
  1963شباط الدموي  من خفاٌا انقالب

 المسافات الطوٌلة سباق
(5-6) 

 عقٌل الناصري. د 

  

 : وحول عالقة زؼٌب بمٌشٌل عفلق، ٌتحدث طالب شبٌب نفسه عّم ٌبعث على الرٌبة

عالقااة ( ن.عزؼٌااب   )بشااكوح حااول احتمااال ان تكااون للرتاال كنااا انااا وادٌااب التااادر نتمااامع ونلماا  لبع اانا ]
ونظرنا إلى هذا . بحكومة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، بل وصلنا إلى قناعة بأنه ال ٌمكن ان ٌكون بعٌداً عن ذلح

وكانات اتاواا السٌاساة والفقاواة واألدب ومحاولماا واً . األمر على انه مفروغ منه، دون ان ٌكون لادٌنا اي دلٌال
ولام ٌكان . ٌروت حٌنذاح حاولة بسٌاسٌٌن عرب مان مختلاؾ التنساٌات وبسماسارة سٌاساٌٌن مان كال األصاناؾب

لكن الذي افار استٌاانا واستؽرابنا وٌما بعاد واعتر انا . وتود شخص مفل إٌلٌا زؼٌب وسط تلح األتواا ؼرٌباً 
البعفٌاٌن مان حكوماة التممورٌاة علٌه بشادة، ولام نكان لنر اى باه واً اي حاال، هاو اناه وبعاد اساتقالة الاوزراا 

وردت انباااا ماان دمشااق اوااادت ان رتااال عبااد الحمٌااد ( البٌطااار والحااورانً وقنااوت وحماادون)العربٌااة المتحاادة 
وطلبناا إلٌاه نحان اع ااا القٌاادة القومٌاة . السراج والمكتب الفاانً اللبناانً ٌساتمدوون اان األساتاذ مٌشاٌل عفلاق

: ر مسكنه، وعر نا علٌه ان ٌنتقال إلاى واحاد مان بٌوتناا، وااعتر  قاابالً للحزب المتواتدٌن وً بٌروت ان ٌؽٌ
كانتتت المجاةتتؤ  وكاام . سااٌدبر األماار بمعروتااه(( مٌشااٌل عفلااق))وان . إن بٌااوتكم تمٌعمااا معرووااة للمكتااب الفااانً

ة بدار موظف فً مإسسة ثقافٌت... مزعةة عندما علمنا أنه ٌسكن أو ٌختجً فً دار إٌلٌا زغٌب فً ةبل لبنان
أثتق أن المختابرات األمرٌكٌتة   ... أمرٌكٌة تدور حولها أقاوٌل كثٌر  بٌن األوساط السٌاسٌة والشعبٌة العربٌة

  ( ن.ع -التوكٌد منا)  .(55)[تضٌع الجرصة لكسب مثل هذا الشخص

باأن  هنا ٌنفً طالب شبٌب، الشكل الظاهري وحسب للمو وع وما وٌه من اتمام لنفسه رواقاه، لكناه ٌدٌاد  امنٌاً 
ٌحتمل أن تكون له عالقة بحكومة الو ٌات المتحد ، بل وصلنا إلى قناعة بؤنه   ٌمكن أن ٌكون بعٌتدا  ]زؼٌب 

لكنه واً الوقات نفساه . (55)[عن ذلك، ونظرنا إلى هذا األمر على أنه مجروٌغ منه دون أن ٌكون لدٌنا أي دلٌل
ومااذ ذلااح ٌشااٌر إلااى . ط بحتااة مخالفتااه للااواب  الحاازبنفااى ان تكااون القٌااادة القطرٌااة قااد اسااتخدمته كصاالة ارتبااا

إن مخالفاة اللاواب  الحزبٌاة التاً اختفاى ورااهاا تبرٌار شابٌب، . الصلة القوٌاة التاً تاربط مٌشاٌل عفلاق بزؼٌاب
كاناات حتااة ساااذتة، ألنااه ٌعلاام ان صااال  مماادي عمااال ساابق وان نقاال مفاال هااذ  الرسااابل عاان طرٌااق مساادول 

C.I.A .ممداوي وً الوالٌات المتحدة افناا حكم الزعٌم قاسم، وهناح العدٌد من امفالماا قاد وً بؽداد إلى محمد ال
 .تمت

  

التارٌخٌة بٌن البٌت األبٌ  األمرٌكً وقاادة حازب البعاث مناذ ظماور الحازب، ماا ... ]ومما ٌدكد عمق العالقة 
وقاد تمعتناً ... د الملكاًروا  برهان الدٌن باشا اعٌان وزٌرخارتٌة العراق وً حكومة ناوري الساعٌد واً العما

بح اور الادكتور معاروؾ الادوالٌبً ووٌماا ٌاروي القصاة ااتٌاة    1972مذ الوزٌر العراقً تلساة عاماة عاام 
 : وكان الشعب السوري على معروة بأتزاا منما   وهً



استطاع الحزب الشٌوعً التسلل إلى صفوؾ الحكم الوطنً وً سورٌة وً عمد حكوماة التتماذ  1957وً عام 
لقومً التً تولى رباستما صابري العسالً وظمار ذلاح مان إساناد منصاب رباساة األركاان للاواا عفٌاؾ البازرة ا
وهاذا التبادٌل افاار ... الدمشقً الشٌوعً، خلفاً للواا تووٌق نظام الدٌن المحساوب علاى الحكام الاوطنً( البزري)

كااومتٌن العراقٌااة والتركٌااة بصاافتمما وقااررت الوالٌااات المتحاادة إتااراا عماال مشااترح مااذ الح. اإلدارة األمرٌكٌااة
. ع وٌن وً حلؾ بؽداد للتخلص من السٌطرة الشٌوعٌة التً هٌمنت على سورٌا وبصورة خاصة على التاٌل

مرٌكاً اٌزنمااور اتصااالت سارٌة وشخصاٌة ماذ القٌاادتٌن التركٌاة والعراقٌاة بواساطة وزٌار وأترى الربٌع األ
نابب وزٌر الخارتٌة المستر َدلَع، رساالة وصافت بأنماا ممماة وو ال  خارتٌته المستر َدلَْع وابلؽمما ب  إرسال

وواً الموعاد المحادد . ان تكون شخصٌة بدالً من إرسالما بالبرٌد الرسمً حتاى ال ٌتسارب شاًا عان م امونما
ٌابًة ؼادر نوري السعٌد بؽداد وكنت بروقته إلى تركٌا   والكالم لبال اعٌان   وتم اللقاا بنابب الوزٌر األمرٌكً ن

 . عن المستر َدلَع وزٌر الخارتٌة

إن المبعوث األمرٌكً بدا الحدٌث عن مممته الخطٌارة واً هاذا الظارؾ الادقٌق الاذي : وا اؾ بال اعٌان ٌقول
تتتاااز  المنطقااة وال سااٌما سااورٌة بالااذات التااً ا ااحت وااً عااداد البلاادان الشااٌوعٌة وذلااح وااً ان تقااوم القااوات 

هاذ  . رٌة محادودة لططاحاة باالحكم الساوري والاتخلص مان العناصار الشاٌوعٌةالعساكرٌة العراقٌاة بعملٌاة عساك
 : المعلومات كانت معرووة وً سورٌا خالل تلح الفترة، لكن المتمول منما ااتً

. طلب الربٌع اٌزنماور   كما قال هندرسون   الحفاظ على سالمة بع  السٌاسٌٌن الباارزٌن خاالل تلاح العملٌاة
وبما انً اعرؾ تمٌذ السٌاساٌٌن الساورٌٌن مان الرعٌال األول الاذٌن  احوا واً : فه ٌقولوتابذ بال اعٌان حدٌ

سبٌل سٌادة سورٌة، وقد توقعت ان ٌكون الذٌن عنااهم هندرساون هام هادالا الاوطنٌٌن المخلصاٌن امفاال شاكري 
لباارازي وحسانً ا (55)القاوتلً ولطفاً الحفااار وصابري العسالً وخالااد العظام ورشاادي الكٌخٌاا ومٌخابٌال لٌااان

ولكن المفاتبة الكبرى التً لام اتصاورها ان ٌكاون هادالا الفالفاة هام اقطااب . والدكتور منٌر العتالنً وؼٌرهم
لاذلح تأكاد لناا مان الموقاؾ .. مٌشتٌل عجلتق وصتالل البٌطتار وأكترو الحتورانًحزب البعث العربً االشتراكً، 

المصااٌرٌة وال سااٌما ق ااٌة الشاارق األوسااط  األمرٌكااً هااذا ان البعااث لااه دور مماام بااارز وااً الق اااٌا العربٌااة
  (.ن.ع -التوكٌد منا) .(55)[والق ٌة الفلسطٌنٌة

ومماا ٌعازز هاذا . هذا التعاون مذ القوى الخارتٌة ٌتماشى ونسق التفكٌر األمرٌكً لططاحاة بحكام الازعٌم قاسام
 : االستنتاج، راي السفارة البرٌطانٌة وً بؽداد الذي تاا وٌه

[.    منذ زمن طوٌال باأن إزاحاة قاسام ممكناة با انقالب عساكري وقاط او باالؼتٌاال او كلٌممااانه كان من الوا]
كشفت الحكومة البرٌطانٌة بصورة رسمٌة عان اسارارها وحقٌقاة كاون ( على قاسم)سنة من االنقالب  30]وبعد 

ٌااادة الؽاردٌاااان راتاااذ مااافالً تر)ومسااااعدة حكوماااة مكماااٌالن البرٌطانٌاااة . C.I.Aاالنقاااالب قاااد تااام بمسااااندة الااا  

01/01/1994])(56) . 

وألكمال هذا السٌاق إلى نماٌته، نذكر هنا بع اً من ااراا التً كتبتما السفارة المذكورة اعال  ٌوم االنقالب وما 
 : (57)قبله بب عة اٌام حول ذات المو وع

 : كتب السفٌر البرٌطانً، قبل االنقالب بعشرة اٌام، تقرٌراً لحكومته تاا وٌه ما ٌلً

لتتٌهو قتتد ختترو عتتن طتتورم فتتً التتتهةو علتتى إإن القتتا و باألعمتتال األمرٌكتتً قتتال لتته ٌبتتدو أن قاستتو بالنستتبة ] اا 
وٌعتقتد أن وزار  الخارةٌتة األمرٌكٌتة قتررت أنته ... الو ٌات المتحد  األمرٌكٌة فتً كتل مناستبة ممكنتة تقرٌبتا  

 . (58)حان الوقت للرد على تهةمات قاسو



المإامرات ضد قاسو من قبل مةموعات ضتباط الةتٌم مستتمر  ومعظتو المةموعتات ذات تعتاطف قتومً أو   
 (شباط 7تقرٌر فً . )أو من األردن. و. ع. بعثً، ومعظمهو عندم درةة من التؤٌٌد إما من و

ـتت شتتركة نجتتط العتتراق قللتتت متتن إنتاةهتتا ومتتن أرباحهتتا بستتبب مصتتادر  قاستتو متتن طتترف واحتتد لمعظتتو منتتاطق 
  ستثمارا

ـتت إن استتتبدال الستتلطة ربمتتا لتتن ٌكتتون هاد تتا  وحتتتى عتتد  أٌتتاو أو عتتد  ستتاعات متتن ا ضتتطراب، وستتوف تكتتون 
 . خطر  على المواطنٌن البرٌطانٌٌن

شااباط برقٌااة تاااا وٌمااا ان ممفاال الوالٌااات المتحاادة قااال ان التقٌااٌم  7 اا بعفاات البعفااة البرٌطانٌااة وااً الناااتو وااً 
داخلٌا  لقد فقتد القتو ، وهنتاك احتمتال أن الستخط ... ف فً كل النواحً منذ الثور إن قاسو ضع: األمرٌكً كان

 . الداخلً قد ٌصل نقطة عندما   تتدخل القوات المسلحة إلنقاذم

أنه ٌنبغً أ  ٌقلل البرٌطانٌون من شؤن قابلٌة أو عزو القتاد  الةتدد، علتى اظهتار : ـ كما أن وةهة نظر أمرٌكا
 . تدبٌر وتنجٌذ انقالبهو الشةاعة والعزٌمة فً

: مادٌر قسام الشارق األوساط واً الخارتٌاة األمرٌكٌاة للسافٌر البرٌطاانً واً واشانطن ان/   قال السٌد ساترولنػ 
الفورة لو انتتت نظاماً ذا طبٌعة بعفٌة وإن سٌاساته سوؾ تكون مقبولة على األرت  مان قبال حكوماة الوالٌاات ]

ووً الوقت نفسه وإن األمرٌكان كانوا وً الما اً ٌف الون . عتراؾ المبكرالمتحدة وٌبدو ان هناح ووابد من اال
انتظااار االعتااراؾ بنظااام تدٌااد وااً العااالم العربااً ماان قباال عاادد ماان الاادول العربٌااة قباال ان ٌمنحااوا االعتااراؾ 

لفاورة وإنمم سٌف لون االستمرار واً اتبااع هاذ  الممارساة لكاً ال ٌعطاوا االنطبااع انمام كاانوا وراا ا... انفسمم
المصااال  الؽربٌااة تكماان وااً المحاوظااة علااى ]وقااال اٌ اااً ان ...[ وان قادتمااا كااانوا تااابعٌن إلااى الوالٌااات المتحاادة

التوكٌادات . )(59)[النظام العراقً التدٌد، الذي ربما كان او ل ما ٌمكن ان نملح وً العراق وً الوقت الحا ر

 (. ن.ع –منا 

قااالب ببرٌطانٌااا، وااٌمكن تتبعمااا ماان خااالل تملااة ماان البرقٌااات الساارٌة امااا بصاادد عالقااة وتقٌااٌم بعاا  قااادة االن
 98منماا البارقٌتٌن السارٌتٌن رقام : والكتب الرسمٌة التً روعتما السفارات البرٌطانٌة إلى تماتما الرسمٌة العلٌاا

ن علاى التاوالً، التاً رواذ الحظار عنمماا، وتلاح البرقٌاة المرسالة ما 1963شباط  9و 8المدرختٌن وً  105و
 : السفٌر البرٌطانً السابق وً العراق التً ٌقول وٌما

وساألنً ... هذ  المادامرة بالاذات تبادو، مان المعلوماات القلٌلاة التاً املكماا، وكأنماا قاد بادات واً وقات وتاودي]
ربٌع تحرٌر ازوٌتسٌا وهو نصؾ مازح، ما التزا الذي نملكه وً الفورة العراقٌة التدٌدة، لذلح اتبتاه، باالطبذ 

 ...[. ً كنت مسدوالً شخصٌاً عنمابأن

  

التذٌن عنتدهو اتةتام شباط رسالة تبٌن وٌما توتمات قادة الفرق العساكرٌة التادد  22كما ارسلت السفارة بتارٌخ 
 : نلخص هذ  الرسابل بلؽتما بالقول. ملحوظ مإٌد للغرب بشكل قوي من خالل وةهة نظرها فٌهو

 صدٌق لنا؛ : ـ عارف عبد الرزاق]



 إنه نشط وذكً وودي تةاهنا وصدٌق لنا؛ : ـ صالح مهدي عمام

 قومً، وضد الشٌوعٌة بقو ، مٌال ةدا  إلٌنا؛ : ـ حردان التكرٌتً

 محب لبرٌطانٌا؛  : ـ خالد مكً الهاشمـً

 ٌبدو أنه مإٌد لبرٌطانٌا؛  : براهٌو األنصـاريإـ 

 مإٌد للبرٌطانٌٌن؛  : ـ عبد الرحمن عارف

اعتقتتل بعتتد انتجاضتتة الموصتتل، أطلتتق ستتراحه والتحتتق بشتتركة نجتتط العتتراق حٌتت  عتتٌن : رتـتت عبتتد الكتترٌو نصتت
 . مإٌد للبرٌطانٌٌن ومعارض لقاسو،  1961مراقبا ، تقاعد من شركة نجط العراق 

 . (66)[ضد الشٌوعٌة بشد : ـ ِسِةلّ عدد من األشخاص األكثر نجوذا  فً الحكومة هو

الصدٌق، المٌاال، الاودود، المدٌاد، لماا دالالتماا األكفار معناىً  مان : ت مفلال ٌخطا القارئ اللبٌب من ان مفردا
 . لفظما الوارد وً اللؽة الدبلوماسٌة ووً اعراؾ مراسالتمم السٌاسٌة

الذي لم نتابعه إلاى مرحلاة قادوم البعاث الفاانً، ألساباب ( سباق المساوات الطوٌلة)و من هذا التزا الٌسٌر من 
 : الزمنٌة التً ندرسما، وإن المقولة الشمٌرة التً اطلقما علً صال  السعدي والتً نصماتتعلق بمحدودٌة الفترة 

تصٌب كبد الحقٌقة والتً اكتشجها، حسب قوله، منذ التدقا ق [ إننا ة نا بقطار أمرٌكً وخرةنا بآخر برٌطانً]
كارفٌة التً ترتبت علاى االنقاالب لقد قالما بعد ان لمع بمرارة النتابج ال .األولى  ستٌال هو بالقو  على السلطة

والتااً حلاات بالبلااد ووااً نسااٌج التكوٌنااات االتتماعٌااة، وااً الااوعً االتتماااعً وتتلٌاتااه الحقوقٌااة والسٌاسااٌة 
 . والتمالٌة والدٌنٌة والفلسفٌة، وً عمق االنتماكات للذات البشرٌة وقٌمما

التً ال ( المتكلسة)، وبخاصة من القوى الحزبٌة لقد افار هذا االعتراؾ  تة كبٌرة ال تزال قابمة إلى ٌومنا هذا
دون  تبنااً مشااروعما وردٌتمااا علااى اساااع اللحظااة التارٌخٌااة وتتلٌاتمااا االتتماعٌااة، باال علااى اساااع المطلااق

كماا انماا لام تنظار . ، المتتاهل للزمن وتناق اته للمكونات االتتماعٌاة ومصاالحما، وللمعالتاات وبادابلماالنسبً
ة إلاى االنقالبٌاة العساكرٌة وتشاابكاتما التارٌخٌاة ومقادماتما ومسابباتما وإلاى النتاابج التاً بروح نقدٌة ومو وعٌ

لذا تحاول هذ  القوى نفً هذ  المقولة بصورة متردة، دون ان تطرح على ذاتماا قبال ااخارٌن، . تمخ ت عنما
 ن المساادول الحزبااً األولالمبااررات العلمٌااة واألدلااة المادٌااة التااً تنفااً م اامون هااذ  المقولااة، ولماااذا قٌلاات ماا

ملحماة بطولٌاة وفاورة شاعبٌة وقومٌاة، وعاروع )؟ مكتفًٌة بنفٌما ومبررة االنقاالب بلؽاة إنشاابٌة با اعتبار  آنذاح
لناتمعن واً الحادث وافاار  .. وعالً انماا ملحماة دموٌاة قال نظٌرهاا واً تاارٌخ العاراق المعاصار(. الخ... الفورات

 ؟......!!ولٌكن منه عبرة للقادم 

  

  

 



 :الهوامم

  

كاذلح راتاذ وٌصال حبٌاب الخٌازران، . ، مصدر ساابق272   271علً كرٌم سعٌد، مراتعات، ص . د( 52)
 . 2001/ 26/07مصدر سابق الحلقة السادسة، وً 

 270المصدر السابق ص ( 53)

بالتعاااون بااٌن المخااابرات االمرٌكٌااة والبرٌطانٌااة هااذ  االسااماا شاااركت وااً التمٌبااة النقااالب وااً سااورٌا ( 54)
، وُسلمت األسلحة لمم بواساطة  اابط االساتخبارات العراقاً الاربٌع صاال  1956والحكومة العراقً وً عام 

راتذ وقابذ المحكمة العسكرٌة العلٌاا الخاصاة بمحاكماة رتاال العماد الملكاً، كاذلح راتاذ . ممدي عمال آنذاح
وً كتابه حبل مان رماال،  1980   1950ل المخابرات األمرٌكٌة وً الشرق األوسط ولبركرٌن اٌفالند، مسدو

 1985سمٌل زكار، دار طالع، الطبعة الفانٌة، دمشق . قصة اخفاق امرٌكا وً الشرق الوسط، ترتمة د

 ، مصدر سابق239مطٌذ النونو، ص ( 55)

رح المدلاؾ هناا اٌ ااً مختلاؾ القاوى ، وٌشا35البروسور كمال متٌد، النفط واالكراد، مصدر سابق ص ( 56)
إستؽلت الدول الؽربٌة تخاذل الحزب الشٌوعً واخذت زمام المبادرة إلساقاط قاسام : ]المساهمة باالنقالب بالقول

واتفقاوا مان التماة األخارى . وقامت بتموٌل وتسلٌ  البعفٌٌن لمماتمة الشٌوعٌٌن واؼتٌالمم. وتحطٌم المد الفوري
وقااام هاادالا بحماال سااالح الشااا  . ة وتحرٌااح الزعامااات الكردٌااة  ااد عبااد الكاارٌم قاسااممااذ شااا  إٌااران علااى تعبباا

حاٌن نتا  االنقاالب البعفاً   العااروً الاذي ناال  1963واستمروا وً محاربة الحكوماة حتاى الفاامن مان شاباط 
 .  11رقم كذلح راتذ نص مقالة ترٌدة الؽاردٌان، وً الملحق [. تأٌٌد ومساندة تمال عبد الناصر والبرازانً

 . شباط، مصدر سابق 8حامد البٌاتً، اسرار انقالب. كل هذ  النقاط مستلة من د( 57)

ٌااراد هنااا بالخطاااب الااذي القااا  الاازعٌم قاساام، امااام ماادتمر الممندسااٌن قبٌاال االنقااالب، والااذي ناادد وٌااه ( 58)
ا واً طباذ منشاورات سارٌة  اد بالسفارتٌن البرٌطانٌة واالمرٌكٌة على تدخالتمما وً الشأن الاداخلً، إذ سااهمت

كما هاتم الحكومة االمرٌكٌاة علاى صاروما االماوال لردسااا العشاابر واالؼاوات االكاراد بؽٌاة . السلطة الوطنٌة
وٌااذكر اسااماعٌل العاااراؾ، . توسااٌذ نطاااق الحاارب الكردٌااة وعاادم االسااتتابة للعفااو الااذي اصاادر  الاازعٌم قاساام

السفارة البرٌطانٌة وزعات نصاؾ ملٌاون دٌناار واً منطقاة كردساتان  إستناداً إلى خطاب الزعٌم الذي اكد وٌه ان
التاً تعمال مان اتال (( القابد ٌحاذر واشانطن))وقد عكست صحؾ تلح الفترة احتتاتات الزعٌم بعنوان . وحدها

ٌّار مان . االطاحة بالحكم والتدخل وً الق ٌة الفلسطٌنٌة وكان رد وعل االمرٌكان هاو التمدٌاد ب ا إسقاطه إذا لام ٌؽ
 . سٌاسته المناه ة لتوهر سٌاستمم االمبرٌالٌة وً المنطقة

شاباط واً  8حامد البٌاتً، اسارار انقاالب . ٌناٌر لدى د/ كانون فانً  28راتذ نص التقرٌر المدرخ وً ( 59)
 139األولى، ص . ، ط1996العراق وً الوفابق السرٌة البرٌطانٌة، مدسسة الراود للنشر والتوزٌذ، لندن 

، تقرٌر الملحق العسكري البرٌطاانً إلاى وارع (7)، وللمزٌد راتذ الملحق رقم 57ر السابق، ص المصد( 60)
 .1963شباط  25عسكرٌة والمدرخ وً المخابرات ال


