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 هلخص 

 
 1563-1551  العقٍذ الطٍاس  الشكي  جالل االًقاحً ًهٌقفو هي احذاد العشاق السٍاسٍت

 

لطالوا بشص هي حاسٌخ العشاق فً العيذٌي الولكً ًالجويٌسي شخصٍاث كاى ليا دًس 

الحسن فً احذاد هفصلٍت ًهيوت ًقخيا ، ًهي ىزه الشخصٍاث ) العقٍذ الطٍاس الشكي جالل 

األًقاحً ( الزي بشص دًسه ضوي القٌة الجٌٌت رلك السالح الفعال فً اخواد الخوشداث ًالحشكاث 

فً العشاق ، ًىزا البحذ ٌشصذ حٍاة االًقاحً ًاىن  1551ٍاسٍاً اعقبج رٌسة فً فخشة ساخنت س

الوحطاث الخاسٌخٍت الخً ارش بيا فً حاسٌخ العشاق الوعاصش ، ًىٌ هٌضٌع البذ هي سبش اغٌاسه 

 لعذم الخطشق الٍو قبالً بذساست هنفشدة على اىوٍخو . 

 

 

Abstract 
position on the political events in  Colonel. pilot .Jalal Alooqati and his

1963-Iraq 1958 
 
It has always emerged in Iraq's history at the Royal and Republican 

Covenants figures have been so decisive in the pivotal and important and 

timely events, and these characters (Colonel. pilot .Jalal Alooqati), which 

emerged as role within the Air Force so effective weapon to quell 

rebellions and movements in a heated period of politically followed the 

1958 revolution in Iraq, and this research is made Alaoqati life and the 

most important historical stations that impact in the contemporary history 

of Iraq, a subject that must search it for not dealing with it previously 

studied individually on its importance. 
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 مقدمة ال

يف دافعوا بكل مينية المئات مف القادة العسكرييف الذعرؼ تاريخ العراؽ المعاصر  
كاف وآمري الجيش العراقي قادة ، لكف يمكف القوؿ أف أغمب  العراؽ وشعبو عفوتضحية 

ه لشعب إال جالؿ االوقاتي الذي كاف والؤ  ىـ لمعراؽ ولمحاكـ سواًء مدني أو عسكري والؤ 
العراؽ عمى حساب عالقتو الحميمة مع الزعيـ عبد الكريـ قاسـ ، كاف االوقاتي محبًا 

 ئفية .طا أوب لشعب العراؽ بدوف تحزّ 

جية كانت يسارية أو يمينية في  وبالرغـ مف استقامتو الوطنية وعدـ ميولو الى أيِّ 
( وخدمتو لمعراؽ ولجيش العراؽ وقوتو الجوية ، 8591 -8591المدة مف تاريخ العراؽ ) 

عمى شكل أسطر بسيطة  اال ىاإال اف التاريخ قد أغفل ىذه الشخصية الوطنية ، ولـ يذكر 
وقد أىمل معظـ الباحثيف دوره ي تمؾ المرحمة مف تاريخ العراؽ ، في بطوف كتب الثورات ف

في إعداد العشرات مف الضباط الطياريف داخل العراؽ وخارجو ، وبناء قوة جوية كانت تعد 
 .ثاني قوة في الوطف العربي بعد جميورية مصر 

الباحث مف خالؿ بابرز ماتوصل اليو   ث وخاتمةّقسـ البحث الى مقدمة وثالث مباح
 :  البحث

: سيرتو والتحاقو بالقوة العسكرية . وجاء المبحث الثاني بعنواف عنواف االوؿ المبحث حمل 
( . والمبحث 8598 -8595: موقف جالؿ االوقاتي مف االحداث السياسية في العراؽ ) 

  .8591 الثامف مف شباطفي الثالث بعنواف : إغتياؿ جالؿ االوقاتي 
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 المبحث االول 

 العسكرية  سيرته والتحاقه بالقوة

 
عانة ، مف اب عربي واـ  ، وأصمو مف مدينة 8581عاـ جالؿ جعفر االوقاتي ولد 
الثانية عشرة تيا دور ب الكمية العسكرية فيتخرج ، مف الطبقة التجارية المتوسطة ، تركمانية
 ركافا دورة إلكماؿسافر الى لندف  8511وفي عاـ  ، األوؿبترتيب  8511عاـ 
 .(8)الجيش

 اوىي ) كيفما تكونو عمل بو مكاف  كلفي دونيا  كممة مشيورة  لجالؿ االوقاتي كاف
لمضايقات في الكثير مف ا سبب لوحكـ الممكي مما عمى معارضتو لم ةدالللم يوؿَّ عميكـ (

 .(1) 8591عاـ  شمف الجي أنتيت بفصموعممو 

لمؤتمر السالـ العالمي  ختير عضواً فأ مواقفو الوطنيةعف  وقاتي لـ يتخلَّ اف اال اال
 81 وبعد انتصار ثورة انضـ الى تنظيـ الضباط االحرار  8591عاـ في و  ، 8591عاـ 

 في منصبو استمرو ،  (1)الجوية مقوة قائدًا لبمرسـو جميوري  تموز منح رتبة عميد وعيف
 نزاعالفي  كف طرفاً ـ ي، ول 8591اغتيالو في صبيحة يـو الثامف مف شباط عاـ  حتى

                                                

 

جعفر جالؿ االوقاتي ، نقال عف برنامج ىذا أبي ) الحمقة الخاصة بجالؿ االوقاتي ( ، قناة االتجاه الفضائية   .8
   www.aletejahtv.org                                                                  ، عمى الرابط    :

 .  811، ص1009،  الرزاز، طيرافعفيف الحزب الشيوعي، ترجمة  ،الكتاب الثاني ،حنا بطاطو، العراؽ ؛ 

 سابق. جعفر جالؿ االوقاتي ، المصدر ال  .1

 ، وفييا كافة المراسيـ الجميورية.8591تموز 11، 8الوقائع العراقية، العدد  .1

http://www.aletejahtv.org/
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 . (8)فقط  اختصاصوبل انو عمل ضمف دائرة  آنذاؾ السياسي

عي ، اليسارية ولـ يكف احد اعضاء الحزب الشيو  بانتماءاتوتميز جالؿ االوقاتي  
ابرز  كانت وقاتي (بتوؿ األ ) ، فأختو  ايضاً  نشاط عائمتو الىاليسارية  األفكار سرتو 

عرفت  ةرابطة المرأة مع شخصيات نسوي إذ أسست الناشطات النسويات في العيد الممكي
، كذلؾ زوجتو ) ابتياج االوقاتي ( (1)التقدمية مثل الدكتورة ) نزيية الدليمي (  أفكارىاب

 . (1) نسوي في العيد الجميوري االوؿالنشاط زاولت الالتي 

لقوة اثناء تسممو منصب قائد فأ ،بشكل كبير  تطورت القوة الجوية في عيد االوقاتي
خالصو ووطنيتو في العمل ،  عنو نزاىتو الجوية عرؼ صرامتو ذلؾ واضحًا مف خالؿ و  وا 

إذ كانت  السوفيت لتطوير تسميح الجيش العراقي ،في مفاوضات صفقات اإلسمحة مع 
ورغـ ميوؿ االوقاتي اليسارية اغمب االسمحة والمعدات قبل توليو منصبو قديمة ومستيمكو ، 

دوف  ةالحقيقي وباألسعارالمعدات  بأفضلتسميح  فاؽإلتانو كاف يسعى الى الوصوؿ  إال
 .(1)() أف الدينار الذي اخرجو مف الصفقو فيو كسوة فقير عراقيونقل عنو قولو: مزايدة ، 

                                                

بيروت ، ، ، منشورات الجمل 8ترجمة وتعميق جرجيس فتح هللا ، جاوريل داف، العراؽ في عيد قاسـ،  .8
لبناف ،  ؛ حسف لطيف كاظـ الزبيدي ، موسوعة االحزاب العراقية ، مؤسسة العارؼ ،811، ص   ،1081
  .110، ص1002

والى عضوية المجنة المركزية لمحزب الشيوعي العراقي وأسميا  8595أوؿ امرأة عراقية تنظـ الى الوزارة عاـ   .1
تخرجت مف كمية الطب وأستمرت في قيادة الحزب الشيوعي حتى عاـ  8511الحركي ) خولة( مف مواليد االنبار 

، 8591 – 8591وآخروف، تاريخ الوزارات العراقية في العيد الجميوري نوري العاني . لممزيد ينظر  8511
  .81-88ص، 1008، بيت الحكمة، بغداد، 1ج

لعل ابرزىا الناشطة نزيو الدليمي، نقال عف برنامج ىذا أبي ، المصدر السابق ؛ اوريل داف ، المصدر   .1
 . 890السابق ، ص 

 برنامج ىذا ابي ، عمى الرابط :جالؿ األوقاتي ضمف ف خميل إبراىيـ الزوبعي، نقاًل ع  .1

www.aletejahtv.org   

http://www.aletejahtv.org/
http://www.aletejahtv.org/
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 المبحث الثاني
 9199-9191 في العراق  موقف االوقاتي من االحداث السياسية

 
 عبد الوهاب الشواف. أواًل :  حركة

انقسامات سياسية خطيرة في العراؽ بيف الشيوعييف مؤيدي عبد  8595شيد عاـ 
 ،ىو انقساـ الجيش أالنقساماتوكاف أخطر تمؾ الكريـ قاسـ وبيف المعارضة مف القومييف 

وجد نفسو أماـ اخرى ، أما المؤامرة التي قادىا العقيد عبد الكريـ قاسـ مؤامرة  فكمما قمع
فقد كانت تمثل ذروة  8595في الموصل يـو الثامف مف آذار  (8)عبد الوىاب الشواؼ

اليياج في صفوؼ الجيش العراقي ، ذلؾ اليياج الذي لـ يخمد منذ وقوع الثورة ، وحتى 
اعتقاؿ عبد السالـ عارؼ ، ففئة الضباط االحرار في الموصل شعروا ، بعد تنحية عبد 

التي كانوا عمييا قبل الثورة ، ومما زاد  السالـ عارؼ ، بأنيـ الزالوا عمى حاليـ مف العزلة
في نقمتيـ وقوع عبد الكريـ قاسـ تحت تأثير الحزب الشيوعي، كذلؾ ارساؿ عبد الوىاب 
الشواؼ أحد أعضاء المجنة العميا لمضباط االحرار لتولي قيادة القوات المسمحة في 

بوصفيا ميمة مؤقتة  الموصل بعد الثورة ، وبالرغـ مف قبولو بميمتو العسكرية في الموصل
ريثما يشكل مجمس الثورة الذي كاف قد تطّمع أف يكوف عضوًا فيو، ولما طاؿ الوقت ولـ 
يتأسس مجمس الثورة عدَّ عبد الوىاب الشواؼ أفَّ نقمو الى الموصل نيائيًا كاف بمثابة إبعاد 

عيف احمد دمحم ، وجاء ت(1)، وأف خدماتو قبل الثورة وفي أثنائيا قد انتيت بيذا االبعاد لو

                                                

ابف مالؾ ورئيس محكمة النقض الشرعية ، خريج الكمية العسكرية ، وكمية االركاف في  8589ولد في عاـ . 8
 .8591تموز  81آمر حامية الموصل بعد ثورة  أصبح ، 8591عاـ  األحرارباط ضبريطانيا ، انتمى لتنظيـ ال

 .  91، صالمصدر السابقوآخروف،  نوري العاني

 ،  819، ص8590دراسة في السياسة العراقية، لندف، 8591-8511مجيد خدوري، العراؽ المستقل .1
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وزيًرا لمداخمية بعد تنحية عبد السالـ عارؼ والذي كاف ينظر إليو عبد الوىاب  (8)يحيى 
، نتمائو الى جماعة الضباط االحرارالشواؼ أنو أدنى منو رتبة عسكرية ، فضاًل عف عدـ ا

ىذا الحدث وغيره مف االحداث جعمت عبد الوىاب الشواؼ وعدد مف الضباط العسكرييف 
لموصل ناقميف عمى عبد الكريـ قاسـ، وحتى كاف يردد دائما وىو في الموصل " انا في ا

والذي أـز االمور في الموصل أكثر ىو إعالف أنصار السالـ في  (1) مكاني في بغداد "
، وكانت ىذه  8595العراؽ ، عزميـ عقد مؤتمرىـ السنوي في الموصل في اوائل 

السابق في الحزب اليساري، وعندما عمـ عبد الوىاب  الزعيـ (1)المنظمة بقيادة عزيز شريف
الشواؼ بوصوؿ انصار السالـ الى الموصل احتّج عمى عقد المؤتمر فييا خوفًا مف 

، ب الشواؼ قد ذىب الى بغداد مرتيفانفجار الوضع المتوتر في المدينة ، وكاف عبد الوىا
ار السالـ بعقد مؤتمرىـ قبل االضطرابات وطمب مف عبد الكريـ قاسـ عدـ السماح النص

في الموصل، غير اف عبد الكريـ قاسـ أكّد لمشواؼ أفَّ سياسة العراؽ حياّدية وتتعدى 
الحزبيات ، وأف نشاط الشيوعييف سيتعرض الى إجراءات تحد منو ، وعاد عبد الوىاب 

، وفي الوقت نفسو كاف الزعيـ ناظـ  (1)الشواؼ الى الموصل وىو غير مقتنع بما سمعو
قائد الفرقة الثانية في كركوؾ، قد أقمقو ازدياد عدد الشيوعييف في الموصل ،  (9)طبقجميال

                                                

، تولى وزارة  8511، كمية االركاف  8519، تخرج مف الكمية العسكرية  8589ولد في الموصل عاـ . 8
 .  881، ص. حنا بطاطو،  المصدر السابق8591شباط  1سجف بعد ثورة ،  8/80/8595الداخمية في 

 .  811، ص المصدر السابقاوريل داف ،  .1

حقوؽ ، عمل محامي ثـ قاضي ، عضو الحزب الشيوعي ، خريج كمية ال 8501سنة ولد في مدينة عانة .  1
، وزيرًا لمعدؿ  8591 – 8591المجنة المركزية لمحزب الشيوعي  عضوسنة ،  11وكاف عمره  8511عاـ 

 .  819، صالمصدر السابق حنا بطاطو ،  . 8529 – 8528، وزير دولة  8528 – 8520

 .  9، ص 8595آذار ،  81،  1199دمحم عزيز ، جريدة االىراـ ، العدد .  1

ية العسكرية  وكمية مة حماة السورية ، خريج الكين، واصمو مف مد 8581بغداد سنة العاصمة ولد في . 9
ركف ، وىو مف جماعة عبد الكريـ قاسـ وعبد السالـ عارؼ مف داخل  االركاف، وصل الى رتبة زعيـ ) عميد (

 8595آذار  81، اعفي مف منصبو في  8591تموز  81حركة الضباط االحرار ، وقائد الفرقة الثانية بعدة ثورة 
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وراح يشكو لعبد الكريـ قاسـ أمره، والذي أكّد لو ايضًا بأف النشاط الشيوعي سيقّمص ظمو 
 ، مف تسمل الشيوعيف (1)، وكذلؾ جاء قمق العميد عبد العزيز العقيمي (8)في وقت قريب

الى مدينتِو ونتيجة لزيادة النفوذ الشيوعي في العراؽ بعامة وفي الموصل بخاصة ، ونتيجة 
كزعيـ ( 1)لكل ذلؾ حصل فراغ في زعامة الوحدة الشاممة ، ظير العقيد رفعت الحاج سري 

لذلؾ التيار القومي، والذي كاف في حينو رئيس دائرة االستخبارات العسكرية ومكتبو بالقرب 
د الكريـ قاسـ في بناية وزارة الدفاع ، وتـّ االتفاؽ بيف العقيد رفعت الحاج مف مكتب عب

سري والعميد ناظـ الطبقجمي عمى اف يقـو االخير بثورة عسكرية في كركوؾ ، ويقـو 
رفعت الحاج سري بالتعاوف مع الضباط الوحدوييف بتطويق مكتب عبد الكريـ قاسـ في 

 .  (1)ة ومغادرة العراؽ او قتمو في الحاؿوزارة الدفاع وارغامو عمى االستقال

ونتيجة لما بينيـ مف مشتركات فقد انضـ عبد الوىاب الشواؼ إلى الجماعة في 
، ووافق عمى إعالف عصيانو وقيادتيا بنفسو ، الف الفرقة الثانية بقيادة  8595أوؿ أذار 

ية الشاممة ، ناظـ الطبقجمي كانت تضـ في صفوفيا عناصر معادية لدعاة الوحدة العرب
                                                                                                                                       

 د كاظـ البياتي، رسالة ماجستير ، غير منشورةماح . 8595ايموؿ  10، الشتراكة في حركة الشواؼ ، أعدـ في 
 .  81-9صص ،  8558الجامعة المستنصرية ،  ،

 .  811، ص 8515جاسـ مخمص المحامي ، مذكرات الطبقجمي ، المكتبة العصرية ، بيروت ،  .8

، خريج الكمية العسكرية ، وكمية االركاف ، عضو تنظيـ الضباط االحرار،  8510ولد في مدينة الموصل عاـ .1
لسالـ عارؼ في داخل الحركة ، قائد الفرقة االولى في الديوانية بعد ثورة ومف جماعة عبد الكريـ قاسـ ، وعبد ا

، بعد  8529 – 8591زعيـ جناح الجيش  صار،  8595آذار  81، اعفي مف منصبو في  8591تموز  81
 .  99، ص، المصدر السابقنوري عبد الحميد العاني وآخروف  . 8591شباط  1ثورة 

ة حديثة ومف عشيرة الجبور ، دينمف م ووالده عقيد في الجيش ، و أصم وكاف 8582ولد في بغداد سنة  .1
تموز ، عيف بعد الثورة  81، وصل الى رتبة مقدـ ميندس قبل ثورة  8515كرية عخريج كمية اليندسة والكمية الس
 . 8595آذار  10 اعدـ فيفي حركة الشواؼ ،  الشتراكو، أعتقل  8595آذار  1في االستخبارات العسكرية ، 

 .  58صالمصدر السابق، ، حنا بطاطو 

 .  811مجيد خدوري ، المصدر السابق ، ص. 1
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وترؾ عممية القاء القبض عمى عبد الكريـ قاسـ في بغداد والتخمص منو لجماعة رفعت 
الحاج سري ، بعد أف تعيد دعاة الوحدة العربية الشاممة بتنظيـ التظاىرات في العاصمة 

، وعمى الرغـ مف التحذيرات التي أطمقيا (8)في الموصل إعالنوتأييدًا لمعصياف فور 
الضباط الوحدوييف لمنع عقد مؤتمر انصار السالـ في الموصل ، أو تأجيمو مجموعة مف 

، ونقمت القطارات الخاصة المؤتمريف الى 8595فقد عقد المؤتمر في السادس مف آذار 
الموصل ، ونتيجة لذلؾ التواجد غير الطبيعي في المدينة، فقد أخذ عبد الوىاب الشواؼ 

بوف عف كثب تحركات انصار السالـ بحجة المحافظة وبقية ضباط المواء التابعيف لو يراق
عمى أمف الموصل ، والعمل عمى منع اي صداـ بيف الشيوعييف والوحدوييف ، وكذلؾ قاـ 
بنقل السالح الذي كاف مخزونًا في منطقة تل كوجؾ السورية الى الموصل عف طريق 

قبائل شّمر التي سنجار وخزنو في معسكر الغزالني في الموصل ، ووزع قسمًا منو عمى 
 .  (1)أعطت وعدًا لو بمساندتو في حالة إعالف حركتوِ 

بإصدار أمر االستنفار  8595قاـ عبد الوىاب الشواؼ في اليـو السابع مف آذار 
لمجيش في الموصل واالتصاؿ برفعت الحاج سري ومناقشة الوضع في الموصل ، اال انو 

الذيف كانوا قد وعدوه بمساعدتو بالسالح  لزعماء الضباط( 1)لـ يحدد يـو اندالع العصياف
والرجاؿ و اإلعالـ، إذ أرسل كل مف ناظـ الطبقجمي ورفعت الحاج سري مبعوثيف سرييف 
الى عبد الحميد السراج رئيس المجمس التنفيذي في سوريا ووعدىما بإرساؿ إذاعة 

                                                

 ،، نيساف 9محمود الدرة ، ثورة الموصل بعد سبع سنوات ، مجمة دراسات عربية ، السنة الثالثة ، العدد  .8
 .  91، ص 8599

 . 55، ص8521القاىرة ،  سقوط النظاـ الممكي في العراؽ ، دار الينا لمطباعة ،. فاضل حسيف ،  1

في كتابو، ثورة  ليث حسف الزبيدي ىذا الحدث التاريخي بحركة الشواؼ، ومنيـاطمق اغمب الباحثيف عمى  .1
؛ 815، اسماىا الثورة في كتابو العراؽ الجميوري، صمجيد خدوري  ؛ أما 192في العراؽ، ص 8591تموز  81
دراسة وثائقية،  -8591-8591التطورات السياسية في العراؽ ، فقد اسماىا باالنقالب . جعفر عباس حميدي أما
 .19ص



 5 

جياز وصل  8595، وفي اليـو الثامف مف آذار  (8) ومساعدات عسكرية حسب الحاجة
ب الشواؼ كافة االستعداد البث االذاعي الى الموصل ، وبعد أف أكمل عبد الوىا

أصدر األوامر بتنفيذ خطة االمف وىي حالة مف حاالت الحصار العسكري ،  ،لمعصياف
وتفريق االجتماعات والتجمعات العامة بالقوة ، كما اتفق مع المقدـ الطّيار عبد هللا ناجي 

 . (1)امر قاعدة الموصل الجوية بضرب أىداؼ منتخبة في بغداد

، عبر االثير بيانو  8595ار أذاع عبد الوىاب الشواؼ في نيار األحد الثامف مف آذ
عبد الوىاب الشواؼ قائد " وبدأت االذاعة تبث برامجيا ، وصدر البياف االوؿ باسـ العقيد 

 .  (1) "الثورة

قائد القوة الجوية عقيد ،   8595في التاسع مف آذار   قاسـ أمر الزعيـ عبد الكريـ
بقصف مقر المواء الخامس في معسكر الغزالني ، الذي أدى إلى  ركف الجو جالؿ االوقاتي

إصابة عبد الوىاب الشواؼ بجروح بسيطة جراء ذلؾ القصف وعندما نقل الى مركز 
االسعاؼ تصدى لو مضمد كردي فقتمو بعد تبادؿ عيارات نارية مع جنود مواليف 

 .  (1)لمشواؼ

المتآمريف، في بغداد وكركوؾ انتيت مؤامرة الشواؼ بالفشل، وألقي القبض عمى  
                                                

،ج  9وزارة الدفاع ، محاكمات المحكمة العسكرية الخاصة ، محاضر الجمسات التي عقدتيا المحكمة ، ج . 8
 .  2 – 8ص ص ،  8595، مطبعة الحكومة ، بغداد ، 81

 .  111اوريل داف ، المصدر السابق ، ص1.

 .  111ص ، لمصدر نفسو ا.1

قاموا بنقمو ىو مف قتل عبد الوىاب الشواؼ ، وقيل اف الجندي يونس جماؿ ومعو جنود آخروف  اؿيونس جم. 1
، المحاكمات . وزارة الدفاع ، وقيل اف الجندي دمحم يوسف مف كتيبة اليندسة ىو الذي طعنو بخنجره وقتمو  وقتمو

العراقية في العيد الجميوري ،  ترااوآخروف ، تاريخ الوز اما رواية نوري عبد الحميد ؛  1521، ص 81، المجمد 
مجموعة أف أما جريدة الثورة فقد ذكرت  ؛، اف عبد الوىاب الشواؼ قد انتحر  59صالمصدر السابق ،،  1ج

 .  1ص ،8595آذار ،  80الثالثاء  ، 889العدد  . جريدة الثورة ،مف المواطنيف قتموا الشواؼ 
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والموصل والبصرة وتمت أحالتيـ إلى لجنة تحقيق برئاسة العقيد الركف ىاشـ عبد الجبار 
آمر المواء العشريف، وبعد أف اكتمل التحقيق عقدت المحكمة جمسة يـو الرابع والعشريف 

وىي  مف آذار برئاسة العقيد الركف فاضل عباس الميداوي لمنظر في القضية األولى
محاكمة الطياريف األربعة الذيف قاموا مباشرة بعممية قصف بغداد في التاسع مف آذار 

، وىـ كل مف عقيد الجو الطيار عبد هللا ناجي والرئيس الطيار قاسـ العزاوي  (8)8595
والمالـز األوؿ الطيار أحمد عاشور والمالـز األوؿ الطيار فاضل ناصر وجميعيـ مف 

وقد صدر عمييـ حكـ اإلعداـ مف قبل المحكمة العسكرية العميا  ضباط القوة الجوية،
 (1) 8595الخاصة ، في الثامف والعشريف مف آذار 

 
احد اسباب الخالؼ بيف عبد الكريـ واالوقاتي إذ رفض االخير   اعداـ الضباط عُّد

و عف قرار االعداـ ولكف جيوده مع قاسـ ليثني لقاءاتووتكررت  اعداميـ بشده وحاوؿ مراراً 
و مف قبل ل رفض الحضور رغـ توجيو دعوة  جميعيا بالفشل ، وعند تنفيذ االعداـ باءت

 . (1) سياسيةالقيادة ال
 

  الكردي الحركةثانيًا :
عمى حٍد سواء، حتى  8591تعاطف العرب واألكراد مع ثورة الرابع عشر مف تموز 

الذيف كاف بإمكانيـ انتياز الفرصة وا عالف التمرد قبل أف يتمكف  الجيل القديـ مف الكرد
أعمف الدستور العراقي المؤقت بعد الثورة بينما  .(1)عبد الكريـ مف السيطرة عمى البالد

                                                

الوثيقة ، 1000، منشورات بيت الحكمة، بغداد، 8، العراقي في الوثائق البريطانية ، ط . خميل ابراىيـ الزوبعي8
 .851، ص  (104929/371المرقمة )

  8، ص8595آذار،  11، الثالثاء 812. جريدة الثورة، العدد 1

 جعفر جالؿ االوقاتي ، المصدر السابق.. 1

 . 811، ص8515، بغداد ، 8591 – 8591العراؽ في عيد عبد الكريـ قاسـ  . دمحم كاظـ عمي،1
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وتضمف في بنده الثالث ما يمي "يقـو الكياف العراقي عمى أساس مف التعاوف بيف 
ياتيـ. ويعتبر العرب والكرد شركاء في ىذا المواطنيف كافة، باحتراـ حقوقيـ وصيانة حر 

 .(8)الوطف، ويّقر ىذا الدستور حقوقيـ ضمف الوحدة العراقية"
وأماـ ىذا التعريف ببرنامج وتوجو النظاـ السياسي الجديد، بعث المال مصطفى  
مب فييا ببرقية تيػػػنئة إلى عػػػبد الكريـ قاسـ حػػػػاؿ سمػػػاعو بنبأ الػػػثورة، وط (1)البارزاني

 السػػماح لػػػػو 
 .(1)ولرفاقو بالعودة إلى العراؽ، مف االتحاد السوفيتي 

أصدر عبد الكريـ قاسـ األوامر الالزمة لضماف عودة جميع المبعديف مف األكراد  
والشيوعييف وعمى نفقة الحكومة العراقية، وكاف أغمبيـ متزوجيف مف روسيات، عاش أغمبيـ 

ف في مناطق مختمفة مف االتحاد السوفيتي، وخصص الروس في شقق في موسكو واآلخرو 
 .(1)شخص 9000سفينة لنقميـ إلى العراؽ ومجموعيـ حوالي 

                                                

 . 8591،  1. الوقائع العراقية، العدد8

، تمقى عمومو في 8501. زعيـ الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولد في مدينة بارزاف في شماؿ العراؽ عاـ 1
كأقوى زعيـ كردي في العراؽ  8511عاـ  بندية. برزشمف الطريقة النق –السميمانية وحصل عمى لقب المال 

قرر مجمس الوزراء  ،8511كانوف الثاني  19في و ، إخمادعندما أعمف تمرده، لـ يستطيع الجيش العراقي مف 
عبرت القوات العراقية نير الزاب واحتمت بارزاف، فيرب ىو وأخيو أحمد إلى  8519أبعاده مف بارزاف. في عاـ 
سقطت جميورية مياباد  8512عاـ  النفصالية في إيراف وحكـ عميو غيابًيا باإلعداـإيراف حيث جميورية مياباد ا

فالحقتو القوات اإليرانية فعاد إلى العراؽ، إال أنو وجد القوات العراقية تنتظره، فيرب إلى األتحاد السوفيتي مع 
مصطفى البارزاني . فاضل البراؾ، 8591تموز  81مف أنصاره، عاد إلى العراؽ بعد ثورة  100أكثر مف 
، وما بعدىا؛ ادموند غريب، الحركة 80، ص8515والحقيقة، دار الشؤوف الثقافية العامة، بغداد،  األسطورة

؛ أحمد فوزي، خناجر وجباؿ، القاىرة، 15-11، ص ص 8521القومية الكردية، دار النيار لمنشر، بيروت، 
 . 8ص، 8598أيموؿ  88، 959؛ جريدة الثورة، العدد 811، ص8598

  .1. المصدر نفسو ، ص 1

نيساف  9، السفارة البريطانية في كابل إلى الخارجية البريطانية في لمصدر السابق. خميل إبراىيـ الزوبعي، ا1
  .118ص،  (14089/371الوثيقة المرقمة ) ،1، ج8595
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قراًرا بالعفو عف البارزانييف  8595أصدر قاسـ في نياية شير نيساف   
العائديف إلى العراؽ ومنيـ المال مصطفى البارزاني والشيخ أحمد البارزاني والشيخ سمماف 

، وقامت الحكومة العراقية بتوفير دور سكف لالكراد العائديف (8)سالـ البارزاني وغيرىـعبد ال
،  (1)و خصصت ليـ رواتب، وتـ إعادة الموظفيف إلى وظائفيـ والعسكر إلى وحداتيـ

واستمر عبد الكريـ قاسـ بدعـ األكراد ووفّر ليـ كل احتياجاتيـ ، ومف جانبو فإف المال 
أ يعمل مف أجل إخضاع كافة القبائل الكردية تحت قيادتو، وبخاصة مصطفى البارزاني، بد

بعد أػف اسرع في تصفية أعدائِو مستغاًل قوتو التي بدأت تتنامى منذ عودتو إلى العراؽ 
 .(1)حتى بمغت قمتيا بعد فشل مؤامرة الموصل أو ما عرفت بحركة الشواؼ

وأسياـ األكراد في مذابح أدرؾ عبد الكريـ قاسـ بعد مؤامرة الشواؼ بالموصل  
التركماف في كركوؾ، أف المال مصطفى البارزاني قد تجاوز حّده، وأنو أصبح مصدر قمق 
وتيديد لوحدة الجميورية العراقية، بعد أف قاـ بترصيف موقفو وقدرتو العسكرية ومناورتو 

، (1)يف خاصةالسياسية، مستغاًل عطف الزعيـ عبد الكريـ قاسـ عمى األكراد عامة والبارزاني
األمر الذي دفع بالزعيـ قاسـ إلى الطمب مف مديرية األمف مراقبة أعضاء المجنة المركزية 
لمحزب الديمقراطي الكردستاني الموجوديف في بغداد، إال أنيـ اختفوا والتحقوا بالجماعات 

ا في المسمحة التابعو لممال مصطفى البارزاني في شماؿ العراؽ الذي انتيج نيًجا دكتاتوريً 
قيادة الحركة المسمحة الكردية، وأمر بقتل كل كردي يشؾ في تعاونو ومواالتو لمحكومة 

                                                

 . 8، ص8598 ،يموؿأ 81، 955. لمعرفة أسماء قادة الكرد المشموليف بالعفو ينظر: جريدة الثورة، العدد 8

 .8المصدر نفسو، ص. 1

 . قتل الشيخ أحمد الزيباري الذي كاف معارضا لو مع عدد مف العشائر الكردية الموالية لمدولة ومنيـ اليركييف1
، 8599رجية. محمود الدرة، القضية الكردية والقومية العربية في معركة العراؽ، دار الطميعة، بيروت، و والس
 . 159ص

 .  1، ص955العدد  الثورة،. جريدة 1
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 .(8)العراقية
وأماـ تحرشات وتجاوزات المال مصطفى البارزاني عمى وحدة الجميورية العراقية  

 مما ىدد ىيبة الدولة، والسيما بعد أف أخبرت دوائر األمف عبد الكريـ قاسـ بأف البريطانييف
عاودوا اتصاالتيـ بالمال مصطفى البارزاني، وأف السفير البريطاني استغل ذىابو لزيارة 

، تحرؾ عبد الكريـ قاسـ لمواجية (1)الشماؿ العراقي، واتصل بو وسمّمو نصف مميوف دينار
ىذا الخطر، فيما بقي المال مصطفى البارزاني في منطقتو وقد حّرض كبار المالكيف عمى 

ف اإلصالح الزراعي الذي طبّقتو الحكومة. فاستجاب ىؤالء المالكيف التمرد ضد قانو 
واجتمع رؤساء العشائر وأتباعيـ الذيف حرضيـ المال مصطفى البارزاني عمى العصياف 
في وادي خميفاف وفي دربندبازياف، وقّدـ المجتمعوف مذكرة إلى عبد الكريـ قاسـ في 

إلغاء قانوف اإلصالح الزراعي، ، ضمنوىا مطاليبيـ في 8598العشريف مف تموز 
والتدريس بالمغة الكردية في جميع مراحل الدراسة الثانوية، وأف يكوف جميع موظفي 

. وىو ما أثار غضب الزعيـ عبد الكريـ قاسـ وقرر الرد عمى (1)مناطقيـ مف األكراد
عودتيـ  لتحشدات رؤساء العشائر ومذكرتيـ التي قدموىا، ومطالبيـ التي أرادوا تنفيذىا قب

 مشايخبقصف تجمعات القائد القوة الجوية العقيد الركف جالؿ االوقاتي أمر فإلى أعماليـ، 
 .(1)حشود المال مصطفى البارزانيوتجنب 
نفذت القوة الجوية األمر وبدقة، وىذا الرد كانت لو نتائج سمبية عمى نسبة التقارب  

الذي تراجع عف موقفو إذ انضـ إلى المتمرديف معمًنا  بيف الحكومة ومال مصطفى البارزاني
عصيانو بنفسو، وطمب مف مؤيديو وأنصاره وأعضاء حزبو في القوات المسمحة العراقية 

                                                

 ، وعمر دبابة وغيرىـ.سق، الميندس عمي عبد هللا، والميندس نوري شاويب. كاف منيـ إبراىيـ أحمد قاضي سا8
 .8، ص8598 ،أيموؿ 12، 280، العدد  جريدة الثورة 

 . 280،العدد المصدر نفسو . 1

 .  121، ص8528ار الطميعة، بيروت، د ، 1ط . جالؿ الطالباني، كردستاف والحركة القومية الكردية،1

 . 1، ص955. جريدة الثورة، العدد 1
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)الجيش والشرطة واألمف( ترؾ وظائفيـ وااللتحاؽ بأسمحتيـ بتجمعاتو وحشوده، ونفّذ عدد 
 .(8)مف الضباط وضباط الصف والجنود طمبو

بيف عبد الكريـ قاسـ و  خالؼالاسباب  جـو الجوي رغـ تنفيذه بدقو احدكاف ىذا الي
 . (1) لكرد المعارضيفا ضرب جالؿ االوقاتي الذي رفض

خطط النقالب عسكري الرأي القائل باف االوقاتي  يدنودنا الى تفقاالحداث ت وربما ىذه
بكل التعاليـ الصادرة مف قيادة الجيش  اتي ألتـزاالوقف ،  (1) عمى حكـ عبد الكريـ قاسـ

رغـ عدـ قناعتو ببعضيا ، وعرؼ عنو عدـ اىتمامو بالحكـ والسمطو بقدر اىتمامو بعممو 
ومحاولتو المستمرة لتطوير الجيش ، ولكف مما يؤخذ عميو وربما ىذا سبب اخر يفند تفكير 

ف القومييف مما ّشكل م وة الجويةاالوقاتي باالنقالب العسكري ىو عدـ تطيير سالح الق
ضحاياه ، الذي كاف االوقاتي اوؿ  8591سببًا رئيسيًا في انقالب الثامف مف شباط عاـ 

 ية والتوجيات الفكرية بقدر تفكيرهكر باالنتماءات والوالءات الحزبونبرر ذلؾ بانو لـ يكف يف
سالح يف يفسر سبب احتفاظ االوقاتي بضباط قومييف بوىذا ربما  بالكفاءة العسكرية

   . مصمحة الجيش والوطف تعمو عمى االنتماءات االخرى الطيراف ، النو طالما آمف بأف 

 
  ثالثالالمبحث 

 9191شباط عام  8 النقالبمقدمة جالل االوقاتي  اغتيال
وتحديدًا عند الساعة الثامنة  8591الجمعة الثامف مف شباط عاـ صباح يـو 

منطقة ) كرادة مريـ(  بصحبة ولده في مف بيتو  والنصف صباحًا خرج جالؿ االوقاتي
ف لجمب صحف الصباح مف مكاف قريب ، وعند يير )عمي( الذي يبمغ مف العمر سنتالصغ

مف سيارتو نزؿ عمـ أف غاياتيـ اغتيالو لذلؾ العودة استوقفتو مجموعة مف المسمحيف ، ف
                                                

 . 125. جالؿ الطالباني، المصدر السابق، ص8

 .جعفر االوقاتي ، المصدر السابق . 1

 .810، ص1002. حسف لطيف الزبيدي، موسوعة األحزاب العراقية، مؤسسة المعارؼ لممطبوعات، بيروت،1
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اطالؽ عدة رصاصات ،  ، وبعدمحاواًل االبتعاد عنيا كي التصيب الطمقات ابنو الصغير 
 . (8) فارؽ االوقاتي الحياة بالقرب مف داره واماـ انظار ولده 

 
اقل مف نصف ساعة عمى اغتياؿ االوقاتي مرور وعند الساعة التاسعة أي بعد 

الييما عدد  وانضـ ف مف سالح الجو العراقي ،صف مطار الرشيد مف قبل طائرتيف نفاثتيقُ 
اخر مف الطائرات لتقصف وزارة الدفاع بالصواريخ ، كانت العممية بقيادة الطيار القومي 

سيطروا عمى بد الرزاؽ وقومييف اخريف منذر الونداوي بالتعاوف مع العقيد الركف عارؼ ع
سرب الجو السادس ونفذوا االنقالب الذي اطاح بحكومة عبد الكريـ قاسـ في صباح يـو 

 .(1)8591مف شباط عاـ  الثامف
ُأذيع البياف االوؿ لحكومة االنقالب عند الساعة العاشرة واثنيف وعشريف دقيقة 

( 1صباحًا بعد السيطرة عمى مرسالت البث االذاعي في ابو غريب ، لحقو البياف رقـ )
الذي تضمف احالة عدد مف الضباط عمى التقاعد مف ضمنيـ ) زعيـ الجو الركف جالؿ 

 . (1)االوقاتي ( جعفر 
اف خطة االنقالبييف اعتمدت بالدرجة االولى في بداية تنفيذىا عمى سالح الجو ، 

ومدى حبكتيا واتقانيا ىي التي تحدد نجاح االنقالب مف  تكوف لحظة البدء ودائمًا ما
 ، لذلؾ كاف مف اولويات االنقالبييف تصفيو جالؿ االوقاتي قبل البدء بساعة الصفر ،فشمو

 اف تغييب ىذه الشخصية الميمة كاف احد االسباب الميمة في نجاح االنقالب .
 
 

                                                

 .115المصدر السابق ؛ حنا بطاطو ، المصدر السابق، ص  . جعفر جالؿ االوقاتي ،8

  .115، ص المصدر نفسو . 1

جعفر عباس حميدي ، تاريخ الوزارات العراقية في العيد . ىكذا جاء نص تسميتو في نسخة البياف . ينظر 1
 1ص ، 1009، بيت الحكمة ، بغداد ، 1، ط 9الجميوري ، ج
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 الخاتمة 
، الركف الطيار جالؿ جعفر االوقاتياىمل كتاب التاريخ سيرة قائد القوة الجوية عقيد 

 ربما يعود جزء مف ذلؾ الى سبب انتماءه اليساري دوف اف ينضـ الى أي حزب شيوعي ،
كبرى في طريق  ييف وال القومييف الذيف عدوه عقبةفمـ ينل االىتماـ في كتابات الشيوع

الثامف نقالب اعالف ساعة الصفر البمثابة ىي  الجسدية ية فكانت تصفيتوغاياتيـ السمطو 
 حد اسباب نجاح االنقالب وسيطرة القومييف عمى السمطة .وأ 8591شباط عاـ مف 

وكنتيجة حتمية وبسبب الخوؼ مف السمطة الحاكمة كاف كّتاب التاريخ ينتظروف  
زواؿ حكـ البعث ونظامو ليتسنى ليـ كتابة الحقيقة ، ووفقًا لطبيعة األنظمة الحاكمة 
القاضية بإظيار مثالب مف سبقيا إلى الحكـ ، نسي التاريخ ىذا الرجل الذي قّدـ لمعراؽ 

 يد الممكي األخير وحتى بداية العيد الجميوري األوؿ .الكثير والكثير بدَأ مف الع
في سالح الجو ، فبعد اف عينو  اختصاصووقاتي بانصرافو بعممو ضمف تميز األ

جو  فشيد تطورًا ، صرؼ كل اىتمامو لتطوير سالح ال الجويةعبد الكريـ قاسـ قائد القوة 
ـ تورطو بجميع المؤامرات في منصبو طواؿ فترة حكـ قاسـ لعد، واستمر ممحوظًا في عيده

إذ ارتبط بعالقات صداقة مع العديد  ، قرب منفذييا مف االوقاتي ضد الحكـ بالرغـ مف 
اختار لنفسو طريقًا ونيجًا سار فيو ولـ ينجرؼ مع  و، لكنمف الشخصيات السياسية الميمة

 االنقسامات السياسية الحادة التي شيدىا عيد قاسـ .
في العمل ، فمـ  عف شخصية االوقاتي النزاىة والوطنية واألمانةسجل لمتاريخ ومما 

رغـ صفقات السالح العديدة التي ابرمت في  ستغل منصبو لجمع ثروات غير مشروعةي
بيف الطرفيف  اف محل ثقة قاسـ رغـ فتور العالقةك، ولنزاىتو عيده مع السوفييت 
الشواؼ وعمى ضرب  افى اعداـ الضباط المشتركيف في عصيالعتراض االوقاتي عم

 الحركة الكردية . 
 ظل محتفظًا بوطنيتو ولـ ينجرؼإذ منيا نستشف العبرة  أف سيرة ىذا الرجل جديرة بأف

ي سالح الطيراف وبراعتو في الجيش ورغـ تفوقو ف لميوؿ سياسيو رغـ مكانتو الرفيعة
 الفائقة. 
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