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الــــركن عــــبــــدالــــوهــــاب االمـــ
ـــنـــصـب وزيــر ابــراهـــيـم كـــبــة 
االقـــــتـــــصـــــاد  وقــــد اجـــــتـــــمع
ــــــســـــتــــــوزرون من اقــــــطـــــاب ا
ـقـراطي احلـزبـ الـوطـني الـد
واالســـتـــقالل صـــبـــاح يـــوم 15
تــمــوز 1958 ومــعـــهم مـــحــمــد
مــهـدي كـبـة وفـائق الـسـامـرائي
وحـسـ جـمـيل في مـنـزل كـامل
اجلـــــــادرجـي  وقــــــد حـــــــضــــــر
ـثل االجــتـمـاع فـؤاد الــركـابي 
حزب البعث العربي االشتراكي
وابــراهـيم كـبـة وزيـر االقـتـصـاد
وعـــــلـى الـــــرغـم من مـــــوافـــــقـــــة
اجلادرجي السابقة على اشراك
حـزبه في الـوزارة والـتـهرب من
الـــعـــمل مــــــع الـــعـــســكـــريــ 
فــــــــــــــقــــد كــــان يــــتـــــمــــنى لــــو
اقـــتــــــــــــصـــر االمــــــــــــر عـــلى
الــعــــــــــســكــريـــ لــوحــــــــدهم
وبـــعـــد الـــنـــــــــــقـــاش انــحـــسم
ــــوقـــــــــف لــــصــــالح الــــعـــمل ا
ــشـــــــــتـرك مـع رجـال الــثـورة ا
والــقــبــول بــالـتــكــلــيف اجلــديـد
ـوقــــــــــف خـاصــة  وان هـذا ا
قد  االتـفــــاق عـليه في مـوعد

سابق للثورة .
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عـقــد مـجــلس الــوزراء جـلــسـته
االولى مـسـاء يوم 15 تـموز في
مــقـر الـزعـيم عـبـد الـكـر قـاسم
فـي وزارة الــــــدفـــــاع وتــــــواصل
االجـتـمـاع حـتى سـاعه مـتـأخرة
من الـــلـــيل واســـتـــعـــرض خالل
حوالي خمـس ساعات الـتدابير
الـتي يــجب اتـخــاذهـا لــصـيـانه
الـــــــبـالد من االضـــــــطـــــــرابــــــات
الــــداخــــلــــيـــــة والــــتــــهــــديــــدات
اخلـارجـيـة خـاصـة ان االذاعـات
يـة اخذت تذيع اخبارا عن العا
العراق  واول قضية ظهر فيها
اخلالف فـي مــــجـــــلس الــــوزراء
ــثل الــعـراق الــدائم في حــول 
ثل ـتحـدة وكان  هيـئة اال ا
الــعــراق في حــيــنــهــا الــدكــتـور
عـــبــداجملـــيـــد عــبـــاس وهــو من
ـوالـ للـحـكم الـسـابق واعلن ا
ــا في وقـــتــهــا انه اليـــعــتــرف 
ـــثل حـــدث في الــــعـــراق وانه 
االحتـاد الهـاشمي بـرئاسـة ملك
ــــــلك حــــــســــــ وكـــــان االردن ا
عـــبــــدالـــكــــر قـــاسـم قـــد رشح
الزعيم الركن اسـماعيل العارف
لـحق الـعسـكري في واسـنطن ا
ـــــنـــــصـب بـــــدال من الى هــــــذا ا
الـدكتـور عبـداجمليـد عبـاس لكن
عبـدالسالم عـارف رشح صديقه
صــــالح مــــهــــدي عـــمــــاش لــــكن
اعــــضــــاء مـــجــــلس الــــوزراء لم
رشح  فقد يقتنعون بـقدرة ا
رشـح مـجــلس الــوزراء اخـتــيـار
ـثال لـلـعـراق في هـاشم جـواد 
تـحدة فهو حاصل هيئة اال ا
عــــلى شـــهــــادة جــــامـــعــــيـــة من
اجلـامـعة االمـريـكيـة في بـيروت
ســـنــة 1932 فـي عــصـــبــة اال
ـتــحــدة وفي مــجــلس الـوزراء ا
كـمـا  دعـوة شـيـوخ الـعـشـائـر
الـعــربـيـة والــكـرديــة الى بـغـداد
لـالســــــــهـــــــام فـي حــــــــفـظ االمن
الــداخــلي  و تـنــفــيـذ ذلك في
احلـــال  واتـــخـــذ اجملــــــــــــلس
تــدابـيـر اخـرى الجـل الـسـيـطـرة
عــــلى الــــوضــــــــع خــــاصـــة ان
اخـــــــبــــــــارا اذيـــــــعـت عـن زحف
وحــدات اجلـــيش الـــعـــراقي في
االردن نــــــــــــحـــــــــو الـــــــــعـــــــــراق
وانــــتــــــــــــهى االجــــتــــمــــاع في
حوالي السـاعة الثانـية من بعد

منتصف الليل .
االنـــــــســـــــــحــــــاب مـن االحتــــــاد

الهاشمي ..
كـــان االحتــــــــــاد بـــ الـــعــراق
واالردن عــلى الـــــــصــورة الـتي
 بــهـا في الــعــهــد الـســابق لم
حـقـيــــــــقـة يـستـهـدف مصـلـحة
ــا الــشـــــعب في الــقــطــرين وا
ـــــــلكي كان لتـدعيم النـظــــام ا
ولــتـــحــقـــيق مـــصــالح احلـــكــام
فــيـــــــــه لـذلـك قـررت احلــكـومـة
الــعـراقـيـة االنــسـحـاب فـورا من
هــذا االحتــاد وتــعــتــبــر جــمــيع
االجـــراءات والـــتــــــــشـــريـــعــات

وجبه باطلة وملغية . التي 
{ نــقــيب الــصــحــفــيــ الــعــراقــيـ

السابق

نشأ بينهما فيما بعد .
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ـرسـوم اجلـمـهـوري رقم صـدر ا
2 بـتـشــكـيل وزارة عـبــد الـكـر

قاسم االولى من :
1- تـــــعــــيــــ الـــــزعــــيـم الــــركن
عبدالكر قاسم رئيسا للوزراء

ووزير الدفاع وكالة 
2- تـعـيــ الـعـقـيــد الـركن عـبـد
الــسالم عـــارف نــائــبــا لــرئــيس
الوزراء ووزيرا لـلداخلـية وكالة

3 - تـعـي مـحـمد حـديـد وزيرا
للمالية 

4 - تعي عبـداجلبار اجلومرد
وزيرا للخارجية  

5 - تـعـيـ الـدكــتـور مـصـطـفى
علي وزيرا للعدلية

6 - تــعـيــ الــدكـتــور ابــراهـيم
كبه وزيرا لالقتصاد

7 - تـعـي الـدكـتـور جابـر عـمر
وزيرا للمعارف 

8 - تعـي الـزعيم الـركن ناجي
طـــــــالـب وزيـــــــرا لـــــــلـــــــشــــــؤون

االجتماعية 
9 - تـــعــيـــ بــابــا عـــلي وزيــرا

للمواصالت واالشغال
10 - تــــعـــيـــ فـــؤاد الـــركـــابي

وزيرا لالعمار 
11- تــعــيــ الــدكــتــور مــحــمـد

صالح محمود وزيرا للصحة 
12- جـــتــعـــيــ هـــديب احلــاج

حمود وزيرا للزراعه
13- تـــعـــيـــ صـــديق شـــنـــشل

وزيرا لالرشاد 
" يـبدو من تـركيـبة هـذه الوزارة
ان الــعالقـات الــشــخـصــيــة بـ
الـــضــــبـــاط وزعــــمـــاء االحـــزاب
الـسيـاسيـة قـد لعـبت دورها في
ـوجــبــهـا وضـع االسس الـتـي 
تـألـفت الـوزارة " اذا ان الـلـجـنة
الـعلـيا للـضبـاط  قد نـاقشت في
بــعض اجـتــمـاعــاتــهـا الــصـورة
التي يجـب ان تكون عـليها دون
الـــتـــوصـل الى اتـــفــــاق بـــشـــأن
ـرشحـ ولكن مـعرفة الوزراء ا
عبد الكر واطالعه على نشاط
الـسيـاسيـ الـبارزين من خالل
عالقــاته مع كــامل اجلــادري في
جـبـهـة االحتـاد الـوطـني  مـكنه
من تـكــوين فــكـرة عن تــشـكــيـلـة

الوزارة .
ا اقـترب مـوعد تنـفيـذ الثورة و
وضع قـائـمة بـاالسـمـاء يوم 11
تــمــوز اســتــشــار فــيــهــا كال من
عبدالسالم عارف وعبد اللطيف
الــدراجي وظـل قــاسم يـــحــتــفظ
بــهـــا في جـــيــبه دون ان يّـــطــلع
عــلــيــهـا احــد اعــضــاء الـلــجــنـة
الـعـلـيـا لـلـضـبـاط واالحـرار وقد
فــوجئ مـــعــظم الـــذين رشــحــوا
لـلـوزارة بـتعـيـينـهم صـبـاح يوم
الـثورة حـتى انـهم لم يحـضروا
الى وزارة الدفـاع التي اتـخذها
عبدالكر مقرا لرئاسة الوزارة
ـا اراد ان يــعــقـد اجــتـمــاعـا  و
لــــلـــمــــجــــلس فـي الــــيـــوم االول
لــــــــلــــــــثــــــــورة اراد ان يــــــــبــــــــلغ
ـوعـد االجـتـمـاع ــسـتـوزرين  ا
بـواسـطـة الـشــرطـة لـكن مـحـمـد
صــديق شــنـــشل وزيــر االرشــاد
اقـــتــرح ان يــتـم تــبــلــيـــغــهم عن
طـرــــــيق االذاعه حـيث طـلب ان
يـــــــتــــــوجــــــهــــــوا الـى مــــــراكــــــز

عمــــــــــلهم .
"ويــــذكــــر شــــنـــشـل انه لم يــــكن
يــعــرف مــســـبــقــا انـه ســيــكــون
ـــدنـــيـــ وزيـــرا وان الـــوزراء ا
فــوجـئـوا بـالــوزارة "  امـا عـبـد
اجلــبــار اجلــومــرد فــقــد فــوجئ
بـاالمـر حـ اذيع خـبـر تـعـيـيـنه
وزيـرا لـلـخـارجـيـة وقـال لم يـكن
ـوضـوع الـثورة ولم لـدي عـلم 
يفـاحتـني احد والاعـرف من قام
بـــالــثـــورة ..واحلـــقــيـــقــة ان في

االمر حيرة مابعدها حيرة !!
 لــقـد اصـبح في نـظـري واقـعـيـا
وواجــبـا وطـنــيـا يـجب ان اقـوم

الثورة ليال بينـما كانوا نائم
قــرب زوجــاتــهم " والمـانـع لـديه
من تكوين مجـلس قيادة الثورة
من ضبـاط فوجه  وذكـر اسماء
مثل فاضل مـحمد عـلي وبهجت
سـعـيـد ومنـذر سـلـيم ويـبدو من
ذلك ان كال من عبدالـكر قاسم
وعــبـد الـسالم عــارف اليـرغـبـان
في تــشــكــيل اجملــلس فــقــد ذكـر
عـبـدالـكـر قـاسم انه طـلب  من
عـــــــبــــــدالـــــــسالم عـــــــارف خالل
الـيـومـ االولـ من الـثـورة ان
ـقتـرحة يـقدم قـائمـة باالسـماء ا
لـتشـكيل اجملـلس ولكن الـقائـمة
التي اعدها ضـمت ضباطها من
رتب صـغـيرة اغـلـبـهم من الذين
عـمـلـوا في الوحـدات الـصـغـيرة
الــتي كـــانت بــأمـــرة عــارف ولم
يـكن لـبــعـضـهم عالقـة بــتـنـظـيم
الـضــبــاط االحـرار  ولــكن عــبـد
الـكـر قـاسم رفض قـائـمـة عـبد
الــــسـالم عــــارف الن تــــشـــــكــــيل
مــجـــلـس قـــيــادة الـــثـــورة عـــلى
قتـرح من عارف يؤدي الشـكل ا
الى انــقــســام اجلــيش ويــوجــد
تـذمـرا بــ صـفـوف الــضـبـاط 
وطلب عبدالـكر قاسم من عبد
الـسالم عـاف مـنـاقـشـة الـقـائـمـة
مع بـــقــيــة الـــضــبــاط االحــرار 
ويتفق معـهم على االسماء دون
اغـــفــــال الـــذيـن اشـــتــــركـــوا في
تـــنـــظـــيـم الـــضـــبـــاط االحـــرار 
وتـنـفـيـذ الـثـورة ويـبـدو ان عـبد
الـسالم عارف (تـقـصّد االهـمال)
!! وعــــنــــدمـــــا كــــان يُــــســــأل من
الضباط من الضباط عن مصير
تــألـيف مـجـلس قـيـادة الـثـورة 
يـجب ان االمـر يـنـتــظـر مـوافـقـة
عبـدالكر قـاسم ويحيـلهم اليه
 لــكن الـــزعــيـم ادرك اخــيــرا ان
عــبــد الـسالم عــارف غــيـر راغب
نـــهــائــيــا عن تــشـــكــيل مــجــلس
لـقـيـادة الـثـورة كـمـا اتـفق عـلـيه
قبـل قيـام الثـورة يوم 14 تموز
ـسـألـة مرة ـا اثـيـرت ا 1958 و
اخـرى امــام عـبـد الـسالم عـارف
قــال لــهم (الــثــورة انــتــهت وكل
واحـــــد يــــذهـب الى شـــــغــــله) !!
ويـؤيـد ذلك فـؤاد الـركـابي وزير
االعمـار وكان في حيـنهـا اصغر
وزير في الـعالم وكـان عمره 27
ســــنــــة ومـــتــــخـــرج مـن كـــلــــيـــة
الهندسة في الوزارة التي الفها
الــزعـيم عـبـد الـكـر قـاسم وقـد
عـد الـكــثـيـر من الـبــاحـثـ عـدم
تـشـكـيل مـجـلس لـقـيـادة الـثورة
بــــدايـــة النـــحـــراف الـــثـــورة عن
مـبـادئــهـا وفـشـلــهـا في حتـقـيق
اهـدافـهـا ويبـدو ان عـبـد الـكر
وعبد السالم قد اتـفقا على عدم
تـشـكــيل مـجـلس قــيـادة الـثـورة
قـــبل تـــنــــفـــيـــذ الـــثـــورة والحظ
الـبــعض ان عـبـد الـسالم عـارف
قد عارض قياس اجمللس عندما
كـان في أوج قـوته ولـكن مـا ان
قــوي مـــركــز عــبــدالــكــر صــار
يـــــدعـــــو الى اقـــــامـــــة اجملـــــلس
فـعــارضه عـبـدالـكـر وكـان ذلك
سبـبـا من اسبـاب اخلالف الذي

قـبل ان يـبـاشـر اعـضـاء مـجلس
الـســيـادة عـمـلـهم في 14 تـمـوز
1958 صـدر مـرسـوم جـمـهوري
برقم  1بأسم مجـلس السيادة 
حــــصــــر جــــمـــيـع الـــســــلــــطـــات
ــدنــيــة يــتــألف الــعــســكــريــة وا
مـجــلس الـسـيــادة لـلــدولـة عـلى

الوجه االتي :
1- الــــــفــــــريق الــــــركـن جنــــــيب

الربيعي رئيسا 
2- محمد مهدي كبة عضوا
3- خالد النقشبندي عضوا 

وانـيـطت لـلمـجـلس اعـتـبارا من
الــيــوم الــرابع عــشــر من تــمــوز
1958 صـالحـــــــيـــــــات رئــــــــيس
ــادة اجلـــمــهـــوريـــة اذ نـــصت ا
ؤقت الـعـشـرون من الـدسـتـور ا
الــذي اصـدرته حـكــومـة الـثـورة
عــــــلـى ان يــــــتـــــــولـى رئــــــاســــــة
اجلـمــهـوريـة مــجـلس الــسـيـادة
الـــــــذي يـــــــتـــــــألـف مـن رئـــــــيس

وعضوين .
وعــنـدمــا قـامت ثـورة 14 تـمـوز
1958 كــــان يـــعـــمل الــــربـــيـــعي
سـفـيـرا لـلـعـراق فـي الـسـعـودية
ـلـكي واعـتـرض عــلى الـنـظــام ا
لـعــدم تـرشــيـحـه اخـيه حــسـيب
ـنـصب رئـيس اركـان الـربــيـعي 
اجلــيش قـبـل الـثــورة وكـان هـو
نصب ناسب لهذا ا الشخص ا
 ولــكن االمــيــر عــبــد االله حــال
دون ذلك  و تــــعــــيـــ رفــــيق
نصب  وتوفي عارف في ذلك ا
حسيب بعـد ذلك وكان له شعبة
بــ الـضــبــاط  وكـان لــنــجـيب
الــربــيــعي شــعـبــيــة كــبــيـرة من
الـضــبــاط ونـال عــدة اوســمـة و
رقي الى رتـبـة فـريق عام 1957
وقد وصل الى مطـار بغداد يوم
 16تــــمـــوز 1958 واســـتــــقــــبل
ـراسـيم بـحـفـاوة بـالـغـة ووقع ا

الصادرة قبل وصوله .
وكـان مـحـمد مـهـدي كـبة قـومـيا
ولــــد فـي ســــامــــراء عـــام 1900
وانــتــمى الـى احلــزب الــوطــني
العراقي في 1924 واشترك في
تــــأســـــيس حـــــزب االســــتـــــقالل
واصــــبـح رئــــيــــســـــا له وعــــرف
ـــعــارضــته لــلـــعــهــد الــســابق

واصبح رئيسا له .
امـا خـالـد الـنقـشـبـنـدي فـهو من
عــائــلـــة كــرديــة وولــد في قــريــة
بــامـرني في قـضــاء الـعـمـاديـة 
تـخــرج من الـكــلـيــة الـعـســكـريـة
وكـلـيـة االركـان وكـلـيـة احلـقـوق
واعــتـــزل اخلـــدمــة فـي اجلــيش
وهـو بـرتـبـة مـقـدم ركن وعـنـدما
قــامت ثـورة تـمــوز كـان مـحـافظ

حملافظة اربيل .
وجـاء تـشكـيل مـجلس الـسـيادة
ضــد رغـــبــة الــضـــبــاط االحــرار
الـذين لــثــورة 14 تــمــوز 1958 
اتــفـقــوا جـمــيـعــا عــلى تـشــكـيل
مـــجـــلس قــــيـــادة الـــثـــورة لـــكن
اصـرار عبـد الـسالم عـارف على
عــدم تـــشــكـــيل مـــجــلس قـــيــادة
الـثــورة حـتى ان عـارف قـال في
وقــتــهــا " ان جــمــاعــة الــلــجــنــة
العـليـا تركـو العمـل له وانه نفذ
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بـه .. وذكـر مـحــمـد حــديـد الـذي
عينته الثـورة وزيرا للمالية انه
ـذياع عـلم بـالـثـورة عن طـريق ا
بـتـعيـينـه وزيرا حـينـمـا كان في
ــــــــوصـل وانـه واجـه رئــــــــيس ا
الـوزراء ونــائـبـــــــــــه الول مـرة
بعد يـوم من الثورة اي يــــــــوم
15 تـــمــوز 1958 ولم يـــــــــــكن
يـــعـــلم اي نـــوع من الـــنـــــــــاس

هما !! 
ـعـارف الدكـتور وفـوجئ وزير ا
جابر عمـر ح سمع عن طريق
ذيـاع بتعـيينه وزيـرا اذ يقول ا
" دهشت الخـتـياري الني لم اكن
اعـرف عبـدالـكر قـاسم والعـبد
السالم عارف وفي اليوم التالي
اي يــــوم وصـــولـي الى بــــغـــداد
ذهــبت الى وزارة الــدفــاع حـيث
كـــان االثــنـــان هــنــاك فـي غــرفــة
واحـــدة ولم اســتـــطع ان اعــرف
ايـــهــمــا قـــاسم وايــهـــمــا عــارف
واضـاف عــبـدالـكـر قـاسم قـال
لي : انــنـا نــريــد ان تـكــون هـذه
الـــوزارة مـــلـــتـــقى الـــعـــنـــاصـــر
الـوطـنـيـة الـتـي عـرفـهـا الـشـعب
وعــــرف نـــضـــالـــهـــا وانت احـــد
ــصــطـفى هــؤالء وكــذلك احلـال 
عـلي وبـابـا عـلي وابـراهـيم كـبه

وغيرهما ".
ومن االطالع على قـائمـة اسماء
الـوزراء يـبـدو ان الـوزارة كانت
شبه ائتالفية مـثلت فيها معظم
ــشــاركــة في جــبــهـة االحــزاب ا
االحتـــاد الـــوطـــنـي والـــضـــبــاط
االحـــرار الـــذين مـــثـــلـــهم ثـالثــة
ـن فــــيـــــهم رئـــــيس اعـــــضــــاء 
الــــوزراء عــــبـــدالــــكــــر قــــاسم
ونائبه عبدالسالم عارف ووزير
الـشــؤون االجـتــمـاعــيـة الــزعـيم
الـركن نـاجي طـالب وهـو قـومي
وابن مالك اراضي  وكان يفهم
ان تـــعــيــيــنه هـــذا يــقــصــد مــنه
ابـعـاده عن اجلـيش امـا احلـزب
ـقـراطي فقـد مـثله الـوطنـي الد
نـــائـب رئــيـس احلـــزب مـــحـــمــد
حـديــد وهـو من اسـرة ثـريـة من
ـــوصـل وهــو والـــد الـــفـــنـــانــة ا
الــقـديــرة زهـا حــديــد الـتي لــهـا
بـصــمـات عــراقـيـة واضــحـة في
مـــعــظم انـــحــاء الــعـــالم  وكــان
حــــــــديـــــــد عــــــــلـى اطـالع واسع
ـالــيــة وامـتــيـازات بــالـشــؤون ا
الية النفط وقد رشحه لوزارة ا
الزعيم عبدالكر قاسم نفسه 
ومثل احلـزب ايضـا عضـو بارز
في هـيـئـته االداريـة وهـو هديب
احلــاج حــمــود وزيــرا لــلــزراعـة
وهــــو مـن مالكي الــــديــــوانــــيـــة
ــــاضي ــــعــــروفــــ كــــان في ا ا
تــلــمــيــذا لــعـــبــد الــكــر قــاسم
حيـنمـا كان مـعلمـا في الشـامية
وفــضال عـن هــذين الـــعــضــوين
كان عـبدالـكر في تـفكــــــــــيره
اقــــــرب الـى مــــــبــــــاد احلـــــزب
ـقــراطي اكـــــــثـر الــوطـني الــد

من اي حزب .
ومـــــــثـل حــــــــزب االســـــــتــــــــقالل
سـكـرتـيـره العـام مـحـمـد صديق
ـعــروف بــاجتــاهــيـته شــنـشـل ا
الــقــومــيــة ومـطــالــبــته بــتــأمـيم
الـنـفط في بـدايــة اخلـمـسـيـنـات
وكــان يـحــمل شــهــادة احلــقـوق
وعــمل مــديــرا لــلــدعــايــة اثــنــاء
حركة 1941 القومية  وقد كان
ابـــراهــيـم كــبـــة الــذي اســـتــوزر
وزارة االقـــــــتــــــصــــــاد في وزارة
الثـورة فقـد كان الـناطق بـلسان
احلـزب الــشـيـوعي الـعـراقي اذا
سـتقـلي ـاركسـي ا كان من ا
ـؤيــدين لــلـشــيـوعــيـة وان لم وا
يـكن شـيـوعـيـا وهـو من مـوالـيد
بغداد 1908 وكان قد فصل من
الـــتـــدريس عــام 1954 بـــســبب
تـطرفة وكان ميـوله اليسـارية ا
ـــلـــكي الـــســـابق يـــعــد احلـــكم ا

اشتراكي ومعارض
وضــمـت الــوزارة ايـضــا بــعض
ـعـروفـة ـســتـقـلــة ا الـعــنـاصـر ا

بتوجـهها
الــــوطـــني
والـــقـــومي
رشـــــح مــــن
قــــــــــــــــــــــــــبــل
الــــــضــــــبـــــاط
االحــــرار مــــثل
عــــبــــد اجلــــبـــار
اجلــــومـــرد وهـــو

قومي مـسـتقل يـحمل
شـــــــهــــــادة
الـدكـتوراه
فــــــــــــــــــــــــي
الـــقـــانــون
واديــــــــــب
مــــــــــــؤرخ
ويـــجـــيـــد
الفرنسية

والدكـتور جـابرعمـر وهو عـميد
كــلــيــة ســابق وقــومي مــســتــقل
شــارك في حــركــة مـايس 1941
امـــا وزيـــر الـــعــــدل والـــصـــحـــة
مــصـطـفى عـلـي ومـحـمـد صـالح
محمود فأن كليهما مهني االول
كــــان قــــاضــــيـــا فـي مـــحــــكــــمـــة
االســتــئـــنــاف والــثــاني طــبــيب
وكـــردي مــســـتــقـل من مــوالـــيــد
كـركـوك ومــثل الـكـرد بــابـا عـلي
الـــشــيخ مـــحــمــود ابـن الــزعــيم
عروف درس في كـلية الكـردي ا
فــكـتـوريـا في االســكـنـدريـة وفي
جـامـعـة كـولـومــبـيـا في امـريـكـا
ـاجـستـيـر في االقـتـصاد ونـال ا
الـسيـاسي  اسـتوزر فـي العـهد
ـالـكي وكــان مالكـمــا وشـيـخـا ا
لـلــطــريــقــة الــقــادريــة  وطــبــقـا
لـروايــة عـبـدالــلـطــيف الـدراجي
فـــأن قـــائـــمـــة اســـمـــاء الـــوزارة
االولـى كــــــــانت تــــــــضـم فــــــــائق
السامـرائي من حزب االستقالل
وزيــــرا لــــلـــــداخــــلــــيـــــة وكــــامل
اجلــــــادرجـي رئـــــــيـس احلــــــزب
ــقـــراطي وزيــرا الـــوطــني الـــد
لالقــتـصـاد  وقـد فـوحت االخـيـر
بــذلك فــعال يـوم 11 تــمــوز لـكن
عــــبــــد الـــــسالم عــــارف رغب ان
يـكـون وزيـرا لـلــداخـلـيـة فـوافق
عـــبـــد الـــكـــر قـــاسم عـــلى ذلك
مسايرة له  اما اجلادرجي فقد
اعتذر عن االشـتراك في الوزارة
على الرغم من تأييده له  وذلك
بــســبب جتــربــته الــســابـقــة مع
الـعـســكـريـ ابـان انــقالب بـكـر
صـــدقي ســـنــة 1936 فـــأقـــتــرح
الـدراجي تـرشـيح ابـراهـيـم كـبة
لـلـمـنـصب  ودُعي عـبـدالـلـطيف
الـدراجي نـفـسه لـتـولي مـنـصب
وزير الدفاع لكنه اعتذر عن ذلك
وفـــضل مـــنــصب امـــر الــكـــلــيــة
الــعــســكــريــة حـســــــــب مــاذكـر
الـباحث الـكبـير الـدكتـور فاضل
حـسـ في مـوسـوعة 14 تـموز

عام 1958.
كــــمـــا لــــعب عــــامل الـــصــــداقـــة
والـقـرابـة الـشـخـصـيـة دوره في
ــنـاصب الــوزاريـة الى اســنـاد ا
ـدنــيـ الـســابـقــ فـقـد رشح ا
عبد الكر قاسم مصطفى علي
لـــتــولـي مــنـــصب وزيــر الـــعــدل
لـكــونه مـن اصـدقــائه وعــائــلـته
ــقـربــ اذ كــان قـاسم مــحــمـد ا
الـبــكـر والــد عـبــدالـكـر يــعـمل
جنارا مع والـد مـصطـفى علي 
ورشح عبد الـسالم عارف جابر
عـمــر بـتــأيـيـد من عــبـدالــلـطـيف
الدراجي الـدكتـور محـمد صالح
ـنـصب وزيـر الـصـحـة مـحـمـود 
وكان عسكريـا متقاعدا النه ابن
خـالـته واخو زوجـته  كـمـا كان
واقف عبداجلبار اجلومرد في
اجملــــلس الــــنــــيــــابي وخــــطــــبه
ــؤثــرة ودفــاعـه عن احلــريــات ا
الـــعـــامـــة الـــتي لـــفـــتـت انـــظــار
الــضــبــاط االحــرار الــيه والــتي
رشــــحـــتـه الى مــــنــــصـب وزيـــر
اخلــــــارجـــــــيـــــــة  كــــــمـــــــا رشح
عـبـداللـطـيف الـدراجي والعـقـيد
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بغداد

 ‚«dF « »«dš bFÐ dBM «
ـيالدي ومثل " الـنصر بـعد خـراب البـصرة  راح مثالً مـنذ الـقرن الـتاسع ا
ثل الى حركـة الزجن التي قادها علي بن محمد شـائعاً  ويعود اصل هذا ا
ـتوكل  ولـكي يجـمع قـائد الـزجن احلطب ـعـتمـد احمـد بن ا ضـد اخلـليـفة ا
لـنيران معركته  وعد اتبـاعه أنه سيملكهم البصـرة حرث ونسل فيصبحون
بـعد الـرق اسيـاد يحـتكـمون عـلى الرقـيق  وكُتب حلـركته الـتمـردية الـنجاح
عارك خربة خاوية على عروشها ولـكن بعد أن أصبحت البصرة من شدة ا
ـثل يـطـلق عـلى كـل إجنـاز يـخلـف ركـام . يـقيـنـاً أن الـقـابض عـلى  فـراح ا
الـسلـطة الـيوم لم يـحسن االداء  ولم يـنجـز ما وعد وأمّـل  بل وخيب آمال
من عــاش الـظالمـة عــلى مـدى أكـثــر من نـصف قـرن من الــزمـان  بـعـد أن
قدرات الدولة وهي حتتكم على مفاصلها نصّب أدوات حكم راحت تعبث 
ـا كـان هذا الـتنـصيب بـداعي تعـويض الـظالمات الـسابـقة  أو بـفعل  ور
نـقص اخلبرة بالـرجال  أو شح من يصلح إلدارة دفـة الدولة من الرجاالت
الـتي سـبق وأن قاتـلت الراحل  فـقـتل من قتل مـنهـم وتهـجر وغـادر مرغـماً
من غـادر للنـجاة بنـفسه وأسرته . وبـصرف النـظر  عن سبـب اإلخفاق البد
لـلـحـاكـم والـقـابض عـلى الـسـلـطـة أن يـقـر بـاإلخـفـاق والـفـشل في اإلدارة 
ن كـانـوا بـيت خـبرة ولـيس في ذلك عـيب  فـقـد اخـفق كـبـار قادة الـعـالم 
وخـزين جتـربة في إدارة شـؤون بالدهم  لـكن العـيب كـله أن يصّـر احلاكم
ـضي بــاإلدارة الـفــاشــلـة ويــتـجــاهل الـصــوت الـذي راح ــكـابــرة وا عــلى ا
مـســـــمـوعــاً بل مـدويـاً يـخـتـرق األفـئـدة قـبل االذان . يــــــــقـيـنـاً أن قـبـضـة
احلاكم على السلطة قبل مطـــــــلع تـــــــشرين 2019 اختلفت عن مركزها
بـعد هذا الــــــتاريخ  ومنـــــــذ انطـــــالق احلراك اجلماهيري وحتى حينه
حتققت عديد اإلجنازات واإلصالحات التي كانت حلم واضحت واقع  فلم
ـتعـددة والفائـز بأعلى يـكن أحد لـيتصـور قانـون انتخـابات يعـتمـد الدوائر ا
ستقل األصـوات بلحاظ أن قادة الكتل السـياسية سابقاً تنـازلوا للشعب وا
حـينمـا اقروا نظام سـانت ليغو "1  7" بـعد أن رفعوا سـقف مطالبهم الى
9" ولم يـكن يـجول بـاخلـاطر مـفـوضيـة تقـود انـتخـابات  سـانت لـيـغو " 1
مــكــونـة من قــضــاة تـفــرزهم الــقـرعــة  وأسـقـط احلـراك بــدعم من الــنـجف
األشـرف حـكـومـة راهن الـبعض عـلى بـقـائـهـا بالـرغم من عـديـد اإلخـفـاقات
واإلشـكاالت التي حـدثت في عهـدها  وانكـسر طوق احـتكار الـسلطة وراح
صـوت الشعب مسموعاً مـدوياً  حتى اسمع األصم ومن ال حياة له  حتى
غـدا احلراك الشـعبي السلـمي العراقي مـثالً يضرب عنـد الشعوب الـباحثة
عن احلـريـة  كـيف ال والـشـعب الـعـراقي نـابض بـاحلـريـة  بل هـو من عـلم
اإلقـلـيم والـشـقـيق معـنى احلـريـة وكـسـر الـقيـد لـيس الـيـوم ولـكن في مـطلع
ـتـتـابعـة عـلى احملـتل  وأزال نـظم ـنـصـرم حـيـنـمـا خـرج بـثـوراته ا الـقـرن ا
ونـصب أخرى  لـكن األشكال في حـراك الشعب الـعراقي خواتـيمه  خرج
عـلى احملــتل الـبـريـطـاني فـنـصّب حـاكم وافـد  وخـرج عـلى الـنـظـام الـوافـد

ستبد فقبل احملتل مجداً .  فنصب انقالبي  وخرج على االنقالبية ا
دروسة تنتهي الى خواتـيم مسك  وما بينهما قدمات الواثـقة ا ويـقيناً أن ا

بتغى .  ضرورات لتحقيق ا
ا لـقد خرج الشعب الـعراقي في حركاه االقوى واألطـول واألكثر حشداً ر
عاصر انتفاضاً على مسار مـنحرف وتصحيحاً لبناء خاطىء في تـاريخه ا
ظـلـوم اليام خـلت قُهـر فـيهـا وشُرد وانـتـصاراً لـيوم مـوعـود ينـتصـر فـيهـا ا
وهُـجر واعـتُقل وزج أهـله وصديـقه وقريـبه في غيـاهب السـجون ال لذنب اال
ألنـه رفض الـــظــــلم وابـى الـــهــــوان  وكـــانت شــــرارة احلـــراك مـن الـــوسط
واجلـنـوب ال ألن شـعب هـذه احملافـظـات حـسب  ظُـلم وراح الـفقـر والـبـطـالة
نطقـة الغربية اكـبر وفقرهم راح ينذر يـنتشر في أوساطـهم  فبطالة ابـناء ا
بـاخلـطـر وأضـحى  الشـاب يـسـتـجدي فـرصـة الـعـمل  فـضالً عن اإلرهاب
ها وهُـجر ابناءها وسبيت الـذي ضربها فجعل عالـيها سافلها وتـغيرت معا
ـقـدرات شـعب كر ال نـسـائـهـا وتـيتم أطـفـالـهـا  نـعم لـقد عـبث اإلرهـاب 
ــيـدان مـتــاحـاً والــبـيـئــة مـســتـبـاحــة والـظــرف مـثـالي لــشيء اال ألنه وجـد ا
لالحـتالل والقتل والتهجيـر والسبي وهتك احلرمات  ومرد ذلك كله خالف
الـسـياسـي الـبـيني  الـطـائفي  ولـيس اجمـل من هذا اخلالف لـو كان من
اجل الـتصويب والتصحـيح والتسابق من أجل األفضل  لكن جل اخلالف
ـناصب وحوز الـغنيـمة والـتخوين فـضالً عن التدخل انـصب على اقـتسام ا
ول ويـدعم ويحرض حتى وقعت الـنكبة فكان اخلـارجي الذي راح يغذي و
نكوب وجنا الساسـة بغنيمتهم وما كسبت أيديهم من وبـالها على الشعب ا
سـحت حـرام ومـال مـنـهـوب . لـقد راهـن الغـالب من الـسـاسـة عـلى سـلـمـية
الـشـعب وسكـونه وركـونه للـهدوء بـداعي تـبعـيـة الغـالبـيـة السـكانـيـة للـحاكم
فـضالً عن اجلـدران الفـاصلـة ب مـكونـاته والتي لم يـكن لهـا وجود اال في
مــخـيــلـتــهم  والـواقع أن خـالف الـشــعب لم يـكن لـه وجـود اال في ذهن من
سـعى جاهـدا للـتفـريق من اجل التـسيد واالسـتمـرار  ففي حلـظة االخـتبار
ـوصل  وانتفض اخـتلط دم الـنجف بـدم األنبـار وسال دم كـربالء قبل دم ا
الوسط واجلنوب قبل الغرب على تراجع اخلدمات وتفشي الفساد وارتفاع
مـعـدالت الـبـطـالـة والـفقـر  نـعم الـنـصـر احلـقـيـقي وحـدة الـشعـب وجتانس
نـسيـجه االجتـماعي وسـقوط الـرهان لـطائـفي القومـي  لكن ذلك الـنصر لم
ـقـابـر بـاألجسـاد الـطـاهـرة الـتي شرفت األرض يـتـحـقق اال بـعـد أن مُلـئت ا
الــتي حـوتـهـا  ودمـرت بــيـوت ومـدن وحـاضـرات  وهــجـرت أسـر وسُـبـيت

مـخـمـرات . وبـعـد كل هـذا اخلـراب انـتـصـر الـعـراق وان
كـان بثمن بـاهض فثمن كل نـفيس غال  لـكن الشعب
ال يـزال ينتظرالنصر األكـبر بتصحيح ما انحرف من
مــسـار ســيـاسي بـتــنـصــيب األصـلح وتــوزيـر األقـدر
وتـمـكـ االنـزه واسـتـبعـاد الـفـاسـد الـعابـث ومن باع

البالد والعباد .

ومن هـنــا فـان وهــذه هي إرادة الـله تــعــالى ــوت واحلـيــاة حلـظــات  بـ ا
النظرة للـحياة وكذلك للـموت إختلـفت من شخص ألخرومن زمان ألخر أو
والـعـيش ـوت واحـد وبــأسـبـاب عـديــدة  عـلى الـرغم مـن إن ا مـكـان ألخــر
واحلياة واحدة وبصور مختـلفة ومتعددة  أيضـا بناءا على مركز االنسان
ومـدى إحــتـرامــهـا له ومـوقــعه وإمــكـانــيـاته والــدولـة الــتي يـعــيـــش فــيـهــا

والوجوده . 
فاإلنسان إذا أراد أن مصطـلح رائعـ  وت بكـرامة  العيش بكـرامة وا
ـستـوى العـام وأخرى على يعـيش بكرامـة علـيه أن يُقـدم تضـحيـات على ا
ستوى العام فالتـضحيات غالبا ما تصل وما يتعلق بـا ستوى اخلاص  ا
ـوت بـكـرامة هـو الـطـريـق الذي فـا ـوت بـكـرامـة  وهـنـا يـكـون ا ـوت  الى ا
كي تعيش وهكـذا ناس تمـوت بكرامـة  يصل بالـناس الى العـيش بكـرامة 
إذا الـعـيش بـكـرامـة هـو حتـصـيل حـاصل جلـهـود عـظـيـمـة نـاس بـكـرامـة 
ـوت بكـرامة والـعيش إذا مـعادلـة ا إلناس ظـحوا بـحـياتـهم فمـاتو بـكـرامة 
ـمزوج ُعـبر والـهادف ا بكـرامة مـعادلـة طرديـة مبـنيـة على أسـاس الفـعل ا
والـرامي لـلـوصـول الى الـعـيش كـما بـادىء والـقـيم واألهـداف الـنـبـيلـة  بـا

أسلفنا بكرامة .
وخالل األشــهــر الـثالث ــا  جـرى ويــجــري في الــعـراق األن  وفي وقـفــة 
ا حـيث إنتظم شـباب العراق في طـابور احليـاة معلنـ رفضهم  اضية  ا
مقدم  أكثر من (500) شهيد موجود من ظلم وتخـلف وتراجع وتبعيـة 
وقف كـما أسـلفـنا وهـنا تـعامل الـشـهداء األبـرار مع ا مع االف اجلرحى 
فـقوافل, وهـذا مـا جتـسـد عـلى أرض الـواقع  ـوت بـكـرامة  علـى طريـقـة ا
ـوت بـكرامـة افـضل من الـشـهداء حـمـلت نـعـوش رجـال أطـلـقـوا شـعـار (ا
وبـالـفـعل كان الـشـهـيـد يـترجـمه عـلى أرض الـواقع بـسـلوك احليـاة بـذل) 
لوء بـالوطنيـة وحب العراق والعـمل على إعادته حلضـيرة أبناءه رجولي 
بعد إن سرقته اإلردات التي ال تنظر الـيه إال من باب كونه يدر عليهم ماال
سيرة في ا وت بكرامة وبذلك غير األبطال أصحـاب شعار ا وجاها فقط 
الـعراق الـيـوم حـتى تـقف في أيـام قـادمـات إن شـاء الـله  تـعـالى في مـرفأ

حياة العراق الـغيارى كي يعيشـوا بكرامة باذن الله
وت بـكرامة شعـار الشهداء ـعادلة ا وهكذا كانت ا
في عـراق الـنـاس األبـرار لـيـعـيش الـنــاس بـكـرامـة 

وهو هدف اجلمـيع في عراق اجلميع .  هذا 
حتــيــة  لــبـــلــد الــشــهـــداء واحلـــــــضــارات  عــراق

األمجاد.

عبد السالم عارف 


