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أحـدثت ثـورة  14متـوز  1958يف العـراق،
تغـيريًا جـوهـريــاً ،يف احليــاة العـامـة
والسيـاسية إمتـدت اىل أدق مفاصل هذه
ال انتقاليا
احلياة ،وشكلت  -لذلك  -مفص ً
يف التـأريخ املعـاصـر للعـراق .والثـورة -
اليت حنـتفل اليـوم بـذكـراهـا السـادسـة
واخلـمــســني حققـت واحـــدًا مـن أهـم
أهـدافهـا يف إحــداث مثل هـذه الـنقلـة
الـنوعـية ،علـى الصعيـد االجتمـاعي –
بعدمـا شكلت أشبه بـاالفاقـة اليت قادت
شعبـنا مبـختلف تكـوينـاته اىل االنتـباه
حلـركة احلياة السياسية اليت كانت متور
اىل حـد كـبري بـتيـارات تنـشــد التغـيري
واالنتقــال اىل نظـام حكـم أكثـر عـد ًال
وأكـثــر فــاعلـيــة يف تـنـظـيـم حـيــاة
العراقيني وتوفري الرفاهية هلم .
وأريـد ان اقـول ان مـا احـدثـته ثـورة
الـرابع عـشــر من متــوز  1958من نقلـة
نوعية مل يكن  ،حـصيلة تنفيذ انقالب
عـسكـري نــاجح  ،قـاده عـسكـريـون
طـاحمـون لتـسلم الـسلطـة ،بعـد تـغيري
نظـام احلكم ،وامنا كـان حصيلـة حركة
نضـاليـة ،اشرتكت يف رمسهـا وتنفيـذها
فصـائل احلركة الـوطنية العـراقية بعد
ان تـدارست عمق االزمة الـيت كان يدور
فيهـا نظام احلـكم الذي كـان قائـم ًا قبل
الثــورة ليـس النه كـان حـكمـ ًا ملـكيـا
بـالوصـف وامنا الن أركـان احلكم كـانت
من الـفسـاد حبـيث تـركت أمــور احلكم
تـدخل يف دوامات دون ان تـبالي بـاجياد
حلـول جـذريـة الزمــات رئيـســة من
مـستـوى الفقـر وبنـاء البنـى الـتحتيـة
الـراسخة القـتصاد وطين مـتنوع ورسم
سـياسات داخلية تـؤمن حقوق االغلبية
السـاحقـة يف احلـريـة والـدميقـراطيـة،
وخـــارجيــة يف تــوظـيف اجلغـــرافيــا
السياسية لصاحل البالد ،باعتبارها ميزة
متـميــزة للعــراق دون أغـلب الـبلــدان
اجملاورة
ويف حـركــة الثـورة ،تـداخلـت تيـارات
سـياسيـة وطنيـة كانت التـزال حتتفظ
بنقـاء احليـاة العـراقيـة مع شـخصيـات
وطـنـيـــة مــسـتـقلـــة ،واخـــرى مـن
الـشخصيـات العسكـرية اليت آمـنت بهذا
القـدر أو ذاك انهــا تتـحمل مـســؤوليـة
التغيري بقدر ما تتحمل مسؤولية تردي
االوضاع السياسيـة واالجتماعية وهكذا
انبنت معادلة املشاركة يف حركة الثورة،
قـبل ان تتحــرك مطــامع وطمـوحـات
شخصية اسـتفادت من فراغـات السلطة
وقفـزت اليهـا لتنـفرد بـالتـأثريات اليت
احنـرفـت عن املــوقف اجلمـعي للــشعب
العـراقي اىل بـرامج انفـراديـة ،حـرفت
الـثورة عن أهـدافها املعـلنة واحلقـيقية،
ولـتسجل بـداية مـرحلـة إنهيـار النـقاء
السياسي يف العـراق ،لصاحل ألعاب النخبة
الـيت استجلبت املغامريـن الذين طرحوا
أحالمهم الـدكتـاتوريـة املريـضة عـلى
أرضية التنفيذ.
املهم ان ثورة  14متوز احـدثت نقالً ،كما
ملسنـا ذلك خالل العقود الـيت مرت على
الثـورة ،إنقالبـ ًا حقيقيـ ًا بكل مفـاهيم
احلـياة ،عند العراقيني واصبح الناس يف
العـراق يـؤرخـون للثـورة بـاعـتبـارهـا
احلـدث االبـرز يف تــاريخ الـبالد ،بل ان
الكثري من خطاب وأدبيات احلياة العامة
يف العـــراق تغـريت مبـــا يـنـــسجـم مع
أجتاهات الثورة ومفرداتها وحتى اليوم،
رغـم ما تعـرضت له بـرامج الثـورة من
وأ ٍد علـى ايـدي الـطـاحمـني ،ومنفـذي
أجنـدات القوى اخلارجية اليت تدخلت -
وما زالت  -يف صـرف الثورة عـن اهدافها
يف بناء احليـاة الدميقراطيـة والتعددية
يف عراق عصري متقدم .

جهاد زاير

ال يوجد على سطح االرض بلد واحد
يتكون شعبة من قومية واحده او عرق
واحد او ديانة واحدة او مذهب واحد،
هذه حقيقة منذ اقدم العصور معروفة
وملموسة فكيف بنا االن والكرة االرضية
اصبحت قرية صغرية بفضل ثورة
االتصاالت واملعلومات اليت اجتاحت
العامل فظاهرة اهلجرة للناس من دولة اىل
اخرى او باالحرى من الدول الفقرية او
اليت تعاني من مشاكل سياسية اىل دول
أكثر رخاء واستقرار صبحت مسة من
مسات العامل احلديث ،ومع ذلك نرى ان
اجلميع يعمل ملصلحة البلد وكل جهودهم
تصب يف ذلك رغم تعدد قومياتهم
واديانهم والدول اليت هاجروا منها .
قـامت ثـورة  14متـوز  1958والعـراق الصادقة) هو اهلدف الثاني من حيث
خاصة والدول اليت ترزح حتت ظل التـسلـسل يف اهـداف ثـورة  14متـوز
االستعـمار الربيطـاني املقيت عـامة 1958واهلــــــدف االول هــــــو (حتــيــــــا
خلـقت هلـا مـشــاكل كـبرية كــانت اجلمهورية العراقية اخلالدة).
القــوميـة والـديــانه واملـذهـبيـة  -2االخـتيـار الــذكي ملكـونـات شعـار
احـجارهـاالرئـيسـة ،فبعـد ان فشل اجلـمهوريـة العراقـية الـذي اعتـمد
االستعمار يف تفريق الشعب العراقي بعد قيـام ثورة  14متوز فاحدى اهم
كسـنة وشـيعة وخـاصة بعـد ثورة مكـونـات هـذا الـشعـار هـو الـسيف
العـشــرين جلــأ اىل اخليـار القــومي العــراقي الـذي يـرمــز للقــوميـة
وكـانت احـداث االثوريـني واحداث العـربيــة واخلنجـر الكـردي الـذي
االكـراد يف الشمـال وكان يـوم الثورة يرمـز للقـوميـة الكـردية وهـاتان
املباركة والقيـادات الكردية والكثري القــومـيتـــان همــا القــومـيتــان
من االخــوان االكــراد مـنفـيني يف الرئيـستان يف اجلمـهورية العـراقية
خمــتلـف مجهـــوريـــات االحتـــاد ووجـود الـسيف العـربـي واخلنجـر
الكردي يف شعار اجلمهورية هو رمز
السوفييت.
قـادة الثـورة وعلـى رأسهم الـزعيم زكي وخـالـد للـوحـدة الـوطـنيـة
اخلالد عـبد الكريم قـاسم هم ابناء العــراقـيــة والـيت تــشـمل مجـيع
بررة من الشعب العراقي العظيم مل القوميـات واطياف الـشعب العراقي
تـغب عـن عيـونـهم املـشـاكـل اليت ممثلة بهاتني القوميتني.
خلقهـا االسـتعمــار للعـراق وعلـى  -3وممـا يركـز االعتـقاد ان الـوحدة
راسها الوحدة الـوطنية فقد تضمن الـوطنية العـراقية هي سـرتاتيجية
الـبيان االول للثـورة الفقرة التـالية اساسيـة لسياسـة ثورة  14متوز 1958
(لقـد اقسمنـا ان نبذل دمـاءنا وكل وليـست كلمـات للتـشدق هـو ظهور
عزيز علينا يف سبيلكم فكونوا على السـيف العربي واخلنـجر الكردي يف
ثقـة واطمـئنـان بـاننـا سنـواصل رمـز الثورة وهمـا حيتضنـان حرف
العمـل من اجلـكم وان احلكـم جيب (ج) والـذي يرمـز للجيش الـعراقي
ان يعهــد اىل حكـومـة تـنبـثق من مبـا معـناه ان الـشعب العـراقي بكل
الـشعب وتـعمل بـوحـي منه وهـذا قـوميـاته واطيـافه ممثـل بالـعرب
اليتم اال بتـأليف مجهوريـة شعبية واالكراد حيتضنون اجليش العراقي
تتمسك بالـوحدة العراقيـة الكاملة الذي هو جـزء من هذا الـشعب وقد
وتربـط بربـاط االخوة مـع الدول عرب الزعيم عبـد الكريم قاسم عن
العــربيــة و االسالميـة) الـوحـدة هذا يف حفل افتـتاح نصـب اجلندي
العراقية الكاملة هي عبارة مقدسة اجملهـول ( 14متـوز  )1959الـذي ازاله
يف مـعتقـد الــزعيـم عبـد الكــريم نـظام الـبعث ظلمـ ًا وعدوانـاً ،ومما
قـاسم فهي تـشتمل وحـدة االراضي قاله يف هذا اخلطاب مايأتي-:
التارخيـية الكـاملة ووحـدة الشعب (ان هذا النصب هو للجندي اجملهول
العراقي جبميع قـومياته ومذاهبه ،بصفـته ابن اجليش ،وبـصفته احد
فكل عــراقـي له احلق بــاالعتــزاز افـراد هـذا الـشـعب ،فهــذا النـصب
بقـومـيته وبـالتـالي لغـته ولبـاسه ميثل مجـيع طبقـات الـشعب ،هـذا
القـــومــي وله احلق بـــاالعـتـــزاز النـصب ميـثل اجلنـود واملخلـصني
بديانته وحـرية ممارسـة طقوسها والـعاملني يف سبـيل اهلل والوطن من
علــى ان حيرتم قــوميــة وديــانــة اجل الوطن).
االخـرين ،علـى هذا االسـاس بنيت  -4مسح الـزعيم عـبد الكـريم قـاسم
فلسفـة ثورة  14متـوز اخلالـده وقد للقيادات الكـردية وعلـى رأسها املال
ترمجها الزعيم عـبد الكريم قاسم مصطفى البارزانـي بالعودة للعراق
اىل افعــال مـلمــوســة يف اجنــازاته من االحتـاد الـســوفيـيت بتـاريخ 5
الثـوريـة وهنـا البـد لنـا من ذكـر تـشـريـن االول  1958ومت ختصـيص
رواتب سـخيـــة جلمـيع االشخــاص
الوقائع التاليه-:
( -1حتـيـــا الـــوحـــدة الـــوطـنـيـــة الـذين عادوا معه على امل ان يأخذ

كل مـنهم دوره يف بنـاء اجلمهـورية
العـراقيـة الـفتيـة ،كل هـذا وغريه
كان نـابع ًا من قنـاعة الزعـيم عبد
الكـريم قـاسم بـأن االكـراد وبـاقي
القـوميـات وامللل االخرى هـم جزء
اليتجـزأ من الـشعب العـراقي وهم
عراقيـون وطنيون وخمـلصون هلذا
الـــوطـن وهـنـــالـك الكـثـري مـن
الـشخصـيات العـراقيـة الكـبرية هم
من االكـراد وقـد اثـبتـوا اخالصـ ًا
وجـــدارة يف مـنـــاصـبهـم ســـواء
العـسكـريــة منهـا ام املـدنيـة كمـا
اثبـتوا الـشجاعـة النـادرة يف ادائهم
لـواجبـاتهم ،و كـان الـزعـيم عبـد
الكـريم قـاسم يـتغنـى بـشجـاعـة
واخالص االكراد على مدى التاريخ
ففـي خطـابه يف افـتتـاح املـؤمتـر
الـثـــالـث لـنقـــابــــــة املعلـمـني يف
اجلمهـوريـة العــراقيـة واملـنعقـد
بـتـــاريخ  20شـبـــاط  1961قــــــال
سيــادته (انـين اوضح لـكم ايـتهــا
االخوات وايها االخوان سبب تسمية
االكـراد بهذا االسـم  ..ان هذا االسم
متأت من القاب الشجاعة اليت كانت
تضفى على ملـوك اشور والبابليني
كــسنحــاريب وسـرجـون وغـريهم
فـاحملـارب او احملـارب الـشجـاع كـان
يضفي عليه لقب (كوردو) وملا جاء
االسالم انــدمج هــؤالء مـع جيـش
املــسلمـني وذهبــوا يف الفتـوحـات
االسالميـة ،ان هــؤالء من الـسكـان
القـدامــى يف العـراق فـمن يـريـد
تفـرقـة الـصفـوف فهــو ليـس من
سكـان العراق) هـذه الكلمـات كانت
خري معـرب عن الـرؤيــا الصـادقـة
للـوحدة الـوطنـية العـراقيـة ،ومن
جهة اخرى فـأني مل ارى الدموع يف
عيين الـزعيم عـبد الكـريم قـاسم
غري مرة واحـدة وهي عنـد تشييع
جثمـان العضـو الكـردي يف جمـلس
الـسيـادة يف اجلمهـوريـة العـراقيـة
املرحـوم خالـد النقـشبنـدي وكان
ذلك بتاريخ  28تشرين الثاني .1961
 -5ان احـدى فضـائل الـزعـيم عبـد
الكـريم قــاسم واليت يـذكـرهـا كل
العـــراقـيـــون هــــو انه ادى دوره
الـوطـين يف قيـادة عـراق  14متـوز
ورحل لـدار اخللود وال احـد يعرف
هل انه سين او شـيعي ،وحتى امسة

فـقد كـان مبنتهـى التـوازن الذي ال
ميكـن ان يستـدل منه هل انه سين
او شيعـي فقد كان عـاد ًال يف تعامله
مع اجلمـيع العــراقيـني بعيـدًا كل
البعـد عـن الطــائفيـة ،فقــد فتح
مجيع الوظـائف يف الدولـة للتعيني
بهـــا بـكل مــســـاواة امـــام مجـيع
العــراقـيني بــدون أي حـصـص او
مفــاضالت وكــذلك االنـضمـام اىل
الكليـة العسـكريـة وكليـة الطريان
وبقية الكليات واملعاهد العالية بعد
ان كان النـظام املـلكي السـابق يضع
الـكثري مـن القيـود يف هـذه االمـور،
ممـا مسـح للكـثرييـن من االخـوان
الشيعة باالنضمام للكلية العسكرية
واالخنراط يف البعثات العلمية خارج
العـراق بعـد ان كـانـوا حمــرومني
منها.
 -6مل يـكن الــزعيـم عبــد الكــريم
قــاسم مـع اقل من هـذا املــستـوى
الــرفيع والـســامي بــالتعــامل مع
العراقيني من ابناء االديان االخرى
فقـد كانت نظـرته لغري املسلمني ال
ختتلف عن نـظرته للعـراقيني من
املسـلمني وقـد اثـبتت االحـداث ان
هـذه املواقف مل تكـن بان ًا للـدعاية
او املـراءاة ،وهنـا البــد لي من ذكـر
حادثتني مهمتني بهذا اخلصوص-:
 -1عني الـزعيم عـبد الكـريم قـاسم
االستـاذ جنـيب الـصــائغ (عــراقي
مـسيحي) مبـنصب سفـري العراق يف
بريوت ،وهـذه احلـادثـة تـدل علـى
مـدى جمامـله الزعـيم للجمهـورية
اللـبنــانيــة اليت يــرأسهــا رئيـس
مجهورية مسيحي.
 -2مل يكـن قبل ثـورة  14متـوز 1958
شيء امسه جـامعة بغـداد بل كانت
هناك كليات مبختلف االختصاصات
متـناثـرة هنـا وهنـاك ،وبعد قـيام
الـثورة قـرر الزعـيم عبـد الكـريم
تأسيس جامعة بغداد تضم خمتلف
االخـتصـاصـات ومعـاهـد البحـوث
والــدراســات لكـي تتــوىل مــسرية
الـتقــــدم العلـمـي واحلـضـــاري يف
مجهـوريـة  14متـوز الـفتيــة ،ولكي
تـأخـذ هـذه اجلــامعـة اجلـديـدة
مكانتهـا العلمية يف العامل وتعيد اىل
االذهـان تاريخ بغداد العلمي العتيد
فال بـد هلــا من شخـصيـة علـميـة

عـراقيـة فـذة ،رشح الـزعـيم عبـد همش علـيها (يعـاد املبلغ للـدكتور
الـكريم قاسـم الدكتور عـبد اجلبار كبــاي فــأنــا اعــرفه والميـكن ان
عبــد اهلل رئيـسـ ًا جلـامعـة بغـداد ،يـتجـسـس علــى الــدولــة) وفــورًا
والـدكتور عبـد اجلبار عبـد اهلل هو اسـتدعى الـزعيم مرافقـه املرحوم
عــراقـي من طــائفــة الـصـــابئــة وصفي طـاهر وطـلب منه متـابعة
املنـدائـيني وهــو من اشهــر علمـاء املــوضــوع شخــصيـــ ًا مع اجلهــات
الفـيزياء الـنووية يف الـعامل وترأسه املسؤولة.
جلامعة بغداد الفتية يكسبها مكانه لقــد كــانت الــوحــدة الــوطـنيــة
عـلميـة مـرمـوقـة ومسعـة عـامليـة العراقية الصـادقة حمور الكثري من
كـبرية ،وهــو ومــا تكــون بــأسـس خـطب الزعيـم عبد الكـريم قاسم
احلاجـة له .ومل يبال الـزعيم كون حيـاول من خالهلـا تعـزيـز االخـوة
الدكـتور عبـد اجلبار عـبد اهلل غري واملـســاواة بني مجـيع فئــات ابنـاء
مـسلم ومـا اىل ذلك مـن االمور فـهو الشعب ،مما قاله يف خطبه اورد لكم
عـراقـي خملص وهـو املهم ،عـرض بعض الفقرات منها-:
الـزعيـم عبـد الكـريم هـذا االسم (ان هؤالء اخلونة ارادوا ان يتخلصوا
على جملس الوزراء للمصادقة عليه مين لـيبقـى الـشعب بـدون قيـادة
حسب االصول املـرعية ،ولكن الذي ويـتفرق شـذر مذر انـين او صيكم
حصل ان عددًا من وزراء ومبساندة بعــدم الفـرقــة وأن تكـونـوا قـوة
رئيـس جملـس الــسيــاده الفــريق واحدة فـان االستعمـار مازال يعمل
جنيـب الربـيعي والسبـاب طائفـية يف الظالم ان االستعمار مازال يعمل
وعنـصـريـة حمـضــة رفعــوا اسم للقضاء على هذه اجلمهورية).
الــدكتــور عبــد العـزيـز الـدوري من خطـاب الـزعـيم عبـد الكـريم
كـمـــرشح هلــذا املـنـصـب ،حــاول قاسـم يوم 1959/10/7من مسـتشفى
الـــزعيـم اقنــاع اجمللـس مبــزايــا السالم بعـد حماولـة اغتـياله(.انـنا
الــدكتــور عبــد اجلبــار عبـد اهلل نعـتز بـامتنـا ووطنـنا وانـنا نعـتز
والفوائد اليت ستـرتتب على اشغاله بوحدتنا العـراقية الصادقة فشعب
هـذا املنصب وبنفـس الوقت اوضح العــراق يـتكــون مـن القـــوميــات
هلـم بعـض الــشـبهــات الـيت تالزم املتــآخيــة ،القــوميــة العــربيــة
شخصيـة املرشح الثاني وارتباطاته والقـوميـة الكـرديـة والرتكمـانيـة
وغـري ذلك .جـاهـد الـزعـيم علـى والقــوميــات االخــرى املتــآخيــة
البـقاء عـلى مـوقفه هـذا اكثـر من احملتابـة يف هذا الوطـن)من خطاب
شهـرين وبـالنـتيجـة وافق جمـلس الــزعيـم عبــد الكــريم قــاسم يف
الـوزراء علـى تـولي الـدكتـور عبـد املؤمتـر العاملي السـادس للطلبة يف 8
اجلبــار عبــد اهلل منـصـب رئيـس تشرين اول 1960
(انين اوصـي ابنــاء شعـيب ووطين
جامعة بغداد .
من هنـا نـستـدل علـى مـدى مسـو اوصيهـم بعدم الـتفرقـة وليكـونوا
اخالق الزعيم عبد الكريم واميانه يــدًا واحــدة والتـنـطلـي علـيهـم
وقنــاعـته الكـبرية بــالعــراقـيني احـابـيل الطـامعني واملـستعمـرين
ومفـرقي الصـفوف ،أريـد منهم ان
مجيع ًا دون ادنى متييز او تفرقة.
ومن احلـوادث اليت نذكـرها ،قـصة يكـونوا يدًا واحدة ليفوتوا الفرصة
الدكـتور داود كبـاي وهو مـن اشهر علـى االجنيب والـطامـع للتغلغل يف
اطبـاء بغــداد ففي عــام  1961داهم صفوفهم) مـن خطاب الزعيم عبد
رجـــال االمـن مـنــــزله يف بغـــداد الكـريم قـاسـم يف االحتفـال حبفـر
للتـفتيـش حبجـة كـونه جـاسـوسـ ًا قـنــاة اجلـيـش  10تـشــريـن االول
يعـمل حلـســاب اســرائـيل وبعــد1960من هذه االقـوال اخلالـدة ومن هذه
تفـتيـش داره صـادروا مـنه مـبلغ الروح الـسامـية الـيت وان خسـرها
واحـد وعشـريـن الف دينـار واودع مـادي ًا مجيع العراقـيني مبكرًا فهي
التـوقيف لـبضعـة ايـام ثم اخـرج مازالت تـرفرف عـالي ًا يف مسـاء هذا
بكفـالة ،فمـا كان من الـدكتور داود العراق العـظيم اخلالـد حتث ابناءه
كبــاي اال ان قـصــد مقـــر رئيـس االبرار على تـوحيد صفـوفهم لكي
الوزراء الزعـيم عبد الكـريم قاسم خيدمـوا تربـة هذا الـوطن ،واحلق
يف وزارة الدفاع ،لقد كان هذا املبنى يقال ان دروس هذا الزعيم العظيم
املهم خيلـو مـن مظـاهـر للحـراسـة اضافت اىل السفر اخلـالد للعراقيني
املــشــددة الـيت متـنع الـنــاس مـن من وطـنيـة ونكـران ذات وتالحم
التقـرب منها كما كـان الزعيم عبد الـكثـري الكـثري فـالـشـعب العــراقي
الكــريم قـاسـم يتجـول يف شـوارع العظيم يـقف اليوم وقفتـه اخلالده
بغداد ومل يكن مبعيته سوى سائقه لنـصرة قيمه الـعليا ومثلـه اخلالدة
واحد املرافقني ،والدكتور كباي هو وهو يف هـذه احلال املأسـاوية يعطي
زميل الزعيم عبد الكريم قاسم يف العـرب والـــدروس للعــامل كـله ،فال
االعـداديـة املـركـزيــة ،حيث كـانـا يـوجـد يف العــامل كله وعلـى مـدى
طالبني فيها.وعـندما الحت سيارة التــاريخ جتـربـة متــاثل جتـربـة
الـــزعيـم عبـــد الكـــريم وبــدأت العراق خالل السنة املاضية ،الوطن
االستعداد لدخول وزارة الدفاع برز مباح واحلدود مفتـوحة وعصابات
الدكتور داود كباي من بني احلشود االشرار املـمولـة من خـارج احلدود
الـيت اصـطفـت لـتحـيه الــزعـيـم تعيث يف االرض فـسادًا  .فال يـوجد
واوقف الــسـيـــارة حـيـث عـــرفه جيــش وطين وتـوجــد حكـومـة
الـزعيم فوراً ،اركبه معه يف السيارة بـاملعنـى الـعملي وال تـوجـد أي اثـر
ودخال معـ ًا مقر الـزعيم .استـذكر لقوة امـنية يف الـعراق اليـوم ومنذ
االثـنان ايام الدراسـة بعد ان امر له سنـة والعراقيون يعـيشون حتميهم
الـزعيم بكوب من الـقهوة ،ثم سأله اخالقهـم وقـيـمهـم الـــوطـنـيـــة
ان كـان حبـاجـة اىل أي مـسـاعـدة ،الــراسخـة رســوخ جبـال مشــالنـا
عنـدها قـص الدكـتور كـباي عـلى العــــزيــــز يف ارض الــــرافــــديـن
الزعيـم قصته مـع مداهمـة رجال العريـقة.لتقـر عينـا الزعيـم عبد
االمن العام واملـبلغ الذي اخذه منه ،الكـــريم قـــاسم بـــأبنــاء الـشـعب
كان الدكتور كباي قد سجل كل هذا العـراقي ولرتفـرف روحه السـامية
على ورقة عريضة قدمها للزعيم  ،عـالية يف مسـاء هذا الـوطن العظيم
اخـذها منه الزعيـم وبعد ان قرأها حــارســـة له مـن كـيــد االعــداء.

قراءة يف برنامج التحالف الوطين الذي تقرتحه احلركة االشرتاكية العربية على االحزاب
واحلركات والقوى والشخصيات العراقية
اقـرتحت احلـركـة االشـرتاكيـة
العــربيـة بـرنـاجمـ ًا لـلتحـالف
الـــــوطــين علـــــى االحـــــزاب
واحلركات والقـوى والشخصيات
العراقية استعرضت يف مقدمته
اوضاع العـراق منذ السابع عشر
من متـوز  1968وهيمنـة قوانني
الطوارئ واحملـاكم االستثنـائية
يف ظل غياب دستور دائم للبالد
وسلطــة تشـريعيـة حقـيقيـة
منتخـبة وتعرض العراقيون اىل
سيـاسـات اسـتبـداديــة مستهـا
الـتـهجـري والقـتل اجلـمـــاعـي
والتـصفيـة اجلـسـديـة للقـوى
الـوطـنيـة وحتــريم االنـتمـاء
احلزبي اىل غري حـزب النظام ..
وانـعكاس هـذه السـياسـات على
النــسيج االجـتمــاعي واصغـر
خاليــــاه االســـــرة وتفـكـيـك
اواصرهـا ..كما تنـاولت مقدمة
الـربنامج املقرتح انتهـاج سياسة
احلـروب اليت اعتـمدهـا النـظام
السـابق وماادت الـيه من كوارث
بشـريه ومـاديــة بلغت حـسب
تقــــديــــر بعــض املــصــــادر
االقـتصـاديــة  240مليـار دوالر

بـاالضـافـة اىل مـاسـببـته من
تــواجــد عــسكــري اجـنيب يف
املنـطقــة وحصـار اقـتصـادي
فـرض على الـبالد ..وهكذا دفع
الـشعب العراقي من حياة ابنائه
فواتري هـذه السيـاسات اليت الت
اىل تراجع البديل الوطين بشكل
كـبري وجـعل العــامل الـــدولي
امرًا حامس ًا يف االزمة العراقية..
ويـتنـاول الربنــامج يف فصـوله
اخلمـســة االطــر الـــرئيـســة
املـقرتحــة للحــركــة ملعــاجلــة
االوضــاع الــسـيــاسـيـــة وحل
املـســألـــة الكــرديــة والــواقع
االقتصادي والسبل لتوفري حياة
افـضل للعـراقـيني والـسيـاسـة
اخلارجية..
وتؤكـد احلركـة يف الفصل االول
من بـرنـاجمهـا علـى املـسـألـة
الـسياسيـة وضرورة الـعمل بعد
انهيـار نظام صـدام حسني على
متكـني العـــراقيـني من حـكم
بلدهـم وتقرير شـؤونهم بعيدًا
عن أي تــدخل اجـنيب واحالل
قــوات دوليـة بــد ًال من قـوات
االحتالل يف الفـرتة االنتقـاليـة

ريثما تتمكن القـوات العسكرية
واالمنية العراقية من السيطرة
وفرض االمن واالستقرار مع ما
يـــرافـق ذلك مـن انــطالقـــة
سيــاسيـة ال تــسمح بــالعـودة
للـتفــرد الــسيـــاسي يف الـبالد
وضمان التداول السلمي للسلطة
وحيدد مهمـات مرحلية لتنفيذ
ذلك ابــرزهــا العـمل مـن اجل
حتـالف الـتيـارات االسـاسيـة يف
اجملـتـمـع العـــراقـي لـرتســيخ
الـوحدة الـوطنـية والـدعوة اىل
مؤمتـر تتمثل فـيه مجيع قوى
الـشعـب العـــراقي بـتيــاراتهــا
الـسيـاسيـة واملـمثلـة بـالـتيـار
القــومـي العــربـي واحلــركــة
الكــرديــة والـتيــار االسـالمي
والتـيار الدميقـراطي والليربالي
وممثـلي االقـليــات القـــوميــة
كالرتكمان واالشوريني.
ويرى الربنامـج ان اسس قواعد
التحـول الدميقـراطي هي إرساء
بناء عراق املـستقبل استنادًا اىل
فـكرة املـواطنـة وتثـبيت مـبدًا
الـتعدديـة يف احليـاة السـياسـية
واملـشاركـة الشعبـية يف صنـاعة

القـرار والفـصل بني الـسلطـات
الثالث التشـريعية والتـنفيذية
والـقضائيـة واعادة بنـاء القوات
املــسلحــة واالجهــزة االمـنيــة
وحتـديد مهـماتهـا بالـدفاع عن
الــــوطــن اطالق احلــــريــــات
الـسيـاسيـة وحـريـة الصحـافـة
واالعالم املـــرئـي واملــسـمـــوع
وااللـتــزام بـــاالعالن العــاملـي
حلقـوق االنسـان واقرار قـانون
جـديـد لـلجنـسيـة واعـادتهـا
للعـراقيني الـذين سحـب منهم
وحتريـم اسقاط اجلـنسيـة عن
املواطن العـراقي حتت أي ظرف
وحمــاسـبــة املــســؤولـني عـن
اجلرائـم وفق القانـون وحتريم
الثأر الشخصي اما الفصل الثاني
فتـتنــاول احلل الــدميقــراطي
للمـسألـة الكـردية الـيت احتلت
مكـانة بارزة يف احلياة السياسية
العــراقيـة وتـرى احلـركـة ان
طريـق اجناز احلقـوق القومـية
للــشعـب الكــردي هــو طــريق
النـضـال املـشـرتك بني العـرب
واالكــراد واالقليـات القــوميـة
كـالرتكمان واالشوريني من اجل

الدميقـراطيـة يف عمـوم العراق
(ان جتربة العقـود املاضية تدل
علـى عـقم سيـاسـات استخـدام
العنف ومصادرة احلقوق وتؤكد
علـــى ان احلل الـــدميقــراطـي
للقـضيـة الكـرديـة يتـجسـد يف
مايأتي:
 -1تـأكيد شـراكة العـرب واالكراد
يف الـــوطن الــواحــد وتـعمـيق
الــروابـط املــشرتكــة بـينـهمــا
والتحالف بني احلركـة القومية
العــربيـة واحلـركـة القــوميـة
الكرديـة واعتـبار ذلك الـسبيل
االكـيـــد للعـيـش االخـتـيــاري
املشرتك وبناء عراق املستقبل.
 -2اقــامــة نـظــام دميقــراطـي
بـــرملـــانـي تعـــددي يـــأخـــذ
بـــالفـيــدرالـيــة يف مـنـطقــة
كردسـتان العراق والالمـركزية
يف عموم حمافـظات البالد ويتم
ذلك يف اطر عراق موحد.
* ويف الفـصل الثـالث يـتطـرق
الربنـامج اىل ماعـاناه االقتـصاد
العــراقـي مـن عــدم الـتــوازن
العتماده علـى مصدر واحد هو
النفـط كمـا ان هـذا االقـتصـاد

مكبل بالعقـوبات والتعـويضات
والديـون اضافة لتـصاعد وترية
التضـخم طوال سنـوات احلصار
والـذي انعكس علـى مستـويات
املـعيـشـــة اليت تـــدنت بــشكل
خـطـر.وتـضع احلـركــة علـى
اجنـدة العمل الـوطين العـراقي
عدة اولـويات مـن بينهـا اعادة
عمـليـــة النـظــر يف الــديــون
والتعـويضـات مبا ميكـن العراق
من اعادة اطالق عملية التنمية
االقـتصـاديـة ووضع بـرنـامج
مـرحلي العادة االنـتاج النفطي
اىل مستـوياته الـسابقـة واعادة
اعـمــار الـبالد وفق بــرنــامج
استثمـاري طارئ ووضع خـطة
اقتصـادية تـربط بني التـنمية
والـعدالـة االجتـماعـية وتـركز
علـى الـقطـاعــات االنتــاجيـة
االساسية يف الزراعـة والصناعة
وتفـعيل دور القطـاع اخلاص يف
عملية التنـمية ويف سبيل حياة
افضل جلميع العـراقيني تقرتح
حـركة االشـرتاكية العـربية ويف
الفـصل الــرابع من بـرنـاجمهـا
االهـتمــام مبجــاالت الـرتبيــة

والـتـعلـيـم واالداب والفـنـــون
وشـؤون العـمل والعمـال واعادة
النظـر يف سلم االجـور وحقوق
املـــرأة والغــاء مجـيـع اشكــال
الـتمـييـز ضـدهـا واالهـتمـام
بــالـطـلبــة والــشبـــاب ودعم
منـظمـاتهم ومعـاجلـة قضـايـا
البطـالـة يف صفـوف اخلـرجيني
وتـشجيع احلـركـة الـريـاضيـة
والكشفية وتنمية املواهب..
وتـنــــاول الفــصل اخلـــامــس
مـوضوعـة السيـاسة اخلـارجية
الـيت تهــدف اىل تــوثـيق عــرى
التعـاون والصـداقـة مع شعـوب
العـــــامل ودولـه وفق االســــس
االتية-:
أ -يف اجملــــال العــــربـي -:دعـم
جـــامعــة الـــدول العــربـيــة
ومــؤسـســات العـمل العـــربي
املشرتك كافة وترسيخ التضامن
بني الـدول العـربيـة واالبتعـاد
عـن سـيـــاســـة احملـــاور وحل
املـشكـالت باالسـاليب الـسلمـية
والعـمل علــى تــوفـري الــسـبل
واملـستلـزمـات القـامـة الـسـوق
العربـية املشرتكة ودعم النضال

بغداد/طارق اجلبوري

العـادل لـلشـعب الفلـسطـيين يف
تقـريـر مـصريه واقـامـة دولته
الـوطـنيـة املـسـتقلـة وعـودة
الالجئني الـفلسطـينني ورفض
مبــدأ التــوطني والعـمل علـى
حترير االراضي العربية احملتلة
عــــام  1967وفقــــ ًا لـلقــــرارات
الدولية.
ب -يف اجملـال االقـليمـي تطـويـر
العالقـات مع دول اجلـوار و حل
املــشكالت املـتعلقـة يف احلـدود
وامليـاه بالطـرق السلميـة ووفق ًا
للـمصاحل املـشرتكة والعـمل على
تعـزيــز التـضــامن مع الـدول
االسالمـيــة ودعـم مـنـظـمــة
املؤمتر االسالمي.
ج -يف اجملــال الـــدولي اعـتمــاد
سيـاسـة خـارجيـة تقـوم علـى
اســاس الـتكــافــؤ واالسـتقالل
وارسـاء دعــائم الـسلـم واالمن
الــدولـيني ومـســانـــدة ودعم
الـشعـــوب املنــاضلــة مـن اجل
حــريتهـا ومكـافحـة الـتمـييـز
العـنـصـــري واحــرتام العهـــود
واملواثيق الدوليـة ويف مقدمتها
مـيـثــــاق االمـم املــتحــــدة.

