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 مقدمة

مناسبببببببة الببببببذكرو السببببببتين لعضببببببوية الرفيببببببق جاسببببببم الحلببببببوائي فببببببي الحببببببزب ب

 مبببن أجبببلو د الحبببزب والتبببي تقتبببرن بالبببذكرو الثمبببانين لمبببيال الشبببيوعي العراقبببي 

السياسبببية والفكريبببة والتاريخيبببة المعاصبببرة   همعالجاتببباطبببالع القبببارب علبببى بعببب  

جمبببع عبببدد مبببن دراسببباته ة الكاتبببب بلبببى موافقبببحصبببل موقبببع النببباو االليكترونبببي ع

موقبببع النببباو منبببذ أن ببببدأ النشبببر فبببي المواقبببع  التبببي نشبببرت تباعبببا  علبببى ومقاالتبببه

الجميبببع وخاصببببة  يكبببون فببببي متنببباول فببببي كتببباب  2115فبببي نيسبببان  االليكترونيبببة

  عبببراق مبببدني الغبببالي لعراقنببباالجيبببل الجديبببد مبببن المناضبببلين مبببن أجبببل  بببد أفضبببل 

 .العدالة االجتماعيةتسوده  مزدهر ديمقراطي

  فهبببو مناضبببل محببب  صبببدفةالحلبببوائي  جاسبببم المناضبببل كتاببببات لبببم يبببيت اختيبببارو

تجبببارب منبببذ خمسبببينيات القبببرن الماضبببي وعبببا  ضبببال اقبببتحم  سبببو  النمخضبببرم 

حببببزب الشببببيوعي العراقببببي والحركببببة الوطنيببببة العراقيببببة المجيببببدتين بانتصبببباراتها ال

علببى  االضببطهادمببن أنببواع  الكاتببب تعببر  لببهمببا مببن ر م علببى الببو. وانتكاسبباتها

مختلبببببف  وعلبببببى الببببر م مببببن  تسببببلطت علببببى العببببراقيببببد جميببببع األن مببببة التبببببي 

فقبببد  بببل   ببببيالصبببعوبات والمالبسبببات التبببي تكتنبببف عبببادة العمبببل السياسبببي والحز

لبببم يفتبببر حماسبببه و .النبيلبببةالشبببيوعي العراقبببي وبيهدافبببه  بالحزالحلبببوائي لصبببيقا  بببب

  ال عنبببدما كبببان فبببي قيبببادة الحبببزب عضبببوا  فبببي اللجنبببة المركزيبببة بعطائبببهولبببم يبخبببل 

 ال عنببببببببببدما أصببببببببببب و (1978-1974)وعضببببببببببو سببببببببببكرتاريتها ( 1964-1985)

 . الحزب قاعدة ضمن

عاليببببة فببببي مببببن الرفبببباق المسبببباهمين بف كببببان أن الحلببببوائي ومببببن الجببببدير بالببببذكر

بمبببببؤتمر  سبببببمي  البببببذي   1993المنعقبببببد فبببببي عبببببام  المبببببؤتمر البببببوطني الخبببببامو

لبببم يحبببب  أي مبببؤتمر مببببن مبببؤتمرات الحببببزب  ال الببببذي ف ."الديمقراطيبببة والتجديببببد"

منسبببجما  أكثبببر مبببع  الحلبببوائي أصبببب  لقبببد .    بهبببذه التسبببميةتبببالهوال البببذي  سببببقه

تمخببببب  عنبببببه مبببببن تجديبببببد فبببببي أيديولوجيتبببببه هبببببذا المبببببؤتمر بمبببببا  نفسبببببه فبببببي

  حسببببب السببببابقةالحببببزب  يةعلببببى سببببتراتيج الكاتببببب   ن ببببرا  لببببتحف وسببببتراتيجيته

تصبببريحه فبببي اللقببباء الصبببحفي مبببع الكاتبببب والصبببحفي داود أمبببين والمنشبببور فبببي 

مجموعببببة الكتابببببات إن فبببب لببببذا .2114آذار  19 بتبببباريخ" طريببببق الشببببعب"جريببببدة 
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 .الالحقبببةونتائجبببه  ل نكهبببة المبببؤتمر المبببذكورالتبببي تضبببمها دفتبببي هبببذا الكتببباب تحمببب

فهبببببي بجانبببببب مببببببدأيتها وموضبببببوعيتها  فإنهبببببا بعيبببببدة عبببببن الجمبببببود العقائبببببدي 

 . والنصية  ومن هنا سميناها بالمعاصرة

تشببببببمل قضببببببايا سياسببببببية ون ريببببببة وتاريخيببببببة تتسببببببم  الكتبببببباب إن موضببببببوعات

 .بالكاتجرو اختيارها وتبويبها باالتفاق مع وبالحيوية والديمومة  

 موقع الناو

 2114نيسان 
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 شكر وإهداء

بببببودي أن أتوجببببه بالشببببكر الجزيببببل لمببببدير موقببببع النبببباو الرفيببببق يببببونو بببببول  

متبببي علبببى مبادرتبببه لجمببببع مجموعبببة مبببن مقببباالتي ونشببببرها فبببي كتببباب بمناسبببببة 

عزيبببزة علبببي  وهبببي مناسببببة مبببرور سبببتين عامبببا  علبببى انتمبببائي للحبببزب الشبببيوعي 

البببببذكرو  عزيبببببزة أخبببببرو  أال وهبببببي  العراقبببببي الباسبببببل  والتبببببي تقتبببببرن بمناسببببببة

 .الثمانين لميالد الحزب الشيوعي العراقي

وبببببدوري أهببببدي هببببذه الباقببببة المتنوعببببة مببببن المقبببباالت السياسببببية والفكريببببة إلببببى 

جميبببع الشبببيوعيين العبببراقيين وأصبببدقائهم وحلفبببائهم وإلبببى جميبببع المناضبببلين مبببن 

 .يمقراطي يرفل بالعدالة االجتماعيةأجل بناء عراق مدني د

سم  الحلوائي جا
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 (1993) والتجديد الديمقراطية مؤتمر

 العراقي الشيوعي الحزب تاريخ في مصيري منعطف

 

 مببببؤتمره حتببببى 1934 عببببام فببببي تيسيسببببه منببببذ العراقببببي  الشببببيوعي الحببببزب عقببببد

 مبببن العديبببد عبببن فضبببال هبببذا تمرات مبببؤ ثمانيبببة  2117 أيبببار فبببي المنعقبببد الثبببامن

 المتغيببببببر الواقببببببع حركبببببة بحكببببببم جديبببببد مببببببن تخلبببببو ال وجميعهببببببا الكونفرنسبببببات 

 مبببببببؤتمر" تسبببببببمية منهببببببا أي ينبببببببل لبببببببم ولكببببببن .وباسبببببببتمرار دومبببببببا   والمتجببببببدد

إن . 1993 عبببببام فببببي المنعقببببد الخببببامو المببببؤتمر سببببوو"والتجديببببد الديمقراطيببببة

 الحبببببزب تببببباريخ فبببببي مبببببامه ومنعطفبببببا   مضبببببيئة عالمبببببةسبببببيبقى   المبببببؤتمر هبببببذا

 العقائبببببدي الجمببببود مبببببن الحببببزب المبببببؤتمر هببببذا حبببببرر لقببببدف. العراقبببببي الشببببيوعي

 بمثاببببة المبببؤتمر كبببان. بمصبببيره تعصبببف كببادت شببباملة أزمبببة مبببن وأنقبببذه والنصببية 

 المبببؤتمر نتبببائج أدت لقبببد. وتفكيبببره الحبببزب لعقبببل المكبلبببة" المسبببل مات" علبببى ثبببورة

 فهمبببا   أدق أعتقبببد  كمبببا الحبببزب  وببببات. تفكيبببره وطريقبببة الحبببزب طبيعبببة تغييبببر إلبببى

. وتواجهبببه واجهتبببه التبببي األمبببور مختلبببف تنببباول فبببي المبببادي البببديالكتيكي للمبببنهج

 االحتفببببباء إلبببببى مبادرتهبببببا علبببببى التثمبببببين" الجديبببببدة الثقافبببببة" مجلبببببة وتسبببببتحق

 الببببذكرو العببببام هببببذا مببببن األول تشببببرين فببببي تمببببر حيببببث المببببؤتمر  هببببذا بيوبيليببببة

 . النعقاده عشر الخامسة

 فعلبببى. كبببامال حقبببه تعطبببه لبببم المبببؤتمر هبببذا تناولبببت التبببي الكتاببببات أن المالحببب  مبببن

 مهمبببة مشبببكورا   تبببولى البببذي سبببباهي  عزيبببز الرفيبببق أن الحصبببر  ال المثبببال سببببيل

 عشببببر مببببن أكثببببر مببببرور بعببببد يكتببببب العراقببببي  الشببببيوعي الحببببزب تبببباريخ كتابببببة

 األجببببواء للمنببببدوبين أتيحببببت: " يلببببي مببببا المببببذكور المببببؤتمر انعقبببباد علببببى سببببنوات

 المببببببؤتمر علببببببى أطلببببببق لببببببذلك. النقببببببد وحريببببببة المكاشببببببفة علببببببى تسبببببباعد التببببببي

 يبببذكره البببذي السببببب إهمبببال عبببدم مبببعو(. 1" )والتجديبببد الديمقراطيبببة مبببؤتمر"اسبببم
                                                             

 الثالث  الجزء العراقي  الشيوعي الحزب تاريخ من عقود سباهي  عزيز - 1

 265. 



7 

 

 فسببببببب .التسبببببمية هببببذه فبببببي الجببببوهري السببببببب هبببببو لببببيو هبببببذا أن إال سببببباهي 

د فقببببد. ذلببببك مببببن بكثيببببر أعمببببق هببببو التسببببمية  ذاهبببب فببببي أيديولوجيتببببه الحببببزب جببببد 

 كهببببدف االشببببتراكي بخيبببباره متمسببببكا   الحببببزب  ببببل   الببببذي الوقببببت وفببببي. المببببؤتمر

ل. الفكريبببة ومرجعيتبببه هويتبببه صبببح  فإنبببه بعيبببد   شبببديد حبببزب مبببن الحبببزب وتحبببو 

 وأهدافبببه جبببوهره حيبببث مبببن ديمقراطبببي حبببزب" إلبببى حديبببدي ضببببط ذي المركزيبببة

 يةوالسياسببب االجتماعيبببة ببببالقوو عالقاتبببه حيبببث ومبببن ونشببباطه  وتن يمبببه وبنيتبببه

 البببذي الجديبببد البببداخلي ن امبببه مقدمبببة فبببي ذلبببك علبببى ن الببب جبببرو كمبببا  "األخبببرو

 فببي األولببى الشخصببية ذلببك فببي بمببا قيادتببه  تجديببد عببن فضببال هببذا المببؤتمر  أقببره

 . العراق ـ الكردستاني الشيوعي الحزب تشكيل على ومصادقته الحزب 

 أببببرز علبببى الضبببوء تلقبببي تاريخيبببة لن بببرة ضبببرورة هنببباك فبببإن ذلبببك علبببى وتيسيسبببا  

 مبببببؤتمر"اسبببببم الخبببببامو المبببببؤتمر علبببببى ُيطلبببببق أن إلبببببى دعبببببت التبببببي األسبببببباب

 كيفيبببة إلبببى إضبببافة ذلبببك  لشبببر  سبببيكرو المقبببال هبببذاإن ". والتجديبببد الديمقراطيبببة

 .نتائجه وأبرز به مرت التي العسيرة والوالدة التجديد حصول

*** 

. ريسبببترويكاللب تحليلهبببا فبببي كثيبببرا   العراقبببي الشبببيوعي الحبببزب قيبببادة تبببيخرتلقبببد 

 والبلببببدان السببببوفييتي االتحبببباد فببببي يجببببري كببببان مببببا الحببببزب قيببببادة ترصببببد ولببببم

 والسياسبببببببية الفكريبببببببة الحبببببببزب أوضببببببباع ُتراجبببببببع كبببببببي األخبببببببرو  االشبببببببتراكية

 االشببببببتراكية األن مببببببة أخببببببذت أن بعببببببد إال العببببببام  نشبببببباطه ومجمببببببل والتن يميببببببة

 تبببيثير اتدي  مببب فبببي البببدخول وقببببل. الماضبببي القبببرن ثمانينبببات نهايبببة فبببي باالنهيبببار

كببببز بشببببكل الضببببوء نلقببببي الحببببزب  علببببى ذلببببك كببببل  الصببببعبة األوضبببباع علببببى مر 

 فيهببببببا  هببببببرت التببببببي الفتببببببرة خببببببالل الحببببببزب يعيشببببببها كببببببان التببببببي والمعقببببببدة

 .التجديد درب الحزب ولوج حتى البريسترويكا

 الشبببيوعية األحبببزاب جميبببع شبببين شبببينه يعبببي   العراقبببي الشبببيوعي الحبببزب كبببان

 إلببى الحاجببة بببيمو الحببزب وكببان. بعيببد أمببد منببذ يميببةوتن  فكريببة أزمببة األخببرو 

 مبببن( 1985 الثببباني شبببرينت) الراببببع المبببؤتمر يبببتمكن ولبببم. والديمقراطيبببة التجديبببد

 بقبببوة باببببه دقبببت أو أسبببماعه البريسبببترويكافبببي وقبببت لبببم تبلببب   المهمبببة بتلبببك القيبببام

 المركزيببببة اللجنببببة اجتمبببباع فببببي طرحببببت للبريسببببترويكا األولببببى فالمؤشببببرات. بعببببدُ 

 اجتماعهببببا فببببي أمببببا  1984 عببببام فببببي السببببوفييتي االتحبببباد فببببي الشببببيوعي حببببزبلل
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 لبنبببباء الماضببببية المسببببيرة مراجعببببة إلببببى تصببببدت فقببببد 1985 نيسببببان فببببي المنعقببببد

 الوثيقبببببة أشبببببارت فقبببببد. وصبببببراحة جبببببرأة أكثبببببر انتقاديبببببه ببببببرو " االشبببببتراكية"

 والبنببببباء االشبببببتراكية باسبببببم جبببببرو قبببببد أنبببببه إلبببببى االجتمببببباع هبببببذا عبببببن الصبببببادرة

ر الموضبببوعية القبببوانين علبببى التجببباوز تراكي االشببب  إلبببى والبببدعوة المجتمبببع لتطبببو 

 دون فوقيبببة  إداريبببة ببببيوامر االشبببتراكية وفبببر  المراحبببل وحبببرق البببزمن اسبببتباق

بببكل هبببذا وكبببل. للمجتمبببع والروحبببي المبببادي النضبببج مسبببتويات مراعببباة  خروجبببا   ُيش 

 .ماركو بها نادو التي العلمية االشتراكية على

 

 المببببؤتمر أعقبببباب فببببي العراقببببي الشببببيوعي للحببببزب التن يمببببي ضببببعالو عببببانى لقببببد

 إلبببى المقبببدم والتن يمبببي السياسبببي التقريبببر ذلبببك إلبببى يشبببير كمبببا الراببببع  البببوطني

 مجبببباالت كببببل شببببين ذلببببك فببببي شببببينه جمببببة صببببعوبات  (1993) الخببببامو المببببؤتمر

 داخبببل فبببي سبببواء آخبببر  إلبببى قطببباع مبببن متفاوتبببة وببببدرجات األخبببرو  الحبببزب عمبببل

 اإلرهببباب إلبببى ذلبببك ويعبببود. الخبببارج وفبببي كردسبببتان فبببي أو العمبببق فبببي أو البببوطن

 لمجريببببات المتابعببببة ضببببعف"و فكببببري  ركببببود مببببن رافقببببه ومببببا وتببببائره وتصبببباعد

 حياتهبببا واضبببطراب المن مبببات اسبببتقرار عبببدم مبببن سبببببه ومبببا الموضبببوعي  الواقبببع

 اإلمكانيبببببات وتنببببباق  الكبببببادر هجبببببرة إلبببببى إضبببببافة أحيانبببببا   وشبببببللها التن يميبببببة

 فببببي المببببذكور  التقريببببر يشببببير كمببببا األنصببببارية  الحركببببة انحسببببار جبببباءو. الماليببببة

 فبببي اإلرهببباب وتشبببديد والثانيبببة األولبببى األنفبببال حملتبببي أعقببباب فبببي 1988 صبببيف

 والكبببوادر الرفببباق مبببن كبيبببرة أعبببداد واضبببطرار البببوطن  أنحببباء وسبببائر كردسبببتان

 الحببببزب يواجههببببا التببببي الصبببعوبات مببببن ليزيببببد النضببببال سببباحة عببببن االبتعبببباد إلبببى

 .سنوات عشر على يزيد ما طيلة بالجرا  أثخن الذي كيانه استعادةب

 المبببذكور  للتقريبببر وفقبببا   الفتبببرة  تلبببك فبببي البببوطن خبببارج الحبببزب من مبببات وشبببهدت

ُ  عديبببببدة  عوامبببببل جبببببراء عملهبببببا فبببببي شبببببديدا   اضبببببطرابا    الجانبببببب فبببببي وخصوصبببببا

 والوضببببع العالميببببة الشببببيوعية الحركببببة تراجعببببات عببببن النبببباجم واإلحببببباط الفكببببري

 والبببذي اسبببتقرارها وعبببدم الخبببارج تن بببيم لجنبببة منبببه عانبببت البببذي الطبيعبببي يبببر 

 . الشلل من قريبة حالة إلى األحيان بع  وصل

 للحبببزب القياديبببة الهيئبببات فبببي الخطيبببرة الذاتيبببة النبببواق   ذلبببك كبببل إلبببى ضبببافوت

 األسببباليب بعببب  فبببي تمثلبببت التبببي السياسبببي  ومكتبهبببا المركزيبببة باللجنبببة ببببدءا  "
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 ال بببواهر مبببن الكثيبببر معالجبببة عبببن عجزهبببا وفبببي الخاطئبببة ن يميبببةالت واإلجبببراءات

 حيبباة علببى سببلبية انعكاسببات مببن ذلببك سببببه ومببا الحببزب حيبباة فببي الصببحيحة  يببر

 ( .2" )الحزبية والكوادر الرفاق من بالقليل ليو عدد وعلى المن مات

 قياديبببة عناصبببر مارسبببته البببذي التخريبببب أيضبببا   الصبببعوبات تلبببك إلبببى يضبببافكمبببا 

 نشبببببباطها وواصببببببلت الثمانينببببببات  وأواسببببببط أوائببببببل فببببببي الحببببببزب علببببببى خرجببببببت

 فببببي الدكتاتوريببببة مببببع التهببببادن إلببببى الداعيببببة االستسببببالمية بمواقفهببببا وتبشببببيرها

. الحبببزب صبببفوف فبببي التسبببيب ارتضبببى مبببن قبببام بترديبببدهاو  "المنببببر" صبببحيفتها

 فببببي سببببادت التببببي طبببباتإلحباا أجببببواء  ذتببببه وتشويشببببا   بلبلببببة أحببببدث ذلببببك كببببل

 الثوريبببببة الحركبببببة منهبببببا تعببببباني كانبببببت التبببببي الجبببببزر وحالبببببة ةالشبببببيوعي الحركبببببة

 .الحزب منها يعاني التي واألزمة

 

  ببببل فببببي يعببببي  الببببذي الببببداخل بببببين الحببببزب كببببوادر تشببببتت ننسببببى أن يمكببببن وال

 والقريببببببة  البعيبببببدة والمنبببببافي كبيبببببر  حبببببد إلبببببى المنعبببببزل والجببببببل الدكتاتوريبببببة 

 جمبببباعي فكببببري اعببببلوتف الطاقببببات توحيببببد تتطلببببب لعمليببببة مسبببباعد  يببببر ك ببببرف

 . الحزب حياة في خطيرو جدي انعطاف لمواجهة

 الحبببزب  تجديبببد فبببي للشبببروع المؤاتيبببة  يبببر الموضبببوعية ال بببروف تلبببك كبببل ومبببع

 الحبببزب قيبببادة تخلفبببت فلقبببد. عنبببه التغاضبببي يمكبببن ال ذاتبببي قصبببور هنببباك كبببان فقبببد

 فبببي المنعقبببد المركزيبببة اللجنبببة اجتمببباع ففبببي. البريسبببترويكا مغبببزو اسبببتيعاب عبببن

 إلبببببى التطببببرق جببببرو بهببببا  الشببببروع مببببن سببببنوات ثببببالث بعببببد أي   1988 امعبببب

 اللجنبببببببة توقفبببببببت 1989 آذار اجتمببببببباع وفبببببببي. عرضبببببببي بشبببببببكل البريسبببببببترويكا

 األن مببببة مببببن عببببدد انهيببببار ر بببم جوهرهببببا مببببع تتفاعببببل أن دون عنببببدها المركزيبببة

 إمكانيبببببة عببببدم إلبببببى يشببببير بببببالحزب يحبببببيط كببببان مببببا كبببببل ولكببببن". االشببببتراكية"

 مراجعببببة وإجببببراء بعمببببق وضببببعه دراسببببة وباتببببت الوضببببع  ذلببببك علببببى االسببببتمرار
                                                             

 الشبببيوعي للحبببزب الخبببامو البببوطني للمبببؤتمر والتن يمبببي السياسبببي التقريبببر - 2

 . 75 ـ 72   1993 في المنعقد الخامو الوطني المؤتمر وثائق العراقي 
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 وقيادتببببه  السياسببببي وخطابببببه الببببداخلي ون امببببه وبرنامجببببه أليديولوجيتببببه شبببباملة

 .الالحق الحزب مصير عليه ويتوقف التيجيل يقبل ال أمر

 تمببببت  1989 أيلببببول فببببي السياسببببي المكتببببب عممهببببا نشببببرة وفببببي لببببذلك  وتبعببببا  

 فبببي الحبببزب قيبببادة مبببع المسببباهمة إلبببى معنيبببينال والرفببباق الحبببزب من مبببات دعبببوة

 وتطببببوير المفبببباهيم وتببببدقيق للحببببزب البرنامجيببببة الوثببببائق صببببيا ة إلعببببادة سببببعيها

 للتجديببببد  المسببببعى هببببذا واتخببببذ. النضببببالية تجربتببببه وحصببببيلة الحببببزب اسببببتنتاجات

 آذار فببببي ملموسببببية أكثببببر منحببببى الخببببامو  الببببوطني المببببؤتمر وثببببائق تشببببير كمببببا

 قبببببوو اسبببببتنها  سببببببيل فبببببي" تقريرهبببببا المركزيبببببة اللجنبببببة طرحبببببت إذ  1991

. الحببببزب من مببببات فببببي للمناقشببببة  "الببببديمقراطي والبببببديل السببببلم لتحقيببببق الشببببعب

 :يلي ما الوثيقة هذه في جاء ومما

 1989 أيلبببول فببي دورتببه منببذ للحببزب السياسببي المكتببب شببرع اإلطببار هببذا وفببي" 

 أوسبببببع إشببببباعة أرضبببببية علبببببى الداخليبببببة وحياتبببببه الحبببببزب وضبببببع تقيبببببيم بإعبببببادة

 وإببببداعهم الحبببزب سياسبببة رسبببم فبببي الشبببيوعيين دور يرفبببع بمبببا فيهبببا ديمقراطيبببة

 ومتابعببببة مسببببارها  وتعببببديل وتصببببويبها  تقويمهببببا علببببى وقببببدرتهم تطبيقهببببا  فببببي

 وتجديببببدها الضبببرورة  عنببببد عنهبببا الثقببببة وحجبببب وانتخابهببببا  الحبببزب قيببببادة عمبببل

 آلبببت البببذي واقبببعال إن: "لتقبببول ذلبببك مبببن أبعبببد إلبببى الوثيقبببة وتبببذهب". باسبببتمرار

 قطعتهبببا التبببي واألشبببواط" االشبببتراكية" الشبببرقية أورببببا بلبببدان فبببي األوضببباع إليبببه

بببب مختلببببف علببببى السببببوفييتي  االتحبببباد فببببي البنبببباء إلعببببادة( البريسببببترويكا)  عدالص 

 التحببببديات إلببببى واالنتقببببال العموميببببات  تجبببباوز الضببببروري مببببن جعلببببت والميببببادين 

 جوهرهبببا مبببع الحبببزب بتفاعبببل يتعلبببق فيمبببا خصوصبببا التجديبببد  لمفببباهيم الملموسبببة

 الوضبببع علبببى المباشبببرة تيثيراتهبببا االعتببببار بن بببر واألخبببذ الجديبببدة  واسبببتنتاجاتها

 ".واإلقليمي العربي ومحيطه العراق  في

 الموضببببوعية بببببال روف حزبنببببا إقببببرار إن" أيضببببا   ذه الوثيقببببةهبببب فببببي جبببباء كمببببا

 وعبببببي علبببببى ينطبببببوي الخبببببالق  الشبببببمولي وطابعهبببببا التجديبببببد لعمليبببببة التاريخيبببببة

 بمجراهبببا  تبببتحكم التبببي والعوامبببل وتناقضببباتها  وتالزمهبببا  تحيطهبببا التبببي المخببباطر
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ببببر أو وتكبحهببببا  االشببببتراكية قببببيم علببببى التيكيببببد يسببببتلزم ممببببا جريانهببببا  وجهببببة تغي 

...( "3.) 

 اقبببر البببذي 1991 أيلبببول فبببي المركزيبببة اللجنبببة اجتمببباع فبببي المسبببعى هبببذا وتواصبببل

 التوقبببف جبببرو كمبببا. البببداخلي والن بببام للحبببزب البرنامجيبببة الوثيقبببة مشبببروعا فيبببه

 فببببي آخرهببببا وكببببان   1992 عببببام فببببي مببببرة مببببن أكثببببر التجديببببد موضببببوعة عنببببد

 فبببي(  م.ل) اجتمببباع أعقببباب فبببي السياسبببي المكتبببب عممهبببا التبببي الداخليبببة النشبببرة

 البببببببوطني المبببببببؤتمر بعقبببببببد التجديبببببببد مسببببببباعي وتتوجبببببببت. 1992 األول تشبببببببرين

 .الحقا   عنده سنتوقف والذي يد والتجد الديمقراطية مؤتمر الخامو 

*** 

( 1991 آذار) اجتماعهبببا فبببي المركزيبببة اللجنبببة توقفبببت التجديبببد  عمليبببة إطبببار فبببي

 مببببن مبببببدئيا   موقفببببا   حببببدد قببببد كببببان الحببببزب أن والح ببببت الكرديببببة  القضببببية عنببببد

 وطنبببه بوحبببدة أقبببر كمبببا الكبببردي  للشبببعب المصبببير تقريبببر بحبببق باعترافبببه القضبببية

 لكردسببتان الببذاتي الحكببم شببعار صببا  قببد الحببزب كببان قالمنطلبب هببذا ومببن. المجببزأ

 عمببببد الببببدكتاتوري الحكببببم لكببببن. ديمقراطيببببة عراقيببببة جمهوريببببة إطببببار فببببي العبببراق

 رافبببق ومبببا السببببعينات فبببي ببببه التسبببليم إلبببى اضبببطر حبببين الشبببعار هبببذا تشبببويه إلبببى

 صببببفة الشببببعار هببببذا إلببببى االجتمبببباع أضبببباف لببببذلك. الجببببائرة ممارسببببته مببببن ذلببببك

 دور دراسبببببة وعنبببببد". الحقيقبببببي البببببذاتي الحكبببببم: "الشبببببعار  ليصبببببب  "الحقيقبببببي"

 لهبببا اسبببتقاللية أقصبببى تحقيبببق إلبببى االجتمببباع دعبببا كردسبببتان  فبببي الحبببزب من مبببة

 ون امهببببا برنامجهببببا وضبببع ذلببببك فبببي بمببببا العراقبببي  الشببببيوعي الحبببزب إطببببار فبببي

 رفبببب  االجتمبببباع أن بيببببد. المركزيببببة لجنتهبببا وانتخبببباب مؤتمراتهببببا وعقببببد البببداخلي

 نشبببي قبببد العراقبببي الشبببيوعي الحبببزب أن باعتببببار كردسبببتاني  شبببيوعي حبببزب إقامبببة

 .هكذا وسي ل أممي  أساو على

                                                             
 آذار البببديمقراطي  والببببديل السبببلم لتحقيبببق الشبببعب قبببوو اسبببتنها  سببببيل فبببي - 3

 والمقتبسببببات الثالببببث سببببباهي كتبببباب فببببي كملحببببق كاملببببة منشببببورة الوثيقبببة. 1991

 . 316 الصفحة من
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 منطقببببة إعببببالن وبعببببد المجيببببدة  آذار انتفاضببببة أعقبببباب وفببببي 1991 أيلببببول وفببببي

 األمببببن مجلببببو قبببببل مببببن آمببببن مببببالذ منطقببببة 36 العببببر  خببببط شببببمال كردسببببتان

 السياسببببي تقريببببرال ذلببببك إلببببى يشببببير كمببببا المركزيببببة  اللجنببببة تدارسببببت الببببدولي 

 الكرديببببة القضبببية مسببببتجدات  (1993) الخبببامو المببببؤتمر إلبببى المقببببدم والتن يمبببي

 شبببعار تبنبببي وقبببررت البببداخلي  ون امبببه الحبببزب برنبببامج مشبببروعي صبببيا ة عنبببد

 من مبببة تحويبببل إلبببى االجتمببباع ودعبببا. الفدراليبببة إلبببى وصبببوال البببذاتي الحكبببم تطبببوير

 الشببببببببيوعي زبالحبببببببب إلببببببببى العراقببببببببي الشببببببببيوعي للحببببببببزب كردسببببببببتان إقلببببببببيم

 ويضبببع المن مبببة مبببؤتمر فبببي منتخببببة مركزيبببة لجنبببة تقبببوده  (العبببراق)الكردسبببتاني

 الكردسبببتانية الشبببؤون فبببي وخططبببه سياسببباته ويرسبببم البببداخلي ون امبببه برنامجبببه

 إقلبببيم بهبببا يتمتبببع التبببي القوميبببة الخصوصبببية مبببن انطالقبببا   مسبببتقل  بشبببكل ويطبقهبببا

 المنطلقبببببات إلبببببى سبببببتنادباال عليبببببه طبببببرأت التبببببي والتطبببببورات العبببببراق كردسبببببتان

 .العراقي الشيوعي الحزب لوثائق العامة

 واألقليبببات للقوميبببات كبيبببرا   اهتمامبببا   التقريبببر  نفبببو فبببي جببباء كمبببا الحبببزب  وأعبببار

. والثقافيببببة واإلداريببببة القوميببببة بحقببببوقهم تمببببتعهم ضببببرورة علببببى مؤكببببدا   األخببببرو 

 والكلبببدان اآلشبببوريين لنضبببال البببدائم دعمبببه علبببى الحبببزب يؤكبببد الصبببدد هبببذا وفبببي

 لتوحيببببد إلببببيهم ويتوجببببه مشببببتركة  ولغببببة وأر  وتبببباريخ تببببراث يجمعهببببم الببببذين

 فبببببي دورهبببببم وتعزيبببببز المشبببببروعة القوميبببببة حقبببببوقهم لنيبببببل المشبببببترك نشببببباطهم

 مبببن التركمبببان لنضبببال دعمبببه علبببى يؤكبببد كمبببا. العراقبببي للشبببعب النضبببالية المسبببيرة

 .القومية حقوقهم أجل

 لوضببببع ملحو ببببا   نشبببباطا   لببببيم اإلق فببببي الحببببزب من مببببة شببببهدت 1992 صببببيف فببببي

 والنتخبببباب عببببام  قبببببل للحببببزب المركزيببببة اللجنببببة إليهببببا توصببببلت التببببي القببببرارات

 اسبببتغلت وقبببد. آنبببذاك عقبببده تقبببرر البببذي الخبببامو البببوطني المبببؤتمر إلبببى المنبببدوبين

 كببببونفرو علببببى للهيمنببببة جانبهببببا مببببن العمببببل ضببببيق  قببببومي أفببببق ذات مجموعببببة

 البببوطني المبببؤتمر إلبببى المقبببدم لتن يمبببيوا السياسبببي التقريبببر فبببي جببباء وقبببد أربيبببل 

 وخاصببببة اإلقلبببيم من مبببات بعبببب  انشبببغلت: " يلبببي مبببا الصببببدد هبببذا فبببي الخبببامو

 القضببببية حببببول شببببعاره بتحريببببك حزبنببببا قببببرار بعببببد فكريببببة صببببراعات فببببي أربيببببل

 هبببذه تخبببلُ  ولبببم. كردسبببتاني شبببيوعي حبببزب إلبببى اإلقلبببيم من مبببة وتحويبببل الكرديبببة

 تخريبيبببة أهبببداف نحبببو لتيجيجهبببا خارجيبببة وتبببداخالت ذاتيبببة دوافبببع مبببن الصبببراعات

 لببببم اإلقلبببيم قيبببادة أن لببببه  يؤسبببف وممبببا. دورهبببا وإضببببعاف اإلقلبببيم من مبببة لشبببق



13 

 

 اإليجابيبببببة التوجهببببات تعزيبببببز إلببببى يبببببؤدي الببببذي بالشبببببكل الصببببراع إدارة تسببببتطع

 عقببببد أثنبببباء مشبببباكل ذلببببك عببببن نببببتج وقببببد. وعزلهببببا الضببببارة االتجاهببببات وتطويببببق

 أعضبببباء مببببن عببببدد خببببروج إلببببى أدت اعياتتببببد مببببن تبببباله ومببببا أربيببببل كببببونفرنو

 لمن مبببببة العبببببداء رايبببببة رافعبببببين عديبببببدة بمسبببببميات تجمعبببببات وتشبببببكيلها المن مبببببة

 وتتحمبببل. الكرديبببة القوميبببة القضبببية تجببباه الحبببزب وسياسبببة كردسبببتان فبببي حزبنبببا

 اإلقلببببيم من مببببة متابعببببة لعببببدم الوضببببع هببببذا مسببببؤولية مببببن جببببزءا   الحببببزب قيببببادة

 تفبببباقم لعببببدم الكفيلببببة اإلجببببراءات واتخبببباذ ليمسبببب بشببببكل الصببببراع إلدارة وتوجيههببببا

 (.4" )المشكلة

 مؤتمرهبببببا العراقببببي الشببببيوعي للحبببببزب كردسببببتان إقلببببيم من مبببببة عقببببدت وأخيببببرا  

 الشبببببببيوعي الحبببببببزب برنبببببببامج وأقبببببببرت 1993 حزيبببببببران أواخبببببببر فبببببببي الثببببببباني

. للحببببزب المركزيببببة اللجنببببة وانتخبببببت الببببداخلي والن ببببام العببببراق  ـبببب الكردسببببتاني

 البببوطني المبببؤتمر لعقبببد التحضبببيرات اسبببتكمال أمبببام واسبببعا   يبببقالطر انفبببت  وببببذلك

 .العام نفو من الثاني تشرين في عقده تم وقد الخامو

 ؟ الخامو الوطني المؤتمر في الجديد ما

 العراقببببي الشببببيوعي الحببببزب مرجعيببببة تعببببد لببببم األيببببديولوجي  الصببببعيد علببببى:  أوال  

 تشبببير كمبببا يسترشبببد ببببات فقبببد اللينينيبببة  ـببب بالماركسبببية محصبببورة الفكريبببة وهويتبببه

 التببببراث سببببائر مببببن مسببببتفيدا   بالماركسببببية ( 111)   الخببببامو  المببببؤتمر وثببببائق

 وادي شبببعوب حضبببارة فبببي تقبببدمي هبببو مبببا كبببل مسبببتلهما   و االشبببتراكي اإلنسببباني

 اللينينيببببة  وحببببذفت. الببببخ...العراقببببي شببببعبنا لتبببباريخ النضببببالي والرصببببيد الرافببببدين

 إلبببى إياهبببا محببوال   سبببتالين بهببا أتبببى لتببيوا لينبببين حيببباة فببي موجبببودة تكببن لبببم التببي

 تزكهببببا لببببم التببببي اسببببتنتاجاتها بعبببب  مببببن الحببببزب تحببببرر وبببببذلك. جامببببدة عقيببببدة

 الثببببورة تطببببوير إمكانيببببة لينببببين افتببببر  الحصببببر  ال المثببببال سبببببيل فعلببببى. الحيبببباة

 دون اشببببتراكية ثببببورة إلببببى( بزعامتهببببا أو)  العاملببببة الطبقببببة بقيببببادة الديمقراطيببببة

لبببت و روسبببيا  فبببي فرضبببيته وطبقبببت. تاريخيبببة مرحلبببة ببببذلك حارقبببا   توقبببف   تحو 

 فبببي تطبيقهبببا وفشبببل. بببباالنحراف عنهبببا يبببزو  مبببن ُيبببتهم  "ن ريبببة" إلبببى فرضبببيته
                                                             

 .يليها وما 75   سابق  مصدر السياسي  التقرير راجع - 4
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 اآلسببببيوية السببببوفييتية الجمهوريببببات عببببن فضببببال   هببببذا وكوريببببا  وفيتنببببام الصببببين

 . رأسماليا   متطورة  ير بلدان جميعها ألن أوربا  وجنوب

 التبببي الحقيقيبببة االشبببتراكية تكبببن لبببم البلبببدان هبببذه فبببي يُبنببب مبببا أن الحقبببا    هبببر لقبببد

 ووفبببرة العمبببل إنتاجيبببة حيبببث مبببن ال مببباركو  بهبببا وتنببببي االشبببتراكيون بهبببا حلبببم

. األن مبببببة لتلبببببك المتطبببببور والحضببببباري السياسبببببي البنببببباء حيبببببث مبببببن وال اإلنتببببباج

 كين مببببببة لإلصببببببال   قابلببببببة تكببببببن لببببببم األن مببببببة هببببببذه أن ذلببببببك مببببببن واألنكببببببى

 هببذه مببن تبقببى مببا و ببل. إصببالحها فببي الشببروع تببم أن مببا ارتفانهبب  "اشببتراكية"

 أو واجتماعيببببا   واقتصبببباديا   سياسببببيا   والتخلببببف الركببببود مببببن حالببببة يعببببي  األن مببببة

 والصببببين لفيتنبببام بالنسبببببة الحبببال هببببو كمبببا الرأسببببمالي  التطبببور طريببببق إلبببى عببباد

 طريبببببق علبببببى الصبببببينيون الرفببببباق يطلقهبببببا التبببببي التسبببببمية عبببببن الن بببببر بصبببببرف

 تغييبببرات بالضبببرورة الطريبببق هبببذا وفبببر ". السبببوق اشبببتراكية" هبببيو تطبببورهم 

  الصبببيني الشبببيوعي للحبببزب عشبببر السبببادو المبببؤتمر ففسببب  السياسبببية  البنيبببة فبببي

 الجديببببدة الرأسببببمالية الفئببببات وممثلببببي األعمببببال رجببببال النضببببمام المجببببال( 2112)

 ! المنتجة القوو من باعتبارهم الحزب إلى
ث قبببدل  أواسبببط فبببي الثبببورات نشببببت عنبببدما الدائمبببة ةالثبببور عبببن مببباركو كبببارل تحبببد 

 الشببيوعية العصبببة" إلببى خطبباب فببي وذلببك  أوربببا وسببط فببي عشببر التاسببع القببرن

 لببببم الببببذي االجتماعيببببة  القببببوو لتناسببببب ذلببببك أخضببببع ولكنببببه  1851 نيسببببان فببببي

 ولبببم االسبببتمرار  مبببن الثبببورة تبببتمكن لبببم وبالتبببالي حينبببه فبببي جبببذريا   تغيبببرا   يتغيبببر

 الن بببر بغببب  السبببلطة اسبببتالم علبببى قبببادرة نشبببطة أقليبببة ربتبببوف ذلبببك مببباركو يبببربط

  .ال روف نضوج عن

 الديمقراطيببببة الثببببورة تطببببوير" ن ريببببة" كانببببت. اإلسببببتراتيجي الصببببعيد علببببى:  ثانيببببا

 وعلببببى. العراقبببي الشبببيوعي الحبببزب أيديولوجيبببة صبببلب فبببي اشبببتراكية ثبببورة إلبببى

زب الحببب ضبببعو الملموسبببة  و روفبببه العبببراق واقبببع أسببباو علبببى ولبببيو أساسبببها 

 الثببببورة إلببببى والتحببببول الديمقراطيببببة الوطنيببببة الثببببورة بتطببببوير تقضببببي سببببتراتيجية

 العاملببببة الطبقببببة فيهببببا تلعببببب ديمقراطيببببة جمهوريببببة" بإقامببببة وذلببببك االشببببتراكية

 هبببذه علبببى أيضبببا  ( 1985) الراببببع البببوطني المبببؤتمر وأكبببد". وقياديبببا   طليعيبببا   دورا  

 .الجوهر حيث من الستراتيجية
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 عهببببد فببببي( الببببوطني الميثبببباق) الحببببزب برنببببامج خيببببري كببببيز الراحببببل انتقببببد لقببببد

  الثبببببباني الكببببببونفرنو عببببببن صببببببدرت التببببببي البرنامجيببببببة والوثيقببببببة فهببببببد الرفيببببببق

 الشببببببعار الببببببوثيقتين تبنببببببي لعببببببدم عببببببادل  سببببببالم الرفيببببببق عهببببببد فببببببي( 1956)

 التببببي باإلنجببببازات الجميببببع يعتببببرف حببببين فببببي(. 5)  أعبببباله المببببذكور اإلسببببتراتيجي

 بفضبببببل عبببببادل وسبببببالم فهبببببد البببببرفيقين عهبببببدي فبببببي والبببببوطن للحبببببزب تحققبببببت

 خالقبببببا   تطبيقبببببا   ويمبببببثالن المراحبببببل يحرقبببببا لبببببم اللبببببذين المبببببذكورين البرنبببببامجين

 . العراق  روف على للماركسية

 المراحبببل  حبببرق سياسبببة مبببن الخبببامو البببوطني مبببؤتمره فبببي الحبببزب تحبببرر لقبببد

 الن بببام قضبببية يطبببر  ولبببم. موحبببد فيبببدرالي ديمقراطبببي ن بببام بإقامبببة هدفبببه وحبببدد

 متخليبببا   مؤسسببباتي  كن بببام وإنمبببا مؤقبببت  أو عبببابر كن بببام المبببرة هبببذه البببديمقراطي

 تاريخبببه مراحبببل بعببب  فبببي تبناهبببا التبببي الديمقراطيبببة الصبببي  مختلبببف عبببن ببببذلك

 فقببببد. الموجهببببة أو الشببببعبية أو الثوريببببة صببببفة الديمقراطيببببة علببببى تضببببفي والتببببي

 ديمقراطبببي نقبببانو سبببن: " يلبببي مبببا المبببؤتمر أقبببره البببذي الحبببزب برنبببامج فبببي جببباء

 فصبببل يضبببمن دائمبببا   ديمقراطيبببا   دسبببتورا   يشبببرع للببببالد  تيسيسبببي مجلبببو النتخببباب

 لحيبببببباة القانونيببببببة األسببببببو ويرسببببببي القضبببببباء  واسببببببتقاللية الببببببثالث السببببببلطات

 وعلبببى بحريبببة  الشبببعب ممثلبببي انتخاببببات وإجبببراء وراسبببخة  مسبببتقرة ديمقراطيبببة

 ذكبببورا   قانونيبببا   لغينالببببا لكبببل والمباشبببر والمتسببباوي العبببام التصبببويت حبببق أسببباو

 إجببببببراء وضببببببمان البلديببببببة  المجببببببالو وانتخبببببباب. السببببببري وببببببباالقتراع وإناثببببببا  

" نفسبببببها األسبببببو وعلبببببى الكردسبببببتاني البببببوطني للمجلبببببو ديمقراطيبببببة انتخاببببببات

 الصببببببي  عببببببن تختلببببببف الببببببديمقراطي الن ببببببامب المتعلقببببببة  الصببببببيغة هببببببذه إن .(6)

 .جدا   ومهمة متجددة وهي الحزب  برامج في السابقة

                                                             
 الشبببببيوعي الحبببببزب تببببباريخ فبببببي دراسبببببات" خيبببببري  وسبببببعاد خيبببببري زكبببببي - 5

 .يليها وما 225  و 118 ". راقيالع

 
  ير التشديد خطوط. 112   سابق  مصدر الخامو  الوطني المؤتمر وثائق - 6

 .األصل في موجودة
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 الصببببعيد هببببذا فعلببببى. الفكريببببة بالتعدديببببة والقبببببول التفكيببببر حريببببة إطببببالق:  ثالثببببا  

 والمفببباهيم المقبببوالت فحببب  نحبببو المبببؤتمر  وثبببائق فبببي جببباء كمبببا الحبببزب  توجبببه

 المبببنهج واسبببتلهام للتجبببارب  اآللبببي والنقبببل االستنسبببا  نببببذ مبببن انطالقبببا   الن ريبببة

 لنضببببال الملمببببوو اقببببعوالو وتطوراتببببه الموضببببوعي الواقببببع لمعاينببببة الماركسببببي

. العالميببببة التجربببببة مببببن واالسببببتفادة الثببببوري  وتراثببببه وتقاليببببده ومشبببباكله شببببعبنا

 أكثبببر بطريقبببة التطبببور مراحبببل نفهبببم إننبببا القبببول يمكبببن" أيضبببا   الوثبببائق فبببي وجببباء

 عمليببببة أن العالميببببة التجربببببة أ هببببرت فقببببد. رادويببببةاإل النزعببببة عببببن بعيببببدا   وعيببببا  

 . "تصورها يجري نكا مما أعقد االجتماعي التطور

 اكتفببببى فإنببببه االشببببتراكي  الحببببزب خيببببار علببببى المببببؤتمر أكببببد الببببذي الوقببببت وفببببي

 والتنبببببؤات اآلنيببببة   يببببر المسببببائل فببببي الخببببو  وتجنببببب العببببام المسببببار بتحديببببد

 العلمبببي البحبببث لتنشبببيط وجديبببة ماسبببة بحاجبببة التنببببؤات هبببذه فمثبببل. المبببدو البعيبببدة

 كمببببا. وأصببببدقائه الحببببزب لرفبببباق ةالعلميبببب الطاقببببات مببببن االسببببتفادة عبببببر ائهبببباإل ن

 القببببول مبببع قضبببايا  مبببن الحبببزب يواجبببه مبببا حبببول الدراسبببات تعميبببق ذلبببك يتطلبببب

 الن ريببببة االسببببتنتاجات حريببببة وضببببمان االجتهبببباد  واحتببببرام اآلراء فببببي بالتعدديببببة

 . علمي بحث ألي أساسية مستلزمات هي التي الرأي وحرية

 المببببؤتمر تخلببببى للحببببزب  طبقيببببةال الهويببببة تحديببببد عنببببد. الطبقيببببة الهويببببة:  رابعببببا  

 العاملبببة الطبقبببة حبببزب بينبببه وأقبببر حصبببرا   العاملبببة الطبقبببة يمثبببل حبببزب كونبببه عبببن

 اإلشبببارة عبببن الحبببزب وتخلبببى. والفكبببر اليبببد شبببغيلة وجميبببع والمثقفبببين والفالحبببين

 الطبقببببة بقيببببادة والتحببببالف( البروليتاريببببة دكتاتوريببببة) العاملببببة الطبقببببة سببببلطة إلببببى

 إلبببى المبببؤتمر أشبببار الوطنيبببة  الحبببزب هويبببة ولتيكيبببد. الشبببيوعي وحزبهبببا العاملبببة

 العليبببببا المصبببببال  يضبببببع مسبببببتقل  وطنبببببي حبببببزب العراقبببببي الشبببببيوعي الحبببببزب أن

 أمميبببة علبببى ضبببافية فقبببرة فبببي وأكبببد. أخبببرو مصبببلحة أيبببة فبببوق والبببوطن للشبببعب

 .الحزب

 متمثلبببة العامبببة وجهتبببه لتكبببون الحبببزب سبببعى. السياسبببي الصبببعيد علبببى:  خامسبببا  

 فبببببي وبالمرونبببببة السياسبببببية بالواقعيبببببة مضبببببى  وقبببببت أي نمببببب أكثبببببر بالتمسبببببك 

 فبببببي الثوريبببببة والجملبببببة رادويبببببةاإل لتجنبببببب والسبببببعي.... األحبببببداث مبببببع التعامبببببل

. الببببخ...اليوميببببة والتكتيكببببات المواقببببف رسببببمفببببي و السياسببببية الشببببعارات صببببيا ة

 إلبببى اإلشبببارة فبببيمكن الحبببزب دمقرطبببة صبببعيد علبببى أمبببا التجديبببد  صبببعيد علبببى هبببذا

 : يلي ما
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 سببببيادة تفببببر  عديببببدة أحكامببببا   الببببداخلي ن امببببه يتضببببمن أن الحببببزب سببببعى : -1

 الفبببردي  والترشبببي  االنتخاببببات مببببدأ اعتمبببد فقبببد. نشببباطه كامبببل فبببي الديمقراطيبببة

 البببداخلي الن بببام ونببب . لألصبببوات العلنبببي والفبببرز السبببري التصبببويت مببببدأ واعتمبببد

 وقل بببب  المنعطفببببات  عنببببد واالسببببتفتاءات المشبببباورات إجببببراء قاعببببدة علببببى أيضببببا  

(. م.ل) المركزيبببة اللجنبببة تلعببببه البببذي البببدور لصبببال  السياسبببي المكتبببب صبببالحيات

 ( . م.ل) اجتماعات وزيدت  (م.ل) سكرتير إلى للحزب العام السكرتير وتحول

 التبببدرج مبببن وقلببب  قببببل  ذي مبببن أوسبببع صبببالحيات الحزبيبببة المن مبببات وأعطيبببت

 ببببببين الفتبببببرة توقلصببببب الكونفرنسبببببات  دور مبببببن وزيبببببد التن بببببيم  فبببببي الهرمبببببي

 .المؤتمرات

 الفكريببببة الحببببزب وحببببدة علببببى الجديببببد الببببداخلي الن ببببام أكببببد الببببذي الوقببببت وفببببي

 الحبببزب سياسبببة مناقشبببة فبببي األقليبببة حبببق علبببى أكبببد فإنبببه والتن يميبببة  والسياسبببية

 والسياسببببببية الفكريببببببة القضببببببايا فببببببي رأيهببببببا عببببببن والتعبيببببببر الداخليببببببة وشبببببؤونه

 بتنفيببببذ التزامهببببا ذلببببك يعيببببق ال أن علببببى الحزبيببببة  الصببببحافة فببببي عنببببه واإلعببببالن

 .الحزب بسالمة يضر ال وبما القرارات هذه

 وانتخبببب الجلسبببات  إدارة ن بببام مبببرة وألول أعمالبببه بدايبببة فبببي المبببؤتمر أقبببر:  -2

 جميبببع فبببي تقليبببدا   ذلبببك وأصبببب (. م.ل) خبببارج مبببن أعضبببائها  البيبببة رئاسبببة هيئبببة

 الحزبيببببة لمن مبببباتوا المركببببز صببببعيد علببببى الحزبيببببة الكونفرنسبببباتو المببببؤتمرات

 تقريببببر المببببؤتمر علببببى الحببببزب تبببباريخ فببببي مببببرة ألول وعببببر . سببببواء حببببد علببببى

 لدراسبببببته صبببببرفها  وأوجبببببه ومصبببببادرها الماليبببببة الحبببببزب مبببببوارد يحبببببدد مبببببالي

 ـببببب الكردسبببببتاني الشبببببيوعي الحبببببزب تكبببببوين علبببببى المبببببؤتمر وصبببببادق. وإقبببببراره

 .العراقي الشيوعي بالحزب عالقته شكل وعلى العراق 

 

 أسببباو علبببى الجديبببد البببداخلي للن بببام وفقبببا   المركزيبببة اللجنبببة تخبببابان جبببرو:  -3

 نفسببببه  عببببن معلومببببات اسببببتثناء وبببببدون مرشبببب  كببببل وقببببدم. الفببببردي الترشببببي 

 بعببب  وكانبببت. المنبببدوبين قببببل مبببن إيجاببببا   أو سبببلبا   والتقيبببيم  للمسببباءلة وخضبببع

 إطببببار فببببي ولكنهببببا شببببديدة المرشببببحين لبببببع  المنببببدوبين وانتقببببادات مالح ببببات

. لهبببم وجهبببت التبببي االنتقبببادات جبببراء المرشبببحين بعببب  يفبببز ولبببم. واألدب قبببةالليا

ل أن هببببي االنتخابببببات نتيجببببة كانببببتو  قببببوام نصببببف يقببببارب مببببا الجببببدد الرفبببباق شببببك 
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 القديمبببة المركزيبببة اللجنبببة أعضببباء نصبببف يقبببارب مبببا امتنبببع وقبببد. الجديبببدة( م.ل)

 عمليبببة أمبببام المجبببال إفسبببا  فبببي الر ببببة ببببدافع و بببالبيتهم أنفسبببهم  ترشبببي  عبببن

 .التجديد

*** 

 تحبببدث مبببن إليبببه يتطبببرق لبببم المبببؤتمر فبببي حصبببل معبببين مغبببزو لبببه حبببادث وهنببباك

 عبببن االقتصبببادي الحصبببار رفبببع شبببعار أن وهبببو عنبببه  كتبببب أو المبببؤتمر هبببذا عبببن

 للمبببؤتمر الرئيسبببي الشبببعار فبببي ال المبببؤتمر  ببببدء فبببي   متضبببمنا   يكبببن لبببم العبببراق 

كببان  هأنبب مببع الصببي  مببن صببيغة بييببة يرفببع فببي قاعببة المببؤتمر مسببتقل كشببعار وال

 السياسببببي التقريببببر طبببر  أن ومببببا. القاعبببة تببببزين الشبببعارات التببببي عشببببراتهنببباك 

 واإلجببببراءات المقببببدمات بعببببد العمبببل جببببدول فببببي األولبببى المببببادة وكانببببت للمناقشبببة 

 موضبببوع طبببر ف. ر المبببؤتمراشبببع موضبببوع حبببول النقبببا  فبببت  حتبببى األصبببولية 

 خببببارج مببببن المنببببدوبون ألسبببباوبا الشببببعار لرفببببع وتحمببببو االقتصببببادي  الحصببببار

 معانببببباة الخبببببارج منبببببدوبو يتحسبببببو أن مفارقبببببة وكينبببببه األمبببببر ويببببببدو. البببببوطن

 القمبببع أن األمبببر واقبببع وفبببي. البببداخل رفببباق يتحسسبببه ممبببا أفضبببلبشبببكل  الجمببباهير

 فخل ببب البعببث مبببع التحببالف زمببن فبببي الحببزب وأخطبباء البببدكتاتوري للن ببام الوحشببي

 فيبببه  يتحركبببون البببذي الوسبببطفبببي و البببداخل رفببباق لبببدو عميقبببا   سبببلبيا   نفسبببيا   أثبببرا  

  بعيبببد أو قريبببب مبببن الن بببام مبببع يلتقبببي شبببعار أو موقبببف أي مبببن يخشبببون جعلهبببمو

 الشبببعار نيتضبببم   صبببوت المبببؤتمر علبببىوأخيببرا  . صبببوابه مبببدو عبببن الن بببر بصببرف

 الحبببببادث أن حبببببال  أي علبببببى. "االقتصبببببادي الحصبببببار رفبببببع" للمبببببؤتمر الرئيسبببببي

 .لصالحها رويجي المؤتمر ديمقراطية مدو يعكو

*** 

 بنببباء فبببي الديمقراطيبببة المركزيبببة" مببببدأ" مناقشبببة إلبببى اإلشبببارة هنبببا الجبببدير ومبببن

 عببببن المببببدافعون وأكببببد. المببببؤتمرين باهتمببببام" المبببببدأ" هببببذا اسببببتيثر فقببببد. الحببببزب

 سببببت ل مؤسسببببة أو من مببببة كببببل أن علببببى الببببداخلي الن ببببام فببببي" المبببببدأ" بقبببباء

 حركتهببببا وتضبببببط المن مببببة هببببذه نشبببباط تببببدير قيببببادة إلببببىو مركببببز  إلببببى حاجببببةب

 وقبببد. لنفسبببها المن مبببة تضبببعها التبببي األ بببرا  أو واألهبببداف يتفبببق بمبببا وتوجههبببا

 كببببانوا الببببذين أمببببا. الببببداخلي الن ببببام فببببي المببببذكور" المبببببدأ" بقبببباء األ لبيببببة أقببببرت

 حببببذف إلببببى يرومببببون كببببانوا فقببببد" الديمقراطيببببة المركزيببببة" حببببذف إلببببى يببببدعون
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 فببي عليهببا والمنصببو  ذلببك تببن م التببي اآلليببات جميببع علببى واإلبقبباء فقببط الببن 

  لبببببت الببببذي" المبببببدأ" هببببذا أن إلببببى مسببببتندين اسببببتثناء  وبببببدون الببببداخلي الن ببببام

 واسبببببتمر الحبببببزب فبببببي الفكبببببري الصبببببراع إدارة حتبببببى وشبببببملت المركزيبببببة  عليبببببه

 قببببوة لببببديها بيروقراطيببببة وعببببادات تقاليببببد خلببببق قببببد السببببنين  عشببببرات مفعولببببه

 ذاتبببببه بحببببد" الديمقراطيبببببة المركزيببببة" ل مصبببببط إن الحقيقببببة وفبببببي. االسببببتمرارية

 شببببؤون إلدارة آليببببات مجموعببببة هببببو بببببل عنببببه  التخلببببي يجببببوز ال مبببببدأهببببو  لببببيو

 علببببى للببببن  حاجببببة وال الببببداخلي الن ببببام فببببي بالتفصببببيل مثبتببببة وهببببي الحببببزب 

 مصبببببطل  ألغبببببى حيبببببث الثبببببامن  البببببوطني المبببببؤتمر فعلبببببه مبببببا وهبببببذا المصبببببطل  

 المبببؤتمر فبببي األقليبببة ببببرأي آخبببذا   ليبببات اآل علبببى وأبقبببى  "الديمقراطيبببة المركزيبببة"

  !الخامو

 باسببببتحقاق فببببر   وديمقراطيببببة  تجديببببد مببببن المببببؤتمر عببببن بنببببا مببببر مببببا كببببل إن

 الديمقراطيببببة مببببؤتمر" اسببببم الخببببامو الببببوطني المببببؤتمر علببببى ُيطلببببق أن وجببببدارة 

 تسبببباعد التببببي األجببببواء للمنببببدوبين أتيحببببت" قببببد كونببببه يتعببببدو فبببباألمر". والتجديببببد

 الوثبببائق مضبببمون إلبببى باألسببباو تعبببود فالتسبببمية". النقبببد حريبببةو المكاشبببفة علبببى

 وللنتبببائج أعمالبببه  فبببي اتبعهبببا التبببي الجديبببدة آلليببباتوإلبببى ا المبببؤتمر  أقرهبببا التبببي

 . الحزب قيادة تجديد ذلك في بما عنها  تمخ  التي

*** 

 فقبببد. اليسبببير بببباألمر الشبببيوعي الحبببزب فبببي والدمقرطبببة التجديبببد عمليبببة تكبببن لبببم

 السببببببب كبببببان البببببذي األول :  خببببباطئين اتجببببباهين البدايبببببة منبببببذ ةالعمليببببب واجهبببببت

 ببببالجمود المتسبببم المحببباف  االتجببباه وهبببو الحبببزب  فبببي التجديبببد تبببيخر فبببي الرئيسبببي

 مبببن بالتحلبببل المتسبببم العبببدمي االتجببباه فهبببو الثببباني االتجببباه أمبببا. للماضبببي واالنشبببداد

 الحزببببي امالعببب البببرأي وكبببان. والسياسبببية الفكريبببة االلتزامبببات أنبببواع مبببن نبببوع أي

 .الخامو المؤتمر في تبلور الذي االتجاه مع

 عقبببد انت بببام هبببي والديمقراطيبببة للتجديبببد الببببارزة االيجابيبببة النتبببائج مبببنلقبببد كبببان 

 انعقبببببد الكبببببونفرنو الراببببببع 1995 عبببببام ففبببببي. وكونفرنسببببباته الحبببببزب مبببببؤتمرات

 1999 عبببببام فبببببي وأعقببببببه السبببببادو البببببوطني المبببببؤتمر عقبببببدان 1997وفبببببي عبببببام 

 وجبببباء. السببببابع البببوطني المببببؤتمر انعقبببد 2111 عببببام وفبببي. الخببببامو الكبببونفرنو

 انت مبببببت وقبببببد. البببببدكتاتوري الن بببببام وسبببببقوط الغبببببزو بعبببببد السبببببادو الكبببببونفرنو
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 علبببى المن مبببات اطبببالع مبببع بينهبببا الفتبببرات وتقارببببت المركزيبببة اللجنبببة اجتماعبببات

 المركزيببببة الحزبيبببة الوثببببائق مسبببودات طببببر  وأصبببب . اجتماعاتهببببا فبببي يببببدور مبببا

 عببببببن فضببببببال هببببببذا الحببببببزب  فببببببي راسببببببخا تقليببببببدا للمناقشببببببة  المن مببببببات علببببببى

 كردسبببببتان إقلبببببيم فبببببي واعتمبببببد. السياسبببببية المواقبببببف بعببببب  حبببببول االسبببببتفتاءات

 ومنببببببدوبيها ومسبببببؤوليها القياديببببببة الهيئبببببات انتخبببببباب مببببببدأ الخببببببارج ومن مبببببات

 فبببي الحزبيبببة القاعبببدة مشببباركة علبببى سببباعد ذلبببك كبببل. والكونفرنسبببات للمبببؤتمرات

 .قادته وانتخاب الحزب سياسة رسم

 أكثببببر واالعتمبببباد تدقيقببببه علببببى العمببببل وجببببرو السياسببببي الحببببزب خطبببباب وتحسببببن

 يليهببببا  ومببببا  38 فببببي  السببببادو الببببوطني المببببؤتمر وثببببائق تشببببير كمببببا فببببيكثر 

 والبببتخل  والحلبببول المهمبببات معالجبببة فبببي الموضبببوعية والحقبببائق الوقبببائع علبببى

 مببببع التعامببببل فببببي لعلميببببينا والمنطببببق المحاججببببة واعتمبببباد الجبببباهزة األحكببببام مببببن

 الفكببببري الصببببراع ولتنشببببيط. والمخالفببببة المختلفببببة الن ببببر وجهبببباتمببببع و المشبببباكل

 لطرحبببه المجبببال وإفسبببا  األخبببر للبببرأي جبببدي اهتمبببام إيبببالء جبببرو أدواتبببه وتحسبببين

 هبببذا. البببداخلي النشبببر فبببي أو العامبببة صبببحافته فبببي سبببواء الحبببزب  مجمبببوع علبببى

 سياسببببة فببببي آرائهببببم إبببببداء علببببى الكببببوادر مببببن واسببببعة دائببببرة تحفيببببز عببببن فضبببال  

 . الحزب

 نفببببو فببببي المببببذكورة الوثيقببببة تشببببير كمببببا نجاحببببات  مببببن تحقببببق مببببا ر ببببم أنببببه إال

 مببببن بعببببد يببببتخل  لببببم الحببببزب أن واقبببع تجاهببببل الصببببحي  مببببن فلببببيو الصبببفحات 

 عاليبببا   وعيبببا   تتطلبببب العمليبببة هبببذه وإن. المجبببال هبببذا فبببي والعيبببوب الشبببوائب جميبببع

 الديمقراطيبببة وترسبببيخ التجديبببد عمليبببة أن علبببى وثيقبببةال وتؤكبببد.  متواصبببال   ودأببببا  

 وقبببوة المشبببوهة  الن ريبببة المفببباهيم بعببب  بسببببب ومعقبببدة  عسبببيرة عمليبببة هبببي

 تجاوزهببببا يصببببعب آثببببار مببببن السببببابقة والممارسببببات التقاليببببد تركتببببه ومببببا العببببادة

 لل بببببروف السبببببلبي التبببببيثير جانبببببب إلبببببى هبببببذا. قصبببببيرة زمنيبببببة وبفتبببببرة بسبببببهولة

 العراقببببي  المجتمببببع فببببي الببببديمقراطي الببببوعي ومسببببتوو بالدنببببا فببببي الموضببببوعية

 واإلرهببببباب  القمبببببع بن بببببام المتمثلبببببة الحبببببزب  بعمبببببل المحيطبببببة األجبببببواء وعمبببببوم

 .والثقافي واالجتماعي واالقتصادي الحضاري التطور ومستوو

 الحيببببباة علبببببى أضبببببفى البببببدكتاتوري واإلرهببببباب القمبببببع ن بببببام أن الحقيقبببببة وفبببببي

 بسببببكرتير حببببدا ممببببا التجديببببد فببببي الحببببزب تإمكانيببببا مببببن وحببببد الركببببود السياسببببية

 المبببؤتمر افتتبببا  كلمبببة فبببي يعلبببن أن موسبببى مجيبببد حميبببد الرفيبببق المركزيبببة اللجنبببة
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 ذاتبببه القبببديم هبببو جديبببدنا  إن نعبببم : " يلبببي مبببا( 2111) للحبببزب السبببابع البببوطني

 البببدنيا  أنحببباء مختلبببف مبببن فيهبببا تتصببباعد التبببي ال بببروف الجديبببدة  ال بببروف فبببي

 اإلنسبببببان وحقبببببوق الحريبببببة دعبببببوات والعشبببببرين  اديالحببببب القبببببرن تبببببدخل وهبببببي

 فبببي البببدكتاتوريات أعتبببى نيبببر تحبببت يعبببي  شبببعبنا يبقبببى حبببين فبببي. والديمقراطيبببة

 تجعببببل التببببي ال ببببروف إنهببببا. وحقوقببببه باإلنسببببان اسببببتهتارا   وأكثرهببببا اليببببوم العببببالم

 البشبببرية علبببى عبببارا   وأكثبببر ببببل وطبببية  وأشبببد وجبببه أبشبببع عنبببدنا الدكتاتوريبببة مبببن

 "جمعاء

 1483 المبببرقم األمبببن مجلبببو وقبببرار البببدكتاتوري الن بببام وسبببقوط الغبببزو جببباء لقبببد

 بببببول األمريكببببي الحبببباكم بإشببببراف الحكببببم مجلببببو وإقامببببة االحببببتالل  شببببرع الببببذي

 كببان ثوابببت وأمببام بببل الجببدة  كببل جديببدة  ببروف أمببام لببيو الحببزب ليضببع بريمببر

 إلببى ونالركبب باإلمكببان يعببد لببم ولكببن. القريببب األمببو إلببى تجاوزهببا المسببتحيل مببن

 الحبببزب أراد مبببا إذا والشبببائك  المعقبببد الجديبببد الواقبببع فبببي بهبببا واألخبببذ الثواببببت هبببذه

 علببببى وكببببان. آخببببر اعتبببببار أي فببببوق العراقببببي والشببببعب الببببوطن مصببببلحة وضببببع

 البببببديالكتيكي المبببببنهج أسببببباو علبببببى تحلبببببيال   ويحللبببببه الواقبببببع يالمبببببو أن الحبببببزب

 هببببذا. الواقعببببب لهببببا عالقببببة ال التببببي" المسببببلمات" أسبببباو علببببى ولببببيو المببببادي

 األخبببذ ولبببيو للواقبببع الملمبببوو التحليبببل يتطلبببب  مبببا ضبببمن يتطلبببب  البببذي المبببنهج

. واجتماعيبببة سياسبببية  ببباهرة أيبببة تنببباول عنبببد الجببباهزة والمفببباهيم" المسبببلمات"ب

 الحبببرب حبببق  علبببى وهبببو عبببار   البببذي وهبببو الحبببزب علبببى هينبببا   األمبببر يكبببن ولبببم

 اليسببببار خطبببباب مببببع قببببا  متطاب خطابببببه وكببببان أخالقيببببة  ـبببب مبدأيببببه ألسببببباب بقببببوة

" المسبببلمات"ببببـ الحبببزب يتمسبببك لبببم ذلبببك ور بببم. أمريكبببا تجببباه المتشبببنج العبببالمي

 تسببببتهدف التببببي السياسببببية العمليببببة دعببببم اختببببار بببببل للواقببببع  التبسببببيطية والن ببببرة

 الموحبببد الفبببدرالي البببديمقراطي الن بببام وإقامبببة واسبببتقالله العبببراق سبببيادة اسبببتعادة

 معهبببا  تحبببالف قبببد الحبببزب كبببان التبببي القبببوو ذات مبببع بالتعببباون والمسبببتقر  اآلمبببن

 وكببببان. البببدكتاتوري بالن بببام اإلطاحبببة أجبببل مبببن الكفبببا  فبببي ذاك  أو الشبببكل بهبببذا

 هبببذا صبببلب فبببي الخبببامو مبببؤتمره فبببي وهويتبببه الحبببزب أيديولوجيبببة فبببي التجديبببد

 النتبببببائج أببببببرز مبببببن هبببببو السبببببليم الموقبببببف وهبببببذا. وتداعياتبببببه السبببببليم الموقبببببف

 ".والتجديد الديمقراطية مؤتمر" الخامو للمؤتمر السياسية

 2118 آب أواخر
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  تجربة الحزب الشيوعي العراقي في مجال

 (2114-1934)  لتحالفات السياسية ودروسهاا

 جاسم الحلوائي

إن التحبببببالف السياسبببببي هبببببو اتفببببباق ببببببين أحبببببزاب أو مجموعبببببات أو شخصبببببيات 

يمكببببن أن يكبببون اقتصببببادي واجتمبببباعي سياسبببية مسببببتقلة علبببى برنببببامج سياسبببي و

وعبببادة مبببا يكبببون االتفببباق ببببين . أيضبببا   أو االتفببباق علبببى قضبببية سياسبببية محبببددة

إن االتفبببباق علببببى . قببببوو متقاربببببة سياسببببيا  وذات مصببببلحة مشببببتركة فببببي االتفبببباق

برنبببامج سياسبببي الببببد وأن يسبببتهدف تغييبببرا   جزئيبببا  أو كليبببا   فبببي طبيعبببة السبببلطة  

تببببوازن القببببوو يخببببدم الهببببدف المببببذكور ويببببوفر إمكانيببببة أو تغييببببرا  ملموسببببا  فببببي 

ويفببببر  التحببببالف التببببزام المشببببتركين باالتفبببباق . تحقيببببق البرنببببامج المتفببببق عليببببه

وبمببببا يتخببببذه مببببن قببببرارات  ومببببن حببببق أطرافببببه االحتفببببا  باسببببتقاللها السياسببببي 

 إلبببى  امتبببداده هبببو ومبببن ضبببمانات نجبببا  أي تحبببالف سياسبببي. والفكبببري والتن يمبببي

ية لألحببببزاب والقببببوو المتحالفببببة ورفضببببه تببببدخل الببببدول والقببببوو لقواعببببد الشببببعبا

 . السياسية الخارجية في شؤونه الداخلية

إن التحالفبببات السياسبببية تفرضبببها ال بببروف الموضبببوعية  حيبببث أن هنببباك طبقبببات 

وفئبببات اجتماعيبببة مختلفبببة المصبببال  فبببي المجتمبببع  وعبببادة مبببا يجمبببع بعضبببها فبببي 

هببببداف مشببببتركة وأن تحالفهببببا يعببببزز هبببذه المرحلببببة أو تلببببك مببببن تطببببور المجتمببببع أ

فالعمببببل ضببببمن مجموعببببة هببببو . موقعهببببا فببببي الصببببراع مببببن أجببببل تحقيببببق أهببببدافها

فبببالفرد فبببي المجموعبببة هبببو أقبببوو مبببن أن يعمبببل . أقبببوو مبببن العمبببل علبببى انفبببراد

ومببببا ينطبببببق علببببى الفببببرد ينطبببببق علببببى األحببببزاب والقببببوو . لوحببببده  بشببببكل عببببام

مبببببع وينسبببببق ببببببين القبببببوو والتحبببببالف فضبببببال  عبببببن كونبببببه يج. السياسبببببية أيضبببببا  

المتحالفببة ويركببز علببى هببدف معببين تحببدده قيببادة التحببالف  فهببو يشببجع فئببات مببن 

 .تعمل على تحقيق ذلك الهدف أيضا   كيخارج التحالف 

وتبعبببا  لبببذلك فبببان التحالفبببات السياسبببية  كبببنهج سياسبببي  قضبببية ثابتبببة فبببي سياسبببة 

جبببل تحقيقهبببا  ويكببباف  مبببن أ  الحبببزب الشبببيوعي العراقبببي ونجبببدها فبببي كبببل برامجبببه

 .ولكن ليو بيي ثمن كان
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وقبببببل الولببببوج فببببي  تجربببببة الحببببزب الشببببيوعي العراقببببي فببببي هببببذا الميببببدان بببببودي 

إلقبببباء ن ببببرة تاريخيببببة سببببريعة علببببى مكانببببة هببببذه القضببببية فببببي سياسببببات الحركببببة 

الشبببببيوعية العالميبببببة تجببببباه البلبببببدان المسبببببتعمرة والتابعبببببة  فبببببالحزب الشبببببيوعي 

ن عضببببببوا  فببببببي األمميببببببة الشببببببيوعية العراقببببببي جببببببزء مببببببن هببببببذه الحركببببببة وكببببببا

 .1943التي انحلت في عام ( الكومنتيرن)

  1919التبببي تيسسبببت فبببي عبببام   (الكبببومنتيرن)كانبببت سياسبببة األمميبببة الشبببيوعية 

تجبببباه البلببببدان المسببببتعمرة والتابعببببة فببببي مؤتمراتهببببا العالميببببة األولببببى تقببببوم علببببى 

رياليببببة أسبببباو دعببببم الحركببببات الوطنيببببة التببببي كانببببت تخببببو  النضببببال ضببببد االمب

ولكبببببن فبببببي . متحبببببدة معاديبببببة لالمبرياليبببببة اتجبهببببب تشبببببكيل إلبببببى ةدعوعلبببببى البببببو

  تخلببببببى 1928مؤتمرهببببببا العببببببالمي السببببببادو فببببببي موسببببببكو فببببببي صببببببيف العببببببام 

بببببى "الجبهبببببة المتحبببببدة المعاديبببببة لالمبرياليبببببة"الكبببببومنتيرن عبببببن سياسبببببة    وتبن 

  التبببي انطبببوت علبببى موقبببف انعزالبببي مبببن البرجوازيبببة "طبقبببة ضبببد طبقبببة"سياسبببة 

وطبببببر  المبببببؤتمر أمبببببام األحبببببزاب . لوطنيبببببة فبببببي البلبببببدان المسبببببتعمرة والتابعبببببةا

إنجبببباز الثببببورة "   مثببببل مهمببببة "يسببببارية"الشببببيوعية فببببي هببببذه البلببببدان مهمببببات 

  كخطببببببوة علببببببى طريببببببق  "إقامببببببة حكومببببببة العمببببببال والفالحببببببين" و" الزراعيببببببة

  ."ديكتاتورية البروليتاريا"

لببببى سياسببببة الحببببزب الشببببيوعي وقببببد انعكببببو هببببذا التوجببببه اليسبببباري االنعزالببببي ع

  فبببي "كفبببا  الشبببعب"العراقبببي  وهبببو فبببي بدايبببة تيسيسبببه  فبببدعت جريبببدة الحبببزب 

تركيببببز السببببلطة "  إلببببى النضببببال مببببن أجببببل 1935عبببددها الثالببببث الصببببادر فببببي آب 

فببي أيبببدي العمبببال والفالحببين ومبببن أجبببل إطبببالق الثببورة االجتماعيبببة بال تبببيخير  فبببي 

او مببببن أشببببكال الخضببببوع المتنوعببببةكببببل مجبببباالت الحيبببباة األخببببرو وتحريببببر النبببب

(
7
) 

                                                             
حنبببا بطببباطو  تببباريخ الشبببيوعيين والحبببزب الشبببيوعي فبببي العبببراق  ترجمبببة  -  7

 .91عفيف الرزاز  الجزء الثاني   
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جبببدير باإلشبببارة أن هبببذه البببدعوات اليسبببارية االنعزاليبببة صبببدرت فبببي الوقبببت مبببن الو

  عببببن 1935الببببذي تخلببببى الكببببومنتيرن  فببببي مببببؤتمره السببببابع المنعقببببد فببببي تمببببوز 

وتبنببببى شببببعار   "طبقببببة ضببببد طبقببببة"سياسببببة مببببؤتمره السببببادو المتمثلببببة بشببببعار 

. الحبببرب والجبهبببات الوطنيبببة فبببي المسببببتعمراتالجبهبببات الشبببعبية ضبببد الفاشبببية و

 .وتخلى الحزب الشيوعي العراقي عن تلك السياسة االنعزالية في حينه أيضا  

و لببببت الحركببببة الشببببيوعية العالميببببة بعببببد حببببل الكببببومنتيرن تببببدعو إلببببى الجبهببببات 

الوطنيبببة والوطنيبببة الديمقراطيبببة مبببن علبببى منابرهبببا ومؤتمراتهبببا العالميبببة لبلبببدان 

 ".ثالعالم الثال"

  األمميبببة األولبببى والثانيبببة (األمميبببة الشبببيوعية)لبببم تطبببر  أسبببالف األمميبببة الثالثبببة 

. قضببببية التحالفببببات السياسببببية ال فببببي البيببببان الشببببيوعي وال فببببي وثائقهببببا األخببببرو

تحبببالف العمبببال الطبقبببي مببع الفالحبببين بعبببد تجبببارب  قضببية لقببد طبببر  كبببارل مببباركو

نببببة ببببباريو فببببي عببببام وتجربببببة كومو 1848الثببببورات فببببي وسببببط أوربببببا فببببي عببببام 

ه الفالحببببين بالجوقببببة التببببي بببببدونها يتحببببول  نبببباء الطبقببببة العاملببببة 1871   وشببببب 

م  (.  نبببباء االحتضببببار)المنفببببرد فببببي جميببببع البلببببدان الفالحيببببة إلببببى  نبببباء طيببببر الببببت 

روهبببا بمبببا يتناسبببب  بببق البالشبببفة بقيبببادة لينبببين مقولبببة مببباركو فبببي روسبببيا وطو  وطب 

الف العمببببال والفالحبببببين إلبببببى و ببببروف عصبببببرهم وبلبببببدهم  وتحولببببت مقولبببببة تحببببب

ولهببببذا . قضببببية مبدأيببببه فببببي سياسببببة األحببببزاب الشببببيوعية فببببي البلببببدان الفالحيببببة

التحبببالف مسبببتلزمات  تختلبببف كثيبببرا  أو قلبببيال  مبببن بلبببد آلخبببر ومبببن مرحلبببة ألخبببرو 

وأعتقبببد بينهبببا تحبببتف  بحيويتهبببا  مبببن حيبببث المببببدأ  لحبببد اآلن  بالنسببببة لألحبببزاب 

امبببببتالك  -1: وهبببببذه المسبببببتلزمات وباختصبببببار. الشبببببيوعية فبببببي البلبببببدان الناميبببببة

موقبببببف  -2. الحبببببزب برنبببببامج زراعبببببي يعببببببر عبببببن حاجبببببات المرحلبببببة التاريخيبببببة

وجببببود تن يمببببات حزبيببببة فببببي أوسبببباط  -3. صببببحي  مببببن مختلببببف مراتببببب الفالحببببين

قيبببببادة  -5. دعبببببم المن مبببببات الديمقراطيبببببة والتعاونيبببببة فبببببي الريبببببف -4. الفالحبببببين

 (8).النضاالت المطلبية للفالحين

                                                             

وع منشبببوران فبببي الثقافبببة لكاتبببب هبببذه السبببطور مقببباالن حبببول هبببذا الموضببب -  8 

حبببول أهميبببة وإمكانيبببة تحقيبببق "تحبببت عنبببوان   1974الجديبببدة  األول فبببي أيلبببول 

  والثبببباني  فببببي تشببببرين "تحببببالف العمببببال والفالحببببين فببببي بعبببب  البلببببدان الناميببببة
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 طريقنا وواجبنا التاريخي: الجبهة الوطنية الموحدة

بعبببد إعبببادة تيسبببيو الحبببزب بقيبببادة الرفيبببق فهبببد وباالرتبببباط مبببع محاولبببة الحبببزب 

  شبببرع 1942للحصبببول علبببى إجبببازة العمبببل لحبببزب قبببانوني كواجهبببة لبببه فبببي عبببام 

وكثبببف نشببباطه فبببي هبببذا الميبببدان . الحبببزب بالبببدعوة إلبببى الجبهبببة الوطنيبببة الموحبببدة

الهيئببببببة المؤسسببببببة لحببببببزب التحببببببرر الببببببوطني بكتابببببببة الرسببببببائل حببببببين شببببببرعت 

وقبببببد أنيطبببببت . والمبببببذكرات واقتبببببرا  المشببببباريع لألحبببببزاب الوطنيبببببة الديمقراطيبببببة

الببببذي كتببببب ( حسببببين محمببببد الشبببببيبي)مهمببببة العالقببببات الوطنيببببة بببببالرفيق صببببارم 

الجبهبببببة الوطنيبببببة : " أول دراسبببببة عراقيبببببة شببببباملة حبببببول الجبهبببببة تحبببببت عنبببببوان

وقبببد تحولبببت الدراسبببة إلبببى كبببراو قبببدم لبببه " وواجبنبببا التببباريخي طريقنبببا: الموحبببدة

إن العنبببوان يشبببير بوضبببو   إلبببى أن البببدعوة للجبهبببة لبببم تكبببن تكتيكبببا . الرفيبببق فهبببد

طارئبببببا بالنسببببببة للحبببببزب ببببببل نهجبببببا  سياسبببببيا  ثابتبببببا  تمليبببببه  بببببروف موضبببببوعية 

مببببع ذلببببك  لببببت القببببوو الديمقراطيببببة تتجاهببببل دعببببوات الحببببزب وتطالببببب . تاريخيببببة

األحببببزاب فببببي حببببزب واحببببد  ممببببا اضببببطر الشبببببيبي إلببببى التوقببببف طببببويال   بتوحيببببد

لمعالجببببة هببببذه القضببببية  بمببببنهج علمببببي رصببببين علببببى  ببببرار معالجاتببببه للقضببببايا 

 :األخرو  ومما جاء فيها

أمببببا اآلن فقببببد دخببببل العببببراق فببببي مرحلببببة تبلببببورت فيهببببا المصببببال  الطبقيببببة "...

المتملكببببة  فبببباألمر وخبببببرت الجمبببباهير الشببببعبية خببببالل نضببببالها مواقببببف الطبقببببات 

متببببى مببببا "يختلببببف فهببببذه الطبقببببات المتملكببببة ومنهببببا البرجوازيببببة الحببببرة تناضببببل 

وتتبببرك   أي متبببى مبببا اقتضبببت ذلبببك مصبببالحها  "وجبببدت ال بببروف المالئمبببة للنضبببال

النضببببال وتصببببفي من ماتهببببا متببببى مببببا تهببببددت مصببببالحها وهببببي ال تكتفببببي بتببببرك 

مبببباهير الشببببعبية النضببببال وحببببدها بببببل تصببببر علببببى العناصببببر الواعيببببة وعلببببى الج

بوجبببوب تبببرك النضبببال إلبببى حبببين تبببنه  البرجوازيبببة مبببرة أخبببرو  أي إلبببى حبببين 

تبببرو الطبقبببات المتملكبببة أن النضبببال فبببي مصبببلحتها وقبببد دلتنبببا علبببى هبببذه الحقيقبببة 

إنهببببا بعببببد أن حصببببلت علببببى . مواقببببف هببببذه الطبقببببات فببببي النضببببال الببببوطني عنببببدنا

                                                                                                                                                                                                          

تحببببالف العمببببال والفالحببببين فببببي ضبببببوء "تحببببت عنببببوان  11العببببدد 1977الثبببباني 

 ".تجربة ثورة أكتوبر
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لبببببى الغيبببببر تبببببيليف المعاهبببببدة العراقيبببببة االنكليزيبببببة عزلبببببت أحزابهبببببا وحرمبببببت ع

األحببزاب والنقاببببات بحجبببة أن الوقبببت لبببم يحببن بعبببد لتبببيليف األحبببزاب  فحبببزب واحبببد 

( بزعامببببة البرجوازيببببة الحببببرة والمثقفببببين المببببرتبطين بهببببا)لجميببببع الببببديمقراطيين 

 -مصبببببلحتها -مببببن السبببببهل أن يقضبببببى عليبببببه متببببى وجبببببدت قيادتبببببه أن المصبببببلحة 

مبببببن ضبببببمنها جمعيبببببة تقتضبببببي بحلبببببه كمبببببا حلبببببت مبببببن قببببببل األحبببببزاب الوطنيبببببة و

 (9)". اإلصال  الشعبي

 لجنة التعاون الوطني

االسبببببترقاقية المبرمبببببة ببببببين حكبببببومتي بريطانيبببببا والعبببببراق  1931كانبببببت معاهبببببدة 

أمبببا الفئبببة . مرفوضبببة مبببن قببببل القبببوو الوطنيبببة العراقيبببة وتكببباف  مبببن أجبببل إلغائهبببا

ت خرجببب 1947فبببي تشبببرين الثببباني . الحاكمبببة العراقيبببة فكانبببت تسبببعى إلبببى تعبببديلها

  جريببببدة الحببببزب الشببببيوعي العراقببببي المركزيببببة   علببببى الببببرأي العببببام "القاعببببدة"

بمقالبببة اتهمبببت فيهبببا حكومبببة صبببال  جببببر ببببإجراء مفاوضبببات سبببرية مبببع بريطانيبببا 

. إلعبببادة الن بببر بالمعاهبببدة  وأردفبببت ذلبببك بمطالبتهبببا بإسبببقاط حكومبببة صبببال  جببببر

بات تشببببير وكانببببت األجببببواء قبببببل التبببباريخ المببببذكور مشببببحونة بتصببببريحات وتسببببري

واسبببببتعدادا  لمواجهبببببة األوضببببباع . إلبببببى عبببببزم الحكومبببببة علبببببى تعبببببديل المعاهبببببدة

لجنببببة التعبببباون )القببببوو اليسببببارية فببببي إطببببار  تجميببببعأفلبببب  الحببببزب فببببي   المقبلببببة

  وضببببببمت اللجنببببببة ممثلببببببين عببببببن الحببببببزب 1947فببببببي تشببببببرين األول ( الببببببوطني

 كبببرد والجنبببا  اليسببباري مبببن رزگببباري الشبببيوعي العراقبببي  حبببزب الشبببعب  حبببزب

وقبببد أشببباد . سبببة اللجنبببةالحبببزب البببوطني البببديمقراطي  واختيبببر كامبببل قزانجبببي لرئا

رسببالة مبببن سببجنه فببي الكبببوت بتببيليف اللجنبببة المببذكورة وأوصبببى فبببي الرفيببق فهببد 

الرفبببباق بقيادتهببببا وتوسببببيع نشبببباطها والحببببذر مببببن تببببدخل اآلخببببرين فببببي شببببؤون 

 (10).من مات الحزب

 1948عبببام  ببببة كبببانون المجيبببدةلقبببد لعببببت اللجنبببة المبببذكورة دورا  واضبببحا  فبببي وث

فبببي بغبببداد وخاصبببة فبببي أوسببباط الطلببببة حيبببث شبببكلت لهبببا لجنبببة فبببي هبببذا الميبببدان  

                                                             
 125سين محمد الشبيبي  بغداد    كتابات الرفيق ح -  9

عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  الجزء األول "ان ر عزيز سباهي  -  10

  331. 
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ولبببببم تنخبببببدع بمنببببباورات الوصبببببي التبببببي أدت إلبببببى انسبببببحاب األحبببببزاب الوطنيبببببة 

( لجنبببة التعببباون البببوطني)وقبببد انفبببرط عقببد . المؤقببت مبببن الوثببببة وهبببي فببي ذروتهبببا

 .ورتسموثپ  جبر ومعاهدةبعد انتصار الوثبة بإسقاط حكومة صال  

 لجنة االرتباط

أسببهم الحببزب الشببيوعي مببع األحببزاب الوطنيببة األخببرو فببي الببدعوة إلببى اإلضببرابين 

  تيييببدا لنضببال الشببعب 1951تشببرين األول  14السياسببيين اللببذين حصببل األول فببي 

احتجاجبا علبى اتفاقيبة  1952شباط  19والثاني في . المصري ضد االحتالل البريطاني

وقببد . الببذي عقببدتها الحكومببة العراقيببة مببع شببركات الببنفط األجنبيببة( المناصببفة)الببنفط 

شببمل اإلضببراب األخيببر عببددا  مببن المببدن ورافقتببه ت بباهرات واصببطدامات عنيفببة مببع 

وكان للتعاون بين القوو السياسية الوطنية خالل اإلضراب األخير خصوصبا  . الشرطة

  1952تشببرين الثبباني  17طنيببة فبي أثبره فببي تكبوين لجنببة االرتببباط ببين األحببزاب الو

التي شارك فيهبا الحبزب الشبيوعي مبن خبالل حركبة أنصبار السبالم  دون ذكبر اسبمها 

صراحة  وكان يمثلها عامر عبد هللا وعببد الوهباب محمبود  إلبى جانبب حبزب الجبهبة 

لقببد لعببب طلبببة القببوو . الشببعبية الموحببدة والببوطني الببديمقراطي وحببزب االسببتقالل

التي انطلقت من  1952فعاال  في إطالق شرارة انتفاضة تشرين الثاني  المذكورة دورا  

واختفبى دورهبا ميبدانيا  بعبد تطبور االنتفاضبة وهيمنبة الحبزب  .كليات الطلبة في بغبداد

 . الشيوعي على قيادتها وانفراده بقراراتها  وانحلت بانتهاء االنتفاضة

 

 1954جبهة وطنية لالنتخابات البرلمانية في العام 

تببببولى الرفيببببق كببببريم أحمببببد   1953بعببببد اعتقببببال بهبببباء الببببدين نببببوري فببببي نيسببببان 

وبعبببببد فتبببببرة وجيببببزة ُضبببببم  الرفيببببق حسبببببين أحمبببببد . سببببكرتارية اللجنبببببة المركزيببببة

وقبببببد لعبببببب االثنبببببان دورا  أساسبببببيا فبببببي محاولبببببة . إليهبببببا( سبببببالم عبببببادل)الرضبببببي 

قبببة البببتخل  مبببن البببنهج اليسببباري االنعزالبببي  وانعكسبببت تلبببك المحاولبببة فبببي الوثي

  1954التببببببي صببببببدرت عببببببن اجتمبببببباع اللجنببببببة المركزيببببببة فببببببي كببببببانون الثبببببباني 

كمبببا انعكسبببت فبببي (. جبهبببة الكفبببا  البببوطني ضبببد االسبببتعمار والحبببرب)والموسبببومة 

السببببلوك العملببببي للحبببببزب بصببببورة أصببببب   فقببببد دخبببببل الحببببزب مبببببع قببببادة حبببببزب 

. االسببتقالل فبببي جبهبببة  كمبببا سبببنرو  بعبببد أن هببباجمهم بشبببدة فبببي الوثيقبببة المبببذكورة
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  عببببن إجببببراء انتخابببببات 1954دما أعلنببببت حكومببببة أرشببببد العمببببري فببببي أيببببار فعنبببب

وكبببان سبببالم عبببادل مسبببؤوال  عبببن لجنبببة )حزيبببران  سبببعى الحبببزب  9برلمانيبببة فبببي 

. إلبببى تشبببكيل جبهبببة وطنيبببة( العالقبببات الوطنيبببة باإلضبببافة إلبببى قيادتبببه للجنبببة بغبببداد

يبببار أ 12وبتضبببافر جهبببود الحبببزب وجهبببود األحبببزاب الوطنيبببة األخبببرو أعلبببن فبببي 

ونشبببر ميثاقهبببا ذي الطبببابع البببوطني . عبببن تبببيليف جبهبببة وطنيبببة لالنتخاببببات 1954

الببببديمقراطي فببببي اليببببوم التببببالي  موقعببببا  مببببن قبببببل الحببببزب الببببوطني الببببديمقراطي 

وحببببزب االسببببتقالل وكببببذلك مببببن ممثلببببي العمببببال والفالحببببين والمحببببامين والطببببالب 

حببببزب الشببببيوعي واألطببببباء والشببببباب  الببببذين كببببانوا يمثلببببون فببببي حقيقببببة األمببببر ال

 .العراقي

تضبببببمن الميثببببباق العديبببببد مبببببن المطالبببببب وكبببببان فبببببي مقبببببدمتها المطالببببببة ببببببإطالق 

ودعبببببا إلبببببى . الحريببببات الديمقراطيبببببة فبببببي مختلبببببف جوانبهببببا  وحريبببببة االنتخاببببببات

والقواعبببببد العسببببكرية وجببببالء الجيبببببو  األجنبيببببة ورفببببب   1931إلغبببباء معاهببببدة 

الباكسببببتاني   -لحلببببف التركببببيجميببببع األحببببالف العسببببكرية االسببببتعمارية بمببببا فيهببببا ا

ودعبببا إلبببى التضبببامن العرببببي فبببي سببببيل . ورفببب  المسببباعدات العسبببكرية األمريكيبببة

الجبببببالء والبببببتخل  مبببببن االسبببببتعمار ودعبببببم القضبببببية الفلسبببببطينية ورببببببط الحبببببل 

النهبببائي لمشبببكلة فلسبببطين بالقضببباء علبببى االسبببتعمار والصبببهيونية  كمبببا دعبببا إلبببى 

ان البببدولي لحبببل المشببباكل الدوليبببة ببببالطرق اتخببباذ العبببراق موقفبببا  مؤيبببدا  فبببي الميبببد

وطالببببببب بتحقيببببببق العببببببدل االجتمبببببباعي  وإنهبببببباء دور اإلقطبببببباع  وحببببببل . السببببببلمية

المشببباكل االقتصبببادية القائمبببة كمشبببكلة البطالبببة و بببالء المعيشبببة  ورفبببع المسبببتوو 

ة لببببع الصببببناعة الوطنيببببة وحمايتهببببا وإزاالمعيشببببي للشببببعب بوجببببه عببببام  وتشببببجي

 .تها كارثة الفيضاناآلثار األليمة التي خلف

االنتخابيبببة مبببن خبببالل بياناتبببه ومسببباهماته فبببي  الحملبببةنشبببط الحبببزب الشبببيوعي فبببي 

  أثبببببار لقبببببد. االجتماعبببببات االنتخابيبببببة ونشبببببطت كبببببذلك أحبببببزاب الجبهبببببة األخبببببرو

فلببببم تواصببببل دور المحايببببد المزعببببوم فزيفبببببت  فببببزع الحكومببببة  النشبببباط المببببذكور

رت االنتخاببببات  خاصبببة خبببارج المبببدن الكبيبببر الجبببادرجي فبببي  كامبببل ويبببذكر. ةوزو 

المنبببباطق خببببارج المببببدن  الريببببف  أجببببرت السببببلطات "مذكراتببببه بينببببه فببببي بعبببب  

عمليبببة االنتخببباب فبببي الليبببل  ولمبببا حبببل يبببوم االنتخببباب لبببم يجبببد النببباخبون صبببناديق 
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ور بببم التزويبببر  (11)".االقتبببراع  فقبببد كانبببت ممتلئبببة وأرسبببلت لتصبببنيف األصبببوات

حمبببببل الفئبببببة الحاكمبببببة ترلمبببببان  فلبببببم تمقعبببببدا  فبببببي الب 11 بفبببببازت الجبهبببببة فقبببببد 

حببببل البرلمببببان بعببببد جلسببببته  هببببذه النتيجببببة وبببببادر إلببببى والمسببببتبد نببببوري السببببعيد

 .األولى

 نهج واقعي في التحالفات السياسية 

استهدفت اللجنة المركزية بقيادة الرفيق سالم عادل في بيانها السياسي العام الصبادر 

الحريبات الديمقراطيبة وفبي سببيل فبي سببيل ) تحبت عنبوان  1955عن اجتماع تمبوز 

  ضببمن مببا اسببتهدفته  إقنبباع القببوو السياسببية (المصببال  الحيويببة لجمبباهير الشببعب

وقد واصل الحزب هذا النهج  وذلك بمعالجبة شبروط . الوطنية بضرورة العمل الموحد

قببدمت التببي تلبك القببوو ومالح اتهبا وتحف اتهببا  التببي وردت فبي مببذكرة للجبادرجي و

سباعيا بقبوة إلبى تبديبد شبكوكها حبول صبدق دعوتبه   1955ة نيسان للحزب في نهاي

للتحالف والجبهة  تلك الشكوك التبي تراكمبت بشبكل خبا  فبي فتبرة انحبراف الحبزب 

ومببن المفيببد . نحببو التطببرف اليسبباري  وذلببك فببي  بياناتببه ووثائقببه وسببلوكه الالحببق

 . لهااطالع القارب الكريم على تلك الشروط قبل تناول معالجات الحزب 

جاء اإلفصا  عن تلك الشروط في مذكرة الجادرجي للحبزب التبي وردت فبي الصبفحة 

ومن المفيد إطالع القارب على ملخصبها  كمبا عرضبها .  وما يليها من مذكراته 661

 . 68وعلق عليها الباحث حنا بطاطو في كتابه الثالث  

عناصبر اليسبار  مهمبا كانبت: "يشير بطاطو إلى ما جاء في مالح ات الجادرجي وهي

وسببتحارب بشراسببة علببى هببذا ... معتدلببة فببي برنامجهببا فإنهببا ستوصببم بالشببيوعية

لببذلك  فبإن علبيهم أيضببا أن ". األسباو  إذا مبا توحببدت هبذه العناصبر فيمببا بينهبا فقبط

وأضباف الجبادرجي كبذلك أنبه ". عناصر وطنية مسبتقلة وعناصبر أخبرو"يتحدوا مع 

عن " بع  عناصر اليسار"م جبهة إذا لم تتخل لن تكون هنالك أية فرصة للنجا  أما

و اآلخببرين  يببر "فببي طريببق" إيمببان صببادق"ب   أو إذا لببم تسببر بثبببات و "فكببرة تببرؤ 

وكان يجب توفير ضبمانات فعالبة لتهدئبة مخباوف شبركاء المسبتقبل مبن ". استفزازي

                                                             
 .637مذكرات كامل الجادرجي    -  11
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فببي حبباالت أو معبارك لببم يتصببوروها أو لببم يوافقببوا عليهببا "زج بهببم اسبتخدامهم أو البب

مواجهببة اآلخببرين ببباألمر الواقببع مهمببا "ال يمكببن السببما  لسياسببة  كمببا أنببه  "بقامسبب

ويجب تجنب تلفيق التهم أو االتهام ببال  تمييبز بسبوء التصبرف عنبد ". كانت ال روف

ين بر اليبه  كل طرف في الجبهة أن ال أن يتيكد ويجب. اختالف اآلراء مهما كان الثمن

": لببزمن  يببر محببدود"اسببي منهببا وبببل جببزء أس  فببي الحركببة" عرضببي"كمشببارك 

  التببي يكررهببا "المرحلببة التاريخيببة"وبكلمببات أوضبب   يجببب عببدم استحضببار مسببيلة 

وأخيبرا   يجبب ببذل كبل الجهبود بهبدف ". البع  بمناسبة وببال مناسببة علبى اإلطبالق

. إزالة االنطباع الخاطئ السائد بين اليساريين أو التقدميين لم يببالوا بالقوميبة العربيبة

يجببب إيضبباحه للجميببع هببو أن اليسبباريين أو التقببدميين لببم يقببدموا ل خببرين أيببة  ومببا

تنازالت تتعلق بيصالة مشاعرهم نحو األمة  ألنهم كبانوا قبوميين مبن دون أن يكونبوا 

ورأو الجببادرجي أن إيضببا  هببذه النقطببة ُيسببهل جلببب مببن (. أوشببوفينيين)متعصبببين 

 .بتجاهلهم  إلى الحركةيسمون أنفسهم قوميين  والذين ال ر بة ألحد 

: ويستكثر بطاطو ذاته  قبل الشيوعيين  بع  من تلبك الشبروط فيعلبق عليهبا ببالقول

واض  أن الجادرجي طلب الكثير  وطلب ما يقرب المسبتحيل  علبى األقبل فبي إحبدو "

فبي و ."حدود زمنيبة" ةأي عفعلي ـ وليو االسمي ـ  للتحالف مالنقاط  وهي الطالق ال

الفببات  أيببة تحالفببات  والتببي يببدخلها الشببيوعيون والتببي ال يببدخلونها  الواقببع أن التح

تكببون دومببا  انتقاليببة بجوهرهببا  مببن حيببث أن األوضبباع تفرضببها وأن طبيعببة األشببياء 

 . نفسها تتغير وليست ثابتة

: وردت فببي مببذكرة الجببادرجي وهببذا نصببها مهمببةلببم يشببر بطبباطو إلببى مسببيلة ولكببن 

عتبارهبا نببواة الحركبة  هبي بحاجببة إلبى مرجبع يقببره العناصبر اليسبارية التببي يمكبن ا"

لبم يسبم الجبادرجي المرجبع  ". اليساريون ويرتضيه الوطنيون من مسبتقلين و يبرهم

تواضعا  أو دبلوماسية  ولكن المقصود معروف  فقد كان الجبادرجي عميبد المعارضبة 

 .المعترف به في أوساط المعارضة والفئة الحاكمة على حد سواء

لقببوو الوطنيببة ومخاوفهببا التببي وردت فببي مببذكرة الجببادرجي قببد لقيببت كانببت شببروط ا

ويمكن تلمبو البرو  اإليجابيبة والمرونبة التبي . التفهم من قبل القيادة الجديدة للحزب

صار الحزب يخاطب بها القوو الوطنيبة فبي البدعوة المخلصبة التبي تنهبي بهبا اللجنبة 

إن اللجنبببة : "قبببد جببباء فيبببهو.  1955فبببي تشبببرين الثببباني  المبببؤر  المركزيبببه بيانهبببا

المركزية لحزبنبا تبرو أن التعبارف والتقبارب واالتفباق والتعباون ببين القبوو الوطنيبة 

ومن جانبنا فإننا نرو ...هو أمر ممكن وضروري  وهو الطريق الوحيد إلحراز النصر
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مببن المفيببد تمامببا   ومببن الممكببن أيضببا  إجببراء اتفاقببات حتببى مببع الببذين ال يعارضببون 

ولبيو لبدينا أقبل ... ين  مبن دون  يبره  مبن وجبوه السياسبة السبعيديةسوو وجه مع

إن إعببادة الن ببر وتقليببب صببفحات ...ميببل لفببر  مناهجنببا السياسببية علببى اآلخببرين

إن طبيعة النضال الصادق الحبازم ... الماضي ينبغي أن ال يكون معرقال لوحدة النضال

لعمليبة فبي عالقبات القبوو ضد حكومة نوري السعيد تستلزم سيادة البرو  اإليجابيبة ا

ومن وحدة عمل جميع هذه القوو  ومن البرو  المتيهببة المقدامبة ألوسبع ... الوطنية

 (12)". جماهير الشعب يجب أن نستمد الثقة بالنجا 

  1956محاولة تشكيل قيادة موحدة النتفاضة تشرين 

 29فبي عندما حصل العدوان الثالثي على مصر من قبل بريطانيبا وفرنسبا وإسبرائيل  

  تيججت المشاعر الوطنية والقومية لدو الشعب العراقي  ولكن 1956تشرين الثاني 

فقطببع . الحكببم الرجعببي واصببل مواقفببه المنافيببة ألبسببط مسببتلزمات التضببامن القببومي

عالقاته الدبلوماسية مع فرنسا ولم يقطعها مبع بريطانيبا المعتديبة  فبزاد هبذا الموقبف 

حبزاب الوطنيبة والقوميبة  الحبزب الشبيوعي العراقبي من تيزم األوضاع  فاجتمعبت األ

والحزب الوطني الديمقراطي وحزب االستقالل وحزب البعث العربي االشبتراكي وعبدد 

مببن الببديمقراطيين المسببتقلين  لدراسببة الموقببف  فقببررت تشببكيل قيببادة موحببدة لقيببادة 

تببم دة قببد إال أن تلببك القيببا. النشبباطات االحتجاجيببة ضببد العببدوان وضببد الحكببم الرجعببي

وفي إطبار النشباط الطالببي تكونبت لجنبة طالبيبة عليبا . في مساء يوم تيليفها اعتقالها

وقببد أشببرفت هببذه اللجنببة علببى تعبئببة الطلبببة وقيببادة . للتضببامن مببع الشببعب المصببري

 (13). م اهراتهم

  المعنبببون 1957يشبببير المكتبببب السياسبببي فبببي تقريبببره الصبببادر فبببي األول مبببن أيبببار 

انعدام الخطة الموحدة الواضحة "  إلى "امنا في ال رف الراهنومه 1956انتفاضة "

                                                             
. 1955  أواسبببط تشبببرين الثبببباني 13  السبببنة 11العبببدد " القاعبببدة"جريبببدة  -  12

 .178 167أن ر عزيز سباهي  مصدر سابق  الجزء الثاني    

 

 . وما يليها 311راجع سباهي  مصدر سابق    -  13
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وأرجع الحزب ذلك إلبى مواقبف بعب  األحبزاب . في تحريك الجماهير خالل االنتفاضة

الوطنية  التي  أدركت ضرورة العمل الموحد والخطبة المشبتركة  إال أن هبذه الخطبوة 

. وملحبة للجبهبة الوطنيبةمبع ذلبك أكبد التقريبر علبى أن الحاجبة قائمبة . جاءت متيخرة

 .وسيسعى الحزب  كما جاء في التقرير  بكل ما يملك من جهد لتحقيقها

 تحقيق الجبهة الوطنية الموحدة 

تعبباون  ببباتأن ال منببا  مببن العمببل الجبهببوي  و 1956أكببدت انتفاضببة تشببرين لعببام 

هبذا  األحزاب الوطنية مع الحزب الشيوعي العراقي بات أمرا  ال يمكبن تجاهلبه لشبعبية

واألهببم مببن ذلببك أن قواعببد األحببزاب . نضببالهالحببزب والهيبببة التببي اكتسبببها بفضببل 

ولبم تبيت . لتعباون مبع الشبيوعيين مبن خبالل نضباالتهم اليوميبةإلبى االوطنية اطمينت 

هذه القناعة اعتباطا   وإنما نتيجة ألن الحزب قد أكد منذ قرارات اللجنة المركزيبة فبي 

وبعدها  على تجنب كل ما يسيء إلى  1956ي في عام   والكونفرنو الثان1955عام 

سمعته من سلوك متياسبر وانعزالبي  وأن يعمبل بحبر  علبى تطبوير أشبكال التعباون 

 .مع القوو الوطنية األخرو لما فيه مصلحة الشعب والبالد

العبدد الراببع تمبوز عبام " الثقافبة الجديبدة"ويذكر محمد حديد في حبوار لبه مبع مجلبة 

كانبت اللقبباءات تجبري بببين هبذا الحببزب أو ذاك  ثبم اسببتدعت بعبب  ": مبا يلببي 1969

المواقف أن تجري مداوالت بين هبذه األحبزاب جميعبا إلبى أن تطبور األمبر إلبى تبيليف 

جبهة وطنية فعال  باتفاق األحزاب األربعة على مبنهج مشبترك وتكبوين لجنبة عليبا فبي 

صبدر  1957آذار  9فبي و(". جبهبة االتحباد البوطني)وأطلق عليها اسم  1957شباط 

وقد تضمن البيبان خمسبة . البيان األول عن اللجنة العليا  وكان قد وضعه إبراهيم كبة

ـب الخببروج مببن 2. ـب تنحيببة وزارة نبوري السببعيد وحببل المجلبو النيببابي1: أهبداف هببي

ـب مقاومبة 3. حلف بغداد وتوحيد سياسبة العبراق مبع سياسبة الببالد العربيبة المتحبررة

ري بشتى أشكاله ومصادره وانتهاج سياسبة عربيبة مسبتقلة أساسبها التدخل االستعما

ـب إلغباء اإلدارة العرفيبة 5. ـ إطالق الحريات الديمقراطية الدسبتورية4. الحياد اإليجابي

وإطبببالق سبببرا  السبببجناء والمعتقلبببين والموقبببوفين السياسبببيين وإعبببادة المدرسبببين 

ويشبير محمبد حديبد . اسبيةوالمو فين والمستخدمين والطالب المفصولين ألسباب سي

الصببادر عببام " الصببراع مببن أجببل الديمقراطيببة فببي العببراق... مببذكراتي"فببي كتابببه  

  إلى أن المببادر إلبى طبر  فكبرة الجبهبة هبو الحبزب الشبيوعي العراقبي ممبثال 2116

  وأن محمبد حديبد (حسين أحمد الرضي)بسكرتير لجنته المركزية الشهيد سالم عادل 
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حزب االستقالل بموضوع إقامة الجبهة  علبى أن يتبولى سبالم  اتفق معه على مفاتحة

 . عادل مفاتحة حزب البعث العربي االشتراكي

لذلك قبام الحبزب الشبيوعي العراقبي لم تضم الجبهة الحزب الديمقراطي الكردستاني   

و ببل موضببوع . أهببداف جبهببة االتحبباد الببوطني ذاتهببايتضببمن بعقببد اتفبباق ثنببائي معببه 

و هببرت . كردسببتاني محببل أخببذ ورد بببين مببن كتبببوا عببن الموضببوعأسببباب اسببتبعاد ال

يقول محمد حديبد فبي صبفحة . أخيرا  شهادة ذات وزن ثقيل تضع النقاط على الحروف

اتصبلت فبي اليبوم : "من كتابه  الذي سبق وأن أشرنا اليه  بهذا الصدد مبا يلبي 592

 بالسبببببيد محمبببببد مهبببببدي كببببببة رئبببببيو حبببببزب( مبببببن لقائبببببه بسبببببالم عبببببادل)التبببببالي 

وأخبرتببه عببن موضببوع لقببائي بسببالم عببادل  فيبببدو محمببد مهببدي اقتناعببا  ...االسببتقالل

  من حيبث المببدأ  إال أنبه أخبرنبي أنبه يريبد العبودة (فكرة إقامة جبهة وطنية)بالفكرة 

وفي مبا يتعلبق بباألكراد أخبرنبي محمبد مهبدي كببة أنبه . إلى جماعته ليتداول في األمر

هبم فبي حبزب االسبتقالل  ال يحببذون توجبه األكبراد فبي من حيث المبدأ ضد الفكرة  ألن

مغاالتهم بالقومية الكرديبة إلبى حبد االنفصبال عبن الكيبان العراقبي  البذي يعمبل ببدوره 

 .خط التشديد  ير موجود في األصل". رعلى االنضمام إلى كيان عربي أكب

فبع وميثاقهبا صبدو ايجبابي واسبع ببين صبفوف الشبعب  ور ةوكان إلعالن قيام الجبه

القاعببدة السياسبية التبي ال  نببى  عنهبا النتصببار  الجبهبة وكانببت .معنويبات المناضبلين

لقد بذل الحزب الشيوعي العراقي جهوده لجمع شمل الجبهة . تموز المجيدة 41ثورة 

 مواقبف بعد الثبورة ولكبن جهبوده لبم تفب  إلبى نتيجبة  فقبد تببدلت ال بروف وتغيبرت

 الحبديث عبنأساليب تحقيق تلك األهداف وبات األحزاب ومصالحها وأهدافها الملحة و

 .هذه القضية كالطرق على حديد بارد

 الجبهة الوطنية والقومية التقدمية

وفبي . استولى حبزب البعبث العرببي االشبتراكي علبى السبلطة مجبددا   4991في تموز 

فبدخل الحبزب الشبيوعي " ميثاق العمل البوطني"طر  مشروع  4994تشرين الثاني 

أفضببى  بعببد تلكببؤ الحببوار وتوقفببه أحيانببا  بسبببب سببعة الخالفببات بببين معببه فببي حببوار 

وأخببذت الجبهببة تلفبب  . 4991الحببزبين  إلببى إعببالن الجبهببة بببين الطببرفين فببي تمببوز 

تقريبر اللجنبة المركزيبة الصبادر عبن اجتماعهبا نشبر في إثر  4991أنفاسها منذ آذار 

روف في أهم القضايا الملتهبة  وضعت فيه النقاط على الحالذي   الكامل في الشهر المذكور

واقترحـت المعالجبات الضبرورية بمبا فبي ذلبك المطالببة بإنهباء فتبرة االنتقبال وإجبراء انتخاببات 
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ال يسببع المجببال هنببا للببدخول فببي تفاصببيل . لجمعيببة تيسيسببية تضببع دسببتورا  دائمببا  للبببالد

 (14). مقدمات ونتائج هذه الجبهة

نة المركزية عنيفبا   ببالر م مبن أن معالجاتبه كان رد فعل حزب البعث على تقرير اللج

ببد حببزب البعببث صببحيفة . كانببت هادئببة للببتهجم علببى التقريببر سياسببيا  " الراصببد"فجن 

إال أن . و ببل البعببث يطالببب الحببزب الشببيوعي بسببحب التقريببر والتراجببع عنببه. وفكريببا  

فلجببي البعببث إلببى القمببع الوحشببي وتحببول . طلببب حببزب البعببث قوبببل بببالرف  القبباطع

 .زب الشيوعي إلى المعارضة وإلى الدعوة إلسقاط السلطةالح

م الحزب الشيوعي العراقي هبذه التجرببة وسباهمت فبي تقييمهبا بعب  من مبات  لقد قي 

الحببزب قبببل إقرارهببا فببي اللجنببة المركزيببة ومببن ثببم فببي المببؤتمر الرابببع المنعقببد فببي 

فبا  المسبل  لقبد أقبرت الوثيقبة عنبدما كبان الحبزب يخبو  الك. 1985تشرين الثباني 

ئ نهبج الحبزب فبي  التحبالف . ضد حكم البعث مع ذلك فين وثيقة تقييم التجربة ال تخط 

إن تجربة التحالف مع حزب حاكم كانبت "فقد جاء فيها . والذي أدو إلى اتفاق الجبهة

األولى من نوعها فبي ممارسبات حزبنبا النضبالية  وكبان علبى حزبنبا خوضبها بثقبة ال 

يبببق مكتسببببات هامبببة للجمببباهير ولقضبببية النضبببال ضبببد تتزعبببزع بقدرتبببه علبببى تحق

االمبرياليبببة  وتعزيبببز مكانتبببه فبببي الحيببباة السياسبببية للببببالد  وبقدرتبببه علبببى الصبببمود 

ولكبببن الوثيقبببة  (15)". والحفبببا  عبببل اسبببتقالله السياسبببي والتن يمبببي وااليبببديولوجي

وتنتقبد هبذه . تعتر  على سلوك الحزب السياسي وخاصة بعد دخول الحبزب للجبهبة

 . وثيقة جميع التنازالت التي حصلت بعد إعالن الجبهةال

أعتقببد كببان مببن شببين هببذا الببنهج الببذي رسببمته الوثيقببة أن يببؤدي إلببى االصببطدام بببين 

الحزبين  البعث والشيوعي  وكان ذلك من مصلحة الحزب الشيوعي سياسيا   السبيما 

                                                             
لقد تناول كاتب هذا المقال موضوع هذه الجبهة بعشرات الصفحات في كتابه  -  14

وهناك فصل مكرو لها تحت ". محطات مهمة في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي"

 ".1973ال روف التي أحاطت بإعالن الجبهة عام " عنوان 

أقببببره المببببؤتمر . 38   1979 -1968جربتنببببا النضببببالية للسببببنوات تقيببببيم ت -  15

 .1985الوطني الرابع للحزب الشيوعي العراقي في تشرين الثاني 
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علببى فمميببا   إذا كببان االصببطدام يببدور حببول قضببية مبببررة ومفهومببة داخليببا وعربيببا  وأ

 :سبيل المثال

 

تجسببد القيببادة المشببتركة لنضببال "إن ميثبباق العمببل الببوطني يببن  علببى أن الجبهببة 

فقبد را  البعبث يثقبف  الصبري   البن  هبذاعلبى البر م مبن ولكبن ". الشعب العراقبي

 1974وفي كبانون الثباني .   ويعلن ذلك في صحافته"الحزب القائد"أعضاءه بصيغة 

ه القطري الثامن  وقد أكد في التقرير الصادر عنه على تعزيز عقد حزب البعث مؤتمر

وقبد رببط التقريبر ببين مسبيلة توسبيع . قيادة حزب البعث على الجي  وأجهزة الدولبة

. الجبهببة وبببين تعزيببز الببدور القيببادي لحببزب البعببث فيهببا  وأعتبببر ذلببك مهمببة مركزيببة

قبرارا  " يبادة الثبورةمجلبو ق"وبعد فترة وجيزة من صدور التقريبر السياسبي  أصبدر 

وتشببير وثيقببة التقيببيم  التببي تببورد هببذه . يعتبببر هببذا التقريببر قانونببا  للدولببة والمجتمببع

 . المعلومات إلى أن الحزب لم يعار  هذا القرار علنا  

كببان  كمببا أعتقببد  مببن الممكببن للحببزب أن يعببار  القببانون بشببكل رسببمي ويطالببب  

هبة  ألن ذلبك يشبكل انتهاكبا  صبريحا  لميثباق بإلغائه  حتى إذا أدو ذلك إلى انهيبار الجب

لقببد كببان انهيببار التحببالف . العمببل الببوطني الببذي يببن  علببى القيببادة المشببتركة للجبهببة

آنذاك  والحزب قد أعاد بنباء تن يماتبه  ومن ماتبه الديمقراطيبة قائمبة  أفضبل للحبزب 

 . من االنهيار الذي وقع بعد أربع سنوات من الرخاوة

قتصر على نقد الجوانب والنتائج السلبية للجبهة  وإنما أشارت إلبى ولكن الوثيقة لم ت

 :جوانبها اإليجابية كذلك وأهمها

إن شببعارات الحببزب قببد تحولببت خببالل الجبهببة إلببى قببوة ماديببة  إذ لببم تكببن المنجببزات 

االقتصببادية واالجتماعيببة التببي تحققببت قبببل وأثنبباء الجبهببة بمعببزل عببن نضببال حزبنببا 

البنفط  توسبيع اإلصبال  الزراعبي جوهريبا  إببرام اتفاقيبة آذار تبيميم : الشيوعي  مثبل

التي نقلت القضية الكرديبة نقلبة تاريخيبة  القضباء التبام علبى  باهرة البطالبة   1971

ارتفاع مستوو معيشة الشبعب وتقلب  نسببة األميبة وتطبور األدب والفنبون بمختلبف 

ن هببذه المكاسبب قببد كيبف أ أدركبتوإن الجمباهير نفسبها قببد . مشببهودا   فروعبه تطبورا

الشببيوعيين  وكيببف أن االنقضببا  عليهببا لببم يكببن بمعببزل عببن ودور تحققببت بنضببال 

وكمببا تببوفرت للحببزب تجربببة عمليببة عببن أهميببة الحفببا  علببى . اضببطهاد الشببيوعيين

. اسببتقالله السياسببي واأليببديولوجي والتن يمببي خببالل التحالفببات  وهببي تجربببة مهمببة
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من الخسائر الجسبيمة التبي لحقبت بحزبنبا  بسببب  وبالر م"...ويشير التقييم إلى أنه 

حمببالت اإلرهبباب الوحشببية  فقببد اكتسببب الحببزب دمببا  جديببدا   دم الشببباب الببذي مهمببا 

اسبتنزفه اإلرهباب البعثبي البوليسبي اآلن أو فبي المسبتقبل  فسبيبقى منبه رصبيد يمببن  

 (16)". الحزب طاقة متجددة  وهذا ما أثار ويثير  ي  البعث الحاكم في العراق

وإذا أردنبببا الن بببر إلبببى تلبببك التجرببببة بوعينبببا اليبببوم  فيعتقبببد إن البببدرو األساسبببي 

البببذي يمكبببن استخالصبببه مبببن التجرببببة  فبببي  بببل ال بببروف الجديبببدة ومبببن منطلقنبببا 

إن تحببببالف إي حببببزب سياسببببي مببببع : األيببببديولوجي واإلسببببتراتيجي المتجببببددين  هببببو

هببببو خطببببي   أسببببو ديمقراطيببببة مؤسسبببباتيةحببببزب حبببباكم فببببي ن ببببام ال يقببببوم علببببى 

مببببدأي يرتكببببه الحبببزب  يبببر الحببباكم  ال بسببببب عبببدم تبببوفر تكبببافؤ الفبببر  فحسبببب  

ببببل لتعبببذر ضبببمان اسبببتقالل الحبببزب سياسبببيا  وتن يميبببا  وفكريبببا   وهبببو مببببدأ أساسبببي 

 . في أي تحالف سياسي

 (جود)و( جوقد)

فببببي دمشببببق فببببي عببببام ( جوقببببد)الجبهببببة الوطنيببببة القوميببببة الديمقراطيببببة تشببببكلت 

  كبببل مبببن االتحببباد البببوطني (حشبببع)انبببب الحبببزب الشبببيوعي العراقبببي وضبببمت إلبببى ج 1981

  حبببببزب البعبببببث المبببببوالي لسبببببورية  الحبببببزب االشبببببتراكي فبببببي العبببببراق  (أوك)الكردسبببببتاني 

وقبببببد رفببببب  . والتجمبببببع البببببديمقراطي العراقبببببي( حسبببببك)الحبببببزب االشبببببتراكي الكردسبببببتاني 

ممبببببا دفبببببع إلبببببى الجبهبببببة  ( حبببببدك)والبعبببببث ضبببببم الحبببببزب البببببديمقراطي الكردسبببببتاني ( أوك)

مبببع الحبببزب ( جبببود)إلبببى تشبببكيل الجبهبببة الوطنيبببة الديمقراطيبببة ( حسبببك)الحبببزب الشبببيوعي و

عضببببوية الحببببزب الشبببببيوعي و ( جوقبببببد)ونتيجبببببة لببببذلك جمببببدت . الببببديمقراطي الكردسببببتاني

وأصببب  ذلببك أحبببد األسببباب للصببدامات المسببلحة فببي كردسببتان ببببين  ( جوقببد)فببي ( حسببك)

ن جهببببة أخببببرو  والتببببي أدت الحقببببا  إلببببى مبببب(حسببببك)و ( حشببببع)و( حببببدك)مببببن جهببببة و( أوك)

  الحبببزب االشبببتراكي (باسبببوك)كبببل مبببن ال حقبببا  ( جبببود)ثبببم انضبببم إلبببى . . كارثبببة بشبببت آشبببان

 .والتجمع الديمقراطي العراقي( حشدك)العراقي  حزب الشعب الديمقراطي الكردستاني 

ين أعتقد أن ر بة قيادة الحزب الشيوعي العراقي في الوقبوف علبى الحيباد ببين القبوت

ل إلببى ( اوك)و ( حببدك)المتصببارعتين  والسببعي إلنهبباء حببرب اقتتببال األخببوة  لببم يتحببو 

                                                             
 .64المصدر السابق    -  16
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. موقف سياسي صارم في التعامل مبع هبذا الموضبوع الحسباو والخطيبر منبذ البدايبة

كما أعتقد بينه كان على الحزب أن ال يدخل في أي جبهة يكون طرف واحد من طرفي 

هببذا الموقببف أن يصببون  مثببل مببن شببين وكببان. مسبباهما  فيهببا(  حببدك واوك)الصببراع 

موقببف الحببزب الحيببادي ويجنبببه التذبببذب واألخطبباء جببراء قصببر الن ببر السياسببي أو 

نسببيا  إلبى هبذا  ينميول وأهواء بع  الكوادر بمبن فبيهم بعب  قبادة الحبزب المتحيبز

ن بر  وال يمكببن تجنبهببا أو الطبرف أو ذاك  وهببي أهبواء ونزعببات مشبروعة  كوجهببة 

خببذ وجهببة تو يمكببن أن ت. ضببوعي تعيشببه كردسببتاننعكبباو لواقببع موهببي اف .إزالتهببا

الن ر تلك طريقها للتطبيق العملي عند توفر هام  االجتهاد أو التمتع بصالحيات فبي 

ويوفر الموقف الصارم للحزب إمكانية التعاون والتعامل والتوسط . اتخاذ موقف معين

ن والتيثير عليهما لوضبع بدون حساسية وبمصداقية واضحة بين الطرفين المتصارعي

كما . عن التعاون مع السلطة( اوك)حد لصراعهما المسل   بما في ذلك السعي إلبعاد 

يوفر هذا الموقف كذلك وضع أفضل للحزب الشبيوعي للتبيثير علبى األطبراف األخبرو 

وإذا كانبببت ذرائبببع االحتكببباك . ذات العالقبببة المباشبببرة و يبببر المباشبببرة بهبببذا الصبببراع

الحببزب الشببيوعي والقببوو األخببرو عديببدة ومتنوعببة وبعضببها مببن  واالصببطدام بببين

دسببائو العببدو  فببالموقف الحيببادي الصببارم سياسببيا  كببان مببن شببينه أن يببوفر إمكانيببة 

 .   أفضل للسيطرة على تلك الصراعات وتحجيمها

ولبم يكبن مجببرا  علبى ذلبك  ولبم . صبحيحا  ( جوقد)لم يكن دخول الحزب الشيوعي في 

( جبود)ل كمبا لبم يكبن دخولبه . تيثيرا  سلبيا  علبى وجبوده فبي الشباميؤثر خروجه منها 

كانت هناك فرصة  وان كانت متيخرة نسبيا   لتصحي  الخطي واالنسبحاب د قل. صحيحا  

إال أن قيادة الحبزب الشبيوعي  وكبان كبريم أحمبد قائمبا  بيعمبال السبكرتير  .(جود)من 

ارتكبت خطي  سياسيا  خطيرا  عندما لم و الفرصة ميدانيا  آنذاك في كردستان  لم تستثمر

( جبود)بإخراج الحبزب الشبيوعي مبن ( حدك و حسك)تتخذ موقفا  صارما  بوجه تهديد 

كببان " مببن منطقببة باليسببان و( اوك)إن لببم يسبباهم معهمببا فببي عمليببة عسببكرية لطببرد 

ي لقيادة منطقة باليسان وكان مسؤولها الحزبب]موقفنا خاطئا  مترددا  وتركنا األمر لهم 

كمبا يبذكر كبريم أحمبد فبي ". بالتصرف كما يريدون فاشتركوا في العمليبة[ يوسف حنا

  (.وما يليها 236  " )المسيرة"كتابه 

وسيصب  ( جوقد)فقد كان الحزب الشيوعي خارج . كانت هناك فرصة لتصحي  الخطي

قد دخل في مفاوضات مع السلطة لتبيمين جانبهبا ( اوك)وإذا كان . أيضا  ( جود)خارج 

في خطته لتصفية أو تحجيم خصومه  فلم يعد الحبزب الشبيوعي خصبما  لبه  ولبم يكبن 
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لبم ( جوقبد)ربما يرو البع  أن دخولنا في . بحاجة إلى توسيع دائرة خصومه( اوك)

هبو الخطبي  وكانبت خطبة قيبادة الحبزب فبي الشبام ( جبود)يكن خاطئا  ولكن دخولنا في 

ولبم تكبن مثبل هبذه . خول معبه فبي جبهبةولبيو البد( حدك)هي إقامة عالقة ثنائية مع 

الخطببة صببحيحة  ألنهببا ال تببوفر الموقببف الحيببادي الصببارم بببين الطببرفين وفيببه تحيببز 

بوضبع ال يكبون فيبه علبى قبدم المسباواة مبع ( حدك)ومن المشكوك فيه قبول (. أوك)ل

 (.جوقد)لأو ي هر وكينه تابع ( اوك)

لحبزب الشبيوعي تجرببة عمليبة قبد وفبرت لوإذا كانت الجبهة مع حبزب البعبث الحباكم 

قاسببية حببول أهميببة الحفببا  علببى اسببتقالله السياسببي واأليببديولوجي والتن يمببي خببالل 

  وهي تجربة كانت شاخصة عندما درست اللجنة المركزيبة آنفا   التحالفات  كما مر بنا

انضمام الحزب إلى جوقد  واشترط اإلجماع في قراراتهبا  فبإن تجرببة  1981في عام 

وفرت تجربة عملية تشير إلى أن بع  التحالفات والجبهبات ليسبت ( جود)و ( جوقد)

 يبببر مفيبببدة فحسبببب  ببببل ويمكبببن أن تكبببون وبببباال  علبببى الحبببزب والحركبببة الوطنيبببة 

والديمقراطيببة إذا لببم تحسببب أبعادهببا وتيثيراتهببا السياسببية اآلنيببة والمسببتقبلية بشببكل 

  بمببن آنببذاك لجنببة المركزيببةإن هببذا االحتمببال لببم يكببن واردا  فببي ذهببن أعضبباء ال. جيببد

فكري يتمثل في الن بر إلبى كبل تجميبع للقبوو أو فيهم كاتب هذه السطور  بسبب خطي 

أي جبهبببة  هبببو قبببوة للحبببزب وللحركبببة الوطنيبببة والديمقراطيبببة  مبببا دام  فبببي البببدخول

ة اشبتراكنا ولبم تبزك تجربب. التن يمبي  مضبمونا  استقالل الحزب  السياسي والفكبري و

 . دكما أعتقتلك الن رة  ( وجود( )جوقد) في

 الجبهة الكردستانية العراقية 

عبببالج الحبببزب الشبببيوعي موضبببوع الجبهبببة الكردسبببتانية فبببي صبببحافته وفبببي 

ببادرت قيبادة  1987و فبي صبيف . النقاشات التي دارت مبع األحبزاب الكرديبة

  بعببد المصببالحة الشبباملة معهببا  باالتصببال ببباألحزاب األخببرو ودفعهببا (أوك)

وفببي المببداوالت األوليببة التببي جببرت فببي دشببت . ة الكردسببتانيةلتشببكيل الجبهبب

مشبببروعا  للجبهبببة  سببباهم فبببي صبببيا ته وإ نائبببه الفقيبببد ( أوك)  قبببدم هكبببويز

وكبان التعباون جيبدا  ببين . الدكتور رحيم عجينة البذي كبان يتبرأو وفبد حزبنبا

فتبرأو  1988أما فبي المبداوالت األخيبرة فبي رازان أوائبل . جميع الحاضرين

وبعببد إقببرار البرنببامج والن ببام الببداخلي والبيببان . الرفيببق عزيببز محمببدالوفببد 
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علبببى  الختببامي  استضببباف الحببزب الشبببيوعي االجتماعبببات الختاميببة للتوقيبببع

وهكببذا انبثقببت . 1988  وذلببك فببي حزيببران الوثببائق فببي مقببره فببي خواكببورك

لتضبيف تحالفبا  جديبدا فبي تباريخ الحركبة ( جكع)الجبهة الكردستانية العراقية 

 . الوطنية والكردستانية

 لجنة العمل المشترك

للحكبم  زو العراق للكويت وما نتج عنه من عزلة إقليميبة ودوليبة شباملة إن 

( لعبم)ل لجنة العمل المشبترك يحفز قوو المعارضة العراقية لتشكفي العراق  

  من مبة (جبود)  (جوقبد)مبن أطبراف  1991كبانون األول  29في دمشق فبي 

وصببدر بيانهببا .  المجلببو اإلسببالمي األعلببى وحببزب الببدعوةالعمببل اإلسببالمي  

منذ يوم والدتها ألنها جمعت جهات متناقضبة ال ( لعم)فشلت "لقد . البرنامجي

تؤمن بالبرنامج الذي أقرته  وإنما يؤمن كبل طبرف منهبا بجبزء مبن البرنبامج 

وجهبت ضبربة قاتلبة "لقبد و ."وال يؤمن بالجزء الذي يؤمن به الطبرف اآلخبر

المعارضة في لجنة العمل المشبترك فبي مبؤتمر بيبروت وبعبده مباشبرة  لتجمع

)".حينما لجيت الجبهة الكردستانية إلى التفاو  مع صدام حسين
17
) 

بعببب  الضبببغوطات والتبببدخالت فبببي شبببؤون قبببوو المعارضبببة اإلسبببالمية  مورسبببت

وإلبببى حبببد مبببا الكردسبببتانية وخاصبببة مبببن إيبببران قببببل  بببزو الكويبببت  وبعبببد الغبببزو 

أمببببا بعببببد هزيمببببة . ية و يرهببببا مببببن الببببدول المجبببباورة علببببى الخببببطدخلببببت السببببعود

ومبببع هبببذا التبببدخل الواسبببع . الن بببام عسبببكريا  فقبببد هيمنبببت أمريكبببا علبببى المعارضبببة

وبشبببكل فعبببال قبببوو  العراقيبببة المعارضبببة سببباحة علبببى انتشبببرت للبببدول الخارجيبببة 

معارضبببة جديبببدة وبالعشبببرات والتبببي لبببم يكبببن لهبببا وجبببود سبببابقا   أو كانبببت ممالئبببة 

ورائهببببا تسببببعى لتن ببببيم يقببببف وكانببببت هببببذه القببببوو وَمببببن .  ببببام أو جببببزء  منببببهللن

كمؤسسببببة  فلف ببببت األخيببببرة ( لعببببم)اصببببطفاف المعارضببببة علببببى هواهببببا متجبببباوزة 

 .أنفاسها
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دوامببببببة الوفببببببود واللجببببببان ( لعببببببم)دخلببببببت المعارضببببببة العراقيببببببة بعببببببد انهيببببببار 

فعقببببدت مببببؤتمرات فينببببا وصببببال  . والمببببؤتمرات  والصببببراع علببببى نسببببب التمثيببببل

وسببباهم الحبببزب الشبببيوعي العراقبببي فبببي مبببؤتمر صبببال  البببدين فقبببط . لبببدين ولنبببدنا

المببببؤتمر الببببوطني العراقببببي "وانبثببببق منببببه  1992والببببذي انعقببببد فببببي نهايببببة العببببام 

وجمببببد الحببببزب الشببببيوعي عملببببه فيببببه بقببببرار مببببن المببببؤتمر الببببوطني   "الموحببببد

  وانسببببحب منبببه بقبببرار مببببن 1993الخبببامو للحبببزب المنعقبببد فببببي تشبببرين الثببباني 

  الرتببببباط المببببؤتمر الببببوطني العراقببببي 1995لكببببونفرنو الرابببببع المنعقببببد فببببي آب ا

 . الموحد بقوو خارجية وبيمريكا

لجنببببة العمببببل المشببببترك انتهببببت مرحلبببة التحالفببببات السياسببببية علببببى شببببكل  زوالوبببب

أمببا بعببد سببقوط الن ببام فتغيببرت طبيعببة . جبهببات وطنيببة تضببم القببوو الوطنيببة كافببة

. واقببببع القببببوو واصببببطفافاتها ول هببببور قببببوو جديببببدةالتحالفببببات جببببذريا الخببببتالف م

ولكببن نهببج الحببزب الشببيوعي التحببالفي  ببل ثابتببا  متجهببا  نحببو تجميببع قببوو التيببار 

البببببديمقراطي والبببببدخول فبببببي تحالفبببببات انتخابيبببببة مبببببع القبببببوو والشخصبببببيات التبببببي 

الحبببزب تكببباف  وتسبببعى مبببن أجبببل إقامبببة ن بببام مبببدني ديمقراطبببي حقيقبببي  ويسبببعى 

السبببتفادة مبببن تجبببارب الحبببزب الغنيبببة التبببي تراكمبببت لبببى اإهبببذا البببنهج  فبببي إطبببار

فبببي  هبببذه التجبببارب لثمانيبببة عقبببود مجيبببدة فبببي هبببذا الميبببدان  وقبببد حاولبببت تلخبببي 

 . مقدمة هذا المقال

 2114آذار 
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 عسكريا ؟ انقالبا   أم كانت أثورة  

 لبببيو العبببراق فبببي 1958 تمبببوز 14 يبببوم فبببي حصبببل مبببا تسبببمية حبببول الخبببالفإن 

 أجبببرو الحبببدث فهبببذا. الحبببدث طبيعبببة حبببول الخبببالف مبببن نبببابع هبببو ببببل شبببكليا   أمبببرا  

 واالقتصبببببادية السياسبببببية األصبببببعدة مختلبببببف وعلبببببى الن بببببام فبببببي جبببببذريا   تغييبببببرا  

 قبببرر فقبببد. االجتماعيبببة الطبقبببات عالقبببات طبيعبببة تغييبببر ذلبببك   فبببي بمبببا واالجتماعيبببة 

 مبببن جبببزءا   بعضبببها صبببار بحيبببث بلها ومسبببتق الطبقبببات بعببب  مصبببائر الحبببدث هبببذا

 ولببببذا. أخببببرو وفئببببات طبقببببات وتطببببور نمببببو لصببببال  ذلببببك وكببببان الماضببببي  تببببراث

  .وخصومه أنصاره الحدث فلهذا

 أن شبببينه مبببن 1958 تمبببوز 14 يبببوم حصبببل مبببا علبببى الثبببورة صبببفة إطبببالق عبببدم إن

. وفلببببولهم خصببببومها إليببببه يسببببعى مببببا وهببببذا .التاريخيببببة مشببببروعيتها عنهببببا ينبببزع

 بثبببورة  تسبببميتها علبببى يعتبببر  مبببن وحبببدهم الخصبببوم لبببيو يقبببال  حبببقوال ولكبببن 

 أجببببل مببببن وضببببحوا سبببباندوها الببببذين أبنائهببببا  ومببببن  يببببرهم وسببببطا   هنبببباك أن بببببل

 الحبببدث شبببكل إلبببى يعبببود ذلبببك فبببي والسببببب. البببرأي هبببذا يشببباركهم أهبببدافها  تحقيبببق

 تاريخيبببة لح بببة فبببي شبببعبية ثبببورةتحبببول إلبببى و  عسبببكري انقبببالب شبببكل أخبببذ البببذي

 حبببببول جبببببدال   يثيبببببر يبببببزال وال أثبببببار  الحبببببدث لوقبببببوع األول اليبببببوم منبببببذو .واحبببببدة

. ومآلهبببا المتذبذببببة الثبببورة مسببيرة هبببي قبببهوعم   الجبببدل هببذا مبببن زاد وممبببا. طبيعتببه

 انتهبببى البببذي الفبببردي العسبببكري الحكبببم مسبببؤولية بتحميلهبببا يكتفبببي ال مبببن هنببباكف

ملهببببا بببببل فحسببببب  1963 عببببام فببببي الفاشببببي شببببباط بببببانقالب  امبببب كببببل  لمببببا   ويح 

 عنببببف مببببن عنهببببا ونببببتج رافقهببببا ومببببا دكتاتوريببببة  وأن مببببة انقالبببببات مببببن أعقبهببببا

  .هذا يومنا حتى مختلفة وكوارث وحروب

 طبيعتببببه تحديببببد حببببول أدق بعبببببارة أو الحببببدث  تسببببمية حببببول الرئيسببببي الخبببالف إن

 وهبببببذا  "(العسبببببكري االنقبببببالب" و" الثبببببورة: )" همبببببا مفهبببببومين فبببببي ينحصبببببر

 عببببببر مراحبببببل فبببببالثورات جوهريبببببا   وإنمبببببا فنا أسبببببل كمبببببا شبببببكليا   لبببببيو الخبببببالف

وهببببي  .وتقدمببببه التبببباريخ مجببببرو تغييببببر فببببي دورا   دومببببا   لعبببببت البشببببري التبببباريخ

 البببذي العسبببكري لالنقبببالب خالفبببا التاريخيبببة  ضبببرورتها مبببن مشبببروعيتها تكتسبببب

  العسكري؟ االنقالب هو وما الثورة هي فما. له مشروعية ال

 يقببببف ن ببببام سببببلمية  بطريقببببة أو بببببالعنف حكببببم  ن ببببام إسببببقاط تسببببتهدف الثببببورة

 واقتصبباديا   سياسببيا   القببديم عببن يختلببف جديببد ن ببام وإقامببة البلببد تطببور أمببام عائقببا  
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 فبببي المجتمبببع لتطبببور المجبببال يفسببب  ن بببام إرسببباء الثبببورة وتسبببتهدف. واجتماعيبببا

 للن بببام معارضبببة قبببوو ببببالثورة تقبببوم. والروحيبببة الماديبببة الحيببباة منببباحي مختلبببف

 تلبببك قببببل مبببن السبببلطة اسبببتالم إن. المبببذكور الهبببدف تحقيبببق لبببىإ تسبببعىو القبببديم

 أن إال   .فيهببببا األولببببى الرئيسببببية الحلقببببة ويشببببكل الثببببورة  نجببببا  يمثببببل المعارضببببة

 بخبببط وأحيانبببا   األحيبببان  البببب فبببي متعبببرج بخبببط وحلقاتهبببا حركتهبببا تواصبببل الثبببورة

 مببببن واسببببعة أوسبببباط وتلعببببب. المنشببببود هببببدفها تحقيببببق أجببببل مببببن  شببببديد التعببببرج

 فهبببو العسبببكري االنقبببالب أمبببا. الثبببورة   فبببي فعببباال   دورا   سياسبببيا   النشبببطة اهيرالجمببب

 وتببببديلها ببببه  التهديبببد أو عسبببكريا   ببببالعنف الحاكمبببة النخببببة تغييبببر علبببى يقتصبببر

 الطبقيبببة العالقبببات طبيعبببة تغييبببر العسبببكري االنقبببالب إجبببراءات تهبببدف وال. ببببيخرو

 .عموما   ومتفرجا   صامتا   فيكون فيه الجماهير دور أما المجتمع  في

 المواليبببة بطبيعتبببه الملكبببي الن بببام كبببان هبببل: التبببالي السبببؤال طبببر  مبببن الببببد وهنبببا

 الجبببببواب إن. ال؟ أم العراقبببببي المجتمبببببع تطبببببور أمبببببام عائقبببببا   واإلقطببببباع لالسبببببتعمار

 عبببدم أو مشبببروعية إلثببببات المبببدخل ُيعبببد ألنبببه فائقبببة أهميبببة ذو السبببؤال هبببذا علبببى

 ينمببببو أن للعببببراق الممكببببن مببببن كببببان بينببببه يعتقببببد مببببن هنبببباك. الثببببورة مشببببروعية

 أن البببرأي هبببذا حملبببة ويعتقبببد. تمبببوز 14 ثبببورة ببببدون بببببطء ولبببو سبببلميا   ويتطبببور

 هببببذا ألن تمببببوز  14 فببببي" العسببببكري االنقببببالب" مببببن للعببببراق أفضببببل كببببان ذلببببك

 مجببببرو ولكببببن. والعنببببف العسببببكرية االنقالبببببات دوامببببة فببببي العببببراق أدخببببل الحببببدث

 وعالميبببببا   وإقليميبببببا داخليبببببا   ببببببالبالد  حاطبببببتأ التبببببي وال بببببروف األحبببببداث تطبببببور

. المببببذكور الببببرأي تفنببببد تمببببوز 14 ثببببورة سبببببق الببببذي األخيببببر العقببببد خببببالل السببببيما

 التطبببورات أمبببام عثبببرة حجبببر تشبببكل كانبببت آنبببذاك  العبببراق فبببي الحاكمبببة فاألقليبببة

 فبببببي واالجتماعيبببببة واالقتصبببببادية   السياسبببببية   النبببببواحي مبببببن موضبببببوعيا   المطلوببببببة

 كانبببت التبببي الوطنيبببة  القبببوو بوجبببه السبببلمية السببببل األقليبببة لبببكت وسبببدت. العبببراق

 تطبببوير فبببي دورهبببا تلعبببب أن مبببن سبببلميا   تقبببدميا   مشبببروعا وتحمبببل التغييبببر تنشبببد

 ذلببببك فببببي بمببببا جمبببباهيري تحببببرك أي ضببببد العنببببف األقليببببة تلببببك واسببببتخدمت. البلببببد

 وسببببيحاول. السببببلمية الفالحببببين تمببببرداتو العمببببال كإضببببرابات المطلبيببببة التحركببببات

 .بإيجاز الفترة تلك مالم  إلى اإلشارة ناه

 عكببببو عامببببا   وطنيببببا   نهوضببببا   الماضببببي القببببرن خمسببببينات فببببي البببببالد شببببهدت لقببببد

 والسياسبببببية  المطلبيبببببة النضببببباالت لخبببببو  الجمببببباهيري االسبببببتعداد فبببببي نفسبببببه

 االتفاقيبببببات جميبببببع ورفببببب  للعبببببراق النببببباجز االسبببببتقالل نحبببببو القبببببوي والنبببببزوع
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لبببببة  مشبببببجعة الدوليبببببة ال بببببروف وكانبببببت. السبببببتعماريةا البببببدول مبببببع لحريتبببببه المكب  

 واندونيسببببيا الهنببببد وحصببببول الصببببينية الثببببورة انتصببببارفببببي  ذلببببك وتمثببببل  لببببذلك

 بتصبببفية عمليبببا   والببببدء   اسبببتقاللها علبببى األخبببرو اآلسبببيوية البببدول مبببن والعديبببد

 وعلببببببى .شببببببعوبها لنضببببببال نتيجببببببة المسببببببتعمرات وتحريببببببر االسببببببتعماري اإلرث

 نفطهبببببا  إيبببببران وأممبببببت اسبببببتقاللهما  ولبنبببببان ورياسببببب نالبببببت اإلقليمبببببي  الصبببببعيد

 السبببالم حركبببة وتصببباعدت مصبببر  فبببي لالسبببتعمار المبببوالي الملكبببي الن بببام وسبببقط

 األقليببببة كانببببت ال ببببروف هببببذه مثببببل فببببي. االنحيبببباز عببببدم كتلببببة و هببببرت العالميببببة 

 العبببراق رببببط إلبببى قواهبببا بكبببل وتسبببعى التيبببار  ضبببد تسبببب  العبببراق فبببي الحاكمبببة

 بانضببببمامها ذلببببك الحاكمببببة الفئببببة حققببببت وقببببد. االسببببتعمارية العسببببكرية ببببباألحالف

 نفسبببها فضبببحت وببببذلك. الوطنيبببة وقبببواه بالشبببعب بطشبببها بعبببد بغبببداد  حلبببف إلبببى

  .لالستعمار موالية فئة باعتبارها فيكثر أكثر

هبببو   فبببإن أببببرز مبببا يمكبببن مالح تبببه أمبببا علبببى الصبببعيد االقتصبببادي واالجتمببباعي 

بببق التمبببايز الطبقبببي فبببي المجتمبببع تمبببوز  14ثبببورة  التبببي سببببقت خبببالل السبببنوات تعم 

ولكببن هببذا التمببايز اتخببذ فببي الريببف . سببواء حببد فببي كببل مببن الريببف والمدينببة علببى

تعبببا م الفقبببر  أبعبببادا  أوسبببع  وأفبببرز نتبببائج أخطبببر امتبببدت آثارهبببا إلبببى المدينبببة  ألن

دفبببع بمئبببات األلبببوف مبببنهم إلبببى تبببرك ديبببارهم والهجبببرة إلبببى  البببذي حببباق ببببالفالحين 

وكبببان . المجتمبببع الريفبببي الفقيبببر المتخلبببف أوضبببار املين معهبببم إليهبببا كبببلالمدينبببة حببب

عببببن اتسبببباع عمليببببة اسببببتيالء  العامببببل األول فببببي إفقببببار الفالحببببين هببببذا قببببد نببببتج

 .المالكين الكبار على األراضي الزراعية

 فبببي خاصبببة يهمهبببا  كبببان التبببي الحكومبببة لسياسبببة نتيجبببة المبببذكورة العمليبببة وجبببرت

 أحببببد ببببباتوا الببببذين اإلقطبببباعيين مصببببال  تطمببببين  عمرهببببا مببببن األخيببببرة السببببنوات

عت. األساسبببية الن بببام أعمبببدة  تلبببك لتحقيبببق التشبببريعات مبببن الكثيبببرالحكومبببة  فشبببر 

 الزراعيبببة  ألر المالكبببين  الفالحبببين لببب ملكيبببة ببببين التفببباوت بلببب  حتبببى السياسبببة 

% 3 إن. العببببالم فبببي بلبببد أي فبببي لبببه مثيبببل ال حبببدا   والمالكبببين  الفالحبببين ببببين مبببا

 ثلثببببي يملكببببون كببببانوا العببببراق فببببي الزراعيببببة األراضببببي مببببالكي مجمببببوع مببببن فقببببط

 تبلببب  النسببببة فكانبببت وسبببوريا مصبببر فبببي أمبببا. 1958 عبببام فبببي الزراعيبببة األراضبببي

 هنبببباك وكببببان. الكبببببار المالكببببين بيببببد الزراعيببببة األراضببببي مببببن فقببببط% 36و% 35

 ألببببف مائببببة مببببن أكثببببر مببببنهم واحببببد كببببل بحببببوزة فقببببط عببببراقيين مالكببببين ثمانيببببة
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 أربعبببة يسببباوي الهكتبببار) هكتبببارات عشبببر يملبببك مبببن نعلمبببا  أ. دونمبببا  ( 111111)

 كبببان فمبببن مصبببر فبببي الحبببال وكبببذا. كبيبببرا   مالكبببا   ُيعبببد الهنبببد فبببي فبببوق فمبببا( دوانبببم

 حصبببيلة وكانبببت. الكببببار المالكبببين مبببن اآلخبببر هبببو ُيعبببد فبببيكثر دونمبببا 16262 يملبببك

 أ لبببب وفبببي اكآنبببذ الزراعبببة تسبببتوعب ولبببم. الفالحبببين إفقبببار تعبببا م السياسبببة هبببذه

 لهببببببوط ونتيجبببببة. الريبببببف فبببببي العاملبببببة األيبببببدي مبببببن% 51 سبببببوو العبببببام أشبببببهر

 مبببا علبببى المباشبببرون المنتجبببون يحصبببل لبببم العراقيبببة  الزراعبببة فبببي العمبببل إنتاجيبببة

 المريببببع  وبؤسببببهم الفالحببببين إفقببببار تعببببا م فببببي سببببببا   ذلببببك وكببببان. رمقهببببم يسببببد

 .منها الكبيرة السيما المدن  صوب كبيرة بيعداد الهجرة إلى فاضطروا

 الشبببعبية الجمببباهير حماسبببة 1951 عبببام إيبببران فبببي البببنفط صبببناعة تبببيميم أثبببارلقبببد 

 والعببببرائ  البرقيببببات تنشببببر الصببببحف وأخببببذت. العراقببببي الببببنفط بتببببيميم للمطالبببببة

 قبببببرار علبببببى اإليرانبببببي البرلمبببببان مصبببببادقة وعنبببببد. ببببببذلك المطالببببببة الجماهيريبببببة

 البرلمبببان يحبببذو أن عراقبببيال البرلمبببان فبببي نائببببا عشبببرون طالبببب مصبببدق  حكومبببة

 الحكومببببة قامببببت الحركببببة هببببذه علببببى االلتفبببباف أجببببل ومببببن. جبببباره حببببذو العراقببببي

 زخببببم لتبديببببد الجزئيببببة اإلجببببراءات ببببببع  الببببنفط شببببركات مببببع باالتفبببباق العراقيببببة

 .جدوو دون ولكن المطالبة 

 ببببين يقضبببي البببنفط شبببركات مبببع جديبببدا   اتفاقبببا   الحكومبببة وقعبببت 1952 شبببباط فبببي

 مبببن الواحبببد الطبببن عبببن ذهببببا شبببلنات سبببتة العراقيبببة الحكومبببة إلبببى الشبببركات تبببدفع

 حصبببة أن الطرفبببان زعبببم الشبببركات  تجريهبببا التبببي للحسبببابات وطبقبببا. الخبببام البببنفط

 عليهبببا تحصبببل التبببي األرببببا  صبببافي مبببن بالمائبببة خمسبببين تعبببادل باتبببت الحكومبببة

 مببببن طببببن مليببببون 31 بتصببببدير الشببببركات المببببذكورة االتفاقيببببة وألزمببببت. الشببببركات

 الببببنفط عائببببدات مببببن% 71 رصببببد الحاكمببببة الفئببببة وقببببررت. سببببنويا الخببببام طالببببنف

 الخببببرة باسبببم فيبببه عناصبببرهم واألمريكبببان االنكليبببز  بببرو البببذي االعمبببار  لمجلبببو

 بتوجيبببه استشبببارتهم وجببباءت. 1951 عبببام فبببي للوجبببود  هبببوره منبببذ واالستشبببارة

 ةالزراعبببب بيسبببباليب االرتقبببباء بهببببدف ولببببيو. باألسبببباو الزراعببببي للقطبببباع األمببببوال

 الزراعيبببببة األراضببببي توسبببببيع علببببى فقببببط العمبببببل إلببببى وإنمبببببا إنتاجيتهببببا  وزيببببادة

 الصبببغار المبببزارعين علبببى وتوزيعهبببا األراضبببي مبببن المزيبببد استصبببال  أن ببببدعوو

 وطببببية مبببن ويخفبببف الكببببار المالكبببين لبببدو الفالحبببين عمبببل شبببروط مبببن سيحسبببن

 كبببينللمال المواليبببة الحكبببم سياسبببات  بببل فبببي المستصبببلحة األراضبببي لكبببن. البطالبببة
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 أمبببوال مبببن أنفبببق مبببا كبببل ور بببم. النهايبببة فبببي هبببؤالء أيبببدي فبببي تقبببع كانبببت الكببببار

 تراجعبببت الزراعبببي للقطببباع اإلجمبببالي تجانبببال قيمبببة فبببإن  القطببباع هبببذا فبببي طائلبببة

 عببببام فببببي% 31 إلببببى للبببببالد اإلجمببببالي القببببومي النبببباتج مجمببببوع مببببن% 39 مببببن

1958.  

 فببببيو مختلفببببة  بحجببببج االعمببببار مجلببببو أمببببوال مببببن الصببببناعي القطبببباع وُحببببرم

 األجنبيببببببة الصببببببناعة منافسببببببة مببببببن الوطنيببببببة الصببببببناعة تمكببببببن عببببببدم مقببببببدمتها 

 وبالتبببالي االحتكبببار  إلبببى سبببتؤدي شبببديدة حمايبببة سياسبببة  بببل فبببي إال المسبببتوردة

 الببببالد مبببوارد تبببدمير ذلبببك شبببين ومبببن المحليبببة  الصبببناعية المنتجبببات أسبببعار زيبببادة

 علبببى بتيكيبببدهم إنهبببم اء الخببببر هبببؤالء عنبببه يفصببب  لبببم مبببا ولكبببن. تقبببدمها وعرقلبببة

 التبببي األجنبيبببة  االحتكاريبببة الشبببركات مصبببال  عبببن يبببدافعون إنمبببا الحمايبببة  تجنبببب

 بالتعببباون تمبببوز 14 ثبببورة حتبببى واالسبببتيراد التصبببدير تجبببارة مع بببم تحتكبببر  لبببت

 الصببببناعة مببببن السببببلبي الموقببببف هببببذا وأدو. الكبببببار المحليببببين التجببببار بعبببب  مببببع

 ومتطلببببببات إمكانيبببببات مبببببع يتناسبببببب وال بطيئبببببا   نموهبببببا يكبببببون أن إلبببببى الوطنيبببببة

 14 ثبببورة قبببل شبببخ  ألببف 264 سبببوو الصببناعة فبببي يشببتغل لبببم حيببث تطويرهببا 

  .1958 تموز

 وتزايببببد أجنبيببببة  وأ لبهببببا المقبببباوالت  وشببببركات الحكببببومي اإلنفبببباق تنببببامي ومببببع

 التجبببارة يتعببباطون البببذين عبببدد تنبببامى واإلنتاجيبببة  االسبببتهالكية السبببلع علبببى الطلبببب

 الغببرف مببن العديببد تيسببيو هببو الصببدد هببذا فببي داللتببه لببه وممببا. فببردوالم بالجملببة

 والموصبببل  والبصبببرة بغبببداد  بببرف جانبببب إلبببى الخمسبببينات فبببي الجديبببدة التجاريبببة

. والناصبببرية وكركبببوك والحلبببة وكبببربالء والنجبببف العمبببارة مبببدن مبببن كبببل فبببي وذلبببك

 14 ثببببورة قببببل تببباجرا   9423 التجاريبببة الغبببرف جميبببع فبببي المسبببجلين عبببدد وبلببب 

. الطبقببببي وعيهبببا ونمببببو التجاريبببة البرجوازيببببة نمبببو إلببببى ذلبببك كببببل ويشبببير. مبببوزت

 كبببانوا أن بعبببد الخبببا  اتحبببادهم البحبببث موضبببوعة الفتبببرة فبببي الصبببناعيون وشبببكل

 .سابقا   التجارية الغرف إلى ينتمون

 مختلببببف فببببي الدولببببة تلعبببببه باتببببت الببببذي الببببدور تزايببببد ومببببع. هببببذا بكببببل وارتباطببببا

 إلبببى أخبببرو  عوامبببل جانبببب إلبببى   هبببذا وأدو ميالحكبببو الجهببباز اتسبببع المجببباالت

 .مراحله بكل التعليم اتساع



47 

 

 كبببان بلبببد فبببي األعمبببار مجلبببو مشببباريع علبببى الواسبببع اإلنفببباق أدو حبببال  أي علبببى

. األسبببعار فبببي كبيبببر ارتفببباع إلبببى اإلنتاجيبببة  قدراتبببه ضبببعف مبببن األسببباو فبببي يشببكو

 الببببذي النقببببدي التضببببخم دوامببببة السببببواء علببببى والمنتجببببون المسببببتهلكون وواجببببه

 قلببب فببي التببوتر أسببباب أحببد ذلببك وكببان خببا   بوجببه آنببذاك الكببادحون منببه عببانى

 .المجتمع

 وقببببد. جديببببد مببببن للببببوزراء رئيسببببا   السببببعيد نببببوري أصببببب  1954 عببببام صببببيف فبببي

 التببببي التعسببببفية المراسببببيم مببببن جملببببة األول تشببببرين 12 إلببببى آب 22 مببببن أصببببدر

 ألبسبببببط معاديبببببة مالمراسبببببي هبببببذه كانبببببت(. السبببببعيدية المراسبببببيم) باسبببببم اشبببببتهرت

 المراسببببيم هببببذه ببببباكورة وكانببببت. البببببالد لدسببببتور ومخالفببببة الديمقراطيببببة الحقببببوق

 فيهبببا انتخبببب واحبببدة جلسبببة سبببوو يعقبببد لبببم البببذي النيبببابي  المجلبببو حبببل مرسبببوم

 حببببل   بببببل فحسببببب  المجببببازة األحببببزاب نشبببباط السببببعيد نببببوري يح ببببر ولببببم. رئيسببببه

 امتيبببازات وألغبببى يضبببا  أ وأ راضبببها أنواعهبببا بمختلبببف المجبببازة الجمعيبببات جميبببع

 نبببببوري وألبببببزم. للحكومببببة مواليبببببة صببببحف ثبببببالث فقبببببط وأجبببباز. الصبببببحف جميببببع

 مبببن ببببراءة بإعطببباء حكوميببباتهممبببدة م ينهبببون البببذين الشبببيوعيين السبببجناء السبببعيد

! العراقيببببببة الجنسببببببية عببببببنهم ستسببببببقط وإال الملببببببك بخدمببببببة والتعهببببببد الشببببببيوعية

 الشبببببيوعيين مبببببن عبببببدد عبببببن الجنسبببببية إسبببببقاط علبببببى فعبببببال حكومتبببببه وأقبببببدمت

 نقيببببب نائببببب منيببببر توفيببببق المشببببهوران المحاميببببان بيببببنهم ومببببن والببببديمقراطيين 

 الجنسبببية أسبببقطت كمبببا. تركيبببا إلبببى تسبببفيرهما وتبببم  القزانجبببي وكامبببل المحبببامين

 وصبببفاء شبببريف عزيبببز وهبببم الببببالد خبببارج كبببانوا ممبببن البببوطنيين مبببن عبببدد عبببن

 .الراوي وعدنان السماوي وكا م الحاف 

 صبببفوف فبببي واسبببعة اعتقببباالت حملبببة شبببنإلبببى  السبببعيد رينبببو حكومبببة وببببادرت

 والمدرسببببببين الجامعببببببات أسبببببباتذة مببببببن كبيببببببر عببببببدد وفصببببببلت. الوطنيببببببة القببببببوو

 وحجببببزتهم والديمقراطيببببة الوطنيببببة الميببببول ذوي والطلبببببة والمببببو فين والمعلمببببين

 مبببببن( الببببببراءة) وباتبببببت. العسبببببكرية الخدمبببببة أداء عنبببببوان تحبببببت معسبببببكرات فبببببي

 وأضبببحى! قوميبببا   المبببرء كبببان ولبببو حتبببى الكليبببات فبببي للقببببول مطلوببببة الشبببيوعية

 ببببباألحالف العببببراق لببببربط وتمهيببببد مقدمببببة هببببي اإلجببببراءات هببببذه كببببل بببببين جليببببا  

 الوطنيبببببة الحركبببببة ببببببدأت اإلجبببببراءات تلبببببك اثبببببر وعلبببببى. االمبرياليبببببة العسبببببكرية

 فلببببم جببببزر  فببببي الوطنيببببة الحركببببة كانببببت لقببببد. التراجببببع مببببن تعبببباني الديمقراطيببببة

الا التصدي من تتمكن  .الحلف لعقد الحكومة مساعي إلحباط لفع 
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 ورا  العربيبببببات  شبببببقيقاته عبببببن العبببببراق عزلبببببت قبببببد السبببببعيد نبببببوري سياسبببببة إن

قبببه السبببخط وسبببع ممبببا المكشبببوف  علبببى ضبببدها يتبببآمر . الرجعبببي الحكبببم ضبببد وعم 

 زيببببادة علببببى احتجاجببببا   الموصببببل  قصببببابي إضببببراب تحببببول ذلببببك مؤشببببرات ومببببن

 عببببر حيبببث كبببامال   أسببببوعا ودام كلهبببا ةالمدينببب شبببمل عبببام إضبببراب إلبببى الضبببرائب 

 وعببببن السببببويو  قنبببباة أممببببت التببببي مصببببر مببببع تضببببامنهم عببببن فيببببه الموصببببليون

 االسبببتبدادي الحكبببم واجبببه وقبببد. بغبببداد وحلبببف السبببعيد نبببوري حكومبببة علبببى حقبببدهم

 االعتقببباالت مبببن واسبببعة حملبببة وشبببن الطبببوارب  حالبببة ببببإعالن السبببلمي اإلضبببراب

 أبنبببباء مببببن 211 علببببى وُحكببببم. سببببابقينال والنببببواب المحببببامين مببببن عببببدد شببببملت

  .الصحراوي مانالسل نقرة سجن إلى منهم قسم وأرسل بالسجن  المدينة

 لنببببدن مببببؤتمر لعقببببد االمبريبببباليون حببببدده الببببذي اليببببوم  1956 آب 16 يببببوم وفببببي

 السببببويو قنبببباة تببببيميم علببببى إقببببدامها جببببراء مصببببر مببببن االنتقببببام طريقببببة لتقريببببر

 والموصببببل بغببببداد اإلضببببراب عببببم   طقببببة المن فببببي اإلسببببتراتيجية مصببببالحهم وضببببرب

 الحكومببببة أسبببباليب كببببل ر ببببم أخببببرو  عراقيببببة ومببببدن والحلببببة والحببببي والرمببببادي

 الحببببزب جانبببب إلبببى لإلضببببراب البببدعوة فبببي وسبببباهم. اإلضبببراب إلفشبببال الوحشبببية

 البعبببث وحبببزب االسبببتقالل وحبببزب البببديمقراطي البببوطني الحبببزب مبببن كبببل الشبببيوعي

 العربيبببببة األعبببببالم تحمبببببل اهراتبم ببببب الجمببببباهير وخرجبببببت. االشبببببتراكي العرببببببي

 مبببن أكثبببر واعتقلبببت بالرصبببا  الشبببرطة فقابلتهبببا. مصبببر مبببع التضبببامن وشبببعارات

 للبببدفاع المتطبببوعين دخبببول لمنبببع المصبببرية السبببفارة وُطوقبببت. مت ببباهرا   عشبببرين

 وكبببان. الناصبببر عببببد البببرئيو بشبببتم المعتقلبببين السبببلطة زبانيبببة وطالبببب مصبببر  عبببن

 دمشبببق  فبببي تشبببكلت التبببي العربيبببة ركزيبببةالم اللجنبببة لبببدعوة اسبببتجابة اإلضبببراب

 .العربية الدول من العديد اليوم نفو في اإلضراب عم   وقد

 وإسبببرائيل وفرنسبببا بريطانيبببا قببببل مبببن مصبببر علبببى الثالثبببي العبببدوان حصبببل وعنبببدما

 لببببببدو والقوميبببببة الوطنيبببببة المشببببباعر تيججببببببت  1956 الثببببباني تشبببببرين 29 فبببببي

 ألبسببببببط المنافيببببببة قفببببببهموا واصببببببل الرجعببببببي الحكببببببم ولكببببببن. العراقببببببي الشببببببعب

 ولبببببم فرنسبببببا مبببببع الدبلوماسبببببية عالقتبببببه فقطبببببع القبببببومي  التضبببببامن مسبببببتلزمات

 تببببيزم مببببن الموقببببف هببببذا فببببزاد. العببببدوان فببببي المشبببباركة بريطانيببببا مببببع يقطعهببببا

 العراقببببي الشببببيوعي الحببببزب والقوميببببة  الوطنيببببة األحببببزاب فاجتمعببببت األوضبببباع 

 العربببببببي لبعببببببثا وحببببببزب االسببببببتقالل وحببببببزب الببببببديمقراطي الببببببوطني والحببببببزب

 وقبببببررت الموقبببببف  لدراسبببببة المسبببببتقلين  البببببديمقراطيين مبببببن وعبببببدد االشبببببتراكي
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 الحكببببم وضببببد العببببدوان ضببببد االحتجاجيببببة النشبببباطات لقيببببادة موحببببدة قيببببادة تشببببكيل

 مبببع للتضبببامن عليبببا طالبيبببة لجنبببة تكونبببت الطالببببي النشببباط إطبببار وفبببي. الرجعبببي

 وقيببببببادة ببببببةالطل تعبئبببببة علببببببى اللجنبببببة هبببببذه أشببببببرفت وقبببببد. المصبببببري الشبببببعب

 .م اهراتهم

 التحببببرر حركببببة وكانببببت مصببببر لنصببببرة 1956 الثبببباني تشببببرين انتفاضببببة انببببدلعت

 فببببي العراقيببببة الشببببعبية الجمبببباهير وخرجببببت. نهوضببببها أوج فببببي العربيببببة الببببوطني

 وهتفببببت الشببببقيقة  مصببببر ولنصببببرة العببببدوان علببببى عارمببببة احتجاجيببببة م بببباهرات

 ثالثببببين اهراتالم بببب عمببببت وقببببد. بغببببداد وحلببببف السببببعيد نببببوري حكومببببة بسببببقوط

 فبببي جبببدا   واسبببعة وكانبببت. بوسبببطه مبببرورا شبببماله إلبببى العبببراق جنبببوب مبببن مدينبببة

 ديببببن رجببببال ذلببببك فببببي بمببببا االجتماعيببببة الفئببببات مختلببببف فيهببببا وسبببباهمت النجببببف 

جبببت شبببهرين  مبببدة الببببالد فبببي الم ببباهرات اسبببتمرت وقبببد. ببببارزون  بانتفاضبببة وتو 

 باألحكبببام لسبببعيدا نبببوري حكومبببة قببببل مبببن الم ببباهرات جوبهبببتو. الباسبببلة الحبببي

 وسبببببقط. العنيبببببف وببببببالقمع والمبببببدارو الكليبببببات فبببببي الدراسبببببة وتعطيبببببل العرفيبببببة

 واإلبعببباد لفصبببلإلبببى ا طالبببب آالف عشبببرة حبببوالي وتعبببر  الضبببحايا  مبببن الكثيبببر

  .السجون إلى المناضلين من المئات العسكرية المحاكم وأرسلت والسجن 

 كبببان ولبببو تبببىح شبببعار  أي مبببن  صبببواب علبببى وهبببي تتحسبببو  السبببلطات كانبببت

 عبببداء علبببى ينطبببوي ألنبببه  "الناصبببر عببببد جمبببال يعبببي " مثبببل عامبببا قوميبببا   شبببعارا

 لبببم إن فعببباال   دورا   الشبببيوعيون لعبببب وقبببد. السبببعيد نبببوري وحكومبببة بغبببداد لحلبببف

 الشببببيوعي الكببببادر االنتفاضببببة شببببهداء أول وكببببان. الم بببباهرات فببببي طليعيببببا   نقببببل

 العاصبببمة  فبببي استشبببهد يالبببذ بغبببداد منطقبببة لجنبببة عضبببو الصبببفار عبببواد الباسبببل

 اللبببذان حمبببود الشبببيخ وعلبببي البببدباومهبببدي  عطبببا الببببطالن الشبببيوعيان وآخبببرهم

 منهبببا تنطلبببق كانبببت والتبببي الحبببي مدينبببة وسبببط تقبببع التبببي الصبببفا سببباحة فبببي أعبببدما

 الباسبببببببلة المدينبببببببة انتفاضبببببببة الحاكمبببببببة غمبببببببةطال قمعبببببببت أن بعبببببببد الم ببببببباهرات 

  .الثقيلة األسلحة حتى مستخدمة

 إجببببراء علببببى عازمببببة 1956 تشببببرين انتفاضببببة حتببببى السياسببببية األحببببزاب كانببببت

 للحبببببزب الثببببباني فرنوالكبببببون وثيقبببببة نصبببببت وقبببببد. سبببببلميا الحكبببببم فبببببي التغييبببببر

 الصبببادرة الوطنيبببة  الحركبببة فبببي اليسببباري الجنبببا  يمثبببل البببذي العراقبببي  الشبببيوعي

 هبببذه وكانبببت".  البببب سبببلمي طبببابع ذات" المعركبببة اعتببببار علبببى 1956أيلبببول  فبببي



50 

 

 فبببي تغييبببر تحقيبببق مبببن تبببتمكن ولببم أعبببوام  ثمانيبببة خبببالل انتفاضبببة ثثالببب االنتفاضببة

 فبببي مشببباعرها عبببن التنفبببيو مبببن الشبببعبية الجمببباهير تمكنبببت وإن. الحكبببم طبيعبببة

 الجزئيبببببة  المكاسبببببب بعببببب  وتحقيبببببق  (1952  1948) األوليتبببببين االنتفاضبببببتين

 البببنفط  عائبببدات ازديببباد بفضبببل آنبببذاك قوتهبببا تضببباعفت التبببي القمعيبببة األجهبببزة فبببإن

 فببببي واسببببع جمبببباهيري بتحببببرك تسببببم  لببببم بغببببداد  حلببببف خبببببراء خبببببرة وبفضببببل

 المببببببادرات جميبببببع وبالرصبببببا  شبببببديدة بقسبببببوة قمعبببببت فقبببببد .بغبببببداد العاصبببببمة

 النجبببببف انتفاضبببببتي لقمبببببع والنبببببار الحديبببببد الحكومبببببة اسبببببتخدمت وقبببببد. النضبببببالية

 إجببببراءات إلببببى ولجببببي السببببابقتين االنتفاضببببتين فببببي الن ببببام نبببباور مببببا وإذا. والحببببي

 نبببوري تهجبببم ببببل فحسبببب  لبببذلك لجوئبببه بعبببدم يكتبببف لبببم فإنبببه وتخديريبببة  ةتنفسبببي

 مبببرددا   خطاببببه خبببتم وقبببد. وصبببالفة بعنبببف االنتفاضبببة علبببى ردا   خطاببببه فبببي السبببعيد

 الوطنيببببة المشبببباعر ليسببببتفز  (ميمونببببة السببببيد دار) المعروفببببة الهوسببببة باسببببتهتار

 التغييبببر ءإجبببرا إمكانيبببة مبببن اليبببيو إلبببى الوطنيبببة القبببوو جميبببع ويبببدفع والقوميبببة

. للعمببببل جبببباهزا   فوجدتببببه الجببببي  إلببببى السياسببببية األحببببزاب لجببببيت وهكببببذا. سببببلميا  

 نببببواة وكانببببت. 1956 األول كببببانون فببببي األحببببرار للضببببباط العليببببا اللجنببببة فتشببببكلت

 عبببببد جمببببال انقببببالب بعببببد أي  1952 عببببام أيلببببول فببببي تيسسببببت قببببد المن مببببة هببببذه

 .بشهرين الناصر

 وكانببببت. العراقببببي المجتمببببع فببببي يجببببري بمببببا التببببيثر شببببديد العراقببببي الجببببي  كببببان

. وموضببببوعية ذاتيببببة ألسببببباب لالسببببتياء إثببببارة أكثببببر داخلببببه فببببي السببببائدة األجببببواء

 قاعدتبببه وإن اإللزاميبببة  الخدمبببة علبببى يعتمبببد العراقبببي الجبببي  إن المعبببروف فمبببن

 أبنببباء يتهبببرب حيبببث األوضببباع  سبببوء مبببن معانببباة األكثبببر والفقبببراء الكبببادحين مبببن

 القببببوانين علببببى بالتحايببببل أو النقببببدي البببببدل بببببدفع دمببببةالخ أداء مببببن الميسببببورين

 الضبببببباط سبببببلك إجمبببببالي فبببببإن للضبببببباط بالنسببببببة أمبببببا. اإلداري الفسببببباد مسبببببتغلين

  .والمتوسطة الفقيرة الطبقات إلى تعود أصول من ينحدر

 الجببببي   فببببي وتفاعالتهبببا صببببداها والقوميبببة الوطنيببببة ولألحبببداث لألوضبببباع وكبببان

 انتفاضببببات لقمببببع الجببببي  واسببببتخدام  1948 نببببذم المتتاليببببة الشببببعب كانتفاضببببات

 قببببوة إلببببى الجببببي  تحويببببل أي  1952 عببببام منببببذ الواسببببعة الجمبببباهير وتحركببببات

 فبببي وخيانببباتهم الحكبببام وتواطبببؤ. السياسبببيين الخصبببوم لتصبببفية سياسبببية بوليسبببية

 علببببى لالسببببتيالء الناصببببر عبببببد جمببببال بقيببببادة الضببببباط ونجببببا  فلسببببطين  حببببرب
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 والعبببدوان السبببويو قنببباة وتبببيميم المصبببرية  ورةالثببب انبببدالعو 1952 عبببام السبببلطة

 مببببن القوميبببة للمشببباعر المهبببين العراقيبببة الحكومبببة وموقبببف مصبببر علبببى الثالثبببي

 كمبببا. بغبببداد بحلبببف ارتباطهبببا بحكبببم العرببببي العبببالم عبببن العبببراق بعزلهبببا العبببدوان 

 فبببي وتيثيرهببا صبببداها لهببا كببان أخبببرو موضببوعية عوامببل المبببرء يضببيف أن يمكببن

 السببببوفييتي االتحبببباد مببببن المصببببريون تلقاهببببا التببببي األسببببلحة صببببفقة مثببببل الجببببي  

 مببببن السببببعيد نبببوري عليببببه حصببببل بمبببا مقارنتهببببا يمكببببن الوالتبببي  هائلببببة وبكميبببات

 تيسببببببيو علببببببى "هاشببببببمي" كببببببرد  1958 عببببببام األردن مببببببع واالتحبببببباد حلفائببببببه 

 الهاشبببببببمية األسببببببرة سببببببوو يخببببببدم ال والببببببذي المتحببببببدة  العربيببببببة الجمهوريببببببة

  . ماليا   العراق يرهق حين في المعزولة 

 من مبببة تيسبببيو وال تمبببوز  14 فبببي الحكبببم ن بببام لقلبببب الجبببي  تحبببرك يبببيت ولبببم

 المن مبببببة لتيسببببيو كببببان فقببببد. الوطنيببببة األحبببببزاب مببببن بقببببرار األحببببرار الضببببباط

 وترعرعبببت المن مبببة تيسسبببت قبببدف. بهبببا الخاصبببة والذاتيبببة الموضبببوعية  روفهبببا

 إلسببببقاط رمبببب  كببببرأو الجببببي  اسببببتخدام إلببببى الوطنيببببة األحببببزاب تلتفببببت أن قبببببل

 .الن ام

 أمبببام عائقبببا   يقبببف لبببم السبببعيد نبببوري بزعامبببة الملكبببي الحكبببم ن بببام أن نبببرو وهكبببذا

 مبببن والتقدميبببة الوطنيبببة القبببوو أمبببام السببببل كبببل سبببد وقبببد ببببل فحسبببب  البلبببد تطببور

 الن بببام سبببقوط اكتسبببب هنبببا ومبببن. السبببلمية ببببالطرق تقدمبببه فبببي دورهبببا تلعبببب أن

 فبببببي الجمببببباهير دور علبببببى اآلن نلقبببببي ن بببببرةول. التاريخيبببببة مشبببببروعيته وبببببالعنف

 .الحدث هذا

 العشبببرون اللبببواء دخبببل  1958 تمبببوز 14يبببوم  صببببا  مبببن الخامسبببة السببباعة فبببي

 الضببببباط وسببببارع. المحببببدد اهببببدفه نحببببو قطعاتببببهكببببل قطعببببة مببببن  وتوجهببببت بغببببداد

 القببببوات وإسببببناد المعسببببكرات علببببى لسببببيطرةإلببببى ا بغببببداد معسببببكرات فببببي األحببببرار

 عبببببد يقببببوده الببببذي عشببببر التاسببببع اللببببواء بببببادر ذلببببك قبببببلو. بغببببداد علببببى الزاحفببببة

 وعنبببد. مقبببره فبببي الدا سبببتاني  بببازي الثالثبببة الفرقبببة قائبببد باعتقبببال قاسبببم الكبببريم

 القببببوات مببببع قصببببيرة معركببببة جببببرت المالكببببة  العائلببببة تقببببيم حيببببث الرحبببباب قصببببر

 العهبببد وولبببي فيصببل الملبببك علبببى بالقضبباء وانتهبببت القصبببر  تحمببي التبببي العسببكرية

 تمكبببن الببذي السببعيد نببوري أمبببا. اآلخببرين المالكببة العائلببة أفبببراد وبعبب  اإللببه عبببد
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ببب فقبببد بيتبببه  مبببن الفبببرار مبببن  عليبببه وقضبببوا امبببرأة ببببزي متنكبببر وهبببو النببباو زهمي 

 .التالي اليوم في فورا  

 عببببد البببركن العقيبببد تبببال تمبببوز  14 يبببوم نفبببو صببببا  مبببن السادسبببة السببباعة وفبببي

 الحكبببم نهايبببة معلنبببا   اإلذاعبببة دار نمببب للثبببورة األول البيبببان بصبببوته عبببارف السبببالم

 الع ببببيم  النبببببي هببببذا إلببببى االسببببتماع وفببببور. العراقيببببة الجمهوريببببة وقيببببام الملكببببي

 الضبببباط كببببار واعتقبببال المعسبببكرات  علبببى االسبببتيالء إلبببى األحبببرار الضبببباط سبببارع

 تحبببرك محاولبببة أهبببم وقُببببرت". االنقبببالب" ضبببد التحبببرك حببباول ضبببابط أي وكبببذلك

 علببببي  عمببببر األولببببى الفرقببببة قائببببد محاولببببة وهببببي ا مهببببده فببببي" االنقببببالب" ضببببد

  .الفالحون إحباطها في ساهم وقد الديوانية  لواء في ومقرها

 إلببببى الشببببمال أقصببببى مببببن البببببالد أنحبببباء جميببببع فببببي الشببببعبية الجمبببباهير انطلقببببت

بببببر بببببالثورة  فرحتهببببا عببببن تعلببببن وهببببي الجنببببوب  أقصببببى  علببببى عزمهببببا عببببن وتع 

 الببببباكر  الصببببا  فبببي األول البيبببان إعبببالن لح ببببة منبببذ وذلبببك وحمايتهبببا  إسبببنادها

. الثبببورة لبببدعم اإلذاعبببة مبببن عبببارف السبببالم عببببد يطلقهبببا كبببان التبببي النبببداءات ومبببع

 العببببارم الفببببر  بببببين تجمببببع وهببببي الشببببوارع إلببببى الشببببعبية الجمبببباهير انطلقببببت لقببببد

 مبببببن  فيبببببرة أعبببببداد ت ببببباهرت و. السبببببابقين الحكبببببام علبببببى وسبببببخطها ببببببالثورة

. الثببببورة قيببببام علببببى تمببببر سبببباعة كبببل مببببع تتعببببا م اتالم بببباهر وكانببببت العبببراقيين 

 السبببببابق الن بببببام قبببببوو لبببببدو والخبببببوف الهلبببببع الجمببببباهيري التحبببببرك هبببببذا وأثبببببار

  . ومؤيديه

 الطبقببببات:العببببراق) الثالببببث كتابببببه فببببي ذلببببك علببببى بطبببباطو حنببببا الباحببببث ويعلببببق

 ألبببببف مئبببببة لخبببببروج كبببببان"  ببببببالقول( 115   الثوريبببببة والحركبببببات االجتماعيبببببة

 عبببن ـببب األقبببل علبببى ـببب بعضبببهم فيهبببا عببببر التبببي والوحشبببية الشبببوارع  إلبببى شبببخ 

 فقبببد... المصبببيري اليبببوم لبببذلك التاريخيبببة النتيجبببة تحديبببد فبببي كبيبببر وزن مشببباعره 

 الشبببببوارع لسبببببدها ممكنبببببة معاديبببببة مضبببببادة أعمبببببال أيبببببة الحركبببببة هبببببذه عرقلبببببت

 هبببو هبببذا مبببن واألهبببم. أيضبببا   أخبببرو مبببدن فبببي ببببل فحسبببب بغبببداد فبببي ال والجسبببور 

 الرعبببب زرعبببت إنهبببا إذ هائبببل  نفسبببي تبببيثير عنفهبببا  بفضبببل ير للجمببباه كبببان أنبببه

 طبببابع االنقبببالب وأعطبببت إرادتهبببم  شبببل فبببي وأسبببهمت الملكيبببة مؤيبببدي قلبببوب فبببي

  ."له الحصين الحصن شكل ما وهو مقاومته  إلى سبيل ال الذي العمل
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 عبببانى والبببذي لالسبببتعمار  المبببوالي الملكبببي الحكببم ن بببام علبببى السبببتار أسبببدل وهكببذا

 للضبببباط العليبببا باللجنبببة متمثلبببة المعارضبببة السبببلطة واسبببتلمت كثيبببرا   همنببب الشبببعب

 مسبببباهمة عببببن فضببببال   ذلببببك  وكببببان. الببببوطني االتحبببباد جبهببببة مببببن وقببببادة األحببببرار

 الحببببدث أن علببببى مهمببببة دالئببببل بمثابببببة الثببببورة  مسبببباندة فببببي الفعالببببة الجمبببباهير

 .حلقاتها أولى وهذه ثورة 

 أ لببب ألغيببت فقببد. الثببورة مببن ألولببىا السببنة فببي سببريعا   األخببرو الحلقببات وتوالببت

 والسببببجناء المعتقلببببين سببببرا  وأطلببببق. السببببعيد نببببوري أصببببدرها التببببي المراسببببيم

 الجهببباز لتطهيبببر وآخبببر الحكبببومي الجهببباز لتطهيبببر قبببانون صبببدر كمبببا. السياسبببيين

ع. القضببببائي  مببببن الفالحببببين ماليببببين حببببرر الببببذي الزراعببببي اإلصببببال  قببببانون وُشببببر 

 سبببطوة بببين واقتنبببع عينببه ببببيم الفببال  وشببباهد. ينالمالكبب وكببببار اإلقطبباعيين سببطوة

 ينبغببببي هللا مببببن قببببدرا   تكببببن لببببم جببببد عببببن أبببببا   ورثهببببا التببببي واألثريبببباء اإلقطبببباعيين

  .وأصدقائه أعدائه بين يمي ز وأخذ الرأو مرفوع فغدا. له االستسالم

 فبببيمكن الحزبيبببة  والنشببباطات العامبببة الحريبببات معينبببة حبببدود إلبببى الثبببورة وأطلقبببت

 نسبببباء واألريبببباف  المببببدن شببببغيلة مببببن  فيببببرة  أعببببداد جببببذب صببببيرةق فتببببرة خببببالل

 والجمعيبببات العماليبببة النقاببببات فبببي تن يمهبببا وتبببم. السياسبببي النشببباط إلبببى ورجببباال 

 الديمقراطيبببببة المن مبببببات مختلبببببف فبببببي وكبببببذلك الطالبيبببببة  واالتحبببببادات الفالحيبببببة

 يوفببب. الببببالد زوايبببا مبببن زاويبببة كبببل إلبببى السياسبببي النشببباط هبببذا وامتبببد. والمهنيبببة

 المطالبببببب بتحقيبببببق للمطالببببببة واالجتماعبببببات الم ببببباهرات تواصبببببلت الفتبببببرة هبببببذه

 كببببوادر وتولببببت. الحببببين ذلببببك حتببببى تحققببببت قببببد تكببببن لببببم التببببي المهمببببة الشببببعبية

  .والصحافة اإلذاعة على اإلشراف مهمة ويسارية ديمقراطية

 أقبببببدمت الدعائيبببببة  ناصبببببر حمبببببالت علبببببى وردا   الجمببببباهير  لمطالبببببب واسبببببتجابة

 آذار 24 فببببي بغببببداد بحلببببف العبببراق ارتببببباط فببببك علببببى قاسبببم الكببببريم عبببببد حكومبببة

 مببببع المتبببببادل األمببببن واتفاقيببببة بريطانيببببا  مببببع الخاصببببة االتفاقيببببة وإلغبببباء  1959

 مبببببن الخبببببروج الثببببورة وأعلنبببببت. والعسبببببكرية االقتصببببادية ملحقاتهبببببا مبببببع أمريكببببا

 والبلببببببدان السببببببوفييتي االتحبببببباد مببببببع الحكومببببببة وعقببببببدت. االسببببببترليني منطقببببببة

 والتجاريبببببة والفنيبببببة االقتصبببببادية االتفاقيبببببات مبببببن مجموعبببببة األخبببببرو تراكيةاالشببببب

 االسببببتقالل وبتحقيببببق. والزراعببببي الصببببناعي البببببالد نهببببو  علببببى تسبببباعدالتببببي 
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 التببببي االجتماعيببببة الفئببببة وهببببي الكببببومبرادور  فئببببة علببببى الثببببورة قضببببتو النبببباجز 

  .االستعمار بمصال  مصالحها ارتبطت

  1959 لسببببنة 188 رقببببم الشخصببببية حببببوالاأل قببببانون الثببببورة حكومببببة وأصببببدرت

 تخضبببع كانبببت أن بعبببد العبببراق فبببي العائليبببة العالقبببات يبببن م مبببدني قبببانون أول وهبببو

 صبببدر كمبببا. العبببراق فبببي المتواجبببدة واألديبببان الطوائبببف مختلبببف وأعبببراف لشبببرائع

األراضبببببي العراقيبببببة  مبببببن% 99, 5 حبببببرر البببببذي 1961 لسبببببنة 81 رقبببببم القبببببانون

لالمتيببباز البببذي كانبببت  ت البببنفط االحتكاريبببة طبقببا  التببي كانبببت خاضبببعة لسببيطرة شبببركا

 .تتمتع به

 شببببركات سببببيطرة مبببن العراقيببببة األراضبببي كببببل يشبببمل كببببان البببذي االمتيبببباز منطقبببة

 .االحتكارية النفط

 الرجعيببة القببوو ضببغط أمببام قيادتهببا تراجعببت الثببورة مببن األولببى السببنة بعببد ولكببن

 وفببر لقببد. فببردي ريعسببك حكببم إلببى لببتتحو   ثببم ومببن لهببا  االستسببالم يشبببه وبمببا

 جميبببع عبببن وانعزالبببه الديمقراطيبببة الشبببعب لحقبببوق المنافيبببة بسياسبببته الحكبببم  هبببذا

 والببببببنهج الببببببوطني االسببببببتقالل علببببببى الحريصببببببة السياسببببببية والقببببببوو األحببببببزاب

 صبببببالفة فتزايبببببدت. والرجعبببببي التبببببآمري للنشببببباط المالئمبببببة األجبببببواء البببببديمقراطي 

 وسبببائلها مبببن ُحرمبببت التبببي الجمببباهير حقبببوق علبببى وتجاوزاتهبببا الرجعيبببة القبببوو

 جبببباءتثببببم . الحكببببم عببببن الببببدفاع وبالتببببالي حقوقهببببا  عببببن للببببدفاع نفسببببها لتن ببببيم

 قبببدراتها مبببن كثيبببرا   لُتضبببعف الكبببردي  الشبببعب ضبببد الحكومبببة شبببنتها التبببي الحبببرب

 ضبببغط مبببن ُيعببباني الحكبببم كبببان وقبببت فبببي الماليبببة  أعبائهبببا مبببن وُتزيبببد العسبببكرية 

 الحكبببم إشبببغال ذلبببك مبببن ُمسبببتهدفة اج اإلنتببب خفببب  فبببي وسياسببباتها البببنفط شبببركات

 مبببن بهبببا  قاسبببم الكبببريم عببببد وُمطالببببة الكويبببت مشبببكلة وزادت. لبببه ُيبببدب ر كبببان عمبببا

 المالئمبببة ال بببروف الحكبببم وفبببر وهكبببذا. يواجههبببا كبببان التبببي السياسبببية التعقيبببدات

 .إلسقاطه

 لبببم بينهبببا أعتقبببد الفبببردي؟ العسبببكري قاسبببم حكبببم بسبببقوط 14 ثبببورة سبببقطت فهبببل

. عسببببكريا   انقالبببببا   األخيببببر  التحليببببل فببببي تكببببن  لببببم ألنهببببا معببببين  بمعنببببى تسببببقط 

 واصبببببلوا البببببذين العبببببراقيين وضبببببمائر وعقبببببول قلبببببوب فبببببي حيبببببة ُمُثلهبببببا فبقيبببببت

 إقامببببة وهبببو أال األساسبببي  هبببدفها تحقيبببق أجببببل مبببن ببسبببالة كفببباحهم ويواصبببلون

 القوميبببببة الكبببببردي الشبببببعب مطبببببام  يلببببببي مؤسسببببباتي ديمقراطبببببي وطنبببببي ن بببببام
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 27 فبببي الصببادر المؤقببت الدسببتور وفببق علببى" الببوطن هببذا فببي كاشببري" باعتببباره

 .1958 تموز

 والموسبببوم 2119 عبببام فبببي الصبببادر كتاببببه مبببن المقبببال كاتبببب اسبببتفاد:  مالح بببة

 كتببباب فبببي نقديبببة قبببراءة" العراقبببي الشبببيوعي الحبببزب تببباريخ فبببي مهمبببة محطبببات"

 الفصبببول خاصبببة  "العراقبببي الشبببيوعي الحبببزب تببباريخ مبببن عقبببود: "سبببباهي عزيبببز

 .سباهي عزيز كتاب من الثاني الجزء من 6و 5  4  3

 2113تموز 
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 1959 آذار الموصل في الشواف مؤامرة

 

 للموصل االجتماعية االقتصادية التركيبة على ضوء

 علببببى الضببببوء بعبببب  إلقبببباء المفيببببد مببببن الشببببواف  بمببببؤامرة اإلحاطببببة أجببببل مببببن

 كانببببت والتببببي وضببببواحيها  الموصببببل لمدينببببة جتماعيببببةواال االقتصببببادية التركيبببببة

 الكبيبببرة المبببدن إحبببدو الموصبببل تعبببد. الراهنبببة دهبببوك محاف بببة أيضبببا تشبببمل آنبببذاك

 القسبببم سبببكان مع بببم الكبببرد ويشبببكل. دجلبببة نهبببر ضبببفاف علبببى وتقبببع العبببراق  فبببي

 أ لببببب وقببببرو قصببببات أيضببببا   الجببببزء هبببذا فببببي وتتببببوزع المحاف بببة  مببببن الشبببرقي

 فببببي أمببببا. االيزيببببديين الكببببرد ومببببن واآلشببببوريين لكلببببدانا المسببببيحيين مببببن سبببكانها

 وتركمانيببببة عربيببببة قبائببببل مببببن السببببكان فيتببببيلف المحاف ببببة  مببببن الغربببببي القسببببم

 القببببدم منببببذ للمدينببببة  وكببببان. سببببنجار منطقببببة فببببي االيزيببببديون ويتمركببببز. وكرديببببة

 الببببذي العببببراق  شببببمال فببببي األساسببببي التجبببباري المركببببز بصببببفتها خببببا   وضببببع

 شببببديدة القببببدم منببببذ المدينببببة وكانببببت. واألناضببببول سببببوريا نمبببب بكببببل البببببالد يببببربط

 المدينببببة فببببي المتنفببببذة العوائببببل وضببببعت وقببببد. بهببببا يحببببيط الببببذي بببببالريف االرتببببباط

 فببببي هببببذا بنفوذهببببا واحتف ببببت مختلفببببة  بوسببببائل الزراعيببببة األراضببببي علببببى يببببدها

 .الملكي العهد

 العوائبببل اسبببتخدمتها التبببي الوسبببائل تلبببك علبببى ضبببوءا   أيضبببا   بطببباطو الباحبببث ويلقبببي

 ويسببببمع: "يلببببي مببببا فيببببذكر الزراعيببببة األراضببببي علببببى يببببدها وضببببع فببببي المتنفببببذة

 وإذا الحقيقيبببة  أرضبببه قيمبببة مبببن% 25 عليبببه عبببر  فبببال  عبببن قصصبببا   اإلنسبببان

 أببببدا   تحصبببل لببم جريمبببة فببي ملفقبببة قتببل بتهمبببة السبببجن إلببى سبببيق البيببع رفببب  مببا

بببر إذا إال لسبببنوات  هنببباك وبقبببي " الطبببابو" ن بببام لإدخبببا أن ويببببدو. وبببباع رأيبببه  ي 

 األر  مبببببن واسبببببعة مسببببباحات الفالحبببببين لسبببببلب فرصبببببا   المدينبببببة أقطببببباب مبببببن 

 األسبببلحة مبببن آخبببر سبببالحا   الرهبببون وشبببكلت. البببخ...مبببزورة بيبببع وثبببائق بواسبببطة

 أيبببدي إلبببى تقريببببا   بكاملهبببا انتقلبببت األر  فبببإن األسببباليب  كانبببت ومهمبببا. المفضبببلة
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 لبببم أنهبببم حتبببى  بببائبين  ر أ أسبببياد يكونبببون مبببا كثيبببرا البببذين الطبببابو  أصبببحاب

 (.18" )يملكونها التي األر  يروا

 شببببمر وشببببيو  الموصببببل أثريبببباء بببببين خاصببببة عالقببببات نشببببيت الببببزمن  وبمببببرور

 و يبببببرهم  والريكبببببانيين والهبببببركيين الزيبببببباريين مبببببن الكرديبببببة القبائبببببل ورؤسببببباء

 سبببلبا   تبببنعكو العالقبببات هبببذه وكانبببت. سبببنجار فبببي االيزيديبببة الطائفبببة رؤسببباء ومبببع

 ورؤسببببباء الموصبببببل أثريببببباء ببببببين وثوقبببببا   ازدادت كلمبببببا الفالحبببببين اعأوضببببب علبببببى

 كبببان هبببذا وفبببي. الموصبببل ألثريببباء الحقبببد يضبببمرون الفالحبببون كبببان ولهبببذا. قببببائلهم

 هبببذا ومقاببببل. القبببومي وانتمبببائهم أديبببانهم اخبببتالف علبببى الفالحبببين موقبببف يتماثبببل

 ائهببباأثري ببببين المدينبببة سبببكنة محبببالت فبببي مماثبببل تبببوزع ببببرز الطبقبببي  االصبببطفاف

 الريبببف  مبببن النبببازحين الفالحبببين مبببن قليلبببة  يبببر نسببببة األخيبببرين وببببين وفقرائهبببا 

 . اإلقطاعيين  لم من هروبا   كراد من األ أكثرهم

 أي ذلببك الفبببال  هببو نفسببه فبببال  العهببد الملكببي  1959ولببم يكببن الفببال  فبببي ربيببع 

بببببرت ثبببببورة  فقبببببد. المهبببببزوم والجاهبببببل ومطبببببيطئ البببببرأو تمبببببوز وقبببببانون  14 ي 

وشببباهد الفبببال  ببببيم عينبببه واقتنبببع .   الزراعبببي مزاجبببه ووعيبببه السياسبببياإلصبببال

أبببا  عببن جببد لببم تكببن قببدرا  مببن هللا  ورثوهببا بببين سببطوة اإلقطبباعيين واألثريبباء التببي

ببببز وأخببببذ مرفببببوع الببببرأو  الفببببال  فغببببدا. ينبغببببي االستسببببالم لببببه  أعدائببببه بببببين يمي 

 فببببببي اوانتشبببببباره طريقهببببببا الشببببببيوعية األفكببببببار وجببببببدت هنببببببا ومببببببن. وأصببببببدقائه

 الديمقراطيبببة واألجبببواء اإلصبببالحات وجببباءت. المنببباطق مبببن العديبببد فبببي أوسببباطهم

 المدينبببة فبببي والقوميبببة الدينيبببة األقليبببات لبببدو اآلمبببال لتبببنع  الثبببورة حملتهبببا التبببي

 معاملبببة تعامبببل كانبببت أن بعبببد محترمبببة  اجتماعيبببة مكانبببة نيبببل فبببي حواليهبببا وفيمبببا

 . الموصل أثرياء جانب من جافية

 للمؤامرة االستعدادات

                                                             
 الثوريببببة  والحركببببات االجتماعيبببة الطبقببببات ـبببب العبببراق بطبببباطو  حنببببا راجبببع  - 18

 . 8 رقم والهام   183  الثالث  ءالجز
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 يهببباجمون الموصبببل مدينبببة مسببباجد فبببي الخطبببباء را  أشبببهر  ببضبببعة الثبببورة بعبببد

 إلببى المدينببة فببي البعببث حببزب تن ببيم وسببارع. الجمببع أيببام خطبببهم فببي الشببيوعيين

 ضببم الببذي( الببديني ـبب القببومي التجمببع) ب دعببي مببا فببي المحاف ببة القببوو كببل تجميببع

 األخببببببوان اعببببببةوجم العببببببرب القببببببوميين وحركببببببة البعببببببث  حببببببزب عببببببن ممثلببببببين

 والببببى. المدينببببة فببببي الشببببيوعيين ضببببد للعمببببل المسببببتقلين مببببن وعببببدد المسببببلمين 

 رجعببببي تكتببببل لتكببببوين العمببببري عببببالم بببببا  سببببامي المحببببامي نشببببط هببببؤالء جانببببب

 مبببن ببببه خاصبببة جماعبببة شبببمر  شبببيخ اليببباور  عجيبببل أحمبببد نوكبببو  . للحكبببم معبببادي

 دهبببام التقبببى الناصبببر  عببببد وجمبببال السبببراج الحميبببد عببببد مبببن وببببدفع. اإلقطببباعيين

 العبببراق  فبببي شبببمر عشبببائر برؤسببباء سبببوريا  فبببي شبببمر عشبببائر رئبببيو الهبببادي 

حبببدوا أن مبببنهم وطلبببب السبببراج  بتعليمبببات بلغهبببموأ  هبببذا مقاببببلفبببي و. كلمبببتهم يو 

 اإلصببببال  بقببببانون أراضببببيه شببببمول مببببن ةالتحركبببب يؤيببببد مببببن كببببل سببببيعفىالتيييببببد 

 الجببببي  ضببببباط مببببن جماعببببة للتمببببرد الفعليببببة المحركببببة القببببوة وكانببببت! الزراعببببي

 أحمبببد عزيبببز والمقبببدم الموصبببل  فبببي الخبببامو اللبببواء آمبببر عزيبببز محمبببود يقبببودهم

 سببببري الحبببباج رفعببببت والعقيببببد كركببببوك  فببببي الثانيببببة الفرقببببة آمببببر معبببباون شببببهاب

 . العسكرية االستخبارات رئيو

 ولكببن. 1959 عببام بببدايات فببي بينهببا فيمببا تتقببارب المختلفببة القببوو هببذه كببل بببدأت

 7 فببببي القببببوميين الببببوزراء اسبببتقالة بعببببد إال تبببببدأ لبببم للتمببببرد ةالعمليبببب االسبببتعدادات

 يقببببوم أن علببببى ورد  أخببببذ بعببببد الخطببببة  اسببببتقرت وقببببد. العببببام نفببببو مببببن شببببباط

يقببببببوده  والببببببذي الخببببببامو اللببببببواء فببببببي أي الموصببببببل  حاميببببببة فببببببي المتمببببببردون

 فبببي لشبببركائهم إشبببارةك المدينبببة  علبببى السبببيطرة بعبببد بيبببان  بإذاعبببة  (19) الشبببواف

                                                             
 للضباط العليا اللجنة عضو  .الشواف الوهاب عبد الركن العقيد هو الشواف  - 19

 العسكري الحاكم ليكون للثورة الثاني اليوم في قاسم الكريم عبد اختاره. األحرار
 إبعاده على وأصر ذلك  في عارضه عارف السالم عبد أن إال باألمر  وأبلغه العام 
 أثرا   الشواف نفو في ذلك فترك هناك  المرابط الخامو اللواء ليقود الموصل  إلى

ا  . العسكرية الوحدات بع  أمراء من به خاصة مجموعة تكوين في وشرع سلبي 
. المختلفة القوو بين فيما والتنافو الموصل في النزاعات تجاه محايدا   موقفا   وأ هر
 بالحزب السابقة روابطه يقطع لم الحين ذلك ىحت وكان. القومية القوو يغازل وبدأ

 عبد إبعاد بعد الداخلية وزير منصب ليشغل الشيوعي الحزب رشحه وقد. الشيوعي
 فاجي قاسم أن إال الترشي   بهذا سروره هو يكتم ولم بذلك  وأبلغه عارف  السالم
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 ويعتقلبببوا  سبببري الحببباج رفعبببت العقيبببد بقيبببادة البببدفاع وزارة حتلبببوا ي لكبببي بغبببداد

 الوقببببت فببببي. السببببلطة ويسببببتلموا عليببببه  يقضببببوا أو وينفببببوه قاسببببم  الكببببريم عبببببد

 الفرقبببة آمببر الطبقجلببي نببا م البببزعيم فببيهم بمببن   آخببرين ضبببباط علببى كببان نفسببه 

 هتحتاجببب مبببا كبببل المالكبببين كببببار وعبببر . للحركبببة دعمهبببم يعلنبببوا أن كركبببوك  فبببي

 تحريبببك مهمبببة خصوصبببا   البعبببث األحبببزاب  كاهبببل علبببى وألقيبببت. مبببال مبببن العمليبببة

 مبببن إذاعبببة ومحطبببة أسبببلحة نقبببل عاتقبببه علبببى األكببببر شبببمر شبببيخ وأخبببذ. الشبببارع

 أيضببببا   وعببببد الببببذي المتحببببدة  العربيببببة الجمهوريببببة فببببي السببببوري اإلقلببببيم حببببدود

 زملبببب إن" الميبببب " طببببائرات مببببن وسببببرب المغبببباوير مببببن بكتيبببببة الحركببببة بإسببببناد

 .األمر

 حاميتهبببا فبببي الضبببباط أ لبببب لكبببون للمبببؤامرة  كمنطلبببق الموصبببل اختيبببار وجبببرو

 مبببن بغبببداد العاصبببمة عبببن وبعبببدها جهبببة  مبببن سبببوريا مبببن ولقربهبببا القبببوميين  مبببن

 للثبببببورة معاديبببببة وزن  ذات رجعيبببببة  قبببببوة وجببببود إلبببببى إضبببببافة األخبببببرو  الجهببببة

 مواقعهببببا توزعزعبببب الصببببميم فببببي مصببببالحها ضببببربت األخيببببرة ألن جببببذريا  عببببداءا  

 .االجتماعية

 ولكببببببن. متميببببببزة عربيببببببة قوميببببببة مشبببببباعر بطغيببببببان الموصببببببل مدينببببببة وتمتبببببباز

 الموصببببل يصببببفون كببببانوا عنببببدما عببببام  بشببببكل وبقببببواهم بهببببا بببببالغوا المتببببآمرين

 يسبببتهان ال قبببوو هنببباك كانبببت فقبببد. الخصبببوم بقبببوو واسبببتهانوا المقفلبببة  بالمدينبببة

 والمن مبببببببات وعيالشبببببببي الحبببببببزب من مبببببببة فهنببببببباك. المتمبببببببردين تعبببببببار  بهبببببببا

 هنبببباك كانبببت كمببببا. مقببباوم آالف سبببببعة وقوامهبببا الشببببعبية والمقاومبببة الديمقراطيبببة

 ونتيجببببة(. البببببارت) الكببببردي والببببديمقراطي الببببديمقراطي الببببوطني الحببببزبين قببببوو

 مبببببا االعتببببببار بن بببببر ييخبببببذوا لبببببم فبببببإنهم للمتبببببآمرين  السبببببطحية التفكيبببببر لطريقبببببة

 هبببذا كهبببذه  مصبببيرية معركبببة فبببي جنتبببائ مبببن العميقبببة الطبقيبببة التمبببايزات سبببتفرزه

 تعلبببببقمبببببدو ب المتبببببآمرون واسبببببتهان. والدينيبببببة اإلثنيبببببة التمبببببايزات عبببببن فضبببببال

 عببببن كتعبيببببر أيضببببا   بببببه الفالحببببين وتعلببببق قاسببببم  الكببببريم بعبببببد والجنببببود المراتببببب

                                                                                                                                                                                                          

. نصبالم لهذا األحرار  الضباط من يكن لم والذي يحي محمد أحمد بتعيين الجميع
 فيه فوجد. التمرد في ور بته الوضع على نقمته في وزاد الشواف  جنون فجن

 التي ضالتهم عزيز  محمود المحرك  قطبهم والسيما الموصل  في القوميون الضباط
 .عنها يبحثون
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 اللبببببواء فبببببي الضبببببباط جميبببببع يكبببببن ولبببببم. الزراعبببببي اإلصبببببال  بقبببببانون تمسبببببكهم

 فهنبببباك ومقبببدم  عقيبببدان بيبببنهم ابطا  ضبببب 18 فباسبببتثناء. المتبببآمرين مبببن الخبببامو

 الحبببببزب أعضببببباء مبببببن الفنيبببببة الصبببببنوف فبببببي الصبببببف ضبببببباط مبببببن كبيبببببر عبببببدد

 قاسببببم الكببببريم عبببببد مؤيببببدي مببببن الضببببباط مببببن العديببببد هنبببباك وكببببان. الشببببيوعي

 .و يره الهندسة كتيبة آمر الشاوي  هللا عبد كالمقدم

 مكشوفه مؤامرة

كمبببا هبببو الحبببال  جبببدا هامبببة بعناصبببر تتمتبببع ولبببم مكشبببوفه  الشبببواف مبببؤامرة كانبببت

 المحكببببببم والتنسببببببيق والسببببببرية المبا تببببببةكعنصببببببر  العسببببببكرية  االنقالبببببببات فببببببي

 8 عبببددها فبببي اللندنيبببة التبببايمو جريبببدة عنهبببا تحبببدثت فقبببد. الشبببديدة والمركزيبببة

 العناصبببر بعببب  تن مبببه انقبببالب"  حبببول تتبببردد أنبببباء أن إلبببى مشبببيرة 1958 شبببباط

 فبببي متعمبببدة الجريبببدة كانبببت ربمببباو ."الربيبببع فبببي العراقبببي الجبببي  فبببي[ الناصبببرية]

 التببببي وهببببي العببببراق فببببي ناصببببريا   انقالبببببا   تؤيببببد بريطانيببببا تكببببن فلببببم ذلببببك  كشببببف

 خالفببببا    1956 عببببام مصببببر علببببى الثالثببببي العببببدوان مببببن بببببالجرا  مثخنببببة خرجببببت

 23 يببببوم فببببي بببببالمؤامرة  علمببببا   قاسببببم وأحببببيط. ذلببببك تببببدعم كانببببت التببببي ألمريكببببا

 فبببي ذلبببك عبببن الحبببزب كشبببف وقبببد لعراقبببي ا الشبببيوعي الحبببزب قببببل مبببن شبببباط 

 يبببوم وتحديبببدا   المبببؤامرة  قمبببع بعبببد" الشبببعب اتحببباد" جريدتبببه فبببي افتتببباحي مقبببال

 الببببوطني الحببببزب مببببن مماثلببببة معلومببببات قاسببببم إلببببى وصببببلتكمببببا . 1959 آذار 11

 ولببببم. العسبببكرية االسببببتخبارات مبببدير أحمببببد الشبببيخ طببببه العقيبببد ومببببن البببديمقراطي

 الموصببببل أسببببرعت فقبببد. المطلببببوب بالمسبببتوو الباالنقبببب قببببادة ببببين التنسببببيق يكبببن

 بالتببيني يطالببب كببان الببذي سببري الحبباج رفعببت نصببائ  إلببى تصبب  ولببم التنفيببذ فببي

 .بغداد في االستعدادات استكمال لعدم

 مهرجبببان عقبببد علبببى السبببالم وأنصبببار الديمقراطيبببة والقبببوو األحبببزاب عزمبببت قبببدل

. الموصبببل فبببي أراده سبببمقا الكبببريم عببببد أن إال الحلبببة  مدينبببة فبببي السبببالم ألنصبببار

 القببببوو وقببببررت. 1959 آذار 6 موعببببد لببببه وحببببدد ذلببببك  علببببى الموافقببببة فجببببرت

 المتببببآمرة القببببوو لتحببببذير وذلببببك جمبببباهيري  تحشببببيد بيوسببببع القيببببام الديمقراطيببببة

 مديريبببة قامبببت قاسبببم  مبببن وبطلبببب. عليبببه اإلقبببدام تنبببوي مبببا خطبببر إلبببى وتنبيههبببا

 المبببؤتمر لعقبببد الضبببرورية هيالتالتسببب كبببل بتقبببديم األمبببن وأجهبببزة الحديديبببة السبببكك

  .المقرر موعده في



61 

 

 

 نشبببرت 1959 شبببباط 27 ففبببي. بانتبببباه التحبببرك يتبببابع الشبببيوعي الحبببزب  بببل لقبببد

 الموصببببل  فببببي المتببببآمرين فيببببه حببببذرت افتتاحيببببا   مقبببباال" الشببببعب اتحبببباد" جريببببدة

 اللطيبببف عببببد العامبببة المباحبببث رئبببيو ببببين عقبببدت التبببي االجتماعبببات إلبببى وأشبببارت

 العراقبببي والضبببابط المتحبببدة  العربيبببة مبببن المينبببي حكمبببت الثببباني تببببالمك ورئبببيو

 .كوجك تل ناحية في حيدران محمود

 مببببن الموصببببل مدينببببة علببببى تتببببدفق الجمبببباهير راحببببت آذار  مببببن الخببببامو منببببذو

 فببببي لتشببببارك البببببالد فببببي األخببببرو المببببدن ومببببن بهببببا  المحيطببببة والقببببرو المببببدن

 وجببباء. الغبببر  لهبببذا لنقبببلا وسبببائل كبببل اسبببتخدمت وقبببد. السبببالم أنصبببار مهرجبببان

 عقببد الببذي المهرجببان فببي سبباهم وقببد. األقببدام علببى سببيراُ  القببرو سببكان مببن كثيببر

 فبببي يبببرددون المشببباركون وكبببان. شبببخ  مليبببون رببببع حبببوالي المحبببدد موعبببده فبببي

 إال زعبببيم مببباكو"و" قاسبببم الكبببريم عببببد األوحبببد زعيمنبببا" شبببعار الموصبببل شبببوارع

. بيوتهببببا فببببي للتمببببرد المؤيببببدة القببببوو وبقيببببت. بسببببالم شببببيء كببببل وسببببار". كببببريم

 علببببى العراقيببببة الجمهوريببببة مسببببيرة دعببببم علببببى تؤكببببد قببببرارات المهرجببببان واتخببببذ

 . الخ...والسالم الديمقراطية طريق

 بالمؤامرة الشروع

 السبببالم أنصبببار  بببادر آذار  7 التبببالي  اليبببوم صببببا  منتصبببف وفبببي" بطببباطو يقبببول

 المضبببادة  والم ببباهرات بالم ببباهرات مليئبببة السبببابع اليبببوم بقيبببة وكانبببت. الموصبببل

 بعبببد مبببن الثانيبببة السببباعة حبببوالي وفبببي تبببدريجيا   بينهمبببا فيمبببا التبببوتر تزايبببد التبببي

 عببببر الشبببكرة  فاضبببل بقيببادة شبببيت  النببببي مبببن ومؤيببدوهم البعثيبببون تبببدفق ال هببر 

ببببو  علببببي ومقهببببى اليسببببارية المكتبببببات مببببن عببببددا   وهبببباجموا فبببباروق شببببارع  الحج 

 السبببباعة حببببوالي الحببببق  وقببببت وفببببي. يببببا  كل وأحرقوهببببا الشببببيوعيين لقبببباء مكببببان

 اآلن ُعببببززوا الببببذين ـبببب البعثيببببون اصببببطدم البريببببد  مكتببببب مببببن وبببببالقرب الرابعببببة 

 البببذين بالشبببيوعيين ـببب مسبببلحين مبببنهم كثيبببرون كبببان البببذين كشبببمولة عائلبببة بيتبببباع

 إطبببالق العبببراك وصبببحب. هبالبببة عبببباو رأسبببهم وعلبببى المكببباوي حبببي مبببن خرجبببوا

 (. 20" )إصابات ووقوع نار

                                                             
 .193  سابق  مصدر بطاطو  - 20
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 الم ببببباهرة وتعبببببززت القوميبببببة  القبببببوو م ببببباهرة تفرقبببببت  االصبببببطدام إثبببببر فبببببي

. والعصبببي الحديديبببة بالقضببببان المسبببلحين النببباو مبببن  فيبببرة بيعبببداد الديمقراطيبببة

. شببيء بكببل تسببتهين راحببت الببذي الحببد إلببى بالجمبباهير بلغببت قببد الحماسببة وكانببت

 الشبببكرة  فاضببل مكتبببة أحرقبببت إذ. القوميببون إليببه سببببقها مببا فعببل عبببن تتببردد ولببم

 الشبببواف عمبببد وعنبببدها. أخببباه وقتلبببت العببباني محسبببن ومحبببل كشبببمولة  آل ومكتببببة

ة األمنيببببة بالخطببببة دعبببباه مببببا تطبيببببق إلببببى  الشببببواف فببببينزل. المتببببآمرين مببببع المعببببد 

 بعببببدم تقضببببي التببببي الجببببي  أركببببان رئببببيو ألوامببببر خالفببببا   المدينببببة  إلببببى الجببببي 

 اسببببتدعاء وتببببم. ةالعرفيبببب األحكببببام وأعلببببن الموصببببل  شببببوارع إلببببى الجببببي  إنببببزال

 وزودت الغزالنببببي معسببببكر إلببببى شببببمر عشببببيرة مببببن وجماعببببات القوميببببة العناصببببر

 الحببببزب كببببوادر علببببى القببببب  بإلقبببباء مببببنهم مسببببلحة جماعببببات وُكلفببببت بالسببببال  

 مبببببن عبببببدد علبببببى القبببببب  وألقبببببيَ . الببببببارزة الديمقراطيبببببة والعناصبببببر الشبببببيوعي

 شببببرع ثببببم. قاسببببم الكببببريم لعبببببد والمؤيببببدين الشببببيوعيين الصببببف وضببببباط الضببببباط

 بوالئهببببببا المشببببببكوك األخببببببرو العسببببببكرية والوحببببببدات الهندسببببببة كتيبببببببة بتجريببببببد

 لهببببم ومؤيببببدا شبببيوعيا 61 حببببوالي وعببببددهم جميعبببا المعتقلببببون وأرسببببل. للشبببواف

 محمبببد عمبببر سبببوو المحليبببة اللجنبببة أعضببباء مبببن يسبببلم ولبببم. الحجريبببة الثكنبببة إلبببى

 سببببلمانال حمببببزة المحببببامي كببببذلك االعتقببببال مببببن وسببببلم. بطببببرو وفخببببري اليبببباو

 قائبببد حميبببد ومهبببدي المن مبببة علبببى اإلشبببراف بمهمبببة الحبببزب قيبببادة مبببن المكلبببف

 .الشعبية المقاومة

 الشبببببواف قبببببرر المدينبببببة  علبببببى السبببببيطرة تمبببببت أن وبعبببببد آذار  7 مسببببباء فبببببي

 فبببي اآلخبببرين شبببركائهم موافقبببة انت بببار دون المبببؤامرة تنفيبببذ القوميبببون والضبببباط

 األسبببلحة لجلبببب عسبببكرية قافلبببة لبإرسبببا الشبببواف فبببيمر. و يرهمبببا وكركبببوك بغبببداد

 العربيبببببة الجمهوريبببببة مخبببببابرات مبببببع لالتفببببباق طبقبببببا   كوجبببببك تبببببل مبببببن واإلذاعبببببة

 وسبببلمهم. بانت بببارهم اليببباور عجيبببل أحمبببد الشبببيخ كبببان كوجبببك تبببل وفبببي. المتحبببدة

 ومعبببببه واإلذاعبببببة  األسبببببلحة السبببببورية المخبببببابرات مبببببن أدهبببببم  برهبببببان العقيبببببد

 فبببي القافلبببة وصبببلت وقبببد. هينشبببا أببببو يوسبببف يبببدعى دمشبببق إذاعبببة مبببن مهنبببدو

 معسببببببكر فببببببي اإلذاعببببببة بنصببببببب وبوشببببببر. آذار 8 صبببببببا  مببببببن الثانيببببببة السبببببباعة

 أفبببراد مبببن مئبببات بضبببعة وتبببدفق. األسبببلحة نقبببلب شبببمر عشبببائر وتولبببت. الغزالنبببي

 والمبببوالين القوميبببة العناصبببر علبببى األسبببلحة توزيبببع وجبببرو المدينبببة  نحبببو شبببمر
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 االسبببببتعانة بعبببببد حتبببببى الموصبببببل  خبببببارج اإلذاعبببببة صبببببوت سبببببماع ولتعبببببذر. لهبببببا

 بيانببات إذاعببة أمببر السببراج الحميببد عبببد رتببب الموصببل  نفببط شببركة مببن بمهنببدو

 وكببببان". الموصببببل إذاعببببة" باسببببم وحلببببب دمشببببق إذاعتببببي مببببن وتعليقاتببببه التمببببرد

. التمببرد بيببان أعببد قببد االسببتقالل  حببزب مببن وهببو الببدرة  محمببد المتقاعببد الضببابط

بببل  الشبببواف كتبببب الشبببواف  إلبببى قدمبببه دماوعنببب  "الثبببورة قائبببد" بعببببارة البيبببان وذي 

 حبببين فبببي الشبببواف  الوهببباب عببببد البببركن العقيبببد المبببذكورة  العببببارة فبببوق اسبببمه

 العسببببكري الشببببواف آمببببر بتوقيببببع  البيببببان يكببببون بببببين يتوقعببببون شببببركاؤه كببببان

 . الطبقجلينا م  المباشر 

 مبببن وعبببدد والعماديبببة  عقبببرة حببباميتي سبببوو الموصبببل خبببارج مبببن التمبببرد يؤيبببد لبببم

( بطببباطو تعبيبببر حسبببب) حقيقيبببة قيمبببة ببببال بغبببداد فبببي م ببباهرة وخرجبببت. اضبببباطهم

 حازمببببة إجببببراءات اتخبببباذ إلببببى الحكومببببة سببببارعت. الكببببر  فببببي البعثيببببون ن مهببببا

 عبببببن وأعلبببببن فبببببورا   التقاعبببببد علبببببى الشبببببواف أحيبببببل إذ. التمبببببرد ضبببببد وسبببببريعة

. ميتببببا   أو حيببببا   الحكومببببة إلببببى يسببببلمه لمببببن دينببببار آالف بعشببببرة مكافببببية تخصببببي 

 الطريببببق قطببببعإلببببى  والمخببببافر الموصببببل عشببببائر يببببدعو بيانببببا   الحكومببببة وأصببببدرت

 الفبببرق قبببادة برقيبببات وتوالبببت. السبببورية الحبببدودصبببوب  الهببباربين المتمبببردين علبببى

ببببه. التمببببرد تسببببتنكر التببببي البببببالد أنحبببباء كببببل فببببي العسببببكرية والوحببببدات  قببببادة ووج 

 سبببحق علبببى العمبببل إلبببى الجمببباهير تبببدعو التبببي النبببداءات الديمقراطيبببة المن مبببات

 الحكوميببببة  فيهببببا بمببببا اإلعببببالم  وسببببائل وأخببببذت. الخونببببة والمتببببآمرين المببببؤامرة

هبببا تكبببرر اإلذاعببة وكانبببت نطبباق  أوسبببع علبببى النببداءات هبببذه نشببر عاتقهبببا علببى . بث 

 قببببرب نينبببوو  تبببل علببببى وعسبببكروا كرديبببا   مسبببلحا   آالف خمسببببة قراببببة هبببب وقبببد

 التمببببرد  علقمبببب الحكوميببببة السببببلطات تصببببرف تحببببت أنفسببببهم ووضببببعوا. الموصببببل

 القببببائمين مبببع واشبببتبكوا الموصببببل  شبببوارع مبببنهم مسبببل  ألببببف يقبببرب مبببا ودخبببل

 هاجمتبببا طبببائرتين المتمبببردون أرسبببل آذار  9 التبببالي  اليبببوم صببببا  وفبببي. ببببالتمرد

 أضببببرارا بهببببا الحببببق القصببببف أن إال. وقصببببفتها أبو ريببببب فببببي اإلذاعببببة مرسببببالت

 بعببببب  قتبببببل فبببببي تسببببببب القصبببببف ولكبببببن. اإلذاعبببببي الببببببث ينقطبببببع ولبببببم طفيفبببببة 

 .الموصل في المطار لتعطيل الطيران جنود سارع وقد. المواطنين

 التمرد قمع
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 فببببي وحلقببببت الرشببببيد معسبببكر مببببن نفاثببببة طببببائرات أرببببع طببببارت الوقببببت  ذات فبببي

 إلببببى المدينببببة جمبببباهير تببببدعو وهببببي عليهببببا  المناشببببير وألقببببت الموصببببل سببببماء

 الشبببواف  مقبببر بالصبببواريخ وضبببربت الجبببي   ثكنبببات قصبببفت ثبببم. التمبببرد مقاومبببة

 أن إال للمعالجببببة  الجويببببة القببببوة مستشببببفى إلببببى فهببببرع شخصببببيا   هببببو وجرحتببببه

 إال. المصبببادر بعببب  تقبببول كمبببا عليبببه  قضبببوا بموتبببه يهتفبببون كبببانوا البببذين الجنبببود

 كركبببوك فبببي الدولبببة أمبببن محكمبببة أمبببام شبببهادته فبببي قبببال عالجبببه البببذي الطبيبببب أن

. االنتحببببار علببببى أقببببدم المستشببببفى فببببي حوصببببر أن بعببببد الشببببواف إن  1964 عببببام

 . الشواف قتل بتهمة الجنود من عدد على المحكمة هذه حكمت ذلك ومع
 القضببباء"تقبببرر  دان  اوريبببل يؤكبببد كمبببا الفاشبببل  التمبببرد نهايبببة تببببين حبببين ولكبببن

 بمهمبببببة عزيبببببز محمبببببود اضبببببطلع وقبببببد الببببببارزين  اليسببببباريين المحتجبببببزين علبببببى

... الجماعيبببة الحتجبببازا  رفبببة مبببن نببباداه مبببن أول القزانجبببي كامبببل فكبببان. التنفيبببذ

 النبببار عزيبببز محمبببود أطلبببق. معروفبببة وطنيبببة وشخصبببية للسبببلم ببببارز نصبببير وهبببو

 منببباداتهم عنبببد الخبببروج رفاقبببه رفببب  هبببذا بعبببد. قتبببيال   وأرداه خروجبببه فبببور عليبببه

 عمليبببة إرجببباء فيبببه أرتبببؤي البببذي الحبببد إلبببى وتعبببا م االضبببطراب واشبببتد. باألسبببماء

 جنبببود هبببرع الشبببواف  مقبببر قصبببف دوبعببب(. 21" )التبببالي اليبببوم صببببا  إلبببى القتبببل

 الحديبببببد  وقضببببببان بالعصبببببي مسبببببلحون وهبببببم الهندسبببببة  كتيببببببة صبببببف وضبببببباط

 الحجريببببة الثكنببببة فببببي العسببببكري السببببجن نحببببو المدينببببة  مببببن جمبببباهير تسبببباندهم

. السبببجناء تحريبببر تبببم السبببجن حبببرو مبببع معركبببة وبعبببد. المعتقلبببين سبببرا  إلطبببالق

 مببببن طلببببب الببببذي الشبببباوي هللا عبببببد المقببببدم عسببببكر هللا خيببببر قتببببل أن بعببببد ولكببببن

 إلبببى عزيببز محمبببود فسببارع. كببذلك حبببرز العريببف وقببـُتل االستسبببالم  عزيببز محمببود

 البببببارزانيين مببببن حشببببود تببببدفقت قاسببببم  الكببببريم عبببببد لنببببداءات واسببببتجابة. الفبببرار

 مببببن الجنببببود وسببببارع. التمببببرد قمببببع فببببي للمسبببباهمة الموصببببل إلببببى واأليزيببببديين

 األسبببلحة ترسبببانة علبببى االسبببتيالء إلبببى نشبببيوعيي ضبببابطين بقيبببادة الثالثبببة  الكتيببببة

 . الشعب أبناء على ووزعوها المذكورة  الكتيبة في

                                                             
 فبببت  جبببرجيو ترجمبببة األول  الجبببزء" قاسبببم عهبببد فبببي العبببراق" دان  وريبببلا - 21

 .222   1989 والنشر للطباعة نبز دار  هللا
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 واضبببطرب شببباملة  فوضبببى المدينبببة عمبببت التمبببرد  قمبببع بعبببد أيبببام ثالثبببة وخبببالل

 داخبببل إلبببى والعربيبببة الكرديبببة العشبببائر مبببن كبيبببرة أعبببداد تبببدفقت إذ. تمامبببا األمبببن

 وتصبببفية وثبببير انتقبببام أعمبببال إلبببى الطبببرفين ببببين االصبببطدامات وتحولبببت. المدينبببة

 والدينيبببببة والقوميبببببة الطبقيبببببة النعبببببرات ولعببببببت. المتبادلبببببة الشخصبببببية الحسبببببابات

 وكانبببت: "الصبببدد هبببذا فبببي بطببباطو ويقبببول. واالنتقبببام القتبببل عمليبببات فبببي دورهبببا

 لح بببات فبببي المسبببلحة والجمبببوع الجنبببود اليهبببا لجبببي التبببي العاجلبببة االنتقبببام عمليبببات

 البببذي الرهيببب النزيببف لحسبباب سببدادا   ـبب منهببا كبيببر جببزء فببي ـبب الوحشببي  ضبببهم

 التبببي البيبببوت مبببن النبببار إلطبببالق عديبببدة مبببرات تعرضبببوا لقبببد. منبببه طبببويال   عبببانوا

بببن  شبببيخ قصبببر فبببي الرشاشبببات ونصببببت. األراضبببي ومبببالك القوميبببون فيهبببا تحص 

 البببدبابات الشبببيوعيون الجنبببود أحضبببر حتبببى إسبببكاتها مبببن أحبببد يبببتمكن ولبببم شبببمر

 (22" )القصر لىع قذائف بضع وأطلقوا

 فبببببي كثيبببببرا   نفخبببببت المعاديبببببة الدعايبببببة أجهبببببزة أن إلبببببى سبببببباهيعزيبببببز  ويشبببببير

هت والضبببببحايا  الخسببببائر ذكبببببر فببببي وبالغبببببت األحببببداث   األحبببببداث  صبببببورة وشببببو 

 أو يرتكبببببوه  لببببم ممببببا الكثيببببر الشببببيوعيين إلببببى سبببببون   .الوقببببائع تزييببببف وجببببرو

 وكبببان الطبببرفين  مبببن شبببكلت لجنبببة قبببدمتها إلحصبببائية طبقبببا   ولكبببن.  يبببرهم ارتكببببه

 125 بلبببب  الجماعببببات جميببببع مببببن القتلببببى عببببدد أن بطببببرو  فخببببري عببببدادها فببببي

 محمببببد حسببببب 211 القتلببببى عببببدد بببببين فيببببذكر بطبببباطو أمببببا. جريحببببا   335و قتببببيال  

 (. 23) حديد

 المسؤول؟ من

 عمببببا المسببببؤوليات توزيببببع يمكببببن كيببببف تببببرو : "التببببالي التسبببباؤل سببببباهي يطببببر 

 األولبببى المسبببؤولية أن إلبببى حبببق  عبببن فيشبببير". ومآسبببي مبببذاب  مبببن بالمدينبببة حبببل

 ووفبببرت حركتهبببا التبببي وتلبببك بالتبببآمر أسبببهمت التبببي العناصبببر علبببى تقبببع  ببببالطبع 
                                                             

 . 197  سابق  مصدر. بطاطو - 22

 
23

  "العراقببببي الشببببيوعي الحببببزب تبببباريخ مببببن عقببببود" سببببباهي  عزيببببز راجببببع - 

 .211  سابق  مصدر بطاطو  كذلك راجع. 411  الثاني  الجزء
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 وينبببدرج عليبببه  أقبببدمت مبببا علبببى تقبببدم لكبببي والمعنويبببة الماديبببة المسبببتلزمات لهبببا

 إلبببى انبببدفعت التبببي المتعصببببة  العربيبببة القوميبببة القبببوو العناصبببر هبببذه إطبببار فبببي

 مبببببن الرجعيبببببة والقبببببوو حسببببباب  أي العامبببببة للمصبببببلحة سببببببتح أن دون التبببببآمر

 وقيبببادة االسبببتعمارية البببدوائر ورائهبببم ومبببن اإلقطببباع  ورجببباالت االسبببتعمار عمبببالء

. للتبببآمر دعمهبببا فبببي الحبببدود أبعبببد إلبببى ذهببببت التبببي المتحبببدة العربيبببة الجمهوريبببة

 فبببي المتحبببدة العربيبببة الجمهوريبببة رئبببيو نائبببب البغبببدادي اللطيبببف عببببد كشبببف وقبببد

 التهويببببل حملببببة فببببي سبببباهم وكيببببف الشخصببببي  الناصببببر عبببببد دور عببببن اتببببهمذكر

 البغببببدادي ذكببببره وممببببا. وبعببببدها االنقالبيببببة المحاولببببة أثنبببباء واألكاذيببببب والمبالغببببة

 : يلي ما هللا فت  جرجيو الباحث واقتبسه

 مبببن يلبببزم مبببا إلعبببداد العبببدة باتخببباذ آذار 12 ليلبببة فبببي[ الناصبببر عببببد]جمبببال وقبببام"

 لتنشبببر أخببببار عبببدة وكتبببب الموصبببل فبببي حبببدث البببذي الفشبببل ذلبببك لتغطيبببة الدعايبببة

 وذلبببك[ قاسبببم] ضبببد العراقبببي الشبببعب إثبببارة إلبببى تهبببدف كلهبببا وكانبببت الصبببحف فبببي

 بالتنديبببد الثبببوار علبببى أيضبببا العطبببف إثبببارة ومحاولبببة الخسبببائر تجسبببيم طريبببق عبببن

 كمبببا ضبببابطا   61 بإعبببدام قبببام أنبببه فبببادعى هنببباك( قاسبببم) اتخبببذها التبببي بببباإلجراءات

 بببدون تببم ذلببك وأن. الثببوار مببع تعبباون أنببه فببي شببك مببدني شببخ  كببل ضببا  أي أعببدم

 مببببن تبببذاع[ الناصببببر عببببد] يكتبهبببا التببببي المفتعلبببة األخببببار هببببذه كانبببت... محاكمبببة

 الغوطببببة منطقببببة فببببي وضببببعت الموصببببل ثببببوار باسببببم لتببببذيع سببببرية إرسببببال محطببببة

 ضببببد أخببببرو وتعليقببببات... الشببببواف بيببببان بإذاعببببة وقامببببت دمشببببق مببببن القريبببببة

 (القاهرة طبعة 89و 82 ) ."(قاسم)

 تغنبببي صبببارمة إدانبببة وأضبببراره السياسبببي السبببلوك هبببذا هللا فبببت  الباحبببث يبببدين و

 بصبببي  أي هنبببا ذكبببره ورد مبببا كبببل فبببي يلبببو  وال: "بقولبببه تعليبببق أي عبببن المبببرء

 للمببببادب وال الشبببعراء بهبببا تغنبببى التبببي األصبببيلة العربيبببة السبببجايا لتلبببك شبببعاع مبببن

 باسببببم ثبببباروا الببببذين أولئببببك مببببن ال البشببببر يهبببباعل تعببببارف التببببي العامببببة الخلقيببببة

 وكتببببوا أقبببوالهم نقلبببوا البببذين أوالء مبببن وال العربيبببة  الوحبببدة أجبببل ومبببن العروببببة

 بالعروبببببة الحقببببوا أنهببببم ويقينببببا  . أعمببببالهم علببببى والثنبببباء وتببببيبينهم مببببدحهم فببببي
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 مببن بكثيببر أكبببر ضببررا   ـببـ رفيببع وهببدف سببامية قوميببة كفكببرة ـببـ العربيببة والوحببدة

 ( 24" .)ومخالفوها أعداؤها بها ألحقه يالذ ذلك

 

ببل  الثانيبببة  بالدرجببة المسببؤولية قاسبببم الكببريم عبببد حببق  علبببى وهببو سببباهي  ويحم 

 األمبببور لبببدفع المقاببببل الجانببب مسبببؤولية ببببالطبع يعفبببي ال هببذا أن إلبببى يشبببير عنببدما

 األمبببور تبببيجيج إلبببى يسبببعيان الطبببرفين كبببال كبببان لقبببد. والتصبببادم االنفجبببار حبببد إلبببى

ملبببة) تنفجبببر كمبببا اوتفجيرهببب  إلبببى مخططبببه عبببن قاسبببم الكبببريم عببببد عببببر كمبببا  (الد 

 . األحداث قبل زاره الذي المدينة في الديمقراطية القوو وفد

بببببل نبببببب وقائيبببببة  إجبببببراءات اتخببببباذ عبببببدم مسبببببؤولية قاسبببببم ويتحم   تلبببببك الببببببالد تج 

ده فقببببد. الميسبببباة  حببببول بمعلومببببات أيضببببا  أخببببرو وجهببببات الشببببيوعي  الحببببزب زو 

 وتحركبببات أسبببماء نشبببرت الشبببعب اتحببباد أن حتبببى بنبببا  مبببر كمبببا رين المتبببآم تحبببرك

 مثلمبببا وقوعهبببا  قببببل المبببؤامرة يجهببب  أن قاسبببم بإمكبببان كبببانو. المتبببآمرين بعببب 

 قمبببببع يبببببروم يببببببدو  كمبببببا كبببببان  قاسبببببم ولكبببببن. قبلهبببببا مبببببؤامرات أرببببببع أجهببببب 

 آبببببه  يببببر المببببرة  هببببذه فببببي المشببببهود بببببالجرم متلبسببببون وهببببم بشببببدة المتببببآمرين

ببببلكمببببا . ذلببببك وتببببداعيات الشببببعب أبنبببباء ستصببببيب التببببي ميسبببباويةال بالنتببببائج  يتحم 

 المتمببببردين قمببببع فببببي فيهببببا المبببببال  القسببببوة مسببببؤولية مببببن كبيببببرا   قسببببطا   قاسببببم

 أن بإمكانبببه وكبببان الخونبببة  المتمبببردين بسبببحق إعالمبببه وسبببائل ودعبببوات بنبببداءات

 أخبببذ عبببدم" إلبببى الشبببعبية والجمببباهير السياسبببية القبببوو فيبببه يبببدعو نبببداءا   يصبببدر

 .للسلطات المتآمرين تسليم والى" بيدها القانون

 وأببببا  الفتنبببة فلبببول لمطببباردة الجمببباهير قاسبببم ودعبببا" خيبببري زكبببي الفقيبببد يقبببول

 المقاومبببة ألقبببت أيبببام بضبببعة بعبببد ولكبببن. كبببان مبببا وكبببان. أيبببام ثالثبببة لمبببدة دمببباءهم

 الموصبببل رجعيبببي مبببن وهبببم الفتنبببة فبببي المشببباركين مبببن نفبببر علبببى القبببب  الشبببعبية

 الموصبببل مبببن ببببالقرب دملماجبببة إلبببى أخبببذتهم شبببعبية محكمبببة فبببي متهممحببباك وبعبببد

                                                             
 دار الثببباني  الجبببزء  "قاسبببم عهبببد فبببي العبببراق" المحبببامي  هللا فبببت  جبببرجيو - 24

 . يليها وما 718   1989 ـ السويد والنشر لطباعةل نبز
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 السترضبببباء لحلفائببببه معادلببببة ضببببربة لينببببزل الفرصببببة قاسببببم واسببببتغل! وأعببببدمتهم

جه أعدائه  ( 25.)"الشيوعيين ضد هؤالء وليو 

 

 فبببي الشبببعبية المقاومبببة قائبببد( 26) حميبببد مهبببدي الشبببهيد ببببيقوال بطببباطو ويستشبببهد

 كتاببببه مبببن 199 الصبببفحة فبببي فيبببذكر النقطبببة  هبببذه علبببى الضبببوء إللقببباء الموصبببل 

عبببى  1963 العبببام فبببي الحبببق  وقبببت وفبببي: " يلبببي مبببا الثالبببث  أن حميبببد مهبببدي اد 

 ضبببد السبببال  حمبببل أو مقاومبببة أ هبببر مبببن كبببل إببببادة"ب أوامبببره يومهبببا أصبببدر قاسبببم

ع هبببذا وأن" الحكومبببة عبببى  "االنتقاميبببة األفعبببال"و" المتهبببورة األعمبببال" شبببج   واد 

 حاجبببة ال" أنبببه إلبببى الحاميبببة  قائبببد وعببببر معينبببة  لح بببة فبببي رأشبببا قاسبببم أن كبببذلك

 بهبببم سبببنفعل فمببباذا بغبببداد  إلبببى المعتقلبببين مبببن الكبيبببر العبببدد هبببذا مثبببل إرسبببال إلبببى

عببى". الموصببل فببي هنبباك مببنهم تخلصببوا هنببا؟  سبببلطة" أن كببذلك حميببد مهببدي واد 

 لةوبرسببببا رسببببميا  [ الشببببعبية المقاومببببة إلببببى آي] الينببببا عهببببدت والتحقيببببق االعتقببببال

 عببببام] محاكمتنببببا فببببي كشبببباهد عمومببببا   ُيسببببتدع  لببببم الببببذي القائببببد ومببببن رسببببمية

                                                             
 .214  مخضرم  شيوعي ذاكرة في السنين صدو خيري  زكي راجع - 25

 
 التقاعببد علببى وأحيببل  1945 عببام فببي مببدفعي أول مببالزم حميببد  مهببدي كببان - 26

 فببببي عملببببوا مببببن بببببين مببببن كببببان 1949 عببببام وفببببي. البارزانيببببة الثببببورة لتيييببببده

 ذلبببك ربيبببع فبببي عليبببه القبببب  وألقبببي فهبببد  الرفيبببق عبببدامإ بعبببد الحزبيبببة المراكبببز

 إلببى وأرسببل المؤبببد  بالسببجن عليببه وحكببم التحقيببق  فببي صببلبا   موقفببه كببان. العببام

 الحبببزبيين المسبببؤولين أبببرز أحبببد وكبببان السببجون  فبببي و بببل. السببلمان نقبببرة سببجن

 نوعبببي   .سبببراحه أطلبببق تمبببوز حين 14 ثبببورة حتبببى السبببجنية الحبببزب من مبببات فبببي

. التمبببرد ببببدء مبببع الموصبببل إلبببى وصبببل وقبببد. الموصبببل فبببي الشبببعبية ومبببةللمقا أمبببرا  

 للمقاومببببة آمببببرا   وُعببببين  رئببببيو رتبببببة إلببببى تببببم ترقيتببببه ودوره لبسببببالته وتقببببديرا  

 بعبببد ولكبببن. ذلبببك علبببى سبببنيتي كمبببا الببببالد  مبببن الشبببمالية المنطقبببة لعمبببوم الشبببعبية

 عليبببببه حكبببببم الشبببببيوعي والحبببببزب قاسبببببم الكبببببريم عببببببد ببببببين العالقبببببة سببببباءت أن

 .  1963 شباط 8 انقالب بعد به الحكم ونفذ باإلعدام 
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 علينبببا اللبببوم كبببل ألقبببي لقبببد الواقبببع  فبببي... للبببدليل تقديمبببه طلبنبببا إننبببا مبببع  [1961

 لبببم لمببباذا وإال ... الموصبببل وقائبببد...قاسبببم علبببى تقبببع األولبببى المسبببؤولية لكبببن... 

 اللببببواء وصببببول بعببببد صوصببببا  خ... يفعلببببوه أن بإمكببببانهم كببببان مببببا وهببببو... يوقفونببببا

 نفبببو فبببي كبببذلك بطببباطو ويبببذكر( جاسبببم. البببن  فبببي موجبببودة الفرا بببات". )األول

 :يلي ما يليها وما الصفحة هذه

 

 نقطببببة عنببببد أنبببه  كيببببف يببببذكرون زالبببوا مببببا العببببراقيين فبببإن األمببببر  كببببان ومهمبببا"

 فبببي األولبببى العسبببكرية المحكمبببة أمبببام ورفاقبببه حميبببد مهبببدي محاكمبببة مبببن معينبببة

  يببببر ولسبببببب مفاجئببببة بطريقببببة للمحكمببببة العلنيببببة الجلسببببات أوقفببببت  1961 عببببام

رط دلبببيال   تقبببدم كانبببت المحاكمبببة ببببين عبببام انطبببباع يومهبببا وسببباد. معلبببوم  قاسبببم يبببو 

 ".نفسه

 المسبببل  التمبببرد لقمبببع سببببيل مبببن هنببباك يكبببن فلبببم شبببيء  كبببل عبببن الن بببر وبصبببرف

 متنوعبببة واسبببعة  مدنيبببة قبببوو انخبببراط مبببن وبسببببب .العنبببف سبببوو وقوعبببه بعبببد

 وخاصببببة خاللهببببا  ترتكببببب أن الطبيعببببي مببببن فكببببان االصببببطدامات  فببببي ومتخاصببببمة

 فيهببببا بمببببن األطببببراف  جميببببع قبببببل مببببن كهببببذه انتهاكات عنيفببببة اصببببطدامات فببببي

 مبببببن الكثيبببببر جبببببذور إن. "الموصبببببل فبببببي ومن متبببببه العراقبببببي الشبببببيوعي الحبببببزب

 المشبببترك الخبببوف إلبببى تعبببود كانبببت( مبببارو) آذار أيبببام شببباهدتها التبببي العدوانيبببة

 تلبببك فبببي الفشبببل أن مبببن الخبببوف: النبببزاع أطبببراف كبببل علبببى سبببيطر أنبببه يببببدو يالبببذ

 كمببببا  "الخصببببوم أيببببدي علببببى الببببدمار وراءه يجببببر قببببد الحرجببببة التاريخيببببة اللح ببببة

 يفسبببر بطببباطو  يبببورده مبببا إن. الثالبببث كتاببببه مبببن 211 الصبببفحة فبببي بطببباطو يشبببير

 .التآمر لقمع المبررة و ير المبررة القسوة  تلك لنا

 قمبببع خبببالل حبببدثت التبببي االنتهاكبببات فبببي الشبببيوعيين مسبببؤولية إلبببى اإلشبببارة وعنبببد

 مبببا إلبببى سبببباهي  يشبببير كمبببا ننسبببى  ال أن ينبغبببي الموصبببل  فبببي الشبببواف مبببؤامرة

 ح هببببم أوقعهبببم ممبببن العديببببد إلنقببباذ تداركبببه يمكبببن مببببا لتبببدارك الشبببيوعيون بذلبببه

 ةكبيبببر جهبببودا   كبببذلك الشبببيوعيون ببببذل وقبببد. الغاضببببة الجماعبببات أيبببدي فبببي العببباثر

 مببببدنهم إلببببى الموصببببل إلببببى قببببدموا الببببذين المسببببلحين ولعببببودة الشبببباحنات لتببببوفير

 ن بببم كمبببا. أيبببام أربعبببة العمليبببة هبببذه اسبببتمرت وقبببد. التمبببرد انتهبببى أن بعبببد وقبببراهم

 الجزيببببرة أراضببببي مببببن الببببدونمات آلالف المحاصببببيل حصبببباد عمليببببة الشببببيوعيون
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 المتحببببدة  العربيببببة الجمهوريببببة إلببببى وفببببروا أصببببحابها هجرهببببا والتببببي الشاسببببعة 

 والخببببراء المعنيبببين إعجببباب العمليبببة أثبببارت وقبببد. الدولبببة إلبببى المحاصبببيل وسبببلموا

 (. 27" )الزراعة في

 

 يشبببيد قاسببم الكببريم عبببد و ببل الشببواف  مببؤامرة قمببع فببي الشببيوعيون سبباهم لقببد

 مبببن قصبببيرة فتبببرة بعبببد دعبببا  قاسبببما   أن" و. التمبببرد قمبببع فبببي لعببببوه البببذي بالبببدور

 وأطببببرو بغببببداد  إلببببى الموصببببل شببببيوعيي وقببببادة دحميبببب مهببببدي الموصببببل  أحببببداث

 قيمتهببببا الشببببيوعي للحببببزب منحببببة وقببببدم هديببببة  مسدسببببات لهببببم وقببببدم إخالصببببهم 

 رتببببة إلبببى وقدمبببه الجبببي  فبببي مجبببددا   حميبببد مهبببدي قُببببل هبببذا  وإلبببى. دينبببار 1511

 مبببن الشبببمالي الجبببزء كبببل فبببي الشبببعبية المقاومبببة قبببوات قيبببادة إليبببه وأسبببند رئبببيو

: وقبببال بهببم رحبببب الموصببل ألبنبباء قاسبببم الكببريم عبببد تقبالاسببب وعنببد(. 28" )البببالد

 هائلبببة  بسبببرعة المتبببآمرين علبببى قضبببى قبببد الموصبببلي الشبببعب. مبببنكم واحبببد أنبببا"

 هبببم السببفاكونف سبببفاكين   يببر أننبببا يعلببم الكببل.  هنبببا إلببى مجيبببئكم علببى هللا ونحمببد

 ببببببدم أيبببببديهم ولطخبببببوا والخيانبببببة الغبببببدر نتيجبببببة األبريببببباء دمببببباء سبببببفكوا البببببذين

 ببببدأت أن مبببا ولكبببن( . 29")المخلصبببين أمثبببالكم مبببن هللا يكثبببر أن أرجبببو. مرةالمبببؤا

 را  حتبببببى الشبببببيوعي  والحبببببزب قاسبببببم الكبببببريم عببببببد ببببببين مبببببا تسبببببوء العالقبببببات

 بوجبببببه يشبببببهرها ورقبببببةك الموصبببببل  فبببببي الشبببببيوعيين قبببببادة محاكمبببببات يسبببببتخدم

 شبببببباط انقالبيبببببو وقبببببام باإلعبببببدام  العسبببببكرية محاكمبببببه علبببببيهم حكمبببببتو الحبببببزب 

 .األحكام هذه بتنفيذ

 فبببي زاره البببذي اللبنببباني  الرياضبببي الوفبببد أمبببام وصبببر  قاسبببم الكبببريم عببببد وعببباد

 عبببن المسبببؤولين إن: "الرشبببيد شبببارع فبببي ا تيالبببه محاولبببة بعبببد السبببالم مستشبببفى

 عببببن والمسببببؤول. نتببببآمر لببببم نحببببن. علينببببا تببببآمروا الببببذين هببببم الموصببببل  مببببذاب 
                                                             

 .411  سابق  مصدر سباهي  - 27

 

28
 .56 رقم وهام . 199  سابق  مصدر بطاطو  - 

 .37 رقم هام   411  سابق  مصدر سباهي  - 29
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 البببذين القبببادة بعببب  بيبببدو الجبببي   بيبببد السبببال  كبببان. أولئبببك هبببم الموصبببل مجبببزرة

 لهببببم وقلنببببا األهليببببين فنادينببببا. السببببال  مببببن عببببزل األهلببببون وكببببان البلببببد خببببانوا

 أجلببه مببن تفانينببا الببذي كيانهببا عببن بالببدفاع ملزمببون وأنببتم خطببر  فببي الجمهوريببة

 ."الثورة في

 الموصل في اال تياالت

 خاللببببه تحققببببت ع ببببيم ثببببوري مببببد البلببببد فببببي حصببببل الشببببواف  مببببؤامرة قمببببع بعببببد

 إلببببى نشببببير الموضببببوع  هببببذا تنبببباول إلببببى االنتقببببال قبببببل ولكببببن. وطنيببببة زاتإنجببببا

 قمببببع مببببن أشببببهر بضببببعة بعببببد الموصببببل فببببي حصببببلت التببببي السببببلبية التببببداعيات

 سياسبببة أن التمبببرد  جانبببب إلبببى وقفبببت التبببي القبببوو أدركبببت لقبببد. الشبببواف مبببؤامرة

 علبببى التضبببييق نحبببو  1959 عبببام منتصبببف منبببذ اتجهبببت  قبببد قاسبببم الكبببريم عببببد

 تبببببنقالت ببببببإجراء الموصبببببل فبببببي انعكسبببببت والتبببببي عامبببببة  واليسبببببار ينالشبببببيوعي

 ومبببدير المتصبببرف شبببملت المحليبببين والمبببو فين المسبببؤولين أوسببباط فبببي واسبببعة

 التبببنقالت وكانبببت. الجبببي  وحبببدات فبببي الصبببف ضبببباط وحتبببى والضبببباط الشبببرطة

 األخببببرو  الديمقراطيببببة والقببببوو الشببببيوعي الحببببزب مواقببببع إضببببعاف إلببببى ترمببببي

 ُدعببببي فيمببببا للتحقيببببق خاصببببة تحقيببببق هيئببببة وأرسببببلت. مهمخصببببو مواقببببع وتعزيببببز

 البببذين الشبببيوعيين بيسبببماء مبببزودة وهبببي" الفوضبببويون" ارتكبهبببا التبببي باألعمبببال

 . ومحاكمتهم اعتقالهم راديُ 

 لهبببببذا وتيلفبببببت. اال تيببببباالت بتبببببدبير للشبببببيوعية المعاديبببببة القبببببوو سبببببارعت لبببببذلك

 ببببذلك  يقبببوم ومبببن ا تيالبببه رادُيببب مبببن تعيبببين تتبببولى خاصبببة سبببرية لجبببان الغبببر 

 لتشبببمل اال تيببباالت دائبببرة اتسبببعت مبببا وسبببرعان. الغبببر  لهبببذا األمبببوال وجمعبببت

 أو الشبببببيوعيين تسبببببتهدف اال تيببببباالت حملبببببة تعبببببد لبببببمف. الشببببببهات علبببببى أناسبببببا  

 البببببوطني الحبببببزب مبببببن عناصبببببر إلبببببى امتبببببدت وإنمبببببا فقبببببط  أقببببباربهم أو مؤيبببببديهم

 بالسياسببببة لهببببم قببببةعال ال أنبببباو وإلببببى الكردسببببتاني  والببببديمقراطي الببببديمقراطي

 بعببب  فبببي بلغبببت  حتبببى مخيفبببة مسبببتويات إلبببى القتبببل معبببدالت وارتفعبببت. أساسبببا  

 أسبببببوعين ولمببببدة الواحببببد اليببببوم فببببي ا تيببببال حادثببببة 12و 8 بببببين مببببا األوقببببات

 مببببن كثيببببر واضببببطر. قتبببيال   611و 311 بببببين مببببا القتلببببى عبببدد قببببدر وقببببد. متتبببالين

ر. المدينبببة عبببن الهجبببرة إلبببى العوائبببل  خمسبببة ببببين مبببا المهببباجرة ائبببلالعو عبببدد وقبببد 

. األعلبببى هبببو التهجيبببر مبببن المسبببيحيين نصبببيب وكبببان. عائلبببة آالف عشبببرة و آالف



72 

 

. آنببذاك اشببتهروا الببذين القتلببة مببن أسببماء عشببرة مببن أكثببر سببباهي الكاتببب ويببورد

 عبببام الفاشبببي شبببباط انقبببالب بعبببد القبببومي الحبببرو إلبببى مبببنهم العديبببد انتمبببى وقبببد

1963.  

 2111تشرين األول 

 رالمصاد

 الجبببببزء  "العراقبببببي الشبببببيوعي الحبببببزب تببببباريخ مبببببن عقبببببود" سبببببباهي  عزيبببببز -1

 .الثاني

 الجبببببزء الثوريبببببة  والحركبببببات االجتماعيبببببة الطبقببببات ـببببب العبببببراق بطببببباطو  حنببببا -2

 .الثالث

 فبببت  جبببرجيو ترجمبببة األول  الجبببزء" قاسبببم عهبببد فبببي العبببراق" دان  اوريبببل -3 

 .1989 والنشر للطباعة نبز دار هللا 

 دار الثببباني  الجبببزء  "قاسبببم عهبببد فبببي العبببراق" المحبببامي  هللا  فبببت جبببرجيو -4 

 . 1989 ـ السويد والنشر للطباعة نبز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 



73 

 

 1959 تموز في كركوك أحداث

 

 فبببي كركببوكفببي  التببي وقعبببت حببداثاأل حبببول الشببيوعيون كتبببه مبببا كببل مببن بببالر م

 أذهببببانفببببي  علقببببت التببببيلبية السبببب االنطباعببببات إزالببببة بهببببدف وذلببببك  1959 تمبببوز

  إال أن العراقببببي الشببببيوعي الحببببزب خصببببوم وتشببببويهات افتببببراءات جببببراء النبببباو 

 هببذه فببي المببتهم هببو الحببزب أن وبمببا. هببذا يومنببا حتببى تتوقببف لببم تلببك االفتببراءات

. محايببببدين وكتبببباب بمببببؤرخين اإلمكببببان  قببببدر االستشببببهاد  المفيببببد فمببببن القضببببية 

 لهبببببم مشبببببهود مبببببؤرخين مبببببن تبببببيتي ماعنبببببد أكببببببر مصبببببداقية الشبببببهادة وتكتسبببببب

 .العالية بمهنيتهم

 أحببببداث فعلبببت مببببا بقبببدر الشببببيوعيين آذو شبببيء ال: " بطبببباطو حنبببا الباحببببث يقبببول

 اآلن مؤكبببدا   أصببب  فقببد ذلبببك  ومببع(. يوليببو) تمببوز 16 ـببب 14 فببي الدمويببة كركببوك

برة تكببن لبببم األحببداث هببذه أن  ويمكبببن. بهببا سبببمحوا هببم وال زعمبببائهم  قبببل مببن مبببد 

 القسببببوة أفعببببال مببببن األزمنببببة  تلببببك طبيعببببة إلببببى جزئيببببا   األحببببداث هببببذه تعببببزو أن

 والغليببببان االجتمبببباعي االسببببتقرار عببببدم لح ببببات فببببي شببببائعة كانببببت التببببي القصببببوو

 . (30)" الطبيعي  ير

 فيبببدأ أخببرو بصببيغة ولكببن بطبباطو قالببه مببا فيكببرر هللا  فببت  جببرجيو الكاتببب أمببا 

 العراقببببببي لشببببببيوعيا الحزبببببببب يلحببببببق لببببببم:" بببببببالقول الموضببببببوع عببببببن مقالتببببببه

 عشبببر الراببببع وقبببائع بهبببم األحقتهببب مبببا قبببدر...   أذو مبببن العبببراقيين الشبببيوعيينبو

 تخفيببببف فببببي كثيببببرا   شببببيئا   يفعببببل ولببببم. 1959 تمببببوز شببببهر مببببن عشببببر والخببببامو

 ابتدعبببببه خيبببببال محببببب  كانبببببت كثيبببببرة حقبببببائق انكشببببباف ضبببببدهم  العبببببام الشبببببعور

 أجهببزة ألبسببتها عمببا والقتببل النهببب أعمببال ُعريببت أن وبعببد مببنهم  للنيببل أعببداؤهم

 المحليبببة الصبببحف هجبببوم أحدثتبببه ومبببا. وتهويبببل مبالغبببات مبببن الخارجيبببة اإلعبببالم

". النفبببوو فبببي عميقبببة آثبببار مبببن للشبببيوعيين المعاديبببةو( قاسبببم) لحكبببم المعارضبببة

                                                             
 الجبببزء الثوريبببة  والحركبببات االجتماعيبببة الطبقبببات ـببب العبببراق بطببباطو  حنبببا ـببب 30

 . 223  الثالث 
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 البببذي وبالشبببكل اآلن المؤكبببد حكببم فبببي ببببات مبببا أن علببى: " قبببائال   هللا فبببت  ويضببيف

. سببباعتها بنببت هبببي وإنمببا مبببدبرة  تكببن لبببم األليمببة ثاألحبببدا تلببك أن الجبببدل يقبببل ال

 ولبببم بهببا يبببيمروا ولببم وراءهبببا يكونببوا لبببم العاصببمة فبببي الشببيوعي الحبببزب قببادة إن

 . (31)"  يرهم مثل بها فوجئوا وإنما قصد عن لها يوطئوا

  

 مركبببز مبببن أمببر صبببدور يثبببت قبببانوني دليبببل ثببم   ولبببيو: "دان ألببن المبببؤر  ويقببول 

 ولكبببن. مذبحبببة مخطبببط لتنفيبببذ بغبببداد فبببي( العراقبببي عيالشبببيو الحبببزب. )ع.  .  

 . (32)"قط يصدر لم كهذا أمرا   إن معقولة وبصورة التيكيد يمكن

. كركبببوك مجبببزرة تبببدبير مبببن الحبببزب سببباحة تببببرب محايبببدة شبببهادات ثبببالث هبببذه 

 .الشهادات هذه جانب إلى تقف واألدلة الوقائع كل ينب الحقا   وسنرو

 كركوك

 وطبقببببا  . بغببببداد مببببن الشببببمال إلببببى كيلببببومترا   281 دبعبببب علببببى كركببببوك مدينببببة تقببببع

 يؤلببببف نسببببمة  121412 المدينببببة يسببببكن كببببان 1957 عببببام فببببي السببببكان إلحصببباء

 صبببببباروا الببببببذين األكببببببراد مببببببن سببببببكانها وثلببببببث%  52 قرابببببببة مببببببنهم التركمببببببان

 وإلببببى. باسببببتثماره والشببببروع المنطقببببة  فببببي الببببنفط اكتشبببباف بعببببد فيهببببا يتكبببباثرون

 نسبببمة 12611 عبببن يزيبببد مبببا وكبببان. أيضبببا   مدينبببةال العبببرب يقطبببن هبببؤالء جانبببب

 مبببن مئبببات بضبببع يسبببكنها كبببان هبببؤالء جانبببب وإلبببى. المسبببيحيين مبببن سبببكانها مبببن

 وجبببود أصبببل فبببي يقطبببع مبببا يوجبببد وال. األخبببرو والطوائبببف واأليزيبببديون الصبببابئة

 ببببين يتبببراو  وجبببودهم تبباريخ فبببي كبيبببر تفببباوت هنبباك أن إذ كركبببوك  فبببي التركمببان

                                                             
 دار الثببباني  الجبببزء  "قاسبببم عهبببد فبببي العبببراق" المحبببامي  هللا فبببت  جبببرجيو ـببب 31

 . األصل في ليو التشديد خط. 733   1989 ـ السويد والنشر للطباعة نبز

 
 فبببت  جبببرجيو ترجمبببة األول  الجبببزء" قاسبببم عهبببد فبببي العبببراق" دان  اوريبببل ـببب 32

 .األصل في ليو التشديد خط. 282   1989 والنشر للطباعة نبز دار هللا 
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 قببببباموو فبببببي جببببباء وقبببببد. (33)! عشبببببر الثبببببامن والقبببببرن العاشبببببر القبببببرن نهايبببببة

 فببببي نشببببر مهمببببة  عثمانيببببة وجغرافيببببة تاريخيببببة موسببببوعة يعببببد الببببذي" األعببببالم 

 لكردسببببتان  التابعببببة الموصببببل واليببببة ضببببمن كركببببوك تقببببع: 1896 سببببنة اسببببتانبول

 نسبببمة ألبببف( 310111) النفبببوو مبببن ولهبببا شبببارزور سبببنجاق ايالبببة مركبببز وهبببي

 (34)". والعرب الترك من بقيةوال الكرد من أرباعهم ثالثة

 تموز 14 ثورة 

الحكععععع النيمعععع ةد امك ةععععم ت عععععم فععععد الم تمعععع   ف ععععع  فععععد   عععع التركمعععع    تمتعععع 

ومعععع  مععععرون ا يعععع   ة عععع  اععععم  . ةفععععم الم مل ععععم احانمععععم الح كمععععم ينتمععععل   لعععع 

التركمععع   تمععع ي، إذ عععد   ا ل عععرق  لاةعععي ةنصعععت راإمم اري عععم عععع نق ت عععمم    ععع  

وحظمعععععد الم ينعععععم  انععععع  اكت ععععع ، العععععنف   ا  ممعععععم ت ععععععم   .اقتصععععع اي ق الم ينعععععم

مركععع،  لععع  د الم ينعععم تحللعععو.   وتحسعععند ةحلال ععع فم ععع  ن ععع إ اصقتصععع ا الوازااا 

ومععع  . ب ا يععع   الن م عععم  صصعععمم  مععع  ا كعععراا والن ععع ةر النرامعععم المحم عععم ا ععع ذل ععع

لج  ععععم ة  كيمعععر مععع  ا تعععران كععع   ينععع ةد الف عععر   ص ة  ةفعععلا ال  عععم الممسعععلن  وال

التعععععد ل عععععد تتمتععععع  ا ععععع  فعععععد الن عععععلا السععععع ا م  اصعععععتمر ق ةمععععع   اعععععم  ال م  ععععع ق 

التركم ةمععععم  احكععععع كععععلة ع يقلفععععل  ةق مععععم قلممععععم ي ععععل  امن عععع  وص  تعععع   ي ذيعععع   

 لععع  ج ةعععه تمم، ععع  اصقتصعععع ا  فعععد ممععع اي  الت عععع ن  والصعععن  م  وحظلت ععع  لعععع   

إعععلا    ذيععع ل عععد تركمععع  ت  عععذا العععلص  العععذ . لعععلإ  ا  ا -ال ولعععم  العععلص  لتركمععع 

لذرجلازيععععم التركم ةمععععم  والرجنمععععم تمتنععععد او كععععذا ف عععع  . مخت فععععم شععععك    ععععلا ا 

 مع ببببم وكببببان .ذمععععر اععععم  ةوصعععع إ ال معععع  مر التركم ةمععععمكنفلا امن عععع  ا ععععكي تعععع   

 القوميببببببة واألقليبببببات والعبببببرب األكببببببراد ببببببين يجبببببري الشببببببيوعي الحبببببزب نشببببباط

                                                             
 .4رقم هام   739  سابق  مصدر هللا  فت  جرجيو راجع ـ  33

 وكركبببوك الموصبببل حبببوادث وراء كبببان مبببن"  بوتببباني علبببي الفتبببا  عببببد. د - 34

 الحريبببببري إببببببراهيم الكاتبببببب اقتبسبببببه. 81 " ؟1959 تمبببببوز 14 آذار 8 الداميبببببة

 مسببببتخدم علببببى موجببببود والمقببببال المببببذكور  الكتبببباب لقببببراءة مكببببرو مقببببال فببببي

google. 
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 14 ثبببببورة انتصبببببرت حبببببين ا  كثيبببببر الحبببببال تتغيبببببر ولبببببم األسببببباو  فبببببي والدينيبببببة

 .(35) 1958تموز

ا عععكي ة ععع د و. تحللعععد كركعععلن انععع  اليعععلن   لععع  مركععع، لن ععع إ ا ععع ةد مكيععع ل ععع  

وقعععع  ةكعععع  . م فععععد ل نظععععر ال عععع ةن ق التععععد تيمععععر الكرا مععععم اععععم  ال م  عععع ق ال لممععععم

ق ةععع  الفرقعععم النسعععكريم الي ةمعععم  ةععع لع ال ذ   عععد  فعععد  ف اتععع   ه الظععع  ر  عععذ  ععع  

حعععم  تسععع مد قمععع ا  الفرقعععم الي ةمعععم  : "نسعععكريم الخ ععععم   ا ي عععل ةمععع   المحكمعععم ال

ضعععرن     ععع  المصععع حم مععع  قععع   ممي عععل ال مقععع ق ال نصععع مم افن لمععع ق حمععع  ت عععمد 

وك ةعععد ة مععع    عععذه ال مقععع ق ي عععلا   . الن معععم  و شععع  م الفرقعععم وحعععرب ا  صععع ب

فحعععععع اق  قعععععع مت ع فععععععد المعععععع    وصععععععنمد ل    عععععع   .كيمععععععر معععععع  ال عععععع  والريذععععععم

  وت ععععم انععع  اصشعععتذ ن ا و  العععذ  حصعععي فعععد كركعععلن فعععد ةواتعععر [م قال نصععع ]

  ة  انعععع  حعععع ار المظعععع  راق  حمعععع  شععععل   منعععع و  8591ال عععع ر الن شععععر صععععنم 

ال نصعععي ا مريكعععد  ععع  انععع    ععع ا تعععروي انعععن ممي عععد ال نصععع م ق ا جنذمعععم  ععع  

 .(36" )النر، ال ا لم صد واةحراف ع    واجذ ت ع

ت يمعع    فععد  لعع  ا صععر التركم ةمععم اليري ععم  ذعع انع تلعع  تمععلز 81اععلن    ناةتصعع و نعع 

ت صسعععد  مععع وحمن. واتخعععذ التركمععع    ا عععكي  ععع    ملقفععع  اةن،المععع   من ععع . اععع األ ا معععر

ل عععذا . فعععد اصةمعععم    لم ععع  ا  ععع اا كذمعععر  التركمععع   المنظمععع ق ال يم راإمعععم  تعععراا

ق معععع ق كعععع   ةا ععععه الععععذي  اةتمععععلا  لعععع  ت عععع  المنظمعععع ق معععع  ا كععععراا والنععععرب وا 

وقععع  اتعععذلد مسععع   ج يعععم . الكرايعععمةتعععذق الم ععع  ر تممعععي  لععع  ال لممعععم ال لممعععم  و

اععع ف    وت لفعععد ل عععذا ال عععر . ل ت ريععه اعععم  ة ععع لد كركعععلن   ععع  اتععت ، قلممععع ت ع
                                                             

  "العراقبببي الشبببيوعي الحبببزب تببباريخ مبببن عقبببود" سبببباهي  عزيبببز راجبببع ـببب  35

 سببببببابق  مصببببببدر هللا  فببببببت  جببببببرجيو كببببببذلك راجببببببع. 435  الثبببببباني  الجببببببزء

 734. 

 

راجببببببببع . 265  18محاكمببببببببات المحكمببببببببة العسببببببببكرية العليببببببببا الخاصببببببببة ج -36

 .6والهام  رقم  435سباهي  مصدر سابق   
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ل نعععم الععع ف   العععلإند لمن  عععم "مععع   معععر الفرقعععم النسعععكريم  ل نعععم ت ععععم ا معععد 

ممي عععم   ععع  التركمععع   ضعععمد ممي عععد ال م  ععع ق المخت فعععم امععع  فعععم ع و  "كركعععلن

العععذ  صععع ا  الو  ععع   اعععر . العععرةمم ا و  المت   ععع    ععع  تمعععر ه مععع  امعععن عوكععع   

  ةعععع نق ال  نعععم المعععذكلن  ام ةععع   ةذ  عععد فمععع  8591وقعع  فعععد ةواتعععر ت عععري  اليععع ةد 

 لععععع  المسععععع  د التعععععد يحمك ععععع  المسعععععتنمرو  و م   عععععع لذععععع  صعععععمل  التفرقعععععم 

  وتععيتد وي ظعععم ال ممعع  مععع  ةجععي ععععم ةم وا ععع   لعع  وحععع   والنعع ا  اعععم  ال لممعع ق

ج    م   اصصتنم ن  (. 37)ال م لنيم ومح نام احش   ق التد يرو 

 فببببي العراقببببي الشببببيوعي للحببببزب المحليببببة اللجنببببة أصببببدرت 1959 آذار 25 وفببببي

 والتركمببببان واألكببببراد العببببرب بببببين األخببببوة عاشببببت: "عنببببوان تحببببت بيانببببا   كركببببوك

ببببببت  "واآلثببببببوريين  بببببببين االنعزاليببببببة الميببببببول محاربببببببة ضببببببرورة إلببببببى فيببببببه نبه 

 العنصببببببببرية  والنعببببببببرات العنعنببببببببات يثيببببببببرون الببببببببذين والمخببببببببربين القببببببببوميين 

 إلببببى ودعببببا. علببببيهم واالفتببببراء أخببببرو  جماعببببة ضببببد جماعببببة بببببين والمخبببباوف

 فبببببي الببببوطني االتحببببباد جبهببببة أصببببدرت بييبببببام  األحببببداث وقبيبببببل. الببببخ... الوحببببدة

  (الببببببببارتي) الكبببببببردي طيوالبببببببديمقرا الشبببببببيوعي  الحبببببببزبين وتضبببببببم المدينبببببببة 

 اللجنببببة إليببببه ذهبببببت مبببا  ببببرار علببببى فيببببه  أكبببدت بيانببببا   الديمقراطيببببة  والمن مبببات

 الملحبببة الضبببرورة علبببى إليبببه  أشبببرنا البببذي بيانهبببا فبببي الشبببيوعي  للحبببزب المحليبببة

 .(38) المختلفة بقومياته الشعب لوحدة

 فببباالتاالحت يبببوم فبببي واحبببدة شبببعبية مسبببيرة لتن بببيم ببببذلت التبببي المحببباوالت ور بببم

 ين مبببببوا أن علبببببى أصبببببروا التركمبببببان أن إال تمبببببوز  14 لثبببببورة األولبببببى بالبببببذكرو

 قبببد الديمقراطيبببة المن مبببات كانبببت التبببي المسبببيرة جانبببب إلبببى بهبببم خاصبببة مسبببيرة

 الشبببهادات مبببن عبببدد علىواسبببتنادا. لالحتكببباك جديبببة إمكانيبببة ببببذلك فنشبببيت هييتهبببا 

                                                             
. 22  3العهبببببد الجمهبببببوري  جالحسبببببني  تببببباريخ البببببوزارات العراقيبببببة فبببببي -37

 .7  هام  رقم 436راجع سباهي  مصدر سابق   

 
 .436  سابق  مصدر سباهي . 25 سابق  مصدر الحسني  - 38
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 التبببي الشبببعبية المسبببيرة أن إلبببى سبببباهي الكاتبببب عزيبببز يشبببير الرسبببمية  والتقبببارير

 المدرسبببة سببباحة مبببن مقبببررا   كبببان كمبببا انطلقبببت  قبببد مت ببباهر  آالف بعشبببرة قبببدرت

 وسببببار. المسببببيرة يتقببببدمون الزهببببور  يحملببببون الببببذين األطفببببال  وكببببان. الثانويببببة

 الفرقببببة ضببببباط كبببببار مببببن وعببببدد( المحاف ببببة) اللببببواء شببببرطة مببببدير الجميببببع أمببببام

 بالمسببببيرة والتحببببق. لهببببا المرسببببوم يبببببالترت وفببببق المواكببببب وتوافببببدت. العسببببكرية

 وحبببين. القوميبببات مختلبببف مبببن جمببباهير فيهبببا شببباركت وقبببد. جنبببودالكثيبببر مبببن ال

 الجبببببي   سبببببيارات تركبببببب تركمانيبببببة ت ببببباهرة واجهبببببت القبببببديم  الجسبببببر وصبببببلت

 وحببببين. فرعببببي طريببببق إلبببى التركمانيببببة الت بببباهرة وحبببول الشببببرطة  مببببدير فتبببدخل

 المعاكسبببة  الجهبببة فبببي منهبببا  اقترببببت  "االسبببتقالل" شبببارع مبببن المسبببيرة اقترببببت

 التببببي الشببببرطة فحببببولتهم جنببببديا   السببببتين عببببددهم يقببببارب الجنببببود مببببن مجموعببببة

 .  أيضا   فرعي طريق إلى المسيرة تحرو

 المقبببباهي مببببن وهببببو تمببببوز  14 مقهببببى مببببن الجماهيريببببة المسببببيرة اقتربببببت ولمببببا

 عببببدهاب ودوت. السببببطو  مببببن الحجببببارة عليهببببا انهالببببت التركمببببان  يرتادهببببا التببببي

 إلببببى النببباو وتبببدافع والمبببرج  الهبببرج فسبببباد مصبببدرها  يعبببرف ال ناريبببة إطالقبببات

. الجمببببباهير ضببببببط الممكبببببن مبببببن عببببباد ومبببببا الن بببببام  وارتببببببك الجانبيبببببة  الطبببببرق

 ونهببببوا والبببدور  المحبببالت بعببب  نحبببو الجمببباهير مبببن وجماعبببات الجنبببود وانطلبببق

 مبببببن السبببباحقة  ببببالبيتهم وكانببببت والجرحببببى القتلبببببى مببببن عببببدد وسببببقط بعضببببها 

 إلبببى ينتمبببي كبببان ولبببي  نبببوري يبببدعى مفصبببول  شبببرطة مفبببو  اسبببتغل. التركمبببان

 مركبببز إلببى أقاربببه مبببن وجماعببة هببو فببذهب الوضبببع  اضببطراب الشببيوعي  الحببزب

 علببببى ووزعهببببا المركببببز أسببببلحة بعبببب  علببببى واسببببتولى  (قاسببببم إمببببام) شببببرطة

 الوضببببببع هببببببذا فببببببي الشخصببببببية الحسببببببابات بعبببببب  لتصببببببفية واتجببببببه أصببببببحابه 

 .   الفزع إلثارة الهواء في النار يطلقون وجماعته وه ورا  المضطرب 

 مببببن خرجببببوا األكببببراد الجنببببود مببببن عببببدد أن إال بعدئببببذ  هببببدأت قببببد الحببببال أن ومببببع

 إلبببى عائبببدتين للسبببينما داريبببن الهببباون بمبببدافع وقصبببفوا التبببالي  اليبببوم فبببي ثكنببباتهم

 مصبببدرا   كانبببت أنهبببا ببببدعوو القلعبببة  محلبببة فبببي التركمبببان دور وبعببب  التركمبببان

 القببوات هببذه أن إال فيهببا  األمببن لحفبب  القلعببة إلببى عسببكرية قببوات فيرسببلت. نببارلل

 تهبببدأ ولببم الثالببث  اليببوم حتببى النيببران تبببادل واسببتمر. الضببرب فببي شبباركت ذاتهببا

 خببببارج مببببن تمببببوز 17 فببببي عسببببكرية نجببببدات وصببببول بعببببد إال المدينببببة فببببي الحببببال

 الرعببببب مببببن حالببببة فببببي المدينببببة عاشببببت التبببباليين  األسبببببوعين وخببببالل. اللببببواء
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 قتبببيال   31 القتلبببى مجمبببوع بلببب  وقبببد. التركمانيبببة المحبببالت فبببي السبببيما الحقيقبببي 

 عضببببو) هللا خيببببر عطببببا المتقاعببببد الببببرئيو أحببببدهم التركمببببان  مببببن 28 بيببببنهم مببببن

 سبببتة بيبببنهم  131 الجرحبببى عبببدد وكبببان  (ذكرهبببا مبببر التبببي البببوطني البببدفاع لجنبببة

 .(39) للسينما ودارين ووكازين ومقهى دكانا   71 األضرار وأصابت. أكراد

 اإلشببببباعات وباتبببببت لببببببع   بعضبببببها البببببتهم تكيبببببل المختلفبببببة األطبببببراف راحبببببت 

 تنتشببببر فعببببال   لمببببوا الببببذين التركمببببان  م لوميببببة عببببن تتحببببدث التببببي والمبالغببببات

أن  المتحبببدة العربيبببة الجمهوريبببة فبببي الدعايبببة أجهبببزة ووجبببدت. بسبببرعة وتصبببدق

 البببببديمقراطي مهوريبببببةالج توجبببببه علبببببى هجومهبببببا مبببببن لتشبببببدد سبببببانحة فرصبببببةال

 المعاديبببة البببدوائر و لبببت. للشبببيوعية العبببداء نبببار إلذكببباء خبببا   بوحبببه ونشبببطت 

 الكتبببباب أحببببد أن حتببببى. مصببببلحة األمببببر فببببي وجببببدت كلمببببا بهببببا  تببببذكر للشببببيوعية

 14 قببببل نصبببحوا الشبببيوعيين كركبببوك أهبببل أن كتاببببه فبببي ذكبببر( فرنييبببه) الغبببربيين

 اوريببببل) آخببببر  ربيببببا   كاتبببببا   لكببببنو. المدينببببة فببببي واألطفببببال النسبببباء بببببإخالء تمببببوز

 مصببببرية هببببي يتتبعهببببا  أن اسببببتطاع مببببا بقببببدر الحكايببببة  هببببذه بببببين عليببببه رد( دان

 حقيقيببببة  الروايببببة هببببذه كانببببت لببببو وحتببببى. للشببببك عرضببببة يجعلهببببا ممببببا المصببببدر 

 يكبببذب مببا وهنبباك. (40) تصببميم سبببق علببى ولببيو مسبببق  حكببم مببن تنطلببق فإنهببا

 المسبببيرة مقدمبببة فبببي األطفبببال موكبببب وجبببود وهبببو األسببباو  مبببن(  فرنييبببه) روايبببة

 .   مواكبها ضمن العراقية المرأة رابطة بيعضاء خاصا   وموكبا  

  

                                                             
 روايبببة تسبببتند. يليهبببا ومبببا 443و 439  سبببابق  مصبببدر سبببباهي  راجبببع ـببب 39

 هللا فببببت  وجببببرجيو عيببببان شبببباهد مصببببري يعقببببوب تقريببببر علببببى للحببببادث سببببباهي

 المسبببيرة  فبببي سببباهم البببذي الشبببرطة مبببدير تقريبببر فيهبببا بمبببا الرسبببمية  والتقبببارير

 مبببن المعلومبببات بببببع  وزودتهبببا المهمبببة   يبببر التفاصبببيل بعببب  منبببه شبببذبت وقبببد

 (جاسم. )227  سابق  مصدر بطاطو  راجع. بطاطو كتاب

 
 مصدر سباهي  أيضا راجع. 1 رقم هام   282   سابق  مصدر دان  اوريل ـ 40

 .445   سابق 
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 الشيوعي الحزب ضد الحادث يستغل قاسم

 نيرانبببه بتوجيبببه شبببرع قبببد قاسبببم الكبببريم عببببد كبببان فتبببرة فبببي األحبببداث هبببذه وجببباءت

  يبببر بصبببورة الحبببزب  ضبببد اتهاماتبببه ليوجبببه فاسبببتغلها الشبببيوعي  الحبببزب علبببى

 تقريببببر يتلقببببى أن قبببببل حتببببى بعببببد  مببببن فيوضبببب  أوضبببب  جعلهببببا ثببببم أوال   مباشببببرة

 بمناسببببة أقبببيم البببذي الحفبببل ففبببي. بنفسبببه ألفهبببا التبببي الرسبببمية  التحقيقيبببة الهيئبببة

 كركبببوك فبببي أخيبببرا حبببدث مبببا إن: "قبببال تمبببوز 19 فبببي يوسبببف مبببار كنيسبببة افتتبببا 

 مببببن كببببل سببببحقن أن اإلخببببوان  أيهببببا وباسببببتطاعتنا  تامببببا  شببببجبا   أشببببجبه إننببببي

 والتعصببببببب واألحقبببببباد للحببببببزازات نتيجببببببة فوضببببببوية بيعمببببببال لشببببببعبنا يتصببببببدو

 التحقيقبببة الهيئبببة إلبببى أوعبببز حبببين التلمبببي  مبببن أبعبببد إلبببى ذهبببب لكنبببه". األعمبببى

. المدينببببة فببببي الديمقراطيببببة المن مببببات قببببادة باعتقببببال كركببببوك إلببببى أرسببببلها التببببي

 كنيسبببة فبببي مقاسببب خطببباب ببببين ويضبببيف  الحقيقبببة هبببذه هللا فبببت  جبببرجيو ويؤكبببد

 التحقيقيببببة وللجنببببة بببببل كركببببوك فببببي للمسبببؤولين أمببببر بمثابببببة" كببببان يوسببببف مبببار

 .   (41)"الخطبة مع يتفق الذي بالشكل وترتيبها األحداث لتصوير

 اسبببتدعاهم البببذين الصبببحفيين مبببع قاسبببم الكبببريم عببببد أجراهبببا التبببي المقابلبببة وفبببي 

 أولئببببك: " قببببائال   يببببد بالتحد الديمقراطيببببة القببببوو إلببببى الببببتهم يكيببببل را  أيببببام  بعببببد

عون البببذين  ُوضببببع  وقبببد". وحشبببيا   اعتبببداء يعتببببدون ال والديمقراطيبببة بالحريبببة يبببد 

 ولبببم الصبببور  مئبببات المبببؤتمر فبببي الصبببحفيين أمبببام هللا  فبببت  جبببرجيو يشبببير كمبببا

 أن بعضببببهم تمكببببن وقببببد. فيهببببا واحببببد قتيبببل وجببببه تشببببخي  مطلقببببا   باإلمكببببان يكبببن

 التحريبببببر جبهبببببة نشبببببرته مبببببا فبببببي الصبببببور مبببببن كبيبببببر لعبببببدد أصبببببول علبببببى يعثبببببر

 ويضببببيف. التحريببببر حببببرب أثنبببباء الفرنسببببيون الجنببببود ارتكبهببببا كجببببرائم الجزائريببببة

 عبببببدد أن قاسبببببم ذكبببببر 1959 آب شبببببهر مبببببن الثببببباني فبببببي بينبببببه المصبببببدر  نفبببببو

 مؤكبببدا   نفسبببه للعبببام الثببباني كبببانون شبببهر مبببن الثببباني فبببي عببباد لكنبببه  79 الضبببحايا

                                                             
 مصبببدر سبببباهي  كبببذلك راجبببع. 756  سبببابق  مصبببدر. هللا فبببت  جبببرجيو - 41

 .يليها وما 444  سابق 
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 كبببان  االلتبببباو مصبببدر إن قاسبببم ضبببافوأ. قتبببيال   31 لا يتجببباوز لبببم القتلبببى عبببدد أن

 .(42) مختلفة جهات من مرات عدة صورت الجثث من جثة كل أن

 مهمة شهادة 

 محمببببد عزيببببز الرفيببببق شببببهادة وهببببي ومسببببؤولة  مهمببببة شببببهادة ونقببببدم للقببببارب

 حينهبببا فبببي وكبببان. للحبببزب الشبببيوعي العراقبببي المركزيبببة للجنبببة السبببابق السبببكرتير

 تتخبببذ التببي. كردسببتان إقلببيم لجنببة عببن ومسببؤوال   للحببزب السياسببي المكتببب عضببو

 :بالتالي وأفاد جرو  ما بعينه شاهد قد وكان لها  مقرا   بالذات كركوك من

 الثبببورة  عمبببر مبببن األولبببى السبببنة طبببوال جيبببدة قاسبببم الكبببريم بعببببد عالقتنبببا كانبببت"

 وتبببيثيره حزبنبببا نفبببوذ تنبببامي مبببن خوفبببه بسببببب ذلبببك بعبببد تنبببتكو ببببدأت أنهبببا  يبببر

 بببالقرارات االنفببراد مببن هببو يريببده لمببا خالفببا   ربمببا لعراقيببة ا السياسببة مجببرو فببي

 اليهبببببا  نبببببدعو كنبببببا التبببببي واالجتماعيبببببة االقتصبببببادية التطبببببورات ولكبببببب  المهمبببببة 

 ".لقبولها مستعدا   هو كان مما أكثر الحال  بطبيعة وهي 

 الكبببريم عببببد وبببين بيننبببا العالقببة لتعكيبببر اسببتغالل أبشبببع كركببوك أحبببداث واسببُتغلت"

 أعطبببي أن أسببتطيع ولهبببذا كردسببتان  فببي حزبنبببا من مببة عببن مسبببؤوال   تكنبب. قاسببم

 للثبببورة األولبببى البببذكرو عشبببية كركبببوك فبببي الجبببو كبببان. حصبببل عمبببا دقيقبببة شبببهادة

 أرادوا التركمبببان األخبببوة. بالبببذكرو لالحتفبببال موحبببد موكبببب إقامبببة وتقبببرر. متبببوترا  

  يبببر ببببدا تلبببك المتبببوترة األجبببواء فبببي أنبببه  يبببر حقهبببم  مبببن وهبببو. مسبببتقال   موكببببا  

 ".بينها من لسنا أخرو ألطراف مقبول

 منهبببببا أطلقبببببت التبببببي الجهبببببة تعبببببرف ولبببببم رصبببببا   إلطبببببالق الموكبببببب تعبببببر "

. الوضببببع علببببى السببببيطرة فقببببدت. اآلن حتببببى الهسببببتيريا  بببببل الفوضببببى  وسببببببت

 كمن مبببة  فيهبببا  لنبببا يكبببن ولبببم التركمبببان  ضبببد تصبببفية وأعمبببال انتهاكبببات  وحبببدثت

 ".نوفق ولم الدماء لحقن جهود من نستطيع ام أقصى بذلنا بالعكو. دور أي

 هبببذا لتقببببل مسبببتعدة أوسببباط هنببباك وكانبببت حزبنبببا إلبببى االتهبببام وجبببه ذلبببك ومبببع" 

 عببببن صببببور فعببببال   ولفقببببت. فيببببه والببببنفخ لتلفيقببببه مسببببتعدة تكببببن لببببم إن االتهببببام 

                                                             
 758  سابق  مصدر هللا  فت  جرجيو راجع ـ  42
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 فببببي البراعببببة مببببن عببببال مسببببتوو علببببى امببببرأة الببببزعيم إلببببى وأرسببببلت ف اعببببات 

 التعببببذيب آثببببار لتريببببه أمامببببه بببببالتعري وشببببرعت  ُعببببذبت أنهببببا وزعمببببت. التمثيببببل

ق أنبببه والبببد. ذلبببك مببن ومنعهبببا اسببتثارة أيمبببا الببزعيم فيسبببتثير. المزعومببة  مبببا صببد 

 قاسبببية نعوتبببا   فيبببه اسبببتخدم يوسبببف مبببار كنيسبببة فبببي خطاببببا   بعبببدها وألقبببى. زعمتبببه

 أن أؤكبببد أن أسبببتطيع األحبببداث علبببى مبببر البببذي الطويبببل الوقبببت هبببذا وبعبببد. ضبببدنا

 قبببد ممارسبببات أنفبببي أن أسبببتطيع وال حبببدث  مبببا فبببي يبببد لهبببا تكبببن لبببم احزبنببب من مبببة

 .   (43)"موقفنا بخالف ارتكبوها قد لنا مناصرون أو أعضاء يكون

 محمبببد عزيبببز الرفيبببق إليبببه ذهبببب مبببا تؤكبببد صبببدرت التبببي المحايبببدة الشبببهادات إن 

 قبببادة أن عبببن فضبببال هبببذا  "حبببدث مبببا فبببي يبببد لهبببا تكبببن لبببم حزبنبببا من مبببة ببببين"

 فبببت  جبببرجيو لسبببان علبببى بنبببا  مبببر كمبببا  " يبببرهم مثبببل بهبببا وجئبببواف" قبببد الحبببزب

 أحبببداث فبببي البببنفط وشبببركة االسبببتعمارية البببدوائر دسبببائو ببببدور اإلقبببرار ومبببع. هللا

 العمببببوم  وعلببببى"الكركببببوكلي المجتمببببع فببببي الذاتيببببة أسبببببابها فلألحببببداث كركببببوك 

 التببي الوحشببية الضببراوة جببذور كانببت حببق  عببن بطبباطو  يقببول كمببا عببام  وبشببكل

 األكبببببببراد ببببببببين المتيصبببببببلة العبببببببداوة إلبببببببى تعبببببببود المدينبببببببة بتالبيبببببببب سبببببببكتأم

 قبببادة مسبببؤوليته يتحمبببل عنبببه نشبببي ومبببا الجبببذر هبببذا معالجبببة إن.  (44)"والتركمبببان

 ال" األحببببببداث فببببببي دور   للشببببببيوعيين وكببببببان. المدينببببببة فببببببي والتركمببببببان األكببببببراد

 فلموقببب خالفبببا  " تصبببرفوا عنبببدما بطببباطو  تعبيبببر حبببد علبببى" كبببيكراد ببببل كشبببيوعيين

 ". المن مة

 تحتببباج بالبببذات كركبببوك من مبببة كانبببت فقبببد. المن مبببة مسبببؤولية تكمبببن بالبببذات وهنبببا

 من مببات مببن أخببرو من مببة أيببة مببن المببرات بعشببرات أكثببر مضبباعفة  جهببود إلببى

 والحبببذر اليق بببة إلبببى وتحتببباج. األمميبببة بالثقافبببة التثقيبببف فبببي العبببراق  فبببي الحبببزب

 من مببببببة أي مبببببن أكثبببببر تركمبببببانال إزاء المتعصبببببببة أو المندسبببببة العناصبببببر تجببببباه

                                                             
 288 العدد لندن في الصادرة" الوسط" مجلة أجرتها محمد عزيز مع مقابلة ـ 43

 والهام . يليها وما 446  سابق  مصدر سباهي  عزيز. 1997 آب 4 التاريخ

 .21 رقم
 .224  سابق  مصدر بطاطو  ـ 44
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 إن المطلببببوب؟ الوجببببه وعلببببى المهمببببة بهببببذه المن مببببة قيببببادة قامببببت فهببببل. أخببببرو

 علببببى بببببي ن دليببببل لموقفهببببا  خالفببببا   وأنصببببارها المن مببببة أعضبببباء بعبببب  تصببببرف

 وحتببببى للجمبببباهير  الخاطئببببة التصببببرفات مسببببؤولية أمببببا. المن مببببة قيببببادة تقصببببير

 مسبببؤوليتها وتتحمبببل ببببل حسبببب ف محليبببة مسبببؤولية ليسبببت فهبببي أحيانبببا   الوحشبببية

 حزببببا   باعتبببباره منهبببا  قسبببطه حزبنبببا ويتحمبببل كافبببة الوطنيبببة واألحبببزاب الحكومبببة

 فبببي المركزيبببة للجنبببة الكامبببل االجتمببباع تقريبببر عالجبببه مبببا وهبببذا كبيبببرا   جماهيريبببا  

 . 1959 آب 28 في الكامل بشكله نشر والذي تموز

 للجنبببة الكامبببل الجتمببباعا انعقبببد كركبببوك  بيحبببداث أحاطبببت التبببي األجبببواء  بببل فبببي

 لمعالجببببة عنببببه الصببببادر التقريببببر فببببي واسببببعا   حيببببزا   جببببرو تكببببريوو. المركزيببببة

 الخاطئببببة االنببببدفاعات"  عنببببوان تحببببت تمببببوز 14 ثببببورة بعببببد الجماهيريببببة الحركببببة

 الجمببببباهير أن التقريبببببر يالحببببب ". وعالجهبببببا أسببببببابها الجماهيريبببببة  الحركبببببة فبببببي

فزهببببا نفسببببها  عببببن للببببدفاع الحبببباالت بعبببب  فببببي انببببدفعت  الحببببر  ذلببببك  فببببي يح 

 كانببببت الغاضبببببة الجمبببباهير أن إال  . الجمهوريببببة وعلببببى مكتسببببباتها  علببببى الشببببديد

. بببه اإلقببرار يمكببن ال أمببر وهببو المفببرط  والتنكيببل التجبباوز حببد إلببى أحيانببا  تببذهب

بببة  دراسبببة االنبببدفاعات هبببذه أسبببباب دراسبببة الضبببروري مبببن أن التقريبببر ويؤكبببد  جدي 

 الوجهبببة الجمببباهير ثوريبببة لتوجيبببه مثبببابر تثقيفبببي دجهببب لببببذل آثارهبببا تحديبببد بغيبببة

 هبببذه تعبببالج أن يمكبببن ال الزجبببر  وأسببباليب العقابيبببة التبببدابير فبببإن وإال  الصبببحيحة 

 تثقيفيببببا   جهبببدا   تقتضببببي التطبببرف مشببببكلة معالجبببة وأن. صببببحيحة معالجبببة ال ببباهرة

 . الوطنية القوو كل فيه تساهم. مستمرا  

  

 هببذا فببي خاصببا   جهببدا   بببذل قببد العراقببي يوعيالشبب الحببزب أن إلببى التقريببر يشببير ثببم

 العناصببببر تكببببون أن المحتمببببل ومببببن حازمببببا   يكببببن لببببم الجهببببد هببببذا أن إال الشببببين 

 فببببي وسبببباقتها االنببببدفاعات  هببببذه بعبببب  اسببببتثمرت قببببد الجمبببباهير بببببين المندسببببة

 إلببببى سياسببببيا   المتببببيخرة الجمبببباهير بعبببب  لجببببوء"  إن. أحيانببببا   تدميريببببة اتجاهببببات

 علببببى والتجبببباوزات الممتلكببببات  ونهببببب الموقببببوفين  عببببذيبوت  (السببببحل) أسبببباليب

 مببببع جببببامع يجمعببببه ال أسببببلوب هببببو األبريبببباء  المببببواطنين بعبببب  وحريببببات حقببببوق

 مبببن تمامبببا   النقبببي  علبببى وهبببو. الجمهوريبببة أعبببداء ضبببد الموجبببه الثبببوري الكفبببا 

  "وحزبنبببا لشبببعبنا األصبببيلة الثوريبببة والسبببجايا الوطنيبببة  لحركتنبببا النبيلبببة األهبببداف
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 ويتطلبببع وسببالمته  وطمينينتببه الشببعب سببعادة سبببيل فببي يعمببل وهببو ـببـ نبباحزب إن"

 االنتهبببباك م بببباهر مبببن م هببببر كببببل بحبببزم يشببببجب ـببببـ شببباملة إنسببببانية سببببعادة إلبببى

 قبببببوانين احتبببببرام ضبببببرورة علبببببى ويؤكبببببد... األفبببببراد وحقبببببوق المبببببواطن إلنسبببببانية

 .(45)" الجمهورية

 2111تموز 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ونبببزار  ثمينبببة كبببذلك راجبببع. 452 ـببب 451  سبببابق  مصبببدر سبببباهي  راجبببع - 45

 .الكتاب في األخير الملحق التقرير  ن  سابق  مصدر
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 1963 - الفاشي شباط 8 قالبان

 

 علببببى قببببرن نصببببف علينببببا مببببر قببببد يكببببون  2113 عببببام الحببببالي شببببباط شببببهر فببببي

بببببه الببببذي الفاشبببببي شببببباط 8 انقببببالب  العراقبببببي الشببببعب لحلبببببم صبببباعقة ضببببربة وج 

 العبببراق لتطبببور الطريبببق يمهبببد ديمقراطبببي وطنبببي ن بببام إقامبببة سببببيل فبببي وطموحبببه

 أجببل مببن العراقببي الشببعب كبباف  لقببد. وكريمببة حببرة حيبباة لشببعبه ويببوفر وازدهبباره

.  اليبببة تضببحيات ذلببك سبببيل فببي يقببدم يبببزال وال وقببدم طببويال   الهببدف ذاهبب تحقيببق

 الكارثببببة هبببذه بببببالعراق حلبببت ولمبببباذا وكيبببف ؟1963 شببببباط فبببي حببببدث البببذي فمبببا

 . مركز بشكل األسئلة هذه على لإلجابة محاولة هذه. الوطنية

 محاولتببببه بعببببد لببببه وجهببببت التببببي الضببببربة إثببببر قببببواه البعببببث حببببزب لملببببم أن بعببببد

جبببه  1959 عبببام أواخبببر فبببي قاسبببم الكبببريم عببببد يبببالال ت الفاشبببلة  مبببن للتبببآمر تو 

 مبببع بالتحبببالف عسبببكري ببببانقالب السبببلطة علبببى والسبببيطرة ببببالحكم اإلطاحبببة أجبببل

 الببببببدوائر وبالتعببببباون الوثيبببببق مبببببع. ومحاف بببببة ورجعيبببببة قوميبببببة أخبببببرو  قبببببوو

 كمببببا. لببببه المجبببباورة والبلببببدان العببببراق فببببي امببببوعمالؤه والبريطانيببببة األمريكيببببة

 المتحبببدة  العربيبببة الجمهوريبببة إليبببه تسبببعى كانبببت مبببا مبببع المسببباعي ذههببب تطابقبببت

 مبببن للبببتخل  العبببراق فبببي العاملبببة البببنفط لشبببركات الحثيثبببة الجهبببود مبببع وتوافقبببت

 هبببببذه مبببببن انتبببببزع البببببذي 81 رقبببببم القبببببانون إصبببببدار بعبببببد والسبببببيما قاسبببببم  حكبببببم

 5) تؤلبببف والتبببي الحبببين  ذلبببك حتبببى تسبببتثمرها لبببم التبببي األراضبببي كبببل الشبببركات

 .امتيازها ضمن تدخل كانت التي البالد مساحة مجموع من( 99%,

فببببر  المنافيببببة بسياسببببته الفببببردي  العسببببكري قاسببببم الكببببريم عبببببد الببببزعيم حكببببم وو 

 السياسببببية والقببببوو األحببببزاب جميببببع عببببن وانعزالببببه الديمقراطيببببة الشببببعب لحقببببوق

 المالئمبببببة األجبببببواء البببببديمقراطي  والبببببنهج البببببوطني االسبببببتقالل علبببببى الحريصبببببة

 علبببى وتجاوزاتهبببا الرجعيبببة القبببوو صبببالفة فتزايبببدت. والرجعبببي التبببآمري للنشببباط

 حقوقهبببا  عبببن للبببدفاع نفسبببها لتن بببيم وسبببائلها مبببن ُحرمبببت التبببي الجمببباهير حقبببوق
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 الشبببعب ضبببد الحكومبببة شبببنتها التبببي الحبببرب وجببباءت. الحكبببم عبببن البببدفاع وبالتبببالي

 فبببي ماليبببة ال أعبائهبببا مبببن وُتزيبببد العسبببكرية  قبببدراتها مبببن كثيبببرا   لُتضبببعف الكبببردي 

 اإلنتبباج  خفبب  فببي وسياسبباتها الببنفط شببركات ضببغط مببن ُيعبباني الحكببم كببان وقببت

 الكويبببت مشبببكلة وجببباءت. لبببه ُيبببدب ر كبببان عمبببا الحكبببم إشبببغال ذلبببك مبببن ُمسبببتهدفة

 كببببان التببببي السياسببببية التعقيببببدات مببببن لتزيببببد بهببببا  قاسببببم الكببببريم عبببببد وُمطالبببببة

 قريبببببا   وتحشببببيدها قواتهببببا لنشببببر البريطانيببببة للببببدوائر الذريعببببة وأعطببببت يواجههببببا 

 اخبببببتالف علبببببى المحببببباف ين  العسبببببكريين كببببببار وتهيبببببي. العراقيبببببة الحبببببدود مبببببن

 لضببببببم االسببببببتعمار  وعمببببببالء والرجعيببببببون واأل ببببببوات واإلقطبببببباعيون والءاتهببببببم 

 علبببى الفعبببل انحصبببر وحبببين. للحكبببم مضببباد عمبببل إلبببى يببببادر مبببن كبببل إلبببى قبببواهم

 . كالهما أو منهما أي وراء للسير استعدوا العرب  والقوميين البعث

 فيببببه ُيحببببذر بيانببببا   العراقببببي الشببببيوعي الحببببزب أصببببدر 1963 الثبببباني كببببانون 3 فببببي

 البببدبابات كتيبببة مببن وسببينطلق البعبببث  حببزب بببه يقببوم عسبببكري انقببالب مببن قاسببم

 الكتيبببببة هببببذه يقببببود وكببببان(.  ريببببب أبببببو) فببببي المدرعببببة الرابعببببة للفرقببببة التابعببببة

 وكببببان. البعببببث لحببببزب العسببببكري بالمكتبببب عضببببو الهاشببببمي  خالببببد العقيببببد يومئببببذ

 ذلببك فببي بمببا اإلجببراءات مببن جملببة قاسببم اتخببذ وقببد. ذاتهببا المعلومببات قاسببم لببدو

 بالمسبببببتوو تكبببببن لبببببم اإلجبببببراءات تلبببببك ولكبببببن البعبببببث  قبببببادة مبببببن عبببببدد اعتقبببببال

 زالبببوا مبببا البببذين االنقبببالب قبببادة قبببرر االعتقببباالت  مبببن مزيبببد مبببن وخوفبببا  . المطلبببوب

 .لها مقررا   كان كما 25 يوم من بدال   اط شب 8 يوم ضربتهم تنفيذ طلقاء

 وكانببببت. 1963 شببببباط 8 صبببببا  مببببن الثامنببببة السبببباعة فببببي االنقببببالب تنفيببببذ بببببدأ

 الرشببببيد معسببببكر فبببي الطيببببران سببببال  شبببل هببببي االنقالبيببببين أمبببام األولببببى المهمبببة

 القبببوة قائبببد بقيبببادة الشبببيوعيين الطيبببران ضبببباط مبببن كبيبببرا   عبببددا   يضبببم كبببان البببذي

 االنطبببالق نقطبببة وكانبببت. األوقببباتي جبببالل الشبببيوعي الطيبببار ركنالببب البببزعيم الجويبببة

 جببببالل بمهاجمببببة االنقالبيببببين مببببن مسببببلحة مفببببرزة فقامببببت. ا تيالببببه االنقببببالب فببببي

 األخيبببرين  اليبببومين خبببالل البعثيبببين مراقببببة تحبببت كبببان البببذي بيتبببه قبببرب األوقببباتي

 وتببببم الرشببببيد معسببببكر بقصببببف وُشببببرع. والنصببببف الثامنببببة السبببباعة فببببي وقتلببببوه

 الضببببباط وقتببببل التاسببببعة  السببباعة فببببي فيببببه جاثمببببة كانبببت التببببي الطببببائرات متحطبببي

 الطبببائرات شبببنت دقبببائق وبعبببد. البعثيبببين  يبببر الضبببباط جميبببع وأعتقبببل الشبببيوعيون

 نحبببو( أبو ريبببب) مبببن البببدبابات بعببب  اتجهبببت كمبببا. البببدفاع وزارة علبببى هجومبببا  

 اببببباتدب اتجهببببت كمببببا. هنبببباك مببببن بيببببانهم االنقالبيببببون وأذاع اإلذاعببببة  مرسببببالت



87 

 

 وزارة إلبببى دباببببات أرببببع اتجهبببت بينمبببا الصبببالحية  فبببي اإلذاعبببة دار نحبببو أخبببري

 .الدفاع

 قببببادة وكبببان. األول بيبببانهم منببببذ والتزييبببف والكبببذب الخببببداع االنقالبيبببون واسبببتخدم

 مبببباكو" الغاضبببببة الجمبببباهير مببببع يببببرددون الببببدفاع وزارة هاجمببببت التببببي الببببدبابات

 طريقهبببا شبببق مبببن البببدبابات تمكنتببب لكبببي قاسبببم صبببور ويرفعبببون  "كبببريم إال زعبببيم

 لتيييبببببد مبببببزورة برقيبببببات يبببببذيعون االنقالبيبببببون ورا . الغاضببببببة الجمبببببوع وسبببببط

 .المواقع مختلف في العسكرية الوحدات آمري من حركتهم

 

 الحركبببات ومبببدير الشبببيوعية  الميبببول ذو أحمبببد الشبببيخ طبببه البببركن البببزعيم اقتبببر 

 ببببإمرتهم  هبببي التبببي جهيبببزالت جيبببدة القبببوات تحريبببك بطببباطو  يشبببير كمبببا العسبببكرية 

 مسبببعى فبببي وقيببباداتهم  المتبببآمرين مواقبببع علبببى المباشبببر االنقضبببا  يجرببببوا وأن

 أن مبببن ببببدال العسبببكرية  الوحبببدات مع بببم فبببي المتبببرددين والضبببباط الجنبببود لتحريبببك

 البببذي الشبببرك هبببي البببدفاع فبببوزارة مصبببيرهم  وينت بببروا البببدفاع وزارة فبببي يقبعبببوا

 األسببببلحة توزيببببع علببببى أحمببببد الشببببيخ طببببه الببببركن الببببزعيم وألبببب . فيببببه سببببيقعون

 تطالبببب والتبببي البببدفاع وزارة خبببارج المحتشبببدة الجمببباهير علبببى والبببذخائر الخفيفبببة

 عنببببد وقبببببول صببببدو لهببببا تجببببد لببببم أحمببببد الشببببيخ طببببه مقترحببببات ولكببببن. بالسببببال 

ل الذي قاسم   .الدفاع وزارة في البقاء وهي دفاعية خطة فض 

  ببطولة يقف الشيوعي الحزب

 لفاشيا االنقالب ضد

 اللجنببببة أعضبببباء مببببن بهببببم االتصببببال أمكببببن مببببن جمببببع إلببببى عببببادل  سببببالم سببببارع

. االنقبببالب مبببن الموقبببف لتحديبببد العاصبببمة من مبببة قبببادة ومبببن بغبببداد  فبببي المركزيبببة

 وأركبببان قاسبببم الكبببريم عببببد يسبببتهدف ال االنقبببالب أن إلبببى المجتمعبببون توصبببل وقبببد

 قضببببباءوال الشببببيوعي الحببببزب ضببببرب كببببذلك يسببببتهدف وإنمببببا وحببببدهم  حكومتببببه

 علببببى كببببل أخبببببراه  اللببببذين حديببببد ومحمببببد بالجببببادرجي عببببادل سببببالم اتصببببل. عليبببه

 الحبببال وفبببي. للمقاومبببة إمكانيبببة لبببديهما لبببيو ولكبببن االنقبببالب ضبببد بينهمبببا حبببدة 

زع أن طلببب بيببان تحريببر إلببى عببادل سببالم سببارع  ُيتلببى وأن ممكببن  قببدر بببيكبر يببو 

 وانطلببببق. امببببةالع المحببببالت فببببي ُيلصببببق وأن تحتشببببد  حيببببث النبببباو جمببببوع علببببى
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 البيببببان  فببببي جبببباء وممببببا. بهببببا المحيطببببة والجمبببباهير من مبببباتهم السببببتنفار الجميببببع

ببببل الببببذي  مببببن العاشببببرة السبببباعة فببببي ووزع العراقببببي الشببببيوعي الحببببزب باسببببم ذي 

 :يلي ما شباط  8 صبا 

 !الرجعية االستعمارية المؤامرة لسحق السال  إلى" 

 والفالحببببون العمببببال أيهببببا! يمالع بببب المجاهببببد شببببعبنا جمبببباهير يببببا! المواطنببببون أيهببببا

 !الديمقراطية الوطنية القوو وسائر والمثقفون

 للسبببيطرة بائسبببة بمحاولبببة المتبببآمرين البببرجعيين الضبببباط مبببن تافهبببة زمبببرة قامبببت

 يبببدعو ثبببم.... والرجعيبببة االسبببتعمار قبضبببة إلبببى بالدنبببا إلرجببباع تمهيبببدا   الحكبببم علبببى

 وعببببن الببببوطني  تقاللنااسبببب عببببن للببببدفاع السببببال  إلببببى: "قببببائال   الجمبببباهير البيببببان

 كببببل فببببي الببببوطني االسببببتقالل عببببن الببببدفاع لجببببان تشببببكيل إلببببى! شببببعبنا مكاسببببب

 !قرية كل وفي ومؤسسة محلة كل وفي معسكر 

 فبببي اسبببتعمارية محاولبببة أيبببة وسبببحق الرجعيبببة  الجيبببوب تطهيبببر إلبببى األمبببام  إلبببى

 ".البالد بقاع من بقعة أية وفي ثكنة أية

 !بالسال  الحكومة البنط إننا: "باآلتي البيان وينتهي

 ".والمتآمرين المؤامرة سحق إلى! الشوارع إلى األمام فإلى

 وخاصببة مكببان  كببل مببن الشببوارع  إلببى هائلببة بيعببداد الجمبباهير انببدفعت ذلببك  إثببر

 الشبببوارع فبببي وزع البببذي الحبببزب بيبببان حماسبببتها أثبببار وقبببد. الكادحبببة المنببباطق مبببن

لى الشببببعبية  واألمبببباكن  جمببببوع وتوجهببببت. لجمبببباهيرا علببببى قراءتببببه البببببع  وتببببو 

. السببببال  علببببى ولتحصببببل العسببببكرية القببببوات لببببدعم الببببدفاع وزارة صببببوب  فيببببرة

 البيبببان الشبببيوعي الحبببزب فيصبببدر. بالسبببال  الجمببباهير تزويبببد رفببب  قاسبببم ولكبببن

 الجمبببباهير نببببدعو إننببببا:" ... فيببببه جبببباء وقببببد عشببببر  الحاديببببة السبببباعة فببببي الثبببباني

 اسببببتقاللنا إن. االنت ببببار عببببدمو رحمببببة دون وسببببحقها الرجعيببببة الجيببببوب لمهاجمببببة

 اسبببتولوا... مؤكبببد خطبببر أمبببام الثبببورة مكتسببببات إن... مؤكبببد خطبببر أمبببام البببوطني

! السبببال  إلبببى...  فيبببه يوجبببد مكبببان أي ومبببن الشبببرطة مراكبببز مبببن السبببال  علبببى

 " .االستعمار عمالء جيوب لسحق والعراق بغداد أنحاء كل من الهجوم إلى

بببدت فقبببد. بسبببهولة الرشبببيد شبببارع قاختبببرا المتبببآمرين دباببببات تسبببتطع ولبببم  لهبببا تص 

 الُخدعببببة  إلببببى األخببببرو الببببدبابات فلجببببيت. الشببببيوعيون رأسببببها وعلببببى الجمبببباهير
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  "كبببريم إال زعبببيم مببباكو: "هتبببافهم الجمببباهير يشببباركون المتبببآمرون الضبببباط فبببرا 

 إلببببى النفبببباذ الببببدبابات واسببببتطاعت الجمبببباهير علببببى الحيلببببة فانطلببببت. بنببببا مببببر كمببببا

 مببببن ابتببببدأت الببببدفاع وزارة فببببي الببببوطيو حاميببببة معركببببة رتودا. الببببوزارة داخببببل

 التاسببببعة حتببببى واسببببتمرت شببببباط ثمانيببببة يببببوم مببببن ال هببببر بعببببد الثالثببببة السبببباعة

 العسببببكري  االنضببببباط مببببن وقواتببببه جببببدة الكببببريم عبببببد العميببببد أبببببدو وقببببد. مسبببباء

 حتببببى المتببببآمرين  لهجببببوم التصببببدي فببببي كبيببببرة بسببببالة طبببباهر  وصببببفي والعقيببببد

 بطوليببببا   دورا   مطببببر سببببعيد الشببببيوعي األول الببببرئيو لعببببب وكببببذلك. استشببببهادهما

 إلبببى وينضبببم يفلبببت أن مطبببر سبببعيد اسبببتطاع المقاومبببة انتهبببت وحبببين. المعركبببة فبببي

 كبببان البببذين المقببباتلين مبببن يببببق ولبببم. األكبببراد حبببي فبببي تقاتبببل كانبببت التبببي الجمببباهير

 فاعتقببببل. أنفببببار بضببببعة إال الببببدفاع وزارة فببببي مقاتببببل 1511 علببببى عببببددهم يربببببو

 خبببالل إعبببدامهم وتببم أحمبببد الشببيخ وطبببه والمهببداوي قاسبببم الكببريم عببببد البيببوناالنق

 . واحدة ساعة

 

 13 رقببببم البيببببان أذيببببع شببببباط 8 مسبببباء العشببببرين والدقيقببببة الثامنببببة السبببباعة وفببببي

 خاضببببت ذلببببك مببببن الببببر م وعلببببى". وجببببدوا أينمببببا" الشببببيوعيين قتببببل أبببببا  الببببذي

. الشببببيوعيون دهبببباقا مشببببهودة معببببارك بغببببداد مببببن عديببببدة محببببالت فببببي الجمبببباهير

 هاشببببم  هببببادي يقودهببببا كببببان باسببببلة معركببببة الجمبببباهير خاضببببت الكا ميببببة  ففببببي

 المتقاعبببد والمقبببدم العراقبببي الشبببيوعي للحبببزب المركزيبببة اللجنبببة سبببكرتارية عضبببو

 العببببباني أيبببببوب حمبببببدي للحبببببزب بغبببببداد منطقبببببة لجنبببببة وعضبببببو السبببببعدي  خزعبببببل

 اسبببتطاعت وقبببد. البببوردي ومحمبببد النبببواب م فبببر المعبببروف الشببباعر إلبببيهم وانضبببم

 شببببرطة مببببع سبببباعات أربببببع اسببببتمرت معركببببة تخببببو  أن المدينببببة فببببي الجمبببباهير

 بهبببا وتتسبببل  المبببذكور  المركبببز فبببي السبببال  مشببباجب علبببى تسبببتولي وأن النجبببدة 

. فيهبببا السبببال  مشببباجب علبببى وتسبببتولي األخبببرو  الشبببرطة مراكبببز علبببى للسبببيطرة

 جهبببة مبببن الصبببرافية جسبببر حتبببى برمتهبببا المدينبببة علبببى الجمببباهير سبببيطرت وقبببد

 مدينببببة وفببببي البحيببببة فببببي النسببببيج عمببببال منبببباطق فببببي المعببببارك واشببببتدت. الكببببر 

 ببسبببالة المقاومبببة فبببي الشبببيوعيات السبببيما النسبببوة وسببباهمت(. الشبببعلة) الكبببادحين

 رؤوف مبببببريم الرفيقبببببة ومبببببنهن المعركبببببة  سببببباحة فبببببي مبببببنهن العديبببببد واستشبببببهد

 الكا ميبببة اركمعببب فبببي واستشبببهد.. الثالبببث اليبببوم حتبببى القتبببال واسبببتمر. الكبببا مي

 جبببودي ونبببا م هللا عببببد علبببي مثبببل معروفبببون شبببيوعيون بيبببنهم أبنائهبببا مبببن العديبببد
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 لعببببدة قبببباوم حيببببث لوحببببده  االنسببببحاب عمليببببة بتغطيببببة قببببام الببببذي متببببروك وسببببعيد

. لديبببه طلقبببة آخبببر وأطلبببق التبببام االنسبببحاب تبببم حتبببى العبببدو  قبببوات شبببا ال   سببباعات

 مبببن فبببانتقموا المقاومبببة  تلبببك يبببدير كبببان واحبببدا   شخصبببا   أن المتبببآمرون يصبببدق ولبببم

 .  الوحشية بمنتهى بقتله بسالته

 الفيليببببين األكببببراد مببببن الجمبببباهير قاومبببت الشببببيخ  ببببباب فببببي  (األكببببراد دعڱ) وفبببي

 الجمبببباهير بهببببم والتحقببببت الشببببيخ ببببباب وكببببادحي المنطقببببة فببببي يزدحمببببون الببببذين

 المقبببباومين عببببدد قببببدر وقببببد. بغببببداد منبببباطق ومختلببببف الثببببورة مدينببببة مببببن القادمببببة

 صبببببال  محمبببببد واقتبببببدار ببسبببببالة المعركبببببة وقببببباد. األول اليبببببوم فبببببي آالف يربعبببببةب

 وقببببادة الحببببزب كببببوادر مببببن عببببدد ويعاونببببه   السياسببببي المكتببببب عضببببو العبلببببي 

 الحكببيم وكببريم كببرم وكامببل مشببتاق وباسببم الحبباج لطيببف بيببنهم مببن بغببداد  من مببة

 بببببببع  تتسبببببل  الجمببببباهير وكانبببببت. أحمبببببد وصببببببا  البببببوردي حسبببببين والبببببدكتور

 الطبببوارب خطبببة وفبببق مخزونبببة كانبببت التبببي اليدويبببة والقناببببل والمسدسبببات بنبببادقال

 والفببببؤوو وبالعصببببي الشببببعب  أبنبببباء يملكببببه مببببا إلببببى إضببببافة الشببببيوعي  للحببببزب

 الشببببببيخ ببببببباب مركببببببز اقتحببببببام المقبببببباومون حبببببباول وقببببببد. البيضبببببباء واألسببببببلحة

 نبحسببب هنبببا المقاومبببة امتبببازت وقبببد. يفلحببوا لبببم ولكبببنهم أسبببلحته  علبببى واالسببتيالء

 القبببوات وحشبببية مبببن ببببالر م أيبببام لثالثبببة وتقببباوم تصبببمد أن واسبببتطاعت التن بببيم 

 مبببع تتعببباطف األكبببراد بحبببي المحيطبببة الشبببعبية المحبببالت سبببكان وكبببان. االنقالبيبببة

 اتضبببب  ولمببببا. جرحبببباهم وترعببببى واألدويببببة  والعتبببباد بالغببببذاء وتمببببدهم المقبببباومين 

 مببن هنبباك يعببد لببم وأنببه ال القتبب مواصببلة المتعببذر مببن أنببه الثالببث اليببوم فببي للقيببادة

 المقاومببببببة قيببببببادة أمببببببرت لالنقالبيببببببين  األمببببببر اسببببببتتب أن بعببببببد السببببببتمراره داع

 .بيسلحتهم واالحتفا  بانت ام  باالنسحاب المقاومين

 فببببي اإلذاعببببة نحببببو الكببببر  فببببي الكادحببببة المنبببباطق مببببن العديببببد سببببكان زحببببف كمببببا

 وكبببان. منهبببا يبببيناالنقالب وطبببرد عليهبببا لالسبببتيالء جريئبببة محاولبببة فبببي الصبببالحية

 هنببببدي ومتببببي علببببي وبببببالل الرومببببي ليلببببى: وهببببم معروفببببون شببببيوعيون يقببببودهم

 التبببي العسبببكرية القبببوة قببببل مبببن ضبببارية بمقاومبببة جوبهبببت المحاولبببة ولكبببن   هنببدو

 .فادحة خسارة بالمقاومين ولحقت اإلذاعة  تحتل

 جمبببباهير ت بببباهرت الكببببوت ففببببي. األخببببرو المببببدن بعبببب  فببببي الجمبببباهير وتحركببببت

 مبببن وجلهبببم السياسبببيين  السبببجناء بتحريبببر مطالببببة السبببجن إلبببى وتوجهبببت المدينبببة

 بمشببباركة لهبببم المجبببال بإفسبببا  مطالببببة هتافببباتهم تتعبببالى كانبببت البببذين الشبببيوعيين 
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 ضبببغط وتحبببت. السبببجن أببببواب كسبببر يحببباولون وهبببم االنقبببالب  مقاومبببة فبببي الشبببعب

 للضببببغط  الحببببراو أذعببببن داخلببببه  مببببن والسببببجناء السببببجن خببببارج مببببن الجمبببباهير

 الشببببعب إلببببى السياسببببيين السببببجناء فانضببببم. السببببجن أبببببواب فببببت  إلببببى سببببارعواو

 البصببببرة  وفببببي. الخضببببري محمببببد الباسببببل الشببببيوعي الكببببادر يتقببببدمهم السبببباخط

شبببد حبببي فبببي السبببيما متفرقبببة  م ببباهرات قامبببت  مبببن مئبببات بضبببع الجمهورية وتح 

 أطلببببق أن بعببببد وتفرقببببت(. العشببببار) فببببي اللببببواء متصببببرفية مقببببر أمببببام الجمبببباهير

 . صوبها ا الرص

 التبببي المنببباطق مبببع البرببببري تعببباملهم فبببي الحبببدود كبببل الجبببدد الحكبببام تجببباوز لقبببد

 الموسببوم كتابببه مببن الثالببث الجببزء فببي بطبباطو حنببا الباحببث ويشببير. ضببدهم وقفببت

 مببببببا 311 – 298  " الثوريببببببة والحركببببببات االجتماعيببببببة الطبقببببببات العببببببراق " 

 وانتشبببرت. عبببدو دبلببب كينهبببا وجههبببم فبببي وقفبببت التبببي المنببباطق وعوملبببت: "يلبببي

 وأكبببوا  البيبببوت تمشبببط المسبببلحة القبببوات مبببن ووحبببدات القبببومي الحبببرو قبببوات

 مفتببببر  أو حقيقببببي ـبببب شببببيوعي كببببل إعببببدام وجببببرو. المنبببباطق هببببذه فببببي الطببببين

 البببذين عبببدد ومبببأل. المقاومبببة فبببي بنيتبببه االشبببتباه لمجبببرد أو مقاومبببة أقبببل إلبدائبببه

 الرياضبببببية لنبببببواديا تحويبببببل فبببببتم الموجبببببودة  السبببببجون الطريقبببببة بهبببببذه اعتقلبببببوا

 شبببببارع مبببببن جبببببزء وحتبببببى النهايبببببة  وقصبببببر الخاصبببببة والمسببببباكن السبببببينما ودور

 فيقببببول القتلببببى عببببن أمببببا". اعتقببببال معسببببكرات إلببببى األولببببى  األيببببام فببببي الكفببببا 

( مببببواطن) 5111 مببببن أقببببل ال أن الشببببيوعيين تقببببديرات فببببي: " يلببببي مببببا بطبببباطو

ر. شببببباط 11 إلببببى 8 مببببن جببببرو الببببذي القتببببال فببببي قتلببببوا  دبلوماسببببي اقبببببمر وقببببد 

 القتلبببببى عبببببدد مجمبببببوع أن اسبببببمه ذكبببببر فبببببي ير بببببب وال اإلطبببببالع حسبببببن أجنببببببي

 داخبببل سبببقطوا جنبببدي مئبببة علبببى يزيبببد مبببا البببرقم هبببذا ويتضبببمن  1511 بحبببوالي

 (.  األصل جاسم في موجودة ليست الخطوط. )الدفاع وزارة

 يالقبببوم الحبببرو شبببن    13 رقبببم البيبببان إلبببى واسبببتنادا   لالنقبببالب األول اليبببوم ومنبببذ

 مببببن األلببببوف عشببببرات طالببببت العببببراق أنحببباء جميببببع فببببي واسببببعة اعتقبببباالت حملبببة

 إال. والجببببي  والمعامببببل المببببدارو فببببي والسببببيما وأطفبببباال   ونسبببباء   رجبببباال   النبببباو 

 كبببوادر شببببكة مبببن ببببه يبببرتبط ومبببا الشبببيوعي للحبببزب األساسبببي القيبببادي الجهببباز أن

 ولبببم. اسبببيةاألس ومحطاتبببه الحبببزب مطبببابع سبببلمت كمبببا. عبببام بوجبببه سبببليما    بببل

خببباه البببذي الغبببر  األجنبيبببة  السبببرية المحطبببة تبببذيعها كانبببت التبببي القبببوائم تبببؤد  تو 

. بهببببا يببببرتبط الببببذي الحزبببببي الكببببادر وشبببببكة الحببببزب قببببادة اعتقببببال إي من موهببببا 
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 جميببع مطالبببة إلببى مباشببرة  المقاومببة فشببل بعببد عمببدت  قببد الحببزب قيببادة وكانببت

 إلبببى وعمبببدت. التقببباءاتهم وأمببباكن سبببكناهم بيبببوت بتببببديل الحزببببي والكبببادر القبببادة

 الوحشببببي التعببببذيب وبفعببببل. الببببخ...ومواعيببببدها االتصبببباالت ورمببببوز طرائببببق تغييببببر

 1963 شببببباط 19 يببببوم فببببي عببببادل سببببالم اعتقببببال إلببببى ذلببببك وأدو البببببع   انهببببار

 جمببببال سببببوو بغببببداد فببببي االعتقببببال مببببن يببببنج ولببببم. الحببببزب قببببادة مببببن والعديببببد

 .الشيخ وعزيز والعبلي الحيدري

  لبطوليا الصمود

 كتابببببه فببببي سببببباهي يشببببير كمببببا   مببببذكراتهم فببببي لنببببا ينقلببببوا لببببم البعثيببببين أن بيببببد

 الصبببببمود صبببببور  "العراقبببببي الشبببببيوعي الحبببببزب تببببباريخ مبببببن عقبببببود" الموسبببببوم

 ألببببوان مببببن علببببيهم ُصببببب مببببا الشببببيوعي الحببببزب قببببادة بببببه قابببببل الببببذي البطببببولي 

 طريبببق عبببن قبببادةال هبببؤالء عبببن نقبببل مبببا أن إال. منهبببا النبببادر إال وأفانينبببه التعبببذيب

 للتعريبببببف يكفبببببي الصبببببور  مبببببن بصبببببورة المبببببوت مبببببن المعتقلبببببين مبببببن نجبببببا مبببببن

 كبببل معبببه يجرببببون وهبببم الجالديبببن عبببادل سبببالم بهبببا واجبببه التبببي الهائلبببة بالشبببجاعة

 علبببى االنقبببالب  سبببلطة مبببن بقبببي ممبببن يتجبببرأ فهبببل. التعبببذيب فنبببون مبببن أتقنبببوه مبببا

 البشبببر قبببدرة فبببوقي تعبببذيب مبببن لبببه جبببرو ومبببا الكبيبببر اإلنسبببان هبببذا عبببن الحبببديث

 أوصببباله  بقطبببع يتلبببذذون وهبببم تقبببال أن يمكبببن كلمبببة وأيبببة بشبببيء؟ يتفبببوه أن دون

 أعصبببابه قطعبببوا كيبببف أو.البصبببر مببباء وتفقبببدا دمبببا   تسبببيال حتبببى عينيبببه  ضبببغط أو

 والصببببمود أنفاسببببه؟ لفبببب  حتببببى الببببرأو علببببى ضببببربه واصببببلوا كيببببف أو بببببالكالبين

 العبببيو أببببو حسبببين حمبببدم ومبببع شبببريف  البببرحيم عببببد مبببع يتكبببرر ذاتبببه األسببطوري

 حببباف  جميبببل سبببافرة الموهوببببة واألديببببة الشبببابة زوجتبببه أمبببام العبببذاب يكاببببد وهبببو

ذب كانت التي  ".أمامها أنفاسه لف  حتى األخرو هي أمامه تع 

 الجلبببببي  محمببببد للببببدكتور الحببببد يعببببرف ال الببببذي والثبببببات"...  سببببباهي ويواصببببل

 أو يبببونو نبببافع بةصبببال عبببن يطبببول والحبببديث..فقطبببرة قطبببرة المبببوت يتجبببرع وهبببو

 طالبببب أو سبببباهي صببببي  أو المبببرزا صببباحب أو عوينبببة حسبببن أو السبببلمان حمبببزة

 أو صبببفوت إسبببماعيل هشبببام أو( طلعبببت أببببو) كوهببباري حنبببا اليببباو أو الجببببار عببببد

 الصببببببفار فاضببببببل األخببببببوين الصببببببغيرين أو الحكبببببباك إبببببببراهيم أو الببببببوردي محمببببببد

 كانببببت التببببي مهمبببباأ أمببببام ُعببببذبا اللببببذين( سببببنة 14) الصببببفار ون مببببي( سببببنة16)

بببل حامبببل  وهبببي تتلقببباه البببذي بالضبببرب عنهمبببا" تتسبببلى"  علبببى المبببوت فاضبببل وفض 
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 يكبببن لبببم. الحيبببدري جمبببال أمبببه زوج يسبببكنها التبببي البببدار علبببى الجالديبببن يبببدل أن

 الكاملبببة القصبببة يعبببر  أن التصبببوير  براعبببة مبببن أوتبببي مهمبببا كاتبببب  أي بوسبببع

( األولمبببببي النببببادي)و( ةالمحليبببب اإلدارة ملعببببب)و( النهايببببة قصببببر) فببببي جببببرو لمببببا

 مقبببرات إلبببى تحويلهبببا جبببرو التبببي األمببباكن مبببن و يرهبببا( الشبببعب محكمبببة) وبنايبببة

 ".والتعذيب للتحقيق

 تصبببببفية فبببببي وحشبببببيتهم ببببببين النببببباو روع فبببببي يبببببدخلوا أن االنقالبيبببببون حببببباول

 فببببي المسببببلحة المقاومبببة بسبببببب كانببببت األخبببرو الديمقراطيببببة والقببببوو الشبببيوعيين

 وثيقببببة مببببن أكثببببر فببببي فنببببدوا  قببببد أنفسببببهم االنقالبيببببين أن بيببببد. االنقببببالب بدايببببة

 علبببى المسببببق عبببزمهم يؤكبببدون كبببانوا إذ بينفسبببهم  ادعببباءاتهم رسبببمي  وتصبببري 

 الموقببببف عببببن الن ببببر بصببببرف الديمقراطيببببة والحركببببة الشببببيوعي الحببببزب تصببببفية

 إلببببى الرجبببوع يمكبببن الحصبببر  ال المثبببال سببببيل فعلبببى. انقالبهبببم مبببن تتخبببذه البببذي

 جريبببدة فبببي نشبببر البببذي الفرنسبببية" ليمونبببد"  جريبببدة إلبببى عفلبببق ميشبببيل تصبببري 

 األحببببزاب إن: "يلبببي مبببا فيببببه جببباء وقبببد  1963 آذار 24 فببببي العراقيبببة" األخببببار"

 فيبببه يصبببل بلبببد كبببل فبببي الشبببدة مبببن يكبببون مبببا بيقصبببى وتقمبببع سبببتمنع الشبببيوعية

 مبببن العراقبببي الشبببيوعي الحبببزب أمبببام يكبببن فلبببم لبببذلك". الحكبببم إلبببى البعبببث حبببزب

 البببببنفو عبببببن دفاعبببببا   لبببببيو المقاومبببببة  سبببببوو   االنقبببببالب وعوقببببب لح بببببة خيبببببار 

 المبببؤامرات بوجبببه ببببالوقوف العراقبببي الشبببعب أمبببام اللتزاماتبببه ووفببباء ببببل فحسبببب 

 فببببرهن. تمبببوز 14 ورايبببة البببوطني االسبببتقالل عبببن دفاعبببا   والرجعيبببة  االسبببتعمارية

 عبببببن يتخلبببببون وال الكفببببا  سببببباحة يتركبببببون ال أنهببببم دائمبببببا كعهبببببدهم الشببببيوعيون

 ونضببببباالتهم تضبببببحياتهم سببببباهمت وقبببببد. اإلرهببببباب أعاصبببببير تهبببببب حبببببين الشبببببعب

 وعالميبببببا   وعربيبببببا داخليبببببا وعزلبببببه الفاشبببببي الحكبببببم تعريبببببة فبببببي فعببببباال   إسبببببهاما  

 فشبببلها مبببن البببر م علبببى تاريخيبببة مبببيثرة المقاومبببة كانبببت لقبببد. بسبببقوطه والتعجيبببل

 تقييمبببببا   العراقبببببي الشبببببيوعي للحبببببزب الثالبببببث الحزببببببي الكبببببونفرنو قي مهبببببا وقبببببد

 . بيا  إيجا

 عادل سالم كتبه ما آخر

م االنقبببالب  مبببن قليلبببة أيبببام بعبببد  علبببى ُوزع لالنقبببالب  أوليبببا   تقييمبببا   عبببادل سبببالم قبببد 

 آخبببر هبببذه وكانبببت". أوليبببة مالح بببات" ودعببباه المحليبببة  واللجبببان المنببباطق لجبببان

 انقبببالب إن: "يلبببي مبببا فيهبببا الحبببزب سبببكرتير ويقبببول. الحبببزب إلبببى يوجههبببا رسبببالة



94 

 

  1959 أواسببببط منببببذ واقتصبببباديا   وسياسببببيا   فكريببببا   بببببدأ قببببد طشبببببا 8 فببببي( الببببردة)

 تسبببترجع أخبببذت التبببي السبببوداء للقبببوو االستسبببالم يشببببه بمبببا قاسبببم تصبببرف حينمبببا

 االقتصبببببادية الحيببببباة وفبببببي والدولبببببة الجبببببي  فبببببي آخبببببر  بعبببببد واحبببببدا   المواقبببببع

 وتفببباقم الرجعبببي التهديبببد لتفببباقم البيببباني الخبببط فبببإن الحبببين ذلبببك منبببذ والمجتمبببع 

 بقببببي عببببام كخببببط ولكببببن ونببببزوال   صببببعودا   فتببببرات لعببببدة تمببببوج قببببد الببببردة  أخطببببار

 قاسببببم حكببببم السببببوداء الفاشببببية الرجعيببببة أسببببقطت 1963 شببببباط 8 وفببببي. يتصبببباعد

 للوقببببوف الكبببباد  الشببببعب جمبببباهير انفجببببرت وعنببببدما... الحكببببم علببببى واسببببتولت

 الرجعيبببة بالعناصبببر ال اصبببطدمت ع بببيم  ووعبببي وإصبببرار بعبببزم المتبببآمرين بوجبببه

 قليبببل  يبببر عبببدد قمبببع جابهبببت ببببل فحسبببب  والدولبببة الجبببي  أجهبببزة مبببن رةالمتبببآم

بببلوا والبببذين علبببيهم يعتمبببد كبببان ممبببن نفسبببه قاسبببم أعبببوان مبببن  أمبببام الركبببوع فض 

 الشبببعبية المقاومبببة ضبببد والوقبببوف الحكبببم اسبببتالم فبببي مهمتهبببا وتسبببهيل الرجعيبببة

 ". الباسلة

 عببببن ويببببدافع االنقالبيببببين ادعبببباءات األوليببببة مالح اتببببه فببببي عببببادل سببببالم ويفنببببد

 العربيبببة المختلفبببة السياسبببية والقبببوو األطبببراف مسبببؤولية ويحبببدد الحبببزب سياسبببة

 إلببببى أدو الببببذي الرئيسببببي السبببببب إن:" عببببادل سببببالم ويقببببول... والكرديببببة منهببببا

 دكتاتوريببببة تببببدريجيا   أصببببابت التببببي العزلببببة هببببو الحكببببم علببببى االنقالبيببببين سببببيطرة

 يببببدأ البببراهن الرجعبببي االنقبببالب ولكبببن. الوطنيبببة القبببوو وعبببن الشبببعب عبببن قاسبببم

 هبببذا لمثبببل والببببد. قاسبببم دكتاتوريبببة إليهبببا انتهبببت التبببي العزلبببة تلبببك مبببن أشبببد بعزلببة

 الباسبببل  المجاهبببد شبببعبنا يبببد علبببى جبببدا   السبببريعة نهايتبببه يجاببببه أن المعبببزول الحكبببم

 وبالدرجبببببة والديمقراطيبببببة الوطنيبببببة وقبببببواه وقومياتبببببه طبقاتبببببه سبببببائر وبتضبببببافر

 عربببببا   الثببببوريين والمثقفببببين الكببببادحين وسبببائر حببببينوالفال العمببببال بتحببببالف األولبببى

 والحببببببزب العاملببببببة للطبقببببببة الواعيببببببة الحازمببببببة وبالقيببببببادة و يرهمببببببا  وأكببببببرادا  

 "الشيوعي

 2113 شباط

 

 المصادر
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 الجبببببزء العراقبببببي  الشبببببيوعي الحبببببزب تببببباريخ مبببببن عقبببببود سبببببباهي  عزيبببببز -1

 .2113الثاني

 الجبببببزء الثوريبببببة  اتوالحركببببب االجتماعيبببببة الطبقبببببات العبببببراق    بطببببباطو حنبببببا -2

 .1991 الثالث

 العراقبببي  الشبببيوعي الحبببزب تببباريخ فبببي دراسبببات - خيبببري وسبببعاد خيبببري زكبببي -3

1984. 

 العراقببببي  الشببببيوعي الحببببزب تبببباريخ فببببي مهمببببة اتطببببمح" الحلببببوائي  جاسببببم -4

2119. 
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 الرشيد معسكر انتفاضة

 1963 تموز 3 في

 

 سبببريع حسبببن حركبببة أو الرشبببيد معسبببكر انتفاضبببة أن إلبببى مختلفبببة مصبببادر تشبببير

 ومببببا المحليببببة لجببببان مسببببتوو مببببن شببببيوعيون بهببببا قببببام فرديببببة بمحبببباوالت بببببدأت

 وُيشببببار. الحزبيببببة القاعببببدة مسببببتوو علببببى الحزبببببي التن ببببيم بنبببباء إلعببببادة دونهببببا 

 البببديزئي علبببي مبببدمح إببببراهيم ُيبببدعى عماليبببا   حزبيبببا   كبببادرا   أن إلبببى خبببا   بوجبببه

 العماليببببة للمشبببباريع المحليببببة اللجنببببة إطببببار فببببي يعمببببل كببببان مخمببببور  مدينببببة مببببن

 امتبببد وقبببد. وقببباده النشببباط هبببذا ببببدأ البببذي هبببو بغبببداد  منطقبببة إلبببى التابعبببة الصبببغرو

 البببذين ببببين مبببن وكبببان. والجنبببود الطبببالب ببببين بسبببرعة واتسبببع التن بببيم هبببذا نشببباط

 عامبببل وهببو  (سببالم أبببو) حبيببب حمببدم عاليبببة  بهمببة و النشبباط هببذا فببي انخرطببوا

 الشببببهيد يقودهببببا قضبببباء لجنببببة فببببي وينببببت م" قاعديببببة لجنببببة" يقببببود وكببببان خببببباز

 المجموعبببببة عبببببن الحزببببببي المسبببببؤول هبببببو حبيبببببب وكبببببان. علبببببي محمبببببد إببببببراهيم

 مبببن الثالبببث فبببي الرشبببيد معسبببكر انتفاضبببة ونفبببذت قبببادت التبببي الشبببجاعة الِصبببدامية

 إلبببى وانضبببم. سبببريع حسبببن الرفيبببق الشبببجاع المناضبببل بقيبببادة  1963 عبببام تمبببوز

 مبببن أصببببحا وكالهمبببا اآللوسبببي  هاشبببم والطالبببب لفتبببة  حببباف  الخيببباط النشببباط هبببذا

 هببببذه  لببببت وقببببد". الثوريببببة اللجنببببة"ب يعببببرف صببببار الببببذي التن ببببيم  هببببذا قببببادة

 سببببريع حسببببن الشببببهيد أن يبببببدو"و. الحببببزب بقيببببادة لالتصببببال تسببببعى المجموعببببة

 كبببان إذ   لالنتفاضبببة والكسبببب تحضبببيروال التهيئبببة فبببي األوفبببر البببدور صببباحب كبببان

لبببق   محبوببببا   رصبببينا  فكبببان   كثيبببرا أقرانبببه مبببن الضبببباط وصبببف الجنبببود ببببه تع 

 شخصبببيته كانبببت هنبببا ومبببن   البببنفو وكبببرم والطيببببة واإلقبببدام الشبببجاعة ببببين يجمبببع

 (  46)". واحترامهم الجنود حب فنال وجذابة قوية

 أخببببذ" حبيببببب محمببببد بببببين لكاتببببب هببببذه السببببطور  الحمببببداني حامببببد الكاتببببب أفببببادو

 االنتفاضبببة  تنفيبببذ سببببقت التبببي األخيبببرة األيبببام فبببي إببببراهيم مبببع اللقببباء مبببن يتهبببرب

 إن". لنفسبببه بالحركبببة واالسبببتئثار الحبببزب عبببن االنشبببقاق أراد أنبببه واضبببحا وببببات

 واحبببد بيبببت فبببي يقيمبببان وكانبببا علبببي  محمبببد إببببراهيم عبببديل هبببو الحمبببدانيحامبببد 
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 يبببومين بعبببد ببطولبببة إببببراهيم استشبببهد قبببدو. تمبببوز 18 يبببوم فبببي االثنبببان وأعتقبببل

 .  اعتقاله من

 

 حبببزبيين  وال حبببزبيين مبببن شبببخ   ألفبببي مبببن يقبببارب مبببا المجموعبببة إلبببى انضبببم

 مببببببن العديببببببد علببببببى يتوزعببببببون ومراتببببببب  جنببببببودا   العسببببببكريين  مببببببن وأ لبببببببهم

 .و يرها بغداد معسكرات

 الحببببزب إلببببى اآللوسبببي هاشببببم قدمبببه تقريببببر يبببذهب كمببببا  1963 أيبببار بدايببببة وفبببي

 وقببببد. بغببببداد فببببي الحببببزب بقيببببادة االتصببببال إلببببى المجموعببببة من مببببو سببببعى الحقببببا  

بببث والعبلبببي الحيبببدري جمبببال نصبببحهم  يعيبببد لكبببي للحبببزب الفرصبببة وإعطببباء بالتري 

 بهببببذا تقتنببببع لببببم المجموعببببة أن إال. التحببببرك علببببى قببببادرا   ويغببببدو أوضبببباعه ترتيببببب

 حبببببزبال باسبببببم تتحبببببرك وكانبببببت اسبببببتعداداتها  مواصبببببلة علبببببى وأصبببببرت البببببرأي 

 األوسببببط الفببببرات فببببي الحببببزب بمن مببببة المجموعببببة هببببذه اتصببببلت كمببببا. وقيادتببببه

لبببة بينهبببا إدعاءهبببا تثببببت أن تبببتمكن ولبببم تيييبببدها  لتضبببمن  الحبببزب  قيبببادة مبببن مخو 

 . التنفيذ بعد بالمساندة عام وعد على حصلت أنها إال

 واالسبببتعجال  التحبببرك كثبببرة بسببببب وربمبببا الصبببدف  شببباءت 1963 حزيبببران فبببي

 بخطبببط يبوحبببا أن مبببن وخشبببية. المن مبببة قبببادة مبببن عبببريفين علبببى القبببب  القبببي أن

 إلبببى. بنفسبببه االعتبببداد كثيبببر وكبببان حبيبببب  محمبببد سبببارع التعبببذيب  تحبببت التحبببرك

 إبببببراهيم الحزبببببي مسببببؤوله عببببن وبمعببببزل تمببببوز  3 إلببببى 5 مببببن الموعببببد تقببببديم

 . علي محمد

 يقبببودهم الصبببف وضبببباط الجنبببود مبببن مجموعبببات قامبببت 1963 تمبببوز/ 3 فجبببر فبببي

 ومنهبببا)  المعبببادن قطبببع وحبببدة علبببى باالسبببتيالء ســريبببـع حسـبببـن العريبببف النائبببب

   الرشبببيد معسبببكر فبببي الحراسبببة سبببرايا سبببال  مشببباجب وعلبببى(  الشبببرارة انطلقبببت

 األولببببببى البببببدبابات كتيبببببببة احتلبببببوا كمببببببا. ضبببببباطها واعتقلببببببوا عليهبببببا وسبببببيطروا

 اعتقبببال وتبببم  التشبببغيل بطاريبببات مبببن فار بببة كانبببت أنهبببا إال   اسبببتخدامها وحببباولوا

 المنتفضبببون احتبببل كمبببا. األربعبببة وضبببباطه مقبببدم برتببببة ضبببابط وهبببو الكتيببببة قائبببد

 القتاليبببة بحمولتهبببا جببباهزة الحربيبببة الطبببائرات كانبببت إذ العسبببكري  الرشبببيد مطبببار

 تحريبببببر يبببببتم أن بعبببببد تحليبببببقلل اسبببببتعداد وعلبببببى كردسبببببتان  فبببببي الحبببببرب بسببببببب
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 المعسبببكر فبببي واحبببد رقبببم سبببجن فبببي المعتقلبببين الشبببيوعيين الطيبببارينمبببن  جمهبببرة

 ومقبببر العسبببكري والمستشبببفى المعسبببكر مبببدخلي   علبببى السبببيطرة تمبببت كمبببا. ذاتبببه

 المنتفضبببون اعتقبببل كمبببا. العسبببكرية الوحبببدات مبببن و يرهبببا عشبببر الخبببامو اللبببواء

 نجببباد ومسببباعده   الجويبببة والقبببوة القبببومي للحبببرو العبببام القائبببد الونبببداوي منبببذر

 جبببواد حبببازم الجمهوريبببة رئاسبببة رووزيببب شببببيب طالبببب الخارجيبببة ووزيبببر الصبببافي

 .  شخصا   181 إلى المعتقلين عدد وصل حتى.  و يرهم

 

جهبببببت  واحبببببد رقبببببم العسبببببكري السبببببجن الحبببببتالل المنتفضبببببين مبببببن مجموعبببببة وتو 

 لبببذا السبببجن  تحبببرو التبببي السبببرية يببببا توا لبببم هبببؤالء أن بيبببد. السبببجناء وتحريبببر

 كمبببا.  فيبببه تقلبببينالمع الضبببباط وتحريبببر احتاللبببه عبببن فعجبببزوا مقاومتهبببا واجهبببوا

 بيبببدهم كبببان البببذي عبببارف السبببالم عببببد آنبببذاك الجمهوريبببة رئبببيو يعتقلبببوا لبببم أنهبببم

 . سهال صيدا

 موجبببة أعنبببف عجبببز"علبببى لهبببا  الحبببزب تقيبببيم فبببي جببباء كمبببا الحركبببة  أكبببدت لقبببد

ت العراقبببي  للشبببعب الثوريبببة البببرو  قتبببل علبببى إرهابيبببة  انقالبيبببي حكبببم عزلبببة وعبببر 

 عمببببال   وكانببببت. قبضببببتهم تحببببت كانببببت تببببيال الجببببي  معسببببكرات فببببي حتببببى شببببباط

 مبببن ألحبببق متسبببرعا   عمبببال   كانبببت كونهبببا مبببع لهبببا تثميننبببا يتنبببافى وال حقبببا   بطوليبببا  

 (47)" الخ...والحركة بالحزب جديدة وضربات أضرارا   العملية الناحية

 2113تموز 

 

 

 

                                                             
 الجببببزء  "العراقببببي الشببببيوعي الحببببزب تبببباريخ مببببن عقببببود" سببببباهي  عزيببببز - 47

 .يليها وما 571  الثاني

 

 --------------
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 *قطار الموت

 

شبببببباط االسبببببود عبببببام  8بعبببببد انقبببببالب " قطبببببار المبببببوت"عبببببرف الشبببببعب العراقبببببى 

عرببببببة مخصصبببببة لنقبببببل البضبببببائع  15وكببببان هبببببذا القطبببببار يشبببببتمل علببببى . 1963

بببببال نوافببببذ وال  اإل ببببالقوالمواشببببي وهي شبببببيهة بعلبببببة حديديببببة صببببماء محكمببببة 

وكببببان المنفببببذ الوحيببببد للهببببواء الخببببارجي . مقاعببببد و يببببر مبطنببببة ومطليببببة بببببالقير

 .جدا  الموجودة بين أبواب العرباتداخل العربات هو الشقوق الضيقة 

 بوجبببه وأقلقهبببم كثيبببرا   االنقبببالب حكبببام البببذعر أصببباب الرشبببيد معسبببكر نتفاضبببةا إثبببر

 فبببي 1 رقبببم سبببجن فبببي والقاسبببميين الشبببيوعيين الضبببباط مبببن مئبببات وجبببود خبببا 

. يحبببررهم أن سبببريع حسبببن البطبببل كالشبببهيد ثبببائر ألي يمكبببن حيبببث الرشبببيد معسبببكر

. مببببراأل عاقبببببة خببببافوا ولكببببنهم علببببيهم  اإلجهبببباز أمببببر فببببي االنقببببالب قببببادة تببببداول

 لبببذلك عبببذر أي تلفيبببق يمكبببن وعنبببدها مبببوتهم  إلبببى تبببؤدي أخبببرو طريقبببة فاختببباروا

 فببببي السببببجناء حشببببر تببببم وهكببببذا. مببببا مو ببببف مببببن التقصببببير أو اإلهمببببال فيببببه بمببببا

 الجبببوع جبببراء لهبببا يرثبببى حالبببة فبببي وهبببم القطبببار  ذلبببك فبببي القبببائ  تمبببوز صبببيف

 لببببىإ بعضببببهم ومربببببوطين بالسالسببببل مقيببببدين السببببجناء وكببببان. والقلببببق والعطبببب 

. الصبببيت سبببيء الصبببحراوي" السبببلمان نقبببرة" سبببجن إلبببى إرسبببالهم بقصبببد بعببب  

 السببببجناء أخببببذ السببببوائل  وفقببببدان األوكسببببجين ونقبببب  الشببببديدة الحببببرارة وبسبببببب

 رافببببد العميبببد العسببببكري الجبببرا  فيوصببببى. الحبببرارة تحمببببل علبببى قببببدرتهم يفقبببدون

 البببذي العبببرق يشبببربوا أن زمالئبببه المعتقلبببين  ضبببمن مبببن كبببان البببذي باببببان  أديبببب

 .الداخلية مالبسهم من باستخالصه أجسادهم تنضحه

 عببببرف سببببائق القطببببار الشببببهم عبببببد العببببباو المفرجببببيتومببببن حسببببن الصببببدف أن ي

ببب علببى ركاببببه فبببي محطبببة الهاشبببمية فبببي محاف بببة الحلبببة مبببن أحبببد األشبببخا   ة هوي 

ر بببببم احتجببببباج  رعته مخالفبببببا  األوامبببببر والتعليمببببباتفبببببانطلق بالقطبببببار بيقصبببببى سببببب

فوصبببل القطبببار إلبببى . مي والجنبببود البببذين يحرسبببون القطببباروصبببرا  الحبببرو القبببو

 .مدينة السماوة قبل موعده بحوالي الساعتين
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وفبببي محطبببة .  مبببى علبببى الكثيبببرين مبببنهمأكبببان الموقوفبببون فبببي الرمبببق األخيبببر وو

السببببماوة اسببببتقبلت الجمبببباهير القطببببار وهببببي تحمببببل صببببفائ  المبببباء البببببارد واللبببببن 

يببببة بببببذلك الحكببببام الفاشسببببت( حمببببرالبطببببيخ األ)والرقببببي  فبببببادر الببببدكتور .   متحد 

العميببببد رافببببد أديببببب بابببببان إلببببى تحببببذير األهببببالي مببببن االقتببببراب مببببن الموقببببوفين 

وسبببقيهم المببباء  وطلبببب ملحبببا  فاسبببتجاب المواطنبببون لطلببببه  وجلببببوا كميبببات مبببن 

لى األطبببباء العسبببكريون . الملببب  السبببجناء إسبببعاف رفببباقهم  وقبببد استشبببهد مبببن وتبببو 

قطببببببار "بتعببببببرف وصببببببارت هببببببذه الحادثببببببة . الببببببرئيو األول يحيببببببى نببببببادرمببببببنهم 

 .وهي واحدة من جرائم حزب البعث التي ال تنسى". الموت

كبببل معتقبببل سياسبببي   521ركببباب هبببذا القطبببار  البببذي كبببان يحمبببل ببببين و كبببان مبببن 

حسبببن الجببببورو  العقيبببد نبببادر جبببالل نادر العقيبببد حسبببن عببببود   إببببراهيمالعقيبببد مبببن 

المجيبببد الحصبببان  المقبببدم عبببدنان الخيبببال  المهنبببدو الضبببابط العقيبببد سبببلمان عببببد 

نبببادر  الضبببابط  يحبببيعببببد القبببادر الشبببيخ  البببرئيو صبببال  البببدين رؤوف  الضبببابط 

محمببببود جعفببببر الجلبببببي  العقيببببد لطفببببي طبببباهر  الضببببابط سبببباجد نببببوري  الضببببابط 

نبببوري الونة الضبببابط  ضببببان السبببعد  الضبببابط  بببازي شببباكر الجببببوري  الضبببابط 

ري  الضببببابط عبببببد السببببالم بالطببببة  الضببببابط الطبيببببب رافببببد صبببببحي الجبببببو إبببببراهيم

عبببببد النبببببي جميببببل  الضببببابط الطيببببار حسببببين علببببي جعفببببر   أديببببب الضببببابط الطيببببار

الضبببببببابط طبببببببارق عبببببببباو حلمبببببببي  الضبببببببابط عزيبببببببز الحببببببباج محمبببببببود  مكبببببببرم 

الطالببببباني عزيز الشببببيخ محمببببود  كببببريم الحكببببيم  الببببدكتور احمببببد البببببامرني  علببببي 

يبببببر العببببباني  شبببباكر القيسبببببي  حامببببد الخطيبببببب  فاضبببببل حسببببين رشبببببيد  جميببببل من

  الطبيبببب سبببعيد  بببدير  الطبيبببب قتيببببة إببببراهيمالطبببائي  عببببد الصبببمد نعمبببان علي 

الشبببببيخ نوري الطبيبببببب سبببببعد عزيبببببز  الطبيبببببب صبببببال  العببببباني الشببببباعر الفريبببببد 

 . سمعان والطبيب طارق عواد

 إعبببببالن"وورد ذكببببر هببببذا القطببببار فببببي قصببببيدة الشبببباعر الكبيببببر سببببعدي يوسببببف 

 .1983آب  19أديو أبابا " سياحي لحاج عمران

 يا بالدا  بين نهرين

 بالدا  بين سيفين
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 ..بالدا  كلما استنفرت األسالف  دقت طبلة األجالف

 .قوميون لم يستنطقوا التاريخ إال في قطار الموت

  2113تموز 

 "قطار الموت"بمناسبة مرور خمسين عاما  على جريمة * 
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 العراق في الديمقراطية ترسيخ

 القومية الكردي الشعب طموحات لتحقيق األكيد الضمان

 

 المسببببتقلة دولتبببه وتكبببوين باالنفصببببال الحبببق العبببراق فببببي الكبببردي للشبببعب أن مبببع

 إال اآلخبببرين  قببببل مبببن الحبببق بهبببذا االعتبببراف يهمبببه كمبببا الدوليبببة  للشبببرائع وفقبببا  

 الراهنببة ال ببروف فببي تحقيقببه إمكانيببة بعببدم دراكببهإل ذلببك تحقيببق إلببى يسببع لببم أنببه

مبببن  الكبببردي الشبببعب كببباف  لبببذلك. فبببي هبببذا المجبببال بصبببددها لسبببنا عديبببدة ألسبببباب

 لعبببب وقبببد. العبببراق دولبببة ضبببمن المشبببروعة حقوقبببه مبببن تحقيقبببه يمكبببن مبببا أجبببل

 العبببببراق تببببباريخ فبببببي مهمبببببا   دورا   القوميبببببة حقوقبببببه لنيبببببل الكبببببردي الشبببببعب كفبببببا 

 باتبببت هنبببا ومبببن. الديمقراطيبببة بقضبببية عضبببويا   ارتباطبببا   تهقضبببي الرتبببباط المعاصبببر

ببببى الكرديببببة للقضببببية حليفببببة واليسببببارية الديمقراطيببببة القببببوو  شببببعار الطرفببببان وتبن 

 القببببرن سببببتينات مطلببببع منببببذ" لكردسببببتان الببببذاتي والحكببببم للعببببراق الديمقراطيببببة"

 القوميبببببة القيبببببادات مبببببع تحالفبببببات فبببببي الديمقراطيبببببة القبببببوو ودخلبببببت. الماضبببببي

 الصبببراعات ر بببم الكرديبببة القوميبببة الحقبببوق دعبببم مبببن موقفهبببا يتغيبببر ولبببم. الكرديبببة

 القوميببببة القيببببادات وبببببين بينهببببا حصببببلت التببببي أحيانببببا   الدمويببببة واالصببببطدامات 

 .الكردية

 دومببببا   القوميببببة طموحاتببببه تحقيببببق أجببببل مببببن الكببببردي الشببببعب كفببببا  اصببببطدم وقببببد

 ضبببحيتها را  دمويبببة صبببدامات إلبببى ذلبببك وأدو الشبببوفينية العبببرب الحكبببام بنزعبببة

بببل وقبببد. األخبببرو القوميبببات أبنببباء ومبببن وأكبببرادا   عرببببا   العبببراقيين مبببن الكثيبببر  تحم 

 الكبببوارث مبببن الكثيبببر العبببراق  فبببي الثانيبببة القوميبببة يشبببكل البببذي الكبببردي  الشبببعب

 األنفبببببال حمبببببالت وإن. البعثبببببي البببببدكتاتوري الن بببببام عهبببببد فبببببي السبببببيما والمآسبببببي

 لإلببببادة أهاليهبببا وتعبببر  يمياويبببةالك باألسبببلحة حلبجبببة قصبببف وجريمبببة الوحشبببية

 الدكتاتوريبببة اتبعتهبببا التبببي الصبببيت سبببيئة الشببباملة اإلببببادة سياسبببة علبببى شببباهد خيببر

 .الكردي الشعب تجاه

 ومنعطفببببات مراحببببل تغطببببي مهمببببة  تاريخيببببة اجتماعيببببة ـبببب سياسببببية حركببببة وكييببببة

 الكرديبببة والحركبببة أخطببباء  مبببن تخلبببو أن يمكبببن ال مديبببدا  تاريخبببا وتشبببكل عديبببدة

 فبببي خاصبببة أهميبببة تكتسبببب األخطببباء تلبببك إلبببى اإلشبببارة إن. ذلبببك مبببن سبببتثناةم  يبببر



103 

 

 دروسبببببها مبببببن لالسبببببتفادة الكبببببردي الشبببببعب بهبببببا يمبببببر التبببببي الراهنبببببة ال بببببروف

 . وعبرها

 

 مبببع تحالفهبببا هبببي الكرديبببة القوميبببة الحركبببة ارتكبتهبببا التبببي الببببارزة األخطببباء مبببنف

 مببببن 1962 امعبببب فببببي للديمقراطيببببة وبعدائببببه بشببببوفينيته المعببببروف البعببببث حببببزب

 الوحيبببد الخيبببار هبببو الخيبببار ذلبببك يكبببن ولبببم. قاسبببم الكبببريم عببببد حكبببم إسبببقاط أجبببل

 الكرديبببة القوميبببة الحركبببة قيبببادة أمبببام كبببان لقبببد. حينبببه فبببي قيبببل كمبببا الحركبببة  أمبببام

 للمسببببيلة الببببديمقراطي السببببلمي الحببببل فببببر  هببببو األول خيبببباران  قاسببببم عهببببد فبببي

 الحببببزب مبببع متبببين تحبببالف قيبببام الحبببل هببببذا وتطلبببب. البببذاتي الحكبببم أسببباو علبببى

 كبببالحزب معبببه تتعببباطف أو تتحبببالف التبببي الديمقراطيبببة والقبببوو العراقبببي الشبببيوعي

 الديمقراطيبببة القبببوو ومبببع إجازتبببه  قاسبببم الكبببريم عببببد رفببب  البببذي الجمهبببوري 

 فهبببو الثببباني الخيبببار أمبببا. الكرديبببة القيبببادة رفضبببته مبببا وهبببو العربيبببة  البرجوازيبببة

 وهببببو. قاسببببم الكببببريم عبببببد حكببببم إلسببببقاط يببببةالعرب القوميببببة القببببوو مببببع التعبببباون

 القوميببببة الحقببببوق ألبسببببط المعببببادي القببببوو هببببذه لموقببببف ن ببببرا   ملغببببوم  طريببببق

 القببوو هببذه لببه تخطببط كانببت مببا والرتببباط ومعببروف  معلببن موقببف وهببو الكرديببة 

 فببببي الثبببباني الخيببببار الكرديببببة القوميببببة القيببببادة اختببببارتلقببببد . الغربيببببة بالمصببببال 

 طبببباهر قبببببل مببببن مطالبهببببا بتحقيببببق شببببفهي وعببببد جببببردبم وقبلببببت المطبببباف  نهايببببة

 وهببو   العراقببي البعببث حببزب عببام أمببين السببعدي  صببال  علببي مببن ثببم ومببن يحيببى

 والوحبببدة العربيبببة للقوميبببة خيانبببة" بمثاببببة البببذاتي الحكبببم اعتببببر البببذي الحبببزب ذات

 الحكبببم شبببن وقبببد. لوعبببودهم الفاشبببي شببباط انقالبيبببو تنكبببر مبببا وسبببرعان". الوطنيببة

 فقبببد.االنقبببالب نجبببا  مبببن أشبببهر بضبببعة بعبببد الكبببردي الشبببعب ضبببد بالمبببذكورالحر

 بالنسبببة قاسببم حكببم مببن سببوءا   أشببد هببو شببباط 8 انقببالب بببه أتببى الببذي الحكببم كببان

 . العراقي الشعب مكونات من و يرهما وكردا   عربا   للعراقيين

 الكرديبببة القوميبببة للقيبببادة الخببباطئ الموقبببف إلبببى كبببردي قائبببد مبببن أكثبببر أشبببار وقبببد

 إقلبببيم رئبببيو الببببارزاني مسبببعود السبببيد مقبببدمتهم وفبببي قاسبببم الكبببريم ببببدع حكبببم مبببن

 كتبببباب مببببن1958 تمببببوز 14 لثببببورة المكببببرو الفصببببل فببببي ذكببببر الببببذي كردسببببتان

 السببببما  كبيببببرا   خطببببي   كببببان: "يلببببي مببببا" الكرديببببة التحرريببببة والحركببببة البببببارزاني"

 اعدسبب ممببا قاسببم  الكببريم عبببد مببع العالقببة فببي اإليجابيببات علببى بالتغلببب للسببلبيات
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 وإحبببداث والشبببوفينيين البببداخل فبببي وعمالئبببه السبببنتو حلبببف مبببؤامرة تمريبببر علبببى

 فمهمبببا. قاسبببم الكبببريم وعببببد الكردسبببتاني البببديمقراطي الحبببزب ببببين الهائلبببة الفجبببوة

 نحبببن ننسبباه ال أن يجبببب كبيببر فضبببل لببه فبببذا   قائببدا   كبببان فإنببه الرجبببل هببذا عبببن يقببال

 ".التقدير نأحس لو ممكنا   معه التعامل وكان... أبدا   الكرد

 مببببع الكردسببببتاني الببببديمقراطي الحببببزب تحببببالف يببببؤدي أن الممكببببن مببببن كببببان لقببببد

 التحببببالف هببببذا فببببر يأن  إلببببى األخببببرو الديمقراطيببببة والقببببوو الشببببيوعي الحببببزب

 وأن خاصبببة الكرديبببة  القوميبببة الحقبببوق مبببن قبببدرتحقيبببق  قاسبببم الكبببريم عببببد علبببى

 أهبببداف مبببن جبببدا قتبببراباال باتجببباه العراقبببي الشبببيوعي الحبببزب فبببي ينمبببو أخبببذ تيبببارا  

بببى عنبببدما ذلبببك واتضببب . الكرديبببة القوميبببة الحركببة  ربيبببع فبببي الشبببيوعي  الحبببزب تبن 

و. الكرديبببببة المسبببببيلة لحبببببل ومتطبببببورا   متقبببببدما   برنامجبببببا    1962  الحبببببزب وكبببببر 

 أجببببل مببببن المختلفببببة والجماهيريببببة السياسببببية وإمكانياتببببه طاقاتببببه كببببل الشببببيوعي

مو قاسبببم بحكبببم بقبببوة الحبببزب واصبببطدم. تحقيقبببه  تضبببحيات الطريبببق هبببذا علبببى قبببد 

بببق. كبيبببرة  مبببن فبببيكثر أكثبببر واالقتبببراب قاسبببم عبببن االبتعببباد فبببي الحبببزب نهبببج وتعم 

 التجرببببة وتشبببير. المبببذكور العبببام مبببن األخيبببر الرببببع فبببي الكرديبببة القوميبببة الحركبببة

 طريببببق الطريببببق  هببببذا اختيببببار الكرديببببة القيببببادة علببببى كببببان أنببببهإلببببى  التاريخيببببة

 المعلنببببة برامجهببببا فببببي الكرديببببة القوميببببة بببببالحقوق المؤمنببببة القببببوو مببببع التعبببباون

 بيبسبببط تبببؤمن ال قبببوو مبببن لف يبببة وعبببود علبببى االعتمببباد وعبببدم العملبببي  وسبببلوكها

 وتداعياتبببه عواقببببه كانبببت فاشبببي  انقبببالب تيييبببد إلبببى وانجرارهبببا القوميبببة  حقبببوقهم

 الموقبببف ذلبببك وراء وكبببان. العبببراق فبببي والعرببببي الكبببردي الشبببعبين علبببى وخيمبببة

 قاسبببم  الكبببريم عببببد حكبببم إلسبببقاط البعبببث حبببزب مبببع التحبببالف فبببي تمثبببلالم الخببباطئ

 عبببببن بمعبببببزل الكبببببرد" مصبببببلحة" مبببببن انطلقبببببت التبببببي الضبببببيقة القوميبببببة الن بببببرة

 مطالبببب طبببر  فبببي والتسبببرع فيبببه  الديمقراطيبببة ومصبببير العبببراق ومصبببير مصبببلحة

 . العراق لصال  وال الكرد لصال  ال تكن لم والنتيجة.  روفها تنضج لم

 الكرديبببة الحركبببة أخطببباء جميبببع صبببلب فبببي كانبببت الضبببيقة القوميبببة  بببرةالن هبببذه إن

 ذلبببك ومبببن الحقيقيبببين  وأعبببدائها لحلفائهبببا الصبببحي  التشبببخي  عبببدم ذلبببك فبببي بمبببا

 الغربيبببة البببدول مبببن وراءه ومبببن إيبببران شببباه مبببع الكرديبببة الحركبببة قيبببادة تحبببالف

 معروفببببة  التحببببالف هببببذا نتببببائج وأضببببحت. الماضببببي القببببرن سبببببعينات أواسببببط فببببي

 معببببه ووقببببع  1975 آذار فببببي إيببببران شبببباه مبببع اجتماعببببا   حسببببين صببببدام عقببببد دفقببب

 علبببى السبببيادة عبببن االتفاقيبببة بموجبببب صبببدام وتنبببازل. المعروفبببة الجزائبببر اتفاقيبببة
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 الكرديببببة الحركببببة عببببن اإليرانيببببة المسبببباعدات وقببببف مقابببببل العببببرب  شببببط نصببببف

عبببن  هالشبببا وقبببفوت الجزائبببر اتفاقيبببة أعلنبببت أن ومبببا. البلبببدين ببببين التسبببلل ووقبببف

 وبقبببرار فبببورا الكرديبببة الحركبببة انهبببارت حتبببى الكرديبببة  للحركبببة مسببباعداته تقبببديم

 إن. وفكريببببة وسياسببببية عسببببكرية هزيمببببة بهببببا ألحببببق الببببذي األمببببر قيادتهببببا  مببببن

 واالبتعبببباد والخارجيببببة الداخليببببة الرجعيببببة للقببببوو الكببببردي الشببببعب قضببببية ارتهببببان

 هببببو الكببببردي  شببببعبلل األساسببببي الحليببببف   الديمقراطيببببة القببببوو معبببباداة أو عببببن

 . الكردي للشعب الخير يجلب لم خاطئ موقف

 فبببببي الكرديبببببة الحركبببببة  بببببروف فبببببي( االنعزاليبببببة)  الضبببببيقة القوميبببببة الن بببببرة إن

 أجبببببل مببببن الكفبببببا  تجاهببببل فببببي شبببببيء كببببل وقبببببل أوال وتتمثبببببل تمثلببببت العببببراق 

  يبببببر آنيبببببة قوميبببببة مكاسبببببب تحقيبببببق علبببببى والتركيبببببز العبببببراق لكبببببل الديمقراطيبببببة

 علبببى فعبببل ردة تمثبببل الغالبببب فبببي الن بببرة هبببذه وكانبببت. لكبببرديا للشبببعب راسبببخة

 القوميبببببة األوسببببباط وبعببببب  العبببببراق حكبببببامل الشبببببوفينيةوالمواقبببببف  الممارسبببببات

 تعبببر  أثبببر علبببى الكرديبببة  القيبببادات لبببدو هبببذه الفعبببل ردة وصبببلت وقبببد. العربيبببة

 إلبببى البببدكتاتوري  حسبببين صبببدام ن بببام يبببد علبببى الشببباملة لإلببببادة الكبببردي الشبببعب

 العرببببي القسبببم فبببي تريدونبببه ومبببا لكردسبببتان  نريبببده مبببا هبببذا: صبببرحت يالبببذ الحبببد

 .يخصنا ال أمر فهو العراق من

 المتجبببدد االختيبببار) مذكراتبببه فبببي إلبببى ذلبببك عجينبببة رحبببيم البببدكتور الفقيبببد ويتطبببرق

 فبببي عقبببدت التبببي العراقيبببة للمعارضبببة الحبببوار نبببدوة إلبببى  (يتبعهبببا ومبببا 461  

 ممبببثال    عجينبببة حضبببرها والتبببي 1992 ولأيلببب 27 ـببب23 فبببي شبببقالوة ـببب البببدين صبببال 

 ال أن وأرجبببببو"...  :مداخلتبببببه فبببببي عجينبببببة يشبببببيرف  العراقبببببي الشبببببيوعي للحبببببزب

 فيدراليبببة هبببو يعنبببيهم مبببا أن الكرديبببة الفصبببائل مبببن فيبببه نسبببمع وضبببع إلبببى نصبببل

 العراقيببببببة المعارضببببببة فصببببببائل أرادت وإذا الواحببببببدة الكرديببببببة للمنطقببببببة قوميببببببة

 ال أمببببر فهببببذا والجنببببوب الوسببببط فببببي واليببببات  ببببامن أو فيببببدراليا   ن امببببا   األخببببرو

 مسبببعود السبببيد النبببدوة هبببذه فبببي المتحبببدثين آخبببر وكبببان". الكرديبببة الفصبببائل يخببب 

 :يلي ما قال عندما عجينة  رجاء يخيب ما حديثه في وردحيث   البارزاني

 أردتببببببم إذا أمببببببا...  كلببببببه الكردسببببببتاني للكيببببببان بفيدراليببببببة نطالببببببب ونحببببببن" ... 

 ". يخصكم أمر فهذا العربية  اتللمحاف فيدراليات



106 

 

 والحكببببم للعببببراق الديمقراطيببببة"  الكرديببببة القوميببببة الحركببببة شببببعار عببببن تحببببدثنا إذا

ر والبببذي  "لكردسبببتان البببذاتي  يتنببباق  ذلبببك فبببإن لكردسبببتان  الفيدراليبببة إلبببى تطبببو 

. ضبببيق قبببومي منطلبببق علبببى ينطبببوي المفهبببوم فهبببذا". يخصبببكم األمبببر فهبببذا" مبببع

 مصببببير فببببإن االنفصببببال  يختبببباروا ولببببم الببببوطن هببببذا فببببي شببببركاء األكببببراد دام فمببببا

 التصبببري   هبببذا جببباء لقبببد. تخصبببهم أن يجبببب العرببببي القسبببم فبببي الن بببام وطبيعبببة

 األسببببلحة واسببببتخدم األنفببببال جريمببببة أرتكببببب الببببذي الببببدكتاتوري الن ببببام  ببببل فببببي

 مبببا علبببى  اضبببب فعبببل كبببرد الكبببردي  للشبببعب الشببباملة اإلببببادة مسبببتهدفا   الكيمياويبببة

 يصببببل  ال المفهببببوم هببببذا ولكببببن. ن يببببره قببببل قهببببر  مببببن لكببببرديا الشببببعب يعانيببببه

 كردسببببتان  إقلببببيم شببببؤون لمعالجببببة أو العببببراق شببببؤون لمعالجببببة سببببواء كمنطلببببق

ل الببببديكتاتوري الن ببببام سببببقوط بعببببد خاصببببة  إلببببى الكرديببببة القوميببببة القيببببادة وتحببببو 

 .الجديد الن ام بناء وفي الحكم في حاسما   دورا   يلعب طرف

 نيسبببان مبببن التاسبببع فبببي باالسبببتبداد اإلطاحبببة منبببذ سبببتانيةالكرد الجبهبببة لعببببت لقبببد

 اليببببوم منببببذ تحققببببت التببببي اإلنجببببازات كببببل فببببي ومببببؤثرا   فبببباعال دورا    2113 عببببام

 ديمقراطبببببي ن بببببام إقامبببببة تسبببببتهدف والتبببببي السياسبببببية  العمليبببببة النطبببببالق األول

 فبببي أساسبببي ركبببن الجبهبببة وكانبببت. التامبببة السبببيادة وتحقيبببق العبببراق  فبببي فيبببدرالي

 نبببواق  مسبببؤولية الكردسبببتانية الجبهبببة تتحمبببل الوقبببت نفبببو وفبببي. مليبببةالع هبببذه

 وردت التبببي النبببواق  هبببي النبببواق   هبببذه وأهبببم. قائمبببة تبببزال وال حصبببلت كثيبببرة

 بهببببا سببببتمر والتببببي مببببرت التببببي األزمببببات بعبببب  فببببي سببببببا   وكانببببت الدسببببتور فببببي

 مببببن لتقتببببرب تجاوزهببببا تببببم قببببد الدسببببتور عليهببببا نبببب  التببببي فالفيدراليببببة. البببببالد

 مببببببا إذا الفيببببببدرالي اإلقلببببببيم بقببببببانون يؤخببببببذ ال الفيببببببدراليات ففببببببي. ونفيدراليببببببةالك

 لبببه يحبببق وال السبببفارات  فبببي لبببه ممثلبببين يوجبببد وال االتحببباد  قبببانون مبببع تعبببار 

 .المركزية الدولة في يوجد ما  رار على مسلحة تشكيالت

 المطالبببببببة حقهببببببم ومببببببن بببببببل بالكونفيدراليببببببة  يطببببببالبوا أن األكببببببراد حببببببق مببببببن

 ببببالمفهوم التمسبببك فعلبببيهم بالفيدراليبببة  ارتضبببوا قبببد دامبببوا مبببا ولكبببن. لباالنفصبببا

 طريببببق علببببى مهمببببة مكاسببببب الكببببردي للشببببعب تحققببببت لقببببد. للفيدراليببببة الصببببحي 

 بسببببببب حبببببدودها تكتمبببببل لبببببم الكردسبببببتانية الفيدراليبببببة أن إال  . الفيدراليبببببة تطبيبببببق

 لتببببيا التعريببببب سياسببببة مخلفببببات إلببببى إضببببافة عليهببببا  المتنببببازع المنبببباطق وجببببود

 وحتبببى 1963 عبببام فبببي الفاشبببي شبببباط انقبببالب منبببذ المتعاقببببة الحكومبببات انتهجتهبببا

 لتحقيبببببق السبببببليم الطريبببببق إن. 2113 نيسبببببان 9 فبببببي البببببدكتاتوري الن بببببام سبببببقوط
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 وترسبببببيخ تنميبببببة أجبببببل مبببببن الكفبببببا  هبببببو الكبببببردي  للشبببببعب القوميبببببة الحقبببببوق

 .العراق في الديمقراطية

 فبببي الكردسبببتاني التحبببالف أببببداها التبببي والحكمبببة المرونبببة الهبببدف هبببذا فبببي وتصبببب

 فبببي جببباء مبببا ذلبببك يؤكبببد وممبببا. أخيبببرا   المحاف بببات مجبببالو انتخببباب قبببانون إقبببرار

 فببببي 2118 أيلبببول 26 فبببي العببببراق كردسبببتان إقلبببيم رئاسببببة باسبببم نببباطق تصبببري 

 رئاسبببة ترحيبببب"عبببن النببباطق عببببر فقبببد". نيوزماتيبببك" منبببه نسبببخة تسبببلمت بيبببان

 وصبببفته البببذي  "العراقيبببة المحاف بببات لومجبببا انتخاببببات بقبببانون كردسبببتان إقلبببيم

 تمسبببببك إن". الجديبببببد العبببببراق فبببببي الديمقراطيبببببة العمليبببببة لتعميبببببق خطبببببوة" بينبببببه

 تعميببببق" البوصببببلة  بهببببذه الكردسببببتاني التحببببالف وقيببببادة كردسببببتان إقلببببيم رئاسببببة

 فببببي الجاريببببة السياسببببية العمليبببة فببببي  "الجديببببد العبببراق فببببي الديمقراطيببببة العمليبببة

 إجبببراء يتطلبببب ممبببا القوميبببة  الكبببردي الشبببعب مطبببام  يبببقتحق شبببينها مبببن الببببالد

 الن ببببببام سببببببقوط أعقبببببببت التببببببي الماضببببببية السببببببنوات لتجربببببببة شبببببباملة مراجعببببببة

 مببببببن وتشببببببذيبها منهببببببا  الغزيببببببرة والعبببببببر الببببببدروو السببببببتخال  الببببببدكتاتوري 

 جميبببع وعلبببى الكردسبببتاني التحبببالف قيبببادة نهبببج تطبببوير ذاتبببه الوقبببت وفبببي األخطببباء

 الديمقراطيبببة يرسبببخ بمبببا ببببالمركز وعالقتبببه العبببراق تانكردسببب إقلبببيم فبببي األصبببعدة

 . القومية الكردي الشعب طموحات لتحقيق أكيدة ضمانة ذلك ففي. العراق في

 2118 أيلول 29 

 

 

 

 

 

 

 

 ------------------
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  َمن الذي يجب أن يدفع تعويضات خسائر

 الحرب العراقية ـ اإليرانية؟

 

لعضبببو اللجنبببة السياسبببة الخارجيبببة  ريحا  نقلبببت وكالبببة مهبببر اإليرانيبببة مبببؤخرا  تصببب

ر  دعببببا فيهببببا وزارة مجلببببو الشببببورو اإلسببببالمي اإليرانببببي عببببو  حيببببدر بببببوفببببي 

لحصبببول علبببى تعويضبببات جبببراء حربهبببا مبببع الجهبببود لمتابعبببة إلبببى خارجيبببة ببببالده 

. العبببراق فبببي ثمانينيبببات القبببرن الماضبببي  التبببي قبببال إنهبببا تبلببب  ألبببف مليبببار دوالر

رانببي تفعيببل هببذا الملببف مببع األمببم المتحببدة باعتببباره كمببا طالببب هببذا المسببؤول اإلي

وتتبببببزامن هبببببذه المطالببببببة مبببببع قيبببببام الحبببببرو . حقبببببا  مشبببببروعا للشبببببعب اإليرانبببببي

الثبببوري اإليرانبببي بيسبببر ضبببابط عراقبببي فبببي الشبببريط الحبببدودي فبببي منطقبببة دربنبببدي 

إن . طلعببببات جويببببة علببببى منطقببببة لببببوالن فببببي إقلببببيم كردسببببتانرافببببق ذلببببك خببببان  و

إذا لبببم تجبببر أمبببور تشبببكيل : نطبببوي علبببى رسبببالة واضبببحة وهبببيالتحبببرك اإليرانبببي ي

بمبببا ينسبببجم مبببع ر بتنبببا  فلبببدينا أوراق كثيبببرة  (حكومبببة مبببالكي الثانيبببة)الحكومبببة 

 .يمكن أن نلعبها

لبببم يصبببدر أي رد فعبببل مبببن الحكومبببة العراقيبببة علبببى تصبببريحات عبببو  حيبببدر ببببور 

أو  الخطيبببرة   فبببي حبببين تصبببدو لهبببا بعببب  السياسبببيين بتصبببريحات أمبببا مقتضببببة

فبببي المنشبببور   ANP لوكبببان تصبببري  الخبيبببر القبببانوني طبببارق حبببرب .  يبببر دقيقبببة

ففبببي الوقبببت البببذي  .  خطيبببرا  جبببدا  2111أيبببار  13تببباريخ ب" صبببوت العبببراق"موقبببع 

حببببق إيببببران بالتعويضببببات مببببن الناحيببببة القانونيببببة  فإنببببه ال ينفببببي حببببق فيببببه ينفببببي 

مجلبببو األمبببن  حتبببى اآلن لبببم يصبببدر قبببرار مبببن:"إيبببران البببواقعي بهبببا  فهبببو يقبببول

بتحديببببد مقببببدار التعويضببببات التببببي علببببى العببببراق دفعهببببا إلببببى إيببببران أو حتببببى آليببببة 

البببذي انهبببي الحبببرب ( 589)اسبببتقطاع هبببذه التعويضبببات  ألن قبببرار المجلبببو رقبببم 

العراقيببة اإليرانيببة قببد اعتببرف ببببدء العببراق بببالحرب لكنببه لببم يحببدد أيببة تعويضببات 

ي للتعويضببببات  ولكببببن مببببن قببببد يكببببون هنبببباك أسبببباو واقعبببب. علببببى العببببراق دفعهببببا

ويضبببيف ". الناحيبببة القانونيبببة ال يمكبببن تطبيبببق ذلبببك إال بقبببرار مبببن مجلبببو األمبببن

إن المبلببب  المطلبببوب مبببن " حبببرب دون إدراك مبببدو مسبببؤولية وخطبببورة مبببا يقولبببه 

 ". الجانب اإليراني قد يكون محال للنقصان أو أن يكون اقرب إلى الواقع
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وقعبببوا أفضبببل مبببن هبببذا التصبببري  مبببن خبيبببر أعتقبببد أن المسبببؤولين اإليبببرانيين لبببم يت

فهببم يعرفببون بببينهم . هببم"حقببوق"قببانوني عراقببي بببارز يببدافع  شبباء أم أبببى  عببن 

وقبببد . يجببب أن يببذهبوا إلبببى مجلببو األمببن وال يحتببباجون إلببى مببن يبببدلهم علببى ذلببك

صبببرحوا ببببينهم لبببم يبببذهبوا حرصبببا  علبببى عبببدم البببدخول فبببي خصبببومة مبببع العبببراق  

 !.دا  من آبار النفطلذلك فهم يقبلون بمنحهم عد

ال شبببك ببببين ن بببام صبببدام حسبببين البببدكتاتوري يتحمبببل مسبببؤولية شبببن الحبببرب علبببى 

لقبببد . ثمببباني سبببنواتلمبببدة الجبببارة إيبببران  ولكنبببه ال يتحمبببل مسبببؤولية اسبببتمرارها 

مببببرت الحببببرب بمببببرحلتين رئيسببببيتين مختلفتببببين جوهريببببا  ومسببببؤوليات الن ببببامين 

 . ة  العراقي واإليراني تختلفان تبعا  لكل مرحل

  1982فببببي حزيببببران ( المحمببببرة)بعببببد هزيمببببة الجببببي  العراقببببي فببببي خرمشببببهر 

سبببحب صبببدام حسبببين آخبببر جنبببدي عراقبببي مبببن األراضبببي اإليرانيبببة  وطلبببب إيقببباف 

ثبببم لجبببي الن بببام . القتبببال وإجبببراء مفاوضبببات لعقبببد صبببل  ببببين الطبببرفين المتحببباربين

لمجلببو فببي وصببدر قببرار مببن ا. العراقببي إلببى مجلببو األمببن مطالبببا  بإيقبباف القتببال

إال أن إيبببران رفضبببته وطلببببت  ضبببمن مبببا طالببببت ببببه  . يقضبببي ببببذلك 1982تمبببوز 

وكبببان هبببذا طلببببا  تعجيزيبببا  . إدانبببة الن بببام العراقبببي ومحاكمتبببه لعدوانبببه علبببى إيبببران

وسبببببتارا  تخفبببببي وراءه إيبببببران أهبببببدافها التوسبببببعية و حلمهبببببا فبببببي إقامبببببة ن بببببام 

إلبببى القبببدو يمبببر عببببر  الطريبببق"إسبببالمي فبببي العبببراق تبببابع إليبببران  تحبببت شبببعار 

  وهببببو شببببعار مشببببابه مببببن حيببببث ديما و يتببببه لشببببعار الببببدكتاتور صببببدام "كببببربالء

رفضبببت إيبببران قبببرار مجلبببو األمبببن ". الطريبببق إلبببى فلسبببطين يمبببر عببببر عببببادان"

 .وواصلت الحرب وقامت بتعر  عسكري خطير استهدف اقتطاع البصرة

مبببن الشبببعارات و يببره " الطريببق إلبببى القبببدو يمببر عببببر كبببربالء"لببم يهبببدف شبببعار 

ولببببم يكببببن . المشببببابهة التببببي نببببادت بهببببا الحكومببببة اإليرانيببببة إلببببى رفببببع المعنويببببات

تعرضببببا  25هببببدف تعرضببببات القببببوات المسببببلحة اإليرانيببببة  التببببي بلغببببت أكثببببر مببببن 

كبيبببرا  تعزيبببز المواقبببع الحدوديبببة كمبببا كانبببت تت ببباهر ببببه الحكومبببة اإليرانيبببة بعبببد 

التعرضببببات بغالبيتهببببا احبببببتالل هبببببذه قببببد اسببببتهدفت ف. اإليرانيبببببة يضبببباتحريببببر األر

إن مبببذكرات رفسبببنجاني شببباهد . البصبببرة مبببن اجبببل إقامبببة حكومبببة إسبببالمية عراقيبببة

علبببى ذلبببك  حيبببث يبببذكر ببببين بعببب  المتسبببرعين طالبببب بإقامبببة مثبببل هبببذه الحكومبببة 

فبببي محاف بببة ميسبببان عنبببد احبببتالل جبببزر مجنبببون وذلبببك فبببي تشبببرين الثببباني عبببام 
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كرات وخبببببواطر . هاشبببببمي رفسبببببنجاني. )1982     "بعبببببد األزمبببببة"كتببببباب  مبببببذ 

ومبببببن الالفبببببت للن بببببر هنبببببا اعتبببببرا  رفسبببببنجاني علبببببى الزمبببببان (. 2111  312

 . والمكان فقط  وهو الذي كان آنذاك بمثابة القائد العام للقوات المسلحة

لقببببد رفضببببت إيببببران إيقبببباف الحببببرب فببببي بببببادب األمببببر  إال أنهببببا عببببادت وأذعنببببت 

شببببه جزيبببرة الفببباو والمعبببارك  للقبببرار بعبببد تبببوالي انتصبببارات الجبببي  العراقبببي فبببي

التاليبببة لتحريببببر األراضببببي المحيطبببة بمينبببباء البصببببرة وحقبببل مجنببببون فببببي األهببببواز 

شبببرقي القرنبببة  والمنببباطق الواقعبببة شبببرقي علبببي الغرببببي وشبببيخ سبببعد  ومبببن ثبببم 

. التقببببدم مببببن جديببببد داخببببل األراضببببي اإليرانيببببة  وضببببرب إيببببران بصببببواريخ سببببكود

فبببي الجبهبببة بصبببواريخ أر  ـ أر   وكبببان رد العبببراق علبببى الهجمبببات اإليرانيبببة

فقبببد تعرضبببت الكثيبببر مبببن المبببدن اإليرانيبببة القريببببة مبببن الحبببدود إلبببى . مبببؤثرا جبببدا  

قصبببببف صببببباروخي مسبببببتمر كمسبببببجد سبببببليمان و بهبهبببببان و دزفبببببول و مهبببببران و 

وكانببببت خسببببائر اإليببببرانيين جسببببيمة . انديمشببببك و خببببرم آببببباد و ببببباختران وايببببالم

السببببببكان المطالبببببببة بالحمايببببببة مببببببن  وأحرجببببببت نببببببداءات. ببببببباألروا  والممتلكببببببات

ضببباعفت هجبببرة سبببكان تلبببك المبببدن إلبببى أمببباكن تو. الصبببواريخ السبببلطات اإليرانيبببة

كببل هبببذه العوامبببل أر مببت الخمينبببي علببى إصبببدار اآلمبببر . أخببرو مبببن مشبباكل الببببالد

علبببى حبببد قولبببه بعبببد سبببتة أعبببوام مبببن قبببرار " تجبببرع السبببم"بوقبببف إطبببالق النبببار و 

بعبببد عبببام مبببن صبببدور قبببرار مجلبببو األمبببن و 1982مجلبببو األمبببن فبببي تمبببوز عبببام 

 (.589)رقم 

وفببببي النهايببببة لببببم تببببؤد طموحببببات حكببببام إيببببران التوسببببعية سببببوو إلببببى أن يتراجببببع 

علبببى أكثبببر ممبببا كانبببت  1988ولبببم تحصبببل إيبببران فبببي عبببام . الخمينبببي عبببن عنببباده

إن إيبببببران تتحمبببببل المسبببببؤولية فبببببي اسبببببتمرار . 1982ستحصبببببل عليبببببه فبببببي عبببببام 

فببببإذا كببببان صببببدام مسببببؤوال عببببن . خيببببرة منهبببباالحببببرب طيلببببة السببببنوات السببببت األ

ين مببببن تببببإشببببعال فتيببببل الحببببرب وإلحبببباق الخسببببائر بببببإيران خببببالل السببببنتين األولي

الحببببرب  فببببإن الن ببببام اإليرانببببي هببببو اآلخببببر مسببببؤول عببببن الخسببببائر التببببي لحقببببت 

ببببالعراق خبببالل السبببنوات السبببت األخيبببرة منهبببا  عنبببدما رفببب  خاللهبببا حكبببام إيبببران 

  ورفضبببببوا أيضبببببا  جميبببببع الوسبببببباطات 1982قبببببرار مجلبببببو األمبببببن فبببببي تمبببببوز 

 .والمقترحات إليقاف الحرب
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 مببن ولببيو. الحببرب شببن عببن المسببؤول العببراق فببي الببدكتاتوري الن ببام سببقط لقببد

 ولقببببد. المقبببببور الن ببببام جببببرائم وزر العراقببببي الشببببعب تحميببببل واإلنصبببباف العببببدل

 وال تعبيبببره  حبببد علبببى السبببم   يبببر معبببه ينفبببع لبببم البببذي عنببباده مبببع الخمينبببي رحبببل

 العراقبببي الشبببعبين مصبببلحة مبببن فلبببيو ولبببذا. عنببباده وزر اإليرانبببي الشبببعب يتحمبببل

 حكببببام أثببببار إذا أمببببا. الحببببرب خسببببائر عببببن التعببببوي  موضببببوع إثببببارة واإليرانببببي

 عراقبببببي مسبببببؤول أي حبببببق مبببببن فلبببببيو رسبببببمي  بشبببببكل الموضبببببوع هبببببذا إيبببببران

 السببببنوات خببببالل اإليرانببببي الجانببببب يتحملهببببا التببببي العببببراق خسببببائر عببببن التنببببازل

 الحبببرب مبببن سبببنتين خبببالل إيبببران خسبببائر كانبببت وإذا. الحبببرب مبببن األخيبببرة السبببت

 751 عببببن تقببببل ال سببببنوات السببببت خببببالل العببببراق خسببببائر فببببإن دوالر  مليببببار 251

 .اإليراني الن ام مسؤوليتها ويتحمل دوالر  مليار

 2111أيار  18
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 يةالديمقراطية ودكتاتورية البروليتار

 

سبببنة هبببو  2511مبببع أن مفهبببوم الديمقراطيبببة البببذي  هبببر فبببي اليونبببان قببببل حبببوالي 

اختلفببببببت علببببببى مببببببر  هحكببببببم الشببببببعب للشببببببعب  إال أن معنبببببباه وآلياتببببببه وتطبيقاتبببببب

 أمبببا فبببي زمننبببا البببراهن فالديمقراطيبببة تعنبببي  أوال وقببببل كبببل شبببيء  شبببكل. العصبببور

 المسببباواة مقبببد علبببى المبببؤهلين المبببواطنين جميبببع فيبببه الحكبببم يشبببارك أشبببكال مبببن

ويببتم فببي هببذا الشببكل . اقتببراع حببر وسببري فببي  منتخبببين عببنهم ممثلببين خببالل مببن

فصبببل السبببلطات التنفيذيبببة يعتمبببد مببببدأ و الحكبببم  تبببداول السبببلطة  سبببلميا  ن بببام  مبببن

قبببببببوانين  المتعلقبببببببة وسبببببببن ال عية والقضبببببببائية وضبببببببمان اسبببببببتقالليتها والتشبببببببري

 .ة واالجتماعيةمختلف جوانب حياة المجتمع السياسية واالقتصاديب

ي شبببكل مبببن أشبببكال الحكبببم البببدكتاتوري  ألهبببذا الشبببكل مبببن الحكبببم هبببو نقبببي  إن 

ن الدكتاتوريببببة تببببرف  تببببداول السببببلطة أل .بمببببا فببببي ذلببببك دكتاتوريببببة البروليتاريببببة

 هنبببباك مكببببان عببببدفلببببم ي جببببرو القبببببول بتببببداول السببببلطةمببببا وإذا  .وفصبببل السببببلطات

 .عدا الدكتاتورية بيي اسم ماتسميتها دكتاتورية  ومن الممكن لل

مفهببببوم دكتاتوريببببة لقببببد تخلببببت الحركببببة الشببببيوعية العالميببببة  أو  البيتهببببا  عببببن 

تعارضبببه مبببع أسبببو الديمقراطيبببة المعاصبببرة فحسبببب    لبببيو بسببببب البروليتاريبببة

لبببببذلك تخلببببى الحببببزب الشبببببيوعي . بببببل وألن تحقيقببببه ال يمكبببببن أن يببببتم إال بببببالعنف

. د إليبببه فبببي مؤتمراتبببه الالحقبببةالعراقبببي أيضبببا  عنبببه فبببي مبببؤتمره الخبببامو ولبببم يعببب

  عنببد الحببديث عببن االشبببتراكية  2112وقببد جبباء فببي مببؤتمره التاسببع المنعقبببد فببي 

 :ما يلي

 اإلنسببببان اسبببتغالل إنهببباء فبببي يكمبببن االشبببتراكية بنببباء جبببوهر أن الحبببزب ويبببرو"

 وإشبببببببباعة الفببببببببرد وكرامببببببببة الرفيعببببببببة اإلنسببببببببانية القببببببببيم وتحقيببببببببق لإلنسببببببببان 

 تنبببببع التببببي المتدرجببببة العمليببببة هببببذه فببببي الفعببببال يرالجمبببباه وإسببببهام الديمقراطيببببة 

 والقوميبببببة الوطنيبببببة خصائصبببببه إلبببببى وتسبببببتند تطبببببوره  ومراحبببببل مجتمعنبببببا مبببببن

 العبببالم بلبببدان مختلبببف فبببي التطبببور مبببن وتسبببتفيد والدينيبببة  والنفسبببية  والثقافيبببة 

 المستخلصببببة البببدروو ومبببن والروحيبببة  الماديبببة ومنجزاتهبببا الحضببباري وتقبببدمها

 .السابقة راكيةاالشت التجارب من
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 عمليبببببة يبببببتم عببببببر االشبببببتراكي الخيبببببار تحقيبببببق شبببببروط إنضببببباج أن يبببببدرك وهبببببو

 العدالببببببة تحقيببببببق علببببببى االشببببببتراكي خيارنببببببا يقببببببوم إذ. األمببببببد طويلببببببة نضببببببالية

 كببببل مببببن" مبببببدأ وفببببق والتوزيببببع المتكاملببببة  الحقيقيببببة والديمقراطيببببة االجتماعيببببة 

 العلمببببي قببببدمالت مببببن أسبببباو علببببى ذلبببك كببببل  "عملببببه حسببببب ولكببببل طاقتببببه حسبببب

 اإلنتاجيبببببة وتحقيبببببق والبشبببببرية  الماديبببببة المنتجبببببة ببببببالقوو واالرتقببببباء والتقنبببببي 

 التن بببببيم أشبببببكال أرقبببببى إلبببببى والوصبببببول البيئبببببة  مبببببع السبببببليم والتعامبببببل العاليبببببة 

 .االجتماعي والوعي

 محصبببلة سبببيكون االشبببتراكية إلبببى الخبببا  بالدنبببا طريبببق أن إلبببى الحبببزب وتوصبببل

 سياسبببية قبببوو نضبببال محصبببلة وأيضبببا   رج ومتبببد تراكمبببي وسياسبببي فكبببري عمبببل

 المراحبببببل مبببببن عبببببدد عببببببر إليهبببببا الوصبببببول وسبببببيتم واسبببببعة  وتحالفبببببات متعبببببددة

  ."طويال   تستمر أن يمكن التي االنتقالية

أيبببة إشببارة  ال مببن قريببب وال مبببن  فيببه ال توجببدأعتقببد بببين هببذا البببن   والببذي 

لماركسبببية تطبيبببق مببببدع وعصبببري لدكتاتوريبببة البروليتاريبببة  هبببو  بعيبببد  إلبببى

ومبببا مطبببرو  . علبببى  بببروف بالدنبببا بعيبببدا  عبببن الجمبببود العقائبببدي والنصبببية

 .قابل للتدقيق واإل ناء  فالقضية مطروحة للنقا  عالميا  

 2114آذار 
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 العراقي الشيوعي الحزب برنامج في االشتراكي التراث

 

 لف ببببة مببببرة ألول أويببببن روبببببرت يببببزياإلنكل الطوببببباوي االشببببتراكي أتببببباع اسببببتخدم

" الكبببرة" مجلبببة فبببي وردت ثبببم  1827 عبببام فبببي التعاونيبببة المجلبببة فبببي( اشبببتراكي)

 صببببار 1841 عببببام وفببببي. سببببيمون سببببان الفرنسببببي ألتببببباع كتسببببمية 1832 عببببام

 اسبببتعمالشببباع و اإلنكليبببز  مبببن أويبببن ألتبببباع رسبببميا   عنوانبببا  " االشبببتراكيون" لقبببب

 التنببببافو ن ببببام ضببببد   للنضببببال وكعنببببوان   للفرديببببة كنقببببي " اشببببتراكية" مصببببطل 

 التن بببببيم علبببببى تقبببببوم الحيببببباة فبببببي جديبببببدة طريقبببببة وإحبببببالل   الضببببباري المنفلبببببت

 .الجماعي

 اجتمبببباعي لف ببببة مببببن( اشببببتراكي) كلمببببة لالشببببتراكية األوائببببل الببببرواد صببببا  وقببببد

(Social )فبببببردي لف بببببة مواجهبببببة فبببببي (Individidual )المسبببببيلة لوضبببببع وذلبببببك 

 المبالغبببة مقاومبببة ببببذلك محببباولين اإلنسبببان حقبببوق ائلمسببب مقدمبببة فبببي االجتماعيبببة

 .اإلنسانية العالقات في اجتماعي كعنصر الفرد دورفي 

 هببببذه أتببببباع الشببببيوعي البيببببان فببببي انجلببببز وفردريببببك مبببباركو كببببارل وصببببف وقببببد

 تن يمبببببا  :  تعنبببببي الطوباويبببببة واالشبببببتراكية. الطوبببببباويين باالشبببببتراكيين المبببببذاهب

 الجميبببع سبببعادة إلبببى ويهبببدف تعببباوني  أسببباو علبببى قبببائم النببباو لشبببؤون جماعيبببا  

 وتوزيبببببع اإلنتببببباج إلبببببى ولكبببببن  "السياسبببببة" إلبببببى باالسبببببتناد ولبببببيو ورفببببباهيتهم

 أسببببو علببببى المببببواطنين تربيببببة فببببي المشببببتركة العوامببببل تعزيببببز والببببى الثببببروة 

 فيبببه يلغبببى جديبببد مجتمبببع لبنببباء المواقبببففبببي و السبببلوك فبببي تنافسبببية  تعاونيبببة ال

 قدرتبببه  حسبببب المجتمبببع هبببذا فبببي إنسبببان كبببل يعمبببل و. لإلنسبببان اإلنسبببان اسبببتغالل

 ثمبببن وقبببد. األكثريبببة علبببى األقليبببة لسبببيادة هنبببا وجبببود وال عملبببه  حسبببب ويتلقبببى

 الرأسبببببمالي للن بببببام النقديبببببة الطوبببببباويين االشبببببتراكيين نزعبببببة الشبببببيوعي البيبببببان

 مشببباريعهم البيبببان أنتقبببد الوقبببت عبببين وفبببي. العمبببال وعبببي رفبببع فبببي ذلبببك وأهميبببة

 أن البيببببان ورأو. رمببببال علببببى مشببببيدة قصببببورا وأعتبرهببببا( خياليببببةال) الطوباويببببة
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 و البروليتاريبببا بببين الصبببراع مببن الجنينيبببة األولببى الحقببببة عببن تعبيبببرهببو   هورهببا

 . البرجوازية

 القببببرن مببببن األول النصببببف طوببببباويو صببببا ها قببببد ككلمببببة االشببببتراكية كانببببت وإذا

. بكثيبببر ذلبببك لقبببب   سبببنرو كمبببا   وجبببدت أفكارهبببا مبببن الكثيبببر فبببإن عشبببر التاسبببع

 كببببان التببببي القاسببببية الإلنسببببانية االسببببتغالل ل ببببروف انعكاسببببا األفكببببار تلببببك وكانببببت

 12 إلببببى تمتبببد العمبببل سبببباعات كانبببت حيبببث الشبببغيلة  وكافببببة العمبببال منهبببا يعببباني

 علببى األحببداث تشببغيل مببع للغايببة  سببيئة عمببل  ببروف  ببل وفببي اليببوم  فببي سبباعة

 .جدا   واسع نطاق

-1478) مبببببور تومبببباو اإلنكليببببزي سياسببببيال توصبببببل قببببرون سببببتة حببببوالي قبببببل

 الملكيبببببة أن إلبببببى  (الفاضبببببلة المدينبببببة) يوتوبيبببببا بكتاببببببه أشبببببتهر والبببببذي  (1535

 فئببببات بعببب  وحرمبببان بببببؤو فبببي السبببببان همبببا الثببببروة توزيبببع وسبببوء الخاصبببة

 الجسبببببمية مزايببببباهم وتطبببببور النببببباو وسبببببعادة المسببببباواة إن وأعتببببببر. المجتمبببببع

 لشببببببؤون الرشببببببيد والتسببببببيير جتماعيببببببةاال العدالببببببة نفسببببببه وبالقببببببدر والعقليببببببة 

 الثبببروة دامبببت ومبببا قائمبببة الخاصبببة الملكيبببة دامبببت مبببا تصبببوره يمكبببن ال المجتمبببع 

 إقامبببة إلببى مبببور دعببا ولببذلك. األقليبببة أيببدي فبببي تقببع   األكثريببة عمبببل يخلقهببا التببي

 عملببببه المببببواطن فيببببه يقببببدم مجتمببببع للعبيببببد  وال للسببببادة فيببببه وجببببود ال مجتمببببع

 ببببين الثبببروة توزيبببع إلبببى مبببور دعبببا كمبببا. فقبببط اجتبببهح علبببى ذلبببك لقببباء ويحصبببل

 بيفكبببارهم ينتمببون الببذين األوائبببل الببرواد مببن العديببد بعبببده وجبباء. بالتسبباوي النبباو

-1586) كامببببببانيلال تومبببببازو اإليطبببببالي مثبببببل أورببببببا فبببببي الطوباويبببببة لالشبببببتراكية

 الببببببذين الببببببرواد إلببببببى وصببببببوال( 1739-1664) ميليببببببه جببببببان والفرنسببببببي( 1639

 نضببباال ناضبببلوا والشبببغيلة العمبببال إن بالبببذكر الجبببدير ومبببن. اكيينباالشبببتر وصبببفوا

 لينبببين فالديميبببر ويفسبببر. االشبببتراكية األفكبببار تلبببك تحقيبببق أجبببل مبببن ومجيبببدا مديبببدا

 الن بببببام ُدك عنبببببدما: " بببببباآلتي وفشبببببلها الطوباويبببببة االشبببببتراكية نشبببببوء أسبببببباب

 ههبببببذ أن فبببببورا تببببببين النبببببور " الحبببببر" الرأسبببببمالي المجتمبببببع ورأو اإلقطببببباعي 

 أخبببذت الفبببور وعلبببى, واسبببتثمارهم الشبببغيلة الضبببطهاد جديبببدا ن امبببا تعنبببي الحريبببة

. عليببببه واحتجاجببببا االضببببطهاد لهببببذا انعكاسببببا االشببببتراكية المببببذاهب شببببتى تنبثببببق

 المجتمبببع تنتقبببد كانبببت فقبببد. طوباويبببة اشبببتراكية كانبببت البدائيبببة االشبببتراكية ولكبببن

 وتسبببعى. منبببه أفضبببل مبببان ا وتتخيبببل بإزالتبببه وتحلبببم وتلعنبببه  وتشبببجبه الرأسبببمالي

 الطوباويبببة االشبببتراكية ولكبببن. لألخبببالق منببباف االسبببتثمار ببببين األ نيببباء إقنببباع إلبببى
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 تفسبببر كيبببف تعبببرف تكبببن ولبببم. حقيقبببي مخبببرج إلبببى اإلشبببارة علبببى قبببادرة تكبببن لبببم

 تكتشبببببف كيبببببف ال و الرأسبببببمالي  الن بببببام  بببببل فبببببي المبببببيجورة العبوديبببببة طبيعبببببة

 علبببببى القبببببادرة االجتماعيبببببة قبببببوةال تجبببببد كيبببببف وال الرأسبببببمالية  تطبببببور قبببببوانين

 ( 48.) الجديد للمجتمع والخالقة االنتصار

الشبببببيوعي  الحبببببزب برنبببببامج فبببببي االشبببببتراكي التبببببراث عبببببن الحبببببديث إن أعتقبببببد

 التبببي الطوباويبببة االشبببتراكية مبببن أبعبببد التاريخيبببة  الناحيبببة مبببن يبببذهب  الالعراقبببي 

 وسببببعت  تدعبببب والتببببي العاملببببة  والطبقببببة الرأسببببمالي الن ببببام  هببببور مببببع انبثقببببت

 اإلنسبببان اسببتغالل فيبببه يلغببى جديبببد مجتمببع بنببباء إلببى واقعيبببة   يببر بيسببباليب ولكببن

 حسببببب ويتلقببببى  قدرتببببه حسببببب إنسببببان كبببل يعمببببل المجتمببببع  هببببذا وفببببي. لإلنسبببان

 تعريبببف أي فبببي عنهبببا االسبببتغناء يمكبببن ال جوهريبببة أفكبببار هبببذه إن وأعتقبببد. عملبببه

 الرأسببببمالي للن ببببام بببببديلك ر ُطبببب االشببببتراكي الن ببببام إن نببببرو وهكببببذا. لالشببببتراكية

 الشببببيوعي الحببببزب يعتبببببر التببببي العاملببببة الطبقببببة  هببببور مببببع آخببببر لن ببببام ولببببيو

 األفكبببار هبببي االشبببتراكي الفكبببري تراثبببه وإن .شبببيء كبببل وقببببل أوال حزبهبببا العراقبببي

 الطبقبببة مصبببال  عبببن للبببدفاع انببببرتالتبببي و  قبببرون سبببتة حبببوالي قببببل  هبببرت التبببي

 وبمبببا. لإلنسبببان اإلنسبببان اسبببتغالل نمببب خبببال جديبببد ن بببام فبببي وطموحاتهبببا العاملبببة

 االشبببببتراكيين فبببببإن والحريبببببة  والمسببببباواة العدالبببببة هبببببي االشبببببتراكية جبببببوهر أن

 ناضبببلت التبببي والثبببورات الحركبببات لجميبببع والنضبببالي الفكبببري التبببراث يسبببتلهمون

 جميبببع تسبببتلهمه عبببام إنسببباني تبببراث هبببو التبببراث هبببذا إن. األهبببداف تلبببك أجبببل مبببن

 والعسببببف االضببببطهاد ضببببد بصببببدق وتناضببببل ناضببببلت التببببي والحركببببات األحببببزاب

 الشببببيوعي العراقببببي الحببببزب برنببببامج مشببببروع يشببببير أن  ببببرو فببببال. والالمسبببباواة

 التقببببدمي اإلرث برنامجببببه  يضببببع وهببببو يسببببتلهم " الحببببزب أن إلببببى مقدمتببببه فببببي

 الحضببببببارة وعمببببببوم اإلسببببببالمية العربيببببببة والحضببببببارة الرافببببببدين وادي لحضببببببارة

 والمكونببببات والقوميببببات والكببببردي ربببببيالع الشببببعبين تببببراث عببببن فضببببال اإلنسببببانية 

 ."النضالي ورصيدها وطننا  في األخرو

 نبببوع تطبيبببق إلبببى وسبببعت وناضبببلت دعبببت والشخصبببيات التي الحركبببات نعبببت أمبببا

 فإنببببه   باالشببببتراكية   الرأسببببمالية  هببببور قبببببل والحريببببة والمسبببباواة العدالببببة مببببن

 فبببي يماالسبب الحركببات بتلبببك زاخببرا العببراق كبببان لقببد. علمببي و يبببر مجببازي وصببف

                                                             
 .الثالثة المكونة وأقسامها الثالثة الماركسية مصادر لينين  - 48
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 تخبببببوم فعلبببببى. المبببببيالدي والتاسبببببع الثبببببامن/ الهجبببببري والراببببببع الثالبببببث القبببببرنين

ببببة البابكيببببة الثببببورة انببببدلعت الشببببمالية الشببببرقية العببببراق  22 اسببببتمرت التببببي الخرمي 

 ثبببورة تكبببن ولبببم. عامبببا 15 دامبببت التبببي البصبببرة فبببي البببزنج ثبببورة لتليهبببا   عامبببا

 نمببببت والتببببي الكوفببببة فببببي القرامطببببة حركببببة بببببدأت حتببببى بعببببد  انتهببببت قببببد الببببزنج

 العبببراق رببببوع فبببي الثالبببث الهجبببري القبببرن مبببن الثببباني النصبببف طبببوال وانتشبببرت

 ومببببا الهجببببري الرابببببع القببببرن علببببى  اللهببببا بسببببطت حيببببث والبحببببرين  وسببببورية

 (49.) بعده

   االشبببتراكية كلمبببة اسبببتخدامه فبببي   ذلبببك مبببن أبعبببد البببوردي علبببى البببدكتور ويببذهب

 الخليفبببة عهبببد فبببي اشبببتراكية لحركبببة قائبببدا الغفببباري ذر أببببو الصبببحابي يعتببببر عنببدما

 أن باأل نيببببباء صبببببائحا الشبببببوارع يجبببببوب ذر أببببببو كبببببان فقبببببد. عفبببببان ببببببن عثمبببببان

:  وهببببي القببببرآن مببببن آيببببة يببببردد وكببببان. الفقببببراء علببببى كلهببببا أمببببوالهم يوزعببببوا

 بعببببذاب فبشببببرهم هللا سبببببيل فببببي ينفقونهببببا وال والفضببببة الببببذهب يكنببببزون والببببذين)

 الربببذة إلببى أخببرو ومببرة الشببام إلببى مببرة:  مببرتين ذلببك أجببل مببن ُنفببي وقببد..( الببيم

 (50.)فيها مات حيث

 التحليبببببل فبببببي تسبببببتهدف االشبببببتراكية أن هبببببو المجبببببازي االسبببببتخدام هبببببذا ومبعبببببث

 انقسبببام منبببذ فقبببدت التبببي والمسببباواة العدالبببة فيبببه تطببببق اجتماعيبببا ن امبببا األخيبببر

 ومببببع اإلنتبببباج  لوسببببائل الخاصببببة الملكيببببة  هببببور جببببراء طبقببببات إلببببى المجتمببببع

 هببببذه والمسبببباواة العدالببببة أجببببل مببببن والنضببببال المطالبببببة نزعببببة انبثقببببت فقببببدانها

 يقببببببول وكمبببببا البشبببببرو التبببببباريخ فبببببي عميقبببببا جببببببذورها تضبببببرب التبببببي النزعبببببة

 : كاوتسكي

 اإلنسببببان يببببدي حتبببى طبقبببات إلبببى المجتمبببع انقسبببام ي هبببر أن مبببا   الواقبببع فبببي"

 حلببببم فببببي نببببينالح هببببذا تعبيببببرات ونجببببد. القديمببببة المشبببباعية الحيبببباة إلببببى حنينببببه

 األر  علبببى البشبببرية وجبببود فجبببر عنبببد سببباد أنبببه يقبببال البببذي" البببذهبي العصبببر"

                                                             
    الثاني الجزء اإلسالمية  العربية الفلسفية في المادية النزعات: مروة حسين - 49

 

 12.   111و 76  " ينالسالط وعا : "الوردي علي الدكتور -  50
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 الكتبببباب شببببين ذلببببك فببببي شببببينهم الصببببينيون  الكالسببببيكيون األدببببباء وصببببفه والببببذي

 ."والالتينيين اإل ريق

 الكثيبببر نبببزوع لنبببا يفسبببر البببذي هبببو كاوتسبببكي إليبببه يشبببير البببذي الحنبببين إن أعتقبببد

 للطبقببببات وانحيببببازهم والمسبببباواة العدالببببة أهببببداف نحببببو والمثقفببببين المفكببببرين مببببن

 الطريببببق هببببذا فببببي جسببببيمة تضببببحيات وتقببببديمهم المسببببتغلة االجتماعيببببة والفئببببات

 .المختلفة التاريخ مراحل عبر

 :كاوتسكي ويضيف

ببببا"  يجببببد االجتمبببباعي التفبببباوت أن والقائلببببة دائمببببا تتببببردد التببببي الشببببائعة األفكببببار أم 

 إلبببببى المجتمبببببع انقسبببببام وأن اءاتهم كفببببب أو األفبببببراد مواهبببببب تفببببباوت فبببببي جبببببذوره

 الطبيعببببببة" نتبببببباج وبالتببببببالي" الغريزيببببببة اإلنسببببببان أنانيببببببة" نتبببببباج هببببببو طبقببببببات

 اجتماعيبببببة طبقبببببة اضببببطهاد إن. لهبببببا علمبببببي أسبببباو ال أفكبببببار فهبببببي  "اإلنسببببانية

 تببببباريخي تطبببببور نتببببباج ببببببل  "اإلنسبببببانية الطبيعبببببة" نتببببباج لبببببيو أخبببببرو لطبقبببببة

 ثمببة يكببن فلببم. األبببد إلببى يبقببى ولببن ادومبب موجببودا يكببن لببم اضببطهاد إنببه. للمجتمببع

 (51".) األبد إلى وفقراء أ نياء يبقى ولن دوما وفقراء أ نياء

 اوربببببا فببببي منتشببببرة كانببببت التببببي الطوباويببببة  االشببببتراكية التيببببارات جانببببب والببببى

 عديبببدة اشبببتراكية وتيبببارات من مبببات هنببباك كانبببت   عشبببر التاسبببع القبببرن أواسبببط

 تلبببببك تميبببببزت وقبببببد. والتريديونيبببببة كونيبببببةوالبا البرودونيبببببة: أبرزهبببببا مبببببن أخبببببرو

 فبببي. شبببمالها مبببن وبعببب  أورببببا أواسبببط فبببي الديمقراطيبببة الثبببورات بانبببدالع الفتبببرة

 فقبببد عنبببه  ر مبببا لمببباركو ونسببببت.  العلميبببة االشبببتراكية  هبببرت ال بببروف هبببذه

 ". ماركسيا" ليو بينه وصر  حياته في ذلك رف 

 بضبببعة لقضببباء بببباريو ىإلببب انجلبببز فريبببدريك جببباء 1844 سبببنة سببببتمبر/ أيلبببول فبببي

 كالهمبببا أسبببهم وقبببد. لمببباركو الحمبببيم الصبببديق الحبببين ذلبببك منبببذ فيصبببب  فيهبببا أيبببام

 وخاضببببا  ببببباريو فببببي آنببببذاك كانببببت التببببي الثوريببببة الحركببببة فببببي الحماسببببة بيشببببد

 أعبببباله  المببببذكورة االشببببتراكية والتيببببارات الن ريببببات مختلببببف ضببببد حببببادا نضبببباال

 و مببببباركو انتمبببببى 1847 بيبببببعر فبببببي و. الالسبببببالية فبببببي اليمينبببببي االتجببببباه وضبببببد

                                                             
 الفصل" التاريخ عبر االجتماعية والنضاالت االجتماعي التفاوت"   كاوتسكي - 51

 .األول
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 ببببارز بقسبببط وقامبببا". الشبببيوعيين عصببببة" هبببي للدعايبببة سبببرية جمعيبببة إلبببى انجلبببز

 تشببببببرين فببببببي و. لنببببببدن فببببببي المنعقببببببد العصبببببببة لهببببببذه الثبببببباني المببببببؤتمر فببببببي

 انجلبببز و مببباركو وضبببع المبببؤتمر  مبببن تكليبببف علبببى وبنببباء 1847 نبببوفمبر/الثببباني

 العلميببببببة شببببببتراكيةاال  هببببببرت وهكببببببذا. المشببببببهور" الشببببببيوعي الحببببببزب بيببببببان"

 التببببي المببببادي  لكتيكاوالببببدي التاريخيببببة الماديببببة  هببببي جديببببدة فلسببببفة لببببىإ مسببببتندة

 فببببي ممثلببببة األلمانيببببة الفلسببببفة فببببي صببببحي  هببببو مببببا كببببل مببببن مؤسسببببوها اسببببتفاد

 ببببببآدم ممبببببثال اإلنكليبببببزي واالقتصببببباد هيغبببببل  ويلهلبببببم وفريبببببدريك فورببببببا  لودفيبببب 

 هببببببذه وكانببببببت. الفرنسببببببية االشببببببتراكية والتجببببببارب ريكبببببباردو  وريجببببببارد سببببببميث

 . العالم في تقدما األكثر هي الثالثة البلدان

 آخببببر  علببببم كببببيي تكببببون  أن يمكببببن ال علمببببا  باعتبارهببببا العلميببببة  االشببببتراكية إن

 بمبببا االتجاهبببات وبمختلبببف باسبببتمرار تطويرهبببا األمبببر ويتطلبببب. مبببا يبببوم فبببي كاملبببة

 المراعببباة مبببع اة الحيببب تزكهبببا لبببم التبببي األجبببزاء مبببن وتشبببذيبها منهجهبببا  ذلبببك فبببي

 .تطبيقها عند بلد كل في الخاصة لل روف الدقيقة

 برنببببامج فببببي وردت التببببي" االشببببتراكي التببببراث سببببائر" بببببين أعتقببببد فببببإني وهكببببذا

 البببثالث األمميبببات وتبببراث الطوباويبببة االشبببتراكية تعنبببي الشبببيوعي العراقبببي الحبببزب

 ذلبببك فبببي ابمببب وتبعتهبببا  الماركسبببية رافقبببت التبببي االشبببتراكية المبببدارو تبببراث وكبببل

 هببببو بمببببا الحببببزب ويسترشببببد. االشببببتراكية بنبببباء فببببي الفاشببببلة السببببوفيتية التجربببببة

 فبببي الغنيببة  وتجارببببه الماركسببي للفكبببر فهمببه ضبببوء فببي التبببراث  هببذا فبببي صببحي 

 واالجتماعيبببببببة ةواالقتصبببببببادي السياسبببببببية العبببببببراق لشبببببببؤون معالجاتبببببببه مختلبببببببف

 االشببببتراكية اتوالتيببببار األحببببزاب كببببل مببببع ويتعبببباي  الحببببزب ويحتببببرم. والثقافيببببة

 الديمقراطيبببببة االشبببببتراكية بببببباألحزاب ببببببدءا   العالميبببببة السببببباحة علبببببى الموجبببببودة

 يقلببببد وال. واالشببببتراكية الشببببيوعية ببببباألحزاب مببببرورا الرابعببببة باألمميببببة وانتهبببباء

ن ويشبببتم يلعبببن وال أحبببدا  العراقبببي الشبببيوعي الحبببزب  معبببه يتطبببابق ال مبببن ويخبببو 

 يتنبببازل وال. العالميبببة االشبببتراكية ركبببةالح فبببي سبببابقا األمبببر كبببان كمبببا البببرأي  فبببي

 نضببباالت فبببي المسببباهمة"علبببى ويعمبببل. خاطئبببا يبببراه مبببا نقبببد فبببي حقبببه عبببن الحبببزب

 والتقدميببببببة اليسببببببارية واالجتماعيببببببة السياسببببببية والفعاليببببببات القببببببوو ومببببببؤتمرات

 واألسبببباليب  واألطببببر الببببنهج ديمقراطيببببة أمميببببة  حركببببة سببببياق فببببي والديمقراطيببببة

 برنببببامج مشببببروع فببببي ذلببببك جبببباء كمببببا." االجتماعيببببة والعدالببببة التقببببدم اجببببل مببببن

 .العراقي الشيوعي الحزب
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 لمناسبة الذكرو الثمانين لميالد الحزب الشيوعي العراقي

 

 حوار

 أمين داوداإلعالمي :  الحوار أجرو

 أن إال الثمبببانين  لسبببن( شبببروق أببببو) الحلبببوائي جاسبببم قالرفيببب تجببباوز مبببن ببببالر م

 الحضبببور دائبببم فهبببو متجبببددة  شببببابية بطاقبببة تشبببي والفكريبببة  الجسبببدية حيويتبببه

 واالجتماعيببببة  والثقافيببببة والسياسببببية الحزبيببببة الفعاليببببات أ لببببب فببببي والمشبببباركة 

 مببببن لعببببدد دقيببببق ومتببببابع نهببببم قبببارب أنببببه كمببببا كوبنهبببباكن  فببببي العراقيببببة للجاليبببة

 تلبببك  اليوميبببة سبببياحته أثنببباء مهمبببة  مبببادة تفوتبببه ال بحيبببث  االلكترونيبببة قبببعالموا

 كمببببا. وأصببببدقائه رفاقببببه شبببببكة علببببى تعميمهببببا  أو عليهببببا للتعليببببق يبببببادر أن دون

 ووسبببببائل وصبببببحافته وقيادتبببببه الحبببببزب لمواقبببببف وموضبببببوعي ذكبببببي راصبببببد أنبببببه

 فببببة والمختل المتفقببببة ن ببببره  ووجهببببات تقديراتببببه لتقببببديم دائببببم ومبببببادر إعالمببببه 

 والحركبببببة الحبببببزب علبببببى الرفببببباقي وببببببالحر  بالتواضبببببع تتسبببببم إيجابيبببببة ببببببرو 

 .الوطن ومستقبل الوطنية

 وعائلتببببه  الحلببببوائي جاسببببم ببببالرفيق عامببببا   عشببببرين مببببن أكثبببر منببببذ ارتبطببببت لقبببد

 السببببن  فببببارق ر ببببم صببببحبته  فببببي ووجببببدت المتبببببادل  واالحتببببرام المببببودة رببببباط

 الحببببزب  لمببببيالد الثمببببانين الببببذكرو أن فببببي فكببببرت ولببببذلك وفائببببدة  ومتعببببة إثببببراءا  

 عببببا  الحببببزب  تببببيريخ مببببن مهمببببة مفاصببببل يتنبببباول حببببوارا   معببببه أفببببت  أن تصببببل 

ببببِمها  فببببي الحلببببوائي الرفيببببق اِعها مببببن بببببل شببببهودها  مببببن واحببببدا   وكببببان ِخضَّ  ُصببببن 

 . الحوار هذا فكان فيها  والفاعلين

 تسببببيل - 1958 عببببام تمببببوز مببببن عشببببر الرابببببع ثببببورة قبببببل مببببا فتببببرة مببببن لنبببببدأ -

 بهببببا يتمتببببع كببببان التببببي الواسببببعة الجماهيريببببة تفسببببر كيببببف - الحلببببوائي الرفيببببق

 علببببى لهببببا والمشببببهود المعروفببببة وقدرتببببه حينببببذاك  العراقببببي الشببببيوعي الحببببزب

 الشبببعبية تلبببك جببباءت هبببل الشبببعب؟ جمببباهير ووثببببات وانتفاضبببات إضبببرابات قيبببادة

 عنببببو مببببن أم الحببببزب؟ يطرحهببببا كببببان التببببي الصببببحيحة  والشببببعارات البببببرامج مببببن

 الببببببدولي بببببببال رف مببببببرتبط األمببببببر إن أم حينببببببذاك؟ وأعضببببببائه وكببببببوادره قادتببببببه

 بببببببال رف أم االشببببببتراكي؟ المعسبببببكر ونجاحببببببات السبببببوفيتي اإلتحبببببباد وانتصبببببارات
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 مببببع جماهيريببببا ؟ ومكروهببببة عميلببببة كانببببت التببببي العراقيببببة  للسببببلطة الموضببببوعي

 فيبببه نكبببا وقبببت فبببي ُوِجبببدت الحبببزب  بهبببا تمتبببع التبببي الجماهيريبببة  تلبببك أن اإلقبببرار

 والتعببببذيب وللسببببجن البوليسببببية  للمطبببباردة يتعرضببببون وأعضبببباؤه  الحببببزب قببببادة

.. وتكببببتالت ضبببعف وحببباالت انهيببببارات أيضبببا   هنببباك كانببببت وقبببت وفبببي واإلعبببدام 

 .إلخ

 أعنببببي الحببببزب  جماهيريببببة عببببن الحببببديث: قببببائال   الحلببببوائي جاسببببم الرفيببببق يببببرد -

 تيكيبببدي ر بببم الغبببات المب بعببب  فيبببه ربمبببا تمبببوز  ثبببورة قببببل جماهيريبببة كتن يمبببات

 كحزبنبببببا وديمقراطيبببببة حزبيبببببة تن يمبببببات لديبببببه عراقبببببي حبببببزب هنببببباك لبببببيو أنبببببه

 أوسبببباط فببببي ونفببببوذه الحببببزب سببببمعة عببببن سببببيلتني إذا ولكببببن العراقببببي  الشببببيوعي

 سبببمعة للحبببزب كانبببت نعبببم  لبببك فبببيقول الجمببباهير  أوسببباط وفبببي الوطنيبببة  الحركبببة

 حزبيببببببة كتن يمببببببات الحببببببزب جماهيريببببببة مببببببن وأكبببببببر  أوسببببببع وهببببببي وهيبببببببة 

 لنضبببببال نتيجبببببة رئيسبببببي  بشبببببكل جببببباءت والنفبببببوذ الهيببببببة هبببببذه إن. وديمقراطيبببببة

 المعلنببببة  أهدافببببه تحقيببببق أجببببل مببببن النضببببال  فببببي لمثابرتببببه و الببببوطني  الحببببزب

 عشبببر الراببببع ثبببورة قامبببت فعنبببدما الشبببعب  جمببباهير مطالبببب جانبببب إلبببى والوقبببوف

 لجمببباهيروا الشبببيوعيين  مبببن هبببم السبببجن مبببن خرجبببوا البببذين كبببل كبببان تمبببوز  مبببن

 .الحقيقة هذه تعرف

 الثبببورة قيبببام قببببل الحبببزب  لقيبببادة عبببادل سبببالم الرفيبببق تبببولي أن القبببول يجبببدر كمبببا

 فقببببد الجماهيريببببة  هببببذه وترسببببيخ تعميببببق فببببي  بوضببببو  سبببباهم قليلببببة  بسببببنوات

 يسببببير كببببان التببببي االنعزاليببببة  السياسببببة قيادتببببه تحببببت المركزيببببة اللجنببببة عالجببببت

 مببع عالقتببه فببي خصوصببا   الحببزب  عمببل دينميببا جميببع وفببي سببابقا   الحببزب عليهببا

 ومالح اتهبببببا القبببببوو تلبببببك شبببببروط بمعالجبببببة وذلبببببك األخبببببرو  الوطنيبببببة القبببببوو

 نهايبببببة فبببببي للحبببببزب وقبببببدمت للجبببببادرجي مبببببذكرة فبببببي وردت التبببببي وتحف اتهبببببا 

 الحببببزب دعببببوة صببببدق حببببول شببببكوكها تبديببببد إلببببى بقببببوة سبببباعيا  1955 نيسببببان

 انحبببراف فتبببرة فبببي خبببا  شبببكلب تراكمبببت التبببي الشبببكوك تلبببك والجبهبببة  للتحبببالف

 وسبببلوكه ووثائقبببه بياناتبببه  فبببي وذلبببك االنعزالبببي  اليسببباري التطبببرف نحبببو الحبببزب

 .الالحق
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 للشبببعب  وإخالصبببه وتضبببحياته وجديتبببه البببوطني ونهجبببه الحبببزب سياسبببة أن كمبببا

. وشبببعبيته الحببزب جماهيريبببة تعببا م فببي مهمبببا   دورا   لعبببت فهببد  الرفيبببق زمببن منببذ

 العراقيببة الوطنيببة الحركببة مببع ومسببتبدا  فببي تعاملببه اسببيا  ق الملكببي الن ببام كببان لقببد

ببب الوطنيبببة األحبببزاب فيبببه كانبببت البببذي الوقبببت وفبببي .وأحزابهبببا  وتحبببل نشببباطها دتجم 

 النضبببال يواصبببل العراقبببي  الشبببيوعي الحبببزب كبببان جبببراء هبببذا التعسبببف  من ماتهبببا

 األربعينببببات فببببي البرجوازيببببة األحببببزاب طرحببببت لقببببد واإلرهبببباب  العسببببف ويتحببببدو

 مسببببعاها وفببببي .الجمبببباهير نضببببال لقيببببادة فقببببط  واحببببد حببببزب تيسببببيو ةموضببببوع

 وكلمببا تشبباء  متببى الحببزب هببذا نشبباط تجميببد إلببى ترمببي األحببزاب هببذه كانببت هببذا 

 الشبببببيبي حسببببين الشببببهيد الرفيببببق رد وقببببد. نشبببباطها علببببى القيببببود الن ببببام فببببر 

 وخيارنبببببا طريقنبببببا الوطنيبببببة الجبهبببببة) المعنبببببون هبكراسببببب المقتبببببر   هبببببذا مفنبببببدا  

 (.اريخالت

 الحبببرب فبببي السبببوفيتي اإلتحببباد بانتصبببارات أيضبببا   ارتبطبببت الحبببزب شبببعبية نأ كمبببا

 االشبببببتراكي  المعسبببببكر وقيبببببام والعلميبببببة  االقتصبببببادية ونجاحاتبببببه النازيبببببة  ضبببببد

 مصببدق  فببي عهببد الببدكتور محمببد إيببران فببي الببنفط تببيميم حتببى أنببه القببول ويمكببن

 تلببببك كبببللعببببت و .وكحركبببة وطنيببببة كحبببزب وضببببعنا علبببى إيجبببابي تببببيثير لبببه كبببان

 االشببببتراكية  األفكببببار شببببعبيةتنببببامي  فببببي ملحو ببببا   إيجابيببببا   دورا   لعبببببت العوامببببل 

 .وجماهيريته الحزب نفوذ اتساع وفي

 الكبببادحين علبببى تقتصبببر لبببم عنهبببا  نتحبببدث التبببي الجماهيريبببة  تلبببك أن المالحببب  -

 المثقفببببببين مبببببن واسببببببعة أوسببببباطا   شبببببملت بببببببل وكسببببببة  وفالحببببببين عمبببببال مبببببن

 بكببببل العراقيببببة الثقافببببة أن القببببول يمكببببن بحيببببث وفنببببانين  أدببببباء مببببن والمبببببدعين 

 وازدهبببرت نمبببت و يرهبببا  وتشبببكيل ومسبببر  وروايبببة وقصبببة شبببعر مبببن تفاصبببيلها 

 ضفافه؟ على أو الحزب  داخل

إلبببى  يعبببود تقبببديري فبببي والسببببب  الحلبببوائي جاسبببم الرفيبببقيسبببتطرد  صبببحي  هبببذا -

 المبببببدعين هببببؤالء وأحببببالم طموحببببات عببببن ُتعبببببر التببببي اإلنسببببانية  الحببببزب أهببببداف

 المجتمبببع نشبببوء مبببع نشبببي قبببديم  حلبببم فالعدالبببة .والحريبببة االجتماعيبببة العدالبببة فبببي

 والعدالببببة  وللحريببببة اإلنسببببانية للقضببببايا ميببببالون عببببام بشببببكل والمثقفببببون الطبقببببي 

 والمببببببدعين المثقفبببببين مبببببن فبببببالكثير فقبببببط  حزبنبببببا فيبببببه ينفبببببرد ال األمبببببر وهبببببذا

 .وأفريقيا وأسيا أوربا في الشيوعية باألحزاب ارتبطوا والمفكرين 
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 يتهسببببم   مببببا لوتحببببو    1958 عببببام تمببببوز مببببن عشببببر الرابببببع ثببببورةإلببببى  لننتقببببل -

 ومهنيببببة وديمقراطيببببة حزبيببببة من مببببات الثببببورة إلببببى قبببببل وسببببمعته الحببببزب بهيببببة

 فبببي األولبببى القبببوة العراقبببي  الشبببيوعي الحبببزب أصبببب  بحيبببث الثبببورة  بعبببد واسبببعة

 النفوذ؟ هذا كل أسباب أيكر في هي ما العراقي  الشارع

 عبببززت جديبببدة  عوامبببل ببببرزت تمبببوز ثبببورة بعبببد: قبببائال   الحلبببوائي الرفيبببق يجيبببب -

 الثبببورة فبببي الحبببزب مسببباهمة مقبببدمتها فبببي يقبببعو .وجماهيريتبببه الحبببزب نفبببوذ مبببن

 قببببل داخليبببا   منشبببورا   الحبببزب وزع فقبببد .لبببدعمها الواسبببع الجمببباهيري التحشبببيدو

 الفاعبببل دوره المنشبببور هبببذا لعبببب وقبببد جمببباهير ال وحشبببد للتهيبببؤ بيبببومين  الثبببورة

 تمبببوز  ثبببورة أهبببداف أن كمبببا األولبببى  سببباعاتها منبببذ للثبببورة الجبببادة المسببباندة فبببي

 .العراقبببي الشبببيوعي الحبببزب أهبببداف هبببي كانبببت واإلقطببباع  االسبببتعمار معببباداة فبببي

 الحببببزب شببببعبية مببببن الببببدعم هببببذا زاد وقببببد وقادتهببببا  الثببببورة الحببببزب دعببببم لببببذلك

 علبببى الحبببزب إصبببرار هبببو أهميبببة  األكثبببر العامبببل أن القبببول كبببنويم .وجماهيريتبببه

 نضببببال دون الثببببورة أهببببداف مببببن هببببدف يتحقببببق لببببم إذ الثببببورة  أهببببداف تحقيببببق

 خببببالل ومببببن الحببببزب  جريببببدة النشببببر فببببي  خببببالل مببببن عنيببببد  ودعببببائي جمبببباهيري

ببببو بالتيكيببببد اوهببببذ .الحببببزب ويقودهببببا ين مهببببا التببببي والوفببببود الم بببباهرات  مببببن عس 

 الزراعبببببي اإلصبببببال  نتبببببائج الفالحبببببون يبببببرو عنبببببدما فمبببببثال   .الحبببببزب جماهيريبببببة

 مببببن وهببببم اإلنجببببازات  هببببذه تحقيببببقفببببي   الشببببيوعيوندور و اإلقطبببباع  وانهيببببار

 الشبببببيء ونفبببببو الحبببببزب  حبببببول يلتفبببببوا أن الطبيعبببببي فمبببببن نضبببببالهم  يقبببببودون

 عببببن بحببببق نببببدافع كنببببا لقببببد الشببببعب  قطاعببببات وبقيببببة والمببببرأة للعمببببال بالنسبببببة

 الكببببريم عبببببد الثببببورة قائببببد جانببببب  إلببببى ووقفنببببا دعمنببببا كمببببا الجمبببباهير  مصببببال 

 .قاسم

 البببردة مالمببب  ببببدأت ثبببم أشبببهر  وبضبببعة سبببنة مبببن أكثبببر يسبببتمر لبببم ذلبببك ولكبببن -

 كردسبببتان  فبببي الحبببرب وإشبببعال السبببجون  فبببي الشبببيوعيين زج خبببالل مبببن تتضببب  

 تراجبببع علبببى بوضبببو  انعكبببو ممبببا ومن ماتبببه  الحبببزب صبببحافة علبببى والتضبببييق

م كيف الشارع  يف الحزب جماهيرية  المرحلة؟ هذه ُتَقي 

 هبببذه فبببي الحبببزب جماهيريبببة ارتبطبببت لقبببد: ببببالقول يبببرد الحلبببوائي جاسبببم الرفيبببق -

 ارتبببد وعنبببدما! قاسبببم الكبببريم لعببببد والُمسببباند المؤيبببد بموقفنبببا مبببا  حبببد إلبببى الفتبببرة 

 واألمببر الحببزب  سياسببة فببي مببا خلببال   هنبباك أن يعنببي وهببذا! الحببزب تراجببع قاسببم 
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 فكبببرة علبببى عبببراقيين  كشبببيوعيين تربينبببا فقببد الحبببزب  بسبببتراتيج علبببقمت رأيبببي فببي

 حزبنببببببا وكببببببان( اشببببببتراكية لثببببببورة تتطببببببور أن يجببببببب البرجوازيببببببة  الثببببببورة أن)

 أهميبببة حينبببذاك  وقيادتبببه الحبببزب ببببال فبببي يخطبببر يكبببن ولبببم الفكبببرة  بهبببذه متشبببرب

 شبببببببعارنا أن مبببببببن وببببببببالر م! مؤسسببببببباتي ديمقراطبببببببي ن بببببببام بنببببببباء وضبببببببرورة

 مببببع ولكببببن( ديمقراطيببببة أسببببو علببببى الحكببببم وإرسبببباء جمهوريببببةال صببببيانة)كببببان

 اتبعنببا ولببو .الحببزب لببدو راسببخاَ  يكببن لببم الشببعار  مببن الثبباني الجببزء فببإن األسببف 

 والنضبببال العمبببل أي اآلن  الحبببزب يمارسبببها التبببي السياسبببة نفبببو الوقبببت ذلبببك فبببي

 الوجهبببة بهبببذه الجمببباهير عبينببا لبببو أي مؤسسببباتي  ديمقراطبببي ن ببام بنببباء أجبببل مببن

 األخببببرو  ببببالقوو عالقاتنببببا ولكبببن قاسببببم  الكبببريم بعبببببد ربمبببا الصببببطدمنا نبببذاك حي

 هبببببو المؤسسببببباتي البببببديمقراطي الن بببببام ألن تمامبببببا   آخبببببر بشبببببكل سبببببتكون كانبببببت

 ينببببب كادرإ نببببي علببببىأن .السياسببببية القببببوو  البيببببة لمصببببلحة الجميببببع  لمصببببلحة

 األخبببرو  نيبببةالوط القبببوو ولكبببن  الحكبببم فبببي بببباالنفراد إال   تقببببل لبببن القوميبببة القبببوو

 عسبببكري انقبببالب حبببدوث فبببي ير بببب يكبببن لبببم البببذي السبببوفيتي  اإلتحببباد وحتبببى ببببل

 ديمقراطبببي ن بببامإقامبببة ب المطالببببة نإ .سياسبببة هكبببذا يعبببار  لبببم يكبببن العبببراق  فبببي

 ذلببببك فببببي الشببببعار بهببببذا تمسببببكنا ولببببو .ومعقببببول عببببادل مطلببببب هببببو مؤسسبببباتي

 بببه أتحببدث مببا ولكببن .تمامببا   آخببر بشببكل العببراق فببي األمببور سببارت فلربمببا الوقببت 

 .آنذاكيتبناها  يكن ولم اآلن يتبناها الحزب أخرو ستراتيجية هو اآلن

 البرلمببباني  الن بببام مبببن تسبببخر آراء النافبببذين  الحبببزب قبببادة بعببب  لبببدو كانبببت لقبببد

 للسبببلطة  العاملبببة الطبقبببة قيبببادة ضبببرورة علبببى وتؤكبببد! برجوازيبببا   ن امبببا   باعتبببباره

 أن أي القببببديم  بببببالفهم عالقببببة لببببه هببببذاو! بببببدونها حتببببى أو األخببببرو القببببوو مببببع

. أيببببديولوجيا إلببببى لببببتتحو   فقببببد صببببحيحة  تكببببن لببببم حينببببذاك  الحببببزب سببببتراتيجية

 أي الفكبببرة  هبببذه تحبببوي بعبببام  تمبببوز 14 ثبببورة قببببل صبببدرت حزبيبببة وثيقبببة هنببباك

  الوثيقببببة هببببذه وصببببدرت. اشببببتراكية ثببببورة إلببببى الديمقراطيببببة الثببببورة تطببببوير فكببببرة

 إقلبببيم من مبببة فبببي يحبببدث أن لبببه رادُيببب كبببان البببذي قلالنشبببقا الحبببزب معالجبببة عنبببد

 قيببام بعببد الحببزب قيببادة داخببل حببدثت  التببي الخالفببات السياسببية أن كمببا. كردسببتان

 وضبببببو  هنببببباك يكبببببن لبببببم إذ. الموضبببببوع هبببببذاب ذات عالقبببببة كانبببببت تمبببببوز  ثبببببورة

 االسبببتحقاق ببببين التنببباق  جبببراء سبببتراتيجي  تشبببو   هنببباك كبببان ببببل سبببتراتيجي 

 الواقبببببع وببببببين اشبببببتركية  ثبببببورة إلبببببى الثبببببورة تطبببببوير يتطلبببببب البببببذي الن بببببري

 مواقبببف مراعبباة ذلبببك إلببى يضببباف كمببا. ذلببك لتحقيبببق ينضببج لبببم الببذي الموضببوعي
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 علبببى تببؤثر كانبببت أألممببي للتضببامن صبببحيحة  يببر مفبباهيم مبببن انطالقببا   ت يالسببوفي

 . الباردة بالحرب ُيسمى كان ما  ل في أخطاء إلى قادتهوقد  الحزب سياسة

 الديمقراطيببة  أجببل مببن الكفببا  قضببية فببي ُمقصببرا   يكببن لببم الحببزب أن الحقيقببة فببي

 عببببام الحببببزب قيببببادة اجتمبببباع ففببببي. السببببتراتيجية فببببي  تشببببو   هنبببباك كببببان ولكببببن

بببميَّ  والبببذي  1959  عنبببه الصبببادرة الوثيقبببة فبببي وردت  ( البببذات جلبببد) باجتمببباع س 

 مجمببببل أن إال  . ديمقراطببببي ن ببببام أجببببل مببببن يناضببببل الحببببزب أن علببببى تببببن  فقببببرة

 والحكبببم الجمهوريبببة صبببيانة وهبببي الرئيسبببية  المهمبببة علبببى أكبببد الوثيقبببة ومحتبببو

 .األولوية سلم في ووضعها الوطني 

 فجمبببع الديمقراطيبببة  تحقيبببق سببببيل فبببي جمببباهيري بعمبببل القيبببام الحبببزب لقبببد حببباول

 .جماهيريبببة بحملبببة للقيبببام وثقافيبببة تمهيبببدا   سياسبببية شخصبببيات مبببن توقيبببع  ألبببف

بببد الحبببزب ولكبببن  مبببع السبببلطة مفاوضبببات ببببدأت عنبببدما وأوقفبببه  النشببباط هبببذا جمَّ

 فببببي كببببان خطينببببا إن الحقيقببببةفببببي  .لتلببببك القضببببية هببببذه وأخضببببع الببببنفط  شببببركات

 ال المهمتببببببين أن  حببببببين فببببببي الوطنيببببببة  للقضببببببية الديمقراطيببببببة قضببببببية إخضبببببباع

 فبببببببي  بببببببل  يبببببببباب   للمخببببببباطرضبببببببة معر   إن وطنيبببببببة الحكبببببببم إذ تتعارضبببببببان 

 .الديمقراطية

 قاسبببم علبببى يفبببر  أن الممكبببن مبببن كبببان قراطيبببة الديم مطلبببب علبببى إصبببرارنا إن

 سبببتة خبببالل للببببالد دسبببتور بوضبببع وعبببد قبببد كبببان وإنبببه خصوصبببا   للتنفيبببذ  المببببادرة

 يمببببارو الجببببادرجي كامببببل بقيببببادة الببببديمقراطي الببببوطني الحببببزب كببببان لقببببد. أشببببهر

 جببببديا   ضببببغطا   أيضببببا   نحببببن مارسببببنا ولببببو. الناحيببببة هببببذه فببببي قاسببببم علببببى الضببببغط

 .تماما   آخر بمنحى العراق في األمور سارت فلربما

 تحببدث كانببت عنببدما المثببال سبببيل فعلببى. مبببررة  يببر تراجعببات الحببزب مببارو لقببد

 عبببن للبببدفاع الرفببباق يبببدعو ولبببم عنهبببا يسبببكت الحبببزب كبببان رفاقنبببا  ضبببد اعتبببداءات

 مارسببببنا لقببببد. شببببعبنا تقاليببببد مببببع يتناسببببب وال مقبببببول   يببببر أمببببر وهببببذا. أنفسببببهم

 لجنتهبببا سبببكرتير وكنبببت( واسبببط) الكبببوت ف بببةمحا فبببي البببنفو عبببن البببدفاع سياسبببة

 .نهائيا   توقفت حتى بدأت أن ما التي لالعتداءات ا  حد ووضعنا المحلية

 البعثيبببين نجبببا  تفسبببر كيبببف  1963 عبببام البببدموي شبببباط 8 نقبببالبإلبببى ا لننتقبببل -

 العراقي؟ الشيوعي الحزب بشعبية يتمتع ال حزبهو و أقلية  كانوا وهم فيه 
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 األمريكيبببة المخبببابرات دور فبببي يكمبببن السبببر أن: يجيبببب وائيالحلببب جاسبببم الرفيبببق -

 الوثبببببائق ذلبببببك كشبببببفت كمبببببا البعبببببث  قبببببادة مبببببع الوثيبببببق وتعاونهمبببببا واالنكليزيبببببة

 البعببث حببزب قببادة مببن عببدد أيضببا   ذلببك عببن وكشببف سببرية  كانببت التببي البريطانيببة

 الببببنفط وشببببركات إقليميببببة دول وبببببدعم المببببذكورة المخببببابرات سبببباهمت لقببببد. ذاتببببه

 وسببببببل مقدماتبببببه وإقبببببرار وتمحبببببي  بدراسبببببة االنقبببببالب خطبببببة اصبببببيلتف بوضبببببع

 لتخبببدير المواعيبببد تكبببرار تكتيبببك ذلبببك فبببي بمبببا الفعبببل ردود معالجبببة وكيفيبببة تنفيبببذه

 إلبببى للنبببزول السبببال  علبببى مجببباميع بتبببدريب والتوصبببية لالنقبببالب المعاديبببة القبببوو

 قيببببام فببببي الصببببفر سبببباعة توقيببببت وحتببببى. الصببببفر سبببباعة بعببببد مباشببببرة الشببببارع

 فعيونبببه المبا تبببة  قاسبببم عقليبببة دراسبببة إلبببى اسبببتند فقبببد النهبببار  أثنببباء قبببالباالن

 داخببببل واضبببب  نفببببوذ للبعثيببببين كببببان أنببببه ننسببببى ال أن ويجببببب. الليببببل فببببي مفتوحببببة

. الشببببيوعي للحببببزب معاديببببا   كببببان حينببببذاك  الجببببي  فببببي األعلببببى فالطبببباقم الجببببي  

ن  قبببد كبببان واسبببعا   تحالفبببا   إن كمبببا  واإلقطببباعيين نوالناصبببريي القبببوميين ضبببم تكبببوَّ

 الحركبببة إلبببى باإلضبببافة تمبببوز  ثبببورة مبببن مصبببالحه تضبببررت مبببن وكبببل والبببرجعيين

 فتبببباوو ننسببببى ال أن ويجببببب. قاسببببم مببببع مختلفببببة كانببببت التببببي الكرديببببة  القوميببببة

 .االنقالب نجا  في ساعدت العوامل تلك كل. الدين رجال بع 

 نزاهتبببه  بببمر وهبببو. سياسبببيا   تن يمبببا   يملبببك يكبببن لبببم قاسبببم أن ننسبببى ال أن ويجبببب

 حتبببى إنبببه ببببل هشبببا   السياسبببي الوضبببع جعلبببت سياسبببته أن إال المعروفبببان  وشبببرفه

 اسببببتطاع ولببببذلك. االنقالبيببببين ومقاومببببة الثببببورة عببببن الببببدفاع مببببن الجمبببباهير منببببع

. وحبببببدهما والشبببببرف النزاهبببببة تنفبببببع ال السياسبببببة ففبببببي انقالبهبببببم  إنجبببببا  هبببببؤالء

 لببببم يكببببن ممكنببببا   آنببببذاك  المعقببببد الوضببببع إدارة علببببى قببببادرة قياديببببة كفبببباءة فبببببدون

 حينهببا  فببي للغايببة صببعبا   كحببزب وضببعنا وكببان. تمببوز 14 مكتسبببات علببى الحفببا 

 الحبببزب  سياسبببة تعبببديل عبببادل سبببالم الرفيبببق حببباول وقبببد. ضبببدنا قاسبببم وقبببف حيبببث

 مبببببع جسبببببور وبنببببباء(  بقاسبببببم االرتبببببباط بفبببببك)  عنبببببه التعبيبببببر يمكبببببن مبببببا باتجببببباه

 مببببع جسببببور بنبببباء عببببدم علببببى ةمصببببمم كانببببت األخببببرو القببببوو أن إال  . اآلخببببرين

 .شباط انقالب عشية أي متيخرة  جاءت المحاولة هذه فإن وللحقيقة. الحزب

 ثبببم نتائجبببه؟ هبببي ومبببا أسببببابه؟ هببي مبببا  1967 عبببام الحبببزب انشبببقاق إلبببى لننتقببل -

 .تجنبه؟ الممكن من يكن ألم
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 فبببي وهبببو. لحدوثبببه فكبببري أسببباو هنببباك وكبببان وكبيبببرا   واسبببعا   كبببان االنشبببقاق -

 أعقبتبببه ثبببم شبببباط  8 انقبببالب حبببدث سبببنوات ببضبببع االنشبببقاق فقببببل ألهبببم ا رأيبببي

 لببببدو سببببلبية أثببببارا   تركببببت ولكنهببببا. عنهببببا الحببببزب تراجببببع التببببي آب  خببببط سياسببببة

 وعلبببى شبببباط 8 انقبببالب علبببى فعبببل كبببرد يسبببارية نزعبببة ببببرزت إذ الحبببزب  قاعبببدة

 مبببن الحببزب  قبببادة بعبب  النزعببة هبببذه  ببذو وقببد. الحبببزب وتراجعببات آب  سياسببة

 خيبببري زكبببي الرفيقبببان كتبببب فمبببثال   .بهبببم خاصبببة وتقييمبببات مشببباريع طبببر  لخبببال

 منبببذ يمينيبببة ويعتبرهبببا الحبببزب سياسبببة يبببدين لهمبببا  ُمشبببتركا   تقييمبببا   الحببباج وعزيبببز

 علبببببم دون الحبببببزب  كبببببوادر علبببببى التقيبببببيم هبببببذا توزيبببببع وتبببببم. تمبببببوز 14 ثبببببورة

 ذلببببك فخلببببق. الحببببزب لقاعببببدة المشببببترك التقيببببيم ووصببببل بببببل الحببببزب  وموافقببببة

 لبببدو ضبببعيفا   كبببان بالمسبببؤولية الشبببعور إن كمبببا. االنشبببقاق لحبببدوث فكريبببة أرضبببية

 دورا   لعبببببا نببببوري  الببببدين وبهبببباء الحبببباج عزيببببز أن وأعتقببببد الحببببزب  قببببادة بعبببب 

 ولبببدوافع وقبببديم  كبيبببر خبببالف االثنبببين ببببين كبببان فقبببد االنشبببقاق  حبببدوث فبببي سبببيئا  

 .ذاتية

 هنبببباك وكانبببت. النشببببقاقل نزعبببة لديبببه لمببببن الفرصبببة هيببببيت الفكريبببة األرضبببية إن

 مشببباكلنا نحبببل أن نسبببتطيع مببؤتمر لعقبببد نتوجبببه لبببم أننببا وهبببي سبببابقا   لبببدينا مشببكلة

 الحزبيبببة فبببالمؤتمرات االنشبببقاق  حبببدوث فبببي األسبببباب أحبببد رأيبببي فبببي وهبببذا.داخلبببه

 كانبببت حبببال فبببي الجديبببدة  القيبببادة انتخببباب فيهبببا بمبببا المشببباكل  لحبببل الفرصبببة تبببوفر

 أحزابنبببا أن هبببو لالنشبببقاقات آخبببر سببببب هنببباك إن مببباك. القيبببادة تغييبببر هبببي مشببكلةال

 اآلن  الحببببزب مببببؤتمرات قارنببببت فلببببو. الداخليببببة حياتهببببا فببببي ديمقراطيببببة تكببببن لببببم

 عنبببه الحبببديث ويجبببري نفسبببه مرشببب  كبببل يقبببدم حيبببث الفبببردي الترشبببي  وطريقبببة

 األخطببباء إن. كبيبببرا   فارقبببا   لوجبببدت السبببابق  الترشبببي  طريقبببة مبببع إيجاببببا  أو سبببلبا  

 كببببان تمببببوز  14 ثببببورة أثنبببباء ففببببي. صببببحي  بشببببكل ُتعببببالج تكببببن ملبببب والنببببواق 

 اآلن تالحببب  حبببين فبببي. يفعبببل لبببم لكنبببه مبببؤتمر مبببن أكثبببر يعقبببد أن الحبببزب بإمكبببان

 علببببى الحببببزب قببببدرة فببببي فائببببدتها تتمثببببل التببببي الحببببزب  مببببؤتمرات عقببببد انت ببببام

 أن الحقيقببببة. الصببببعوبة بالغببببة  ببببروف  ببببل فببببي ثببببابتتين قببببدمين علببببى الوقببببوف

 االنشببببقاق فقبببببل. لببببه تهيببببي قببببد الحببببزب كببببان ثوريببببا   مببببدا   أجهبببب  1967 انشبببقاق

 هببببذه نتببببائج وكانببببت الكليببببات  مع ببببم فببببي الطالبيببببة الحببببزب قببببوائم فببببازت بقليببببل 

 !االنشقاق أجهضه ثوري مد بوادر على واضحا   مؤشرا   االنتخابات 
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 الجبهببببة)فتبببرة وهببببي التقييمبببات  فيهبببا كثببببرت ملتبسبببة فتببببرة عبببن اآلن لنتحبببدث - 

م كيف البعث  مع( الوطنية  الفترة؟ تلك تقي 

 خطببببي   للجبهبببة دخولببببه يعتببببر ال الحبببزب: قببببائال   الحلبببوائي جاسببببم الرفيبببق يجيبببب -

 بينهبببا ومبببن العراقبببي  الشبببعب لصبببال  كثيبببرة مكاسبببب حبببدثتوبعبببده  قيامهبببا فقببببل

 الببببنفط  وتببببيميم واالتحببببادات  النقابببببات بعبببب  وفببببي األدببببباء إتحبببباد فببببي تحالفاتنببببا

 الكرديبببببة القضببببية نقلبببببت التببببي آذار  11 واتفاقيببببة راعبببببي الز اإلصببببال  وتوسببببيع

 للجمبببباهير  المعاشببببي المسببببتوو وارتفبببباع العمببببل  قببببانون وإصببببدار نوعيببببة  نقلببببة

 مبببن هبببي األسبببباب وهبببذه و يرهبببا  األميبببة وتقلبببي  العبببراق  مبببن البطالبببة و يببباب

 السبببلبيات علبببى الحبببزب سبببكوت ولكبببن. الجبهبببة قيبببام علبببى االتفببباق إلبببى أوصبببلتنا

 يكببببون أن أو الصببببمت نلتببببزم ال أن بنببببا المفببببرو  مببببن وكببببان خطببببي ال هببببو كببببان

 المشبببترك العمبببل ميثببباق ففبببي. فاضبببحة تجببباوزات علبببى خصوصبببا   خافتبببا   صبببوتنا

 مشببببتركة قيببببادة الوطنيببببة الجبهبببة)  يقببببول نبببب  هنبببباك كبببان معهببببم  وقعنبببباه البببذي

 .للجبهة قيادتهم بموضوعة يثقفون بدأوا البعثيين ولكن(. والوطن للشعب

 البعبببث حبببزب قيبببادة علبببى يبببن  تقريبببرا   الثبببامن مبببؤتمرهم أصبببدر 1974 عبببام وفبببي

 يعتبببببر قببببرارا   الثببببورة قيببببادة مجلببببو اصببببدر ثببببم. والمجتمببببع الدولببببة لمؤسسببببات

 أن الفتبببرة تلبببك فببي بإمكاننبببا وكببان. للتطبيبببق ُملزمببا   قانونبببا   الثببامن  المبببؤتمر تقريببر

 يمثبببل لبعبببثا ببببه يقبببوم مبببا أن باعتببببار القضبببية  بهبببذه ونتمسبببك ونحبببتج نعتبببر 

 الحببببزب سيسببببتطيع عنببببدها. الطببببرفين بببببين عليببببه قببببعالمو   لالتفبببباق فاضببببحا   خرقببببا  

 إننبببا. تعمبببل الديمقراطيبببة من ماتبببه جميبببع وكانبببت ثبببابتتين  قبببدمين علبببى الوقبببوف

 بعببد انسببحابنا مببن بكثيببر  أفضببل الحببزب وضببع لكببان الفتببرة  تلببك فببي انسببحبنا لببو

 ُمضببر هببو كببم التجربببة هببذه مببن تعلمنببا لقببد. التراخببي مببن سببنوات أربببع مببن أكثببر

 اآلن. للحبببزب والتن يمبببي والفكبببري السياسبببي االسبببتقالل عبببن تنبببازل يحبببدث عنبببدما

 خسبببارة ببببه سبببتلحق السبببلطة خبببارج حبببزب أي) أن وهبببي أخبببرو ن بببر وجهبببة لبببدي

.  ديمقراطيبببة مؤسسبببات فيبببه لبببيو ن بببام وفبببي السبببلطة فبببي حبببزب مبببع تحبببالف إن

 السياسببببي اسببببتقالله علببببى  ببببةالمحاف الحببببزب  يسببببتطيع أن المسببببتحيل مببببن ألنببببه

 .والتن يمي والفكري

 صحيحة؟ وقتها سياستنا كانت هل المسل   الكفا  فترة إلى اآلن لنذهب -
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 تخيببببل أسببببتطيع ال إذ. منهببببا مفببببر وال صببببحيحة  كانببببت األنصببببار تجربببببة أن أعتقببببد

 بهبببا  نفخبببر التبببي الفتبببرات مبببن وهبببي. االتجببباه بهبببذا نبببذهب لبببم لبببو الحبببزب وضبببع

 منسببجما   كببان فالنصببير. الحركببة فببي مسبباهمته علببى نادمببا   نصببيرا   تجببد مببا ونببادرا  

 أن أعتقببببد. بحياتببببه للتضببببحية مسببببتعدا   وكببببان بيفعالببببه  أقوالببببه وربببببط نفسببببه  مببببع

 فبببي كبيبببرا   سياسبببيا   خطبببي   ارتكبببب الحبببزب ولكبببن صبببحيحة  كانبببت الحبببزب سياسبببة

( . أوك)و( حبببببدك)بببببين الصببببراع فببببي محايببببدا   موقفببببا   الوقببببوف مببببن تمكنببببه عببببدم

 وبعبببدها  (حبببدك)وجبببود لعبببدم صبببحيحا   يكبببن لبببم( جوقبببد)جبهبببة فبببي الحبببزب ولفبببدخ

 الحبببزب ببببرأعتُ  إذ صبببحيحا   أيضبببا   البببدخول هبببذا يكبببن ولبببم  (جبببود) جبهبببة فبببي دخبببل

 أدت صببببراعات فببببي ودخلنببببا(. جوقببببد)فببببي عضببببويته تجميببببد فببببتم  (أوك)ل معاديببببا  

 فبببي الحبببزب يبببدخل ال أن المفتبببر  مبببن وكبببان! بشتاشبببان مجبببزرة إلبببى بعبببد فيمبببا

 الحبببزب دخبببول أن إذ. سبببواء حبببد علبببى (وأوك حبببدك) فيهبببا يشبببارك لبببم جبهبببة أي

 عبببدد لبببدينا كبببان. الثببباني الطبببرف معببباداة يعنبببي اآلخبببر  دون الطبببرفين مبببن أي مبببع

 مبببع الميبببل  وهبببذا. ذاك أو الطبببرف هبببذا إلبببى يميلبببون ممبببن والكبببوادر  القبببادة مبببن

 إلببببى دييبببؤ ربمبببا نشبببباطهم  قواطبببع فبببي بهبببا يتمتعببببون التبببي الصبببالحيات هبببام 

 !حدث ما وهذا صارم  حيادي موقف بدون ضبطها  يمكن ال نتائج

 السياسبببببي التنببببازل أن اسبببببتنتاج  إلببببى توصببببلنا البعبببببث مببببع جبهتنبببببا تجربببببة مببببن

( وجبببود جوقبببد) فبببي جبهتنبببا تجرببببة ومبببن. صبببحيحا   يكبببن لبببم والتن يمبببي والفكبببري

 لاالسببببتقال لنببببا تببببوفر لببببو حتببببى جبهببببة  أيببببة فببببي للمشبببباركة النزعببببة أن نسببببتنتج 

 أن يجببببب إذ. بببببالمطلق صببببحيحا   لببببيو أمببببر هببببو والتن يمببببي  والفكببببري السياسببببي

 هببي ومببا أفاقهببا؟ هببي مببا ُنببدرك وأن فيهببا  نشببارك أن قبببل جبهببة كببل حببال نببدرو

 .نتائجها؟

 الخبببامو  مبببؤتمره أعنببي الحبببزب  حيببباة فببي ومفصبببلية مهمبببة محطببة إلبببى لننتقببل -

 .عنه؟ تقول ماذا والتجديد  الديمقراطية مؤتمر

 مببببؤتمر فعببببال   الخببببامو المببببؤتمر أعتبببببر أنببببا: الحلببببوائي جاسببببم الرفيببببق قببببولي -

 نفسببببي مببببع انسببببجاما   أكثببببر أصبببببحت المببببؤتمر هببببذا ففببببي. والتجديببببد الديمقراطيببببة

 معترضبببا   كنبببت فقبببد. تجبببددت قبببد وأيديولوجيتبببه الحبببزب سبببتراتيجية وجبببدت عنبببدما

 طرحببببت حيثمببببا عليهببببا علنببببا   أعتببببر  وكنببببت القديمببببة  الحببببزب سببببتراتيجة علببببى

 فببببي يحبببدث أن يمكبببن ال الخبببامو  المبببؤتمر فببببي حبببدث ومبببا. والتصبببويت للنقبببا 



131 

 

 وفكريببببا   سياسببببيا   الحببببزب بنبببباء نعيببببد أن نريببببد كنببببا فيببببه إذ األخببببرو  المببببؤتمرات

ببببب  يبببببر المبببببؤتمر خبببببالل النقاشبببببات وكانبببببت. وقيبببببادة  أي تجببببباوز يمكبببببن وال  دةمقي 

 محببببددةال الالحقببببة  المببببؤتمرات فببببي يحببببدث لببببم وهببببذا. مفتببببو  وزمنببببه مقتببببر  

 .أيام بثالثة

 ولكببببن الخببببامو  المببببؤتمر فببببي حببببدث الببببذي بالتجديببببد يقتنببببع لببببم مببببن هنبببباك ربمببببا

 علببببى ُعقببببدت التببببي اآلمببببال ولكببببن مسببببتمرة أعتقببببد  كمببببا  لببببت  المببببؤتمر روحيببببة

 صببببببعب موضببببببوعي ب ببببببرف اصببببببطدمت قببببببد ربمببببببا الخببببببامو  المببببببؤتمر نتببببببائج

 تنببببت ال أن أجبببل مبببن سبببقوطه  قببببل األر  َعقَّبببم قبببد كبببان حسبببين  فصبببدام.ومعقبببد

 !مجددا   الشيوعية بذرة

 عبببن تقبببول مببباذا الحلبببوائي  جاسبببم للرفيبببق قلبببت الحبببوار  هبببذا ُننهبببي نأ قببببل  -

 العراق؟ واحتالل حسين  صدام ن ام سقوط منذ أي الحالية  الحزب سياسة

 بهبببا اتسبببم التبببي والصبببراحة  الوضبببو  ببببنفو أجببباب الحلبببوائي جاسبببم الرفيبببق -

 المعارضببببة) فببببي وتببببتلخ  واضببببحة اآلن زبالحبببب سياسببببة:  فقببببال الحببببوار هببببذا

 هنببببباك لبببببيو إذ منبببببه  أفضبببببل خيبببببارا   أرو وال صبببببحي   خيبببببار وهبببببو( اإليجابيبببببة

. اآلن المطلقببببببة المعارضببببببة أؤيببببببد ال وأنببببببا المطلببببببق  للعببببببداء سياسببببببية مبببببببررات

 مصبببلحة فبببي يصبببب ال ذلبببك ولكبببن بنفسبببها  نفسبببها ُتهبببريء اآلن الحاكمبببة األحبببزاب

! هكبببذا؟ الوضبببع سيسبببتمر متبببى إلبببى ولكبببن يسبببار ال مصبببلحة فبببي وال العلمبببانيين 

بببرع أن وعلينبببا يسبببتمر  أن يمكبببن ال األمبببر أن واثبببق أنبببا  خبببالل مبببن التغييبببر  فبببي ُنسَّ

 أن علينبببا التبببي الجمببباهير  يبببؤذي خطبببي أي أمبببام نسبببكت ال وأن الصبببائبة  مواقفنبببا

 المطالبببب هبببذه تكبببن لبببم لبببو حتبببى مطالبهبببا  جانبببب إلبببى ونقبببف باسبببتمرار  نحركهبببا

 .األولويات نم لدينا

 فببببي معهببببا تعاونببببا التببببي فبببباألحزاب حاليببببا   موضببببوعها انتهببببى للجبهببببة بالنسبببببة

 والتحبببببالف البببببديمقراطي للتيبببببار اتجبببببه والحببببزب السبببببلطة  فبببببي أصببببببحت السببببابق

 التيبببار  هبببذا فبببي داينمبببو والحبببزب الميبببدان  هبببذا فبببي صبببحيحة وسياسبببته المبببدني 

 فبببي كثيبببرا   تغيبببر لبببن ولكنهبببا مناسببببة  سبببتكون القادمبببة االنتخاببببات نتبببائج أن أعتقبببد

 ويرفبببببع مفيبببببد الديمقراطيبببببة  القبببببوو لصبببببال  تغييبببببر أي ولكبببببن القبببببوو  تبببببوازن

   .األمام نحو أخرو خطوات ويقدمنا المعنويات 

 2114آذار  19
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 رسالة مفتوحة إلى الدكتور عبد الحسين شعبان

 جاسم الحلوائي

 إرسببال أروم وكنببت. هللا دعببب عببامر الفقيببد عببن كتابببك إهببدائي علببى بالشببكر لببك توجهببت لقببد

 أن طالمببببا المالح ببببات نشببببر قببببررت و ذلببببك عببببن عببببدلت ولكنببببي شخصببببيا   لببببك مالح بببباتي

 إنهبببا ببببل للكتببباب  كالسبببيكية بقبببراءة لبببيو أنشبببره  ومبببا. القبببراء متنببباول فبببي أصبببب  الكتببباب

 .مالح ات مجرد

عببببي وعنوانببببه الفر" عببببامر عبببببد هللا  النببببار ومببببرارة األمببببل"إن قراءتببببي لكتابببببك الموسببببوم 

بببب" فصببببل سبببباخن مببببن فصببببول الحركببببة الشببببيوعية" رت انطببببباعي االيجببببابي عببببن شببببكل  ي 

لقبببد خيبببب (. صبببفحة مبببن القطبببع الكبيبببر 344يقبببع الكتببباب فبببي ) الكتببباب وحجمبببه وفهرسبببته 

عبببن االخبببتالف فبببي وجهتبببي  وهنبببا ال يبببدور الحبببديث. الكتببباب أملبببي فبببي الكثيبببر مبببن مواضبببيعه

الوطنيبببة والقوميبببة والماركسبببية و يرهبببا   وال عبببن االخبببتالف فبببي مفببباهيم  السياسبببية نبببان ر

الحبببديث يبببدور حبببول تنببباول  يبببر منصبببف  مبببانإ .ةمفهومبببو مشبببروعة فمثبببل هبببذه االختالفبببات

 . ألمور مهمة في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي

 : وهذه بع  األمثلة  على سبيل المثال ال الحصر

عبببن [ مر عببببد هللاعبببا]عبببدت لسبببؤاله : "مبببن الكتببباب مبببا يلبببي 85تبببذكر فبببي الصبببفحة : أوال  

ومسببببؤولية  لببببم ينببببف مسببببؤولية الحببببزب الشببببيوعيملببببف كركببببوك وعلببببى الببببر م مببببن أنببببه 

  لكنببببه عببببار  الروايببببة السببببائدة فببببي حينهببببا (البببببارت)سببببتاني الحببببزب الببببديمقراطي الكرد

  (جفبببي الحقيقبببة تشبببويهها  )والتبببي اسبببتخدمها قاسبببم ضبببد الشبببيوعيين والتبببي تبببم تلوينهبببا 

: " وتنتهبببي الفقبببرة بمبببا يلبببي..." الحقبببا   2113-1968ث سبببيما فبببي  بببل حكبببم حبببزب البعبببوال

مبببين العبببام السبببابق للحبببزب كبببان مسبببؤوال األوببببالعودة للوثبببائق فبببان الرفيبببق عزيبببز محمبببد 

 (ج. خط التشديد  ير موجود في األصل. )حزبيي عن لجنة محلية كركوك

 .سيذكر لك هنا ثالث شهادات محايدة ومهنية قبل التعليق على كالمك

 كركببببوك أحببببداث فعلببببت مببببا بقببببدر الشببببيوعيين آذو شببببيء ال: " بطبببباطو حنببببا حببببثالبا يقببببول

 األحبببداث هبببذه أن اآلن مؤكبببدا   أصبببب  فقبببد ذلبببك  ومبببع(. يوليبببو) تمبببوز 16 ـببب 14 فبببي الدمويبببة

برة تكبببن لبببم  األحبببداث هبببذه تعبببزو أن ويمكبببن. بهبببا سبببمحوا هبببم وال زعمبببائهم  قببببل مبببن مبببد 

 لح ببات فببي شببائعة كانببت التببي القصببوو سببوةالق أفعببال مببن األزمنببة  تلببك طبيعببة إلببى جزئيببا  

 . (1)" الطبيعي  ير والغليان االجتماعي االستقرار عدم

 مقالتبببه فيببببدأ أخبببرو بصبببيغة ولكبببن بطببباطو قالبببه مبببا فيكبببرر هللا  فبببت  جبببرجيو الكاتبببب أمبببا 

 مبببن العبببراقيين والشبببيوعيين العراقبببي الشبببيوعي الحبببزب يلحبببق لبببم:" ببببالقول الموضبببوع عبببن
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 تمببببوز شببببهر مببببن عشببببر والخببببامو عشببببر الرابببببع وقببببائع بهببببم لحقتهمبببباأ مببببا قببببدر...   أذو

 كثيبببرة حقبببائق انكشببباف ضبببدهم  العبببام الشبببعور تخفيبببف فبببي كثيبببرا   شبببيئا   يفعبببل ولبببم. 1959

 والقتبببل النهبببب أعمبببال ُعريبببت أن وبعبببد مبببنهم  للنيبببل أعبببداؤهم ابتدعبببه خيبببال محببب  كانبببت

 الصبببحف هجببوم أحدثتببه ومبببا. وتهويببل مبالغببات مبببن الخارجيببة اإلعببالم أجهبببزة ألبسببتها عمببا

". النفببببوو فبببي عميقبببة آثببببار مبببن للشبببيوعيين المعاديبببة( قاسببببم) لحكبببم المعارضبببة المحليبببة

 يقببببل ال البببذي وبالشبببكل اآلن المؤكبببد حكبببم فبببي ببببات مبببا أن علبببى: " قبببائال   هللا فبببت  ويضبببيف

 الحبببزب قبببادة إن. سببباعتها بنبببت هبببي وإنمبببا مبببدبرة  تكبببن لبببم األليمبببة األحبببداث تلبببك أن الجبببدل

 قصبببد عبببن لهبببا يوطئبببوا ولبببم بهبببا يبببيمروا ولبببم وراءهبببا يكونبببوا لبببم العاصبببمة فبببي يوعيالشببب

 . (2)"  يرهم مثل بها فوجئوا وإنما

  

.  .   مركبببز مبببن أمبببر صبببدور يثببببت قبببانوني دليبببل ثبببم   ولبببيو: "دان ألبببن المبببؤر  ويقبببول 

 التيكيببببد يمكببببن ولكببببن. مذبحببببة مخطببببط لتنفيببببذ بغببببداد فببببي( العراقببببي الشببببيوعي الحببببزب. )ع

 . (3)"قط يصدر لم كهذا أمرا   إن معقولة رةوبصو

  .كركبببوك المسبببؤولية فبببي أحبببداث  مبببن الحبببزب سببباحة تببببرب محايبببدة شبببهادات ثبببالث هبببذه 
تبببذكر فبببي كتابببك أحيانبببا شبببهادات مخالفببة لمبببا يقولبببه عامرعبببد هللا  وتبببذكر أحيانبببا  حتبببى أنببت 

د تيكيبببد عبببامر لمببباذا ال تبببذكر واحبببدة مبببن هبببذه الشبببهادات التبببي تفنببب. مجبببرد شبببهادة شبببفهية  
 ذكرهبببا المبببارةإذا لبببم تكبببن قبببد اطلعبببت علبببى هبببذه الشبببهادات . عببببدهللا علبببى مسبببؤولية الحبببزب

 مهمبببببا   تاريخيبببببا   حبببببدثا   كاتبببببب أي يتنببببباول أن يجبببببوز ال ألنبببببه بعينهبببببا  المصبببببيبة فهبببببي آنفبببببا  
علبببببى مببببا كتببببب فبببببي مثببببل هببببذه المؤلفبببببات  اإلطببببالعمثببببل أحبببببداث كركببببوك دون  وحساسببببا  
 !نت مرت عليك وأهملتها  فالمصيبة أع مأما إذا كا. التاريخية

 وبببببالعودة للوثببببائق فببببان الرفيببببق عزيببببز محمببببد"  :وإلبببى مبببباذا تلمبببب  عنببببدما تببببذكر مببببا يلبببي

الصبببحي  و". العبببام السبببابق للحبببزب كبببان مسبببؤوال حزبيبببي عبببن لجنبببة محليبببة كركبببوك مبببيناأل

كببببان سببببكرتيرا  لفببببرع الحببببزب فببببي كردسببببتان ومقببببره فببببي كركببببوك وعضببببوا فببببي المكتببببب 

ة الرفيبببق عزيبببز تريبببد أن تلمببب  إلبببى مسبببؤولي بينبببكحتبببى األعمبببى ال يفوتبببه .  ي آنبببذاكالسياسببب

مببا شببورة  فهببو شبباهد عيببان  نلمبباذا لببم تببذكر شببهادته عببن تلببك األحببداث وهببي مف .باألحببداث

 :شهادته من نبذة أورد أنا وهادمت قد ذكرت وجوده في كركوك  

 أنهبببا  يبببر الثبببورة  عمبببر مبببن ولبببىاأل السبببنة طبببوال جيبببدة قاسبببم الكبببريم بعببببد عالقتنبببا كانبببت"

 السياسبببة مجبببرو فبببي وتبببيثيره حزبنبببا نفبببوذ تنببامي مبببن خوفبببه بسببببب ذلبببك بعبببد تنبببتكو بببدأت

 التطبببورات ولكبببب  المهمبببة  ببببالقرارات االنفبببراد مبببن هبببو يريبببده لمبببا خالفبببا   ربمبببا العراقيبببة 

 هبببو كبببان ممبببا أكثبببر الحبببال  بطبيعبببة وهبببي   إليهبببا نبببدعو كنبببا التبببي واالجتماعيبببة االقتصبببادية

 ".لقبولها مستعدا  
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. قاسبببم الكبببريم عببببد وببببين بيننبببا العالقبببة لتعكيبببر اسبببتغالل أبشبببع كركبببوك أحبببداث واسبببُتغلت"

 دقيقبببة شبببهادة أعطبببي أن أسبببتطيع ولهبببذا كردسبببتان  فبببي حزبنبببا من مبببة عبببن مسبببؤوال   كنبببت

 إقامبببة وتقبببرر. متبببوترا   للثبببورة األولبببى البببذكرو عشبببية كركبببوك فبببي الجبببو كبببان. حصبببل عمبببا

 مبببببن وهبببببو. مسبببببتقال   موكببببببا   أرادوا التركمبببببان األخبببببوة. بالبببببذكرو لالحتفبببببال موحبببببد موكبببببب

 مبببن لسبببنا أخبببرو ألطبببراف مقببببول  يبببر ببببدا تلبببك المتبببوترة األجبببواء فبببي أنبببه  يبببر حقهبببم 

 ".بينها

 وسبببببببت منهبببببا أطلقبببببت التبببببي الجهبببببة تعبببببرف ولبببببم رصبببببا   إلطبببببالق الموكبببببب تعبببببر "

 انتهاكببببات  وحببببدثت. الوضببببع علببببى السببببيطرة فقببببدت. اآلن حتببببى الهسببببتيريا  بببببل الفوضببببى 

 بببببذلنا بببببالعكو. دور أي كمن مببببة  فيهببببا  لنببببا يكببببن ولببببم التركمببببان  ضببببد تصببببفية وأعمببببال

 ".نوفق ولم الدماء لحقن جهود من نستطيع ما أقصى

 إن االتهبببام  هبببذا لتقببببل مسبببتعدة أوسببباط هنببباك وكانبببت حزبنبببا إلبببى االتهبببام وجبببه ذلبببك ومبببع" 

 إلببببى وأرسبببلت ف اعبببات  عبببن صبببور فعبببال   فقببببتول. فيبببه والبببنفخ لتلفيقبببه مسبببتعدة تكبببن لبببم

 وشببرعت ُعببذبت  أنهببا وزعمببت. التمثيببل فببي البراعببة مببن عببال مسببتوو علببى امببرأة الببزعيم

 مبببن ومنعهبببا اسببتثارة أيمبببا البببزعيم فيسببتثير. المزعومبببة التعبببذيب آثببار لتريبببه أمامبببه بببالتعري

ق أنببه والبببد. ذلببك  فيببه اسببتخدم فيوسبب مببار كنيسببة فببي خطابببا   بعببدها وألقببى. زعمتببه مببا صببد 

 أن أؤكببد أن أسببتطيع األحببداث علببى مببر الببذي الطويببل الوقببت هببذا وبعببد. ضببدنا قاسببية نعوتببا  

 يكبببون قبببد ممارسبببات أنفبببي أن أسبببتطيع وال حبببدث  مبببا فبببي يبببد لهبببا تكبببن لبببم حزبنبببا من مبببة

 .   (4)"موقفنا بخالف ارتكبوها قد لنا مناصرون أو أعضاء

 بببببين" محمببببد عزيببببز الرفيببببق إليببببه ذهببببب امبببب تؤكببببد صببببدرت التببببي المحايببببدة الشببببهادات إن 

 فوجئببوا" قببد الحببزب قببادة أن عببن فضببال هببذا  "حببدث مببا فببي يببد لهببا تكببن لببم حزبنببا من مببة

 دسببائو بببدور اإلقببرار ومببع. هللا فببت  جببرجيو لسببان علببى بنببا  مببر كمببا  " يببرهم مثببل بهببا

 فببببي الذاتيببببة أسبببببابها فلألحببببداث كركببببوك  أحببببداث فببببي الببببنفط وشببببركة االسببببتعمارية البببدوائر

 :عبببام  وبشبببكل العمبببوم  وعلبببى" :حبببق عبببن بطببباطو حنبببا يشبببير كمببباف. الكركبببوكلي المجتمبببع

 المتيصببلة العببداوة إلببى تعببود المدينببة بتالبيببب أمسببكت التببي الوحشببية الضببراوة جببذور كانببت

 مسببببؤوليته يتحمببببل عنببببه نشببببي ومببببا الجببببذر هببببذا معالجببببة إن.  (5)"والتركمببببان األكببببراد ببببين

 كشبببيوعيين ال" األحبببداث فبببي دور   للشبببيوعيين وكبببان. المدينبببة فبببي والتركمبببان األكبببراد قبببادة

 ". المن مة لموقف خالفا  " تصرفوا عندما بطاطو  تعبير حد على" كيكراد بل
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التبباريخ  هببو محاولتببك تقببزيم دور قائببد الحببزب الشببهيد  كإنصببافمثببل آخببر علببى عببدم : ثانيببا  

نجببازات مهمببة جببدا خاللهببا إ تحققببتالتببي و  سببالم عببادل فببي الفتببرة التببي كببان يقببود الحببزب

 .للحزب والوطن

تي الشخصبببية  بببين عبببامر عبببد هللا ال يريبببد أن اولعبببل انطباعبب:"مبببا يلببي فبببي كتابببك تببذكرإنببك 

يريبببد توجيبببه الشبببخ  األول  علبببى أن ُيتبببرك لبببه كامبببل الحريبببة  وإنمبببايكبببون الشبببخ  األول  

بهبببببذا سبببببارت  1958-1956للتصبببببرف  وببببببذلك يكبببببون أكثبببببر انسبببببجاما   وأ بببببن إن فتبببببرة 

 ". االتجاه  السيما في  روف العمل السري

خالصبببة قولبببك ببببين سبببالم عبببادل  البببذي كبببان يقبببود الحبببزب فبببي الفتبببرة المبببذكورة  كبببان ينفبببذ 

ال أشببببك بببببين الفقيببببد كببببان يحبببباول أن يببببوحي بببببذلك أمببببام أنبببباو . توجيهببببات عببببامر عبببببد هللا

إلبببى مسبببتوو إصبببدار أحكبببام تصبببل عبببات وال نبببون بيجهلبببون تببباريخ الحبببزب فتيخبببذهم االنطبا

أمبببا أن تصببدر منببك وأنبببت علببى اطببالع علبببى تبباريخ الحببزب وتبببذكر . التزويببر لتبباريخ الحببزب

 سببطرته مببا دوافببع حببول ذلببك بببدون أدلببة  فبباألمر يثيببر عالمببة اسببتفهام كبيببرة  وكبيببرة جببدا  

 .الكتاب في

 فببي الكامببل المركزيببة اللجنببة اجتمبباع فببي هببب وأقببروا الحببزب  قببادة جميببع بببين إجمبباع هنبباك

 عزيبببز ويضبببيف. مببببادرا   قائبببدا   كبببان عبببادل سبببالم ببببين هللا  عببببد عبببامر فبببيهم وبمبببا  1964 آب

 مبببع لعزيبببز حبببديث فبببي" ) يبببره انتخبنبببا لمبببا اآلن بيننبببا كبببان لبببو: "السبببياق هبببذا فبببي محمبببد

 عليهبببا أقبببدمت التبببي المببببادرات بعببب  هنبببا سبببيذكر إننبببي(. المبببذكور االجتمببباع بعبببد الكاتبببب

 أيضبببا   عبببرفوت جيبببدا  أنبببت بالبببذات  عرفهبببات والتبببي هللا  دعبببب عبببامر بغيببباب عبببادل سبببالم قيبببادة

 ؟!تموز 14 ثورة عشية الوطن خارج هللا عبد عامر كان عندما حصلت بينها

 :توجيهات  مهمة جدا إلى من مات الحزب عشية ثورة تموز* 

ن بببرا  لألوضببباع السياسبببية المتيزمبببة  الداخليبببة والعربيبببة  ووجبببود احتمببباالت تطورهبببا ببببين "

بغيبببة ضبببمان وحبببدة النشببباط السياسبببي فبببي من ماتنبببا الحزبيبببة فبببي ال بببروف .. خبببروآونبببة وأ

الطارئببببة أو المعقببببدة نببببرو مببببن الضببببروري التيكيببببد فببببي الوقببببت الحاضببببر علببببى أن شببببعارتنا 

 : األساسية هي

الخبببروج مبببن ميثببباق بغبببداد  وإلغببباء االتفاقيبببة الثنائيبببة مبببع بريطانيبببا والوقبببوف ضبببد  .1
 . مبدأ آيزنهاور

حريببببة التن ببببيم الحزبببببي والنقببببابي )لديمقراطيببببة لجمبببباهير الشببببعب إطببببالق الحريببببات ا .2
وإعبببالن العفبببو العبببام عبببن المحكبببومين السياسبببيين ( البببخ...وحريبببة النشبببر واالجتمببباع 

وإطببببالق سببببراحهم  وإلغبببباء المراسببببيم والقببببوانين  يببببر الدسببببتورية التببببي تسببببتهدف 
 .ضرب الحركة الوطنية
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يبببة واقتصبببادنا الببوطني والعمبببل علبببى حبببل اتخبباذ التبببدابير الفعالبببة لحمايببة ثروتنبببا الوطن .3
 . المشاكل المعيشية لجماهير الشعب

قيبببام حكومبببة تنبببتهج سياسبببة وطنيبببة عربيبببة مسبببتقلة تبببدعم نضبببال الشبببعب اللبنببباني  .4
االتحبببباد العربببببي إلببببى اتحبببباد "وتحببببول ... وسببببائر الشببببعوب العربيببببة وتخببببدم السببببلم

ضبببد االسبببتعمار  حقيقبببي ببببين األردن والعبببراق يضبببمن مصبببال  شبببعبنا ويخبببدم النضبببال
والصبببهيونية  ومبببن أجبببل الوحبببدة العربيبببة  وإقامبببة اتحببباد فيبببدرالي مبببع الجمهوريبببة 

 .العربية المتحدة
 

ضبببرورة تجنبببب إببببراز شبببعارات مبهمبببة أو متطرفبببة ( 1: )ونبببرو مبببن المناسبببب التيكيبببد علبببى

أو تلببك التبببي تمجبببد هبببذا الببزعيم أو ذاك مبببن قيبببادة الحركبببة الوطنيببة أو العربيبببة علبببى حسببباب 

و شبببببعاراتنا األساسبببببية  والتقليبببببل مبببببن شبببببين نضبببببال الجمببببباهير الشبببببعبية والجبهبببببة طمببببب

ضببببببرورة إبببببببداء اليق ببببببة السياسببببببية العاليببببببة تجبببببباه مختلببببببف المنبببببباورات ( 2. )الوطنيببببببة

. والمبببؤامرات وتجببباه نشببباط عمبببالء االسبببتعمار  والعمبببل بحبببزم وأمانبببة تامبببة لسياسبببة الحبببزب

تعبئبببة أوسبببع الجمببباهير الشبببعبية ولفهبببا واعتببببار أن واجبنبببا األساسبببي فبببي كبببل ال بببروف هبببو 

حببببول الشببببعارات الصببببائبة فببببي اللح ببببة المعينببببة  حببببول الشببببعارات الكبببببرو فببببي حركتنببببا 

 .الوطنية الديمقراطية

  (6) "1958تموز  12

 

بمسبببار  لقيببادة سببالم عببادل التيكيببد رقببم واحببد فببي الفقبببرة األخيببرة يببنم عببن قابليببة التنببببؤإن 

اطو البببذي أورد التوجيبببه موضبببحا  اسبببتحقاق إيبببراده نصبببا  ويعلبببق بطببب. األحبببداث واحتماالتهبببا

لبببيو فقبببط ألنبببه حبببدد المواقبببف األساسبببية عشبببية االنقبببالب  ببببل أيضبببا  : " فبببي كتاببببه بقولبببه

وينبببذر ببببالنزاع الميسببباوي القبببومي ـ الشبببيوعي ( يونيبببو)تمبببوز  14ألنبببه ين بببر إلبببى مبببا بعبببد 

 .(7)"الذي كان له أن ييتي

خببببارج الببببوطن  بمحتببببواه وأسببببلوبه  عبببببد هللا عببببامر كببببانإن هببببذا التوجيببببه  الببببذي حصببببل و

طبببراز رفيبببع مبببن المسبببتوو القيبببادي لقيبببادة سبببالم  إلبببىوتوقيتبببه وأهميتبببه المصبببيرية يؤشبببر 

 .عادل ال يباريه فيه أحد

 الكبببريم عببببد البببوزراء مجلبببو العراقيبببة ورئبببيو للجمهوريبببة السبببيادة برقيتبببه إلبببى مجلبببو* 

 .وباسم سكرتير اللجنة المركزية 1958تموز  14قاسم في الصبا  الباكر من يوم 

 .  صبا  يوم االنقالب و هيرته1963ته لمقاومة انقالب شباط الفاشي اءاند* 
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إشببرافه الببدائم علببى مببا يكتببب فببي الجريببدة بمببا فببي ذلببك مببا يكتبببه عببامر عبببد هللا أو  يببره  * 

 . كما سنالح  ذلك الحقا  

الببدور القيببادي والمببؤهالت الرياديببة  لعببل: "مببن كتابببك مببا يلببي 41تببذكر فببي الصببفحة : ثالثببا  

لشخصببية عببامر عبببد هللا جعلتببه مبببرزا  بببين أقرانببه ورفاقببه أينمببا عمببل وحيثمببا كببان  لدرجببة 

أنببه حتببى عنببدما كببان يسببتبعد أو يقببال مببن مواقعببه القياديببة  كببان اآلخببرون يحسبببونه القائببد 

ري وسياسبببي الفعلبببي للحبببزب الشبببيوعي ومن بببره الحقيقبببي  ن بببرا لمبببا تركبببه مبببن تبببيثير فكببب

علببببى مجمببببل عمببببل الحببببزب  حيببببث صببببا  عببببامر عبببببد هللا لنحببببو ثالثببببة عقببببود أهببببم وثائقببببه 

 ...". ةيالن رية وتقاريره السياس

لببببى المبالغببببات فببببي مببببد  إسببببوف أنبببباق  الفكببببرة األخيببببرة مببببن هببببذه الفقببببرة قبببببل التطببببرق 

 .مؤهالت عامر عبد هللا

ة فبببي المبببؤتمر الراببببع المنعقبببد إذا عرفنبببا ببببين عبببامر عببببد هللا أصبببب  خبببارج اللجنبببة المركزيببب

لقببببد عقببببد الحببببزب خببببالل هببببذه الفتببببرة . 1956  فالثالثببببة عقببببود تبببببدأ مببببن عببببام 1985عببببام 

ومبببببن . كونفرنسبببببين الثببببباني والثالبببببث  وعقبببببد ثالثبببببة مبببببؤتمرات الثببببباني والثالبببببث والراببببببع

المعبببروف أن وثبببائق الحبببزب األساسبببية الن ريبببة والسياسبببية والتن يميبببة أي ببببرامج الحبببزب 

تجديببببد الن ببببام الببببداخلي أو تقييماتببببه لفتببببرات تاريخيببببة مهمببببة تقببببر فببببي هببببذه  ت أووتعببببديال

االجتماعببببات  فباسببببتثناء الكببببونفرنو الثبببباني الببببذي كببببان لعببببامر عبببببد هللا دورا  مهمببببا  فببببي 

فببان عببامر عبببد هللا ليسببت لببه أي مسبباهمة  صببيا ة وثيقتببه  وهببذا مببا سببيتطرق اليببه الحقببا  

نفرنو الثالبببث والمبببؤتمرات الثالثبببة المبببذكورة  والكببب فبببي كتاببببة وثبببائق الحبببزب الصبببادرة مبببن

 .وال بجملة واحدة وأتحدو من يثبت العكو

كببان لعبببد هللا دور بببارز فببي اللجببان التببي كانببت تشببكل لوضببع مسببودات أو الصببيغة النهائيببة 

علبببى سببببيل . ولكبببن لبببم يؤخبببذ بكبببل مبببا يكتببببه. اللجنبببة المركزيبببة وتقبببارير للعديبببد مبببن بيانبببات

صبببر  كبببان هنببباك مشبببروعان لبيبببان سياسببي فبببي اجتمببباع اللجنبببة المركزيبببة فبببي المثببال  ال الح

لتصبببحي  خبببط آب كتبببب أحبببدهما عبببامر عببببد هللا وكتبببب اآلخبببر بهببباء البببدين  1965نيسبببان  

وجبببدير . لقبببد تبنبببى االجتمببباع بي لبيبببة األصبببوات بيبببان بهببباء البببدين كيسببباو للنقبببا . نبببوري

لطة  ببببل اكتفيبببا بطبببر  الببببديل  وقبببد باإلشبببارة أن المشبببروعان لبببم يتضبببمنا شبببعار إسبببقاط السببب

وقبببد حضبببر هبببذا االجتمببباع عشبببرة رفببباق األحيببباء مبببنهم لحبببد . أضبببيف الشبببعار فبببي االجتمببباع

ويببببدو أن . وناصبببر عببببود وسبببالم الناصبببري وكاتبببب هبببذه السبببطور دوراخاجبببآرا : اآلن هبببم

كببببان كبيببببرا  فببببي صببببيا ة قسببببم مببببن التقريببببر السياسببببي الصببببادر عببببن  عببببامر عبببببد هللا دور

. كأكثبببر مبببن مكبببان فبببي كتابببب فبببي وحي ببببذلكتبببشبببير أو كلبببه كمبببا ت نو الثببباني ولبببيوالكبببونفر

 هيم اسبببيلت مبببرة بببباقر إببببر. قسبببمين أألول سياسبببي والثببباني تن يمبببيإلبببى فبببالتقرير ينقسبببم 

   الثبببباني  يمببببي لتقريببببر الكببببونفرنونَمببببن هببببو كاتببببب القسببببم الت  1963بعبببد انقببببالب شببببباط 
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أمبببا كببببل مببببن يعببببرف . "ن  يبببر سببببالم عببببادلَمببببن يكببببو": وكنبببت معجبببببا  بمسببببتواه؟ فيجبببابني

ال يمكبببن أن يصبببدق ببببان  مبببا جببباء عبببن القضبببية الكرديبببة فبببي فبببإمكانيبببات جمبببال الحيبببدري 

وعلبببى أي حبببال  ال . الحيبببدري جمبببال التقريبببر  يمكبببن أن يكتببببه عبببامر عببببد هللا  ر بببم وجبببود

ا   يمكببن أقببرار نشببر  مقببال فببي الجريببدة بببدون تببدقيق وإقببرار سببالم عببادل  كمببا سببنرو الحقبب

وباعتقببببادي بببببين تقريببببر . بببببة وثيقببببة برنامجيببببةاكببببان بمثالببببذي فكيببببف بتقريببببر كببببونفرنو  

الكببببونفرنو الثبببباني هببببو نتبببباج مسبببباهمة قياديببببة جماعيببببة  خاصببببة أن هببببذا األسببببلوب فببببي 

العالميبببة بعبببد المبببؤتمر العشبببرين للحبببزب  ةالشبببيوعيالقيبببادة شبببرع فبببي االنتشبببار فبببي الحركبببة 

 . الشيوعي السوفيتي

ذات وزن صبببادرة مبببن رفيبببق عمبببل مبببع عبببامر عببببد هللا وسبببالم عبببادل عبببن وهنببباك شبببهادة 

  وال ببببد أنهبببا مبببرت عليبببك ألنبببك تستشبببهد يخيبببرقبببرب ويقبببارن بينهمبببا  وهبببو الفقيبببد زكبببي 

 .وهي مقنعة في موضوعيتها أحيانا  بكتابه 

ومعتببدا  بنفسببه ويمتبباز عببن ]![ كببان الرضببي قائببدا حزبيببا  للرجببال "يببذكر الفقيببد زكببي خيببري

. بالمببببادرة السياسبببية والثببببات واإلصبببرار علبببى قناعاتبببه والجبببدال عليهبببا دون كلبببل منافسبببيه

ببببرزت مواهببببه هبببذه فبببي تبببيليف جبهبببة االتحببباد البببوطني عبببام . وكبببان دبلوماسبببيا  حاذقبببا  أيضبببا  

وكبببان يعبببرف كيبببف يشبببخ  ويسبببتخدم . وفبببي التنسبببيق مبببع حركبببة الضبببباط األحبببرار 1957

وقببببد قببببدم عببببامر عبببببد هللا . لجديببببدة بسببببرعةالكفبببباءات الحزبيببببة وكيببببف يصببببطفي الكببببوادر ا

بسببرعة خاطفببة إلببى المكتببب السياسببي عبببر اللجنببة المركزيببة وكببان يسببتعين بببه علببى كتابببة 

التقببببارير والمقبببباالت السياسببببية بعببببد أن يحببببدد لببببه الموضببببوعات ورؤوو األقببببالم ويناقشببببها 

يعنبببي إنبببه  معبببه بعبببد تحريرهبببا وتبببدقيقها مبببن جديبببد ويقرهبببا للطببببع والنشبببر  وببببالطبع هبببذا ال

كببان عببامر عبببد هللا يتمتببع يثقافببة سياسببية أوسببع نسبببيا  وبمببران وكفبباءة . كببان مصببيبا  دائمببا  

 (8")في التحرير ولكنه دون الرضي صبرا  في الجدل والمزيا األخرو

حيببث صببا  عببامر عبببد هللا " ...الببذي تببورده فببي كتابببك  بعيببد عببن الحقيقببة ادعبباءك فكببم هببو

وكببببم هببببي بعيببببدة عببببن ...". ه الن ريببببة وتقبببباريره السياسبببببةلنحببببو ثالثببببة عقببببود أهببببم وثائقبببب

الحقيقبببة مبالغاتبببك عبببن مبببؤهالت عبببامر عببببد هللا بهبببدف تحجبببيم دور سبببالم عبببادل  ولمصبببلحة 

مببن يببتم ذلبببك عنببدما نعبببرف بببان مصبببير عببامر السياسبببي كببان مؤسبببفا  وهببذا مبببا كررتببه أنبببت 

وإن استشببهاده هببو  .مببرارا  فببي كتابببك  فببي حببين استشببهد قائببد الحببزب سببالم عببادل ببطولببة

الطريقبببة البطوليبببة التبببي استشبببهد بهبببا هبببي أحبببد جبببذور الحبببزب الشبببيوعي العراقبببي ببالبببذات و

وإن أي محاولبببببة لتقبببببزيم هبببببذه القامبببببة . قابلبببببة لالقبببببتالع مبببببن ترببببببة وطننبببببا الغببببباليال يبببببر 

 .الع يمة في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  مصيرها الفشل

خاطئبببا  فبببي الكتببباب فهبببو يغطبببي فتبببرات طويلبببة مبببن لبببيو بإمكببباني التوقبببف عنبببد كبببل مبببا أراه 

" محطبببات مهمبببة فبببي تببباريخ الحبببزب الشبببيوعي العراقبببي"أرسبببل لبببك كتبببابي . تببباريخ الحبببزب

وسببببتعرف رأيببببي فببببي الكثيببببر مببببن األحببببداث واألمببببور الببببواردة فببببي كتابببببك وهببببي خاطئببببة أو 
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فرنو والكتلبببة الرباعيبببة وأهميبببة وطبيعبببة وثيقبببة الكبببون مبببؤامرة الشبببوافيعوزهبببا الدقبببة مثبببل 

وكببببذلك أخطبببباء الحببببزب بقيببببادة  ودور قيببببادة سببببالم عببببادل فببببي التحالفببببات السياسببببية الثبببباني

 الخ...بع  معالجات سالم عادل نفسه و سالم عادل أو

تشبببير فبببي . إلبببى قضبببية شخصبببيةأتطبببرق  أن إال   الرسبببالة هبببذه أنهبببي وأنبببا يسبببعنيولكبببن ال 

الرابببع مببع مببن خببرج أو لببم أكثببر مببن مكببان إلببى إخراجببي مببن اللجنببة المركزيببة فببي المببؤتمر 

ينتخببب  وهببذا صببحي  ولكببن لببيو مببن الصببحي  اإليحبباء للقببارب بببين مصببيري كببان كمصببير 

. اآلخببرين  عنببدما تببذكر وكببان جاسببم الحلببوائي قببد لجببي إلببى الببدنمارك بببدون ايضببا  مببوقفي

  لقبببد فينبببت تعبببرف ببببيني بقيبببت مبببع الحبببزب ورفضبببت أي نشببباط مهمبببا ضبببؤل خبببارج إطببباره

حبببزب أمبببام الحبببزب الشبببيوعي البلغببباري وقيبببادة من مبببة بلغاريبببا وكنبببت انيطبببت ببببي تمثيبببل ال

وحضبببرت جميبببع كونفرنسبببات الخبببارج فبببي . ةعضبببوا  فبببي لجنبببة العمبببل األيبببديولوجي المركزيببب

وذهببببت بقبببرار حزببببي الجئبببا إلبببى البببدنمارك بعبببد أن تعبببذر بقبببائي فبببي بلغاريبببا أو . الثمانينبببات

رك  وأحضببببر االجتماعببببات بانت ببببام االنتقببببال إلببببى بلببببد آخببببر  وانت مببببت فببببي من مببببة الببببدنما

ولببببم أنقطببببع شببببهرا  واحببببدا عببببن دفببببع . وكونفرنسببببات الخببببارج عنببببدما تعقببببد فببببي الببببدنمارك

فسببببيرتي السياسببببية . وحضببببرت المببببؤتمر الخببببامو والثببببامن والتاسببببع كمنببببدوب. اشببببتراكي

 . تختلف عن اآلخرين

كنببببي ول. أنببببا اآلخببببر عشببببت وعانيببببت مببببن األجببببواء الغريبببببة التببببي سببببادت الحببببزب وقيادتببببه

اختلفبببت مبببع اآلخبببرين فبببي طريقبببة العبببالج  فتجربتبببي علمتنبببي ببببين تلبببك األجبببواء ومسبببببيها 

الحر  علببببى وجببببود الحببببزب واسببببتعادة عافيتببببه يببببتم مببببن داخببببل فبببب .ليسببببت نهايببببة المطبببباف

وهبببذا مبببا شبببرع ببببه الحبببزب فبببي المبببؤتمر البببذي تلبببى المبببؤتمر . الحبببزب ولبببيو مبببن خارجبببه

هيينببببا أنببببا والفقيببببد  فقبببد الخببببامو  ي المببببؤتمرالراببببع مباشببببرة وقببببد لعبببببت دورا  ملموسبببا  فبببب

 .حميبببد بخببب  مسببببودة  جديبببدة للن ببببام البببداخلي  جببببددت بنيبببة الحببببزب الفكريبببة والتن يميببببه

مكبببان اآلخبببرين أن يسببببلكوا نفبببو سبببلوكي ويكرسببببوا إمكانيببباتهم لتقويبببة الحببببزب ال وكبببان بإ

 ون ببببهقصببباء البببذي يشبببكون منبببه أو يتحججبببا أنفسبببهم مبببن التهمبببي  واإلإلضبببعافه  وينقبببذو

 . ومن المصير السياسي المؤسف الذي وصلوا إليه

 جاسم الحلوائي

 مع تقديري

 2114أيار  4

 الهوام 

 الثالببببث  الجببببزء الثوريببببة  والحركببببات االجتماعيببببة الطبقببببات ـبببب العببببراق بطبببباطو  حنببببا - 1

 223 . 
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