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  الخ7صة
كانت ا3طار ، ١٩٥٨تموز ١٤قبل ثورة ، ومنھم سياسيو الفلوجة، إن وحدة الھدف بين ساسة العراق

وعليه كانت مظاھرات تأييد الثورة ف>ي الفلوج>ة ، لذي احتوى توجھات قادة التيارات السياسية فيهالسياسي ا
وك>>ل م>>نھم أراد توظي>>ف ھ>>ذه ، ق>د ش>>ملت ك>>ل اFتجاھ>>ات السياس>>ية ع>>دا ال>>ذين تض>ررت مص>>الحھم ب>>الثورة

  .الثورة لصالح اجندته السياسية
كانت الفلوجة ) وعبد السMم محمد عارف، عبد الكريم قاسم(وعندما دّب الخMف بين زعيمي الثورة 

F س>>يما بع>>د أن تمك>>ن ا�ول م>>ن ع>>زل الث>>اني م>>ن جمي>>ع مناص>>به ، إح>>دى س>>احات الن>>زاع السياس>>ي بينھم>>ا
ا�م>ر ال>ذي أج>ج ، بتعيينه سفيرا لبMده في الماني>ا الغربي>ة، بل وأبعده خارج العراق ، الرسمية في الحكومة

عبد " والتي عبروا عنھا بأشكال مختلفة أشدھا حركة ، لفلوجة وخارجھامشاعر الغضب لدى القوميين في ا
الت>ي أدت إل>ى إع>دام عب>د الك>ريم قاس>م ، ١٩٦٣ش>باط  ٨وأقس>اھا ث>ورة ، ١٩٥٩في آذار " الوھاب الشواف

ال>ذي ل>م يك>ن اس>عد ، وف>ي مق>دمتھم زميل>ه الس>ابق عب>د الس>Mم محم>د ع>ارف، نفسه بيد خصومه السياس>يين
Fالذين عملوا على تدبير مقتله بحادثة سقوط طائرته ، ١٩٦٣رط سريعا عقد وفاقه مع ثوار شباطإذ انف، حا

  .١٩٦٦في نيسان  
  

The Influence of the political life in Iraq on the political situation in Falluja 
during the first decade of the Republic Regime in Iraq1958-1963 

  
Abstract 

Oneness of aim of the Iraqi politicians, including AL-Fallujah politicians, 
before the 14th of July 1958 Revolution, was the framework that had all the 
inspirations of the leaders of the political trends at that time. Therefore, 
politicians of all political trends in Fallujah, except those whose interests were 
passively influenced, participated in demonstrations in support of the revolution. 
However, each trend tried to direct the Revolution to serve their political 
schedule.  

When the conflict between the two leaders of the Revolution (Abdussalam 
M. A'arif and Abdul Kareem Qasim) started, AL-Fallujah was one of the fields 
of  that conflict particularly after deposing of Abdussalam by Abdul Kareem and 
appointing him Ambassador in Western Germany. This step put the nationalists 
in Fallujah and outside it in a wide state of detestation expressed indifferent 
actions. Abdulwahhab Ashawwaf attempt to overthrow Abdul Kareem in March 
1959 was the first and the revolution of the 8th of February 1963 that led to the 
execution of Abdul Kareem was the last.  
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However, Abdussalam ended in no better way. His political conflict with 
the other leaders of the February 1963 Revolution was behind the fall of the 
helicopter and his death in April 1966. 

     
  في العراق على الوضع السياسي في الفلوجة أثر الحياة السياسية 

ديني>>ة وقومي>>ة  وأح>>زابتي>>ارات  ف>>أفرزتالسياس>>ية،  ا�فك>>ار، تبل>>ورت بع>>د الح>>رب العالمي>>ة الثاني>>ة
، ١٩٤١( لhع>وامالع>راق  أح>داثواشتراكية وشيوعية، تصارعت مع بعضھا فكرياً من خMل مواقفھ>ا ف>ي 

الوق>ت ال>ذي فف>ي . ا�فعالالتي تفاوتت بشأنھا ردود  ،١٩٥٨تموز  ١٤، ثم ثورة )١٩٥٥، ١٩٥٢، ١٩٤٨
كانت ھناك جماعات أخرى رافض>ة لھ>ا ب>تحفظ، Fس>يما  الثورة في مظاھرات لھم، نأيد فيه معظم السياسيي

الھاش>مية  ا�سرةنفسھم مفعمة بحب التي كانت أ وأتفيدة من النظام الملكي السابق، الجماعات التي كانت مس
وعل>ى ال>رغم م>ن ذل>ك، فق>د اس>تقبلھا . )١(، الساكتين على مضض خوفاً من غضبة الث>وارالمالكة في العراق

عموم أھل الفلوجة، بفرح غامر، حيث خرجت مظ>اھرات عفوي>ة تأيي>داً لھ>ا، اس>تغلتھا الق>وى السياس>ية ف>ي 
ابلھم ق>>وة ف>>ي المظ>>اھرة، ق>>فف>>ي الوق>>ت ال>>ذي ن>>زل في>>ه الش>>يوعيون بكثاف>>ة وب. �جن>>دتھا، دعم>>اً )٢(الفلوج>>ة

ھ>ات يبصورة أش>د منھ>ا، بن>اء عل>ى توج )البعثيين واFستقMليين والقوميين العرب(من  القوميون منافسوھم
ھ>>ذا وذاك فق>>د ش>>ارك ف>>ي  نوفض>>Mً ع>>. )٣(عل>>ى م>>ا رواه الس>>يد فرح>>ان عب>>د الك>>ريم الص>>عب –قي>>اداتھم 

المتضامنين مع المسلمين  خوانكا3المظاھرات أيضاً عدد آخر من التيارات السياسية ا�خرى في الفلوجة، 
ً ، Fسيما وأن أيالقوميين ضد الشيوعيين  أحاسيسهوربما غيرھم، شعر بأن الثورة قد عبرت عن من ھؤFء  ا

وأدناه صورة لجانب من المظاھرة الجماھيري>ة ف>ي الفلوج>ة المؤي>دة للث>ورة ولزعيمھ>ا عب>د  أجندته وخدمت
وف>ي مق>دمتھم الس>يد عب>د  –ف>ي الفلوج>ة اtص>فية س>ة الديني>ة والت>ي يظھ>ر فيھ>ا ط>Mب المدر، الكريم قاسم 

  .يعلنون وFؤھم للزعيم  –المنعم النوري احد ابناء العوائل المعروفة في المدينة 
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سعدي عياش ع>ريم وعب>د الواح>د ( في الفلوجة  )٤(من جانب آخر عقد ممثلوا الجبھة الوطنية المتحدة
اجتماعات ولقاءات لھم ف>ي المدين>ة بمناس>بة ) وغيرھم ، ابراھيم  منصور ورحيم مخلف وخالد علي وحميد

  )٥( ومنددين في الوقت ذاته بحلف بغداد ، ھاتفين لھا وللجمھورية ، الثورة 
م>ع ب>اقي وف>ود  بغ>داد بمناس>بة نج>اح الث>ورة م>ت ف>يأُقيكما شارك أھل الفلوجة ف>ي اFحتف>اFت الت>ي 

ف>ذكر الس>يد ھن>دي ص>الح . ارة ال>دفاع، مھنئ>ين وداعم>ين للث>ورةفي س>احة وز التي تجمعت ا�خرى ا�لوية
الفلوجة الذين نالت منھم أيادي الظ>المين  أھالين إ" الذي تقدم وفد الفلوجة، في كلمته بالمناسبة  ،)٦(الفMحي

 وأب>احوا، وس>لبوا )٧(س ج>يش كل>وب البريط>انيعل>ى رأ ١٩٤١ف>ي س>نة  ا3نكلي>زعندما جاءوا مع أسيادھم 
. تكم لھم م>ن الطغ>اة، كانوا ينتظرون بفارغ الصبر ثورتكم المجيدة ھذه، وانتفاض)٨(م وشردوا سكانھامدينتھ

  .)٩(".....رخيصة في سبيل تدعيم ثورتكم المباركة ودماءھم وأموالھموFءھم  فھاھم يقدمون
الث>ورة عب>د  ولم يقتصر تأييد أھل الفلوجة للثورة على ما ذكر، وإنما ذھب منھم وفد آخر قابلوا زعيم

لقى رئيس الوفد السيد ھن>دي ص>الح الفMح>ي ، حيث أا�خرى ا�لويةوفود مع مقابMت  )١١( )١٠(الكريم قاسم
تحري>>ر ال>>بMد، م>>ن فيھ>>ا ب>>الزعيم وتض>>حيته ف>>ي س>>بيل  أش>>ادب>>ين ي>>دي ال>>زعيم، كلم>>ة أھ>>ل الفلوج>>ة الت>>ي 

لل>>>وطن  وإخMص>>>كمتض>>>حيتكم  س>>>مي واس>>>م أھ>>>الي الفلوج>>>ة، جئن>>>ا نب>>>ارك لك>>>مبا" اFس>>>تعمار، وق>>>ال 
ثم عّرج ھندي الفMح>ي مج>دداً ف>ي كلمت>ه، عل>ى معان>اة أھ>ل الفلوج>ة م>ن ال>دمار ال>ذي ح>ل ..." وللمواطنين

، ول>يس ھ>ذا وحس>ب .)١٢(١٩٤١م>ايس  ٢ أح>داث بمدينتھم من آثار الع>دوان البريط>اني عليھ>ا، عل>ى خلفي>ة
نائ>ب  )١٤(بمقابلة العقيد الركن عبد السMم محمد ع>ارف، )١٣(شارك أھل الفلوجة في وفد لواء الرمادي وإنما

من ناحية أخرى قام . )١٥(رئيس الوزراء وتقديمھم التھنئة له بنجاح الثورة، الذي أثنى بدوره على أھل اللواء
الزعيم عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء باستقبال عدد آخر من الوف>ود الت>ي مثل>ت ع>دداً م>ن أطي>اف الش>عب 

   .)١٦(في الفلوجة نھم رؤساء العشائر، الذين كان فيھم الشيخ عبيد العلي عن عشيرة الجميلةالعراقي وم
السياس>ية ف>ي  ا�وض>اعإF أن . العMقة على ما يرام بين الفلوجة ونظ>ام الحك>م ف>ي بغ>دادوھكذا بدت 

فعل فعل>ه، عن>دما ة يبنيته السياسي أصابوإنما بدأ التنخر الذي  لم تستمر على ھذا الھدوء الظاھري،العراق 
ص>بح عل>ى الس>طح بع>د أن أ) لسMم محمد عارفعبد الكريم قاسم وعبد ا(ى الخMف بين زعيمي الثورة طف

ثل>>ه الش>>يوعيون عب>>د الك>>ريم قاس>>م، م ال>>ذي رع>>اه ف>>ا�ولك>>ل منھم>>ا يمث>>ل تي>>اراً يتق>>اطع م>>ع التي>>ار اtخ>>ر، 
وأص>>بح ب>>ين . )١٧(ه القومي>>ون ومؤي>>دوھمحم>>د ع>>ارف، مثل>>، والث>>اني ال>>ذي رع>>اه عب>>د الس>>Mم مومؤي>>دوھم

ي، Fنھماك الشيوعيين انعكس بوضوح في الفلوجة ذات التوجه القومي والدين التيارين صراٌع خفّي محموم
وب>دليل أن مظ>اھرات . )١٨(منطق>ة الص>قMوية المؤيدين لھم مدعمين من قوة الشيوعيين فيكسب فيھا بشدة ل

  .برشوتحسن جة من ھناك يتصدرھم المدعو جMل كانت تأتي للفلو ،التأييد للشيوعية
محمد سMم الخMف والتقاطع بين زعيمي الثورة، وصل حداً أن جرد عبد الكريم قاسم، عبد ال فاشتداد

فأعف>اه م>ن منص>ب نائ>ب القائ>د الع>ام (نھائياً عن المشھد السياسي العراقي  عارف من جميع مناصبه وأبعده
م>>ن منص>>ب نائ>>ب  ، كم>>ا أعف>>اه١٩٥٨أيل>ول  ١١ف>>ي   ٣٧٤ ھ>>وري الم>>رقمللق>وات المس>>لحة بالمرس>>وم الجم

لماني>ا الغربي>ة، بالتع>ديل ال>وزاري م تعيينه سفيراً لبMده في بون بأرئيس الوزراء ووكيل وزير الداخلية، وت
، وإنم>ا ص>دمة كبي>رة ل>يس لعب>د الس>Mم نفس>ه فحس>ب فكانت تلك ا3جراءات،). ١٩٥٨أيلول  ٣٠ا�ول في 

 وعل>ى ال>رغم. )١٩(ع>ن المراك>ز العلي>ا ف>ي الدول>ة إبع>اد، الذين تعرضوا على أثر القرار لحملة وميينلكل الق
لح>اح عب>د الك>ريم قاس>م نفس>ه ال>ذي وع>ده التي تعرض لھا وف>ي مق>دمتھا إ تنفيذ ھذا ا�مر أمام الضغوط من

، ١٩٥٨م>ن تش>رين ا�ول  ف>ي الث>اني عش>رفذھب عبد السMم Fس>تMم منص>به . أسابيعباستعادته بعد ثMثة 
لتنصل عبد الكريم عنه، عاد عبد السMم بنفسه  على تنفيذ الوعد نه لم يحصلوبما أاعتماداً على ھذا الوعد، 

بوج>وب ف>ي ب>ون لي>ه فقة عبد الكريم قاسم، الذي أب>رق إدون موا الرابع من تشرين الثاني من العام نفسه في
ف>ي الي>وم الت>الي  السMم بغداد، أم>ر عب>د الك>ريم قاس>م باعتقال>ه وحال وصول عبد. البقاء ھناك حتى يأذن له

الت>ي  المحكم>ة العس>كرية العلي>ا الخاص>ة إل>ى حالت>هوإ، ١٩٥٨لوصوله بغداد في الخامس من تشرين الثاني 
 ا3ج>>راءفن>>ال ھ>>ذا . فاض>>ل عب>>اس المھ>>داويالعقي>>د الت>>ي ك>>ان يرأس>>ھا  )٢٠()محكم>>ة الش>>عب(أطل>>ق عليھ>>ا 

ومنھ>ا ل>واء الرم>ادي،  وا�لوي>ةمظاھرات تأييد له في بغ>داد بيين ومؤيديھم الذين، خرجوا استحسان الشيوع
ليھ>ا قاس>م، تل>ك المظ>اھرات الت>ي أش>ار إ الذي شھدت فيه مدينة الفلوجة مظاھرات تأييد للزعيم عب>د الك>ريم

 ١٩٥٨الث>>اني ف>>ي التاس>>ع م>>ن تش>>رين عب>>د المجي>>د كمون>>ه، ال>>ذي ص>>ادفت زيارت>>ه للمدين>>ة  ا3داريالمف>>تش 
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ن �" بي>>وم خمس>>>ة بالش>>ھر مات>>>ت البعثي>>ة أو الرجعي>>>ة: " وج>>ود المظ>>اھرة، الت>>>ي ردد المتظ>>اھرون فيھ>>>ا
القومي>ة ف>ي ك>ل التي>ارات  ا3ج>راءاتف>ي ح>ين أزعج>ت ھ>ذه . الشيوعيين كانوا يتھم>ون البعثي>ين بالرجعي>ة

كان أھلھا وغيرھم من أھالي الل>واء، العراق، Fسيما الفلوجة التي شھدت ردود فعل عنيفة، في الوقت الذي 
عل>ى ح>د م>ا  –ف>ي العھ>د الملك>ي  ا3عم>اروإعمار مدنھم بعد أن ھضم حقھ>م مجل>س  إنصافھم إلىيتطلعون 

  . )٢١(عبد المجيد كمونه، عن الزيارة ا3داريجاء في تقرير المفتش 
لقاه بمناس>بة عي>د ه الذي أتبديدھا في خطاب أرادالتي تكونت عن عبد الكريم قاسم،  ن الصورة القاتمةإ

، ھير في الفلوجة وعموم الع>راق جاء تلبيةً لنداءات الجما ، الذي١٩٥٩كانون الثاني  ٦ي في الجيش العراق
انس>>حاب الع>راق م>>ن حل>ف بغ>>داد،  بأعMن>ه’’ وح>دة ش>>املة وحي>اد ايج>>ابي ‘‘ : ف>ي تظ>>اھراتھم الداعي>ة ال>>ى 

اھتمام>>ه بقض>>ايا الش>>عب الوطني>>ة  إل>>ى با3ض>>افةنحي>>از، وع>>دم اF ا3يج>>ابيوالس>>ير عل>>ى سياس>>ة الحي>>اد 
تأييد واسع من عموم الشعب، ومنھم أھالي الفلوج>ة، ال>ذين بعث>وا  أصداء واجهذلك الخطاب الذي . والقومية
 ا�فع>الوأدت ردود  )٢٢("ب>الخروج م>ن الحل>ف البغ>يض، حل>ف بغ>داد... ال>زعيم البط>ل"  إل>ى تأييدبرقيات 

المراك>ز  في البMد، بما فيھا ا�مورزيادة المد الشيوعي وسيطرتھم على مقاليد  إلىيم، المؤيدة لخطاب الزع
Fس>يما ف>ي الموص>ل الت>ي أص>بحت ن>واة لحرك>ة مض>ادة  ما أغاظ الضباط القومي>ونالحساسة في الجيش، م

 هال>ذي اس>تفز )٢٣(للحد من تعاظم النفوذ الشيوعي، تلك الحركة التي قادھا العقيد الركن عبد الوھاب الشواف
ف>ي الس>ادس ) أنص>ار الس>Mم ف>ي الع>راق(تمر لم>ؤ كبير مھرجان إقامةالشيوعيون بقرارھم  وأھل الموصل

عل>ى عب>د الك>ريم قاس>م ) الث>ورة(سماھا مؤيدوھا بـمر الذي عجل بنشوب الحركة التي أا� ،١٩٥٩آذار  من
. )٢٤(طريقھا القومي إلىتموز  ١٤ ، ليصحح من وجھة نظر القوميين مسار ثورة١٩٥٩آذار من  في الثامن

وكانت الفلوجة واحدة من الم>دن الت>ي ھلل>ت . فMقت ثورة الشواف، تأييد القوميين والتيارات المتحالفة معھا
ع>>د إF أن فش>>لھا  )٢٥("أب>>د م>>ا يخ>>اف زعيمن>>ا الش>>واف كبيس>>ي : "أھزوج>>ةف>>ي تظ>>اھرة لھ>>م  وردد أھلھ>>الھ>>ا 

رات تأييد للزعيم، في بغداد للتيار الشيوعي، الذي خرج بمظاھ له تقدم واسعقاب تراجعاً كبيراً للتيار القومي،
في اللجنة المحلية Fنصار السMم في الفلوجة، بالحركة وفي مق>دمتھم  ، والذي ندد منتسبوها�خرى وا�لوية

ش>ھية  ، مم>ا زاد م>ن)٢٧(الفلوج>ة إعاش>ةع>دد م>ن منتس>بي دائ>رة وكذلك ندد .)٢٦(السيد قدوري شريف العاني
م>نھم، حي>>ث  أي>ديھمواس>عة لك>ل م>ن طالت>ه  إرھابي>ةفش>نوا حمل>ة . الش>يوعيين لMنتق>ام م>ن الث>وار ومؤي>ديھم

، حت>ى وص>لت وحش>ية "اشورطك يا شواف والحبال موجودة" مرددين سحلوا جثثھم بالحبال في الشوارع 
مس>يرات تأيي>د كب>رى ف>ي  أقيم>تا كم>. الزعيم نفسه أز منهم بھا الشيوعيون، حداً اشمالحملة الدموية التي قا

تباعھم رجال المقاومة ، ولم يكتف الشيوعيون بذلك، وإنما عملوا مع أ"نصر عبد الكريم قاسم" بغداد تحيي 
 )٢٨(ص>وت الع>رب م>ن الق>اھرة إذاعةسماع  في ذلكالشعبية بمحاربة كل شيء يشم منه رائحة القومية، بما 

ومم>ا زاد م>ن ت>أجيج . عر العداء ضدھم في الفلوج>ة، ب>ل الع>راق كل>همشا إذكاءالتي كانوا يعدونھا سبباً في 
الق>>بض عل>>ى ع>>دد م>>ن المتھم>>ين بالمش>>اركة ف>>ي الحرك>>ة  بإلق>>اءأكث>>ر، قي>>ام الحكوم>>ة العراقي>>ة،  ا�وض>>اع
عل>ى ع>دد رمي>اً بالرص>اص  با3ع>دامالتي حكم>ت العليا الخاصة  لى المحكمة العسكريةا وإحالتھمالمذكورة 

ن>اظم الطبقجل>ي ورفع>ت الح>اج ( ١٩٥٩أيل>ول  الس>ادس عش>ر م>نش القوميين البارزين في من ضباط الجي
ول ل>أي العش>رين م>نالمتھم>ين بالمش>اركة ف>ي الحرك>ة، وبع>د تنفي>ذ الحك>م ف>يھم ف>ي ص>باح ) سري ورفاقھما

ك>>ان وق>>ع خب>>ره كالص>>اعقة عل>>ى رؤوس الق>>وميين ف>>ي الع>>راق، ال>>ذين خرج>>وا بمظ>>اھرات من>>ددة  ١٩٥٩
م>>ن الس>>لفيين،  القومي>>ون ومؤي>>دوھمف>>ي عم>>وم ال>>بMد، Fس>>يما الفلوج>>ة الت>>ي خ>>رج فيھ>>ا  ،وتنفي>>ذھا مبا�حك>ا

، إضافة لم>ا "يااعداء الشيوعية اتحدوا ‘‘ :ومن ھذه الشعارات  رافعين شعارات منددة بالشيوعية، وتسلطھا
ن>ه فاض>ل عب>اس المھ>داوي فإمحكم>ة  إل>ىومن لم يقدم م>ن المتھم>ين . )٢٩(الجوامع في المدينة تناوله خطباء

 الحباني>ة، والت>>ي انبثق>>ت ع>>ن ھيأتھ>>االت>>ي عق>>دت ف>>ي المحكم>>ة ومنھ>ا  المح>>اكم العس>>كرية الخاص>>ة، إل>>ىق>دم 
الث>اني والعش>رين م>ن  تجولت ف>ي عم>وم ل>واء الرم>ادي ف>ي )٣٠(توجيھية  ، ھيأةالخاصة التحقيقية العسكرية

الل>واء رج>اFً  أبن>اءعب>د الك>ريم قاس>م ونظام>ه داع>ين  "ا�وح>دبالزعيم " في كلماتھا  أشادت. ١٩٥٩نيسان 
الث>اني م>ن  التوجيھي>ة الفلوج>ة ف>ي وبع>د زي>ارة الھي>أة. )٣١(ونساًء لMنخراط في سلك قوات المقاومة الشعبية

حتى الملع>ب بالمناسبة مھرجان شعبي تبعته مسيرة جماھيرية، انطلقت من جسر الفلوجة  أقيم، ١٩٥٩آيار 
التوجي>>ه العس>>كري، ث>>م المقاوم>>ة الش>>عبية والش>>بيبة الديمقراطي>>ة، وغيرھ>>ا م>>ن  تھا ھي>>أةالرياض>>ي، تق>>دم

  .)٣٢(المنظمات الشعبية في القضاء
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ً وغضبھم استفزاز أھل اللواء  التوجيھية جوFت الھيأة أثارت  �عض>اءفتصدوا عل>ى أثرھ>ا، . عموما
الم>واطنين " نفس>ھم أ ين الذين كانوا يس>مونلكل الشيوعيفي لواء الرمادي، بل  النقابات والمنظمات الشعبية

 بأنھا في وضع إرھابي لما قام ا�عضاءفي عموم اللواء Fسيما في الفلوجة التي عّدوھا ھؤFء " المخلصين
نص>>ار الس>>Mم بمناس>>بة الش>>بيبة الديمقراطي>>ة، وأ أقامتھ>>االنص>>ر، الت>>ي  �ق>>واستكس>>ير ب>>ه المحتج>>ون م>>ن 

وكذلك مداھمتھم مقرات المقاومة الشعبية، ومطاردة كل . ١٩٥٨تموز  ١٤ة ثورا�ولى ل ذكرى الاحتفاFت 
النقابات والمنظمات  أعضاء، بأن ا�وضاع دينة أو المارين بھا حتى وصل سوءالشيوعيين، سواء داخل الم

الس>لطات ف>ي الفلوج>ة لھ>م، وعل>ى  بغ>داد، إF بحماي>ة إل>ىل>م يتمكن>وا م>ن ال>ذھاب  الشعبية في لواء الرمادي
والسب والشتم، وليس في إمك>انھم إزاء ذل>ك أن يحرك>وا س>اكناً، وإF  ا3ھاناتمن ذلك لم يسلموا من  الرغم

 ا�عض>اءھ>ؤFء  أقلق>تفھ>ذه الوض>عية ف>ي الفلوج>ة ول>واء الرم>ادي كك>ل، . لما تمكنوا من الم>رور س>المين
ين>>ذر بس>>وء وش>>ر مس>>تطير  ا�م>>رن طات العلي>>ا ف>>ي معالج>ة الوض>>عية، ف>>إال>ذين رأوا بأن>>ه إذا ل>>م تب>>ادر الس>>ل
المنبثق>ة ع>ن وح>دة س>وريا ( الش>مالي للجمھوري>ة العربي>ة المتح>دة ل�قل>يم Fسيما وإن لواء الرمادي مج>اور

عل>ى ح>د ق>ول أعض>اء النقاب>ات والمنظم>ات  –، وما يترتب عليه من تھري>ب الس>Mح وتوزيع>ه )٣٣()ومصر
عم>>ل المقاوم>>ة الش>>عبية، كم>>ا كان>>ت س>>ابقاً لمس>>اندة  ع>>ادةوإتحقيق>>ات نزيھ>>ة  ب>>إجراءفلھ>>ذا ط>>البوا . الش>>عبية

   .)٣٤(السلطات في حفظ ا�من
و إنما ارتبط>ت بھ>ا ح>اFت مش>ابھة س>بق و ان ، ولم تقتصر الحملة المعادية للشيوعيين على ما تقدم 

ال>ى  ف>ي برقي>ة لھ>م بعثوھ>ا" نقاب>ة عم>ال و مس>تخدمي الكي>ل و الحمال>ة ف>ي الفلوج>ه " اشتكى منھا أعضاء 
تھدي>د بالس>Mح م>ن قب>ل م>ن م>ن ان اعت>داء أث>يم بالض>رب و ال،  ١٩٥٩جريدة صوت ا�حرار في حزيران 

و ، و ھاش>>>م احم>>>د  ، و اس>>>ماعيل الح>>>اج حم>>>د العل>>>ي ، عب>>>د الم>>>نعم ال>>>ذويب "( العص>>>ابة "  بوص>>>فوھم 
جاء في البرقية ايضا بأن>ه و ، " ھم بقايا فلول المتآمرين و المخربين بقصد  احداث البلبلة و"   )٣٥()مغيرھ
 Fء عن غيّھم و اعتداءاتھم " يقظة المنظمات الوطنية في الفلوجه " لوF٣٦("لما ارتدع ھؤ(  

  
قتص>ر ف>ي نش>اطھا عل>ى مرك>ز ت مدينة الفلوج>ة مرك>زاً مض>اداً للش>يوعية، وأنھ>ا ل>م تدّ عُ  ولما تقدم 

ية الكرم>ة الت>ي ك>ان م>ديرھا ق>دوري ش>ريف وأخص منھا، ناح المدينة فحسب، بل شمل النواحي التابعة لھا
. العاني ومحاسب بلديتھا عبد الستار عب>د الك>ريم، وم>أمور بري>دھا، ك>انوا م>ن غ>Mة الش>يوعية ف>ي المنطق>ة

وف>>ي عھ>>د م>>دير الناحي>>ة الم>>ذكور، أوج>>دت جمعي>>ة زراعي>>ة تع>>د الوحي>>دة ف>>ي ل>>واء الرم>>ادي برئاس>>ة ع>>واد 
من كل فMح، وتصرفوا بالمبالغ ) فلس ٦٠٠(بجمع مبلغ  علي، قد قاماالسيد حديد ال ، وأحد أعضائھاإبراھيم

من جانب آخر، كانت ھذه الجمعية أيضاً مصدر قلق للسكان، الذين من  ،المتجمعة لديھم دون مسوغ قانوني
أنھم عّدوھا تجربة شيوعية سوفيتية في المنطقة، وھنا يكمن مصدر القل>ق ال>ذي ازداد أكث>ر بوج>ود  ا�رجح
. ك>انوا م>ن الم>روجين لھ>ا )ا�ي>وبچادور، محم>د ش>Mل، حس>ن عل>ي  طالب(ن المعلمين الشيوعيين عدد م

ب>ين متطرف>ي الق>وميين والش>يوعيين، مشحونة بالقلق والتوتر في الفلوج>ة والكرم>ة، أجواًء  فھذه كلھا خلقت
د محم>>ود حس>>ين الس>>ي قض>>اء الفلوج>>ة مق>>املقائم الع>>اني، عن>>دما أص>>بح وك>>يMً فجرھ>>ا الس>>يد ق>>دوري ش>>ريف 

نھ>م وف>د زراع>ي الناس ف>ي س>بب مجي>ئھم، فقس>م ق>ال إ إذ استقبل جماعات جاءت من بغداد، اختلف. ا�مين
جاءوا لدراسة الواقع الزراعي ف>ي منطق>ة الفلوج>ة، وم>دى إمكاني>ة تطبي>ق التجرب>ة الس>وفيتية فيھ>ا، والقس>م 

. أذى ف>ي الفلوج>ة م>ن خص>ومھم الق>ومييناtخر، قال، إنھم جاءوا لنصرة الشيوعيون وما تعرضوا له م>ن 
ً فأي> ت>>دخل الش>>رطة  إل>ىفق>د تص>>دى لھ>م أھ>>ل الفلوج>ة وض>>ربوھم ض>رباً مبرح>>اً، أدى  ،ك>>ان س>بب مجي>>ئھم ا

ف>>ي المدين>>ة، وف>>ي مق>>دمتھم  ا�م>ن وإق>>Mقوالج>يش، واعتق>>ال الكثي>>ر مم>>ن ع>ّدوا س>>بباً للمص>>ادمات الدموي>>ة 
 ا�حم>ر نخي>ر هللا محيس>(وع>دد آخ>ر م>ن الق>وميين  الفلوج>ة،ف>ي  الق>ائم مق>امقدوري ش>ريف الع>اني وكي>ل 

حيث حبس>تھم  )٣٧()وغيرھم عايد مركب العيساويو وعدنان ذياب وناجي دويل وحميد فھد وأسھل الصعب
  . الحكومة

ولم يقتصر أمر المMحقة واFعتقال على المعتدين فحسب، ب>ل ش>مل حت>ى المتع>اطفين معھ>م وبش>كل 
وبع>د أن حق>ق معھ>م . بغ>داد إلىلّھم من مدرسي ثانوية الفلوجة للبنين، حيث نقلوھم عشوائي، والذين كان ج

أو  ا3عف>>اءالمحق>>ق العقي>>د ھاش>>م أحم>>د عرض>>وا أم>>ام محكم>>ة المجل>>س العرف>>ي الث>>اني، فكان>>ت ا�حك>>ام ب>>ين 
         .  )٣٨(سنوات ١٠ -٣السجن بين 
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م>>ن الش>>يوعيين م>>ن المعلم>>ين  كثي>>ردموي>>ة س>>الفة ال>>ذكر، أن ھ>>رب وك>>ان م>>ن نت>>ائج المواجھ>>ات ال
ولم ينته . الناس عليھم ةبغداد خوفاً من غضب إلىالحرف ممن اشتركوا فيھا،  وأصحابوالموظفين والعمال 

ن في الفلوج>ة بنص>ب كم>ائن للش>يوعيين الق>ادمين أو الم>ارين ھذا الحد، وإنما قام عدد من القوميي إلىا�مر 
ن تنك>>روا أو أخف>>وا ھوي>>اتھم ر مجي>>ئھم للق>>وميين قب>>ل وص>>ولھم، وإابالفلوج>>ة، وال>>ذين ع>>ادةً م>>ا تص>>ل أخب>>

  .الحقيقية
م>>ن تھدئ>>ة  -الت>>ي م>>ر ذكرھ>>ا –تمكن>>ت الحكوم>>ة بع>>د المواجھ>>ات الدموي>>ة الت>>ي حص>>لت ف>>ي الفلوج>>ة 

 ا3داريأو بغيرھما على ما ذكره المفتش  إبعادھمبإجراءات مختلفة سواء في توقيف المتھمين أو  ا�وضاع
وم>>ا  أوض>>اعھاللتع>>رف ع>>ن كث>>ب عل>>ى  ،١٩٥٩أيل>>ول  ١٠-٥  بع>>د زيارت>>ه للفلوج>>ة للم>>دة م>>ن عل>>ي حي>>در

أخرى بحق المس>ؤولين  إجراءاتومن جانب آخر اتخذت الحكومة . تجاھھا ا�منية ا3جراءاتعنه  أسفرت
المناص>ب المھم>ة ف>ي  أص>حابفي الفلوجة والرمادي، على خلفية ما ح>دث م>ن مواجھ>ات دموي>ة، إذ نقل>ت 

، نق>ل ا3ج>راءاتللواء لتقصيرھم من وجھة نظر الحكومة بواجباتھم في فرض ا�من في اللواء، ومن ھذه ا
بالس>>يد ع>>ارف الطالب>>اني متص>>رفاً جدي>>داً مكان>>ه والس>>يد داود  العام>>ة وج>>اءت ل>>�دارةالمتص>>رف ومعاون>>ه 

  . )٣٩(مدير شرطة اللواء ، كما استبدلوا أيضاً بدFً عنھما العامة ل�دارةسلمان حكمت معاوناً جديداً 
تش>>رين عل>>ي حي>>در، ل>>واء الرم>>ادي ف>>ي الث>>اني عش>>ر م>>ن  ا3داريوبع>>د ھ>>ذه الت>>نقMت، زار المف>>تش 

ف>ذكر ف>ي . فلوج>ة والرم>اديف>ي السالفة الذكر على المناطق الس>اخنة  ا3جراءاتليرى نتائج  ١٩٥٩الثاني 
وميين ش>>باب متط>>رفين م>>ن الجھت>>ين الق>>ح>>اFت فردي>>ة، ح>>دثت ب>>ين  م>>ا ح>>دث ل>>م يك>>ن أكث>>ر م>>ن نتقري>>ره أ

المنظم>ات والنقاب>ات  إل>ىھ>م م>ن الش>باب ال>ذين ينتم>ون  ا�خي>رينغل>ب وإن أ. س>واء والشيوعيين على ح>دٍ 
بغ>داد بع>د ح>ل المقاوم>ة الش>عبية،  إل>ىالل>واء  نھ>م غ>ادروا الفلوج>ة وغيرھ>ا م>ن م>دنوأ. والمقاومة الشعبية

 قع عليھمخوف عدد آخر منھم، مما سي إلى با3ضافةن النقابات، ، وتجميد عدد م)٤٠(وغلق بعض المنظمات
الفلوج>ة  إل>ىم>نھم وبعد حين من الزمن ع>اد ع>دد . بغداد إلىغادروا  ا�سبابكل ھذه ل، ا�ھاليمن  من تعدٍّ 

ق>د ھ>دأت فيھ>ا، إF أن تعرض>ھم  ا�وضاعظنھم بان  إلى با3ضافةلجس النبض، ولوجود مصالح لھم فيھا، 
على ح>د ق>ول المف>تش  –" رعاع الشباب من الطMب والعمال وسواق السيارات" تعديات عدد من لعدد من 
مما قامت به الشرطة م>ن مح>اوFت  على الرغمالمغادرة مجدداً  إلىاضطر عدد منھم  -علي حيدر ا3داري

 إل>>ىھم تلمن>>ع ح>>دوث مث>>ل تل>>ك التع>>ديات، وأنھ>>ا كان>>ت تلق>>ي الق>>بض عل>>ى ع>>دد م>>ن ھ>>ؤFء المعت>>دين، وق>>دم
ال>>ذي مارس>>ه وجھ>>اء المدين>>ة ال>>ذين ل>>م  ا3يج>>ابيال>>دور  ،ذل>>ك إل>>ى أض>>فناوإذا . ا�ص>>ولالمحكم>>ة حس>>ب 

، )٤١(فحس>ب، وإنم>ا ك>انوا س>بباً ف>ي الحيلول>ة دون وق>وع بعض>ھا ا�حداثيقتصروا على عدم المشاركة في 
لت>ي ا ا3ج>راءاتن ك>ل رى، ألت> ا�م>نس>لطات  ال>ذي دع>ا ا�مرفي المدينة،  ا�مورأكثر مدى تعقد Fتضح 

ن باستمرار، فعلي>ه وعييالشي لھؤFء  ، وليس ھناك إمكانية في توفير الحمايةاتخذت لم تكن إF عMجات آنية
ضرورة نقل كافة المعلمين والموظفين ال>ذين اش>تركوا ف>ي المقاوم>ة الش>عبية والمنظم>ات الم>ذكورة،  ارتأت

و لكن ھذا الع>دد ل>يس بالش>ئ القلي>ل بالنس>بة ال>ى مدين>ة ،  خصش) ٢٠٠(والذين لم يتجاوز عددھم أكثر من 
  .الفلوجه 

علي حي>در ال>ذي وج>د ف>ي رأي  ا3داريويبدو أن رأي سلطات ا�من، أكثر واقعية من رأي المفتش 
كم>ا  ن المشاكل التي حدثت، لم تكن أكث>ر م>ن كونھ>ا ح>اFت فردي>ة اعتيادي>ةبالغة كبيرة، وأمسلطات ا�من 

، وھو تھ>وين غي>ر ين ا�سر في المحلة الواحدة، وأن الزمن كفيل بحلھا، بعد أن تزول ا�سبابكان يحدث ب
خ>Mف  إل>ىالطارئة اFعتيادية، وإنما ترج>ع  با�مورالمصادمات ھي ليست  تسببالتي ن المشاكل �مبرر 

  .يدلوجي عميق بين الطرفين القومي والشيوعيسياسي أ
 إداراتن ك>ان وFب>د م>ن نق>ل ع>دد م>ن إ: ، ع>اد وق>اللhم>ر داريا3الرغم من تھوين المفتش وعلى 

الم>>دارس والمعلم>>ين المھم>>ين ال>>ذين ق>>اموا بنش>>اط كبي>>ر وملح>>وظ، أن تش>>كل لجن>>ة برئاس>>ة الس>>يد ع>>ارف 
والبل>دي، ومف>تش المع>ارف  ا3داريالمجل>س  أعض>اءالطالباني متصرف لواء الرمادي وعضوية عدد م>ن 

الت>ي حال>ت  ا�سباببغداد، ودرس  إلىوالموظفين، الذين تركوا الفلوجة وذھبوا  للتدقيق في خلفية المعلمين
 إل>ى) ف>رداً  ١٥ح>والي (ة لھم، بم>ا فيھ>ا دراس>ة إمكاني>ة نق>ل ع>دد م>نھم ن عودتھم، ووضع الحلول الناجعدو

ل>ى وع. )٤٢(خارج الفلوجة، وت>وفير الحماي>ة لم>ن يبق>ى م>نھم، وم>نعھم ھ>م أيض>اً م>ن التع>دي عل>ى اtخ>رين
بش>>كل اعتي>>ادي، ا�م>>ر ال>>ذي فس>>ره  وأعم>>الھمال>>رغم م>>ن ذل>>ك فق>>د ع>>اد ع>>دد كثي>>ر م>>نھم، ومارس>>وا حي>>اتھم 
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بين أھل الفلوجة ال>ذين ھ>م كالعائل>ة الواح>دة،  طارئعلي حيدر بأن ما حدث ما ھو إF أمر  ا3داريالمفتش 
باً ومع ذلك وتجن. )٤٣(تي نشأت بينھمال ا�دران بإزالةن الزمن كفيل بعد أن يتكرر ذلك في المستقبل، وأواست

، زي>ادة ع>دد ال>دوريات، الت>ي يج>ب أن ا3داريفي المستقبل اقترح المفتش  لما قد يحدث من خروقات أمنية
 إل>ىتكون متيقظة دائماً، واتباع الحكمة في المعالجة الفورية، لم>ا ق>د يحص>ل م>ن أح>داث، وس>وق المعت>دين 

  .سرعة ممكنة بأقصى ،)٤٤(المحكمة
 محمد شMل(ومعاون الشرطة، عّدا كMً من المعلمين  قضاء الفلوجة مقامقائم من الجدير بالذكر، أنو

ن ھ>ؤFء ش>تركين ف>ي ا�ح>داث اFس>تفزازية وأھم م>ن أش>د المتط>رفين الم) وعبد هللا خليل وف دنھاشؤور
، بل اقترح نقلھم خ>ارج من عودتھم لما قد يتعرضوا له من اعتداء ا3داريبغداد، وحذر المفتش  إلىھربوا 

ن القائممق>ام رأى أيض>اً، أن F يقتص>ر النق>ل عل>ى ھ>ؤFء المعلم>ين، وإ .)٤٥(منطقة الفلوجة، وتم ذلك بالفع>ل
مم>>ن تع>>رض لMعت>>داء علي>>ه ) ش>>رطة ومفوض>>ين(لش>>رطة بالنق>>ل وإنم>>ا ض>>رورة ش>>مول ع>>دد م>>ن أف>>راد ا

النق>>ل عل>>ى مع>>اون الش>>رطة فق>>ط، وإنم>>ا  بأض>>رار جس>>دية ومعنوي>>ة كبي>>رة ج>>راء ا�ح>>داث، وأن F يقتص>>ر
 با3ض>افةفي المس>تقبل  أخرى لحمايتھم من أي تعديات ضرورة نقل كل من شارك في ا�حداث، إلى أماكن

المقت>رح عل>ى أن  ا3داريوأي>د المف>تش . ف>ي الفلوج>ةلھ>م إيجاد مواقع جديدة لعملھم تبعدھم عما حص>ل  إلى
  .)٤٦(رطة الذين اشتركوا في حوادث اFستفزازيقتصر على موظفي الشرطة وضباط صف الش

ض>رورة إيج>اد  إل>ى ا�ح>داثكم>ا اس>تدعت ھ>ذه  .اس>تتباب ا�م>ن إل>ىالمش>ددة  ا3جراءاتفأدت ھذه 
دائرة أمن خاصة ف>ي الفلوج>ة يرأس>ھا مف>وض أم>ن، ب>دFً م>ن وج>ود عري>ف أم>ن، ض>من مرك>ز الش>رطة، 

عل>>ى عل>>ي حي>>در  ا3داريل>>ح المف>>تش ق أمن>>ي، وأخ>>ر أيللعم>>ل جنب>>اً إل>>ى جن>>ب م>>ع الش>>رطة لمن>>ع ح>>دوث 
  .)٤٧(مركز الفلوجة �ھميةضرورة ا�خذ بتوصياته 

عليھ>ا اFس>تقرار، ول>و ظاھري>اً ف>ي  في المدين>ة الت>ي ب>دا ا�وضاع تھدئة إلى ا�منية ا3جراءاتأدت 
وبين مؤي>دي الح>زب   يةالقومية العربية البعث" في السر بين مؤيدي بعض العقائد  ن بقيت متفاعلة، وإا�قل

ت>راقبھم وتتعام>ل معھ>م  ا�مني>ة ا�جھ>زةال>ذين كان>ت Fسيما بين الطلبة ومعلميھم،  )٤٨("  المنحل ا3سMمي
  .)٤٩(عبد القادر الحيدري ا3داريبشدة وتبتر نشاطاتھم في مھدھا على حد قول المفتش 

  
  :الفلوجة والمقاومة الشعبية

  
وخارجي>>اً، أخ>>ذ ق>>ادة الث>>ورة  ف>>ي الع>>راق، داخلي>>اً  ١٩٥٨تم>>وز  ١٤ ب>>النظر لhخط>>ار المحدق>>ة بث>>ورة

 ا3قل>يمة الشعب نفسياً وإعMمياً بشأن تشكيل قوات شعبية لحماية الثورة والجمھورية، تيمناً بم>ا ق>ام ب>ه بتھيئ
نص>>ار الس>>Mم ف>>ي � )٥٠(وبھ>>ذه المناس>>بة، وجھ>>ت اللجن>>ة التحض>>يرية دةالش>>مالي للجمھوري>>ة العربي>>ة المتح>>

" حرك>ة أنص>ار الس>Mم" ھ>ذه الق>وة واFلتف>اف ح>ول  إل>ىأبناء الفلوج>ة، ت>دعوھم لMنتم>اء  إلىنداًء الفلوجة 
ن ف>ي إنج>اح تجرب>ة تش>كيل ق>وات المقاوم>ة الش>عبية، ، أراد الع>املوا3عMمي>ةوتوافقاً م>ع ھ>ذه الحمل>ة . )٥١(

الع>راق مف>تش المقاوم>ة الش>عبية  إل>ى ج>اء اFستفادة من خبرة الجمھورية العربية المتحدة في ھذا الش>أن، إذ
في تنظيم ھذه القوات ف>ي الع>راق، عل>ى ح>د م>ا ج>اء بمقال>ة  الي، المقدم رشيد المفلح ل�سھامالشم ا3قليمفي 

ومن أجل ذلك بادرت القيادة العامة للقوات المسلحة، وفي مقدمتھا . )٥٢(عبد الحميد حمودي في جريدة البMد
، أع>دائھاوقائي>ة لحماي>ة الث>ورة م>ن  إج>راءات فته وكيMً ل>وزارة ال>دفاع باتخ>اذسم، بصالزعيم عبد الكريم قا

لتش>كيل ق>وات عس>كرية ش>عبية، عرض>ه عل>ى  ١٩٥٨لس>نة ) ٣(مش>روع ق>انون رق>م  ا3ج>راءاتومن ھذه 
قاً وف )٥٣("قانون المقاومة الشعبية" باسم  ١٩٥٨من آب  ا�ولفي  عليه الموافقة زراء، الذي تمتمجلس الو

وبعدئ>>ذ ع>>ين العقي>>د ال>>ركن ش>>اكر عل>>ي قائ>>داً لھ>>ذه . م>>ن الدس>>تور المؤق>>ت للجمھوري>>ة العراقي>>ة) ١٨( للم>>ادة
وزارة ال>دفاع، حي>ث  إلىالعراقية، ومنھا وفد الفلوجة،  ا�لويةوبھذه المناسبة توجھت وفود من . )٥٤(القوات

، ال>ذي بع>د أن رح>ب بھ>م، ا لل>زعيم ف>ي ق>رارهالمقر الرسمي للزعيم عبد الكريم قاسم، معلنةً تأييدھا ودعمھ
ن الجمي>ع رج>اFً ونس>اًء وأ" الدرع الحصين للجمھوري>ة"بتشكيل قوات المقاومة الشعبية  بلغھم بقرب البدءأ

آب  التط>>وع ف>>ي الس>>ادس م>>ن أب>>وابووفق>>اً ل>>ذلك فتح>>ت . )٥٥(ون لMنض>>مام إليھ>>ا، دفاع>>اً ع>>ن ال>>وطنوم>>دع
ف>ؤاد الرك>ابي أم>ين س>ر ح>زب البع>ث الس>يد ن ف>ي مقدم>ة المتط>وعين في كل مكان من العراق وك>ا ١٩٥٨

ول>>م يقتص>ر إذن التط>>وع عل>ى الع>>راقيين فحس>>ب، ب>ل ش>>مل حت>>ى  .)٥٦(ا3عم>>ارالعرب>ي اFش>>تراكي ووزي>ر 
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Fنض>مام لھ>ذه وم>ن أج>ل تجن>ب ت>ردد الكثي>ر ف>ي ا. العرب، والجميع خاضعين في تط>وعھم لش>روط معين>ة
بَ>اِط اْلَخْي>ِل � القرآني>ة باtي>ةربطھ>ا  يھ>ان علالقوات حاول الق>ائمو ٍة َوِم>ن رِّ >ن قُ>وَّ >ا اْس>تَطَْعتُم مِّ وْا لَھُ>م مَّ َوأَِع>دُّ

ُكمْ  ھ>ذه الق>وات ب>وزارة ال>دفاع، الت>ي قام>ت بت>دريب المتط>>وعين  وألحق>ت. )٥٧(�تُْرِھبُ>وَن بِ>ِه َع>ْدوَّ ّهللاِ َوَع>ُدوَّ
 إس>ھامھا إل>ى با3ض>افةم في خدمة القوات المس>لحة النظامي>ة، ومؤھMتھ إمكانياتھمعسكرياً، واFستفادة من 

  .والدفاع عن البMد، وفق تعليمات تصدرھا القوات المسلحة ا�منفي حفظ 
وف>>ي  )٥٨(الفلوج>>ة وض>>واحيھا أھ>>اليع>>دد م>>ن ) منظم>>ة المقاوم>>ة الش>>عبية(نتم>>ى لھ>>ذه الق>>وة الولي>>دة ا

 المح>امي إل>ى إض>افة ي>ب الرك>اع ومجي>د چاب>كوحب شريف ومحمد شMل ورؤوف دنھ>اش مقدمتھم قدوري
آخ>رين م>ن أھ>الي الفلوج>ة رھ>ن  ا�فن وراءه أربع>ة إ: " ميلي، الذي أعل>ن تطوع>ه، وق>العبد المجيد الج

دفاعاً عن الجمھورية الفتي>ة تح>ت قي>ادة ال>زعيم عب>د الك>ريم " جھاداً مقدساً "  ا�مرعاداً " لتطوعھم ا3شارة
متد ذلك سبة ليس في الفلوجة فحسب، وإنما اد أخرى من المعلمين والموظفين والككما انتمت أعدا .)٥٩(قاسم
، االمتربص>ين بھ>ا س>وءً  أع>دائھاالصقMوية، تدفعھم العاطفة الوطنية برغبتھم في الدفاع عن الثورة م>ن  إلى

ابلت>ه وھذه النظرة للمقاومة وجدت في حديث العقيد عب>د الس>Mم محم>د ع>ارف نائ>ب رئ>يس ال>وزراء ف>ي مق
أع>داد  وعلي>ه انتم>ت. )٦٠(لواء ال>دليم ال>ذي أراد أن يك>ون ك>ل واح>د م>نھم ھ>و بمثاب>ة المقاوم>ة الش>عبية �ھل

دون تميي>>ز ب>>ين رج>>ال ونس>>اء ت>>دفعھم وطني>>تھم من>>ذ الب>>دء ب>>التطوع حت>>ى ك>>ان م>>ن  كبي>>رة م>>ن الم>>واطنين
القوة ومحاولة يوعيين على ھذه ولكن سيطرة الش. )٦١(المتطوعين للمقاومة متصرف لواء الرمادي وزوجته

ر غيّ>>تخ>>دم أھ>>داف الح>>زب الش>>يوعي، عن>>دھا ب>>دأ الن>>اس ت>>دريجياً ينس>>حبون منھ>>ا لت الت>>ي ةتوجيھھ>>ا الوجھ>>
كم>ا  –انطباعاتھم عنھا، إF القليل منھم بقي على موقفه، والذين طالتھم يد خص>ومھم السياس>يين فيم>ا بع>د   

      .ذكرنا
المج>اور  مقھ>ى العروب>ة وم>ن، من بناية القائممقامية  مق>راً لھ>م  الفلوجةفي  اتخذت المقاومة الشعبية

وأنھ>>م أص>>بحوا " مقھ>>ى الش>>بيبة الديمقراطي>>ة"باس>>م، )٦٢(لھ>>م ملتق>>ىً  س>>ينما الرص>>افي الص>>يفي ف>>ي الفلوج>>ةل
نھم سيطروا على مقدرات أھاليھا حتى وصل بھم ا�مر �في المدينة  مصدر قلق لhھالي ولhجھزة ا�منية

نالوا م>ن كرام>ة قد ). عضب، وغيرھما�ھاشم عبطة وصالح ا(تباعھا اً من أأوج قوتھم حداً بلغ أن عددفي 
، الذين بادر عددمنھم ايضاً باسترضاء المقاومة الشعبية بش>تى الط>رق دفع>اً �ذائھ>م عدد من وجھاء الفلوجة

، وحم>دي الحس>ين وغي>رھم M مھي>دي،أحمد الكاظم وص>الح الم>منھم، من أمثال ) الخاوة(كما أخذوا ا3تاوة 
ش>ريف الع>اني ومحم>د ش>Mل  ق>ّدوري (الرغم من معارضة عدد من قادة الشيوعيين في المدينة، منھم على 

 ا�م>ور أكث>رمم>ا أزم و .Fنقسامھم على بعضھم ا�سباب، أحد ت ھذه ا�فعالصبححتى أ) ورؤوف دنھاش
باعتق>>ال ع>>دد م>>ن أھ>>الي الفلوج>>ة الب>>ارزين ) المقاوم>>ة(ب>>ين المقاوم>>ة الش>>عبية وأھ>>الي الفلوج>>ة، قي>>امھم 

وأحم>د عل>ي  اومحم>د الش>اھ ذياب الكبيسي وشعبان فاضل فرج الكبيسي(ياً، من أمثال والمخالفين لھم سياس
و غال>ب الش>اھا و رش>يد م>ّدلس الجب>وري و  النوري وحسناوي العيفان وخليل الجبوري وس>عدي الجب>وري

 ومم>ا زاد الط>ين بل>ة إص>دار الح>اكم العس>كري الع>ام) وغي>رھم م>زه عب>ودفيّاض س>عد و محم>د ع>ايش و ح
إم>ام وخطي>ب ج>امع الفلوج>ة  )٦٣(أمراً باعتقال الشيخ عبد العزيز سالم الس>امرائي اللواء أحمد صالح العبدي

 احتجاج>اتھم عل>ى اعتقال>ه حت>ى الكبير، مما ولد حالة امتعاض واسعة لدى أھالي الفلوجة الذين استمروا في
حمل>ة تص>فيات  إل>ىجلب الويMت وزيادة النقمة الشعبية عليھم، فعرضھم  كل ما تقدم .)٦٢(طMق سراحهتم إ

 إل>ى ا3ج>راءذل>ك  فعج>ل. القت>ل أو الخ>روج م>ن الفلوج>ةم>ا تھم ب>ين خي>ارين F ثال>ث لھم>ا، إواسعة، وض>ع
 )٦٥("مقھ>ى العروب>ة" كالس>ابق ى الملتق>قھ>ى غلق مقرھ>ا وع>ادت المف>أُ . المقاومة الشعبية ف>ي المدين>ة انتھاء

ران بقي>ة ن كانت>ا تس>يّ الديمقراطي>ة اللت>ي ة الش>عبية، وغل>ق مكت>ب الش>بيبةلغاء المقاوم>وعاد الھدوء إليھا بعد إ
  . النقابات في المدينة، بل اللواء بأكمله

ف>ي  فع>الھم القاس>يةك>ريم قاس>م والش>يوعيين عل>ى خلفي>ة أوF يخف>ى أن الخ>Mف ال>ذي نش>أ ب>ين عب>د ال
أدى  ذل>ك ولك>ن. )٦٤(التي عجل>ت ف>ي انحس>ارھم وفش>لھم ف>ي الفلوج>ة ا�سبابالموصل وغيرھا، كانت أحد 

الواجھ>ة السياس>>ية بع>>د أن  إل>>ىل>ى تزاي>>د نف>>وذ ح>زب البع>>ث العرب>>ي اFش>تراكي، وعودت>>ه ف>ي الوق>>ت ذات>>ه إ
  .)٦٧(وقت طغيان المقاومة الشعبية ا�نظارتوارى عن 
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  :الحرس القوميشباط وتشكيل  ٨ثورة 
ق>ادة كب>ار  إع>دامنظراً لتزايد التقاطع وعمق الخMف بين التيار القومي وعبد الكريم قاسم Fسيما بعد 

في الجيش العراقي بعد فشل ثورة الشواف، وصل حداً أن قام ھؤFء القوميون، بث>ورة ف>ي  من ضباط التيار
ين من الثوار في الفلوجة، حضور واضح بع>د وكان للبعثي. على نظام حكم عبد الكريم قاسم ١٩٦٣شباط  ٨

عب>ور أي إم>دادات عس>كرية  تكليف حزب البعث لھم بواجبات حراسة الجس>ر الحدي>دي ف>ي المدين>ة ليمنع>وا
الواج>ب، ع>دد م>ن رج>ال مرك>ز  ھ>ذا وق>د س>اندھم ف>ي تنفي>ذ. تي من الحبانية أو الرم>ادي لمواجھ>ة الث>وارتأ

  .)٦٨(شرطة الفلوجة
عض>اء يس>اً للجمھوري>ة بع>د إعف>اء رئ>يس وأ، انتخب عب>د الس>Mم محم>د ع>ارف رئوبعد نجاح الثورة

عل>ى ي>د عب>د م>ن مش>اكل سياس>ية َولِم>ا واجھ>ه عب>د الس>Mم . )٧٠(، وتأليف الوزارة الجديدة)٦٩(مجلس السيادة
مجل>س لخدماته، فقد منحه المجلس ال>وطني لقي>ادة الث>ورة، رتب>ة مش>ير رك>ن، وق>رر ال اً الكريم قاسم، وتقدير

     .  )٧١(الوطني أيضاً، حل الحزب الشيوعي العراقي
  

  :الحرس القومي
، ض>>د نظ>>ام حك>>م عب>>د الك>>ريم قاس>>م، أص>>در المجل>>س ال>>وطني لقي>>ادة ١٩٦٣ش>>باط  ٨بع>>د قي>>ام ث>>ورة 

وج>اء ف>ي ديباج>ة . ، أعلن بموجبه تش>كيل ق>وات الح>رس الق>ومي١٩٦٣شباط  ٨في ) ٣(الثورة، بياناً برقم 
 ذه الق>>وات ش>>كلت بن>>اء عل>>ى مقتض>>يات المص>>لحة العام>>ة والح>>رص عل>>ى س>>Mمة الم>>واطنينالبي>>ان، ب>>أن ھ>>

ل>ى الث>ورة وال>وطن والجمھوري>ة، إض>افة إ ورغبة في المش>اركة الش>عبية ف>ي حماي>ة والمحافظة على ا�من
ن المواطنين والجيش والش>رطة للتع>او والشرطة في رعاية المواطنين، ودعا البيانمساعدتھا قوات الجيش 

قانون>اً ل>ه،  ع المجل>س ال>وطني لقي>ادة الث>ورة ف>ي الي>وم نفس>ه،، كم>ا ش>رَّ مع الحرس القومي في أداء واجباته
ّدل بع>د أربع>ة إF أن القائ>د الم>ذكور بُ>. )٧٢(ى العقيد الركن عبد الكريم مص>طفى قيادت>هن يتولتقرر بموجبه أ

  . )٧٣(منذر توفيق الونداوي أيام فقط، بالمقدم
خاص>ة،  فق>د قات>ل الث>وار بشراس>ة ف>ي بغ>داد Fسيما المقاومة الشعبية م عبد الكريم قاسم،أما نظام حك

ف>ي ) ١٣(ب>رقم  بي>ان إصدار ع المجلس الوطني لقيادة الثورة إلىمما دف. بالنظام Fرتباط وجودھا وسMمتھا
 بإب>ادةي، القطع>ات العس>كرية وق>وات الش>رطة والح>رس الق>وم أمر بموجب>ه آم>ري ١٩٦٣شباط  الثامن من

  . عن تواجدھم با3خبارالبيان، الشعب  ، ودعابا�منالشيوعيين المقاومين والمخلين 
التي كانت مس>اندة ) ن في ركابهكاFتحاد السوفيتي والسائري(من جانب آخر، شنت الدول اFشتراكية 

لنقاب>ة  ا3داري>ة ي>أةال>ذي احتج>ت علي>ه الھ ا�م>رحملة إعMمية واسعة عل>ى الث>وار،  ،لحكم عبد الكريم قاسم
ن اطم>ئن الث>وار عل>ى نج>اح وبع>د أ. )٧٤(التعليمي>ة ف>ي المنطق>ة ا�س>رةس>م جم>اھير المعلمين في الفلوجة، با

ف>ي " رمض>ان ١٤ش>ھداء ث>ورة " ب>ـ أس>موھمفي الفلوجة مج>الس الفاتح>ة عل>ى أرواح ال>ذين  أقيمتالثورة، 
  .)٧٥( ١٩٦٣من آذار الثالث عشر  السيد توفيق الشيخ جاسم الجميلي فيمقھى 

ال>>رغم م>>ن ارتباطھ>>ا الرس>>مي ب>>الجيش، إF أنھ>>ا وقيادتھ>>ا تص>>رفت عل>>ى ن ق>>وات الح>>رس الق>>ومي، إ
حتى انفرط عقد . )٧٦(من تصرفاتھم نقمة المواطنين الذين ضاقوا ذرعاً نقمته و عليھا بمعزل عنه حتى جلبت

 ١٩٦٣الثال>ث عش>ر م>ن تش>رين الث>اني  الوفاق بالتحرك العسكري الذي قامت به قوات الحرس القومي ف>ي
بھ>ا الجھ>از الحزب>ي  ، لم يرضَ ١٩٦٣الحادي عشر من تشرين الثاني  في اعلى خلفية تعيين قيادة جديدة لھ

فس>>يطروا عل>>ى أث>>ر ھ>>ذا . )٧٧(عل>>ى رأي قي>>ادة الح>>رس متمثل>>ة بمن>>ذر الون>>داوي –البعث>>ي وقيادت>>ه القطري>>ة 
أن قص>>فوا القص>>ر الجمھ>>وري وغي>>ره م>>ن ح>>داً،  ا�م>>روص>>ل ف>>ي ال>>بMد، ب>>ل  ا�م>>ورالتح>>رك عل>>ى زم>>ام 

. لھ>مالت>ي أخ>ذت حينئ>ذ ت>ذيع برقي>ات التأيي>د  ا3ذاع>ةالمقرات المھمة ف>ي الدول>ة، كم>ا س>يطروا عل>ى مبن>ى 
خارجاً على حزب البعث العرب>ي اFش>تراكي، وعندئ>ذ ق>ام الس>يد  القومي د الحرسثر ھذه الحادثة عُ وعلى إ

علي صالح السعدي، نائب رئيس ال>وزراء السيد يترأسھا ) الحرس(كيل قيادة جديدة له أحمد حسن البكر بتش
ا�م>ر بض>رب القي>ادة البديل>ة،  ا3ج>راءأما منذر الونداوي فقد رد عل>ى ھ>ذا . )٧٨(العام للحزب ا�مينونائب 

 عش>ر م>ن الث>امنح>د التص>ادم م>ع الح>رس الق>ومي ف>ي  ال>ذي عدت>ه الحكوم>ة تم>رداً عس>كرياً، أوص>لھا إل>ى
وذل>ك بع>د إذاع>ة " ردة تش>رين الس>وداء"الذي بات يعرف لدى البعثيين في الع>راق ب>ـ ١٩٦٣تشرين الثاني 

لق>>اه عب>>د الس>>Mم محم>>د ع>>ارف رئ>>يس الجمھوري>>ة ف>>ي ص>>بيحة ذل>>ك الي>>وم، مھاجم>>اً في>>ه ال>>ذي أ ا�ولالبي>ان 
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عت>دتھم وأ أس>لحتھمإي>اھم بتس>ليم  الذين سماھم بالحرس الMق>ومي مطالب>اً  -بعد إعMن حله –الحرس القومي 
   .)٧٩(فوراً  ا3عدامد المخالف خائناً وينفذ فيه حكم أقرب نقطة عسكرية، وبعكسه عُ  إلىوما بعھدتھم 

  :الفلوجة والحرس القومي
الحرس القومي، فق>د تط>وع فيھ>ا،  كلت بموجبه قواتشُ سالف الذكر، الذي ) ٣(لبيان رقم بعد إعMن ا
ومنھم أھل الفلوجة، الذين بادروا من جانبھم على الف>ور، بتش>كيل قي>ادة للح>رس الق>ومي كثير من العراقيين 

وغانم أحم>د وس>لمان  وشكري صبري الحديثي جميل داود آمر للحرس القومي(من  في المدينة، التي تألفت
ام>ةً، ف>ي م>ن ال>دوافع ا�ساس>ية الت>ي دفع>ت أھ>ل الفلوج>ة والع>راقيين ع وك>ان .)٨٠()وحميد علي السعد عبيد

اFنتماء لھذه القوات، المعاناة القاسية التي تحّملوھا عل>ى أي>دي ق>وات المقاوم>ة الش>عبية، Fس>يما ممارس>اتھا 
بتعذيب المواطنين في معتقMت كتائب ال>دبابات ببغ>داد، با3ض>افة لم>ا ق>اموا ب>ه م>ن اعتق>اFت واس>عة بح>ق 

  .التي أشرنا إلى عدد منھا –ة العديد من وجھاء الفلوجة ورموزھا اFجتماعية والديني
ص>بحت قي>ادة وأ مكتب>ة العام>ة الحالي>ة، مق>راً لھ>ا،الحرس القومي في الفلوجة من بناية القيادة اتخذت 

جمي>ل داود السيد  وعليه توFھا. دة للحرس القومي فيھاحزب البعث العربي اFشتراكي في الفلوجة، ھي قيا
جة إلى بغداد بعد عدة أشھر من توليه تل>ك القي>ادة، خلف>ه فيھ>ا الس>يد سالف الذكر، ولكن بعد انتقاله، من الفلو

ومن النشاطات اFجتماعية للحرس القومي في الفلوجة، قيامھم بحملة تبرعات . )٨١(شكري صبري الحديثي
المدين>ة، اھيري ف>ي إح>دى الس>احات الكبي>رة اتبعوھا باحتفال جم>" ١٩٦٣شباط  ٨شھداء ثورة "لما سمي بـ

، تخلله كلم>ات وخط>ب وأھ>ازيج ١٩٥٨من شباط  ا�ولالمصرية في  -ذكرى قيام الوحدة السوريةبمناسبة 
  . )٨٢(تھلل للقومية العربية

م>ن ق>وات  في الفلوجة، كما أُخذ على غي>رھم الرغم مما تقدم فقد أُخذ على الحرس القوميولكن على 
لس>لبيات Fس>يما س>وء معامل>ة ع>دد م>ن الكثي>ر م>ن ا ،ال>بMد ول>و بدرج>ة أق>ل ف>ي الفلوج>ة عم>وم الحرس في

لغيرھ>ا  لخMف>ات شخص>ية معھ>م أو وجھاء المدينة وشيوخھا، لرفضھم اFلتحاق بق>وات الح>رس الق>ومي أو
) قاس>م عب>دالكريم وعب>داللطيف حس>ن الجب>وري (وكذلك إرھاب البعض اtخر من الم>واطنين  ا�سبابمن 

 ا3خ>وانتحرك>ات تحرك>اتھم وومراقب>ة  جوامع والشباب بدقةمراقبتھم ال إلى با3ضافة، بأعتقالھم بتھم شتى
 ،عب>د ال>رحمن الص>عب عل>ى س>بيل المث>ال وغي>رهالمسلمين في الفلوجة، واعتقال عدد م>نھم كالح>اج طال>ب 

خطي>ب الج>امع الكبي>ر ف>ي الفلوج>ة، عل>ى حتى طالت اعتقاFتھم الشيخ عب>د العزي>ز س>الم الس>امرائي إم>ام و
مرك>ز التوحي>د (رة لدى أھالي الفلوجة الذين تجمع>وا وأحتش>دوا أم>ام مرك>ز الش>رطة الرغم من مكانته الكبي

 ١٨وعلي>ه ك>ان ق>رار ح>ل ق>وات الح>رس الق>ومي ف>ي . )٨٣(ول>م يبرح>وا مك>انھم حت>ى أخل>ي س>بيله) فيما بعد
 مفرح>اً للمس>تائين م>نھم، إF أن الح>رس رفض>وا اFستس>Mم وتنفي>ذ الق>رار ف>ي أم>اكن ١٩٦٣تشرين الث>اني 

ومنھا الفلوجة، الذين قرروا على م>ا يب>دو، الص>مود حت>ى النھاي>ة، باس>تدعائھم اتب>اعھم مختلفة من العراق، 
  .مقرھم الرسمي إلىمن منازلھم 

ن التأييد الواسع الذي حظي به قرار حل قوات الحرس القومي كان وراء الرغبة الجادة ل>دى أجھ>زة إ
ذلك بتطويق مقرھم م>ن ك>ل مك>ان، م>ع محاول>ة المحافظ>ة عل>ى العشائر، بتنفيذ القرار ووعدد من الحكومة 

 3قن>اعھم )٨٤(سMمة أفراد الحرس لكونھم من أبناء الفلوج>ة، وعلي>ه ج>رت من>اداتھم عب>ر مكب>رات الص>وت
، اtخر تجاب عدد منھم للنداء، ورفض العددفاس. مركز الشرطة المجاور لمقرھم إلىنفسھم بوجوب تسليم أ

ف>ي  أس>ھمتإليھم، م>ن ان ق>وات عس>كرية س>تنجدھم ت>أتي م>ن معس>كر الحباني>ة، مم>ا على أمل وعود كيلت 
الم>وت أو اFستس>Mم، إF أنھ>م اخت>اروا  وضعوا أمام خيارين صعبين ج>داً إم>اوعندئذ . )٨٥(المحاولة  إفشال

لتص>لب وأدى ا. الدفاع عن موقفھم حتى النھاية، وليس من المستبعد أن ھدد بعضھم البعض بعدم اFستسMم
الم>دعو ح>اتم الح>اج محم>د العب>اس الجميل>ي م>ن الجم>وع  ا�ھ>اليقيام الح>رس بقت>ل أح>د  إلىفي المواقف، 

ً شخص>) ١٣(مقتل  إلىالفعل شرارة الھجوم عليھم بوابل من الرصاص أدى  فكان ذلك. المحاصرة لمقرھم  ا
.  من تمك>ن م>ن الھ>رب بطريق>ة م>اوھم كل الذين كانوا موجودين في المقر تقريباً، اللھم إF. )٨٦(من الحرس

وكان الباحث حينھا تلميذاً في مدرسة الوثبة اFبتدائية للبنين، سمع بأذنه أصوات إط>Mق الن>ار ب>ين الح>رس 
ف>ي إح>دى غ>رف مق>ر الح>رس  لعملية الدموية جثث القتلى مص>فوفهكما شھد بعينه بعد انتھاء ا. وخصومھم

اء المكتبة التي عادت بعد زوال الحرس مكتبة عام>ة كم>ا كان>ت القومي التي ھي اtن مخزن كتب إعارة قر
ومن الجدير بال>ذكر أن>ه ك>ان م>ن الممك>ن أن تتط>ور ا�م>ور وتتوس>ع المواجھ>ات ل>وF حض>ور  .ولحد اtن
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اج>دة ح>ول مق>ر الح>رس الجيش القادم من الحبانية ف>ي الوق>ت المناس>ب وحس>م ا�م>ر بتفري>ق الجم>وع المتو
  .)٨٧(ى كل شيءن انتھالقومي، بعد أ

من أفراد الحرس القومي الذين لم يتواجدوا في المقر، فقد لوحق>وا ف>ي  اً أن عدد إلى ا3شارةوFبد من 
وأحي>ل م>ن ألق>ي . أو نج>و م>ن الم>وت ھن>اك الذين تخف>وا عن>دھم، وقتل>وا أو جرح>وا أقربائھمبيوتھم أو لدى 

س>ه ال>زعيم س>كر الوش>اش، ال>ذي ك>ان يرأف>ي مع ا�ولمحكمة المجل>س العرف>ي العس>كري  إلى القبض عليه
إذ ح>وكم عش>رون . كل من العقيد ھاش>م الس>امرائي والمق>دم عب>د الھ>ادي ص>الح محمد نافع أحمد، وعضوية

قض>اء الفلوج>ة فيص>ل العرفية، وكان من بين المتھم>ين قائممق>ام  ا3دارةمن مرسوم ) ١١(منھم وفق المادة 
 ية الفلوجة طالب سالم المعاضديي صبري الحديثي ورئيس بلدعبد نجم العبدلي وآمر الحرس القومي شكر

كتبة العامة موظف في الم(ومزھر مطني عواد  ابن رشد اFبتدائية للبنين وسعدي عياش عريم مدير مدرسة
وفي وقت Fحق أصدر الفريق طاھر يحيى رئيس الوزراء قراراً بموج>ب ق>انون . )٨٨(وآخرين )في الفلوجة

شمول كافة قضايا القتل المرتكبة من أفراد الح>رس الق>ومي المنح>ل، باختص>اص مح>اكم السMمة الوطنية، ل
   .)٨٩(أمن الدولة

وفي الختام نود القول، بأن سياسة الرئيس عب>د الس>Mم محم>د ع>ارف تج>اه البعثي>ين عام>ةً، والح>رس 
ف>ي منطق>ة القرن>ة القومي خاصةً، عّرضته لمخ>اطر كثي>رة، أقس>اھا حادث>ة س>قوط الط>ائرة الت>ي كان>ت تقل>ه 

  .، والتي أودت بحياته وحياة رفاقه عند سقوطھا١٩٦٦جنوب العراق، في الرابع عشر من نيسان 
  

  :الھوامش
م>ع مقابل>ة ؛ ٢٠٠٩/ ١٠/ ١في  مع السيد عبد هللا عريممقابلة ؛ ٢٠٠٨/  ٣/  ١٤في  مع السيد علي حسين الدباس مقابلة .١

 .٢٠١١/ ١١/ ٢٠الحمو عويد محمد إبراھيمالسيد 
ك>ي ف>ي لالرافض>ة للنظ>ام الم ا�خ>رى ا�ح>زاب، كم>ا أي>دتھا ١٩٥٨تم>وز  ١٤أيد حزب البعث العربي اFشتراكي ثورة  .٢

إF أن التأيي>د البعث>ي تمي>ز عل>ى غي>ره وبش>كل غي>ر اعتي>ادي، عن>دما . الش>ارع بمناس>بة الث>ورة إلىالتي نزلت  المظاھرة
 إل>ىليم>ات فوري>ة م>ن قي>ادة ح>زب البع>ث ي>أمر اتباع>ه ب>النزول ت تعيين في المظاھرة بكثافة، فجاءFحظ تواجد الشيوع

 .ن غيرھمابتميز ع ط من الشيوعيين، التي يوجھھا اFثناننشالمظاھرة بصورة أكثف وأ
 ٢٢ف>ي مع السيد عبد الواحد منص>ور الكبيس>يمقابلة ؛ ٢٩/١٢/٢٠١٠في  مع السيد فرحان عبد الكريم الصعبمقابلة          

 .١٩٥٨/ تموز/  ١٤من قيادي حزب البعث العربي اFشتراكي في الفلوجة قبل ثورة ھما و . ٢/٢٠١٢/
حي>ث حص>ل  ١٩٦٧، درس ونشا فيھا، دخ>ل كلي>ة الق>انون والسياس>ة ف>ي جامع>ة بغ>داد ع>ام ١٩٣٧ولد في الفلوجة عام  .٣

، بع>دھا عم>ل ١٩٧٤اھرة ع>ام على شھادة البكالوريوس في القانون، ثم أكمل الدبلوم في القانون الجن>ائي ف>ي جامع>ة الق>
ثم تقلد منصب مدير الشؤون اFجتماعية في محافظة ا�نبار، عم>ل ) وزارة التربية فيما بعد(موظفاً في وزارة المعارف 

، وبع>د عودت>ه إل>ى الع>راق تقل>د منص>ب م>دير ع>ام ف>ي وزارة ١٩٧٨ -١٩٧٢للقنصل العراقي ف>ي الق>اھرة ع>ام  اً معاون
 .، حيث عمل في المحاماة١٩٧٩ة، تقاعد بعدھا بشكل رسمي في عام العمل والشؤون اFجتماعي

نظراً للموقف المتھاون للحكومة العراقية من العدوان الثMثي عل>ى مص>ر ف>ي التاس>ع والعش>رين م>ن تش>رين ا�ول ع>ام  .٤
بھ>ة فك>ان ذل>ك الموق>ف س>بباً لت>أليف الج، وعلى عك>س الموق>ف الش>عبي الع>ارم ف>ي دعم>ه للموق>ف المص>ري ،  ١٩٥٦

حكم  إسقاطالتي ھدفت الى ) والوطني الديمقراطي والبعث العرب والشيوعي  اFستقMل(  ا�حزابالوطنية المتحدة من 
م>ن الطلب>ة وغي>رھم للقي>ام  أتباعھ>ا يه ألفوا قيادة ميدان مش>تركة وجھ>توعل. عبد اtله ونوري السعيد مھما كلفھم ا�مر 
مم>ا وس>ع ف>ي قاع>دة ، كم>ا تس>ببت ف>ي مواجھ>ات دموي>ة ، ى تعليق الدراس>ة بمظاھرات أقلقت السلطة حتى اضطرتھا ال

بتأليف اللجنة  الوطنية العليا التي جعلت من أولويات أھدافھا تنحية ن>وري الس>عيد والخ>روج م>ن ، المواجھة مع السلطة 
،  ١٩٥٧ف>>ي التاس>>ع م>>ن آذار ث>>م قام>>ت بعدئ>>ذ اللجن>>ة العلي>>ا بأص>>دار بيانھ>>ا ا�ول .والغ>>اء ا�دارة العرفي>>ة ، حل>>ف بغ>>داد

. وكانت الفلوجة عادة ًواح>دة منھ>ا ، لجنة تنظيمية تشعبت عنھا لجان رئيسة في معظم ا�لوية وا�قضية ، وانبثقت عنھا 
منشورات مكتبة اليقظ>ة ،  ٦ط ، ١٠ج ، تأريخ الوزارات العراقية ، عبد الرزاق الحسني :وللمزيد من التفاصيل يراجع 

،  ١٩٥٨-١٩٤٦ت>>أريخ الح>>زب ال>>وطني ال>>ديمقراطي ، ؛ فاض>>ل حس>>ين  ٢١٤-٢١٢ص،  ١٩٨٢، بي>>روت ،العربي>>ة 
 . ٣٨٦،  ٣٨٣ص ،  ١٩٦٣،بغداد ، مطبعة الشعب 

 .  ٢٠١٢/ ٢/  ٢٢مع السيد عبد الواحد منصور الكبيسي في مقابلة  .٥
ض>د البريط>انيين،  ١٩٤١في الجيش العراقي من أھل الفلوجة، ش>ارك ف>ي مع>ارك م>ايس  ھندي صالح الفMحي، ضابط .٦

الحك>م، اعتق>ل وع>رض عل>ى المحكم>ة العس>كرية  إل>ىل>ه ون>وري الس>عيد 3ولكن بعد فشل الحركة وعودة الوصي عب>د ا
وبع>د س>قوط . وأحي>ل عل>ى التقاع>د عل>ى أثرھ>ا" وس>Mمة الدول>ة ا�م>نقانون ص>يانة " الدائمة للفرقة الثالثة وطبق بحقه 

ال>زعيم عب>د الك>ريم قاس>م  إل>ى ٦/١١/١٩٥٨في ، قدم طلباً ١٩٥٨تموز  ١٤ثورة الحكم الملكي وإعMن الجمھورية بعد 
. مادي>ة ومعنوي>ة أض>راروتعويض>ه عم>ا لح>ق ب>ه م>ن  إنص>افهبصفته رئ>يس ال>وزراء ووزي>ر ال>دفاع وكال>ةً، طل>ب في>ه 
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  ٢٥٥                                   أثر الحياة السياسية في العراق على الوضع السياسي في الفلوجة
 منسي شرموط محمد المسلط. د.م.أ

ت وزارة الداخلي>ة الملف>ة ، ملفا)و. ك. د(سنرمز لھا فيما بعد بـ راجع دار الكتب والوثائق والتي ي: وللمزيد من التفاصيل
 .٢٩١ص  ١٢عريضة ھندي صالح ورفيقه و 411/136

، ١٨٩٧، عس>كري بريط>اني، وھ>و الس>ير ج>ون ب>اجوت جل>وب، ول>د ع>ام Major John Bagot Glubb كلوب باشا .٧
ف>ي المع>ارك، ترك>ت  أصابته، وعلى أثر جروح ا�ولى، واشترك في الحرب العالمية ١٩١٤تخرج في كلية ولتش عام 

ش>رق ا�ردن ع>ام  إل>ى، ث>م نق>ل ١٩٢٠خ>دم ف>ي الع>راق ع>ام  ،"أب>و حني>ك"ارھا على وجھه، ل>ذا ع>رف ب>ين الب>دو ب>ـآث
ث>م ك>ان عل>ى قيادت>ه، واش>ترك ب>ه ف>ي مع>ارك الع>رب م>ع " الفيل>ق العرب>ي"شرف على تدريب ما سمي بـحيث أ ١٩٣٠

 . ك حسين بن طMلمن قبل المل ١٩٥٧، ثم أعفي من منصبه عام ١٩٤٨الكيان الصھيوني عام 
  .  ٣٨٩، ص١٩٦٨، القاھرة، ٣اموس السياسي، طأحمد عطية هللا، الق

، مجل>ة ١٩٤١والح>رب العراقي>ة البريطاني>ة الفلوجة : منسي شرموط محمد المسلط: لMطMع على تفاصيل ذلك، يراجع .٨
   .٢٠١١ ،، كانون الثاني١، العدد ١٨للعلوم ا3نسانية، المجلد  جامعة تكريت

 .١٩٥٨آب  ٥في  ٦٣٠٧؛ جريدة الزمان، العدد ١٩٥٨آب  ٥في  ١٧، العدد ا�ولىالجمھورية، السنة جريدة  .٩
، ١٩١٤تشرين الثاني  ٢١عسكري وسياسي عراقي، رئيس وزراء، ھو عبد الكريم قاسم محمد أبو بكر، ولد ببغداد في  .١٠

دخ>ل ) محكم>ة العس>كرية العلي>ا الخاص>ةالذي ترأس بع>د ذل>ك ال(نشأ في كنف جده مع أبن خالته فاضل عباس المھداوي 
شترك في حرب فلسطين ع>ام وا ١٩٤١ثم دخل كلية ا�ركان عام  ١٩٣٤وتخرج فيھا عام  ١٩٣٢الكلية العسكرية عام 

الج>يش ا�ردن>ي ف>ي حف>ظ لمس>اعدة  ١٩٥٧ثم كلف على رأس قوة عسكرية بواج>ب توج>ه بھ>ا إل>ى ا�ردن ع>ام  ١٩٤٨
، عل>ى النظ>ام الملك>ي ١٩٥٨تم>وز  ١٤ف>ي  لس>Mم محم>د ع>ارف الث>ورة العراقي>ةل>ه عب>د اباFشتراك مع زمي قاد. النظام

وبعد إعMن النظام الجمھ>وري ف>ي الع>راق، ت>ولى منص>ب رئ>يس ال>وزراء، ووكي>ل وزارة ال>دفاع، ف>ي ح>ين . ونجح فيه
ى أث>ر خMفھم>ا سياس>ياً وعل> .تولى زميله عبد السMم محمد عارف، منصب نائب رئيس الوزراء ووزي>ر الداخلي>ة وكال>ةً 

، وحك>م علي>ه با3ع>دام ال>ذي نف>ذ ١٩٦٣شباط  ٨مع بعضھما، قاد عبد السMم انقMبا عسكريا على زميله عبد الكريم في 
 .شباط من العام نفسه ١١في 

 .٧٨١هللا، المصدر السابق، ص  أحمد عطية
ب>د الك>ريم قاس>م بمنص>ب القائ>د الع>ام ، بتعي>ين ال>زعيم ال>ركن ع١٩٥٨تم>وز  ١٤ف>ي ) ١(صدر مرسوم جمھوري برقم  .١١

كم>ا ص>در . للقوات المسلحة، وتعيين العقيد الركن عبد السMم محمد عارف بمنصب معاون القائد العام للق>وات المس>لحة
ركن عبد الكريم قاس>م بمنص>ب رئ>يس لل>وزراء ، بتعيين الزعيم ال١٩٥٨تموز  ١٤في ) ٢(مرسوم جمھوري آخر برقم 

. ي>>ة، وتعي>>ين العقي>>د ال>>ركن عب>>د الس>>Mم محم>>د ع>>ارف نائب>>اً ل>>رئيس ال>>وزراء ووك>>يMً ل>>وزير الداخلل>>وزير ال>>دفاع ووكي>>ل
 :ولMطMع على نصوص المراسيم، تراجع

 ٢٩ص ١٧، و 32050/12و، ملفات وزارة الداخلية، الملفة . ك. د
 .١٩٥٨آب  ٥في  ٦٣٠٧جريدة الزمان، العدد  .١٢
وكتاب  ٩/٨/١٩٥٨في  ٣٥٣٥حسب كتاب رئاسة ديوان مجلس الوزراء المرقم  بدل اسم لواء الدليم باسم لواء الرمادي .١٣

. ك. د: ولMط>Mع عل>ى الكت>اب. ١٠/٨/١٩٥٨ف>ي  ١٤٣٠٤تصرفية لواء الرمادي بالكتاب المرقم م إلىوزارة الداخلية 
 .32050/12و، ملفات وزارة الداخلية، الملفة 

، ١٩٢١آذار  ٢١، ول>د ف>ي بغ>داد ف>ي للجمھوري>ة العراقي>ةس عبد السMم محمد عارف، عسكري وسياسي عراق>ي، رئ>ي .١٤
، ث>م أكم>ل بع>دھا كلي>ة ا�رك>ان، اش>ترك ف>ي ح>رب ١٩٣٩درس ونشأ فيھا، التح>ق بالكلي>ة العس>كرية وتخ>رج فيھ>ا ع>ام 

الت>ي أس>قطت النظ>ام الملك>ي  ١٩٥٨تموز  ١٤عام  عبد الكريم قاسم في تنفيذ ثورة ، كما اشترك مع١٩٤٨فلسطين عام 
بع>د فه السياس>ي م>ع عب>د الك>ريم قاس>م، أتولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وكالةً، وبعد خM. لعراقفي ا

العراق في الشھر  ونقل سفيرا لبMده في بون بالمانيا الغربية دون إرادته، وبعد عودته إلى ١٩٥٨عن مناصبه في أيلول 
اس>م وأحي>ل إل>ى المحكم>ة العس>كرية العلي>ا الخاص>ة الت>ي رأس>ھا العقي>د ليه تھمة التآمر على عبد الك>ريم قالتالي وجھت إ

م ينفذ واستبدل بالسجن حتى ، إF أن الحكم ل١٩٥٨فاضل عباس المھداوي، حيث حكمت عليه با3عدام في كانون ا�ول 
ب>د الس>Mم محم>د لغاء الثوار مجلس السيادة، انتخب المجل>س ال>وطني ع، وبعد إ١٩٦٣شباط  ٨ طلق سراحهُ بعد انقMبأ

 .١٩٦٦نيسان  ١٤بحادث سقوط طائرته في  عارف رئيساً للجمھورية ومنح رتبة مشير، وبقي في منصبه حتى وفاته
   . ٧٧٩؛ أحمد عطية هللا، المصدر السابق، ص١٩٦٦ نيسان ١٥في  ٥٤٨جريدة العرب، العدد 

 .١٩٥٨آب  ٦في  ٦٣٠٨جريدة الزمان، العدد  .١٥
 .١٩٥٨آب  ١٠في  ٦٣١١جريدة الزمان، العدد  .١٦
السكرتير الخاص للزعيم عبد الكريم قاس>م،  الركن المتقاعد جاسم كاظم العزاوييمكن مMحظة ذلك في مذكرات العميد  .١٧

 .١٦٨، ص١٩٩٠تموز، بغداد،  ١٤ثورة : المعنون
. ري، وغيرھمغانم الجبو إبراھيمأحمد و وجميل حمادي الجبوري وعدنان خليل الجبوري عبد هللا خليل الجبوري: ھممن .١٨

الس>بب  إل>ىتمكن م>ن التوص>ل ن ن>الص>قMوية بعدئ>ذ، دون أ إلىبغداد ولم يعودوا  إلىھؤFء انتقلوا في سكنھم وعدد من 
 .نتشار الحزب الشيوعي ھناكالحقيقي وراء ا

 : لMطMع على إجراءات الزعيم بھذا الشأن يراجع .١٩



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ –حزيران  –العددالثاني 

  ٢٥٦                                   أثر الحياة السياسية في العراق على الوضع السياسي في الفلوجة
 منسي شرموط محمد المسلط. د.م.أ

، ترجم>ة ٣، ج١٩٥٩ -١٩٥٨العراق في الوث>ائق البريطاني>ة : ، منشورة في١٩٥٩آذار  ٢٨في ) ١٩٠(وثيقة بريطانية برقم 
نوري عبد الحميد العاني وآخ>رون، ت>اريخ ال>وزارات ؛ ١٨٣، ص٢٠٠٠ ،بغداد ، ١خليل إبراھيم حسن الزوبعي، ط: قوتعلي

؛ لي>ث عب>د الحس>ن ٣٨١، ٣٧٦، ٣٦٩، ٣٣٩، ص٢٠٠١غ>داد، ، ب١، ط١، ج>ـ١٩٦٨ -١٩٥٨ العراقية في العھد الجمھوري
 .٣٥٩، ص١٩٨١، بغداد، ٢في العراق، منشورات مكتبة اليقظة العربية، ط ١٩٥٨تموز  ١٤بيدي، ثورة الز
م>>ا ق>>رره مجل>>س  إل>>ىباFس>>تناد  ١٩٥٨تم>>وز  ٢٠ف>>ي  ١٨ش>>كلت ھ>>ذه المحكم>>ة بموج>>ب المرس>>وم الجمھ>>وري الم>>رقم  .٢٠

ث>م ألغي>ت  .داوي رئيس>اً لھ>ا، وما عرضه وزير الدفاع وكالة، عين العقي>د فاض>ل عب>اس المھ>٢٠/٧/١٩٥٨الوزراء في 
و، . ك. د: ولMط>Mع عل>ى ن>ص تش>كيلھا ف>ي. ١٩٦٣ش>باط  ٢٠ھذه المحكمة بموجب المرسوم الجمھوري الصادر ف>ي 

منشور في جريدة الجم>اھير الع>دد فھو ؛ أما قرار حل المحكمة ٥٢ص ٣٢، و32050/12ملفات وزارة الداخلية، الملفة 
 .١٩٦٣شباط  ٢١، ٩

ف>>ي  )٢٤(ه الم>>رقم عب>>د المجي>>د كمون>> ا3داريتقري>>ر المف>>تش  42050/165وزارة الداخلي>>ة، الملف>>ة و، ملف>>ات . ك. د .٢١
١٩٥٨ /١٨/١١. 

وعب>>اس ا�حم>>د  وأوFده ون>>اجي ع>>دوان الك>>اظم الخزع>>ل وإب>>راھيم الجريص>>ي وأحم>>د الن>>وري إب>>راھيمالح>>اج : م>>نھم .٢٢
كم>>ا بعث>>ت إدارة . ال>>خ.... يلمان ترك>>ي الع>>انوس>> م>>د العيس>>اوي وعب>>د اللطي>>ف جاس>>م وخلي>>ل الرع>>دوعن>>اد مح العيس>>اوي

مدرسة الوثبة اFبتدائية للبنين يتقدمھم السيد نجم الدين المدلجي مدير المدرسة برقية تأييد لل>زعيم، وك>ذلك إدارة  ومعلمو
ي>د مماثل>ة كما بعثت أيضاً معلمات وطالبات مدرس>ة الخنس>اء ف>ي الفلوج>ة ببرقي>ة تأي. مدرسة ابن خلدون اFبتدائية للبنين

 .سعدية طاھر العاني، وأخرياتو ورسمية سعد ه، عنھن فائزة نجم الدين المدلجيالزعيم على ما جاء في خطاب إلى
 لك>>ريمفرح>>ان عب>>د ا: وم>>نھم" الش>>باب العرب>>ي" كم>>ا بعث>>ت ش>>ريحة أخ>>رى ببرقي>>ات تأيي>>د لخط>>اب ال>>زعيم، منھ>>ا برقي>>ة باس>>م 

س>عدون رؤوف  بالمناسبة ذاتھا من أحم>د الك>اظم ال>راوي وبرقي>ة ثالث>ة م>ن وبرقية أخرى. حمد جميل العمروغازي نجيب وأ
  . المؤسسة للشبيبة الديموقراطية وحاتم ثابت عن الھيأة

  :للتفاصيل، مراجعة
  :ا�عدادجريدة اليقظة، 

، ١٩٥٩ك>انون الث>اني  ١٩ف>ي  ٣٠٧٢د العد، ١٩٥٩ني كانون الثا ١٤في  ٣٠٦٣العدد ، ١٩٥٩كانون الثاني  ٨في  ٣٠٥٨ 
، ١٩٥٩ش>باط  ٩ف>ي  ٣٠٩١، الع>دد ١٩٥٩ك>انون الث>اني  ٢٥ف>ي  ٣٠٧٧د الع>د، ١٩٥٩ك>انون الث>اني  ٢٠في  ٣٠٧٣د العد

؛ ١٩٥٩نيس>>ان  ٢ف>>ي  ٥٤٨٠والع>>دد  ١٩٥٩آذار  ٣٠ف>>ي  ٥٤٧٨الع>دد جري>>دة ال>>بMد، ؛ ١٩٥٩ش>>باط  ١١ف>>ي  ٣٠٩٣الع>دد 
  .١٩٥٩آذار  ٣١في  ١٣٢جريد الثورة، العدد و

  .رتبة لواء إلىقي الزعيم ناسبة ذاتھا رُ وفي تاريخ الم
أ ودرس فيھ>>ا دخ>>ل الكلي>>ة ، نش>>١٩١٦العقي>>د ال>>ركن عب>>د الوھ>>اب ب>>ن الش>>يخ عب>>د المل>>ك الش>>واف، ول>>د ف>>ي بغ>>داد ع>>ام  .٢٣

نكلترا، وانتم>ى ب>ا ا�ق>دمينمدرس>ة الض>باط  إل>ىكما انتس>ب . وتخرج فيھا ا�ركانثم دخل كلية  ،وتخرج فيھا العسكرية
لغ>ي مباش>رة حاكم>اً عس>كرياً عام>اً، وأ ، ع>ين١٩٥٨تم>وز  ١٤ ، وبع>د نج>اح ث>ورة١٩٥٣ع>ام  ا�ح>رارط لتنظيم الضبا
ك>ان عل>ى خ>Mف م>ع عب>د الك>ريم . عبد السMم محمد عارف حيث عين آمراً لحامية الموصل بأمرتموز  ١٥التعيين في 

عل>ى قي>ام مھرج>ان عل>ى أث>ر موافق>ة ال>زعيم وزادت ش>قة الخ>Mف . الثورة مبادئقاسم FختMفھما فكرياً بطريقة تطبيق 
آذار  ٨قي>ام الش>واف بحرك>ة تم>رد عس>كري عل>ى عب>د الك>ريم قاس>م ف>ي  إل>ىف>ي الموص>ل حت>ى وص>ل الخ>Mف  السMم
حي>ث دفن>ت ف>ي  ١٩٦٣ع>ام   ش>باط  ٨بعد ثورة  برة الغزالي ببغداد، ثم نقلت رفاته، قتل على أثرھا ودفن في مق١٩٥٩

 .الطبولمقبرة الشھداء في أم 
، ١٩٩٦دار الش>>ؤون الثقافي>>ة العام>>ة، بغ>>داد،  ، ١ط  ،٢، جأع>>Mم الع>>راق ف>>ي الق>>رن العش>>رينحمي>>د المطبع>>ي، موس>>وعة 

  .  ١٥٦ص
آذار  ٧في  ٥٤٥٩جريدة البMد، العدد  ؛٢٢٨، ٢٢٠، المصدر السابق صمذكرات العميد المتقاعد جاسم كاظم العزاوي .٢٤

١٩٥٩. 
 .٢٠١٢ /٢٠/٣في  مع السيد ياسين محمد سعيد الكبيسيمقابلة ؛ ٣/٢٠٠٩/ ١٢ بيسيمع السيد يوسف حمود الكمقابلة  .٢٥
 .١٩٥٩نيسان  ١٨في  ٥٤٩٠؛ جريدة البMد العدد ١٩٥٩نيسان  ١٦في  ٥٤٨٨جريد البMد، العدد  .٢٦
 .١٩٥٩آذار  ٢٥في  ٥٤٧٣للزعيم، منشورة في جريدة البMد، العدد  تأييدجاء ذلك في برقية  .٢٧
جواباً على س>ؤال لمراس>ل ص>حيفة  ١٩٥٩آذار  ٢٤للزعيم عبد الكريم قاسم في مؤتمر صحفي يوم جاء ذلك في توجيه  .٢٨

 -١٢للفترة من ) ٦(يراجع التقرير السياسي البريطاني نصف الشھري، المرقم : للمزيد من التفاصيل. التايمز البريطانية
 .١٦٦، مصدر سابق، ص ١، ط٣كتاب العراق في الوثائق البريطانية، ج منشورة في ١٩٥٩آذار  ٢٥

في ح نجي>>>ب العاش>>>ورم>>>ع الس>>>يد مص>>>ل ؛ مقابل>>>ة١٦٩الس>>>ابق، ص، وآخ>>>رون، المص>>>در ن>>>وري عب>>>د الحمي>>>د الع>>>اني .٢٩
 .٢٢/٢/٢٠١٢في مع السيد عبد الواحد منصور الكبيسي  ؛ مقابلة١٨/٤/٢٠١١

البي>اتي،  ا�مي>رب>د وال>رئيس حس>ون الزھي>ري وال>رئيس ال>ركن نج>م ع إب>راھيمالركن موس>ى  ا�ولالرئيس : شكلت من .٣٠
والتلفزي>ون والس>ينما المتجول>ة لمديري>ة الخ>دمات  ا3ذاع>ةجماعة من فرقة المسرح الح>ديث ومن>دوبو  ويرافق ھذه الھيأة

 .١٩٥٩أيار  ٩في  ٥٥٠٧جريدة البMد، العدد . اFجتماعية
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، ١٩٥٩أي>ار  ٨ -نيس>ان ٢١للفت>رة م>ن ) ٩(خMصة التقرير السياسي البريطاني نصف الشھري الم>رقم  المصدر نفسه؛ .٣١
 .٢٨٩-٢٨٨، ص١، ط٣، ج١٩٥٩ -١٩٥٨العراق في الوثائق البريطانية المنشور في كتاب 

 . ١٩٥٩أيار  ١٦في  ٥٥١٤جريد البMد، العدد  .٣٢
 .و ھؤFء ممن يحسبون على التيار القومي و ا3خوان المسلمين المناھضين للشيوعية  .٣٣
   .١٩٥٩/ ٦/  ٢٥في  ١٨٠العدد ، جريدة صوت ا�حرار  .٣٤
ھي نتاج الوحدة التي حصلت بين جمھورية مصر والجمھوري>ة الس>ورية ) ١٩٦١ -١٩٥٨(الجمھورية العربية المتحدة  .٣٥

وانتخ>ب ال>رئيس جم>ال عب>د الناص>ر رئيس>اً لھ>ا، وش>كلت س>ورية فيھ>ا ا3قل>يم الش>مالي، أم>ا  ١٩٥٨في ا�ول من شباط 
 .١٩٦١أيلول  ٢٨في نفصال تم اF ن شكلت ا3قليم الجنوبي منھا، إلى أمصر ف

تتض>من  ١٩٥٩تم>وز  ١٧ال>زعيم عب>د الك>ريم قاس>م ف>ي  إل>ى دليممذكرة قدمتھا النقابات والمنظمات الشعبية ف>ي ل>واء ال> .٣٦
 .١٩٥٩تموز  ٢٢في  ٦٥٥٢جريدة البMد، العدد . التعديات التي حصلت عليھم من العناصر التي سموھا بالرجعية

 .١٨/٤/٢٠١١في  عاشورمع السيد مصلح نجيب ال مقابلة .٣٧
والسيد عباس ا�حم>د  السيد خليل الجبوري والسيد جاسم عبد الباقي والسيد جميل داود والسيد سعدي عياش عريم: منھم .٣٨

الس>يد مھ>دي م>ع  ، مقابل>ة٢٩/١٢/٢٠١٠ مع السيد فرحان عبد الكريم الص>عب مقابلة . لعيساوي والسيد حمدي الحسينا
 .٢٠٠٩/ ٣/  ١٢في السيد يوسف حمود الكبيسيمع  مقابلة، و١٣/٥/٢٠٠٩في  صالح الجبوري

عل>ي حي>در ع>ن زيارت>ه لل>واء الرم>ادي،  ا3داريتقري>ر المف>تش  42050/165و، ملفات وزارة الداخلية، الملف>ة . ك. د .٣٩
 .٥/١٠/١٩٥٩في ) ١(المرقم 

و، ملف>ات . ك. د: راج>عF، يكونھ>ا مج>ازة م>ن الحكوم>ة أم  ، وم>نب>ا�منلMطMع عل>ى المنظم>ات والنقاب>ات وعMقتھ>ا  .٤٠
، ١٥٩، و١٠/١٩٥٩/ ٥ف>>>ي ) ١(عل>>>ي حي>>>در الم>>>رقم  ا3داريتقري>>>ر المف>>>تش  42050/165وزارة الداخلي>>>ة، الملف>>>ة 

 .٢٩٣ص
ف>>>>ي ) ٢(قم عل>>>>ي حي>>>>دري الم>>>>ر ا3داريتقري>>>>ر المف>>>>تش  42050/165و، ملف>>>>ات وزارة الداخلي>>>>ة، الملف>>>>ة . ك. د .٤١

١٢/١١/١٩٥٩. 
 ٥/١٠/١٩٥٩ف>ي ) ١(تقرير المفتش ا3داري علي حي>در الم>رقم  42050/165اخلية، الملفة و، ملفات وزارة الد. ك. د .٤٢

 .التفتيش ا3داري الموجه إلى وزارة الداخلية ھيأة
ف>>>>>ي ) ٢(تقري>>>>>ر المف>>>>>تش ا3داري عل>>>>>ي حي>>>>>در الم>>>>>رقم  42050/165و، ملف>>>>>ات وزارة الداخلي>>>>>ة، الملف>>>>>ة . ك. د .٤٣

١٢/١١/١٩٥٩. 
لَ>>ت .٤٤ محم>>د  ا�ولالح>>اكم (م>>ن مس>>ؤولية ت>>أخير معالج>>ة أح>>داث الفلوج>>ة، بس>>بب ت>>رك الحك>>ام  اً ب>>جانمحكم>>ة الفلوج>>ة  ُحمِّ

أماكن عملھم ) محمد العاني ونائب الحاكم مھدي الدراجي ا3ضافيسلطة التحقيق والحاكم له البحراني التي تعطى عادةً 
التحقيق>ات الMزم>ة  ب>إجراءحك>ام ليقوم>وا مساكنھم في بغداد، وھو ما اعت>اد علي>ه الحك>ام، وترك>وا ن>واب ال إلىوالذھاب 

ال>ذي رأى س>كن ح>اكم التحقي>ق داخ>ل  ا3داريوك>ان مح>ط اعت>راض المف>تش . ب>ه اً عند ذھابھم، وھو م>الم يك>ن مس>موح
المحلية، بحي>ث  ا�منية وا�جھزةتأثيره المعنوي والنفسي المھم على الناس  إلى با3ضافة، طارئ �يالمدينة ضروري 

العدل ب>ذلك من ھذه القضايا وعلى أثرھا، جرت مخاطبة وزارة  ون سبباً رادعاً لعدم حصول كثيرراً ما يكأن وجوده كثي
وبال>ذات لح>اكم التحقي>ق س>واء . الحكام، سواء كان بناًء تابعاً للدول>ة أو م>ؤجراً  3قامةسكن Fئق  ا�مر، وضرورة إعداد

ف>>>ي ) ٩٤٩(ف>>>وراً حس>>>ب كت>>>اب وزارة الع>>>دل الم>>>رقم وھ>>>و م>>>ا ت>>>م بالفع>>>ل . ك>>>ان الس>>>يد محم>>>د البحران>>>ي أو غي>>>ره
و، ملف>ات وزارة . ك. د:  للتفاص>يل. ح>اكم التحقي>ق محم>د البحران>ي، ف>ي الفلوج>ة إقام>ة إلىالذي أشار  ١٣/١٢/١٩٥٩

 .  ١٧٦، ص١٤٠، و١٢/١١/١٩٥٩في ) ٢(تقرير المفتش ا3داري علي حيدر المرقم  42050/165الداخلية، الملفة 
/ ٢١/١٢ف>>ي ) ٢٨٤/ س(كت>اب قائممق>ام قض>اء الفلوج>ة الم>رقم  42050/165ت وزارة الداخلي>ة، الملف>ة و، ملف>ا. ك. د .٤٥

بش>أن نق>ل المعلم>ين عل>ى خلفي>ة  ٧/١٢/١٩٥٩في  ٨٧٥متصرفية لواء الرمادي، عطفاً على كتابھم السري  إلى ١٩٥٩
 .٣١، ص٢٦قضايا أمنية، و

ف>>>>>ي ) ٢(تقري>>>>>ر المف>>>>>تش ا3داري عل>>>>>ي حي>>>>>در الم>>>>>رقم  42050/165و، ملف>>>>>ات وزارة الداخلي>>>>>ة، الملف>>>>>ة . ك. د .٤٦
 .١٧٦، ص١٤٠، و١٢/١١/١٩٥٩

ف>>>>>ي ) ٢(تقري>>>>>ر المف>>>>>تش ا3داري عل>>>>>ي حي>>>>>در الم>>>>>رقم  42050/165و، ملف>>>>>ات وزارة الداخلي>>>>>ة، الملف>>>>>ة . ك. د .٤٧
١٢/١١/١٩٥٩. 

لخ>Mف سياس>ي  تعرض الحزب ا3س>Mمي العراق>ي، إل>ى حمل>ة مط>ارة واس>عة �عض>ائه م>ن حكوم>ة عب>د الك>ريم قاس>م .٤٨
/ ٣/ ١٦، تبعه قرار حله من قب>ل الح>اكم العس>كري الع>ام ف>ي ١٩٦٠/ ١٠/ ٢١أدى إلى غلق مقر الحزب في مما معھا، 
 :للتفاصيل. ١٩٦١

 .١٨٠، ص١٩٨٩ة العربية، بغداد، ، مكتبة اليقظ١٩٦٣ -١٩٥٨العراق في عھد عبد الكريم قاسم، : محمد كاظم علي
ف>>ي ) ٢(تقري>>ر المف>>تش ا3داري عب>>د الق>>ادر الحي>>دري، الم>>رقم  42050/631ي>>ة، الملف>>ة و، ملف>>ات وزارة الداخل. ك. د .٤٩

 .٢٥/١٢/١٩٦٢عن زيارته للواء الرمادي في  ٩/١/١٩٦٣
) طبي>ب(وحمي>د ت>اج ال>دين ) معل>م(وعب>د هللا خلي>ل ) م>Mك(وحم>ود الك>اظم  )معل>م(ضمت اللجنة كMً من جميل عب>د هللا  .٥٠

وص>بري ش>اكر ) صاحب عل>وة(الجريصي  إبراھيموالحاج  )مزارع(الحبيب  براھيمإ )موظف(وقدوري شريف العاني 
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. لخإ.... شيخ عشيرة الجميلة محمد العباس والشيخ) مقاول(وموسى نصري ) معلم(عبد هللا  وإبراھيم) موظف(اFلوسي 
 .١٩٥٩نيسان  ١٣في  ٦٥١٦جريدة الزمان، العدد 

 .١٩٥٩نيسان  ١٣في  ٦٥١٦جريدة الزمان، العدد  .٥١
 .١٩٥٨تموز  ٢١في  ٥٢٧١جريدة البMد، العدد  .٥٢
، 421100/220؛ والملف>>ة 32050/12و، ملف>>ات وزارة الداخلي>>ة، الملف>>ة . ك. د: لMط>>Mع عل>>ى ن>>ص الق>>انون، تراج>>ع .٥٣

، العدد ا�ولىفي العراق، السنة  ا3رشادتصدرھا وزارة ) الجريدة الرسمية للجمھورية العراقية(جريدة الوقائع العراقية 
 ٢٤٩١غ القانون على ال>وزارات بكت>اب رئاس>ة دي>وان مجل>س ال>وزراء، الم>رقم ، وبلّ ٢، ص٢، و١٩٥٨آب  ٤في ) ٤(

 . ٦، ص٥، و١٤/٨/١٩٥٨في  ١٥٠٢٤بكتابھا المرقم  ا�لوية، وقامت وزارة الداخلية بتعميمه على ٥/٨/١٩٥٨في 
 .١٩٥٨آب  ١٠في  ٢١، العدد ا�ولىجريدة الجمھورية، السنة  .٥٤
 .١٩٥٩تموز  ٦في  ٥٥٥٢؛ جريدة البMد، العدد ١٩٥٨آب  ٥في  ٥٢٨٥البMد، العدد جريدة  .٥٥
 .٢٣٤، صالمصدر السابقنوري عبد الحميد العاني، وآخرون،  .٥٦
 . ١٩٥٨آب  ١١في  ٥٢٩١جريدة البMد، العدد  .٥٧
، وي>أتي كنين ھن>اكلوجود قادة شيوعيين س>ا من ضواحي الفلوجة الشعبية كانت الصقMوية في مقدمة من انتمى للمقاومة .٥٨

 .حيث تولى قيادة المقاومة ھناك) من لواء الكوت(في مقدمة ھؤFء المنتمين، المعلم جMل حسن الواسطي 
 .١٩٥٨آب  ٧في  ١٩جريدة الجمھورية، العدد  .٥٩
 .١٩٥٨آب  ١في  ٥٢٨١جريدة البMد، العدد  .٦٠
 .١٩٥٩أيار  ٩في  ٥٥٠٧جريدة البMد، العدد  .٦١
ال>ذين اتخ>ذوا م>ن ج>انبھم ،ان أحد أسبابه الني>ل م>ن الق>وميين لھم، ك ملتقى) مقھى العروبة(رھم وF يستبعد أنھم في اختيا .٦٢

 .ملتقى لھم ايضاً ، مقھى ميسلون المقابلة لمقھى العروبة 
نش>أ ودرس . في عائلة اشتھرت بالصMح والتقوى ١٩١٤ولد في مدينة سامراء عام : الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي .٦٣

سامراء لمواصلة دراسة العل>وم الش>رعية حت>ى تمي>ز  إلىعين معلماً في الديوانية ثم عاد . تاتيبھا ومدارسھاوتخرج في ك
الفلوج>ة  إل>ىانتق>ل  ١٩٤٨من طلبتھا ثم في ع>ام  حيث درس على يده عددٌ  ١٩٤٢ت عام عين بعدھا مدرساً في ھي. فيھا

وق>د . ف>ي الج>امع الم>ذكور رس>ة اtص>فية الديني>ة الموج>ودةالمدحيث عين إماماً وخطيباً في الج>امع الكبي>ر ومدرس>اً ف>ي 
كاف>ة أنح>اء  إل>ىالمدرسة الدينية وطMبھا في عھده فكان يأتيھا الطMب من الفلوجة وأريافھا حت>ى وص>ل ص>يتھا  تتميز

لش>رعية ف>ي ليھا للدراسة من العراق وأقطار عربية وإسMمية لينھلوا م>ن العل>وم اطMب العلم إالعراق بل خارجه، فأتى 
ف>>ي  ا�ج>>لف>>اه ان أل>>م ب>>ه الم>>رض حت>>ى وس>>امراء مس>>قط رأس>>ه بع>>د أ إل>>ىحي>>ث ع>>اد  ١٩٧١وبق>>ي حت>>ى ع>>ام  .المدرس>>ة

 :من التفاصيل، يراجعللمزيد . ٣/١٢/١٩٧٣
الشيخ عبد العزيز سالم الس>امرائي، حيات>ه وجھ>وده العلمي>ة ف>ي الفق>ه والفت>وى، رس>الة ماجس>تير منش>ورة : خالد أحمد الصالح

  . ٢٠٠٤الجامعة ا3سMمية، بغداد، دمة إلى مجلس قسم الفقه وأصوله في مق
ف>>ي  م>>ع الس>>يد ياس>>ين محم>>د س>>عيد الكبيس>>ي مقابل>>ةو ٢٢/٢/٢٠١٢ف>>ي  الس>>يد عب>>د الواح>>د منص>>ور الكبيس>>يم>>ع  مقابل>>ة .٦٤

٢٠/٣/٢٠١٢. 
، ٥/١٠/١٩٥٩ف>ي ) ١(قم تقرير المفتش ا3داري عل>ي حي>در الم>ر 2350/165و، ملفات وزارة الداخلية، الملفة . ك. د .٦٥

فاض>ل  المح>امي  مع الس>يدمقابلة و  ٢٠١٠/ ٢٩/١٢في  مع السيد فرحان عبد الكريم الصعب مقابلة ؛ ٢٩١ص ٢٥٩و
 . ٢٠١١/ ٣/ ٢في  "محمد القومي" مع محمد صالح رحيم الكبيسي المعروف بـ مقابلة و ،  ٢٤/١٢/٢٠١٠في دوFن 

، ٢٣١م ك>>اظم الع>>زاوي، مص>>در س>>ابق، صمي>>د ال>>ركن المتقاع>>د جاس>>م>>ذكرات الع: للمزي>>د م>>ن المعلوم>>ات، تراج>>ع .٦٦
 .٢٣٥ص

 .٢٩/١٢/٢٠١٠في  مع السيد فرحان عبد الكريم الصعب المصدر نفسه؛ مقابلة .٦٧
 .المصدر نفسه .٦٨
شكل مجلس السيادة ليقوم بمھام رئيس الجمھورية والذي ترأسه الفريق ال>ركن نجي>ب الربيع>ي وعض>وية ك>ل م>ن الس>يد  .٦٩

، ١٩٥٨تموز  ١٤في ) ١(لMطMع على نص التشكيل يراجع نص البيان رقم . والسيد خالد النقشبندي محمد مھدي كبه،
 . ٥٩ص ٣٩، و32050/12و، ملفات وزارة الداخلية، الملفة . ك. د: في

 ، منش>>ورة ف>>ي جري>>دة الوق>>ائع١٩٦٣اط ش>>ب ٨، بيان>>ات ث>>ورة 421300/177و، ملف>>ات وزارة الداخلي>>ة، الملف>>ة . ك. د .٧٠
 .١٩٦٣شباط  ١٨في  ٢٥١، العدد ا�يامجريدة  ؛١٩٦٣شباط  ١٨السنة الخامسة في ، ٧٧١ة، العدد العراقي

 .١٩٦٣آذار  ١٢في  ٢٦٩، العدد ا�يامجريدة  .٧١
، منش>>ورة ف>>ي جري>>دة الوق>>ائع ١٩٦٣ش>>باط  ٨، بيان>>ات ث>>ورة 421300/177و، ملف>>ات وزارة الداخلي>>ة، الملف>>ة . ك. د .٧٢

 .٢٤ص ١١، و١٩٦٣شباط  ١٨امسة في ، السنة الخ٧٧١العراقية، العدد 
، منش>ورة ف>ي جري>دة الوق>ائع العراقي>ة، ١٩٦٣شباط  ٨، بيانات ثورة 421300/177وزارة الداخلية، الملفة  و، ملفات. ك. د

 . ١٩٦٣شباط  ١٨في  ٢٥١، العدد ا�يام؛ جريدة ١ص ١، و١٥/١٢/١٩٦٣في  ٨٩٢العدد 
. الناصرية حيث أكمل دراس>ته الثانوي>ة ھن>اك إلىدائية فيھا، بعدھا انتقل ودرس اFبت ١٩٣٥ولد في الكاظمية ببغداد عام  .٧٣

 إل>ىبع>دھا س>افر . برتب>ة م>Mزم ث>ان ١٩٥٦ع>ام  كلية الطيران وتخرج فيھ>ا إلىثم تحول  ١٩٥٢دخل كلية الھندسة عام 
 ١٩٥٩وھاب الشواف عام وبعد قيام ثورة عبد ال. ١٩٥٩عام  يران البريطانية ھناك، وتخرج فيھاإنكلترا ودخل كلية الط



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ –حزيران  –العددالثاني 

  ٢٥٩                                   أثر الحياة السياسية في العراق على الوضع السياسي في الفلوجة
 منسي شرموط محمد المسلط. د.م.أ

 ٢١للتخص>ص عل>ى ط>ائرات مي>ك  ١٩٦٢اFتحاد الس>وفيتي ع>ام  إلىسافر . طلق سراحهاعتقل وزج في السجن حتى أ
للمزي>>د م>>ن . م>>ن ذل>>ك ع>>ين قائ>>داً عام>>اً لق>>وات الح>>رس الق>>ومي أس>>بوع، وبع>>د  ١٩٦٣ع>>ام  ش>>باط ٨وش>>ارك ف>>ي ث>>ورة 

 . ١٩٦٣تموز  ١٥، في ا�ولى، السنة �ولامجلة الحرس القومي، العدد : التفاصيل، تراجع
 .١٩٦٣آذار  ٦في  ١٢جريدة الثورة، العدد  .٧٤
 .١٩٦٣آذار  ١٣في  ١٨جريدة الثورة، العدد  .٧٥
 .٤/٦/١٩٦٣في  ٤٢١ ؛٤/٦/١٩٦٣في  ١٦٠٨ة العامة للقوات المسلحة، المرقمتين برقيتي القياد .٧٦
 .٢١٦، ص١٩٦٤لسنة  ،١كراس المنحرفون من الحرس القومي في المد الشعوبي، العدد  .٧٧
 . ٢٩/١٢/٢٠١٠في  مع السيد فرحان الصعب مقابلة .٧٨
الصادر عن رئيس ) ١(الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة، ونص البيان رقم ) ١(لMطMع على نص البيان رقم  .٧٩

؛ ك>راس ١٩٦٣ي تش>رين الث>ان ١٨في  ٣٢٣جريدة الجمھورية، العدد : راجعوالقائد العام للقوات المسلحة، ي الجمھورية
  .٧٢المنحرفون، المصدر السابق، ص

ل>م تك>ن إF فاتح>ةً ل�ج>راء ال>ذي اتخ>ذه ال>رئيس عب>د الس>Mم محم>د  ،ويبدوا أن شكايات الن>اس م>ن تص>رفات الح>رس الق>ومي
ذلك ، فل>نظام>ه  ق>وة F يس>تھان بھ>ا تھ>دد أس>سص>بحوا دت أسباب أخرى لذلك أھمھا، انھم أوجكما يبدو عارف بحقھم، وإنما 

 .أراد أن يجھز عليھم قبل أن يتمكنوا منه
 .حصل ھذا بعد ان تجمع البعثيين في بناية ثانوية الفلوجة للبنين .١٩٦٣شباط  ١٢، في ١جريدة الجماھير، العدد  .٨٠
 .١٣/٥/٢٠٠٩في  مع السيد مھدي صالح الجبوريمقابلة  .٨١
 .١٩٦٣شباط  ٢٣، في ١١جريدة الجماھير، العدد  .٨٢
ف>>ي  م>ع الس>>يد ياس>ين محم>د س>عيد الكبيس>ي مقابل>ة و  ٢٢/٢/٢٠١٢ف>ي  الواح>د منص>>ور الكبيس>ي م>ع الس>يد عب>دمقابل>ة  .٨٣

٢٠/٣/٢٠١٢ . 
ذكر بان السيد خليل مھيدي عضو المجل>س البل>دي ف>ي الفلوج>ة ق>د تف>اوض م>ع أف>راد الح>رس الق>ومي المحاص>رين ف>ي  .٨٤

 .مقرھم، 3قناعھم بوجوب التسليم إF أنه فشل في مھمته
محم>>د " م>>ع الس>>يد محم>>د ص>>الح الكبيس>>ي  مقابل>>ة و٢٠١٠/  ٢٩/١٢ف>>ي  يد فرح>>ان عب>>د الك>>ريم الص>>عبم>>ع الس>>مقابل>>ة  .٨٥

 . ١٨/٤/٢٠١١في  نجيب الغازيمصلح مع السيد ومقابلة  ٢٠١١ ٢/٣في  "القومي
يحيى صالح الحداد وخليل أحمد حمود النوري وأحمد ش>كر حم>ود الن>وري وإب>راھيم عب>د الك>ريم ال>داموك (وھم كل من  .٨٦

يسان ظاھر السعد ورشيد علي السعد وعبد الغفور خليف>ة ال>دھان وھاش>م ع>واد مع>روف وعبي>د نص>يف وعب>د الجب>ار ون
 . ١/٣/٢٠١٢في  محمد شاكر المحمديمع السيد  مقابلة).حردان حمود وخلف علي ضبعان وعجمي رشيد وعبيد علي

 . ٢٠/٣/٢٠١٢في  ع الحاج ياسين محمد سعيد الكبيسيمقابلة م  .٨٧
ف>ي  )٥٠(؛ والع>دد ١٩٦٤ك>انون الث>اني  ١٥ف>ي  ٤٥جريدة الجمھورية، الع>دد : راجععلى التفاصيل الكاملة، ي لMطMع .٨٨

م>ن جماعت>ه ) ٢٨(من من>ذر الون>داوي و أيضاً كMً  ا�ولكم المجلس العرفي العسكري كما حا. ١٩٦٤كانون الثاني  ٢١
) ١٠٠(جري>دة الجمھوري>ة، الع>دد . م غيابياً ووجاھي>اً محاكمتھل ١٩٦٣تشرين الثاني  ١٣في أحداث  المتھمين باFشتراك

  .١٩٦٤آذار  ٢٠في 
 .١٩٦٥أيار  ٢٤في ) ٤٩٨(جريدة الجمھورية، العدد  .٨٩


