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كـثيرون هم مـن كتبـوا بشأن حتـر الغناء
فـي غـــضـــون ألـف ســـنـــة مــــضت بـــيـــد أن
كــتـابـاتــهم كـانت تــتـسم بــضـعف الـنــاحـيـة
الــفـنــيــة واجلـمــالــيـة فــضالً عن افــتـقــارهـا
لـلمنهجـية العلميـة ولغة التحـليل والتفكيك
والـنقد… وفي الغـالب األعم كانت تتكئ على
الـسرد الوثائقي الـذي يستند إلى األحاديث
والـروايات التي رأسـمالها الـعنعـنة وصحة
الــســنـد والــقــلـيـل من هـذه الــكــتب تــطـرقت
ـوضـوعـة الـتحـر واإلبـاحـة بـلغـة عـلـمـية
تـوفــر الـقـنـاعـة لـلــمـتـلـقي من دون أن يـرقى
إلــيـهـا الــشك والـدحض كـمــا جـاءت بـعض
تـنـاثرة بـهـذا الشـأن ضـمن كتب األبـحـاث ا
تـتـنـاول أبـحـاثاً أخـرى ولـكن الـبـاحث عـبد
اجلــبـار خـضــيـر عـبـاس فـي كـتـابه (حتـر

الـغـناء ــ إبـاحـة النص والـهيـمـنة الـفـقهـية)
الــصـادر عن (دار نـابـو لـلــنـشـر والـتـوزيع).
قــدم لـنـا كــتـابـاً مــعـبـأً بـكـم هـائل من األدلـة
الـعلميـة والتاريخيـة عبر لغة نـقدية تنوعت
قـراءاتها التأويـلية التداولـية تارة بتوظيف
ــنــهج الـتــاريــخي أو الـســيــاق الـداللي أو ا
ـؤثرات الـطـروحـات الـلـسـانـيـة وتـشـعـر بـا
الـبــنـيـويـة أو الـسـيـمــيـائـيـة في الـدفـاع عن
قـناعـاته في ثيـمات الـكتـاب…ينـتقل من أداة
نـقـديـة إلى أخـرى يـفكك الـنـصـوص ويـسفه
الــــطــــروحــــات الــــتي تــــتــــنــــاقض مع رؤاه
ـوسـوعــيـة عـبـر هـذه مــسـتـثـمـراً ثــقـافـته ا
ــركـزي أو ــعــطــيــات تــعـامـل مع الــنص ا ا
الـــســـرديـــة الـــكــبـــرى فـي اإلسالم (الـــقــرآن
ـا هــنـاك من ) فـي الـفــصل األول…ر الــكـر
يـطـرح سؤاالً كـمـا يقـول د. نـصر حـامـد أبو
زيــد في كـتــابه (مـفــهـوم الــنص..دراسـة في
ــكن تـطــبـيق عــلـوم الــقـرآن) ص27 كــيف 
مـنـهج حتـلـيل الـنـصـوص على نـص إلهي?!
وتـطـبـيق مـفـاهـيم الـبـشـر ومـنـاهجـهم عـلى
نـص غيـر بشـري من حـيث أصله ومـصدره.
ا واحلـقيقـة أن هذا االعتـراض إن صدر فإ
يــصـدر عن ذلك الــنـمط من الــفـكـر الــتـأمـلي
ــثــالي الــذي أشـرنــا إلــيه بــوصف عــلـمي ا
بـــاسم (الــديـــالــكــتـــيك الــهـــابط). وإذا كــان
ـنهج يتـفقون مـعنا كذلك في أصـحاب هذا ا
أنه سـبحانه شاء أن يكون كالمه إلى البشر
بــلــغـتــهم أي مـن خالل نـظــامــهم الــثــقـافي
ـتـاح الــوحـيــد أمـام الـدرس ــركـزي فــإن ا ا
الـعـلـمي هـو درس (الكالم) اإللـهي من خالل
حتـلـيل مـعطـيـاته في إطار الـنـظام الـثـقافي
الـــذي جتــلى خـالله. ولــذلـك يــكــون مـــنــهج
ــنــهج الــوحــيـد الــتــحــلــيل الــلــغــوي هــو ا
ـمــكن لــفـهم الــرســالـة ولــفـهم اإلنــسـانـي ا
اإلسالم من ثم .«وهـذا يتعلق بـشأن الفصل
ــــقـــدمـــة األول مـن الـــكـــتــــاب. جنـــد هـــذه ا

ضرورية لتوضيح قراءتنا للكتاب. 
قـبل الـشـروع بكـتـابه قدم لـنـا البـاحث عـبد
اجلـبـار خـضـيـر تـمـهـيـداً تـاريـخـيـًا وفـكـرياً
بــشــأن مـوضــوع الـغــنــاء وتـضــلــيل بـعض
ـعـرفة الـفـقـهـاء باسـتـعـمـال اللـغـة وإرادة ا
كـــمــدخـل مــعـــرفي إلى بـــحــثـه مع إشــارات
تـاريخيـة  للفـنون اجلمـيلة الـعراقيـة لعصر
مـا قبـل التـاريخ واثبـاتاً عـلمـياً بـأن الفـنون
ــوســيـقــيــة حــاجـة إنــســانــيـة وبــاألخص ا
ــرارة بــعـد غــريــزيــة لـيــتــســاءل بــعـدهــا 
تــوجـيــهه الــنـقــد لـوارثي حــضـارة ســومـر
عـنـيون بـتـحر الـغـناء وكـأنـهم وحـدهم ا
سـلمـون جميـعاً!  (ألـيس من العار ولـيس ا
ـقاسـات مخـلوقـات تعـيش على أن نـخضع 
احلـــــــافــــــات الـــــــســـــــائـــــــبــــــة مـن تـــــــاريخ
الــتــحــضــر!?(ص7) لــيــجــيـب بــعــدهــا بـأن
الـعمـليـة هي صراع بـ غايـات رجال الدين
لـلتحر وحاجـة اإلنسان للفـنون وضمنها
الـغـناء. وعـلى الرغم مـن محـاوالت التـحر
لــبــعض رجـال الــدين اال أنّ فــنــون الـغــنـاء
ـوسـيــقى والـنـحت ظـلت عـصـيـة عـلـيـهم وا
بـوصـفـها حـاجـة إنـسانـيـة تـملـيـهـا طبـيـعة

Æ©8اإلنسان التي جبل عليها (ص
فـي الــفــصل األول: تــنــاول الــكــاتب مــفــردة

مــواضـيع ســلـســة تـتـحــدث عن الـغــنـاء في
ـغني ـقدسـة وأثـناء احلج ومـكـانة ا ـدن ا ا
ـغـنيـة االجتـمـاعيـة أخـبرني احلـس بن وا
يـحي عن حـماد عن أبـيه قـال حدّثـني بعض
دينة قال: حدّثني من رأى ابن عائشة أهل ا
حـــاجــاً وقـــد دعـــاه فــتـــيــة مـن بــنـي هــاشم
فــأجـابـهم قـال: وكــنت فـيـهم فـلــمـا دخـلـنـا

جعلوا صدر اجمللس البن عائشة.
WOŽUL²ł« WOÐ«dð

ــغــني ــوقـف يــشــيــر إلى مــكــانــة ا وهــذا ا
ـرمـوقة في الـتراتـبيـة االجـتمـاعيـة فضالً ا
ــوارد الـتي حـصل عــلـيـهـا عن ذلـك تـأثـيـر ا
كي بالـبنيـة االجتمـاعية ـدني وا اجملـتمع ا
الـذي انعـكس على بـناه الـفوقـية مـن تغـيير
فـي الـقــيم واألعــراف وتــأســيس أخالقــيـات
جديدة تتناسب مع التحوالت التي عصفت
فـي اجملـــتــــمع وخــــلق صــــيغ جــــديـــدة من
تغيرات االقتصادية التعامل تتناسب مع ا
واالجــتـمـاعــيـة والـثــقـافـيـة… «والــكـرنـفـال
غنـية عند حـجها وموقف ـرافق جلميـلة ا ا
شـخـصـيـات إسالمـيـة وعلـمـيـة مـرمـوقة من
الـغنـاء في عصـر صدر اإلسالم وما تاله من

عصور إلى يومنا هذا.
ا ثابـة استراحة ثانية  الـفصل السابع: 
يـحتويه من حوادث وقصص طريفة أبرزها
قـصـة اإلمـام أبي حـنـيفـة مع جـاره الـسـكـير
وتــقــبـلـه له رغم ســكـره وقــصــة نــصـر ابن
حـجاج الذي عـاقبه اخللـيفة الـعادل عمر بن
اخلــطـاب بــالــنـفي لــذنب ارتــكـبه غــيـره وال
عالقـة له به. طـبعـاً هذه احلـكـايات مـرتبـطة

بالغناء.
في الـنهاية توصلت الـى استنتاج إن إباحة
الــغـنـاء ال يــتـوافق مع تــطـلـعــات ومـصـالح
ـؤسسة الدينة كما يزاحمهم على مساحة ا
ـتـاح لالسـتـحــواذ عـلى اجلـمـهـور. الــزمن ا
كــذلك يـعـتــمـد األمـر عـلـى عالقـة احلـاكم مع
ـؤسسة الديـنية ومدى قـوتهما وضـعفهما ا
وتــشــددهــمـا وتــســامــحــهــمـا واتــفــاقــهــمـا
واخـتالفهـما وأحـيانـاً سلـطة احلاكـم تبيح
ـؤسـسـة الـديـنيـة وعـنـدمـا يـكون وحتـجم ا
ؤسسـة بالـتحر احلـاكم ضعـيفاً تـتشـدد ا
صاحلها فـما مسموح به في مصر خـدمة  
ـنـوع في الـسـعـوديـة لـكـن ثـمة قـد يـكـون 
ــوســيـقى حــقــيـقــة ســاطـعــة أن الــغــنـاء وا
نح والـفنون حـاجة إنسانـية فليس عـبثاً 
الـله جلت قدرته موهبة الغناء لهذا والرسم
لـذاك كما ب الـكتاب هناك  50مـليار خلية
ـوسـيـقى! في الــدمـاغ الـبـشـري تـخــتص بـا
يـز ومـتـفـرد يـسـتحق احلـقـيـقـة أنه جـهـد 

القراءة والكتابة عنه.

الـلهو الواردة في سورة لقمان) ومن الناس
من يـشـتـري لَـهْوَ احلـديث لـيـضِلَّ عن سـبيل
الـله … «وهي الــتي اسـتــنـد إلـيـهــا الـفـريق
ـفـردة تـعـني الـغـناء الـذي يـؤمن بـأن هـذه ا
اسـتناداً إلى شـهادة الصحـابي عبد الله بن
مــســعــود والــذي أقــسم ثالثــاً أنــهــا تـعــني
الغناء «الغناء والذي ال إله إال هو يرددها
ثـالث مـراتٍ «وقـــســمه هــذا ولــثالث مــرات
يـوحي لـلـمـتـلـقي أن لـديه مـوقـفـاً شـخـصـياً
جتــاه الــغــنـاء وإال اكــتــفى بــعـرض رأيه أو
رة واحـدة في األقل. توسع الـكاتب الـقـسم 
في شـرح مفـهوم الـلهـو لغـوياً واصـطالحياً
ـفسـرين وهـذه تعـد إضـافة مع بـيـان أراء ا
مــعــلـــومــات غــنــيــة لــلــمــتـــلــقي في الــلــغــة
ؤلف من السياق الداللي والـتفسير اثبت ا
آليــات أخـرى أن كــلـمـة (الــلـهــو) في الـقـرآن
الـكر وفي سـور عديـدة لم يكـن لها مـعنى
الـغـناء وأن مـفـردة الغـنـاء لم تكـن متـداولة
ـمـكن لــلـبـاحث االسـتـدالل آنــذاك كـان من ا
بـسورة التكاثر «بـسم الله الرحمن الرحيم
ـقـابـر… «في الــهـاكم الـتـكـاثــر حـتى زر ا
ـا مفردة دعم رأيـه أنهـا ال تعـني الغـناء وإ
الـتكاثـر هنا تعـني النكاح وإذا كـان النكاح
لـهواً فهو محرم أيضاً حسب ما استند إليه
ـاذا تارة بـعـضـهم فـي حتـر الـغـنـاء وإال 
حـرام وأخـرى حالل?!  الـفـصل الـثـاني: كان
من أكـثـر الـفصـول غـنى في مـعلـومـاته فـهو
يـعـطيـنا صـورة عن  األديان وتـاريخ الغـناء
وسيقية كالعود مثالً كما وصناعة اآلالت ا
يـسـلط  الـضـوء عـلى شـخـصـيـة الـنـضـر بن
احلـارث وهي شـخـصـيـة مـغـيـبـة تـاريـخـيـاً
مـحصورة في مـنطقة مـعتمة بـسبب سجاله
الـفـكري مع الـنـبي محـمـد (ص ) وحتديه له
إعـالمـيـاً  »الــلــهم إن كـان هــذا الـذي يــقـول
مـحمد هـو احلق من عندك -(واحلق) نصب
بــخـبــر كـان وهــو عـمــاد وصـلـة) –فــأمـطـر
عـلـيـنـا حـجـارة من الـسـمـاء) كـمـا أمـطـرتـها
عـلى قـوم لـوط (أو ائـتـنـا بـعـذاب أليم) أي:
….(1) وإثـبـات أن بـبـعض مـا عـذبت به األ
اآلية 6 من سـورة لقـمان نـزلت بحق الـنضر
بن احلــارث ولــيـست لــهـا عـالقـة بــالـغــنـاء
وكـــان مــحـــور الــبــحـث هــو فك االشـــتــبــاك
ـقصـود ب اآلية 6 مـن سورة لـقمـان آنفة ا
الـذكر وب حتر الغـناء والتي ألصقت به
ـفـسـرين قــسـراً من قـبل بـعض الـفــقـهـاء وا
لــغـايـات مــعـيـنـة األمــر الـذي يـفــسـر سـبب
اإلصـرار على  قـتل النـضر بن احلـارث. كما
تـطـرق الـكـاتب في هـذا الـفـصل الى ديـانات
ــانــويـة كــانت مــوجــودة في ذلك الــزمن كــا
والـزرادشتية وغـيرها ونقاط الـتالقي بينها
وبـ األديان السماوية من نـاحية الطقوس
والـعبادات والقـيم والعقائد وإلـصاق تهمة
ـانـويـة (وهو ـعـتـنـقي الـديـانـة ا الـزنـدقـة 
مـفـهوم فـضـفاض أخـذ يـتسع كـثـيراً إلى أن
ـــوت) حتــــول إلى تـــهــــمـــة عـــقــــوبـــتــــهـــا ا
ومــحــاربــتــهم في الــعــصـور الـالحـقــة.  في
ـؤلف جهـداً مشـكوراً الـفـصل الثـالث: بذل ا
في فـك العالقة ب مفردة (الغناء) ومفردات
وردت فـي ســور مــثـل (االســتـــفــزاز الــزور
الـصـوت الـلـغـو سـامـدون) والـتي اقـحـمت
فـردة مـسـتـعـرضاً آراء تـعـسـفـاً عـلى هـذه ا
ـفـسرين من مـؤيـد ومعـارض وبالـنـتيـجة ا
فـردات الـواردة في الـقرآن اثـبـات أن هـذه ا
ال عالقــة لـهـا بـالـغـنـاء وهـو جـهـد يـسـتـحق

الثناء واإلشادة.
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فـي الـــفـــصـل الـــرابع: يــــتـــنـــاول الــــبـــاحث
مـــوضــوعـــة األحــاديـث والــروايـــات بــشــأن
حتـر الـغـنـاء واإلبـاحـة وكـان مدخـله الى
ذلـك في تـــصـــنـــيف األحـــاديث وأنـــواعـــهـــا
وطـريـقة تـناقـلهـا وصـدقيـتهـا ومـوثوقـيتـها
ـقحمة مـنها ألغراض شـتى وسيرة أبرز وا
رمـوزهــا واالخـتالف عـلـيـهـا يـقـول الـكـاتب:
تـصـنف األحاديث إلى »مـتـواتر ومـشـهور
وصـــحـــيـح وحـــسن وصـــالح ومـــضـــعف
وضــعــيف ومــســنـد ومــرفــوع ومــوقـوف

في احلديث حيث فاته الكثير منه كما هناك
الـكثـير منـهم أكبـر منه سـناً ومرافـقة لـلنبي
مـحمد(ص) لم يـؤخذ عنهم احلـديث عموماً
ـــعــلــومــات هــذا الـــفــصل كــان غـــنــيــاً في ا

تناقضة اجلميلة وآراء الفقهاء القيمة. ا
ضني في الـفصل اخلامـس: تلحظ جـهده ا
وتــنــوع أدواتـه بــالــبــحث عن أصل مــفــردة
ـغــنـيـة.. وجــذورهـا الـتــاريـخـيـة الــغـنـاء وا
وتـسلـسلـها وتطـور التـسمـيات في الـعصر
اجلـاهـلي وأخـيرا تـبـلورهـا لـتـصبح أغـنـية
وغـناء ومغنية في العـصر العباسي وتطور
ــــوســــيـــــقــــيــــة في الــــزمـن الالحق اآلالت ا
مـوضحـاً ومعـلالً ذلك عبـر حتويـر القـصائد
ـا يتالءم مـع اللحن «أن كـلمة األغـنية أو
ـغني واشتـقاقـاتها غنـية أو ا الـغنـاء أو ا
ـديـنة بـاجلـاهلـية غـيـر موجـودة في مـكة وا
أو إبــــان الـــدعـــوة اإلسـالمـــيـــة إذ إنّ هـــذه
ـصـطلـحات لم تـتبـلـور بعـد بل كان هـناك ا
احلــداء والـنـصب… لـكـون اشــتـراطـاتـهـا لم
ـديـنـة ومـكـة. وهـذا األمـر تـتــوفـر بـعـد في ا
احـــتــاج إلرهـــاصــات عـــديــدة أخـــذت كــامل
مـــديــاتــهـــا بــعـــد الــفــتـح وتــغــيـــر احلــيــاة
االقــتـصـاديـة واالجـتــمـاعـيـة نــتـيـجـة تـدفق
ـفـتـوحـة) ثم األمــوال الـهـائـلـة من الــدول (ا
ـديـنة ومـكة… ـغنـي والـقـيان إلى ا قـدوم ا
فـانتعش الـغناء حتى طـغى الشعـر الغنائي
عــلى الـشــعـر الــتـقـلــيـدي في بــدايـة الــعـهـد
األمـوي ونــضج مـفـهـوم الـغـنـاء في الـعـهـد
الـعبـاسي من حيث تـطور األحلان الـغنـائية
ــوسـيـقــيـة وانــتـشــار كـبـار وتــعـدد اآلالت ا
ا دفع بعلماء وفالسفة غنيات  ـغن وا ا
العصر العباسي نحو إنتاج الكتب النظرية
ـوسيـقى والغـناء وبـدأ مفـهوم الـغناء في ا
واشــتــقـــاقــاته يــطــرد مــا كــان مــتــداوالً من
ــة ومـا أورده أبــو فـرج مــصـطــلـحــات قـد
األصــبــهــانـي في كــتــابه (األغــاني) يــوضح
ذلك ودلــيـلـنــا عـلى أن مــفـهـوم الــغـنـاء هـو
نـتاج الـعـهد الـعبـاسي وما ظـهر من إضـفاء
كـلــمـة غـنـاء واشـتـقـاقــاتـهـا عـلى بـعض من
الــشــعـر اجلــاهــلي ولـو عــلى نــطــاق ضـيق
ومـحـدود جـداً كـما الـذي جنـده مـبـثـوثاً في
شـعـر األعشى أو أمـر الـقيس وغـيرهم في
الــقــرن الـهــجـري الــثــاني هـو مــقــحم عـلى
شـعـرهم فـهم يسـتـعـملـون مـفـهوم الـسـماع
غـنيـة يسـتعـملون واشـتقـاقاته وبـدالً عن ا
دجنة والـصادحة والصناجة ـسمعة وا ا
ــزمــرة في شــعــرهم ولــكن مــا حـدث من وا
فـردات واستـبدالهـا باألغـنية تـغيـير لتـلك ا
والـغـنــاء جـاء بـسـبب اسـتـعـمـالـهـا من قـبل

عـامـة النـاس لـكونـهـا مفـهـومة
ـتلقي أو مـستـساغـة من قبل ا
فـي الـقــرن الــثـانـي لـلــهــجـرة
فـضالً عن ذلك اختالف البيئة
االجـتماعـية واحلضـارية لذ
ـــدون لــــلـــتـــاريخ اضــــطـــر ا
الـــكـــتـــابـــة بـــلـــغـــة حلـــظـــته
الــتــاريـخــيـة فــضالً عن ذلك
كانت القيان تغيّر في كلمات
ـــا يــتـــوافق أو الـــشـــاعـــر 
ينسجم مع اإليقاع لألغنية
ومـــــوقف طـه حــــســـــ من
الــشــعــر اجلــاهــلي واضح
فـي ذلك إذ قـــال: إن شـــعـــر
األعــشى الـرقـيـق مـنـحـول.
ـــكــنـــنــا الـــقــول إن من و
أخـــطــر األدوار وأكــثــرهــا
شــــيـــوعـــاً فـي تـــغــــيـــيـــر
الـقـصائـد هـو دور الرواة
وتـــدخــلــهم الـــســافــر في
تــــشــــذيـب الــــقــــصــــائـــد
ا يـتناسب وحتـويرهـا 
مـع الــنـحــو ومــقــايــيس
الـــــتــــــذوق في عـــــصـــــر

كتابتها).
الــفــصل الــســادس: هـو

ـا فــيه من اســتــراحـة أولـى لـلــقــار 

ومــوصـول ومــرسل ومـقــطـوع ومـنــقـطع
ومـــعـــضل ومـــعـــنـــعن ومـــؤنن ومـــعـــلق
ومـدلس ومـدرج وعـال ونـازل ومـسـلسل
وغـــريب وعـــزيـــز ومــعـــلل وفـــرد وشــاذ
ومـنـكـر ومـضـطـرب ومـوضـوع ومـقـلـوب
ومـــركب ومـــنـــقـــلب ومـــدبج ومـــصـــحف
ونـــاسخ ومــنــســـوخ ومــخــتــلف ?«وهــذه
الـدوال مـفتـوحة عـلى قراءات مـخـتلـفة فـما
ــدرسـة هــو شــاذ عــنــد هـذه الــطــائــفــة أو ا
الـفـكـريـة فهـو لـيس كـذلك عـند مـخـالـفـيهم
ومـا هـو ضـعـيف بـرأي الـطـائـفـة (س) فـهـو
قــوي لـدى الـطـائـفـة (ص) وقِسْ عـلى ذلك…
ويـــدعم رأيـه أن األحـــاديث غـــيـــر مـــقـــدســة
وخـاضعة لـلنقـد بقوله: »أمـا بشأن فـنتازيا
احلـفظ عـنـد الـبـخـاري فـيـذكـر الـقسـطالني:
وأمــا ذكــاؤه وسـعــة حـفــظه وســيالن ذهـنه
فقيل إنه كان يحفظ وهو صبي سبع ألف
حـــديـث ســـرداً وروي أنه كـــان يـــنـــظـــر في
الـكتاب مرة واحدة فيـحفظ ما فيه من نظرة
واحــدة وقـال مـحـمــد بن أبي حـا الـوراق
سـمـعت حـاشـد بن إسـمـاعـيل وآخـر يـقوالن
كـان الـبــخـاري يـخـتـلف مـعـنـا إلى الـسـمـاع
وهـــو غالم فال يـــكــتـب حــتى أتـى عــلى ذلك
أيـام فكنّا نـقول له فقال: إنـكما قد أكـثرتما
عـليّ فاعرضا عليّ مـا كتبتمـا فأخرجنا إليه
مـا كـان عـنـدنـا فـزاد ذلك عـلى خـمـسـة عـشر
ألف حـديث فقرأها كـلها عن ظهـر قلبه حتى

جعلنا نحكم كتبنا من حفظه! 
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خـضـوع هـذه األحـاديث والـسرديـات لـلـنـقد
ـا يـتـنـاسب مع تـطـور الـوعي والـتـحــلـيل 
ا جعلها عرضة عاصر  والـعقل البشري ا
لالنـتقـاد والتشـكيك وتـضاربت آراء الرواة
ـفـسـرين بـ الـتـحـر واإلبـاحـة وصلت وا
حـد االسـتـخـفـاف من قـبل بـعض مـنـهم كـما
ورد فـي حــديث الـــغــزالي: يــنـــبــغي حتــر
الــضـحك وعــدم الـبـكـاء ! كـونـه من احملـب
لـلـغــنـاء يـقـول أيـضـاً مَن لم يـحـركه الـربـيع
زاج وأزهـاره والعود وأوتاره فهو فاسد ا
لــيس له عالج .«أهـم مـا أثـار اهـتـمـامي في
هـذا الفصل شخـصيتان أخـذ عنهم احلديث
في حتـر الـغـنـاء همـا: األول عـبـد الله بن
مـسعود وهو صحابي جـليل كان معدماً في
بــدايــة الــدعــوة اإلسـالمــيـة »كــانت امــرأته
ريــطــة تــنــفق عــلــيّه وعــلى ولــده من ثــمـرة
صـنعـتهـا إذ قالت: والـله لقـد شغـلتني أنت
وولـدك عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق
مـعـكم فـقـال: ما أحب إن لم يـكن لك في ذلك
أجـر أن تـفـعـلي فـسـأل رسـول الله  –صـلى
الله عليه وسلم  –هـو وهي فقالت يا رسول
الــله: إني امــرأة ولي صـنــعـة فــأبـيع مــنـهـا
ولــــيس لـي وال لـــزوجـي وال لـــولــــدي شيء
وشـغـلونـي فال أتصـدق فـهل لي في النـفـقة
عــلـيـهم مـن أجـر? فـقـال: لـك في ذلك أجـر مـا
اته أنـفقت عـليـهم فأنـفقي عـليهم «وعـند 
ــســلــمــ !«وكـــان ابن كــان أحــد أثــريــاء ا
مـسـعـود قـد اتـخـذ لـنـفـسه ضـيـعـة (براذان)
فـمـات عن تـسـعـ ألف مـثـقـال سـوى رقـيق
وعـروض ومـاشيـة رضي الـله عنه وأن ابن
ـئـتي مـسـعـود أوصى أن يُـكـفن فـي حُـليـة 
درهـم «وال أعــــــلم مـن أشـــــد ضــــــرراً عـــــلى
ــسـلـمـ الـغــنـاء أم كـنـز األمـوال واالثـراء ا
ا تركه كن مقـارنة ذلك  عـلى حسابـهم و

اخلليفتان الثاني والرابع من أموال!
الـثـاني: عبـد الله بـن عبـاس وهو صـحابي
جــلـيل أخــذت عـنه أحــاديث كـثــيـرة مـوضع
شك وجـدل بسبب الظروف احملـيطة بتاريخ
ؤسسة الدينية وجوده في الدعوة »إذ إن ا
في الـعـهـد العـبـاسي أقحـمت اسم عـبـد الله
ـشـهـد الـتـاريـخي والـديـني بن عــبـاس في ا
بـوصفه أحد أهم الـرموز الدينيـة فضخمت
ــعـته… إذ أضـفت شــخـصـيــته وعـظــمـته و
عــلـيه الـقـداســة ووصـفـته بــحـبـر األمـة في
حـ أنه ولـد بـعـد ثـمانـيـة أعـوام من تـبـليغ
ـنطق الـنـبي بـالـدعوة «حـيث كـان حـدثـاً وا
الـعـقلي يـشـكك بعـدم امـكانـيـة الرجـوع إليه

في االيـــام االولى لـــثـــورة 14 تـــمــوز
1958 وتولي عبدالكر قاسم مهمته
كرئيس للـوزراء والقائدالـعام للقوات
سلحة ووزيرا للدفاع وكالة  حاول ا
احلد من تصرفات العـقيد عبدالسالم
مــحــمــد عــارف مـن خالل تــدخــله في

ابعاد الضباط واالحرار .
ÍdJ Ž r UŠ

وفي اليـوم االول للـثورة تـقرر تـعي
الـعـقـيـد الـركن عـبـدالـوهـاب الـشواف
حـاكـمـا عـسـكـريـا عـامـا  وطـلب الـيه
تنـسـيب رئيس لـلمـحكـمـة العـسكـرية
فنـسّب الـعقـيد شـمس الـدين عبـدالله
ولـكن في الـصــبـاح الـتـالي 15 تـموز
1958 الـغي تـعيـ الـعـقـيـد الـشواف
وصـــدرت االوامـــر بــتـــعـــيـــيــنـه امــرا
ـوصل وحل مـكـانه الـزعيم حلـاميـة ا
الـركن احـمـد صــالح الـعـبـدي  وكـان
العقـيد عـبدالـسالم عارف على خالف
شـديـد مع الـشـواف فـأراد ابعـاده عن
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عارضة من منافسي صدام من عارضة وغـير ا بـعد أن فشلت كل محاوالت ا
ـؤدجلة من إسـقـاط نظـامه بـانقالب أو ؤسـسـة العـسـكريـة ا ذات احلـزب أو ا
ـتحـدة وحلـفاؤهـا حربـا شامـلة عـلى العـراق بعـد غزوه ثورة شـنت الـواليات ا
لـدولــة الـكــويت وتــهـديــده لـلــمـمــلـكــة الـعــربـيــة الـســعـوديــة والـكل تــوقع أنـهم
سيـسـقطـوئه لكن الـذي حـصل إنهم اكـتـفوا بـتحـطيـم العـراق وبنـيتـه التـحتـية
والفـوقية وأعادوه كما وعد رئيسهم إلى حقـبة ما قبل الكهرباء وكأنهم كانوا
قـد استمعوا إلى صدام حـس وهو يخاطب ايران بـأنهم لن يأخذوا مكانه إال
والـعراق حـفـنـة من تـراب وحـقـقت أمـريـكـا وحلـفـاؤهـا الـعـرب تـلك الـنـبوءة أو

. التهديد فانسحبوا بعد أن سلموا العراق حفنة من تراب لصدام حس
ولتـتم عـمـلـيـة التـدجـ فـرضـوا حـصـارا مقـيـتـا عـلى الـعراق شـعـبـا وحـكـومة
لسـنوات طـويلة وقـاسية فـعلت فـعلتـها في تكـريس العـبودية عـلى أيدي أشجع
الــفـرســان اجلـبـنــاء (اجلـوع والــفـقـر) ووســائل الـنــظـام ورجــاالته مـحــطـمـ
صفـحات ومراكز خطيـرة في السلوك والقيم االجـتماعية تكـريسا  لالستكانة
وثــقـافـة الـقـطـيـع لـدى الـرئـيس ومـرؤوســيه حـتى اكـتـمل الــبـرنـامج ونـضـجت
ـرة بالتدخل الـعسكري وإنـهاء نظام صدام الطـبخة لتـبدأ مرحلـة جديدة هذه ا
حـس وحـزبه واحـتالل الـعـراق والـبـدء بتـأسـيس نـظـام جـديد مـغـايـر تـمـاما
للـنـظـام الـسـابق وبـداية تـبـلـور حـقـبـة جديـدة من الـتـاريخ مع مـجـمـوعـة جتار
ــدني األمـريـكي ـتـحـدة ووصــفـهم احلـاكم ا ولـصـوص اعـتــمـدتـهم الـواليــات ا
ر بـأن (نـصـفـهم كـذابون والـنـصف اآلخـر لـصـوص ال يفـصـحـون عـما بـرا
يريـدون ويختبئون وراء أقنـعة مضللة حاذقـون في فن االحتيال وماكرون كما
هي الـثـعالـب يؤمـنـون بـأن االحـتـيال عـلى الـنـاس ذكـاء وأن تـسـويف الـوعود
ـواطنـ غنائم تلـكات ا شطـارة واالستـحواذ عـلى أموال الـغير واغـتصـاب 
حـرب) ومن هذه الـتوصـيفـات والفكـرة التـي أخذها احملـتل األمـريكي لـغالـبية
مـعارضي الـنـظام الـشـمولي بـدأت مالمح إنـشاء سـوق أو بـازار لشـراء وبيع
ناصب ومن ثم احلكومات والدول وكانت جتربة ناجحة أثمرت على وتأجير ا
حتـقيق صفـقات عديـدة ليس في العـراق فحـسب بل في سوريا ولـيبيـا واليمن

ولبنان وافغانستان والبازار ما زال مستمرا! 
ومن أغـرب األمور في موضوعـة البيع واإليجـار للحكـومات والدول خاصة في
ـسـتـشري بـ مـعظـم مفـاصل الـدولة الـعراق أن الـكل يـتـحدث عن الـفـساد ا
ا الـتطرق أو التـركيز عـلى أساسيات هـذا الفسـاد وصناعته أال احلديـثة دو
ـناصب التـي كانت حتى سـنوات قبل سـقوط الـنظام تـكليف وهـو بيع وشراء ا
لكي وكثيراً ما كلّف أيام العهد ا وليس تشريف بل كانت حمالً ثقيالً على ا
ناصب احـتراماً ألنـفسـهم وللوظـيفة ـرشحـ يعتـذرون عن تولي تـلك ا كان ا
خـاصة وأن األخيـرة لم تكن مـغرية بـامتـيازاتهـا آنذاك كـما هي اآلن سواء في

ان أو العسكر. احلكومة أو البر
حـو أي شعور وطني أو إن من أهم أسـباب نشـوء هذا البازار الـذي كاد أن 
ـواطنـة الرفـيعـة واالنتـماء احلـر هي تلك االمـتيـازات الهـائلـة التي إحسـاس با
خـلــقت بــيـئــة خـصــبــة ال لـلــتـنــافس بل لــلـتــقــاتل من أجـلــهــا وتـركــ الـوطن
وأخالقـيات الـوظـيـفـة العـامـة ومـسـؤوليـتـهـا في زاويـة مـظلـمـة ال مـوقع لـها في
كلف ألن عينه وعقله بالتأكـيد على االمتيازات وعلى مساحات الثراء أجنـدة ا
الــفــاحش والــعــمــوالت والــســحت احلــرام حــتى حتــولت مــؤســســات الــدولـة
التـشريعيـة والتنفـيذية إلى إقطاعـيات وعموالت وأسـواق للصفـقات والشركات
الـوهمـيـة الـتي تـمـتص ميـزانـيـة الـبـلد إلى درجـة  تـصـنـيـفه واحـد من أفشل
ـناصب الـوزارية واإلدارية بـلدان العـالم وأكثـرها فسـاداً فلم يـكتفـوا ببازار ا
ـركز واحملـافظـات بل وصـلت األمور مـؤخـراً إلى أن يتـهم رئيس الـعامـة في ا
ـان واحلـكـومـة بـدفع مـبـالغ ـكـلف اجلـديـد أطـرافـاً مـتنـفـذة فـي الـبر الـوزراء ا
ألعـضـاء مـجـلس الـنـواب لـعـدم حـضـور اجلـلـسـة أو عـدم اإلدالء بـالـصـوت أو
رفض مـنـحه الثـقـة وهـذا يـعني أن صـفـات أخـرى تـتبـلـور اآلن لـشـراء أو بيع
ا تنفذة تلتزم  منصب رئيس الوزراء في بلد لم تعد غالبية قواه السياسية ا

كـتبـته من وعـود وتـعـهدات لألهـالي وخـاصـة الدسـتـور الدائم
لـلـبالد الـذي لم يـعـد أكـثـر من كـتـاب مـركـون عـلى رفـوف
سؤول للـتجمل به ليس إال ورحم الله من مـكاتـــــب ا
أخـــبـــرنـــا بــالـــتـــراث الـــقـــد الـــقـــائل إنـــهـــــم كـــانــوا
يـصـــــنـعون آلـهـتهم مـن التـمر وحـيـنـــــمـا يـشتـد بهم
الـبرد أو اجلـوع يلتـهمـونهـا وما أشـبه أحفـاد الـــــيوم

بأجدادهم في األمس!.

بــغــداد وقـد تــرك ذلك اثــرا في نــفس
الـــشـــواف الـــذي عّــد ذلـك ابــعـــادا له
ولـذلك فـقـد اصـر الـشـواف عـلى عـدم
ـوصل  وعـلى ضـرورة االلـتـحـاق بـا
تشـكيل مـجلس لـقيـادة الثـورة واخذ
يــجـــمع بـــعض الــضـــبــاط واالحــرار
لـلــقـيـام بــحـركـة انــقالبـيـة وتــشـكـيل
مجـلس لقـيـادة الثـورة ولكن جـهوده
بــــاءت بــــالــــفـــشـل بــــســـبـب االنـــزال
االمـريـكي في لـبـنـان وظـهـور اخـطار
شديـد بالـثورة  وقـد اقنـعه الضـباط
ـوالــون لـلـزعــيم عـبـدالــكـر قـاسم ا
وصل  ورفض الـعقيد بااللتحـاق با
رفعت احلـاج سري االلـتحـاق بوزارة
الـدفـاع لـكن الـزعــيم قـاسم تـمـكن من
اقــنـاعـه فـوافـق عـلى قــبــول مــنـصب

مدير االستخبارات العسكرية .
وهــنــا يـروي الــلــواء الــركن مــحـسن
حـسـ احلـبـيب قـائال : كـنـا نـشـاهد
وجـــوهـــا غـــريـــبــة حتـــتـل مــنـــاصب
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ـهـام بـعـيـنــهـا فـرضـتـهـا ــكـلف  مـحـدودة الـزمـن   ـا إن حـكـومـة عالوي ا
االنـتـفـاضـة الـشـعـبـيـة  وحـددتـهـا طـبــيـعـة الـفـشل الـقـاتل لـوزارات سـابـقـة 
ا إن احلـكومـة مؤقتـة  فمـاذا يعني ومـجالس النـواب بكل عـناوينـها  نـقول 
حتـالف تكـتالت إلسـقـاطهـا قـبل والدتـها  والـتـهـديد بـاالنـسـحابـات قـبل رؤية

برنامجها  وحتميل رئيس اجلمهورية مسؤولية االختيار .
هـذا الـوضع بـرمـته يـعـطي مـؤشـرات واضـحـة  بـأن الـكـيـانـات الـسـيـاسـيـة 
التـريد للعـراق اخلروج من األ ز مة  ولـيس في ضمن تفـكيرها وقف عـمليات
الـتدهـور احلاد جلـمـهوريـة العـراق  وال الـرغبـة بـتلـبيـة مـطالب الـشعب  وإن
قـصديـتهـا الواضـحة هـو إعـادة دورة الفـشل  لكي تـستـمـر منـظومـة الفـساد
وغـسل األموال بدورتها االعتـيادية التي الرقيب ومـراقبة عليهـا  كونها تمثل

قوى حاكمة ومتحكمة بالسلطة .
ان  قاتالً .. إن الفساد في مؤسساد قـبل فترة حتدث احللبوسي رئيس البر
ـا هي منظومة متـكاملة تمتلك ـكن معاجلتها  وإ احلـكم  ليس حالة فردية 
ـال والسالح وقوة الـقرار السـياسي  وهـذا األمر ليس بـالسهـولة مكـافحته ا
ـنـابر ـرجـعـيـة الـرشـيـدة وكل ا أو احلـد من تـأثـيـراته  االمـر يـتـطـلب تـدخل ا
الـدينـيـة في الـعـراق ويتـطـلب جـبـهـة سيـاسـيـة قـوية  كـذلك يـتـطـلب إجراءات
قـضائية وامنية اقوى من قوة الفاسدين .    لذلك نالحظ إن القوى السياسية
ـؤقـتـة  فال هي جـاءت بالـبـديل ومـعـاجلة الـتي تـقف ضد تـشـكـيل احلـكـومة ا
اضـية  والتـسمح بـالبـديل الذي جـاء بتـرتيب كـابيـنته االزمـات طيـلة الـفتـرة ا
ضي ـكلف  لـكي  سـتـقلـ واالكفـاء حسـبمـا يـقول ا ـؤقتـة من ا الـوزارية ا
قـدمة منـها حتـديد مـوعد  الجراء انـتخـابات مـبكرة  بـتنفـيذ بـرنامـجه وفي ا

وضوع . تصلة بهذا ا وغيرها من االجراءات ا
إن تـهديدات بعض االطراف باالنـسحاب  والبعض األخـر يفكر باألقـلمة بغية
ذهبـية  واخرون بـاتو يتحـركون لتـشكيل جبـهة مضـادة  وتفيد الـدفاع عن ا
ـكلف  بـان امواالً بـعض التـقاريـر والتي مـنهـا ما اشـار اليه رئـيس الوزراء ا
طـائلة دفعت لبعض النواب بغية عدم التصويت لصالح الوزارة اجلديدة  ولو
ـعـلـومـات فـأنـها تـعـبـر عن حـالـتـ خطـبـرتـ عـلى الـكـيان صـحت مـثل هذه ا

العراقي برمته . 
ثل الشعـب وام على مصالح الدولة فترض  أولـهما بأن النائب الـذي من ا
 فـإذا اخذ مـثل هـذه الرشـوة يـعني بـاع نـفسه لالجـنـبي فاألمـوال الـتي تدفع
بـالتأكيد اموال خارجية لـضرب استقرار العراق ووحدته الوطـنية وعملية بناء
الـدولة  األمـر الثـاني فأن الـقوى الـسيـاسيـة التي تـشتـغل على افـشال وزارة
ـؤقة  فهي باالساس موغلة حتى النـخاع على تفكيك العراق وتهد عالوي ا
مـابـقي من الـدولة لـكي تـسـتـمـر بـالـنـهب وسيـادة الـفـاسـدين والـفـاشـلـ على
كن التـخلص منه إال بدعـوة سماوية مـؤسسات الدولـة ومثل هذا السـلوك ال

بأصابة هؤالء باجلذام وكورونا معاً .   
كلف سيواجه حتما العديد إن هـذا الوضع يوحي  بأن جتربة الوزير األول ا
ـبــكـرة واالجـراءات الـتـغـيـيـريـة ـصـاعب وابـلـغـهـا تــعـطـيل االنـتـخـابـات ا من ا
احلـقيقيـة في هيكلـية النظـام القائم حـسب مطالب اجلمـاهير  بغـية اسقاطه 

ان .  إذا لم تسقط وزارته في اجللسة االولى للبر
إن االطـراف الـتـي تـريـد إعــادة دورة احملـاصــصـة الــطـائـفــيـة الــعـرقــيـة وتـلك
ـكـونات  هي بـالـضـرورة يـصعب االطـراف الـتي تؤيـدهـا بـحـجة الـشـركـاء وا
بكرة علـيها القـبول بالتـغيير وانـكشاف حجمـها اجلماهـيري في االنتخـابات ا
نهوب ال العـام ا كاشـفة والسـؤال عن ا وكـذلك وضعهـا أمام استـحقاقـات ا

كاتب االقتصادية وبيع وشراء الوزارات . وعن شيوع ا
ـافيات  نفس الفترة التي عاشتها في حـقيقة األمر العراق االن يعيش نظام ا
روسـيا في عهـد يلتـسن  ولم تتـخلص منـها روسيـا وتنـهض وتتطـور وتصبح

ـيـر بـوتن الـذي زج رجال دولى عـظـمى إال في عـهـد فالد
ـافــيـات واصـحــابـهم في احلــكم بـالـســجـون وإعـادة ا
االمـوال الى خزينة الـدولة ومن هرب الى الدول التي
وظـفـته ضـد روسـيـا ظل يالحـقه  نـحن بـحـاجـة الى
قـوة ردع حــقـيـقــيـة ولــيس هـنـاك مـن نـاصـر يــنـصـر
ـرجــعـيـة الـديـنــيـة في الـنـجف االشـرف الـعـراق إال ا
وعـلـيـهـا أن تضع الـنـقـاط عـلى احلـروف وتـنـقـذ البالد

والعباد .

رئـــيــــســـيـــة فـي وزارة الـــدفـــاع وهي
ليست في الـثورة والقريبـة منها  ان
االسـتـخــبـارات الـعـســكـريـة وهي من
ـــعـب االركــــان الـــعــــامــــة كـــان اهـم شُ
يــرأســهــا ضــابط بــعــيــد عن الــثـورة
بـيـنــمـا كـان ضـابط ثــائـر يـجـلس في
ــا اليـدري مـاذا غـرفــته مـنــزويـا مــتـأ
يـــعــمل  وبـــدا واضـــحــا ان الـــزعــيم
عـــبـــدالـــكـــر وعـــبــدالـــسـالم عــارف
وخاصة االخـير جـاء بضـباط العالقة
لهم بالثـورة المن قريب والمن بعيد 
حــتـى انه يــرفض تـــشــكــيـل مــجــلس
لقيادة الـثورة الذي اتـفق الثوار على
تشكيله بعد قيام الثورة في 14 تموز
1958 بل  ابـعاد اخـوانـهم اعـضاء
اللجنـة العلـيا للضـباط واالحرار لكن
 نـقل هـؤالء الى مـنـاصب ثـانـوية 
مثال الـزعـيم الـركن ناجي طـالب عـهد
الــيه مــنـــصب وزيــر ولــكن في وزارة
ثــــــانــــــويــــــة وهي وزارة الــــــشـــــؤون
االجتمـاعيـة  ورجب عبداجملـيد وهو
من ابــــرز ثـــوار تـــمـــوز وكـــان لـــولب
احلركة وسكرتيرها العام لكن العقيد
ــنــصب عــبــدالــسـالم عــارف عــيــنه 
مدني في وزارة االعمـار وهو منصب
الحـول والقـوة  وصـبــيح عـلي غـالب
ارسلـه عبـدالـسالم عـارف في مـنصب
مــــلـــــحق عـــــســـــكـــــري في انـــــقــــرة 
وعبدالكر فرحان الزعيم الركن بقي
في منـصبه اَمـر فوج في مـنطـقة على
احلــــدود الــــعـــــراقــــيـــــة االردنــــيــــة 
وعـبـدالـوهــاب الـشـواف ارسل خـارج
ــنـــصـب اَمــر لـــواء مـــشــاة بـــغـــداد 
ـوصل  وعــبـدالـوهــاب االمـ عُـ ا

نصب ملحق عسكري في القاهرة 
وهـكــذا لم يـبـق من اعـضــاء الـلــجـنـة
الـعـلـيـا في وزارة الـدفـاع غـيـرالزعـيم
عبدالـكر قاسم والـعقيـد عبدالسالم
عــارف الــذي قـام لــوحــده بــتــشــتـيت
اعــضـاء الــلـجــنـة الــعـلــيـا لــلـضــبـاط
االحــرار الــذي اســرع في تــعــيــيـنــهم
ـــنـــاصـب (مـــلـــحق عـــســـكـــري) في
السفـارات العـراقيـة في اخلارج وهو
مــابــدأه في الــيــوم االول من الــثــورة
بعيداً عن الزعيم قاسم الذي لم يعلق
ابـدا علـى مافـعـله بـالـضـبـاط االحرار

وتعيينهم خارج العراق ! 

وحـيـنهـا اسـرع الـعـقـيـد عـبـد السالم
عارف بـتـقد قـائمـة طـويلـة بأسـماء
الضبـاط العسـكري الى الـزعيم عبد

الكر الحالتهم الى التقاعد وهم : 
1- الفريق الركن محمد رفيق عارف
2- اللواء الركن عباس علي غالب
3- اللواء الركن خليل جميل

4- الــلـــواء الــركن عــبــيـــد عــبــد الــله
ضايفي ا

5- اللواء الركن غازي الداغستاني
6- الزعيم افرام هندو

7- الزعيم محمود بهجت 
8- الـزعــيم الــركن عـبــدالـكــر مـحي

الدين
9- الزعيم الركن صبيح االنصاري
10- الـلــواء الـطـبــيب لـطـيـف مـحـمـد

ناصر
11- اللواء الركن عبدالرزاق النجار
12- اللواء الركن عادل احمد راغب
13- اللواء الركن جنم الدين خضر

14- اللواء الركن عمر علي
15- اللواء الركن عبدالرزاق حمودي
16- اللواء الركن جميل عبداجمليد

17- اللواء الركن احمد سلمان 
18- الزعيم الركن انيس جبر
19- الزعيم الركن عطا صالح

20- الزعيم الركن عبدالرزاق محمد
هدي 21- الزعيم الركن محمود ا
22- الزعيم الطبيب نهاد مراد
23- الزعيم طاهر عبدالغفور
24- الزعيم حمدي عبودي

25- الزعيم نائل محمود البصري
26- الزعيم بهاء الدين رشيد 
27- الزعيم الركن حامد القطان

28- الــزعـيم الــركن مــحـسـن مـحــمـد
علي 29- زعيم اجلو كاظم عبادي

30- الزعيم الركن احمد مرعي 
31- الزعيم نوري حس

32- الزعيم الركن احمد محمود
33- الـــزعــيم الـــركن مـــحــمـــد وفــيق

عارف
34- الزعيم محمد علي البغدادي

35- الزعيم عدنان محسن العسكري
36- الزعيم الركن محمد زكي رفيق

37- الزعيم سيد ام بكر
38- الـزعـيـم الـركن شـكــري مـحـمـود
ند 39- العقيد الركن صالح مهدي

السامرائي 
40- العقيد عبدالقادر محمود

41 - الــعـــقــيــد صــالـح عــبــداجملــيــد
السامرائي 

قدم حمدون سعيد علي 42 - ا
ـقـدم مــحـمـد فـهــمي ابـراهـيم 43 - ا

الشمري 
تـمـوز وهـذا االمـر صــدر بـتـاريخ 14 
1958 كـمــا صـدرت اوامــر اخـرى في
ايام 16 و 17 تمـوز ومراسـيم اخرى
ـدنـيـ ـوظــفـ ا بـأحـالــة عـدد من ا
الى الـتــقـاعــد وقـوائم اخــرى بـفـصل
عدد من ضبـاط الشرطة في 14 تموز

و  15تموز 1958.
واصدر الزعيم عبـدالكر قاسم امرا

بـأعالن االحـكـام الــعـرفـيـة في جـمـيع
انحـاء العراق بـدءاً من يوم 14 تموز
كــمــا اصــدر قـراراً بــتــعــيــ الـزعــيم
الـــركن احـــمــد صـــالح رئـــيس اركــان
اجلـيش حـاكـمـا عـسـكـريـا في جـمـيع
انـحاء الـعـراق وصـار في هـذا الـقرار
ـــــرجع االعـــــلـى جلــــمـــــيع االدارات ا
الــعــرفــيــة ومــســؤوال مــبــاشــرا امـام
الــزعـيم عــبــدالـكــر بـصــفــته وزيـرا

للدفاع .
¡ËbN « Â«e² «

كمـا أعلن االحكـام العـرفيـة في جميع
انـحــاء الـعــراق اعـتـبــارا من يـوم 14
تموز 1958 وطلب الزعيم عـبدالكر
قـاسم من الـشـعب الـعـراقي الـتـكـاتف
والعودة الى اعمالهم والتزام الهدوء
وفـــسـح اجملــال لـــلـــســـيـــر قـــدمـــا في
الطريق الذي قررت الثورة انتهاجه 
كل هـذه االمور صـدرت بـسـبب مـاقام
به الـــعــقــيــد عــبـــدالــسالم عــارف من
تصرفـات غير مـسؤولة ضـــد اعضاء
الــلـجــنـة الــعــلـيــا لـلــضـبــاط االحـرار
والـذي قــام بـتـعــيـيـنـهـم في مـنـاصب
ثــــانــــويــــة في االيــــام االولـــــــــى من
الــثــورة وبـخــاصــة اولــئك الــثــــــوار
نصب ملحق عســكري الذي عينهم 
خــارج الــعـراق مــا ولــد االســتــغـراب
واالســـتـــيـــاء في اوســـاط الـــضـــبــاط

االحرار لثورة 14 تموز 1958.

{ نقيب الصحفي العراقي االسبق

رفعت احلاج سريعبد الكر قاسم 
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عبد السالم عارف


