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غدا هو إذ ، ;8>4تموز  47ثورة المكمل لالوجه اآلخر الزعٌم عبد الكرٌم قاسم، شخصٌة تشكل 
من هذه الشخصٌة  أقدم جوانب   ،للثورة المجٌدة 85وبمناسبة الذكرى  .ةوالثورة وجهٌن لعملة واحد
 .واإلنسانٌة والنزاهة واإلخالص للشعب والوطنالعراقٌة رمزاً للوطنٌة الوطنٌة الفذة التً أصبحت 

 

 لماذا شخصية قاسم مثيرة للجدل؟
ختالف ونشرت عنها كتب عراق الحدٌث، أثارت من الجدل وااللم تكن هناك شخصٌة فً تارٌخ ال

وابه فً فكأي شخص دخل التارٌخ من أوسع أب. ومقاالت ودراسات كشخصٌة الزعٌم عبدالكرٌم قاسم
فتعرض قاسم إلى الكثٌر من التشوٌه . مرحلة التحوالت الثورٌة، له أعداء كثٌرون ومحبون كثٌرون

وضرب بعضها ببعض متبعاً  ،وشق األحزاب السٌاسٌة ،ووجهت له تهم شتى منها مثالً تهمة شق الشعب
الة لبرٌطانٌا وأمرٌكا والعم ،والشٌوعٌة ،كما ووجهت له تهمة الشعوبٌة". سٌاسة التوازنات"ما سمً ب 

وإلصاق صفات  ،المناقبإضفاء وبالمقابل بالغ محبوه فً . وروسٌا، بل وحتى تهمة الجنون وغٌرها
لسنوات ما بعد أسطورٌة به من فرط حبهم له إلى حد أن البعض من الناس البسطاء لم ٌصدقوا بقتله 

بقاسم لنرى مدى صحة أو خطأ هذه  أعتقد من المفٌد مناقشة هذه الصفات والتهم التً ألصقت .مصرعه
 .المثالب والمناقب

 
 موضوعة شق الشعب

ٌذكر الضابط سالم عبد القادر العباسً الذي نقل عبدالكرٌم قاسم وطه الشٌخ أحمد بدبابته من قاعة 
ت تصفٌته مع حٌث أجرٌ 96>4شباط  >محكمة الشعب قرب وزارة الدفاع إلى محطة اإلذاعة ٌوم 

تحاشى حرب أهلٌة لمنع المزٌد من سفك الدماء، ، ونقالبٌٌنستسالم قاسم إلى االاد رفاقه اآلخرٌن، بع
… : "وبعد أن أعطوه وعداً بالمحافظة على حٌاتهم، لٌلقً مصٌره المحتوم على أٌدي اإلنقالبٌٌن فٌقول

وكانت الشوارع خالٌة من أي . اتجهنا فً شارع الرشٌد إلى الباب الشرقً حٌث الجسر الجمهوري
ً  : "وبعد لحظات قال لً عبدالكرٌم قاسم… ربش وماشٌت .. ؟ قلت له ألنك قّسمت  البلد ..لماذا ثرتم عل

  1".الشٌوعٌٌن
 

لقد نسً هذا الضابط وآالف غٌره إن انقسام الشعب فً مراحل التغٌٌر ونقاط اإلنعطافات فً حٌاة 
بد أو مصلح أو ثابر ٌقود عملٌات الشعوب مسألة حتمٌة ال مفر منها ولم ٌسلم منها أي شعب أو أي قا

جتماعٌة الجارٌة فالتحوالت اال. ;8>4تموز  47ثورة التغٌٌر فً المنعطفات التارٌخٌة الكبرى كعملٌة 
 . من شأنها أن تثٌر الكثٌر من ردود األفعال البالغة العنف أحٌانا

ختلف حوله المسلمون، وبسببه كان أكثر الخلفاء الذٌن ا( ع)ٌخبرنا التارٌخ أن اإلمام علً بن أبً طالب 
هذا فً ٌقول الدكتور علً الوردي ف. انشقوا إلى معسكرٌن متحاربٌن ألول مرة فً تارٌخ المسلمٌن

وهً فً الواقع من أهم مشاكل . وهذه المشكلة هامة جداً ( تفرٌق جماعة المسلمٌن)مشكلة : "الخصوص
 (.المشكلة ذات حدٌن)الٌوم مصطلح جتماع ٌطلق علٌها علماء االو. المجتمع البشري بوجه عام

وهذه . ففً كل مجتمع متحرك نجد زمرة من الناس تدعو إلى مبدأ جدٌد فتفلق المجتمع به وتمزق شمله"
قة تعد فً أول األمر ضالة عاصٌة وتكال لها التهم من كل جانب إنها تمزق الجماعة . الزمرة المفرِّ
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ولوالها لجمد . تبعث فً المجتمع روح التجدد والتطورولكنها فً نفس الوقت . وتشق عصا الطاعة حقاً 
 ."المجتمع ولبقً فً خمود متراكم قد ٌؤدي به إلى الفناء ٌوماً ما

مسألة شق الشعب مسألة حتمٌة ترافق مراحل الثورات والتحوالت االجتماعٌة الكبرى وهً لٌست لذلك ف
ة الصراع بٌن فبة ضد التحوالت نتٌجاالنشقاق . من صنع قادة الثورات، بل مالزمة لهذه التحوالت

ففً المجتمعات الدٌمقراطٌة الناضجة . جتماعٌةأجل التغٌٌر والعدالة االجتماعٌة وفبة تناضل من اال
قتراع، أما فً المجتمعات ت بصورة سلمٌة عن طرٌق صنادٌق االوالمتحركة، تحصل هذه التحوال

أو الدٌمقراطٌة المزٌفة كما كان الوضع فً العهد  ،المتخلفة الجامدة والمحكومة باألنظمة الدٌكتاتورٌة
 .  فتحصل هذه التحوالت عن طرٌق العنف والكفاح المسلح الملكً،

 
تمٌٌز : تموز، فإن أسباب شق الشعب عدٌدة ومعقدة ومتشابكة، منها عوامل داخلٌة 47وفً حالة ثورة 

انفجار كانت تنتظر لحظة  ،قرونومظالم واضطهادات عنصرٌة ودٌنٌة وطابفٌة وطبقٌة متراكمة عبر 
لبركان، إضافة إلى العوامل الخارجٌة، العربٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة والشركات النفطٌة االحتكارٌة التً ا

كانت ناضجة لتفجٌر الثورة، إال الداخلٌة فرغم كون الظروف الموضوعٌة . كانت الثورة تهدد مصالحها
لمصلحة بالثورة، لم تكن ناضجة بمستوى المسبولٌة لحماٌة أصحاب ا من إن القوى السٌاسٌة وقٌاداتها

 . ثورتها من قوى الثورة المضادة التً كانت تتربص بهم جمٌعا  
 

 تهمة الجنون
أول من اخترع هذه التهمة ضد الزعٌم عبدالكرٌم قاسم هو الصحفً المصري المعروف محمد حسنٌن 

أن عبدالكرٌم قاسم نصف مجنون )فأجابه  هٌكل الذي أدعى أنه سأل صدٌق شنشل عن قادة الثورة
صٌغت بخبث ودهاء جملة منحولة، ومن صٌاغة الجملة نعرف أنها .!!(. وعبدالسالم عارف نصف عاقل

ومن معرفتنا بعالقة . وخبرة صحفً محترف فً التضلٌل والتالعب باأللفاظ من أجل تمرٌر أغراضه
وقد ظهر فً الوثابق . منه مثل هذا التصرٌحشنشل بالزعٌم قاسم نعرف أنه من المستحٌل أن ٌصدر 

السرٌة البرٌطانٌة التً ٌسمح لها بالنشر بعد ثالثٌن سنة، عن مقابلة السفٌر البرٌطانً لشنشل فً داره 
فً بغداد بعد استقالته من حكومة الثورة ضمن قابمة الوزراء القومٌٌن اآلخرٌن بالجملة، أنه حتى فً 

صورة الزعٌم قاسم على جهاز التلفزٌون فً غرفة الضٌوف وأنه كان  تلك اللحظة، كان شنشل واضعاً 
وهذا ٌنفً ما ادعاه هٌكل المعروف عنه فً فبركة القصص الصحفٌة ودوره فً . ٌكن احتراماً كبٌراً له

 . تضلٌل الرأي العام العربً
 

ٌة مناقشة ً األخرى لم تصمد أمام أشق األحزاب السٌاسٌة وضرب هذا الحزب بذاك، فهأما تهمة 
كٌف ٌمكن لعسكري ومجنون أو نصف عاقل، على حد تعبٌر هٌكل، أن ٌقنع القادة السٌاسٌٌن  منصفة؟ إذ

المحترفٌن لهذه األحزاب وٌشقهم وٌضرب بعضهم بالبعض ما لم ٌكن سٌاسٌاً محنكاً وداهٌة أٌن منها 
 هٌك عن االستهانة بذكاء القراء؟ ألٌس هذا إهانة لذكاء قادة تلك األحزاب نا!! دهاء معاوٌة أو مكٌافٌلً

 
أما الحقٌقة والواقع، وحسب خطابات الزعٌم المدونة وتصرٌحاته ومقابالت الصحفٌٌن والسٌاسٌٌن له 
وتصرٌحات خصومه عنه فٌما بعد، تؤكد أنه كان ٌتمتع بعقل متفتح وناضج ورباطة جأش وشجاعة 

ً معرض المقارنة بٌن عبدالكرٌم قاسم وف. وثقافة تجعله من أثقف ممن حكم العراق قبله وبعده
وكان متوقعاً أن ٌنفجر الخالف بٌن عبدالكرٌم قاسم : "وعبدالسالم عارف ٌقول إسماعٌل العارف

وعبدالسالم عارف فً كل لحظة بعد الثورة لتناقض شخصٌتٌهما وتعارض مزاجٌهما فً السلوك 
فعبدالكرٌم قاسم ٌختلف . اط النظام الملكًوقد جمع بٌنهما هدف واحد هو تحقٌق الثورة وإسق. والرغبات

عن عبدالسالم فً إتزانه وقٌمه الخلقٌة وعمقه وكتمانه وحذره، أما عبدالسالم عارف فقد كان متسرعا  
وبالرغم من أن كلٌهما ٌتصفان بالشجاعة واإلقدام إال . كثٌر الكالم متعجرفاً محدوداً ولكنه جسوراً مقداماً 



أما عبدالكرٌم قاسم فكان ٌنفذ ما ٌرٌد بجرأة وتصمٌم بعد حساب دقٌق . ز بالتهورإن جرأة عبدالسالم تتمٌ
  2."ولم ٌكن ذلك حال عبدالسالم عارف. وال ٌندفع وراء المغرٌات المادٌة وحب الظهور ،حتماالتلال
 

 تهمة الشعوبية 
 ;لبٌان األول إلنقالب هذه إحدى التهم التً وجهت لقاسم من قبل القومٌٌن العروبٌٌن، وكانت فً مقدمة ا

ولكن فً المفهوم العروبً العراقً ٌقصد . والمقصود بالشعوبٌة العداء لؤلمة العربٌة طبعاً . 96>4شباط 
والمعروف عن قاسم أنه نبذ . وغٌرهم به الخروج على الموروث التركً الطابفً ضد الشٌعة العرب

خلٌط من السنة أفراد األسرة نً وأم شٌعٌة، وحٌث نشأ فً بٌبة عابلٌة مكونة من أب سالطابفٌة فً عهده 
لذا كان من الطبٌعً من رجل نشأ فً مثل هذه البٌبة السلٌمة أن . والشٌعة وال ٌعرفون التمٌٌز الطابفً

حسب انتمابهم الوطنً العراقً ٌنبذ الطابفٌة وجمٌع أشكال التمٌٌز بٌن أبناء الشعب الواحد، بل عاملهم 
فاعتبرت . لعرقً أو الدٌنً أو المذهبً الذي كان معموالً به فً العهود الغابرةبغض النظر عن االنتماء ا

 !! هذه السٌاسة عمالً شعوبٌاُ معادٌاً لؤلمة العربٌة
 

فهل حقاً كان قاسم ضد األمة العربٌة؟ إن تارٌخه، سواًء قبل ثورة تموز، حٌث خاض المعارك البطولٌة 
أو بعد لتً تعتبر القضٌة المركزٌة العربٌة األولى، ا، ;7>4-:7>4فً حرب فلسطٌن األولى عام 

ونضال الثورة وتبنٌه المواقف القومٌة فً الصمٌم وفً مقدمتها كفاح الشعب الفلسطٌنً والجزابري 
 . ودعم حركة التحرر الوطنً العربٌة( مسقط)شعب عمان 

 
ملٌون  5)ٌونً دٌنار ، وقد خصص ملةفمواقفه من الثورة الجزابرٌة ضد االستعمار الفرنسً معروف

من الموازنة % 5لدعم الثورة سنوٌاً، وهذا المبلغ كان كبٌراً فً ذلك العهد وكان ٌشكل نحو ( دٌنار
ولم !! السنوٌة، إلى حد أن أنتقده أحد قادة األحزاب الوطنٌة متهماً إٌاه بالتفرٌط بأموال الشعب العراقً

ال فحسب، بل وكان ٌرسل للثوار كمٌات كبٌرة من ٌكتف قاسم بالدعم المالً للثورة الجزابرٌة بالم
إننً أبشركم بأن األسلحة التً خصصت ": الخ إذ ٌقول الزعٌم قاسم بهذا الخصوص.. األسلحة وتدرٌبهم

وقد خصصنا أسلحة أخرى، وسوف تخصص أسلحة أخرى حتى تتحرر . للجزابر كانت بدرجة كافٌة
فهذه معاهدنا ومدارسنا العسكرٌة ومعاهد العلم األخرى  .تٌنا من قوةووسوف ندعمها بكل ما أ. الجزابر

روا هذا البلد وٌدرسوا على حساب هذه الدولة ضفهم إخواننا وما علٌهم إال أن ٌحمفتوحة أبوابها أمامهم 
 فهل هذا الرجل شعوبً؟. 3"وهً دولتهم

 
فالكل ٌعرف بمن . ونأما موقفه من القضٌة الفلسطٌنٌة فال ٌمكن حجب شمس الحقٌقة بغربال، كما ٌقول

وهناك حادثة جدٌرة بالذكر لما لها . :7>4دور قاسم  فً حرب فلسطٌن عام فٌهم الخصوم وٌذكرون 
أن نوري الدٌن محمود كان قابداً للقوات من داللة على موقف الزعٌم من القضٌة القومٌة ومفادها، 

اعدته مستخدماً شتى الذرابع، العراقٌة عندما وقع الجٌش المصري فً حصار الفالوجة فأحجم عن مس
وكان عبد الكرٌم قاسم أحد أمراء األلوٌة الذٌن أصروا على التدخل لفك الحصار عن الجٌش المصري، 
وبعد رفض نور الدٌن محمود، رت ب  قاسم أمره وأعد لواءه سراً للتحرك لٌالً لمساعدة الجٌش المصري 

التحرك بتحقق اتفاق بٌن القٌادتٌن العربٌة واإلسرابٌلٌة  خالفاً ألوامر قٌادته العسكرٌة، لكنه فوجا عشٌة
والجدٌر بالذكر أن  4.(تموز، عبد الكرٌم قاسم 47راجع خلٌل إبراهٌم حسٌن، موسوعة . )لفك الحصار

  .خلٌل إبراهٌم حسٌن من الضباط القومٌٌن العرب ومن ألد خصوم قاسم
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فً رأًٌ هؤالء ألنها امتنعت عن التمٌٌز بٌن تموز، كانت مرحلة الشعوبٌة  47فمرحلة حكومة ثورة 
المواطنٌن على أساس طابفً أو عرقً وألن قاسم لم ٌنساق وراء العواطف فً القبول بالوحدة الفورٌة 

  .وإلغاء الجمهورٌة العراقٌة
، وطالب بتأسٌس الدولة فً العراقهو الذي أسس جٌش التحرٌر الفلسطٌنً كما إن عبدالكرٌم قاسم 

هل من اإلنصاف اعتبار هذا الرجل ف .ٌة فً الضفة الغربٌة قبل احتاللها من قبل الصهاٌنةالفلسطٌن
 شعوبٌاً وحاقداً على القومٌة العربٌة؟

من صحٌفة  دوارد صعبإوهذا ما أشار إلٌه فً أخر تصرٌح صحفً له رداً على سؤال الصحفً 
 : ، حول وجود مؤامرات تهدد النظام، فأجابالفرنسٌة( اللوموند)
هناك مؤامرة األخطر، وهذه لٌست موجهة ضد العراق وال ضد سورٌا، إنما ضد فلسطٌن بشكل "

فهناك مؤشرات فً األجواء توحً بوجود مؤامرة لتصفٌة المشكلة الفلسطٌنٌة تقودها الوالٌات . خاص
ت وهم ٌدركون أن النجاح فً تنفٌذها ٌقتضً التخلص قبل كل شًء من الحركا. المتحدة األمرٌكٌة

واألمرٌكٌون ٌتمتعون سلفاً بتواطؤ عدد من الدول العربٌة ولم ٌبق علٌهم . التقدمٌة المناهضة إلسرابٌل
  5."سوى خنق سورٌا والعراق

ولم ٌكتف الزعٌم بدعم حركات التحرر العربٌة فحسب بل وكان ٌدعم جمٌع حركات التحرر العالمٌة، 
ستعمارٌٌن وحسب، نحن نحارب كل قوى من االنحن ال نحارب فبة معٌنة  ": وٌقول بهذا الخصوص

ستعمار الغاشمة التً تقٌد الشعوب وسنبذل العون لبقٌة الشعوب فً كفاحها من أجل تحررها اال
  6"الوطنً

 

أما على المستوى الداخلً فكان حرٌصاً على التراث العربً واإلسالمً ولم ٌبدر منه أي شًء لكً 
بالذكر أنه بعد نجاح ثورة تموز، أصدر الزعٌم قاسم فً الٌوم  ومن الجدٌر. تهمة الشعوبٌة تلصق به

وأطلق علٌه قانون العفو العام عن الجرابم السٌاسٌة التً  ;8>4لسنة   56الرابع من أٌلول القانون رقم 
، والذي بموجبه أعاد المكانة إلى  ;8>4تموز  47إلى ما قبل  >6>4وقعت فً المدة من أول أٌلول 

واعتبرهم شهداء الوطنٌة، كما شمل القانون ٌونس  74>4ة القومٌٌن قادة حركة ماٌس العقداء األربع
كذلك شمل العفو الضباط األكراد الذٌن التحقوا بالحركة . السبعاوي ورشٌد عالً الكٌالنً وغٌرهم

 . وأُعدموا، بعد استسالمهم للسلطة الملكٌة، ومنهم محمد أمٌن در بندي 78>4الكردٌة عام 
الزعٌم قاسم ٌرعى شخصٌاً عابلة المرحوم كامل شبٌب بعد إعدامه فً العهد الملكً، حتى أنه كما أخذ 

ٌ ن ابنه المالزم عوض كامل فً مقره فً وزارة الدفاع وبقى مالزماً له حتى انقالب شباط ، حٌث  ع
ٌ ن عام . أُحٌل على التقاعد وكان برتبة مالزم أول ط، تكرٌماً محمد سلمان، وزٌراً للنف 94>4كما ع

ألخٌه العقٌد محمود سلمان، وتم طرده من قبل انقالبً شباط وأودع السجن، ال لشًء إال لكونه وافق أن 
 7.ٌكون وزٌراً فً حكومة عبد الكرٌم قاسم

 
 تهمة شق األحزاب وسياسة التوازنات

ح أن األحزاب ألن من الواض. أما التهمة الثالثة وهً شق األحزاب، فهً األخرى لم تصمد أمام الزمن
هً التً بدأت تتصارع فٌما بٌنها ولم تحتاج إلى تحرٌض من قاسم، وذلك بتفضٌل مصالحها الذاتٌة على 

: وٌقول بهذا الصدد األستاذ محمد أمٌن. المصالح الوطنٌة وعدم إدراكها لما ٌحاك ضدها وضد الوطن
ه الكلمة، ولكنً أؤكد على عظمة ال أجدنً بحاجة إلى التحدث عما جرى بعد ذلك، فذلك لٌس بمهمة هذ"

هذه الثورة التً ظهر الٌوم كثٌرون مع األسف ٌنددون . هذه الثورة وأهمٌتها فً تارٌخ العراق الحدٌث
بها وٌشوهون وجهها ألنها لم تبلغ غاٌتها التً كنا نرٌدها لها، وال ٌدرون أن التقصٌر لم ٌكن من جانبها 
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رضت لها ومن ورابها شعب العراق لحد الٌوم جاءت من أن القوى وان النكسات الكثٌرة المؤذٌة التً تع
الوطنٌة لم تكن فً مستوى مهماتها الحقٌقٌة إزاء حدث كبٌر مثلها، فانشغلت بالتناقضات الداخلٌة فٌما 

  8."بٌنها غٌر ملتفتة إلى أن العدو األكبر للجمٌع ٌقف لها كلها بالمرصاد
 

ّم عبدالكرٌم قاسم باالنحراف : "... . عود البرازانً فٌقولكما وٌشهد بنزاهة قاسم، األستاذ مس ه  ٌُت 
ٌ رت  والدٌكتاتورٌة، أتساءل هل من اإلنصاف تجاوز الحق والحقٌقة؟ لقد قاد الرجل ثورة عمالقة غ
موازٌن القوى فً الشرق األوسط وألهبت الجماهٌر التواقة للحرٌة واالستقالل وشكل أول وزارة فً 

من قادة وممثلً جبهة االتحاد الوطنً المعارضٌن للنظام الملكً ومارست األحزاب العهد الجمهوري 
 9"لنكن منصفٌن ونسأل أٌضاً من انقلب على من؟ ولكن. نشاطاتها بكل حرٌة

 
صراعاتهم وتوحٌد صفوفهم لحماٌة الثورة من  وانبذى األحزاب وقادتها أن ٌان ٌتوسل إلأما قاسم فك

هذا : ٌقول واحد: "هذا الصددفً فً خطاب له مرة بهم وبالوطن، وقال  قالمؤامرات التً كانت تحٌ
". أقول هذا وطنً وابن هذا البلد وأنا. قومً، وٌقول األخر هذا شٌوعً وذاك بعثً والثالث دٌمقراطً

بالثورة لصالح كل الناس إنً دوماً مع الناس  تقم"  :وكان أكثر عمقاً لفكرته عندما أفصح عنها بالقول
أنً فوق المٌول واالتجهات والتٌارات دوماً، ولٌس لدي انحٌاز ألي جانب كما إنً أنتمً إلى  .كلهم

كما وناشد القوى ." الشعب بأسره، وإنً أهتم بمصالح الجمٌع، وأسٌر إلى األمام معهم كلهم، كلهم أخوتً
إلٌكم أن تنبذوا خالفاتكم أتوسل  أٌها الدٌمقراطٌون، أٌها الشٌوعٌون، أٌها القومٌون،" :المتصارعة بالقول

وقلٌل الخبرة فهل الذي تصدر منه هذه األقوال هو مجنون وشعوبً . 10"ووحدوا قواكم فً خدمة البلد
 !!!!!!!وٌعمل على شق الصفوف واألحزاب؟ عجبًبالسٌاسة، 

 
فالصراعات بدأت منذ األٌام األولى من الثورة عندما طرح القومٌون وبتعلٌمات من مٌشٌل عفلق 

مٌن العام للقٌادة القومٌة لحزب البعث العربً االشتراكً والقٌادة المصرٌة، وتبنته قوى القومٌة األ
. الهدف لم ٌكن من أهداف الثورةعلماً أن هذا . العربٌة األخرى، شعار الوحدة العربٌة الفورٌة

طٌون الشٌوعٌون والوطنٌون الدٌمقرا)رفعوا شعار الوحدة العربٌة، والٌسارٌون  فالقومٌون
 .، وهو األقرب للواقع والتنفٌذرفعوا شعار اإلتحاد الفٌدرالً( ستقلونموال
 

الواقع هو أن البالد كانت تمر فً مرحلة ثورة وطنٌة لو قدر لها البقاء، لكانت ثمارها عظٌمة للجمٌع، 
ل وقد توسل قاسم بالجادرجً أن ٌقبل منصب نابب ربٌس الوزراء خال. ولكنها كانت مهددة باألخطار

المرحلة االنتقالٌة إلى أن تجرى االنتخابات البرلمانٌة فرفض الجادرجً ذلك كما رفض التعاون مع 
 . أما وجهة نظر محمد حدٌد وأغلب أعضاء قٌادة الحزب فكانت مع دعم الثورة والوقوف مع قاسم. قاسم

 
ما حزب التحرٌر وعندما أجٌزت األحزاب للعمل العلنً، رفض وزٌر الداخلٌة إجازة حزبٌن فقط وه

اعترض حزب  ، ولكنأجٌز حزب داود الصابغ بدالً عنه العراقً الذي اإلسالمً والحزب الشٌوعً
 المحكمة أصدرت، فى على الحكومة إلى محكمة التمٌٌزالتحرٌر اإلسالمً على قرار الوزٌر وقدم شكو

ان ٌجاهر بعدابه لقاسم ولم ٌتدخل قاسم بقرار المحكمة رغم أن هذا الحزب ك ،قراراً بإجازة الحزب
لذلك كان على . 96>4شباط  ;نقالب ااشرة بعد إسقاط حكومة الثورة فً وحكومته وانتهى دوره مب

الحزب الشٌوعً أن ٌحذو حذو حزب التحرٌر، فٌقدم شكوى إلى محكمة التمٌٌز للنظر فً قرار إجازته، 
 . إال إنه لم ٌعمل ذلك
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 ثقافة قاسم
قد إلى ثقافة أي حاكم، سواء فً العراق أو فً البالد العربٌة، عدا التطرق لم ٌتعرض كاتب سٌاسً أو نا

شلوا فً الطعن بوطنٌة قاسم وإخالصه ونزاهته وحبه للشعب بعد أن فف. إلى ثقافة عبدالكرٌم قاسم
ووصموه بالشعوبٌة، ولما فشلوا فً  ،العربٌة لشعوبوا الطعن فً عروبته وإخالصه لوالوطن، حاول

 فهل حقاً كان قاسم غٌر مثقف؟. لم ٌبق أمامهم سوى اللجوء إلى الطعن بثقافتهفلتهم إثبات هذه ا
 

: ٌؤكد األستاذ حسن العلوي الذي كان ٌسكن مجاوراً لٌبت الزعٌم، عندما كان تلمٌذاً فً المدرسة، فٌقول
صحبتنً إلى من خزانة قاسم ف…ستعارة كتابارغبتً ب( أم عبدالكرٌم قاسم)امد كثٌراً ما أسررت ألم ح"

غرفته ألنتقً أحد الكتب، وهً حافلة بكتب الجغرافٌا والتارٌخ واللغة واألدب مع مجموعة من الكتب 
وكنت كلما فتحت كتاباً وجدت الخطوط بالقلم وقد سودت ما بٌن السطور، فأرٌها ذلك كً ال . األجنبٌة

. ثار انتباهً كثرة قراءاته النحوٌةوقد أ(. هذه عادة عبدالكرٌم)تتهمنً بالعبث بالكتب، فتولول قابلة 
وكأي -وكنت بعد أن أخذ مكانه فً زعامة العراق، وصرت صحفٌاً ومدرساً للغة العربٌة أتابع باهتمام 

فأشعر بارتٌاح ألنه ال ٌلحن باللغة العربٌة فأعود بذاكرتً إلى تلك الخطوط مرة . جملة إعرابٌة -معلم
 11."أخرى

. فما المقصود بالثقافة فً هذه الحالة". غٌر مثقف"ن عبد الكرٌم ولكن مع ذلك ٌصر هؤالء على أ
وكان ٌقرأ الكتب . فالرجل خرٌج الكلٌة العسكرٌة وكلٌة األركان العراقٌتٌن وسانت هٌرز البرٌطانٌة

وكان ٌقرأ الصحف الوطنٌة وخاصة صحٌفة . األدبٌة والتارٌخٌة وغٌرها، وقارئ للصحف البرٌطانٌة
 . بمبادبها كما هو معروف األهالً ومؤمن ر نفسه تلمٌذاً لجماعةاألهالً حتى اعتب

 
نعم لم ٌكن قاسم . وٌقول وزٌر خارجٌته هاشم جواد أنه كان ٌقرأ الكتب عندما ٌذهب لبٌته أٌام الجمعة

سً فً بلد متعدد االتجاهات الفكرٌة وفً رأًٌ هذه من الصفات الحمٌدة فً السٌا. متأدلجاً فً ثقافته
فاآلٌدٌولوجٌة السٌاسٌة هً قوالب فكرٌة جامدة عصٌة على . والقومٌة والدٌنٌة والمذهبٌة كالعراق

التغٌر، تفرض على المؤدلج تطبٌقها بغض النظر عن مالءمتها للواقع، إي فرضها على الواقع بالقوة فً 
ومن سوء الحظ أن . وقد أثبت الزمن صحة مواقف قاسم. حٌاة متحركة أبداً وظروف متغٌرة باستمرار

لم ٌكن قاسم جاء فً وقت كان فٌه التنافس والتصارع اآلٌدٌولوجً على أشده إلى حد الصراع الدموي، و
فأراد قاسم أن ٌكون للجمٌع حسب شعاره الذي رفعه منذ . عتدال والعقالنٌةفٌه مكان لخط الوسطٌة واال

وقد أدركنا اآلن أن فكرة قاسم كانت صحٌحة وبذلك فكان قاسم ". االتجاهاتفوق المٌول و: "البداٌة
 .الرجل المناسب لوقت غٌر مناسب، لم ٌعرفوا قدره إال بعد فوات األوان

 
أما إذا كان المقصود بالمثقف بأن نقارن ثقافة قاسم ببرتراند راسل أو جان بول سارتر أو روجٌه 

نعم فثقافة عبد الكرٌم قاسم دون ثقافة هؤالء بكثٌر ألنه لم ٌكن  غارودي وغٌرهم من محترفً الثقافة،
لٌس من )إذ كما ٌقول علً الوردي، وأنقل من الذاكرة، . فٌلسوفاً وربما هذه الصفة فً صالح الشعب

ل شعبه فوق  صالح الشعب أن ٌصٌر الفٌلسوف حاكماً، كما طالب إفالطون، ألن الحاكم الفٌلسوف ٌحمِّ
ٌ ن لنا أنه كان أثقفهمولكن ل.( طاقته  . و قارنا ثقافة قاسم بمن حكم العراق من قبله ومن بعده لتب

فتقافة الملك فٌصل األول عثمانٌة، وثقافة ابنه غازي شبه ": فكما ٌقول الدكتور عالء الدٌن الظاهر
ٌٌن، عسكرٌة وثقافة نوري السعٌد، كمعظم السٌاسٌٌن الملك. معدومة، وعبداإلله لم ٌنه الدراسة الثانوٌة

وثقافة . والرجل عاش ومات من دون أن نعرف هل نجح أو فشل فً دورة األركان العثمانٌة. عثمانٌة
عبد السالم عارف ال تستحق الذكر وثقافة أخٌه عبدالرحمن أقل منها كما هً ثقافة أحمد حسن البكر 
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خرجنا الهذر العفلقً من وإذا أ.. قارن هذا بذاك . وثقافة عبدالناصر عسكرٌة مصرٌة. وطاهر ٌحٌى
  12."رأس علً صالح السعدي لما بقً لدٌه غٌر السكر والعربدة

 

 هل كان لقاسم برنامج سياسي؟
ما المقصود : والسؤال هو. كان ٌفتقر إلى منهج سٌاسً واضح لحكم البالدبأنه عبدالكرٌم قاسم ٌتهم 

جٌا بالمعنى المتعارف علٌه، نعم لم تكن بالمنهج السٌاسً؟ إذا كان المقصود أنه كان ٌفتقر إلى آٌدٌولو
لقاسم آٌدٌولوجٌة معٌنة، ولكنً أعتبر هذه الصفة من إٌجابٌاته وتصب فً صالحه وصالح الشعب، 
ونتمنى أن ٌكون جمٌع قادة العراق أن ٌكونوا بال آٌدٌولوجٌا كذلك، ألننا نرٌد من القابد السٌاسً أن 

الجدٌدة والنٌرة، ٌعٌد النظر فً حساباته ومواقفه بٌن حٌن وآخر ٌكون عملٌاً، متفتح الذهن على األفكار 
 . وٌغٌرها حسب ما تقتضٌه المستجدات، دون أن ٌكون مقٌداً بسالسل آٌدٌولوجٌة جامدة

 
كان لقاسم برنامجان . نعم لم ٌكن لقاسم آٌدٌولوجٌا معٌنة، ولكن هذا ال ٌعنً أنه كان بال برنامج سٌاسً

األول، كان البرنامج الذي وضعته . سٌاسً واحد، وكان كل منهما مكمل لآلخرسٌاسٌان ولٌس برنامج 
 .اللجنة العلٌا لتنظٌم الضباط األحرار، والثانً هو برنامج الحزب الوطنً الدٌمقراطً

البرنامج األول، وكما دونه اللواء محسن حسٌن الحبٌب، أحد أعضاء اللجنة العلٌا لتنظٌم الضباط 
، وهو قومً عروبً التوجه، والذي ناصب قاسم ألد العداء منذ األسابٌع األولى األحرار، وسكرتٌرها

  .عن الثورة وقد حدد البرنامج بعشرٌن هدفاً  13للثورة، ٌذكر فً كتاب له
 

عبدالكرٌم قاسم رؤٌة بعد )وقد أجرى حسن العلوي شبه اختبار مدرسً لعبد الكرٌم قاسم فً كتابه 
هدفاً من البرنامج الذي ذكره اللواء محسن حسٌن  51من  :4نفذ  توصل إلى أن قاسم قد( العشرٌن

 .ضباط األحرار، وهذه درجة امتٌازمن برنامج ال% 8;الحبٌب، وبذلك ٌكون قاسم قد نفذ 
أما البرنامج الثانً الذي تبناه عبدالكرٌم قاسم فهو برنامج الحزب الوطنً الدٌمقراطً، وحسب شهادة 

د أن قاسم كان متأثراً بأفكار الحزب المذكور وقد أناط مسبولٌة كتابة أغلب الباحث حنا بطاطو الذي ٌؤك
ونتٌجة لهذا . القوانٌن التً أصدرتها حكومة الثورة بأعضاء قٌادة الحزب بما فٌه الدستور المؤقت

 .قتصاد والصناعة لم ٌشهد العراق له مثالً فً تارٌخهما ٌشهد بطاطو، حصل إزدهار فً االالتعاون، ك
 

فً الوزارة األولى خٌرة الرجاالت العراقٌة خبرة وإخالصاً من زعماء الحركة الوطنٌة قاسم ا اختار كم
 . التنموٌة اتنفٌذ مشارٌعهل لحكومة الثورة

 

  شعبية قاسم

المعروف عن عبد الكرٌم قاسم أنه نال أوسع شعبٌة أكثر من أي زعٌم سٌاسً فً تارٌخ العراق 
اطته ونزاهته وإخالصه وحبه للشعب، وخاصة للطبقات الفقٌرة، فقد بنى والسر فً ذلك هو بس. الحدٌث

وهو . لهم عشرات األلوف من الدور السكنٌة وعمل على رفع مستواهم المعٌشً وكان ٌلتقً بهم بتكرار
ونتٌجة . أول عراقً من عامة الشعب ٌصل إلى رباسة الحكومة، فهو الذي كان ٌعتز بكونه ابن نجار

وفً مثل . لوب وعقول الناس، فهو بالنسبة لجماهٌر الشعب ٌعد بحق بطلهم األسطوريلذلك فقد كسب ق
هذه الحاالت، وفً مرحلة تارٌخٌة معٌنة كالتً كان ٌعٌشها العراق آنذاك، ال ٌكتفً اإلنسان بالصفات 

لٌه البشرٌة المعروفة على البطل، بل ال بد وأن تتدخل األسطورة فً الواقع، إلضفاء صفات أسطورٌة ع
 .والتارٌخ ملًء باألمثلة. فوق مستوى البشر
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لنصرته ٌوم  فً بغداد والمحافظات الجنوبٌة ولم تخذله الجماهٌر المحبة له، فقد خرجت بمبات األلوف
، إلى حد أنه عندما سمع قاسم باالنقالب وهو فً بٌته، وأراد الذهاب إلى وزارة 96>4شباط  ;إنقالب 

ماكو زعٌم )رٌة لم ٌستطع ألن الشارع كان مكتظاً بالجماهٌر التً تهتف الدفاع عن طرٌق شارع الجمهو
وقد شاهدت بعٌنً ذلك الٌوم وأنا قادم من البصرة إلى بغداد بالقطار فً طرٌقً إلى الموصل (. إال كرٌم

لاللتحاق بكلٌة الطب بعد انتهاء عطلة نصف السنة، حٌث كنت فً السنة األولى من دراستً فٌها، وبعد 
غادرت القطار توجهت إلى ساحة التحرٌر، فوجدتها، وكذلك شارع الرشٌد، عبارة عن بحر بشري أن 

وٌقال أن طاهر (. ماكو زعٌم إال كرٌم)الجماهٌر حاملة صور الزعٌم وهً تردد نفس الهتاف ومتالطم، 
ة وسط ٌحٌى أراد أن ٌشق طرٌقه لٌلتحق برفاقه اإلنقالبٌٌن قرب وزارة الدفاع، فشق طرٌقه بصعوب

 (.ماكو زعٌم إال كرٌم)الجماهٌر وهو ٌردد معهم 
 

وفً : "ٌذكر طالب شبٌب فً مذكراته( -شباط ;إنقالب -الرعب فً خدمة الثورة )وتحت عنوان 
قام أنور عبد القادر الحدٌثً بعمل مرعب، ال أعرف ماذا ستكون ( الرشٌد)المدخل الربٌسً للمعسكر 

فقد تجمهر أمام بوابة . ى معنوٌات الجنود والضباط داخل المعسكرنتابجه علٌنا، لكنه أثر كثٌراً عل
ماكو زعٌم "معسكر الرشٌد الربٌسٌة حشد من الجنود وضباط الصف وبعض الضباط والمدنٌٌن ٌهتفون 

، وآنذاك نادى أنور الحدٌثً على أحد الهاتفٌن وطلب "عاشت الجمهورٌة العراقٌة الخالدة"و" إال كرٌم
ولما أعاده، أطلق علٌه أنور من مسدسه الذي صوبه نحو رأس الجندي مباشرة فسقط  منه إعادة هتافه،
 14."وفرغت الساحة من كل المتظاهرٌن، بسبب ما سببته العملٌة من رعب وذعر. على الفور مٌثاً 

 
وهو شاهد عٌان خالل حوار ( الزعٌم مرافق)وفٌما ٌتعلق بالسخرٌة من شعبٌة قاسم، ٌقول قاسم الجنابً 

إنك مسٌطر والشعب : "ذاعة، فٌقول أن وجه عبد الستار عبد اللطٌف كالمه إلى عبد الكرٌم قاسم قابالً اإل
كان ذلك بمثابة رسالة : "وٌعلق الدكتور علً كرٌم سعٌد بحق قابالً ". دبابة واحدة أسقطتك ولكن معك،

عوا أنهم ثاروا من أجله  تنتمً إلى حضارة فجاءت تلك، رسالة استفزاز همجٌة ال. رعب لشعب أد 
كما إنها تعنً بأن الثوار . إن الحكومة الجدٌدة قاسٌة: وكأنها رسالة تقول. إنسانٌة عمرها ستة آالف عام

كذلك كان المشهد التلفزٌونً فً إهانة جثة . إن لهم الدبابة ولخصومهم التعاطف الشعبً: أذعنوا لفكرة
المسجلة فً تارٌخ العراق المعاصر، فلم ٌكن  كان ذلك المشهد التلفزٌونً أسوأ اللقطات. الزعٌم

ٌ زوا بهذه المعاملة عن غٌره ٌُم  بل ربما كان صراعا  لعب فٌه قاسم دور أكثر . العراقٌون حتى 
عفا هللا عما : "المتصارعٌن وداعة وتسامحاً وأقلهم همجٌة وأدلجة وتشرٌعا  للقتل، فقد سن عملٌاً قاعدة

 15..."ٌة العراقٌٌن البسطاء قبل عصبٌة األٌدٌولوجٌا الواردةوكان فٌها أقرب إلى عقل". سلف
 

 هل كان قاسم دكتاتوراً ؟

وهذه الصفات تمتد من الحاكم الدكتاتور فً قمة السلطة إلى أوطأ . الدكتاتورٌة ظاهرة لها صفات معٌنة
. وفً كل مكانالطبقات فً الدولة، فتجدها فً الشارع وفً الدابرة وفً المعمل وفً الصحافة واإلعالم 

فً النظام الدكتاتوري هناك جواسٌس ورجال األمن منتشرٌن فً كل زاوٌة من زواٌا المجتمع ٌحصون 
لم تكن  هذه الصفات. والناس فً حالة هلع خوفا أن تبدر منهم بادرة ٌحاسبون علٌها. على الناس أنفاسهم

تتمتع بالتعددٌة ولم تكن  فالصحافة كانت. محبٌهقبل عتراف خصومه اموجودة فً عهد قاسم حسب 
أقٌمت مناقب نبوٌة على أرواح الطبقجلً ورفاقه، ساهم فٌها قارئ المقام : "ٌقول حسن العلوي. مؤممة

ٌوسف عمر، وقارئ القرآن عبدالستار الطٌار، وكان كل منهما ٌقرأ قصابد معادٌة للوضع القابم آنذاك، 
ٌتعرض لها أحد من أفراد الشرطة واألمن  وتنصب الماٌكروفونات فً األماكن العالٌة، دون أن

واإلنضباط العسكري، لكونها أماكن دٌنٌة ولم ٌتعرض لها عبد الكرٌم قاسم طبلة فترة حكمه مع إنها 
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وبرز إسم ٌوسف عمر لٌس مطرباً بل محرضاً من أهم .. كانت مراكز نشاط معارض لحكمه
 16."ة تنقل باإلذاعة والتلفزٌون بشكل مستمروكانت حفالته الغنابٌة العادٌ. المحرضٌن ضد ذلك الحكم

 
وكان ( ٌا بغداد ثوري ثوري، خلً قاسم ٌلحك نوري)وعندما كانت تخرج مظاهرات معادٌة له تهتف 

قاسم ٌبعث بالجنود بعد تجرٌدهم من السالح، ال لضرب المتظاهرٌن ضده، بل لحماٌتهم من مظاهرة 
كان خصومه ٌقدمون نكات الذعة ضده وضد . هماأخرى ٌقوم بها الٌسارٌون ولمنع التصادم بٌن

واعترف سجناء سٌاسٌون من البعثٌٌن . المهداوي علناً وعلى المسارح دون أن ٌتعرضوا إلى أٌة مساءلة
وبهذا الخصوص . أن السجن كان أشبه بالفندق، تتوفر لهم الفرص لنشر أفكار حزبهم وتنظٌم اآلخرٌن

إن اإلعتقال أٌام : "عضواً فً حزب البعث وأحد المعتقلٌن فٌقولٌشهد األستاذ معاذ عبدالرحٌم، وكان 
أشبه بالفندق، ال تعذٌب وال تنكٌل فالعناٌة جٌدة، ومواجهة األهل .. عبدالكرٌم قاسم كان بالنسبة لنا

مستمرة، وما ٌصلنا من األهل من طعام ومالبس متٌسر، بل أن الموسرٌن من المعتقلٌن ٌطلب من أهله 
وبالدولمة وغٌرها من األكالت العراقٌة المشهورة، وكنت من أعضاء الحزب ( الباجة)أكلة أن ٌزودونه ب

 17.."الذٌن لم ٌمنعهم اإلعتقال من العمل لسكب األنصار والمؤٌدٌن للحزب
 

دون حراسة مما أمكن حزب البعث دس المناشٌر فً غرفة نومه بواسطة بقاسم عبدالكرٌم كان بٌت 
كتشف ذلك لم ٌحاسب أحداً وهو ٌعرفهم، بل تحول إلى بٌت آخر كما ٌشهد بذلك ولما ا. طفل من الجٌران

 ؟ .فٌا ترى هل هذا الشخص دكتاتور. حسن العلوي
 
فعندما أقدم حسٌن . بل كان من أقرب السٌاسٌٌن إلى الدٌمقراطٌة ، تنطبق صفات الدكتاتور على قاسمال

، رفض ذلك القرار (إتحاد الشعب)الشٌوعً على غلق صحٌفة الحزب ( اإلعالم)جمٌل وزٌر اإلرشاد 
ومن الغرٌب أن ٌقدم رجل قانون ودٌمقراطً . حتجاجاً على ذلكااد نشرها، وعندها استقال الوزٌر وأع

فمن كان أقرب للدٌمقراطٌة، عبدالكرٌم قاسم . مثل حسٌن جمٌل بغلق صحٌفة بسبب خالف سٌاسً
خص الثانً فً الحزب الوطنً الدٌمقراطً بعد العسكري، أم حسٌن جمٌل السٌاسً المدنً وهو الش

 زعٌمه الجادرجً؟
كما وقال محمد حدٌد عن قاسم أنه كان أقرب أقرانه العسكرٌٌن إلى روح التسامح وفكرة الدٌمقراطٌة، 

 18.فقد ظلت مناصب الدولة فً عهده موزعة على الجمٌع ولٌس على تٌار سٌاسً واحد
عفا هللا عما )اكم عراقً بشر بروح التسامح وشعاره المعروف فهو أول ح. وقاسم معروف عنه بالرحمة

وأبناء ذلك الجٌل ٌتذكرون تصرٌحاته بعد خروجه من المستشفى الذي عولج به من إصاباته ( سلف
البالغة إثر إطالق الرصاص علٌه فً شارع الرشٌد من قبل الطغمة العفلقٌة من ضمنها صدام حسٌن، 

هذا الموقف المتسامح ٌؤاخذه علٌه الٌسارٌون . ٌهم المحكمة باإلعدامحٌث عفا عنهم بعد أن حكمت عل
نهض عبد الكرٌم قاسم بعد محاولة اغتٌاله، : "فٌقول الشاعر كاظم السماوي فً مذكراته بهذا الخصوص

نعم أراد قاسم أن ٌضرب مثالً (. كذا" )وكان المؤمل أن ٌضرب بٌد من حدٌد، ولكنها كانت من خشب
 . نتقام والعنفقٌم الثأر واالبح فً بلد تشبع شعبه فً روح التسام

 
 مصرع قاسم

كثٌر من الناس وخاصة من محبٌه ومن قوى الٌسار، ٌلومون قاسماً لرفضه تسلٌح الجماهٌر من أنصاره 
لقد رفض تسلٌح أنصاره لسبب معروف وهو منعاً لوقوع حرب . لسحق االنقالب 96>4شباط  ;ٌوم 

وكان مصمماً على القتال إلى . هاده على إغراق البالد فً هذه الحربأهلٌة، إذ كان ٌفضل استش
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شباط،، وكان ٌونس الطابً هو الذي ٌتفاوض  >االستشهاد، ولكن عندما اتصل بعبدالسالم عارف ٌوم 
بٌنهم خبز )بٌن الجانبٌن، مؤكداً له أنهم سٌضمنون سالمته ومن معه من رفاقه الضباط اآلخرٌن، وأن 

، مصدقاً بوعود عارف حٌث أن قاسم نفسه عفا عنه عندما حكمت علٌه (عبٌر عارفعلى حد ت-وملح
فلماذا نلوم قاسماً على . لذلك صدق بوعودهم فأنهى القتال واستسلم حقناً للدماء. محكمة الشعب باإلعدام

 .ذلك، فاللوم على أولبك الذٌن نكثوا بعهودهم
ر بٌننا حدٌث غٌر منظم سادته حالة من التوتر، ولم دا: أما حول ما ٌسمى بالمحاكمة فٌقول طالب شبٌب

وكل كالم قٌل أو ٌقال عن إنشاء هٌبة حاكمتهم إنما هو نوع . ٌكن هناك أي شًء ٌمكن تسمٌته بمحاكمة
ومن الممكن أن ٌكون قد تدخل علٌنا رجال ٌحثون على موقف معٌن !!                        (الخٌال)والتخٌل " التسفٌط"من 
 19".خالد مكً الهاشمً، وكلهم ٌحثون على اإلعدام أو اإلسراع به مثل
 

 20(بٌن زمنٌن)كان حاضراً، قال فً برنامج ( عبدالستار الدوري)وشاهد عٌان آخر من اإلنقالبٌٌن وهو 
أنه عندما دخل عبد الكرٌم قاسم القاعة راح ٌنظر فً وجوه اإلنقالبٌٌن واحداً واحداً ٌتأملهم باندهاش 

ٌر مصدق أن هؤالء ٌنقلبون علٌه، ولما حان وقت إعدامه اعتدل فً مكانه ووضع سدارته على وكأنه غ
هكذا كانت شجاعة قاسم وهو . راتٌرأسه وكأنه ٌتهٌأ ألخذ صورة له والبنادق المصوبة نحوه كأنها كام

حمد وخلٌل ثم نفذ حكم اإلعدام به وبرفاقه الشهداء فاضل عباس المهداوي، وطه الشٌخ أ. ٌواجه الموت
 .21"ومع إنهمار ذخٌرة الموت انطلق صوت قاسم هاتفاً بحٌاة الشعب. "كنعان

 
 :قوة قاسم في موته

هكذا كان المسٌح . من المعروف أن الشهداء األبرار هم أقوى فً موتهم مما هم علٌه فً حٌاتهم
بهذه القسوة هاد استشووبكل تأكٌد كان قاسم المعروف بتسامحه، . والحسٌن وغاندي وجٌفارا وغٌرهم

هذه الحقٌقة أدركها . والوحشٌة من قبل رفاق األمس قد جعله أقوى فً موته مما كان علٌه فً حٌاته
الشباطٌون وأرعبتهم كثٌراً منذ اللحظات األولى من انقالبهم، وهذا هو السبب الذي جعلهم  ٌلقون جثته 

ر مزاراً أو رمزاً بعد أن ٌعود الوعً الممزقة بالرصاص فً النهر خوفاً من أن ٌتخذ الشعب من القب
وفعالً صار قاسم أسطورة فً مخٌال الجماهٌر الشعبٌة الفقٌرة التً لم تصدق . الغابب أوالمغٌب قسراً 

 .مصرعه وراحوا ٌتصورونه حتى فً القمر
 

 من هو عبدالكريم قاسم؟وختاماً، 
ابٌة والمشرقة من القٌم واألعراف كان عبدالكرٌم قاسم ٌجسد فً شخصه وبصورة مكثفة، الجوانب اإلٌج

والتقالٌد العراقٌة الجمٌلة المحببة إلى العراقٌٌن فً الوطنٌة والقومٌة واإلنسانٌة والنبل والشهامة 
والشجاعة والكرم والمروءة والتسامح والبساطة والعفو عند المقدرة، وحب الناس، وباألخص الفقراء 

هذه الصفات النبٌلة والقٌم . الناس المحٌطٌن به واالعتماد علٌهممنهم، والثقة العالٌة بالنفس وبالشعب وب
المثالٌة العالٌة التً آمن بها هً التً أحالت بٌنه وبٌن استخدام المكر الذي قد ٌلجأ إلٌه السٌاسً الداهٌة 

 أحٌاناً إلٌهام الخصوم واإلٌقاع بهم وإبقاء الموالٌن له متماسكٌن من حوله، والحفاظ على التوازنات
 . ووحدة القوى الوطنٌة

مرحلة من أشد  فًوهً تمر وقد وضعته األقدار فً قمة القٌادة، وسلمته أعلى مسئولٌة لقٌادة البالد 
فً تلك االنعطافة التارٌخٌة الكبرى التً ال بد من . مراحل تارٌخ العراق غلٌاناً وعربدة وهٌاجاً وانفجاراً 

ة بٌن مكونات الشعب وقواه السٌاسٌة التً لم ٌسلم منها حصول االنشقاقات العمٌقة والصراعات العنٌف
والظروف التً مر بها قاسم ومعاناته كانت . أعظم رجاالت التارٌخ ومهما أوتوا من قدرة وكفاءة ودهاء
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( ع)فوق طاقة أي قائد آخر مهما كان حكٌماً وداهٌة، أشبه بتلك التً مر بها اإلمام على بن أبً طالب 
 . عند تسلمه الخالفة

طاقات كامنة وإمكانٌات كبٌرة مواهب ووٌمكن القول أن عبدالكرٌم قاسم كان ٌمتلك فً شخصه 
كعسكري وسٌاسً ورجل دولة، لم تسمح له الظروف العاصفة بعد الثورة إلبرازها كاملة فً السٌاسة 

ٌكون عنده واإلدارة، ألنه رغم تلك الظروف العاصفة، استطاع الرجل أن ٌحقق الكثٌر للعراق ودون أن 
وعلٌه أعتقد أن نهاٌة قاسم بتلك الطرٌقة اللئٌمة ال تدل . حزب أو مؤسسات استخباراتٌة نشطة لتحمٌه

على ضعفه فً شًء، بل كانت حتمٌة فرضتها ظروف المرحلة التارٌخٌة التً جاءت بالثورة والقوى 
اهقة السٌاسٌة، لم تدرك السٌاسٌة التً ساهمت بها، وألن تلك القوى كانت وما تزال فً مرحلة المر

رسالة مبادئ وولذلك كان قاسم وكأي شهٌد ملتزم باألخالق المثالٌة وصاحب . المخاطر المحٌقة بها
وسٌبقى عبدالكرٌم قاسم، ابن . إنسانٌة فً التارٌخ، برز وهو أقوى بعد مصرعه مما كان علٌه فً حٌاته

االجتماعٌة، حٌاً فً وجدان األغلبٌة الساحقة من  الشعب العراقً البار رمزاً للوطنٌة العراقٌة والعدالة
 .الشعب العراقً
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http://www.youtube.com/watch?v=Yt6i1I13VrI 
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