
  1963شباط الدموي  من خفاٌا انقالب

 : المسافات الطوٌلة سباق
(3-6) 

  

 شوبنتوا  -"فً اللااٌي ففط للممك اامة مك ووً  التا ووٌا لاماًا " 

  

:  أما طالب شبٌب، فٌعترف بالرشوة ضمنٌاً لكنه ٌوجهها إلى غٌره عندما ٌقول ***

أما شٌك الملٌونً دٌناا ففد أخفاه وبد السالم فً أحد أدااج مملبه فً الفصا الجمتواي، وفوااًا بعد زوال ]
جاى لماٌا إشاوة مفصودة ومدباة للمح إلى أك البعثٌٌك  1963لشاٌك  18سلطة البعث أثا حامة 

لمك وزااء ناصاٌٌك بٌنتم وبد الماٌم فاحاك وصبحً وبد . اسلولوا ولى الشك وصافوه لمصلحة حزبتم
وا ولى الشٌك الحمٌد، إضافةًا إلى خٌا الدٌك حسٌب محافظ البنك المامزي اسلطاووا بعد جاد ولفلٌش العث

الضائع مخفٌاًا فً أحد أدااج مملب الائٌس وااف فؤخ وه وأداجوه بــاولبااه جزءاًا مك االلفاقٌة العااقٌة 
لمك طالب شبٌب مع  لك ماك ٌلفً بضوء ممثف مك الاٌبة، ال لنفً الاشوة ومشاامة بعض ...[. الموٌلٌة

لمنه لم ٌوضح لَِم ه ا االسلعجال فً . (31)[جلةبعد االٌابً بلصافات جماولنا المسلع: ]افاقه وندما ٌفول
، الحزبٌوك أم العسماٌوك؟ وهل هً حالة باٌئة؟ أم لخوفه مك ((جماولنا))إباام االلفاقٌة؟ ومك هم باللحدٌد

االالٌابات السابفة لالنفالب واللً قدملتا حمومة الموٌت لتم وبخاصةًا فٌما ٌلعلق باإل اوة الساٌة والفوائم 
 ! ادلتم؟بالمااد إب

 8إلى أن قضً على عبد الكرٌم قاسم فً : )ٌشٌر محمد حدٌد إلى دور الكوٌت بالقولومن جانب آخر  *** 
ونتٌجة لذلك التآمر اعترفت . شباط وهو االنقالب الذي ساهمت الكوٌت فٌه بالتعاون مع أطراف عربٌة وأجنبٌة

أن الكوٌت قدمته إلى المسإولٌن فً الحكومة الحكومة العراقٌة الجدٌدة باستقالل الكوٌت، لقاء ثمن قٌل 
فً الوقت الذي كان . وبحسب ما ذكر إسماعٌل العارف فقد عقدت مفاوضات كانت خاتمتها فً أثٌنا... العراقٌة

شباط التً أنهت بنجاحها ، قضٌة الخالف مع  8وفد كوٌتً آخر ٌشترك مع المتآمرٌن فً التخطٌط لحركة 
 .الكوٌت

األحداث أن الكوٌت قصدت من التفاوض القٌام بلعبة دبلوماسٌة لتفوٌت الفرصة على عبد وقد تبٌن من مجرى 
الكرٌم قاسم للقٌام بؤي إجراء ضدها من جانب، وصرف األنظار من جانب آخر عن التآمر الذي كانت ضالة 

المصادر  قد ذكرت بعض) وٌشٌر حدٌد من جهة ثانٌة . وٌبدو أنها كانت برٌطانٌة التكوٌن ( . 1*... فٌه
، برئاسة المستر آلن دلس،  C.I.Aالموثوق بها، وبٌنهم بعثٌون ، إن جهاز المخابرات المركزٌة األمرٌكٌة 

وفً / بنظام قاسمالذي كرس طاقته لمناهضة الشٌوعٌة فً فترة الحرب الباردة كان مشاركا فً عملٌة اإلطاحة 
 (2*... شٌوعٌٌن كان مصٌرهم القتل حاالت غٌر قلٌلة زّودت المخابرات األمرٌكٌة االنقالبٌٌن بؤسماء ناشطٌن 

  

 :لعنة النفط



  

العالقة بٌن قادة االنقالب ( سباق المسافات الطوٌلة)وفً الوقت ذاته ٌإكد باترٌك كوكبورن حول موضوع *** 
:  ن أنوالقوى الخارجٌة بالقول م

لعبت دوراً رئٌسٌاً فً إعداد قوائم بؤسماء الذٌن تمت ( الناصريالمقصود المخابرات األمرٌكٌة ـ )الوكالة ]
تصفٌتهم فً أعقاب االنقالب من قبل فرق الموت التابعة لحزب البعث، وٌعتقد بؤن عدد ضحاٌا االنقالب بلغ 

وقد جرى ... معٌٌن ٌمثلون النخبة العراقٌة المثقفةمن أطباء ومحامٌن ومعلمٌن وأساتذة جا 600اآلالف، منهم 
وفً . وضع قوائم الموت فً مقرات المخابرات المركزٌة فً بلدان الشرق األوسط بالتعاون مع منفٌٌن عراقٌٌن

الفاهاة اسلعانت الومالة بضابط مخاباات مصاي حصل ولى معظم معلوماله مك صدام حسٌك أثناء إقامله 
الذي كان ٌعمل تحت ( ولٌم مامتٌل)وأن أطول قائمة وضعها أحد عناصر الوكالة وهو  .فً العاصمة المصاٌة
وحالما وصلت قوائم المخابرات المركزٌة إلى بغداد كانت النتٌجة . فً بٌروت(( التاٌم))غطاء مراسل لمجلة 

ٌُإمد ... فالهممجزرة استثنائٌة فً وحشٌتها، فقد قتل شٌوخ ونساء وحوامل وعذب البعض حتى الموت أمام اط و
أك صدام حسٌك ال ي واد مك منفاه فً مصا لٌنضم إلى المنلصاٌك، لواط شخصٌاًا فً لع ٌب الٌسااٌٌك فً 

( التوكٌد من ـ الناصري[. )(32)ماامز اولفال مخصصة للفالحٌك وأخاى للمثففٌك

:  وٌإكد ذات المإلف فً أحدث كتاباته هذا الرأي بالقول

ففد ماك الدوم .   انفالب وسماي بفاسم، حٌث لعب حزب البعث دوااًا قٌادٌاًا ففً الثامك مك شباط أطا]

وضواًا فعاالًا،  850للملآماٌك محدوداًا، ففً الساوات ااولى مك الفلال ماك بحوزة البعثٌٌك لسع دبابات ففط و
أمثا ضده هو لمك ٌبدو أك قاسم لجاهل اللح ٌاات الملعلفة بانفالب وشٌك الحدوث، وال ي أمال مفة المٌزاك 

لواط الوالٌات الملحدة فً ه ا االنفالب اك قاسم أخاج العااق مك حلف بغداد ال ي أقٌم لمحاصاة 
هدد باحلالل الموٌت وم لك أمم جزءاًا مك شامة نفط العااق، الملؤلفة مك الحاد  1961وفً العام . السوفٌٌت

 . شامات نفط أجنبٌة ضخمة السلغالل نفط العااق

أحداث الماضً واللؤمل فٌتا نجد أك االنفالب العسماي ماك مفضالًا ومحب اًا لومالة المخاباات  فعند إسلعادة
المامزٌة، حٌث صا  جٌمس ماٌسلفٌلد، ال ي نّصب مإخااًا ائٌساًا لومالة المخاباات المامزٌة فً منطفة 

اولباناه أوظم نصٍا ففد ))وٌضٌف (( لفد غضٌنا الطاف وّما ماك ٌحدث فً العااق حٌنتا))الشاق االوسط، 
وقد أمد المشلاموك مك الضباط العااقٌٌك فً االنفالب ما صا  به ماٌسلفٌلد مك لواط االماٌمٌٌك ((. لنا

فٌه، حٌث صا  ولً صالح السعدي، السمالٌا العام لحزب البعث وال ي ماك ولى وشك إقامة حمم إاهابً 
ففد لضمك ((. لسلطة ولى قطاا ومالة المخاباات ااماٌمٌةلفد ألٌنا إلى ا))لم ٌسبق له مثٌل فً المنطفة قائالًا 

مساودة ومالة المخاباات المامزٌة وبصواة اسمٌة ولى اللنسٌق مع مخططً االنفالب وك طاٌق مامز 
إضافة إلى محطة ( ماك مدٌا المامز ولٌم لٌمالند ـ الناصاي)الومالة فً سفااة الوالٌات الملحدة فً بغداد 

ي الموٌت، وفً نتاٌة ااما، نجد أك قاسم احلفظ بشعبٌة بعد اإلطاحة به، فبعد إودامه افض الاادٌو الساٌة ف
أنصااه اللصدٌق بؤنه مٌت حلى واض قادة االنفالب مك ولى شاشة الللفزٌوك وولى صفحات الجاائد 

.  (33)[الٌومٌة ُلظتا جسده وقد اخلاقله وٌااات نااٌة

  

ي كالرك موقف الوالٌات المتحدة ونشاطها السري من أجل اإلطاحة وزٌر العدل األسبق رامز وٌجسد ** *
على األقل،  1958لقد كان العراق هدفاً لنشاط أمرٌكً سري منذ عام : ) تموز وقٌادتها بالقول  14بثورة 



تموز من تلك السنة أطاحت ثورة شعبٌة قادها عبد  14ففً . عندما بدأ النفوذ البرٌطانً على المنطقة ٌضعف
وعملت الحكومة الجدٌدة على إنشاء منظمة البلدان البلدان . 1921ٌم قاسم بالنظام الملكً القائم منذ الكر

نحك ال : ) لمواجهة نفوذ احتكارات النفط الغربٌة، وقال قاسم  1960التً تشكلت عام ( أوبك)المصدرة للنفط 
نفالل إلدخال جمتواٌلنا وصا مالٌٌك دٌناا أخاى فً السنة، نحك  7نحااب شامات النفط للحصول ولى 

ولحدى قاسم سٌطاة شامات النفط الغابٌة المطلفة ولى .  (الصناوة وإلنتاء اولمادنا ولى بٌع النفط الخام
ولم لمك الوالٌات الملحدة للساهل إزاء ه ا اللحدي ال ي ٌعاقل نواٌاها اللً طال . لسوٌق البلاول العابً 

ومن  . ك الباٌطانً والفانسً مفوة وحٌدة مسٌطاة ولى الشاق ااوسط اللخطٌط لتا للحلول محل االسلعمااي
 1958وبعد وقت قصٌا مك ثواة .  لك الحٌك خططت الوالٌات الملحدة إلضعاف العااق والسٌطاة ولى نفطه

وفً الوقت نفسه وضع جنااالت أمٌامٌوك فً لامٌا خطة . شملت لجنة لللآما بتدف اغلٌال وبد الماٌم قاسم
وفً وام . لغزو شمال العااق واالسلٌالء ولى حفول النفط هناك( وظمة المدفع)لحت أسم  وسماٌة
 (.3* ...ُ بح وبد الماٌم قاسم واآلالف مك مإٌدٌه فً انفالب دام ٍ دومله المخاباات ااماٌمٌة  1963

  

والحال أن تارٌخاً : ) قائالً .. شباط الدموي 8حول عالقة الوالٌات المتحدة بانقالب .. وكتب مٌشٌل دٌبرا*** 
أمده أربعون عاماً مضت ، ٌطفح باألمثله عن تورط أشخاص غٌر عراقٌٌن، منهم خمسة رإساء أمٌركان وفً 

األقل ثالثة رإساء فرنسٌٌن وعدد من رإساء الحكومة البرٌطانٌة وزمرة من المقاولٌن الغربٌٌن، كلهم كانوا 
تحت رئاسة جون . ارتكبها النظام البعثً  حٌاناً شركاء جرائم متواطئٌن مع الدكتاتور صدام حسٌن ، بل هم أ

، انتاب الوالٌات المتحدة القلق من الرئٌس 1963ففً عام . كندي ابتدأت واشنطن بمساعدة المذابح فً العراق
العراقً عبد الكرٌم قاسم، لما اقترب من موسكو وهدد بتؤمٌم نفط العراق، فقررت الوالٌات المتحدة عندئذ 

دعمت االنقالب الذي نفذه حزب مناإئ للشٌوعٌة ، أال وهو  1963شباط من العام  8فً . تصرف حٌال ذلكال
وبهذا الصدد ٌإكد السٌد ٌمس أكنز ، وكان حٌنها مستشاراً سٌاسٌاً فً سفارة الوالٌات المتحدى . حزب البعث

ونزودهم كذلك بالتجهٌزات ، ولم نكن نعلن  كنا نعطً البعثٌٌن المال ، ماال كثٌراً،) فً بغداد ُبعٌد االنقالب، 
وبعد إعدام الرئٌس قاسم ، شرع البعثٌون بتعذٌب وقتل أالف (. عن ذلك صراحة، إنما كان الكثٌر منا ٌعلم ذلك

(. إقصاء الشٌوعٌٌن: لم نكن نتلق إال أمراً واحداً : ) الشٌوعٌٌن والمتعاطفٌن مع الٌسار من أطباء وقضاة وعمال
واشنطن ، ولكن عدداً من منظمً االنقالب  ولطالما أنكرت ... ه أحد الفاعلٌن فً المجزرةهذا ما صرح ب

وفً العام . وخاصًة تزوٌدها قوائم بؤسماء الشٌوعٌٌن . كشفوا ألن السً آي إي لعبت دوراً فعاالً فً المذبحة
، فطلب عدم الكشف عن وجهت إحدى وكاالت األنباء سإاالً لمسإول سابق فً الدبلوماسٌة األمٌركٌة 2003

هل تعتقدون بؤنهم كانوا . بصراحة كنا سعداء جداً من التخلص من الشٌوعٌٌن )  : اسمه قبل أن ٌجٌب قائالً 
 (.فالقضٌة كانت بالغة الخطورة. ٌستحقون عدالة أكثر إنصافاً مما فعلناههه أنتم تمزحون طبعاً 

 1963حزٌران من العام  9عقد فً بغداد بتارٌخ اجتماعاً  ثمة تقرٌر لم ٌكشف عنه حتى ذلك الحٌن ٌخص 
كان العدد المستهدف ٌشمل . {المشتركة الحتواء الشٌوعٌة فً المنطقة} بٌن االمٌركان والبعثٌٌن، ٌإكد الرغبة 

إذ أكد صبحً عبد الحمٌد ، الذي كان ٌقود عملٌات . األكراد الذٌن كانوا ٌقاومون السلطة البعثٌة فً شمال البالد
العراقً فً ذلك الوقت ضد األكراد، أنه تفاوض شخصٌاً مع الملحق األمٌركً على تسلم خمسة آالف الجٌش 

ثم أهدى األمرٌكان لنا ألف قنبرة نابالم لقصف القرى الكردٌة من دون أن ٌقدموا ) قنبرة بغٌة تحطٌم المقاومة 
ف هذه، حرق النابالم قطعان الماشٌة وحسبما ٌفٌد األكراد الذٌن عاٌشوا عملٌات القص(. لنا فاتورة حسابها 

 (. 4*...من عمل السوفٌٌت لكنهم فً ذلك الوقت كانوا ٌتصورون أن هذا النابالم . وقرى برمتها

  



:  وٌتطرق الكاتب العربً سعٌد أبو الرٌش إلى الموضوع ذاته بالقول*** 

. ضد قاسم أكثر حجماً من االتصاالت المتقطعة التً كانت قائمة مع صدام./ C. I. Aالبعث ـ /كانت مإامرة ]
لقد كانت خطة اإلطاحة بالرئٌس العراقً، تحت اشراف ولٌم لٌكالند المتخذ من بغداد مقراً له فً السفارة 

لتعاون مع لقد كان ا. كثافًة فً تارٌخ منطقة الشرق األوسط C. I. Aاألمرٌكٌة، تمثل واحدة من أكثر عملٌات 
لقد كان . المشتركة. C. I. Aمراتب قلٌلة الشؤن فً حزب البعث جزءاً من الصورة الكبٌرة لجرٌمة البعث ـ 

هذا التعاون ثمرة عمل جٌمس كرٌتشفٌلد، الخبٌر فً عملٌات التخرٌب داخل الحركة الشٌوعٌة، ُجلب للشرق 
لقد مثل . تصاعد الحركة الشٌوعٌة فً العراق واحتمال استالمها زمام األمور فٌهاألوسط من أجل التعامل مع 

جهد المخابرات األمرٌكٌة فً إٌجاد صالت مع المراتب الدنٌا من حزب البعث فً القاهرة عمالً إضافٌاً للجهد 
رغم . روتالكبٌر الذي قامت به المخابرات فً إٌجاد صالت مع عناصر مهمة من حزب البعث فً دمشق وبً

كان البعثٌون العراقٌٌن مصرٌن على (. أحد أعضاء حكومة البعث فً سورٌا آنذاك)معارضة جمال األتاسً 
لقد استطاع األمرٌكان أن ٌضمنوا تعاون ناصر . أنه ال ٌمكن إسقاط عبد الكرٌم قاسم بدون مساعدة األمرٌكان

جماعته، وهذا راجع بطبٌعة الحال لسرٌة معهم، مع ذلك بقٌت أجهزة األمن المصرٌة تتابع تحرك صدام و
 ....[نشاطاتهم مع األمرٌكان

  

:  ، والواجب تصفٌتهم فٌقول المإلف ذاتهبصدد المصادا اللً نظمت الفوائم الخاصة بالشٌووٌٌكأما 

لقد كان . إن اغتٌال أناس تركوا الحزب الشٌوعً، تكشف منشؤ القوائم التً نظمتها المخابرات األمرٌكٌة]... 
شتغل تحت غطاء مراسل لمجلة التاٌمس، امصدرها األولً هو ولٌم ماكهال، عمٌل المخابرات األمرٌكٌة، 

لقد . وشقٌق دون ماكهال، الذي كان فً ذلك الوقت موظف رفٌع المستوى فً المخابرات األمرٌكٌة فً واشنطن
لكً، وكان وكٌالً سابقاً حصل ماكهال على األسماء فً بٌروت من موظف سابق فً مدٌرٌة أمن العهد الم

، بطبٌعة الحال كانت معلوماته (1958مدٌر األمن العام فً العهد الملكً الذي تم إعدامه فً )لبهجت العطٌة 
ولكن ماكهال لم ٌكن المصدر الوحٌد لهذه المعلومات، فقد اشترك فً هذه العملٌة الخسٌسة ضباط كبار . قدٌمة

ولٌم لقد كان التعاون بٌن ... ون فً لبنان، مجموعة صدام فً القاهرةفً المخابرات المصرٌة، بعثٌون مسٌحً
رغم أن مشاركة ناصر فً االنقالب كانت بسٌطة، مع أنه . لٌمالند ووماش وبفٌة الضباط ٌلم ولى الممشوف

ل لقد كان لٌكالند واحداً من رجال االتصا.. نصح علً صالح السعدي بالحذر من لٌكالند والمخابرات األمرٌكٌة
.  (34)[1952مع عبد الناصر عندما أطاح بالملك فاروق عام 

  

أما تدخل أمرٌكا الحقٌقً األول فً العراق فبدأ فً )... وقد ذكر أحمد عبد الهادي الجلبً فً محاضرة له *** 
من جانب رئٌس الوالٌات المتحدة ( سً آي أي) حٌنما كلفت وكالة االستخبارات األمرٌكٌة  1962سنة 

بشكل مباشر وبتحالف مع ( سً آي أي)االتحاد السوفٌتً والحزب الشٌوعً فً العراق، فعملت ال  بمجابهة
وتعاونت مع حزب البعث العربً االشتراكً فً العراق،  النظام المصري حٌنها بزعامة جمال عبد الناصر 

وقد . الحكم خصوصا كوادر الحزب فً القاهرة ومن ضمنهم صدام حسٌن على تشجٌع وتؤهٌل الحزب لتسلم
أصدرت بالتعاون مع البعثٌٌن قائمة ( سً آي أي) فً أوربا أن ال  ( سً آي أي)ال  ذكر لً أحد مسإولً 

شخص تقرٌباً ٌجب تصفٌتهم لدى قٌام أي حركة ضد عبد الكرٌم قاسم والحزب الشٌوعً فً  1700بؤسماء 
 (  5* ...منطقة الشرق األوسطوفعال نشرت هذه األسماء عبر إذاعة سرٌة لألمرٌكٌٌن فً . العراق



  

وٌتحدث جٌمس أٌكنز الذي كان ٌعمل فً السفارة األمرٌكٌة فً بغداد آنذاك، عن قادة حزب البعث فٌقول *** ) 
لعبت دورا ً فً انقالب   C.I.Aالمخابرات األمرٌكٌة " وٌإكد أن " عرفت كل زعماء البعث وأعجبت بهم: " 

البعثٌٌن إلى الحكموسٌلة الستبدال حكومة تإٌد االتحاد السوفٌتً لقد أعتبرنا وصول . 1963البعث عام 
صحٌح أن بعض الناس قد اعتقلوا " وٌضٌف أٌكنز ". إن هذه الفرصة قلما تتكرر. بحكومة أخرى تإٌد أمرٌكا

 (6* ...إال أن معظم هإالء كانوا شٌوعٌٌن ولم ٌكن ذلك ٌزعجنا: أو قتلوا 

  

 63ـ  2ـ  13المبعوث الخاص لوكالة األنباء الفرنسٌة فً بغداد فً (( زجورج هربو))وقد نقل الصحفً *** 
لدٌنا قوائم بؤسماء جمٌع الشٌووٌٌك، ولك نلاك أحداًا منتم : ]عن أوساط رسمٌة للنظام الجدٌد قولهم بشكل دائم

 . (35)[ٌفلت مك ٌدنا

قبل  لك صدا ااما إلى فاق خاصة و: ]عندما ٌقول. وٌعترف الفكٌكً بهذه القوائم بعبارة مقتضبة ومخففة*** 
مك الحاس الفومً الناشًء باغلٌال قاسم ووصفً طاها وجالل ااوقالً و المتداوي ووبد الماٌم الجدة 

.  (36)[وطه الشٌي أحمد فضالًا وك قائمة بسبعٌك اسماًا لشٌووٌٌك باازٌك وضعت لغاض اولفالتم

اعترافاته هذه، من أعد هذه القوائم وما هو مصدرهاه  لكن الفكٌكً عضو القٌادة القطرٌة آنذاك لم ٌوضح فً
وهل هً العناصر الحزبٌة القٌادٌة فقطه أم بالتعاون مع الجهات التً أشار إلٌها كوابٌرون وآخرونه وما سر 

والذي دبرته  1952التشابه بٌن فعل اإلعداد المسبق لهذه القوائم بما تم فً االنقالب المضاد لمصدق فً إٌران 
المخابرات األمرٌكٌة، وتلك االنقالبات ذات الصبغة الٌمٌنٌة التً دبرتها ذات الوكالة فً أمرٌكا الالتٌنٌة،  وكالة

قامت وكالة المخابرات األمرٌكٌة بتسلٌم كشوفات تحتوي ) وقد  ه1966ـ  1965ومن ثم الحقاً فً إندونٌسٌا 
وقد أثبتت الوثائق فً الفترة , 1973تشٌلً أسماء الٌسارٌٌن إلى القائمٌن على تدبٌر انقالب بوشنٌت فً 

 (. 7*... األخٌرة علة وجود هذه الكشوفات

كما أن النص المذكور أعاله ٌحاول قدر اإلمكان تبرٌر وتخفٌف واقع المسإولٌة الجنائٌة للعناصر التً ساهمت 
ي انطبعت فً الوعً كذلك ٌحاول تلطٌف الصورة الكالحة لتلك الفترة المظلمة والت. فً المجزرة التً حدثت

الشعبً االجتماعً العراقً، كفعل ارتداد فً مسٌرته التطورٌة وارتقائه االحضاري اللذٌن انطلقا بصورة 
.  1958تموز  14واقعٌة منذ ثورة 

شباط وفً الساعة الثالثة وخمس  8وترابطاً بالموضوع ُنشٌر إلى أن إذاعة االنقالب فً بغداد أذاعت ٌوم 
، بٌاناً ٌدعو مدٌر شرطة النجدة، فاضل السامرائً الُمعٌن من قبلهم، إلى إلقاء القبض .ظ .وأربعون دقٌقة ب

بمعنى أن القائمة كانت معدة سلفاً ولم تكن مرتبطة بمقاومة . على األشخاص المشتبه بهم والُمزود بقائمتهم
اك ومنهم الفكٌكً وشبٌب هإالء االشخاص لالنقالب، كما ٌشٌر تبرٌراً األغلب األعم من أقطاب النظام آنذ

أمٌن سر قطر حزب البعث العراقً آنذاك حازم جواد أن  ومع كل هذه الوقائع ٌنشر . والخٌزران وغٌرهم
وقد سبق وأن كرر هذا االدعاء فً حلقة سابقة (. 8*...فبراٌر/ من ٌوم العشرٌن من شباط) االعتقاالت ابتدأت 

ال أي شٌوعً عضواً أو مناصراً ال فً ٌوم الثامن أو التاسع أنه لم ٌجر اعتق:) ... من أوراقه حٌث ٌقول 
 (. 9*...فبراٌر/ والعاشر وحتى الٌوم العشرٌن من شباط



حتى تقارٌر حزب البعث  وتدحضها... إن هذا االدعاء ال ٌصمد أمام الوقائع المادٌة التً ساهمت آنذاك  
 10*.وكذلك حركة القومٌٌن العرب الشرٌك األصغر.. العراقً نفسه

  

جٌمس ))فً وصف االنقالب، قال رئٌس عملٌات وكالة المخابرات المركزٌة فً الشرق األوسط *** 
إذ باإلضافة إلى مساهمتهم فً تحقٌقه، فقد رسم االنقالب التارٌخ [. نتصار عظٌم بالنسبة لناا]بؤنه (( كرٌتشفٌلد

الذي تكرست هٌمنته األولٌة منذ ذلك التارٌخ،  سٌاسً للعراق والمنطقة، وفقاً للمنطوق االمرٌكً/الالحق الجٌو
والذي أصبح القوة المإثرة فٌها دون منازع ٌكبحه، وخاصة ما ٌتعلق بالثروة النفطٌة واستغاللها وبالقضٌة 

وما تشهده القضٌة من تقزم ٌعود . وسبل حلها، وهذا ما ٌثبته واقع الحال الراهن( فلسطٌن)العربٌة المركزٌة 
.  إلى ذلك االنقالبببعض مسبباته، 

واستكماالً للموضوع المتعلق بعمق االرتباط بالعامل الخارجً نشٌر، كما أشار قبلنا، حسن العلوي وقبله جالل 
السٌد وفإاد الركابً وسامً الجندي ومصطفى الدندشلً وحسن السعٌد وغٌرهم، إلى أهمٌة هذا العامل فً 

ألنه من المستحٌل لحزب . هد كبٌر من العناء للوصول إلى ذلكإذ ال ٌحتاج المرء إلى بذل ج. إنجاح االنقالب
دون قاعدة اجتماعٌة واسعة؛ ٌنتابه الصراع  (37)[عضواً عامالً  980بلغ عدد أعضائه ٌوم االنقالب : ]صغٌر

؛ وتؤثٌره الضعٌف فً الجو الثقافً 11*  الداخلً فً قٌادته العلٌا؛ وتتكون تشكٌلته الدنٌا من ذوي العضالت
ور السٌاسً؛ وٌتمٌز بسمة عصبوٌة وطائفٌة؛ ٌتنافس وٌتسابق مع أجنحة التٌار القومً العربً والحض

لالستٌالء على السلطة بالطرٌقة االنقالبٌة؛ وٌتصارع، فً الوقت نفسه، مع السلطة الوطنٌة والتٌار الٌساري، 
ـ بقاعدة اجتماعٌة واسعة ال  إن حزباً كهذا ٌستحٌل أن ٌحقق االنقالب بمفرده ضد نظام ٌتمتع ـ باعترافهم

.  ٌستهان بها، وفً بلد تصعب إدارته وغنً بمكوناته االجتماعٌة

وعلى خلفٌة هذا الوضع، ٌتولد، لدى أي باحث موضوعً، الٌقٌن بؤن ما تم الكشف عنه لحد اآلن من معلومات 
فاٌا الكوالٌس وسباق سرٌة عن دور العامل الخارجً حول هذا االنقالب ال ٌمثل سوى النذر الٌسٌر من خ

.  ومازالت الفصول المهمة منه، ٌلفها عالم الصمت المطبق. المسافات الطوٌلة

وهنا ٌكمن التساإل عن . 1968عام  االنقالب ُصفّوا جسدٌاً بعد القدوم الثانً للسلطة!( أبطال)كما أن أغلب 
ن على دور العامل الخارجً فٌه، أو سر هذه التصفٌات التً طالت عدٌداً من المشاركٌن فً االنقالب والمطلعً

:  تسنى لهم االطالع علٌه فٌما بعده من أمثال

عبد الكرٌم مصطفى نصرت؛ طاهر ٌحٌى ؛ عبد العزٌز العقٌلً؛ فإاد الركابً؛ رشٌد مصلح؛ حردان 
؛ التكرٌتً؛ صالح مهدي عماش؛ أحمد حسن البكر؛ حماد شهاب التكرٌتً؛ محمد المهداوي؛ عبد الرزاق الناٌف

عبد الكرٌم الشٌخلً؛ منٌف الرزاز وغٌرهم الذٌن ٌقدرون بالعشرات، ناهٌك عن المجامٌع التً انشقت على 
.  (38)(الجناح السوري)قٌادة مٌشٌل عفلق سواًء مجموعة السعدي أو قٌادة قطر العراق 

( اهرة، بٌروت، لندنالق)إننا نستطٌع حصر مصادر الدعم بشكل أساس فً المثلث النشط ]واستناداً على ذلك فـ 
دون التقلٌل من أهمٌة دور عواصم أخرى كواشنطن التً أسندت مهماتها إلى العاصمتٌن العربٌتٌن آنفتً 

الذكر، لقربهما من ساحة األحداث، وألنهما ٌإدٌان الغرض المطلوب بوجود العمالء السرٌٌن والعلنٌٌن والذٌن 
.  (39)[ضباط أجهزة المخابرات الدولٌة على حٍد سواءٌتلقون التعلٌمات المباشرة من السفارات أو من 
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.  وما بعدها 239علً كرٌم سعٌد، مراجعات، مصدر سابق، ص . د (31)

 .، مصدر سابق443. محمد حدٌد ، المذكرات ، ص -1*

 .473. المصدر السابق، ص - 2*

مهد الطرٌق لصعود صدام حسٌن، مجلة رسالة العراق،  1963انقالب شباط باترٌك كوكبورن ـ  (32)
.  27، ص 1997، آذار، 32العدد

راجع أندرو كوكبورن و باترٌك كوكبورن، صدام الخارج من تحت الرماد، والدة صدام حسٌن من  (33)

مٌالدٌة  2000عام / ، مكتبة مدبولً القاهرة ودار المنتظر بٌروت137ـ  136جدٌد، ترجمة علً عباس، ص 
هجرٌة  1421

 .، مصدر سابق23. رامزي كالرك، ص  -3*

أٌام كانت الوالٌات المتحدة وفرنسا حلٌفتٌن للدكتاتورٌة، جرٌدة المدى فً .. مٌشٌل دٌبرا، صدٌقنا صدام - 4*
8/5/2005. 

وأنا مدٌن له ـ لقد ترجم النص لنا ـ . ، الفصل الثالث((سٌاسات االنتقام))سعٌد أبو الرٌش، صدام حسٌن  (34)
. الصدٌق الودود عزام مكً من خالل متابعته للحدث السٌاسً فً عراق تلك المرحلة

تموز  14عبد الخالق حسٌن ، ثورة . مستل من د. ، لندن15/8/2002فً  304جرٌدة المإتمر العدد  - 5*
 .2003، دار الحصاد دمشق 142. وعبد الكرٌم قاسم ، ص

عالم صدام الخاص، موقع الوكالة على االنترنٌت فً ( ٌة فً البً بً سًمراس الشئون الدول) آالن تٌل - 6*
،  2255.، ص2. ، مستل من عزٌز سباهً، عقود من تارٌخ الحزب الشٌوعً العراقً ، ج2003/ 17/7

 .2003منشورات الثقافة الجدٌدة، دمشق

ٌمكننا أن نضٌف و. 44ص . ، مصدر سابق13راجع نص التقرٌر مترجماً فً مجلة أصوات، العدد (35)
. مصدر أخر ألصل هذه القوائم وهو قاعدة حزب البعث العراقً، وبخاصة فً مدٌرٌة األمن العامة و الشرطة

وهً تختلف عن . لكن هذه القوائم تنصب على القٌادات الوسطى والدنٌا من الحزب الشٌوعً والقوى الٌسارٌة
تصفٌتهم جسدٌاً، ألنهم ٌمثلون الكادر المتقدم فً تلك التً اعدتها المخابرات االمرٌكٌة من ناحٌة وجوب 

.  فً حٌن ترك مصٌر اآلخرٌن للقٌادات الحزبٌة. الحزب

.  224ص . هانً الفكٌكً، أوكار الهزٌمة، مصدر سابق (36)

 .لندن. 12/6/2002فً  1232جرٌدة الزمان ، العدد   -7*



 24/2/2006من أوراق حازم جواد، القدس العربً فً  - 8*

 2006/ 2/ 24ر السابق، فً المصد - 9*

 .جمال باروت، حركة القومٌٌن العرب ، مصدر سابق - 10*

. ص)، كما ٌشٌر منٌف الرزاز فً كتابه التجربة المرة 187محمد جمال باروت، مصدر سابق، ص  (37)
 عضواً، 70تموز ال ٌتجاوز ال  17وكان عددهم قبل . عضواً  800إلى أن عدد االعضاء العاملٌن كانوا( 90

راجع مقابلة عامر عبد هللا فً مجلة أبواب، العدد [ 170أن العدد كان ]لكن طه الجزراوي صحح الرقم بالقول 
 215، مصدر سابق ص 1994الثالث 

إن أعضاء القٌادة الذٌن أقترب منهم وعرفهم عن كثب ، لٌسوا أعضاء قٌادة مثلما كان ٌظن ، بل إنهم )  - 11*
وكان طبٌعٌاً ( ... ) الدراسة أو المطرودٌن من المدارس ألسباب مختلفة فً األغلب مجموعة من الفاشلٌن فً

أن ٌطلع على خالفات وصراعات هإالء ، هنا أدرك صدام هشاشة أغلب أولئك القادة وانحراف بعضهم وجبن 
 .مصدر سابق. 27-26. إبراهٌم الزبٌدي، دولة اإلذاعة، ص...( البعض اآلخر منهم 

رٌن، زاد عددهم عن المئة شخصٌة، ساهم بعضهم فً االنقالب األول والبعض حول مصٌر بعثٌٌن أخ (38)
ـ  391علً كرٌم سعٌد، مراجعات، ص . راجع أسماء بعضهم لدى د(. 1968)األخر فً االنقالب الثانً 

402  .

كما ٌشٌر العلوي، فً كتابه دولة المنظمة السرٌة، مصدر سابق، إلى العشرات من زعماء الصفوف األولى 
ربما هنا ٌكمن سر التساإل . الثانٌة لحزب البعث والتٌار القومً الذٌن أعدموا من قبل سلطة الحزب الحاكمو

الذي نبحث عنهه  

 113حسن السعٌد، مصدر سابق، ص  (39)


