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هـــذه احلـــركـــة قـــائـال : كـــنـــا قـــيــادة
الــضــبـــاط الــنــاصــريــ في الــعــراق
يـقــودنـا الـزعــيم الـطـيــار عـارف عـبـد
الرزاق وكنا جنتمع بفترات وحسبما
تفـرضه االحداث وتـقتـضيه الـظروف
سواء فـي بيت عـارف عـبـد الرزاق او
محمد مجـيد او صبحي عـبد احلميد
او مـحـمد خـالـد  وكـان مـعـنـا عـدنان
ايـوب صـبـري  تــعـيـ عـارف عـبـد
الــرزاق رئــيــســا لــلــوزراء ويــبـدو ان
الــغــايــة مـن هــذا كــسب عــارف عــبــد
الـــرزاق والــتــاثـــيــر عـــلى الــتـــنــظــيم
الناصري في العـراق وكنا نخشى ان
الـسـلـطـة سـيـكـون لهـا دور فـي اغراء
بعض اعضاء التنـظيم وبينهم عارف
عبـد الرزاق لـكـننـا وجدنـا عارف كـما
هـو في الـسـابـق اكـبـر من اي سـلـطـة
وبـقي وفـيا لـلـتـنـظـيم حـتى اخـر يوم
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وعن اسباب فشل احملـاولة االنقالبية
يـــقــول عـــــارف عــبـــد الــرزاق قـــائــــد
احملاولة : ان خطة االنقالب كانت من
وضع مـحـمـد مـجـيـد وهـادي خـمـاس
وصبحي عبد احلميد وان هادي جاء
بها لي صباح االربعاء 15 ايلول ولم
يــتـســنى لي االطـالع عـلــيــهـا لــكــثـرة
ـعـرفـة مـشـاغـله في مـجـلس الـوزراء 
نــواقـصــهــا وانه اتــفق مع اصــحـابه
بانه يوعز لهم بالـتحرك بعد ان يزور
في الــسـادســة مــسـاء مــديــريـة االمن
واالستخـبارات العـسكريـة وان تكون
سـاعـة الـتـحـرك احلـاديـة عـشـرة لـيال
وبــالــفــعـل ابــلغ عــارف عــبــد الــرزاق
اصـحـابه بـالـتـحـرك وانه ابـلغ حـمـيد
قـــادر مـــديــر الـــشــرطـــة الـــعــام بـــعــد
اجتماعه في مقر القوة اجلوية مساء
الـيوم نـفـسه بـاحلـركة القـنـاع سـعـيد
صـليـبي الـيـهـا  وبعـد خـروج حـمـيد
قـــادر اخــبـــر صــلــيـــبي الـــذي اتــخــذ
االحــتـيــاطــات الالزمـة وبــعــد خـروج
عـارف عــبـد الــرزاق من قـيــادة الـقـوة
اجلـــــويـــــة ومـــــروره عـــــلـى احلــــرس
اجلـــمــهـــوري شــاهـــد حــركـــات غــيــر
اعــتــيــاديــة وعــنـد وصــولـه الى مــقـر
رئــيس الــوزراء أوخــبـر بــان ســعــيـد
صـلـيـبي وحـمـيـد قـادر اعـطـوا انذارا
لـكل القـطـاعـات العـسـكـريـة في موقع
بغداد والـشرطـة  فأتصل عـارف عبد
الرزاق بسعـيد صليبـي وبشير طالب
قـــائــد احلـــرس اجلــمـــهـــوري وطــلب
حضـورهمـا فـورا الى رئاسـة الوزراء
بــقــصــد اعـتــقــالــهــمـا  اال انـه اطـلق
سـراحـمهـا  فـحـدث مـاحـدث وفـشلت
احلـركـة" .وحـاول عـارف عـبـد الـرزاق
في حــيــنــهــا االنــتــحــار لــكن ســعــيـد
صـــلــيـــبي وحـــمــيـــد قـــادر جــرده من
الــسالح وفي صــبـاح يــوم اخلــمـيس
16 ايــلـول غــادر عــارف عـبــد الـرزاق
على م طائرة عسكرية الى القاهرة
مع عــائــلـتـه  بـعــد ان اســتـدان 200
ديـنـار من حــمـيـد قـادر و 150 ديـنار
من سعـيـدصلـيبي النـه لم يكن يـحمل
في جيبه سوى  15دينار وهو رئيس
اجلـمـهــوريـة وكـالــة ورئـيس الـوزراء
ووزيـر الـدفـاع وقـائـد الـقـوة اجلـويـة
وبــيــده خــزيــنـة الــدولــة كــلــهــا وهـو

احلاكم والناهي !!
وكان عبـد السالم عارف قـد ع قائد
الــقــوة اجلــويــة عــارف عــبــد الــرزاق
رئـــيــسـل لــلـــوزراء ووزيـــرا لــلـــدفــاع
بــالـــوكــالــة في الـــيــوم الــســادس من
ــرســوم ايــلــول 1965 عــلى ضـــوء ا
اجلـمـهـوري الـذي عـ عـبـد الـرحـمن
البـزاز نـائبـا لـرئيس الـوزراء ووزيرا

للخارجية والوزراء هم : 
1- سلمان عـبد الرزاق االسود وزيرا

للمالية 
2- عــبـــد الــلــطــيـف الــدراجي وزيــرا

للداخلية 
3- حس محمد السعد وزيرا للعدل
4- خضر عبد الغفور وزيرا للتربية 
5- جـمـال عـمـر نـظـمي وزيـرا لـلعـمل

والشؤون االجتماعية 
6- عـــبــد الــلـــطــيف الـــبــدري  وزيــرا

للصحة 
7- مــحــمــد نــاصــر وزيــرا لــلــثــقــافـة

واالرشاد 
8- اســــمـــاعــــيل مــــصـــطــــفى وزيـــرا
للمواصالت وشؤون البلد وكالة
9- اكرم اجلاف وزيرا للزراعه

10- عــــبـــد الـــرحـــمـن خـــالـــد وزيـــرا
لالصالح الزراعي

11- جــعــفـــر عالوي وزيــر االشــغــال
واالسكان

12- شــــــكـــــري صـــــالـح زكي وزيـــــرا
لالقتصاد

13- مــــصــــطـــفـى عـــبــــدالــــله وزيـــرا
للصناعه والتخطيط وكالة

14- عـبـد الــرزاق مـحي الـدين وزيـرا
للوحدة 

15- ســـلــمـــان الـــــصـــفـــواني وزيــرا
للدولة 

قـبلـة تفـاصيل كـاملة - في اعدادنـا ا
عن احملـــاولــة االنــقـالبــيــة الـــثــانــيــة
لـلـزعـيم الــطـيـار عـــارف عـبـد الـرزاق
عـام 1966 في زمن الــرئـيس مــحـمـد

عارف .

{ نــقــيب الــصــحــفــيــ الــعــراقــيـ
السابق

بـــكـل امـــانـــة واخالص لــــكي تـــأخـــذ
مــواقـــعــهــا الــقــيـــاديــة في الــنــضــال
واجلهـاد في سـاحة حـركـة القـومـي

العرب ومابعدها .
ان بـعـد نكـسـة حـزيـران ومـارسم لـها
ستقبل اجلـديد للحركـة االشتراكية ا
الــعـربــيــة الــتي مـاتـت سـريــريــا قـبل
دفنـها في مـنتـصف سبـعيـنات الـقرن
ـعـنى اصح انـشقت عن اضي اي  ا
نفـسهـا بأنـشقـاقات التعـد والحتصى
من اسمـاء لتـنـظيـمات عـروبيـة ولدت
من رحم حركـة القـوميـ العرب ومن
احلـركــة االشـتـراكــيـة الـعــربـيـة وهي
كلهـا مجتـمعة تـستحق مـنا االحترام

والتقدير .
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الاستـطـيع العـودة السـماء االالف من
الـشـبــاب الـقـومـي الـذي ولـد من رحم
حركـة الـقـوميـ الـعرب في كل بـقـعة

من ارض العراق الطاهرة .
وبـــالـــعــودة الـى مــوضـــوع احلـــركــة
االنـقالبيـة الـتي قـادها ضـبـاط حـركة

القومي العرب بقيادة
الـزعــيم الــطـيــار عـارف
عـبد الـرزاق في 15-16
شهـر ايـلـول عام 1965
وعــــارف عــــبــــدالـــرزاق
اقــولــهــا بــكل صــراحــة
يـــعــــد في وقـــتــــهـــا من
اشـــجع وابـــرز الـــقــادة
الـــعـــســـكـــريـــ الـــذين
وضعوا ثـقتـهم بالـقائد
جمـال عـبد الـنـاصر في
حتـقـيق احلــلم الـعـربي
الــكــبـيــر بــقــيــام وحـدة
عـــربــيـــة  وكـــان يــدرك
جــيــدا ان عــبـد الــسالم
عـــارف من اشـــد اعــداء
الـوحدة الـعـربـيـة وكان
عبد الناصر يدرك جيدا
ــــــــوقف الــــــــعـــــــدائي ا
لــــلـــوحـــدة الــــعـــربـــيـــة
وللرئيس عبد الناصر 
ولــلــحــقــيــقــة ان عـارف
عـــــــبـــــــد الــــــرزاق ادرك
مــتـاخــرا الــشــرك الـذي
وقع فيه واخلطأ الكبير
الذي ارتكـبه  واستياء

الـقـوى القـومـيـة جـراء مـوافـقتـه على
عــرض عــبـد الــسالم عــارف حــيــنــمـا
اختاره لتـشكيل وزارة جـديدة تخلف
ــعت في حــكــومــة طـاهــر يــحــيى  و
ذهــنه فــجــأة فـكــرة تــغــيـيــر الــنــظـام
واالطـاحـة بـرئـيس اجلـمـهـوريـة عـبـد
السـالم عارف اثـر سـفره لـيـتـسنى له
ــضي قـدمــا في طــريق الــوحـدة مع ا
مــصـــر لــيــكــفــر عـن قــراره اخلــطــيــر
بالقبول برئاسة الوزارة  وبدا له ان
ــهـمــة لـيــست صــعـبــة فـهــو رئـيس ا
الـوزراء ورئـيـس اجلـمـهــوريـة وكـالـة
ولـــديـه اوسع الـــصالحــــيـــات وعـــلى
ســلـطــة في الــعـراق بــعـد ســفـر عــبـد
ـغــرب حلــضـور الــسالم عـارف الـى ا
زمـع عقـدها هـناك  القـمـة العـربيـة ا
وكـــــان عـــــارف اكـــــثـــــر الـــــضـــــبــــاط
والــنــاصـريــ حتــمــسـا لــطــرد عــبـد
الــسالم  وقــوبـل تــكــلــيــفه بــتــألــيف
الوزارة بالدهشة واالستغراب  وقيل
حــيــنــهــا ان عــارف يــريــد ان يــتــخــذ
رئــاســة الــوزارة ســلــمــا لــطــرد عــبـد
السالم عارف نهائيا من احلكم  وقد
ســــانــــده في هــــذا الــــراي رفــــاقه من
االجتــــاه الــــقــــومي الــــنــــاصــــري في
ـدني وخـاصة اخلطـ الـعـسكـري وا
الــضـابـط الـعــقــيـد الــركن عــبــد كـر
فـرحان والـعـقـيد الـركن صـبـحي عـبد
احلميد والـعقيد الـركن هادي خماس
مــديــر االســـتــخــبــارات الــعــســكــريــة
والـعــقـيـد الــركن عـرفـان عــبـد الـقـادر
ـقـدم الـركن فـاروق صـبري وجـدي وا
قدم الـركن رشيد محسن اخلطيب وا
مدير االمن الـعام والـرائد عبـد االمير
الـربـيـعي امـر الـدبـابـات في مـعـسـكـر
ابو غـريب  وخـطـطوا لـتـسـلم احلكم
وتنحية عـبد السالم عارف واالسراع

في اخلطوات الوحدوية مع مصر .
قـرر مـغـادرة عـبـد السالم وكـان من ا
ــغـرب حلــضـور مــؤتـمـر عـارف الى ا
القمة العربي الثالث الذي حدد موعد

السالم عـارف  في هـذا الوقت تـمكن
االنـــقالبـــيـــون من الــســـيـــطـــرة عــلى
مـعـسـكـر ابي غـريب وقـطع الـهـواتف
عـــنه وتـــمـــكن الـــرائـــد عــبـــد االمـــيــر
الــــربــــيـــعـي من اخــــراج الـــدبــــابـــات
ووضعـها في حـالة اسـتعـداد للزحف
على بغداد  ولكن سعيد صليبي دبر
مـكـيـدة الفـشـال االنـقالب  فـقـد تلـقى
العقيد الـركن هادي خماس الذي كان
يـعـاون عـارف عـبـد الـرزاق في قـيـادة
االنـقالب من غــرفـة مـجــاورة اتـصـاال
هـاتــفـيـا مـن مـجـهــول يـبـلغ فــيـهـا ان
الـرائد عـبـد االمـير الـربـيـعي قـد فشل
في السيطرة عـلى معسكر ابي غريب
شارك معه و اعتقاله والضباط ا
 ولم يـــتــمــكـن احــد ان يــتـــحــقق من
وقف الن االتـصال الـهـاتفي كـان قد ا
عـسكر  ولم يـفكر احد في قطع عن ا
ارسال من يتأكد من اخلبر  وبالرغم
ـة ـكـا ـسـافـة  واتـخـذت ا من قـرب ا
الـهـاتـفـيـة عـلى انـهـا حـقـيـقـة مـؤكـدة
فصدرت الـتعليـمات بتـأجيل العـملية
وسـيـطـر سـعـيـد صـلـيـبي
وقف  وفي صباح على ا
اخلمـيس 16 ايلـول غادر
عارف عبد الرزاق واربعه
مـن رفــــــاقـه فـي قــــــيــــــادة
احلــركـة االنــقالبــيــة عـلى
مـ طـائـرة عـسكـريـة الى
الـــقـــاهـــرة وكـــان وصــول
الطائرة مفاجأة للقاهرة .
أمــا عـــبــد الـــسالم عــارف
الـــــــذي كــــــــان في الـــــــدار
ـغـرب فـقد الـبيـضـاء في ا
علم بتفاصيل ماحدث عن
طريق الرئيس جـمال عبد
الـــنـــاصـــر الـــذي اخـــبــره
ــصــري امــ الــســفــيــر ا
هــويـــدي بــتــفـــاصــيل مــا
حـدث فـي بـغــداد  فــقـطع
زيــارته لــلــدار الــبــيــضـاء
وعاد الى الـقاهـرة ليـعمل
عـــلى تـــرتـــيب ســـفـــر الى
بـــغـــداد  وفي الـــقـــاهـــرة
ـشـير اجـتـمع عـارف مع ا
عــــــــــبــــــــــد احلــــــــــكــــــــــيـم
عامرلـوحدهـما ثم تـوجها
الـى مــــطـــــار عــــســـــكــــري
مــصـــري وركب عــبـــد الــسالم عــارف
طائرة مـدنيـة مصريـة يقودهـا شقيق
الـرئـيس جـمال عـبـد الـنـاصـر وهـكذا

عاد عبد السالم الى بغداد .
وهـــنـــا البـــد االشـــارة الى ان هـــنـــاك
صـراع غــيـر مـعــلن بـ عــبـد الـسالم
عــارف والــضـبــاط الــقــومــيــ النـهم
يـــدركـــون جـــيـــدا ان عـــارف لـــيس له
عالقـة بـهم وهــو شـخـصـيـة مـتـهـورة
واليـــحـب عـــبـــد الـــنـــاصـــر بل يـــحب
مصـاحله الشـخصـية  وكـانت فرصة
لـــلـــتــيـــار الــنـــاصـــري لــلـــخالص من
عبـدالـسالم عارف وهـو يـغادر بـغداد
ــغــرب لــكن الــهــاتـف اجملــهـول الى ا
الــذي زعم فــشل الــرائـد عــبــد االمــيـر
الـــربـــيـــعـي  هـــو الـــذي قـــضى عـــلى
احملاولة بشـكل نهائي واجـبر الزعيم
الـــطـــيــار عـــارف عـــبـــد الــرزاق عـــلى
االعالن عن تأجيل احلـركة االنـقالبية

حتى اشعار اخر . 
وبعد هذه احملاولـة حتدث الكثير من
الـقومـيـ الـعـرب والتـيـار الـنـاصري
في الــــــعــــــراق وابـــــــرزهم الــــــقــــــادة
الـعـسـكـريـ الـذين اكـدو انـهم كـانوا
جـاهــزين لـلــقـيــام ب ثـورة ضــد عـبـد
السالم عارف ومجـموعته  لكن سوء
الــــتـــنـــظـــيم الــــدقـــيق وعـــدم دراســـة
احملــاولــة من جــمـيـع جـوانــبــهــا هـو
الذي ادى الى فشلـها  رغم ان التيار
تـلك خطا عسكـريا كبيرا الناصري 
قـــادرا عـــلى حتـــقـــيق اهـــدافه وبـــكل
مسـؤلـيـة واستالم الـسـلطـة واسـقاط
نـظام عـبـد الـسالم عـارف لـكن تـسرع
قـيـادة الـتـنـظـيم الـنـاصـري هـو الـذي

احبط خططه في قيادة الثورة .
وهنـا يقـول الثـائر الـعربي الـناصري
عـبـد الــكـر فـرحــان ان عـبـد الـسالم
عـارف حــيـنــمـا عـلـم بـخـبــر احملـاولـة
االنقـالبيـة شـتم القـومـيـة والقـومـي
وسـخــر من الـوحــدة الـعـربــيـة وهـدد
وتــوعـد  ومــا ان وصل الــعــراق امـر
بأعـتـقال صـبحي عـبـد احلمـيد وعـبد
الـكــر فـرحــان في ســجن رقم واحـد
في مــعـسـكــر الـرشـيــد  وعـلــمـنـا في
حــيـنــهــا ان احلـوار الــصــاخب الـذي
حدث بـ عارف عـبد الـرزاق وسعـيد
صلـيـبي في مقـر مـجلس الـوزراء هو
الـــــذي ادى الى تــــأجـــــيل احملــــاولــــة
االنــــقـالبــــيــــة ورغم تــــدخل جــــمــــيع
ؤيديـن للزعيم الضبـاط الناصـري ا
عـارف عـبــد الـرزاق بـاعـتــقـال سـعـيـد
صلـيبي حـتى الى اعدامه لـكي يسـير
الــوضع الـعــام بــحـالــته الــطـبــيـعــيـة
وانـهـاء حـكم عـبـد الـسالم عـارف الى
االبد واستالم النـاصري في العراق
السـلطـة لكن قـيام عـارف عبـد الرزاق
بــاطالق ســراحـه واالعــفــاء عــنه هــو
الــذي ادى الى تــأجـــيل االنــقالب الى
تـاريخ اخـر .وهنـا بـعـد فـشل احلـركة
االنـــقالبـــيـــة حتـــدث مـــعـــاون مـــديــر
االســتـخـبــارات الـعــسـكـريــة الـعــقـيـد
الـركـن فـاروق وجــدي اخلـطــيب ابـرز
القـوميـ النـاصرين الـعسكـري عن
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انــعــقــاده في يــوم االحــد 12 ايــلـول
ــرســوم اجلـمــهـوري 1965 فــصـدر ا
رقم 769 في يـوم الـسـبت 11 ايـلـول
 1965بـتــشـكــيل مـجــلس جــمـهـوري
للنـيابة عن رئـيس اجلمهـورية مؤلف

من 
1- عـارف عـبـدالرزاق رئـيـس الوزراء

ووزير الدفاع وقائد القوة اجلوية 
2- عـــبـــد الــلـــطـــيف الـــدراجي وزيــر

الداخلية 
3- عبد الـرحمن مـحمـد عارف رئيس

اركان اجليش بالوكالة 
وفي الـيــوم نـفــسه غـادرعــبـد الـسالم
عـارف الى الـربـاط يـرافـقه وفـد كـبـيـر
كان عـبـدالـرحمن الـبـزاز نـائب رئيس
الــوزراء ووزيـر اخلــارجــيــة من ابـرز
اعــضــائــة  وقــد ادعى عــبــد الــسالم
عــارف بــعــد فـشـل احملــاولـة انـه كـان
يـــعــلم ان عـــارف عــبـــدالــرزاق يـــدبــر
انـقالبــا فـأجـرى كـافــة االسـتـعـدادات
ــنــتـظــر قـبل ان ــواجـهــة االنـقالب ا
يــســافــر الى الــدار الــبــيــضــاء  هـذا

ــصــري في الــكالم ذكـــره الــســفــيــر ا
بـغـداد امــ الـذي قـابل عــبـد الـسالم
عـــارف بــــعـــد عـــودتـه وذلك يـــوم 22
ايـلول  1965الذي اكـد لـعـبـد السالم
عارف حـدوث االنـقالب وكـانت احدى
السيدات قد زارتـه قبل سفره وقصت
له حــلــمــا " اذ رأتـه يــســبح في نــهــر
دجـلـة وظـهـرت عـلـيه عالمـات الـتـعب
بحيث اوشك على الـغرق وفجأة رأت
اء وهـو يحاول عبثا ان كوخا فوق ا
يـتـمـسك به واذا بـرجل يـلـبس مالبي
ـاء وظـهـر انه بـيـضـاء يـنـتـشـله من ا
النبي محمد (ص)"  وحقيقة االمر ان
هــذه الــروايـــة مــخــادعــة والــتي اراد
ـتـديـن فـيـهـا ان ان يـلـبس لـبـوس ا
التـنـطـلي عــلي والعـلى امـ هـويـدي
صـري في العـراق وال على السـفيـر ا
الناصري في بـغداد والقاهرة النهم
جميعا يـدركون ان عبد السالم عارف
التربطه اي رابـطة بـالقومـية العـربية
والبـالـوحـدة وال بـعـبـد الـنـاصـر فـهـو
اليــخـرج عن كــونه مــغــامـر ومــخـادع

وغير صادق .
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كانت خطـة االنقالب الـتي اشترك في
وضعـها الـعـميـد الركن مـحمـد مجـيد
معاون رئيس اركان اجلـيش والعقيد
الــــــركن هــــــادي خــــــمــــــاس مــــــديـــــر
ـقـدم االســتـخــبـارات الــعـســكـريــة وا
الركن صبحي عبد احلميد وتتلخص

احلركة االنقالبية في : 
ـؤيـدة 1- الـقـيـام بـأنـذار الـوحـدات ا
في بــغــداد يــوم االربــعـاء 15 ايــلـول
 1965ويــقـــوم الــرائــد عـــبــد االمــيــر
الـربـيـعي امـر الـدبـابـات في مـعـسـكـر
عـسـكر ابي غـريب بالـسـيطـرة عـلى ا
شارك ساعدة الضباط االخرين ا

في احملاولة االنقالبية .
2- يـــســـتــدعـي عــارف عـــبـــد الــرزاق
ـؤيـدين الـى عـبـد الـسالم الـضـبــاط ا
عـارف وخـاصـة سـعـيـد صـلـيـبي امـر

مــــوقـع بـــغــــداد وامــــر االنــــضــــبـــاط
العسكري وحميـد قادر مدير الشرطة

العام .
3- يــتــوجـه عــارف عــبــد الــرزاق في
السـاعـة الثـانـية بـعـد الظـهر الى دار
االذاعـة لـيـعـلـن تـنـحـيـة عـبـد الـسالم
عـــــارف والــــغـــــاء مــــنــــصـب رئــــيس
اجلـمهـوريـة وتـشكـيل مـجـلس قـيادة
الـثـورة وتـألـيف وزارة جـديـدة تـضم

جميع الفئات القومية .
وقد هيـأ لالنقالب بخـروج مظاهرات
اشـترك فـيـهـا احتـاد نقـابـات الـعـمال
بــقـيــادة هــاشم عــلي مـحــسن وعــمـر
عــــيــــسى الــــبــــجــــاري ونــــوري جنم
ــوســوي وريــاض الــدبــاس وســيـد ا
ـعـلـم بـقـيـادة عـبد شـايع ونـقابـة ا
الـــســـتـــار اجلـــواري والـــكـــثـــيـــر من
النقابـات التي كان لهـا البال الطويل
فـي حتــــريك الــــشــــارع الـــســــيــــاسي
واســقـاط نــظــام عـبــد الــسالم عـارف
وتــدعــو الـى الــوحــدة الــعــربــيــة مع
ـتحدة وقد بدأ اجلمهورية الـعربية ا

عارف عـبد الـرزاق حتـركه عصـر يوم
االربــعــاء 15 ايــلــول فـــفي الــســاعــة
اخلـامـســة اسـتـدعى الـعـقــيـد حـمـيـد
قـادر مديـر الـشـرطة الـعـام الى قـيادة
الـقـوة اجلـويــة وكـان حـمـيـد قـد عـ
ـرسوم وجب ا حديـثا في مـنصـبه 
ــرقم 748 الـــصـــادر في  7ايـــلــول ا
1965 اي بــعــد يـــوم واحــد فــقط من
تــألـيـف عـارف عــبــد الــرزاق لـوزارته
وكــان حـــمــيـــد قــادر ومــعـه صــديــقه
سـعــيـد صـلـيــبي هـمـا الـلــذان اقـنـعـا
عــارف عـبــد الــرزاق بــقـبــول رئــاسـة
كن الوزراء وكـان يـعتـقـد بان قـادر 
االستعـانة به بصفـته مديرا لـلشرطة
وصــديـقــا لـســعــيـد صــلــيـبي وخالل
االجـتـمـاع اخــبـر عـارف عـبـد الـرزاق
حميد قادر بان انقالبا يجري تنفيذه
حــــالـــيـــا الزاحــــة عـــبـــد الــــسالم من
الـسـلـطـة وطلـب مـنه االشـتراك فـيه 
غادرة قيادة القوة فسمح له عارف 

همة . اجلوية لتنفيذ هذه ا
ـا جرى اخبـر حـميـد قادر صـلـيبي 
بينه وبـ عارف عبـد الرزاق فأسرع
صـــــلــــيـــــبي الـى انــــذار الـــــوحــــدات
ـوال الى عبد العسـكرية بـبغداد وا
ـقـاومـة اي الـسالم عـارف وامــرهـا 
محاولة انقالبية وبعد ان اطمأن الى
قـدرته الـكـامـنـة عـلى الـسـيـطـرة عـلى
وقف ذهب الى مقـر رئاسة الوزارة ا
بعـد ان اسـتـدعاه عـارف عـبـد الرزاق
وتــظــاهــر صـــلــيــبي في بــاد االمــر
بتأييـده لالنقالب  االانه حتفظ على
اشـتـراك عـرفـان عـبـد الـقـادر وفاروق
صــبـري وعــبـد االمــيـر الــربــيـعي في
االنــقالب فــقــام الــزعــيم عــارف عــبـد
الـرزاق بـاعـتـقـاله اال انه عـاد فـأطـلق
ســـــراحـه رغم مـــــعـــــارضــــة بـــــعض
انـــصـــاره حـــتـى احـــدهم طـــلب مـــنه
اعـدامه عـلى الـفـور  وقـد بـرر عـارف
عبد الرزاق موقفه من سعيد صليبي
بــقـــوله والؤه لي اكــثـــر من من عــبــد

قـبل ان ادخل في تــفـاصـيل االنـقالب
العـسـكـري االول الذي قـاده الـقـيادي
الـبــارز في حـركـة الــقـومـيــ الـعـرب
الـزعــيم الــطـيــار عـارف عــبـد الـرزاق
ــــنـــاوشـــات الــــذي اراد ان يـــنــــهي ا
الـــكالمـــيـــة بـــ بـــعض االمـــرين من
الـقيـادات الـبـارزة في احلـركـة والتي
ـسـارات اجلـديـدة ادت الى تـبـعــثـر ا
لـلـحــركـة وتـصـحـيح مــسـار الـقـيـادة
الـعلـيـا لـلـحركـة والـقـيادة الـوسـطـية
لــلــوصــول الـى الــطــريق الــصــحــيح
للعمل السياسي في زمن العقيد عبد
الــــسالم عــــارف الــــذي تــــأمـــر عــــلى
عــبــدالــكـر قــاسـم رفـيـق دربه مــنـذ
االيام االولى حلركة 14 تموز 1958
فـلم يــكن يـثق بــأحـد ولم يــطـلع احـد
احــدا من رفـــاقه عــلى مـــايــجــري في
عقـله من تـامـر ضـد رفـاق دربه وضد
الــــبالد وعـــبــــد الـــسالم لـه مـــواقـــفه
عـروفـة بـالتـامـر التي ـفضـوحـة وا ا
بـــدأت قـــبل ثـــورة 14 تـــمــوز 1958
قـتـله في حـادث الطـائرة وانتـهـاءا 
الـــتي انـــهت حـــكــمـه الــدكـــتـــاتــوري
ــتـزن عـبـد واسـتالم اخــيه الـكــبـيـر ا
الـــرحــمن عـــارف ولم يـــنــتـــهي حــكم
عـبـدالـسالم عـارف بـيـوم مـقـتـله فـقـد
بـقــيت مـصــائـبه قـائــمـة ولم تــنـتـهي
بـــاســـتالم اخـــيه عـــبــد الـــرحـــمن بل
اسـتمـرت حـتى قـيـام حكـومـة الـبعث
الـثــانــيـة في 17 تـمـوز 1968 وكـان
اعضـاء القـيـادات العـليـا والدنـيا من
الــقـــومــيــ الــعـــرب قــد شــاركــو في
التظاهرة الكبـرى التي نظمها احتاد
العمـال العـراقي بـتوجـيه من قيادة
حــركـة الــقــومـيــ الــعـرب بــأشـراف
القيادي الـكبير فـؤاد الركابي واحمد
اجلـــبـــوري ومــــالك دوهـــان احلـــسن
وهــاشم عـــلي مــحـــسن ونــوري جنم
ـرســومي وعـمــر عـيـسى الــبـجـاري ا
ـــوســوي واحملــامي وســيـــد شــايع ا
رياض الدباس وفؤاد عـباس ومجيد
الـكـنـاني وزيــدان الـنـعـيـمي وجـعـفـر
هادي و رحـيم مسـلم واحـمد صـبري
وعـــبـــدالــلـه الالمي وصـــبـــاح عــداي
وعــــقـــيـل هـــادي وفـــائـق الـــدلــــيـــمي
وغــــيـــرهم مـن الـــقـــيــــادات الـــبـــارزة
ئات مـن الشبـاب احلركـي الذين وا
تبـلغـوا في ساعـات الصفـر لالنقالب
الـذي يقـوده الـزعـيم الـقومي الـكـبـير
عــارف عــبــد الــرزاق الســقــاط نــظــام
الرئيس العراقي عبد السالم عارف 
وهـنــاك اسـمــاء اخـرى لم تــسـعــفـني
الـــذاكـــرة تـــدويـــنـــهـــا امــثـــال مـــحي
الشمري وكـرم احلديثي وخـالد عزيز
ومــاهــر الـشــمــري وصـهــيب حــمــيـد
وسالم جـعــفـر وعالء حـســ وولـيـد
عــلي حــسـ وعــمــر جـمــيل ومــثـنى
عـزيـز وعـثـمـان نـور الديـن وعـبدالـله
كــر نــعــمــان ومــجــيــد خــالــد غـا
وسعـد حردان وغـان مـجيـد السـعدي
وســلـمــان الــدلـيــمي وتــوفــيق راشـد
سلـوم الـسامـرائي ومـصطـفى جنيب
وعـادل احـمـد حـسـ ومـحـمد سـلـيم
صالوي الفلسـطيني وبـاسل احمد ا
وحسن عزيز وجاسم علوان الزبيدي
وخلـيل محـمد الالمي وراسم حـس
جعفر اجلـلبي وناظم حتـس ونبيل
قـاسم وســمـيـر مــصـطـفى وعــبـدالـله
سعيـد ورحمن غركـان وحسن عمران
وموسى ابـراهـيم وعبـدالـرحمن عـبد
عـلي وعـبـدالــله جـمـيل ومـظـفـر انـور
وعـمـاد سـعـيــد ومـال الـله اسـمـاعـيل
واحسـان عالء الدين وحـس عـلوان
الـفــرطــوسي وجـبــار هـاشم وحــمـزة
عــلي حــســ وفــؤاد مــراد  وايــضـا
يــوجـد الــكــثــيـر من  اســمــاء االخـوة
االعـزاء مـن كـبــار الـقــيـادات الــشـابه
العاملة في مراكز بغداد واحملافظات
كن لي ان استذكرها االن في هذا ال
الـظـرف الـعـصـيب لـكـنـني اشـيـر الى
نقطة مهمة واساسية ونحن نستذكر
ـناضـلة حلـركة الـقومـي القـيادات ا
العرب ومابعدهـا احلركة االشتراكية
العربيـة من خالل الذاكرة السـياسية
لـــلـــمــــنـــاضل الــــكـــبـــيــــر عـــبـــد االله
الـنـصـراوي وهـو يـعـيـنـنـا عـلى رسم
اخلـارطـة الـســيـاسـيـة جلـذور حـركـة
القـومـي الـعـرب وقيـاداتـها الـشـابة
في بـغـداد واحملـافـظـات الـتي عـمـلت
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دائـمـا وابـدا نـبـدي عـجـبـنـا عـمـا تـوصـلت الـيه الـدول من الـتـقـدم والـتـطـور ونـحن
نتـراجع الى اخللف.. ال أدري هل طريقنا أعوج او بال طريق اين نحن وتمر علينا
ناه وهو السـن ونحن للخلف والعالم لالمام بل نـرى وضعنا في الزمن الذي ذ
افضل من احلـاضر وهنا يتابع كـاتب هذه السطور بشيء من الـقلق ظاهرة تأخذ

مالمحها باالتضاح شيئا فشيئا في وطننا العراق. 
بالغة االنبهار عجزة اليابانية الى حدود ا وهذه الظاهرة هي ظاهرة "االنبهار" با

الية والثقافة واحلياة اليومية.  بالناس والشركات واالقتصاد والفوائض ا
وعـلى الـرغم من انـني واحـد من الـذين يـتـابـعون بـاالعـجـاب كـله مالمح الـتـجـربة
الـيابـانـيـة والـكل يـعـتـرف للـيـابـانـيـ بـنجـاح جتـربـتـهم اخلـارقـة اال اننـي اسمح
بـالغة في "االنـبهار" بـهذا الذي جـرى ويجري لـنفسي –بتـواضع- ان احذر من ا
وسـيـجـري في الـيـابـان والـتـركـيـز عــلى "دراسـة" مالمح هـذه الـتـجـربـة الـفـريـدة
واالستـفادة من هـذه الدروس في بـناء عـالم عربي واحـد يصـفق له االخرون بدل

ان نقضي اعمارنا مصفق لتجارب االخرين ومعجزاتهم. 
ـنـبهـرين هـذا لم يـتعظ من جتـارب االنـبهـار الـعربـيـة السـابـقة ـؤسف ان تـيار ا وا
كلهـا من االنبـهار باالنـكلـيز اصحـاب "االمبـراطورية الـتي التغـرب عنهـا الشمس
ـسـاواة" وانتـهـاء بـاألمـريـكـي مـرورا بـالفـرنـسـيـ اصـحـاب "العـدلـة واحلـريـة وا
اصحـاب "اجملتـمع احلر والـنفوذ الـسيـاسي واالقتـصادي من اقصى االرض الى
ــرء البـد ان يـعـتـرف بـاد ذي بـدء بـأن ظـاهـرة "االنـبـهـار" اقـصى االرض". ان ا
بالتـجربة اليابانية لـيس مقتصرا على العرب وحـدهم ذلك ان ما حققه اليابانيون
ية الـثانية بات خالل اكثـر من االربعة عقود الـتي انقضت على نـهاية احلرب الـعا

اليوم موضع دراسة خبراء االقتصاد في كل مكان. 
رء اليستـطيع بأية حال من االحـوال ان ينكر ان ما حـققته اليابان سكـذلك فأن ا
ـنبـهرين ـثيـر لـلقـلق هو ان يـرافق تـيار ا قـايـيس. لكن ا هـو اجناز حـقـيقي بـكل ا
ـنا الـعربي مـكان ألمل او بالـيابـان او بغـيرهـا تـيار مـواز يرى انه مـا عاد في عـا

خالص. 
وانه لم يبق امـام العرب اال ان يبيعوا ما تبقى لديهم من نفط وينفقوا ماتبقى من
ارصـدة ويسـتهـلكـوا ماتـبقى من طـاقات بـشريـة وفكـرية ثم يـعلـنوا حـالة انـتحار

جماعي من احمليط الى اخلليج!. 
ثـمـة في هذا الـعـالم من يـريد لـنـا ان نيـأس وثـمة من يـريـد ان يقـنـعنـا بـأن كل ما
ستـمرة منذ اكـثر من اربعة اجنزته هـذه السواعد الـعربيـة وسط حالة احلصـار ا
عـقـود دون انـقـطـاع لـم يـكن اال فـراغـا في فـراغ. ان حـالـة الـيـأس هـذه يـجب اال
تـتـحـقق ومـشـروع االنـتـحـار اجلـمـاعي اجملـنـون هـذا يـجب اال يـرى الـنـور وهذا
الكـابوس االسود الثـقيل اجلاثم على صـدر االمة العربـية يجب اال يسـتمر الى ما

عجزة" اليابانية?  ال نهاية.. هل تريدون افشي لكم اسرار "ا
عـجزة الـيابـانيـة اسرار مـستـعصـية وال الـغاز عـويصـة وليس وراء ليـست وراء ا
عـجزة اليابـانية اال "سر" وحـيد ومتـواضع هو حب اليابـاني لوطنه! هذا احلب ا
هـو الـذي يـدفع الـيـابـاني لـلـعـمل لـيل نـهـار دون كـلل وال تـذمـر وبـغـير رقـيب وال
صلحته الشـخصية حتى لو كانت هذه التضحية من حسيب ويـدفعه للتضحية 

النوع الباهظ غير القابل للتعويض. 
هذا احلب هـو الذي يـدفع اليابـاني للـتعاون مـع اليابـاني بأخالص مـتجاوزا في
ذلك كل مـاهـو مـكـتـوب وكل مـاهـو مـنـصـوص عـلـيه في اوراق ال مـعـنـى لـهـا هو
الذي يدفع الـيابـاني للـمثـابرة بصـبر مـثير لـالهتمـام على حتـقيق اهـدافه وتكرار
احملاولـة مرة تلو اخرى والعبـور الى النجاح على جسـر احملاوالت الفاشلة وهو
ـنـتـوجـات الـتي تـصـنـعـهـا بالده ـسـتـهـلك الـيـابـاني لالقــبـال عـلى ا الـذي يـدفع ا
ـان بأن مـاهو مصـنوع في الـيابان والعـزوف عما هـو مسـتورد من اخلارج واال
يـظل افـضل من كل مـا تـنـتـجه مـصـانع الـدنيـا كـلـهـا وهـذا احلب هـو الـذي يدفع
اليـاباني لوضع اليابان اوال واليابان ثـانيا واليابان اخيرا في كل امر وفي كل
زمـان وفي كل مـكان. ويـا اهـلنـا واحـبابـنـا في العـالم الـعربي.. هـذا سـر معـجزة
اليـاباني وهذه هي الوصفة السحـرية التي جنحت اول مرة والتي ستنجح مرة

ثانية وثالثة وعاشرة والفا ان توفرت النيات اخمللصة والسواعد الشابة. 
ويـبقى انه ال الوقت فات وال الرحم العربي دخل "سن اليأس"

بعد. 
فــمـا الـغـى الـيـأس هــمـوم احـد وال هــو حـرر ارضـا وال
اطعـم جائـعا وال انـصف مظـلومـا وال اعاد مـشردا الى
ارسـة اليـأس تظل دياره وال بـنى مـستـقبال ألحـد ان 
في النـهاية مقامرة غبـية معروفة النـتائج ولكنها فرضت

علينا لسوء اعمالنا.
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عـنـدما تـكـون االضـداد علـى اشدهـا وجـودا في الـشارع و في الـسـلـطة فـيـتـغلب
الـسيء عـلى اجلـيد ويـكـون الـسيء مدعـومـا من تـراث وحاضـر الـسـلطـة وتـكون
السلطة كذابة تدعي انها من فريق اخلير و الفريق اجليد و في نظام يفترض انه
جمهـوري اعمدته شـخصيات حتـشو سيرتـها بالـبطوالت و القـيم اخلالقة فأعلم

انك في جمهورية ال فاضلة.
ـلتح ثم جتد ـتختم وا سابح وا ـكبراتها وحـملة ا ساجد  عندمـا تزدحم ا
ـة تتـسع و تمـتد جـذورها و تـعـلو سـاقهـا وان معـدالت القـتل والسـرقة ان اجلر
ال اخلاص وزنى احملـارم والعمالـة لدول اقوى ترتفع وان من اموال الـدولة او ا
امـوال الـقطـاع الـصـحي تنـهب واالعـمـار والـبنى تـسـلب واالمن تـغصب والـتـعـليم
واالعالم و الغـذاء تـهدر عـلى جتيـزات فاسـدة ومـشاريع ال تـغادر اخلـرائط ورشا
لتغيير شهادات وافادات واخبار بال مصداقية ومطابع حتميها الفتات تقول انها
متديـنة وطعام ال يـصلح حليوان فـأعرف انك مواطن في جمهـورية هجيـنة يفسد
فيهـا الكبير الصـغير ويكبـر الصغير ليـجد له مكانا في مـجتمع خلى وانقلب ولم

قولة "اذا خليت قلبت". يعد فيه مكان 
جـمهـوريـة ابنـاؤهـا اقسى عـلـيهـا من اعـدائهـا ابـناؤهـا مـنقـسومـون ثالثـا فريق
عمـيل لعدو الـفريق الـثاني والـثالث امـا احتيـاطي الحد الـفريـق وامـا لم يجد له

مكان عمالة او غير مكترث.
جمـهورية كل يوم في قصة حتارب وتقول ان قـتالها في اجلنة ثم يسقط النظام
ليـخرج اهل اجلـنة الى الـنار ولـيحل مـحلهـم قتلـى النظـام اجلديـد في النـعيم في

ارسة متكررة تصادر قرار الله في ذهن العوام.
جمهـورية يشرب الـكل من ثديهـا و يقطع حلـمتها حـقدا يلبس من خـيرها ويأكل

ا سرق يوم يقترب احلساب. حالال و حراما لكنه يهرب 
سـنود فحـتى يزول سنده او جمهـورية فيـها القـانون ال يحـكم اال الفقيـر واما ا

يهرب فيصدر عليه حكم غيابي.
نـزلية والشارعية وفي العـمل جمهورية تمثيل االدوار جمهـورية من عدم الثقة ا

سلسالت و بعض االخبار. والتماهي مع االفالم و ا
ـيـاه و ال تـأكل من زرع فالحـها وال يـتـعـالج كبـيـرها ـجرى ا جـمـهـورية ال حتـار 

فيها.
سـتـضـعفـ لـكل بوق من جـمـهوريـة لـصـنع اجلبـنـاء الذين ال يـقـدرون اال عـلى ا
اجلـبـنـاء مقـاره و حـرسه ومـيـزانـيـته و قـتلـته وصـحـافـته ومـشـاريـعه و طـرق كذبه

وارهابه لالخرين.
جمهورية تعمير القبور وهدم الدور

جمهورية تصدر الالجئ القاتل واهله وذوي القتيل.
صنوعة وجمهورية اخفاء صحيح الدين. جمهورية توزيع اوهام قصص الدين ا

ساو االخالق. جمهورية ترديد مكارم االخالق حيلة و العمل 
لم يعـمل اهل السلطة وبخاصة في السـنوات االخيرة على انشاء او اعادة تأهيل
او تـطويـر قـدرات االنـتـاج بـأسـتـثـنـاء انـتاج انـفـسـهم واتـبـاعـهم فـسـرقـوا وقـتـلوا
منـوعات للمـجتمع بـأسم الدين وطوائـفه وبأسم االعراق وزيفـوا وزوروا ونقلـوا ا
وتنظـيماتها وهم في افـضل تدوين للتـاريخ يتحملـون مسؤولية كل خـطأ و خطيئة
وكبـيرة في اجملـتمـع وال غرابـة ان انفـجر الـوضع االجـتمـاعي بـوجهـهم قريـبا او

يوما ما قد يكون ابعد وكلما تأخر احلساب كان االنفجار اشد وابشع.
ـنتـوج الذي يـعيد زراعـة اكثـر احملاصـيل سما اال ادعمـوا كل منـتوج وطني اال ا
وهو محـصول ثماره هؤالء اللصوص القتلة الـذين يغامرون بكم فتموتون ويبقون

وتمرضون وهم اصحاء وجتوعون وال يشبعون.
تـظاهرين انـكم حتققون قـصودون من ا الفـرق الذي التريـدون ان تدركوه ايـها ا
مكاسـب النفسكم ال للناس بعـكس دول اللجوء الغربيـة التي كانت حتقق لناسها

وانتم منهم مايريدونه ال مايريده افراد في نظامها.
نتوج الوطني بفعل عندما يكون منتوج الغرب افضل من ا
عـقــلـيـة احلـزبي و احلـكــومي الـوطـني الـذي ال يـعـرف اال
الصـدق في كسـبه و الـكذب عـلى النـاس ليـستـمر كـسبه
ـسؤولـية و مـنهم نواب ثم ليـهرب كـما كـثير من رفـيعي ا
ـــان ومــحـــافـــظـــون ومن هــو رئـــيس ووزراء و نـــواب بـــر

بدرجتهم او ادنى فتعسا للمنتوج الوطني.

عارف عبد الرزاق ـنـاطق وهـي حتمـل الفـــــــــتات خـرجت اجلـمـاهـيـر الـعربـيـة في بـغـداد وفي مـخـتـــــــلف ا
عروبية عن الوحـــــــــدة مع الشقيقة مـصر  فكانت الشـعارات الــــــــعروبيـة التي رفعتها
قيادات حركـة القومـي العرب يـوم اخلامس عشـر من ايلول عام 1965 في كل حي وفي
كل شارع وهي تـهتف بـحيـاة الرئـيس جمـال عبـدالنـاصر وتـهتف لـلوحـدة العـربيـة وتنادي

بالعمل اجلاد واخمللص لتوحيد العرب وتوحيد كلمتهم.
وفعال قاد قيادات احتاد العمال بزعامة  هـاشم علي محسن وعمر عيسى البجاري وفؤاد
ـؤمنـة بقـيادة الركـابي وصـبحي عـبد احلـمـيد ومـعهم كل الـقـيادات الـقومـيـة في العـراق وا

الرئيس جمال عبد الناصر وتغيير النظام في العراق .
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