
  3691شباط الدموي  من خفاٌا انقالب

 ةالمسافات الطوٌل سباق
(9-9) 

 عقٌل الناصري. د 

 

  :ال ٌزال القطار أمرٌكٌا  

 : بصدد الموضوعة اعاله يقول حسن العلوي ***

شباط، يستشهد المحددوون والتتداب بمقولدة و دل علدا لسدان علدي السدعدي  8وحول العامل الدولي في انقالب ]
. (كيًأننا جئنا إلى السلطة بقطار أمرٌ): شباط ونائب  ئيس الوز اء آنذاك 8زعيم الحزب والمساهم في ح تة 

حدوني هاني الفتيتي، عضو القيادة القط يدة وعضدو المسلدس الدوطني لقيدادة الودو ة التدي حطاحدل بحتومدة عبدد 
ذتد  )، حن عضدواً فدي حدزب البعدد وقدد 1987الت يم قاسم، قائالً وبحضو  عدد من األصدقاء في شه  شباط 

متدن توضديف فتد ة للد د بهدا علدا سأله قبدل حيدام عدن حقيقدة مدا ينقدل عدن لسدان صدديقه السدعدي، وهدل م( حسمه
 [(93)نعم سمعته ذلك حتو  من م ة:  مضان؟ فأساب الفتيتي 14منتقدي وو ة 

 : علي ت يم سعيد التتو  ال احليقول  و ***

إن علي صالف السعدي بعد عودته من المنفا َعبَ  عدن  ببتده :  وى لي شاع  الع اق مظف  النواب في ب لين]
مظف ، وتان يلف علا خلوة معه يدافع فيها عن نفسه وتدان الشداع  يصدده بسدبب موقفده بــإقامة عالقة طيبة مع 

وعنددما حذعدن ... الذي مو سل فيه حعمال القتدل والتعدذيب وتصد فال بامضدة ومشدبوهة 1963من قادة نظام 
منده لدم  والخدط الق يدب( حي السدعدي)حوال، حنده : النواب واسدتمع إليده، طالبده السدعدي بأهميدة حن يصددق مدا يلدي

وحلددف علددا ضدد و ة إبددالا ممولددي األطدد او الوطنيددة شدديوعيين . يتونددوا إطالقدداً علددا صددلة بأيددة سهددة حسنبيددة
هدذا اعتد او ضدمني بوسدود عالقدة للسندا  الخد  بدالقوى األسنبيدة ـ )وح تيين وحت اد وبعويين يسدا يين بدذلك 

واليسا  عموماً بض و ة الوصدول بالتعداون  ، وانياً، طالب القيادة الم تزية للحزب الشيوعي الع اقي(الناص ي
والتخطدديط لمسددك زمددام السددلطة، ألندده يعلددم حن حخطددا اً سسدديمة تنتظدد  العدد اق وحتددد اسددتعداده و ببتدده الشددديدة 

ووالوداً، قدال ... وخاللها 1963 مضان  14بمحتمة عادلة وعلنية يقو فيها متهماً ليعت و بحقيقة ما س ى قبل 
خامسداً، ...  مضان اتتشو حنه وسماعته يسي ون دون إ ادتهدم بقطدا  ماتنتده حم يتيدة حنه وبعد دقائق من وو ة

، تلهم عندهم عالقة مع السفا ة الب يطانية ـ ما عدى البت  الدذي ال حعد و عنده 1968تموز  17قال عن قيادة 
ن، حنده يخداو وبعد ذلك سلسنا إلا بقية الحضو  فقال بحضدو  حمدل الشد قي وعبدد السبدا  محسدن وآخد و. شيئاً 

 ...[. تتابة مذت اته، ألنها ستؤدي إلا قتله و بما اإلساءة لزوسته

وفيً ذي ا السيٌاق أخبرنيً ٌيونا الطيائًل أن السي دي ]... علي ت يم القدول بصددد الموضدوعة . ويتمل د ***
 [. (96)بالقاذرة وكرر فً بغداد أنهم جاإوا دون قصد بقطار ماكنته أمرٌكٌة 3691أخبره فً عام 

 : حشا  إسماعيل العا و في مذت اته إلا ***



فيً مصيٌف بدميدون فيً لبنيان وكيان ذاربيا  مين  3691وتشاء الصدف أن ألتقً عليً صيالا السي دي سينة ]
 ال راق مطياردا  مين سيلطات عيارف وكيان فيً دالية مزرٌيةل ر، الئٌيابل بائسيا  ف كرتيه بميا قليت ليه عين عبيد

ل ميا كنيا ن يرف (91)ليم ٌكين بٌيدي كيل شيًء: قٌفًل فؤجابنً قائال  السالم عارف عندما كان ٌداورنً أئناء تو
  ؛[(91) لكل ولكن ال ٌن كانوا وراءه غلبونا لقد كنا فً قطار أمرٌكً

  

مستشيار السيفارة السيوفٌتٌة فيً بغيداد ... ) وحول ذال الموضوع، يش  محمد حديد فدي مذت اتده إلدا حن *** 
الب ي، باعتبياره أنيه منياوس لالسيت مارل وكنيت أرد علٌيه أن ديزب ٌزورنً فً مداولة إلقنياعً بجيدوت تؤٌٌيد 

كان بتآمر مع المخيابرات اممرٌكٌيةل دتيى  3691وللمرة الئانٌة سنة  3691الب ، ومجٌئه إلى السلطة سنة 
كييان  3691أعتيرف بييؤنهم جيياإوا بقطيار أمرٌكييً ل وأن انقييالب ( وذييو عليً صييالا السيي دي) أن أديد قييادتهم 
... ع امميرٌكٌٌنل وكيان الوسيٌط فيً  ليك ناصير الديانً دٌنميا كيان سيفٌرا  لل يراق فيً بٌيروت أٌضا  باتفاق مي

(*3) 

  

، الصداد  32التي يصد ها الحدزب الشديوعي الع اقدي، فدي عدددها المد قم ((  سالة الع اق))نش ل مسلة  ***
نقلييت عيين حيددد ]، مقدداالً يشددي  تاتبدده، شدد يو ال بيعددي، إلددا مسلددة الطليعددة المصدد ية 1997حبسددطس /فددي آب

الس دي نفسه تؤكٌده على موضوع الرسالة التً ٌدتفظ بها الدزب الشٌوعً ال راقًل وذيً بتوقٌيع المرديوم 
تمدا حشدا ل  [.(96)ل ئم تؤكٌده عليى القطيار اممرٌكي91ًعلً الس دي وفٌها ٌ لن ندمه واعت اره عن جرائم 

 كير نها  الع بي والدولي قبل وفاته بأسابيع ساء فيهدا المقالة إلا آخ  مقابلة مطولة حس اها السعدي مع س يدة ال
 . القطار اممرٌكً المل ون ال ي سار على سكة اإلبادة

  

بموابددة ( ن.عالموسدده لعبددد التدد يم قاسددم ـ )تددان اإلنددذا  األم يتددي : ]ويشددي  زتددي خيدد ي فددي مذت اتدده إلددا ***
لقدد )وقدد صد   علدا صدالف السدعدي نائدب البتد  بعدد حن اسدتيقظ ضدمي ه . شدباط/ 8الضوء األخض  النقدالب 

وحمدد  بسلددده فددي مقدد   ئاسددة  1968، وسدد اء تصدد يحه هددذا اسددتدعاه البتدد  بعددد انقددالب ( تبنددا قطددا اً حم يتيدداً 
 [. (99)السمهو ية بحضو  ال ئيس نفسه ونائبه صدام

نالحظ حن هاني الفتيتي في مذت اته، يحاول تسليط األضواء علا عالقدال ا تبداط بداألسهزة ومن زاوية حخ ى 
إذ يتهم األول بـا تباطاته بدأسهزة . طالب شبيب وصالف مهدي عماش: األمنية الخا سية الونين من القياديين هما

 : األمن في السمهو ية الع بية المتحدة حيد يقول

ويؤتد . (91)[هزتها منذ حن تان طالباً في لندن وبعد حن قطع عالقته بالشيوعيينتانل لشبيب  وابط وطيدة بأس]
الحظل عالمال االنزعاج علدا ف يدد عبدد المسيدد الدذي الذ بالصدمل، وفدتف بابداً فدي : ]علا ذال المعنا بالقول

تدان شدائعاً عدن  الغ فة دخل منه طالب حسين شبيب الذي تان عضواً في القيادة القومية مقيماً في بي ول، ومما
 . (91)[طالب الذي د س في لندن حنه نسج عالقال متينة مع األسهزة المص ية

 : حما بصدد صالف مهدي عماش فيقول



، وهذا ما علمناه في وقٍل متأخ  وبعد نهاية الحتم، تان قدد طلدب عمداش إلدا ولديم ليتالندد ، 1962ففي حوائل ]
. الا المقدم محمد المهداوي وزمالئه الذي تان فدي دو ة تد يبيدةمعاون الملحق العست ي األم يتي في بغداد إب

وفعدالً تدم . تأخي  عودتهم من الواليال المتحدة إلا إشدعاٍ  آخد  بسدبب اعتقدال ضدباط الشد طة وتشدو تنظديمهم
وحتد طالب شبيب  . (96)[إبالا المهداوي بذلك مع تحيال حبو هدى ـ عماش، بعد استدعائه لغ فة آم  المعست 

 : علي ت يم سعيد بعنوان ذي داللة عميقة. الواقعة التي حو دها د هذه

  

 . (17)(أمرٌكً ٌنقل كلمة سر دزبٌة)

  

 : وم يشي  الفتيتي، حنه بعد استيالئهم علا السلطة

وكلفيه ( ميدٌر اممين ال يام اني اك ن الناصيري)أعلمنً طالب شيبٌبل أن البكير كيان قيد اسيتدعى جمٌيل صيبري ]
بال ولٌم لٌكالندل مساعد الملدق ال سكري بدال  مين عمياش الي ي كيان ٌتصيل بيه كيل ٌيوم بدضور عماش استق

إذ سددبق : ]1963ويسددتم  الفتيتددي بددالقول إن الدد ئيس ناصدد  سدبق وحن حددذ  السددعدي مددن ليتالنددد عددام . [سيبت
يعلدم بعالقدة  ولدم. ولم يفهم علي صدالف السدعدي آندذاك معندا التحدذي . وخدم في القاه ة وحسماه خبي  االنقالبال
 . (13)[ليتالند ببعض البعويين عست يين ومدنيين

 : وهذا ما حتده شبيب، عندما حشا  إلا حن عماش تان له

فدي السدفا ة األم يتيدة ببغدداد وتاندل  CIAلقاء دو ي يقوم به يوم السبل مدن تدل حسدبوع مدع مسدؤول محطدة ]
هدذا حقدام االتصداالل بسمدال عبدد الناصد  ولعدب  وح ى من الض و ي حن ندذت  بدأن ليتالندد... لقاءاتهما  سمية

دو  عضو اال تباط بين الضباط األح ا  المصد يين والدولدة األم يتيدة، واسدتم  يواصدل مهمتده ويتشداو  مدع 
 . (16)[قيادة مص  السديدة وبعد انف اد عبد الناص  ب ئاسة السمهو ية

البعويدين مددنيين وعسدت يين لدم ي بدب ( بعض)ُيستنتج من نص الفتيتي حن العالقة لم تشمل عماش فحسب، بل 
في التشو عنهم، ال هاني وال بيد ه، وهدذا يؤتدد مدا اسدتنتسناه مدن قدول السدعدي حن سناحده لدم يتدن علدا صدلة 

علمداً . وهذا يمول ححد حس ا  االنقالب التي لم تتشدو النقداط عدن حبعادهدا التليدة بعدد. بالقوى األسنبية تما م  بنا
غل تل ف صة في تل م ة نساف  فيها إلا خا ج البالد، فيقوم بـدـإعدام مسموعدة سديددة مدن تان يست]بأن عماش 
 . تما لو حن لديه مهمة محددة تتمحو  في إبادة قوى اليسا . (11)حسب قول شبيب[ الشيوعيين

 : لم تتن قوى االنقالب، وعلا  حسهم العست يون

قضياء عليى الشيٌوعٌٌن ميرة واديدة وإليى امبيدل أو أنهيم لتختار أنصاف الدلولل إ  أنهيم كيانوا ٌيؤملون فيً ال]
كانوا ٌرٌدون إقناع أنفسهم بؤن الشٌوعٌٌن إنما كانوا ٌدف ون ضرائب استدقت عليٌهم مني  زمينل اممير الي ي 

 . (11)[ٌبرر لهم ن للب ئٌٌن ن أف الهم تماما  

  



 :وكٌل الغٌر 

  

: العديد من الم اتز الغ بية، وخاصًة األم يتية والب يطانية، علا إسقاط حتم الزعيم قاسدم حيدد لوهتذا تعاون
ندفعل إلا إستغالل السفاء وتعميق الهوة بين السمهو ية الع بية المتحدة وحتومة الودو ة فدي العد اق، مسدتغلة ا]

اليددال المتحدددة االم يتيددة إلددا الشددعو  القددومي المتددأسج وخلددق مقاومددة شددعبية ضددد االتسدداه نحددو، فاتسهددل الو
إستغالل السفاء بين البلدين العد بيين واالسدتفادة مدن شدعبية الد ئيس سمدال عبدد الناصد  فدي العدالم الع بدي وفدي 

  28ففدي. الع اق علا وسده الخصدوص، لمهاسمدة حتومدة وقيدادة عبدد التد يم قاسدم ولتقدويض نظامده السياسدي
مخدداب ال األم يتيددة، حمددام لسنددة الشددؤون الخا سيددة فددي مسلددس صدد   آلددن داالس مدددي  وتالددة ال 1959آب يددل 

وحعلددن  ئدديس لسنددة الشددؤون ( الشدديوا األم يتددي بددأن الوضددع فددي العدد اق مددن حخطدد  األمددو  فددي العددالم اليددوم
بال بم من حن الشيوعيين في الع اق قاب قوسين حو حدندا مدن السديط ة علدا الحتدم، إال : الخا سية فلب ايل بأنه

يصل بعد إلا م حلة الخط ، فإذا تنبه الغ ب إلا استغالل الم حلة التي وصل إليها سوء العالقدة  حن الموقو لم
 . بين موستو وعبد الناص ، فإن األخي  بــإمتانه حن يلعب دو اً مهماً إلنقاذ الع اق

ؤتم  فدي مد 1959مدا س /آذا  14وزاد من  عب الساسة الغد بيين الخطداب الدذي حلقداه عبدد التد يم قاسدم فدي 
أعلن لل يالم بؤننيا أصيدقاء لليدول االشيتراكٌة وسيوف أعميل أنيا شخصيٌا  بكيل : ))الصناعيين الع اقيين وفيه قال

عقب  لك قررت الوالٌات المتددةل كما ((. نشاط وفق مصلدة الوطنل مننا وطنٌون ن مل لمصلة بلدنا وش بنا
. م. ع. اسم بيؤي ئمين مسيتغلة الخصيومة بيٌن  ٌبدول مداربة الئورة فً ال راق وإسقاط دكومة عبد الكرٌم ق

فاتجهت إلى التقيارب ميع اليرئٌا عبيد الناصير ب يد جفياءل وخففيت مين خصيومتها ليهل لتسيتفٌد مين . وال راق
 (. ن.عـ  االتوتيدال من. )(16)([الشٌوعٌة)مكانته فً إنقا  ال راق من 

  

يوضدف الصدو ة التدي نسدستها العالقدال الدوليدة فدي  هذا االستنتاج الذي يتفق عليه توي  من الباحوين والسياسيين
قاسدم، وتوافقدل المصدالف /المنطقة وبتلك الحسج بي  الموضوعية، إذ تالقل المتناقضال لتطويدق حتومدة تمدوز
انددفع متساوبداً مدع بعدد ]... بين ام يتا وال ئيس عبد الناص ال ابب في تحقيق زعامته األنوية الف دية، والذي 

، حسدب قدول طالدب شدبيب، ألسدل اإلطاحدة بحتدم (19)[تل دعم ومؤاز ة ويظهد  لده الدود التدامالع اق، يعطيه 
االقتصدادية ونظ تده /الزعيم قاسدم مدع حنده األقد ب فدي سدوه ه إلدا الناصد ية إذا نظ ندا إلدا حهدافده االستماعيدة

عددا و وهددذا مددا االسددت اتيسية لةمددة الع بيددة ممددا لدددى حددزب البعددد الع اقددي، وحتددا مددن حليفهددا عبددد السددالم 
، حيددد اتهددم الدد ئيس عبددد الناصدد  حددزب البعددد بمددواالل 1963توصددلل إليدده القيددادة المصدد ية بعددد انقددالب 

االستعما ، عندما حوضف بص يف العبا ة مخاطباً الوفدين الع اقي والسو ي، حوناء مباحوال الوحدة الوالوية عدام 
اسدمعوا سميدع محطدال . ا  ومدع حعدوان االسدتعما إن حزب البعد يتحالو اليوم مدع االسدتعم: ]، بالقول1963

يصدفقوا : االستعما ، اق حوا سميدع صدحو االسدتعما  والصدحو العميلدة وشدوفوا بيقولدو إيده علدا حدزب البعدد
 اديدو . دي ال يحة اللي إحنا شفناها النها ده والتي تدعو إلدا الشدبهة.. لحزب البعد، وسعداء سداً لحزب البعد

إذن هدل . بعد، الس ايد الناطقة باللغة الع بية وباللغال األسنبية بتدافع عدن حدزب البعددلندن يدافع عن حزب ال
يستطيع حزب البعد حن يسأل نفسه بعد هذا هل هو ماشي في الط يق الصحيف؟ لقدد حصدبف حدزب البعدد يعتمدد 

 . (11)[علا العناص  التي تعاونل مع االستعما  ليضع البالد داخل مناطق النفوذ االستعما ية

لتن لماذا لم يتساءل ال ئيس ناص  عدن مبد  ال تعاونده مدع حدزب البعدد الع اقدي إلسدقاط حتدم الدزعيم قاسدم؟ 
ولمدداذا حخددذ علددا عاتقدده محا بددة قددوى اليسددا  وخاصددة الشدديوعي منهددا فددي المشدد ق الع بددي؟ هددل هددذا تددان مددن 



م ينتقدد مسدي ة االنبعداد الحضدا ي ض و ال الوحدة الع بية؟ حم من مقتضيال الزعامة لةمة الع بية؟ ولماذا ل
في مص  بالت ابط مع مصالف األمدة فدي األمدد البعيدد ضدمن تحدالو القدوى التقدميدة؟ حم حن هدذا التدالم سداء بعدد 

 اختالو مصالحه و ؤاه مع موقو البعد المتطلع، هو الخ  لزعامة األمة؟ 

سداءل بإنسدازال ) تمدوز  14قدول حن ودو ة ويصب في هذا االتساه المسا  المادي لتا يخ الحزب حيد يمتننا ال
، مندذ ذلدك الحدين والواليدال 1963سديدة وس عان ما انتهل بعد خمس سنوال بانقالب لبعد علا الوو ة عدام 

 .المتحدة تدي  الوو يين الع اقيين الذين ساعدتهم في الوصول إلا السلطة وم البقاء فيها

( آل عدا و والبتد )األولدا   يوعية فأيددل الحقبدة البعويدةوتانل لواشنطن مصالف فدي اسدتخدام البعدد ضدد الشد
عصد  ) وتانل لها مصالف في استخدام البعدد ضدد الودو ة اإلسدالمية فدي إيد ان ، فأيددل الحقبدة البعويدة الوانيدة 

وم انتهل مصالحها (. عص  صدام حسين في التسعينيال) ، وم حخ سته مها (صدام حسين األول في الومانينيال 
ضيد الشٌوعٌةوضيد الئيورة اإلٌرانٌية  ..عد الع اقدي وحط وحاتده الوو يدة التدي حدل إلدا المهدام الدوالد تساه الب

دور الب يي، وكييٌال  علنٌييا  للقييوت القومٌيية انتهددا ... وبانتهدداء الملفددال الوالوددة. وضييد السييٌادة ال ربٌيية علييى اليينفط
وهدذه . (6*)  ...والٌيات المتديدة ومصيالدهاال ربٌة والئورة ضد الوالٌات المتددة وإسرائٌلل ووكيٌال دقٌقيا  لل

الفتد  )تعود إلا دوافع التأسيس لذال البعد والتامنة في البدء في محا بة  بين البعد والواليال المتحدة  العالقة
محمددد الزعبدي عضدو القيدادة القوميدة للحدزب المدذتو  ، فددي , وهدذا مدا ذتد ه د.. فدي الدوطن الع بدي( الشديوعي

يحددد فيهدا  1948حيدد حشدا  إلدا وويقدة حزبيدة داخليدة عدام . ي حلمانيدا الديمق اطيدة سدابقاً حط وحته للدتتو اه ف
األ حس مددن تتددوين الحددزب وهددو الوقددوو بحددزم ضددد انتشددا  حفتددا  االشددت اتية : " ميشدديل عفلددق الهدددو بددالقول

 . (1*)... العلمية تحديداً ومناهضتها في العالم الع بي والمش ق منه خاصة

  

حعداء قاسم حن يخلقوا ـ عب  اإلعالم المباش  والعمدالء فدي الدداخل ـ هيسانداً فدي الشدا ع الع اقدي  وهتذا استطاع
حصبحل األحاديدد السياسدية تمدا لدو حنهدا ضد و ة حياتيدة، يدتتلم فيهدا السميدع دون اسدتوناء، فدي سداحال العمدل 

، فدي المعاهدد (11) أل سدتق اطيةوالمقاهي، في الوحدال العست ية والسوامدع، فدي الحاندال الشدعبية والندوادي ا
 . تما تانل شاملة لتل مناحي الحياة وانخ طل بها تل التتوينال االستماعية واالونية. التعليمية والبيول

لهددذا االتسدداه حو ذاك، وحصددبف االحتدد اب الق ينددة وحدى ذلددك إلددا انقسددام المستمددع وانشددطا ه عموديدداً بددين مؤيددد 
الدائمة للحالة العامة، وس ى حتا داخل حصغ  وحدة استماعية وهي العائلة، لقد عمق و سخ هدذه األمدو  تود ة 

وهذا ما حب ق الزعيم قاسم في لسة هذا الوضع بي  المنطقي وبي  العادل، وبالتدالي شدل . المحاوالل االنقالبية
مما سهل لقوى االنقالب التاسع والوالوين، التحد ك بح يدة وعلنيدة نسدبيتين . صلة البناء حو يتادهاقد ته علا موا

 . للمضي في تنفيذ مخططهم

تزامن هذا الوضع الداخلي مع اشتداد الضغوطال التآم يدة الخا سيدة إلسدقاط النظدام مدع وصدول مسدؤولين مدن 
ذتد ه سدت تي  الحدزب الشديوعي الع اقدي آندذاك، فدي  المخاب ال األم يتية لإلش او علدا االنقدالب، حسدب مدا

 : سياق تحليله لطبيعة الح تة االض ابية، عندما قال

إن طبيعة الح تة اإلض ابية القائمة  سعية ألنها منطلقة من شعا ال معادية للشيوعيين والح تة الديمق اطية، ]
 وو ال اهنة حيد المعلومال المتوف ة لددينا وينبغي حن يالحظ حن توقيتها في الظ. ومنطلقها انقسامي استفزازي

تؤتد وسود نشاط تآم ي  سعي، وحن مست  ديفز مدي  المخاب ال الم تزية في الشد ق األوسدط الدذي هدو الن 
 . (16)[في الع اق، من خططه تما فهمنا إوا ة اصطدامال ونزاعال ضد الحتومة



م يتيدة، تعدد الخطدط لسدالء  عاياهدا، إذ تتبدل السدفا ة آنذاك بدحل السفا ال الغ بية، وبخاصدة الب يطانيدة واأل
 : ، تقول فيه1963فب اي  / شباط 7الب يطانية في بغداد، في تق ي  لها يوم 

إن استبدال السلطة ربما لن ٌكون ذادئا  ودتى عدة أٌام أو عدة ساعات من االضيطرابات سيوف تكيون خطيرا  ]
ً السفارةل وربما ٌئٌر تدخال  من قبل وادد أو أكئر من جٌيران على المواطنٌن البرٌطانٌٌن وعلى بناٌة وموظف

مييواطن برٌطييانً فييً ال ييراقل والسييفارة أعييادت النظيير   3977إن خطييط اإلخييالء الم ييدة موجييودة ليين. ال ييراق
 . (17)...[مإخرال وقوت خططها لدماٌة الموظفٌن وتدمٌر اموراق وإبقاء االتصاالت الطارئة مع لندن

يتددا حددزب البعددد ، تمسموعددة، ومددن خددالل ضددباطه العسددت يين بددديالً مددن اختيددا هم شخصددية لقددد اختددا ل حم  
لقددد سدداء هددذا االختيددا  بعددد تسددا بهم الفاشددلة فددي انقالبددال سددو ية حواخدد  األ بعينيددال وحوائددل  -عسددت ية قائدددة

ب ، علددا حيددد حفادهددا مددن االنقددال 1949الخممسددينيال وخاصددة ً تسدد بتهم مددع انقددالب حسددني الددزعيم فددي آذا  
ويمتلدك قاعددة استماعيدة لهدا { الصيفوة المختيارة} اعتبا  حن الحزب الذي يقود االنقالب يمولون حسب تعبيد هم 

ولتدن مدن د اسدة واقدع حدزب . سذو ها في الواقع السياسي وحتا يحيطدوا حنفسدهم بهالدة مدن الشدعبية والقداسدة 
، ُيالحدظ حن الحددزب لدم يتددن (1963  شددباط 9 - 1958تمدوز 14)البعدد فددي عد اق السمهو يددة األولدا النيدد ة

حتو  من مس د تابع، من حيد المضمون، للعست يين وما القيادة المدنية سدوى زعامدة واسهدة وهدذا مدا اتتشدفته 
الوصل مع القوى الخا سيدة حسدب اعت افدال   وهؤالء العست  تانوا صلة, القوى المدنية بعد ابتصابهم السلطة

 . (1*)  بي  المباش ة(واد، علي صالف السعدي، طال شبيبحازم س)قادة الخط المدني 

أن الشييروط الالزميية لبقيياء أي ديياكم أو مجموعيية دكييام مئييل دكوميية )... : تددان األم يتيددون يؤتدددون دومدداً 
أن ٌظهر بمظهر ٌستدٌل القيول م يه أنيه صينٌ ة لنيا وأن ٌتصيرف بطرٌقية ال تظهير أي انسيجام ميع ... امقلٌة

  صار فينن مسياندتنا مي زعيٌم للوصيول إليى سيدة الدكيم والبقياء ذنياك دتيى ٌدقيق لنياوباخت. أ واقنا ومٌولنا
ب ض المصالا التً نرٌدذال ال بد أن ٌرتطم بالدقٌقة القاسٌة ل وذً أنه ال بد من توجٌيه ب يض اإلسياءات لنيا 

بييع  لييك كمييا أن ذٌكييل النظييام السٌاسييً اليي ي ٌت. دتييى ٌييتمكن ميين المدافظيية علييى السييلطة وضييمن اسييتمرارذا
الداكم البد أن ٌكون طبٌ ا  وفطرٌا وغٌر مصطن ة وبالتالً ٌجب أن ٌتضمن ب ض ال ناصر التً تضمر ال داء 

، وما لعبته المسموعة العست ية التي نفذل ما ت يدده حم يتدا 1963وهذا ما تان مع انقالب . (6*)... لمصالدنا
 .تا يخ السياسي لسلطة االنقالبوالمشبوه ما يوبته ال( اإل ادة الخفية)من حهداو ومولوا 

ن التبياٌن بيٌن عيامً إ: )وٌقٌم الدزب الشٌوعً البرٌطانً من خالل المقارنة التارخٌة ماذٌة االنقالب بالقول 
الوطنٌية داخيل ال يراق بدمياا  3661فقيد اسيتقبلت ئيورة تميوز . دلٌل ال ٌدتا  إلى إٌضيا  3691و 3661

وأنزلت القوات اممرٌكٌية فيً لبنيان . االست مارٌٌن ارت بوا بشدة ولكن. وغبطة وبمظاذرات اسبشارٌة واس ة
كيان الوضيع  3691ولكين فيً شيباط . ولكينهم ليم ٌجيرأوا عليى المخياطرة ب يدوان مباشير. والبرٌطانٌة امردن

م كوسال إ  أن االست مارٌٌن ذم ال ٌن عبروا عن الغبطة والدماا بٌنما داخل ال يراق ليم تخير  أي مظياذرة 
 (9*) والتجؤ النظام الجدٌد إلى إعالن منع التجول وشن إرذاب شامل. تؤٌٌدٌة

  

 :الهوامش

  



إن التنتيددل بددالقوى .  26دولددة المنظمددة السدد ية، مصددد  سددابق، ص : العدد اق: حسددن العلددوي فددي تتابدده (93)
بعدد :" ك بقولده الديمق اطية حوا  اشمئزاز حتا بعض البعويين القياديين ومنهم حت م الحو اني الذي يشي  إلدا ذلد

حن بدحل الصحو ووتاالل األنبداء تنشد  بعدض التفاصديل عمدا يحددد فدي العد اق، ازداد حدذ ي وتشداؤمي بدل 
وتعدذيبهم ، ولدم يعدد وا داً مدا تمنينداه  بالدرا القومً فيً اعتقيال افالف حصبحل فزعاً مما يقوم به ما حسموه 

شدداؤم التصدد يف الددذي نشدد ته وتالددة األنبدداء الف نسددية لهددا مددن توسيهددال ديمق اطيددة، وممددا عددزز هددذا الحددذ  والت
إن الوضع الحدالي : " عندما قال ... لسو ج بول مساعد وزي  الخا سية األم يتي دين  اسك( 1963/ 11/2)

في الع اق يعتب  فأالً حسناً بالنسدبة للمسدتقبل ألن الحتومدة السديددة مشدبعة بالمعداني القوميدة، وسياسدتها سدتتون 
". ة مع الناص ية زمناهضة الشيوعية وسيتون لديها الحظ الواف  من التمتن مدن العمدل بصدو ة فعالدةبالباً متفق

تما عززه حيضاً مع فتي وعدم وقتي بقد ة علي صالف السعدي علا قيادة الوو ة التي تولي فيهدا حخطد  الم اتدز 
البعد التي متنته من مساعدة ميشديل  عندما حصبف نائباً ل ئيس الوز اء ووزي اً للداخلية باإلضافة ل ئاسة حزب

وتدان علدي صدالف السدعدي يزو ندي بدال . عفلق علدا عقدد المدؤتم  القدومي الخدامس، الدذي مدزق وحددة الحدزب
لقد حصدبف إنسداناً محطمداً مدا حن يسدتع ض مدا مضدا مدن ححدداد ودو ة . لً مودته وئقته وندمهانقطاع ويظه  

وتان يحمل ميشديل عفلدق مسدؤولية تدل . بصو ة تدعو إلا ال واء  الوامن من شباط في الع اق حتا ينفس  باتياً 
ولقددد حدددوني بعددض عا فيدده حندده تويدد اً مددا . مددا ا تتبدده الحددزب بعددد المددؤتم  الخددامس فددي سددو ية حو فددي العدد اق

 اسع، حتد م الحدو اني ، (يستيقظ في الليل فزعاً علا ص اا المعذبين ومن حب ق في نه  دسلة من الشيوعيين 
 .، مصد  سابق60، الفق ة 5ل، المسلد المذت ا

 . ، مصد  سابق291علي ت يم سعيد، م اسعال، هامش ص . د( 96)

 .، مصد  سابق489. محمد حديد ، مذت اتي، ص (3*)

ونسحندا، ودخلندا إلدا وزا ة : ]ويشي  هاني الفتيتي إلا عدم تحتم القيادة القط يدة بالسدلطة آندذاك، فيقدول (91)
وم القص  السمهو ي، وإلا الوزا ال تافة، ومؤسسال الدولدة، وتنسدمنا هدواء المبداني  الدفاع، ومسلس السيادة،

 تدان السديش، ومددي  حتان تبا  الضدباط،  ئديس السمهو يدة و ئديس . ولتننا لم نسد السلطة. الحتومية االمتيفة
بداد  قواعدده الح تال وقادة الف ق، والوحدال األساسية الضا بة، خدا ج سدلطة الحدزب، وعلدا النقديض مدن م

. تانل السلطة هناك، في المعست ال، والوحدال العست ية، التي تدين بالوفاء للقيدادال العسدت ية العليدا. ونواياه
حليس السيش مؤسسة، لهدا تقاليددها وقوانينهدا؟ تاندل السدلطة هنداك، فدي دوائد  االسدتخبا ال واألمدن والشد طة، 

تد اد، وحدول أل، وحدول الدنفط، وحدول دو  الحدزب، وحدول احليسل هذه حدوال السدلطة؟ واختلفندا حدول الوحددة
 اسددع نددص .[ التويددل، وحددول السدديش، وحددول قددانون االصددال  الز اعددي وحخيدد اً حددول مددن يملددك السددلطة

، والمنشدو ة فدي س يددة الدديوان، السدزء الوالدد عدام 1990المحاض ة التي حلقاها فدي  واق التوفدة بلنددن عدام 
 . دا، منشو ال الموسم، هولن2000

 . ،427إسماعيل العا و، المذت ال، مصد  سابق ص  (91)

حول موضوع هذه ال سالة حاولل مع فة تنهها، لذا استفس ل من قيادي فدي الحدزب الشديوعي الع اقدي  (96)
االتشددتيلي فيصددل لعيبددي فددي متتددب ،  بددب عدددم ذتدد  اسددمه، بحضددو  2000يوليددو / تمددوز 24فددي لندددن يددوم 

يعقوب قوسمان، وافاد حن علي صالف السعدي ال يستطيع إدانة نفسه ويتتب  سدالة تح ي يدة تدينده وحزبده بهدذه 
لة تانددل االبسدداطة، وحن تاتددب المقددال، شدد يو ال بيعددي، لددم يتددن دقيقدداً فددي عدد ض الموضددوع حو  بمددا حن ال سدد

 . شفوية



اهيم الموسوي عضو المتتب السياسدي آندذاك، فأسداب ب سدالة تح ي يدة بتدا يخ تما استفس ل حيضاً من باق  اب 
اما سإالك بصدد استالم رسالة خطٌة من علً صالا الس دي ٌوضا فٌهيا ندميه عليى : ]قائالً  12/11/2000

أنً بصفتً عضو فً المكتب السٌاسً اني اكل أي : فؤقول 3691ما اقترفه دزب الب ، بدق الشٌوعٌٌن عام 
الم نٌةل ورغم أنً قضٌت نصف ال ام امول وكل ال ام الئانً منهيا فيً الخيار ل  3696ن  3691عوام فً اال

 ليك من وجيود ذي ه الرسيالة سٌصيل إليى . فلم أسمع بوجود مئل ذ ه الرسالة الخطٌة من علً صالا الس دي
ٌم أدميد عضيو المكتيب علم كل القٌادة دتما  وكان بقربً اني اك فيً موسيكو السيكرتٌر امول عزٌيز مدميد وكير

ربميا جيرت تؤوٌيل أدادٌي، . السٌاسًل ومجموعة واس ة من أعضاء القٌادة فً براغ فً مقدمتهم زكً خٌري
 [م ٌنة لتصاغ بالصٌغة المكبرة الم كورة أعاله

 . 240زتي خي ي، صدى السنين في ذات ة، مصد  سابق، ص  (99)

 . 99وتا  الهزيمة، مصد  سابق، ص ،ح هاني الفتيتي (91)

 . 141المصد  السابق ص  (91)

 183المصد  السابق، ص  (96)

 . 276علي ت يم سعيد، م اسعال، مصد  سابق، ص . د (17)

 . 298و 283هاني الفتيتي، مصد  سابق، ص ( 13)

تدذلك للمزيدد  اسدع مدذت ال حدازم سدواد فدي . 276علي ت يم سعيد، م اسعال، مصد  سدابق، ص . د (16)
 .في عدة حلقال  2004اط س يدة الحياة ، شب

 . 192علي ت يم سعيد، م اسعال، مصد  سابق، ص . د (11)

 . 301بطاطو، السزء الوالد، مصد  سابق، ص ( 11)

 . 285إسماعيل العا و، مصد  سابق، ص  (16)

 . 34علي ت يم سعيد، م اسعال، مصد  سابق، ص . د (19)

 . 211مستل من مطيع نونو، مصد  سابق، ص ( 11)

، 2005، مي يدل القداه ة  170. ححمد المسلماني ، خ يدو الودو ة ، صدعود وهبدوط العدالم الع بدي، ص (6*)
 .1.ط

، 1993تشد ين الوداني  113ناص  الناص ، لنحدد المسؤولية في البدء، س يدة الغدد الدديمق اطي ، العددد  (1*)
 .لندن



لتنسديق بينهدا وبدين العناصد  االسنبيدة وتلدك لعبل هذه النوادي دو اً في التقاء القوى المناهضة للسدلطة وا (11)
العاملة في الحقل الدبلوماسي، التي نشطل بصو ة ملفتة للنظ  آنذاك، مما حددى بسدلطة الدزعيم قاسدم فدي االيدام 

عوائدل الحتدم واال سدتق اطية الع اقيدة وشد تة  تان النادي ملتقدا . األخي ة من حبالق بعضها تنادي المنصو 
وقدد تدذم ل السدفا ة الب يطانيدة مدن ذلدك فدي تق يد  لهدا عدن الحالدة فدي العد اق قبدل . ماسديالنفط والسلك الدبلو

ومدد ة حخدد ى فددي تددانون الودداني، حبلددق بدددون إنددذا  نددادي المنصددو  مددع خمسددة نددوادي : ]االنقددالب وذلددك بددالقول
 سدتق اطية مدن االعضداء يشدملون تدل اال: هذا النادي تان ملتقا النخبة من الع اقيين فدي بغدداد. صغي ة حخ ى

ومدع . ادعا حن التأم  تان يحدد في النادي. نظام قاسم( hengers on)الملتية واالعضاء التبا  والعالة من 
حامددد البيدداتي، . مسددتل مددن د[ ذلددك التصدد و خلددق قانوندداً سديددداً فددي عقددول البغددداديين المتنفددذين وإسددتاءوا بشدددة

 . 141حس ا  انقالب، مصد  سابق، ص 

وتدان المقصدود منهدا حتدا مدا لده عالقدة . 206صدالف دتلدة، مدن الدذات ة، مصدد  سدابق، ص مستل من  (16)
لتن المستغ ب إزاء هذه التحذي ال المنطقية، لماذا، خاصًة بعد االستماع الموسع للسندة . بالح تة الت دية آنذاك
االضد ابال العماليدة  انب ى الشيوعيون لقيادة المعا ضة سلمياً عن ط يدق تشدسيع]، 1962الم تزية في حيلول 

والتح يض علا التظاه ال فدي اال يداو والمددن وتاندل توسيهدال قيدادة الحدزب إلدا المنداطق والفد وع تدنص 
علددا تشددديد النضددال ضددد الدتتاتو يددة العسددت ية، فددي وقددل ازدادل فيدده حدددة األزمددة االقتصددادية التددي سددببتها 

وبدذلك حصدبف السدو مهيئدا لحدزب البعدد . لدولدةضغوط شد تال الدنفط وحد ب الشدمال التدي اسدتنزفل ميزانيدة ا
، مصدد  ...صدال  الخ سدان، صدفحال مدن تدا يخ...[. والقوى القومية إلنزال ض بتهم التدي حعددوا لهدا بالنظدام

ولماذا  تز الحزب علا شعا  السلم فدي ت دسدتان، لد سدة حنده حصدبف يمودل الهدم الم تدزي، . 102سابق، ص 
حشا  إليها تت ا اً؟ بدل حتدا حلغدا االندذا  الحزبدي مدن الد سدة القصدوى لمسابهدة ومتناسياً شدة حدة التآم  التي 

 ! عملية االنقالب الوشيك

تمسدألة  ئيسدية، تمدا يوصدفها الحدزب آندذاك، وبدين الحد ب [ بين حتومة وطنية معادية لالسدتعما ]إن المقا نة 
وميين االتد اد مسدؤولية خاصدة مدن حمدل القد]في ت دستان، تمسألة وانوية، التي حسب قول سدالم عدادل، حيدد 

لددم تتددن فددي صددالف الموقددو ...[. بددين الح تددة الوطنيددة فددي تهيئددة الظدد وو المناسددبة لالنقددالب ال سعددي الفاشددي
إن التأتيدد علدا الودانوي ونسديان ال ئيسدي، هدو خطدأ تتتيتدي مددم  . الموضوعي السليم للحزب فدي ذلدك الوقدل

تهستهددا قيددادة سددالم عددادل، بصددو ة بيدد  مباشدد ة فددي تعبيددد ط يددق سدداهم، مددع خطددة التشدددد إزاء الحتددم التددي ان
االنقالب، خاصًة حن هذه السياسية لم تقت ن بخطة بعيدة المدى تحدد الموقو من السلطة وطبيعتها من سهة وفي 
ظ و التشتل والص اع داخل اللسنة الم تزية وبالتالي في ق ا ها من د سدة التحدالو مدع حتومدة عبدد التد يم 

لماً بأن الحزب الشيوعي ولقناعته بض و ة بقاء قاسم في سدة الحتم  بم التناقض الدوقتي الموسدود بينده قاسم ع
إلدا اللسندة الم تزيدة للبدا تي  05/06/1962وبين الحزب الشيوعي، تما نعتقد،  فدض فدي مدذت ة لده بتدا يخ 

 : العمل علا إسقاط الحتم، ومما ساء فيها

السددتعما  والقددوى اليمينيددة مددن الوصددول إلددا الحتددم، فيمددا لددو نسحددل بتوسيدده نحددن نعمددل بـددـإتساه منددع عمددالء ا]
ض بة إلا الحتم القائم، إن استخدام السال  ضد حتومة وطنية معاديدة لالسدتعما  وفدي مودل هدذه الظد وو مدن 

إمددا حن ت تمددي السددلطة القائمددة فددي ححضددان : قبددل سهددة ديمق اطيددة ال يددؤدي فددي ححسددن األحددوال إال إلددا حمدد ين
الستعما  وتتحالو مع سميع القوى ال سعية لمحا بة مول هدذه الح تدة، حو حن يسدتغل المسدتعم ون وعمالؤهدم ا

مسدتل مدن [ مول هذه الف صة إلسقاط الحتم القائم، وإقامة حتومة  سعية ال تبقي علا شيء من متاسدب الشدعب
ولويدال المط وحدة مقا ندًة بتلدك عب ل هذه السياسة علدا مددى دقتهدا واسدتيعابها لة. 99المصد  السابق، ص 

يبدو لي حن العوامدل الذاتيدة مدن الدزعيم قاسدم . 1962التي حختطها الحزب لنفسه بعد استماع حيلول الموسع عام 
 14هي التي حملل هذا الموقو السديد حتو  من تونها استسابة للظد و الموضدوعي المسدتنبط مدن طبيعدة ودو ة 

 . ل الوسطا ذال المنحا اليسا ي ليس إالتموز وآفاق تطو ها حنها وو ة الفئا



 .232حامد البياتي، حس ا ، مصد  سابق، ص . مستل من د (17)

حنه بعد دقائق من } ، حيد يقول السعدي 291. عاي ت يم سعيد، م اسعال ، هامش ص. مستل من د (1*)
 .وو ة  مضان اتتشو حنه وسماعته يسي ون دون إ ادتهم بقطا  ماتنته حم يتية

 .، مصد  سابق79. ز توبالند، لعبة األمم، صمايل (6*)

 .،مصد سابق1.،ط350.،ص 2.سي ة مناضل ،ج -مستل من ومينة ناسي يوسو ونزا  خالد،سالم عادل (9*)

   

 ملدق

  

 :من مهندسً القطار اممرٌكً                         

  

 صالا مهدي عماش: أوال  

  

  

ومن الملفل للنظ  حن صالف مهدي عماش شا ك في عديد من المحاوالل االنقالبية منذ عودته إلا الع اق بعد  
فدي وزا ة الددفاع  علماً بأنه سبق وعمل منذ منتصو الخمسينيال فدي االسدتخبا ال العسدت ية . تموز 14وو ة 

مدن  1956حيدام شدت ي القدوتلي عدام الع اقيدة ضدد نظدام السمهدو ي فدي سدو يا /وساهم في المؤام ة االم يتية
وقدد نفدذ عمداش مهمتده  ..السو يين من حزب الشدعب حندذاك نقل السال  من ايطاليا إلا المتآم ينب تتليفه  خالل
وقدد تدوفيع علدا ذلدك بتعيينده نائبداً للملحدق . (محتمدة الشدعب - اسدع مسلددال المحتمدة العسدت ية العليدا الخاصدة ) بنسا 

. أنييه نسييق عالقييات مييع المخييابرات اممرٌكٌيية منيي   لييك الوقييت( واعتقييد). اشددنطنالعسددت ي الع اقددي فددي و
وقدد ح اد عبدد السدالم . وتص فاته ونشاطه التآم ي ضد السلطة الوطنية لع اق قاسدم، إن هدي إال دليلندا المعندوي

قاسم  فدض  تموز مباش ًة، تعيينه في منصب ممول الع اق في األمم المتحدة، لتن الزعيم 14عا و، بعد وو ة 
ومنذ وصوله للع اق ساهم بقوة وفعالية تبيد تين فدي وحد الودو ة والتحد يض . ذلك، مما  اتم سوء التفاهم بينهما

في هذه الفت ة انتما إلا حزب . .وتان مهندسا للتوي  منها ضد قيادتها وساهم في عديد من المحاوالل االنقالبية
ذ ه الدالة تيودً بوجيود قيوة . دائماً يف ج عنه بدون تهمة محددةوتان . البعد، تما حددها االتاديميان بين وز

أن التلمٌديات المتكيررة لكيل . خفٌة ت مل على إنقا ه وت ٌده إلى تسنم مراكز دساسة فيً المإسسية ال سيكرٌة
 .وصالته بمسإول المخابرات االمرٌكٌةل تإكد استنتاجنا السابق ودازم جواد من الفكٌكً وشٌبٌب

ا ما ذت ه مؤلفا تتاب سي ة سالم عادل عن مصد  االمدوال الم سدلة إليده بواسدطة بندك ال افددين تما يعزز  حين 
مدي  األمدن العدام دون ال سدوع إلدا قيادتده الحزبيدة والسياسدية، تمدا /اال دن، تذلك إعدامه لعبد المسيد سليل في



، ومحاولتده تسد يب (193م اسعدال ص )قال شبيب، وتح يضده علدا إعددام الشديوعيين وبخاصدة الضدباط مدنهم 
إلا مسؤول محطة المخداب ال االم يتيدة فدي بغدداد، , وصا وا سام  21وطائ ة الميك  T54الدبابة السوفيتية 

، والقددس 2004 في س يدتي الحياة في شدباط( في عدة حلقال) في او اقه المنشو ة   ويست سل حازم سواد ..
حيدد وافدق مدع البتد  علدا   األم يتدان  ،، حن  فيقده عمداش متهمدا بالتسسدس لحسداب2006في شباط   الدولي

إلدا االستمداع المسدائي ) ويدعي حازم انه حمل القضدية  T55 حو T 54علا الدبابة   طلب األم يتان لإلطالع
وحو د التفاصديل وانتهدا .. (.إلا المسلس الوطني لقيادة الوو ة وقلل حن هناك قضية خطي ة ح يد حن حبلغتم بها 

يبدو حننا  سعنا إلا حيام حلو بغداد وحشك حن نو ي السعيد سيقبل حن يسلم حس ا  حسلحته إلا دولة :) إلا القول 
شو فيهدا يعندي هدذه مسدألة : وهنا صمل البت ، حما عماش فقال   ...األخوان   لقد وصلل األمو  ببعض. حخ ى

 .ال ، حناس تضحك علا الناساستخبا اتية وفي دوائ  االستخبا 

تيدو يودق بدك : وفيما عقدل المفاسأة لسان عبد السالم عا و ، حمدل طالدب شدبيب بعندو علدا عمداش وقدال لده
واالسدتخبا ال تشدت ي فد داً حو   افتهمندا حن الدولدة األسنبيدة: األم يتيين بعد الدذي فعلتده بالسدوفييل ؟ وحضداو 

وفددي الليلددة نفسددها اسددتدعي السددفي  . حو دولددة لتزويدددها بالمعلومددال تتواطددأ مددع فدد د ، لتنهددا ال تشددت ي حتومددة 
حنا علا علم بهذا التعداون وسداءل إشدا ة السدما  بده : األم يتي الذي دهش من  د فعل الحتومة الع اقية وقال 

 (.من ال ئيس تندي بعد استماع لمسلس األمن القومي

طاه  يحيا التت يتي، ما يشبه االسهدزة السد ية التدي تشتيله مع  شيد مصلف التت يتي وتذلك حتهم عماش علا 
، تانل تعمل لصالحهم شخصدياً، تدذلك تقديمده الددعم المدادي والمعندوي لم اتدز التعدذيب وعصدابال االبتيداالل

 . تما يقول هاني الفتيتي في اوتا  هزيمته

والتعداون  مخداب ال االم يتيدةحدلدة ماديدة تؤتدد اسدتنتاسنا با تباطاتده مدع ال ذه هدي تدل هد وتأسيسا علا ذلك إن 
تل سبل ، إلا حن منعه مسلدس قيدادة الودو ة مدن ذلدك   حيد تان يلتقي بليتالند  إذ استم ل هذه العالقة. معهم 

وقد حتد حازم سواد في لقائيه المذتو ين حعاله، إلا االتهامال الموسهة إلا صدالف .. .حسب شهادة طالب شبيب
تما يقول سواد حن علي . لشيوعيين، ويزعم سواد، دون ال سوع إلا الحزب مهدي عماش ومسؤوليته في إبادة ا

ساء يوماً إلا مسلس السيادة يحمل دون مسدساً ويبحدد عدن صدالف عمداش العتقالده حو قتلده )... صالف السعدي 
 اسدع للمزيدد تصد يحال حدازم لس يددة (. ، تان هذا بعدد شده  مدن الودو ة ( ذ ا الجاسوا الجبان: )وقال عنه

 .الحياة، مصد  سابق

تمدوز،  14بعد ودو ة   ومن السدي  بالمالحظة حن عماش ا تبط بحزب البعد بعد  سوعه من الواليال المتحدة 
تعدزز ا تدبط عمداش ايضداً ... عالقة مع الحزب ومياال لتبندي حفتدا ه ) وقبل ذلك تان لعماش حسب حازم سواد 

تمدا يصدو حدازم سدواد حمدين سد  الحدزب آندذاك،  فيقده (. داً بدل إن العالقدة حخدذل شدتالً تنظيمداً سديد. بالحزب 
( ويبدو  بمدا فدي نفسده مدن سدبن وتخداذل وخسدة مستأصدلة فيده) ، (متسدلل للحدزب) عماش بأبشع الصو  وبأنه 

وحؤتد حنهدا ) ،( الخسيس الذي ا تقا إلا الصفوو األولا من سلم القيادة البعوية بعد ذلك( ) بابن عماش)وينعته 
والمقصود بها إعددام ( ودنيئة دب ها صالف مهدي عماش ونفذها هو بواسطة سهاز وزا ة الدفاع مسز ة خسيسة

ويسدتم  حدازم سدواد فدي . شيوعياً تانوا معتقلدين فدي قصد  النهايدة الدذي زا ه آندذاك مددحل إبد اهيم سمعدة 30
هدذه . حي حسداس حنده متخداذل ومتد دد وبيد  حاسدم ويفتعدل قصصداً تويد ة لديس لهدا" ) بدالقول   توصيو عماش

الخصال الحضناها فيه قبل الوو ة ولتنها ازدادل بعدها، حتا حن احمد حسن البت  بال فدي االستماعدال عنددما 
يبدح عماش بالتمهيد القت ا  ، يسأل هل هذه بزالة سديددة؟ معناهدا شديء مفتعدل ال يمتدن التقاطده بسدهولة، لدذلك 

 (.حبو الغزاالل)تان يلقب ب 



/ 8/4حتددد لنددا فددي مقابلددة معدده بتددا يخ ,   ، حن قاسددم السنددابي الم افددق السددابق للددزعيم قاسددموالشدديء بالشدديء يددذت
اعتقداد سدازم وقناعدة حتيددة، بدأن عمداش تاندل لده صدالل مدع االم يتدان وتدان ) في بغداد من حن لديده  2004

صدو عمداش بأنده وهتدذا صددق حدازم سدواد عنددما و. يعمل لهم، وحنه قبل ذلك تان يعمل ويتعاون مع األنتليز 
تدل األقدوال مسدتلة مدن حو اق حدازم سدواد : المصدد (. تان تا وياً للحزب ولمسلس قيادة الوو ة وللعد اق حيضداً 

 .المنشو ة في س يدتي الحياة والقدس الع بي، مصد ان سابقان

بداألخص وحسب تحليلي لهذه الشخصية وما حنيط بها من مهام خاصة في تصفية القوى الديمق اطية واليسدا ية و
وهدي نفدس العوامدل التدي دفعدل .. اتهامده بالتسسدس  وهي التي دفعل  فاقه في حدزب البعدد، إلدا.. الشيوعيين

السعدي لقول قولته المشهو  من حننا سئنا بالقطدا  األم يتدي والتدي لدم ينفيهدا القيدادي طالدب شدبيب بدل قدال حنهدا 
ومدن  1963الصد اع الحزبدي فدي تشد ين وداني  إن موقو عمداش مدن. تمس من حولنا واستونا القيادة القط ية

المناهضدة ( تتلدة عبدد السدالم عدا و وبيد ه مدن العسدت يين البعويدين) واالنحياز إلدا التتلدة العسدت ية   التلويف
 .الفتيتي المدنية -لتتلة السعدي

   

 ولٌم لٌكالند: ئانٌا  

  

السدفا ة األم يتيدة فدي مصد  وححدد مسدؤولي  حنه تان  سدمياً المسدؤول السياسدي فدي: وعن وليم ليتالند فنقول  
عدن ط يدق محمدد ( ن.ع-فدي مصد ) زادل العالقال قوة بين ليتالند والضباط األحد ا  ) وقد .  A .C.Iمحطة 

فدي حدين . وقد حصبف هيتل فيما بعد من حق ب المق بين لعبد الناص . حسنين هيتل الذي تان صلة الوصل بينهم
وقدد هيدأ هيتدل السدو . سياسية يملتها مصطفا حمين ححد حصدقاء عبد الناص  لم يتن حتو  من مح   في صحيفة

واعتداد ليتالندد حن يسدتقبلهم . للعديد من المقابالل بين ليتالند وقادة الضباط األح ا  بما فيهم عبدد الناصد  نفسده
م يتيدة مدع الودو ة وتاندل العالقدال الحقيقيدة للحتومدة األ... في شقته المطلة علا النيل بت حاب وإت ام زائددين

المص ية تتم عب  الصالل الوطيدة التي ِنشأل بين عبد الناص  وليتالند بفضل سهود هيتل نفسده الدذي حضدحا 
ذا دو   ئيسي فيها بعد نساحه في إلباس وسهال نظد  تدل مدن عبدد الناصد  والسدفا ة األم يتيدة حلدة بهيدة قبدل 

 (98. عبة األمم، ص اسع مايلز توبالند، ل)نقلها إلا الط و الخ  

وهدو مدن ( علي ت يم سعيد في م اسعاته لطالب شبيب. وليس بيل ليتالند، تما ذت ه د) وهتذا فإن وليم ليتالند 
الشدد ق األوسددط ، عمددل لفتدد ة طويلددة فددي   عوضدداً عددن وظيفتدده تمتخصددص فددي شددؤون) ، وهددو 1923مواليددد 

من قبل  1952إلا مص  في النصو األول من عام وتان معسبا بعبد الناص  ، ح سل   سفا ة بالده في القاه ة
 وزفلل بمنصب ست تي  واني في سفا ة بالده ولم يتساوز عم ه التاسعة والعش ين ليتدون حلقدة االتصدال بدين 

وهو سندي سابق فدي مشداة   وتان ليتالند. الضباط األح ا  والسفا ة األم يتية في األشه  التي سبقل االنقالب
الشدبان بسدهولة وخاصدًة عبدد   وحتا  صدغ  سدنه وخلفيتده العسدت ية مصدادقة التولدونيالل.. .البح ية األم يتية
سددفي  الواليددال ) ومددن خددالل ليتالنددد حبلددن عبددد الناصدد  تدداف ي . بمصددادفة مواتيددة سددا اً لدده  الناصدد  الددذي تددان
   سل ليتالندد إلدا بغددادحُ . إن التولونيالل ي يدون صداقة الواليال المتحدة األم يتية ( ن.ع -المتحدة في مص 

ويقدول الفتيتدي إن عبدد الناصد  حدذ  علدي صدالف   .زمن الزعيم قاسم إلدا ة اتصاالل سفا ته العامة في بغداد
علدي تد يم . د( من ليتالند قائالً إنه سبق وحن خدم في القاه ة وهو خبي  انقالبدال 1963السعدي في نهاية شباط 

ولددم يفهددم علددي آنددذاك معنددا التحددذي  ولددم يتددن يعلددم بعالقددة )  .صددد  سددابق، م277. سددعيد، م اسعددال حددوا  الدددم، ص
 . ، مصد  سابق287. حسب قول الفتيتي في اوتا  هزيمته، ص( ليتالند ببعض البعويين العست يين ومدنيين 



اب عن اضد } وفي وسط تلك األنباء ) يشي  محمد حديد في مذت اته، إلا وليم ليتالند بالقول   في الوقل نفسه 
فاسأني المست  وليم ليتالند ، الست تي  األول في السفا ة األم يتيدة بزيدا ة { ن.ع-1961عام   سائقي السيا ال
واستفس  عن الوضع في بغداد بعد حن وصلته حنباء عن حدود مصادمال بسبب اإلضد اب ... إلا مق  الحزب 

ا األخبدا  عمدا حددد مدن إضد اب السدائقين بهد  المذتو ، فاسدتغ بل لهدذه الزيدا ة حوالً، والسد عة التدي وصدلل
فأخب ته بأن لديس هنداك شديء مهدم ، وحن األوضداع هادئدة، فاستشدع ل مدن هدذه الزيدا ة، ومدن حديودة حن . وانياً 

 .، مصد  سابق402. مذت اتي، ص  (ألم يتا دو اً مهماً في إوا ة الوضع ضد حتومة الوو ة

  

 


