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الرابع عشـــــر من متــــــوز والتاريـــخ

جمازات متـــّوز
حيدر سعيد

قبل عام بالـضبط ،يف صباح الرابع عشـر من متوز من سنة  ،2003ذكرى
قيام اجلمهورية يف العراق و انـتهاء امللكية بفعل انقالب عسكري أمجعت
األدبيات العـراقية -أو تكاد -علـى وصفه ب ( -الثورة ) ،نقلت الـفضائيات
صو َر احتفـال العراقيني بهـذه الذكرى ،و هـي أول ذكرى يقيمـونها بعد
سقوط الدكـتاتورية ،و قـد انطلقت مشاعـرهم طازجة حـرّة ال يقيّدها
قيد.
بـدت الصورة كـأنها مـشهد مقـ َتطَع من فيلـم كوميـدي ،من تلك األفالم
اليت تقـوم فيـها الكـوميـديا علـى مفارقـة حادة :آالف الـناس حيـتفلون
بـذكرى ثـورة  14متوز و يـرفعون صـو َر قائـدها عـبد الكـريم قـاسم ،و
عـشرات آخـرون يتقبـلون التعـازي -يف الوقت نفـسه -على أرواح العـائلة
املالكة اليت أعدمها الثوّار غداة الثورة.
غري أن هـذه الكوميـديا الـسوداء ليـست جمرد مـوقفني متنـاقضني من
حـادث تأرخيي معـني ،بل إنها جزء مـن املفارقة العـراقية ،بعمـوميتها و
مشولـيتها ،و الـيت تكون استعـادة التأريـخ فيها فعال رمـزيا ،ال يـد ّل على
املـاضي بقدر ما يد ّل على احلاضـر ،على حنو جمازي و استعاري .و لذلك،
يظهر الفاعلون و املعاني الفاعلة خلف االحتفاالت و احلشود و الشعارات.
لنالحظ:
-1كان اآلالف الـذين حيتفلـون بذكـرى ثورة  14متـوز يشريون إىل إمكـانية
جديدة يف احلرية ،يلخّصها هذا االحتفال و رف ُع صور عبد الكريم قاسم،
الذي كان ممـنوعا و حمـظورا سابـقا على وفق الـقراءة البعثيـة للتأريخ،
اليت كانت تصفه بأنه قد احنرف بالثورة حنو الدكتاتورية.
 -2و كان هـذا االحتفال استعـراضا حلضـور و قوة تيـار سياسـي حمدد هو
التيـار الشيـوعي ،الذي يعـ ّد عه َد عبـد الكريـم قاسم عهـدَه التأرخيي .و
بالتـالي ،ميكن أن تكون ثـورة متوز و عبد الـكريم قاسـم رمزين بليغني
له.
لقـد كان الشيـوعيون هم املـنظمِّني األساسـيني لذلك االحتفـال ،و كانت
األعالم احلمـر سائدة فيه ،حتـى بدا  -لوهلة  -أن االحتفـال بذكرى ثورة
 14متوز أصبح شأنا حزبيا شيوعيا ،ال شأنا عراقيا عاما.
و لكن الـشيـوعيني -أصحـاب أعمق و أكرب جتـربة حـزبيـة يف العراق ،و
الذين أسهـموا يف صياغـة اجلزء األكرب من تـراث األفكار السيـاسية فيه ،و
كانـوا أول مَن عمّـد النضـال السيـاسي بالـدم ،و ُنكِّل بهم ،و حُـرموا من
أصـواتهـم ،و أُقصـوا ،فــوق كل ذلك ،من مـشهـد املعـارضـة العـراقيـة يف
السنوات القليلة اليت سبقت سقوط الدكتاتورية -كأنهم كانوا يريدون أن
يذكِّـروا بصـوتهم العـالي ،أو كأنـهم كانـوا يريـدون أن يوصلـوا الرسـال َة
البليغة اآلتيـة :هل ميكن ألحد أن يتـصوّر عراقـا أو سياسة عـراقية من
دون الشيوعيني ؟ و هم األقرب إىل فكرة ( العراق ) ،و هم أصحاب احلزب
الوحيـد الذي يقوم على مرجعية وطنيـة عراقية ،ال مرجعية دينية أو
طائفية أو عرقية.
 -3و إذا كـان هـذا االحتفـال استعـراضـا لـوجـود الـشيـوعيني ،فـانه كـان
يستعيد معهم الصـرا َع التأرخيي بني الشيوعـيني و البعثيني ،و يستعيد
املعنـى العظيم لسقـوط البعثيني اآلن ،انتقـاما و ثأرا و نكـاية و مشاتة و
تشفيـا .و كأن الشيوعيني -الـذين غيّبهم البعثيون كل هـذا الزمن -كانوا
يريـدون أن يقولـوا ألولئك الـذين غيّـبوهـم :إن الفائـز هو مَـن يضحك
أخريا .و قد ضحك الشيوعيون أخريا.
 -4و لكن جمـاز االحتفـال بـذكـرى ثـورة  14متـوز ال يتـوقف عنـد هـذه
املعاني الثالثة :احلريـة ،و الوجود الشيوعي ،و سقوط البعثيني ،بل انه-
كذلك -جماز عن فاعل جديد يف التأريخ العراقي ،هو الفاعل األمريكي.
لنتذكر أنه كان مثة تالزم صميم بني  2003 / 7 / 14و اليوم السابق عليه،
يـوم  2003 / 7 / 13الـذي أعـلِن فيـه عن قيـام جملـس احلكـم االنتقـالي.
فاالحتفال بذكرى ثورة متوز جاء بعد يوم واحد من االحتفال بتأسيس
جملس احلكـم ،أو باألحرى :إن االحتفـال بتأسيـس جملس احلكم كان -أو
أُريـد له أن يكون -قبل يـوم واحد من االحـتفال بذكـرى ثورة متوز ،و أ ّال
يتـزامن مع هذه الـذكرى ،و أ ّال يُضـمَّن هذا الـتزامن -بـالتالـي -أ ّي معنى
رمزي ،مقصودا كان أو غري مقصود.
و قد كان أول قرارات جملس احلكم هو إلغاء األعياد السابقة اليت ذكر أنها
ترتبط حبزب البعث .و بالفعـل ،فقد مأل صدّام سنوات العراق بذكريات
انتصاراته و حروبه و كذبه و اسـتسالمه ،الذي بدا انتصارا أيضا .و لكن
هذا القرار تضمن -كـذلك -إلغاء االحتفال الرمسـي بذكرى ثورة  14متوز،
بل حتـويل العيد الـوطين للعراق من  14متـوز إىل  9نيسان .و عـلى الرغم
من أهمـية هذين التأرخيني احلامسني يف تـأريخ العراق احلديث ،فان مثة
فرقا جوهريا بينهما :فـتأريخ  14متوز جتسيد لإلرادة العراقية ،و تأريخ
 9نـيسـان جتـسيـد لعجـز اإلرادة العـراقيـة ،اليت اضطـرت إىل االستعـانـة
بـإرادة خـارجيـة ،و تـأريخ  14متـوز هـو تـأريخ اخلالص مـن التـبعيـة
لألجنيب ،و تأريخ  9نيسان هو تأريخ العودة إىل األجنيب نفسه خالصا من
الدكتاتورية الوطنية.
و لذلك ،تـبدو ثـورة  14متوز -يف قـراءة الفاعل األمـريكي ( -شطـطا ) يف
الـتأريخ العـراقي ،فهي اليت قـادت إىل سحل ممثِّل املـشروع الربيـطاني يف
السـياسـة العـراقيـة ،نوري الـسعيـد ،و هي اليت َوصَـمت ب ( -العمـالة )
ممث َل املـشروع األمـريكي يف الـسيـاسة الـعراقـية ،فـاضل اجلمـالي .و يف
العموم ،لقـد قُرئت هذه الثورة يف األدبيـات السياسية الغـربية بأنها جزء
من الثورات الوطنية العربية اليت قامت على أساس معاداة الغرب.
و هكـذا ،تكــون استعـادة ثـورة متـوز جمـازا ثـانيـا عـن التحـرر ،ال من
الدكتـاتورية حـسب ،بل من األمريكـان أيضا ..،التحـرر يف قراءة التأريخ
العراقي ،بعيدا عن أية منذجة أو تنميط.
 -5و يف اجلـانب األبعد ،يـسحب االحتفال بـذكرى ثورة  14متـوز ك َّل املعاني
الدامية اليت ارتبـطت بها :التعامل الوحشي مع العائلة املالكة ،الصراعات
األيـديولـوجية الـدامية ،انفجـار العنف يف العمل الـسياسي .و لـذلك ،قد
يكون إقـامة جملس عـزاء للعائلة املـالكة إدانة رمـزية للعنـف السياسي و
األيديولوجي الذي جتلّى يف ثورة متوز.
لثورة متوز وجهان دائما .و هي مـثار خالف و شقاق يف التأريخ العراقي.
ت هـذه الثورة و أثرَها
و أنا أزعـم أننا مل ندرس ،بشكل كـاف بعدُ ،مقدما ِ
يف التأريخ العراقي.
فثورة متوز -اليت هـي نتيجة زواج معقَّد بـني الطبقة الريفـية الطاحمة
إىل االندمـاج بالعملية السـياسية و الفضاء املفـاهيمي الذي بنته األحزاب
اليـساريـة و الذي يـقوم عـلى مـبدأيـن جوهـريني ،همـا :االستقالل ،و
مناهضـة الغرب -قد أفسحت اجملال إىل صعود سياسي و اجتماعي و ثقايف
للطبقة الـريفية ،و لكنهـا -يف الوقت نفسه -قـضت على بدايـات املمارسة
الدميقراطية اليت شهدها العهد امللكي.
و ثورة متـوز ،اليت خلّصت السيـاسة العراقـية من التبعيـة ملصاحل الدول
الغـربية ،قد قضت على إمكانيات اإلفادة من منجزات احلداثة الغربية و
تكـ ّو ِن أنتلجنسـيا ليرباليـة تؤمن بقيم احلـضارة الغربـية بوصفهـا قيما
عامليـة ،على غرار مـا حدث يف الفكر الـعراقي ما قـبل1958 .و ثورة متوز
اليت خلقت الـكارزمـا العظيـمة لـشخص قـائدهـا عبـد الكـريم قـاسم،
السـياسـي الزاهـد املتعـفِّف الذي مل ُيفِـد من منصـبه السيـاسي ملـصلحة
شخـصيـة ،هي نـفسهـا الـيت أسّسـت لصعـود العـسكـر إىل واجهــة املشهـد
السياسي العراقي .و لنتذكر أننـا -منذ تلك اللحظة -مل ن َر زعيما عراقيا
مـن دون مالبس عسكرية ،و قد قضى عبـد الكريم قاسم عهدَه بالكامل
بالزي العسكري.
و ثورة متوز ،اليت ما تزال اجلماهري حت ّن هلا بانفعال عال ،هي نفسها اليت
أسّسـت لالنتقال من مبـدأ ( الشرعـية الدستـورية ) إىل مبدأ ( الـشرعية
الثورية ) ،و هو املبدأ الذي مسح بصعود عبد السالم عارف و أمحد حسن
البكر ،ثم صدام حسني.
مثـة وجهان لثورة متـوز دائما ،و ليست هنـاك ضرورة ألن يكون هلا وجه
واحد أو أن نتفق بشأنها .فاملهم هو أن يُتاح لنا نق ُد تأرخينا حبرية كاملة.
فـفي هذه اللحظة احلرّة ،اليت يـوفّرها أن الدولة و كل الـقوى السياسية و
االجتماعية ما تزال ضعـيفة ،ليس هلا أنياب و خمالب ،سيكون الرهان أن
نؤسس قراءة حرّة لتأرخينا ..،قراءة نقدية تراجع هذا التأريخ بشفافية
جلَد ،من دون أن توجّهها أيديولوجيا ما أو هوى ما.
و َ
و لعل القـراءة النقـدية لـثورة  14متـوز هي إحـدى أكرب املهمـات اليت تقع
على عـاتقنا ،مبـا أنها كـانت حتوّال جـذريا يف مـسار اجملتـمع و السيـاسة
العـراقيني ،و مبـا أنها ال تـزال حمفوفـة بانفعـاالت مجاهرييـة .و لذلك،
يكـون سؤال النـقد بازائهـا سؤاال مؤسِّـسا ألخالق جديـدة يف التعامل مع
التأريخ ،يـوازي -يف الوقت نفسه -مـساح َة و أهـمية احلدث الـذي نتعامل
معه.و يف الـنهايـة ،لن يبقـى من هـذه الثـورة سوى معـانيهـا العظيـمة:
الـزعيـم الزاهـد املتعفّـف الذي مل يُـفِد مـن منصـبه السـياسـي ملصلـحة
شخصيـة ،الدولـة اليت مل تـتأثـر بارادات القـوى العظـمى ،اجلـرأة على
تقديم تـشريع تقدمي ،الـنية الصادقـة يف بناء عراق متـطور.كم حنتاج
إىل مثل هذه املعاني اآلن.
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مل تكن ثـورة الـرابع عـشـر من
متـوز ،حـدثـ ًا عـابـرا يف تـاريخ
العــراق و الــوطـن العــربـي بل
العامل كله ،بل كـانت يوم ًا جميدًا
يف التـاريخ ،ترك اثره البارز بني
االيام اخلـوالد يف تاريخ البشرية،
وخيـطـئ مـن يـظـن ان يف هــذه
مبـالغـة لفـظيـة ،ذلك الن هـذه
الثـورة كـانت ثـورة سيـاسيـة و
اجتمـاعيـة واقتـصاديـة والفت
منعطف ًا تـارخيي ُا يف حياة الشعب
العـــراقي ،الــذي انـطلـق منــذ
الوهلة االوىل مسـاندًا هلا اذ كانت
انـطالقته حنــو حيـاة افـضل يف
اجملــاالت كــافــة ،وقــد وصفهــا
قائدها يف االيام االوىل مبا نصه-:
(( ان ثـــــورتــنـــــا امنـــــا هــي
ثــــــــــــورة شعب باسره ،اشرتك
فيها اجليش بكامله ،وساهم فيها
ابـناء الـبالد املخلصـون يف ارجاء
العراق كـافة ،ومـاهي اال امـتداد
لــثــــــــــــــــــــــورات الــــشعــب
املـتـــوالـيـــة علـــى الــطغـيـــان
عـــــــــــــــرب التــاريخ ،وامتـداد
لثـــــــــورة  1920ومــا اعقـبهـــا
مــــــن انـــتـفـــــــــاضـــــــــات
وطـنـــــــــــــــيــــة يف  1936و 1941
و  1948و  1952و 1956و تـــلـــــك
االنتفاضة اليت استهدفت مجيع ًا
حتـريـر العــراق من حكـومـات
العهد البائد اليت مل تعمل بوحي من
ارادة الشعب بل عملت بوحى من
االجـــنـــيب وبــــــــوحـــي مـــن
الشيطان)).....
ومن هـذا يتـضح ان هذه الـثورة
كــانت وريثـة شـرعيـة لـنضـال
الـشـعب العــراقي عـرب التــاريخ
للـتحـرر واالنـعتـاق مـن ربقـة

التـسلط االستعـماري الربيـطاني
واالمريكـي ،وقد جـاء يف الفقرة
االوىل من بيـان الثورة االول ذلك
واضحاً...
((بعد االتكال على اللة ومبؤازرة
املخلـصـني مـن ابـنــاء الــشعـب
والقوات الوطنية املسلحة اقدمنا
على حتـرير الـوطن العـزيز من
سيطـرة الطغـمة الـفاسـدة اليت
نصبهـا االستعـمار حلكـم الشعب
والـتالعب مبقـدارته ملصلـحتهم
ويف سبيل املنافع الشخصية))...
واكـــدت الـثـــورة امـتـــدادهـــا
التارخيي ،مـرة اخرى  ،يف بـداية
ديبـاجـة الـدستـور املـؤقت(( :
تعلمـون بـأن مـامسي بـالقـانـون
االســاسي العــراقي قــد وضع يف
عـهد االنـتداب ويف ظـل االرهاب
وجـاء خمـالفـ ًا يف اسـسه للـنظـام
الـدميقراطـي الصحيح وملـطالب
الـثـــــورة العــــراقـيــــة االوىل
عـــــــــــــام .))...1920
لقــد كــانـت حبق ثــورة بــوجه
الظلم الـذي لف منـاحي احلـياة،
ويف ايــامهـا االوىل حـققت ثـورة
ضــــد االقــطـــــاع وعالقـــــاته
االنتاجية اليت رزح حتتها االالف
املـؤلفــة من املـواطـنني وذاقـوا
االمرين ،فـأصدرت يف مسـاء يوم
الثالثاء املصـادف لليوم الثالثني
مـن شهــر ايلــول  ،1958قــانــون
االصالح الـــــزراعــي (رقــم 30
لـسنــــة  .)1958جــاء يف خطـاب
قائد الثورة ،الذي اعلن فيه مولد
هذا القانون:
((ان الثـورة اجمليدة اليت انبثقت
من ارادة الشعب يوم  14متوز ،امنا
هي ثورة سياسية اجتماعية مع ًا

 ،ومن اهـدافهـا حتـقيق االصالح
الـزراعـي وضمـان العـدالــة بني
ابناء الشعب كافة وحتريرهم من
عــوامل الفقــر واسبـاب اخلـوف
وختـلـــيــــصـهـــم مـــن اجلـهـل
واملرض)).
((انين اذ اعـلن مــولــد قــانــون
االصالح الـــزراعـي امنــــا اسجل
بفخر واعـتزاز نهايـة االقطاع يف
العـراق ..لـذا اطـلب من اخـواني
املـواطنني ان يـتعاونـوا يف العمل
علــى سالمــة تــطبـيقه وبــذل
اجلهد الصادق احلـسن لتنفيذه..
وارى من واجـيب التـأكيـد علـى
انـي وحكـومــة الثـورة سـنقف
باملرصاد لكل من تسول له نفسه
عرقلة العمل لبلوغ اهدف الثورة
الن الثــورة اعــظم مـن ان يقف
احـد ضــد تيـارهــا االصالحي.
والن الـشعب الـذي انـبثقـت من
ارادته هذه الثـورة اعظم من أي
فرد فيه .كما ان مصلحة اجملتمع
امســــى مـن ايــــة مــصـلحــــة
خاصة.))...
اعتـرب فالحــو العــراق االصالح
الــزراعي حبـد ذاته ثــورة كربى
انتصرت الرادتهم وحققت شيئ ًا
من احالمهم التارخيية يف ملكية
االرض ونبــذ االقطـاع ،فـسـارت
مجهـــرة منـهم جبــوار قـصــور
االقطـاعيني -يف حيـنها –تردد
شعـارات الفرح وتنذرهم مبقولة
((تأدب ياالقطاعي تأدب)) وذهب
احد الكتاب –يف سنة  -1959وهو
يـشرح قـانون االصالح الـزراعي
اىل القـول يف أهـدائه الـكتـاب اىل
قائد ثورة متوز ((فلو مل يكن لك
اجنــاز ســوى قــانـــون االصالح

الزراعي لكفاك فخراً)).
وقـد حدد وزير الـزراعة -انذاك
–هديـب احلاج محـود يف كلـمة
اعقبـت خطـاب الــزعيـم عبـد
الكــريم قـاسـم ،يف ليلــة اعالن
القانون ،اهدافه باالتي:
((فـالثـورة ضـد االقطـاع بـدأت
حتـل حمل العالقــات القــدميــة
عالقات انتاجية جديدة تناسب
الـتطـورات الفكـريـة واسـالـيب
االنتـاج اجلديدة اليت عمت احناء
العـامل كافـة ،وكان املـفروض ان
يصـفى االقـطاع يف الـعراق مـنذ
امـد ،اال ان االقـتصـاد املـسخـر يف
بلدنا خلـدمة االجنيب حال دون
ذلك ،بل عـمل علــى تـــركيــز
االقطـاع وتقويته وسن القوانني
اليت تـؤمن فرضه هـذا مع اجياد
حلــول مـبتـســرة مل تـتنــاول
املـشكلـة بـاي تـغيري جـوهـري..
علـى هذا االسـاس تكـون اهداف
االصالح الزراعي  -:القـضاء على
االقـطــاع كــأسلــوب لـالنتــاج و
كرصيـد استعماري ازالـة النفوذ
الــسـيــاسـي الــذي يـتـمـتع به
االقطـاعيـون نتيجـة مللكيـاتهم
الكبرية يف توجيـههم غري السليم
جلهـاز الدولـة و اجلهاز الـسياسي
وفقـــ ًا ملـصـــاحلهـم ومـصـــاحل
االستعمـار ..رفع مستـوى طبقة
كـبـرية مـن املـــواطـنـني ،وهـم
الفالحــون واتــاحــة الفــرص
الكــافـيــة لــرفع مـسـتــواهـم
االجتـماعي بصـورة عامة ..رفع
مــستــوى االنتـاج االــزراعي يف
البلد.))..
ان هذا القانـون واالجراءات اليت
اختــذت يف اطـــاره وغريهـــا من

أ.د .محيد امحد محدان التميمي

اخلـطوات الـثوريـة الكـبرية اليت
خـطـتهــا ثــورة  14متــوز ،1958
عــززت من الــدعم الــشعيب هلـا
واكسبتها قاعدة واسعة جدًا بني
الـعمــال والفـالحني و الـفئــات
الـشعـبيـة االخـرى ،ويف الــوقت
الذي نـاصبتهـا فيه قـوى العـهد
املبــاد العـداء الـسـافــر وراحت
ختلق املـعرقالت املختلفـة ملسرية
الثورة ،وكانت تدعم هؤالء قوى
خارجية ملصاحل واهدف شتى.
ولقد عرب احد الشعراء عن ذلك،
يف حينه ،بقوله-:
(ياشعب مفرتق الطريق امامنا
أمــا الــردي او عــزة
قعساء
التأخذنك سكرة حممومة
مــازال يــرقـب سعـينــا
الرقباء)
لقـد حققت ثـورة الـرابع عشـر
من متـوز مكـاسـب كبري للـشعب
العـراقي ،ورغم ان سـنى الـثورة
االوىل واجـهت مـصــاعب كـثرية
علـــى املـــسـتـــوى الــــداخلـي
واخلــــارجــي ،يالحــظ ان مــــا
اجنزته الثـورة ،يف سنتني بني 14
متـــوز  – 141958متـــوز ،1960
كـان كبريًا جـدًا قيـاس ًا لـظروف
مـسـرية الثـــورة ،فبـمنـــاسبــة
االحـتفال بـذكرى قـيام الـثورة،
عـــام 1960م ،مت افـتـتـــاح ()78
مـشروعـ ًا منجـزاً ،ووضع احلجر
االسـاسي لـبنــاء ( )89مشـروعـ ًا
جديـداً ،وقد امـتد تـوزيع هذه
املشاريـع يف االلوية (احملـافظات)
االتـيــــة -:بغـــداد ،الـبـصـــرة،
النـاصـريــة ،العمــارة ،الكـوت،
الـديوانية ،كـربالء ،احللة ،دياىل،

الــرمــادي ،كــركــوك ،اربـيل،
السليمانية.
وتـنـــوعـت هـــذه املــشــــاريع
العـمرانـية ،مـن حيث نـشاطـها،
فشـملت كل منـاحي احليـاة ،من
املــــدارس وريـــــاض االطفــــال
واملسـتشفيات وحمطـات الكهرباء
و املعامل اهلندسية وغريها ،وبلغ
عـــدد دور الـــسكـنـــى يف هـــذه
ال عـن
املــشـــاريع 3994دارًا فــض ً
مـشــروع اسكــان يف الـسعــديــة
ووضع احلجـر االساسـي ملشـاريع
اسكان يف كركوك واحللة والكوفة
والـنجف وكــويـسـنجق واربـيل
ال عـن اربع قـــرى السكــان
فـض ً
اصحاب احليوانات يف ابي غريب،
ويف ضــــوء قــــانـــــون االصالح
الزراعي جـرى ،يف االحتفاالت 14
متـوز  ،1960تـوزيع ( )425قطعـة
ارض عـلـــــــــى الـفـالحـــني يف
(الطارمية) و ( )250قطعة ارض
يف (خــان بـين سعــد) و ( )649يف
(الـنعـمــانـيــة) -واالخـرية هـي
اراضي املزارع امللكـية السـابقــة-
و ( )503قـــــطـعـــــــــة ارض يف
(احلمزة).
ان حكم الـتاريخ –علـى ما ارى
–يف ثــورة  14متــوز وقــائــدهــا
الـزعيم عبـد الكريم قـاسم ،انها
حصـاد نضـال الـشعب العـراقي
عـرب العقـود الـيت سبـقتهـا ،وان
الـزعيم كـان امينـ ًا على مـصاحل
شـعبه وطمـوحـاتـه وبقي حتـى
النهايـة خملصـ ًا له ،عفيفـ ًا وابي ًا
وشجاعاً.

عبد الكريم قاسم والقوى السياسية عالقة بدأت بإتفاق وانتهت خبالف!!
قبل احلديث عن القوى السياسية ودورها قبل وبعد ثورة الرابع عشر من متوز عام  1958نطرح هذا
السؤال :ملاذا قامت ثورة  14متوز 1958؟ هل قامت ضد نظام تسلطي فردي لتحل محله الدميقراطية؟
ومن اجل ان تكون اجابتنا علمية وموضوعية للوصول الى احلقيقة التاريخية التي هي ديدن كل مؤرخ
نزيه وشريف ينبغي ان نشير اوالً ،ان النظام امللكي يف العراق ( )1958-1921كان فيه قدر واضح من
الدميقراطية النسبية ،حيث الصحف والتعددية احلزبية ،ووجود مجلس االعيان والنواب.
د .عادل تقي عبد البلداوي
لكن يف عـام  1954بدأ النظـام امللكي يتبع سـياسة
تتناقض متامـاً مع ابسط احلقوق الـدميقراطية
حيـث اعلن نـوري الـسعيـد عــام  1954سيـاسـة
املـراسيـم اليت اعلن مبـوجبهـا تعطـيل الصحف
وجتميـد االحـزاب ،وزج العنـاصـر الـوطنيـة يف
املـعتقالت والسجـون .ومل يكتف بـذلك بل سعى
سعـياً جـاداً لتـوقيع حلـف بغداد عـام  1955وهو
حلف استعمـاري كان اهلـدف منه تطـويق رقبة
العـراق واستنزاف امكانيـاته االقتصادية ونهب
ثرواته االمـر الذي ادى اىل غليـان اجلماهري اليت
كانت تنتظر الفرصة لالنتقام من رموز النظام
امللكي وقد فجرت اجلماهري غليانها عندما نزلت
اىل الشارع عام  1956منددة بالعدوان الثالثي على
مصـر العـروبـة عـام  ،1956واملــوقف اخليــاني
للنظام امللكي الذي ايد ذلك العدوان.
ممـا سبق يبـدو واضحاً ،ان ازمـة البالد اصبحت
خـطرية جــداً ،وال ميكن حلـزب مبفـرده ان حيل
تلك االزمـة اال بتظـافر جهـود االحزاب مجـيعاً
الـيت وظفت جهـودهـا يف جهـة االحتـاد الـوطين
عــــــــــام  1957حـيث ضـمت اجلـبهــة احــزاب
الشيوعي العـراقي والبعث واالستقالل والوطين
الدميقراطي وممثلني عن الوطنيني املستقلني.
حددت اجلبهة اهدافها مبا يلي:
 .1تنحية وزارة نوري السعيد.
 .2اخلـروج مـن حلف بغـداد ،وتـوحيـد سيـاسـة
البالد العربية.
 .3مقـاومـة التـدخل االجـنيب ،وانتهـاج سيـاسـة
احلياد االجيابي.
 .4اطالق احلريات الدميقراطية الدستورية.
 .5الغاء االدارة العرفية ،واطالق سراح املعتقلني.
يتـضح من اهـداف اجلبهـة ،ان االحـزاب مل تبغ
من تـوحيد جهودهـا إسقاط النظـام امللكي وامنا
اصالحه وذلك بعد ان يئست متاماً فكرت جدياً
بـإسقـاطه .ومبـا ان اسقـاط أي نظـام حيتـاج اىل
ثورة عسكـرية اليت اثبـتت جتارب التـاريخ انها
اداة تغيري حامسة يف انظمة دول العامل الثالث.
عندئـذ ،فكرت االحـزاب السيـاسية املـؤتلفة يف
جبهـة االحتـاد الـوطين مبـدّ صلـة مع تـنظـيم
الـضـبـــاط االحـــرار الـــذي شـكل يف بـــدايـــة
اخلمـسينيات والـذي كان هدفه الـرئيس اسقاط
النظام امللكي واحالل النظام اجلمهوري حمله.
بـاملقابل ،كـان تنظـيم الضبـاط االحرار بـأمس
احلاجـة اىل التعاون مع االحـزاب السيـاسية ألنه
كان يـدرك متامـاً ان الثورة املـرتقبـة حتتاج اىل
التأييـد الشعيب ،ألن اية ثـورة ال تنفذ اىل اعماق
اجلماهري مـصريها يكـون الفشل حتمـاً .من هذا
املنطلق تـوحدت جهـود جبهـة االحتاد الـوطين
وتـنظـيم الـضبـاط االحـرار والـيت استـثمـرت
بإسقـاط النظـام امللكي عـن طريق ثـورة الرابع
عشر من متوز عام .1958
والـسـؤال الــذي يطـرح نفـسه هـو :ملـاذا نـشب
اخلالف بني االحزاب الـسياسيـة اوالً ،وبني قادة
الثورة ثانياً ،وبني االحـزاب وقادة الثورة ثالثاً؟
يف الوقـت الذي كـانت اهـداف الثـورة متطـابقة
متاماً مع اهـداف االحزاب السياسية ،فقد اعلنت

الـثورة يف بـيانهـا االول انها ضـد االستعـمار ،ومع
انتهاج سياسة احلياد االجيابي ،وانها ستعمل على
تعزيز الوحدة الوطنية ،واثارة القضايا العربية،
ومنح احلقـوق املشروعـة للشعب الـكردي واكدت
الثورة يف احد سطور بيانها:
(ان احلكم جيب ان يـعهد اىل حـكومـة تنـبثق من
الشعب وتعمل بوحي منه وهذا ال يتم اال بتأليف
مجهورية شعبية).
ويف الواقع ان مجيع االحزاب ايدت الثورة.
فقد اكد (الـبعث) يف بيانه (وعليه فنحن نقف يف
اول صف مـن الـــشعـب للـــدفـــاع عـن الـثـــورة
واهدافها).
واكد احلزب الشيوعي (ان مجيع امكانياته وقواه
حتت تصـرف حكومتنا الوطنية وبشكل مطلق).
اصـر احلزب الـوطين الدميـقراطي عـلى النـضال
جبـميع قواه وامـكانيـاته للدفـاع عن اجلمهـورية
العـراقيــة وتثبـيتهـا وازدهـارهـا) ،واكـد حـزب
االستقالل على (حتقيق اهداف الثورة ألنها تتفق
مع اهدافه ،امـا احلزب الدميقراطـي الكردستاني
فقد استقبل الثـورة بفرح غامـر واكد استعداده
املطلق للنضال من اجل تثبيت دعائمها.
اذن ملاذا حصل اخلالف؟
مل يكن اخلالف وليد ثـورة  14متوز  1958بل متتد
جـذوره اىل فرتة مـا قـبل ذلك بكـثري .فــاجلبهـة
ولدت وهـي حتمل يف احشـائها بـذور اخلالف بني
االحزاب السياسية على الصعيد الفكري ،وتنظيم
الضبـاط االحرار ولد واالنـسجام الفكـري مفقود
بني اعضائه .ولكن خالف االحزاب والضباط ظل
كـامناً ،ألن اسقـاط النظـام امللكي كـان اكرب بكثري
من اخلـالف .وعندمـا اسقط النـظام ،وانتـصرت
ثــورة  14متــوز انفجــر اخلالف ،فـلم يــدم ربـيع
الثورة طـويالً حتى سيـطر على الـشارع العراقي
اجتاهان سياسيان االول مثله (البعث) وايده عبد
السالم عـارف ومجيع القـوى القـوميـة ،والثـاني
(احلزب الـشيوعـي العراقي) وايـده عبد الـكريم
قاسم.
االجتـاه االول كان يدعو اىل قيام وحدة فورية مع
اجلـمهورية العـربية املتحـدة ،والثاني كـان يدعو
اىل قيام احتاد فيدرالي.
ثـم اختلفت االحـزاب فيمـا بيـنها ،فـالبعـث كان
يـرى ان السـلطة الـيت انبثقت عـن الثورة سـلطة
دكتـاتوريـة وبدأت تـنحرف عـن اهداف الـثورة،
والـشيوعي كـان يرى ان السلـطة وطنيـة معادية
لالستعمار وتلتقـي مع مصاحل العمال والفالحني
والوطين الدميقراطي انشق عن نفسه ،حيث كان
كامل اجلـادرجي زعيـم احلزب يـرى ان السلـطة
عـسكريـة ومتشـددة ،يف حني رأى حمـمد حـديد
نـائب رئيـس احلزب ان الـسلطـة وطنيـة ومتثل
مصاحل الربجوازية الوطنية.
ويف الــواقع ،ان مجـيع القـوى الــسيــاسيـة كـان
اعضـائهـا ثــوريني جيـديـن اال انهم مل يكـونـوا
مفكرين على حد تعبري املؤرخ االكادميي املرموق
الدكـتور كـمال مـظهر امحـد فقد فـشلت مجيع
القوى يف تأمني فرص النجاح للثورة ألنها مل تكن
مهيـأة مبـا فـيه الكفـايــة للتعـامـل مع تطـورات
الثـورة واحـداثهـا وافـرازاتهـا ،ومجيع االحـزاب

كــانـت تعـــاني مـن عمــى الــسيــاســة
وبـدرجــات متفـاوتــة كمـا اكــد ذلك
الشخـصية الـوطنيـة املعروفـة حممد
دبدب.
من جهـة اخرى عبـد الكريـم قاسم
اسـتطــاع ان يصل اىل الـشعـب ولكن
بدون ان يـؤسس له قيادة سـياسية
تـستوعب هـذا املد الشعـيب وهذا ما
يــؤكــد انه مل يـكن مــؤهالً كـليــاً
ملـشــروع قيـادة مــرحلــة معقـدة
سـياسـياً لـذلك انفـك اقرب الـناس
الـيه ضـــاربـني االنـضـبـــاطـيـــة
العـسكـريـة والقـواعــد االخالقيـة
والـــوفـــاء هـــذا ال يعـين ان الـــذي
اصطفـوا خارج دائـرة عبـد الكـريم
قاسـم كانـوا غري خمـلصني ولكـن قد
تكــون هــذه املــواقـف مبـنيــة علــى
املمارسـات اخلاطئـة اليت كان ميـارسها
عبد الكريم قاسم.
وقد لعـبت التقاريـر االمنية يف عهـد عبد
الكـريم قـاسم دوراً كبرياً يف تـأجيج الـصراع
عـندما صورت االمور للزعيم على
غـري حقـيقـتهـــا
عنـدما كـانت
تــؤكــد له ان
نـظامـه قوي
وال ميكـن ان
يسـقط ابداً
وهذا خالف
للواقع.
نقــيـــــس
بعض مـا
دونـــتــه
ـ
ـالـتقاري
ر
االمــين
ة:
(ان
سـياد
ـ
ة
الـزعيم ال حيتاج اىل رقابـة ،وهو الرجل النبيل
والرجل الشهم الغيـور الذي جاء ليصلح ويعمر
ال ليهدم وخيـرب لذا فـإن الرقـابة عليه رقـابة
بالية وسخيفة).
(ان اطالق احليـاة السياسية يف البالد سوف جير
البلد اىل التطـاحن والتناحر والبغض االعمى).
( ان اطالق التعدديـة احلزبـية يف البالد مـا هو
اال فتنة من فنت االستعمار).
تقويم ملرحلة عبد الكريم قاسم:
 .1ان مــرحلــة عبــد الكــريم قــاسم مــرحلـة
تنظـري صحيح ان التـنظري مهـم لكن التـطبيق
اهم والتـطبيق ال يكـون صحيحـاً اال ان تكتمل
ابعاده وحيقق اغراضه.
 .2ان العـسكـر دائمـا ميـتلكـون نـزعـة فـرديـة
مـتطـرفـة فهـم يتعـاملـون مع االحـداث علـى
اساس النتائج املبـاشرة اآلنية وليس مبقاييس

احلكمة واملنطق.
 .3الصراع السيـاسي مسة اساسيـة من مسات عبد
الكريم قاسم.
 .4احلـزب الشيـوعي كـان اكثـر االحزاب تعـرضاً
لالضطهاد يف زمن عبد الكريم قاسم.
 .5البـد من االستـفادة مـن جتربـة عبـد الكـريم
قاسم:
 .1تـسليم الـسلطـة اىل عقالء النـاس والفالسفـة
ألن هــؤالء ميـلكـــون العالج الــشــايف ملــشـكالت
اجملتمع.
 .2علـى مجيع االحـزاب ان ترفع شعـار التعـايش
بني اجلميع مـن اجل انقاذ اجلميع وهـذا الشعار
ال حيـقق اال عن طريق جبهة وطـنية عن طريق
اجلبهـة يـنضج احلـوار وتـولـد االفكـار وتـزداد
مساحة االتفاق ،وتتقلص مساحة االختالف.
حتية للزعيم عبد الكريم قاسم وعائلته.

