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  حامد الحمداني  

 
 0242تموز  41                                         

 الحزبيةواالخطاء الصراعات 
 

 يعلن مساندته للثورة وقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم دون قيد أو شرطالشيوعي الحزب 

 

عبد الكريم قاسم دون قيد أو سلطة إعالنه بإسناد الثورة ور وقوع الثورة إلى فوالشيوعي سارع الحزب  

 :شرط في برقيته للزعيم قاسم التالية

 رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الكريم قاسم

نهنئكم من صميم قلوبنا على خطواتكم المباركة التي وضعت نهاية حاسمة لعهد طويل من المآسي 

 .بنا المجاهد النبيل على يد االستعمار وأعوان االستعماروالمحن التي قاسى منها شع

 

إننا نعبر عن تفاؤلنا بأن هذه الخطوة الحاسمة ستكون فاتحة عهد جديد، عهد حرية وتطور عراقنا  

الحبيب، وتبؤ شعبنا البطل مركزه في الموكب الظافر، موكب العروبة المتحررة الناهضة والحبة للسالم، 

 .عاملة من أجل تحررها من نير االضطهاد واالستعماروموكب اإلنسانية ال

 

إن شعبنا العراقي بعربه وأكراده سيسجل لكم بفخر جرأتكم وتفانيكم من أجل تحقيق أهدافه الوطنية  

الكبرى، وهو يحمي ويصون بدمائه الغالية جمهوريته الوطنية الفتية، وإنه لعلى ثقة كبرى من قدرته 

مقدس، ومن مساندة القوى التحررية العربية في جميع ديارها، وعلى رأسها على القيام بهذا الواجب ال

جميع أنحاء العالم، وعلى رأسها اإلتحاد  الجمهورية العربية المتحدة ، ومن قوى الحرية والسالم في

 .السوفيتي 

فاع عن إن اللجنة المركزية لحزبنا الشيوعي العراقي تضع كافة قوى حزبنا إلى جانب مؤازرتكم، وللد} 

 .{جمهوريتنا البطلة

 سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي                  

 4918تموز  41                                             

 

 تموز 41استبعاد الحزب من التشكيلة الوزارية لثورة 

كلت صبيحة الرابع عشر من تموز من المعلوم أن الحزب الشيوعي لم يشترك في حكومة الثورة التي ش  

منذ اللحظة األولى رغم ثقله السياسي الكبير، ورغم مساهمته الفعالة في نجاح الثورة، وإسنادها  ،4918

 .الحزب منواستمرت حتى النهاية على الرغم من تغير موقف الزعيم قاسم 

 



الخطيرة التي كانت تحيط آنذاك إشراكه في السلطة بسبب الظروف الدولية  لم يطلب الحزب الشيوعي

 .فور وقوع الثورة القوات البريطانية في األردن، والقوات األمريكية نزلت في لبنانحيث نزلت  بالثورة،

 

، وكان واضحاً أن اإلمبرياليين والشرقية على الحدود الشماليةواإليرانية القوات التركية كما تم حشد 

دموا بقيام  وعمالئهم في تركيا وإيران الثورة التي هدمت أحد أهم أركان حلف بغداد، وأضاعت قد ص 

 .أحالمهم في ضم بقية الدول العربية إلى ذلك الحلف، وخاصة سوريا

 

ولم يكن الحزب الشيوعي، وال السلطة الثورية الجديدة يريدان مزيداً من االستفزاز لإلمبرياليين آنذاك، 

امت في بلد كالعراق له أهمية قصوى في تموز على أنها ثورة شيوعية ق 41ثورة  اصوريلكي ال 

 .اإلستراتيجية في هذه المنطقة الحساسة من العالمحساباتهم 

 

ويقع على رأس الخليج ثانياً، ومعلوم أن الخليج يتسم بأهمية كبرى، بكونه أكبر  فالعراق بلد نفطي أوالً، 

بة في إشراكه في السلطة، أسوًة الحزب الشيوعي عن المطالقيادة سكت  كلهمورد للنفط في العالم، لذلك 

، بل بادر منذ  الساعات األولى النبثاق الثورة هذا ابسكوته كتف  أحزاب جبهة االتحاد الوطني، ولم تببقية 

وضع كافة إمكانيات الحزب في خدمة الثورة ببلغه قية إلى الزعيم عبد الكريم قاسم تإلى إرسال بر

 .وحمايتها دون قيٍد أو شرط

 

صيانة الثورة، وحمايتها من تدخل بالنسبة للحزب هي الحزب أن المهمة األولى يادة ت قلقد أدرك

عادت العراق الجامح إلى سيطرتهم من إنشاط الرجعيين الرامي إلى إجهاضها، وشل اإلمبرياليين، و

  .جديد

 

 ،4918لم يكتف  الحزب الشيوعي ببرقيته المرسلة إلى عبد الكريم قاسم صبيحة الرابع عشر من تموز 

بل أتبعها بمذكرة إيضاحية حول السياسة التي يرى أهمية األخذ بها لقيادة مسيرة الثورة، وهي مذكرة 

 .تعبر عن سياسة الحزب تجاه األحداث الجارية، والمستقبلية للثورة

 

انتهاج سياسة وطنية واضحة، وذلك عن طريق اإلعالن الرسمي النسحاب ضرورة ركزت المذكرة على 

التي وفوري من حلف بغداد، وإلغاء كافة االتفاقات المعقودة مع بريطانيا، والواليات المتحدة، العراق ال

والتعاون مع جميع الدول على قدم  ،تخل بسيادة العراق واستقالله، وتتعارض مع سياسة الحياد اإليجابي

 .المساواة، من أجل مصلحة الشعب والوطن

 

فدرالي مع الجمهورية العربية المتحدة، وإلى تبادل التمثيل كما دعت المذكرة إلى إعالن االتحاد ال

الدبلوماسي مع البلدان االشتراكية، وعلى رأسها االتحاد السوفيتي، وقيام عالقات اقتصادية، وثقافية 

 .ويحمي مصالحه مما يعزز موقف العراق، وغيرها،

 



البنوك، وكافة المؤسسات كما دعت المذكرة إلى فرض رقابة حازمة على مؤسسات شركات النفط، و

االقتصادية الكبرى ذات العالقة الكبيرة بحياة الشعب، وحماية اقتصاد البالد من مؤامرات اإلمبريالية 

الهادفة إلى تخريب االقتصاد الوطني، ومنعه بشتى الوسائل والسبل من التطور ووعمالئها في الداخل، 

 .والنمو لخدمة طموحات الشعب والثورة

 

مذكرة إلى انتهاج سياسة وطنية أساسها الثقة بالشعب، وإطالق الحريات الديمقراطية، كما دعت ال

 والسماح للشعب بممارسة حقوقه السياسية، بتأليف األحزاب، والجمعيات، والمنظمات الجماهيرية،

وتكوين  بأسرع وقت ممكن، والعمل على إطالق سراح كافة السجناء السياسيين، وحرية الصحافة،

وتطهير  جنباً إلى جنب مع جيشنا المقدام، لمقاومة الشعبية وتسليحها لتكون درعاً واقياً للثورة،فصائل ا

 .جهاز الدولة، واألمن، والشرطة، من العناصر الفاسدة، والمعادية للثورة

 

ووضعه في أيدي أمينة على مصالح الشعب والوطن،  كما دعا الحزب الشيوعي إلى االهتمام باألعالم،

وفضح أالعيب  لدور الهام الذي يلعبه اإلعالم في الدفاع عن مصالح الشعب وحماية الثورة،نظراً ل

 .المستعمرين، وأذنابهم في الداخل

 لقد كانت العالقات بين الحزب الشيوعي وعبد الكريم قاسم على ما يرام، فقد التّف الحزب حول قيادته،

محاوالت التآمرية التي جرت ضد قيادته، وضد ووقف ضد كل ال وسانده منذ  اللحظات األولى للثورة،

وخاصة عندما قاد عبد السالم عارف في أوائل أيام الثورة ذلك االنشقاق بين الفصائل ، مسيرة الثورة

ودعم األحزاب القومية له في تلك  الوطنية محاوالً فرض الوحدة الفورية مع الجمهورية العربية المتحدة،

 .ر المسلحالمحاوالت التي انتهت بالتآم

 

لقد وقف الحزب الشيوعي موقفاً حازماً من أولئك الذين حاولوا قلب السلطة  وسّير المظاهرات المؤيدة 

تي كانت تهتف بالشعار عبد الكريم قاسم، والتي ضمت اآلالف المؤلفة من جماهير الشعب القيادة الزعيم ل

أسلوب شعار ع العربية المتحدة، ونبذ االتحاد الفدرالي مالذي رفعه الحزب، والذي يدعو إلى إقامة 

وكان عبد ، ،كذبا وزورا الذي رفعته القوى القومية وحزب البعث العربي االشتراكياإللحاق القسري 

 .والبعثيةومساندته آنذاك في صراعه مع القوى القومية  ،الكريم قاسم بحاجة ماسة لدعم الحزب

 

 :الحزب الشيوعي يطلب إشراكه في السلطة  

، رفع الحزب الشيوعي إلى عبد الكريم قاسم مذكرة هامة دعاه فيها 4918خامس من تشرين الثاني في ال

إلى االعتماد على الحزب الشيوعي، والحزب الوطني الديمقراطي، مذكراً إياه بإشراك كافة أحزاب جبهة 

 .االتحاد الوطني في السلطة باستثناء الحزب الشيوعي

 

ية ال تنسجم مع اتجاه ومسيرة الثورة، ومحاوالتهم المتكررة إللحاق وفي حين كانت األحزاب القوم 

، وكان الحزب الشيوعي يقف جنبا إلى جنب مع السلطة الوطنية، عراق بالجمهورية العربية المتحدةال

 .أهدافهاتحقيق من أجل دعم مسيرة الثورة، وقواه  مسخراً كل

 



ذاد الحزب الشيوعي عن السلطة،  ،رة وقيادتهاوفي حين كانت رائحة التآمر تبدو واضحة على الثو 
ى ذلك فإن من لوحمى الجمهورية من كيد المتآمرين عليها، وقدم التضحيات الكبيرة في هذا السبيل، وع
 . حق الحزب الشيوعي أن يعامل على قدم المساواة مع بقية األحزاب السياسية على األقل

 
، مما دفع الحزب إلى اللجوء إلى الشارع في مطالبته عبد الكريم قاسم لم يستجب لمذكرة الحزب لكن

 .إشراكه في السلطة

ـ في بغداد، والتي نظمها الحزب الشيوعي، طارحاً  جاءت مسيرة األول من أيارـ  عيد العمال العالميو

بيد الجماهير، وضخامة تلك المسيرة، التي [ إشراك الحزب الشيوعي في السلطة] من خاللها شعار

، ومدرسين وطالب فالحينمن أعضاء، ومؤيدي، وجماهير الحزب، من عمال و ن مليونأكثر مضمت 

ب فعالً في قلب عبد وأطباء ومحامين ومثقفين ، كصاعقة نزلت على الرؤوس جميعاً، وأدخلت الرع

[ محمد حديد وحسين جميل] لة بكتلة والقيادة اليمينية في الحزب الوطني الديمقراطي، المتمثالكريم قاسم 

ين رفاقهم، فقد شعروا أن األرض قد زلزلت تحت أقدامهم وهم يسمعون هتاف الجماهير الصاخبة مطالبو

، وبدا أن الشعب كله يقف وراء الحزب، ونزل الجنود، والضباط إشراك الحزب الشيوعي في الحكم

قد بات قاب  ون في ذلك اليوم أن الحزبالمؤيدين والمناصرين للحزب إلى الميدان أيضاً، وشعر المراقب

 . الوثوب إلى الحكمقوسين أو أدنى من 

 

تموز، وتحت ضغط الحزب الشيوعي، أجرى عبد الكريم قاسم تعديالً وزارياً، أدخل بموجبه  41وفي 

، عضوة اللجنة المركزية للحزب في الوزارة، وعينها وزيرة للبلديات، كما عين [نزيهة الدليمي]الدكتورة 

ـ [ فيصل السامر ] والدكتور   ،ـ ماركسي ـ وزيراً لألشغال واإلسكان [عوني يوسف]المحامي كل من 

لكن إجراء  قاسم لم يكن . ، وزيراً للتجارة[عبد اللطيف الشواف] يساري ـ وزيراً لإلرشاد ، والدكتور

سوى خطة تكتيكية، ولفترة محدودة من الزمن، ريثما يحين الوقت المناسب لتوجيه ضربته للحزب 

 .الشيوعي

 

ا اإلمبريالية، فقد راعها أن ترى تلك المسيرة تمأل شوارع بغداد، وسائر المدن األخرى، تهتف للحزب أم

على الفور تحبك  اأصابها دّوار شديد، وباشرت أجهزتهوعي، وتطالب بإشراكه في الحكم، والشي

رعب في الدسائس، عن طريق عمالئها وأزالمها، لتشويه سمعة الحزب الشيوعي، وإدخال الخوف  وال

، والعمل على تصفية نفوذه، ، ودفعها إلى مرحلة العداء للحزبنفوس قيادة الحكم، والبرجوازية الوطنية

 .تمهيداً لعزل السلطة وإضعافها، وبالتالي إسقاطها فيما بعد

 

للحزب الشيوعي كل الحق في االشتراك في تسيير دفة الحكم، والمشاركة في  كانوحقيقة القول، 

شأن بقية أحزاب جبهة االتحاد الوطني على أقل تقدير، إن لم يكن له دور مميز في جهاز  السلطة، شأنه

السلطة، نظراً للجهود التي بذلها الحزب من أجل حماية الثورة، والدفاع عنها، وصيانتها من كل 

كل  محاوالت التآمر، ووقوف الحزب إلى جانب قيادة الثورة، وزعيم البالد عبد الكريم قاسم، مسخراً 

 .قواه، دون قيد أو شرط

 



إذاً ليس في ذلك من حيث المبدأ خطأ في مطالبة الحزب الشيوعي إشراكه في السلطة، غير أن األسلوب 

الذي تم فيه طلب إشراكه في السلطة، ونزول ذلك الطلب إلى جماهير الشعب، من أجل الضغط على عبد 

 .لحزب من تلك المسيرةالكريم قاسم، أعطى نتائج عكسية لما كان يهدف إليه ا

 

وكان على قيادة الحزب أن تركز جهودها لقد أخطأ الحزب في أسلوب معالجة مسألة إشراكه في السلطة، 

على مسالة انهاء الفترة االنتقالية ، وسن دستور دائم للبالد وانتخاب مجلس النواب ، وكنت واثقا بأن 

رصيد الحزب في االنتحابات لو جرت آنذاك كبيرا جداً ، كما أن الزعيم عبد الكريم قاسم لو اختار أن 

 .نتخابات لفاز باغلبية المقاعد في البرلمانيؤلف له حزباً سياسيا يخوض تلك اال

وأخطأ مرة أخرى عندما تراجع، واستمر في تراجعه أمام ضغط عبد الكريم الحزب الشيوعي ثم عاد 

قاسم، وضرباته المتالحقة، مستغالً أحداث الموصل وكركوك، وكان بإمكانه وهو في أوج قوته أن ال 

 .ه الحزبمواقفه العدائية تجا مواصلة يسمح لقاسم 

 

أن لجوء قاسم إلى سياسة العداء للحزب الشيوعي لم يكن هناك ما يبررها إطالقاً، فلم يكن في سياسة 

الحزب وتفكيره إطالقاً الوثوب إلى السلطة، وهو لو أراد ذلك لكان من السهل جداً له استالم السلطة عام 

الشعب أو في صفوف القوات ، عند ما كان الحزب في أوج قوته، سواء بين صفوف جماهير 4919

ّل همه حماية مسيرة الثورة ودفعها إلى األمام،  المسلحة، لكن الحزب لم يقرر هذا االتجاه مطلقاً بل كان ج 

الكريم قاسم، وهو الذي منحه  من أجل تحقيق المزيد من اإلنجازات والمكاسب للشعب، وكان وفياً لعبد

 .لنهاية، ووقف إلى جانبه حتى ا[الزعيم األوحد]صفة

 

وعميل عليى  ،وفي المقابل وقع عبد الكريم قاسم في خطأ جسيم عندما سلك سبيل العداء للحزب الشييوعي 

استمالة القوى القومية، محاوالً إرضائها دون جدوى، فقد كانت تلك القوى قيد حزميت أمرهيا عليى تصيفية 

ـ . الثورة، وتصفيته هو بالذات  

كان من الممكن تجنبها، وجرى استغاللها من جانب القوى  ومن جانبه وقع الحزب الشيوعي بأخطاء

المعادية للثورة ، كما جرى استخدامها لتحريض عبد الكريم قاسم ضد الحزب ، والتي يمكن تلخيصها بما 

 :يلي

 

التي اسسها الزعيم عبد الكريم قاسم لحماية الثورة والتي استأثر بها  ـ االستئثار بالمقاومة الشعبية 4

بعد  مما دفع عبد الكريم قاسم، وقد تملكه الشك من نوايا الحزب ،قوة تابعة للحزبب أشبهانت فك الحزب

إلى سحب حيث بادر، مسيرة االول من أيار ، وبعد المذكرة الطويلة التي رفعها الحزب للزعيم قاسم

ان الواجب ، فقد كوبذلك عالج الخطأ بخطأ أعظمإلغائها، أصدر امراً بومن ثم  ،السالح من المقاومة

شباط لما تمكن اإلنقالبيون من النجاح في  8يقتضي إصالحها ال حلها، ولو كانت المقاومة باقية يوم 

 .انقالبهم

 



 يواتحاد الطالب والفالحين ولم يراع المنظمات الشعبية والنقاباتسائربالحزب الشيوعي ستئثار اـ  2

، وكان الواجب يقتضي من الديمقراطي حلفائه اآلخرين وخاصة الحزب الوطنيأهمية إشراك الحزب 

 .إلشراك حلفائه في الجبهة الوطنية في تلك القياداتالحزب تجنب هذا السبيل وفسح المجال 

كافية المنظميات الجماهيريية،  بسيحب ضيعهيذا الخطيأ بخطيأ اف ومرة أخرى عالج الزعيم عبد الكيريم قاسيم

الطلبيية وكافيية النقابييات المهنييية، كنقابيية المعلمييين، واتحيياد النقابييات، واتحيياد الجمعيييات الفالحييية، واتحيياد 

والمهندسين، واألطباء، والمحامين، وسيائر المنظميات األخيرى مين أييدي الشييوعيين، لكيي يجيرد الحيزب 

. الشيوعي من جماهيريته في تلك المنظمات واالتحادات والنقابيات ذات التيأثير الكبيير عليى سيير األحيداث

                                                                                    .  

لم يكن عبد الكريم قاسم، وال البرجوازيية الوطنيية المتمثلية بيالحزب اليوطني اليديمقراطي، بقيادرين عليى و

استقطاب تلك المنظمات واالتحادات، والنقابات، والسيطرة عليها، فكانيت النتيجية أنو وقعيت جميعهيا تحيت 

وبييالحزب الشيييوعي، سييند الثييورة العنيييد  أعييداء الثييورة، والمتربصييين بعبييد الكييريم قاسييم نفسييه،سيييطرة 

لقييد فسييح عبييد الكييريم قاسييم المجييال واسييعاً أمييام تلييك القييوى، ميين بعثيييين ومييدعي القومييية ميين   .والقييوي

 نقابيات،الرجعيين  وأذنياب االسيتعمار، لكيي يسييطروا سييطرة كاملية عليى تليك المنظميات واالتحيادات وال

.                                               بأسيييييييييييلوب مييييييييييين العنيييييييييييف والجريمييييييييييية ليييييييييييم تعيييييييييييرف ليييييييييييه اليييييييييييبالد مثييييييييييييالً مييييييييييين قبيييييييييييل

                       

كانت العصابات البعثية والقومية، وقد لفّت حولها كل العناصر الرجعية، تترصد لكل من يبغي الوصول 

يادات تلك المنظمات واالتحادات والنقابات بأسلحتها النارية، وسكاكينها، إلى صناديق االقتراع النتخاب ق

لدرجة أصبح معها من المتعذر حتى للمرشحين الديمقراطيين والشيوعيين  وعصيها، وحجارتها،

واإلدالء بأصواتهم، أفليست هذه هي الديمقراطية التي أرادها عبد الكريم  ،الوصول إلى صناديق االقتراع

قاسم، شاء أم أبى، قد وضع السالح بأيدي أعداء الثورة والشعب، لكي يتم نحر الجميع يوم قاسم؟ أن 

     .4991الثامن من شباط 

      

التي حملت السالح ضد الثورة، مما أثار غيظ عبد  وراء القيادة الكرديةالحزب  الشيوعي نجرار ـ ا 1

ورفاق الحزب على أثر حملته مئات من كوادر وخاصة بعد أن أقدم الزعيم على اعتقال الالكريم قاسم، 

 .ليم أظافرهها ذريعة لتوجيه ضربته للحزب، وتقواستخدم[ م في كردستان والديمقراطية للشعبالسل]

 

من رفاقه وأصدقاء  لبعضمع تلك الدعوات التي كانت تتردد على لسان االصارم التعامل عدم ـ  1

والتي كانت القوى المعادية  ،قلب الزعيم على الحزببعد أن ان، الحزب حول ضرورة استالم السلطة

أن عملت على إقناعه بالبرجوازية الوطنية كما أن ، توصلها للزعيم قاسم مما أثار الريبة والشكوك لديه

 .وسين أو أدنى النتزاع السلطة منهالحزب قد أصبح قاب ق

وبدأوا  ،نامي قوة الحزب الشيوعياما الواليات المتحدة وحلفائها الغربيين فقد اصيبوا بالفزع من ت

للحد من النشاط الشيوعي في العراق، فقد صرح رئيس جهاز  يمارسون الضغوط على الزعيم قاسم



إن }  بقولهمسيرة الجبارة في األول من أيار وقد راعه تلك ال [سألن دال] المخابرات األمريكية آنذاك 

 .{أخطر ما يواجه عالمنا اليوم هو الوضع في العراق

 

دور أساسي في قمع انقالب العقيد لقد كان للحزب  :  األحداث التي رافقت قمع انقالب الشوافـ  1

 في المدينة، وبات من المتعذر السيطرة على األوضاع فيهاسادت الفوضى  لكن، وحماية الثورة، الشواف

بل عناصر ال عالقة خالل األيام الثالث التي تلت االنقالب حيث وقعت بعض أعمال القتل والسحل من ق

  للحزب بهم، وجرى لصقها بالشيوعيين، لكن الخطأ الوحيد الذي وقعت فيه قيادة الحزب في الموصل هو 

، وكان المفروض تسليمهم للسلطة ركين في االنقالب خالفاً للقانونمن المشافرداً  وإعدام 41  محاكمة

 .لمحاكمتهم أمام المحاكم العراقية

 

ت خالل االحتفاال زب في كركوك في وقف الصدامات بين األكراد والتركمانتماهل قيادة الح ـ 6

دى إلى ، ولم تتخذ اإلجراءات السريعة للسيطرة على الموقف، مما أتموز 41بالذكرى األولى لثورة 

رية والمقاهي والدور العائدة لهم، التركمان، وحرق العديد من المحالت التجاوقوع العديد من الضحايا 

وقد جرى من قبل القوى المعادية للثورة زج اسم الحزب في الصراع الكردي التركماني ،  وقد جرى

استغالل تلك األحداث باإلضافة ألحداث الموصل من قبل الزعيم عيد الكريم قاسم كذريعة لتوجيه ضربته 

محاكم ال] إلى المجالس العرفية  إحالتهمحيث جرى اعتقال المئات من رفاقه وجرى  ،للحزب الشيوعي

كما سهلت السلطة للقوى الرجعية  وبات قاسية جداً وصلت حد اإلعدام، والتي حكمت عليهم بعق[العسكرية

في الموصل ولألجهزة األمنية لحملة االغتياالت اإلجرامية التي طالت الشيوعيين وجماهير الحزب 

اجبها في إلقاء القبض شهيد، من دون أن تؤدي السلطات األمنية و 4111والتي ذهب ضحيتها ما يناهز 

وقد أدت تلك الجرائم !!.على القتلة وأحالتهم إلى المحاكمة ، بل كانت تكتفي فقط بالقبض على الضحايا

 .للنجاة بحياتهمإلى المدن العراقية األخرى إلى هجرة أكثر من ثالثين ألف عائلة من الموصل 

تموز المجيدة  41تها القاضية بثورة الطريق إلعداء الثورة إلنزال ضرب الزعيموهكذا مهدت سياسة 

 . 4991شباط  8وقيادتها، وأغرقت البالد بالدماء في 

  

 أألخطاء التي ارتكبتها القيادة الكردية بحق الثورة والزعيم 
التمرد التي  الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى حركة قيادة المال مصطفى البارزاني في جرلقد أخطأت 

ولجوء السلطة  ، وحمل السالح بوجه السلطة الوطنية، [عباس مامند]و[ يد لوالنرش]قادها اإلقطاعيان 
إلى القوة العسكرية لحل التناقض مع األكراد،  مما سبب إضعافاً خطيراً للسلطة، وشق جبهة االتحاد 

 شباط، ومع التمرد الرجعي لرشيد 8الوطني، ودفع الحزب الديمقراطي الكردستاني للتعاون مع انقالبيي 
 [.شاه إيران]لوالن وعباس مامند المدعم من قبل اإلمبريالية األمريكية وحليفها 

وتيم   ،بالشييو  المتميردين [هيولمز ]تموز أجتمع السيفير األمريكيي فيي طهيران  21ـ  21ففي الفترة بين 

عليى رأس عصيابة مسيلحة باألسيلحة األمريكيية، وبإشيراف خبيراء [ علي حسيين أغيا المنكيوري ] إرسال 

كميا أعتيرف األسيرى مين المتميردين بيأنهم يحصيلون  ،[ تاودست ]ريكان، ليفرض سيطرته على ناحية أم

  .على العون واألسلحة من الواليات المتحدة، وبريطانيا عن طريق إيران 



وعلى الرغم من أن الزعيم عبد الكريم قاسم  لم يكن يحمل أفكاراً شوفينية تجاه القومية الكردية، وأن 
للسيد مصطفى البارزاني، ورفاقه العائدين من االتحاد السوفيتي، وتكريمهم، والتأكيد على استقباله 

 .الحقوق القومية للشعب الكردي في الدستور المؤقت، كل ذلك يؤكد هذا الموقف لدى الزعيم
لتي ، وا991شباط  8لكن القيادة الكردية انزلقت نحو التعاون مع تلك القوى القومية التي نفذت انقالب 

 كانت غارقة في شوفينيتها، وكراهيتها للشعب الكردي، والتي خدعت القيادة الكردية بوعود شفهية كاذبة
، ولم تصبر على المباشرة بقمع الحركة الكردية بعد نجاح انقالبها سوى أقل بتحقيق الحكم الذاتي لألكراد

 .له جبين اإلنسانيةمن أربعة أشهر، منزلة الخراب والدمار بكردستان  بشكل وحشي يندى 
إن تلك الكارثة التي حلت بالعراق وشعبه، وأوصلت حزب البعث الفاشي إلى السلطة، وتولي الدكتاتور 
األرعن صدام حسين السلطة، وما جره حكمه اإلرهابي، وحروبه الدموية الكارثية، تستدعي من سائر 

األحداث، لكي ال تقع في تلك األخطاء القوى الوطنية كافة هذا اليوم أن تتعلم الدرس البليغ من تلك 
وتدخل في صراعات فيما بينها، وعليها أن توحد جهودها في جبهة وطنية عريضة، وتتفق فيما بينها 
على الخطوط العريضة لبناء عراق ديمقراطي تعددي، وتشريع دستور علماني، ويصون الحقوق 

ادية والثقافية واالجتماعية والصحية، ويصون والحريات العامة للشعب بكافة مضامينها السياسية واالقتص
التآخي القومي والديني والطائفي في البالد، وهذا هو السبيل الوحيد للخروج بالعراق من هذا المأزق 
الواقع فيه اليوم نتيجة األعمال اإلرهابية التي تمارسها نفس تلك القوى الرجعية التي أسقطت حكومة عبد 

ة الرابع عشر من تموز، وأغرقت العراق بالدماء، وجرت على شعبنا كل الكريم قاسم، واغتالت ثور
عاماً قاتمة السواد، والشك األوضاع المأساوية التي يعيشها  94ناها طيلة الويالت والمآسي التي عش

 .4991شباط الفاشي عام  8الشعب العراقي حتى اليوم هي نتاج النقالب 
 .ةالمجد لثورة الرابع عشر من تموز المجيد

 د عبد الكريم قاسم وصحبه األبرارتموز الشهي 41المجد والخلود لقائد ثورة 
  .يب في زنازين البعثيين المجد لشهداء الحركة الوطنية الذين قضوا تحت التعذ

 
 


