي النوع من كامل حسني يكن مل.  عنه بالعفو اياه

 نفوذ يف العيش على اعتاد الذي وهو فيه اصبح الذي الوضع ظل يف

 حسني قرر لذلك. املقربة حسني صدام يد كان اذ احد به حيلم ال

 اىل دعته اليت واالسباب الظروف ان حبجة العراق اىل العودة كامل

 االمم موافقة بعد بالعراق حصل قد االنفراج وان زالت قد االنشقاق

 النفط) بعنوان كانت اليت التفاهم مذكرة تطبيق على املتحدة

 ميكن موقف اغبى احلقيقة يف هذا كان( . والدواء الغذاء مقابل

 صدام العراق الرئيس شخصية بطبيعة عارف انسان يتخذه ان

 شخص عن عفا ان حياته كل وخالل قط له يسبق مل الذي حسني

 بقرار ميعاجل فوجئ.  له حبه ودرجة به عالقته كانت مهما خانه

 صدام خصوصا القرار هذا اختاذ عن اثنائه وحاولوا كامل حسني

 على واصر ذلك رفض كامل حسني لكن اجمليد الدين وعز كامل

 عنه بالعفو رئاسي قرار اصدر قد عمه بان اجلميع مطمئنا العودة



  

 الدين عز رفض بينما لألمر كامل صدام رضخ.  معه من وعن

 االردن مغادرة الفور على وقرر لكام حسني رغبة تنفيذ اجمليد

  . العراق اىل العودة على وجتربه االخر هو الضغوط تطاله ان خشية

 اليت الرئاسية السيارات نفس انطلقت 1222 شباط 12 يوم ويف

 رحلة يف اشهر ستة قبل االردن اىل معه ومن كامل حسني محلت

 حسني نم كل وحاملة االردنية العراقية احلدود صوب متجهة العودة

 رنا وزوجته كامل وصدام اخلمسة واطفاهلم رغد وزوجته كامل

 غري من اخلمسة واطفاهلا كامل اهلام وشقيقته االربعة واطفاهلم

 احلدود إىل املوكب هذا وصول من قصرية مدة وقبل.  زوجها

 طائرة العراقي اجلانب على احلدودية طريبيل نقطة اىل وصلت

 صدام الرئيس عقيلة طلفاح اهلل خري ساجدة السيدة حتمل مروحية

 كان الذي حسني صدام عدي يرافقها ، العائدتني ابنتيه وأم حسني

 خالفات أثر على العراق من كامل حسني خروج يف األول السبب

 حسني جعل مما نفوذه تزايد بعد بالقتل له وتهديده سابقة حادة

 يءجم كان.  السلطة يف مكان له يعد مل بأنه يومها يشعر كامل

 يعرفه ملا ، وأخافته كامل حسني أقلقت عالمة احلدود إىل عدي

 وكانت.  اتزان وعدم واضح وعنف جمنونة ممارسات من عدي عن

 السيارات من جمموعة ايضا  احلدودية النقطة اىل وصلت قد

 الغرض مهمة يف الرئاسي احلرس ومنتسيب صدام بفدائيني احململة

 ولقطع عدي يريد مثلما سيجري شيء كل أن من التأكد منها



  

 واراد قراره عن كامل حسني تراجع ما اذا املوكب على الطريق

 باألحضان ابنتيها األم أخذت.  اخرى مرة االردنية االراضي دخول

 بينما صهريهما مع وأمه عدي يتصافح ومل األوالد وكذلك والبكاء

 والوعيد التهديد لغة منها كامل حسني فهم بكلمات عدي متتم

 بان كامل صدام رأى اللحظة هذه يف.  ينتظره جمهواًل صريًام وأن

 تأخذنا أنك لك أقل أمل) له وقال وبشقيقه به حييط اصبح اخلطر

 حسني لكن االردن اىل الفور على يعودا ان منه وطلب( املوت إىل

 وإن الشخصي موقفه ميثل عدي قاله ما بان وطمأنه رفض كامل

 عدي أخذ.  عنهما بالعفو قطعه ذيال والعهد توقيعه سيحرتم الرئيس

 حسني تركوا بينما املروحية الطائرة يف وأوالدهما اختيه وأمه

 مبفردهم يعودون كامل احلكيم وعبد كامل وصدام كامل

 على صدرت قد واضحة تعليمات أن ويبدو ، بغداد اىل بسياراتهم

 صدام فدائيني بعض وبقى ثانية باخلروج هلم السماح بعدم احلدود

 قد حماولة أية إلفشال احلدودية طريبيل نقطة يف الرئاسي رسواحل

 الحظوا بعدما العراق من باخلروج وأخواه كامل حسني بها يقوم

  .  الدخول عند بها قوبلوا اليت األجواء

 على كامل صدام اقرتح وبغداد احلدود بني املمتدة الصحراء ويف

 له وقال لباديةا طرق عرب يهربا أن اخرى مرة حسني االكرب شقيقه

 ترك قد يبدوا كما الرئيس وان خصوصا للقتل سيتعرضان بانهما

 تكون لن االمور بان االنطباع يعطي مما عدي ألبنه األمور حسم



  

 مقابلته رفضك ينسى لن عدي بان له قال كما ، خري على

 حسني لكن،  االنشقاق قرار بعد عمان إىل جميئه عند لشقيقتيه

 أما.  يرام ما على سيكون شيء كل انب اخوه وطمأن ذلك رفض

 وأختيه عدي بني عتاب جرى فقد بغداد اىل العائدة الطائرة يف

 إىل حضر عندما اهلاتف على معه احلديث رفضتا كيف وسأهلما

 بهذا معرفتهما فأنكرتا حسني امللك حبضور فقط وهاتفهما عمان

 ليهماع وممنوع باملعتقلتني أشبه كانتا بأنهما له ووضحتا األمر

 األسرة من األمريات وحتى ، الزوار استقبال أو اهلاتف استخدام

 األزواج حبضور فقط ومقابلتهن بالزيارة هلن يسمح كان امللكية

 السلطات إىل املعلومات هذه يوصال أن شتى بوسائل حاولتا وانهما

 حسني قبل من هلا تعرضتا اليت اخلدعة عن حتدثتا كما.  األردنية

 الذهاب حبجة العراق غادروا عندما بهما غرر وكيف كامل

 األمور تسوية حلني عمان يف املؤقتة واإلقامة  واالستجمام للسياحة

 تعرفا مل وأنهما ، حسني امللك توسط عرب عدي مع هادئ بشكل

 متأخر وقت يف إال كامل حسني عقده الذي الصحفي املؤمتر بقصة

 خلاهلم وقالوا ماوالدتيه كالم يؤيدون األوالد ايضا تدخل وقد. 

 ما أقصى وإن،  أحد مع واللعب املدرسة إىل الذهاب من منعوا بأنهم

 وإن،  أملانيا من األب طلبهما صغريين كلبني مع اللعب هو هلم أتيح

 وتوعد غضبا عدي اشتاط.  باحملتجزين أشبه كانوا األوالد

 صدام زوجة رنا لكن،  بالويل كامل وصدام حسني الشقيقني



  

 القضية هذه بكل له عالقة ال ايضا هو زوجها بأن له قالت كامل

 رنا قالته مبا عدي يقتنع مل.  جرى ما كل على أرغم أيضًا وأنه

 شقيقه على يتمرد بأن كامل صدام بإمكان كان بانه وقال

،  اجلربية االقامة قيود من حيرركما وان الصحفي املؤمتر ويرفض

 املزيد رنا حاولت.  العراق ىلا عودته لرتتيب به االتصال االقل على او

 مكان اي اىل زوجها مع خترج كانت بانها له وقالت شقيقها مع

 علي أم حال هو كما املطلق باملفهوم مقيدة تكن مل وإنها يريدون

 اىل تعود أن مبقدورها يكن مل لكن ، كامل حسني زوجة اي، 

 عدي يف يؤثر مل الكالم هذا كل لكن،  بأهلها تتصل أو العراق

  . املتمردين الصهرين مع سيتعامل كيف مقررا كان الذي

 الطائرة هبطت ، العائدين على طوياًل بغداد اىل الطريق كان

 اىل بالسيارات انتقلوا هناك ومن القصور احد سطح على املروحية

 أما.  السرية املواقع أحد يف ينتظر حسني صدام الرئيس كان حيث

 فقد اخلمسة وأطفاهلا هلاما وشقيقته صدام وشقيقه كامل حسني

 السيدية منطقة يف( خالصة) شقيقتهم منزل اىل الذهاب قرروا

 مأل قد األب وكان.  ووالدتهم والدهم بانتظارهم كان وهناك

 أشقائه أن يعرف كان ألنه وصوهلم قبل واالعتدة باألسلحة البيت

 سيقدمون ورمبا حدث ما عن يسكتوا لن عمومته وأبناء اآلخرين

  . العائدين لقت على



  

 على اجمليد أل عشرية من وفد قام املنشقني عودة من التأكد وبعد

 مصطفى ومجال العراقية القيادة عضو اجمليد حسن علي رأسه

 عبد وثائر حسني صدام للرئيس الصغرى البنت حال زوج سلطان

 حسن أمحد الراحل الرئيس ابنة وزوج كامل حسني عمة ابن القادر

 األسرة يف العوائل منهم كل ميثل أخرين اشخاص وعشرة البكر

 حسن علي قال.  حسني صدام الرئيس جمتمعني وقابلوا احلاكمة

 يا عفوت أنك) الوقت ذات يف عمه ابن هو الذي للرئيس اجمليد

 اجلزء عن وعفوت،  الدولة حبق املتعلق اجلزء عن الرئيس سيادة

 جزء فهذا ، العشرية حق عن نعفو ال لكننا الشخصي حبقك املتعلق

 الرئيس قال وهنا( . الفاسد اجلزء مصري هو فما العشرية يف فاسد

 هو العشرية وحق،  يستشرى أن قبل يبرت الفاسد اجلزء أن تعلمنا) له

 أمنع لكنين ، تفعلوه أن تريدون فيما أتدخل ال وانا مسؤوليتكم

 حني  ألني به القيام تنوون عمل أي يف املباشرة املشاركة من أوالدي

 هذا من الزوار فهم( . أوالدي وحق حقي عن أعفيت ، أعفيت

 عليهم يتبقى مل وانه هلم الرئيس من وتأييد مباركة بأنها الكالم

 صدام للرئيس احلضور أحد وقال.  للتنفيذ أنفسهم يهيئوا أن غري

 القانونية الناحية من صهريك الزاال إنهما الرئيس سيادة) حسني

 فأمر ،( كذلك بقيا ان نقتلهما نأ مبقدورنا وليس والشرعية

 زوجتيهما بتطليق كامل وصدام حسني يقوم بأن الفور على الرئيس

 أن على اجلميع واتفق.  خائنني أرمليت أنهما على توصفا ال لكي



  

 مراسيم ألعداد مستعجلة إجراءات األول بغداد قاضي من يطلب

،  حسني صدام الرئيس ابنتا تقدمه خطي طلب على بناًء الطالق

 انصرف.  بسرعة الطلبات سيهيئ بأنه احلاضرين عدي ووعد

 وكانوا،  القادمة مهمتهم يف سيفعلونه ما قرروا وقد اجلميع

 سيقاتل وأنه سهاًل خصمًا ليس كامل حسني أن أيضًا يدركون

  . بشراسة

 منهما وطلب شقيقتيه إىل عدي ذهب،  91/9/1222 يوم  يف

،  الطالق يتم لكي الشرعي للقاضي موجهة طلبات على التوقيع

 الشقيقتني من طالبا الغرض هلذا املعدة االوراق بعض عدي وأحضر

 حاولت كامل صدام زوجة رنا أن ويقال.  اعرتاض أي دون توقيعها

 ما حبسني افعلوا) لعدي وقالت جيري ما رافضة زوجها عن الدفاع

 راالوام بان عدي افهمها( . بهذا له عالقة ال صدام لكن تريدون

 االحوال كل يف ستقتلهما العشرية وان الرفض تتقبل وال حامسة

 ملا رافضة رنا ظلت ذلك ومع.  االمر هذا يف هلما دخل ال وأبيها وأنه

 ومل االخر يف ورضخت انهارت لكنها سيجري وما منها يطلب

 جهزت ان وبعد.  سيحصل ما دون حيول شيئًا تفعل أن تستطع

 واقربائه أشقائه قبل من اجمليد حسن كامل استدعاء مت االوراق

 احملكمة إىل ويأخذهما وصدام حسني ألوالده يذهب أن منه وطلبوا

 طلبات قدمتا النهما حسني صدام ورنا رغد زوجتيهما لتطليق

 يف ووعدوه هددوه لكنهم الطلب هذا األب رفض.  منهما للطالق



  

 أن بها يستطيع اليت الوحيدة الطريقة هي هذه بأن الوقت نفس

 القضية هذه يف قطع آخر وعد وهذا،  ابنيه حياة على بها حيافظ

 مرغما الطلب على األب وافق.  سنرى كما أيضًا سينقض لكنه

 شباط 91 يوم وصحبهما ايضا لألمر رضخا الذين ولديه إىل وذهب

 قام الذي إبراهيم القادر عبد األول بغداد قاضي حيث إىل

 هذه من االنتهاء بعد.  قللطال والشرعية القانونية باإلجراءات

 االشخاص وتهيئة العشرية قررته ما تنفيذ سوى يتبقى مل القضية

 اي اشراك البداية يف املنوي من يكن مل.  باملهمة سيقومون الذين

 انها اساس على العملية تنفيذ يف اجليش افراد او صدام فدائي من

 االشخاص اىل الناس اقرب قبل من ينفذ ان جيب عائلي ثأر

 من والعجز اهلجوم بدء بعد اليهم ظهرت احلاجة لكن،  املستهدفني

  . بسرعة حسمه

 يوم مساء يف السكان من املنطقة بأخالء تقضي اخلطة كانت

 وصدام كامل حسني فيها يتواجد اليت الدار وحماصرة شباط 99

 وكانت.  الفجر حلول عند عليهم للهجوم متهيدا معه ومن كامل

 مدينة مداخل على الواقعة السيطرة نقاط اىل صدرت قد االوامر

 وكان ، واخلارجة الداخلة للسيارات دقيق تفتيش بأجراء بغداد

 من وأشقائه كامل حسني مبنع صارمة تعليمات التفتيش نقاط لدى

 مما جزءًا كانت السلطة أن يؤكد ما وهذا ، بغداد مغادرة

 يف الواقعة ةالعوج قرية يف أهله معقل إىل ذهابه الن الحقًا سيحدث



  

 ان شأنه من كان( بغداد مشال كم 121) تكريت مدينة ضواحي

 93 يوم فجر والنصف الرابعة الساعة ويف.  التصفية خطة تنفيذ يعيق

 كامل حسني والدة كانت.  اجلهات مجيع من الدار حوصر شباط

 منع حتاول ان بوسعها ان وظنت كثريا حسني صدام الرئيس تعز

.  عنهما يعفي ان منه وطلبت قابلته ما اذا ئهاألبنا املقرر املصري

 هلا احملاصرين ومسح السواق احد مع مبكرة االم غادرت وبالفعل

 اجمليد حسن علي كان.  املطلوبني ضمن من تكن مل ألنها باملرور

 أكثر من واحد جواره إىل وكان املهامجة القوة رأس على

 القادر عبد ثائر شقيقته ابن هو كامل حسني لقتل املتحمسني

.  بسرعة القضية وانهاء اهلجوم بدأ على خاله حث والذي اجمليد

 كامل شقيقه على اجمليد حسن علي نادى الشمس شروق وبعد

 واالطفال النساء مع الدار يغادر ان منه وطلب صوت مكربة بواسطة

 احد من اجابه كامل احلاج لكن،  املطلوبني من ليسوا النهم

 ونقضوا بهم غدروا ان بعد اوالده مع موتلل مستعد بانه النوافذ

 على جي بي االر وقذائف النار بإطالق املهامجون بدأ.  عهودهم

 القدر سخرية ومن.  النار مطلقي على البيت يف من رد وقد،  املنزل

 للهجوم محاسا اكثرهم كان من هو املهامجني من قتل من اول ان

 وشقيقه هو نكا حيث كامل حسني خالة ابن ثائر وهو والقتل

 ملنزل اجملاورة اخلالية االرض قطعة يف واقفان القادر عبد سليمان

 املنزل شبابيك احد من النار عليهم فاطلقت كامل حسني شقيقة



  

 شخص املهامجني بني من قتل كما.  احلال يف وقتل جببهته فأصيب

 أيضًا وهو اجمليد سليمان رزوقي أمحد هو أجمليد عشرية من أخر

 كانوا اخلوات ابناء أن أي،  كامل للحاج أخرى شقيقة ابن

 قتااًل البيت يف من قاتل.  وأوالده خاهلم لقتل الصفوف يتقدمون

 يف شيئا جييد يكن مل كامل حسني بأن القول وميكن شرسًا

 املواجه من ساعات ست حوالي فبعد،   القتال من أفضل حياته

 علي قرر.  املهامجني من وجريح قتيل بني شخصًا ستون هناك كان

 اهلجوم تنفيذ وتركوا املقدمة من الرتاجع معه ومن اجمليد حسن

 من الضحايا أغلب كان الذين صدام فدائيي منتسيب من للملثمني

 فهم السطح من تظهر بيضاء راية املهامجني شاهد فرتة بعد.  بينهم

 علي لكن املنزل يف املوجودين استسالم عالمة بأنها املهامجون

 يظهر من رأس على التصويب الرماة احد من طلب اجمليد حسن

 نريانه الرامي حنوه صوب حتى الرأس ظهر ان وما.  الراية حامال

،  امرأة او رجال او طفال او كبريا كان ما اذا يعرف ان حتى قبل

 وتناثر احلال يف وقتل فمه يف اصيب حيث كامل صدام به وإذا

 فقد وبالفعل،  الدار حرق املهامجون قرر ساعات عدة وبعد.  رأسه

 فشبت اخللف ومن االمام من املنزل على حارقة قذائف اطالق مت

 الثاني الطابق اىل فيه من فصعد الدار ارجاء مجيع يف النار

 ال عاجزين وقفوا الذين املهامجني من افضل وضع يف واصبحوا

 والهم الدار اقتحام يستطيعون فالهم،  يفعلون ماذا يعرفون



  

 قرر.  عليهم مشرفني اصبحوا املدافعني الن جوماهل يستطيعون

 قاطع نفس من اطفاء سيارات فاستدعوا النريان امخاد املهامجون

 العجالت سحبت النريان امخاد وبعد.   املهمة هلذه املنطقة تلك

 الدار يف من مجيع كان الفرتة تلك يف.  اخرى مرة اهلجوم واستأنف

 الدار اىل وانتقل املوقف استغل الذي كامل حسني اال قتلوا قد

 الدار من عليهم تطلق اخذت النار بان املهامجون فوجئ.  اجملاورة

 بإطالقات فأصيب املوقف ملعاجلة الغفور عبد امحد فتقدم اجملاورة

 للمهامجني األوامر صدرت اخرى مدة وبعد.  يقتل مل لكنه نارية

.  فيه من على وهدمه البيت ّهد أجل من املتوسطة األسلحة باستعمال

 يبدو حيث الدار من النريان توقفت عصرا الرابعة الساعة حدود ويف

 من كامل حسني وخرج ، قتلوا قد الداخل يف املوجودين أغلب بأن

.  االستسالم على موافقًا الدار حديقة إىل جرحيًا اجملاور املنزل

 يريدون كانوا ما بقدر حيا يريدونه يكونوا مل املهامجني لكن

 وايديه ركبتيه على الدار من خيرج وهو النريان اليه هتفوج قتله

 عمه إليه ذهب.  الباب امام ممدا االرض على فسقط رأسه خلف

 من ليتأكد اجلثة ورفس حبذائه رأسه وحرك اجمليد حسن علي

 حنو مسدسه صوب روح بقايا اجلثة يف بأن شعر وعندما،  مقتله

  . أيضا ونثره رأسه

 اىل حتول الذي املنزل إىل املهامجون ودخل النار إطالق توقف

 قتلوا قد اخلمسة واطفاهلا أهلام وابنته كامل احلاج ليجدوا أطالل



  

 سحبت.  كامل وحسني وصدام احلكيم عبد ابنائه إىل إضافة

 حتى أيام اربعة ملدة للدار املقابل الرصيف على وتركت اجلثث

 احلي يف من اشتكى حبيث كريهة رائحة منها وانبعثت انتفخت

 إحدى اىل اجلثث تنقل أن األوامر فصدرت الكريهة الرائحة من

  . هذا يومنا اىل احد بها يعلم ال سرية مواقع يف دفنوا حيث املقابر

العراقي اسسها  الوطين الوفاق حركة معارضة تدعى كانت

تعاون مع املعارض العراقي اياد عالوي تقف خلف هذه احملاولة بال

 أفضل ان البداية منذ تؤمن االمريكيني حيث كانت احلركة

 داخلي انقالب طريق عن هو حسني صدام بنظام لإلطاحة طريقة

 بالرئيس احمليطة األمن ودوائر اجليش قيادات من افراد به يقوم

ومت تكليف اللواء املظلي حممد عبد اهلل الشهواني بتنفيذ  العراقي

 املخابرات وكالة مع وبالتعاون ركةاحل قامت حيث العملية

 حسني صدام الرئيس على فاشلة انقالب حماولة بتنظيم األمريكية

بتهمة  واعتقال عشرات الضباط بإعدام قام الذي 1222 عام يف

  .العراقي الوطين الوفاق حركة مع التعاون اخليانة و

 هم حلزب الوفاق واملؤسسني الرئيسيني األعضاء لكون معظم

 العراقية املخابرات أو األمن دوائر أو العراقي اجليش عن واختل ممن

 من هربوا وممن حسني صدام السابق العراقي الرئيس حكم ابان

فساعدت  العراق خارج السياسي اللجوء وطلبوا حكمه أبان العراق



  

عالقات هؤالء على تشكيل التنظيم بالداخل للتنظيم النقالب 

ملادي واللوجسيت االمريكي خاصة مع توفر االمكانات والدعم ا

  .هلم

 عبد حممد اللواء قادها كل من االنقالب عملية و خمطط  ففي

 الطيار العميد و أثري و أياد و أمنار الثالثة أوالده و الشهواني اهلل

 واخرون.   ياسني نوري و شناوة جواد و جاسم مهنا طارق

 عربي طوال صدام مرعوبا نظام ففي هذه احملاولة اليت جعلت

 كبار من العديد وارتباط الداخل يف لعمله نظرا 1222 عام وصيف

 الشكوك بدأت. الداخلية احلركة هذه يف العراقي اجليش ضباط

 وزادت اخلاصة القوات صنف يف وكان الشهواني اللواء حول تدور

 اهلل خري عدنان الدفاع وزير بعد وفاة وباألخص حوله الشكوك

 اللواء يقول األمر هذا عن عليه ةاألمني املراقبة فاشتدت طلفاح

 وصلتين العسكريني من الكثري مع عالقاتي خالل من) الشهواني

 مرصودة حتركاتي وان كبرية بصورة مراقب بأنين تفيد معلومات

 بأي العراق من للخروج علي وجيب االستخباراتية األجهزة قبل من

 يف شخصا صدام يضع وعندما باله يف وضعين قد صدام الن حلظة

 بإلقاء أمر صدر  وهكذا( حمالة ال مصريه اجلسدية فالتصفية باله

 عام آيار شهر يف العسكرية االستخبارات مديرية من عليه القبض

 بدأ الذي باخلطر شعر الشهواني اللواء اىل اخلرب وصول وبعد 1221

 العراق مغادرة فقرر خطريا منحى اخذ املوضوع وان حوله يلتف



  

 غري سفر جواز هيأت) فيقول األمر هذا يالشهوان اللواء يؤكد

 من اإلفالت من ومتكنت األردنية احلدود صوب واجتهت رمسي

 عجالت مخس تابعتين ان بعد كبرية بأعجوبة صدام جالوزة

 استقلها كنت اليت العجلة تركت ان بعد احلدود اجتياز واستطعت

  (.لياًل األقدام على مشيًا وتسللت احلدود قرب

 كان األردنية األراضي داخل اىل الشهواني واءالل وصول بعد

املخابرات  جلهاز تابعة خمابرات( حمطة) وجود نفسه قرارة يف يدرك

 يغادر ان بد ال وانه اململكة أراضي يف ضباطها وانتشار العراقي

 فيقول العراق من هروبه خرب تسرب ان بعد وصوله ساعة األردن

 العراقية املخابرات تغلغل مدى جيدًا اعرف كنت) الشهواني اللواء

 مركز وجود من الرغم على فحسب األردن يف وليس العامل يف

 حال األردن ملغادرة األمور هيأت قد كنت لذا فيها كبرية( حمطة)

 أيدي يف وقوعي يعين املغادرة يف تأخري أي الن فورًا أليه وصولي

 فريق وصل قربص اىل الشهواني سفر بعد(.العراقية املخابرات

 اللواء يتحدث الفريق هذا عن عمان، اىل متخصص تياالتاغ

 من خروجي بأمر العراقية املخابرات شعرت ان بعد) قائال الشهواني

 متخصص اغتياالت فريق أرسل صدام اىل اخلرب هذا ووصول العراق

 حتى عمان اىل وصل ان ما الفريق هذا ولكن عمان يف لتصفييت

 الظفر على رصاحل كل حريصا صدام كان( قربص يف كنت

 الكف العسكري هذا ان جيدا يدرك كان ألنه الشهواني باللواء



  

 حكمه معارضة يف عمل ما إذا اآلخرون الضباط حوله سيلتف

 تصفيته بضرورة قبله من مباشرة األوامر كانت لذا االستبدادي

 يقول األوربية البلدان يف حتى يسافر حيثما ومالحقته يكون أينما

 صدام أرسله الذي االغتياالت فريق ان علمت: ) الشهواني اللواء

 انهم معلومات على وحصلت لندن يف حتى يالحقين بدا لتصفييت

 هذا يف والسبب فيها اسكن اليت املدينة اىل بل لندن اىل وصلوا

 الن للمخابرات كبريين ودعما اهتماما يولي كان صدام ان األمر

 بأي يثق ال كانو حني كل تراوده ضده انقالبات حبدوث هواجسه

 وان عليه تضيق بدأت األمور ان الشهواني اللواء رأى ان بعد( أحد

 فرنسا اىل السفر قرر االغتياالت فريق وصول بعد خطر يف حياته

 ويكشف بناته إحدى خلطف حماوالت عدة جرت ان بعد خاصة

 أنا يالحقين اخلطر بدا) قائال التفاصيل هذه الشهواني اللواء

 خطف خالهلا من أرادوا اليت الفاشلة احملاوالت عدب خاصة وعائليت

 اىل سافرت ومنها بريطانيا يف بعيدة مدينة اىل فذهبت بناتي إحدى

 وخمابراته(.  صدام عيون عن بعيدا كون ال فرنسا

 بكتمان التنظيم أسس وضعت) قائال الشهواني اللواء يتحدثو

 داخل من كبرية بدقة العناصر اختيار حسن على واعتمدت شديد

 عالقة بهم تربطنا اليت العناصر واختيار العسكرية املؤسسات

 عن االختالف كل خيتلف عسكريا تنظيما فكان واحد وهدف

 اخلارج يف تعمل كانت اليت املعارضة واألحزاب احلركات باقي



  

 انفرد األسلوب وبهذا نفسه النظام قلب داخل نعمل كنا ألننا

 كنا أننا والسبب احلركاتو األحزاب تلك عن العسكري تنظيمنا

 اخلارج من وليس الداخل من يكون ان جيب العمل ان جيدا ندرك

 احلكم نظام لقلب حماولة أية يف كبرية صعوبة هناك الن

 الداخلية واألمنية العسكرية الوحدات يف تغلغل بدون الصدامي

  (للنظام

ومع الدعم الذي حظي به الشهواني من املخابرات االمريكية اليت 

استطاع التعاون معها بتسهيل من اياد عالوي وحركة الوفاق الذي 

 ساهم مع الشهواني برسم خطة العملية. 

 ولكونه والشخصية الواسعة عالقاته استثمر الشهواني ايضا وقد

 مع متينة عالقات وله اجليش ضباط باحرتام حيظى عسكريا قائدا

 من الكبري التقدير له يكنون الذين العراقي اجليش يف الضباط

 من واألفراد باجملموعات باالتصال فقام وحدات وأمري قادة

 الذين السياسيني املعارضني املدنيني من وكذلك العسكريني

 لعمل سري نظام واتباع العراق من إزالة نظام البعث إىل يطمحون

 اللواء يكشف اتبعه الذي السري النظام إلية عن التنظيم هذا

 لالخرتاق اجملال فسح وعدم العمل ريةس ان ويؤكد ذلك الشهواني

 األخطاء وجتنب الكتمان واعتماد لألشخاص احلسن واالختيار

 اىل لبعضها األمر وصل اليت األخرى التنظيمات بعض بها وقعت اليت

 فرتة بعد العراقية األمنية األجهزة اىل اجتماعاتها حماضر وصول حد



  

املكلفني من قبل حيث كان احد  االجتماعات تلك انتهاء من وجيزة

الشهواني بنقل االسلحة واجهزة االتصال اىل بغداد عنصر 

 وهكذا .باملخابرات العراقية وهكذا انكشفت هذه احملاولة

احلكم وانتهت  نظام لقلب حماوالت ضمن من حماولة فشلت

 الشهواني أوالد منهم ضابطا 12 وأعتقل 1222\2\12 يف بكشفها

 مقر يف مجيعا بإعدامهم صدام امر يثح( اياد اثري، أمنار،) الثالثة

 كبار من العشرات معهم واعدم السابقة املخابرات حاكمية

 اسلفنا كما االنقالبية احملاولة كشف وبعد والعسكريني الضباط

 م. 1222 العام يف

 وصل الغتياله حماوالت عدة إىل الشهواني اهلل عبد حممد تعرض

 نظام صدام خمابرات اجهزة نفذتها فاشلة حماولة 19 إىل عددها

 عن عجزها شخصيا بأخباره األردنية احلكومة اضطرت أن إىل

 احلفاظ امكانية عن واعتذرت له الكافية احلماية وتوفري محايته

 بعدها توجه. اهلامشية اململكة اراضي مبغادرة ونصحته.. حياته على

 املتحدة الواليات إىل الشهواني اهلل عبد حممد الطيار الفريق

 ضباط من وشكله تنظيم بناء جديد حماولة من وكرر كيةاألمري

 اليه وانضم والطيارين العسكريني القادة وكبار العراقي اجليش

 9119 العام يف وذلك واملظليني اخلاصة القوات صنف من العشرات

لكن األمريكيني  هناك للتنظيم العسكري اجلناح تدريب ومت

وعاد للعراق ليعينه م 9113كانوا اسرع منه بأسقاط صدام عام 



  

م حيث 9112صديقه القديم اياد عالوي مديرا جلهاز املخابرات عام 

 بقي باملنصب لفرتة. 

 تنظيم عن م9119كشفت املخابرات العراقية يف فرباير عام 

 بالتخطيط أعضاءه واتهمت اجلمهوري احلرس داخل عسكري

  .حسني صدام العراقي الرئيس حبكم لإلطاحة

 من ضباط عشرة أعدمت سلطات االمن العراقية اثر احملاولة 

 طه حممد الركن اللواء مقدمتهم يف اجلمهوري احلرس قوات

 يعتمد اليت القوات هذه يف الرئيسة األجنحة أحد قائد وهو الدليمي

  .احلكم محاية يف العراقي الرئيس عليها

 يف سرية اجتماعات بعقد هذه العسكرية الشبكة اتهم افراد

 للقيام خططًا خالهلا حبثت بغداد غرب احلرية حي منازل أحد

 ومبين اجلمهوري القصر علي السيطرة تتضمن عسكري بانقالب

 صدام العراقي الرئيس واعتقال واملخابرات األمن ودوائر اإلذاعة

  .ومساعديه حسني

 عسكرية رتبًا حيملون العسكرية اجملموعة أفراد وكان غالبية

 أجنحة أحد مع متعاونني كانوا رمبا( ورائد ومقدم عقيد) عالية

 مع واسعة حتقيقات حيث جرت اجلمهوري، للحرس التابعة الطريان

 بتهمة باإلعدام أحكاما انهم واجهوا يعتقد الطيارين من جمموعة

 ومل. له التخطيط يف واملشاركة االنقالبي النشاط هذا علي التسرت



  

 اإلطاحة خمطط لتنفيذ الشبكة اختارته الذي املوعد عرفُي

  .بالنظام

 وتبقى املعلومات عن هذه احملاولة قليلة جدا حيث استبعدت

 بأي صلة على الضباط من اجملموعة االنقالبية تكون أن املصادر

 مغلق داخلي بشكل عملت أنها وقالت اخلارج يف سياسي تنظيم

 . للمحاولة اإلعداد فرتة طوال

 الياور اسامة اللواء م9111عام  أعدمت العراقية السلطات وكانت

 عسكريني مع اتصاالت وإجراء عسكري النقالب التخطيط بتهمة

 يف باحلكم اإلطاحة بهدف العراق خارج ينشطون منشقني عراقيني

 . العراق وال يعرف مدى االرتباط بني التنظيمني

 



  



  

يط الضوء على اكرب عدد لقد حاولت يف كتابي هذا تسل

ممكن من االنقالبات العسكرية يف العراق الذي اسسه االنكليز 

م على ايدي االمريكيني 9113م والذي انتهى يف عام 1291عام 

ورمبا مل امتكن من ذكر الكثري من احملاوالت االنقالبية بسبب 

نها لكنين حاولت عدم حصولي على مصادر او معلومات كافية ع

ان الكتابة ابرز تلك احملاوالت االنقالبية الناجحة منها بقدر االمك

والفاشلة وامتنى من اهلل ان يساعد هذا العمل الباحثني يف جمال 

التاريخ وان تزداد حماوالت الكتابة عن هذه احلقبة الزمنية املهمة 

 من تاريخ بالدنا. 

 



  



  

 صور متفرقة عن االنقالبات  وقادتها

 

  
 م1232صدقي قائد انقالب الفريق بكر 

 

 
الذي مت تنصيبه بعد العراقي رشيد عالي الكيالني رئيس الوزراء 

م مع الزعيم االملاني ادولف هتلر الداعم االول 1221انقالب مايس 

 لالنقالب



  

  
صورة جتمع القاتل مع الضحية حيث يظهر بالصورة العميد عبد 

شا نوري السعيد م والبا1221متوز  12الكريم قاسم قائد انقالب 

 احد من مت قتلهم والتمثيل جبثثهم بعد االنقالب

 
م وهما العميد عبد الكريم قاسم 1221متوز  12قائدي انقالب  

 الفضلي والعقيد عبد السالم عارف اجلميلي



  

  
 م االنقالبية الفاشلة1221العقيد عبد الوهاب الشواف قائد حماولة 

 

 
م مع مجال عبد الناصر 1223عبد السالم عارف قائد انقالب  

 دكتاتور مصر الداعم لالنقالب

 



  

 
عارف عبد الرزاق قائد احملاولتني االنقالبيتني الفاشلتني ضد 

 م1222م و1222اعوام  االخوين عارف

 

 
 م(1221_م1222الرئيس عبد الرمحن عارف اجلميلي ) 



  

  
م ونائبه صدام 1221الرئيس امحد حسن البكر قائد انقالب 

 يدحسني اجمل

  
 م االنقالبية الفاشلة1273ناظم كزار قائد حماولة 

  



  

م حيث مت تصفية العشرات 1272صدام حسني يف قاعة اخللد عام 

 من قادة البعث

  
النقيب سطم غنام اجلبوري قائد حماولة اجلبور االنقالبية االوىل 

 م1221عام 

  
ر العقيد مزاحم صاحل عالوي اجلبوري احد قادة حماولة اجلبو

 م1221االنقالبية الثانية عام 



  

  
النقيب حممود شرجي عبد اهلل اجلبوري احد قادة حماولة اجلبور 

 م1221االنقالبية الثانية عام 

  
 م1222حسني كامل وصدام كامل صهري الرئيس املنشقني عام 

  
م االنقالبية 1222اللواء حممد عبد اهلل الشهواني قائد حماولة 

 الفاشلة



  

 


