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من  ثورة الرابع عشـــر لقيام الخمســـين الذكرى  تمر علينا
الملكي  الحكـــم غيرت التـــي ١٩٥٨ الخالـــدة، / عـــام تمـــوز
) البار الشـــعب بقيـــادة أبن الجمھـــوري وأسســـت النظـــام
نخبة مع ( قاســـم الكريم عبد المغفور لـــه الزعيـــم الشـــھيد
العراقي فـــي الجيش األحرار الوطنيين الضبـــاط خيـــرة من
تلمســـھا الشعب التي الحرية البالد نســـائم األغر، فشـــھدت
الديمقراطية والحريات الحقوق العامـــة إطالق عبر العراقـــي
السياسية األحزاب وظھور والمطبوعات الصحف وإنتشـــار
رئاســـة الجمھورية من تشـــكلت وألول مرة إلـــى العالنية،
ألوان عن يعبرون أعضـــاء من ثالث مكون مجلس ســـيادة
وطنية وزارة من الثورة حكومة تألفت كما العراقي، الطيف
حينھا، في والحزبية القوى السياســـية معظـــم من إئتالفيـــة
من (٣) المادة أقرت حيث البالد. تشـــھدھا لم وفي ســـابقة
٢٧/تموز/١٩٥٨، في الثـــورة بعد الصادر المؤقت الدســـتور
بين الحقيقية الشراكة أســـاس على العراقي الكيان على قيام
على األجواء المتفتحة ھذه إنعكست وبالتالي والكرد، العرب
الملكي النظام عھـــد في عانت التي الفيليين شـــريحة الكـــرد
قانون تشريع عبر المشـــروعة حقوق مواطنتھا من إھدارھا
وجعلھم  ١٩٢٤ الجائر، (٤٢) لســـنة رقم العراقية الجنســـية
ألحكام المادة مخالفا الثانية رغم كونه الدرجة من مواطنين
لعام { الدستور الملكي األساســـي العراقي القانون (٦) من
 ) - : يلي ما نصت إذ المجيدة، الثورة إسقطته ١٩٢٥ } الذي
أختلفوا وأن القانون، أمام الحقوق في العراقيين بين فرق ال
آنفا المذكور وأصبح الدســـتور واللغة )، والدين في القومية
،١٩٤٣ لسنة (٦٩) رقم القانون وفق بتعديله لنفسه مناقضا
وكما (١) من المـــادة (٣٠) الفقرة عليه نصـــت وحســـب ما
واألعيان النواب مجلســـي أحد في عضوا يكون ال ) - : يلي
أو بالوالدة العراقيـــة جنســـيته إكتســـب عراقيا مـــا لم يكن
المتجنس يكون أن على بالتجنس أو لوزان معاھدة بموجب
العراق عـــادة في تســـكن كانت عائلة عثمانية منتميـــا إلـــى
أن  أي ،( سنوات عشر تجنســـه على ١٩١٤ ومر قبل ســـنة
األعيان } المجلسين عضوية تولي يستطيع ال الكردي الفيلي
في بالوالدة، للجنسية العراقية كان مكتسبا إذا إال { والنواب
متجنســـا لمجرد كونه نائبا أو عينا العثماني يصبح حين أن
العراق قبل عادة في سنوات من أسرة تســـكن لمدة عشـــر

الالحقة زادت الملكيـــة التشـــريعات ١٩١٤، كمـــا أن / عـــام
العراقية الجنســـية إســـقاط فصدر مرســـوم من الطين بلة،
الجنسية  إسقاط وقانون وتعديالته، ١٩٣٣ (٦٢) لســـنة رقم
القانون وتبعه ،١٩٥٠ (١) لســـنة رقم اليھود العراقيـــة عـــن
رقم العراقية الجنسية ذيل ومرسوم ،١٩٥١ لسنة (١٢) رقم
ســـوابق خطيرة وترتبت أوجدت ١٩٥٤، والتي (١٧) لســـنة
إسقاط مفھوم ترســـيخ على ســـاعدت وخيمة عليھا عواقب
وتحديدا السلطة، على المتعاقبة األنظمة ذھن الجنســـية في
ومھدت السبيل ،١٩٦٣ / عام شباط األسود ٨ مؤامرة بعد
عمليـــات تھجير إلى ترحيل محـــدود مـــن إلتســـاع الدائـــرة
العراقي متمثلة الشـــعب من شريحة مھمة شـــملت بالجملة
عام في الشيوعيين المبعدين قضية الفيليين، وطافت بالكرد
خاصة  الدستور، لروح مخالفة لكونھا الســـطح ١٩٥٥ على /
حظرت نفي التي األساسي القانون من (٧) المادة نص في
جلسات وقائع كشـــفته ما وھذا البالد، خارج إلى العراقيين
محكمة } بأسم المعروفة الخاصة العليا العســـكرية المحكمة
على المتآمرين معاقبـــة قانون بموجب المشـــكلة الشـــعب }
،١٩٥٨ لسنة (٧) الحكم رقم نظام ومفسدي ســـالمة الدولة
ســـعيد ) الملكي العھد في الداخلية وأثنـــاء محاكمـــة وزيـــر

.( قزاز

الثورة  عھـــد في الصعداء الفيليـــة الشـــريحة   لقد تنفســـت
العراق تأريـــخ في جوھريـــا منعطفـــا المباركـــة بإعتبارھـــا
األولى الشـــريحة للمرة ھذه ألبناء ســـمحت وقد المعاصـــر،
المناصب وتقلد العسكرية ومسلك الشرطة، الكليات بدخول
وظھر الحقوق، أبســـط من محرومة كانت أن الحكومية بعد
الدولة في متقدمة مراكز إلى وصل واعي مثقف جيل منھـــا
واألطباء، الجامعيين، العلماء، واألســـاتذة مـــن { والمجتمع
والحكام والقضاة والشرطة، الجيش وضباط والمھندســـين،
والمعلمين والمدرسين العامين، والمدراء العامين، والمدعين
سلســـلة  العظيمة ١٤ تموز حكومة وإتخذت ،{ والموظفيـــن
منح وسرعت سھلت التي واإلدارية التنفيذية من اإلجراءات
قدم على أصالء مواطنين لكونھم للفيليين الجنســـية العراقية
المواطنة إليھم حق أبناء الشعب. فعاد مثل باقي المســـاواة
إلى إضافة العراقـــي، للمجتمـــع حقيقـــي وشـــعروا بإنتمـــاء
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١٩٥٩ الخاص  (٦٧) لســـنة رقم القانون المبـــادرة بإصـــدار
الدستور أحكام مع الجائرة التي تتعارض التشريعات بإلغاء
الجنسية مرســـوم إسقاط ] ومنھا الثورة، وأھداف المؤقت،
وإنعكس ،[ آنفا العراقية الجنســـية ذيل ومرســـوم العراقية،
الزعيم لمقابلة واألعيان الوجھاء من وفد فيلي بتشكيل ذلك
/ عام من األول تشرين شـــھر أواســـط في وتھنئته بالثورة
إلختالطه معھم نتيجة بقضيتھم إطالع على كان حيث ،١٩٥٨
الفيليون بقى وبالتالي وواسط، بغداد في سكناھم مناطق في
التـــام للثورة المظفرة المطلق واإلخالص يمين الوالء علـــى
الوطن مصلحة في المنصبة وتشريعاتھا ومنجزاتھا وقائدھا
وصد في مجابھة جانبھا إلى وقوفھـــم خالل من والمواطـــن
حركة وخارجيـــا مثل داخليا ضدھا المحبوكـــة المؤامـــرات
ومخططات ،١٩٥٩ / عـــام الموصل فـــي العصيـــان المســـلح
والمتضررين من النازيين، والالقوميين الفاشي البعث حزب
عالوة على والدولية، اإلقليمية القوى وتدخالت الثورة، قيام
 ١٩٦١ لسنة (٨٠) رقم والقانون الزراعي، لإلصالح تأييدھم
اإلحتكارية، النفط لشركات تحديد مناطق اإلستثمار بشـــأن
الثورة ھذه الدفاع عن المالحم فـــي أروع ســـطروا وبالتالي
آخر، إلى من بيـــت األخير الرمق حتـــى وحمايتھا الوطنيـــة
البطولي للمؤامرة الدنيئة تصديھم زقاق في شارع إلى ومن
حرام. وســـبقت شـــھر من رمضاني التـــي وقعت فـــي يوم
المفتعلين ( والطلبة البنزين، ) إضرابي المشـــحونة إجوائھا
في والمتغلغلين المندســـين والخونة اإلنقالبيين من بتواطؤ
بھا يتمتعون كانوا التي السلطة مكنتھم حيث الدولة، أجھزة
غنيمة وزعيمھا، فســـقطت الثورة اإلجھاز على من ســـرعة
والوطنيين العراقـــي الشـــعب بدماء الملوثة ســـھلة بأيديھم
جماعية إبادة إرتكابھم من خالل الفيليين ومنھم الغيـــارى،
لم يشھد النطاق جســـدية واســـعة تصفية شـــاملة وحمالت
كنصب التتري ھوالكـــو غزو منذ مثيال، لھـــا تأريخ العـــراق
وقتل األبرياء الفورية، ساحات اإلعدامات وإقامة المشـــانق،
الصيت، الســـيئة النادي األولمبي كمجـــازر دون محاكمـــات
والعدد. إستبلست العدة ناحية من القوى عدم تكافوء ورغم
في مناطق بلياليه كامـــل أســـبوع من ألكثر مقاومة شـــعبية
الشيخ، النھضة، وباب وســـاحة األكراد، ( عكد مثل الفيليين
والمعتقالت الســـجون في منھم باآلالف وزج ،( والكاظميـــة
ورجال النازيين علـــى أيدي البعثيين تعذيبھم وتم الرھيبة،
اإلختفاء جراء منھم وإستشھد عدد كبير الالقومي، الحرس
إلى منھم كبير عدد أضطر مما المھينة، والمعاملة القســـري
القمعية الســـلطة إنتقمت وقد الوقت، ذلك منذ البالد مغادرة
الفيلية الشـــريحة من والدم الجماجم على أقدامھا بعد تثبيت
،١٩٦٣ لسنة (٤٣) رقم العراقية الجنســـية قانون بتشـــريع
فقد مقاليـــد الحكم، من إســـتالمھا أشـــھر فقط وخالل ثالثة

الجنســـية، منح المذكـــور آنفا من شـــروط شـــدد التشـــريع
إســـقاط ومنھا واســـعة، صالحيات وأعطـــى لوزير الداخلية
وبالتالي للقضاء، الرجوع ودون أمنية وألســـباب الجنســـية
وإنتكس فشيئا، شـــيئا ســـوء الفيليين الكرد أزدادت أوضاع
ورحيل  ١٤ تموز بغياب شـــمس منجزات، من ما تحقق لھم

قائدھا غيلة وغدرا.

الثورة  زعماء إنصاف من بد ال العراق الجديد ظل في واليوم
إليھم اإلعتبار وإعادة جميعـــا، العراقيين قلوب في الخالـــدة
معھم وقف من بمكانتھم ومنزلتھم الرفيعة، ولكل يليق بمـــا
وتعويضھم والتقدير، الثناء كل تستحق مشرفة وطنية وقفة
لرجال مجزية تقاعدية رواتـــب وتخصيص ومعنويا، ماديـــا
الشـــھداء  وذوي المخلصين وضباطھـــا ١٤ تمـــوز األبطـــال
األسود..  ٨ شـــباط إنقالب وقوع جراء المنكوبين والضحايا
لإلنتقام غاليـــا ثمنا دفعـــوا الذين الفيليين بضمنھـــم الكـــرد
سياســـة ولحد اآلن وفق الفترة تلـــك منذ الفاشـــي الدفيـــن
إخالء القرى كعمليات ) المنظم العرقي للتطھير بعثية عفلقية
الوحشـــي، والتعذيب الالقانوني، والقتل الحدوديـــة، الفيلية
والحريات الحقـــوق مـــن والحرمـــان والتمييـــز العنصـــري،
ومنع العامة الوظيفة من التعسفي والطرد الجنسية كتسقيط
وجه بغير المنقولة األموال المنقولة وغير ومصادرة توليھا،
األوامر وإصدار الظالمة، والقرارات القوانين وتشـــريع حق،
القسري التھجير بحمالت والشـــروع المجحفة، والتوجيھات
ذھب  ١٩٦٩ - ١٩٧٠ - ١٩٧١ - ١٩٨٠ ]، والتـــي ] لألعـــوام
أكثر مھجر، مع تغييب فيلي مليون أكثر من نصف ضحيتھا
الطاھرة جثامينھم مع فيلي شـــاب عشـــر ألف من خمســـة
فنالوا حصة .( إلخ - - - وغيرھا قرن، ربع عن تزيـــد لمـــدة
طويلة لعقود الممتـــدة واإلســـتبداد والقمع الھقر األســـد من
المتراكمة، وأضرارھـــا الرجعية آثارھـــا مـــن الزمن، وبـــكل
سقوط اللحظة رغم ھذه جذرية إلى حلول والمستمرة دون
الصف الوطني ٢٠٠٣/٤/٩. وبســـبب تخندقھم في في الصنم
العدل  ميزان يصبح فمتـــى المجيدة. ١٤ تموز خلف ثـــورة
والقضاء. والقانون والدســـتور والمســـاواة والحق والحرية

!!!. ؟؟؟ ناجز بكفتيه.
 

األثنين في يـــوم المجيدة الثـــورة حدثـــت ) - • مالحظـــة :
في الخمسين ذكرھا وتحل ،١٩٥٨ / عام ١٤ تموز الموافق

ذات اليوم ).

الفيليين الكرد بشؤون متخصص باحث *


