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 مقدمة

اضييييي أصييييدر موقييييع النييييار اإللكترونييييي بيييياكورة منشييييوراته  فييييي ربيييييع العييييام الم
األسيييتاذ لمؤلفيييه " موضيييوعات سياسيييية وفكريييية معاصيييرة"وهيييو الكتييياب المعنيييون 

فيييي أن يكيييون الكتيياب فيييي متنييياول الجميييع ليييير فيييي وكنيييا نطمييح . جاسييم الحليييوا ي
محتيييواح فحسيييب  بيييل وحتيييى مييين ناحيييية حجميييه وسيييعرح وجيييودة طباعتيييه  ليكيييون 

أفضييييل لعراقنييييا  ديييييد ميييين المناضييييلين الييييذين يطمحييييون إلييييى  ييييد  عونيييياج للجيييييل الج
لقيييييد  و. الغيييييالي  عيييييراق ميييييدني ديمقراطيييييي مزدهييييير تسيييييودح العدالييييية ا جتماعيييييية

اسييييت قبل هييييذا الكتيييياب باستحسييييان ميييين قبييييل الييييذين تييييوفرت لهييييم فرصيييية اإلطييييالع 
والعدييييد " طرييييق الشيييعب"ونيييال الكتييياب قيييراءة شييياملة نشيييرت فيييي جرييييدة . علييييه

فيييييي حيييييين . ميييييزاحم مبيييييار  ميييييال ه. اإللكترونيييييية بقليييييم الكاتيييييب دمييييين المواقيييييع 
الكاتييب عبييد المطلييب عبييد الواحييد استعراضيياج للكتيياب فييي عييدد ميين المواقييع  عيير 
نقديييية ونشييير الكاتيييب محميييد عليييي محيييي اليييدين  فيييي المواقيييع ذاتهيييا  قيييراءة . إياهيييا

مييييور لمنهجييييية الكاتييييب فييييي تنيييياول األ واف   شيييير إياهييييا ب مسييييتهالج  لكتييييابلجميليييية 
 .التاريخية

لقيييد شيييجعتنا هيييذح النتيجييية السيييارة عليييى التفكيييير بنصيييدار كتييياب آخييير يتيييوخى نفييير 
جيييه إليييى نفييير الوسيييط  وسييييكون هيييذح الميييرة تحيييت عنيييوان مناقشيييات "الهيييدف ومو 

ييييل  هييييذح المناقشييييات". تيييياريح الحييييزب الشيييييوعي العراقييييي تنيييياول فيييييمهميييية   إن ج 
لييييل منهيييا يعيييود إليييى مناسيييبات العيييام الماضيييي  والقبيييدأت منيييذ خرييييف  حديثييية  فقيييد

 .سابقة تبعاج لتاريح نشرها  ولكنها تحافظ على كامل حيويتها وديمومتها

وتكمييين أهميييية المطبيييوع الجدييييد فيييي أن القميييع الوحشيييي اليييذ  تعييير   ليييه الحيييزب 
  القيييرن الماضيييي فييييلنظيييام اليييدكتاتور  لالشييييوعي العراقيييي إبيييان العقيييود األخييييرة 

  رافقيييييه تشيييييويه فيييييظ لتييييياريح 2113ي عيييييام فييييي وحتيييييى سيييييقوط النظيييييام الميييييذكور

لييييت بعيييي  الشييييا عات المغرضيييية واإلسيييياءات البالغيييية لييييه إلييييى . الحييييزب فقييييد تحو 
 حتيييى ليييد  كتييياب ومفكيييرين ومتخصصيييين فيييي تييياريح العيييراق" حقيييا ق راسيييخة"

واألنكييى ميين ذليي  هييو أن اليييبع  . المعاصيير  وبعضييهم ميين يحمييل شييهادات عاليييية
ي الوقيييت اليييذ    تتعيييار  منطلقيييياتهم مييينهم نصيييبوا أنفسيييهم كقضييياة للتيييياريح فييي

  فيييي ة أخييير بييية التييياريح فحسيييب  بيييل ميييع أيييية كتابيييميييع كتا ومنهجييييتهم الفلسيييفية
كمييييا سيييينالحظ ذليييي  فييييي مجيييير  قييييراءة .  العلييييوم ا جتماعييييية واإلنسييييانية حقييييل

  المنهجيييية الميييذكورةب عليييى إعيييادة النظييير الكتييياب يحييي أن فيييي كلنيييا أميييل . الكتييياب
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أو ذا   فيييي وضيييع األميييور فيييي نصيييابها الصيييحيح  سيييواء بهيييذا القيييدر  وأن يسييياهم 
فيييي إطيييار األحيييدا  التيييي دارت المناقشيييات حولهيييا  أو فيييي إطيييار المعلوميييات التيييي 

 .تم تصحيحها

لقيييد جييير  اختييييار المواضييييع وتبويبهيييا با تفييياق ميييع الكاتيييب  عليييى  يييرار الميييرة 
 .السابقة

 موقع النار

 2115 شباط

 

***** 

 

 زب الشيوعي العراقي في عهد الح"في كتاب  نقدية قراءة

 "(1696 -1691) البكر 

 أكاديمييييية باألصييييل أطروحيييية   وهييييو2114-لنييييدن -صييييدر الكتيييياب عيييين دار الحكميييية

 التييياريح فلسيييفة فيييي اليييدكتوراح شيييهادة القيسييييسييييف عيييدنان  المؤليييف نيييال عليهيييا

 عبيييييد أسيييييامة اليييييدكتور األسيييييتاذ وبنشيييييراف بغيييييداد  جامعييييية -اآلداب  كليييييية مييييين
لنييييييل  السيييييابقة ألطروحتيييييه مكملييييية األطروحييييية هيييييذح وتعتبييييير .اليييييدور  اليييييرحمن

" 1651-1641 العراقييييييي الشيييييييوعي الحييييييزب"  والمعنونيييييية شييييييهادة الماجسييييييتير

:  بعنيييوان 2112 عيييام فيييي دمشيييق - الحصييياد دار عييين كتييياب صيييدرت فيييي والتيييي

 ".تموز 14 ثورة إلى فهد إعدام من العراقي الشيوعي الحزب"

. (ع .ش.  )العراقيييي  الشييييوعي الحيييزب تييياريح البييياحثين مييين الكثيييير تنييياول لقيييد
 آخيييييرون وكتييييياب وأعيييييداؤح وخصيييييومه الموضيييييوع أنصيييييارح هيييييذا كتيييييب فيييييي فقيييييد

 مختلفييية مراحيييل عليييى الضيييوء قادتيييه بعييي  وذكرييييات ميييذكرات وألقيييت. محاييييدون
 الحييييزب تيييياريح ميييين عقييييود"  سييييباهي عزيييييز األسييييتاذ كتيييياب ويعييييد. تاريخييييه ميييين

 قييييادة قبيييل مييين ودعيييم بتشيييجيع كتبيييه اليييذ   (أجيييزاء ثالثييية")العراقيييي الشييييوعي
 منيييذ الحيييزب تييياريح يغطيييي المؤليييف فهيييذا.  الحيييزب لتييياريح دراسييية أشيييمل الحيييزب 

 والكتييياب الكتييياب هيييذا ويعيييد. الماضيييي القيييرن نهايييية حتيييى 1634 عيييام فيييي تأسيسيييه

 عزييييز كتييياب فيييي نقديييية قيييراءة -(ع.ش. ) تييياريح فيييي مهمييية محطيييات" ليييه المكمييل
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 نظييير لوجهييية األقيييرب هميييا السيييطور  هيييذح اتيييبلك 2116 عيييام فيييي الصيييادر سيييباهي

 .وتوزيعهما بطبعهما قام الذ  وهو الحزب

وتواصيييييلت الكتابيييييات عييييين تييييياريح الحيييييزب  وقيييييد اتسيييييعت بعيييييد سيييييقوط النظيييييام 
بتقيييييديم  الجامعيييييات العراقيييييية اليييييدكتاتور   حيييييي  تيييييوفرت الفرصييييية للطلبييييية فيييييي

والمنظمييييييييييات  التييييييييييي تخييييييييييع األحييييييييييزاب السياسييييييييييية العراقييييييييييية البحييييييييييو 
ذات  تليييييي  التنظيمييييييات القيادييييييية والبييييييارزة  وبيييييياألخع ورموزهييييييا راطيييييييةالديمق

فلييييدينا  . منهييييا وكييييان للحييييزب الشيييييوعي العراقييييي حييييظ وافيييير .المنحييييى اليسييييار 
 ه عبيييد وعيييامر عيييادل وسيييالم اليييدليمي نزيهييية .د حيييول بحيييو  بحيييدود معرفتيييي 

 العراقييييي الشيييييوعي الحييييزب" الموسييييومة الطييييا ي شيييياكر مؤيييييد أطروحيييية وكييييذل 

 الشييييييييوعي الحيييييييزب"  الموسيييييييومة الخزاعيييييييي منييييييياف ورسيييييييالة" 1635-1646

 الحييييييزب": المعنونيييييية السييييييعد  بييييييديع رسييييييالة كييييييذل " 1693-1656 العراقييييييي

وأخييييراج  وليييير آخيييراج  رسيييالة ذكييير  عيييادل  ".1691-1693 العراقيييي الشييييوعي

رابطيييية المييييرأة العراقييييية ودورهييييا فييييي الحركيييية النسييييوية : " عبييييد القييييادر بعنييييوان

تشييييييرين األول . 12والتييييييي دافعييييييت عنهييييييا فييييييي يييييييوم ". 1695-1652 العراقييييييية

 .بامتياز ونالت عنها شهادة الماجستير. 2114

 (ع.ش.ح)ف  ملللل الث للل ل  هللل  ل علللا ،مللل ا     للل     الكثللل   هللل   فللل  غللل   فلللا

 ال للل   هللل ا  ن  للل . اآلن حتللل  مللل  لللل ا  ل  للل    اقللل  س  سللل  حللل   ،قللل   هللل 

  ال لمق اط للل  ،جللل   ملللل شلللعث  د  سلللع  العللل ا  ح لللل  ،جللل  ملللل ال ضللل    ل اصللل 

 تللللل ز ال للللل     لللللم ت   . المع صللللل  العللللل ا  تللللل  ل  ملللللل  قللللل د ثم ن للللل  ط لللللل 

القللل    التم  للل    لللل   للل  ا حللل ال المامللل  التللل  شلللا ه  العللل ا   فللل  المتف  تللل 

سللل ه   فقللل .    مخل للل ح لللا   نلللا  م للل   ت  ف اللل  ج ل للل خلللا  المللل   المللل      

 فلللل       دح للل   خ صللل  العمللل    الفاحللل لفللل  نضللل نا شلللعث    ال للل    فع ل للل 

   نلللللا  ال ط  للللل  ال لمق اط للللل   4591تمللللل    41انتف  للللل ا شلللللعث   قثللللل  ثللللل    

لللل    مللل . نج حاللل   ت ق لللز تنج  اتاللل  لاللل   الثللل     للل     فللل  التا  للل  معللل همت 

. تكلللل اننجللل  اا التللل  ت ققلللا فللل  سلللثع    ا القللل ن الم  للل   معللل    لللل ن للل ط 

  .زله ا الط  م   ل تض   ا جع   ق   ال   

   ا  لعت ف الت   ث ات  لل      نا فق  مع  ت    ث  الكث    ال ج ح ا ج نب  تل 

  خط ئ  ال ات    ل ق  لثخ   ل   ،خ ى م حل    ل س  س ت  تق     ل  ق  ا ت د 

 ال    م  س  ق . ال ات    لجل  الم اقث ل   عض قث  مل ،ح  ن    ُ صف  ال ي

 التج    ،م   ت م   ل  خ ط     ا الت  ال ظ ل  الم طلق ا  ثعض ال ظ  ت  د   مل  
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 ال لمق اط   مؤتم ) الخ مس مؤتم   ف  نفع  تج ل  مل ال     استط ع. الت  لخ  

 (. 4551 - التج ل 

ف  ت      الطل ع لعب ال    ال     فق  ا تكثا   الت  ا خط ء مل ال غ    ل 

 ، س ط  اسع  مل المثقف ل ح   المط لب انجتم      ت ظ   العم    الفاح ل 

 ن   ف  ا   اد طم ح  د   .الكث ى ف  ال ق  انجتم     ن    مل ،ج  ت ق قا 

 المك ن ا    حز   احت   ا ا خ ى الق م  م  لح  ل  دافع الم       حق قا 

 ئف الط  التم     ثث ا ال      فض.  شع ئ ه  حق قا  مم  س  ف  ال ل   

 الم ،  حق     ل الم  دلل شت  ف   التق م   العلم   ال ظ   ل   دافع  الع   ي

 نض   مع   لتض مل ت  لخ  خا  ال    لثخ   ل . المجتمع ف  د  ه   ت اء

 الع ال   ت ق ز  ال لمق اط   ال  ل  ،ج  مل الع ل  شع       الع     ال ع  

 تأدل   ل ل   ف  ل  لتأس ع   ا    ال    م   ذلك  ك  ال     ق  . انجتم    

 ال    استم ا ل  ل    لُفع  م   ه ا. تطاق    مع  ت  ط ا  تلك ال ث ل  ما م 

 تع      غ   ث ات      غ  مج دا   الع  س  المع ح  ل   ظا     نا   

 ح   ،ي ل  ضلتع    ل     ك  ح  ت  مل ج ا   ط لل   لفت اا م ا ا   ال ح   للقمع

 .ت  لخ  د اس  ف  اننغم    ل  ال ث ث  تقث   ل   ،لض    لفع  م   ه ا   اق    س س 

فيييييييييي مقاليييييييييه  للكتييييييييياب عييييييييير ج  عقييييييييييل الناصييييييييير  بتقيييييييييديم.دقيييييييييد قيييييييييام ل

ميييع مقدمييية ميييوجزة   2114حزييييران  5فيييي الحيييوار المتميييدن  موقيييع فيييي المنشيييور

لقييييد أشييييار الناصيييير  فييييي نهاييييية عرضييييه إلييييى   (.ع.ش. )وجميليييية عيييين تيييياريح 
 منهجيتيييييه عليييييى سيييييواءج  التحفظيييييات مييييين العدييييييد سييييييثير الكتييييياب أن"ب تقيييييادحاع

.. (ع.ش. ) لقيييييرارات الخلفيييييية األبعييييياد تحلييييييل عليييييى أو.. الصيييييارمة ةيييييياألكاديم
 الذاتييييية بييييالظروف المتييييأثرة الحييييزب سياسيييية فييييي التبييييد ت ماهييييية تعكيييير والتييييي
 ."منه السلطات بموقف المتعلقة والموضوعية الحزب داخل

 

 ة البح خطل منهجي

 

تتعليييق باألسيييار بمنهجيييية  ومهمييية مالحظييية جدييييةوفعيييال  فقيييد أثيييار الكتييياب ليييد  
. بييييل لخطلهييييا  حسييييب قراءتييييي هييييا يلإالتييييي سيييينعود  البحيييي   ولييييير لصييييرامتها 

 لدرجييية الر يسيييية المشيييرف عليييى البحييي  ليتها باوومنهجيييية البحييي  يتحميييل مسيييؤ
 . لذل  سأتوقف عندها أو ج 
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ر  الطاليييب سييييف القيسيييي الوجهييية الصيييحيحة فيييي أسيييامة اليييدو اليييدكتور ليييم يوجيييه
عية وذلييييي  بيييييالتحر  عييييين والبحييييي  فهيييييو بيييييد ج مييييين توصييييييته ا لتيييييزام بالموضييييي

بعييييد توثيقهييييا  بصييييرف النظيييير عميييين يحترمهييييا أو   يحترمهييييا   تثبيتهيييياالحقيقيييية و
فميييياذا سييييتكون  !بييييأن يكييييون مضييييمون كتابييييه محترميييياج ميييين الجميييييعفانييييه يوصيييييه 

يكيييون هنيييا  طرفيييان فيييي الصيييراع أحيييدهما ضيييحية  نتيجييية هيييذح المنهجيييية عنيييدما
واآلخيييير جييييالد؟ فكيييييف يمكيييين كسييييب احتييييرام الجييييالد؟   يمكيييين كسييييب احترامييييه إ  
. بالتسيييييتر عليييييى جرا ميييييه أو بيييييالتخفيف منهيييييا وإلصييييياق تهيييييم زا فييييية بالضيييييحية

ونتيجييية ذلييي  سيييتكون عيييدم احتيييرام الضيييحية للمنجيييز وبالكييياد كسيييب احتيييرام  بعييي  
ييييوالنتيجيييية . أعييييوان الجييييالد السييييابقين هييييي تشييييويه  فييييي هييييذح المنهجييييية  رةالمض 

ح الحقيقييية التاريخيييية فيييال يمكييين وعنيييدما تشيييو  . الحقيقييية التاريخيييية   شييي نا أم أبينيييا
اسيييتخالع درور  التجربييية التاريخيييية بشيييكل صيييحيح وتوظيفهيييا لخدمييية اليييراهن 

 .كما سنر  ذل  مما يلي من هذا المقال  والمستقبل

الييييدور  فيييي مقدمتييييه للكتيييياب مييييا  الييييرحمن بييييدع أسيييامة يقيييول المشييييرف الييييدكتور
ولهيييذا فقيييد أوصييييت العزييييز سييييف  هيييذح الميييرة أيضييياج  وأثنييياء إشيييرافي : "... يليييي

عليييييه بمرحليييية الييييدكتوراح  إننييييا قضيييياة التيييياريح  وهييييو أميييير أوصيييييه لكييييل طلبتنييييا 
األعييييزاء  فعلينييييا أن نبتعييييد عيييين الميييييل والهييييو  لننجييييز عمييييالج علمييييياج يبقييييى أثييييراج 

 ".وناج يأخذ مكانه في المكتبة العربية ويحترم مضمونه الجميعتاريخياج موز

أعتقييييد بييييأن منهجييييية الييييدكتور الييييدور  خاط يييية وإن نتا جهييييا خطيييييرة  ألن السييييعي 
لمضييييمون الدراسييييات والبحييييو   السياسييييية وا قتصييييادية  لكسييييب احتييييرام الجميييييع

و    تتعيييار  ميييع مقيييو ت ا بتعييياد عييين المييييل والهيييو  والتاريخيييية وا جتماعيييية
كتنفهيييا صيييراعات تقيييف وراءهيييا فاألحيييدا  التاريخيييية ت. اج حقيقيييياج تنجيييز عميييالج علميييي

وبالتييييالي مختلفيييية فييييي ا تجاهييييات   طبقييييات وف ييييات اجتماعييييية مختلفيييية المصييييالح
وهييييذح ا تجاهييييات   وكييييذل  مختلفيييية فييييي السييييلو  واألفعييييال  السياسييييية والفكرييييية

بميييا هيييو صيييحيح  وتأشيييير وبيييدون ا لتيييزام الصيييارم . فيهيييا الصيييحيح وفيهيييا الخطيييأ
 .ومفيد علمي عمل انجاز   يمكن  الخطأ وإدانته عندما يتطلب األمر

 

 الضحية والجالد بين مساواةال
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ييي فلنييير إليييى أيييين ق اليييدكتور اليييدور  منهجيييه هيييذا فيييي مقدمتيييه الميييذكورة  لقيييد طب 
عالقيييية  والالفييييت لالنتبيييياح ان ميييين يطلييييع علييييى: "يييييذكر مييييا يليييييهييييو فأوصييييلته  
منهييا عليييى هييداف مشييتركة عديييدة  ونهييا كانييت لهميييا اشيييوعيين يجييد االبعثيييين وال

سييييييقاط النظييييييام الملكييييييي  والييييييتخلع ميييييين التبعييييييية سييييييبيل المثييييييال   الحصيييييير  ا

سييييرعان ن التنيييياحر نجييييد ا 1651تمييييوز  14بعييييد نجييييا  ثييييورة لالسييييتعمار  ولكيييين 

نيييه ليييم يكييين تنافسييياج فكريييياج سياسيييياج مييين أجيييل خدمييية ميييا دبي بينهميييا  والمشيييكلة ا
عييييراق والعييييراقيين بييييل كييييان صييييراعاج دموييييياج التييييزم كييييل منهمييييا توجهيييياج مناقضيييياج ال

ة بييييدل أن تيييييتالقح ن يفيييير  إرادتيييييه الفكرييييية والسياسيييييالآلخيييير وكالهمييييا يريييييد 
مزدهييير  فسيييالت اليييدماء  زييييرة دون ان يحقيييق ا   جيييل بنييياء وطييينا فكيييار مييين ا

ل الطيييا ي هدافيييه  وفيييي مجتميييع شيييرقي يكيييون ا نتقيييام والثيييأر هيييو العاميييمنهميييا ا
لعيييداوات وعييدم الثقيية بيييين أكثيير ميين التسيييامح سييارا علييى طرفيييي نقييي  وتعمقييت ا

 ."الطرفين

إن التنيييييييافر الفكييييييير  والسياسيييييييي   يتعيييييييار  ميييييييع فييييييير  اإلرادة الفكريييييييية 
ففيييي أعيييرق اليييينظم الديمقراطيييية فيييي العييييالم عنيييدما   يحصيييل اتفيييياق . والسياسيييية

هييييا تلجييييأ إليييييى التصييييويت فيييييي بييييين األحييييزاب السياسيييييية و  تييييتالقح أفكارهيييييا فنن
فالمشييييكلة فييييي عييييراق ذليييي  اليييييوم  الييييذ  كييييان . األ لبييييية إرادةالبرلمييييان وتتغلييييب 

  ليييم تكييين فيييي فييير  (مجلييير النيييواب)يمييير بفتيييرة انتقيييال حيييي    وجيييود للبرلميييان 
فمييين اليييذ  اختيييار الطرييييق . اإلرادة وإنميييا فيييي أسيييلوب فرضيييها  سيييلمي أم عنفيييي

 العنفي لفر  إرادته؟ 

توقف عنيييد قضيييية السيييلطة فهيييي القضيييية نسييي  ل فيييي متاهييية التفاصييييللكيييي   نيييدخ
فميييين المعييييروف أن جميييييع األحييييزاب التييييي كانييييت . األساسييييية أل  حييييزب سياسييييي

مشيييتركة فيييي جبهييية ا تحييياد اليييوطني تمثليييت فيييي الحكومييية التيييي تشيييكلت بعيييد ثيييورة 

 جماهيريييية األحيييزاب أكبييير كيييان أنيييه   ر يييم(ع .ش . ) ميييا عيييدا 1651تميييوز  14

ن اليييييذين أطليييييق السيييييجناء السياسييييييي الغالبيييييية العظميييييى مييييينف. تضيييييحية وأكثرهيييييا
فيييي ( ع.ش.  )وليييم يكييين عيييدم تمثييييل . سيييراحهم فيييي إثييير الثيييورة كيييانوا شييييوعيين

الحكوميييية ميييين مصييييلحة الثييييورة والييييوطن  فسييييعى الحييييزب لمعالجيييية هييييذا الخلييييل 
جييييت بالمظييياهرة السييييلمية المليونيييية فييييي األول بمختليييف الطيييرق السييييلمية وقيييد تتو  

لييم تسييتجب السيييلطة  . والتييي طالبييت بنشييرا  الحييزب فييي السييلطة 1656أيييار ميين 

الحييييزب عيييين المطالبيييية وواصييييل نضيييياله السييييلمي ميييين أجييييل تحقيييييق هدفييييه  فكييييف  
 . المركز  أ  وهو إرساء الحكم على أسر ديمقراطية
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أميييا حيييزب البعييي  فخيييرا ممثليييوح مييين الحكومييية ولجيييأ إليييى العنيييف لتحقييييق هدفيييه 
م اليييزعيم عبيييد الكيييريم قاسيييم وتحقييييق الوحيييدة الفوريييية وهيييو إسيييقاط حكييي  المركيييز 

سيييياهم فييييي جميييييع المييييؤامرات ا نقالبييييية رييييية العربييييية المتحييييدة  ثييييم مييييع الجمهو
وحييياول ا تييييال عبيييد الكيييريم قاسيييم وقيييام با تييييال م يييات الشييييوعيين وأخييييراج جييياء 

أميييين سييير القييييادة )بقطيييار أمريكيييي إليييى الحكيييم  بييياعتراف عليييي صيييالح السيييعد  

ليييم يخيييل سيييلو  الشييييوعيين . شيييباط المشيييؤوم 1  عنيييدما نفيييذوا انقيييالب (القطريييية

رد فعيييل تجييياح الميييؤامرات عليييى الحكيييم مييين تجييياوزات هنيييا أو هنيييا  والكثيييير منهيييا 
دفاعييييياج عييييين الييييينفر  ولكييييين هيييييل مييييين اإلنصييييياف اليييييوطني والجمهوريييييية الفتيييييية 

والموضيييييوعية مسييييياواة الشييييييوعيين والبعثييييييين فيييييي مسيييييؤولية اليييييدماء الغزييييييرة 
ولميييياذا لييييم يشيييير الييييدور   عنييييدما يتطييييرق إلييييى ! سييييالت فييييي تليييي  الفتييييرة؟ التييييي

.  )انقيييالب شيييباط األسيييود  إليييى قتيييل مجموعييية كبييييرة مييين قيييادة وكيييوادر وأعضييياء 
الحيييييزب سييييالم عيييييادل  ةتحييييت طا لييييية التعييييذيب الوحشيييييي ميييين بيييييينهم قيييياد( ع.ش

العييييير أعضيييياء  وجمييييال الحيييييدر  ومحمييييد صييييالح العبلييييي ومحمييييد حسييييين أبييييو
 !؟يياسالمكتب الس

الجمييييييع  أو بعبيييييارة أخييييير  منهجيييييية  احتيييييرامتجسيييييد خطيييييل منهجيييييية كسيييييب وي
مسييياواة الضيييحية بيييالجالد عنيييدما يسييييحب اليييدور  حكميييه عييين مسيييؤولية الييييدماء 

 1691تمييييوز 19انقييييالب تمييييوز علييييى فتييييرة مييييا بعييييد  14التييييي سييييالت بعييييد ثييييورة 

ين فييييي سييييبعينيات القييييرن الماضييييي  فيييييذكر الييييدور  فييييي نفيييير وتحييييالف الحييييزب

 1691وحتيييى عنيييدما اسيييتلم حيييزب البعييي  الحكيييم ثانيييية عيييام : "دمييية ميييا يلييييالمق

وإعالنييييه إنييييه يريييييد التعيييياون مييييع الحييييزب الشيييييوعي لييييم تسييييتمر العالقيييية طييييويالج 
: والمقصييييود باألسييييباب المييييذكورة آنفيييياج  هييييي..." لألسييييباب التييييي ذكرناهييييا آنفيييياج 

.  )ن فهييييل حقييييا كييييا". وكالهمييييا يريييييد أن يفيييير  إرادتييييه الفكرييييية والسياسييييية"
أنظيييير إلييييى أ  ! أن يفيييير  إرادتييييه فييييي تليييي  الفتييييرة؟ هفييييي وضييييع يمكنيييي (ع. ش

 ! مستو  من تشويه الحقا ق تؤد  منهجية كسب احترام الجميع

 

  در حزب البع 

 

الم فيييي هيييذح الفتيييرة عليييى المبالغييية فيييي مرونتيييه وعليييى تناز تيييه ي ييي (ع. ش.  )إن 
أن ا صيييطدام ليييم بييي ادحوليييير العكييير   عتقييي تجنبييياج لالصيييطدام ميييع حيييزب البعييي  

يكييين بيييأ  حيييال مييين األحيييوال فيييي مصيييلحة اليييوطن والشيييعب العراقيييي  وبيييدافع هيييذح 
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المصييييلحة  أو ج وقبييييل كييييل شيييييء  مسيييي  الحييييزب بيييييدح اليسيييير  جرحييييه الغييييا ر 

وجرحييييه النييييد  مييين الحمليييية اإلرهابييييية التييييي بييييدأت فييييي  1693بجسيييدح فييييي عييييام 

 ف الشييييييوعيين   واعتقيييييل خاللهيييييا آ1691وتوقفيييييت فيييييي خرييييييف  1691ربييييييع 

وتعرضييييييوا للتعييييييذيب الوحشييييييي  واستشييييييهد العديييييييد ميييييينهم تحييييييت التعييييييذيب أو 
ا  تييييال  مييين بيييينهم محميييد الخضييير  وعليييي البرزنجيييي عضيييو اللجنييية المركزيييية 

وحسييييين نييييادر وكيييياظم الجاسييييم وعزيييييز حميييييد وماجييييد العبييييايجي وشيييياكر مطييييرود 
رشيييياد وأحمييييد رجييييب وعبييييد ه صييييالح ومحمييييد حسييييين الييييدجيلي وعبييييد األمييييير 

واعتقييييل عضييييو المكتييييب السياسيييي ثابييييت حبيييييب العيييياني وتعيييير  . وجيييواد عطييييية
وقبييل هييذح الحمليية جيير  ا تيييال سييتار خضييير عضييو اللجنييية . ب وحشييييإلييى تعييذ

ودميييرت . المركزيييية واستشيييهد تحيييت التعيييذيب الكيييادر العميييالي عبيييد األميييير سيييعيد
 منظمييييات الحييييزب فييييي طييييول الييييبالد وعرضييييها ولييييم يكيييين نهيييي  الحييييزب السياسييييي

 . المعتمد سو  المعارضة السلمية لسياسات الحكومة الخاط ة

طييياق بيييدح اليسييير  وميييد يييدح اليمنيييى لحيييزب   ت التييييه اتييحاأجييل مسييي  الحيييزب جر
أميييا حيييزب البعييي  فقيييد  يييدر بيييالحزب الشييييوعي بعيييد إعيييالن قييييام الجبهييية . البعييي 

ييييية ففييييي الييييوم التييييالي لتوقيييييع ميثييياق الجبهيييية الوطنييييية والقومالوطنيييية مباشييييرة  
 القطريييية القييييادة فييييه تطليييب الحزبيييي  الجهييياز عليييى تعليمييياتوزعيييت "  التقدميييية 

 تليييي  اخطيييير وكييييان العراقييييي الشيييييوعي الحييييزب لتفتيييييت ومقترحييييات أفكييييار تقييييديم
 الحليييييف الحييييزب تلغيييييم يجيييير  أن التنفيييييذ  إلييييى طريقهييييا أخييييذت التييييي المقترحييييات

 صيييفوفه  فيييي  ميييةالعا واألمانييية الحييياكم الحيييزب أجهيييزة مييين مندسيييين أفيييراد بيييزرع
 محافظيييييات فيييييي أخييييير  بنعميييييال والتحييييياقهم أعميييييالهم تيييييركهم ذلييييي  أقتضيييييى وإذا
 1". ثانية

 وسنواصيييل بودنيييا التوقيييف عنيييد تعاميييل سييييف القيسيييي الخييياط  ميييع هيييذا الييينعو
وبالشيييييكل  الميييييذكور إن القيسيييييي يستشيييييهد أيضيييييا بيييييالمقتبر. مناقشييييية المشيييييرف

ى شيييرع حيييزب البعييي  فيييي فميييا أن وقيييع اتفييياق الجبهييية بيييين الطيييرفين حتييي:"التيييالي
القيييييادة [ طلييييب]اليييييوم التييييالي بالتحديييييد بييييالتعميم علييييى جهييييازح الحزبييييي طالييييب 

ميييييين المالحييييييظ أن  2. "(ع.ش. )القطرييييييية تقييييييديم مقترحييييييات وأفكييييييار لتفتيييييييت 
                                                             

 (. 11  ع1666السرية   المنظمة دولة حسن العلو   العراق - 1

 
  ع (1696 -1691) البكر  الحزب الشيوعي العراقي في عهد" عدنان القيسي  سيف -  2

541. 
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وكييان اخطيير " الييذ  أشييير فيييه بقييية اليينع ولييم يييذكر اكتفييى بهييذا الجييزء يالقيسيي
ييييييذ  أن يجييييير  تلغييييييم الحيييييزب تلييييي  المقترحيييييات التيييييي أخيييييذت طريقهيييييا إليييييى التنف

فيييي   الحلييييف بيييزرع أفيييراد مندسيييين مييين أجهيييزة الحيييزب الحييياكم واألمانييية العامييية
صيييييفوفه  وإذا أقتضيييييى ذلييييي  تيييييركهم أعميييييالهم والتحييييياقهم بنعميييييال أخييييير  فيييييي 

أخيييذ طريقيييه وهكيييذا ليييم ييييذكر القيسيييي األمييير األخطييير  واليييذ   ".محافظيييات ثانيييية
ييييللتطبيييييق العملييييي  وهييييو تو ( ع.ش. )الندسييييار فييييي صييييفوف ه حييييزب البعيييي  لج 

هييييييذا  وبييييييد ج ميييييين ذكيييييير. وقبييييييل أن يجييييييف حبيييييير المواثيييييييق والعهييييييود المتبادليييييية
وإدانتييييييييييييييييه باعتبييييييييييييييييارح سييييييييييييييييلوكاج   أخالقيييييييييييييييييا    بييييييييييييييييالحليف  الغييييييييييييييييدر

 !تماماج؟  هتجاهل القيسي فان

 
 حزب البع ليتصد   العراقي الحزب الشيوعي

 

 (ع. ش.  ) إبقييياء ليييىع قا مييية وبعيييدها  الجبهييية قييييام قبيييل البعييي   سياسييية كانيييت
اليييدا رة بيييالقوة وليييو بالحدييييد  هيييذح إليييى إعادتيييه إليييى والسيييعي محيييددة دا يييرة فيييي

 مقصييييدهم ليوضييييح ورقيييية علييييى دا ييييرة بيييييدح الجييييزراو  طييييه رسييييم وقييييد. والنييييار
 عقيييب وتحدييييداج  مبكييير  وقيييت فيييي وذلييي  عجينييية ورحييييم ه عبيييد عيييامر لليييرفيقين
 السييييباع سيييياحة فييييي جميييياهير ال والتجمييييع النباتييييية الزيييييوت عمييييال علييييى الهجييييوم

  كمييييا يشييييير إلييييى ذليييي  رحيييييم عجينيييية فييييي 1691 الثيييياني تشييييرين فييييي بغييييداد فييييي

 ميييين سيييينوات عشيييير يقييييارب مييييا بعييييد أمييييا (.69ع المتجييييدد  الخيييييار)مذكراتييييه 

 مييين اليييتخلع يسيييتهدف نهييي  إليييى السياسييية تلييي  ليييتتحو   فقيييد الميييذكور  التييياريح
   كييييارتوني حييييزب إلييييى هتحويليييي أو كلييييياج  السيييياحة ميييين بنخراجييييه أمييييا  (ع.ش. )

 العربيييية  للرجعيييية إرضييياءج  البعييي  سيييلطة منيييه تطلبيييه ميييا ينفيييذ   قيييوة و  ليييه حيييول
 المتحييييييدة الو يييييييات وخاصيييييية للغييييييرب  وإرضيييييياءج  السييييييعودية العربييييييية وخاصيييييية

 3 *.األمريكية

                                                                                                                                                                                                          
 
إذا : ح الجزراو  في رسالة على إيميلي الشخصي  متسا الج يى تصرعلق أحد األصدقاء عل *- 3

الزيوت المسالمين   كانت هذح  تصريحات البعثيين على لسان أعلى مسؤوليهم والقمع لمتظاهر
بالنار؛ وقتل وا تيال الشيوعيين ستار خضير ومحمد الخضر  و يرهما عشية الجبهة 

 برر الجبهة معهم؟فما م..والتحضير لها؛ ناهي  عن ا عتقا ت
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 حسييييين  كمييييا يشييييير إلييييى ذليييي  رحيييييم عجينيييية فييييي مذكراتييييه صييييدام  صيييير   فقييييد

 أحييييد فييييي الجديييييدة لحييييزب البعيييي  سيييييةالسيا الوجهيييية عيييين( 134ع) المييييذكورة

 الحيييييزب ميييييع تحيييييالفهم إن: " بقوليييييه آنيييييذا  للجبهييييية العلييييييا اللجنييييية اجتماعيييييات
 المنطقييية فيييدول علييييهم  عب ييياج  يشيييكل وإنميييا لهيييم قيييوة يشيييكل   العراقيييي الشييييوعي
 عيييزة يحميييل أن مييين  يييرو فيييال". التحيييالف هيييذا مييين مرتاحييية  يييير الغربيييية واليييدول

 بنفسيييه  المطبعييية مييين أخيييذها  "الراصيييد" فةصيييحي مييين نسيييخة 511 معيييه اليييدور 

 إلييييى وصييييلت وقييييد. الجييييدد للحلفيييياء عربونيييياج  ليقييييدمها السييييعودية إلييييى سييييفرح عنييييد
 يعميييل عاميييل مييين  الميييذكور الخبييير تتضيييمن  رسيييالة حينهيييا فيييي الشييييوعي الحيييزب

 .المذكورة وقرأها كاتب هذح السطور الصحيفة طبعت التي المطبعة في

 وليييو بيييذل   قاميييت وقيييد األوضييياع تيييدهور تيييدرر أن المركزيييية اللجنييية عليييى كيييان
 فيييي المنعقيييد الكاميييل اجتماعهيييا ففيييي الوقيييت  ليييبع  متيييأخرة جييياءت الدراسييية أن

 القضييييايا أهييييم فييييي الحييييروف علييييى النقيييياط المركزييييية اللجنيييية وضييييعت  1691 آذار

 فتيييرة بننهييياء المطالبييية ذلييي  فيييي بميييا الضيييرورية المعالجيييات واقترحييي ت الملتهبييية 

وكيييان  .لليييبالد دا مييياج  دسيييتوراج  تضيييع تأسيسيييية لجمعيييية نتخابييياتا وإجيييراء ا نتقيييال

بيييه اللجنييية المركزيييية وارداج فيييي ميثييياق الجبهييية الوطنيييية والقوميييية  تكيييل ميييا طالبييي
 .التقدمية

                                                                                                                                                                                                          

عنييدما كنييا نسييمع حييدي  الجييزراو   المشييار إليييه  كنييا  :وكييان جييوابي علييى تسيياؤله مييا يلييي
نسيييمع مييين الفقييييد عبيييد الخيييالق السيييامرا ي  واليييذ  كيييان يلقيييب مييين قبيييل البعثييييين محبيييوب 

بيييأن "أضيييف إليييى ذلييي  بيييأن حزبنيييا يعيييرف . الحيييزب  لقيييوة نفيييوذح آنيييذا   شييييء آخييير تمامييياج 
  أ  ليييير بالضيييرورة عليييى "ريخهم بأييييديهم  ولكييين ليييير عليييى هيييواهمالبشييير يصييينعون تيييا
وألسييييييباب موضييييييوعية كثيييييييرة تخييييييع تطييييييور الوضييييييع ا قتصيييييياد  . هييييييو  الجييييييزراو 

وا جتميييياعي  وخاصيييية الطفييييرة فييييي واردات اليييينفط  وطبيعيييية الوضييييع الييييدولي الييييذ  كييييان 
باب يتسيييم بيييالحرب البييياردة  حيييي  يتنيييافر كيييل قطيييب عليييى كسيييب الحلفييياء  إضيييافة إليييى أسييي

ذاتييية تخييع حييزب البعيي   فقييد انتصيير نهيي  صييدام علييى نهيي  عبييد الخييالق السييامرا ي وميين 

  .وأد  ذل  إلى المصير المعروف. ثم على كل معار  لنهجه

ييي ر هيييذا المصيييير؟ مييين السيييهل اإلجابييية هيييل كيييان بنمكيييان الحيييزب الشييييوعي العراقيييي أن يغي 
ولكيين ميين الصييحيح القييول . بهوإنمييا ميين الصييعب إثبييات صييوا. هييذا السييؤالى بيينعم أو    عليي

وقييد اعتييرف بهييا بتقرييير أقييير ) إن أخطيياء الحييزب الشيييوعي العراقييي فييي تحالفييه ميييع البعيي 

 . لم تنقذ الحزب من عواقب ذل  المصير( 1615في مؤتمرح الرابع المنعقد في عام 
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 أن مييين بيييالر م عنيفييياج  المركزيييية اللجنييية تقريييير عليييى البعييي  حيييزب فعيييل رد كيييان
 والقومييييية ةالوطنييييي الحييييرع علييييى ديموميييية الجبهيييية إطييييار فييييي كانييييت معالجاتييييه
يييد. التقدميييية  سياسيييياج  التقريييير عليييى لليييتهجم" الراصيييد" صيييحيفة البعييي  حيييزب وجن 
. عنيييه والتراجيييع التقريييير بسيييحب الشييييوعي الحيييزب يطاليييب البعييي  وظيييل. وفكريييياج 

 . الشيوعي الحزب قيادة قبل من بالرف  قوبل البع  حزب طلب أن إ 

الشيوعي ومالحقة أعضيا ه ى الحزب السياسي والفكر  عل لهجومولم يكتف البع  با

 مينشياباج   31أردف ذل  بعمل استفزاز  وإجرامي خطير وذل  باعتقيال وإعيدام بل و

رفاق وأصدقاء الحزب العسكريين والعاملين في القيوات المسيلحة بتهمية التيعمر عليى 
وهييذح التهميية ملفقيية فهنييا  شييروط ومسييتلزمات لالنقالبييات العسييكرية .  نظييام الحكييم

ولم يكن لهؤ ء الشيباب أ  نشياط سياسيي فيي الجييش وكانيت . ن جيداج يعرفها البعثيو
وهذح الصيغة لوضيع الشييوعيين . عالقات الشيوعيين منهم فردية بتنظيماتهم المدنية

ويمكييين اعتبييار اإلعيييدامات فييي الجيييش كانيييت باتفيياق الحيييزبين  الشيييوعي والبعيي   
إلى نهاية الجبهة   وأد . (ع.ش. )تحالف حزب البع  والتي قصمت ظهر " القشة"
لينفرد حزب البع  بندارة البالد والعباد بعد أن اسيتطاع أن يتبيع شيتى األسياليب مين "

كميا ورد فيي نفير مقدمية اليدكتور أسيامة " اليح...قتل وتشريد وإبعاد وسجن وتعذيب
 .الدور  بالذات الرحمن عبد

ثانيية عيام  ويؤكد كل ميا مير بنيا  خيالل الفتيرة مين سييطرة حيزب البعي  عليى السيلطة

  بيأن الحيزب الشييوعي العراقيي  اليذ  ليم 1696حتى انهيار الجبهة فيي عيام  1691

يمر شعرة واحدة من أ  بعثي  والذ  دعم كل إجراء لصالح الشيعب وصيالح حركية 
التحييرر الييوطني العربييية وكييذل  الحركيية القومييية الكردييية  ولييم يسييتخدم أييية وسيييلة 

وإن رأ  اليييدكتور . ب البعيي  كيييان الجيييالدعنفييية لفييير  آرا يييه  كييان الضيييحية وحيييز
صيريح عليى  هيو تجين  " وكالهما يريد أن يفر  إرادته الفكرية والسياسيية"الدور  

ر  الحقيقيية والواقييع  ودليييل علييى فشييل منهجييية كسييب احتييرام الجميييع  أو بعبييارة أخيي
  منهجية مساواة الضحية بالجالد 

األوليييى . مييين زاويتييييناولها أميييا تبعيييات هيييذح المنهجيييية الخاط ييية وخطورتهيييا فسيييأتن
فيي العييراق  والثانييية تأثيرهييا السييلبي علييى الوضييع السياسييي الييراهن خطورتهيا علييى 

 .أطروحة سيف القيسي

 

 وتجاهل النشاط اإلرهابي خلط األوراق
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ولألسيييف الشيييديد إن القيييو  " ييييذكر اليييدكتور اليييدور  فيييي مقدمتيييه للكتييياب ميييا يليييي
ليييت صيييهوة الحكيييم فيييي العيييراق بعيييد عيييام السياسيييية الجدييييدة فيييي العيييراق التيييي اعت

  والتيييي تحميييل شيييعارات الديمقراطيييية والحريييية  ظليييت ميييرة أخييير  تتنييياحر 2113

حتييييى وقتنييييا الحاضيييير وظلييييت دميييياء العييييراقيين تسيييييل بغييييزارة وظييييل الخييييوف بييييين 
مكونيييات الشيييعب العراقيييي هيييو العاميييل المسييييطر  وكيييأن هيييذح القيييو  التيييي عانيييت 

الماضيييي القرييييب  ولهيييذا سييييبقى العيييراق  لعشيييرات السييينين ليييم تسيييتفد مييين تجيييارب
ضيييعيفاج يييي ن مييين جراحيييات تمزقيييه وتنييياحرح و  يسيييتطيع اللحييياق بركيييب الحضيييارة 

ميييت اد اإلنسيييانية  عليييى الييير م مييين كيييل إمكانياتيييه البشيييرية والماديييية الكبييييرة  ميييا
 ".وعدم الثقة تالقو  السياسية تؤمن بقيم الثأر وا نتقام والعداوا

 يخلييييط فأنييييه الجميييييع  احتييييرام لكسييييب الييييدور  أسييييامة الييييدكتور مسييييعى إطييييار فييييي
أعيييالح  فهيييو يخليييط بيييين الصيييراعات التناحريييية  إليهيييا المشيييار الفقيييرة فيييي األوراق

العنيفييييية التيييييي   يمكييييين أن تنتهيييييي إ  بانتصيييييار أحيييييد طرفيييييي الصيييييراع  وبيييييين 
ا ختالفيييات والصيييراعات السياسيييية بيييين القيييو  السياسيييية المسييياهمة فيييي العمليييية 

القيييو  السياسيييية الجدييييدة فيييي العيييراق التيييي " والتيييي يسيييميها اليييدكتور السياسيييية 

  والتيييييي تحميييييل شيييييعارات 2113اعتليييييت صيييييهوة الحكيييييم فيييييي العيييييراق بعيييييد عيييييام 

 "الديمقراطية والحرية

هنييييييا  صييييييراع دمييييييو  أحييييييد أطرافييييييه المنظمييييييات اإلجرامييييييية  القاعييييييدة وفلييييييول 
راقييييي ميييين ميييين جهيييية  وكييييل مكونييييات الشييييعب الع  ينيأسييييالف الداعشيييي  البعثيييييين

فجيييروا  عنيييدما 2113قيييد شيييرع اإلرهيييابيون بييينجرامهم منيييذ آب ف. الجهييية األخييير 

 11 نحيييو مقتيييل إليييى أد  ميييام بغيييداد  فيييي األردنيييية السيييفارة قيييرب مفخخييية سييييارة

 فييي المتحييدة األمييم مقيير ميين بييالقرب مفخخيية سيييارة ثييم تفجييير .األقييل علييى شخصيياج 

 المبعييييو  بييييينهم ميييين  شخصيييياج أكثييييرهم أجانييييب 22 مقتييييل إلييييى أد  مييييام بغييييداد 

وكييييال التفجيييييرين  .الخيييياع لألمييييم المتحييييدة البرازيلييييي سيييييرجي د  ميللييييو الييييدولي
وتبيييع ذلييي  عشيييرات اآل ف ". القيييو  السياسيييية الجدييييدة"با عالقييية ميييليييم تكييين له

مييييين تفجييييييرات السييييييارات المفخخييييية والعبيييييوات الناسيييييفة وا  تييييييا ت والسيييييطو 
رهيييا مييين ا عتيييداءات المسيييلحة المسيييلح وخطيييف النيييار للحصيييول عليييى الفديييية و ي

ورا  . والتجيييييياوزات علييييييى حرييييييية النييييييار وأمييييييوالهم وأعراضييييييهم ومقدسيييييياتهم
ضيييييحية األعميييييال اإلرهابيييييية م يييييات اآل ف مييييين الضيييييحايا األبريييييياء مييييين جمييييييع 
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مكونيييييات الشيييييعب العراقيييييي بيييييدون أدنيييييى اسيييييتثناء  بيييييينهم الكثيييييير مييييين النسييييياء 
 . واألطفال

ليييم يشييير اليييدكتور اليييدور  فيييي مقدمتيييه  مييينه  كسيييب احتيييرام الجمييييع جريييياج عليييىو

  إلييييى منظميييية القاعييييدة بعيييييدو  ميييين  قريييييب    ميييين 2114المؤرخيييية فييييي شييييباط 

القييييييو  "بصييييييراعات هيييييا ونشييييياطاتها اإلرهابييييييية  فهيييييو لييييييم يسيييييمها لكييييييي يخلط
السياسيييية الجدييييدة فيييي العيييراق التيييي اعتليييت صيييهوة الحكيييم فيييي العيييراق بعيييد عيييام 

فالصييييراع هنييييا . كسييييب احتييييرام الجميييييعوهييييذح أخطيييير نتيجيييية لمنهجييييية ! ؟"2113

صيييراع مصيييير   فأميييا انتصيييار قيييو  اإلرهييياب وأميييا انتصيييار الشيييعب العراقيييي بكيييل 
" القيييو  السياسيييية الجدييييدة" و  يجيييوز خليييط هيييذا الصيييراع بصيييراعات . مكوناتيييه

بصييييرف النظيييير عيييين أخطا هييييا فييييي إدارة الصييييراع ر ييييم أهميتهييييا  وهييييي تتعلييييق 
راع ميييييع اإلرهييييييابيين بشيييييكل صييييييحيح  بفشيييييل قييييييادة الحكوميييييية قيييييي إدارة الصيييييي
تكيييياثر حواضييين اإلرهييييابيين وإخفاقهييييا فييييي وتحملهيييا قسييييطاج وافييييراج مييين مسييييؤولية 

وعيييييدم مكافحييييية النزعيييييات  .حيييييل مشييييياكلها بتلبيييييية مطاليييييب سيييييكانها المشيييييروعة
ستشيييراء امعالجييية  فيييي الحكومييية وفشيييلت.  لوا هيييا عمليييياج  تشيييجيعو   بيييلالطا فيييية

ن المظييياهر السيييلبية واإلخفاقيييات التيييي كانيييت الفسييياد الميييالي واإلدار  و يرهيييا مييي
ميييع ذلييي  ينبغيييي عيييدم الخليييط بيييين شيييكلين مييين . و  تيييزال تصيييب لصيييالح اإلرهيييابيين

الصييييراع مختلفييييين نوعييييياج  األول ر يسييييي واآلخيييير ثييييانو   وميييين المفييييرو  أن 
والمشييييهد السياسييييي الييييراهن يؤكييييد . بنجييييا  يخضييييع الثيييياني لمصييييلحة حييييل األول

انحسييييار  حظنييييا اإلرهييييابيين وأصييييبح يهييييدد الجميييييع فعنييييدما اسييييتفحل خطيييير . ذليييي 
  بهييييذا الشييييكل أو وميلهييييا إلييييى ا لتقيييياءالصيييراعات بييييين قييييو  العملييييية السياسييييية 

 .  ذا   في خندق واحد

القيييو  السياسيييية الجدييييدة فيييي العيييراق التيييي اعتليييت "فالصيييراعات والخالفيييات بيييين 

نابعيييية  هييييي ليسييييت تناحريييييه   و" 2113صييييهوة الحكييييم فييييي العييييراق بعييييد عييييام 

يييي ر ميييين طبيعتهييييا باألسييييار ميييين مصييييالح اجتماعييييية واقتصييييادية متباينيييية  و  يغي 
 ييييير التناحرييييية كونهييييا مشييييوبة بنزعييييات الثييييأر وا نتقييييام والطا فييييية والشييييوفينية 
بجانيييب ضييييق األفيييق القيييومي  و  باحتيييدامها وشيييدتها  وخروجهيييا عييين الميييألوف 

ظ  ولكيييين ميييين المكيييين و  يمكيييين الييييتخلع ميييين هييييذح الصييييراعات بييييالمواع. أحيانيييياج 
وليييم تجيييد البشيييرية لحيييد . اشيييتدادهاومييين الضيييرور  تنظيمهيييا وتجنيييب احتيييدامها و

وتجنييييب انفجارهييييا أفضييييل ميييين النظييييام  الصييييراعات هييييذح إلدارة وسيييييلة مييييناآلن 
وفيييييق  عليييييى فاختالفيييييات هيييييذح القيييييو  يجيييييب أن تحيييييل. اليييييديمقراطي المؤسسييييياتي
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ا بيييييالتوافق أو الدسيييييتور  ر يييييم نواقصيييييه الجديييييية  وداخيييييل مجلييييير النيييييواب أمييييي
 . باأل لبية

تيييييزال تحبيييييو وتعييييياني مييييين المحاصصييييية  ور يييييم أن الديمقراطيييييية فيييييي العيييييراق  
الطا فيييية والفسييياد اإلدار  والميييالي والتيييدخل الخيييارجي  ومييين عيييدم قناعييية بعييي  

الديمقراطييييية  بييييل تيييير  فيهييييا مجييييرد وسيييييلة ها دفيييية الحكييييم بالتييييي بيييييد  القييييو
وز أزمييييات الحكييييم نسييييبياج وخاصيييية للوصييييول إلييييى الحكييييم  فننهييييا تمكنييييت ميييين تجييييا

األزميييييية األخيييييييرة  عنييييييدما تشييييييب  ر ييييييير الييييييوزراء السييييييابق نييييييور  المييييييالكي 
فيييي هيييرم السيييلطة  أد  إليييى  لفقيييد تمكييين مجلييير النيييواب إجيييراء تيييداو. بالكرسيييي

القييييو  الحريصيييية فعييييالج وعلييييى  .فييييتح بعيييي  اآلفيييياق الواعييييدة بييييالتغيير ا يجييييابي
حريصييية ا صيييطدام وا حتيييراب وال نمييي "القيييو  السياسيييية الجدييييدة"عليييى تجنييييب 

 النصييير إحيييراز شيييحذ الهميييم والكفيييا  مييين أجيييل أيضييياج عليييى إقامييية نظيييام ديمقراطيييي 
فيييي الصيييراع التنييياحر   ا نتصيييار عليييى الداعشييييين أحفييياد القاعيييدة وفليييول البعييي  

ميييا وجهييية العمليييية السياسيييية سيييلمياج  بتيييوازن القيييو  ومييين جهييية  والسيييعي لتغييييير 
مزدهيييير  ميييين الجهيييية األخيييير   بييييد ج ميييين ديمقراطييييي  يضييييمن إقاميييية نظييييام وطنييييي

نشييير الييييأر والقنيييوط وفقيييدان األميييل  اليييذ  يشييييعه اليييدكتور اليييدور  بعيييد خلطيييه 
ولهيييذا سييييبقى العيييراق ضيييعيفاج : "فيييي مقدمتيييه إليييى القيييول يشيييير عنيييدما  ليييألوراق

يييييي ن مييييين جراحيييييات تمزقيييييه وتنيييييياحرح و  يسيييييتطيع اللحييييياق بركيييييب الحضييييييارة 
ميييت اد م مييين كيييل إمكانياتيييه البشيييرية والماديييية الكبييييرة  ميييااإلنسيييانية  عليييى الييير 

 "القو  السياسية تؤمن بقيم الثأر وا نتقام والعداوات وعدم الثقة

الوضيييع السياسيييي اليييراهن حظنيييا خطيييورة مييينه  كسيييب احتيييرام الجمييييع عليييى لقيييد  
 .على كتاب سيف القيسي من خالل قراءته وسنشير إلى تأثيرح

 

 كتاب القيسي

 

ويحيييو  مقدمييية وأربعييية   .صيييفحة مييين القطيييع الكبيييير 919القيسيييي فيييي  يقيييع كتييياب

. فصيييييول وخاتمييييية وملحقيييييين أحيييييدهما ليييييبع  الوثيييييا ق واآلخييييير ليييييبع  الصيييييور

. 1691-1651للفتيييييرة ( ع.ش. )تنييييياول الفصيييييل األول بمباحثيييييه الثالثييييية نشييييياط 

قاسييييم : وجيييياء تقسيييييم المباحيييي  علييييى الحكومييييات الييييثال  فييييي تليييي  الفتييييرة وهييييي
أميييييا الفصيييييل الثييييياني فيتضيييييمن مبحثيييييين متيييييداخلين  . وين عيييييارفوالبعييييي  واألخييييي
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. 1691حتيييى  1691تميييوز  19يغطيييي الفتيييرة الممتيييدة مييين ا نقيييالب البعثيييي الثييياني

( ع. ش.  )كميييا يتضيييمن الفصيييل الثالييي  أيضييياج مبحثيييين  يتنييياول األول منيييه نشييياط 

وحتييييى عقيييد الجبهيييية الوطنيييية والقومييييية التقدميييية فييييي السيييابع عشيييير  1691منيييذ 

منييييذ (   ش ع)أمييييا المبحيييي  الثيييياني فيتنيييياول نشيييياط ومواقييييف . 1693تمييييوز ميييين 

ننيييه أميييا الفصيييل الرابيييع  ف. 1699انعقيياد الجبهييية حتيييى انعقييياد الميييؤتمر الثالييي  أييييار 

  1691حتيييييى آذار  1699يتضيييييمن كيييييذل  مبحثيييييين  األول مييييين الميييييؤتمر الثالييييي  

 .1696ز حتى انهيار الجبهة التام في تمو 1691والمبح  الثاني من آذار 

 411لقيييد اعتميييد القيسيييي عليييى كيييم كبيييير مييين المصيييادر المتنوعييية  بلغيييت أكثييير مييين 

مصييييدر  ميييين بينهييييا وثييييا ق حكومييييية وأخيييير  حزبييييية وكييييذل  مخطوطييييات  ييييير 
هيييذا .    وليييه فضيييل اكتشيييافهامعروفيييةليييم تكييين  منشيييورة  وبعييي  هيييذح المصيييادر

ا فيهيييا كتييياب مييين الكتيييب العربيييية واألجنبيييية  بمييي 211فضيييال عييين مراجعييية حيييوالي 

 21وقييييام المؤلييييف بيييينجراء . أكثيييير ميييين خمسييييين كتابيييياج ميييين المييييذكرات الشخصييييية

بمييين فييييهم الرفييييق عزييييز   مقابلييية ميييع قيييادة الحيييزب الشييييوعي العراقيييي وأعضيييا ه
محمييييييد السييييييكرتير السييييييابق للجنيييييية المركزييييييية والرفيييييييق حميييييييد مجيييييييد موسييييييى 

سيييتفادة  وبصيييرف النظييير عييين ميييد  وكيفيييية ا. السيييكرتير الحيييالي للجنييية المركزيييية
الكاتيييب مييين تلييي  المصيييادر  وهيييذا ميييا سييينتطرق إلييييه  حقييياج  فيييان مجيييرد الوصيييول 
إليهيييا واعتمادهيييا فيييي البحييي  تطليييب بالتأكييييد جهيييداج كبييييراج  يسيييتحق القيسيييي الثنييياء 

 .عليه

ليييم " ييييذكر األسيييتاذ أسيييامة اليييدور  فيييي مقدمتيييه آنفييية اليييذكر بيييأن سييييف القيسيييي 
ليييدكتور عقييييل الناصييير  فيشيييير فيييي أميييا ا" يكييين متعاطفييياج ميييع أ  طيييرف سياسيييي

القيسييييي لييييم يتعيييياطف مييييع الرؤيييييية "بييييأن    الييييذ  سييييبقت اإلشييييارة إليييييه مقالييييه
مهمييييا يكيييين ميييين أميييير  فييييان القيسييييى الييييذ  سييييعى لكييييي (". ع.ش.  )لالفلسييييفية 

يكييييون موضييييوعياج  فأنييييه توفييييق فييييي ذليييي  أحيانيييياج  وأخفييييق أحيانييييا أخيييير   متييييأثراج 
". احتيييرام الجمييييع لمضيييمون ميييا يكتبيييه كسيييب: "بمييينه  أسيييتاذح الخييياط   أ  وهيييو

وكييييف   يتييييأثر وهييييو القا ييييل بحييييق أسيييتاذح  فييييي مسييييتهل الكتيييياب وتحييييت عنييييوان 
أتقيييدم بجزييييل الشيييكر وا متنيييان  إليييى أسيييتاذ  المشيييرف : "شيييكر وتقيييدير ما يليييي"

الييييدكتور أسييييامة عبييييد الييييرحمن الييييدور  لرعايتييييه األبوييييية ولييييدورح فييييي التوعييييية 
والدقييية فييييي  العلمييييةحرصيييه علييييى تعليييم المنهجيييية والتوجييييه والنصيييح السيييديد  و

األخييييذ بالمصييييادر  والتأكييييد ميييين المصييييدر ومنهجيتييييه قبييييل األخييييذ بييييه أدعييييو ه أن 
يحفظيييه ويجعليييه لنيييا ذخيييراج أبيييا وأسيييتاذا نقتيييد  بيييه  وأن يبقيييى نبعييياج صيييافياج أنهيييل 
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وسيييأذكر فيميييا يليييي أهيييم ميييا جليييب انتبييياهي فيييي ". منيييه العليييم والصيييدق وحيييب العليييم
 .ق األمر بتأثر القيسي بمنه  أستاذح الخاط ما يتعل

 

 خطأ أطروحة القيسي األساسية

 -1691" )الحيييزب الشيييييوعي العراقيييي فييييي عهيييد البكيييير: "إن عنيييوان الكتييياب هييييو

واختييييير هييييذا العنييييوان ضييييمن إطييييار منهجييييية الييييدكتور الييييدور   أسييييتاذ (. 1696

 . القيسي  الخاط ة

أهييييييم ( "1696 -1691)رة يشييييييير القيسييييييي فييييييي مقدمتييييييه للكتيييييياب إلييييييى أن الفتيييييي

المراحييييل فييييي تيييياريح العييييراق بييييالعموم  والحييييزب الشيييييوعي العراقييييي بالخصييييوع 

 -1691)كييييون المرحليييية "و" عليييييهلمييييا تركتييييه ميييين مييييردودات ايجابييييية وسييييلبية 

العلنيييي السياسيييي والفكييير  والتنظيميييي  4 * [ا نفتيييا ] اإلنفتيييا  تعيييد قمييية( 1696

 (". ع.ش. )بالنسبة 

" أهيييم المراحيييل فيييي تييياريح العيييراق"عتبيييار هيييذح المرحلييية سيييوف   ننييياقش خطيييأ ا
تجنبيياج لتشيييعب الموضيييوع  فييينن ميييا يهمنيييا تأكييييدح هيييو أن الفتيييرة الميييذكورة ليييم تكييين 

  وليييم تعيييد قمييية ا نفتيييا  العلنيييي والسياسيييي (ع. ش.  )أهيييم مرحلييية فيييي تييياريح 
ولييير هنييا  شيييوعي واحييد لديييه حييد أدنييى ميين . والفكيير  والتنظيمييي بالنسييبة لييه

وهنييييا  معطيييييات فييييي كتيييياب . عرفيييية بتيييياريح حزبييييه يؤيييييد هييييذا الييييرأ  الخيييياط الم

  والسيييينة 1651تميييوز  14القيسيييي نفسيييه تؤكييييد بيييأن الفتييييرة التيييي أعقبيييت ثييييورة 
                                                             

فييييي أول الكلميييية  حسييييب مزاجييييه  ولييييير وفقيييياج  التييييي تقييييع يسييييتخدم القيسييييي الهمييييزة *- 4

يييياب . اللغيييية العربيييييةلقواعييييد  ت  ويتجنبييييون  يسيييياوون همييييزة القطييييع بهمييييزة الوصييييل  هنييييا  ك 
بييذل  كتابيية الهمييزة علييى حييرف األلييف فييي بداييية الكلميية  ويهملونهييا حتييى فييي كتابيية حرفييي 

قييييول الموسييييوعي  جرييييياج علييييىو المعنييييى  فييييي التباسيييياج    يحييييد  ألن حييييذف الهمييييزة. إن  وأن  
  وأنييا أفهييم "ذ ميين النحييو مييا يجنبيي  فيياحش الخطييأخيي: "العربييي الكبييير أبييو عثمييان الجيياحظ

الهميييزة بشيييكل خييياط  وفيييي كتييياب أكييياديمي  ينبغيييي أن  ت سيييتعمل أميييا أن. ذلييي  ولكييين   أتبعيييه

تصيييحيحه    ليييذل  فيييننني م جبيير عليييى  .الخطييأ السييكوت عليييى يييتعلم اآلخيييرون منييه  فيييال يجيييوز

للنظييير هيييو أن  فيييتومييين الال . خطيييأ فيييي المقتبسيييات التيييي أستشيييهد بهيييا عليييى حيثميييا أعثييير
مقدمييية اليييدور  اعتميييدت تجنيييب هميييزة القطيييع وليييم تسيييتعملها إ  نيييادراج  وميييع ذلييي  ليييم يخيييل 

أن  والصييحيح"   أريييد إستعراضيياج : "فقييد جيياء فييي نهايييات المقدميية  !هييذا النييادر ميين الخطييأ

 (جاسم.)همزة  ألن ا سم من ماضي سداسي تكتب بدون
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فقيييد كيييان الحيييزب  .(ع.ش. )األوليييى منهيييا تحدييييداج هيييي المرحلييية األهيييم فيييي تييياريح 
د  ليييي وهييييذا مييييا أثييييار الرعييييب. قيييياب قوسييييين أو أدنييييي ميييين اسييييتالم السييييلطةفيهييييا 

كميييييا يشيييييير   امخاوفهييييي لتبدييييييد( ع.ش. )اليييييدوا ر ا مبرياليييييية ر يييييم محييييياو ت 
 .(14ع)ي في كتابه  القيس

وكيييان بنمكيييان الحيييزب أن يميييأل الشيييوارع بالجمييياهير بنيييداء واحيييد منيييه  والمظييياهرة 
 ت  عنييييدما كانييييي4696التييييي اعتبييييرت مليونييييية فييييي بغييييداد فييييي األول ميييين أيييييار 

يييييين  والتييييي طالبييييت الييييزعيم عبييييد الكييييريم نفييييور العييييراق   يتجيييياوز السييييتة مال
فيييي  ورة  وقيييد أشيييار إليهيييا القيسيييي أيضييياقاسيييم بنشيييرا  الحيييزب بالسيييلطة  مشيييه

يقييييول القيسييييي ذاتييييه عيييين تليييي  الفتييييرة مييييا  بصييييفحة واحييييدة وقبييييل هييييذا. (14ع)
علييييى إدارة ( ع.ش. )وهكييييذا أصييييبح واضييييحاج للقاصييييي والييييداني  هيمنيييية ": يلييييي

إذن لييييدلنا القيسيييي فيييي أ  ييييوم مييين ". قيييوميينشيييؤون اليييبالد  بعيييد انحسيييار دور ال

يمكيييين أن ينطبييييق عليهييييا الوصييييف المييييذكور علييييى ( 1696 -1691)أيييييام مرحليييية 

وبعييييداج عيين خليييط األوراق وميين أجيييل توضيييح األميييور  نتسيياءل هيييل حصيييل . لسييانه

حينميييا  1691حتيييى خرييييف  1691ميييا يشيييابه ذلييي  فيييي الفتيييرة الممتيييدة مييين ربييييع 

الوحشييييي وتحطمييييت منظماتييييه فييييي طييييول اليييييبالد إلييييى القمييييع ( ع.ش. )  تعيييير  
 !  وعرضها  كما جرت اإلشارة إلى ذل  آنفاج؟

بالعلنييييية نسييييبياج  ولكيييين ميييين  ييييير  فييييي فتييييرة الجبهييييةصييييحيح أن الحييييزب تمتييييع 
قميييييية ا نفتييييييا  العلنييييييي السياسييييييي والفكيييييير   "الصييييييحيح القييييييول بأنهييييييا كانييييييت

لبكيييير أ جبيييير وفييييي عهييييد ا" القميييية"؟ فخييييالل تليييي ("ع.ش. )والتنظيمييييي بالنسييييبة 
عليييى حيييل منظماتيييه الديمقراطيييية تحيييت تهدييييد حيييزب البعييي  باعتقييييال (" ع.ش. )

حلهيييا  لتجنييييب أعضيييا ها المالحقيييات وا ضيييطهاد  إليييىواضيييطر الحيييزب . أعضيييا ها
ولتجنيييييب ا صيييييطدام ميييييع البعييييي  وتعيييييري  اسيييييتقرار البليييييد لالهتيييييزاز وتعيييييري  

وبيييين ميييا يشيييير  بيييين هيييذح الحالييية ةوهيييل هنيييا  وجيييه للمقارنييي 5 *. الحيييزب للقميييع
                                                             

وخلفياتهييا فييي ذليي  العهييد    أقصييد تبريرهييا   إننييي عنييدما أتطييرق إلييى مواقييف الحييزب -  5

 الرابييع مييؤتمرح فييي وللحييزب تقييمييه الييذ  أقيير. وإنمييا أعيير  صييورة الحييال كمييا هييي آنييذا 

 الميييذكور والتقيييييم.   واليييذ  ينتقيييد فييييه كيييل تناز تيييه فيييي ذلييي  العهيييد1615 عيييام فيييي المنعقيييد

 تجيييدد اليييذ  حيييزبال فكييير ضيييوء فيييي مراجعييية إليييى تحتييياا السيييابقة الحيييزب تقييميييات وكيييذل 

 القضييييية لهييييذح النقدييييية مراجعتييييي وعنييييد. 1663 عييييام فييييي المنعقييييد الخييييامر مييييؤتمرح فييييي

   نظيييام فيييي حييياكم حيييزب ميييع سياسيييي حيييزب إ  تحيييالف إن: "هيييو: " يليييي ميييا إليييى توصيييلت
   الحييياكم   يييير الحيييزب يرتكبيييه مبيييدأ  خطيييأ هيييو مؤسسييياتية  ديمقراطيييية أسييير عليييى يقيييوم

 سياسييييياج  الحييييزب اسييييتقالل ضييييمان لتعييييذر بييييل حسييييب ف الفييييرع تكييييافؤ تييييوفر عييييدم بسييييبب
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بالمنظمييييات الديمقراطييييية ( ع.ش. )إليييييه القيسييييي فييييي كتابييييه عيييين طبيعيييية عالقيييية 
تميييوز  حيييي  بيييدا للقيسيييي وعليييى حيييد تعبييييرح  41فيييي السييينة األوليييى مييين ثيييورة 

أخيييييييييذ زميييييييييام األميييييييييور عليييييييييى صيييييييييعيد المنظميييييييييات المهنيييييييييية ( ع.ش. )أن "ب
ى هيمنيييييت وا جتماعييييية  سيييييواء العمييييال أم الفالحيييييون والمعلميييييون والطلبيييية  حتييييي

". جمعيييية ونقابييية ومؤسسييية اجتماعيييية( 477)عليييى أكثييير مييين ( ع.ش. )كيييوادر 
 (16ع)

يييييا نتهيييييامر فيييييي مقراتنيييييا بييييياألمور " قمييييية ا نفتيييييا  المزعومييييية"وفيييييي  تلييييي  كن 
ونسيييتخدم أجهيييزة الرادييييو فيييي اجتماعاتنيييا للتشيييويش عليييى . السياسيييية الحساسييية

 .تناأجهزة اإلنصات التي زرعتها األجهزة األمنية في  مقرا

أن  مييين اقتييير  علييييه العنيييوان أو   ومييين خيييالل عنيييوان الكتييياب أيضيييا  يرييييد الكاتيييب
قمييييية ا نفتيييييا  العلنيييييي السياسيييييي والفكييييير  والتنظيميييييي "ييييييوحى للقيييييار  بيييييأن 

بيييت هيييذا وث  . كانيييت فيييي ظيييل حيييزب البعييي  وفيييي عهيييد البكييير(" ع.ش. )بالنسيييبة 
ميييين العهييييد فييييي خييييالف صييييريح لمحتييييو  الكتيييياب الييييذ  يحييييو  ثالثيييية مباحيييي  

وكيييان  .تميييوز واألخيييوين عيييارف 41مجميييوع تسيييعة مباحييي  تغطيييي عهيييد  ثيييورة 
 الشييييييوعي الحيييييزب"األجيييييدر أن يكيييييون عنيييييوان الكتييييياب  عليييييى سيييييبيل المثيييييال  

  ".4646-4694ثالثة عهود  في العراقي

 

 رأ   ريب

 

وبصييييدد مقاوميييية انقييييالب شييييباط األسييييود فاجأنييييا القيسييييي بييييرأ   ريييييب وهييييو مييييا 
ميييين الكييييرد  تنصييييلوا ( ع. ش.  )ة لالنتبيييياح أن قييييادة وميييين األمييييور المثييييير: "يلييييي

عيين فكييرهم األممييي وتراجعييوا إلييى القومييية ومييا يؤكييد ذليي  أن مكتييب لجنيية الفييرع 
الييييى منظمييييات الفييييرع [ ا يعيييياز]اإليعيييياز [ قييييرر]قييييرروا ( ع. ش.  ) لالكردسييييتاني 

                                                                                                                                                                                                          

 الحييزب دراسييتي نشيير وقييد". سياسييي تحييالف أ  فييي أساسييي مبييدأ وهييو وفكرييياج  وتنظيمييياج 
 الثقافييييية" مجلييييية: إعالميييييه المركزيييييية وسيييييا ل جمييييييع فيييييي ا سيييييتنتاا هيييييذا تتضيييييمن التيييييي

وهييييي موجييييودة فييييي  ."الشييييعب طريييييق" وجريييييدة ا لكترونييييي الحييييزب وموقييييع "الجديييييدة
 مجييييال التحالفييييات فييييي العراقييييي الشيييييوعي الحييييزب تجربيييية "بيييية التمييييدن تحييييت عنييييوان مكت

 (جاسم". )(2114-1634)  ودروسها السياسية
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". بيييييالثورة الكرديييييية[ ا لتحييييياق]فيييييي الميييييدن التوجيييييه اليييييى الرييييييف واإللتحييييياق 

ليييييير هنيييييا  عالقييييية للفكييييير األمميييييي بمثيييييل هكيييييذا موقيييييف  يبيييييدو أن . ( 19ع)

فبصيييييرف النظييييير عييييين هيييييذا وذا   فيييييان مبعييييي  . القيسيييييي يقصيييييد الفكييييير اليييييوطني
اسيييتغرابنا هيييو أن القيسيييي ييييذكر  ميييا هيييو خيييالف ذلييي  تمامييياج  فيييي كتيبيييه المعنيييون 

 -قيييراءات فيييي ذاكيييرة عزييييز محميييد السيييكرتير السيييابق للحيييزب الشييييوعي العراقيييي"

واستشييييهد بهييييا  2112  وهييييي حييييوارات أجراهييييا القيسييييي فييييي عييييام "2114بغييييداد 

 : مراراج في كتابه موضوع هذح القراءة  ما يلي

ولميييا سيييمعنا . كنيييت فيييي كركيييو  1693فيييي صيييبيحة انقيييالب الثيييامن مييين شيييباط "

ووجهنيييا نيييداءج . خبييير ا نقيييالب  قمنيييا بتنظييييم عيييدد مييين المظييياهرات ضيييد ا نقيييالب
ل التوجيييه صيييوب المقيييرات العسيييكرية للمقاومييية إليييى الضيييباط الشييييوعيين مييين أجييي

نعيييوا مييين اليييدخول إليييى . ومنيييع سييييطرة ا نقالبييييين عليييى الوضيييع ولكييين الضيييباط م 
ويضييياف إليييى . معسيييكراتهم بعيييد سييييطرة الضيييباط الميييوالين لالنقيييالب عليييى الوضيييع

ذليي  أن منطقيية كركييو  ليييم تكيين منطقيية متعاطفيية بشيييكل كبييير مييع الشيييوعيين بعيييد 

للمقاومييية  وشيييرعنا ببنييياء  اج وبيييالر م مييين ذلييي  نظمنيييا جيوبييي. 1656أحيييدا  تميييوز 

وبعييييد انتهيييياء المقاوميييية فييييي بغييييداد . الربايييييا  واسييييتمرت مقاومتنييييا لثمانييييية أيييييام
والميييدن العراقيييية األخيييير   وجيييدنا أنييييه مييين الضيييرور  ا نسييييحاب بعيييد أن حسييييم 

عيياح القيسييي   أسييار لييه مييين  6 ".الموقييف لصييالحهم وبنيياء علييى ذليي  فيييان مييا اد 
 .صحةال

 

 أسباب مقاومة انقالب شباط الفاشي

 

يشييييير القيسييييي  فييييي خاتميييية أطروحتييييه إلييييى أن الشيييييوعيين حملييييوا السييييال  ضييييد 

إلدراكهييييم أنهييييم سيتعرضييييون لالنتقييييام عيييين مييييواقفهم إبييييان " 1693انقيييالب شييييباط 

هييذا الييرأ   ييير دقيييق  فقييد حمييل الشيييوعيون السييال   ". حكييم عبييد الكييريم قاسييم
دراكهيييييم أن أ  انقييييالب ضيييييد الحكييييم اليييييوطني  سييييييكون أو ج وقبييييل كيييييل شيييييء  إل

تمييييييوز  14وراءح ا سييييييتعمار والرجعييييييية  وسيييييييهدد منجييييييزات ومكاسييييييب ثييييييورة 
                                                             

  "2114بغداد  -في ذاكرة عزيز محمد السكرتير السابق للحزب الشيوعي العراقي قراءات - 6

 .45ع
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وكيييييان الشييييييوعيون عليييييى إدرا  . الوطنيييييية  وتعهيييييدوا للشيييييعب بمقاومتيييييه 1651

بيييييأنهم مسيييييتهدفون ليييييوطنيتهم وتقيييييدميتهم  وألنهيييييم يقفيييييون عا قييييياج أميييييام ميييييعرب 
وكانيييت المنظميييات ميييدعوة للنيييزول إليييى .   المغيييامرةا سيييتعمار والرجعيييية والقيييو

 . الشارع فورا لمقاومة أ  انقالب

. وميييع األسيييف الشيييديد فييينن القيسيييي يجييينح إليييى ا نتقا يييية فيييي استشيييهاداته  أحيانييياج 
واألهييم ميين كييل مييا تقييدم  يرمييي : " فبصييدد انقييالب شييباط  يييذكر فييي كتابييه مييا يلييي

عليييييى التنظييييييم [ قيييييالب شيييييباطلفشيييييل مقاومييييية ان]بالسيييييبب الر يسيييييي ( ع.ش. )
كيييان مييين األجيييدر  عنيييد الحيييدي  عييين فشيييل مقاومييية   7 ".الشييييوعي فيييي الجييييش

انقيييالب شيييباط  ا ستشيييهاد بيييرأ  قا يييد الحيييزب وليييير برفييييق ليييم يكييين فيييي القييييادة 
ييه ت  مييادام الكاتييب يآنييذا   ميين قليليية أيييام فبعييد. ب الييرأ  للحييزب الشيييوعيينسييهم 

م ا نقييييالب  زع لالنقييييالب  أولييييياج  تقييميييياج  عييييادل سييييالم قييييد   المنيييياطق لجييييان علييييى و 
 يوجههيييا رسيييالة آخييير هيييذح وكانيييت  "أوليييية مالحظيييات" ودعييياح المحليييية  واللجيييان

 اليييذ  الر يسيييي السيييبب إن: "يليييي ميييا فيهيييا الحيييزب سيييكرتير ويقيييول. الحيييزب إليييى
 تييييدريجياج  أصييييابت التييييي العزليييية هييييو الحكييييم علييييى ا نقالبيييييين سيييييطرة إلييييى أد 

 الرجعييييي ا نقييييالب ولكيييين. الوطنييييية القييييو  وعيييين الشييييعب نعيييي قاسييييم دكتاتورييييية
. قاسيييم دكتاتوريييية إليهيييا انتهيييت التيييي العزلييية تلييي  مييين أشيييد بعزلييية يبيييدأ اليييراهن
وهييييذح  8 .."جييييداج  السييييريعة نهايتييييه يجابييييه أن المعييييزول الحكييييم هييييذا لمثييييل و بييييد

إن  .مييييع ذليييي  فننييييه يتجاهلهيييياوالرسييييالة كامليييية موجييييودة فييييي مصييييادر القيسييييي  
حسيييييب  بيييييل لكونهيييييا المصيييييدر األقيييييو  فليييييى القيسيييييي ليييييير لتجاهلهيييييا عتبنيييييا ع

 . أيضاج  لمعقولية ومنطقية حجتها

 الحييييزب مسييييؤولية إلييييى األولييييية مالحظاتييييه فييييي اإلشييييارة عييييادل سييييالم يشييييأ لييييم
 الشييهيد قالييه مييا إلييى اسييتمع عنييدما بأنييه يقييال ولكيين. الرسييالة هييذح فييي وسياسييته

 إن: "بغييييداد شييييوارع فييييي اطشييييب 1 يييييوم  السيييييارة فييييي وهمييييا الحيييييدر   جمييييال

 بييدأ لقييد كييال : "قييا الج  عييادل سييالم علييق  "الصييبا  منييذ بييدأ قييد يبييدو كمييا ا نقييالب
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 قييييييادة فيييييي اليمينيييييية] الكتلييييية وسيييييهلت  1656 تميييييوز منتصيييييف فيييييي ا نقيييييالب

  9. "مرورح[ الحزب

 

 تجاهل بطو ت الشيوعيين

 

عيييييذيب ويطنيييييب سييييييف القيسيييييي فيييييي ذكييييير الشييييييوعيين اليييييذين انهييييياروا تحيييييت الت
و  صيييورة واحيييدة  القيسيييي ولكييين ليييم يشييير   لنيييا. يشييير  اعترافييياتهم وتنييياز تهمو

ميييين صييييور الصييييمود البطييييولي لقييييادة الحييييزب وكييييوادرح وأعضييييا ه أمييييام أسيييياليب 
لنيييير ميييياذا جيييياء فييييي أحييييد . تعييييذيب وحشييييية  فعييييدد ميييين مصييييادرح تحييييو  ذليييي 

 : مصادرح

 اليييذ  البطيييولي  دالصيييمو صيييور ميييذكراتهم فيييي لنيييا ينقليييوا ليييم البعثييييين أن بييييد "
يييب ميييا الشييييوعي الحيييزب قيييادة بيييه قابيييل  إ  وأفانينيييه التعيييذيب أليييوان مييين علييييهم ص 
 المعتقلييين ميين نجييا ميين طريييق عيين القييادة هييؤ ء عيين نقييل مييا أن إ . منهييا النييادر
 واجيييه التيييي الها لييية بالشيييجاعة للتعرييييف يكفيييي الصيييور  مييين بصيييورة الميييوت مييين
. التعيييذيب فنيييون ميين أتقنيييوح ميييا كييل معيييه يجربييون وهيييم الجالديييين عييادل سيييالم بهييا
 اإلنسييييان هييييذا عيييين الحييييدي  علييييى ا نقييييالب  سييييلطة ميييين بقييييي مميييين يتجييييرأ فهييييل
 وأيييية بشيييء؟ يتفييوح أن دون البشييير قييدرة يفييوق تعيييذيب ميين لييه جييير  ومييا الكبييير
 تسييييال حتيييى عينييييه  ضيييغط أو أوصييياله  بقطيييع يتليييذذون وهيييم تقيييال أن يمكييين كلمييية
 واصييييلوا كيييييف أو بييييالكالبين أعصييييابه قطعييييوا يييييفك أو.البصيييير ميييياء وتفقييييدا دميييياج 

 ميييع يتكيييرر ذاتيييه األسيييطور  والصيييمود أنفاسيييه؟ لفيييظ حتيييى اليييرأر عليييى ضيييربه
 أميييام العيييذاب يكابيييد وهيييو العيييير أبيييو حسيييين محميييد وميييع شيييريف  اليييرحيم عبيييد

يييذب كانيييت التيييي حيييافظ جمييييل سيييافرة الموهوبييية واألديبييية الشيييابة زوجتيييه  أماميييه تع 

 ."أمامها سهأنفا لفظ حتى األخر  هي

 الميييوت يتجيييرع وهيييو الجلبيييي  محميييد لليييدكتور الحيييد يعيييرف   اليييذ  والثبيييات"... 
 أو السييييلمان حمييييزة أو يييييونر نييييافع صيييالبة عيييين يطييييول والحييييدي ..فقطييييرة قطيييرة
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الحيدر   حزبية بجمال عالقة له كانت الصفار الذ  كاظم ثمينة  إلى الحدي  نقل (.يسيلد  الق
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 أو الجبييييار عبييييد طالييييب أو سييييباهي صييييبيح أو الميييييرزا صيييياحب أو عوينيييية حسيييين
 إبيييييراهيم أو صيييييفوت إسيييييماعيل هشيييييام أو( طلعيييييت أبيييييو) كوهيييييار  حنيييييا الييييييار

 14) الصييييفار ونظمييييي( سيييينة19) الصييييفار فاضييييل األخييييوين الصييييغيرين أو الحكييييا 

ييييذبا اللييييذين( سيييينة  الييييذ  بالضييييرب عنهمييييا" تتسييييلى" كانييييت التييييي أمهمييييا أمييييام  ع 
ييل حامييل  وهييي تتلقيياح  التييي الييدار علييى الجالدييين يييدل أن علييى المييوت فاضييل وفض 

 مييين أوتيييي مهميييا  كاتيييب أ  بوسيييع يكييين ليييم. الحييييدر  جميييال أميييه زوا يسيييكنها
( النهاييييية قصيييير) فييييي جيييير  لمييييا الكامليييية القصيييية يعيييير  أن التصييييوير  براعيييية

( الشيييييييعب محكمييييييية) وبنايييييييية( األولمبيييييييي النييييييياد )و( المحليييييييية اإلدارة ملعيييييييب)و
 10 ."والتعيييذيب للتحقييييق مقيييرات إليييى تحويلهيييا جييير  التيييي األمييياكن مييين و يرهيييا

يب الوحشييي  فييذهب لييم يكتييف القيسييي بعييدم ذكيير أييية صييورة ميين صييور هييذا التعييذ
فيييي تقصييييرح أبعيييد مييين ذلييي  عنيييدما سيييخر  بصييييغة انتقاديييية  مييين انهييييار الشييييح 

ويبيييدو أن : " الجلييييل اليييدكتور إبيييراهيم كبييية  العيييالم ا قتصييياد  المعيييروف  بقوليييه
الخيييوف والقليييق والرعيييب اليييذ  ولدتيييه أسييياليب التعيييذيب أوصيييلت إبيييراهيم كبييية أن 

 (.65ع.." !! )يكون ملكياج أكثر من المل 

  وضيييع "مسييياواة الضيييحية بيييالجالد"والتزامييياج بمييينه  المشيييرف أسيييامة اليييدور   
القيسيييي التجييياوزات التيييي حصيييلت  مييين قبيييل الشييييوعيين فيييي عهيييد قاسيييم  وأ لبهيييا 
كانيييت ردود فعيييل عليييى ا نقالبيييات العسيييكرية المشيييبوهة ضيييد الحكيييم اليييوطني  فيييي 

ي انقيييالب شيييباط سيييلة واحيييدة ميييع الجيييرا م البربريييية التيييي ارتكبهيييا حيييزب البعييي  فييي

: بقولييييييه وعييييييزز ذليييييي ( 19ع ".)ثييييييأر وانتقييييييام متبييييييادل"الفاشييييييي  واعتبرهييييييا 

وهكيييذا أعطيييى الحزبيييان الشييييوعي والبعييي  صيييورة التحيييزب األعميييى فيييي المشيييهد "

 (111ع) .."!!السياسي العراقي وهور الحزبية القاتلة واألنانية الحمقاء

 

 القيسي ومنهجية مشرفه

 

أسييييتاذح المشييييرف  بميييينه  التييييام تييييزاما ل لييييم يواصييييل سيييييف القيسييييي إن
  فيييي عهيييد  األخيييوين عيييارف وفيييي عهيييد "مسييياواة الضيييحية بيييالجالد"فيييي
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القيسيييي مييين معلوميييات  وميييا ييييوردح. ولكييين ليييم ييييتخلع مييين شيييراكه البكييير 
مييين قمييييع و يييدر وإجحييياف فيييي عهيييد البكيييير ( ع.ش.  )عميييا تعييير   ليييه 

 ميييين جهييييية  وعيييين مواقفيييييه اإليجابييييية ومرونتيييييه وتناز تييييه  مييييين الجهييييية
وكالهمييييييا يريييييييد أن يفيييييير  : "األخيييييير     ينسييييييف رأ  المشييييييرف القا ييييييل

  كمييييا ميييير بنييييا فييييي الحلقيييية األولييييى فحسييييب  بييييل "إرادتييييه الفكرييييية والسياسييييية
 فيييي أطروحتيييه  التيييي تعيييد مرحلييية البكييير أيضييياج  نفسيييه هيييو لييييهإ ذهيييب مييياوينسيييف 

 .("ع.ش. )لقمة ا نفتا  العلني السياسي والفكر  والتنظيمي بالنسبة "

أشييار القيسييي  فييي شييكرح للمشييرف الييذ  سييبق وأن أشييرنا إليييه  إلييى حييرع  لقييد
والدقيييية فييييي األخييييذ بالمصييييادر  والتأكييييد  العلميييييةتعلييييم المنهجييييية علييييى "المشييييرف 

 ".من المصدر ومنهجيته قبل األخذ به

 

 مالحظتان عامتان

 

مييييين الصيييييعب تيييييدقيق كيييييل ا ستشيييييهادات وا قتباسيييييات والشيييييروحات فيييييي كتييييياب 

ولييييم أتيييول أخييييذ مثييييل هييييذح المهميييية . هامشيييياج ( 1129)فعييييددها  القيسيييي وفحصييييها 

  ومييين خيييالل فحيييع ميييا يهمنيييي سيييابقاج عليييى عييياتقي  ولكييين مييين خيييالل ميييا مييير بنيييا 
وهييييذا اإلخفيييياق .  تبيانييييه  وجييييدت إخفاقيييياج جييييدياج فييييي ا لتييييزام بييييالحرع المييييذكور

يتحميييل مسيييؤوليته المشيييرف نفسيييه أيضييياج  فهيييو مسيييؤول عييين التحقيييق والتأكيييد مييين 
 . في األطروحةكل شيء 

وقبييييل الشييييروع بيييينيراد بعيييي  األمثليييية علييييى عييييدم الدقيييية وعلييييى عييييدم ا سييييتخدام 
الصيييحيح للوثيييا ق وخضيييوعها لمييينه  األسيييتاذ المشيييرف الخييياط   بودنيييا اإلشيييارة 
إلييييى مالحظتييييين عييييامتين  األولييييى إيجابييييية  وهييييي اإلشييييارة إلييييى السيييييرة الذاتييييية 

  وهيييو جهييد كبيييير يسيييتحق السياسييية لكثيييرة ميين الشخصييييات العامييية فييي الهيييوامش
والثانييييية سييييلبية وهييييي أن القيسييييي يخلييييط ضييييمير المييييتكلم . القيسييييي عليييييه الثنيييياء

ش القييييار  العيييياد   الييييذ     بضييييمير الغا ييييب  فييييي أحيييييان كثيييييرة  وبييييذل  يشييييو 
فعلييييى سييييبيل . يراجييييع المصييييادر  خاصيييية عنييييدما   يحصيييير قييييول القا ييييل بقويسييييين

وتأسيسييياج عليييى : "ميييا يليييي( 399)ييييذكر القيسيييي فيييي الصيييفحة : المثيييال   الحصييير

ميييين ( ع.ش.  )  تمكيييين [ا نفتييييا ]هييييذح الظييييروف الجديييييدة وبسياسيييية اإلنفتييييا  
فييييي لجنيييية منطقيييية [ انتظمييييت]إعييييادة تنظيييييم صييييفوفه فخييييالل هييييذح المييييدة إنتظمييييت 
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القيييييار  العييييياد    يفهيييييم مييييين هيييييذح . اليييييح...بغيييييداد وحضيييييرت أول اجتمييييياع لهيييييا
ة منطقييية بغيييداد  وربميييا يشيييك  الصييييغة سيييو  أن القيسيييي كيييان عضيييوا فيييي لجنييي

فقبيييل التحيييول إليييى صييييغة . بأيييية معلومييية مخالفييية لهيييا  ألنهيييا صيييريحة وواضيييحة
 بالكاتيييب  يتعليييق  الغا يييب يجيييب أن تكيييون هنيييا  إشيييارة تشيييعر القيييار  بيييأن الكيييالم 

 .المطلوبين الوضو و بالسالسة الكتابة تتسم لكي

إضيييافة إليييى ميييا    رفيييي اسيييتخدام المصييياد  اإلخفاقيييات هنيييا مجموعييية مييين وسيييأدرا
 :وفقاج لتسلسلها في الكتاب ولير لمستو  أهميتها وهي  سبق اإلشارة اليها

 

   عدم دقة

 

مييين كتابيييه يشيييير القيسيييي إليييى اجتمييياع اللجنييية المركزيييية فيييي  431فيييي الصيييفحة 
لقيييد كييييان كاتييييب .   والييييذ  تقيييرر فيييييه رفيييع شييييعار إسيييقاط السييييلطة4699نيسيييان 

الميييذكور  ويستشيييهد القيسيييي بميييا جييياء فيييي هيييذح السيييطور حاضيييراج فيييي ا جتمييياع 
 أقييير وقيييد: "عليييى النحيييو التيييالي"الحقيقييية كميييا عشيييتها" مييين كتابيييه  474الصيييفحة 

 نيييور  اليييدين بهييياء  علييييه تحفيييظ باأل لبيييية حيييي  (إسيييقاط السيييلطة)الشيييعار  هيييذا
 . "ديمقراطي وطني ا تالف حكومة إقامة وهو البديل بطر  طالب الذ 

 حيييي  باأل لبيييية  الشيييعار هيييذا أقييير وقيييد : "ميييا يليييي أمييا ميييا جييياء فيييي الكتييياب  فهيييو
 البييييديل  بطيييير  با كتفيييياء طالييييب الييييذ  نيييور  الييييدين بهيييياء  الرفيييييق عليييييه تحفيييظ
هنيييا  فيييرق مهيييم بيييين النصيييين   ."ديمقراطيييي وطنيييي ا يييتالف حكومييية إقامييية وهيييو

و  أقصييييد فييييي ذليييي  بعيييي  الشييييكليات فييييي الصيييييا ة مثييييل عييييدم حصيييير المقتييييبر 
إنميييا أقصيييد حيييذف . وحيييذف كلمييية رفييييق عنيييد ذكييير بهييياء بقويسيييين وحيييذف الفيييوارز

مييين صييييغة كاتيييب هيييذح السيييطور  فظهييير األمييير وكيييأن البيييديل ليييم " ا كتفييياء"  كلمييية
 فأين الدقة في ذل ؟. يكن مطروحاج في بيان الحزب  خالفاج للواقع

 

 تناقضات

سييييبيل المثييييال    فعلييييى  عنهييييا  هنييييا  تناقضييييات فييييي الكتيييياب   يصييييح التغاضييييي

أوقييييف  1691وفييييي عييييام : "مييييا يلييييي 154كر القيسييييي فييييي الصييييفحة الحصيييير  يييييذ

صيييوت "ا تحييياد السيييوفيتي البييي  فيييي اإلذاعييية المعارضييية للحكومييية العراقيييية وهيييي 
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وليييم يكييين قيييد مضيييى : "فييييذكر ميييا يليييي 199أميييا فيييي الصيييفحة ". الشيييعب العراقيييي

صييييوت "أسييييبوع واحييييد علييييى قييييرارات الكييييونفرنر كامليييية  توقفييييت عيييين البيييي  
حاجيييية بقيييياء [  نتفيييياء]وهييييذا مييييا أكييييدح عزيييييز محمييييد إلنتفيييياء   "الشييييعب العراقييييي

 ". ا ذاعة   سيما وعودة الكثيرين إلى العمل داخل العراق

. بالمناسييييبة إن اإلذاعيييية كانييييت فييييي بلغاريييييا  و  عالقيييية لالتحيييياد السييييوفيتي بهييييا
ولديييييه مصييييدر يشيييير   والمفييييرو  أن القيسييييي يعييييرف بأنهييييا كانييييت فييييي بلغاريييييا 

  11 *.سست وعملت وتوقفت اإلذاعة هنا بالتفصيل كيف تأ

 

 منهجية المشرف الخاط ة لمراعاةنموذا 

 

سييييينالحظ كييييييف أن " مسييييياواة الضيييييحية بيييييالجالد"ومراعييييياة لمنهجيييييية المشيييييرف 
القيسييييي لييييم يخفييييف ميييين جييييرا م الجييييالد فحسييييب  عنييييد استشييييهادح بالفقيييييد سييييليم 

ذرا ع مييين كتابيييه  بيييل ويحييياول إيجييياد الييي( 211)إسيييماعيل البصييير  فيييي الصيييفحة 

 بيييين حصيييرح بيييدون وييييذكر القيسيييي مقتبسييياج . البعثيييي النظيييام مارسيييه اليييذ  للقميييع
القويسييييات وهييييذا ميييين حقييييه  مييييادام يشييييير إلييييى المصييييدر  بشييييرط الحفيييياظ علييييى 

وسييينالحظ عنيييد المقارنييية  كييييف أخفيييق فيييي تحقييييق الشيييرط الميييذكور  . المحتيييو 
 : عندما يذكر ما يلي

تخابيييات العماليييية عليييى الييير م مييين الفيييوز النسيييبي فيييي ا ن( ع.ش.  )واسيييتطاع "
علييييى العديييييد ميييين اللجييييان [ حصييييلنا]  إذ نحصييييل "التزوييييير واإلرهيييياب والتهديييييد"

النقابيييية فيييي المينييياء والسيييك  والييينفط ثيييم جييير  حلهيييا مييين قبيييل البعييي   وسيييادت 
 " النقابات بع  المظاهر المنبوذة اجتماعياج مثل ا عتداء على الشيوعيين

                                                             
صيييوت "ساسييييين فيييييكيييرر الرفييييق عبيييد اليييرزاق الصيييافي  وهيييو أحيييد العييياملين األ*  -  11

منييييذ تأسيسييييها حتييييى إ القهييييا  الموضييييوع السييييادر عشيييير ميييين كتابييييه " الشييييعب العراقييييي
لعمليييه فيييي إذاعييية " شيييهادة عليييى زمييين عاصيييف وجوانيييب مييين سييييرة ذاتيييية  الجيييزء الثييياني"
بعييد توقييف : "وفييي نهايييات الموضييوع يييذكر مييا يلييي. فييي بلغاريييا" صييوت الشييعب العراقييي"

البيي   لييم يعييد هنييا  ميين مبييرر لبقييا ي فتييرة أطييول فييي  عيين" صييوت الشييعب العراقييي"إذاعيية 
 .وهذا المصدر موجود لد  القيسي". بلغاريا
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واسيييتطعنا فيييي ا نتخابيييات العماليييية ر يييم التزويييير : "أميييا البصييير  فييييذكر ميييا يليييي
  أن نحصيييل عليييى العدييييد مييين اليييذ  مارسيييه األمييين والبعييي واإلرهييياب والتهدييييد  

اللجيييان النقابيييية فيييي المينييياء  والسيييك  والييينفط  ثيييم جييير  حل هيييا مييين قبيييل البعييي  
كمييييا فصييييل بعضييييهم ميييين !!  وجيييير  تزوييييير نتا جهييييا واضييييطهاد العمييييال وضييييربهم

ابييييات بعيييي  المظيييياهر المنبييييوذة اجتماعييييياج باسييييم البعيييي  مثييييل وسييييادت النق لالعميييي
بالضيييييرب واإلهانيييييات ( وخصوصييييياج الشييييييوعيين مييييينهم) ا عتيييييداء عليييييى العميييييال

 ". الح...وطردهم وتهديدهم

جميييييع الجمييييل والعبييييارات الما ليييية والتييييي تحتهييييا خييييط حييييذفت ميييين نييييع البصيييير   
قيسيييييي للتخفييييييف عييييين كاهيييييل الجيييييالد  وكيييييذل  حصييييير هيييييذح العبيييييارة مييييين قبيييييل ال

هيييو للتشيييكي  بمصيييداقيتها وتصيييب فيييي " التزويييير واإلرهييياب والتهدييييد"بقويسيييات 
وليييم يكتيييف القيسيييي بيييذل  فيييرا  يفيييتش عييين األعيييذار لسيييلو  الجيييالد . نفييير الهيييدف

 :بتعليقه مباشرة على تل  األحدا  بقوله

وبهييذا بييدأ الصييراع هييذح المييرة بييين الجييانبين بحكييم قييوة حييزب البعيي  ميين خييالل "
اإلنتخابييييييات [ ؟!ديمقراطييييييية  ]السييييييلطة وبحكييييييم ديمقراطييييييية  وجييييييودح علييييييى رأر

وهيييم عليييى قناعييية بيييأن الشييييوعيين ليييديهم القيييوة الكامنيييه فيييي الفيييوز [ ا نتخابيييات]
خيييالل فتيييرة حريييية الميييد النسيييبي فيييي ظيييل  عيونبا نتخابيييات  بعيييد ميييا حققيييه الشييييو

كيييذا وه". نظيييام عبيييد السيييالم عيييارف  فيييي ا نتخابيييات العماليييية والمهنيييية والطالبييييه
ينزلييق الكاتييب للييدفاع عيين الجييالد  شيياء أم أبييى  جييراء ا سترشيياد بميينه  أسييتاذح 

كسيييييب احتيييييرام الجمييييييع "المشيييييرف الخييييياط  فيييييي البحييييي  والقيييييا م عليييييى مبيييييدأ 
 ".لمضمون ما يكتبه

 

  عدم التمييز بين المصادر

 

 يميز بين قوة المصدر وضيعفه  فهو لم سليم أحياناج  بشكل الوثا ق القيسي يستخدم لم
بين مصداقيته وعدم مصداقيته  فالوثيقة الحزبية  لحزب ما  تختلف عن مقيال لكاتيب 
ميين نفيير الحييزب أو كتيياب ألحييد الكتيياب المسييتقلين أو المرتييدين والموتييورين علييى 

وليم ييدقق القيسيي فييي . الحيزب  عنيدما يتعليق األمير بموقيف أو رأ  مييا ليذل  الحيزب
ميا يقتطيف  كميا يبيدو  ميا ييروق ليه بيدون المصادر كي يستخلع النتا    المقنعة  إن
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مين كتابيه ميا  144تمحيع  فعلى سبيل المثال   الحصر  يذكر القيسى قي الصيفحة 
 : يلي

الجبهييية قيييد حقيييق أهيييدافاج سياسيييية [ انبثييياق]و  بيييد مييين اإلشيييارة إليييى أن إنبثييياق "
  فقييييد حقييييق البعيييي  مييييا كييييان يأملييييه ميييين إعتييييراف (ع.ش.  )لسييييواء للبعيييي  أو

لشيييييوعيين بشييييرعية حكييييم البعيييي  ميييين خييييالل إقييييرارح بييييأن إنقييييالب ا[ اعتييييراف]

ثييييورة وطنييييية ديمقراطييييية إشييييتراكية " 1691السييييابع عشيييير ميييين تمييييوز [ انقييييالب]

فييييي . ويثبييييت القيسييييي فييييي الهييييامش المصييييدر وهييييو ألحييييد الكتيييياب [". اشييييتراكية]

  .تموز إطالقاج  19حين لم يطلق الحزب صفة ا شتراكية على انقالب 

 

 خطأ فاحش

  

رتكييب القيسييي خطييأج فاحشيياج فييي عييدم تحقيقييه فييي هييذا األميير الخطييير فييي وثييا ق وا
فا قتباسيييات  ليسيييت اصيييطياداج لجملييية مييين هنيييا . قبيييل تبنييييه مييين قبليييه( ع.ش.  )

ييير عييين . وفقيييرة مييين هنيييا   مييين دون تمحييييع وتحقييييق إن أهيييم الوثيييا ق التيييي تعب 
عهييييييد  السياسييييييي والفكيييييير  والتنظيميييييي والسييييييتراتيجي  فييييييي(  ع.ش.  )نهييييي   

ونظاميييه اليييداخلي وتقريييير اللجنييية المركزيييية والتيييي ( ع.ش.  )البكييير هيييي برنيييام  

فمييييين . 1699أقيييييرت فيييييي الميييييؤتمر اليييييوطني الثالييييي  للحيييييزب المنعقيييييد فيييييي عيييييام 

وحتيييى عنيييد العيييودة إليهيييا . الواجيييب العيييودة إليهيييا فيييي مثيييل هيييذح األميييور المهمييية
 قيييدم لقييد. ذليي  الييرأ وللحييزب رأ  آخيير بهييا  حقييا  فتتطلييب األمانيية اإلشييارة إلييى 

 فيييي المنعقيييد الرابيييع الميييؤتمر أقيييرح واليييذ  الفتيييرة  لتلييي  تقييميييه الشييييوعي الحيييزب

: عنييييوان تحييييت وهييييي القيسييييي لييييد  موجييييودة والوثيقيييية. 1615 الثيييياني تشييييرين

 هييييييذح وتتضييييييمن". 1696 -1691 للسيييييينوات النضييييييالية حزبنييييييا تجربيييييية تقييييييييم"

 الفتييييرة  تليييي  فييييي والفكرييييية السياسييييية ألخطا ييييه وانتقييييادح  الحييييزب رأ  الوثيقيييية
 .المذكورة  إن لم نقل أهملها للوثيقة المطلوبة األهمية القيسي يعط ولم

عييييه القيسيييي فيييي خاتمييية الكتييياب  فقيييد كيييان مييين "وليييير مييين الصيييحيح أيضييياج ميييا يد 

  إقيييرارح بيييدور 1699اليييذ  عقيييد عيييام ( ع.ش. )لبيييين مقيييررات الميييؤتمر الثالييي  

إن المفييييياهيم [". ا شيييييتراكية]شيييييتراكية حيييييزب البعييييي  وقيادتيييييه للعيييييراق نحيييييو اإل
الخاط يييية والتييييي وردت فييييي التقرييييير السياسييييي للمييييؤتمر  والتييييي اعتبرهييييا تقييييييم 

مقيييييو ت معزولييييية عييييين الظيييييرف التييييياريخي الملميييييور "الحيييييزب المشيييييار إلييييييه 
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هييييييي حييييييول " وطبيعييييية البعيييييي  الطبقييييييية واإليديولوجييييييية وممارسيييييياته السياسييييييية
[ الجبهييية]تملييي  "أو " بنييياء ا شيييتراكية سيييوية إليييى"إمكانيييية وصيييول المتحيييالفين 

وهنييييا  فييييرق   12. "أفقيييياج سييييتراتيجياج لمواصييييلة التحييييالف  حتييييى بنيييياء ا شييييتراكية
وهييذا الفييرق كييان يدركييه . نييوعي بييين هييذح الصييية والصيييغة التييي يييذكرها القيسييي

ففيييي لقا يييه ميييع مكيييرم الطالبييياني  جيييرت مناقشييية بينهميييا فيييي شيييباط . صيييدام حسيييين

 بمواصييييلة التحييييالف وفسييييرها صييييدام بييييأن المقصييييود" تييييىح"حييييول مفييييردة  1696

هيييو أن القييييادة يجيييب أن تتحيييول للشييييوعيين عنيييد بنييياء   "حتيييى بنييياء ا شيييتراكية"
وفيييي نفسيييه "ويبيييدو أن ذلييي  ظيييل هاجسيييه  فقيييد ميييات صيييدام حسيييين  . ا شيييتراكية

طريييييق "وقييييد نقييييل الطالبيييياني الحييييدي  لنييييا فييييي مقيييير جريييييدة "! شيييييء ميييين حتييييى
 . لرزاق الصافي وسالم الناصر  وكاتب هذح السطوربحضور عبد ا" الشعب

واألكثيير أهمييية ميين ذليي  هييو أن القيسييي لييم يشيير إلييى التحييذير ميين ا رتييداد الييوارد 
فهنيييييا  ( ع.ش. )لفيييييي برنيييييام  الحيييييزب اليييييذ  أقيييييرح الميييييؤتمر اليييييوطني الثالييييي  

فقييييرة ضييييافية عيييين أخطييييار ا رتييييداد فييييي مسيييييرة العييييراق كاسييييتدرا  وذليييي  فييييي "
مييييين الوثيقييييية البرنامجيييييية ألن تجربييييية مسييييييرة العيييييراق ليييييم تكييييين الفصيييييل األول 

محسيييييييومة وان مقوميييييييات ا رتيييييييداد موجيييييييودة  و كميييييييا جييييييير  التأكييييييييد عليييييييى 
البرجوازيييييييية الطفيليييييييية والبيروقراطيييييييية الحكوميييييييية  الماليييييييية والعسيييييييكرية  وإن 

". مقوميييات ا رتيييداد   تقتصييير عليييى ا قتصييياد وإنميييا فيييي فكييير حيييزب البعييي  أيضييياج 
13 

 

   ييز بين كتابينعدم التم

 

 زمنيييين فيييي صيييدرا مختلفيييين كتيييابين بيييين التميييييز تقتضيييي البحييي  فيييي األمانييية إن
 ذاكيييييرة فيييييي السييييينين صيييييد : "ومعنيييييون األول خيييييير   زكيييييي باسيييييم مختلفيييييين
 ويمكييين". حياتيييه فيييي الكتييياب هيييذا طبيييع وقيييد". خيييير  زكيييي - ممخضييير شييييوعي
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 صيييد : "فمعنيييون يالثيييان أميييا. خيييير  زكيييي الفقييييد إليييى تحفيييظ دون محتيييواح إرجيياع
 إعيييداد مييين وهيييو  "خيييير  زكيييي - مخضيييرم عراقيييي شييييوعي كتابيييات فيييي السييينين
 و . خيييير  زكيييي وفييياة بعيييد الكتييياب هيييذا وطبيييع تيييأليف جييير  وقيييد. خيييير  سيييعاد
 مييين الثيياني الجييزء بأنييه القيسيييي ادعيياء تؤكييد الثيياني الكتييياب فييي إشييارة أييية توجييد
 يشيييكل: " يليييي بميييا الثييياني الكتييياب مقدمييية فيييي الكاتبييية أشيييارت فقيييد. السييينين صيييد 
 الشييييوعي الحيييزب تييياريح فيييي دراسيييات" لكتابنيييا وتكملييية]...[  دراسييية الكتييياب هيييذا

 إلييى اإلشييارة دون  الثيياني  ميين ا قتبييار يجييوز  فييال ذليي   علييى وبنيياء". العراقييي
 هيييو ميييا لنفسيييه القيسيييي أجييياز فقيييد ذلييي  ميييع. خيييير  سيييعاد إعيييداد مييين الكتييياب أن

 هيييذا ينسيييب ورا  كتابيييه مييين 499 الصيييفحة فيييي أدرجيييه نصييياج  واقتيييبر جيييا ز  يييير

 صيييد  خيييير   زكيييي"  الهيييامش فيييي وكتيييب خيييير   زكيييي الفقييييد إليييى ا قتبيييار

 !الكتاب؟ في مرارا الخاط  الهامش هذا تكرر وقد"  2 ا السنين 

 

 ير تقويل زكي خ

 

وييييذكر زكيييي خيييير  بيييأن : "يليييي ميييا خيييير  سيييعاد كتييياب مييين اقتيييبر القيسيييي لقيييد
قييييد أضيييياف الييييى اللجنيييية المركزييييية عناصيييير ( ع.ش. )للاليييي  المييييؤتمر الييييوطني الث

مواليييييية للبعييييي  وتجاهيييييل حميييييالت البعييييي  التصيييييفوية ضيييييد الحيييييزب  وأقييييير بيييييأن 
أول  اج التحيييييالف ليييييه آفيييييياق سيييييتراتيجية وأعيييييياد انتخييييياب عزيييييييز محميييييد سييييييكرتير

فقيييد سيييرب صيييدام حسيييين شيييرطه هيييذا حسيييب ميييا ييييذكر زكيييي خيييير   ( ع.ش. )ل
إننيييا نتحيييالف ميييع أفيييراد : "مركزيييية لحزبنيييا قيييا الج مييين خيييالل مناصيييريه فيييي اللجنييية ال

 "!ولير مع الحزب

لقييييد واكييييب زكييييي خييييير  التحضييييير للمييييؤتمر الييييوطني الثاليييي  المنعقييييد فييييي عييييام 

ميييين بدايتييييه حتييييى نهايتييييه  ورأر اللجنيييية التييييي أعييييدت برنييييام  الحييييزب   1699

ووافييييق علييييى كييييل وثييييا ق المييييؤتمر . وكييييان كاتييييب هييييذح السييييطور عضييييواج فيهييييا
ميييييا نيييييت  عنيييييه مييييين انتخييييياب اللجنييييية المركزيييييية والمكتيييييب السياسيييييي وقراراتيييييه و

ودافيييع عييين سياسييية الحيييزب ونهجيييه أقيييو  دفيييياع . وسيييكرتارية اللجنييية المركزيييية

منيييييدوب  وأظييييين أن أ ليييييبهم أحيييييياء ( 311)لقيييييد حضييييير المييييؤتمر . فييييي الميييييؤتمر

وأسيييتطيع أن أطمييي ن القيسيييي بيييأن الصيييورة كلهيييا   أسيييار . ويؤييييدون ميييا أقوليييه
خل صيييدام فيييي شيييؤون قييييادة الحيييزبلهيييا مييين الصيييح  كنيييت لقيييد.  ة بخصيييوع تيييد 

 التييييي المركزييييية اللجنيييية فييييي وعضييييواج  المركزييييية اللجنيييية سييييكرتارية فييييي عضييييواج 
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. المييييؤتمر عليييى طرحييييت التيييي المركزيييية اللجنيييية ومرشيييحي أعضيييياء قا مييية أقيييرت
 السياسيييييي للمكتييييب المرشيييييحين بأسييييماء محميييييد عزيييييز الرفييييييق استشييييارني وقييييد

  .أيضاج  والسكرتارية

". الحيييزب ميييع وليييير أفيييراد ميييع تحالفنيييا إننيييا:" صيييدام قيييول سيييمعي يطيييرق ليييم كميييا
 كتيييياب فييييي ورد مييييا كييييل ييييينق  حسييييين  صييييدام لسييييان علييييى قيييييل مييييا تصيييديق إن

 زكيييي كيييان حيييي  العلييييا  اللجنييية اجتماعيييات وعييين الجبهييية  هيكليييية عييين القيسيييي
 القيسيييي أن كميييا. محميييد عزييييز  يييياب عنيييد( ع.ش. ) وفيييد ييييرأرباليييذات  خيييير 

 واجتميييياع المحافظييييات ولجييييان الجبهيييية سييييكرتارية واجتماعييييات نشيييياطات تجاهييييلي
 كتيييياب ميييين التالييييية الصييييفحات فييييي وردت و يرهييييا هييييذح فيهييييا   صييييدام وخطيييياب

 (. 592 449 442 421 411) القيسي

 

 !قلهيما لم  كاتب هذح السطور تقويل

 

مييين كتابيييه  مستشيييهداج  999فيييي الصيييفحة  69ييييذكر القيسيييي فيييي الهيييامش الميييرقم 
حييييول عييييودة التحييييالف مييييع " الحقيقيييية كمييييا عشييييتها"بكتيييياب كاتييييب هييييذح السييييطور 

بصيييييدد ذلييييي  الموضيييييوع ييييييذكر جاسيييييم : "  ميييييا يليييييي4646البعييييي  فيييييي شيييييباط 
ناقشيييينا فيييي القييييادة عيييودة التحيييالف مييييع "الحليييوا ي عييين تلييي  ا تصيييا ت بيييالقول

البعييي  وأن الرفييياق فيييي القييييادة يعتقيييدون بعيييدم إمكانيييية تحقييييق ذلييي  وقيييد اختلفيييت 
عهيييم وطليييب صيييدام حسيييين عييير  الموضيييوع عليييى قييييادة الحيييزب والتيييي كانيييت م

عقيييد .  البيتهيييا فيييي الخيييارا فوعيييد مكيييرم بعييير  الموضيييوع عليييى قييييادة الحيييزب
اجتماعيييان للرفيييياق المركييييزيين فيييي الييييداخل وتقييييرر إرسيييال عبييييد الييييرزاق الصييييافي 
إلييييى الخييييارا لعيييير  الطلييييب علييييى قيييييادة الحييييزب وقييييد عيييياد الصييييافي بمييييذكرة 

وييييييذكر .." طاج  كانييييت ميييين وجهيييية نظيييير حييييزب البعيييي   تعجيزيييييةتتضييييمن شييييرو
 .499: وهي" الحقيقة كما عشتها" الصفحة في كتاب 

 : في الصفحة المذكورة من الكتاب  فهو ما يلي ال ص ال ي   دأما 

 مكيييييرم الرفييييييق بطليييييب حسيييييين صيييييدام أرسيييييل [4646]الميييييذكور  شيييييباط فيييييي"
 :له قاله ما وأهم المركزية للجنة المرشح العضو الطالباني

 فييييي الرفيييياق وإن الشيييييوعي الحييييزب مييييع التحييييالف عييييودة القيييييادة فييييي ناقشيييينا -
 أعتقييييد ألنييييي معهييييم اختلفييييت وقييييد ذليييي   تحقيييييق إمكانييييية بعييييدم يعتقييييدون القيييييادة
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 وعيييدح وقيييد. الحييزب قييييادة عليييى الموضييوع عييير  صيييدام وطلييب..."  ذلييي  خييالف
 ".الح...الداخل في المركزيين للرفاق اجتماعان عقد.بذل  مكرم

ن لللل ي   لللل سللل ف  ملللل ليييو  خيييالل بضيييع رسيييا ل الكترونيييية  اننطثللل ع الللل ي تكللل  
قييراءة "إلصييدار كتيبييه المعنييون ( عييادل حبييه وأنييا)بيننييا  وميين خييالل تعاوننييا معييه 

.   بأنيييه شييياب طييييب   تهمتيييه بالتشيييويه المتعميييد لميييوقفي"فيييي ذاكيييرة عزييييز محميييد
عيييي  بعييييد خييييراب البصييييرة  فقييييد أظهرنييييي متهافتيييياج علييييى عييييودة التحييييالف مييييع الب

 القييييادة فيييي ناقشييينا: "بتقيييويلي قيييو ج هيييو باألصيييل لصيييدام حسيييين بعيييد تغيييييرح مييين
 عيييييودة القييييييادة فيييييي ناقشييييينا: "إليييييى". الشييييييوعي الحيييييزب ميييييع التحيييييالف عيييييودة

  والمختلييييف مييييع القيييييادة هييييو صييييدام ولييييير كاتييييب هييييذح "مييييع البعيييي  التحييييالف
وجييييدير . هت الحقيقييييةالسييييطور  وبييييذل  انقلييييب المعنييييى رأسيييياج علييييى عقييييب وتشييييو  

باإلشيييارة أن ميييوقفي المتصيييلب مييين عيييودة التحيييالف ميييع البعييي  قيييد ورد فيييي فقيييرة 
بعييييد "ضييييافية قبييييل الفقييييرة التييييي يستشييييهد بهييييا القيسييييي مباشييييرة وتحييييت عنييييوان 

 فأين العلمية والدقة واألمانة في ا ستشهاد المذكور؟". خراب البصرة

 

  العراقي الشيوعي بالحزب السوفيت عالقة حقيقة

 

إن قييييادة الحيييزب الشييييوعي :"مييين كتابيييه ميييا يليييي 394ييييذكر القيسيييي فيييي الصيييفحة 

اتخييييذت قرارهييييا بالموافقيييية علييييى ا شييييترا  فييييي الحكوميييية  بعييييد نصيييييحة قييييدمها 
لقيييييد كنيييييت حاضيييييراج (". اليكسيييييي كوسيييييجين) ر يييييير وزراء ا تحييييياد السيييييوفيتي 

وكييييان  الييييذ  اتخييييذ القييييرار  1692فييييي ربيييييع اجتميييياع اللجنيييية المركزييييية المنعقييييد 

. وليييم أسيييمع بهيييذح النصييييحة.   جتمييياع فيييي بييييت الفقييييد اليييدكتور رحييييم عجينيييةا
 تهتخيييذ بعيييد مناقشيييوبصيييرف النظييير عييين وجودهيييا أو عيييدم وجودهيييا  فييينن القيييرار أ  

 وفيييي أجيييواء الحيييوار حيييول ميثييياق الجبهييية وب عييييدوبقناعتهيييا   فييي اللجنييية المركزيييية
الييييينفط   تيييييأميم وعشيييييية السيييييوفيتية-العراقيييييية والتعييييياون الصيييييداقة ةمعاهيييييد عقيييييد

 . وأذكر ذل  لير تبريراج وإنما توضيحاج 

إن ذكييير نصييييحة كوسيييجين مييين قبيييل القيسيييي  وميييا أشيييار إلييييه المشيييرف اليييدور  
إن العالقيييات العربيييية السيييوفيتية شيييهدت تقيييدماج : ".. فيييي مقدمتيييه والتيييي ييييذكر فيهيييا
الحيييزب وكانيييت توجهيييات [ سيييبعينيات القيييرن الماضيييي]إيجابيييياج خيييالل تلييي  المرحلييية

الشييييييييوعي  السيييييييوفيتي والحكومييييييية السيييييييوفيتية أن يكيييييييون الحيييييييزب الشييييييييوعي 
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  تبيييدو وكأنهيييا محاولييية ل يحييياء بيييأن العالقييية .."العراقيييي مهادنييياج للسيييلطة الحاكمييية
بيييييين الحيييييزب الشييييييوعي العراقيييييي والحيييييزب الشييييييوعي فيييييي ا تحييييياد السيييييوفيتي 

عميييييا وبصيييييرف النظييييير . والحكومييييية السيييييوفيتية  كانيييييت عالقييييية تيييييابع ومتبيييييوع
يقصيييدانه  نيييود اإلشيييارة إليييى أن الحكيييم اليييدكتاتور  المقبيييور حييياول أن يرسيييح هيييذا 

الحيييييزب الشييييييوعي " المفهيييييوم عنيييييد أكثييييير مييييين جييييييل مييييين العيييييراقيين بتردييييييدح 
  بقمعييييييه الوحشييييييي  فييييييي السيييييياحة (ع.ش. )  بعييييييد أن حسيييييير نفييييييوذ "العميييييييل

حيييدة وميييا عيييدا ذلييي  فييينن هيييذح القضيييية وا. العراقيييية  أكثييير مييين عقيييدين مييين اليييزمن
ريح مييين القضيييايا التيييي  البييياج ميييا  تعرضيييت و  تيييزال إليييى التشيييويه والليييبر فيييي تيييا

ييييي(ع.ش. ) ة لتوضييييييح حقيقييييية تلييييي  العالقييييية والتيييييي     مميييييا تتطليييييب وقفييييية جدي 
والحكيييم عليهيييا مييين خيييالل موقيييف معيييين أو تجرييييد الموقيييف مييين  تبسييييطها يجيييوز

 .ظروفه  لوضع األمور في نصابها

 

 طبيعة العالقة سابقاج 

 

حيييي  كيييان عضيييواج فيييي   (ع.ش. )تأسيييير  مرحلييية وف   نيييذهب بعييييداج إليييىوسييي
وملزميييييييياج بشييييييييروط عضييييييييويتها  (الشيييييييييوعية األممييييييييية) منتيرنومنظميييييييية الكيييييييي

وبعييييد حييييل  . إطالقيييياج  وقراراتهييييا  ولييييو لييييم يكيييين كييييذل  لمييييا كييييان وجييييودح ممكنيييياج 

  ظليييييت الحركييييية الشييييييوعية العالميييييية تنظييييير بتقيييييدير عيييييال (1643)الكيييييومنتيرن 

 الشيييييوعية الحركيييية طليعيييية شيييييوعي فييييي ا تحيييياد السييييوفيتي وتعتبييييرحللحييييزب ال
وتسترشيييد بتجربتيييه  ولكنهيييا كانيييت أحزابييياج مسيييتقلة ومسيييؤولة عييين رسيييم  العالميييية

سياسيييتها وبرامجهيييا ومنطلقييية مييين مبيييدأ التضيييامن األمميييي فيييي معالجييية الشيييؤون 
وملزميييية أدبييييياج بمحتييييو  البيانييييات التييييي كانييييت تصييييدر عيييين اجتماعييييات   الدولييييية 

يشييييار  فييييي هييييذح ا جتماعييييات (ع.ش. )وكييييان . األحييييزاب الشيييييوعية فييييي العييييالم
 . بأعلى المستويات ولم يتخلف عن حضورها حتى في أصعب الظروف

لقيييييد سييييياد اإلر  الثقيييييافي للعهيييييد السيييييتاليني  عليييييى مجميييييوع الحركييييية الشييييييوعية 
العالمييييييية مييييييع اسييييييتثناءات محييييييدودة  مثييييييل يو سييييييالفية والحييييييزب الشيييييييوعي 

الرفييييييق فهييييييد ( ع.ش. )ي لقيييييد تثقيييييف بهييييييذا اإلر  مؤسييييير وبيييييانو. اإليطيييييالي
 والدوليييية السييييوفيتي الشيييييوعي الحييييزب ميييين الموقييييف"والييييذ  يعتبيييير ومجييييايلوح 
 وكييييل شيييييوعي حييييزب كييييل إخييييالع مييييد  عيييين األساسييييي المحيييي  هييييو السييييوفيتية
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هيييذا  14 ".ا نتصيييار تعليييم بمثابييية هيييو منهميييا اليييتعلم فييينن وبالتيييالي شييييوعي  رفييييق
 رحييييييلييييييديولوجي  أخيييييذ با نحسيييييار تيييييدريجياج  وخاصييييية بعيييييد اإلر  الثقيييييافي األ

فيييي عيييام ( مكتيييب اإلعيييالم الشييييوعي)حيييل الكومنفيييورم و 1653 عيييام فيييي سيييتالين

 .  وقد تالشى مع مرور الزمن1659

لقيييد واجيييه السيييوفييت فيييي خمسيييينيات القيييرن الماضيييي  التعيييار  بيييين ا لتزاميييات 
صييييالح الدوليييية السييييوفيتية األممييييية للحييييزب الشيييييوعي فييييي ا تحيييياد السييييوفيتي وم

ومحاولييييية التوفييييييق بينهميييييا عنيييييد ظهيييييور اليييييدول التقدميييييية المعاديييييية ل مبرياليييييية 
والشييمولية فيييي نفيير الوقيييت  مثييل نظيييام عبييد الناصييير وبومييدين فيييي الجزا يير وميييا 

وقيييد اشيييتد هيييذا التعيييار  فيييي ظيييروف الحيييرب البييياردة التييييي . شيييابه ذلييي   حقييياج 
ودعيييم األحيييزاب الشييييوعية مييين جهييية كانيييت تقتضيييي دعيييم هيييذح األنظمييية مييين جهييية 

وكيييان السيييوفييت يحييياولون حيييل هيييذا التعيييار  بنيجييياد توافيييق بيييين هيييذح . أخييير 
 . األنظمة واألحزاب الشيوعية لبلدانها

 

 عودة عالقة الحزب بالحركة الشيوعية مجدداج 

 

 عالقيييات أعييييدتكانيييت هيييذح هيييي الحالييية فيييي الحركييية الشييييوعية العالميييية عنيييدما 
  بعييييييد أن انقطعييييييت فييييييي إثيييييير مجييييييدداج  العالمييييييية لشيييييييوعيةا بالحركيييييية( ع.ش. )

 الشييييوعي الحيييزب قيييادة إعيييدام بعيييد الرابيييعفيييي نهايييية العقيييد (  ع.ش. )انتكاسييية 

 1654فيييي عيييام  لنيييدن فيييي المنعقيييد الكومنولييي  ميييؤتمروذلييي  فيييي   1646 عيييام فيييي

   .الحزب عن ممثالج  عادل سالم الرفيق حضرحالذ  و

 وفيت فيييي سياسييية الحيييزب ومواقفيييه ليييم تطييير رأ  السييي التأكييييد هنيييا عليييى أن أود
فييييي اللجنيييية المركزييييية خييييالل الواحييييد والعشييييرين عاميييياج  للمناقشيييية رسييييمي بشييييكل

ولييييم يصييييل إلييييى (. 1615-1694)التييييي كييييان كاتييييب هييييذح السييييطور عضييييواج فيهييييا 

ييير  قبيييل هيييذا التييياريح أو بعيييدح  سيييو  ميييرة واحيييدة  سييييأتي بيانهيييا  .سيييمعه بأنيييه ط 
 مييين المركزيييية اللجنييية أعضييياء أذهيييان فيييي اضيييراج ح كيييان السيييوفيتي اليييرأ  ولكييين
 وميييين الشخصييييية قييييراءاتهم وميييين اإلعييييالم وسييييا ل فييييي المعلنيييية السياسيييية خييييالل

  وكيييييان لكيييييل عضيييييو رأييييييه الحيييييزبين ممثليييييي بيييييين الرسيييييمية اللقييييياءات محاضييييير
                                                             

14
 .142  ع"فهد والحركة الوطنية في العراق"كاظم حبيب وزهد  الداود     - 
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 و ييييييير المباشييييييرة السييييييوفييت نصييييييا ح أميييييا .واجتهيييييادح الخيييييياع بهييييييذا الصييييييدد
 عيييدم عليييى حرصييياج   عيييادة السياسيييي لمكتيييبا فيييي حصيييرين كيييان تيييداولهاف  المباشيييرة

 . ات اللجنة المركزيةقرار استقاللية ثلم

 (ع.ش. )لوعنييييد تفيييياقم الخييييالف الصيييييني السييييوفيتي درسييييت اللجنيييية المركزييييية 

تت اللجنيييية المركزييييية بأكثرييييية صييييو  و 1691ذليييي  فييييي اجتميييياع اسييييتثنا ي فييييي صيييييف 

 15. ييتيصوت واحد فقط لصالح نه  الحزب الشيوعي في ا تحاد السوف

 

 اختالفات سياسية وفكرية مهمة

 

المتفقييييية ميييييع رأ  السيييييوفيت بمعيييييزل عييييين قناعييييية  ( ع.ش. )ليييييم تكييييين مواقيييييف 
ا ختالفييييات المهميييية السياسييييية والفكرييييية التييييي حييييدثت اللجنيييية المركزييييية  بييييدليل 

  :لوعلى سبيل المثا بين الحزبين 

 إسيييقاط ارشيييع رفيييعفيييي اجتماعهيييا  المركزيييية اللجنييية قيييررت  1695 نيسيييان فيييي -*

وقيييد تخليييى الحيييزب . السيييوفيت لسياسييية خالفييياج  وذلييي   عيييارف السيييالم عبيييد سيييلطة
 ا جتمييياعهيييذا منيييذ أ   لميييدة عشييير سييينوات  عييين موضيييوعة التطيييور الالرأسيييمالي

حيييي  أقيييرت اللجنييية المركزيييية مشيييروع برنيييام  جدييييد   1695 منتصيييف عيييامحتيييى 

  واليييذ  "اكيشيييترا  التوجيييه"  بصييييغتها الجدييييدة الموضيييوعة هيييذح حيييو  للحيييزب

وكيييان التخليييي عييين موضيييوعة  .1699أقييير فيييي ميييؤتمر الحيييزب الثالييي  فيييي عيييام 

واألحيييييزاب الشييييييوعية التيييييي لموقيييييف السيييييوفيت   التطيييييور الالرأسيييييمالي  مخالفييييياج 
  .تؤيد الموضوعة

 اإلجيييراءات مييين جملييية واتخييياذح  1691 عيييام للسيييلطة البعييي  حيييزب مجييييء عيييدب -*

 كيةاشيييترا  باليييدول عالقاتيييه تطيييوير  ذلييي فيييي بميييا  فيييي مجيييا ت مختلفييية التقدميييية
 الديمقراطيييية الحرييييات قميييع سياسييية عييين التخليييي دون ولكييين السيييوفيتي  واإلتحييياد
 حييييزب مييييع الشيييييوعي الحييييزب بتعيييياون  تيالسييييوفي ر ييييب لييييه  المخييييالفين وقمييييع

 واسييييعة إرهابييييية حمليييية إلييييى يتعيييير  الحييييزب وكييييان  1691 ربيييييع فيييييف. البعيييي 

 الكثيييييرون واستشييييهد وحشييييياج  تعييييذيباج  ينالشيييييوعي آ ف وتعييييذيب اعتقييييال شييييملت
 مييين السيييوفيت استفسييير باليييذات الوقيييت هيييذا فيييي .ا  تييييال أو التعيييذيب تحيييت مييينهم
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 شيييروط عييين خيييير  زكيييي الرفييييق المركزيييية للجنييية األول السيييكرتير بأعميييال القيييا م
 أن هييييو شييييرطنا إن" :خييييير  زكيييي مفأجييييابه البعيييي   حيييزب مييييع للتحييييالف الحيييزب

 رفيييي  الجييييواب ميييين وواضييييح 16". *!شييييهدا نا رقبييييو علييييى البعيييي  حييييزب يييييدلنا

 .الوساطة على احتجاجاج  يكن لم إن   بالموضوع التحد 

بعيييد حملييية القميييع الوحشيييي  ليييم يكييين موقيييف الحيييزب المعييياد  لسيييلطة البعييي   -*

محيييل   خيييو  الكفيييا  المسيييلح إلسيييقاطهقيييرارح بو  1691  لهيييا عيييام التيييي تعييير  

 اجتمييياعسيييقاط السيييلطة تقيييرر فيييي بيييأن شيييعار إ علمييياج . أو تعييياطفهم يتفقناعييية السيييو

خيييو  المباشيييرة بوقيييرار . 1611اللجنييية المركزيييية اليييذ  عقيييد فيييي موسيييكو عيييام 

فيييي ( ع.ش. )ل ييييةزاللجنييية المرك اجتمييياعالكفيييا  المسيييلح هيييو اآلخييير تقيييرر فيييي 

 مييييع للمواجهيييية المعييييار  السييييوفييت موقييييف ميييين بييييالر م  1611موسييييكو عييييام 

 .البع  حزب

األراضيييي  الجييييش العراقيييي مييين انسيييحاب   وعليييى أثييير1612فيييي صييييف عيييام  -*

 التيييي كيييان قيييد احتلهيييا فيييي بدايييية الحيييرب العدوانيييية عليييى الجيييارة إييييران   اإليرانيييية
الحيييزب عييير  مييين إليييى وصيييل  وعيييودة تيييدفق األسيييلحة السيييوفيتية إليييى العيييراق 

صييدام حسييين عبيير الرفيياق السييوفيت وقييد سييلموح للرفيييق زكييي خييير  فييي دمشييق 
 .كانيييت قيييد تجمعيييت فيييي كردسيييتان التييييدة الحيييزب واليييذ  أرسيييله بيييدورح إليييى قييييا

 ألخطا ييييه فييييي السيييينوات األخيييييرة تجيييياح ذاتييييياج  يتضييييمن نقييييداج  صييييدام عيييير وكييييان 
سيييييتعادة الثقييييية بيييييين الطيييييرفين  اييييييدر  صيييييعوبة أشيييييار إليييييى أنيييييه   و(ع.ش. )

  وييييدعو للعيييودة إليييى الجبهييية الوطنيييية والقوميييية التقدميييية عامييياج  عفيييواج  وسيصيييدر
 .ينطلق من موقف الضعف وطن  وهو في كل ذل   لللدفاع عن ا والعودة

زكييي خييير   هلييإلييى كردسييتان فحم   فييي دمشييق ومتوجهيياج  كييان كاتييب هييذح السييطور
  وكيييان ذلييي  جوابييياج ميييع العييير  ونرسيييالة إضيييافية تفييييد بيييأن السيييوفيت متجييياوب

ودارت مناقشيييية بييييين رفيييياق . علييييى استفسييييار ميييين قيييييادة الحييييزب فييييي كردسييييتان
  17 بنرسيييال جيييواب قييياطع بيييرف  التفييياو  أو الحيييوارنتهيييت االلجنييية المركزيييية 

                                                             
ذكييير الرفييييق زكيييي خيييير  ذلييي  فيييي الرسيييالة الموجهييية إليييى الرفييياق الموجيييودين فيييي  * - 16

أحمييييد الييييداود عضييييو المكتييييب السياسييييي   كردسييييتان  كتييييدبير صييييياني  وهييييم كييييل ميييين كييييريم
وشييياكر محميييود ومهيييد  عبيييد الكيييريم وبهييياء اليييدين نيييور  وكاتيييب هيييذح السيييطور أعضييياء 

 . اللجنة المركزية

 

 .901ص . للم ل  ،نظ    ق  ت  اه    م   اا  - 17
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اللجنيييية المركزييييية موضييييوعاج با رتبيييياط  وهييييذح هييييي المييييرة الوحيييييدة التييييي تييييدرر
  .المباشر مع رأ  السوفيت

 

 مواقف متباينة

 

القيييييادة السييييوفيتية فييييي  يستشيييييرتمييييوز كييييان المكتييييب السياسييييي  14ورة ثييييبعييييد 

 :ن اي في هذا الخصوع مثول. بع  األمور  و  يلتزم إ  بما يقتنع به

عضييياء المكتيييب السياسيييي فيميييا بيييينهم حيييول حيييل تنظيميييات الحيييزب أختليييف ا: األول
علييى عالقيية حسيينة مييع الييزعيم عبييد  حلهييا حرصيياج  أراد فريييق فهنييا  . فييي الجيييش

 هيييا حرصييياج ءإبقا فيييرأ الفرييييق الثييياني أميييا يم قاسيييم قا يييد الثيييورة والجمهوريييية  رالكييي
.  تيييييال  للمييييوت أو ا كييييريم قاسييييم إنسييييان معيييير  علييييى مسييييتقبل الثييييورة  فعبييييد ال

قترا  ميييين عضييييو المكتييييب السياسييييي جييييورا تلييييو عيييير  الموضييييوع علييييى اوبيييي
 وحميييييل عيييييامر عبيييييد ه  اليييييذ  كيييييان فيييييي موسيييييكو  جوابييييياج  القييييييادة السيييييوفيتية 

بخيييييط سوسيييييلوف عضيييييو المكتيييييب السياسيييييي ومسيييييؤول لجنييييية العميييييل  تحريريييييياج 
حتفيييياظكم بتنظيييييمكم الحزبييييي اإن " :هفييييي اللجنيييية المركزييييية جيييياء فييييي األيييييديولوجي

   18. "نتصيييار ثييورة الشيييعبافييي الجيييش ييييدل علييى جيييديتكم وحرصييكم عليييى ضييمان 
 .وأخذ المكتب السياسي بالجواب

فيييي بدايييية " :لرفييييق زكيييي خيييير  وهيييواأنقليييه مييين كتييياب ف  الثيييانيأميييا الموقيييف 

ا  حزبنييي ءسيييتثناا  قيييام قاسيييم بنجيييازة جمييييع األحيييزاب التيييي طلبيييت اإلجيييازة ب1691

سيييم ليييداود الصييياية اليييذ  كيييان مييين زمييين بييينفر ا  وهميييياج  منيييه حزبييياج  إذ أجييياز بيييد ج 
فيييي اللجنييية المركزيييية لحزبنيييا وتواطيييأ ميييع قاسيييم لتيييروي  حزبنيييا  مضيييى عضيييواج 

وجاءتنييييا فتييييو  ميييين سوسييييلوف بييييأن ... عيييين طريييييق هييييذح المنيييياورة الخسيسيييية
المييييؤتمر نقتيييد  بمثيييل البالشييييفة اليييذين وافقيييوا علييييى الوحيييدة ميييع المنشييييفي  فيييي 

وشيييتان . فرفضييينا هيييذح الفتيييو (. ميييؤتمر الوحيييدة)الرابيييع للحيييزب فيييي اسيييتكهولم 
بييييين المنشييييفي  الييييذين كييييانوا آنييييذا  األكثرييييية فييييي الحييييزب الروسييييي وبييييين داود 

اليييييذ  ليييييم يسيييييتطع حتيييييى جميييييع الحيييييد األدنيييييى مييييين ! ية الفيييييرد الصييييينيعةاالصييييي
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نييييييذا  فأوعزنييييييا لييييييبع  رفاقنييييييا  ييييييير المعييييييروفين آ. توقيعيييييياج ( 91)المؤسسييييييين

 19. "بالتوقيع معه

 

؟ أجيييل حصيييل اج محيييدد لتبنيييي رأيييياج  السيييوفيتميييا ضيييغط مييين  هيييل حصيييل يومييياج ولكييين 
بييأ  حييال عاميياج  تجاهيياج اولييم يكيين ذليي  . حييد علمييي ى  علييويتيمييةحييدة اذليي  مييرة و

تحيييياد ففييييي المييييؤتمر الحيييياد  والعشييييرين للحييييزب الشيييييوعي فييييي ا . ميييين األحييييوال

 ب الرفيييياق السييييوفيت ميييين الرفيييييقطليييي  1656الييييذ  عقييييد فييييي شييييباط  تييالسييييوفي

لقيياب عبييد الكييريم قاسييم فييي أإلييى " الشييعب البييار ابيين"سييالم عييادل إضييافة عبييارة 
  وليييم يكييين ليييديهم (ع.ش. )سيييم القاءهيييا أميييام الميييؤتمر بإكلمتيييه التيييي كيييان يرييييد 

 فيييرف  سيييالم عيييادل ذلييي  وجيييادل السيييوفيت طيييويالج  اعتيييرا  آخييير عليييى نصيييها 
 :سييييالم عييييادلدخل فييييي النقيييياش وخاطييييب بحضييييور الرفيييييق خالييييد بكييييداش الييييذ  تيييي

؟ لعيييل الرفييياق السيييوفيت يعرفيييون عييين ا متنييياعمنييي  عليييى  لمييياذا هيييذا اإلصيييرار"
. وأضييياف العبيييارة سيييالم عيييادلوفيييي آخييير المطييياف تجييياوب  !"تعرفيييون قاسيييم ميييا  

20 

 

 ا ستنتاا

 

عي بيييأن عالقييية  األمثلييية التيييي ميييرت بنيييا تشيييير  بميييا   يقبيييل الشييي   إليييى أن مييين ييييد 
ميييع السيييوفيت فيييي النصيييف الثييياني مييين القيييرن الماضيييي  كانيييت عالقييية ( ع.ش. )

تييييابع ومتبييييوع  فهييييو أمييييا  أنييييه   يعييييرف تيييياريح هييييذح العالقيييية وأمييييا أنييييه يعييييرف 
ف ميييين  ييييير الصييييحيح تعليييييق أخطيييياء الحييييزب الشيييييوعي العراقييييي علييييى و. ويحيييير 

لة األوليييى عييين إنجيييازات والمسيييؤالحزب وخاصييية قيادتيييه هيييي فييي  شيييماعة السيييوفيت
  .هقاتافالحزب وإخ

ختالفييييات فييييي المواقييييف لييييم تييييؤثر علييييى المسيييياعدات التييييي ن ا إوجييييدير باإلشييييارة 
كيييان يقيييدمها السيييوفيت للحيييزب  الزميييا ت الدراسيييية والحزبيييية ومقاعيييد المعالجييية 
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شيييأنهم فيييي ذلييي  شيييأن كيييل األحيييزاب الشييييوعية الحاكمييية    وا سيييتجماموالراحييية 
اب والقيييو  التقدميييية فيييي والتيييي كانيييت تقيييدم مثيييل هيييذح المسييياعدات أيضييياج لألحيييز

  .البلدان النامية

 

 شهادتان مهمتان

 

 اأن تلخصييي هميييايمكنمكتيييوبتين  وإحيييداهما تكميييل األخييير    تينن شيييهادأحسيييلعيييل و
  ويمكيييين للمييييرء أن يييييركن إلييييى وتعييييزز اسييييتنتاجنا المييييذكور حقيقيييية تليييي  العالقيييية

معرفيييية بطبيعيييية عالقيييية  قا ييييدين همييييا األكثيييير عيييين تانا صييييادرمييييا  ألنهمتهيقصييييد
  القييييييادة السيييييوفيتية بقييييييادة الحيييييزب الشييييييوعي العراقيييييي فيييييي عقودهيييييا األخييييييرة

وألنهميييييا جاءتيييييا بعيييييد انهييييييار ا تحييييياد السيييييوفيتي وبالتيييييالي فهميييييا خاليتيييييان مييييين 
للرفيييييق عزيييييز محمييييد سييييكرتير اللجنيييية  هييييي الشييييهادتين هيييياتين إحييييد  .المجامليييية

الصيييادر  وييييذكرها سييييف القيسيييي ذاتيييه فيييي كتيبيييه  (ع.ش. )لالمركزيييية السيييابق 
حييييياول الكثييييير مييييين الكتيييياب والمعلقييييين أن يشييييييروا إلييييى تيييييأثير : " حييييديثاج وهييييي

. السيييوفيت وإميييالء ر بييياتهم علينيييا  وهيييو أمييير يمكييين دحضيييه فيييي مواقيييف كثييييرة
كنيييا نقيييرأ رأ  السيييوفيت ونحليييل ميييواقفهم بقيييدر ميييا يتعليييق األمييير بسياسيييتنا  لكننيييا 

أن أؤكييد علييى أننييا لييم نتييأثر وأود . لييم نكيين نسييتلم إيعيياز ميينهم فييي تقرييير سياسييتنا
بتلييي  اإليحييياءات  لكوننيييا نحييين مييين يحيييدد الموقيييف فيييي ظيييل الوضيييع العيييام اليييذ  

نعييييم كنيييييا نسترشيييييد بنظرييييياتهم وطروحييييياتهم ألنهيييييم . يعيشييييه حزبنيييييا   السيييييوفيت
علمييياج بيييأنهم كيييانوا يؤكيييدون دومييياج عليييى ضيييرورة التقيييارب . أصيييحاب تجربييية طويلييية

و  أنكيير دور مصييالحهم المتبادلييية مييع الحكيييم . بمييا يخييدم حزبنيييا[ مييع نظييام البعييي ]
 ". في العراق والتي كان لها تأثير في إيجاد تفاهم مع النظام

ق زكيييي خيييير   اليييذ  كيييان يحيييل محيييل عزييييز محميييد عنيييد ييييأميييا الثانيييية فهيييي للرف
كييييان الرفيييياق السييييوفيت يييييردون علييييى كييييل ":  ييييياب األخير حييييي  يييييذكر مييييا يلييييي

السياسيييية الحيييادة ويقيييدمون لنيييا النصيييح  نوجهيييه إلييييهم فيييي المنعطفيييات سيييارستفا
وليييم يقاطعوننيييا بسييييبب . دا مييياج  وليييم يكييين رد الفعيييل مييين جانبنييييا إيجابيييياج . الخيييالع

وكنييييا نحيييين الييييذين . توترنييييا بييييل يواصييييلون الحييييوار بييييرو  رفاقييييية ونفيييير طويييييل
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نعيييير  عليييييهم خالفاتنييييا وعلييييى أشييييقا نا الشيييييوعيين األجانييييب لنتسييييلح بفتيييياويهم 
  21. في جدالنا مع بعضنا

 معلومات  ير دقيقة

 

هنييييا  معلومييييات  ييييير دقيقيييية وردت فييييي كتابييييه جييييراء . نعييييود إلييييى كتيييياب القيسييييي
عييدم التحقييييق فييي ميييد  صيييحتها  فعلييى سيييبيل المثيييال   الحصيير ورد فيييي الصيييفحة 

وعليييى الييير م مييين إطيييالق سيييرا  معظيييم الشييييوعيين "مييين الكتييياب ميييا يليييي( 411)
فييييي الصييييحف تبيييير هم ميييين  ميييين السييييجون والمعييييتقالت  لمجييييرد نشييييرهم إعالنييييات

  فيييييننهم وبيييييدون شييييي  ظليييييوا حاقيييييدين عليييييى "الشييييييوعية والفوضيييييوية"المبييييياد  
إن هيييذح المعلومييية  يييير دقيقييية  فليييم يطليييق سيييرا  ..". شيييخع عبيييد السيييالم عيييارف

ففييييي سييييجن . معظييييم الشيييييوعيين إلعطييييا هم البييييراءة فقييييد كانييييت نسييييبتهم ضيييي يلة
لييييم يتجيييياوز عييييدد "نقييييرة السييييلمان الييييذ  كييييان يضييييم أكبيييير عييييدد ميييين السييييجناء 

  وميييين "سييييجيناج ميييين مجمييييوع ميييا يزيييييد عيييين األلفييييين سييييجين 17المتبييير ين عيييين 
 22. كميييا ييييذكر ذلييي  أحيييد السيييجناء بيييينهم أنيييار بسيييطاء   عالقييية لهيييم بالسياسييية

للشيييياعر الكبييييير مظفيييير النييييواب دوراج مييييؤثراج فييييي " البييييراءة"وقييييد لعبييييت قصيييييدة 
ن القيسييييي هييييذا اإلجييييراء وبييييد ج ميييين أن يييييدي.  التصييييد  لهييييذا اإلجييييراء التعسييييفي

 " ! لمجرد نشرهم: "المنافي لحقوق اإلنسان فانه يستسيغه بقوله

وهنيييا  أخطييياء معلوماتيييية   يسيييتهان بهيييا فيييي الكتييياب  ليييم أتوقيييف عنيييدها لعيييدم 
وكانييييت الفرصيييية متييييوفرة لييييد  الكاتييييب  .تأثيرهييييا سياسييييياج وفكرييييياج علييييى الكتيييياب

وسييييأذكر مييييا انتبهييييت   .تقيييياهمللتوثييييق منهييييا ميييين قييييادة الحييييزب وكييييوادرح الييييذين ال
 عليييى تركيييزت والتيييي المالحظييات مييين القيييدر بهيييذا وسيينكتفي 23. إليهييا فيييي الهيييامش

 .الر يسية بالدرجة البح  وأسلوب منهجية
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 .121  منشورات مكتبة الحكمة  ع"ذكريات الزمن القاسي" محمد علي الشبيبي   - 

 
 :معلومات  ير صحيحة*  - 23

 1694لم يحضر الرفيقان عزيز محمد وزكي خير  ا جتماع الحزبي الذ  عقد في حزيران  -أ

وخلط (. 35)الهامش ( 131)و  كما جاء في الصفحة لكوادر الحزب الشيوعي في موسك
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 الخاتمة

 

فييييي الكتيييياب سييييبق وأن ذكرناهييييا فييييي سييييياق القييييراءة  يييييةإن هنييييا  جوانييييب إيجاب
شخصييييات العامييية فيييي اإلشيييارة إليييى السييييرة الذاتيييية السياسيييية لكثيييرة مييين الوهيييي  

نييييا جهييييود القيسييييي  عتمييييادح كييييم كبييييير ميييين المصييييادر المتنوعيييية . الهييييوامش وثم 
وإضيييافة ليييذل  فييينن . وتمكنيييه مييين الوصيييول إليييى وثيييا ق ليييم تكييين معروفييية سيييابقاج 

الكتيياب يحيييو  معلوميييات واسيييعة عييين الوضييع السياسيييي بشيييكل عيييام وعييين مواقيييف 
 .بشكل خاع خالل تل  الحقبة من التاريح( ع.ش. )

هت حقييييا ق كبيييير  فييييي ول كيييين المنهجييييية الخاط يييية التييييي اتبعييييت فييييي البحيييي  شييييو 

إن ميييا أوردح القيسيييي مييين معلومييييات . تييياريح العيييراق المعاصييير  كميييا مييير بنيييا
ميييين قمييييع و ييييدر وإجحيييياف فييييي ( ع.ش.  )فييييي كتابييييه  عمييييا تعيييير   لييييه 

عهيييد البكييير مييين جهييية  وعييين مواقفيييه اإليجابيييية ومرونتيييه وتناز تيييه مييين 
تلييي  المعلوميييات أطروحتيييه األساسيييية فيييي الكتييياب   الجهييية األخييير   تخطييي 

قمييية ا نفتيييا  العلنيييي السياسيييي والفكييير  والتنظيميييي "التيييي تعيييد مرحلييية البكييير و

الحييييييزب ]وكالهمييييييا : "رأ  المشييييييرف القا ييييييلوتخطيييييي  (". ع.ش. )لبالنسيييييبة 
                                                                                                                                                                                                          

كما جاء في الصفحة ( 1694)القيسي هذا ا جتماع با جتماع الكامل للجنة المركزية في أب 

 (.34)الهامش ( 129)

لم ينتخب عزيز الحاا للجنة المركزية بعد عودته من الخارا  كما جاء في الصفحة  -ب 

 .ل فيها قبل ذ اج كان عضو إنما( 151)

  وإنما كان (313)لم يكن الدكتور صال  خالع أحد أقطاب الحزب  كما جاء في الصفحة  -ا
ج في الحزب  .عضواج عاديا

لم تكن لجنة النظام الداخلي في المؤتمر الوطني الثال  للحزب بر اسة كريم احمد  كما جاء  -د

 .لسطور عضواج فيها  بل كانت بر اسة عمر علي الشيح  وكان كاتب هذح ا(499)في الصفحة 

 

 

 



42 

 

يريييييييييد أن يفيييييييير  إرادتييييييييه الفكرييييييييية [ الشيييييييييوعي العراقييييييييي وحييييييييزب البعيييييييي 
 ". والسياسية

بييييالكم علييييى حسيييياب النييييوع فييييي تييييدوين  اج ر أن هنييييا  اهتمامييييوميييين الالفييييت للنظيييي
ميييين الوقييييا ع واألحييييدا  وجيييير  اإلطنيييياب فييييي  اج كبييييير اج إذ أن هنييييا  كميييي. الكتيييياب

وليييم تسيييتخدم المصيييادر بشيييكل سيييليم . سيييردها عليييى حسييياب البعيييد التحليليييي والدقييية
جيييير العناييييية بلغيييية الكتيييياب إذ تفتقيييير إلييييى السالسيييية تولييييم . أحيانيييياج  كمييييا ميييير بنييييا

وضيييو  المطليييوبين  عيييالوة عليييى األخطييياء اللغويييية التيييي   يمكييين  ييي  النظييير وال
فهييي ليسييت مجييرد ز ت قلييم  وقييد أشييرنا إلييى نميياذا ميين تليي  األخطيياء فييي . عنهييا

 .سياق القراءة

أن المشيييرف يتحميييل مسيييؤولية أخطييياء الكتييياب   لكيييون المشيييرف  وأخييييراج  نعتقيييد
ميييور التيييي يسيييجل تحفظيييه ميييا عيييدا األ)عييين كيييل ميييا تحتوييييه األطروحييية  مسيييؤو ج 
فحسيييب  بيييل بسيييبب منهجيتيييه الخاط ييية  فليييو  منهجيتيييه لميييا وقيييع القيسيييي ( عليهيييا

بتلييي  األخطييياء  بيييدليل أن القيسيييي فيييي كتاباتيييه األخييييرة  بميييا فيهيييا كتيبيييه األخيييير 
  ليييم يرتكيييب فيهيييا أخطييياء كيييالتي أشيييرنا إليهيييا ..."قيييراءة فيييي ذاكيييرة عزييييز محميييد"

بياج مييين طيييوق منهجيييية المشيييرف  وا قتيييراب مييين خيييالل هيييذح القيييراءة  لتحيييررح نسييي
وهيييي منهجيييية تعتميييد البحييي  عييين الحقيقييية  ي منهجيييية أخييير  فيييي البحييي  التييياريخ

وبييييذل  . وتوثيقهييييا والييييدفاع عنهييييا بصييييرف النظيييير عميييين يحترمهييييا أو   يحترمهييييا
يمكييييين اسيييييتخالع تجيييييارب وخبييييير التييييياريح بشيييييكل سيييييليم لتوظيفهيييييا للحاضييييير 

 .والمستقبل

التيييي يشيييير إليهيييا القيسيييي  فيييي تعليقيييه المنشيييور عليييى الحلقييية  وإن فكيييرة الوسيييطية

بررم ك  ررظ وف ررمي  وف رر    ررم  "...قييا الج " الحييوار المتمييدن"الثالثيية فييي موقييع 
منافيييية للبحييي  التييياريخي العلميييي منهجيييية هيييي  ،"بهرررب  بفرررف  ررر   ةررر  وفي ررر   

فالوسييييطية فييييي البحيييي    الييييذ  يتطلييييب التحيييييز للحقيقيييية وعييييدم الزو ييييان عنهييييا
 .يخي   ينت  عنها سو  تشويه الحقا ق التاريخية  ش نا ذل  أم أبيناالتار

  2114الثاني تشرين 

***** 
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 !بالتعليق يسمح لم كاتب مقال على تعليق

 

 مييين األول بتييياريح" المتميييدن الحيييوار" موقيييع فيييي مقيييا ج  زكيييي كيييريم الكاتيييب نشييير

 اليسيييار لقيييو  النضيييالي السيييفر مييين محطيييات" عنيييوان تحيييت 2114 كيييانون األول

 علييييي   تعييييذر تعليقيييياج  وكتبييييت(. مرفييييق المقييييال رابييييط)  ("المسييييلح الكفييييا ) العراقييييي
 الموقييييع فييييي المتييييوفرين بييييالتقييم و  بييييالتعليق   يسييييمح لييييم الكاتييييب ألن نشييييرح 
 .مستقل بشكل لنشرح فاضطررت المذكور 

 آب خييط بعييد لنييدن ميين( زكييي احمييد خالييد الرفيييق) عيياد: "يلييي مييا المقييال فييي جيياء
 اليييينه  هييييذا خييييالل ميييين حاولييييت والييييذ  الحييييزب قيييييادة انتهجتييييه الييييذ  ومالمشييييؤ

 كانييييت الييييذ  الناصيييير  ا شييييتراكي با تحيييياد الحييييزب تييييذويب والخييييياني التحريفييييي

 قيييييادة كانييييت 1693 الثيييياني تشييييرين 11 انقييييالب بعييييد تنتهجييييه العييييارفين حكوميييية

 السيييلطة حيييزب فيييي وتذويبيييه الحيييزب لحيييل جاهيييدة تعميييل العراقيييي الشييييوعي الحيييزب
   العيييراق عميييوم فيييي وتنظيماتيييه الحيييزب كيييوادر كيييل وهيجيييان سيييخط اثيييار مميييا  

 ..."للعراق للعودة زكي احمد خالد الشهيد الرفيق حفز مما

 خيييط المركزيييية اللجنييية إقيييرار عنيييد متقيييدماج  كيييادراج  كنيييت حيييي  عييييان  شييياهد بصيييفتي

 للجنييييية مرشيييييحاج  بصيييييفتي المركزيييييية  اللجنييييية اجتمييييياع حضيييييرت كميييييا  1694 أب

 آب خييييط عيييين الحييييزب فيييييه تخلييييى والييييذ  1695 نيسييييان فييييي المنعقييييد المركزييييية 

 الموسييييع  ا جتمييياع فيييي حاضيييراج  كنيييت كمييييا. عيييارف سيييلطة إسيييقاط شيييعار ورفيييع
 اللجنيييية أعضيييياء جانييييب إلييييى المتقدميييية الحييييزب كييييوادر ميييين عييييدد حضييييرح الييييذ 

 نهيييي  وتبنييييى اليمينييييي آب خييييط أدان والييييذ  الييييداخل  فييييي الموجييييودين المركزييييية
 قييييادة كانيييت" بيييأن الكاتيييب إدعييياء قاطعييياج  نفيييياج  أنفيييي أن نمكيييانيب. المسيييلح الكفيييا 
 حيييييزب فيييييي وتذويبيييييه الحيييييزب لحيييييل جاهيييييدة تعميييييل العراقيييييي الشييييييوعي الحيييييزب
   حزبيييي  قا يييد أ  مييين أسيييمع وليييم ذلييي   تتضيييمن وثيقييية أيييية أقيييرأ ليييم". السيييلطة
عييييه ميييا تلميحييياج  و  تصيييريحاج   ليييم وإذا. الصيييحة عييين عيييار ا دعييياء فهيييذا. الكاتيييب يد 

 التشييويه بيياب فييي سيييدخل ادعيياءح فيينن موثقيية  بأدليية اعتراضييي علييى الكاتييب يييرد
 المعاصيييير  العييييراق وتيييياريح المجيييييد العراقييييي الشيييييوعي الحييييزب لتيييياريح المتعمييييد

 .أبى أم ذل  شاء
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 كييييان. حينييييه فييييي آب خييييط إدانيييية فييييي" تصييييفو " مصييييطلح اسييييتخدام شيييياع لقييييد
 مارتوفيييييية  ذيليييييية  يسيييييارية  يمينيييييية  تصيييييفوية :  مثيييييل المصيييييطلحات اسيييييتخدام
 الشييييوعي الحيييزب هيييذا سياسييية لوصيييم سيييابقا شيييا عا اليييح ...و تروتسيييكية تيتويييية 

 مسيييتخدمة المصيييطلحات تلييي  تعيييد وليييم. الحيييزب داخيييل المخالفييية اآلراء أو ذا   أو

 مييييؤتمر" والمسييييمى 1663 عييييام فييييي المنعقييييد الخييييامر مييييؤتمرح منييييذ حزبنييييا فييييي

 التيييييي الشييييييوعية األحيييييزاب مييييييعج انتهجتيييييه ميييييا وهيييييذا". والتجدييييييد الديمقراطيييييية
 األفكيييييار لقميييييع تسيييييتخدم كانيييييت المصيييييطلحات فتلييييي . ودمقرطتهيييييا نفسيييييها جيييييددت

 . المخالفة والسياسات

 تلييييي  ضيييييمن واليمينيييييي  بالتصيييييفو  آب خيييييط وصيييييف عليييييى ليييييد ج  اعتيييييرا   
 وطيييار  خييياط  وفكييير  سياسيييي نهييي  فهيييو حقيقتيييه فيييي أميييا التاريخيييية  الظيييروف

 كانيييت" بيييأن   الكاتيييب وادعييياء شييييء  هيييذا لكييينو. العراقيييي الشييييوعي الحيييزب عليييى
 حيييزب فيييي وتذويبيييه الحيييزب لحيييل جاهيييدة تعميييل العراقيييي الشييييوعي الحيييزب قييييادة
 . آخر شيء  "السلطة

 انقيييالب مذبحييية مييين للتيييو خيييرا قيييد الميييذكور  الييينه  تبنيييى عنيييدما الحيييزب  وكيييان
 ودمييير كيييوادرح  مييين واسيييعة وشيييبكة الحيييزب قييييادة صيييفى اليييذ  الفاشيييي  شيييباط
 وحييييادة ومتباينيييية واسييييعة وفكرييييية سياسييييية فعييييل ردود وخلييييف ظماتييييهمن معظييييم
 سياسييي حييزب أو سياسييية حركيية لكييل عييادة يحصييل مييا وهييذا كلييه  الحييزب شييملت
 . كبيرة انتكاسة إلى يتعر  كبير

 فيييي 1694 آب فيييي عقيييد اليييذ  المركزيييية اللجنييية اجتمييياع بيييأن قناعييية عليييى إننيييي

يي لمييا الحييزب  قييادة جميييع وضييم العييراق فييي عقييد قييد كييان لييو بييرا   آب  خيييط ىتبن 
 العييييراق واقييييع الواقييييع  أقييييدامهم وطييييأت أن مييييا الخييييط ذليييي  قييييادة أبييييرز أن بييييدليل
 أن وميييييا. الخاط يييية بتقييييديراتهم النظيييير يعيييييدون أخييييذوا حتييييى المنظمييييات  وواقييييع
 جدييييد وفكييير  سياسيييي لخيييط تؤسييير وثيقييية كتبيييوا حتيييى مييينهم  عيييدد شيييمل اجتميييع
 المنعقيييد المركيييز  اللجنييية اجتمييياع أن كميييا. المحليييية اللجيييان عليييى للمناقشييية طييير 

 كييانوا ميينهم سييتة رفيياق عشييرة ضييم آب خييط عيين تخلييى والييذ  1695 نيسييان فييي

 ه  عبييييد عييييامر نييييور   الييييدين بهيييياء ميييين كييييل وهييييم آب اجتميييياع فييييي حاضييييرين
 .خاجدور وآرا سلطان حسين عبود  ناصر دكلة  صالح

 الشييهيد لعييودة اج محفييز كييان آب خييط اعتبييار الصييحيح  ييير فميين ذليي   إلييى وإضييافة
 العييراق إلييى الشييهيد عيياد فقييد. المقييال فييي جيياء كمييا العييراق  إلييى زكييي احمييد خالييد

 آب خييييط عيييين الحييييزب تخلييييي ميييين السيييينتين يقييييارب مييييا بعييييد أ   1699 عييييام فييييي
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 الجيييييواب أتييييير  المفتعيييييل؟ اليييييربط هيييييذا فلمييييياذا. المسيييييلح الكفيييييا  وتبنيييييي وإدانتييييه
 .اللبيب القار   ستنتاا

 2114كانون األول  2

 زكي كريم الكاتبرابط مقال 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=44398
9  
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 وذيوله 4691حول تخلي الحزب الشيوعي عن خط آب 

بقليييم األسييتاذ همييام عبييد الغنيييي  كييانون األول مقييال 44ع النيييار فييي ن شيير فييي موقيي
 4691ميييييييييييييرةج أخييييييييييييير  ميييييييييييييع خيييييييييييييط آب "المرانيييييييييييييي تحيييييييييييييت عنيييييييييييييوان 

لقيييد أبيييد  الكاتيييب مالحظيييات عليييى المسييياجلة التيييي دارت بينيييي ". دمرةوآثيييارح المييي
أ  بيييرد عليييى وبيييين الكاتيييب كيييريم الزكيييي  وكيييان نصييييبي منهيييا مالحظتيييين وسيييأبد

 :بهما مقاله 

 ان ال لللل ائ  ا سلللت ذ قللل  : ،ن ا سلللت ذ الم انللل  فللل  ماحظتللل  ا  لللل  تلللل  ل للل  

 ن علللل ن فلللل    للللل الم  اللج لللل  اجتملللل ع فلللل  آ  خلللل   للللل تخللللل  قلللل   لللل ن ال لللل  

 مضلللل   علللل ,  ملللل      " التخللللل "  الللل ا اسللللمع ان لللل  صلللل اح   ،قلللل  , " 4599

  فلللل , "  المتقلللل   الكلللل د  مللللل"  آنلللل از   للللا فقلللل .  ال لللل ل  للللل    ملللل    خمعلللل ل

  لل ,  مطلقلل     الل ا  قلل ا  ، للل  فللل ,  الم   للل  اللج لل  مللل ق لثلل       للا,  مالل  ت ظلل  

"    للل  ان للل   غللل ,  ال لللل ائ  ج سللل  سلللت ذا  مقللل   خلللا  ملللل تن  للل  اسلللمع لللل  ان للل 

 ا لللل  المقلللل   " )... الم  لللل ع هلللل ا حلللل    صلللل ا  ا نق شلللل ا"   ن لللل  نأ لللل 

 (.م فز

فللل  ال ق قللل  ،ن للل  ،سلللتغ   شللل ل  انسلللتغ ا  ملللل هللل  القللل    ن ، للل    تللل    لللل 

 قلللللل د مللللللل تلللللل  ل  ال لللللل   "تللللل  ل  ال لللللل   ال لللللل     الع اقلللللل   الم سللللل   
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  سللللث ه  لع لللل ن الف لللل  ال ا للللع مللللل الجلللل ء للك تللللب   للللل" ال لللل     الع اقلللل 

العملللل  "التخللللل   للللل خلللل  ،   حلللل لا : "الث لللللا مللللل  ت  لللل   للللل  ال  لللل  التلللل ل 

   للللل    مقتطفلللل ا مللللل تق للللل  اللج لللل  الم   للللل  ال لللل د  فلللل  ن علللل ن "ال  سلللل 

 لت لللل    الم  لللل ع ذاتلللل   الكتلللل   المكملللل  لكتلللل   .   س  لللل   تل الللل  نحقلللل   4599

 ا مامللل  فللل  تللل  ل  ال للل   ال للل     الع اقللل  م طللل"  لللل  سلللث ه   الم سللل   

 قلللل  تلللل ل  .   لك تللللب هلللل   العللللط  "قلللل اء  نق للللل  فلللل   تلللل     للللل  سللللث ه  -

 .  ال    طثع الكت   ل  ت  لعام 

التلل  ،شلل  ا تللل  تخللل  ال لل    للل خلل  آ   ا ه لل ز الع للل  مللل الكتللب  الملل   ا

  ث  لللا  آخللل  مللل  اطلعلللا  ل للل  هللل  جللل ء ملللل مللل   اا الفق للل. 4599فللل  ن عللل ن 

 لللل ن ن ا     ت للللا  90الم  لللل   فلللل  ال لللل ا  المتملللل ن  تلللل  ل    حث للللب العلللل ن 

      اناللل  فللل  المللل   اا" خللل  آ  فللل  مللل   اا الفق للل  ث  لللا العللل ن "  للل ان 

 المع   للل  هللل     علللثب" :   ممللل  جللل ء ف اللل "آ  خللل "  لللل  ل للل    التخلللل : "هللل 

  ضلللع  سللل ى ا انسلللتم " الخللل " لاللل ا لكتلللب فلللل  آ   لخللل  ال للل   فللل  ال اسلللع 

  للل   ن عللل ن فللل  الم   لللل  اللج للل  اجتمللل ع فللل  نحقللل      للل  التخلللل   جللل ى. ،شلللا 

4599" .
24
 

الللل ي صللل    لللل اجتمللل ع اللج للل  الم   لللل  فللل   الث للل ن  ،   للل  ح ى التق لللل   تن

فثلل ن  مللل اللل     تللل  تم ثلل  نظلل    ثلل  . قلل  تخللل  فعللا   للل خلل  آ  4599ن علل ن 

 صلللل    اللللل ي  لللل ن للللل    تل لللل  خلللل  آ   فللللإن العللللا   لللل  ف مللللع نظلللل    ثلللل  ال 

   اسلللت  دا تلللل  4599التق لللل  ال للل د   لللل اجتمللل ع اللج للل  الم   لللل  فللل  ن عللل ن 

تذ . قللل  تضلللمل تعللل لا  ،س سللل    فللل  س  سللل  ال للل  "  لللل  سلللث ه    ح للل   طللل ط    

ط للللب  إسلللق ط ال كللل  الللل  ت ت  ي الععلللك ي   الللل     تلللل  تق مللل  حك مللل  ائلللتاف 

   ت الللل  ا   لللل ع انسللللتث  ئ   التلللل  تع  للللا  الللللثاد   ت للللف   ط لللل  دلمق اط لللل

.  ا   ال كللل  الللل ات  لك دسلللت نمخلفللل ا انقلللا  شلللث ط   ت ق لللز ال لمق اط للل  للعللل

ح ملللل  ال سلللل ل  "تن ال لللل   ال لللل     :  ق لللللا اللج لللل  الم   للللل  فلللل  تق ل هلللل 

تج  لللللل  انت لللللل د انشللللللت ا   " جلللللل  ل ثقلللللل    تن " الت  لخ لللللل  للطثقلللللل  الع مللللللل 

فلللإن " انشلللت ا   "الع اقللل  قللل  ف للللا   ملللع  للل  الضلللج   المثللل    لللل " الع  للل 

 اقت للل دل    ،لللل ل ل ج     ملللع ، عللل  مفللل ه   تت للل قض س  سللل    " س  سللل  العللللط ا 
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   د لللللل  ال لللللل   ال لللللل     ال  صلللللل ل ل تللللللل  " متطلثلللللل ا الث لللللل ء انشللللللت ا  

". اننع    مل ال ك    اننضم   تل  صف ف المع     ال عث  
25
 

ملل  هلل  انسللت ت   اللل ي لمكللل ،ن لعللت تج  الملل ء مللل اد لل ء الك تللب الم انلل   أنلل  

". ال لللل ائ  ج سللل  ا سلللت ذ مقللل   خلللا  ملللل تن" لعلللمع  للل لتخل   لللل خللل  آ  لللل 

ه للل ز احتمللل نن  فأمللل  ،ن الك تلللب همللل    ثللل  الغ للل  لللل  لكلللل قللل  اطللللع  لللل  تق لللل  

   هللل   للل د  متقللل     ،نللل  لللل  لطللللع 4599اجتمللل ع اللج للل  الم   لللل  فللل  ن عللل ن 

 لللل  مللل   اا قللل د  ال للل    ،هللل  الكتلللب  لللل تللل  ل  ال للل   ال للل     الع قللل   

،  ،نللل  ،طللللع  لللل  ذللللك  لك للل  لللل  لم للل  الفللل   ال للل    الع  سللل  فاللل   م للل ث   

 . الفك ي   ل خ  آ   تق ل  ن ع ن   ف  ه   ال  ل   فإن الم  ث  ، ظ 

التيييي لفتيييت نظييير   : أميييا المالحظييية األخييير : "ويواصيييل الكاتيييب فييييذكر ميييا يليييي 
ان " قوليييه , وهيييي مييين نفييير المنطليييق والتبريييير , فيييي مقيييال المناضيييل الحليييوا ي 

مييييا أن وطييييأت أقييييدامهم ار  العييييراق حتييييى , لمناضييييلين الييييذين رسييييموا خييييط آب ا
 وهييييذا الكييييالم يغيييياير الحقيقيييية تماميييياج , " (عنييييه)احسييييوا بخطييييأهم وتراجعييييوا عمييييه 

بقييوا مصيييرين علييى ذلييي  اليينه  حتيييى بعييد ادانتيييه بشيييدة ,  4691ففرسييان خيييط آب 
  ..."4699في اجتماع تشرين األول 

ينييياج فيييي استشيييهادح وإن نيييع ميييا جييياء فيييي مقيييال ميييع األسيييف أن الكاتيييب ليييم يكييين أم
 أقييييدامهم وطييييأت أن مييييا الخييييط ذليييي  قييييادة أبييييرز أن"... كاتييييب هييييذح السييييطور هييييو

 بتقيييديراتهم النظييير يعييييدون أخيييذوا حتيييى المنظميييات  وواقيييع العيييراق واقيييع الواقيييع 
  يجييييوز إطالقيييياج عنييييد ا ستشييييهاد بمقتطييييف ميييين كاتييييب تغيييييير حييييرف ". الخاط يييية

لييييو كييييان خطييييأ نحوييييياج أو حتييييى مطبعييييياج  وميييين الممكيييين واحيييد ميييين اليييينع حتييييى و
ييييين . تصييييحيح مثييييل هييييذح األخطيييياء وحصيييير ذليييي  بييييين قوسييييين وميييين مقارنيييية النص 

سييييجد القيييار  أن الكاتيييب المرانيييي أعييياد صييييا ة نيييع كاتيييب هيييذح السيييطور عليييى 
 ؟!هواح  في محاولة لتسهيل تفنيدح

عي  كييييالم كاتييييب هييييذح السييييطور يغيييياير الحقيقيييية  كمييييا أنلنيييير اآلن هييييل  يييييد 
الكاتييييب المرانييييي؟ إن أول ميييين وصييييل إلييييى العييييراق ميييين قييييادة الحييييزب هييييو 

فلنسيييتمع إليييى ميييا كتبيييه حيييول  .بهييياء اليييدين نيييور   أحيييد منظييير  خيييط آب
                                                             

25
نقا  . 11  14الج ء الث لا ص"  ق د مل ت  ل  ال    ال      الع اق "  ل  سث ه   -  

 .195 ل  ط ط   الكت   الث لا  

 



48 

 

 يييييادرت بيييييرا  بصيييييحبة  4691فيييييي تشيييييرين الثييييياني : "هيييييذا الموضيييييوع
 يييير أنيييه ]...[ مهيييد  الحيييافظ عا يييدين إليييى بغيييداد بجيييواز  سيييفر ميييزورين 

فهيييم  منييييذ األييييام األوليييى  بييييأن السياسييية التييييي ليييم يكييين ميييين الصيييعب أن أ
ميييين بغييييداد   تمترا  علييييى بعييييد آ ف الكيلييييو4691ا  آب صييييغناها فييييي بيييير

ليسييييت مقبوليييية لييييد  الشيييييوعيين والجمهييييور المتعيييياطف معييييه هنييييا داخييييل 
أول مييييا قمييييت بييييه لتقليييييع األثيييير السييييلبي لسياسييييتنا الذيلييييية ]...[ البلييييد 

لتيييي كانيييت تضيييع النقييياط عليييى الخاط ييية كيييان إصيييدار عيييدد مييين المنشيييورات ا
الحيييييييروف وتفضيييييييح بصيييييييورة واقعيييييييية جري ييييييية جيييييييرا م حكيييييييم عيييييييارف 

". الدكتاتور  بحق الجماهير الشعبية وبحق الشيوعيين أنفسهم
26
 

العراقييييي  وميييين هييييذح المنشييييورات البيييييان الصييييادر باسييييم الحييييزب الشيييييوعي

  "اللجنييييية الثورييييييية"لمناصيييييرة المناضييييييلين مييييين  4691كيييييانون األول  11فيييييي 
  إن شييييعبنا ييييير: "اعتقلييييوا بتهميييية تييييدبير انقييييالب ضييييد الحكييييم  جيييياء فيييييهالييييذين 

اسيييييتمرار سياسييييية اإلعيييييدامات والمشيييييانق اسيييييتهتاراج بال حييييية حقيييييوق اإلنسيييييان  
وبجميييييع مبيييياد  العييييدل والقييييانون والقيييييم الخلقييييية  واسييييتجابة إلرادة ا سييييتعمار 

أبنييياء مييين المسيييؤول عييين هيييذا ا سيييتهتار بيييأروا  : إن شيييعبنا يتسييياءل. والرجعيييية
المشييييتركة فييييي الحكييييم  تسيييييء  القوميييييةالشييييعب ومصييييادرة حرييييياتهم؟ إن القييييو  

ضييد هيييذح  اج إلييى سييمعتها وإليييى الوحييدة نفسيييها  إذا لييم تتخييذ موقفييياج صييريحا وحازمييي
  27" السياسة الهوجاء

أحيييييد المحيييييررين  بحيييييوالي الشيييييهرين وصيييييل  وبعيييييد بهييييياء اليييييدين نيييييور
عييييياد أ" اليييييذ ه عيييييامر عبيييييد  خيييييط آب وهيييييو الفقييييييد ةالر يسييييييين لوثيقييييي

حيييي  قيييدم بعيييد ... أيضييياج  4691النظييير فيييي تقديراتيييه وموقفيييه مييين خيييط آب 
 -انقلييييب فيهييييا علييييى اتجاهييييه الفكيييير  ... أربعيييية أيييييام ميييين عودتييييه رسييييالة

" الح...درجة 447السياسي السابق 
28
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 قييادة أبييرز أن: "   بييدون لييبر  مييا ذهبييت إليييه وهييومييا ميير بنييا يشييير  شيي  بييأن 
 حتيييى المنظميييات  وواقيييع العيييراق واقيييع الواقيييع  أقيييدامهم أتوطييي أن ميييا الخيييط ذلييي 

وأضييييييف اآلن  وشيييييرعوا بتغييييييير " الخاط ييييية بتقيييييديراتهم النظييييير يعييييييدون أخيييييذوا
خيييط    فالخطييياب السياسيييي اليييذ  مييير بنيييا ليييم يجمعيييه جيييامع ميييعخطيييابهم السياسيييي

 .آب

وميييا ييييوردح الكاتيييب عزييييز سيييباهي فيييي هيييذا الصيييدد يعيييزز رأييييي ويلقيييي الضيييوء 
وإذ وجييييد رفيييياق : " تخلييييي الحييييزب عيييين خييييط آب  فيييييذكر مييييا يليييييعلييييى ظييييروف 

اللجنييية المركزيييية العا يييدون  واليييذين أسيييهموا فيييي وضيييع الخيييط السياسيييي آلب  إن 
 االقاعيييدة الحزبيييية ومعظيييم شيييبكة الكيييادر الحزبيييي  سييياخطة عليييى هيييذا الخيييط  راحيييو

يعييييدون النظييير فيييي قناعييياتهم السيييابقة  وقيييرروا التخليييي عميييا توصيييلوا إلييييه فيييي 
  قبييييل أشييييهر  وشييييرعوا يعيييييدون النظيييير أيضيييياج فييييي خطييييابهم السياسييييي إلييييى بييييرا

حكومييية عبيييد السيييالم عيييارف  إنوقيييد زاد مييين حماسيييتهم فيييي هيييذا الشيييأن  . الشيييعب
  الحيييرب مييين جدييييد  عليييى الشيييعب الكيييرد   ودخليييت فييييي 4699شييينت فيييي آذار 

مباحثيييات ميييع شيييركات الييينفط للمسييياومة معهيييا  وأصيييدرت محاكمهيييا أحكامييياج جدييييدة 
عيييدام ضيييد عناصييير وطنيييية بيييدعو  أنهيييا قاوميييت انقيييالب شيييباط  وكانيييت يومهيييا باإل

ويسيييتطرد  الكاتيييب سيييباهي القيييول ". نزيلييية سيييجونها ومواقفهيييا طيييول هيييذا الوقيييت
النظييير فيييي  4699وفيييي خيييارا اليييبالد أيضييياج كانيييت قييييادة الحيييزب تعييييد منيييذ ربييييع "

قيييادة ال 4699إذ دعيييا سيييكرتير الحيييزب  عزييييز محميييد  فيييي آذار . سياسييية الحيييزب
فيييي الخييييارا إليييى اجتميييياع تطيييرق فيييييه إليييى أن بيانيييياج سياسيييياج سيصييييد قريبييياج عيييين 
مركييز الحييزب يعيييد النظيير فييي سياسيية الحييزب العاميية  وقييد جيير  توزيييع مسييودته 

 29. لغر  مناقشته[اللجان المحلية]على نطاق ضيق

ر بنجميييياع الحاضييييرين  فييييي اجتميييياع تشييييرين األول أمييييا إدانيييية خييييط آب فقييييد تقيييير  
وقيييد . ر نشيييرحان كاتيييب هيييذح السيييطور حاضيييراج فيييي ا جتمييياع  وتقييير     وكييي4699

التيييييي " مناضيييييل الحيييييزب"نشيييير بمربيييييع صيييييغير فيييييي النشيييييرة الداخلييييية المسيييييماة 
ويشيييير ثابيييت حبييييب العييياني إليييى ذلييي   30. صيييدرت بعيييد ا جتمييياع الميييذكور مباشيييرة

ميييع ذلييي  يقيييول الكاتيييب . اليييذ  مييير ذكيييرح مذكراتيييه مييين المنشيييور الجيييزء أيضييياج فيييي
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فيييي حيييين كيييان هيييذا القيييرار " ومقرراتيييه ا جتمييياع عييين بييييان" نيييي ليييم يصيييدرالمرا
 .واحداج من أهم قرارات ا جتماع

بقييييوا مصييييرين علييييى ذليييي  اليييينه  ,  4691ففرسييييان خييييط آب " قييييول الكاتييييب أمييييا 
. فيحتييياا إيضيييياحاج  ..."4699بشيييدة فييييي اجتمييياع تشييييرين األول  إدانتييييهحتيييى بعيييد 

يخلييييط الخييييط السياسييييي الجديييييد بأسيييياليب  إذ أن هنييييا  التباسيييياج لييييد  الكاتييييب  فهييييو
فبعييييد إقييييرار الخييييط السياسييييي الجديييييد  تفجيييير فييييي . الكفييييا  وتنفيييييذ تليييي  األسيييياليب

فكيييير  حييييول أسيييياليب الكفييييا   وكانييييت هييييذح القضييييية واحييييدة ميييين  الحييييزب صييييراع
فيييي تشيييرين األول  وإن هيييذح التسيييمية لهييييذا ( 19)لاألميييور التيييي بحثهيييا اجتمييياع ا
أو تهكمييييياج كميييييا يتصيييييورح اليييييبع  ومييييينهم الكاتيييييب  ا جتمييييياع ليييييم تيييييأت اعتباطييييياج 
 . المراني  وسأوضح ذل   حقاج 

ر يسييييان فيييي اجتمييياع تشيييرين األول  نكيييان هنيييا  اتجاهيييا. نعيييود ألسييياليب الكفيييا 
وهيييو واحيييد ممييين )لقيييد عبييير عيييامر عبيييد ه  عييين أحيييدهما فيييي مطالعتيييه  . 4699

ويمكيييييين   (يسييييييميهم المرانييييييي بفرسييييييان آب الييييييذين أصييييييروا علييييييى ذليييييي  اليييييينه 
 اسييييتخدام إلييييى تلخيصييييها  كمييييا يشييييير إلييييى ذليييي  عزيييييز سييييباهي أيضيييياج  بالمبييييادرة

 الحيييزب بيييه يييينه  عسيييكر   بيييانقالب السيييلطة  نتيييزاع الجييييش فيييي الحيييزب قيييو 
 انقييييالب مسيييياندة فييييي تر ييييب   األخيييير  الوطنييييية القييييو  أن إذ. وحييييدح الشيييييوعي
ر. الشيييييوعيون بييييه يقييييوم عسييييكر   لكييييون "الحاسييييم العمييييل" إلييييى دعوتييييه وبيييير 
 الناصيييريون  القومييييون علييييه خيييرا أن بعيييد حا تيييه  أضيييعف يعييييش الحييياكم النظيييام

 تفوييييت مييين ه عبيييد عييامر وحيييذر. الكيييرد  الشيييعب محاربيية إليييى جيشيييه وينصييرف
اتخييياذ إجيييراءات مييين  إليييى يسيييعى اليييوزراء  ر يييير البيييزاز  اليييرحمن فعبيييد الفرصييية 

 . النظام مكانة شأنها أن تعزز

 عسيييكر  بيييانقالب القييييام يسيييتطيع لييين الحيييزب أن نيييور   اليييدين بهييياء رأ  بينميييا
 ميين واسييعاج  تحالفيياج  سيييواجه فننييه األميير  بيياد  فييي الحييزب نجييح لييو وحتييى لوحييدح 
 تعييييياون تيييييأمين يتطلييييب ا نقيييييالب نجييييا  وإن الشييييييوعية  تعيييياد  مضيييييادة  قييييو 
  .البالد في األساسية الوطنية القو 

". الحاسييييم العمييييل" خطيييية بيييييرةك بأ لبييييية ا جتميييياع أقيييير واسييييعة مناقشييييات وبعييييد
 التنظيييييم هييييذا وسييييمي. ا نقييييالب لييييدعم عسييييكرية مدنييييية وحييييدات تشييييكيل وتقييييرر

 األخيييير   القييييو  ودعييييم تأييييييد علييييى الحصييييول ا جتميييياع وقييييرر". حسييييين خييييط"ب
. با شيييتراكية تنييياد  التيييي القوميييية والقيييو  والقاسيييميين الكرديييية  القيييو   سييييما
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ييييذر إذا إ  بمفييييردح  عمييييل علييييى حييييزبال ي قييييدم   أن علييييى التأكيييييد جيييير  كمييييا  تع 
 أن مييييين تأكيييييدت قيييييد الحيييييزب قييييييادة تكيييييون وأن اآلخيييييرين  دعيييييم عليييييى الحصيييييول
والتأكيييييد األخييييير كييييان ضييييمن الرسييييالة . ا نقييييالب لنجييييا  تماميييياج  مؤاتييييية الظييييروف

سيييكرتير  دعيييا إلييييهالتيييي أرسيييلت مييين قيييادة الحيييزب فيييي الخيييارا فيييي إثييير اجتمييياع 
 المكتيييب أعضييياء بحضيييور بيييرا  وعقيييد فيييي محميييدعزييييز  اللجنييية المركزيييية الرفييييق

 فيييي الخيييارا تنظييييم ولجنييية الخيييارا  فيييي الموجيييودين المركزيييية واللجنييية السياسيييي
 التقييييارير ا جتميييياع علييييى وعرضييييت. 4699 عييييام الثيييياني تشييييرين ميييين 46 – 44

 31. بغداد عن ا جتماع من المرسلة

ضيييرورة   ليييم تكييين هنيييا  معارضييية تيييذكر حيييول 4699بعيييد اجتمييياع تشيييرين األول 
اسيييتخدام العنيييف إلسيييقاط حكيييم عيييارف  ولكييين النقييياش ظيييل يتواصيييل حيييول أسييياليب 
. الكفييييا  وكيفييييية التنفيييييذ فييييي أجييييواء يشييييوبها التييييوتر وحتييييى تبييييادل ا تهامييييات

وكييان كاتييب هييذح السييطور بعيييداج عنهييا . وكانييت هييذح األجييواء محصييورة فييي بغييداد
بعشييييرة  4699ول فقييييد أعتقييييل بعييييد اجتميييياع تشييييرين األ.   ولييييم يكيييين طرفيييياج فيهييييا

أييييام  وهيييرب مييين المعتقيييل ميييع المناضيييل عمييير عليييى الشييييح  بعيييد أن قضيييى فييييه 
وميييا . ون سيييب فيييور هروبيييه مييين المعتقيييل سيييكرتيراج للمنطقييية الجنوبيييية. سيييتة أشيييهر

جيييه  مييين مناصييير  العميييل الحاسيييم إليييى عناصييير سيييمعه هيييو أن اتهاميييات كانيييت تو  
ن سييييمع ميييين الطييييرف فييييي قيييييادة الحييييزب بييييدعو  أنهييييا تعرقييييل التنفيييييذ  فييييي حييييي

اآلخييير  اتهاميييات بييييأن أنصيييار العمييييل الحاسيييم يروميييون القيييييام بمغيييامرة مصيييييرها 
وهيييذا الصيييراع  حييول أسييياليب الكفيييا  . الفشييل لعيييدم تييوفر أهيييم مسيييتلزمات نجاحهييا

وكيفيييية تنفييييذها  اسيييتمر بعد يييذ بيييين اتجييياهين تبليييورا فيييي وثيقتيييين واحيييدة تيييدعو 
المسيييلحة  وكيييان كاتيييب هيييذح السيييطور إليييى تهي ييية مسيييتلزمات ا نتفاضييية الشيييعبية 

أحييييد المشيييياركين فييييي كتابتهييييا  واألخيييير  تييييدعو إلييييى ا نقييييالب العسييييكر   كتبهييييا 
وقيييد . الفقييييد عيييامر عبيييد ه وطرحيييت الوثيقتيييان  للمناقشييية عليييى اللجيييان المحليييية

جييير  تعشييييق المشيييروعين فيييي وثيقييية واحيييدة فيييي اجتمييياع كاميييل للجنييية المركزيييية 
ا الصيييراع ليييم يكييين ليييه عالقييية بخيييط آب السياسيييي إن هيييذ. 4694عقيييد فيييي شيييباط 

والفكيييير   بييييل بأسيييياليب الكفييييا  التييييي ميييين اشييييأنها أن تحقييييق الهييييدف األساسييييي 
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إسيييقاط الحكيييم اليييدكتاتور  العسيييكر  وإقامييية اليييوارد فيييي تقريييير نيسيييان  أ  وهيييو 
 32 .حكومة ا تالف وطني ديمقراطية

يوعي العراقييييي أمييييا لميييياذا سييييمي اجتميييياع تشييييرين األول  فييييي تيييياريح الحييييزب الشيييي
 للجنييية بالموسيييع هيييو   ا سيييم   ألنيييه ا؟ لقيييد سيييمي ا جتمييياع بهيييذ(19)لباجتمييياع ا
 باجتميييياع سييييمي با ستشييييار   ولييييذل  هييييو و  بييييالكونفرنر  هييييو و  المركزييييية

 الحزبيييي المركيييز اسيييتجاب واإللحيييا  الضيييغط فتحيييت.   وهيييو عيييدد حضيييورح(19)ال
 أعضيياء سييبعة حضييرح اجتميياع عقييد إلييى بالوكاليية نييور  الييدين بهيياء يقييودح الييذ 
 مييين جمييييعهم متقيييدما  حزبيييياج  كيييادراج  عشييير وسيييتة مرشيييحان  وعضيييوان( م.ل) مييين

 اليييذ  لالرتبيييا  ونظيييراج . (19)ثييية  فأصيييبح المجميييوع ثال أو أثنيييين باسيييتثناء بغيييداد
 فيييييي الفيييييرع منظمييييية مييييين منيييييدوب أ  يحضيييييرح فليييييم ا جتمييييياع  تنظييييييم رافيييييق

 فيييي ي شيييار  ليييم كميييا بغيييداد  إليييى مييينهم كبيييير وفيييد وصيييول مييين بيييالر م كردسيييتان 
 كييييوادرح  وكييييان ميييين و  الحييييزب قييييادة ميييين   الخييييارا ميييين منييييدوب أ  ا جتميييياع
 اليييييذين عيييييدد يتجييييياوز ا جتمييييياع هيييييذا مثيييييل لحضيييييور مييييينهم الميييييؤهلين مجميييييوع
. واحييييدة رفيقيييية و  تحضييييرح ولييييم   بييييينهم سييييكرتير اللجنيييية المركزييييية!!حضييييروح

فالتسييمية لييم تييأت اعتباطيياج ولييم تكيين . قشييةللمنا وثيقيية أييية ا جتميياع إلييى تقييدم ولييم
 33. للسخرية

الفقييييد ثابيييت حبييييب العييياني  ميييذكرات مييين المنشيييور لقيييد جليييب انتبييياهي فيييي الجيييزء
( ا جتميييياع الييييذ  عقييييد فييييي بييييرا  والمييييذكور أعييييالح)وانتقييييد  "المرفييييق  قولييييه 

 اجتمييياع" إدانييية يعنيييي بميييا  "19 اجتمييياع" عقيييد إليييى أدت التيييي الشييياذة الظيييروف
19  ." 

وفيييي رسيييالة قيييادة الحيييزب فيييي الخيييارا إليييى (. 19)ل توجيييد أيييية إدانييية  جتمييياع ا 
المركيييز الحزبيييي فيييي اليييداخل  والتيييي مييير ذكرهيييا  إقيييراراج بييياإلجراءات التيييي توصيييل 

بشييييأن قيييييادة الحييييزب  ووافقييييوا علييييى أن يسييييتمر المركييييز ( 19)لإليهييييا اجتميييياع ا
زب  أو حتيييى أن يعقيييد القيييياد  فيييي بغيييداد بنشييياطه حتيييى ينعقيييد الميييؤتمر الثييياني للحييي

وكانيييت أيييية . الحيييزب كونفرنسييياج أو أن تعقيييد اللجنييية المركزيييية اجتماعييياج كيييامالج لهيييا
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  يعنييييي سييييحب الشييييرعية ميييين قيييييادة الحييييزب فييييي الييييداخل (19)لإدانيييية  جتميييياع ا
. ألنهييا كانيييت منتخبييية مييين ا جتمييياع الميييذكور  وليييم يحصيييل ذلييي   كميييا هيييو معيييروف

34 

يييم ال كاتيييب المرانيييي  حيييول عيييدم تخليييي الحيييزب عييين عليييى أ  حيييال  يبيييدو ليييي أن وه 
  دفعيييه  رتكييياب 4699خيييط أب ورسيييمه خيييط سياسيييي وفكييير  جدييييد فيييي نيسيييان 

خطيييأ كبيييير عنيييدما نسيييب رفيييع شيييعار إسيييقاط السيييلطة اليييذ  ورد فيييي تقريييير نيسيييان 
وفييييي نهاييييية الجلسيييية " :إلييييى اجتميييياع تشييييرين األول عنييييوة  حييييي  يقييييول مييييا يلييييي

". السييييلطة إسييييقاطخييييط آب ورفييييع شييييعار  ةإدانييييحييييي  تقييييرر ,  لالجتميييياعاألولييييى 
فيييع الشيييعار وليييم تصيييدر وثيقييية مييين ا جتمييياع؟ كميييا  ومييين حقنيييا أن نسيييأل كييييف ر 

 ا جتميييياع عيييين بيييييان يصييييدر لييييم"يؤكييييد ذليييي  الكاتييييب همييييام نفسييييه حييييي  يييييذكر 
ولنضييييع السييييؤال ..." الحييييزب قيييييادة  جتماعييييات العييييادة جييييرت كمييييا ومقرراتييييه 

درجيييية بييييدون وثيقيييية  447اسييييته بصيييييغة أخيييير   كيييييف يبييييدل حييييزب سياسييييي سي
تعلييل ذليي ؟ الجييواب واضييح  هييو أن الوثيقيية كانييت موجييودة والشييعار مرفييوع منييذ 
نيسيييان  والمظييياهر ا يجابيييية التيييي ظهيييرت عليييى المنظميييات بيييدأت بتلييي  الوثيقييية  

  آنيييذا فقيييد كيييان سيييكرتيراج لمنطقييية بغيييداد . و  زال كاتيييب هيييذح السيييطور يتيييذكر ذلييي 
ة فيييي اجتمييياع اللجنييية المركزيييية التيييي أقرتيييه  وهنيييا  ومسييياهماج فيييي إقيييرار الوثيقييي

تفاصيييييل عيييين هييييذا ا جتميييياع بعضييييها طريفيييية فييييي كتيييياب كاتييييب هييييذح السييييطور 
 35". الحقيقة كما عشتها"

 كانيييت"لقيييد اعتبييير الكاتيييب هميييام عبيييد الغنيييي المرانيييي ادعييياء الكاتيييب كيييريم الزكيييي 
 حيييزب فيييي وتذويبيييه الحيييزب لحيييل جاهيييدةج  تعميييل العراقيييي الشييييوعي الحيييزب قييييادة

مجيييرد عبيييارة  يييير دقيقييية وردت بسيييبب الحميييار  بيييد ج مييين إدانييية ذلييي   "السيييلطة
هييييذا بييييالر م ميييين . باعتبيييارح تشييييويهاج لتيييياريح الحييييزب الشيييييوعي العراقييييي المجيييييد

عييييه كيييريم شييييء  وانتهييياا آخييير  شييييء خاط ييية سياسييية معرفييية المرانيييي بيييأن ميييا يد 
 .تماماج  على حد تعبير الكاتب المراني ذاته مغاير

ل كيييريم أقيييوا ج ليييم يقلهيييا  عنيييدما و مييين أجيييل أن يبيييرر خطيييأ كيييريم  را  الكاتيييب يقيييو 
 جاهييييدةج  تعمييييل العراقيييي الشيييييوعي الحيييزب قيييييادة كانييييت" عبيييارة أن كمييييا : "ييييذكر
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 فانتهييياا,  دقيقييية  يييير األخييير  هيييي" السيييلطة حيييزب فيييي وتذويبيييه الحيييزب لحيييل
" السيييلطة حييزب فييي وتذويبييه الحييزب لحييل جاهييدةج  تعمييل" و شيييء خاط يية سياسيية
ليييم ييييرد اليييرأ  اليييذ  ) , الكاتيييب اوافيييق رأ  اننيييي ر يييم,  تمامييياج  آخييير مغييياير شييييء

 انليييو ق يييدر ليييه  آب خيييط بيييأن( ؟ ا!سييييذكرح فيييي مقيييال الكاتيييب كيييريم  كيييي يؤييييدح
 وقواعييييد كييييوادر ميييين القيييياطع الييييرف  ذليييي  يواجييييه ولييييم,  طويليييية لفتييييرة يسييييتمر

 فييييي تماميييياج  تبعدةمسيييي انهييييا ر ييييم,  النتيجيييية تليييي  الييييى لوصييييل الحييييزب وجميييياهير
 والسياسييييييي األدبييييييي ونفييييييوذح الحييييييزب وجماهيرييييييية لمكانيييييية اسييييييتناداج ,  العييييييراق
 ". العراقي المجتمع في العميقة وجذورح

لييو كييان هيييذا الييرأ  قييد ورد فيييي مقييال كييريم  لميييا علييق كاتييب هيييذح السييطور علييييه 
أميييا إذا أضييييفت لألسيييباب التيييي اسيييتبعدت " أصييالج ر يييم معخيييذح األخييير  عليييى مقاليييه

ا احتمييييييييال ذوبييييييييان الحييييييييزب فييييييييي ا تحيييييييياد ا شييييييييتراكي العربييييييييي  مييييييييا فيهيييييييي
ولتركيبييية الحيييزب الشييييوعي العراقيييي القوميييية  يييير القابلييية لليييذوبان فيييي :"...يليييي

أميييا حيييل الحيييزب  اليييذ  .  تفقيييت ميييع هيييذا الطييير  تمامييياج " منظمييية قوميييية عربيييية
ورد فيييي ادعييياء كيييريم  فهيييو أمييير  يييير ممكييين  فليييير هنيييا  جهييية تملييي  مثيييل هيييذح 

فقيييييد أوجيييييدت الحيييييزب . الحية  بميييييا فيييييي ذلييييي  الميييييؤتمر اليييييوطني للحيييييزبالصييييي
الشييييوعي العراقيييي ضيييرورة اجتماعيييية تاريخيييية  وعنيييدما تنتفيييي هيييذح الضيييرورة  

 .فعند ذا  تنتفي ضرورة وجودح أيضا

لقييد  حظنييا كيييف دليير الكاتييب عبييد الغنييي أخطيياء الكاتييب كييريم  أمييا عنييدما وصييل 
فقيييدم لهيييا وجهييية نظيييرح فيييي كتابييية التييياريح   األمييير إلبيييداء مالحظاتيييه عليييى مقيييالي 

والتيييييي يعوزهيييييا عنصييييير مهيييييم فيييييي كتابييييية التييييياريح  حسيييييب فهميييييي وتجربتيييييي 
المتواضييييعة فييييي هييييذا الميييييدان  أ  وهييييي األدليييية الموثقيييية وخاصيييية فييييي األمييييور 
الخطييييرة  وعيييدم ا عتمييياد عليييى اليييذاكرة  خاصييية عنيييدما يبلييية اإلنسيييان مييين العمييير 

يييياج   ييييير مجبيييير علييييى  بييييأقوال الكاتييييب فهييييو لقييييار اميييين الممكيييين أن يشيييي  ف. عتي 
  مييين اإلطييياروفيييي هيييذا .   أميييا األدلييية الموثقييية فمييين شيييأنها إقنييياع القيييار هيقدتصييي

موضييع خييالف  وبييين مييا هييو  وأالضييرور  هنييا التمييييز بييين مييا هييو مهييم وخطييير 
 .   ير ذل 

ان هييييذح األحييييدا  مضييييى عليهييييا :"يييييذكر الكاتييييب عبييييد الغنييييي فييييي مقالييييه مييييا يلييييي
تاريخييييياج يفتييييير  بمييييين يتعييييير  لهيييييا او  وأصيييييبحت, مييييين اليييييزمن نصيييييف قيييييرن  

اذا كنييييا نريييييد فعييييالج ان نصييييون , ان يكييييون دقيقيييياج وأمينيييياج فييييي تسيييجيلها , يتناولهيييا 
هيييييذا ". تييييياريح الحيييييزب ونحيييييافظ علييييييه مييييين التشيييييويه واألجتهيييييادات الشخصيييييية
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صييييحيح ولكيييين لميييياذا لييييم يييييذكر ذليييي  فييييي مقدميييية المقييييال  وجيييياءت بعييييد أن أنهييييي 
عليييى مقيييال الكاتيييب كيييريم وجعلهيييا مقدمييية لمالحظاتيييه عليييى مقيييال كاتيييب مالحظاتيييه 

هييذح السييطور؟ فيياألمر واضييح فهييو يريييد اإليحيياء للقييار  بييأن كاتييب هييذح السييطور 
ييييا وأمينييييا و لييييم يييييو    أووبصييييرف النظيييير إن كييييان يييييوحي . الييييحج ...لييييم يكيييين دقيقج

يحيييرع فسييأتر  للقييار  أن يحكيييم ميين منهميييا لييم يكيين دقيقييياج وأمينيياج؟ ومييين منهمييا 
علييييى تيييياريح الحييييزب الشيييييوعي العراقييييي ميييين التشييييويه  كاتييييب هييييذح السييييطور  أم 

 األستاذ همام عبد الغني المراني ؟ 

 1741 األولكانون  11

 رابط مقال األستاذ همام عبد الغني المراني

http://www.al-nnas.com/ARTICLE/is/17d1.htm 
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 لسلطةاهل رفع الحزب الشيوعي العراقي شعار إسقاط 

 ؟ 1695سان في ني

 16فييييي موقييييع النييييار مقييييا ج بتيييياريح  المرانييييي الغنييييي عبييييد همييييامنشيييير األسييييتاذ 

 مييييع - والشخصيييينة التسييييطيح عيييين بعيييييداج  "تحييييت عنييييوان  2115كييييانون الثيييياني 

كيييانون األول  24وذلييي  رداج عليييى مقيييالي الميييؤر  فيييي ". الحليييوا ي جاسيييم األسيييتاذ

 1694 آب خييييط عيييين (ع.ش. )العراقييييي الشيييييوعي الحييييزب تخلييييي حييييول " 2114

رابييييط مقييييال المرانييييي . )المرانييييي الغنييييي عبييييد همييييام األسييييتاذ علييييى رد - وذيولييييه
 (مرفق

إن مييييا حفزنييييي للييييرد علييييى المقييييال المييييذكور هييييو محاوليييية الكاتييييب المرانييييي نفييييي 
  أ  وهيييو رفعيييه شيييعار إسيييقاط حكيييم عبيييد السيييالم (ع.ش. ) لموقيييف سياسيييي مهيييم 
ر اللجنييية المركزييييية الصيييادر فييييي نيسييييان العسيييكر  فييييي تقرييييي عيييارف الييييدكتاتور 

 ذلييي  وييييذكر إ    (ع.ش. )لافيييي حيييين   يوجيييد كتييياب مكيييرر لتييياريح . 1695عيييام 

 مييا يوميياج  خييالف موضييع الحقيقيية هييذح تكيين ولييم. التاريخييية الفتييرة هييذح تنيياول عنييد
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ييين بيييين ييي م  ييين آب  خيييط دأي  عارضيييه  ور يييم ذلييي  ينفيييي الكاتيييب المرانيييي الحقيقييية  وم 
 يييينعكر قيييد علييييه تسلسيييل األحيييدا  ويكتنفهيييا التشيييوش اليييذ  الميييذكورة ويلتيييبر

 .التاريخية الفترة تل  على المطلع  ير القار  على

ولكيييييي يؤكيييييد الكاتيييييب المرانيييييي نفييييييه الميييييذكور لموقيييييف الحيييييزب فننيييييه يستشيييييهد 
 بأييية تييأتا  لييم فننيي  الكييريم أخييي وهكييذا : "بمقتطفييين ميين مقييالي ينهيهمييا بمييا يلييي

 ذلييي  فيييي السيييلطة إسيييقاط شيييعار رفيييع آنيييذا  لحيييزبا أن اليييى تشيييير صيييريحة فقيييرة
 .المقصود اجتماع نيسان المذكور أعالح ."ا جتماع

ولكييييي يبييييرهن علييييى رأيييييه هييييذا فننييييه يرتكييييب خطييييأين مهمييييين جييييداج فييييي طريقيييية 
هيييو أنيييه يأخيييذ نصيييف فقيييرة مييين مقيييالي ويتييير  نصيييفها اآلخييير : األول. استشيييهادح

 أوردهمييييا اللييييذين هاديناألستشيييي وفييييي : "فهييييو يقييييول. الييييذ  يتعييييار  مييييع رأيييييه
 بوضيييو  ييييذكر ليييم,  آب خيييط عييين التخليييي عليييى للتيييدليل,  الحليييوا ي جاسيييم األسيييتاذ

 إن: " يلييييي مييييا الحلييييوا ي اذتاألسيييي رد فييييي جيييياء فقييييد.  النظييييام اسييييقاط موضييييوع
 فييييي المركزييييية اللجنيييية اجتميييياع عيييين صييييدر الييييذ  التقرييييير بيييياألحر  أو  البيييييان

 إن" تقريرهييييا فييييي.  م.  ل قالييييت ... آب خييييط عيييين فعييييالج  تخلييييى قييييد 1695 نيسييييان

ييييد  "  العامليييية للطبقيييية التاريخييييية الرسييييالة حامييييل"  الشيييييوعي الحييييزب جا   ليبقييييى و 
 كيييييل وميييييع   فشيييييلت قيييييد العراقيييييي "العربيييييي ا شيييييتراكي ا تحييييياد تجربييييية"  وان

 سياسييييياج  تتنيييياق   السييييلطات سياسيييية فيييينن  "شييييتراكيةا " عيييين المثييييار الضييييجي 
 ودعيييا" شيييتراكيا  البنييياء ومتطلبيييات مفييياهيم طأبسييي ميييع وإييييديولوجيا واقتصيييادياج 

 صيييفوف إليييى وا نضيييمام الحكيييم مييين ا نسيييحاب إليييى الناصيييريين الشييييوعي الحيييزب
 ".الشعبية المعارضة

تن التق للل  ال لل د   للل  :"أمييا كامييل الفقييرة فييي مقييال كاتييب هييذح السييطور فهييي

   اسللللللت  دا تلللللل    للللللل  4599اجتمللللل ع اللج لللللل  الم   لللللل  فلللللل  ن عللللل ن 

. قللل  تضلللمل تعللل لا  ،س سللل    فللل  س  سللل  ال للل  "    للل   طللل ط  ح سلللث ه 

   الللللل     تلللللل  تق مللللل   إسلللللق ط ال كللللل  الللللل  ت ت  ي الععلللللك يتذ ط للللللب 

حك مللللل  ائلللللتاف  ط للللل  دلمق اط للللل   ت اللللل  ا   للللل ع انسلللللتث  ئ   التللللل  

تع  للللا  الللللثاد   ت للللف  مخلفلللل ا انقللللا  شللللث ط   ت ق للللز ال لمق اط لللل  

:  ق للللا اللج للل  الم   لللل  فللل  تق ل هللل . ت نللعللل ا   ال كللل  الللل ات  لك دسللل

 جلللل  " ح ملللل  ال سلللل ل  الت  لخ لللل  للطثقلللل  الع مللللل "تن ال لللل   ال لللل     

 لقلل  حللل ف الك تلللب. تلللل  آخلل  الفقللل   التلل  لللل   ه  الك تللب الم انللل ...ل ثقلل  

الم انلللل  ن للللف الفقلللل     ن شللللع   تسللللق ط ال كلللل  اللللل  ت ت  ي الععللللك ي 
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هلللل ا ت لللل ف  تللللل  ،ن .   ف ا للللح   لللل ح ال للللمس فلللل  ال  للللف الم لللل

الفقللل   معلللت     تلللل  م للل  لل مامللل ل جللل ا   مللل ثق ل  اللل م  ل للل   تلللل  

  !صف  ا الكتب  ح فا ،لض   

 وفيييي" :،مللل  الخطلللأ الماللل  الثللل ن   فاللل  ،ن الك تلللب الم انللل  لللل    مللل  للللل 
 الشيييييوعي الحييييزب ميييين صييييادر بيييييان ففييييي"  الحلييييوا ي يقييييول الثيييياني ا ستشييييهاد

( همييييام - 1695 نيسييييان اجتميييياع قبييييل إ ) 1694 األول كييييانون 22 فييييي العراقييييي

 تيييييدبير بتهمييييية اعتقليييييوا اليييييذين"  الثوريييييية اللجنييييية"  فيييييي المناضيييييلين لمناصيييييرة
 اإلعييييدامات سياسيييية اسييييتمرار ييييير  شييييعبنا إن"  فيييييه جيييياء الحكييييم ضييييد انقييييالب

 والقيييانون العيييدل مبييياد  وبجمييييع,  اإلنسيييان حقيييوق بال حييية اسيييتهتاراج ,  والمشيييانق
: يتسييييياءل شيييييعبنا إن.  والرجعيييييية ا سيييييتعمار إلرادة واسيييييتجابةج ,  قييييييةالخل والقييييييم

 ؟ حريييياتهم ومصيييادرة الشيييعب أبنييياء بيييأروا  ا سيييتهتار هيييذا عييين المسيييؤول مييين
 الوحييييدة والييييى سييييمعتها إلييييى تسيييييء الحكييييم فييييي المشييييتركة القومييييية القييييو  إن

 ." .. الهوجاء السياسة هذح ضد وحازماج  صريحاج  موقفاج  تتخذ لم إذا نفسها

 األعيييييدامات سياسييييية" ل التامييييية واإلدانييييية  الحازمييييية اللهجييييية هيييييذح فييييينن وهكيييييذا
 عليييى للمحافظييية الحكيييم فيييي المشيييتركة القوميييية القيييو  بيييدعوة تنتهيييي"  والمشيييانق
 سيييمعتها اليييى تسيييي  الحكيييم فيييي المشيييتركة القوميييية القيييو  إن"  بيييالقول  سيييمعتها
 السياسيييية هيييذح ضيييد وحازمييياج  صيييريحاج  موقفيييياج  تتخيييذ ليييم ذاإ  نفسيييها الوحيييدة واليييى

 ان اليييى تشيييير صيييريحة فقيييرة بأيييية تيييأتا  ليييم فننييي  الكيييريم أخيييي وهكيييذا. "  الهوجييياء
 . األجتماع ذل  في السلطة اسقاط شعار رفع آنذا  الحزب

 األول كييييانون 22 فييييي   توجييييد عالقيييية لهييييذح الفقييييرة الصييييادرة فييييي بيييييان للحييييزب

دهيييا مييين قبيييل وقيييد حيييذف المرانيييي مبيييررات إيرا! ؟1695باجتمييياع نيسيييان  1694

ومباشيييرة بعيييد وصيييولهما : "كاتيييب هيييذح السيييطور  وهيييي كميييا جييياء فيييي المقيييال
أخيييييذت أدبييييييات الحيييييزب تجييييير  ( بهييييياء اليييييدين نيييييور  وعيييييامر عيييييب ه)

تعييييديالج فييييي خطابهييييا باتجيييياح إدانيييية النظييييام والتشييييكي  بنخالصييييه للقضييييايا 
 11فيييييي العراقيييييي  الشييييييوعي الحيييييزب مييييينففيييييي بييييييان صيييييادر . الوطنيييييية

".. اللجنيييييية الثورييييييية"لمناصييييييرة المناضييييييلين ميييييين  4691كييييييانون األول 
ييير الخطييياب و  عالقييية ليييه بشيييعار إسيييقاط السيييلطة . "إليييح فيييالمقتطف دلييييل عليييى تغي 

يييرح  وهيييو قبيييل اجتمييياع نيسيييان بأربعييية أشيييهر والمرانيييي يعيييرف ذلييي   ميييع ذلييي  يجي 
 ؟!لحساب اجتماع نيسان
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تطفييييياج ألحيييييد إذا ليييييم يقتنيييييع الكاتيييييب المرانيييييي بسيييييباهي وبطييييياطو  فسيييييأذكر ليييييه مق
معارضييييي خييييط أب يشييييير إلييييى شييييعار إسييييقاط السييييلطة موضييييوع الخييييالف  وهييييو 

فأخييييذت اللجنيييية المركزييييية للحييييزب : "إنييييه يييييذكر مييييا يلييييي. الفقيييييد زكييييي خييييير 

(. 1694آب )بنفسييييها تعييييدل الخطيييية السياسييييية التييييي أقرتهييييا با جتميييياع السييييابق 

عيييييراق إن الوقيييييا ع أثبتيييييت أن مشييييياكل ال: "1695فقيييييررت فيييييي اجتمييييياع نيسيييييان 

يحيييي الرجعيييية  بيييل  -الملحييية   تجيييد سيييبيلها إليييى الحيييل عليييى أييييد  زميييرة عيييارف 
إن هييييذح الزمييييرة سييييارت بييييالبالد حثيثيييياج نحييييو الحييييرب األهلييييية وتنكييييرت بجييييوهر 
سياسيييتها العامييية لمصيييالح حركييية التحيييرر العربيييي وأسييياءت إليييى قضيييية التضيييامن 

اديييية لالسيييتعمار ليييذا فييينن جمييياهير الشيييعب وجمييييع القيييو  المع. والوحيييدة العربيييية
أو ج : عليييى اخيييتالف قومياتهيييا وميولهيييا السياسيييية ميييدعوة إليييى أن توحيييد جهودهيييا

 36...". يحي العسكر  الدكتاتور  -إلسقاط حكم عارف 

أعتقييييد بييييأن المرانييييي سيييييقتنع بييييأن اللجنيييية المركزييييية قييييد رفعييييت شييييعار إسييييقاط 

فييييينذا كيييييان اعتقييييياد  فيييييي محليييييه  فسييييييجد طريقيييييه . 1695السيييييلطة فيييييي نيسيييييان 

فعنيييدما يعيييرف بيييأن الحيييزب تخليييى عييين خيييط . ل جابييية عليييى األسييي لة التيييي يطرحهيييا
أب ورفيييع شيييعار إسيييقاط السيييلطة فيييي تقريييير يبيييرر ذلييي   فسييييعرف لمييياذا ليييم يصيييدر 

وسييييعرف طبيعييية اإللحيييا  اليييذ  تعرضيييت ليييه قييييادة (. 25)تقرييييراج مييين اجتمييياع ال

 إالح...الحزب لعقد ا جتماع المذكور و

رانييي فييي مقاليييه  عيين التصييرف عليييى هييواح بمقتطييف لكاتيييب لقييد اعتييذر الكاتيييب الم
 .أخر  تارة ويبررح تارة  به يستخف فهو. هذح السطور  اعتذاراج مبهماج 

هيييذا فيييي الميييرة السيييابقة  أميييا بعيييد الخطيييأين المهميييين الميييذكورين أعيييالح  والليييذين 
ارتكبهميييا فيييي طريقييية مناقشيييته  يييير السيييليمة  أر  أن ذلييي  يتطليييب منيييه اعتيييذارا 

 .اج   يقبل التأويل للقراءصريح

تحيييد   حيييين : "فيييي الختيييام  بيييد مييين هيييذح المالحظييية  لقيييد ذكييير المرانيييي ميييا يليييي
 مييين احيييداهما ان ذكييير  الحيييزب لسياسييية التقيييييم وثيقتيييي عييين (الفقييييد ثابيييت العييياني)

   نيييور  اليييدين بهييياء اعيييدها واألخييير   الحييياا وعزييييز خيييير  زكيييي الفقييييد اعيييداد
 . "كتابتها في متساه بأن   أنت تذكر بينما

فيييي  مسييياهمتي تفيييي كتابييية تقريييير التقيييييم  وإنميييا ذكييير تسييياهم نيبيييأن أذكيييرليييم 
 :ي هيييو التييياليجييياء فيييي مقيييال إن مييياوة  المسيييلح الشيييعبية كتابييية وثيقييية ا نتفاضييية
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الصييييراع  حييييول أسيييياليب الكفييييا  وكيفييييية تنفيييييذها  اسييييتمر بعد ييييذ  وهييييذا" 
ليييى تهي ييية مسيييتلزمات بيييين اتجييياهين تبليييورا فيييي وثيقتيييين واحيييدة تيييدعو إ

وكيييان كاتيييب هيييذح السيييطور أحيييد المشييياركين  ا نتفاضييية الشيييعبية المسيييلحة 
  كتبهييييا الفقييييييد واألخيييير  تييييدعو إليييييى ا نقييييالب العسييييكر  فييييي كتابتهييييا 
 .للمناقشة على اللجان المحلية الوثيقتان  وطرحت عامر عبد ه

 2115كانون الثاني  21

 رابط مقال األستاذ همام المراني

http://www.al-nnas.com/ARTICLE/is/18d.htm 

***** 

 

 "الالرأسمالي"حول طريق التطور 

 

ي عيييرف فيميييا بعيييد بالتوجيييه واليييذ  بيييات  "رأسيييماليالال"لقيييد تكيييرر مصيييطلح التطيييور 
ومييين المفييييد إعطييياء فكيييرة عييين مفهيييوم هيييذا . ا شيييتراكي فيييي مناقشييياتنا السيييابقة

لقيييد ظهييير هيييذا .  ب مييينهمالمصيييطلح لجمهيييور القيييراء  وخاصييية للمناضيييلين الشيييبا
المصيييطلح فيييي عقيييد  السيييتينيات والسيييبعينيات مييين القيييرن الماضيييي فيييي الحركييية 

الييييدول المسييييتقلة   يمكيييين أن تشييييقهلتوصيييييف الطريييييق الييييذ  الشيييييوعية العالمييييية 
 وعبييييييرا جتميييييياعي  -وسييييييط التطييييييور فييييييي مسييييييتواها ا قتصيييييياد  ضييييييعيفة أو مت

 "اليييديمقراطيين الثيييوريين" التخطييييط المركيييز   وتحيييت رايييية ا شيييتراكية وبقييييادة
بمسييياعدة ا تحييياد السييييوفييتي ذليييي  مختليييف شييييرا ح البرجوازيييية الصيييغيرة  ومييين 

 لعالقتهييييا المصييييريةوسيييينتوقف هنييييا عنييييد التجربيييية . األخيييير والييييدول ا شييييتراكية 
  الييييذ  سييييبق وأن كييييان موضييييع نقيييياش قبييييل أسييييابيع قليليييية فييييي آب بخييييط الوثيقيييية

 .عدد من المواقع األلكترونية

ة التييييي سييييارت فييييي طريييييق مييييا يعييييرف ر فييييي مقدميييية البلييييدان العربيييييكانييييت مصيييي
. رأسيييمالي بقييييادة جميييال عبيييد الناصييير  وليييم يجبرهيييا أحيييد عليييى ذلييي بيييالتطور الال

أرادت مصييير التغليييب عليييى تخلفهيييا بأسيييرع الطيييرق  فجربيييت تشيييجيع الرأسيييمال لقيييد 
التجربييية فشييييلت  ألن الرأسيييماليين المصييييريين هييييذح ولكييين  البلييييدالخييياع لتصييينيع 



60 

 

كبيييار رفضيييوا توظييييف رسييياميلهم وفيييق الخطييية التيييي رسيييمتها الدولييية  وفضيييلوا ال
أن يوظفوهيييييا فيييييي مييييييادين اليييييربح العاجيييييل  وليييييم يصيييييغوا إليييييى مناشيييييادات عبيييييد 

إليييى انتهييياا سياسييية اقتصيييادية جدييييدة  تمثليييت  1691الناصييير  فلجيييأ هيييو فيييي عيييام 

ا قتصيييييادية األجنبيييييية فيييييي مصييييير  والمشييييياريع للمؤسسيييييات فيييييي تيييييأميم الدولييييية 
لكبييييرة للرأسيييمال المصييير  الخييياع  وتبنيييى التخطييييط ا قتصييياد   ييي  ا جتمييياعي ا

ولجييييأ النظييييام . المركييييز   علييييى  ييييرار مييييا كييييان يجيييير  فييييي ا تحيييياد السييييوفييتي
المصييييير  إليييييى ا عتمييييياد عليييييى المعونيييييات ا قتصيييييادية مييييين ا تحييييياد السيييييوفيتي 
  وحليفاتيييه  واتجيييه إليييى توظييييف ميييدخرات الدولييية  وعميييل عليييى تعمييييق اإلصيييال

مييين اإلنتييياا % 91الدولييية  فيييي حييييازةوبموجيييب هيييذح اإلجيييراءات  بيييات . الزراعيييي

ميييييين جمليييييية ا سييييييتثمارات الجديييييييدة فييييييي قطيييييياع % 61ميييييين العماليييييية و%  51و

وعلييييى أ  حييييال  فيييينن الزيييييادة الحقيقييييية فييييي دخييييل الفييييرد . الصييييناعة المصييييرية

قييييد و%. 3,9إ  بمقييييدار  1695و 1691مييييا بييييين  فييييي الفتييييرة الواحييييد لييييم ترتفييييع

 37 .1695و 1699في الفترة ما بين % 1 انخفضت هذح النسبة إلى

وقييييد دهييييش الكتيييياب والمنظييييرون فييييي ا تحيييياد السييييوفييتي وألمانيييييا الديمقراطييييية  
فيييرأ  بعضيييهم إنيييه طرييييق جدييييد . فيييي مصييير  كميييا يشيييير زكيييي خيييير   لميييا يجييير

لي فيييييييأطلقوا علييييييييه اسيييييييم التطيييييييور للتطيييييييور وإنيييييييه يتجنيييييييب التطيييييييور الرأسيييييييما
ودار صيييراع فكييير  واسيييع ومتشيييعب حيييول الطبقييية المؤهلييية لقييييادة  .رأسيييماليالال

إن أناسيييياج : " ولبرخييييت قييييا الج أهييييذا الطريييييق وصيييير  زعيييييم ألمانيييييا الديمقراطييييية 
 فييي  وانعقييدت نييدوة"! مثييل جمييال عبييد الناصيير فقييط يبنييون ا شييتراكية فييي إفريقيييا

ودار  حضيييرها ممثليييو األحيييزاب الشييييوعية فيييي اليييبالد العربيييية  1693بيييرلين عيييام 

 .38نقاش حاد جداج حول مصير األحزاب الشيوعية في البلدان النامية 

وكييييان ميييين بييييين مييييا أفرزتييييه هييييذح التطييييورات  هييييو تعمييييق الييييروابط بييييين القيييياهرة 
وموسييييكو  بمييييا فييييي ذليييي  الييييدعم األيييييديولوجي لنظييييام جمييييال عبييييد الناصيييير ميييين 

  الييييذين لييييم يفييييتهم ا سييييتناد علييييى بعيييي  النصييييوع فييييي المنظييييرين السييييوفييت
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اللينينييييية حييييول إمكانييييية تجنييييب الطريييييق الرأسييييمالي  معزوليييية عيييين  -لماركسيييييةا
 . ظروفها

وانعكيييير تعميييييق اليييييروابط بييييين القييييياهرة وموسيييييكو إيجاباج علييييى عالقييييية موسيييييكو 
يتيييا خروشيييوف بمبيييادرة بغيييداد إليقييياف الحيييرب فيييي كردسيييتان نيكورحيييب . ببغيييداد

مهورييييية لتعزيييييز هيبيييية الج"  واعتبرهييييا خطييييوة محسييييوبة 1694شييييباط  11فييييي 

واسيييتأنف ا تحييياد السيييوفييتي تزوييييد العيييراق ". العراقيييية فيييي أعيييين شيييعوب العيييالم

 1694أيييييار  29وفييييي . 1693بالسييييال   بعييييد أن توقييييف ذليييي  إثيييير انقييييالب شييييباط 

وقيييع عيييارف وناصييير اتفاقييياج تمهييييدياج للوحيييدة  ميييا بيييين مصييير والعيييراق  نيييع عليييى 
ة وحييييدة بييييين البلييييدين أن البلييييدين يدرسييييان وينفييييذان الخطييييوات الضييييرورية إلقاميييي

ووضيييييع سياسييييية مشيييييتركة فيييييي المجيييييا ت السياسيييييية والعسيييييكرية وا قتصيييييادية 
وا جتماعيييييية والعلميييييية  وتنسييييييقها وفقييييياج للخطييييية المرسيييييومة  وإنهميييييا يعميييييالن 
علييييى تحقيييييق وحييييدة عقا دييييية بييييين شييييعبي البلييييدين ميييين خييييالل منظمييييات شييييعبية 

حد هذح المنظمات في المستقبل  وعمل شعبي يو 
39. 

 ،سللللللم ل  ،  الت جلللللل   هلللللل ن  لللللل ل ،ن لللللل   ط لللللللز التطلللللل   الاه لللللل ز اتج لللللل ن 

اشلللت از ال للل     ل  ،ن لللل ى: انشلللت ا   فللل  ال   للل  ال للل      الع لم للل   ا   

 أن الممكيييين مييين بأنيييه فييييير  الثييياني ا تجييياح أمييييا. شللل ط ل ج حللل هلللل  فللل  ق  دتللل  
". نالثيييييوريي اليييييديمقراطيين" قييييييادة وتأيييييييد دعيييييم عليييييى الشييييييوعيين دور يقتصيييير
انتج هلللل ن الملللل    ان م جلللل دلل فلللل  ال لللل   ال لللل     الع اقلللل   هييييذان وكييييان

 للللع ف   انتجلللل   الثلللل ن الثاليييي  انتجلللل   ا    مثثللللا فلللل   ثلللل ئز المللللؤتم   .،لضللل   

 . ل  ،ي ح   ل  ت ز ال      ا انتج ه ل.  ج  تعث    ف  م اقف مع   

 

فييييي عييييام " سييييماليرأالال"لقييييد تبنييييى الحييييزب الشيييييوعي العراقييييي طريييييق التطييييور 

عيييام  وعيياد وتبنيييى ذليي  فييي. وتخلييى عنييه بعييد بضييعة أشيييهر  كمييا ميير بنييا 1694

وتخليييى الواقيييع عنيييه  هيييذح الميييرة  وفشيييلت تجربييية تجنيييب طرييييق التطيييور  1695

 .الرأسمالي عالمياج 

 ط للللز  جللل د  للل   تلللل  اآلن  ل للل  الع لم للل    التج  للل  العللل ا  فللل  تج  ت للل  ت للل  

 معلللللت اه  فللللل  التطللللل    مت سلللللط  ،  الضلللللع ف   الثلللللل ان ،مللللل    التطللللل   لل مللللل 
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 ط للللز سللل ى مللل  دا  ال ظللل   ال ،سلللم ل  ق ئمللل     لم للل    انجتمللل     - انقت للل دي

 لضللللمل  ملللل    لاتلللل   م لللل ئث  تقللللل ص مكلللللمللللل الم  لكللللل ال ،سللللم ل   التطلللل  

 ملللل ن  مجتمللللع تق ملللل  مللللل لع  لللل   ملللل  المؤسعلللل ت   اللللل لمق اط  ال ظلللل   هلللل  ذلللللك

 تق لللللل  حلللللز  تقللللل ا  العللللللط ا   للللل ل  الف للللل  دائللللل     دسلللللت نللللل ا   مجللللللس

 اإلنعللللل ن  حقللللل     لللللم ن ال  لللللل    لللللل الللللل لل  ف للللل  للق م للللل ا  الم للللل  

 الم للللل  ،جلللل  مللللل الكفلللل ح  تن...   ال اجثلللل ا  لللل ل ق     ل جلللل  الملللل ،   معلللل  ا 

 الللل لمق اط  ال ظللل    ت سللل   ت ق لللز  ثللل  لمللل  انجتم   للل  الع الللل  ملللل  الم لللل 

  الع  سللل   انقت للل دل  ال  للل   نللل اح  مختللللف فللل   لمق اط للل ال تطللل ل  ثللل   ملللل

 .  انجتم    

 

انشلللت ا    لمكلللل ،ن لت قلللز  طللل   مختلفللل   حعلللب خ للل ئص  تلللل   تن ال صللل  

كميييا جييياء ذلييي  فيييي   سييييكون ا شيييتراكية إليييى الخييياع بالدنيييا طرييييق أن  للل   لللل    
 ميييييتراك وسياسييييي فكيييير  عمييييل محصييييلة"  برنييييام  الحييييزب الشيييييوعي العراقييييي

 واسيييييعة  وتحالفيييييات متعيييييددة سياسيييييية قيييييو  نضيييييال محصيييييلة وأيضييييياج  ومتيييييدرا 
 تسيييتمر أن يمكييين التيييي ا نتقاليييية المراحيييل مييين عيييدد عبييير إليهيييا الوصيييول وسييييتم
 . "طويالج 

وميييين  ييييير الممكيييين الحييييدي   منييييذ اآلن  عيييين سييييمات تليييي  المراحييييل  وتحييييدياتها 
 .ومتطلباتها  وظروفها اإلقليمية والدولية
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 الصحيح نصابها في األمور وضعمن أجل 

 

 علييييى ضييييوء" عنييييوان مقييييال تحييييت شييييعبان الحسييييين عبييييد الييييدكتور ميييين وصييييلني
وكنييييت قيييييد  !" التييييياريح ومكيييير عبييييد ه عيييييامر شييييبح الحليييييوا ي  جاسييييم رسييييالة

 (رابط المقال مرفق) .المتمدن اطلعت عليه في موقع الحوار

حلل    تلل   اللل  ت   شللعث ن  للل  لل م    كت  لل ال للل ي ال  لل  فلل للل  تكللل فلل  ال اقللع 

مللل ق اءتلل  للكتلل   فلل  ح  لل   تأسللفا  للل  م اصللل   اننتالل ء  علل   لكللل.  ثلل  ه

ن  تللل  المع دلللل  لل للل   ال للل     الع اقللل    العلللع  تلللل  ت لللع ف     تلللب الكتللل  

. قللل ح لللل  ال  ت لللا  الللل   مختللللف العلللث    مللل  فللل  ذللللك ت للل ل  التللل  ل   ت  لللل  

 لللأخ ى غ للل  صللل      مخل طللل  ،خطللل ء مع  للل  تن الللل  ت   شلللعث ن لع للل   ل لللق 

،ن شللللعث ن للللل ى  للللأن  جلللل د ال لللل   ال لللل     لتعلللل  ض مللللع  لثلللل   .  خط لللل  

للل  ت" م   عللل  معلللتق "  ئلل   أنللل  اد مللل  مع للل  هللل   ال لللف  ن نللل  ي  ! لغللل ء  لام 

عللللل ،ي شلللل ء هلللل  ف  !"م   علللل  معللللتق "التلللل  للللل   ا   لك  هلللل  فلللل   ت  لللل  

 لللل ،ي   ، لللل ال للل   ال للل      اسلللتقال هللل   للل ن المق للل د  فلللإذا "!!.معلللتق "

 للللللل فالللللل  ملللللل   س اللللللل ي انخلللللل ط   لللللل  الثعلللللل  فالللللل   ع لللللل  ت ظلللللل   س  سلللللل  

 ،سللللس مللللع  م للللل  ،نجللللل  ا مم لللل  الث ن لللل     لللل   ا مم لللل  ا  للللل   فلللل     لللل ط

للل مللل   س     للل م  ل للل  .   ا حللل ا  انشلللت ا    ال لمق اط للل  فللل   للل  مكللل ن   ج 

الفاسلللف  لللل  لفعلللل ا غ للل  ،ن فعللل  ا العللل ل  "  لللأن:   م  للل   ت   لللل ف   للل  فللل

مللل   س  لللأن  لخطللل   ثللل  فلللل    " أشلللك   مختلفللل   لكلللل المامللل  تتقللل   فللل  تغ  للل  

فاللل   لللل   هكللل ا ا مللل  فاللل  قللل  شلللعث ن للل ن   تذا.   اسلللط  المعلللتقل ل  التغ  للل  للللت 

تع للللل  " :،ناللللل   لللللل  للم   عللللل    الخللللل ط   لللللل دد شلللللعث ن  ث للللل ا  فامللللل .  هللللل 

ال ق قلللل   الجملللل    الع اللللل   المعلللل  ا   لللل ل الث لللل   ال جلللل    ال علللل ء  القضلللل ء 

الم   عللللل    ،ن لجاللللل   ،  لتج هللللل    .(،ي اسلللللتغا     لللللح  ) لللللل  انسلللللتغا 

ن للل ط س  سللل  مللل ظ  لطل عللل    للل  ذللللك  لك اللل   ، ن   قثللل   للل  شللل ء  هللل  تع للل 

 . ز ،ه افا الطثق  الع مل   شغ ل  ال    الفك  مل ،ج  ت ق

 أن بعيييييد إ  مييييياركر  أهدافها حسيييييب تحقيييييق مييييين تيييييتمكن لييييين العاملييييية فالطبقييييية
 حييييزب بييييدون لييييذاتها تتحييييول وليييين لييييذاتها  طبقيييية إلييييى بييييذاتها طبقيييية ميييين تتحييييول
  .يسعى إلى تحقيق أهدافها سياسي
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 مييين ا سيييتفادة ولكييين مشييياعة  وهيييي معينييية لجهييية حكيييراج  ليسيييت مييياركر أفكيييار إن
 ليييه  الفكييير  ا نتمييياء شييييء  وادعييياء أو ذا  القيييدر هيييذاب وأفكيييارح مييياركر مييينه 

 . آخر شيء التطبيق  فيما هو مبدأ  في ولكن مخالفته

 فيييييي الكتييييياب وضيييييعت ذكيييييرت  كميييييا   الكتييييياب محتيييييو  عليييييى تأسيييييفت أن وبعيييييد
 ورد شيييعبان مييين وصيييلتني رسيييالة أن إ . عنيييه الكتابييية أنيييو  أكييين وليييم المكتبييية 

 عبيييد عيييامر كتييياب قيييراءة مييين ا نتهييياء عيييدب مالحظاتييي  أسيييمع أن آميييل"...  فيهيييا
 وإرسييييالها مالحظيييياتي بكتابيييية فوعدتييييه .  ويقصييييد كتابييييه عيييين عييييامر عبييييد ه"ه

 أن طالميييا المالحظيييات نشييير قيييررت و ذلييي  عيين عيييدلت ولكننيييي ليييه بشييكل شخصيييي 
. مقيييالي السيييابق مقدمييية فيييي ذلييي  ذكيييرت كميييا القيييراء  متنييياول فيييي أصيييبح الكتييياب
  "الحليييوا ي جاسيييم خليييف تقيييف جهييية" توجيييد   بأنيييه اليييدكتور يطمييي ن أن فيييأرجو
 أبييييو الرفيييييق بيييأن فأطم نييييه سييييفان  أبييييي إليييى إشييييارته أميييا مقالييييه فيييي جيييياء كميييا

ويمكيييين للييييدكتور . اإمال ييييي األحيييييان وبعيييي  طباعييييياج  مقييييا تي كييييل يييييدقق سيييييفان
خطيييأ للتصيييحيح وبيييين الييينع  إلييييهمقارنييية الييينع المرسيييل التأكيييد مييين ذلييي  عنيييد 
 .عييية أخطييياء مطبعيييية صيييححها الرفييييق أبيييو سييييفان مشيييكوراج المنشيييور  فسييييجد أرب

فاألخطييياء المطبعيييية   يخليييو منهيييا أ  مطبيييوع بمييييا فيييي ذلييي  كتييياب شيييعبان عيييين 
وأنيييا . إن أبيييا سيييفان جنييد  مجهيييول فهييو يصييحح لعشيييرات الكتيياب. عييامر عبييد ه

 الجهيييد هيييذا عليييى شيييكرته وأن سيييبق فقيييد تصيييحيحات أبيييي سييييفان مييين خجيييال لسيييت
فشيييكو  شيييعبان بيييأن جهييية ميييا تقيييف  ".عشيييتها كميييا الحقيقييية" يكتييياب مقدمييية فيييي

 لميييا  عليييى كتابيييه طلبيييه المالحظيييات وليييو  خليييف الحليييوا ي هيييي فيييي  يييير محلهيييا 
 .المثل يقول كما براقش  نفسها على وجنت. أصالج تل  الرسالة كتبت 

 فيييي   قييية  يييير عبيييارات اليييدكتور شيييعبان اسيييتخدام عليييى أسيييفي أبيييد  أن بيييود 
 ميييين القييييدر هييييذا إلييييى انحييييدر التفكييييير مسييييتو  إن أحقيييياج " لهسييييؤا مثييييل الحييييوار
 .أحد المواضيعإلى في معر  إشارته   "والسذاجة؟ السطحية

 آخييييير موضيييييوع أ  أو إلييييييه أشيييييار اليييييذ  للموضيييييوع الحليييييوا ي تنييييياول كيييييان إذا

 51 حيييوالي وكتيييب نفسيييه كليييف اليييدكتور اذافلمييي القيييدر  هيييذا إليييى وسييياذا سيييطحي

مقيييال  سييييهملون وكيييانوا سيييطحيين  أو اج سيييذج واليسييي فيييالقراء علييييه؟ لليييرد صيييفحة
 القيييراء قبيييل مييين مقيييا تي  مييين مقيييال أ  استحسيييان يجييير ليييم حيييين فيييي. الحليييوا ي

 سيييييذا أيضييييياج  القيييييراء أن فهيييييل .إطالقييييياج  مناقشيييييتي للكتيييييابإزاء  جييييير  ميييييا مثيييييل
 وسطحيون؟ 
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 مجيييييرد إنهيييييا بيييييل للكتييييياب  كالسييييييكية بقيييييراءة ليييييير مقيييييالي  فيييييي كتبتيييييه إن ميييييا
تعلييييق  عليييى وقيييد علقيييت. السيييابق مقيييالي مقدمييية فيييي ذلييي  ذكيييرت كميييا مالحظيييات 
 :يلي بما المتمدن في الحوار أحد القراء

 :التالية األس لة على اإلجابة يتطلب مفيداج  الحوار يكون لكي أعتقد

 فييييي كركييييو  أحييييدا  فييييي مسييييؤولية العراقييييي الشيييييوعي الحييييزب يتحمييييل هييييل - 1

 .موثقة ةأدل المطلوب بنعم الجواب كان إذا ؟1656 تموز

ييي كيييان ه عبيييد عيييامر الفقييييد إن هيييل - 2 -1659 السييينوات فيييي عيييادل سيييالم هيوج 

 .موثقة أدلة المطلوب بنعم الجواب كان إذا ؟1651

 الشييييوعي الحيييزب وثيييا ق أهيييم عقيييود ثالثييية لنحيييو ه عبيييد عيييامر صيييا  هيييل - 3

 أدليييية المطلييييوب بيييينعم الجييييواب كييييان إذا السياسييييية؟ وتقيييياريرح النظرييييية  العراقييييي

 .موثقة

 للحييييزب المركزييييية اللجنيييية ميييين اخرجييييوا أو خرجييييوا الييييذين سييييلو  كييييان هييييل - 4

 تصييييييحيح" ل ونشييييييطوا 1615 عييييييام الرابييييييع مييييييؤتمرح فييييييي العراقييييييي الشيييييييوعي

 داخيييل نشييطوا الييذين سييلو  أم صييحيحاج  كييان التنظيمييية أطييرح خييارا ميين" مسييارح

 .ةموثق أدلة يتطلب الجواب ودمقرطته؟ الحزب تجديد في وساهموا إطارح

 بييييدون منهييييا  أ  أو األسيييي لة هييييذح علييييى بيييينعم اإلجابيييية تغيييير    للقييييار   لييييتقو 
 وتزويييير تشيييويه وإنميييا جيييرأة اعتبارهيييا يمكييين   الحالييية هيييذح ففيييي موثقييية  أدلييية
 .للتاريح متعمد

 

 .إفف وفد  يم شعببن(وأل ئل ) يقد أم لت هذو وف عل ق 

 ررر  يبمي  ررر   فد ررر  ي ررربن بررريدر أن  م ررر  وفرررد  يم الرررف هرررذ  وف فرررب  ي رررمد ب  ب
ال هرررب، يأن ض  عررر اب وعنببررر  ا هرررب  ررر   فررربظ  ي رررظ ارررم    رررذ م وف   رررم   رررب 

 رررمو   ع رررد ي  رررفظ  ررر   فبفرررر أ  ررربي . نررربي  ررر     ببرررر يفرررك  ا رررم   ررر  وف ررريوم
، يذهررررا ب ررررب   ررررف إفررررف اهررررد وف رررر ا  يوف م رررر  وفشرررر يا   ي  ررررب   رررر  وف فررررببم

 رررر  وف  رررربيم اررررن  يو ررررل     ررررمت    لرررر  ال هررررب ف عن و   ررررم  أ رررريم رررر بف ن، ي 
رررر .وف رررريوم مود   ررررر أن يهررررذو أ ررررليا   شرررري ، يهرررري   ررررم  رررر     رررر   رررريوم  ا

إذو  ف ررررد ظ وين  رررر  . يإ  رررر    ررررم   رررر عد ف  نررررموم إف ررررر .   ررررين  برررردئ ب  يموق ررررب  
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ي رررر م   الررررف إنببب ررررر وف   رررريمت  رررر   فبفررررر الررررف وأل ررررئل  .  ررررلا وف يعرررري 
 .وف  مي  

   ررر يف   وفعموقررر  وفشررر يا  وف ررر ا   رررظ   هرررظ:  لررر   رررب  ررربن 1 مقرررك وف ررر وظ
 أدفرررر  وف  لرررريا برررر عك، وفنرررريوا  رررربن إذو ؟1191   رررري   رررر   م رررري  أ رررردو   رررر 

 . ي ف 

 هرررررذ    رررررظ  ررررر  وف  ب ررررر   وف  ررررر يف   ارررررن  ب  رررررين وف ه  ررررر ن وف ررررر م  ن إن
 أي قررررموموت ينرررريد    ررررد ي رررربئق اررررن  ب  ررررين إ هررررك   ررررب. وف بم   رررر  وأل رررردو 
 ا رررربن شررررهيد شررررهبدوت أي وف  ل رررر      ررررر  أي وف رررر ا اررررن  رررربدمت  ين هرررربت
 شررررررهبدوت  رررررر   أيمدت ففررررررد. وف ين هرررررربت أي وففررررررموموت هررررررذ    ررررررظ    رررررردين
  بمئررررين ين رررر عهك أنب ررررا،   ه ررررب يو  رررر ن شرررر يا  ن ي  ررررم  ه  رررر ن ف رررر م  ن

   عررربم  ب رررب   رررم ت ا ب رررم ينررريد ارررن أ رررب. وف  ررر يف    رررن وف ررر ا  رررب  
 وف  ب ررر   يوف  ررر يف   شررر ي ذفررر  يف رررن ذفررر     رررم  لرررك وف ررر ا،  ين هررربت  رررب

 أه ررظ بررظ وف  ب رر  ، وف رر ا   رر يف      ررد برردف ظ وفررد  يم  رر ت يفررك. آ ررم شرر ي
   فررر    ب ررربر  رررب وفرررد  يم وفررر ف   فرررد!. وف ررر ا ف ررربف  أ هرررب ف نرررمد وفشرررهبدوت  لررر 
 :  رررب ذ رررم   رررببه  ببفرررذوت يهرررري  لررر  يأه رررظ  رررب  رررببه ، ا  ررر  وأل ررر بذ  رررن
 وفشررر يا  فل ررر ا   لرررت وف ررر  وفررر هك ب رررت ه    رررد، ا  ررر     رررد    رررب يوعررر "

 ".فأل دو   دب م  ان ق ظ  ب بش ن  م ي     وف  ل   فلن  ر أي وفعموق ،

نرررر  ررر ك اررربدظ  ررر  :  هررري  2وف ررر وظ مقرررك  هرررظ إن وفةف رررد ارررب م ابرررد س  ررربن  يا
ففررررد . ؟ إذو  رررربن وفنرررريوا برررر عك، وف  لرررريا أدفرررر   ي فرررر 1191-1191وف رررر يوت 
وفررريومد  ررر  وف  ررربا  وف ررربف  وفررر  عببن ب ررربي  الرررف الرررف شررروف ررر وظ هرررذو  م رررت 

 :يوف  مم    وف فبظ يهي

 وفشرررر     ررررين أن  م ررررد ض ابررررد س اررررب م برررر ن وفش  رررر   و  بباررررب   يفعررررظا " 
 وف م ررررر   ب رررررظ فرررررر   رررررم  أن الرررررف وأليظ، وفشررررر    ين رررررر  م رررررد يإ  رررررب وأليظ،

 ت رررربم 1191-1191   ررررمت أن يأ ررررن و  ررررنب ب   أ  ررررم   ررررين يبررررذف  فل  ررررم ،
   رررررد وفرررررد  يم شرررررعببن . "وف رررررمر وفع رررررظ  رررررمي   ررررر  ض ررررر ا ب وض نرررررب ، بهرررررذو

برررر ر ". وض نررررب  بهرررذو  رررربمت 1191-1191   ررررمت أن يأ رررن: " ب رررم   وفعبرررربمت
لشررررر   وأليظ يوفرررررذر هررررري  ررررر ك ف ارررررب م ابرررررد س بب نرررررب   ين رررررر.... و نرررررب ؟
 ". ابدظ

الرررف ذفررر  ب رررب  رررن  فرررد ك  فرررد ذو ررر  الرررف   رررر وف رررب   هرررذو،  ب رررر  عفرررا  يبررردض  
  م عررر  يقرررد    فرررق، ض يقرررد    فرررق يقرررد ابرررد س ارررب م م بررر  يهرررذ : "  لررر 
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 بررررظ ارررربدظ،  رررر ك  ررررب وض رررر     ررررد  يفررررذف   م عرررر ، ض يقررررد   هررررب بشرررر ي
وف ررر ك  رررديم  ."ابرررد س م بررربت   فرررق ياررردك وض  رررنبك اررردك ب ررربا يوض  رررموق،

  رررر   رررر  هررررظ  رررربن . الررررف   رررر  أ ررررت ببفررررذوت  ررررب د  رررريم يفرررر   م برررر  اررررب م
يهرررظ  نرررري  فشرررر   أ رررربد    أن . أنررررا الررررف هرررذو وف رررر وظ ب ررررمو   ...  لرررر؟

 !؟"الف أ يم  بم        مت الف أ ب  وف ن ب    دم أ  ب 

ك  ررر ك اررربدظ  ف   رررب  ررر   ب  ررر  وف فررربظ  وفشررر ي وض نررربب  هررري أن وفرررد  يم  فررر ا
 ض  ررر  وف  ررربا وفرررذر    رررظي  ررر  أر  رررن   برررر، يهرررذ  وف ف   ررربت فرررك   رررن  ينررريدت

  رررظ  رررب ن  رررن   رررريظ وف م ررر  وفشررر يا  ، ي ررربن ديم  ررر ك ارررربدظ "ا ررريون 
  ببرررر ارررن  ررر ك اررربدظ   ررر  ي رررب أيمد  شرررعببن.  ررر  أهرررك هرررذ  وفة ررريظ   يم رررب  

أ رررب وفرررذر ينرررد  ي فلرررر  رررن   برررر ".  ررربع  وف رررن أ رررك" رررب   رررر وي رررك     رررن ب  
وف رررررببف   ررررر  ا قررررر  فهرررررب ب ررررر بت  ررررر ك اررررربدظ وفف بد ررررر  برررررظ   علرررررق ب   قرررررر 

 . وضن  با  ، أي بديم  ين ر وفم  ف         بن   ي  

  رر  شررعببن  ررذ مهب يفررك وف فرربظ  رر     ررب مت ن ع هررب ند رردت  ف   رربت أد ررب  يأ ررمد
 !  ي ر  ب   عبم  أل هب وف ببف ،   بر    يض وف  با،

  ررررك وفهبئلرررر ، وف      رررر  يقدم ررررر وفف بد رررر  ارررربدظ  رررر ك  رررر ه ت ه ررررب ي   رررر  -
د  ان  ع       فبل  ،وف و  شمو ب ر  .وف   يف    يقب    يهي  نما

  ي  رررد ، بعرررد وف ررر ا هيا ررر  و ررر عبدت  ررر  1191 وف رررب   وف ررري ةم    ررربهك ففرررد -
 ررر  وف شرررد د ". )اررربدظ  ررر ك يبإشرررمو  ابرررد س ارررب م   برررر وفرررذر وف فم رررم ي ررربن

 (ج.   ت  ل   إشمو     ،  ه  ند دت

 ف رررن   رررر،  ةرررمي  أ رررم    هرررذو يب ررر  ، شررره دو    ي رررر   عرررد  اررربدظ  ررر ك ي  و رررب -
  ررر  وف ررر مو  ن  يافلرررر وف      ررر  ي ببدمو رررر  يوهبرررر  ررر  هررر  وف ف ف ررر  ق   رررر
  يفرررر، وف ررر  وف ةررربيوت  رررن وض ررر ةبدت  ررر  يقدم رررر وألشررر بي  رررن وفنررريهمر وف فرررب 

 عررررك وف رررريمت بعررررد  رررربيظ   ررررب ،1191(  يف رررري)   رررري  11  رررريمت قبررررظ يض رررر ا ب
 وفلن ررر  قررريوك إفرررف ض فرررب  " وفشررربب "ي" وف بم   ررر "  دوتوفف رررب  رررن وف   رررم يإشرررمو 
 بعررر   رررن وفرررم ك الرررف وففرررموم و  ررربذ دوئرررمت ف ي ررر ب وف ررر ا، يه ئررربت وف م   ررر 
 إق ررربي دين وف ررر ا ي ررردت و ررر عبدت  ررر  وفرررد يا بع لرررر   نلارررف يذفررر    بقعرررب هب

 وف رررب   وف ررري ةم   إاررردود  ررر  ي رررذف  يوا ررر ، ب شررربم   برررظ  ه ررر  ، أي إفغررربي أي
 يأ عرررنهب وف ررر ا ي ررربئق أهرررك  رررن ي بئفرررر ش  ررر ب   أا برررم يوفرررذر ،1191 كوفعرررب
  ررر ك فرررك وف ررر  وفي ررربئق يهررر  وف ررربم   ،  ررر بقهب وضا بررربم ب  رررم آ رررذو   وين،   رررف

 وف  عررر م  ررر   رررك    ررر ب ،   ررر ب   أ رررب ت ي   هرررب قرررمن   ررر    رررذ ا هرررب وف رررد  
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 يوفن ررريد وفعررربب  شرررب    رررب ا قررر  يإقب ررر  1191 وفعررربك وفررري    وض  ررربد فنبهررر 
 وفعررررربب   رررررب ببفع قررررر  فل ررررريمت يوعاررررردود وفع ررررر مر، وف   ررررر ك الرررررف يوألشرررررمو 

 .1191 وفعبك وأل موم

  ررررر ب  رررررن وف ررررر ا شرررررعبموت ألهرررررك وف رررررمي    ررررربن  فرررررد وف ررررريمت بعرررررد ي  رررررف -
  وفشررربم   ررر   بد ررر  قررريت أ رررب ت ب  ررر  وف ررر ا، يق ررربدت اررربدظ  ررر ك ي شررربم  

 يوف عبهررردوت وض ةبق ررربت  رررن  لارررظيوف  وض ررر ع بمر بغررردود  لررر   رررن وف رررميج يهررر 
 يوفرررررردايت وض رررررر مف     وف  لرررررر    رررررربك  ررررررن يوض  رررررر با وف ذفارررررر ، وض رررررر مقبق  

ررر وف مواررر ، فإل ررر    وض   بم رررر ، وفررر ة  شرررم بت  رررن  فيق رررب ض ررر عبدت ريوف ينا
 أه  ررررر  يإبرررررمو  ببف م ررررربت يوف  بفبررررر  وضشررررر مو  ، وف ع ررررر م   ررررري يوض ع رررررب 

. وف ررريمت ا رررم  رررن وأليظ وفعررربك  ررر  ض ررر ا ب فمنرررظ،و  رررب ي  ررربيو هب وف رررمأت  فررريق
 أي ب ررربن إ ررردوم أي بمق ررر  إم ررربظ  نرررمد إفرررف اررربدظ  ررر ك و  ررر وظ    رررن ض يفهرررذو
 .وفنم دت الف إشمو 

،  هرررظ ر  رررم  ينررريد  ررر    ببررر رررذ م  شرررعببن ه رررب ارررن  ررر ك اررربدظ إن هرررذو وفرررذر 
 رررر ف نرررمد أن  برررب  وف  ررربا بررردين إعرررب   هرررذ  وف فررربئق وف ب رررمت إف   معرررف عررر  م

  نرررا  ، م  رررب  الررف ارردك  شررري ر وف رربم  شررعببن  بن رر يإذو. ؟ر عبمعررهب  ررب   ررر
 ري ررر بفف    فررر ربلع ب رررر،   رررب ض فررر ر ررردوم  ذفررر  يإض  بف ررربم    ررر   فر ال ررر

 إليييى القيييانون فيييي يكتبييي قيييدمأ أن تشيييرفأ نيييينإ" لرررد  ب يم  ع رررم وففرررذو  ف ففيفرررر
  رررر ا وف  رررربا  ررررن وف رررريق  أق ررررم  الررررف وف ب ررررا شررررعببن أن ؟"!القييييانون راعييييي

، إ  رررب ب  يإاررربدت وف  رررم   رررر يذفررر  ب عررر   ر  رررب نررربي  ررر   فبفرررر ارررن  ررر ك اررربدظ
 .يوفي ن يوف ف ف  وفشبب فل بم  ، ي د   فألن بظ 

يقبررررظ وض  فرررربظ إفررررف  رررر وظ آ ررررم أيد أن أيعرررر  فلررررد  يم برررر     فررررك أ  رررر ظ ديم 
م هرررب ي عرررم  بررر ن  ررر ك اررربدظ ب لررر  وف بررربدموت، يإ  رررب أيمد هرررب يذ رررمت ب  رررر  ع

 ررر  وفررري ن ألشررر م إفرررف اررردك  يعررريا  ر يألبرررمهن ب  رررر ارررب م فرررك   رررن  ينررريدو  
 . ف  ك ديم   ك ابدظ  ع د  ي  عم  ي  ما 

  ررر ك فرررك"يأيد أن أيعرر   رررذف  بررر ن إدارربي وف ب رررا بررر ن ي ررربئق وف رري ةم   وف رررب   
  رررم  هررري وداررربي ،"   ررر ب     ررر ب   أ رررب ت قرررمن ي   هرررب   ررر    رررذ ا هرررب وف رررد  

    إ  قرررب،   ه رررب  وفعد رررد  رررن وفب ررري  يوف  ببررربت   بيفرررت وفي ررربئق وف رررذ يمت  ررر
الرررررف  رررررب ظ وف  ررررربظ، ض وف  رررررم،   رررررم  وف ب رررررا ا  ررررر   رررررببه  . يببف ة ررررر ظ

افررريد  رررن  ررربم   وف ررر ا وفشررر يا  " وفة رررظ وفعبشرررم  رررن وفنررر ي وف رررب   ف  ببرررر 
 شررررهد يقررررد و ". وف رررري ةم   وف ررررب  " فهررررذو وف يعرررري    ررررت ا رررريون " وفعموقرررر 
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  ررر ك"   ررربا  ي ررر ! شرررعببن ببفرررذوت بهرررذو وف  ررربا  ررر   فبفرررر  يعررري  وف  بقشررر 
 وفيو رررد وفة رررظ  بفرررد ي ررر وم  ي ررر   ررربن      ررر    رررم  ،"  بعرررظ  ررر مت -اررربدظ

 ا ررررريون   رررررت وف رررررب   فل ررررري ةم    ببه رررررب   رررررن وأليظ وفنررررر ي  رررررن يوفعشرررررم ن
 ررررب  يه رررب  ب ررر   ".وفعموقررر  وفشررر يا  فل ررر ا وف رررب   وف ررري ةم   قرررموموت"

   رررربت  ه رررر   رررر  "  رررر    رررربا " وف رررري ةم   وف ررررب   فل رررر ا"   ررررت ا رررريون 
ين  ررررررب وف  ررررررا . ف ب ررررررا هررررررذ  وف ررررر يم"  ررررربم   وف رررررر ا وفشرررررر يا  وفعموقررررر 

هرررذو  عررر   ارررن . وف رررذ يمت  بعرررت يي ارررت  رررن قبرررظ وف ررر ا وفشررر يا  وفعموقررر 
ف  رررر    ررررمر ي ررررعبد " دمو رررربت  رررر   رررربم   وف رررر ا وفشرررر يا  وفعموقرررر "  رررربا 

   ررررربيضن وف يعرررري   ررررر  وفة رررررظ وف رررربدر اشرررررم   رررررت ا ررررريون    ررررمر،   ررررر 
ا  ابررررد  ررررب ذفررر   رررردا ". 1191وف ررري ةم   وف  برررر  وف ررررب   يو  ةبعررر   شررررم ن "

   ررررذ ا هررررب وف ررررد    رررر ك فررررك"برررر ن ي رررربئق وف رررري ةم   وف ررررب    وف  رررر ن شررررعببن
ه رررذو  ي رررظ شرررعببن  ررر  و  مويو رررر ".    ررر ب     ررر ب   أ رررب ت قرررمن ي   هرررب   ررر 

 .   ا  وفعموق الف وف  ا وفش ي

 عقيييود ثالثييية لنحيييو ه عبيييد عيييامر صيييا  هيييل -: وهيييو 3 رقيييم السيييؤال إليييى لننتقيييل

 كييييان إذا السياسييييية؟ وتقيييياريرح النظرييييية  العراقييييي الشيييييوعي الحييييزب وثييييا ق أهييييم
 .موثقة أدلة المطلوب بنعم الجواب

"... شيييعبان الييدكتور كتييياب فييي نصييياج  العبييارة هييذح ليييورود السييؤال هيييذا طرحييت لقييد
 الشييييوعي الحيييزب)  وثا قيييه أهيييم عقيييود ثالثييية لنحيييو ه عبيييد عيييامر صيييا  حيييي 

 ا دعيييياء هييييذا بتخط يييية قمييييت لقييييد...".  السياسييييية وتقيييياريرح النظرييييية( العراقييييي
 المركزيييية اللجنييية خيييارا أصيييبح ه عبيييد عيييامر بيييأن عرفنيييا إذا: " يليييي ميييا وذكيييرت

. 1659 عيييام مييين تبيييدأ عقيييود فالثالثييية  1615 عيييام المنعقيييد الرابيييع الميييؤتمر فيييي

 ثالثيييية وعقييييد والثاليييي   الثيييياني كونفرنسييييين الفتييييرة هييييذح خييييالل الحييييزب عقييييد لقييييد
 األساسيييية الحيييزب وثيييا ق أن المعيييروف ومييين. والرابيييع والثالييي  الثييياني ميييؤتمرات
 النظييييام تجديييييد أو وتعييييديالت الحييييزب بييييرام  أ  والتنظيمييييية والسياسييييية النظرييييية
. ا جتماعييييييات هييييييذح فييييييي قييييييرت   مهميييييية تاريخييييييية لفتييييييرات تقييماتييييييه أو الييييييداخلي
 صييييا ة فيييي مهمييياج  دور ه عبيييد لعيييامر كيييان اليييذ  الثييياني الكيييونفرنر فباسيييتثناء
 عبيييد عيييامر فيييان لشيييعبان  المفتوحييية رسيييالتي فيييي إلييييه أشيييرت ميييا وهيييذا وثيقتيييه 

 الكيييونفرنر عييين الصيييادرة الحيييزب وثيييا ق كتابييية فيييي مسييياهمة أ  ليييه ليسيييت ه
 يثبييييت ميييين وأتحييييد  واحييييدة بجمليييية و  رة المييييذكو الثالثيييية والمييييؤتمرات الثاليييي 

  .العكر
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 والعربيييية العراقيييية عالقاتيييه فيييي السياسيييي وثقليييه الحيييزب" عقيييل" ه عبيييد عيييامر
 ميين تركييه ومييا الزمييان ميين عقييود ثالثيية نحييو طيليية كتبييه مييا إلييى إضييافة واألممييية 

 يييييدر  أ  ولكيييين التغيييييير  هييييذا علييييى لييييد  اعتييييرا   ". وسياسييييي فكيييير  أثيييير
 كتابييييه فييييي وردت التييييي الصيييييغة عيييين تختلييييف الصيييييغة هييييذح إن انشييييعب الييييدكتور
 المقترحيييية المعدليييية الطبعيييية فييييي إدراجهييييا عليييييه فيجييييب ذليييي  أدر  فيييينذا نوعييييياج 
   !ذل  عن معفي فهو ذل  يدر  لم إذا أما للكتاب؟

 ميين اخرجييوا أو خرجييوا الييذين سييلو  كييان هييل: يلييي مييا فهييو 4 رقييم السييؤال أمييا 

 1615 عييييام الرابييييع مييييؤتمرح فييييي العراقييييي لشيييييوعيا للحييييزب المركزييييية اللجنيييية

 أم صيييييحيحاج  كييييان التنظيميييييية أطييييرح خيييييارا ميييين" مسيييييارح تصييييحيح" ل ونشييييطوا
 ودمقرطتييييه؟ الحييييزب تجديييييد فييييي وسيييياهموا إطييييارح داخييييل نشييييطوا الييييذين سييييلو 

 .موثقة أدلة يتطلب الجواب

 ييييزال ميييا الحليييوا ي شييييوعيون  أننيييا صيييحيح" يليييي ميييا شيييعبان الحسيييين عبيييد ييييذكر
ييييية ويعتبرهييييا البطاقيييية مييييليح  أن منييييذ شخصييييياج  وأنييييا  "الجنيييية" إلييييى الييييدخول هو 

 أعيييد ليييم قيييرن  ربيييع عييين يزييييد ميييا الروتينيييي والمسيييلكي التنظيميييي العميييل تركيييت
 الحقيقييييية تعنيييييي ليييييي بالنسيييييبة فالشييييييوعية الوجدانيييييية  ببطييييياقتي سيييييو  أكتييييير 
عي أن أفهييييم أنييييا. سييييابقا   بييييه استشييييهدت الييييذ  اليييينع آخيييير إلييييى والجمييييال  أ  يييييد 
 ميين تنظيمييه موقييف عيين النظيير بصييرف تنظيييم  فييي كييان إذا شيييوعي بأنييه شييخع
عي تنظيييييم فييييي الشييييخع يكييييون   أن أمييييا. العراقييييي الشيييييوعي الحييييزب  بأنييييه ويييييد 

 .الشيوعي لمفهوم تشويه فهذا ممكن  فغير شيوعي 

 فهيييذا" الجنييية" إليييى اليييدخول هويييية الحيييزب فيييي عضيييويته يعتبييير الحليييوا ي أن أميييا
 فالسيييعادة الوجيييود  بهيييذا سيييعيد وهيييو. الجنييية فيييي اآلن موجيييود ألنيييه صيييحيح   يييير

 .الخنوع في والتعاسة النضال في

 األميييير ووصييييل احتضييييانهم  سييييبيل فييييي جهييييداج  الحييييزب يييييدخر فلييييم اآلخييييرون أمييييا
 علييييهم وييييتلفظ معيييه  للتفييياهم زاروح الحيييزب  قييييادة مييين رفييياق يطيييرد أن بكبييييرهم
 قييييادة عليييى ذلييي  واسيييتكثار خيييرين اآل كرامييية عليييى التبييياكي فلمييياذا. نابيييية اج ألفاظييي

  إهانته؟ منه ويتوقع أحد لمواجهة مستعد شعبان هل. الحزب؟
 

 سيييلطان حسيييين ميييع ظلمييياج  طييياهر  الوهييياب وعبيييد عبيييود ناصييير يحشييير شيييعبان نإ
 هيييو وبقيييي الدكتاتوريييية السيييلطة ميييع للتعييياون ذهبيييا فييياألخيران. الرضيييا عبيييد وماجيييد
 ييييذهبا فليييم طييياهر الوهييياب وعبيييد ودعبييي ناصييير أميييا. النتيييا   ينتظيييرون ونواآلخييير
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 رفعيييت التيييي الميييذكرة يوقعيييا وليييم الحييياكم الحيييزب ميييع يتعاونيييا وليييم الهيييدف  لييينفر
 عبييييود ناصييير. الحيييزب بعلييييم ا ثنيييان ورجيييع. الدكتاتورييييية وسيييلطته البعييي  لحيييزب

 مييييع بالتفيييياهم طيييياهر الوهيييياب وعبييييد  أحمييييد كييييريم الرفيييييق مييييع المباشيييير بالتفيييياهم

 .السطور هذح كاتب

 الشييييأن ذو  مييييع تحقيييييق تحتيييياا كثيرة بعضييييها واتهامييييات أمييييور انشييييعب يطيييير 
 األسيييلوب بهيييذا ويسيييتهدف جييييداج  ذلييي  يعيييرف وهيييو تحقييييق  لجيييان تتطليييب وبعضيييها

 .للنقاش المطروحة األساسية القضايا تمييع

 نعييييش وكأننيييا يتحيييد  شيييعبان أن أ حيييظ الحيييزب  بسياسييية األمييير يتعليييق ميييا وبقيييدر
 ا تفاقيييية تجييياح موقيييف باتخييياذ الحيييزب طاليييبي عنيييدما البييياردة  الحيييرب زمييين فيييي
 فيييي ا سيييتعمارية اليييدول ميييع ا تفاقييييات مييين الحيييزب لمواقيييف مطيييابق  أمريكيييا  ميييع

 والداخليييييييية واإلقليميييييييية الدوليييييييية الظيييييييروف متجييييييياهال المبييييييياد  الملكيييييييي العهيييييييد
. الحيييزب وطنيييية عليييى للمزاييييدة با سييية محاولييية فيييي وذلييي  والمختلفييية  الملموسييية
 والحييييزب لالحييييتالل تأييييييداج  الحكييييم مجليييير فييييي الحييييزب  اشييييترا شييييعبان ويحسييييب
 لييم اولكننيي. ا حييتالل إنهيياء فييي للتسييريع اج آخيير اج ميييدان صييواب  علييى وهييو اعتبييرح 
 عييام أمييين أن حتييى: "الفرييية هييذح شييعبان الحسييين عبييد ويكييرر يعيييد لميياذا نعييرف
 شييييعبان ألن فرييييية أقييييول". شيييييعياج  بصييييفته ا نتقييييالي الحكييييم مجليييير دخييييل الحييييزب

 بييييأن أيضيييياج  الحلفييييي جاسييييم السياسييييي المكتييييب عضييييو أوضييييح أيييييام وقبييييل فيعيييير
 بريمييير عزييييز وأخبييير أو ج  بريمييير قابليييه اليييذ  محميييد عزييييز الرفييييق كيييان المرشيييح

 موسيييى  مجييييد حمييييد هيييو الحيييالي السيييكرتير وأن للحيييزب السيييابق السيييكرتير بأنيييه
 للحيييييزب المركزيييييية اللجنييييية سيييييكرتير باعتبيييييارح الحكيييييم مجلييييير األخيييييير ودخيييييل

 المعيييييب وميييين(! شيييييعة قحييييط حسييييبال ) شيييييعي ألنييييه ولييييير العراقييييي  لشيييييوعيا
 .المفضوحة الفرية هذح تكرار

حييياول شيييعبان اإلسييياءة إليييي  والتجييياوز عليييى  فيييي محاولييية اسيييتفزاز  لجييير  بعييييداج 
عليييى سيييبيل   فتحاشييييت وترفعيييت عييين ذلييي . عييين المواضييييع األساسيييية فيييي الحيييوار

 التاريخييييية الرواييييية كانييييت لييييو باليييي  ميييياف: "...المثييييال   الحصيييير  يييييذكر مييييا يلييييي
 كتابييية تكيييون أن عند يييذ أسيييتبعد فيييال المهييييمن  ا سيييتقطاب هيييذا مثيييل نطييياق خيييارا
 اإلدارة يمسيييي  ميييين أ  هييييو  لمعيييييارح طبقيييياج  مختلفيييية   يييييرح أو الحلييييوا ي جاسييييم

 منطيييق وهييو بيياإلدارة أمسييي  كيييف عيين النظييير بغيي  مييديراج  باعتبيييارح لييه سينصيياع
سيييوف   أعليييق عليييى ذلييي  وأتييير  الحكيييم  ."ومبيييد ي يسياسييي اعتبيييار أ  مييين خيييال

 .للقار  لكي يحكم من هو المبدأ  عبد الحسين شعبان أم كاتب هذح السطور
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ر يييم النكيييد فيييي هيييذا الحيييوار فيييننني أعتبييير نتيجتيييه ايجابيييية عليييى صيييعيد ا نترنييييت 
فانييييا سييييعيد بييييذل  وسييييعادتي ستتضيييياعف عنييييدما أقييييرأ كتيييياب الييييدكتور . والصييييحف

بان معييييد ج وفقييييا لمييييا جيييياء فييييي مقالييييه عيييين سييييالم عييييادل  وأن عبييييد الحسييييين شييييع
لوضيييييع األميييييور فيييييي   يشيييييذبه مييييين نزعييييية العيييييداء للحيييييزب الشييييييوعي العراقيييييي

 .نصابها

 2114أيار  12

 رابط مقال الكاتب عبد الحسين شعبان

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=41416
3 

 

***** 

 

 !نصمت لم نحن

 

ار. د نشييييير " النيييييار" موقيييييع فيييييي 2111 الثييييياني كيييييانون 5 بتييييياريح ييييييلالجم سيييييي 

 تاريخيييييية ذاكيييييرة مشيييييروع" عنيييييوان تحيييييت دعيييييوة أخييييير   مواقيييييع فيييييي وربميييييا

 عليييى قيييرن نصيييف"  بعنيييوان األول القسيييم كيييان و" -2-و -1- القسيييمان.. عراقيييية

 دعييييييوة"  فرعييييييي بعنييييييوان وبييييييدأح" 1656 مييييييارر/  آذار 1 الموصييييييل مأسيييييياة

 :يلي بما استهله وقد" للجميع

 ميين بالموصييل حييل   مييا علييى هييذا يومنييا حتييى وخفايييا صييمت ميين يسييود لمييا نظييرا "
 العيييراق فيييي الجمهيييور  الحكيييم أبيييد منيييذ وصيييراعات وكيييوار  وميييعر انقسيييامات

 البيييدء الضيييرورة مييين وجيييدنا فقيييد   هيييذا يومنيييا حتيييى 1651 يولييييو/  تميييوز 14 فيييي

 صييييور أو أوراق أو معلومييييات أييييية يمتليييي  ميييين كييييل ودعييييوة  "المشييييروع" بهييييذا

..  تالهيييا وميييا سيييبقها وميييا 1656 عيييام المأسييياوية الموصيييل أحيييدا  عييين وشيييواهد

 تاريخيييييية ليييييذاكرة المفتيييييو :  المشيييييروع"  هيييييذا ضيييييمن بهيييييا يشيييييار  أن يمكنيييييه
 بدايييية   الموصيييل مأسييياة عييين"  الموضيييوع"  هيييذا يكيييون أن اخترنيييا لقيييد.  عراقيييية
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 رابيييط.. ". ) عاشيييتها التيييي المرييييرة األحيييدا  عليييى قيييرن نصيييف ميييرور بعيييد أوليييى
 : يلي ما أيضاج  القسم هذا في وجاء(.المقالة بهذح مرفق الموضوع قسمي

 سييياهم أو شيييهدها التييي األحيييدا  عيين ذكرياتيييه بعيي  كتيييب ميين هنيييا  أن صييحيح" 
 الشييييوعيين قبيييل مييين حيييد  ميييا بكيييل ييييذكر اهتميييام أ  أجيييد ليييم ولكييين   صييينعها فيييي

 األسيييييييياتذة وميييييييينهم   القيييييييوميين ميييييييين الييييييييبع  سيييييييجله بمييييييييا مقارنيييييييية ميييييييثال
 الميييرء يليييزم ولمييياذا ؟ الصيييمت لمييياذا ييييدر  كلنيييا: " أيضيييا ويقيييول. اليييح...الميييؤلفين

 يصيييمت بحيييي ..  السيييايكلوجي القسييير حيييا ت أقسيييى مييين وتلييي  ؟ بالصيييمت نفسيييه
 األوضييياع تبيييدل ومخافييية!  واجتماعييييا سياسييييا علييييه يحسيييب قيييد لميييا مخافييية الميييرء

 منهييييا عييييانى ومييييا وتبييييد تها السييييلطة قبييييل وقسييييوته المجتمييييع سييييطوة ومخافيييية! 
 !" النار

 

ار اليييييدكتور معلوميييييات إن  األمييييير يتعليييييق ميييييا بقيييييدر صيييييحيحة  يييييير الجمييييييل سيييييي 
 وأدبياتيييييه  العراقيييييي الشييييييوعي الحيييييزب وثيييييا ق تصيييييفحنا ميييييا فييييينذا. بالشييييييوعيين

 الجيييييادة الدراسيييييات مييييين عيييييدد عليييييى لعثرنيييييا الجدييييييدة  الثقافييييية مجلييييية وخاصييييية
 ومنهييييا عراقيييييون ونشيييييوعي ألفهييييا كتييييب فييييي ورد مييييا إلييييى إضييييافة للشيييييوعيين 

 :الحصر   المثال سبيل على

  "مخضيييرم شييييوعي ذاكيييرة فيييي السييينين صيييد " خيييير  زكيييي الفقييييد ميييذكرات  ييي 1

كيييز بشيييكل الموضيييوع تنييياول حيييي   أخطييياء وينتقيييد يليهيييا وميييا 214 الصيييفحة فيييي مر 

يييل وهكيييذا" القيييول إليييى ويخليييع الحيييزب  مييين أعضييياء بضيييعة جرييييرة الحيييزب تحم 
 موقييييف تحييييرا وقييييد. المتمييييردين تجيييياح المليييي  ميييين أكثيييير ملكيييييين كييييانوا أعضييييا ه
 ". الشيوعي الحزب

 يوسيييف نييياجي ثمينييية تيييأليف  "مناضيييل سييييرة عيييادل  سيييالم" المعنيييون الكتييياب  ييي 2

 نيوالثالثييي الثالييي  الفصيييل كرسيييا الليييذان خاليييد ونيييزار( عيييادل سيييالم الشيييهيد زوجييية)
 األوليييييى  الطبعييييية األول  الكتييييياب مييييين األخيييييير الفصيييييل وهيييييو الموصيييييل ألحيييييدا 

 يشيييمل والفصيييل. 2111 عيييام بغيييداد فيييي والثقافييية للنشييير الميييد  دار مييين الصيييادر

 الشيييواف الوهيياب عبييد مييؤامرة" عنييوان تحييت وهييو الكبييير القطييع ميين صييفحة 29

 .1656 مارر/آذار 1

 الحيييزب تييياريح مييين عقيييود"  أجيييزاء ثالثييية فيييي سيييباهي عزييييز المؤليييف كتييياب  ييي 3

 كيييييرر وقيييييد. 2113 غييييدادب  ييييي الجديييييدة الثقافييييية منشييييورات" العراقيييييي الشيييييوعي
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 الكبيييير القطيييع مييين صيييفحة 44 وشيييمل للموضيييوع عشييير السيييابع الفصيييل المؤليييف

 ميييؤامرة  ييي العسيييكر  والتميييرد التيييعمر إليييى السياسيييي الصيييراع مييين" عنيييوان وتحيييت
 الشواف

 كتيييب سيييابق وشييييوعي عييييان شييياهد وهيييو الحميييداني حاميييد األسيييتاذ المؤليييف  ييي 4

 فييييي الشييييواف الوهيييياب عبييييد الييييركن العقيييييد انقييييالب"  عنييييوان تحييييت صييييفحة 12

  ييي الحيييدي  العيييراق تييياريح مييين صيييفحات" كتابيييه مييين الثالييي  الفصيييل فيييي" الموصيييل
 الفصيييييل فيييييي ا نقيييييالب عواقيييييب بتيييييدوين الموضيييييوع وأكميييييل  "الثييييياني الكتييييياب
 األوليييى الطبعييية السيييويد   ييي مييييديا ميشيييون النشييير دار إصيييدار والكتييياب. الخيييامر

اج  الموضييييوع ونشيييير. الشخصييييي موقعييييه فييييي موجييييود والكتيييياب 2115  وهييييو حييييديثج

  ييي للتييياريح شيييهادة"  عنيييوان تحيييت ا لكترونيييية المواقيييع مييين العدييييد فيييي موجيييود
 " الشواف العقيد انقالب وبعد قبل الموصل أحدا  حقيقة

 كاتييييب تيييأليف مييين" العراقيييي الشييييوعي الحيييزب تييياريح فيييي محطيييات" كتييياب  ييي 5

 الحييييزب تيييياريح ميييين عقييييود" لكتيييياب نقدييييية قييييراءة بمثابيييية وهييييو السييييطور  هييييذح

 للثقافييية المزدهيييرة اليييرواد دار إصيييدار  3 رقيييم فيييي الميييذكور" العراقيييي الشييييوعي

 مكتبتيييي فيييي وكيييذل  التميييدن مكتبييية فيييي موجيييود الكتييياب. 2116 بغيييداد  ييي والنشييير

ييييرر وقيييد. ا لكتييييرونيتين العيييراق ينييييابيع وموقيييع النييييار موقيييع  السييييابع الفصيييل ك 
 هييييذح كييييل بعييييد فهييييل" الموصييييل فيييي الشييييواف مييييؤامرة" عنييييوان تحييييت للموضيييوع

 بتفسييييرات ذلييي  تفسيييير ثيييم ومييين بالصيييمت   يييذون الشييييوعيين بيييأن القيييول يمكييين
 المييرء يصييمت بحييي : "... كييالقول ومضييرة  مبييررة  ييير أنهييا عنهييا يقييال مييا أقييل

!  األوضيييياع تبييييدل ومخافيييية!  واجتماعيييييا سياسيييييا عليييييه يحسييييب قييييد لمييييا مخافيييية
 النيييار منهييا عييانى ومييا وتبييد تها السيييلطة قبييل وقسييوته المجتمييع سييطوة ومخافيية

."! 

ار. د يشييير  سييجله لمييا قراءتنييا إن القييول ينبغييي"  أنييه إلييى دعوتييه فييي الجميييل سييي 
 العيييراق فيييي ا جتماعيييية الطبقيييات عييين المعيييروف كتابيييه فيييي بطييياطو حنيييا الميييؤر 

 أخطيييياء جمليييية عيييين تنبؤنييييا   1656 عييييام الموصييييل أحييييدا  حييييول معلومييييات ميييين

 الميييييؤرخين عليييييى وينبغيييييي   بطييييياطو حنيييييا ارتكبهيييييا خطييييييرة وانتهاكيييييات كبييييييرة
 بطييييياطو يعلنيييييه واضيييييحا انحييييييازا أن كميييييا..  لهيييييا ا نتبييييياح العيييييراقيين والبييييياحثين

 !".أخر  أطراف حساب على لطرف

   خطيييييرة وانتهاكييييات كبيييييرة أخطيييياء بارتكيييياب لمييييؤر  ا تهييييام توجيييييه أن أعتقييييد
 أ  أو نفسييييه الييييدكتور بييييان أظيييين و . ملموسيييية أدليييية ذكيييير بييييدون يييييتم أن يمكيييين
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 انحيييييازاج  بطييياطو أعلييين وأييييين. أدلييية بيييدون ذليييي  عنيييه يقيييال أن يقبييييل آخييير ميييؤر 
 علييييى لطييييرف انحيييييازح مييييؤر  إعييييالن صييييعوبة إلييييى يشييييير المنطييييق أن واضييييحاج؟
 قيييرأت لقيييد. وخطيييير مهيييم وسياسيييي اجتمييياعي صيييراع فيييي أخييير  أطيييراف حسييياب
 إعالنييياج  فييييه أجيييد وليييم   الموصيييل أحيييدا  عييين بطييياطو كتبيييه اليييذ  الفصيييل مجيييدداج 
ييي عييين واضيييحاج   فيييي الواضيييح  اإلعيييالن ذلييي  عليييى اليييدكتور ييييدلنا أن أرجيييو. ميييا زتحي 

 . نصاج  قال وماذا صفحة أية

 الطبقييييات  يييي العييييراق" كتيييياب مؤلييييف بطيييياطو حنييييا والمييييؤر  الباحيييي  ركييييرج  لقييييد
ييي الكاتيييب ييييذكر ليييم لمييياذا أعيييرف ليييم" )الثوريييية والحركيييات ا جتماعيييية  الجمييييل ارس 

 منييييه وحييييذف مييييدلو تها  الكتييييب فألسييييماء ل األصييييو حسييييب كييييامالج  الكتيييياب أسييييم
 كتابييييه ميييين الثاليييي  الجييييزء فييييي للموضييييوع كييييامالج  فصييييال"( الثورييييية والحركييييات"

 ". 1656 مارر/آذار الموصل" عنوان تحت

 بعضيييها إليييى أشيييرت وقيييد بطييياطو  كتييياب فيييي المعلوماتيييية األخطييياء بعييي  هنيييا 
 اليييذ  كتيييابي مقدمييية فيييي الحزبيييية وبمراكيييزهم الشييييوعيين بأسيييماء تتعليييق والتيييي
 علييييى كثيييييرا تييييؤثر أن يمكيييين   األخطيييياء تليييي  أن إلييييى أكييييدت ولكننييييي ذكييييرح  ميييير

 تلييييييي  أن وباعتقييييييياد . للمؤليييييييف والفكرييييييية السياسيييييييية وا سيييييييتنتاجات األحكييييييام
 ونزاهييييية بحياديييييية التشيييييكي  بمكيييييان الصيييييعوبة ومييييين. مقصيييييودة  يييييير األخطييييياء
 حسيييياب علييييى جهييييةل با نحييييياز بطيييياطو الفقيييييد اتهييييام يمكيييين و  بطيييياطو  ومهنييييية
يييي هييييذا لمثييييل باعيييي  أو مسييييو  ميييين هنييييا  فلييييير   أخيييير جهييييات  وكتيييياب. زالتحي 
 اآلن  لحيييد المعاصييير العيييراق عييين كتيييب ميييا وأشيييمل أحسييين هيييو بطييياطو حنيييا الفقييييد
 عليييى معلومييات ميينجم وهييو. الكثييييرين نظيير وجهيية ميين بيييل فقييط  نظيير  فييي لييير
 .ه فتح جرجير المؤلف تعبير حد

ار. د الكاتييب يشييير  حييد  كمييا يسييجل لييم األحييدا  تليي  تيياريح إن" إلييى الجميييل سييي 
 الرسيييييمي األمييييين واختفيييييي   فجيييييأة السيييييلطة تبخيييييرت عنيييييدما   أييييييام بضيييييعة فيييييي

 ومراكيييز الشيييوارع عليييى الشيييعبية المقاومييية مليشييييات وسييييطرة الجييييش وتشيييرذم
 "أياما دامت التي ا ستباحة إلى البلدة فتعرضت الشرطة

 األميييير ولكيييين المدينيييية اسييييتباحت الشييييعبية المقاوميييية وكييييأن الصيييييغة هييييذح تييييوحي
 عنيييدما الموضيييوع  مييين الثييياني القسيييم فيييي ورد ميييا خيييالل مييين ذلييي  بغيييير سيتضيييح
   الكبيييير  األحييييدا  هييييامش علييييى حييييدثت مأسيييياوية أحييييدا  ثميييية"  الكاتييييب يييييذكر

 ودخييييالء عصييييابات بأيييييد  المدينيييية  ييييدت عنييييدما األمييييور انفييييالت بعييييد وخصوصييييا
ييييير ماعييييييةاجت حسيييييابات تصيييييفية وجيييييرت..  وأجيييييراء  أحقيييييادح عييييين اليييييبع  وعب 
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 هييييامش علييييى حصييييلت فا سييييتباحة..".  وتشيييينيعا نهبييييا..  وتييييدميرا قييييتال وثاراتييييه
 ليييي وأكيييد فيهيييا  دخيييل الشيييعبية المقاومييية أو للشييييوعيين يكييين وليييم األحيييدا  تلييي 
 ولنيييا. عييييان شييياهد وهيييو الحميييداني حاميييد الكاتيييب المقيييال  هيييذا أكتيييب وأنيييا ذلييي  
 .قليل بعد وصلالم في المقاومة لدور عودة

 تشييييكلت التييييي وهييييي بالمليشيييييات الشييييعبية المقاوميييية تسييييمية الصييييحيح ميييين وهييييل

 إلييييى الشييييباب الحكوميييية ودعييييت 1651 آب ميييين األول فييييي الحكوميييية ميييين بقييييانون

 فيييي العراقيييية اليييوزارات تييياريح راجيييع. )كبييييراج  عليهيييا اإلقبيييال وكيييان فيهيييا التطيييوع

 جيييزء فهيييي وبيييذل (. 151 ع الحسيييني  اليييرزاق عبيييد السييييد الجمهيييور   العهيييد

 الجييييش مييين الشيييعبية المقاومييية ضيييباط كيييل وكيييان العراقيييية  المسيييلحة القيييوات مييين
 . الشرطة مراكز في سالحها كان كما العراقي

ييي وقيييد  دعييياح الشيييعب إليييى نيييداء 1651 آب 9 فيييي العراقيييي الشييييوعي الحيييزب هوج 

 الحيييزب تأيييييد عييين فييييه وأعلييين الشيييعبية المقاومييية جييييش فيييي ا نخيييراط إليييى فييييه
 تصييييرف تحييييت قييييواح كييييل يضييييع وأنييييه تشييييكيلها  فييييي الحكوميييية لخطييييوة القيييياطع

لييييت وعنييييدما. الجمهورييييية  أ  لهييييا يبييييق لييييم حكييييومي بقييييرار الشييييعبية المقاوميييية ح 
 ميييع. حكوميييية مؤسسييية رسيييمي  شيييعبي جييييش الشيييعبية المقاومييية كانيييت لقيييد. أثييير
 فييييي اسييييتخدمت أداة إلييييى لييييتتحو   قييييد الشييييعبية المقاوميييية أن نكييييران يمكيييين   ذليييي 
 عنهيييا الكثيييير قييييل لقيييد. منهيييا المتبييياين الموقيييف هنيييا ومييين السياسيييية الخالفيييات حيييل
 أن يمكيييين   المييييرء أن إ . أخطا هييييا فييييي وبوليييية أحيانييييا خصييييومها عليهييييا ودر

 ميييين بتشييييجيع وبعضييييها عليهييييا  أقييييدمت التييييي التجيييياوزات ميييين كثييييير ميييين يعفيهييييا
 الموضييوع  ميين نيالثييا القسييم فييي  40. األقييل علييى بعلمهييا أو ذاتهييا السييلطة قيييادة
 ولكنهييييا حقيييياج  مؤلميييية وهييييي" ومؤلميييية صييييامتة تاريخييييية ذكريييييات" بعنييييوان وهييييو
 أن البدايييية منيييذ   وعلينيييا: " يليييي ميييا الجمييييل. د ييييذكر رأينيييا  كميييا صيييامتة ليسيييت
 عواطييييييف أييييييية ميييييين ومتجييييييردين..  وموضييييييوعيين وحييييييياديين منصييييييفين نكييييييون

   فحسييييب األحيييدا  هيييذح ليييير تقيييييم فييييي أيديولوجيييية عالقيييات أيييية أو   سياسيييية
 ا نقسيييام يالزميييه اليييذ  العراقيييي تاريخنيييا وخصوصيييا   التييياريح كيييل كتابييية فيييي بيييل
 ” .. دوما

 فيييي ممكنييية  يييير المطلقييية والموضيييعية والحيييياد اإلنصييياف أن وليييو نتمنييياح  ميييا هيييذا
 وإليييى أبيييى  أم شييياء يضيييفي  التييياريح فكاتيييب. يكتبيييه اإلنسيييان ميييادام التييياريح كتابييية

                                                             
   الكتييياب"العراقيييي الشييييوعي الحيييزب تييياريح مييين عقيييود"  سيييباهي ييييزعز كتييياب راجيييع - 40

  .263الثاني  ع 



77 

 

 كتابييية الممكييين مييين ذلييي  ميييع. يكتيييب ميييا عليييى ذاتيييه مييين شيييي ا ذا   أو الحيييد هيييذا
 عنيييييدما خاصييييية والموضيييييوعية  والحياديييييية اإلنصييييياف مييييين كبيييييير بقيييييدر التييييياريح

 .إليها يركن وثا ق إلى الكاتب يستند

 منيييذ وموضيييوعياج  وحياديييياج  منصيييفا يكييين ليييم الفاضيييل الكاتيييب بيييأن أزعيييم أن بنمكييياني
 عليييى مقبيييول  يييير تجييياوز هيييذا وفيييي بالصيييمت  الشييييوعيين اتهيييم عنيييدما البدايييية
 يكييين ليييم كميييا. بنيييا مييير كميييا صيييمتهم بادعييياء إلييييهم أسييياء وقيييد والحقيقييية  الواقيييع
 وليييم بالمليشييييات  رسيييمية  مؤسسييية وهيييي الشيييعبية المقاومييية تسيييميته فيييي دقيقييياج 
 .وإنصاف بوضو  والسلبي اإليجابي دورها يعر 

 الصيييراع جنايييية إن: "بييياآلتي للتيييو ناقشيييناها التيييي الفقيييرة الجمييييل اليييدكتور ويكميييل
ييييل إنمييييا   سيييينة خمسييييين قبييييل المعاصيييير العييييراق فييييي ولييييد الييييذ  السياسييييي  يتمث 
 التيييييي تداعياتيييييه أهيييييم مييييين واحيييييدا وكيييييان   أنتجيييييه اليييييذ  ا جتمييييياعي با نقسيييييام
 ألن الييييرأ   لهييييذا الجميييييع تجاهييييل فييييي  رابيييية   أن أعتقييييد!".  الجميييييع يتجاهلهييييا
 السياسييييي الصييييراع يولييييد الييييذ  هييييو ا جتميييياعي ا نقسييييام بييييأن يعرفييييون الجميييييع

 وليييد اليييذ  وهيييو تميييوز 14 ثيييورة قبيييل موجيييوداج  ا نقسيييام هيييذا وكيييان العكييير ولييير

 وانتفاضيييية 1641 عيييام فييييي كيييانون وثبيييية مثيييل السياسييييية الصيييراعات ميييين العدييييد

 لنصيييييرة 1659 عيييييام فيييييي الثييييياني تشيييييرين وانتفاضييييية 1652 عيييييام فيييييي تشيييييرين

   المثييييال سييييبيل لييييىع المحلييييية  األحييييدا  ميييين و يرهييييا هييييذا. المصيييير  الشييييعب

 نفييير مييين الحيييي مدينييية وانتفاضييية 1659 أيليييول فيييي الموصيييل إضيييراب الحصييير 

 . 1651 ربيع في األوسط الفرات فالحي وانتفاضة العام

 وا نقسيييييام السياسيييييي الصيييييراع بيييييين متبيييييادل تيييييأثير عالقييييية هنيييييا  بيييييأن ينكييييير  
 فيييي األمييير كيييان وهكيييذا. يوليييدح   ولكييين الثييياني يعميييق أن ليييألول ويمكييين ا جتمييياعي

 .هذا يومنا وإلى سحيق زمن منذ البشرية المجتمعات تاريح

 عييينهم الشييييوعيين خصيييوم قاليييه ميييا كيييل الشيييديد  األسيييف ميييع الجمييييل . د ويكيييرر
 عييين القلييييل النيييزر سيييو  ييييذكر وليييم المقيييال  فيييي مختلفييية بصيييية األحيييدا  هيييذح فيييي

 ميييا كيييل حصيييل لميييا والخيييارجي اإلقليميييي والتيييدخل تيييعمرهم ليييو  اليييذين المتيييعمرين
 صييييحيحا كييييان والمتييييعمرين المييييؤامرة لقمييييع حصييييل مييييا كييييل أن يعنييييي و . حصييييل

 المعنييييون يثيييق أن يمكييين كييييف أتسييياءل ذلييي  قبيييل ولكييين. قلييييل بعيييد ذلييي  وسييينتناول
 أن يمكييين وكييييف اإلدانيييات؟ وتلييي  ا نحيييياز هيييذا كيييل بعيييد بالمشيييروع  بالمسييياهمة

 معرفييية دون مييين اطرفييي نيييدين   أن علينيييا: "يقيييول عنيييدما الكاتيييب بشيييروط يثقيييوا
 قبييييل الموصييييل فييييي جيييير  مييييا بييييأن نقييييول اننييييا" أو  "اآلخيييير الطييييرف بييييه قييييام مييييا
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 ومتشييييابكة   جييييدا معقييييدة دراماتيكييييية قصيييية هييييو إنمييييا   بالضييييبط سيييينة خمسييييين
 عنهيييا الكتابييية تكيييون وان   النظييير بعييييدة خاصييية رؤيييية إليييى بحاجييية وهيييي أيضييياج 
..".  وصييييبورة مجييييردةو جري يييية علمييييية وبييييرو    انحيييييازات أييييية وبييييال   محايييييدة

ار. د تحلييييى هييييل  ميييين ربمييييا مقالييييه؟ فييييي والروحييييية الوجهيييية بهييييذح الجميييييل سييييي 
 41 * .بالحد  رأينا قراءة بعد ما إلى الحكم تأجيل للقار  األفضل

 2111/ كانون الثاني/11

ار. درابط مقال   الجميل سي 

http://www.al-nnas.com/ARTICLE/SAlJamil/5musil.htm  
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 ! وإخفاقات نجاحات تخللتها شاقة نضالية مسيرة

 

 نشيييراليييذ  و الحميييداني حاميييد لالفاضييي األسيييتاذإن عنيييوان هيييذا المقيييال يعيييود لمقيييال 
بمناسيييبة العييييد الواحيييد والسيييبعين للحيييزب الشييييوعي العراقيييي   النيييار موقيييع عليييى

أ  مييا يقييارب العشيير سيينوات  وقييد جييرت مناقشييته فييي حينييه بالمقييال التييالي تحييت 
 ". الحمداني حامد األستاذ مقال حول مالحظات: "نوانع

نا وجيييد وقيييد النيييار موقيييع عليييى الحميييداني حاميييد الفاصيييل األسيييتاذ مقيييال لقيييد قرأنيييا
 بعيييي   الصييييحيحةو الشييييقة التاريخييييية المعلوميييات ميييين الكثييييير جانيييب إلييييى   فييييه

 . الدقيقة  ير المعلومات

 العراقييييي  الشيييييوعي الحييييزب لتييييأريح المكرسيييية المقييييا ت فييييي األخطيييياء وجييييودإن 
 شيييييبه أميييييراأصيييييبح  لكترونيييييية ا  مواقيييييعال عليييييى تنشييييير التيييييي المقيييييا ت خاصييييية
ر الكاتييب الحميييداني نشيي قييدل. لهييا يتصييد  مييين هنييا  لييير األسييف  ومييع  !مييألوف
فيييي  الحيييزب  لتأسيييير السيييبعين العييييد بمناسيييبة الماضيييي العيييام فيييي المقيييال نفييير 

 لتأسييييير السييييبعين لعيييييدا فييييي "موقييييع الحييييوار المتمييييدن  وكييييان تحييييت عنييييوان 
 ر يييييم بالنجاحيييييات حافلييييية شييييياقة نضيييييالية مسييييييرة العراقيييييي الشييييييوعي الحيييييزب
ين المقييييال فييييي الييييواردة الصييييحيحة  ييييير والمعلومييييات (.الييييرابط مرفييييق" )النكسييييات

اء  اليييواردة فيييي المقيييال األول  األخطييي تلييي  عيييدم انتقييياد عليييى ييييدل ممييياهيييي نفسيييها  
 الحيييزب قييييادة مسيييؤولية ليسيييت اءاألخطييي هيييذح مثيييل انتقييياد إن. مييين قبيييل أ  أحيييد

 الييييذين كييييل مسييييؤولية أيضييييا هييييي بييييل سييييب فح الحييييزب إعييييالم فييييي والمسييييؤولين
 عالقييية أو ارتبييياط وجيييود عيييدم وإن. هييياعلي إطيييالع ليييديهم أو األحيييدا  تلييي  واكبيييوا
 األخطييياء عليييى المثقيييف سيييكوت نظييير   فيييي  يبيييرر    اآلن الحيييزب ميييع مباشيييرة

 فليييم لكاتيييب هيييذح السيييطور وبالنسيييبة. خييييةالحقيييا ق التاري ات التيييي تميييرتشيييويهوال
 نتناولوسييييي. بيييييذل  للقييييييام الفنيييييية  الناحيييييية مييييين  آنيييييذا  اإلمكانيييييية لدييييييه تكييييين

 ولييييير فييييي مقيييال الكاتييييب تسلسييييلها حسيييب المقييييال فييييي الدقيقييية  ييييير المعلوميييات
 .أهميتها حسب
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 عيييام] أسيييتطاع الحيييزب إن  يييير: "...يليييي ميييا األسيييتاذ الحميييداني مقيييال فيييي جييياء

 نيييور  اليييدين بهييياء بقييييادة جدييييدة مركزيييية لجنييية وأنتخيييب صيييفوفه ةلملمييي[  1652

 الشيييييوعية األحييييزاب فييييي المركزييييية اللجييييان انتخيييياب نأ المعييييروف ميييين ."باسييييم -
. أحيانيييييا كونفرنسييييياتها فيييييي أو مؤتمراتهيييييا  فيييييي ييييييتم العيييييالم فيييييي األحيييييزاب وكيييييل

 واحييييداج  مييييؤتمراج  سييييو  1659 عييييام حتييييى يعقييييد لييييم العراقييييي الشيييييوعي والحييييزب

 بهيييياء إن هييييو جيييير  مييييا إن. فهييييد الرفيييييق عهييييد فييييي انعقييييدا. اج واحييييد اج رنسييييوكونف
ييي قييد الخبيييرة  وقليييل فتييييا كييادراج  وكيييان الييدين   لوجيييود المهميية هيييذح مسييؤولية لتحم 
 وجيييود وأصيييبح. وكيييوادرح الحيييزب لقييييادة المتتاليييية الضيييربات بسيييبب قيييياد  فيييرا 

 فيييي هييياءب ميييأثرة إن. األوسييياط بعييي  ليييد  تسييياؤل موضيييع الحيييزب وجيييود عيييدم أو
 نهجييييه أن علمييياج . منثيييورا هبيييياء التسييياؤل هيييذا ميييين جعيييل إنيييه هييييو الحيييزب تييياريح

 فهييييو. والفرديييية بالبيروقراطييييية وقيادتيييه ا نعزالييييية  ييي  باليسييييارية اتسيييم السياسيييي
 يضيييم وليييم بنفسيييه  ألفهيييا التيييي المركزيييية للجنييية واحيييدا اجتماعيييا و  حتيييى يعقيييد ليييم

 عضيييوا كيييان مييين فييييهم بمييين جونالسييي فيييي الشييييوعية الكيييوادر مييين كيييادر أ  إليهيييا
 فتييرة خييالل المركزييية للجنيية اجتماعيياج  يعقييد ولييم. فهييد الرفيييق زميين فييي مرشييحا أو

 هييييذا مثيييل يعقيييد ليييم أنييييه كميييا. فرديييياج  أعضييياءها باستشييييارة يكتفيييي وكيييان قيادتيييه 
 الرفيييييق ميثيييياق عيييين بييييديالج  للحييييزب جديييييداج  ميثاقيييياج  اصييييدر عنييييدما حتييييى ا جتميييياع
  تعيييير   وعنيييدما. 42 باسيييم بميثييياق عيييرف وقيييد. زبالحييي سيييتراتي  فييييه فهيييد  ي ر
  كيييان موقفيييه جييييداج فيييي التحقييييق  وقييد عوميييل كقا يييد للحيييزب وليييم يتعييير   لالعتقييال
 .للتعذيب

 كميييا" للسيييالم محبييية ديمقراطيييية وطنيييية جمهوريييية" باسيييم ميثييياق شيييعار يكييين ليييم
 شييييعبي جمهيييور  حكييييم" كيييان إنمييييا الحميييداني  مقييييال مييين الفقييييرة نفييير فيييي ورد
 43. "الشعبية والجماهير والفالحين العمال إرادة يمثل

 

 عيييين انشييييقت التييييي المجموعيييية تليييي  رأر علييييى وكييييان" الفقييييرة نفيييير فييييي وجيييياء
 عزيييييز إن هييييو الصييييحيحو. السييييلمان وحمييييزة الحيييييدر  جمييييال الشييييهيدان الحييييزب

                                                             
الجييزء الثيياني   العراقييي  الشيييوعي الحييزب تيياريح ميين عقييود" سييباهي  عزيييز أنظيير   - 42

 . 91 ع و 116 ع

 
43

 األول   المجلد"العراقي الشيوعي الحزب دراسات في تاريح" خير  وسعاد خير   زكي - 
 .454 ع
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 سيييجن" فيييي ذلييي  وكيييان. ا نشيييقاق حصيييل عنيييدما الكتلييية رأر عليييى كيييان محميييد
 السيييييجن مستشيييييفى مييييين الحييييييدر  جميييييال هيييييروب وعنيييييد. بغيييييداد فيييييي" الموقييييف
 أميييييا". الشيييييغيلة رايييييية" منظمييييية عييييين األول المسيييييؤول عملييييييا أصيييييبح الميييييذكور 

 .القياد  مركزها في عضوا كان فقد السلمان حمزة

 اليييدين بهييياء وقيييع  1653 نيسيييان 13 وفيييي: "يليييي ميييا أيضييياج  المقيييال فيييي جييياءكميييا 

". ميييانعث حمييييد الحيييزب قييييادة وتيييولى السيييرية الشيييرطة جهييياز قبضييية فيييي نيييور 
ييين عثميييان حمييييد يكييين ليييم  كيييان بيييل نيييور   اليييدين بهييياء بعيييد الحيييزب قييييادة تيييولى م 

 الداخلييييية والحييييياة القييييياد  العمييييل فييييي التحسيييين بعيييي  جيييير  وقييييد. أحمييييد كييييريم
يييم وقيييد  للحيييزب  اليييذ  اجتماعهيييا وحضييير المركزيييية  اللجنييية إليييى عيييادل سيييالم ض 

 الكفيييا  جبهييية) نبعنيييوا تقرييييراج  فييييه نييياقش واليييذ   1654 الثييياني كيييانون قيييي عقيييد

اليييية مسيييياهمة عييييادل سييييالم وسيييياهم  (والحييييرب سييييتعمارا  ضييييد الييييوطني  فييييي فع 
 اليسيييار   ييي  ا نعزاليييي الييينه  التقريييير أدان وقيييد. أحميييد كيييريم يقيييول كميييا ا جتمييياع 
 يفييي الجدييييد الييينه  وانعكييير.  الفرديييية البيروقراطيييية نيييور  اليييدين بهييياء وقييييادة

 جهييييود مييييع بالتضييييافر جهييييودح لييييتفتكل  الحييييزب نشيييياطعلييييى   العملييييي التطبيييييق
 نشيييياطها قتصييييرا انتخابييييية وطنييييية جبهيييية إقاميييية إلييييى األخيييير  الوطنييييية األحييييزاب

 أييييار 13 فيييي وذلييي  األبيييواب  عليييى كانيييت التيييي البرلمانيييية ا نتخابييياتخيييو   عليييى

 وكيييان الثييياني  الييييوم فيييي اليييديمقراطي اليييوطني الطيييابع ذو ميثاقهيييا ونشييير. 1654

 .الحزب في الوطنية اتالعالق عن مسؤو  عادل سالم

 تمكنيييت وقيييد. الكاتيييب ذكرهيييا التيييي الفتيييرة فيييي السيييجن فيييي فكيييان عثميييان حمييييد أميييا

حيييي    1654حزييييران 19 فيييي وذلييي  ليييه نييياجح هيييروب تيييدبير مييين السيييجن منظمييية

 الكاتيييب  ذكيييرح اليييذ  التييياريح عليييى سييينة مييين أكثييير بعيييد  أ .الحيييزب قييييادة تيييولى
 . والبلد الحزب في هامة تطورات وبعد

 

 

 المركزيييية اللجنييية حاسيييبته وقيييد. السيييجن مييين هروبيييه بعيييد عثميييان حمييييد يعتقيييل ليييم
 عضييييواج  وأبقتييييه المركزييييية  للجنيييية سييييكرتيرا بوصييييفه مركييييزح ميييين تنحيتييييه وجيييير 

 النظييييام لخرقييييه وذليييي   1655 حزيييييران فييييي المنعقييييد اجتماعهييييا فييييي وذليييي  فيهييييا

 سيييييبتهمحا خيييييالل ا جتمييييياع ولتركيييييه ا نعزاليييييية - اليسيييييارية ولسياسيييييته اليييييداخلي
 أمييييا. عنييييه بييييد  عييييادل سييييالم وانتخبييييت. كركييييو  إلييييى والسييييفر   الميييير بحجيييية
الكاتييب عزيييز سييباهي  علييى النحييو  يييذكر كمييا  فكييان الالحييق عثمييان حميييد مصييير
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ويضيييييع  بمبد ييييييةأن يتقبيييييل قيييييرار اللجنييييية المركزيييييية  مييييين بيييييد ج لكنيييييه  " :التيييييالي
م مييييين وراء يسيييييعي للوقيعييييية وحيييياول أن يقيييييي مصييييلحة الحيييييزب أو ج  را  كعادتييييه

  وكانييييت هييييذح آنييييذا  تييييدخل فييييي (راييييية الشييييغيلة)ماعيييية ظهيييير الحييييزب عالقيييية بج
حيييوار ميييع الحيييزب للعيييودة إليييى صيييفوفه  لكنهيييا تجاهليييت طلبيييه كميييا يبيييدو  فعييياد 

فاتخييييذت اللجنيييية المركزييييية حييييين ذا  . لموقفييييه الجديييييد بينتقييييد نفسييييه أمييييام الحييييز
فييييي لجنيييية فييييرع  قييييراراج بفصييييله ميييين عضييييويتها  وأرسييييلته إلييييى كردسييييتان للعمييييل

  لجنيييية يحيييير   1659وهنييييا  شييييرع فييييي عييييام . الحيييزب الشيييييوعي فييييي كردسييييتان

تمييييوز تخلييييى  14وقبيييييل  .الكردسييييتاني اليييديمقراطي الحييييزب إلييييىالفيييرع لالنضييييمام 

م إلييييييى الحييييييزب الييييييديمقراطي عيييييين عضييييييويته فييييييي الحييييييزب الشيييييييوعي وانضيييييي
 لييييىإ لليتحييييو   ي  لكنييييه لييييم يسييييتقر هنييييا  أيضيييياج وانتهييييى بعييييد سيييينواتالكردسييييتان

 باسييييم الصيييحافة فيييي لييييه نفسيييه مكرسييياج  ا شيييتراكي العربييييي البعييي  لحيييزب داعيييية
 44. دما ه في لوثة إلى  تعر   أن بعد توفى   وأخيراج (سلطان سليم)

 نجحييييت 1653 عييييام صيييييف أواخيييير وفييييي:"يلييييي مييييا وورد فييييي مقييييال الحمييييداني

 سييييالم] الرضييييي محمييييد حسييييين الشييييهيد بزعاميييية والواعييييية  المعتدليييية العناصيييير
 عيييين بيييييان صييييدر وبالفعييييل معتدليييية مواقييييف اتخيييياذ إلييييى الحييييزب دفييييع فييييي[ عييييادل

 طموحيييات وتحقيييق السيييالم  تخيييدم وطنيييية حكومييية إليييى ييييدعو أيليييول 2 فيييي الحيييزب

 فييييي عضييييواج  يكيييين لييييم عييييادل سييييالم ألن صييييحيحة   ييييير المعلومييييةهييييذح  ."بالشييييع
يهييييا فييييي عييييام وإنمييييا أصييييبح عضييييواج ف  فييييي السيييينة المييييذكورة المركزييييية اللجنيييية

 .سابقا ناكرذ كما 1654

 الهييروب فييي عثمييان حميييد نجييح: " ...يلييي مييا مقييال الحمييداني كييذل  فييي جيياءكمييا 
 اللجنييييية مييييين عيييييادل سيييييالم وأخيييييرا الحيييييزب  قييييييادة إليييييى وعييييياد السيييييجن  مييييين

 لييييم عييييادل سييييالم أن الحقيقيييية وفييييي. اليمينييييي بييييا نحراف إييييياح متهميييياج  المركزييييية 
 تجمييييد حييياول انعثمييي حمييييد إن هيييو حصيييل اليييذ و. المركزيييية اللجنييية مييين يخيييرا

                                                             
 يشيييير سيييباهي  فيييي معلوماتيييه عييين. 192ع  مصيييدر سيييابق . سيييباهي عزييييز أنظييير  -  44

الجييزء " مناضييل سيييرة عييادل  سييالم" خالييد  ونييزار يوسييف نيياجي حميييد عثمييان  إلييى ثمينيية

 .وما يليها 115وكذل  بهاء الدين نور   المذكرات  ع . وما يليها 111األول  ع 
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 ا تهييييييام أميييييا.   45 المحاوليييييية فشيييييلت وقيييييد اللجنيييييية  فيييييي سيييييالم عييييييادل نشييييياط
 .                                  لد    المتوفرة المصادر في أقرأح ولم به أسمع فلم اليميني با نحراف

 الحيييزب  قييييادة فيييي طيييويالج  يسيييتمر ليييم عثميييان حمييييد لكييين: "كيييذل  الحميييداني وذكييير

 الحيييزب لقييييادة عيييادل سيييالم وعييياد 1655 عيييام مييين حزييييران فيييي هإزاحتييي تميييت فقيييد

 ميييييرة وألول عيييييادل سيييييالم أنتخيييييبباليييييذات  ا جتمييييياع هيييييذا فيييييي ...."جدييييييد مييييين
 يتغيييير ليييم المركزيييية للجنييية عثميييان حمييييد قييييادة وخيييالل. المركزيييية للجنييية سيييكرتيراج 
يييرت وإنميييا مركزيييية  لجنيييةال اج فييييعضيييو بوصيييفه الحزبيييي مركيييزح  فقيييد مهاميييه  تغي 

ييي  حمييييد عهيييد فيييي األوسيييط الفيييرات فيييي الحيييزب منظميييات عييين مسيييؤو ج  ليكيييون بنس 
 .عثمان

 - محمييييد عزيييييز بقيييييادة جديييييدة مركزييييية لجنيييية وتكونييييت: "...وذكيييير الكاتييييب أيضييييا
 الحيييزب حيييل محاولييية أولهيييا كيييان جسييييمة أخطييياء إليييى الحيييزب قييياد اليييذ    معيييين
 سييييبب ممييييا... عييييارف السييييالم عبييييد بقيييييادة ا شييييتراكي اإلتحيييياد إلييييى رفاقييييه وضييييم

 الحيييزب ورفييياق كيييوادر معظيييم اعتييير  حيييي  الحيييزب صيييفوف فيييي خطييييراج  انقسييياما
 إن ."المشيييروع عييين بيييالتخلي الحيييزب قييييادة بعيييدها واضيييطرت الخطيييوة تلييي  عليييى
 فيييي كيييان المركزيييية للجنييية سيييكرتيراج  محميييد عزييييز فيهيييا أنتخيييب التيييي األوليييى الميييرة

 تكييين ليييم. بيييرا  يفييي 1694 آب فيييي عقيييد اليييذ  المركزيييية للجنييية الموسيييع ا جتمييياع

 اللجنييية ومرشيييحي أعضييياء كيييانوا ا جتمييياع حضيييروا اليييذين فجمييييع جدييييدة  اللجنييية

  ترشيييييح وقيييييد. 1693 عيييييام الفاشيييييي شيييييباط انقيييييالب قبيييييل أ  القديمييييية  المركزيييييية

 العيييراق  داخيييل كيييانوا جمييييعهم أشيييخاع سيييتة الميييذكور ا جتمييياع فيييي اللجنييية لهيييذح
 محاولييية هنيييا  تكيييون أن كنييياج مم يكييين ليييم ليييذل . احيييدهم ان كاتيييب هيييذح السيييطوروكييي
. بهييا سييمعي أو عييرفي لييموكاتييب هييذح السييطور  الحييزب لحييل محمييد عزيييز قبييل ميين
  (.لقد فند كاتب هذح السطور هذح اإلشاعة في المواضيع السابقة)

مت قدل  :وعلى النحو التالي أقسام ثالثة إلى المقال قس 

 حاولييييت مييييا هييييذاو خاط يييية  أعتبرهييييا التييييي التاريخييييية المعلومييييات تييييدقيق: األول
 .اإلمكان جهد به القيام
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 ة الفرصيييي أجييييد أن فعمييييل   التاريخييييية األحييييدا  فييييي الكاتييييب نظيييير وجهيييية: الثيييياني
أعطيييى كاتيييب هيييذح السيييطور الوعيييد الميييذكور قبيييل عشييير ) . المسيييتقبل فيييي لتناولهيييا

ييي كتاباتيييه  خيييالل هيييذح السييينوات  حيييول تييياريح الحيييزب  ومييين  ل  سييينوات  وكانيييت ج 
 (."مهمة في تاريح الحزب الشيوعي العراقمحطات : "أهمها كتابه

 نظييييام سييييقوط بعيييد وسياسييييته الحيييزب ألداء وتقييمييييه الكاتييييب نظييير وجهيييية: الثالييي 
 الكاتيييب ميييع اتفييياقي أؤكيييد أن بيييود . هيييذا يومنيييا حتيييى الفاشيييي اليييدكتاتور  الحكيييم

 . عام بشكل النقطة هذح في الحمداني

مقالييييه بمقدميييية جميليييية  وختاميييياج نييييود أن نشييييير إلييييى أن األسييييتاذ الحمييييداني اسييييتهل
 أحيييييزاب أكثييييير مييييين العراقيييييي الشييييييوعي الحيييييزب نإ: "نقتطيييييف منهيييييا ميييييا يليييييي

 نصيييبها التيييي للسيييلطة معارضيييته فيييي انيييدفاعاج   وأشيييدها عمقييياج  العراقيييية المعارضييية

 القاعييييدة حييييي  ميييين وأوسييييعها  1621 عييييام العييييراق فييييي البريطييييانيون المحتلييييون

 وكيييييان جذريييييية  أكثيييير ياسييييييالس برنامجيييييه أن كمييييا  تنظيميييييا وأحكمهيييييا الحزبييييية 
 وبشييييكل العييييالم  فييييي الشيييييوعية األحييييزاب جميييييع مييييع أممييييية ارتباطييييات للحييييزب
 كانيييت والتيييي العربيييية  الشييييوعية واألحيييزاب  السيييوفيتي الشييييوعي الحيييزب خييياع
 ا شيييتراكي النظيييام إقامييية فيييي المتمثلييية األهيييداف نفييير تحقييييق إليييى جميعييياج  تسيييعى
 النظييييام ميييين النقييييي  اإلنتيييياا على للوسييييا  العاميييية الملكييييية أسييييار علييييى القييييا م

 التقسيييييييم[ يكييييييرر]و  [الخاصيييييية]  الفردييييييية الملكييييييية يقييييييدر الييييييذ  الرأسييييييمالي
 ."للمجتمع الطبقي

وأنهيييى األسيييتاذ حاميييد الحميييداني مقاليييه بتحيييية را عييية للحيييزب  وهيييي جيييديرة بيييان 
 .تصدر من قامته الكبيرة  وهذا نصها

 والمجيييد السيييبعين  عييييدح فيييي العراقيييي الشييييوعي للحيييزب واعتيييزاز أكبيييار تحيييية"
 الحيييزب شيييعار تحقييييق أجيييل مييين بحيييياتهم ضيييحوا اليييذين األبيييرار لشيييهدا ه والخليييود
 يحقيييق حتيييى المسييييرة لمواصيييلة األميييام وإليييى{  سيييعيد وشيييعب حييير   وطييين} العتييييد
 والعييييش والحريييية السيييالم فيييي شيييعبنا حليييم الوطنيييية األحيييزاب سيييا ر ميييع الحيييزب
 ."الر يد
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 تاذ حامد الحمدانيرابط مقال األس

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=16413 
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