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يف حوار مثير مع السيد عبد اهلل حامد قاسم ابن شقيق الزعيم عبد الكرمي قاسم قال:

حب العراقيني للزعيم أعظم راتب تقاضيناه
البعثيـون بعـد  8شباط أحرقــوا بيـتــنا
مل يـكـن مـين إال مـبـــــادرته
عندما زرت السيد عبد اهلل حامد قاسم يف
بالسؤال اآلتي:
* اين كنت صبيحة  14متوز؟!
منزله تذكرت الزعيم عبد الكرمي حينما مد
ـ كــان عمـري يف يـوم  14متـوز
يده إلى جيب قميصه واستل منه قطعة نقود،
عــشــر سـنــوات النـــــي مـن
مـواليد  1948ومل يكـن لنا علم
وقال لنا بحنان :أبويه أريد منكم ان تكون
بــالثــورة ،الن عبـد الكــريم ـ
ثيابكم أنيقة!
ال كتــومــ ًا ال
عـمي ـ كــان رجـ ً
يـذيع اسـراره العـسكـريـة ،يف
لذلك عندما دخلت يف هذا البيت كانت صورة
صبيحة يـوم  14متوز استيقظ
الزعيم على ما كانت عليه أيام الثورة عندما كنا والدي مبكـرًا للصالة وبعد ان
انتهـى منهـا وتنـاول الفطـور
نضعها ذكرى يف بيوتنا أثاث بسيط وصورة
فتح املـذيـاع لــسمـاع قـراءة
صغيرة مؤطرة لوالدة عبد اهلل تتوسطها صورته القرآن فتفاجـأ والدي باذاعة
البيان األول للثورة .ودخلنا يف
مع زوجته وشعار ثورة  14متوز اخلالدة.
حالـة انتظـار عمي الـذي كان يـسكـن معنـا قـبل الثـورة يف
مـنطقـة كـرادة مـريـم ولكنه
انـتقل قبـيل الثـورة واثـر ان
يقـيـم مبفــرده يف مـنــزل يف
مـنطقـة العلـويـة (اجيـار من
األمــوال اجملمـدة) بعـد وفـاة
جدي قـاسم وجـدتي كيفـية
عام .1956
* ومتـى زاركم الـزعيم عـبد
الكــريم قـاسـم بعـد يـوم 14
متوز؟
ـ بعـد قيـام الثـورة بيـومني
زارنــا عـمـي عـبـــد الكــريـم
ومبعـيـته فــــاضل املهـــداوي
ووصفـي طاهـر وعبـد السالم
عـارف وجلـس مـعهم والـدي
حــامــد وشقـيقـي عــدنــان
مــوالــيــد  1933وكنـت اصغي
الحــاديـثهـم الـيت متحــورت
حـول جنـاح الثـورة وكـيفيـة
تـنفيـذهـا واسقـاط الـنظـام
وطـمــوحـــاتهـم ان حيققــوا
بيت عبد الكريم قاسم
للشعب العـراقي ما يضمن هلم
يف هذه املـساحـة اليت تـشغلـها هـذه العمـارة اليت البيـت ،برغم عـائديـته للدولـة ،العتقـادهم انه احليــاة املــرفهــة واملـســاواة
تظـهر يف الـصورة ،كـان يقع البيـت الذي يـسكنه سوف تـنساه النـاس ،ولكن حدث العكـس اندثرت والـعدالـة بني الـناس وإقـامة
الزعيـم عبد الكـريم قاسـم ،وبعد الفـوضى اليت فـوضى شباط ،وبقيت ذكـرى ثورة  14متوز وعبد مجهـورية وحـكومـة وطنـية
حـدثت يف  8من شبـاط يف عام  ،1963مت إزالـة هذا الكــريـم قــاسـم ،معـطــرة حبـب العــراقـيـني .ختدم الشعب.
ويضيف عبد اهلل قائالً:
ـ والــــــدي حــــــامــــــد مــن
مــوالـــــــــــيــد  1906وعـبــد
الكـريم قاسم مـن مواليد 1914
وكــانت حيـاتنـا بعـد الثـورة
حـياة طـبيعيـة ال ختتلف عن
حياة أيـة عائلة عراقية ..ومل
يعـيّن عبـد الكـريم قـاسم أي
واحد من أفـراد عائـلتنا يف أي
مـنـصـب واعـتـربت خــدمــة
الـــشعـب العـــراقـي هـي مـن
األوليـات اليت جيب ان يـنهض
بهـــا وليـس افــراد عــائلـته
الصغرية.
* وهل كــان الـــزعيـم يرتدد
عليكم باستمرار؟
ـ كان يـزورنا يـوميـ ًا تقريـب ًا
لينام ساعة القيلولة .ومل يأت
معه سـوى الـسـائق واملـرافق
شارع الزعيم
قــاسـم اجلنــابـي .ويف بعـض
االحـيـــان آمـــر االنـضـبـــاط
العـسكري وسـرعان مـا يغادر
املنـزل .ويبعـث إلينـا السـائق
بسيـارة عسكرية حتمل (سفر
طـاس) من ثالث طبقـات نعد
له فـيهــا طعــام الغـــداء وهي
األكـالت الشـعبيـة العـراقيـة ـ
طبقـة للتمن ،وأخـرى للمرق،
والـثالثـة للخضـراوات ،وهو ال
ميـيل كـثـريًا إىل أكـل اللحــوم.
وغـالب ًا مـا يذهب أخـي طالب
إىل وزارة الــدفــاع لـيجلـب له
الطعام.
* وبعد قيـام انقالب  8شباط
األسود هل رأيت الزعيم؟
ـ مل أ َر الــزعـيـم .آخــر مــرة
رأيته فـيها كـان قبل االنقالب

اجرى احلوار :عبد اللطيف الراشد
تصوير :مسري هادي

مل يكن راضي ًا عن مقتل
امللك وزاره يف املستشفى
نطالب بإقامة متثال له
يف أي مكان من العراق
خبـمسـة أيام تقـريبـاً .ان هذا
االنـقالب ادى إىل اعـــتقـــــال
والـدي احلاج حامـد قاسم من
قبل احلـرس القومي واودع يف
سجن رقم ( )1وكذلك شقيقي
عـدنان وشقيقي طـالب بدون
سـبـب كـــونهـم مـن عـــائلــة
الزعيم.
* وماذا فـعلتم انت وعـائلتك
بعد االنقالب؟
ـ غادرنـا انا وشقيقـاتي املنزل
الـــواقـع يف الكـــرادة بعـــد ان
اسـتوىل علـيه احلرس الـقومي
ونهـبــــوا كل حمـتـــويــــاته
وحـطموا الـزجاج كلـه وحتى
االنارة.
* واين ذهبتم؟
ـ ذهبنـا إىل بيت احد اقـاربنا.
وعنــد عـــودتنــا بعـــد فرتة
طويـلة وجدنـا منزلنـا فارغ ًا
ومل نعـلم شـيئـــ ًا عن مــصري
والـدي وشقـيقي .وبعـد فرتة
شهــرين جـاء مـن خيربنـا ان
والـدي وأشقـائي هـم يف سجن
رقـم ( )1وكـــان اتـصـــالـنـــا
ومـواجهتـنا هلـم امر غـاية يف
التعقيد والصعـوبة .بعد ذلك
أطلق سـراح شقـيقي عـدنـان
مـن سجـن رقـم ( )1ونـقلـــوا
والدي إىل املوقف العام يف الباب
املعـظم وأطلق سـراح شـقيقي
طـالب بعـد ستـة أشهـر وبقي
والدي قـيد احلجـز ملدة ثالث
سنــوات بعـد احــالته إىل مـا
يسمى باحملاكم العرفية وعدم
اثـبات شـيء ضده حبـضور 20
شاهداً.
* ما الـذي حتتفظـون به من
مـقتـنيـــات أو أشيــاء ختـص
الزعيم؟
ـ بـصــراحـــة عنــدمـــا دهم
احلـرس القـومـي منــزلنـا يف
الكــرادة احــرقـــوا كل شـيء
ولكـننــا محلنــا معنـا بـعض
مالبــسه الـيت تعــود إىل أيــام
الكلـية العسكرية .اخلوذة اليت
لبـسهـا يف حــرب فلـسـطني،
والعـلم الذي كـان يرفـعه على
السـيارة واقـصد علـم العراق.
ولـدينـا (بطـانيته) الـيت كان
يتغطى بها عندما كان تلميذًا
يف الكلـية العـسكريـة ،وكذلك
القطعـة املـوجـودة علـى بـاب
منـزلـه ومكتــوب فيهـا امسه
هذا كل ما لدينا من مقتنيات
ختص الزعيم1
* مـا ذكـريــاتك عـن سلـوك
الزعيم وتعامله مع العائلة؟!
ـ كان قبل قـيام الثورة يـولينا
االهـتـمــام حـــول القـيــافــة
ال انـيق ًا
واهلنـدام ألنه كان رج ً
ويـنـــزعج مـن اخلـــربـطـــة
ويوخبنـا عندمـا يرانـا منشي
حفا ًة وأتذكر كان يقول لي :يا

عبــد اهلل إذا أردت ان تـعيـش
بـني النــاس بــدون مـشــاكل
وتـريـدهـم مييلـون لك فـكن
صادقـ ًا ونزيهاً ،وال تكذب وكن
وفيـ ًا ألصـدقـائـك وال تتعـاىل
عـليـهم .ال فــرق بني إنـســان
وآخر إال باألخالق.
* نعود قلي ًال إىل ما بعد ثورة 14
متــوز هل كــان الــزعـيم قــد
أصدر امرا بقتل امللك والعائلة
املالكة؟
ـ عـرفت من خالل حديثه مع
الـضبـاط االحــرار انه مل يكن
موافقـ ًا على مـقتل امللك .وقد
ذهب الزعيم إىل اجمليدية اليت
يسمونـها اليوم مـدينة الطب،
لـزيــارة امللك وهـو يف الـرمق
األخري وقـد كـان غـاضبـ ًا من
تلـك الفعلــة ويـشعــر بــاألمل
ويسـتغفر اهلل .وقـد دفن امللك
فيـصل مع عــائلتـه يف املقربة
امللكية .
* مـن اعدم مـن أقاربكـم على
يد الزمرة البعثية؟!
ـ كــان ابـن شقـيقــة الــزعـيم
طارق حممد صاحل وكان العب
كــرة قــدم يلـعب يف مـنتـخب
العــراق .وهـــو مالزم طـيــار
عـسكـري أعـدم يـوم  8شبـاط
من قبل زمرة احلرس القومي
يف النادي األوملـيب باالعظـمية
وكـذلك املـرحوم عـبد اجلـبار
املهداوي شقـيق فاضل عـباس
املهداوي ،وقـد تعرض لعـملية
تعـذيب يف قصـر النهـايـة من
قبل البعـثيني ثـم اعدم عـلى
يد البعثيني.
* وهل اقـمتـم جملـس عــزاء
علــى روح الــزعـيم مــا قـبل
االحداث وبعدها؟
ـ مـا قبل االحـداث كنـا نقيمه
بــشكل ســري داخل العــائلـة
سنــويــ ًا ولكـن بعــد سقــوط
النظـام اقمنـا جملس الفـاحتة
على روحه يف  9شبـاط املاضي
يف حسينيـة عبد الرسول علي
يف الكرادة الـشرقيـة حضـرها
كثـري من الـشخـصيــات ومن
بـينها نـصري اجلادرجـي عضو
جملس احلكم املـنحل واالستاذ
هـديب حممد الـذي كان وزيرًا
يف زمن الــزعـيم والـصحـفي
يــونـس الـطــائي وحـضــرت
شخـصيــات وضبـاط واعـداد
كبرية من املواطنني.
* ومبـاذا تطـالبـون احلكـومة
العراقية اجلديدة؟
ـ نطـالب احلكـومة الـعراقـية
اجلديدة بإقامة نصب تذكاري
ال ملكان
وال نريد ان يكـون بدي ً
احد القتلة البعثيني نريد ُه ان
يكون يف قلـب العاصمـة بغداد
كمـا نطـالب بـان يـطلق امسه
علـى أية مـدينة عـراقية ألنه

رمــز من الـرمـوز الـوطـنيـة
املعروفني لدى كل العراقيني.
* هل تطالبون بتعويض؟
ـ ال نطـالب بـأي تعويـض فقد
خصـص جملـس احلكـم راتبـ ًا
قــدره ألف دوالر شهـريـاً .ومل
نــذهـب لـتــسلـمه الن عـبــد
الكـريم قـاسم عـلمنـا الـزهـد
وافــضل راتــب له هــــو حـب
العراقيني لقد كانت كل موارد
العـراق حتت يـديه ومل تغـره

أية موارد نفعية.
كـمـــا نـطـــالــب احلكـــومـــة
بــاسرتجـاع الـدار الـواقعـة يف
كـرادة مـريم الـيت اغتـصبهـا
البعثيون ،وإقامة ضريح له.
وكل مـا نـأملـه من احلكـومـة
اجلــــديــــدة ان تـكــــرس كل
جهـودهـا خلـدمـة الـشعب من
اجل الـسعادة والـرفاهيـة بعد
ظلـم دام ألكـثــر مـن ثالثــة
عقود.
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