
 1963شباط الدموي  من خفاٌا انقالب

 [1]سباق المسافات الطوٌلة 

(1-6) 

 الناصري عقٌل. د

وقد عكست فً إحدى جوانبها، صورة . تموز أهم َمعلَم من معالم عراق القرن العشرٌن 14أمست ثورة 
للتنافس اإلقلٌمً وصراع مصالح الدول الكبرى الفاعلة فً الساحة الدولٌة آنذاك، على الشرق األوسط بعامًة 

اتٌجً، بكافة أبعاده والمشرق العربً منه بخاصًة، حٌث كان العراق أحد بؤره المركزٌة من ناحٌة البعد االستر
تموز الجو السٌاسً فً المنطقة كلها، إذ أدركت  14ؼٌرت ثورة ]لقد . االقتصادٌة والسٌاسٌة وحتى العسكرٌة

.   [2] القوى العظمى، المسٌطرة على اقتصاد الخلٌج، خطورة نشوب ثورات مماثلة فً كل المنطقة

ٌّر جوهري فً عراق  تموز تعرضت مصالح ومواقع المراكز الرأسمالٌة الكبرى  14ونتٌجة لما حدث من تؽ
 14إلى صدمة كبٌرة، واألخص برٌطانٌا ومن ثم الوالٌات المتحدة، إذا قارن رئٌسها السابق آٌزنهاور أحداث 

:  تموز بأحداث الثورة الصٌنٌة، إذ قال فً مذكراته

هذه هً . تلقٌت بصدمة أنباء االنقالب فً بؽداد ضد النظام الملكً الهاشمً 1958تموز  14فً صبٌحة ]

إذا لم ٌلق .. البالد التً كنا نعتمد علٌها بكل ثقلنا فً أن تكون الحصن الحصٌن لالستقرار والتقدم فً المنطقة
داث بهذه الصورة المعتمة الرد الشدٌد من جانبنا فقد ٌؤدي إلى إزالة كل النفوذ الؽربً فً الشرق تحٌول األح

وتحدثُت مساًء فً الخطاب الذي أُذٌع فً الساعة السادسة والنصؾ، وأشرت إلى التماثل بٌن الوضع ... األوسط
االنقالب الشٌوعً فً تشكوسلوفاكٌا كما لفت النظر إلى . 1947فً لبنان وبٌن ما واجهنا فً الٌونان فً سنة 

، وإلى محاوالت الشٌوعٌٌن للسٌطرة على كورٌا 1949، وإلى االنتصار الشٌوعً فً الصٌن 1948فً 
.   [3][1950والهند الصٌنٌة منذ عام 

ٌّر الجوهري، فً ٌوم  تموز، فً مجمل المسارات السٌاسٌة الالحقة فً منطقة الشرق  14لقد أثر هذا التؽ
:  األوسط، سواًء فٌما ٌخص

المتحدة األمرٌكٌة، ـ العالقة بٌن المتناقضٌن األرأسٌن المتناحرٌن آنذاك وهما العالم الرأسمالً، بقٌادة الوالٌات 
والعالم االشتراكً، بقٌادة االتحاد السوفٌتً السابق، كمفاهٌم سٌاسٌة وفلسفة اجتماعٌة ومصالح استراتٌجٌة؛  

ـ العالقة بٌن المتناقضٌن الال متناحرٌن الساعً كمل منهما لفرض هٌمنته على المنطقة، وهما الوالٌات المتحدة 
؛   [4] وبرٌطانٌا

ـ واقع الصراع بٌن مصالح دول المنطقة اإلقلٌمٌة، والدول العربٌة، وعلى األخص المتحررة منها، حول 
.  كقاعدة للمراكز الرأسمالٌة وماهٌتها كواقع وفكر، ومع إسرائٌل( فلسطٌن)قضٌتها المركزٌة 

تموز من موازٌن القوى، ومن معادالت الصراع الدولً واإلقلٌمً، وحتى بٌن المكونات  14ؼٌرت ثورة 
مما دفع بالقوى المتضررة، وخاصًة الخارجٌة منها، إلى العمل بقوة على إٌقاؾ . االجتماعٌة داخل العراق

لحلٌفة لها فً المنطقة، ومن ثم إعادة تعزٌز القوى االجتماعٌة سرٌان مفعول تأثٌر الثورة على دول الجوار ا
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كبح الحصان الجامح وإعادته إلى الحظٌرة ـ حسب تعبٌر مجلة االٌكونومست ]الحلٌفة لها فً داخل العراق بؽٌة 
:  متبعًة ثالث مسارات رئٌسٌة هً[.. البرٌطانٌة

  

  :ـ مسار التدخل المباشر 1

  

ألٌام األولى للثورة، فً محاوالت التدخل واالحتالل الخارجً المباشر إلسقاط النظام تمثل هذا المسار، منذ ا
لكن هذه المحاوالت باءت بالفشل الذرٌع . الجدٌد من قبل دول حلؾ بؽداد، بالتعاون مع دول الجوار الحلٌفة لها

:  لألسباب األرأسٌة الخمسة التالٌة

ـ النجاح السرٌع والخاطؾ للثورة؛   1

األثنٌة لكل جؽرافٌة العراق؛  /ـ عمق التأٌٌد الشعبً الذي القته الثورة منذ إعالنها، وسعة شموله االجتماعٌة 2

؛   [5]الملك، وولً العهد عبد اإلله ورئٌس الوزراء نوري السعٌد : ـ القضاء على ثالثً أقطاب الحكم وهم 3

ـ الموقؾ الخارجً المساند للثورة والمتمثل بالدرجة األولى فً موقؾ الجمهورٌة العربٌة المتحدة واالتحاد  4
السوفٌتً؛  

وعلى األخص  ، [6]ؾ بؽداد ـ التناقض فً المواقؾ اإلستراتٌجٌة المستقبلٌة بٌن األقطاب الرئٌسٌة لدول حل 5

بٌن برٌطانٌا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، العاملة على فرض سٌطرتها على عموم المنطقة وطرد األولى منها 
[7]   .

لدول ( الشرعٌة الدفاعٌة)هذه العوامل تفاعلت فٌما بٌنها جدلٌاً وأسقطت ذرٌعة التدخل الخارجً المتبرقع بـ 
:   [8]العوامل الرئٌسٌة التً ٌمكن إٌجازها فً  الحلؾ وكبحت جماحه بالتزامن مع جملة من

ـ السرٌة والكفاءة العالٌتٌن فً التحضٌر واإلعداد للثورة وبالتالً المباؼتة فً التنفٌذ؛ 

  سٌطرة على المناطق الحٌوٌة فً العاصمة العراقٌة، بؽداد، وبقٌة المعسكرات المهمة؛ال -

: ـ اإلحباط واإلجهاض الفورٌٌن للتحركات العسكرٌة المضادة، التً قامت بها الوحدات العسكرٌة المتمركزة فً
الدٌوانٌة والمسٌب والناصرٌة و كركوك؛  

وتطلب ( الثورة المضادة)الحكم السابقة، تقود حركة المقاومة  ـ انعدام وجود شخصٌة بارزة ومؤثرة من نخب
و االتحاد الهاشمً؛  /التدخل من دول حلؾ بؽداد أو

ـ استدعاء قادة الثورة بعض كبار اإلقطاعٌٌن وشٌوخ العشائر الكبرى إلى بؽداد، وبخاصة المالكٌن لقوى 
مسلحة، بؽٌة إؼالق منافذ تحركاتهم المحتملة المناهضة للثورة؛  
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ـ النشاط الدبلوماسً الهادئ والواعً والسرٌع، الذي عبرت به الثورة عن ذاتها ومكوناتها، سواًء فً البٌان 
.  األول أو مقابالتها ألعمدة السلك الدبلوماسً الؽربً وبخاصة دول حلؾ بؽداد وأمرٌكا

السٌاسً الموزون والمتسم بالحذر والحٌطة، الذي أكد على أهمٌة تدفق النفط، مما طمأن ـ طبٌعة الخطاب 
. [9]المصالح الؽربٌة والدول المستهلكة له وهدأ من بواعث تدخلهم 

ـ تأمٌن الحماٌة للرعاٌا األجانب المقٌمٌن فً العراق مما أؼلق منفذ التدخل الخارجً بحجة حماٌة الرعاٌا؛  

ـ تأكٌد حكومة الثورة على احترام المواثٌق واالتفاقات الدولٌة المبرمة، كمٌثاق األمم المتحدة ومؤتمر باندونػ، 
.   [10] ة، وبالتالً نزع فتٌل التدخل الؽربًمما أضفى الطبٌعة الحٌادٌة اإلٌجابٌة للثور

دول الجوار وبعض حكوماتها، وحركات التحرر فً العالم الثالث والذي تجلى فً سرعة ـ عمق تأٌٌد شعوب 
(.  دولة اعترفت فً الٌومٌٌن األولٌن 22)االعتراؾ الدولً بالنظام الجدٌد 

ونتٌجة لهذه العوامل جمٌعها، إضافة إلى التخوؾ من احتمال المواجهة مع دول المعسكر االشتراكً آنذاك، 
ام فً بؽداد، فقد أُجبر الؽرب، متمثالً بدول حلؾ بؽداد، على التخلً عن استخدام القوة والستتباب النظ

العسكرٌة لعودة النظام القدٌم، مبررًة ذلك بتكرارها القول أنها بذرٌعة مبدأ آٌزنهاور أنزلت قواتها فً لبنان، 
التدخل العسكري المباشر وهذا ال ٌنطبق على ما ٌحدث فً العراق الجمهوري، مما ٌعنً شل قدرتها على 

وبــإخفاق هذه السٌاسة، اتفقت دول حلؾ بؽداد . وعدم سماحها لدول الجوار التابعة لها القٌام بمثل هذا العمل
:  على إتباع سٌاسة جدٌدة تمحورت خطوطها العامة فً( مجبرةً )والوالٌات المتحدة 

ـ التخلً عن فكرة التدخل المباشر من قبلهم؛  

. ول الجوار الحلٌفة على القٌام بمؽامرة عسكرٌة، وبخاصًة من قبل تركٌا واألردنـ عدم تشجٌع د

ـ دعم هذه الدول الحلٌفة عسكرٌاً وسٌاسٌاً وأمنٌاً، ومنع سرٌان مفعول الثورة إلٌها  

ق ـ الحفاظ على الحالة السٌاسٌة فً دول المنطقة بعامًة والخلٌج بخاصًة، وقمع التعاطؾ الشعبً مع ثورة العرا
.  ومنع تطوره وتماثله لما حدث فٌه وبقاءها ضمن الفلك الؽربً

ٌّر فً العراق والمنطقة .  وإزاء ذلك قررت دول المراكز الرأسمالٌة اتباع مسار آخر لكبح جماح التؽ

  

 (: الترغٌب والترهٌب)ـ مسار سٌاسة االحتواء  2

  

ة فرض هٌمنتها السٌاسٌة واالقتصادٌة ببعدٌهما حاولت الدول الؽربٌة، ضمن منطق ماهٌتها االستعمارٌة، إعاد
ذلك باتباع و   [11]االستراتٌجٌٌن، من خالل عملٌة احتواء النظام الجدٌد بكل السبل الممكنة وؼٌرالممكنة 

أسالٌب عدة تستهدؾ زعزعة النظام وتفتٌت قاعدته االقتصادٌة وتحجٌم قواه االجتماعٌة، ألجل كبح استمرارٌة 
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تطوره المستقل، وكذلك اصطناع وإثارة العدٌد من المصاعب الكامنة والتً ٌعود بعضها، موضوعٌاً إلى 
ة للعراق، كل ذلك بؽٌة خلق حالة من الالاستقرار الطبٌعة المتنوعة للمكونات االجتماعٌة والسٌاسٌة واالثنً

السٌاسً، الذي سٌنفً بدوره منطقٌاٌ، أٌة إمكانٌة فً تطوره االقتصادي، وبالتالً ٌعٌق الثورة من تحقٌق ذاتها 
وأهدافها المرسومة مما ٌنجم عنه تشتت قاعدتها االجتماعٌة المستهدفة من قبلها أصالً وزعزعة الثقة بالنظام 

.  سهل بالتالً القضاء علٌهوهذا ي

تتوأمت وتزامنت هذه الوضعٌة، مع سٌاسة الترؼٌب، فً البدء، ومن ثم الترهٌب المبطن، لٌصل األمر إلى 
لم تخضع للتهدٌد واالبتزاز وذلك عندما رأت المراكز الرأسمالٌة، أن السلطة الجدٌدة . خاتمته المنطقٌة، المعلنة

ولم ترضخ لضؽوطاتها المتعددة االبعاد، وال لسٌاساتها، وعلى األخص فٌما ٌتعلق بأحد أهم مضامٌن الصراع 
.  العسكرٌة/الدولً فً المنطقة، أال وهو النفط والذي تعتمد علٌه ماكنة هذه المراكز الصناعٌة

الواسعة، وعلى وجه الخصوص الٌساري منه الذي رنا إلى  كان صعود التٌار الدٌمقراطً ذو القاعدة الشعبٌة
اختصار زمن قهره المادي والمعنوي، فً مثل هذه المنطقة المهمة وضمن لعبة التوازنات الدولٌة األكثر 

بمعنى آخر تكاثفت فً .. من قوة التماثل معها فً دول المنطقة( الرأسمالٌة)حساسٌة، قد أخاؾ هذه المراكز 
سٌة للحكم الجدٌد، صٌرورة متكونة من أربعة أبعاد، اعتبرت من محرمات السٌاسة الدولٌة وفقاً الظاهرة السٌا

:  للمنطق االمبرٌالً، هً

ـ حكم وطنً مستقل فً توجهاته، ذو نزعة اجتماعٌة اصالحٌة تقدمٌة، بكل معنى المفردة، لمصلحة قاعدة 
.   [12]ه اجتماعٌة واسعة حكم لها وإن كان بدون

.  [13] ـ سٌاسة نفطٌة مستقلة عن االحتكار العالمً

. وتحررهما( فلسطٌن)ـ سٌاسة عربٌة ذات منطق تحرري لواقع انتمائه القومً وقضٌته المركزٌة 

.  ـ سٌاسة خارجٌة بعٌدة عن التكتالت واالحالؾ العسكرٌة الدولٌة ضمن مفهوم الحٌاد االٌجابً

عراق أخطر بقعة فً العالم، حسب المفهوم قاسم، فً ال/جعلت هذه السٌاسات التً اتبعتها سلطة تموز
مسموح له بكل اشكال : ]، المستند على منطق القوة والتً ماهٌتها [14] االمبرٌالً، وبخاصة االمرٌكً

جبار والقسر، بما فٌها حروب الدمار، وهذا ٌعنً أن الصراع من أجل القوة هو بذاته الصراع من أجل اإل
البقاء، لذلك فإن تحسن مراكز القوة البد أن ٌصبح الهدؾ األول للسٌاسة الداخلٌة والخارجٌة للوالٌات 

هذه السٌاسة طبقت  [15] ...[رٌنإن هذه القوة تعنً البقاء وإمكانٌة أن نفرض إرادتنا على األخ... المتحدة
وعندما انتهى مسار التهدٌد . بجواهر مضامٌنها فً العدٌد من مناطق العالم، ومنها فً عراق تلك المرحلة

:  حسب تعبٌر دٌن راسك، تم الشروع فً تطبٌق المسار االخٌر( رأس الزعٌم قاسمبكسر )

  

 (:االنقالب واالغتٌال)ــ مسار التغٌٌر بالقوة  3
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وإصرار الحكم الوطنً على اتباع سٌاسات من ٌجة فشل سٌاسة االحتواء من قبل قوى الهٌمنة االمبرٌالٌة؛ تون
منطق تصوره المستقل؛ والمناقض لماهٌة استراتٌجٌة تلك القوى، وكمحصلة جدلٌة لها وما ٌستنبط منها؛ ولما 

أحدثته الثورة، كنتاج طبٌعً، من اصطفافات طبقٌة نتٌجة التناقض االجتماعً داخل التركٌبة االجتماعٌة 
أعقبها من هزٌمة للقوى التقلٌدٌة والماضوٌة؛ وما وضعته الثورة العراقٌة أمام الطبقات وطبقاتها المناظرة، وما 

الحدٌثة من صٌرورة مفترق الطرق بٌن التقدم نحو تعمٌق المضامٌن االجتصادٌة أوالتراجع عنها، أو المراوحة 
الساكن؛ وما أحدثته فٌهم من فً المكان ذاته، الذي هو شكل من أشكال التراجع، لها ولنظٌراتها فً دول الجوار 

حالة وعً الضرورة وبالذات فً الفئات الوسطى وإمكانٌة تملك المستقبل أو على األقل التأثٌر فً جرٌانه، 
ومن ضمنها التحالفات على المستوٌٌن الداخلً والعربً، االقلٌمً والدولً وإٌقاعها المتناؼم مع واقع االمة 

.  حدة، المبنٌة على االرادة الكلٌة لشعوبها ولٌس لإلنتقائٌة الرؼبوٌة لقادتهاالعربٌة وطموحاتها فً التحرر والو

وعلى خلفٌة هذا الوضع وما أفرزه من توترات وصراعات، من حركة واستقطاب، من مخاوؾ واستفزاز، 
تحالفت القوى المتضررة من الثورة، ألول مرة فً عراق القرن العشرٌن، مع القوى الخارجٌة التً كانت 

 قاسم بالقوة المادٌة المدعومة من قبلها/دورها تبحث عن أدوات جدٌدة لها، لتنفٌذ قرار إسقاط سلطة تموزب
قاسم ـ / ٌقصد نظام تموز)كان واضحاً منذ البداٌة، أن النظام الجدٌد ] ألن الدوائر االمرٌكٌة رأت أنه.  [16]

حسب تعبٌر والدمار ؼولمان، السفٌر ...[ ، ال ٌمكن االطاحة به، إال بقوة خاطفة ومتفوقة من الخارج(الناصري
.  1958ـ  1954االمرٌكً السابق فً العراق فً الفترة 

م التحالؾ بٌن القوى المتضررة داخلٌاً والقوى الخارجٌة إلسقاط وعلى ضوء هذا الرأي وذلك الواقع المعقد ت
والٌخفى أن القوى االنقالبٌة سبق أن جربت العدٌد من المحاوالت . 1963شباط  8النظام الوطنً فً انقالب 

ى اعتمادا على قواها الذاتٌة الداخلٌة، لكنها فشلت فً تحقٌق ذلك لعوامل عدٌدة، لذا اتجهت نحو االعتماد عل
مهما ابتعدنا عن االستعانة بدلٌل لوجود قوي وفعال للعامل الدولً فً عملٌة إسقاط )إذ . الخارج فً تحقٌق ذلك

تموز واإلجهاز علٌها وإعدام قائدها فً الحال، فإننا ال نجد مخرجاً سوى أن نكرر بأن العامل المحلً  14ثورة 
الت األؼلبٌة الساحقة من العراقٌٌن مشدودة إلى عبد لم ٌكن على اإلطالق إلى جانب نجاح االنقالبٌن، فما ز

     [17]...الكرٌم قاسم

هدؾ جمٌعها إلى قلب نظام الحكم، وإن ٌوضح تارٌخ الصراع السٌاسً على السلطة آنذاك، تشكل عدة محاور ت
:  لم ٌكن بٌنها اتفاق مسبق على ذلك، منها

ـ المحور اإلقلٌمً ؼٌر العربً والمتمثل بأنظمة حكم دول حلؾ بؽداد السابق منها تركٌا وإٌران؛  

ـ المحور العربً وكان ٌضم العربٌة المتحدة، ومن ثم مصر الناصرٌة باإلضافة إلى األردن والكوٌت؛  

..  ـ المحور الدولً والذي ضم أهم المراكز الرأسمالٌة العالمٌة وبخاصة أمرٌكا وبرٌطانٌا

ظل العراق ولفترة طوٌلة ساحة مفتوحة أمام النفوذ البرٌطانً، وقد لعبت كل من شركة النفط البرٌطانٌة ]إذ 
سٌاسة العراقٌة، وقد وصل األمر والسفارة البرٌطانٌة والمخابرات البرٌطانٌة، أدواراً خطٌرة فً رسم معالم ال

حدثت هّزة للنفوذ البرٌطانً (( عبد الكرٌم قاسم))وبمجًء . بهذا الثالوث أن صار ممثالً للنفوذ البرٌطانً
ثم كانت مطالبته بــانضمام ... 80على إصدار قانون رقم (( عبد الكرٌم قاسم))وصلت إلى أوجها حٌنما أقدم 

.  ما زاد فً حدة مخاوؾ برٌطانٌا وتعمٌق قلقها على مصالحها فً المنطقة، م1961الكوٌت إلى العراق عام 
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جهوداً مكثفة فً محاولة إستعادة النفوذ المفقود أو ( السفارة، المخابرات، الشركة)وقد بذل الكارتل الثالثً 
مالئها وقد اضطلعت بهذه المهمة بشكل أساس، المخابرات البرٌطانٌة عبر التنسٌق مع ع. بعضه على األقل

دون أن تقلل بالطبع من أهمٌة الدور الذي قام به سفٌر برٌطانٌا فً بؽداد ٌومذاك السٌر ... القدامى والجدد
.   [18] [روجر آلن

رؼبت جمٌع هذه المحاور أن تتم عملٌة إسقاط حكم عبد الكرٌم قاسم بأٌدي عراقٌة تحدٌداً، وهذا ما ٌنسجم مع 
. العملٌات السوقٌة التً كانت تقوم بها الوالٌات المتحدة فً المنطقة آنذاك وبواسطة المؤسسة العسكرٌة واالمنٌة

قاً لهذا السٌنارٌو، تمثلت فً إحداث واصطناع العدٌد وٌالحظ أن الخط العام إلسقاط أنظمة الحكم الوطنٌة، وؾ
من االشكالٌات وتأزٌم الموقؾ االجتصادي والسٌاسً واالمنً لزعزعة الثقة بالنظام ومن ثم تهٌئة الظروؾ 

.  لنزول القوات المسلحة لتسٌطر على الموقؾ وتزٌل الحكومات ؼٌر المرؼوب فٌها، حسب وجهة نظرها

االسلوب فً البدء ضد الحكومات التقدمٌة فً أمرٌكا الالتٌنٌة كما جربته ـ وكان هذا لقد سبق وأن جربت هذا 
العمل التأرٌخ األول لتدشٌن الحقبة االمرٌكٌة فً المنطقة، منذ نهاٌة االربعٌنٌات فً الشرق االوسط بدءاً من 

ومن ثم  1956وتلً عام والمحاولة التً جرت زمن شكري الق( انقالبات الزعٌم والحناوي والشٌشكلً)سورٌا 
، ومن ثم فً أندنوسٌا سوكارنو،  [19] جربته بنجاح إلسقاط حكم مصدق فً إٌران وحكم فاروق فً مصر

.  وشٌلً أللٌندي وؼٌرها

كما حاولت الوالٌات المتحدة تطبٌق هذا الشكل من االنقالبات حتى فً عراق العهد الملكً، ضد النخبة الحاكمة 
اتصل األمرٌكان بكامل الكٌالنً، شقٌق رشٌد عالً وأبدوا : ]فً خمسٌنٌات القرن المنصرم وذلك عندما

م الملكً إلى جمهوري ودعم حزب استعدادهم للتعاون والتفاهم مع حزب االستقالل من أجل تؽٌٌر النظا
وبالفعل اتصل الكٌالنً بالحزب وعرض رؼبة االمرٌكان هذه ولكنه . االستقالل إذا وافق على هذا االتجاه

.  [20] [رفض التعاون أو التفاهم مع االمرٌكان وقال أنه ال ٌرٌد تبدٌل إستعمار بأخر( شنشل أمٌن عام الحزب)

تموز التً أّرخت لحقبة جدٌدة ومتمٌزة عما سبقها وما  14ومن باب أولى أن تشتد وتائر هذه النزعة بعد ثورة 
مما حفز القوى . لتارٌخٌة ولزومٌتهاتالها، من حٌث المضامٌن االجتصادٌة والسٌاسٌة، ومن حٌث الضرورة ا

المتضررة هذه، الداخلٌة والخارجٌة، على االطاحة بالنظام بؽض النظر عن االسلوب وعواقبه، والعنؾ 
:  إذ حددت هذه القوى لنفسها تحقٌق ثالثة أهداؾ آنٌة مباشرة هً. ودموٌته

 . ادٌةـ القضاء على الزعٌم قاسم وتوجهاته السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتص

 ـ محاولة اجتثاث قوى التٌار الدٌمقراطً بعامة والٌسار بخاصة والشٌوعً على األخص مرة وإلى األبد
 ؛  [21]

سة العسكرٌة العراقٌة، كفكر عسكري وأسلحة متطورة وكوسٌلة دفاعٌة ـ محاولة إجهاض تطوٌر المؤس
وأداة تحررٌة، وذلك عن طرٌق إبعاد االتحاد السوفٌتً من المنطقة، لكونه المّورد الرئٌسً لسالح العراق 

 . بغٌة أن ال تكون متكافئة فً صراعها مع اسرائٌل، ناهٌك عن تهدٌدها 1958بعد تموز 
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 :الهوامش

  

التً ّعَبَرت عن [ سباق المسافات الطوٌلة]استعرنا التسمٌة من رواٌة الروائً المبدع عبد الرحمن منٌؾ  [1]
أحد أهم مضامٌن صراع الزعٌم قاسم مع شركات النفط االحتكارٌة، رؼم أن المظهر الشكلً للرواٌة ٌوحً 

الحقٌقة جرت فً عراق  للقارئ ؼٌر المتعمق كما لو أن وقائعها قد جرت فً إٌران مصدق، لكنها فً
.  قاسم وفقاً للوقائع الدالة والمؤشرات المتعددة التً تزخر الرواٌة بها/تموز

 41البروفسور كمال مجٌد، النفط واألكراد، مصدر سابق، ص  [2]

العالم  1958تموز  14فاجأت ثورة ) فً الوقت نفسه  .،28مستل من نجم محمود، مصدر سابق، ص  [3]

ا أشد على القوى االستعمارٌة ومن ٌدور فً فلكها من الحكام فً المنطقة، ومما ٌؤكد ذلك بأسره ، وكان وقعه
دق جرس الهاتؾ الموضوع إلى جانب سرٌر جون فوسترداالسوزٌر خارجٌة الوالٌات المتحدة عام } أنه عندما 

( حافت الهواٌة) فامتدت ٌد السٌاسً العجوز الذي طالما هدد العالم بسٌاسته الرعناء المعروفة ب  1958
وخاض ؼمار الحرب الباردة على حساب مصالح الشعوب الفقٌرة والمستبعدة، إلى الهاتؾ ووضع السماعة 

من؟ فجاءه الجواب من الطرؾ : فٌها مما أثقلت علٌه السمع فقال ٌكمل  على إذنه التً عانى من ألم شدٌد  
من فراشه مذعوراً وأحس بألم عارم فً ( دالس)أنتفض . سٌدي حصل انقالب فً بؽداد: اآخر مثل لسعة حادة

بطنه، مؽص راح ٌشتد علٌه وٌقطع أنفاسه، لم ٌستطع مؽادرة فراشه وامتدت ٌده إلى الهاتؾ مرة أخرى وراح 
 .بسرعة ٌطلب إسعافه 

عاماً  37نظام كتهرئ كان عمره ( جثة)فً ذلك الوقت كان العراقٌون ٌنقلون نقل دالس إلى أقرب مستشفى ، 
، األهلٌة 314. شامل عبد القادر ، عبد الكرٌم قاسم، البداٌة والنهاٌة، ص( إلى اقرب قبر لٌدفنوه إلى األبد 

 . 2002للنشر ، عمان 

كانت مستترة إلى . اد السوفٌتً آنذاككانت التناقضات هنا ثانوٌة مقارنة بٌن تناقضات كل منهما مع االتح [4]

( برٌطانٌا وفرنسا)حٍد ما، برزت مكوناتها الحقاً، حٌث انصبت جهود أمرٌكا على إزاحة الهٌمنة األوربٌة 
مقتبس من فاخر جاسم ـ العراق ومشارٌع . كما ٌشٌر نعوم تشومسكً: األكثر بروزاً ودمجها تحت سٌطرتها

وما عزوؾ أمرٌكا عن العمل المشترك مع برٌطانٌا . ، السوٌد1999فى ، دار المن96الهٌمنة الدولٌة، ص 
إلجهاض ثورة تموز، فً أٌامها األولى سوى البداٌات األولٌة التً بدأت منذ مطلع الخمسٌنٌات، والتً كانت 

اب من مؤشراً لبداٌة المسؤولٌة األمرٌكٌة العالمٌة، وذلك عندما قررت برٌطانٌا فً نهاٌة األربعٌنٌات االنسح
لقد برز التناقض األمرٌكً ـ . شرق القناة والطلب من أمرٌكا ملء الفراغ بدالً من االتحاد السوفٌتً السابق

وكرست الهٌمنة األمرٌكٌة على المنطقة منذ . األوربً بصورة أكثر وضوحاً بعد انهٌار المنظومة االشتراكٌة
ذاته، و فً أحد أوجهه عن هذا الصراع  شباط ٌعبر فً حد 8لقد كان انقالب . حرب الخلٌج الثانٌة

الصراع األمرٌكً البرٌطانً فً الشرق مال لصالح األمرٌكان الذٌن ٌنتهجون ]إذ إن . البرٌطانً/األمرٌكً
سٌاسة الهالل الخصٌب بصٌؽة أمرٌكٌة أي بؽٌر العناصر التً كان قد اعتمدها البرٌطانٌون لهاللهم 

مستل . اللبنانٌة بصدد تعلٌقها على مرور شهر على انقالب شباط( ةالجرٌد)حسب تعلٌق جرٌدة ...[ الخصٌب
. 349من ثمٌنة ناجً ٌوسؾ مصدر سابق، ص 
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إن إمكانٌات : ]لقد أكد هذه الحالة حتى العدٌد من القادة الؽربٌون، منهم آٌزنهاور الذي ذكر فً مذكراته [5]
ادة نوري السعٌد، الذي كل ما نعلمه عنه أنه قد ثورة مضادة فً العراق كان لها أن تعتمد إلى حٍد كبٌر على قً

وهذا أٌضاً ما اعترؾ به . وإذا كان قد ولى، فإن مسألة العمل المضاد فً العراق تخرج كلٌاً من التصور. قتل
أصبح من المستحٌل إعادة العهد القدٌم وقد قتل : رئٌس الوزارة البرٌطانٌة، مكمالن حٌث قال فً مذكراته

وتقول المؤرخة األمرٌكٌة إلٌانور دلس فً كتابها حول سٌرة وزٌر الخارجٌة ] [...بوحشٌة ممثلوه الرئٌسٌن
، أبعد جمٌع بلدان الشرق (الجؽرافً)قامت الثورة فً بلد هو بسبب موقعه : األمرٌكٌة، جون فوستر دلس

ة وشاملة األفراد ثم إن االنقالب فً العراق صفى بسرعة خاطؾ. األوسط مناالً وأصعبها فً إٌصال اإلمدادات
األساسٌٌن، بمن فٌهم الملك ورئٌس الوزراء فأصبح من المستحٌل القٌام بأي عمل ٌعٌد األمور إلى حاله 

. ، مصدر سابق54مستل من نجم محمود، المقاٌضة، ص [. السابق

ن لذلك كانت تصر على أ]رفضت برٌطانٌا بشدة فكرة ؼزو العراق من قبل تركٌا المدعومة من أمرٌكا  [6]
أما أن تنفرد تركٌا فً دخول األراضً العراقٌة وتتولى إسقاط . ٌكون ؼزو العراق عملٌة برٌطانٌة ـ أمرٌكٌة

تموز بمعونة أمرٌكٌة فذلك ٌؤدي فً نظر لندن إلى تصفٌة النفوذ البرٌطانً فً العراق وانتقاله كلٌاً  14ثورة 
لهذا السبب خططت أمرٌكا بمفردها ما أمكن  .53المصدر السابق، ص [. ضمن الساحة األمرٌكٌة ـ التركٌة

.  بدون المعونة البرٌطانٌة 1963شباط  8قاسم ونجحت فً / إلسقاط نظام تموز

تعود جذور الخالؾ بٌن المصالح األمرٌكٌة والبرٌطانٌة إلى فترات سابقة تمتد إلى مرحلة ما بعد الحرب  [7]

، حٌن حاولت أمرٌكا االستحواذ على مناطق النفوذ العالمٌة األولى، وازدادت عمقاً بعد الحرب الثانٌة
، وأصبحت أكثر وضوحاً بعد هزٌمة 1948البرٌطانً، منذ أن خططت لالنسحاب من شرق القناة عام 

برٌطانٌة فً حرب السوٌس، حٌث تملكتها مرارة عمٌقة من المساعً األمرٌكٌة للحلول محلها فً عموم 
علماً أن برٌطانٌا أرادت . على متبقٌات برٌطانٌا فً العراق والمنطقة تموز لتقضً 14ثم جاءت ثورة . المنطقة

استباق الثورة فً العراق من خالل إحداث انقالب فً العهد الملكً إلٌقاؾ الزحؾ األمرٌكً وٌعٌد لبرٌطانٌا 
بواسطة مكانتها التارٌخٌة على العراق، وذلك بــإقصاء نوري السعٌد وتعٌٌن عبد اإلله سفٌراً فً أمرٌكا، 

كان ذلك ألن الؽرب رأى فً نوري السعٌد و بقاٌا الضباط . انقالب عسكري ٌرضى علٌه القصر والجٌش
مجٌد خدوري، العراق الجمهوري؛ نجم : للمزٌد راجع. الشرٌفٌٌن ممن حوله، أنهم أصبحوا من مخلفات التارٌخ

.  لها مصادر سابقةوك. فاضل حسٌن، سقوط النظام الملكً فً العراق. محمود، المقاٌضة؛ د

الجزء االول، الفصل الثالث، دار الحصاد دمشق  -للمزٌد راجع للمؤلؾ، الثورة الثرٌة، الكتاب الثانً [8]
2009 

أرٌد أن أخبركم بما : ]تموز ما ٌلً 14ٌنقل محمد حسنٌن هٌكل، عن لسان خروشوؾ، بعد انتصار ثورة  [9]
إذا واجهنا أي تهدٌد لتجهٌزات برٌطانٌا : قال إٌدن. 1956ندن عام قاله إٌدن، عندما كنا، بولؽانٌن وأنا، فً ل

اآلن جاءت الثورة العراقٌة تهدٌداً ... وكان ٌتكلم بكل جد وما حدث للتو ٌبٌن هذا. النفطٌة فإننا سنخوض الحرب
ى عدم انقطاع وأنا ال أعرؾ شٌئاً عن قادة العراق الجدد، لكن من المهم جداً أن ٌطمئنوا الؽرب إل. لذلك النفط

مستل من، المقاٌضة، ص [. ولتعلم إن هذه لعبة أعصاب. ٌجب أن تلعب أوراقك بكل حذر. تجهٌزات النفط
قد تركزت فً هذه  والشًء بالشًء ٌذكر أن استراتٌجٌة الوالٌات المتحدة فً المنطقة. ، مصدر سابق59

رك مستنداً إلى اعنرافات البنتاؼون وخططه الناحٌة الهامة، إذ ٌشٌر وزٌر العدل االمرٌكً األسبق رامزي كال
إن هدفنا فً الشرق األوسط وجنوب ؼرب آسٌا هو البقاء كقوة خارجٌة مسٌطرة فً المنطقة والحفاظ ) ، إلى 

راجع رامزي كالرم، النار هذه المرة، جرائم الحرب االمرٌكٌة (. على طرق النفط للوالٌات المتحدة والؽرب
 .   1993، الشركة االردنٌة للصحافة، عمان 23. حماد ، صفً الخلٌج ، ترجمة مازن 
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أشاعت الدول الؽربٌة والمراكز الرأسمالٌة، عبر أجهزة إعالمها المؤثر، ما ٌمكن أن نطلق علٌه بالدعاٌة  [10]
السوداء، التً مفادها بأن حكومة الثورة سوؾ تهاجم بعض دول الجوار وتحدٌدا األردن، بعد أن تشدد قبضتها 

رؼم قناعتها بأن هذه الفكرة بعٌدة االحتمال، إن لم تكن سخٌفة، بؽٌة تألٌب دول . الجٌش والوضع الداخلًعلى 
وهذا ما تم بالنسبة إلى لبنان واالردن، حٌث نزلت . الجوار العربً ضد الثورة ومن ثم طلبها الحماٌة منها

.  ولٌٌن للثورةالقوات االمرٌكٌة والبرٌطانٌة فٌهما على التوالً فً الٌومٌن األ

للمزٌد راجع نجم محمود، المقاٌضة مصدر سابق  [11]

تبنت حكومة الزعٌم قاسم، مطالب الطبقات الدنٌا ورسمت سٌاسات تحقٌقها عملٌاً، مما اضفى على الحكم  [12]
القاسمٌة، حتى /المرحلة التموزٌةوأصبحت هذه سمة للدولة فً . ذات المالمح الجدٌدة والواقعٌة( الشعبٌة)صفة 

ضمنً تضطلع الدولة بموجبه بالدور الفعال للتنمٌة وتحقٌق الرفاه والعدالة ( عقد اجتماعً)أنها حاولت صٌاؼة 
االجتماعٌة وترسٌخ دعائم الوحدة الوطنٌة العراقٌة، بارتباطها المادي مع األمة العربٌة وحل إشكالٌات تطورها 

جتماعً كان أداة استقطاب للجماهٌر الفقٌرة باألساس، التً ضمنت لذاتها إمكانٌة هذا العقد اال. ووحدتها
المشاركة الفعالة فً الفعل السٌاسً و االجتماعً، مما جعلها هً والنظام مستهدفٌن من قوى الماضً فً 

ات من سٌرة للمزٌد راجع للمؤلؾ، محط. الداخل ومن دول المنطقة والمراكز الرأسمالٌة العالمٌة فً الخارج
الزعٌم عبد الكرٌم قاسم، جرٌدة الزمان، مصدر سابق  

لقد مثلت وال تزال، . لعبت سٌاسة عبد الكرٌم قاسم النفطٌة المستقلة دوراً مهماً وأرأسٌاً فً االطاحة به [13]
الزعٌم  إذ سبق للدول االمبرٌالٌة أن هددت. المسألة النفطٌة واحدة من أهم مسائل السٌاسة الدولٌة المعاصرة

قاسم أكثر من مرة وبمختلؾ الطرق الدبلوماسٌة وؼٌرها، بضرورة الكؾ عن مثل هذه السٌاسات، حتى بلؽت 
. حد التهدٌد باحتالل العراق وضربه بالقنابل النووٌة، حسب تصرٌح مكمٌالن، رئٌس وزراء برٌطانٌة السابق

ذلك البترول والتحرر الوطنً، المقاٌضة، مصدر سابق، ك/حول هذا الموضوع راجع كتاب نجم محمود
.  إلبراهٌم عالوي، دار الطلٌعة بٌروت

إن مستشاري وزارة الخارجٌة ال ٌنسون أبداً أن قاسم كان العقبة : ]وقد كتبت صحٌفة باري جور الفرنسٌة تقول
كل  الرئٌسٌة فً طرٌق تحقٌق المشروع األمرٌكً الكبٌر فً الشرق العربً هذا المشروع الذي ٌستهدؾ توحٌد

. 349مستل من ثمٌنة ناجً ٌوسؾ، مصدر سابق، ص [. مصادر النفط العربً فً الشرق األدنى

وانتشرت على نطاق واسع وشعرت أوساط : ]1959ٌقول بطاطو بصدد الوضع فً العراق فً مطلع  [14]
نذار وقرع القومٌون فً البلدان العربٌة المجاورة طبول اال. بالقلق( CENTOالسنتو )الحلؾ المركزي 

أخطر ))وفً واشنطن، وصؾ آلن داالس، مدٌر وكالة االستخبارات المركزٌة االمرٌكٌة، الوضع بأنه . بالخطر
.  211الجزء الثالث، ص (([ ما فً عالم الٌوم

. حسب ماعبرعنه نٌكوالس سبٌكمان، ملهم قادة السٌاسة االمرٌكان فً العصر الحدٌث [15]

المرٌكٌتٌن، فً مطلع خمسٌنٌات القرن المنصرم لجنة ضمت نخبة شكلت وزارتً الخارجٌة والدفاع ا [16]

من االختصاصٌٌن بالقضاٌا السٌاسٌة، ومستشارٌن من قطاع االعمال التجارٌة والجامعات االمرٌكٌة، لدراسة 
االسرائٌلٌة على األخص، تقوم بــإعداد البحوث /شؤون العالم العربً عامًة ومشرقه خاصًة، والعالقات العربٌة

الدراسات وتحدٌد أرأسٌات المشاكل والصعوبات وترتٌبها تبعاً ألهمٌتها، وكذلك اقتراح السٌاسات العملٌة، و
للمزٌد .. بؽض النظر عن تعارض هذه االقتراحات مع السٌاسات االوربٌة، وبخاصة البرٌطانٌة والفرنسٌة منها

ة فً المنطقة، ترجمة مروان خٌر، كذلك راجع لعبة األمم، ماٌلز كوبالند أحد مسؤولً المخابرات االمرٌكً
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، حبال من رمل، ترجمة 1980ـ  1950ولبركرٌن إٌفالند مسؤول المخابرات االمرٌكٌة فً الشرق االوسط 
سهٌل زكار، دار طالس، كذلك حسن السعٌد، نواطٌر الؽرب، صفحات من ملؾ عالقات اللعبة الدولٌة مع . د

.  1992حدة للدراسات، بٌروت، مؤسسة الو1968ـ  1948البعث العراقً 

، مكان ودار النشر 210. ص ، 2.،ط1990-1914حسن العلوي ، الشٌعة والدولة القومٌة فً العراق  [17]
 .1990بال 

وٌشٌر إسماعٌل العارؾ فً مذكراته، إلى قٌام السفٌر . 117حسن السعٌد، المصدر السابق، ص  [18]

إلثارة المتاعب فً [ على عمالئهم للقٌام بأعمال تخرٌبٌة ما ٌقرب من نصؾ ملٌون دٌنار]البرٌطانً بصرؾ 
.  وجه حكومة عبد الكرٌم قاسم

كذلك محمد حسنٌن هٌكل، . للمزٌد راجع لعبة األمم، حبال من رمل، نواطٌر الؽرب، مصادر سابقة [19]

كذلك . ابع، مركز االهرام للترجمة والنشر، الفصل الر1988األولى، . سنوات الؽلٌان، الجزء األول، ط
سٌار الجمٌل، . د. 1983باترٌك سٌل، الصراع على سورٌا، ترجمة سمٌر عبده ومحمود فالحة، دار طالس، 

.  2000تفكٌك هٌكل، الدار األهلٌة، عمان 

لكن السؤال الذي لم ٌطرحه شنشل على نفسه، لماذا اختار . 49لٌث الزبٌدي، مصدر سابق، ص  [20]
المحاوالت التً قادنها  االمرٌكان حزب االستقالل دون ؼٌره؟ ولماذا تعاون شنشل بعد الثورة مع العدٌد من

كما كانت هنالك محاوالت من أمرٌكا إلقناع ؼازي الداؼستنانً، قائد الفرقة الثالثة للقٌام بما . الوالٌات المتحدة؟
.  صدر سابقفاضل حسٌن، سقوط النظام الملكً، م. ٌشبه ذلك، راجع د

اتجهت أنظار البعثٌٌن إلى جمال عبد الناصر عله : ،89ٌؤكد هانً الفكٌكً هذه الدوافع عندما قال، ص  [21]
وإنقاذ من الضعؾ فً قٌادة البلد وإلتفاؾ على الخطر الخارجً أو الصعود ... ٌحسم الموقؾ من خالل الوحدة

[. الشٌوعً
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