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 9191تشرين األول   7هوقف لبنان هن حماولة اغتيال عبذ الكرين قاسن يف 
 د.قتيبة علي جاسن                    م.م محيذ حسني علي           

 كلية الرتبية العلوم االنسانية-جاهعة االنبار                 
 ملستخلصا                                        

ان النتيجة الحتمية التي وصل الييا البحث يتمخص في ان ىناك نوعين من الصحف 
المبنانية من حيث توجياتيا الفكرية فالصحف ذات التوجيات القومية اخذت تكيل االتيامات 

تيجمت عميو في اغمب مقاالتيا ،اما  الى الشيوعيين في محاولة اغتياليم لعبد الكريم قاسم التي
الصحف اليسارية فقد وقفت الى جانب عبد الكريم قاسم اذ شنت ىجمة إعالمية عمى الرئيس 
جمال عبد الناصر متيمة إياه بانو وراء تمك المحاولة فضال عن انيا نشرت العديد من برقيات 

لك انيا شنت ىجمة إعالمية التينئة لممسؤولين والشخصيات الوطنية واألجنبية ، اضف الى ذ
عمى الصحف القومية واصفة إياىا بالمأجورة في الوقت الذي كان فيو الموقف الرسمي 
متواضعا فقد اقتصر الموقف عمى برقيات التينئة اذ ارسل كل من رئيس الوزراء ووزير 

جمس الداخمية برقية تينئو الى عبد الكريم قاسم لسالمتو في الوقت الذي لم يتعدى موقف م
  النواب المبناني االستفسار عن حالة عبد الكريم قاسم في لقائو مع السفير العراقي .

Abstract 
    The sureness finding of the research could be summarized that , 

according to their idedogical trends there are two types of lehanose 
news papers. The national oriented newspaper started accusing the 
communists of attempting to assassinate qassim whome those 
newspapers had attacked in most of their essays. on the other hand 
the left - sided newspapers sided with Abdulkareem qassim , they 
attacked jamal abdulanasser accusing him of having a hand in the 
assassination attempt. Further more the published many 
congratulatory cables for the responsible in the governments and 
national and foreign figures. moreover those news papers attacked 
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the national oriented-newspaper describing them of being discredited, 
in the time of inconsiderable official attitude.  

The official attitude confided on congratulatory cables. Each of the 
lenanese prime minster and the minster of inland sent a 
congratulatory cable to AbdulKareem Qassim. The attitude of the 
labenanose parlament , was also , confiding on inquiring about the 
state of AbdulKareem Qassim in his metting with the Iraqi ambassador 
to Lebanon. 

  
 –جاءت محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم عمى اثر التدىور في العالقات العراقية   

المصرية نتيجة لرفض األخير الوحدة مع الجميورية العربية المتحدة التي ضمت مصر 
وسوريا وقد اخذت تمك الحادثة صدى واسعا في األوساط العربية الرسمية منيا والشعبية وال 

بط بعالقات حسنة مع العراق فقد تضاربت المواقف لدى الصحف سيما لبنان التي كانت ترت
المبنانية بين مؤيدة لتمك المحاولة ومنددة بيا فضال عن الموقف الرسمي الممثل بمجمس 
النواب ووزارة الداخمية المبنانيين في وقت كانت فيو الشعوب العربية تسعى الى الخروج عن قيد 

القومية العربية التي تبناىا )الرئيس جمال عبد الناصر(  السياسة الغربية اذ وجدت ضالتيا في
االمر الذي قاد الى اختالف في الموقف المبناني ذلك ان في المجتمع المبناني )قوميين، 

 ويساريين( فالشعب المبناني جزءا من الشعب العربي ويتأثر بتياراتو الفكرية.
ت في العراق ال سيما بعد كانت بعض الصحف المبنانية تتابع عن كثب التطورا    

الخالفات التي عصفت بالعراق عمى اثر االختالف في األيديولوجيات بين قيادات الثورة بعد 
نجاحيا ممثمة بعبد الكريم قاسم و عبدالسالم دمحم عارف وقد جاء ذلك واضحا في التقرير الذي 

ت ما نشرتو الصحف تناول 0959تشرين األول   01بعثت بو السفارة العراقية في بيروت في 
فقد ىاجمت بعض  (0)المبنانية حول تمك التطورات التي سبقت محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم 

الصحف المبنانية السياسة التي انتيجيا  عبد الكريم قاسم اذ نشرت صحيفة الكفاح في 
د تشرين األول مقاال لمحمود الدرة  تحت عنوان )قاسم كما عرفتو(ىاجمت من خاللو عب2
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الكريم قاسم متيمة إياه باالنقالب عمى ما اتفق عميو قادة الثورة قبيل قياميا وىو الوحدة مع 
 .(3)الجميورية العربية المتحدة 

شنت الصحف المبنانية وعمى راسيا الكفاح حممة دعاية واسعة ضد عبد الكريم قاسم اذ  
عمييا مموحة انو كان وراء اخذت عمى عاتقيا تنشر كل ما من شأنو ادانة السياسة التي سار 

عمميات السحل التي ارتكبيا الشيوعيون بحق سكان الموصل عمى اثر فشل حركة الشواف 
 وقد ظير ذلك واضحا من خالل اقتباسيا لتحقيق صحفي أجرتو مجمة اليف ) 0959عام 
(Life (2) 0959تشرين األول عام  6األمريكية والتي نشرتو في . 

تشرين األول نشرت بعض الصحف ومنيا النداء والجميورية والصحافة والبيرق  7وبتاريخ 
، (2)واليوم وغيرىا، البالغ الرسمي الذي دعَي فيو فائق السامرائي واقرانو لممثول أمام المحكمة 

كما نشرت صحيفة )كل شيء( تحقيقا عن العراق تحت العناوين التالية )فرق من الجيش 
مؤامرة ضد اإلقميم السوري يعدىا  111ماذا في بغداد  111م أسمحتيا لمشعب العراقي تسم

كل بيوت بغداد تقرأ الفاتحة عمى أرواح شيداء  111قاسم مع الجمالي والداغستاني 
 .(5)المجزرة(

كما تناولت الصحف البيروتية في صفحاتيا األولى وبعناوين بارزة محاولة االغتيال التي  
،  فقد خرجت الصحافة يوم (6)تشرين األول   7زراء عبد الكريم قاسم فيتعرض ليا رئيس الو 

الثامن بالعناوين التالية،إذ  نشرت )صحيفة الصحافة( الخبر تحت العنوان التالي ) إطالق 
ونشرت  (7)النار عمى قاسم ، فرض منع التجوال في بغداد وضواحييا حتى إشعار أخر(

اولة اغتيال قاسم ،الرئيس العراقي يذيع بيان عمى الشعب )صحيفة النيار( العنوان التالي )مح
محاولة اغتيال قاسم 11ونشرت صحيفة الكفاح تحت العنوان التالي )مجزرة في بغداد (8)(

ونشرت )صحيفة النداء( العنوان التالي )فشل مؤامرة مجرمة  (9)تمثيمو لتصفية القوميين(
والمتآمرين الطامعين بخيرات الشعب العراقي الغتيال المواء عبد الكريم قاسم ،المستعمرين 

ونشرت )صحيفة األنوار(  (01)ينظمون عدوانا غادرا فاشال عمى حياة المواء عبد الكريم قاسم (
)الرصاص عمى قاسم ،محاولة اغتيالو أمس في شارع الرشيد،ابتياج دول حمف بغداد سابقا 

الصحف النبأ كما جاء ببيان الحاكم وبتاريخ اليوم نفسو نشرت  (00)بنجاة قاسم من الموت (
العسكري مع محتوى البيانيين األخريين القاضيين بمنع التجوال ومنع التظاىرات.  وقد كرست 
)صحيفة النداء( افتتاحيتيا التي تتكمم عن المؤامرة وقد جاء فييا )الرصاصات التي أطمقيا 
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اسم أنما ىي  نتيجة مؤامرة مجرم أثيم عمى رئيس الحكومة العراقية الزعيم عبد الكريم ق
استعمارية شارك فييا أعداء الجميورية العراقية من العراقيين الياربين وسواىم من الكائدين 
لمجميورية الذين يتحينون الفرصة لمقضاء عمييا والقضاء عمى الحكم الجميوري الديمقراطي 

ضد العراق يعرفون جيدا  ان االستعمار والمتآمرين في بعض البمدان العربية 111القائم فييا 
ان وجود عبد الكريم قاسم عمى رأس الحكم في العراق وعمى رأس الجيش الذي يمتف حولو 

تموز وصيانة العراق الشقيق من الطامعين بو  02الشعب التفافا قويا لدعم منجزات ثورة 
يع أحرار والكائدين لو إنما ىو عقد كأداء في طريق  مشاريعيم  وأطماعيم  .ان العرب ، وجم

العرب يستنكرون الجريمة  النكراء التي أقدم الخونة عمى ارتكابيا الغتيال عبد الكريم قاسم 
ويتضامنون مع الشعب العراقي الممتف حول ثورتو وحول الحكم الجميوري الديمقراطي 
ويشجبون بشدة ىذه المكيدة أالثمة ضد الزعيم قاسم الذي لم يتراجع أمام ضغطيم بل  أبدى 

أننا إذ نتقدم من المواء عبد  111لصبر والرجولة والثبات  ما يستحق التقدير من الشعب من ا
الكريم قاسم بوافر التياني عمى سالمتو نينئ الشعب العراقي الحارس األمين ألىداف ثورة 

تموز ولمنظام الديمقراطي  الذي انبثق عنيا نتمنى لمقطر الشقيق السير المضطرد في 02
لعمران واالزدىار في ظل وحدة وطنية قوية متراصة تدعم الحكم الحاضر ، سبيل التقدم وا

ويمتف حول رئيسو المواء عبد الكريم قاسم الذي أراد االستعمار و المتآمرون الخونة إعدامو  
تموز 02ليفارق الحياة ليتسنى ليم النفاذ الى قمعة العروبة المتحررة الى معقل ثورة 

ت بعض الصحف ان تنسب تدبير المؤامرة الى الشيوعيين .   وقد حاول (03)المجيدة(
 كصحيفتي الكفاح وبيروت المساء.

وعمقت )صحيفة الجريدة( في مقالة كتبيا توفيق المقدسي تحت عنوان )بأي يد ضرب 
قاسم( جاء فييا )الشيوعيون يخاصمون قاسما ألنو أداة تودي دورىا ويجب ان تنتيي، 

فرصة كبرى لمزيادة  –نجحت ام لم تنجح  –داء عمية اآلن يخاصمونو الن في محاولة االعت
كل  111من السيطرة عمية او لمخالص منة، وفرصة كبرى لزيادة بطشيم بالقوميين العرب 

ىذه الفوائد التي يجنييا الشيوعيون من االعتداء عمى قاسم تجعميم خصوما لو أكثر مما 
االعتداء عمى قاسم سوى تسميم رقابيم  يخاصمو القوميون العرب، أولئك الذين ال يجنون من

 .(02) لخصوميم بشكل مشروع(
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مما يمكن مالحظتو عمى تعميقات الصحف الصادرة بعد يوم من محاولو االغتيال ىو 
اختالفيا أوال في اتيام الجية التي نفذت االغتيال ومقدار الفائدة التي تعود عمى العناصر 

كل فريق ان يبين األسباب التي دعت ليا ،فتنوعت  المؤيدة لقاسم او المتخاصمة معو،وحاول
في استنتاجاتيا في ان بعض العناصر التي يحاربيا قاسم ىي التي نفذت العممية في حين 
أشار البعض  الى ان الدول االستعمارية ليا مصمحة كبيرة في القضاء عمى زعيم الثورة 

د الشديد لمسياسة التي يتبعيا العراقية ،كما يالحظ ان بعض الصحف التي كانت توجو النق
قاسم سابقا ،وقفت من عممية االغتيال باالستنكار والتنديد والشجب وتيجمت بشكل عنيف 
عمى العناصر المفترضة لتنفيذ محاولة االغتيال ،وبذلك اختمفت مواقف الشعب المبناني من 

لى ىذا العمل حسب الحادث فقد خرج  كل فريق بتحميل األسباب والدوافع التي دفعت الجناة ا
األفكار التي يحمميا واألىداف التي يسعى الى تحقيقيا وىو أمر منطقي لكون ظروف الحادث 

 لم تزل غامضة والجناة ال زالوا غير معروفين.
أما الصحف الصادرة يوم التاسع من تشرين األول وال سيما التي يتماشي منيا مع سياسة  

ناصر عمى محاولة اغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم الذي القاىرة خرجت لتعبر عن تعميق عبد ال
أدلى بو الى مراسل االسوشيتد برس )ولتن وين( إذ قال )لقد حاوال اغتيال قاسم وقد أعمن راديو 

 .(02)بغداد انو أصيب بجروح أنني ضد كل ىذه األنواع من اإلرىاب والقتل(
بد الناصر يعمق عمى محاولة وقد خرجت )صحيفة األنوار( تحمل المانشيت التالي )ع 

ونشرت )صحيفة بيروت المساء( العنوان التالي  (05)نحن ضد القتل( 111اغتيال قاسم 
وقد كتبت )صحيفة  (06)فمسطينيا قوص قاسم(111)ناصر يتحدث عن محاولة اغتيال قاسم 

كدت الجريدة( افتتاحية حول ىذه النقطة تحت عنوان )محاولة االغتيال الخاطئة المخطئة( أ
فييا ان محاولو االغتيال من نتائجيا أنيا تسيء لمقضية العربية في العراق اساءة كبرى الن 

. وقد نسبت تمك الصحف الى (07)الحممة العربية يجب ان تستيدف الشيوعية بالدرجة األولى
فتاوى شيخ األزىر بإباحة دم حكام العراق بعد ان نشرتيا بأبرز مكان من صفحاتيا األولى 

اما فيما يتعمق بالتفصيالت فقد نشرت الصحف نبأ تمديد فترة  1العناوين الكبيرة المثيرة وتحت
( شخصا عراقيا واستمرار التحقيق 026منع التجوال ونبأ مقتل سائق الزعيم ونبأ اعتقال )

 .(08)وأنباء البرقيات التي أرسميا خروشوف وأيزنياور الى عبد الكريم قاسم
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ن األول خرجت بعض الصحف لتتابع اىتماميا بأحداث العراق وبتاريخ العاشر من تشري
الداخمية فقد خرجت )صحيفة النداء( تحمل المانشيت التالي )الشعب العراقي يمتف حول قاسم 

ونشرت تحتيا عددا من برقيات التينئة وعددا من أسماء  (09)لصيانة الجميورية العراقية (
ذين أرسموا البرقيات كما نشرت كممة بعنوان الشخصيات والمسؤولين من وطنين وأجانب ال

)االغتيال وسيمة من أدار ليم المستقبل ظيره( ردت فيو عمى تيجمات صاحب )صحيفة 
ونشرت )صحيفة العمل( وصفا لحادث   (31)الكفاح( بوصفة عبد الكريم بالسفاح والطائفي

شاب  11واطن جرئ االعتداء كما أذيع من راديو بغداد تحت عنوان )قاسم مدين بحياتو لم
كما نشرت نفس الصحيفة افتتاحية حممت فييا عمى أجيزة  (30)يرد عنو الرصاص بصدره (

الدعاية في الجميورية العربية المتحدة والتابعة ليا جاء فييا )لقد أعمن الرئيس جمال عبد 
إذا كان الناصر عندما سئل عن رأيو في محاولة اغتيال الزعيم قاسم  انو ضد القتل واإلرىاب ف

رئيس الجميورية العربية المتحدة صادقا في قولة ومخمصا ونحن نريد ان نعتقد ذلك فمماذا ال 
يأمر أجيزة الدعاية في بالدة بالكف عن حمالت التحريض عمى القتل والتخريب في البالد 

 . (33)التي ال تدين لو بالوالء والتي أبت ان تندمج في جميوريتو(
نفس اليوم أنباء عن تحسن الحالة الصحية لرئيس الوزراء ونشرت الصحف الصادرة ب

العراقي عبد الكريم قاسم ، وعن انو غادر سريرة في المستشفى وجمس في مقعد ذو عجالت 
ومن زيارة الوزراء وكبار ضباط الجيش لو ،كما تحدثت بعض ىذه الصحف )كالجريدة، 

ركة الشرق األوسط قولة انو سمع في والنيار، والسياسة( نقال عن احد مالحي طائرة تابعة لش
مطار بغداد ان سمطات األمن العراقية منعت السفر الى خارج العراق حتى يتم القبض عمى 
الذين حاولوا اغتيال المواء عبد الكريم قاسم ونقال عن ىذا المالح نقمت ىذه الصحف أيضا 

بيرة من الجيش ترابط اآلن في قولة انو سمع ان الحالة متوترة لمغاية في بغداد وقولة ان قوة ك
مطار بغداد تبمغ نحو أربعة أضعاف القوة التي كانت ترابط قبل وقوع المحاولة الفاشمة وان 
الطائرة وصمت من بغداد تحمل دبموماسيين روسيين فقط ينقالن البريد الدبموماسي مع انو كان 

اب التي كانت قد وردت راكب وفقا لقائمة الرك28من المفروض ان تعود الطائرة وىي تحمل 
 .   (32)من وكالء الشركة في بغداد

ووجد الحادث صدا لدى الشعب المبناني فمنذ اليوم األول قدم الى السفارة العراقية في 
بيروت والى دار السفير بعد أوقات الدوام الرسمي عدد كبير من المبنانيين يمثمون مختمف 
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رسمي مقدمين التياني ومبدين سرورىم العظيم االتجاىات والطوائف واغمبيا ليس ليا طابع 
لنجاة عبد الكريم قاسم من محاولة اغتيالو، واستمرت الحالة عمى ىذا المنوال لمدة بعدة 

 . (32)الحادث
أما عمى المستوى الرسمي فان أول شخصية لبنانية اتصمت بالسفارة العراقية كان وزير 

ألول مبديا أسفو الشديد لمسفير عن الحادث تشرين ا 8الداخمية )ريمون اده( إذ اتصل يوم 
. وباستثناء برقية (35)ومقدما تيانيو الحارة لسالمة الزعيم التي ىي سالمة الجميورية العراقية 

رئيس الوزراء )رشيد كرامي( الى رئيس الوزراء العراقي لم تصل أي رسالة من بقية 
 (36)الوزراء.

تشرين األول، وقد كتبت  03نانية حتى يوم عمما ان البرقية لم تنشر في الصحف المب 
تشرين األول كممة جاء فييا )ان سفير العراق 03بعض الصحف ومنيا )صحيفة النيار( يوم 

لم يقم بزيارة الوزراء الجدد وذلك الستيائو من موقف الحكومة المبنانية لعدم إرسال رئيسيا 
راقية في بيروت عمى لسان السفير وذكرت إحدى وثائق السفارة الع (37)برقية تينئة لمزعيم(

العراقي انو) قد اتصل بي مدير التشريفات في وزارة الخارجية ليخبرني بان رئيس الوزراء أرسل 
تشرين األول وقد أرسل لي صورتيا لننشرىا في نفس  01برقية تينئة لسيادة الزعيم في يوم 

 . (38)اليوم التالي(اليوم في نشرة السفارة وعندىا نشرت في الصحف البيروتية في 
بعد ذلك حصل السفير العراقي عمى موعد لمقاء بعض الوزراء الجدد، وقد ثبت لدى   

 -السفير ان أغمبية الشعب المبناني عدا)البعثيين والناصريين( التي تمثميم الصحف المأجورة 
وسالمتو أسفو لمحادث الذي تعرض لو رئيس الوزراء العراقي وأبدوا  سرورىم الكبير لنجاتو 

وكان جميعيم يؤكدون وبدون استثناء عمى الحرص والحذر التامين لتحاشي غدر الخونة 
 . (39)والمتآمرين

وتابعت الصحف المبنانية تطورات قضية االغتيال الفاشل فقد نشرت )صحيفة النيار( في 
يوعي تشرين األول العنوان التالي )أول حكم بو في العراق بإعدام ش 07عددىا الصادر يوم 

...اعتقال مطمقي الرصاص عمى قاسم ومصادر كمية األسمحة في منازليم( في الوقت الذي 
اكدت فيو ان المجمس العرفي العسكري الثاني برئاسة العقيد )شاكر مدحت السعود( قضى 

وخرجت )صحيفة النبأ( تحمل المانشيت  (21)عمى المتيم )منذر دمحم ابو العيس( وىو شيوعي
 (20)قل منفذو محاولة اغتيال قاسم ؟ قادمون من بغداد يقولون الحالة طبيعية (التالي )ىل اعت
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تشرين األول  أنباء عن موعد خروج رئيس  07، وذكرت )صحيفة السياسة( الصادرة بتاريخ 
 (23)تشرين األول وعن أقامة احتفاالت كبيرة لشفاء قاسم32الوزراء العراقي من المستشفى في 

1   
ن األول خرجت )صحيفة النداء( نبأ اعتقال المجرمين الذين حاولوا اغتيال تشري 07وبتاريخ 

قاسم وعن مصادرة كميات كبيرة من األسمحة من بيوت المتآمرين من بغداد، كما عمقت 
افتتاحيتيا تحت عنوان )سياسة الحياد الصحيح تقتضي بوقف حممة التيويش ضد العراق( 

وبتمك  (22)باالستفزاز والتحدي فمما السكوت عمييم( ومما جاء فييا ) لقد تمادى المتآمرون 
االفتتاحية تحمل صحيفة النداء عمى بعض الصحف البيروتيو الموجو من القاىرة والسائرة في 
مخططيا لتمزيق شمل العرب وتصديع وحدة صفيم وتعمن ان ما ييميا ىو النظر الى القضية 

حد لكل من يعمل إلساءة الى عالقات  من خالل المصمحة المبنانية أوال التي تقتضي وضع
ىذا البمد بالبمدان الصديقة وسيما الشقيقة وأضاف صاحب المقال ) وان نعطي الحياد الذي 
ننادي بو معناه الصحيح وان ندرك ان العمل ضد الجميورية العراقية عمل ضد لبنان بالذات 

 . (22)سيادتو وكيانو(الن وجود الجميورية العراقية يشكل اكبر سند الستقالل لبنان و 
اما )صحيفة الجريدة( فقد أوضحت ان العناصر الشيوعية صارت أكثر سيطرة في العراق 
وبالغت بإمكانيات الحزب الشيوعي العراقي حين توقعت ان بإمكانو السيطرة عمى العراق 

 . (25)خالل ثمان وأربعين ساعة فقط 
تشرين األول بالرئيس )فؤاد شياب( وقد 33وقد التقى السفير العراقي في بيروت يوم    

تناوال  في لقائيما المغط الذي تناولتو بعد الصحف البيروتية معتمدة عمى ما نشرتو صحيفة 
تشرين األول من ان رئيس الوزراء المبناني )رشيد كرامي( لم يكن راغبا  03الحوادث في 
التينئة لنجاة رئيس الوزراء العراقي عبد الكريم قاسم ، و أوضح الرئيس )فؤاد بإرسال برقية 

شياب( ان ذلك كالم غير صحيح وأكد لمسفير العراقي بأنة طمب من رئيس وزرائو إرسال 
برقية تينئة الى رئيس الوزراء العراقي لنجاتو من حادث االغتيال وان العرف الدبموماسي 

راء بذلك وليس رئيس الجميورية مؤكد عمى نواياه الحسنة ومعبرا يستمزم ان يقوم رئيس الوز 
عمى التزامو الشديد بان تكون العالقات بين العراق ولبنان عمى خير حال وان ال تتأثر 

 . (26)بالدعاية اإلعالمية
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إال ان ىذا الموقف الذي أبدتو بعض الصحف المبنانية لم يمنع السفير العراقي خالل لقائو 
تشرين األول من توجيو االستفسارات حول بعض   33يورية )فؤاد شياب( في رئيس الجم

اإلجراءات التي اتخذىا وزير الداخمية المبناني الجديد )عمي بزي( حين سمح لمسفير العراقي 
السابق في القاىرة )فائق السامرائي(  بدخول األراضي المبنانية بعد ان كان وزير الداخمية 

ول األراضي المبنانية، وقد نبو السفير الى ان ذلك العمل يتنافى ومبدأ السابق قد منعة من دخ
الحياد الذي تعمنو لبنان  وعده انحيازا لمجميورية العربية المتحدة ،اال ان الرئيس أجاب ) 
وأرجو ان تتأكد بأنة بحالة مجيء ذلك الشخص الى لبنان وقيامة بأي نشاط ضد الجميورية 

نان حاال واني سأكون متتبعا لتصرفاتو وباستطاعتك عمى االتصال العراقية سوف يخرج من لب
 .   (27)بي إلعالمي عن أي نشاط يقوم بو ضد العراق كي أوعز بإخراجو من لبنان(

أخذت الصحف المبنانية تقمل من اىتماميا بالحادث بعد ان تأكد ليا من خالل المعمومات  
اصر عراقية وان األمر يندرج ضمن الصراع ان العناصر التي نفذت محاولة االغتيال ىي عن

الداخمي بين القوى العراقية، ومما تجدر اإلشارة أليو ان الصحافة المبنانية كانت متابعة 
لتطورات األحداث الداخمية في العراق بشكل عام ،اال ان محاولة االغتيال نالت اىتمام بارز 

ام من محاولتيا مواكبة األحداث البارزة ويرتبط ىذا األمر بأمور تتعمق أوال بالصحافة بشكل ع
و تزويد قرائيا ومتابعييا بكل جديد عمى صعيد األحداث وتطوراتيا، وثانييا ان الصحافة في 
لبنان كانت عمى األغمب ترتبط بعدد من األحزاب والمنظمات الجماىيرية وىي بطبيعة الحال 

الى خطورة األحداث التي تقع تعبر عن رأي و فكر تؤمن بو وتحاول لفت أنظار جماىيرىا 
في المحيط العربي عمى اعتبار ان تطورات الوضع  العربي كانت عمى األغمب تمقي بظالليا 

 عمى الواقع المبناني .
انقسمت مواقف الصحف المبنانية بين مؤيد لمسياسة التي يتبعيا الحكم القائم آنذاك وىم 

يا نظام الحكم العراقي ممثال بعبد الكريم بطبيعة الحال يحممون نفس األفكار التي كان يحمم
قاسم او العناصر المؤيدة لو، وذلك ال يمنع من وجود عناصر كانت تنتقد األسموب الذي يدير 
بو حكام العراق شؤون البالد والسياسة التي ينتيجونيا، وبين الفريقين وقف فريق ثالث يحاول 

األمور تستوجب توجيو النقد ويبارك تحميل األحداث بشكل حيادي،  ينتقد عندما يرى ان 
 ويمتدح عندما يجد ان تصرفات الساسة في العراق تتفق مع المصمحة العراقية والعربية. 
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اما عمى المستوى الرسمي فان الحكومة المبنانية كانت الى جانب العراق من خالل التعبير 
من خالل المقاءات عن موقفيا سواء عن طريق الوسائل الدبموماسية المتعارف عمييا او 

الشخصية التي تحققت بين المسؤولين المبنانيين والسفير العراقي في بيروت، ويمكن ان يبرر 
التأخير في إرسال كتاب التينئة الرسمي بنجاة عبد الكريم قاسم ىو انشغال القيادة المبنانية في 

 ى رشيد كرامي .تشرين األول في انتخاب الوزارة الجديدة التي أسندت رئاستيا ال 8يوم 
وفي ىذا السياق وقفت )صحيفة األنباء( الى جانب العراق وانتقدت بشدة التصريحات  

التي أطمقيا الممك )حسين( في نياية تشرين األول حين أعمن انو عمى استعداد لمزحف الى 
العراق وتخميصو من براثن الشيوعية وأشار الكاتب الى عدة أسباب دفعت ممك المممكة 

ة الياشمية الى ىذا التصريح لعل أبرزىا ىو حممو في استعادة عرش الياشميين في األردني
تموز، او انو استمم اإلشارة من البريطانيين لتنفيذ 02بغداد الذي ىوى عمى يد مفجري ثورة 

ىذه الرغبة ومما جاء فيو) فال يعقل ان يقبل عربي مخمص التفكير في مقاتمو أخيو العربي 
جيو .ان السالح الذي يشقى العرب في شرائو والتدرب عمية كي يوجو الى وشير السالح في و 

صدور أخوانيم العرب في العراق .سالح العرب يجب ان يوجو الى حيث المغتصبين 
، وفي ذلك انتقاد صريح الى سياسة الممك )حسين( تجاه (28)والعمالء...الى فمسطين السميبة(

ن يسعى لتحرير فمسطين، الن العراق سيبقى عربيا النظام الجميوري في العراق وان عميو ا
 ولو تألبت عمية جميع قوى الشر واالستعمار والرجعية . 

تشرين الثاني )صبري حماده( رئيس مجمس  2التقى السفير العراقي في بيروت يوم      
رئيس النواب المبناني وقد تناول النقاش بينيما تطورات الوضع الداخمي في كال البمدين وأبدى 

مجمس النواب المبناني اىتمامو بالوضع العراقي من خالل استفساره عن صحة الرئيس )عبد 
الكريم قاسم( وعن الوضع الداخمي في العراق وكذلك عن الحمالت الصحفية التي يتعرض 
ليا، كما عمق عمى تمك الصحف وبَين الدوافع الحقيقية لبعضيا مؤكدًا انيا تحصل عمى دعم 

واغمبيا ال يعبر عن رأي الحكومة المبنانية ثم قال ) نحن جميعا ال نشك جيات خارجية 
بعروبة العراق، بل نعتبره في مختمف أدواره السياسية حريصا عمى العروبة أكثر من أي دولة 
عربية أخرى ، اال ان بعض التصرفات في الوقت الحاضر تعطي المجال لمتقول بابتعاد 

لك مقاطعة جميوريتكم اجتماعات الجامعة العربية ال سيما العراق عن الصف العربي، مثال ذ
، وأوضح (29)اجتماع الدار البيضاء الذي كان الغرض األساسي منة مناقشة قضية فمسطين (



 قتيبة علي جاسمد. 

 م.م. محيد حسني علي
 

موقف لبنان من حماولة اغتيال عبدالكريم 

  9191تشرين االول  7قاسم يف 

 

)362 ) 

السفير العراقي لمجانب المبناني ان العراق يعارض حضور االجتماعات نتيجة تصرفات األمين 
طمبا الى تغيير مكان االجتماع وكان يفضل ان  العام لمجامعة العربية، كما ان العراق قدم

 ينعقد االجتماع في بيروت .
تعرض رئيس الوزراء العراقي الى حممو نقد شديد من قبل األوساط الرسمية والشعبية 
المبنانية نتيجة لمتصريح الذي أدلى بو حول  بعث مشروع )اليالل الخصيب(، وقد أعمن 

قاوم ذلك المشروع  وتعده خطرًا عمى كيان لبنان مصدر رسمي لبناني ان حكومة لبنان ت
واستقاللو، وأوضح المصدر ان الحكومة المبنانية كانت تقاوم ذلك المشروع من أيام )نوري 

،كما أعمنت العديد من األحزاب الوطنية المبنانية (21)السعيد( رئيس الوزراء العراقي االسبق
س النواب المبناني ىذه القضية الميمة ، كما ناقش مجم(20)شجبيا ورفضيا لذلك الموضوع

والحساسة بعد ان طرحيا لمنقاش أمين عام الكتمة الشمالية سميمان فرنجية مبديا استنكاره 
وشجبو الشديد لألفكار التي طرحيا رئيس الوزراء العراقي معتبرا ان ىذا األمر يشكل خطر 

ي الغالي والنفيس في سبيل كبير عمى كيان لبنان واستقاللو الذي قدم لو الشعب المبنان
، كما طالب النائب (23)صيانتو، داعيا النواب الى رفض كل مشروع يمس امن واستقرار لبنان

)ألبير مخيبر( في الجمسة البرلمانية التاسعة من الحكومة التدخل لحل المشاكل التي يتعرض 
نزالق العمال في ليا بعض العمال المبنانيين وطالب الحكومة التدخل بكل جدية خوفا من ا

 .  (22)لبنان الى تبني تيارات تنعكس سمبًا عمى الواقع المبناني الديمقراطي في العمل واالعتقاد
ان استقالل لبنان كان من األمور التي يجمع عمييا المبنانيين ويرفضوا كل فكرة تطرح 

جريح لمنقاش حول ىذا الموضوع، وكان من الطبيعي ان يتعرض كل شخص الى النقد والت
عندما يحاول إثارة ىذه الفكرة أو احياء مشروع يتعارض مع ىذا المبدأ، ومع عممنا المسبق 
بمقدار التأييد الذي يكنو نسبو كبيرة من الشعب المبناني لمرئيس )جمال عبد الناصر( فانو لم 
يسمم من النقد والتيجم عمى شخصو عندما روجت بعض الفئات المبنانية فكرة الوحدة مع 

ميورية العربية المتحدة ،فكيف يكون الحال عندما يطرح )عبد الكريم قاسم( فكرة إحياء الج
المشروع مع عممنا المسبق ان سياسة العراق في تمك الفترة كانت تتعرض الى النقد من قبل 

 غالبيو األحزاب والصحافة المبنانية.
ي انطباع بان حكومة ان العالقات الجيدة بين العراق ولبنان خالل المدة الماضية تعط

بغداد كانت تعمل بشكل ايجابي في المجال العربي عمى الرغم من خالفيا مع القاىرة، لقد 
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كانت حكومة الجميورية العربية المتحدة تجد الدعم والتأييد من قبل فئة كبيرة من األوساط 
نان، وكانت بعض المبنانية، اال ان ىذا األمر لم يمنع العراق من اقامة عالقات ايجابية مع لب

األوساط الرسمية تحاول في كثير من الحاالت تقدم أعذارا عن الحمالت التي تشنيا بعض 
 الصحف الصادرة في لبنان عمى الحكومة العراقية .

وال بد ان نشير اال أن القضية لم تثار في مجمس النواب المبناني لكون أعضائو كانوا 
لمجمس وىيئاتو خصوصا أن أول جمسو عقدت في منشغمين في االنتخابات الجديدة لمجان ا

كانت في العشرين من تشرين 0959الدور التشريعي التاسع لمعقد االستثنائي األول لسنة 
والجمسة الثانية عقدة في السابع والعشرين من الشير نفسو وكانت  (22)0959األول  

 . (25)ىذا اإلطار مخصصة لتكممة انتخابات المجان والييئات ولم تناقش أي موضوع خارج
 

 الهوامش 
وثيقة  0959تشرين االول 01دار الكتب والوثائق العراقية، تقارير السفارة العراقية في بيروت في  .0

 . وسنرمز ليا د. ك. و.62، صفحة 05
 .0959تشرين االول 2صحيفة الكفاح البيروتية في  .3
 .0959تشرين االول 6صحيفة الكفاح البيروتية في  .2
 .0959تشرين االول 7،الجميورية،البيرق،الصحافة،اليوم البيروتية في صحف النداء  .2
 0959تشرين االول  7صحيفة كل شيء البيروتية في - .5
 .51،ص 05،وثيقة 0959تشرين االول01د. ك .و، تقارير السفارة العراقية في بيروت في  .6
 .0959تشرين االول  8صحيفة الصحافة البيروتية  في   .7
 .0959تشرين االول  8تية  في صحيفة النيار البيرو  .8
 .0959تشرين االول  8صحيفة الكفاح البيروتية في  .9

 .0959تشرين االول  8صحيفة النداء البيروتية في  .01
 .0959تشرين االول  8صحيفة االنوار البيروتية  في  .00
 .0959تشرين االول  8صحيفة النداء البيروتية  في  .03
 .0959تشرين االول 8صحيفة الجريدة البيروتية  في  .02
 .60،ص  05، وثيقة 0959تشرين االول  01د. ك. و، تقارير السفارة العراقية في بيروت في  .02
 .0959تشرين االول  9صحيفة االنوار البيروتية في  .05
 .0959تشرين االول  9صحيفة بيروت المساء البيروتية في  .06



 قتيبة علي جاسمد. 
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 .0959تشرين االول  9صحيفة الجريدة البيروتية في  .07
 .  63،ص  05،وثيقة 0959تشرين االول  01رة العراقية في بيروت في د. ك. و ، تقارير السفا .08
 .0959تشرين االول  01صحيفة النداء البيروتية في  .09
 المصدر نفسو. .31
 .0959تشرين االول  01صحيفة العمل البيروتية في  .30
 المصدر نفسو. .33
 .0959تشرين األول  01صحيفة الجريدة ،النيار ، السياسة البيروتية في  .32
 .69ص  07وثيقة  0959تشرين األول  01تقارير السفارة العراقية في بيروت بتاريخ د.ك.و،  .32
 . 67ص  07وثيقة 0959تشرين األول  01د. ك .و. تقارير السفارة العراقية في بيروت بتاريخ  .35
 .69ص  07وثيقة  0959تشرين االول06د. ك. و تقارير السفارة العراقية في بيروت بتاريخ  .36
 .0959تشرين االول  03البيروتية في صحيفة النيار  .37
 .  71، ص 07، وثيقة 0959تشرين األول 06د.ك.و. تقارير السفارة العراقية في بيروت بتاريخ  .38
 . 70، ص  07، وثيقة 0959تشرين األول 06د. ك. و. تقارير السفارة العراقية في بيروت بتاريخ  .39
 .0959تشرين االول  07صحيفة النيار البيروتية في  .21
 .97ص 79وثيقة  0959تشرين االول 07.و.تقارير السفارة العراقية في بيروت بتاريخ د.ك .20
 .0959تشرين االول  07صحيفة السياسة البيروتية في  .23
 .0959تشرين االول  07صحيفة النداء البيروتية في  .22
 .0959تشرين االول 07صحيفة النداء البيروتية في  .22
 .0959ل تشرين األو 07صحيفة الجريدة البيروتية في  .25
 .28، ص  02، وثيقة  0959تشرين األول  32د.ك.و.تقارير السفارة العراقية في بيروت بتاريخ  .26
 . 53، ص 02،وثيقة  0959تشرين األول  32د.ك.و. تقارير السفارة العراقية في بيروت بتاريخ  .27
 . 0959تشرين األول 20صحيفة األنباء البيروتية في  .28
 . 53،ص 02،وثيقة 0959تشرين الثاني 6في بيروت بتاريخ د.ك.و.تقارير السفارة العراقية  .29
 . 0959تشرين الثاني 30صحيفة األنباء البيروتية  في  .21
 .0959تشرين الثاني  30صحيفتي النيار ، بيروت المساء البيروتية في  .20
محاضر مجمس النواب المبناني، الدور التشريعي التاسع، العقد الثاني، الجمسة الثامنة بتاريخ  .23

 . 0959ون األول كان0
محاضر مجمس النواب المبناني، الدور التشريعي التاسع، العقد الثاني، الجمسة  الثامنة بتاريخ  .22

 .0959كانون األول 0
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،الجمسة 0959محاضر مجمس النواب المبناني الدور التشريعي التاسع العقد االستثنائي االول لسنو  .22
 .0959تشرين االول  31االولى في 

،الجمسة 0959النواب المبناني الدور التشريعي التاسع العقد االستثنائي االول لسنو محاضر مجمس  .25
  0959تشرين االول  37الثانية في 

 
 

 
 


