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 * !البعبع:  العراق

 كاظم الموسوي

 

منذ أن جال شبح الشيوعية في أوروبا، وقفت الطبقاا  اججمااعياة الاغام ضة ،اوب، وبناو ا م اار 

جاا  أركاان  مي،ي، وقياا  اجحاااا الغاوفي1111عاا   ثورة أكموبر اجشامراكية النمااف فاي رو ايا

كااا رار  " لغاا  البياوق قبان أن حفقان وحنمشار فاي أرجاام الناالم"الرجنية األوربية  شاطهم 

 .الزعيم البريطا ي و غمون حشرشن، ايا  عز بالاب

ااااا قااومت الرأ اااالية اجرمةاريااة كاان مغاااعواحها ل اانوا الفاشااية والنا يااة، وبهااو   اازو اجح

ة والفاشية، وحضنض  الوول اإلمبريالية الاشاركة فاي ا ينبغقوط ال. الغوفيمي ومااربة الشيوعية

باعمبارهاا ألمريةياة مهااة ماارباة الشايوعية، الارب النالاية الثا ياة، حغاضات الوجياا  الامااوة ا

بنبنا، ج بو من القضام عضيا  وررهااب الناالم با ، والهياناة عضاف الناالم مان راالل رشاهارب ك طار 

، ر ام حاالفا  ما  (1) ينمر لضااضة الاغنورة ،و الشيوعيةوظن و غمون حشرشن كاهنا . مرعب

 .(2).."جزما من أعاال بريطا يا ورياحها"اجحااا الغوفيمي ،و اول الااور، منمبرا الااضة 

جهواا كبيرة بهو  ح ويا   -البريطا يون والفر غيون واألمريةيون واأللاان  -بذل اإلمبرياليون 

يمي، ك اوي  يالشيوعية، ورشااعة عاو  الثقاة باجحاااا الغاوف -ب  النالم النربي واإل المي من البن

وا شا ن  افرامهم ومناووبوهم الغااميون وموظفاو وكااج   .لضشنوب النربية وحطضناحها الماررياة

ومرا ااضو رااافهم وهيإااا  ر اعاامهم الاوجهااة لضنااالم  وأماانهمم ااابراحهم وو ارا  مغاامناراحهم 

الاذ  أ غا  البريطاا يون فاي " مةماب مةافااة البضشافية"النربي بهذب الاهااة، ومار اها ر ي اا 

 .(3) الشرق األو ط

منذ النشرينا  رذر الااكم البريطا ي في كركوك أ يااب في لنون مان ا مشاار مبااال البضشافية فاي 

ة، كااا راذر  ال ااافة الاةوماة والارأ  الناا  ورجاال الاوين فاي النراق، المي أرابات منروفا

، وقااو  ااذن هااذا كنشاااط لضغاافارة (4) النااراق ماان رطاار ا مشااار الشاايوعية واعاات رلااف مااربمهااا

 .البريطا ية وعاالئها في ال اافة والاةومة

ركاة مي وجيشاها األراار والايو نف اإلمبرياليون بنو الن ر الذ  رققما  شانوب اجحاااا الغاوفي

الثورية النالاية من جهة وا اغار مواق  اج مناار مان جهاة أرارإ، رلاف المضايي  عضاف شانوب 

البضااوان الاغاامنارة ومااولااة عزلهااا عاان اجحااااا الغااوفيمي وحاانثيرب، مااوعزين ل  ماااة الاواليااة 

لقاوإ يمي، ولفامح الاذاال أماا  ايإلروار القوا ين الاارمة لضشيوعية، ولضنالقا  م  اجحااا الغوف

رارااة المااي رفناات شاانار مناااااة الشاايوعية، لضنااان ،ااو النشاااط " القوميااة والوينيااة"واألراازاب 
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ولم حةان بريطا ياا فاي  يا امها الذوياوة هاذب حغاير  .الشيوعي والاركة الشيوعية في النالم النربي

كان ماا منا  "لوروها، بن  ا وحها الوجيا  الاماوة األمريةية في موقفهاا هاذا، واعاا حروماان رلاف 

لةااي يةااون أ  شاانب را،اايا يةفياا  ان "، واشااار رلااف ا اا  "هااو  ياار شاايوعي أن ي اابح شاايوعيا

 .(5)" ياارس الوياقراطية عضف طريقة النالم الار

أ ذااز الوبضوما اايون اإل ذضيااز ورجااال " الوعايااة الغااوفيمية ورجااراما  مةافامهااا"وحااات عنااوان 

مي، وقااوموا الاقمررااا  ي  اجحااااا الغااوفيم ااابراحهم مضفااا ،اا اا، رضضااوا فياا  أ ااباب حناااظم  فااو

،اارورة  شاار اإلشاااعا  واأل،ااالين، رارااة رااول "وأ اااليب الوقااو  أماماا ، ورض ااوا رلااف 

يمي، ومناااا  طباااا  اقثااااار الثقافيااااة الشاااارقية باااااا فيهااااا يا،ااااطهاا الاغااااضاين فااااي اجحااااااا الغااااوف

 .(6).".النربية

 ني بريطا يا وم ططاحها في النشارينا   كشفت حقارير الغفارة البريطا ية في ب واا ومرا الحها

والثالثينا  في بث الوعاية الغواام، و شر اإلشاعا  بهو  رذب أفةار ثورة أكماوبر اجشامراكية 

ماان الورااول رلااف النااراق أو ا مشااارها فياا ، وكا اات الغااضطا  البريطا يااة والنراقيااة حقااو  باراقبااة 

شااعا  ،او الغاوفييت حاات  طاام اإل اال ، الغفن الغوفيمية في ال ضيج النربي، وحااول باث اإل

 "!بضو الةفار"مي، يوح وي  المذار الااضيين من رقامة عالقا  حذارية م  اجحااا الغوفي

بنجزائا  النشارة، " حااري  الاو ارا  النراقياة"رفن عاان الااخرا النراقاي عباو الار اق الاغاني 

ا  الااكااة وماوارالحهم فاي بن وص الوثائ  الاةومياة والارا اال  وح ارياا  ماثضاي الغاضط

وماان بااين و ااائن . البرلاااان، الزاراارة بااالماريم والنااان ،ااو البنباا  الشاايوعي ماضيااا واوليااا

اإلمبرياليااة فااي هااذا الاذااال عقااو الاناهااوا  األمنيااة، الثنائيااة والاشاامركة المااي حوقنهااا ماا  البضااوان 

ومااة النراقيااة مناهااوة أمنيااة الاغاامنارة والمابنااة، وبااين البضااوان  فغااها، ففااي النااراق أقاار  الاة

، جاام 21/4/1121مشمركة بينها والاةوما  الغاورية والفضغاطينية والا ارية، فاي جضغامها فاي 

 :فيها

   11/1/1121 مشمرك اائرة شرطة النراق فاي المرحيباا  الامفا  عضيهاا فاي القااهرة بمااري ،

 .بين ماثضي اوائر شرطة م ر وفضغطين و ورية

  الذ  يضن  الاغمر بروا هر ت الماب  رلف اائرة الماقيقا  الذنائية  يزوا النراق باأل ضوب

 .في فضغطين، وا    و  يغمنان البال ا  المي ح ور وف  هذب المرحيبا 

  ر ا اراان النااراق أشاا اص مشاابوهون بةااو هم شاايوعيين، و لااى فااي طااريقهم رلااف  ااورية فااان

ةيا، مبينااة ا اام الشاا ت الاشاامب  باا  اائاارة الماقيقااا  الذنائيااة ح باار اائاارة األماان الغااورية ج ااض

 .والطري  رلف  ضة 
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   حوج  البرقيا  الال ضةية رلف الاغمر فا ذو في اائرة األمن في بيارو  والاف اائارة الماقيقاا

 .الذنائية في ب واا

  يفهم أج يشار أبوا رلف الشايوعية فاي البرقياا  الاةشاوفة الامباالاة باين اائرحاي شارطة  اوريا

 .(7)"يذب ا مناال ا م م  وص يول عضف أن الش ت الانوب عن  مشمب  ب  والنراق وا  

، رن احفاقااا جاارإ بااين 11/1/1111و كاار  جريااوة ألاا  بااام الومشااقية فااي عااواها ال اااار فااي 

الاغمنارين الفر غيين واإل ذضيز لاةافاة الشايوعية وقنا  ماوير األمان الناا  فاي فضغاطين الاغامر 

 .(8) يافا مغيو برحران اوروحور ااحو وقن ن فر غا في

ر،افة رلف الاناهوا  والقوا ين، ا م ومت اوائر اإلمبريالية عاالمها فاي أجهازة الاةام واإلاارة 

في الوعوة والماريم ،او الشايوعية، مغام ضة ماواقنهم ومناابرهم فاي  شار مشاارينها  عال ،واإل

الناراق، لاين عضاف الاةوماة وقو أوكضت هاذب الاهااة فاي . وأفةارها الانااية لضشيوعية والغوفييت

عضاااف الناااواب وال اااافيين والةمااااب الاااارحبطين باااالبالط والغااافارا   ور اااااوأجهزحهاااا ورغاااب، 

اإلمبرياليااة، لضقيااا  فااي حااولي الاهاااة راارارة فااي البرلاااان، وال طااب الر اااية والنشاار و يرهااا، 

أو  ياار  بانا اابة أو بااوو ها، وبغاابب أو بوو اا ، ورمااف الااغااوبين عضااف قااوإ منار،ااة عضنيااة

فاي "  ائاب مان رازب اج امقالل"مثال اعا ااوا الغانو  . الرا،ين عضف األو،اع القائاة  يا يا

أل ها ج حبقي وج حذر، حهوا النراق بوولما  وا امقالل  ومضةا  "البرلاان رلف القضام عضف الشيوعية 

يذاب مااو .."وأكاو" واين  وعائضم  ومال  وشرف  وجاي  مقو اح  فيذب أن  مةاح  بااز  لااوهاا

 .(9)"كن من ياان فةرة الشيوعية

، فاي ح ارياا  رلاف جرياوة 1111عاا   عغاةر  ا قاالب اول بةار راوقي،  عايمالذنارال  عم 

رن حرباة الناراق  يار راالاة لضشايوعية، وان الشايوعية ج حمااشاف ما  الاةوماة الاضةياة، "البالا 

انمم والقضام عضيها  وام أكا ت وان الذيش مغمنو لاقاومة كن رركة حضر عرش قائوب الاضى ال

 .(11).."الاركة شيوعية أ   يرها

م  ا مشار الفةر الشيوعي في النراق واحغاع حنمايم الاازب الشايوعي، ح ااعو  راضاة الرجنياة 

الااكاااة، وحنوعاات أ اااليبها فااي حشااوي  الشاايوعية و نمهااا با مضاا  الننااو ، وررااوار القااوا ين 

، الاذ  1111لغانة  11جريوة الوقائ  النراقياة قاا ون رقام ،  شر  1/1/1111ففي . الاارمة لها

يناقاب باألشا ال الشااقة أو الاابن ماوة ج : " ت في الفقرة األولف من الاااة األولف عضاف ماا يضاي

حزيو عضف  ب   نين أو بال رامة أو بهاا، كن من ربذ أو روج بإروإ و ائن النشر م  الن وص 

ن، أيااا ماان الاااذاهب اجشاامراكية أو البضشاافية أو الفو،ااوية أو ماان هااذا القااا و 11عضيهااا فااي الاااااة 

 .(11).."اإلبارية وما يااثضها المي حرمي رلف ح يير النما  والاباال واألو،اع الغيا ية
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و،ح  ت القا ون ول م  هو  الغيا ة الااكااة وم ططاحهاا فاي حةاايم األفاواب وقاا  الااواطنين 

وكش  اجرحباط بين  هج الاةم وماا . ومااولة المارا عضي  و ضب ررااة الذااهير ووعيها لواقنها

ح طط  الغفارة البريطا ياة فاي ب اواا، رياث باين حقريار مف ان مان عشار  قااط، أر اضم  الغافارة 

، ممابنمهااا لاااا  ااام  11/12/1141البريطا يااة فااي ب ااواا رلااف و ارة ال ارجيااة البريطا يااة فااي 

فيا  رلاف ا مشاار األفةاار الااركغاية فاي رافو  الطبقاة وأشاار  " الوعاية الغوفيمية فاي الناراق"

وفي النقطة الناشرة مان المقريار شاررت . النامضة النراقية في الاون الةبيرة، ورذر  في  من  لى

مهااحها اليومية المي قامت بها عبر مركاز ا امنالماحها وعاالئهاا فاي و اائن اجعاال  فاي الوعاياة 

ريار واراو مان الواجباا  اليومياة لضغافارة ومركاز ا امنالمها وهاذا المق. ،و الشيوعية والغوفييت

، وهو وان جاام بناو راوالي عاامين (12) والارحبطين ب  من الةماب وال افيين النراقيين رارة

من القا ون الاذكر رج ا   أشار رلف الاوور الاذ  لام يةان  ارا لضغافارة البريطا ياة فاي ر ام منااهج 

ط والنشااط الاذاحي، بان واإليناا  رلاف الغاضطا  الااكااة جح اا  الاةومة، والذ  ج يةمفي باالم طي

اإلجااراما  ومااا يضااز  ماان حنقيبااا  وممابنااا  بوليغااية وراااال  ررهابيااة، وقااو وجااو  الغاافارة 

البريطا يااة بنشاا اص الاةااا  النااراقيين  اااا ج فريااوة فااي ا اامضها  قراراحهااا، ورارااة الاناايااة 

 .لضشيوعية والازب الشيوعي

األمريةي في ب واا  ولان في كماب  عن  ور  الغنيو، طبينة هذا الاااكم الاذ  حاولف  كر الغفير 

يولياو / ، ورماف مقمضا  فاي ثاورة حااو 1111و مااي/ أياار 21الاةم في الناراق اكثار مان مارة مناذ 

بماغة  برأي ، و كرب ال هيو ية والشيوعية منا، واعمبارب اجحااا الغوفيمي اعمم حهوياو  ،1111

مان الارأ  الناا  النراقاي ينمبار رطار % 11"ورطرا قرياب الوقاوع، وقاو  اا  عنا  ا ا  قاال رن 

ر رائين اعمم من رطر اجحااا الغوفيمي، وم   لى وق  هو م  األقضية الماي ج حارإ  لاى، وفاي 

 .(13) "ون أررإ كا ت لنور  الشذاعة لضماغى برأي خفي شهذا كاا 

وقااو حاةناات الغااضطا  الااكاااة ماان حوجياا  ،ااربا  مخلاااة لمنمياااا  الااازب الشاايوعي النراقااي 

وقيااح  ولضاركة الناالية قبين وراالل الاارب النالاياة الثا ياة، وبنياو فمارة النهاوق الاوطني بناو 

قررا  المي اح ذها مخحار ورم ام الوول النربية فاي الارب، ريث شنت راال  جويوة حنفيذا لضا

" الن ابة"فن ضقت جريوة . (14) 1141، واورة الذامنة النربية في بضواان في حاو  1141أيار 

، واعمقضاات قااااة راازب المااارر الااوطني وع اابة مةافاااة ال ااهيو ية، وحموجاات 1/1/1141فااي 

الشاااايوعي النراقااااي فهااااو فااااي  الااضااااة الاغاااانورة ،ااااو الشاااايوعية، باعمقااااال  ااااةرحير الااااازب

 .، وعوا من قااة الازب وكواارب11/1/1141

لقو برهنت الاااال  البوليغاية ،او الشايوعية، الماي كاان يقاو  بهاا الاةاا  فاي الناراق والانطقاة، 

عضف أ ها مقومة مطضوبة أو شرط حاهيو  لاناهوة جائرة أو رضا  ا امناار ، ياربط حضاى األ مااة 
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الشاانوب وينهااب ريراحهااا وقااوراحها وي ناا  ررياحهااا ويشااي  اإلرهاااب  بنذضااة اإلمبرياليااة ويةباان

 .والط يان

يوليو النا   فغ  جر  مااكاة قااة الازب الشيوعي كذازم ومواراضة لضااضاة الغاافرة / في حاو 

وبااالر م ماان أجااوام الويةماحوريااة البوليغااية حاةاان القااااة الشاايوعيون ماان حاوياان . ،ااو البنباا 

بن اا   ااةرحير الااازب ( فهااو)ضنمااا   فغاا ، فقااو اعماار  يو اا   ااضاان الاااكاااة رلااف مااكاااة ل

الشاايوعي واافاا  عاان الشاايوعية، وشاانارا  الااازب وأهوافاا  والمضااامن اجماااي، وعاارإ شاانار 

مةافااة الشايوعية باعمباارب شاانارا فاشايا موجهاا ،او الاركااة الوطنياة، مخكاوا أن الشايوعيين هاام 

وكا اات ال ااا  حنشاار   ااوص . ا هم وشاانوبهمولية ر ام أوطااخاكثاار الااوطنيين شاانورا بالاغاا

الاااكاا  ،ان راضمها الانااية لضشيوعية ريث أحارت لضرأ  النا  اجطالع عضاف  شااط الاازب 

 .(15) الشيوعي وأفةار قااح  والوفاع عنها وحو،ياها

أر م ، ط م مض  األو اط النالاياة والاركاة الشايوعية، والاركاة الوطنياة النراقياة والنربياة، 

 .(16) غضطا  الااكاة عضف ربوال أرةا  اإلعوا  رلف الغذن الاخبوال

، أعااومت الغااضطا  الااكاااة قااااة الااازب 1141فبراياار / شااباط 14فااي بنااو مااكاااة رااورية، 

عر،ات "الشيوعي النراقي، بقرار من الاةومة البريطا ية، موجهة ،ربة قا اية رلاف الاازب و 

ة ألياة ولم حذع أرةا  اإلعوا  رج بناو حنفياذها روفاا مان  ضال  رلف  ةغة كبيرة وحنميااح  رلف مان

 ضبة الشنب والرأ  النا  النالاي ومااولاة ر قاا هم ثا ياة، فان اع ماوير الشارطة الناا  فاي الياو  

( فهاو ( الثاا ي إلعاوامهم بيا اا ر اايا أعضان فيا  أن قاااة الاازب الشايوعي يو ا   اضاان يو ا 

 .(17).."ا، وان حنميا  قو ابيو، ولم ينو لضازب من اثرو كي بغيم ورغين الشبيبي قو اعومو

ارور الازب الشيوعي في  فان الياو  بيا اا و،اح فيا  رذام الذريااة و اوا بهاا، فا،ااا أ ابابها 

ومخكوا عضف أن هذب الاخامرة الغافضة المي فضاها رزبنا الشيوعي منذ بوئها لام حان  عفاوا، وا ااا 

لفاشغمي الذ  يغوا النراق والشرق األو ط مناذ أن أعضنات جام   ميذة رماية لإلرهاب األ وا ا

وكا ااات منركاااة شر اااة باااين الشااايوعيين .. األرةاااا  النرفياااة والاااارب الفضغاااطينية اج ااامناارية

فقااو اثباات الشاايوعيون راااواهم ر ام م طااط . والغااضطا  الااكاااة، منركااة رثبااا  وجااوا وحاااو

قيااااحهم بنياو  الناوو الطبقاي وا هياارا  ح فيمهم، ر م اجعواما  واجعمقاج  و قوط عوا من 

ولم حةن هذب الااضة الوموية الم فوية مذراة من  هج الا ططاا  اجمبريالياة الار اومة . بنضها

 .لضنراق والانطقة

أشار فيا  رلاف هاذب "  ضغضة حاالفا  ل و الشيوعية"مقاج بننوان  يو ايمو برسكمب مرا ن وكالة 

الا ططااا  والااف أهااوافها فااي ربااط الااوول الاغاامنارة ماان قباان اإلمبرياليااة بماالفااا  رقضيايااة ،ااو 

كااااا  قضااات ال ااااافة النراقياااة عااان و اااائن اجعاااال  البريطا ياااة ربااار اجماااااع  .(18) الشااايوعية
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ن في الشرق األو ط، الذ   اقش مشاروع حشاةين حةمان عغاةر  الوبضوما يين البريطا يين النامضي

، (19) ماان فضغااطين لاناا  ال طاار الشاايوعي وال ااهيو ي" القغاام النربااي"ماان النااراق واألران و 

بالاناهاوا   وأ قارةولم حةم  اإلمبريالية ورةوما  ب واا وعااان . هةذا  شرح  ال اافة النراقية

مي، بان ياون والمنغي  عضف مااربة الشيوعية واجحااا الغوفيالثنائية األمنية المي ،ات بنواا لضمن

و اانت رلااف ارحباطااا  أراارإ أو اا  ،ااو األراازاب الشاايوعية  والوياقراطيااة فااي بضااوا ها، و،ااو 

و رع الفرقاة باين ف اائضها واق ر افين فاي  إل،انافهاالاركة الناالياة والذااهيرياة و شااطاحها، 

ها الاشمركة، وا ام الل كان رمةا ياة لم افية الشايوعية أو الاركة الوطنية وشن حاالفاحها أو أعاال

 .،ربها

فضات ال اافة الاةومية والاوالية هذب اجرحباطا  والاشاري  من رالل ما  شارح  مان لقااما  

راول الغيا اة الماي يذاب  آرامهامومقابال  م  موظفي الغفارة البريطا ية وأركان الاةم حغمطض  

، ا ااامطضنت جرياااوة الزماااان 11/1/1141ففاااي . ةافااااة الشااايوعيةاحباعهاااا فاااي الااابالا النربياااة لا

اعمقااو ان : "الااذ  قااال( رئااين و رام وو ياار فااي عااوا ماان الاةومااا )الب واايااة أرشااو النااار ، 

 وأالاف". الشيوعية رطر جغايم يهاوا الاضاارة، كااا هاي ر ام قاو  لضارياا  ولضمااون البشار 

(: و يار)واعمقاو راااق الب اا  " باال هاوااة من رأيي ان  ةاافح الشايوعية(: "و ير)جالل بابان 

أن الشيوعية هاي ال اهيو ية، وال اهيو ية هاي الشايوعية  احهاا، لاذلى فالاةافااة يذاب أن حقاو  "

وهذب األفةاار  فغاها رار  بهاا  اور  الغانيو، و اا عضيهاا، أثناام ماخحار . (21) "عضف هذا الابوأ

ون اإل ذضيااز، واليهااوا فااي فضغااطين يناااا أل هاامياااارب الشاايوعيين "رااافي لاا  ريااث راار  ا اا  

وق ة الغنيو م  الشيوعية منشورة في اكثر مان كمااب لضوبضوما ايين ال اربيين ". ينااون اإل ذضيز

. ولم حفمر هاة  ور  الغنيو في رعال   النوام لضبنب  الشيوعي الذ  اقم مضاذن . الذين عايشوب

م اافي رغاااب الشاايوعيين وحةااافح أن الاةومااة  : "ففااي مذضاان النااواب لاام ي اا  مشاااعرب ر  أكااو

 .(21) "الشيوعية رمف النفن األرير في هذب البالا

وااراان بنااو مةافاااة الشاايوعية فااي باارامج األراازاب، وفااي  يا ااا  منضنااة لقااوإ وطنيااة منار،ااة 

لضاةم، رج أ ها و،ان ارباطا  الاركة الوطنية وا مةا احها، حغير في هذا الركب  يار الاوطني، 

لغضطا  الويةماحورية وفي رومة أ را،ها، وحنوا بنو فمرة رلاف ال ا  الاوطني وحق  في أرابين ا

وقو ر ن هذا ما  رازب اج امقالل الاذ  . وعاااب الازب الشيوعي، والف المناون والمنغي  من 

. (22) رطرهاا مان الابالا وربنااارف  رلف  ور  الغنيو بر امذا  ماموياا فقارة مةافااة الشايوعية 

ااضااة الاغاانورة هذومهااا رااارج النااراق أيضااا، ر  شاانت فااي عااوا ماان وو اانت جريوحاا  ،ااان ال

يمي والاركاة الشايوعية، وهاي ال اايفة الورياوة الماي أعضنات يالاقاج  هذوما ،و اجحااا الغوف

 .(23) ا فها ج م ار الذيش األرار في ال ين
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رن  ور  الغنيو وموقف  من الشيوعية لم ينو بااجة رلف حو،ايح، ر  عار  بطبنا  و شانح  كرها  

وقضف في الاةم . لضشيوعية، وهو يوشن كن مرة يغمضم فيها رئا ة الاةومة راضة عضف الشيوعيين

أطول فمارة مان  يارب، بان كاان هاو الاااكم فاي كان الفمارة الاضةياة،  اوام فاي رئا اة الاةوماة أو 

، رين كض  لمشةين و ارة جويوة، الغاا  ل  بغيا ة جويوة 11/1/1114وقو اشمرط في . ارارجه

ح مضاا  عاان  هذاا  الغاااب ، ل  ااها فااي الغيا ااة الوارضيااة بااضااة مرا اايم مناايااة بشااةن  ااافر 

. لضوياقراطية والارية المي ااعاها في ايباجاة شاروط ، رماف  اايت فمرحا  حضاى بغيا اة الارا ايم

الذ  أ،ا  فقرة رلف قاا ون حناوين قاا ون النقوباا  الب اواا   1114لغنة  11م منها الار و  رق

 وام كان  لى مباشرا أو بوا طة هيإاا  أو منمااا  حهاو  : "  ها ما يضي 1111لغنة  11رقم 

رلاااف روماااة أ اااراق الااااذهب الااااذكور حاااات  ااامار أ  ا ااام كاااان، كن  اااار الغاااال ، والشااابيبة 

الااذ  رااول مذضاان  1114لغاانة  11وكااذلى الار ااو  رقاام . (24)"الوياقراطيااة، ومااا شاااكن  لااى

، واعطف و يار الوارضياة 11الو رام ر قاط الذنغية النراقية عن النراقي الااةو  وف  الار و  

وبينات األ اباب الاوجباة إلراوار هاذا الار او  . رالرية اعمقال الش ت الاغاقط عنا  الذنغاية

ن الاراكااز الشاايوعية رااارج النااراق وحضمااز  بهااا بااان الشاايوعية ومنمااحهااا حغااموري حوجيهاحهااا ماا

عضف ر االق األرازاب والنقاباا   11و  11من قا ون الذنغية النراقية رقم  11م الفة  ت الاااة 

فاي مذضان الناواب اعمارق  11واثناام مناقشاة الار او  . والذانيا  رج بمارريت مان الاةوماة

هااو قغاام ماان مةافاااة الشاايوعية فااي  رن هااذا الار ااو : " ااواب فاارا عضاايهم  ااور  الغاانيو بقولاا 

 .(25)"النراق

كان ماوار بااث أيضاا بينا  وباين و يار . ررارة  ور  الغنيو ج ح في  هذا أو وريا في  يا م 

مةافاااة الاباااال الهوامااة بةاان "اإلرشاااا الا اار  لموريااو الا طااط بااين النااراق وم اار عضااف 

م برامج رارة فاي اإل اعاا  النربياة ، وحوريو ال طط لاةافاة الشيوعية وحنمي"الو ائن الااةنة

 .(26) ح و  هذا ال رق

الغاضياا ية وقمهاا الازعيم لاوام ن الغنيو في عاض  هذا ،و البنبا  فاي شااال الناراق مم ار  عاو  

عااار عضااي، ريااث كمااب الغاافير األمريةااي فااي ب ااواا، رن جهااا  مااوظفي الغاافارة األمريةيااة فااي 

وكاان عاار عضاي يقاور حااا  المقاوير " ارب مارحين، كركوك كا وا عضف اح اال جاو  با ، وا ا  قاو 

رلاا   ور  الغنيو عضاف أهاياة ا اممباب األمان، ورااف  عضاف  لاى بياو قوياة، ولام يقا  عناو  لاى 

الاو، ولم يقن  بةبح الفناليا  الشيوعية، بن قا  أيضا بمو ي  منضوما  حفضح األ اليب الشايوعية 

من القرإ رلف مقر عاض  في الغاضياا ية " الااللي"لوين وكان يوعو شيوا ا. وآرامها بين الامنضاين

كاا كا ت و ارة الانار  حقاو  بنعاواا ماا،ارا  عان " في فمرا  منينة، ليثقفهم ،و الشيوعية

 .(27)  بن مااربة البنب  في الا ياا  والفناليا  الاور ية في م مض  أ اام البالا
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اق، وحةضياا  فا،اان الذاااالي برئا ااة الاةومااة، ون الناارخاثاار ح ض اان اإلمبرياليااة األمريةيااة فااي شاا

 شطت الغفارة األمريةية وأجهزحها الا ابراحية واإلعالمياة فاي رااال  هغاميرية ،او الشايوعية 

قو  فا،ن الذاالي رومة كبيرة في هذا الاذاال، رياث كاان امماوااا . واجحااا الغوفيمي في النراق

، وكاان 1111اب لا  فاي ماخحار با اوو م عاا  أمريةيا لغيا اة  اور  الغانيو البريطا ياة، فاي رطا

و ير رارجية  ور  الغنيو، هاجم فةرة الاياا، و كر أن هناك قوإ حهوا النالم، وهي اج مناار 

أمااا "وراا  اج اامناار القااويم وال ااهيو ية فااي طرياا  الاازوال، . القااويم وال ااهيو ية والشاايوعية

شايوعيين جااموا رلاف الناالم بناوع جوياو مان الثالثة فهي  بب القض  واج،طراب في النالم، وان ال

وكارر  لاى فاي رطابا  فاي مذضان جامناة ". اج مناار اشو فمةا والنن أثارا مان اج امناار القاويم

، ماذرا من رطر البنب  الذ  ي زو الابالا مان الاوارن 22/1/1111الوول النربية في القاهرة في 

  بالغو الاني  الذ  ياااي مان الفيضاان، ومن ال ارج، واقمر  رقامة رض  بوج  هذا ال طر، شبه

وما لم يةن هذا الغو ماةاا، ووجاو  فيا  ث ارة فا ا   اينهار، وان الناالم الاار  ي ابح عر،اة "

 .(28)"لض زو الشيوعي

كشاا  الذاااالي فااي رطباا  الاااذكورة الا طااط اإلمبريااالي الاطضااوب حنفيااذب فااي النااراق والانطقااة، 

والبريطا ياااة راااول األراااال  األمنياااة والنغاااةرية  والاااذ  أف اااات عنااا  الاشااااري  األمريةياااة

وفااي عهااوب اماام  النااراق بنعضااام وكالااة الا ااابرا  األمريةيااة الااذين كااا وا يذوبااون . والوفاعيااة

 .البالا ب فة ربرام النقطة الرابنة فينشرون الوعايا  الاضضضة ،و الاركة الوطنية والشيوعية

الااضاة ،او الشايوعية بنفغايهاا، ر  ق اوا مويناة  و اهم الغفيران األمريةاي والبريطاا ي فاي هاذب

النذاا  اجشاار  والمقيااا النضاااام الاغااضاين فيهااا، ريااث حقاايم الارجنيااة الوينيااة األعضااف لضشااينة فااي 

النالم، بهو  رث رجال الوين والنضاام والارجنية عضف المناون ورراوار الفمااوإ ،او الشايوعية 

 .(29) والشيوعيين في النراق

وعية مخرقا لفا،ن الذاالي والغفارة األمريةية أيضا، ففي كن ح ريح أو رطااب رار بنب  الشي

وينغب كن عان منارق لغيا م  رلف رومة ال هيو ية وا  اار . ياان الذاالي عضف الشيوعيين

وقو رجا الذاالي ال افيين في مخحار رافي ل  لاااية الشنب من الشايوعية . الغال  الشيوعيين

الاذين يشاذنون عنارار الفو،اف "ية والناالية ورجال الغيا اة وال ااافة وهاجم الاركة الطالب

 .(31)"ويذنضون من أ فغهم بنضم أو بوون أاوا  الشيوعية الهوامة

قباان الموقياا  عضااف رضاا  ب ااواا ورعال اا ، وبنااو عواحاا  ماان  يارحاا  لمركيااا، ا ضاا   ااور  الغاانيو 

واثااار رطااااب مطاااول لااا  فاااي " اقم ااااا فاااي النفقاااا "الافو،اااية النراقياااة فاااي مو اااةو باذاااة 

مي المااااي أقيااااات فااااي ي، أعضاااان قطاااا  النالقااااا  الوبضوما ااااية ماااا  اجحااااااا الغااااوفي11/1/1111

بماوين الهوامين والا ربين وحنميم الاذكرا  "مية ي، ممهاا البنثة الوبضوما ية الغوفي21/1/1144
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واعااال الهاو  ورشاعة الفو،ف وباث الرعاب فاي قضاوب الغاةان اقمناين، وأ هاا وكار لضااخامرا  

 .(31)"والم ريب

 

لاام حةاان هااذب ال طااوا  المااي اح ااذها الغاانيو  ريبااة عاان  هذاا  وارحباطهااا بااالا طط البريطااا ي 

واألمريةي في الاارب البااراة ،او الانغاةر اجشامراكي، واجحاااا الغاوفيمي راراة، وا ااا هاي 

مر وما، ج بو لا  مان ا مارار ،ان رط المبنية الشامضة مموجة باض  ب واا، الذ  كان مشروعا 

مقوما  اارضية ورارجياة حباوأ بقاا  الاركاة الوطنياة ور اةاحها، ورشاهار البنبا  ورطارب، وحنمهاي 

 .بمةبين البالا بالاض  ومضاقاح 

كن اجحهاما  المي أطضقها الغنيو من حر ا ة الوعاية اإلمبريالية الاوجهاة لالحاااا الغاوفيمي  فاذها 

لااف وكاار لضاااخامرا  والنشاااط اج اامناار  النااووا ي ،ااو شاانوب ل الاابالا رفااي النااراق ريااث رااو  

البضااوان الاماااررة، وررااو ماليااين الااو ا ير لضوعايااة الغااواام وحو ااي  أجهزحهااا وو ااائن  شاارها 

كااا شاةن . وشرام ال ا  والذوا ين والارحزقة لضنان ،او البنبا  والبضاوان النربياة الامااررة

ةافاة الشيوعية في النراق بالمنغي  م  رض  ب اواا، أجهزة منينة مرحبطة بالذها  الام  ت لا

منز ا اور الشرطة واج ام بارا  والماقيقاا  الذنائياة فاي ماارباة الاازب الشايوعي والاركاة 

الوياقراطية لين في الناراق وراوب، بان وفاي البضاوان الامااررة الاذااورة، وحشاير وثاائ  الغافارة 

 .والنالقة الوثيقة والمنغي  الاشمركالبريطا ية واألمريةية رلف هذا اجرحباط، 

، ا اام ضت 1111اثاار هزياااة اإلمبرياااليمين البريطا يااة والفر غااية فااي عااووا هاا عضااف م اار عااا  

وحواراان " الفاارا "اإلمبرياليااة األمريةيااة ،اان  رضيفميهااا فمقااومت باشااروع ايز هاااور لمشاا ن 

اولااة حذويااو الناااووان الغاارية الاشااروع با ااا  ما" احااااا الشااانب"وقااو ل  ااات جريااوة . الاهاااة

اإلمبرياااالي وحازيااا  رركاااة الماااارر الاااوطني النربياااة، وجنااان ر ااارائين رأس ررباااة لضناااووان 

كاا فضات  رائن  الماي  انت الوجياا  الامااوة األمريةياة مان . اإلمبريالي الاغمار في الانطقة

م ااااية رااو ال طاار الشاايوعي أوج، وثا يااا حقااويم الاغاااعوا  اجق: ورائهااا رلااف شاا  طرقهااا وهااي

عضاااف رن م اااير الاشاااروع لااان يذاااو افضااان مااان م اااير رضااا  "والنغاااةرية، وأكاااو  الذرياااوة 

 .(32)"ب واا

وارضت اإلمبرياليمان، األمريةية والبريطا ية، ر،افة رلف الا ططا  والاشاري  والنشاطا  المي 

ر  أن اوائرهااااا .  كااار ، مغااااعيهاا جراااال  جوياااوة أرااارإ، حنةااان م اااالاهاا وحناقضااااحهاا

 ماة الااكاة لم حغمفو من اروس وربارة المااري ، فنقاو  حذاا  الهاالل ال  ايب، واجحاااا واأل

وكضهاا حمضاان حاالفاا رجنياا ،او . الهاشاي و يرهااا مان المذاناا  النربياة، والنربياة األجنبياة

 .البنب  ـ الشيوعية والغوفييت
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مان الاشااري  واألراال  رماا  حضاى الغضغاضة كاان ، في النراق 1111يوليو / حاو  14ثورة   ذا 

والاااخامرا ، ومااا أن ا م اار  الثااورة وقاا  اجحااااا الهاشاااي بشااق  األرا ااي ااعيااا رلااف القضااام 

عضيها والف الماورن النغاةر  فاي الناراق، مغامنذوا باإلمبريالياة والرجنياة فاي الانطقاة، م اطباا 

الثاورة فمناة راوثت بناام ريران و يرها رلف حقويم جاي  الاغاعوا  النغةرية والغيا اية، ومنمبارا 

 .(33) عضف حورن الذاهورية النربية الاماوة ومغاعوة الشيوعية النالاية

 اامراحيذية لاام حنماا ، باان ، رج أن حضااى الا ططااا  اج1111لقااو  ذااات ثااورة الشاانب النراقااي عااا  

طويت لزمن آرر وحموارن بنشةال وأ اليب أررإ ومان راالل ماا  اذن فيااا  اب  رماف الثاورة 

شرا ة النوام الطبقي لضشيوعية، وا مااحة اإلمبرياليين وأ  اابهم فاي ا ام وا  كان األشاةال  الر  

والا اار والنوامن الوافنة لها أو الاافزة والااركة لاناااحها، وكا ت ما  الات حنمبار مةافامهاا 

 .ا يمبوأ أ ا يا لضاةوما  والقوإ واألرزاب الياينية الغافرة في عوائها لضمقو  والفةر اإل غ

ومواثيا   وأراال لنبت النوامن ال ارجية أاوارا ممايزة في ح نيو و اائن عاضياة، مان مشااري  

واحفاقيااا  أمنيااة وعغااةرية و يا ااية، ا اامهوفت ربااط بضااوان الانطقااة فااي أرزمااة عووا يااة ،ااو 

ولهااذا قاماات  اافارا  . اإلمبرياليااة فااي رربهااا الغااافرة لإل اامراحيذيةالشاايوعية والغااوفييت رومااة 

 يا وبريطا يا وأمريةا في ب واا بوور رارا في ح نيو مناااة الشيوعية فاي الناراق، مغام ضة ألاا

شمف اإلمةا ا  والمرو  والاذاج  والاراكز اإلعالمية والوينية والماورن فاي الشاخون الوارضياة 

ياذ الناواا  حاات واجهاا  ثقافياة أو اينياة، ولةنهاا حناان لمنف ورقامةل رزاب والاركا  الغيا ية 

وقامات حضاى األو ااط بااث الاةاا  والنااالم وأ  اابهم واح اا  . حضى الغيا ة اإلمبريالياة الانروفاة

وهيااان  بالضااا ط . مواقااا  مةشاااوفة، عضنياااة، ،اااو الاااازب الشااايوعي والشااايوعية فاااي الناااراق

والااار ا  الا مضفة النوامن الوارضية لاناااة الشيوعية، من رروار قوا ين ومرا ايم وحشارينا  

قا و يااة، باااا فيهااا اإلعااوا  والغااذن  رلااف حنااريم الانماااين لهااا رلااف أقغااف اإلجااراما  الااال،ااوها 

الاخبو، وكذلى حطوير أجهزة القاا  البوليغاية واألمان والا اابرا ، وبمباذير األماوال الوطنياة فاي 

 .رعوااها وحوريبها لاةافاة الشيوعية والشيوعيين في النراق

والمبنياة الغاافرة، وراررت بن هاا شانار كان رطاوة ررهابياة كشفت مناااة الشيوعية  هاج الاةاا  

وقااو . ورمااز لةاان  يا ااة ايةماحوريااة، ا اامهوفت فيهااا الاركااة الوطنيااة والوياقراطيااة ومةا اابها

 .حنر،ت جرامها الاركة الناالية والوطنية رلف ظرو  بال ة ال نوبة والف ح فيا  جغوية

ضاذين قاوما روماة ممايازة فاي حنفياذ هاذب الغيا اة، وكاا أشير رلف  ور  الغنيو، وفا،ن الذاالي ال

كشاافا أيضااا الرعااب الااذ  ا ااماو  عضيهاااا ماان البنباا  الااذ    ااب  أمامهاااا أ اايااهاا فااي رااارج 

فاي الوقات  فغا ، عةغات حضاى الماوابير واإلجاراما  قاوة النشااط الشايوعي والاوياقراطي . النراق



11 

 

و ضااال  ماان اجاان مثضاا  وقيااا  والااوطني بااين راافو  الذااااهير، وحضااايا  الشاانب النراقااي 

 .اإل غا ية
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