
 
  3691شباط الدموي من خفايا انقالب 

 المسافات الطويلة سباق
(4-9) 

 عقيل الناصري. د 

  

  :القطار األمريكي

السياسي للعراق وللمنطقة، أن نضيؾ إليهم بعض عواصم الجوار، ونستطيع بكل ثقة علمية، مستقاة من التاريخ 
إنمم  . إن لممم يكممن أؼلبهمما، والتممي كانمم  عممي اورممرن تعمممل بصممورة منلممررة أو منسممقة مممع الم ممور الث ثممي أعمم  

تموز وسلطة المزعيم عبمر الكمريم قاسمم ومسماراتها  14الت قح المتنافر بين عرير من القون المتضررة من ثورة 
وقر أكر االستنتاج أع   عرير من البما ثين واوكماريمين والسياسميين و تما ضمباط المرمابرا  . ية المستقلةالوطن
 : نذكر منهم، علا سبيل المثال ال ال صر. أنلسهم

 :يقول جيؾ سيمونز *** 

عم عنمرما كمان يسما 1963وقر عرف  اومريكان منذ عمام . عرؾ العالم طباع صرام  سين قبل وق  طويل... ) 
أس أس ) ما ُعرؾ بؤراة التعليم ، وعو عيئة أمنية راصة ُصمم  علا ؼرار قوا  ال ( جهاز  نين)في تؤسيس 

وتعرضم  اللئما  المناوئمة للترعيمب الو عمي (. أعمرا  العمعب)النازية ل ماية  زب البعث العراقي باستهراؾ (
 .وأصبح االستررام المنهجي لإلرعاب وسيلة الوصول إون السلطة

م الجمميا العراقممي، فممي ذلممب الوقمم  بممانق ب نمماجح ضممر اللمموا  عبممر الكممريم قاسممم أول رئمميس فممي العهممر وقمما
و موكم قاسمم م اكممة قصميرة ، ثمم . 1958الجمهوري، وعو الذي أطاح ب كم اوسرة الهاعمية المالكة في عام 

ريرعا  يممال م اولممة وأظهممر  وكالممة االسممتربارا  المركزيممة اومريكيممة تقمم. قيممر إلمما كرسممي وأعممرم بالرصمما 
. االنق ب عمذ  بببمرا  قمرر كبيمر ممن التعماون ، وعمذا اوممر المذي أُعتمرؾ بم  علما نطماق واسمع فمي ذلمب الوقم 

عللا ططلار السلي أي أي  لقد وصللنا لللا السللطة: وأعلن وزير الداخلية في النظام الجديد علي صالح السعدي
 C.I.A (*3) .  يثب  قمرمي صمرام  سمين علما الطريمق   الواليا  المت رة سعيرة بانتهاج مسار لأل راثوكان

وت ججم  واعمنطن عنما أيضماا كمما فمي جمرائم ( ن.ع-بمعنا أن لريهم معرفة مسبقة بما ي ضمرون ) إلا السلطة 
 .أمريكية كثيرة ضر اإلنسانية ، بالرطر العيوعي كؤ ر أسبابها

ن تطممور او ممراث ، فقممر بممرأ عبممر الكممريم قاسممم الممذي أعتبممر تهريممراا متزايممراا كانمم  واعممنطن تعممعر بقلممق عممرير ممم
من جريمر  للمصالح الؽربية، في تؤميم أجزا  من عركة نلط العمراق المملوكمة بؽالبيتهما لعمركا  ؼربيمة ، وأ يما مد

.  ملة العراطيلةأي بلدعم مملرد كلردي الد ال كو... وررَّ البريطمانيون علما تهريراتم . المطالبة العراقيمة بالكويم 
وسواعا من عيئا  الترطيط العسكري اومريكية ، في الوق  نلس  تطمور مرططاتهما إسمقاط   C.I.Aوكان  ال 

وتمثل اوسلوب اومريكي الذي أقتبس ال قماا ممن مرتلمؾ أرجما  العمالم بعمن عجموم كاسمح علما . القيارة العراقية
مل  عممذ  ال ملممة التصمملية الجسممرية وعضمما  ال ممزب وعمم. جميممع اللئمما  السياسممية المناوئممة للمصممالح الؽربيممة

 .العيوعي العراقي وجماعا  متعررة أررن



وسارع  وكالة االستربارا  المركزية إلا تؤمين السا ة بعر االنق ب وإعرام قاسم وُنظم  اضطرابا  رارلية 
بممل   C.I.A  ضماعارب فيها بعثيون مستاإون ، وأصبح من ال يموي أال ُيسممح سمون لللئما  التمي ت ظما بر

طلوامم بؤسلماا األشلخال الل ين  C.I.Aوكان ال ل الذي ُجرب مراراا من قبل، بسيطاا فقر أعر  . فراغ السلطة
يجللب مصللفيمضم لاللمان أن مللممكن جماعللات السلللطة السللابقة مللن لعللادأ منظلليم صللفوفضا   وأرسلللت ف للرق طمللل 

نمللا كللان المخططللون األمللريكين يمللابعون علللا منسلليق عملضللا لمنفيلل  مضمامضللا الو شللية  بي C.I.A أشللرفت
 ( ن.ع-التوكير منا )( 2)*  ...المطورات بارمياح

  

  

 : مايكل اوبرسكالسكي، الذي أعار إلا أن *** 

الللزعيم الللركن   )  طامللت مجموعللة مللن الاللباط العللراطيين بقيللادأ العقيللد 3691ممللوز عللام  34فللي يللوم ]
ولكللن مللن وجضللة نظللر ال كومللة . الملكللي ال للاكم فللي العللراق عبللد الكللريم طاسللم ب لل نسقاط النظللام( الناصللري

فقلد أملم صلناعة اللنفط العراطيلة ((: الجلرامم))األمريكية  فنن طاسم بفعلمه ه ه طد أطلدم عللا ارمكلاب علدد ملن 
  وأطام عالطات صداطة مع البلدان انشمراكية  كما انس ب من (أمم األرااي غير المسمغلة  سب   الناصري)

ال ي مضيمن عليه الونيات المم لدأ وكانلت مللل الخطلوط سلبباي كافيلاي يلدفع الوكاللة ألن مبلدأ بوالع   لف بغداد
الخطط نغميال عبد الكريم طاسم  ومرأ أخلر  ملم مكليلف الخبيلر سليدني غومللب بامخلا  الم اليرات الالزملة  

وفللي الوطللت  املله  . يللت مقللرر فللي نضايللة المطللاف أن يجللري اغميللال طاسللم عللن طريللق كمللاب غالفلله مسللموم
وبمساعدأ الاباط العراطيين  طام جضاز انسمخبارات األمريكية ب بل مإامرأ أطا ت فعلالي بالعقيلد عبلد الكلريم 

 . (44)[طاسم   يت مم لعدامه رمياي بالرصال ن قاي 

  

 :و ول الموضوع ذات ، أعار البا ثان اوكاريميان بينروز إلا أن *** 

ولقلة عدده وبمساعدأ أنصلار لله فلي . القليل عدده طد انضمل في المآمر وثابر عليهكان  زب البعت العراطي ] 
 ...[الجيش  فقد ظل يعمل سراي وبالمعاون مع فمات مناصرأ له في سوريا للمخلل من طاسم

كما   أكد لنا موظفون عراطيون موثوق بضم  ومن بينضم بعض البعثيلين  بلؤن وكاللة المخلابرات المركزيلة ]... 
وكانت وجضلة نظرنلا وطلت  ال  والملي . طد معاونت مع اننقالبيين في اإلطا ة بقاسم( أي. أي. سي)مريكية األ

لم يظضر لنا ما يدعو للا مغيرها  هي أن السلفيرين األملريكيين فلي هل ه الفملرأ وهملا واللدمار كولملان وجلون 
  ول ا فضما يعرفلان جيلداي أن مضملة جيرنيكان  كانا رجلين مجربين وعلا جانب كبير من الصواب في أ كامضما

الشيوعية الملصقة بقاسم ن أساس لضا من الص ة  ولكن ن يمكن أن يقال الشيا نفسه عن وكالة المخابرات 
 . األمريكية  فقد كانت م ت لدارأ ألن دلس ال ي كرس جضده لممابعة ال رب الباردأ

يلة العلراق عللا عضلد طاسلم  بلؤن وزارأ الخارجيلة وبعد ملل األ لدات أخبرنلا السليد هاشلم جلواد   وزيلر خارج
وفلي كثيلر ملن األ يلان . كانت علا علم بوجود نوع من المواطإ بين وكالة المخابرات األمريكية و زب البعت

كشفت وكالة المخابرات للبعثيين أسلماا الشليوعيين العلراطيين وأملاكن لطلاممضم  وطلد ملم بالفعلل للقلاا القلبض 
 . (43)...[دامضمعليضم في بيومضم ولع



  

أكمر روجمر مموريس الربلوماسمي اومريكمي السمابق أن لوكالمة )  2003نيسمان  9وبعر سمقوط نظمام البعمث ؼمي 
المرابرا  المركزية اومريكية ، يراا فمي انق بمين فمي العمراق فمي أ لمب أيمام ال مرب البماررة منهمما انقم ب عمام 

ن مموريس موظلماا فمي وزارة الرارجيمة اومريكيمة وكما. ووضع صرام  سمين بقموة علما طريمق السملطة 1968
. وعضواا بلريق مجلس اومن القومي اومريكي في إرارتي الرئيسين السابقين لنرن جونسون وريتعمارر نيكسمون
ويقول إن وكالة المرابرا  المركزية ساعر  في تربير انق ب رموي في العمراق لإلطا مة ب كوممة عبمر الكمريم 

 .، أي بعر عامين من م اولة أمريكية لإلطا ة بال كومة الكوبية1963وفيتي في عام قاسم ذا  التوج  الس

، 1953فمي عمام   مثلمما كمان ال مال فمي إيمران" وأضاؾ معيراا إلا انق ب فمي إيمران أعمار العما  إلما السملطة 
وأعمرم قاسمم المذي سممح للعميوعيين بتمولي ...". ومعاركة أمريكية علما ألمرضكان  عناب أموال أمريكية ، بل 

وسقط  الب ر فمي أيمري  مزب البعمث  ينمما كمان صمرام  1963مناصب  ساسة في  كومت  بعر ، بعر انق ب 
مضميلاا أن  ماكم العمراق السمابق المذي .  سين في ذلب الوق  عضواا في  زب البعث يررس القانون في القماعرة

كمان يتلقما فمي الواقمع راتبماا ممن وكالمة { أكثلر المسلمبدين و شلية} الرئيس اومريكي جمورج بموا بؤنم   وصل 
 .المرابرا  المركزية في تلب اويام

أن وكالة المرابرا  المركزية عجع  عناصر في  مزب البعمث علما القيمام بمانق ب قصمر بعمر ذلمب   ويضيؾ،
. 1979رعا صرام منذ فترة طويلة والذي سلم  السلطة فمي عمام برمسة سنوا  بقيارة أ مر  سن البكر الذي ي

أن  نظام ولر علا أيري الواليما  المت مرة بم  عمب وكانم  معماركة وكالمة المرمابرا  المركزيمة عنماب : " وقال 
رواية موريس للتاريخ أبعرما تكون عن الرطاب اومريكي الراعن برصو  العراق المذي يقمول " . رئيسية  قاا 
أمريكيون كبار أن  ت رر من الطؽيان وُمنح فرصة ون يعهر مستقب  ريمقراطياا معرفاا رون اإلعمارة  مسإولون

 1970ويقممول ممموريس الممذي اسممتقال مممن مجلممس اومممن القممومي فممي عممام . إلمما الممرور أمريكمما فممي والرة النظممام
لسمري فمي العمراق ممن مسمإولين ا تجاجاا علا الؽزو اومريكي لكمبوريا ، أن  علم بتلاصميل التمررل اومريكمي ا

 (1*)  ...كبار في وكالة المرابرا  المركزية آنذاب

  

ويطممرح  سممن العلمموي   الممذي سممبق أن كممان مممن مإيممري االنقمم ب   اسممتلهاما  وتسمماإال  عريممرة  ممول *** 
االجتممماع الممذي رعمما إلمما عقممر  ]ذلممب : كبيممرةويممتهم، بممؤ رؾ . االنقمم ب وجمموعر مضممامين  والقممون الواقلممة رللمم 

. تمموز 14وفيم  اترمذ قمرار الثمورة المضمارة علما  كوممة  1962ميعيل عللق فمي ألمانيما الؽربيمة صميؾ عمام 
وسمي االجتماع بالمإتمر القومي الثالث، ممع أنم  لمم يكمن بمسمتون ممإتمر ولمم يمرع إليم  منمروبون ممن القيمارا  

إن . من عنا قر نجر معلوما  عن أي ممإتمر قمومي إال الممإتمر الثالمث. ؽيرةالقطرية واقتصر علا مجموعة ص
بطممرر ميعمميل عللممق وجنا مم  مممن  1966ذلممب كلمم  يعطممي لقممرار القيممارة القوميممة فممي سمموريا والصممارر فممي عممام 

وتؤسيساا علا ذلب يتسا ل العلوي ذات  عن سر الصم  المذي يلمؾ . (42)[ال زب مضموناا وطنياا وقومياا صائبا
 . زعما  االنق ب، إال النزر اليسير جراا منهم

وتواصمم ا مممع عممذ  التسمماإال  المنطقيممة ربممما نجممر، بعضمماا مممن أوجمم  اإلجابممة الجزئيممة ونسممتقرإعا مممن *** 
: ، عنمرما أكمر قمائ ا 1961تصري ا  فإار الركابي، أول أمين عام للقيارة القطرية ل مزب البعمث العراقمي لؽايمة 

وقممر كتبمم  للقيممارة فممي ... بعممض عناصممر عممذ  القيممارة علمما صمملة باالسممتربارا  البريطانيممةأسممتطيع أن أإكممر أن ]
وأعممركم بممؤنني . العممراق راجيمماا أن تسمممح لممي بممؤن أضممع ت مم  تصممرؾ الصمم افة اللبنانيممة ممما لممرينا مممن معلوممما 

 . (41).[سؤفعل ذلب فور أن تصلني الموافقة



عض الصم ؾ البيروتيمة بيانماا للقيمارة القوميمة الثوريمة ل مزب وبعر ث ثة أيام من عذا المإتمر الص لي، نعر  ب
البعث العربي، التي تزعمها عبر هللا الريماوي، البعثي االنتما  والناصري التوج ، أير  في  ما جما  علما لسمان 

ووجه  ل  ذا  االتهام قيارة  زب البعمث السموري التمي (. عميل االستعمار)الركابي، ووصل  ميعيل عللق ب  
ا أساسم   كممم  عليم  باإلعممرام ؼيابيماا بتهمممة الريانمة العظمما واالرتممما  فمي أ ضممان المرمابرا  االنكليزيممة علم

 . واومريكية

ربممما مممن عممذا المنطلممق ممما صممرح بمم  عمما  إيممران السممابق ، إلمما السمملير البريطمماني فممي طهممران وكممان يميممل إلمما 
 (4*) ..1963عباط  8ب االفتراض أن البريطانيين البر أن يكونوا قر عنرسوا النق 

  

ترن عل عذا االتهام الرطير صرر ب ق عللق بؽية نزع الثقة من  ضمن صراعا  ال زب ف سب؟ أم أن  اعتمر 
ومجموعتم ، وقمر صمرر عمن ررايمة ومعرفمة ( ميعميل عللمق)علا وقائع مارية تمرين اوممين العمام للقيمارة القوميمة 

أ مر )كان صريقاا ومين ال مافظ، /عثيين، إذا ذكرنا بؤن إيلي كوعينقر يكون موجعاا للب]... ون  . ببواطن المسؤلة؟
وكممان علمما وعممب أن يصممبح نائبمماا لمموزير رفاعمم ، ولمميس سممراا أن أممموال ( ن.عأقطمماب مجموعممة اومممين العممام   

وال يوجمر أي ضممان بمؤن عمذ  االمموال . الموسار ساعم  عن طريق كوعين في تمويل انق ب البعث في سموريا
 . (44)[ريقها إلا البعث العراقيلم تجر ط

و ول عذا الموضوع يسلط عضو القيارة القطرية السابق، رالر علمي الصمالح المرليمي، بعمض الضمو  علما *** 
 : رور اوميركان مع  زب البعث العراقي منذ اؼتيال الزعيم قاسم بالقول

سم ح، إذا كنما نسمعا للمترل  ممن جا نا طالب عبيب باستعرار إ مرن الجهما  لتزويمر  مزب البعمث بالممال وال]
للا جوار المكمب ال ي يعمل :  كم عبر الكريم قاسم، وطلب فإار من طالب عبيب أن يقول ما عنر ، فقال طالب

فيه طالب شلبيب  كمضنلدس والل ي يقلع فلي عملارأ مرجلان فلي البلاب الشلرطي  لللا جلوار  للل المكملب يوجلد 
أ د أولمل األميركلان العلاملين فلي المكملب ( أي بطالب)امصل به مكمب لمجموعة من العاملين األميركان  وطد 

 . المجاور وعرض عليه اسمعداد أميركا لمزويد  زب البعت بالمال والسالح

: ولمم أتمرب فرصمة لؽيمري ليقمول رأيم  فقلم . وقر فوجئ  بمثل عذا الك م الصارر عن عضمو قيمارة فمي ال مزب
منذ اؼتصاب فلسطين، ولو وافقمتم علما مما نقلم  طالمب فسموؾ أذعمب  ليس لرينا عرو في عذ  الرنيا سون أميركا

 . من عنا مباعرةا لعبر الكريم قاسم وأربر  بكل عي 

وعنممرما انتهيمم  مممن ك مممي تكلممم فممإار موجهمماا ك ممم  لطالممب عممبيب، فقممال إننمما نممرفض مثممل عممذا العممرض وبلممػ 
 . وأُؼلق الموضوع. العر العر  الذي اتصل بب رفضنا لعرضهم ويجب أن تقطع ع قتب بهذا 

وهنلا . وفي انجمماع المالي كرر طالب شبيب ما طاله في الملرأ األوللا و للل ب جلة لل لاح الشلخل األميركلي
لنني ل ا أعيد مثل ه ا الكالم في اجمماع أخر فسوف أسلمقيل فلوراي ملن ال لزب  وملن الضلين : طلت كلمة وا دأ

وعنمرعا تكلمم فمإار وذكمر طالمب عمبيب بؤننما قمر طلبنما . يالي ألميركاعلّي أن أُطمل بيد أي عراطي من أن أصبح عم
وعنمرما طلمب عمبيب السملر إلما لبنمان لمعالجمة [. من  أن يقطع صلت  وال يعور للك م في عمذا اوممر ممرة أرمرن

قمال فمإار واالرتيماح بمار علما وجهم  أننمي وافقم  علما كمل مما طلبم  منمي وننمي   وكمذلب أنمتم   نسمعا ]زوجتم  
 (ن.عالتوكير من   . )(49)[رل  من ، رصوصاا بعر أن اتضح لنا أمر صلت  باوميركانللت



لكن لم يذكر لنا الرليمي لماذا عذا االرتيار، قمر وقمع علما  مزب البعمث العراقمي؟ ولمماذا يلمح طالمب عمبيب علما 
  .طرح اومر؟ عل عذا ل  صلة بع قة عماا مع االمريكان؟ عذ  اومور ال تسير بعكل علوي

  

ويتمذكر فيصممل  بيممب الريممزران، أ مر قيمماريي البعممث آنممذاب، مما أ رثمم  مممن ضممجة انترماب طالممب عممبيب فممي ***
الطبيعي أن   ينمما وصمل علمي صمالح السمعري و مازم ]، إذ من 1960أؼسطس /المإتمر القومي الرابع في آب

قما فمي ال مزب وكيمؾ يعميا فمي جوار قر أثارا ضجة اتهما فيها طالب عبيب بؤن  عميل بريطانيا، وقاال كيمؾ يب
؟ طبعاا ن ن قلنا لهم ن ن اآلن لرينا معركة من أين له لون أن هنال جضات ممولهبيرو  ولري  عقة علا الب ر؟ 

مع فإار الركابي ونرير الترل  من ، أما طالب عبيب فؤمر  سمهل، إذا تمورون نرسمل  إلما العمراق، يوافمق، وإذا 
جما  تمواا ممن بريطانيما ولمم يترمرج، . كان صعور طالب عبيب لل مزب ؼريمب فع ا . لم يوافق نلصل  من ال زب

 (. ن.عالتوكيرا  منا   )( 49)[أي لم يؤرذ عهارة الهنرسة وقلز سريعاا 

  

وفي اآلونة اوريرة ازرار تسليط، اوضموا  الجريمرة علما عمذ  الع قمة ورور القمون الرارجيمة فمي اإلطا مة  ***
 : ع أو مثل ي تذن ب ، نورر بعضاا مما عثرنا علي ، ونقولتموز وذب ها كواق 14بثورة 

آرمممان ) ينقمل أكمرم ال موراني، العرصمية القياريممة البعثيمة فمي سموريا، عمن لسممان السملير اومريكمي فمي لبنمان ) 
إن من  ق  كومتي أن تإير  زب البعث :" في إ رن ال ل   رراا علا انتقارا  بعض النواب اللبنانيين ( مايل
م في سورية والعراق لما أظهرا  من عجاعة في مكاف ة العيوعية، ولكم ممن  قهما أيضماا أال تمرير ظهرعما ال اك

للرئيس عبر الناصر روفاا من أن يضع المنطقة في الجمو العميوعي العتقارعما أنم  قمارر و مر  أن يلعمل ذلمب، إذا 
الواليا  المت رة السمريع بنظمام ال كمم ومن عنا كان اعتراؾ . ترل  عن تؤييرعا ل  في بعض النوا ي السياسية 

وسممورية بعممر االنق بممين اوريممرين وتسمملم البعممث فممي البلممرين المتجمماورين ورعممم سياسممة   الجريممر فممي العممراق
 .(9*)  ...ال كومتين السورية والعراقية التي ترمي لمكاف ة العيوعية

   

وقمر ذكمر . لا فمي اإلطا مة بعبمر الكمريم قاسمموقر قيل أن االسمتربارا  المركزيمة اومريكيمة كمان لهما اليمر الطمو]
الص لي مرار العماري أن رين راسب، سكرتير الرولة اومريكية اجتمع بهاعمم جموار وزيمر الرارجيمة العراقمي، 

وب ث مع  الموقؾ الصلب الذي اترمذ   1962الذي كان ي ضر رورة الجمعية العامة لألمم المت رة في رريؾ 
ورمرج عاعمم (( سموؾ ن طمم رأس زعميمكم))ر كوبا في أزمة الصواريخ وقال لم  رئيس  كومة العراق في تؤيي

جوار من االجتماع وبعث علا اللور ببرقية إلا الزعيم تضمن  استقالت  رون ذكر ف ون  ريث المستر راسمب، 
 . (44)[لكن الزعيم رفض االستقالة واسترعا وزير الرارجية إلا بؽرار

، لكمن (رأس المزعيم) ريث وراتمت  وماعية الطريقة التي سي طمون بهما ورؼم ؼموض نهاية الن  عن مآل ال
وعمذا مما اعتمرؾ بم  . التؤكير علا عذ  الرابطة التي نسمج  بمين القمون الؽربيمة وقمون االنقم ب كانم  صم ي ة

 : طالب عبيب نلس  في مذكرات ، واالعتراؾ سير او كام كما قيل، وإن ألقا التبعة علا اآلررين، عنرما قال

وللليس مللن شللل أن بعللض المللداخالت المشللبوهة كانللت م صللل بللالقرب منللا و ولنللا ولكللن للليس معنللا لطالطللاي  ]
وأتذكر علما سمبيل المثمال الع قمة الوريمة التمي كانم  تجممع بمين علمي عبمر  (.  أ 44)وأطصد مع القيادأ القطرية



ممر  سمن البكمر وعبمر السم م الس م وكل من صالح مهري عماا ورعير مصلح التكريتي وكذلب تررر  علا أ 
رتبة عسكرية، لبسها ثمم ُجمرر منهما ورار   ولم  ( ن.ع  ما عو موقع   تا يعطي لنلس  )عارؾ وأعطا لنلس  

فمي عهمر  1968وبعمر عمام . قص  كثيرة من أعمال تهريب كبرن وصلقا  معبوعة وع ما  استلهام كثيمرة
 ...[. با  وسر ثؽرا  اللضائح ووجر  جثت  مقطعةالبكر   صرام، قتل في سياق الم  قا  لتصلية ال سا

المركتور ناصمر ال ماني : التمي ضمم (( كتلمة بيمرو ))كان ضمن كتلة ُعرف  بم ( علي عبر الس م)والمومؤ إلي  
ولطلممي العبيممري، وتؤسسمم  فممي اوصممل مممن أجممل اإلطا ممة ب كممم الممزعيم قاسممم وكانمم  لهمما صمم   قويممة بممالقون 

ُيعرفنما بهما طالمب عمبيب، . 1959في المنطقمة، منمذ م اولمة انقم ب العمواؾ عمام  الؽربية ومراكزعا التجسسية
 : مستمراا بالقول

واللكرة الو يرة التي ظل  عالقة في ذعني عي ما تم كعل  عن االجتماعا  التي عقر  فمي رار ال ماني فمي ]... 
قممة عبممر الممرزاق النممايؾ رئمميس بيممرو  وراري المل قممين الثقممافيين اومريكممي والبريطمماني فممي بيممرو  أيضمماا برف

. ، ولطلي العبيري وربما اجتمع معهم أ ر اوعرا  الث ثة عماا أو رران أو صرام1968تموز  17 كومة 
تموز  17وقر نعر لطلي العبيري في الص افة اللبنانية في نهاية الستينيا  صور عيكا  مسلمة إلا قيارة سلطة 

عن  ملة اؼتياال  وم  قا  عمل  كتلة العبيري   ال ماني   النمايؾ  ، مما أرن بالمرابرا  العراقية إلا1968
فمي سمياق ع قما  قريممة تمربط ]عذ  الع قة لم تؤ د ممن العمرم بمل . (41)...[في كل مكان رارل ورارج العراق

 . (46)...[بين العبيري وال اني وبين عماا وتصل عذ  الصلة إلا صرام  سين عنرما أقام في القاعرة

  

 :ايليا زغيب.. من رواد القطار أمريكياي  

أنم  . الن  أع   يوضح برون لبس، وبصرا ة وجور مرار   معبوعة بالقرب من القيارة القطرية ومن  ولها
ن أربعمة عقمور، عنمرما يزيمر عمأن أطلقم  قبمل مما  لعللي صلالح السلعدييصب في ذا  االتهام العهير الذي سبق 

 : قال

وال ي كان من نمامجه ما ن ن عليه ملن ملداعيات وانضيلارات فلي ، رجنا بآخر بريطانيجمنا بقطار أمريكي وخ]
دب الصلراع داخلل الصلف اللوطني ومغلبلت المعارالات الثانويلة لغيلاب ... مملوز 34فبعلد ثلورأ . عدأ مجانت

فللمن روح المعدديللة الديمقراطيللة فللي الللبالد  رغللم كللالم الجميللع عللن اللرورات ال للوار  وللل لل بللدأت عوامللل ال
والصللراعات الداميللة بللين القللو  الوطنيللة و ب للت مللن بعاللضا الللبعض أاللعاف أاللعاف مللا مللم  ب لله علللا يللد 
انططاعية والملكية والقو  انسمعمارية  بل أاعاف ما سقط من شضداا علا الجبضلة األماميلة الد الموسلعية 

 . انسراميلية في أثناا المشاركات ب رب الدفاع عن أرض فلسطين

الل امي األول هللو الل ي مكلن المللدخالت انطليميلة بؤشلكالضا الممعلددأ ومامرمللب عليضلا ملن مغللامرات  هل ا العاملل
وكلان ناملب  3691انقالبية جديدأ عللا  لد معبيلر عللي صلالح السلعدي األملين القطلري للقيلادأ القطريلة علام 

ن بغللداد بقطللار أن  زبلله دخللل بغللداد بقطللار بريطللاني وخللر  ملل: رملليس الللوزراا ووزيللر الداخليللة  للين طللال
 . (94)[أمريكي

  



وفي الموضوعة ذاتها يعير اللكيكي في مذكرات  وبلؽة أكثر وضو اا وإرانة إلا  ارثة لها راللتها ؼير المباعمرة 
بالللدوامر (  سممب وصممؾ طالممب عممبيب)بمم ارتباط بعممض العناصممر القياريممة العسممكرية والمرنيممة ل ممزب البعممث 

وفلي منمصلف ]: ام  إلا القيارة القومية، بعر  ميعيل عللق، عنرما يقول، لكن  عنا يوج  اتهالخارجية الغربية
شباط مشكلت لجنلة ملن المقلدم م ملد يوسلف طله وجعفلر طاسلم  ملودي والمقلدم عللي علريم لجلرد م مويلات 

وكنت مع عللي السلعدي فلي مكمبله فلي وزارأ . جناح عبد الكريم طاسم وابط الوثامق والملفات الرسمية هنال
ن امصلل جعفلر طاسلم ملفونيلاي ليعلمنلا بعثلورهم عللا لالبارأ مخلل اللدكمور ليليلا زغيلب  األسلما  الداخلية  لي

زغيلب . اسلمخدمنا د. المنمدب للمدريس في جامعة بغداد وبموصية ومزكية من ميشليل عفللق والقيلادأ القوميلة
. لوصلل بله فلي بغلدادلسنوات في نقل بعض الرسامل بيننا وبين القيادأ القومية وكلان طاللب شلبيب هلو صللة ا

و ين درسنا الملف وجدناه مليماي بمقارير مديرية األمن العامة وانسمخبارات العسكرية الملي مشلير لللا عالطلة 
زغيللب بوكالللة انسللمخبارات األمريكيللة  ومعاونلله مللع  للزب البعللت ومطلللب مللن طاسللم الموافقللة علللا اعمقاللله 

 . مره ب  نبقامه ومراطبمه بدطةغير أن طاسم كمب علا بعاضا أ. ولبعاده من العراق

امصلنا  علي وأنا  فوراي بطالب شبيب وعرالنا عليله األملر وأعلممله بعزمنلا عللا اعمقلال زغيلب  لكنله نصلح 
في الوطت نفسله امصللت بلدوامر ... بالمريت وعدم المسرع في مصديق كل ما مدعيه دوامر األمن وانسمخبارات

مغادرأ العراق وواعه م ت المراطبة  غير أننا اكمشفنا مساا  للل  األمن والسفر وطلبت لليضا منع زغيب من
 (. ن.عالتوكير منا   ) (93)[اليوم أنه غادر العراق عن طريق الرطبة البري

  

 :الضوامش

  

 .1996عباط  14لنرن، في  -ؼسان العطية، جريرة القرس العربي. ر (3*)

ترجمة سمعير العظمم ، .عارة تعكيل العرق اووسطجيؾ سيمونز، عراق المستقبل، السياسة اومريكية في إ (2*)
 .2004لنرن -وما بعرعا، رار الساقي ، بيرو  296.  

مايكممل اوبرسكالسممكي، نمماري القتلممة   وكالممة المرممابرا  االمريكيممة، تعريممب عبممارة بمموظر، رار الطليعممة  (44)
 .الجريرة، رمعق

، 1975-1915وتطوراتم  الرارليمة   لرارجيمةرراسمة فمي ع قاتم  ا: العمراق  أريث، وائي، أيمؾ بينمروز (43)
 .1979، العربية للموسوعا ، بيرو  453و  446اوول،   . جترجمة عبر المجير القيسي 

جريمرة الممإتمر، العمرر . المرمابرا  اومريكيمة كانم  تمرفع مكافمآ  لصمرام فمي القماعرة: ربوماسي أمريكي (1*)
 . 25/4/2003في  347

قبيمل م اولمة اؼتيمال المزعيم فمي  1959يذكر طالب عمبيب أن الممإتمر الثالمث انعقمر فمي بيمرو  صميؾ  (42)
وأكمر صمالح  سمين الجبموري، فمي رسمالة الماجسمتير التمي عنونهما باسمم . 1960رأس القرية، والرابع في عمام 

 مرب ال مزب عمذا جما  ت: ]بمؤن 117   1990، ونعمرعا فمي بؽمرار عمام (فمي العمراق 1963عباط  8ثورة )
،  يمث  مرر ضممانا  فمي القضما  1960انسجاماا مع ما أقر  المإتمر القومي الرابع الذي انعقر فمي ايلمول عمام 



وجمور ضممانا  عمعبية كافيمة وعمروط : )فلمي التوصمية الثامنمة أكمر علما. آنمذاب(  كم قاسمم)علا الوضع القائم 
، عمل أرار العلموي اإلعمارة إلما الممإتمر [ياسميةموضوعية تضمن قيام وضع جرير منسمجم ممع مهمام ال مزب الس

 الرامس؟ 

، مسمتل ممن  سمن السمعير، مصمرر سمابق،   1961يونيمو / راجع جريرة صو  العروبة في  زيمران  (41)
 2001يوليمو / تمموز 26كذلب مذكرا  فيصل  بيب الريزران، ال لقة السارسة، جريرة الزمان، لنرن، في. 40

 .978العرر 

، مإسسمة الرافمر 1.عمباط فمي الوثمائق السمرية البريطانيمة ،ط 8 امر البيماتي ، أسمرا انقم ب للمزير راجع  (4*)
 .1996للنعر لنرن 

اوراق عراقيمة مل مق جريمرة المجرعمة لعمرر تمموز ع   المرين الظماعر، التماريخ كمما لقنم  القصمرون، . ر (44)
ان منلمي فمي االرجنتمين، ولعمب وقر سمبق أن انمرس كموعين فمي تنظيمما  جنماح ميعميل عللمق عنمرما كم. 1997

 . كوعين رور مهماا في القيارة قبل اكتعاف  بالصرفة وأعرم بعر م اكمة سرية في رمعق

 . 101   2000لنرن -رار الريس بيرو  ،علا طريق النوايا الطيبة رالر علي الصالح،  (49)

 2001أؼسمطس / تمموز 25ال لقمة الرامسمة فمي  ،فيصل  بيب الريزران، جريرة الزمان، مصرر سمابق (49)
 . 977العرر 

 .، مصرر سابق162أكرم ال وراني، المذكرا  ، المجلر السارس، اللقرة  (9*)

 .1987، رار الريس لنرن 243،   في العراق ال ريث مير بصري، اع م السياسة (44)

 .ي اول عبيب إبعار العبها  التي  ام   ول  من قبل بعض رفاق  القياريين في ال زب (  أ 44)

ويعممير ذا  المصممرر، وإسممتناراا إلمما م مممر . 289علممي كممريم سممعير، مراجعمما ، مصممرر سممابق،   . ر (41)
جمال بارو ، مصرر سابق، إلا أن عذ  الكتلة عرض  علا قارة  ركة القوميين العرب معماركتها فمي انقم ب 

 1968نجماح انقم ب تمموز وبعر . ال انيناصر أبيض قارم، لكن ال ركيين رفضوا لعكهم بارتباطا  العبيري و
وطرر كتلة البكر   صرام لكتلة ال اني   النايؾ   العبيري   الراور، أظهمر  االعترافما  والمتهم المتبارلمة أسمراراا 

ويعير عمامر عبمر هللا فمي مقابلتم  . ن االستربارا  االمريكية نعط  في العراق ليس من قناة وا رةأكثيرة تإكر 
يقصمر ؼيمران والنمايؾ )ممما روا  لمي سمعرون ؼيمران ال قماا أنهمم : ]، إلمار الساقي راالمنعورة في مجلة أبواب، 

، عنر الترطيط ل نق ب، سؤلوا عني، فلما قيل لهم إنني في موسكو سلموا أ مر  سن البكمر (والراور   الناصري
 . ، الجز  الثاني226  [. رئاسة الجمهورية، وهللا أعلم

  الكتلة كان  تب ث عن قموة  زبيمة أو عرصمية سياسمية معروفمة، تتعماون وإيما  وقر أُعيع في بؽرار آنذاب أن عذ
. عاعة نوع  إلا أن سعرون ؼيران طلمب ممن ال مزب العميوعي التعماون معهممإلفي إرارة رولة االنق ب؛ وأن ا

ر وبهمذا الصمرر يقمول م مم .لكن قيارة ال زب الموجورة في بؽرار في  ين  رفض  العرض لعكوكها بالمجموعمة
وفي عرار رجمال اوعممال كمان لطلمي العبيمري ممن الموصمل، المذي كمان علما ع قما  ممع : "  رير في مذكرات 

رجال أعمال رارجيين ،  تا قيل إن أ رعم عو روبر  أنررسون، الوزير اومريكي السمابق المذي كمان ي ماول 
صمارفة كنم  قمر  جمز  للسملر إلما والم. ال صول علا أمتياز الستثمار الكبري ، وكان أ ر الراعين ل نقم ب 



ورمم ل السمملرة جممائني إلمما . ، وكممان علمما مممتن الطممائرة ، أيضمما، لطلممي العبيممري نلسمم 1968/ 18/7لبنممان فممي 
وعنمرما وصملنا إلما بيمرو  وجمر  ولميم ليك نمر اومريكمي المذي كمان فمي  ... مقعري وسؤلني رأي فمي التؽييمر 

عمراقيين آرمرين، ممما عمزز االعمتبا  لمري بمما قيمل عمن أن االنقم ب العراق سابقاا في استقبال لطلي العبيري مع 
عمممن السمممير ممممع السياسمممة @ المممنلط والكبريممم  فضممم   أميمممركيين ضممممناا بامتيمممازا   بت مممريض وتعممماون  كمممان

    .، مصرر سابق2006، رار الساقي بيرو  486. مذكراتي،  ... ( االستراتيجية اومريكية

 . 288علي كريم سعير، مراجعا ، مصرر سابق،   . ر (46)

، علمماا بؤنم  لمم يكمن رقيقماا فمي تعبيمر  المذي 21تصري ا  نايؾ  واتمة لمجلة النور، مصرر سمابق،    (94)
كممان عنلممي ولممم تجممر أيممة  أن واقممع الصممراع آنممذاب . نمم  علمما أن جميممع عممذ  القممون كانمم  تممرعو للظيمماا لل مموار

ذ  القون للت اور، والو ير الذي كان يؽرر رارج السمرب عوعبمر الكمريم قاسمم،  يمث ُرصمر م اولة جرية بين ع
عذ  القون كانم  تب مث . في رطابات  تكرار للملاعيم االر قية  ول الو رة الرارلية والتضامن وإنها  اال تراب
 . ائمة علا القاسم المعتربعن الطرق السهلة عبر قطع الرإوس وليس الت اور والسجال ثم االقتناع بال لول الق

 . 269، 225اللكيكي، مصرر سابق،    (93)

  

 


