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 ادلمذيح

بعدما  1291 – 1291الكردية في العراؽ  تـ اختياري لموضوع تطور المشكمة
 وجدت انيا تستحؽ الغوص في ىذه المشكمة والتي اعتبرت مشكمة العصر.

تـ تقسيـ االطروحة عمى اربعة فصوؿ سبقيا  تمييد عف المشكمة الكردية الذي    
قسـ عمى فقرتيف , اذ تناولت الفقرة االولى اصؿ االكراد وتطورىـ التاريخي حتى 

, وتـ فييا باستعراض تطورىـ التاريخي  1291كـ الممكي في العراؽ عاـ اعالف الح
بشكؿ مبسط إلعطاء نبذة مختصرة في مشاركتيـ في الحياة السياسية واالجتماعية 
والعسكرية داخؿ العراؽ , والظروؼ التي مروا بيا خالؿ تمؾ المدة التاريخية مف 

شكمة الكردية مع المطاردات التي سيطرة اجنبية , وتقييـ الظروؼ التي مرت بيا الم
حصمت ألصحاب الثورات ضد االحتالؿ االجنبي , اما الفقرة الثانية فقد تناولت 

وحتى قياـ ثورة  1291المشكمة الكردية اثناء قياـ النظاـ الممكي في العراؽ مف عاـ 
, اذ برزت المشكمة الكردية بشكؿ اوسع عمى الساحة الدولية مف  1291تموز  11

تدخؿ الدوؿ الواضح في شؤوف العراؽ الداخمية , كما اف الحكومة العراقية  خالؿ
اعطت لممشكمة الكردية اىتمامًا كبيرًا في سبيؿ انياء التمردات فييا , فضالً عف 

 ظيور االحزاب العراقية التي طالبت  منيا بوضع حموؿ لممشكمة  الكردية.

تموز  11كردية في العراؽ مف الفصؿ االوؿ تـ التطرؽ فيو الى المشكمة ال    
, اذ تـ تقسيمو الى مبحثيف , تطرؽ المبحث االوؿ الى  1291شباط  1 – 1291

, والذي اعطى الصورة  1291ايموؿ  11الى  1291تموز  11المشكمة الكردية مف 
الواضحة لمجريات االحداث عمى الساحة العراقية مف خالؿ التطورات السياسية التي 

الكردية والتي انتيت بالفشؿ في نياية المطاؼ لتبدأ مرحمة جديدة  مرت بيا المشكمة
لممشكمة الكردية ادت الى حدوث االزمة بيف الحكومة المركزية واالكراد كاف نتيجتيا 
االقتتاؿ بيف الطرفيف , والذي تناولو المبحث الثاني مف الصراع السياسي والعمميات 

شباط  1عبدالكريـ قاسـ في  حتى سقوط حكـ 1291ايموؿ  11العسكرية مف 
1291 . 
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 1بينما تناوؿ الفصؿ الثاني المشكمة الكردية في العيد الجميوري الثاني مف     
, اذ تناوؿ المبحث االوؿ المشكمة الكردية في  1291تموز  11 – 1291شباط 

نيساف  11الى  1291شباط  1عيد عبدالسالـ محمد عارؼ الذي استمر مف 
ؿ المبحث الثاني المشكمة الكردية في عيد عبدالرحمف محمد , بينما تناو  1299

 . 1291تموز  11الى  1299نيساف  11عارؼ مف 

اما الفصؿ الثالث فقد تطرؽ الى موقؼ االحزاب العراقية مف المشكمة الكردية     
وتـ تقسيمو عمى مبحثيف , عبر  1291تموز  11الى  1291تموز  11مف 

تموز  11زاب العراقية مف المشكمة الكردية مف المبحث االوؿ عف موقؼ االح
 .1291شباط  1الى   1291

اما الفصؿ الرابع فقد تطرؽ الى الموقؼ الدولي واالقميمي والعربي مف المشكمة 
اذ قسـ عمى مبحثيف , تطرؽ  1291تموز  11حتى  1291شباط  1الكردية مف 

شباط  1الكردية مف المبحث عف الموقؼ الدولي واالقميمي واعربي مف المشكمة 
, بينما تطرؽ المبحث الثاني عف التدخؿ الدولي 1291شباط  1الى  1291

 . 1291تموز  11الى  1291شباط  1واالقميمي والعربي مف 

اعتمدت االطروحة عمى مصادر عديدة ومتنوعة منيا الوثائؽ العراقية والبريطانية 
ائؽ غير المنشورة في دار الكتب المنشورة وغير المنشورة , اذ تـ االعتماد عمى الوث

والوثائؽ التي كانت موجودة في سجالت قرارات مجمس الوزراء لسنوات  الدراسة  
وكذلؾ الوثائؽ غير المنشورة في وزارة اإلرشاد ووزارة الدفاع ووزارة الداخمية ووزارة 

 المالية ووزارة المواصالت .

ت العراؽ ) الوثائؽ البريطانية كما تـ االعتماد عمى الوثائؽ المنشورة في سجال  
( والعالقات الخارجية لمواليات المتحدة االمريكية , كما كاف لممذكرات الشخصية 
التي تركيا لنا بعض الضباط العسكرييف الذيف استمموا مناصب وزارية في المدة التي 

رجؿ مف  -اساس موضوع االطروحة , ومف ىذه المذكرات , مذكرات ىادي خماس 
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 – 1291العراؽ في سنوات الستينات  –ائريف , ومذكرات صبحي عبدالحميد زمف الث
 حصاد ثورة .  -,  ومذكرات عبدالكريـ فرحاف 1291

كما اعتمدت االطروحة عمى العديد مف الكتب العربية المطبوعة مف اىميا 
مؤلفات عبدالرزاؽ الحسني ) تاريخ الوزارات العراقية في العيد الممكي ( , الذي كاف 
مممًا بشكؿ كبير بتاريخ العراؽ في العيد الممكي والذي اعطى تفاصيؿ ذات قيمة 
تاريخية لكؿ الجوانب الميمة مف تاريخ العراؽ ومنيا المشكمة الكردية, وعبدالفتاح 

شباط  1 – 1291تموز  11عمي البوتاني ) التطورات السياسية الداخمية في العراؽ 
الكوردية التحررية ( ,  ومؤلفات جعفر عباس  ( و) وثائؽ عف الحركة القومية1291

( فقد دوف  1291 – 1291حميدي ) تاريخ الوزارات  العراقية  في العيد الجميوري 
تاريخ العراؽ في اجزاءه العشرة بدقة في العيد الجميوري ومف ضمنيا المشكمة 

ا قدمو الكردية حتى يعتبر تاريخ الوزارات العراقية في العيد الجميوري مكماًل لم
عبدالرزاؽ الحسني مف انجاز في تاريخ الوزارات العراقية في العيد الممكي ,  وعمياء 

( , فقد كاف  1291 – 1291محمد حسيف الزبيدي , )العيد العارفي في العراؽ  
بحؽ مف الكتب القيمة التي تناولت احداث القضية الكرية وال سيما في عيدي 

 بدالرحمف محمد عارؼ.الرئيسيف عبدالسالـ محمد عارؼ وع

وكاف لمرسائؿ واالطاريح نصيب في اغناء االطروحة مف المعمومات ومف ىذه 
الرسائؿ واالطاريح , ستار محمد عالوي الحياني , المشكمة الكردية في عيد 

, و سمر فضال عبدالحميد محمد , اكراد العراؽ  1291 – 1291عبدالكريـ قاسـ 
وائؿ عمي احمد النحاس , تاريخ  , و 1291 – 1291تحت حكـ عبدالكريـ قاسـ 

, وغيرىا مف الرسائؿ واالطاريح , فضاًل عف  1291 – 1291الصحافة العراقية 
استخداـ الموسوعات والكتب االجنبية والبحوث التاريخية في المجالت العراقية 

 والعربية.

كانت الصحؼ العراقية مف اىـ المصادر التي اعتمدت عمييا في اغناء 
روحة بالمعمومات التي دارت عمييا االحداث التاريخية والتي تعتبر معمومات االط

وثائقية بتدوينيا االحداث بشكؿ يومي والتي اعطت صورة واضحة لكؿ مجريات 
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االحداث التي تتعمؽ بموضوع االطروحة , ومف ىذه الصحؼ , الجميورية, 
ة عف افكار حزب البعث الجميورية التي كانت بداياتيا ذات االتجاه القومي المعبر 

 1291تموز  11العربي المنحؿ  , اذ صدرت الجميورية في االياـ االولى لثورة 
وبأشراؼ عبدالسالـ عارؼ الشخصية ذات االتجاه القومي , لكنيا اغمقت بعد ثالثة 

وبنفس مغاير عف  1299اشير مف اصدارىا لتظير في نياية كانوف االوؿ 
الرزاؽ البارح الذي كتب مقاالت في صحيفة الثورة انطالقتيا االولى بأشراؼ عبد

, اغمقت عمى اثر  1299سابقًا , وىي معروفة بموالتيا لنظاـ عبدالكريـ قاسـ 
صدرت بأعداد  1291تشريف الثاني  11, بعد انقالب  1291شباط  1انقالب 

صدرت كذلؾ 1291جديدة مجدت فييا الحكومة االنقالبية , وفي كانوف االوؿ 
جديدة وعمى نفس منيج الحكومة القائمة انذاؾ , ال سيما بعد انشاء المؤسسة بأعداد 

العامة لمصحافة, لكنو بعد االطاحة بالحكومة العارفية واستالـ حزب البعث السمطة 
اصبحت اداة تحركيا السمطة الحاكمة كيفما تشاء, بعدىا  تـ اغالقيا عف الصدور , 

الناطقة باسـ الحكومة  ,اف ىذه المتغيرات لكف اتيح ليا الصدور مرة اخرى لتكوف 
الحكومية بيف مدة واخرى لـ يسمح لصحيفة الجميورية وكتابيا بالسير عمى منيج  
واحد في كتاباتيـ واراءىـ , تارة بعثية وتارة اخرى ميالة لمشيوعية وتارة لمقومية , 

 حسب اىواء السمطات الحاكمة ونيجيـ.

بعة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني , اما صحيفة خو بات فقد كانت تا 
بالمغة الكردية , ولكف في العدد السادس  صدر في  1292نيساف  1صدرت في 

ايار مف العاـ نفسو , كرست صحيفة خو بات في بداية صدورىا  1المغة العربية في 
الى دعـ الحكومة العراقية في مواجية القوى القومية التي كانت متطابقة لتوجيات 

يس الوزراء عبدالكريـ قاسـ والحزب الشيوعي العراقي , وبعد الخالؼ بيف رئ
 . 1291عبدالكريـ قاسـ والمال البارزاني تـ اغالقيا في نياية اذار 

, كاف رئيس تحريرىا  1291تموز  11اما صحيفة الثورة  صدرت بعد ثورة 
راء عبدالكريـ يونس الطائي ذات الميوؿ الشيوعية وكاف مواليًا لسياسة رئيس الوز 

قاسـ , وكانت ضد الفكر القومي العربي ,وتوقفت بسبب مواالتيا لمحزب الشيوعي , 
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تشريف الثاني  11, توقفت عمى اثر انقالب  1291شباط  1ثـ صدرت بعد انقالب 
, وكانت تكتب عمى  1291تموز  11مف العاـ نفسو , لكنيا صدرت بعد انقالب 

بالصدور , وىناؾ صحؼ كانت ليا لمسات في  نيج وخطى الحكومة التي تسمح ليا
االطروحة وىي اتحاد الشعب , الفجر الجديد , العيد الجديد البياف , المواطف , 

 التآخي , الطميعة , الجماىير وغيرىا مف الصحؼ العراقية االخرى.

 واجيت الباحث جممة مف المعوقات , اهلل اعمـ بيا .  

يزه بتوجييات اساتذتي االكاـر الذيف اتشرؼ اف الجيد العممي المبذوؿ يكتمؿ تم
بمناقشتيـ وبتوجيياتيـ لي , سائاًل اهلل العمي القدير اف يناؿ الرضا والقبوؿ  , واهلل 

 ولي التوفيؽ.
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 رًهيذ:ان
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 8578اصههى وذطىرهى انرارخيي حىت لياو احلكى ادلهكي يف انعزاق عاو : اوالً 

أختمؼ المؤرخوف في اصؿ االكراد , اذ نسبوىـ الى عدة اقواـ  قديمة , ولكف اتفؽ    
سكنت منطقة شماؿ العراؽ التي شكمت اجزاء  االكثرية بانيـ مف االقواـ اآلرية ,

متجاورة في اربع مناطؽ ىي العراؽ وسوريا وتركيا وايراف, فضاًل عف وجود اعداد 
 .(1)قميمة في ارمينيا 

تألؼ االكراد مف فئتيف , سكنت الفئة االولى كردستاف منذ فجر التاريخ  وىي    
دي , ىوري , نايري ( ,  وقد شعوب ) لولو , كوتي , جوتي , جودي , كاساي , خال

اطمؽ عمييـ اسـ شعوب جباؿ زاكروس , وىذه التسمية ىي االصؿ القديـ لألكراد, 
اوربية , التي ىاجرت الى كردستاف في  –بينما الفئة الثانية فيي فئة الشعوب اليندو 

الميدييف والكاردجوييف  القرف العاشر ؽ . ـ, وسكنت مع الشعب االصمي مف
 . (9)عيـ فكونوا االمة الكردية في تمؾ المنطقة التي سكنوا فييا,وامتزجوا م

ىناؾ اختالؼ في اصؿ االكراد عند كثير مف عمماء االجناس ومؤرخي التاريخ فمنيـ       
( الباحث السوفيتي , ادلى Meanorskiالمؤرخ الكردي محمد اميف , قاؿ بأف مينورسكي )

ىاجرت في االصؿ مف الشرؽ الى الغرب )  بأنو مف المحتمؿ  اف الموجات االولى قد
, فيما اشار مصدر اف اصؿ (1)كردستاف الحالية ( , واستوطنوا فييا منذ فجر التاريخ 

االكراد ىـ مف مجموعة الميدييف , وىي مجموعة قبمية انتقمت الى اليضبة االيرانية في 
 (1)ؽ. ـ  991الى  ؽ.ـ 911اواسط اسيا , نياية االلؼ الثاني ؽ.ـ وحكموا المنطقة مف 
ؽ.ـ ( وىو  111 –ؽ.ـ 199, اما المؤرخ محمد فتحي الشاعر , ذكر اف زينوفوف ) 

                                                           
دراسة تارٌخٌة لمسٌرة الشعب الكردي فً  –ٌعقوب العتٌقى , الكرد وقضٌتهم السٌاسٌة  (1)

 . 8, ص 2111م , كولومبو ,  القرن العشرٌن , د.
امٌن زكً , خالصة تارٌخ الكرد وكردستان منذ اقدم العصور التارٌخٌة , ترجمة :  محمد (2)

 . 72, ص 2119, نوابػ الفكر , القاهرة ,  1محمد علً عونً , ط
 . 51المصدر نفسه , ص (3)
ت , االكراد فً العراق وزارة الخارجٌة , معهد الخدمة الخارجً , مركز البحوث والمعلوما (4)

 .1, ص  T.P 237-21-1  /70-1984-11-24,  19واٌران بعد الثورة , سجل 
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ؽ.ـ ( باف االكراد مف  111-ؽ.ـ  111احد طالب سقراط , قد ذكرىـ عاـ )
انيـ شعب عاش في منطقة كردستاف وىـ اصؿ االكراد الكروجينييف وقاؿ عنيـ " 

, ذكر  (9)" البالد نفسيا والف اسماءىـ متشابية النيـ اصؿ االكراد مثُميـ وقطنوا
ؽ.ـ ( كانوا تحت سيطرة  192 -ؽ.ـ 111الكاتب نبيؿ زكي اف االكراد مف عاـ ) 

ب. ـ ( كانوا تحت السيطرة  119 –ب. ـ  999االمبراطورية السموقية , ومف عاـ) 
 .(9)االمبراطورية الساسانية

 ميف االوائؿ , ووجدوا أف ما جاءت بوعند ظيور االسالـ اتصؿ االكراد بالمسم   
تعاليمو وفضائمو متالئمة مع طبائعيـ وروحيـ واحتياجاتيـ , فآمنوا بو , وجدوا باف 

, وانتشر الديف  (1)عقيدتو تمتاز بالبساطة والتسامح ومالئمتو لكؿ زماف ومكاف 
,  (1)االسالمي في شماؿ العراؽ في عيد الخميفة عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو 

واستمرت عمميات الفتح االسالمي فاصبح موطف االكراد ايضا مسرحًا لألحداث 
ىجرية , ودخوؿ غالبية 19والمتغيرات السيما بعد االنتصار في معركة القادسية عاـ 

  (.2)ىجرية 19عاـ  االكراد الى االسالـ بعد

ف ػػعيف عػدافػدًا ومػنحوا سػيف واصبػة لممسممػاليػدرة القتػعزيز القػراد في تػـ االكػساى  
االسالمية في وجو الفرس والبيزنطييف وحمفائيـ مف االرمف او الجورجينييف ,  ورػالثغ

وقد دافعوا عػف الدولػة العباسيػة بػكؿ اخػالص وتػفاف , اذ كػاف اخػالصيـ لػرمز االسالـ 

                                                           
  1991محمد فتحً الشاعر , االكراد فً عهد عماد الدٌن زنكً , دار المعارؾ , مصر .  (5) 

 . 5ص
 – 31, ص ص  1991نبٌل زكً , االكراد واالساطٌر والثورات , دار الكتب , مصر,  (6)

31. 
 . 19, ص  1989فاضل البراك , مصطفى البارزانً االسطورة والحقٌقة , د . م , بؽداد ,  (7)
 2111احمد تاج الدٌن , االكراد تارٌخ شعب وقضٌة وطن , الدار الثقافٌة للنشر , مصر ,   (8)

 . 16, ص 
, ص ص  2113حٌدر زكً عبدالكرٌم , صفحات من التارٌخ , دار االثٌر , الموصل ,  (9)

117 – 118 . 
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سالميػة مثػؿ ولػـ يحػاولوا التػمرد واالنفصاؿ عػف الدولػة اال ,آنذاؾ الدولة العباسية 
 .(11)الفػرس والبػوييييف 

قاـو االكراد الغزو المغولي في القرف الثالث عشر , واستطاعوا مف قتؿ اعداد     
,  1999, لكنيـ ىزموا في نياية المطاؼ قرب قمعة اربيؿ في عاـ  كبيرة مف المغوؿ

ية , اصبحت كردستاف تحت السيطرة المغولية والتركمان 1912الى  1991وبعد عاـ 
ارتبط مصير كردستاف بالدولة العثمانية , بعد انتصارىا عمى  1911ومنذ عاـ 

الصفوييف في معركة جالديراف , مما ادى الى اشتداد الصراع بيف الدوؿ المحيطة 
 (11) بكردستاف ودخوليا بصراع مباشر مع الدولة العثمانية

 1911ة العثمانية عاـ بعد معارؾ طاحنة عقدت االمارات الكردية معاىدة مع الدول  
, لجأ العثمانيوف الى اتباع سياسة تيدؼ الى تحطيـ االواصر المحمية وزرع الفتنة بيف 
القبائؿ الكردية , االمر الذي ادى الى قياـ االكراد بالثورات ضد الدولة العثمانية , في 

لكردية , وبالرغـ مف التجزئة التي عاشتيا القبائؿ ا (19)محاولة التخمص مف سيطرتيا 
في المرحمة السابقة . اال انيا ظيرت حالة جزئية ألنشاء كيانات مستقمة ما بيف 
القرنييف السادس عشر والتاسع عشر , افرزت النجاح بتأسيس امارات ذات طابع قبمي 
انتشرت في شماؿ العراؽ , بسبب انشغاؿ الدولة العثمانية بحروبيا مع الدوؿ االوربية 

ارات ػيرت امػ, فظالد العربية ػية في البػمى اقاليميا الجنوبػة عمركزيػوضعؼ سيطرتيا ال
 الى

                                                           
فاٌز عبدهللا العساؾ , االقلٌات واثرها فً استقرار الدولة القومٌة ) اكراد  العراق  (11)

نموذجاً ( , رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة , مقدمة الى كلٌة اآلداب , قسم العلوم السٌاسٌة 
 . 33, ص  2111, جامعة الشرق االوسط , مصر , 

 . 31نبٌل زكً , المصدر السابق , ص  (11)
حامد محمود عٌسى , المشكلة الكردٌة فً الشرق االوسط منذ بداٌتها حتى سنة  (12)

؛ ولٌد حمدي , الكرد  22- 21, ص 1992,مكتبة مدبولً , القاهرة ,  1991
دراسة تارٌخٌة وثائقٌة , سجل العرب  , لندن ,  –وكردستان فً الوثائق البرٌطانٌة 

 . 18 – 17, ص  1992
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في العمادية  (11)واالمارة البيدينانية (11)في راوندوز   الوجود مثؿ االمارة السورانية 
في السميمانية فػضاًل عف وجود بعػض االمػارات الصغيرة  في الػدولة  (19)واالمارة البابانية 
 .(19)العثمانية وايراف 

نتيجة لمكراىية الذي انغرست عند العشائر الكردية ال سيما رؤساؤىا تجاه الدولة العثمانية    
بسبب عدـ استطاعتيـ مف مغادرة كردستاف الى  1211في بداية الحرب العالمية االولى 

مالذ آمف يقييـ مف مآسي الحرب وخرابيا , فضاًل عف تعرض الكثير مف الزعماء والشيوخ 
ت واالبتزاز مف الحكومة العثمانية , االمر الذي ادى الى محاولة بعض ىؤالء الى االىانا

الشيوخ والزعماء الى االتصاؿ بالروس طالبيف مساعدتيـ في التخمص مف السيطرة العثمانية 
مقابؿ تقديـ المساعدة  لمروس في الحرب العالمية االولى , فقد حدثت الحركة االولى في 

لكنو لـ يختر الوقت  (11)الولى بقيادة الشيخ عبدالسالـ البارزانيالعالمية ا بداية الحرب
المناسب لثورتو , أذ اف الجيش العثماني كاف في الموصؿ متوجيًا الى روسيا ولقرب 
الموصؿ عمى منطقة بارزاف فقد استطاع الجيش العثماني مف القضاء عمى حركة عبدالسالـ 

مات سرية بيف الدوؿ االوربية لموطف , وكانت ىناؾ تقسي (11)والقبض عميو واعدامو

                                                           
رانٌة : سمٌت بهذا االسم نسبة الى شخص ٌدعى كولوس هً تشمل العشائر االمارة السو (13)

التً سكنت المحافظات السلٌمانٌة  واربٌل وكركوك ودٌالى  وقسم من اٌران  . مدٌرٌة 
 .8االستخبارات العسكرٌة  , العشائر الكردٌة فً العراق , د . م , د. ب , د. ت , ص 

 ائٌٌن, وهم ٌنتمون الى جدهم بهاءنان نسبة الى امرائها البهاالمارة البهدٌنانٌة : سمٌت بهدٌ (14)
الدٌن من نسل العباسٌٌن , وهً تكون قسما مهماً من شمال العراق , وتشمل امارات  داسن و 

 . 7و والسندي وشٌروان . المصدر نفسه , ص خمن ضمنها زا شومش  والسلٌفانً
ة , اسسها بابا سلٌمانً فً بلدة شهر بازار االمارة البابانٌة : ظهرت فً كردستان الجنوبٌ (15)

اوائل القرن الثامن عشر ومن اشهر امرائها عبدالرحمن باشا البابان . محمود الدرة , القضٌة 
 . 16الكردٌة والقومٌة العربٌة فً معركة العراق , د . م , د , ب , د ت , ص 

 1975  - 1958قٌة االٌرانٌة  شذى فٌصل رشو العبٌدي , اكراد العراق فً العالقات العرا (16)
 . 236, ص 2112/ , حزٌران  2/ , مجلد /6, مجلة اداب ذي قار , العدد/

( عبدالسالم البارزانً : هو عبدالسالم بن محمد بن عبدالسالم بن عبدهللا بن المال بكر (17
المعروؾ بتاج الدٌن البارزانً , وهو من زعماء وعشائر بارزان الكردٌة  قاد حركة ضد 

.محمد  1914اٌلول  4الدولة العثمانٌة  تم القضاء على حركته  والقً القبض علٌه واعدامه فً 
,الدار  1, ط  3علً الصوٌركً الكردي , الموسوعة الكبرى لمشاهٌر الكرد عبر التارٌخ , م 

 .111, ص 2118العربٌة للموسوعات , بٌروت , 
 25 - 24ٌعقوب العتٌقً  , المصدر السابق, ص ص ((18
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والزعماء االكراد لـ يعرفوا بيذه التقسيمات  (12)بيكو –العربي بموجب اتفاقية سايكس 
التي تمت بيف الدوؿ االوربية التي وضعت شماؿ العراؽ تحت النفوذ الفرنسي , لكف 

عف ىذه االتفاقية البالشفة الذيف قادوا المرحمة الثانية واسقطوا الحكومة المؤقتة وكشفوا 
واصبحت الفرصة مؤاتية لممطالبة بحقوقيـ القومية عندما  (91)1211بعد ثورة اكتوبر

, ال سيما بعد اعالف البريطانييف  1211آذار  11دخمت القوات البريطانية بغداد في 
طػالػب في بيػانيػـ لمعراقػيػيف بعػد دخػػوؿ قػػواتيػـ بغػداد , والػتي ابػػدوا تػعاطػفيػـ مػع مػ

الػعػرب الحصوؿ عمى االستقالؿ , االمر الذي احيا طموحات االكراد لممطالبة 
 . (91)باالستقالؿ

استطاعت القوات البريطانية في الحاؽ ىزيمة بالجيش العثماني في نياية تشريف    
جنوب كردستاف  , وفي تشريف الثاني مف العاـ نفسو الغت بريطانيا  1211االوؿ 

ثماني في السميمانية وأمرتو بتسميـ امور ادارة المنطقة الى سمطة منصب الحاكـ الع

                                                           
روسٌة عقدت بٌن االطراؾ الثالثة فً  –فرنسٌه  -اتفاقٌة ساٌكس بٌكو :اتفاقٌة برٌطانٌة   (19)

فً لندن , والتً قسمت امالك الدولة العثمانٌة  , عند انتهاء الحرب العالمٌة االولى  1916اٌار 
نٌة  , , اذ قسمت الوطن العربً على النحو التالً , وسط وجنوب العراق تحت السٌطرة البرٌطا

 ., اما فلسطٌن اعتبرت منطقة دولٌةاما شمال العراق وسورٌا ولبنان تحت السٌطرة الفرنسٌة
, دار العربٌة للموسوعات , بؽداد ,  2عبدالرزاق محمد االسود , موسوعة العراق السٌاسٌة , م

 ؛  111, ص 1986
Lokman I. Meho, The Kurds And Kurdistan, London,p. 14.              

         
 :بدأت الثورة عندما قرر عدد من العمال باإلضراب  مما اثار حفٌظة 1917ثورة اكتوبر  ((21

القٌصر نٌقوال الثانً الذي امر الجٌش بقمع االضراب , لكن اؼلب الجٌش تعاطؾ  مع العمال 
لً ورفضوا اطالق النار على الشعب الروسً , واخذ الجٌش بالتمرد ضد القٌصر اجبره  التخ

عن عرشه , تم تشكٌل حكومة من سوفٌٌت بترو ؼراد التً تمثل العمال والجنود  والحكومة 
 رئاسةؼراد مجموعة تسمى البالشفة بالمإقتة   , وكان احد فصائل الرئٌسة للسوفٌٌت بترو 

استطاع لٌنٌن السٌطرة على الحكومة  واصبحت  1917فالدٌمٌر لٌنٌن , وفً اكتوبر عام 
ة= =شٌوعٌة فً العالم . للمزٌد من المعلومات عن ثورة اكتوبر ٌنظر : لٌون روسٌا اول دول

الهٌثم االٌوبً , المإسسة العربٌة  –تروتسكً , تارٌخ الثورة الروسٌة , ترجمة : اكرم دٌري 
 .286 – 3للدراسات , بٌروت , د. ت , ص ص 

 1932 – 1914عراق عبدالرحمن ادرٌس صالح البٌاتً , سٌاسة برٌطانٌا تجاه كرد ال (21)
جامعة بؽداد ,  -ابن رشد  -رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة , مقدمة الى مجلس كلٌة التربٌة 

 . 65- 62, ص  2119
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الذي بعث برسالة الى الحكومة البريطانية  معبرًا عف رغبتو  (99)الشيخ محمود الحفيد
في ادارة جنوب كردستاف باسـ الحكومة البريطانية في العراؽ , وكاف اقوى شخصية 

عتبار اف المنطقة بحاجة الى قوات كبيرة سياسية , ولذلؾ ابدت بريطانيا موافقتيا , با
 .(91)لحماية السميمانية ودعـ االمف في المناطؽ الجبمية 

شعر البريطانيوف بعد مدة قصيرة مف تقرب الشيخ محمود الحفيد الى السمطة    
واتساع  نفوذه , اذ راودتو فكرة اف السكاف الذيف يعيشوف في جنوب كردستاف ليـ 

لذلؾ اخذت بريطانيا عمى عاتقيا بتقيد سمطتو مف خالؿ الحؽ في االستقالؿ , 
اتخاذىا قراريف ميميف : اوليما تغير الضابط السياسي البريطاني في السميمانية , 
وثانييما اف يسمح لعدد مف المناطؽ والقبائؿ التي انضمت الى الشيخ محمود الحفيد 

 .(91)باالنفصاؿ عنو

 ريطانية قد اقػترب السيما بعد الكمػيف الػذي قػاـ بوكػاف خػيار المواجية الكػردية الػب   
محمود الحفيد مع اتباعو لرتؿ بريطاني بالقرب مف جمجماؿ , عمى اثر ىذا الكميف 

, مما ادى الى االصطداـ مع  (99)بدأت القبائؿ بإعالنيا التأييد لمشيخ محمود الحفيد
ندما حاولت قوة بريطانية مف بريطانيا التي فوجئت باعتقاؿ جنودىا في السميمانية , وع

                                                           
, درس علوم الفقه والشرٌعة واتقن العربٌة  1884ولد فً السلٌمانٌة عام  محمود الحفٌد : (22)

 1911تل ابٌه اطلق سراحه على اثر مق 1919والفارسٌة والتركٌة , سجن فً الموصل عام 
عٌن حاكماً على السلٌمانٌة من قبل العثمانٌٌن , وعندما سٌطرت برٌطانٌا على العراق ,  فعٌنوه 
حاكماً على منطقة السلٌمانٌة , ولعدم إذعانه لسٌاسة برٌطانٌا , حاول إقامة حكومة كردٌة , 

ح على أثرها , فؤلقً القبض ودخل فً معارك متعددة مع الحكومة العراقٌة  وبرٌطانٌا , فجر
ؼرامة قدرها عشرة االؾ , وعلٌه , وحكم باإلعدام ثم خفؾ الحكم عنه الى عشر سنوات  

لٌقود االكراد من جدٌد , توفً عام  1922روبٌة وأبعد إلى الهند , ثم أعٌد إلى السلٌمانٌة عام 
لعارؾ , بٌروت , , شركة ا 2. حسن لطٌؾ الزبٌدي  موسوعة السٌاسة العراقٌة , ط  1956
 .296؛ محمد على الصوٌكري , المصدر السابق , ص  569 – 568,ص ص  2113

 2111, مكتب التفسٌر , اربٌل ,  3عثمان علً , الحركة الكردٌة المعاصرة , ط (23)
 .292,ص

,ئاراس , اربٌل  1, ط 1925 – 1911تارٌخ سٌاسً  -جرجٌس فتح هللا , ٌقظة الكرد  (24)
 .224 – 219,ص ص

مكدول ,تارٌخ االكراد الحدٌث , ترجمة : راج ال محمد , دار الفرات , العراق , دٌفٌد  (25)
 .253,ص 1993
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اعادة السمطة لممدينة لحقت بيـ ىزيمة عمى ايدي المقاتميف االكراد , فضال عف 
انتشار القتاؿ في اماكف اخرى في كويسنجؽ وراوندوز واربيؿ وزاخو والعمادية 

, وبذلؾ اعمنت المقاومة الكردية ضد االحتالؿ البريطاني (99)ومزروكة وسواره توكو
برسائؿ  (91), ارسؿ الشيخ احمد البارزاني(91)قيادة الشيخ محمود الحفيدب 1212عاـ 

الى مجموعة مف العشائر في منطقة باديناف طالبًا مساندتيـ لمشيخ محمود الحفيد , 
ومف جية اخرى قاـ بأرساؿ قوة مف المقاتميف البارزانييف ليؤلفوا قوة فعالة في مواجية 

حدة الشعور القومي لألكراد ومدى تأثيره عمى البريطانييف , وىذا الموقؼ عبر عف و 
, وقد عد البريطانيوف اف ما قاـ بو الشيخ  (92)دعـ معنويات الشيخ محمود الحفيد 

محمود الحفيد أمرًا خطيرًا يشكؿ تيديدًا لمصالحيـ بشكؿ مباشر في المنطقة , فقامت 
ػفػرؽ بازياف في بتطويؽ قوات الشيخ محمود في م 1212القوات البريطانية في حزيراف 

قػره داغ , وقد اسر الشيخ محمود وحكـ عمػيو باإلعداـ لكػنو خفؼ الى السجف المؤبد , 
 . (11)ثـ نفي الى جزيرة اندواف في اليند 

                                                           
محسن طاهر قادر علً البرزنجً , حركة الشٌخ محمود الحفٌد فً المصادر العراقٌة  (26)

, رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة , مقدمة الى مجلس معهد التارٌخ العربً  1932 – 1914
 .49؛ نبٌل زكً , المصدر السابق , ص  69, ص  2115ث العلمً للدراسات العلٌا , والترا

 – 1939كافً سلمان مراد الجادري , شمال العراق فً سنوات الحرب العالمٌة الثانٌة  (27)
دراسة تارٌخٌة سٌاسٌة , اطروحة دكتوراه ؼٌر منشورة , مقدمة مجلس معهد التارٌخ  1945

 . 1, ص  2112للدراسات العلٌا ,  العربً والتراث العلمً
وهو أخ ؼٌر الشقٌق للمال البارزانً, تمرد ضد  1897ولد عام الشٌخ احمد البارزانً :  (28)

, حاول  1958تموز  14, وأطلق سراحه بعد قٌام ثورة  1946النظام الملكً ,سجن عام 
ٌد عبد السالم محمد عارؾ اخٌه المال البارزانً وعبدالكرٌم قاسم لكنه لم ٌوفق ,  أ التوسط بٌن

م . حسن لطٌؾ الزبٌدي, موسوعة االحزاب 1963تشرٌن الثانً  18فً إقصاء البعثٌٌن فً 
  ؛ 232 – 231, ص ص  2117, المعارؾ , بٌروت ,  2السٌاسٌة , ط

  Michael M Gunter The A to Z of Kurds, Toroto ,2009.p.21.            
   
 . 71صدر السابق , صمحسن البرزنجً , الم (29)
 1, ج 1958 - 1921عبدالرزاق الحسنً , تارٌخ الوزارات العراقٌة  فً العهد الملكً   (31)

 299؛ عثمان علً , المصدر السابق , ص ص 271دار الشإون الثقافٌة , بؽداد , د.ت ,ص 
-311. 
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, حصمت بريطانيا  1291نيساف  99- 91خالؿ مؤتمر ساف ريمو الذي عقد في    
ـر بينيما, والتي ادت الى عمى والية الموصؿ واقتطاعيا مف فرنسا حسب االتفاؽ المب

ظيور خالؼ قوي بيف بريطانيا والدولة العثمانية حوؿ مطالبة االكراد بتكويف دولة 
خارج اطار الدولة العثمانية ,فضاَل عف الصراع حوؿ القضية الرئيسة التي سميت 

 . (11)بمشكمة الموصؿ

– 91- 99في موادىا )  1291اب  11فقد جسدت في  (19)اما معاىدة سيفر    
( التي تناولت مشكمة االكراد بتييئة ادارة ذاتية لألراضي التي تسكنيا الغالبية  91

الكردية التي تقع شرؽ الفرات وجنوب حدود ارمينيا وشماؿ حدود تركيا مع سوريا 
مف المعاىدة فانيا شجعت االكراد عمى االنفصاؿ عف  91والعراؽ , فحسب المادة 

 11 – 19, مػػػػػف  (11)ت بريطانػػػػيا مؤتػمر الػػػػػػقاىرة .  عقد(11)الدوؿ المرتبطيف معيا
برئػػػاسة وزيػػػػر المستعمرات البريطاني المستر ونستوف تشرشؿ  1291آذار

                                                           
 .  71, ص  2112, التفسٌر , اربٌل ,  1سالم ناوخنوش , احتالل وتقسٌم كردستان , ط (31)
 معاهدة سٌفر: فقدت الدولة العثمانٌة إمبراطورتٌها ما عدا القسطنطٌنٌة وشاطئ بحر مرمره  (32)

وشبه جزٌرة ؼالٌبولً ,كما فقدوا ممتلكاتهم فً اسٌا, واستقلت الحجاز ووضعت سورٌا 
ازمٌر,  وفلسطٌن والعراق تحت االنتدابٌن البرٌطانً والفرنسً , وعهد الى الٌونان بإدارة اقلٌم

واعطٌت كردستان استقالالً ذاتٌاً . شوقً عطاهللا الجمل  , عبدهللا عبدالرزاق ابراهٌم , تارٌخ 
 . 249, ص  2111اوربا من النهضة حتى الحرب الباردة , المكتب المصري , القاهرة , 

؛ حٌدر زكً  8وزارة الخارجٌة , معهد الخدمة الخارجً  , المصدر السابق , ص  (33)
؛ كافً سلمان مراد الجادري , موقؾ الحكومة العراقٌة 113رٌم , المصدر السابق , ص عبدالك

, رسالة  1939 – 1932من القضٌة الكردٌة فً العراق فً المرحلة االولى من عهد االستقالل 
ماجستٌر ؼٌر منشورة , مقدمة الى معهد التارٌخ العربً والتراث العلمً للدراسات العلٌا , 

 .  16 - 15,ص ص 2116
مإتمر القاهرة : نوقش فٌه عدة مواضٌع لها عالقة بالمستعمرات البرٌطانٌة وال سٌما بعد  (34)

الثورات على القوات فً تلك المستعمرات لوضع حلول مناسبة الجهاض تلك  الثورات , اما 
خفض فٌما ٌتعلق بالعراق فقد نوقشت االمور التالٌة : اسماء المرشحٌن لحكم  العراق , وكذلك 

برسً  -1القوات البرٌطانٌة فً العراق الى الثلث , وعالقة االكراد بالعراق ,وحضر المإتمر, 
ساسون   – 4اٌلمر هولدن   - 3جعفر العسكري وزٌر الدفاع   – 2كوكس المعتمد السامً 
المستر سلٌتر انكستن وزٌر  – 6مستر آٌدن مستشار وزٌر الدفاع  -5حسقٌل وزٌر المالٌة  

مس بٌل السكرتٌرة الشرقٌة للمعتمد السامً . رجاء حسٌن خطاب, تؤسٌس الجٌش  –7 االشؽال
 21, ص  1979, دار ا لحرٌة , بؽداد ,  1941 – 1921العراقً وتطور دوره السٌاسً من 

 . 429 – 428؛ عبدالرزاق محمد اسود , المصدر السابق , ص ص 
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(wanustun tshrshl)(19)  ,  والذي كاف اساسو وضح الحموؿ لمثورات القائمة في
ف البريطانيوف في حضره الممثموف العسكريوف والسياسيو المستعمرات البريطانية , و 

ميمة منيا تأـز الوضع البريطاني مناطؽ الشرؽ االوسط , جرى خاللو بحث قضايا 
الكردية وعالقتيا بالعراؽ , فقد اجتمع مجمس الوزراء  مشكمةال ومف بينياالعراؽ في 

ناقش فيو كتاب سكرتير المعتمد السامي في  1291تموز  11لمحكومة المؤقتة  في 
الفقرة الثانية منو المسألة الكردية , موضحة انو مادامت الحكومة العراؽ  , اذ نصت 

البريطانية تسمح لممناطؽ االشتراؾ في االنتخابات  المجمس التأسيسي حسب ما ورد 
في معاىدة سيفر فاف مجمس الوزراء رأى اف لتمؾ المناطؽ الحرية  لالشتراؾ في 

  عنيا فصاليااالنضماـ معيا وعدـ اناالنتخابات , اذ اف الحكومة العراقية كانت راغبة 
(19). 

كؿ المراحؿ التاريخية التي تعايش بيا األكراد عمى ارض العراؽ , عاشوا كعراقييف    
, ليـ الحؽ في الدفاع عف العراؽ عندما يتعرض الى اي اعتداء  ,فقد اكدت المواقؼ 

ع عف ارضيـ بأف األكراد حصموا عمى حقوقيـ القومية , وكذلؾ ليـ الحؽ في الدفا
 ارضيـ منيـ . والقاطنيف فبيا عندما تتعرض ألي ىجمة خارجية تحاوؿ سمب

  1958 – 1921ثانيًا : تطور المسألة الكردية في العيد الممكي 

                                                           
, ٌنتمً الى اسرة مارلبورو,  , سٌاسً برٌطانً 1874ولد عام  ونستون تشرشل :  (35)

, ثم تولى 1917, استلم بعد ذلك وزارة التموٌن 1915-1911تولى وزارة الحربٌة عام 
, تولى وزارة المستعمرات بٌن عامً  1921- 1918وزارة الحربٌة والطٌران بٌن عام 

  ,=1965, توفً عام 1945و1941رئٌس الوزراء بٌن عام, تولى منصب 1921-1922
 2111, مركز الراٌة , القاهرة ,  2شخصٌة سٌاسٌة هزت البشرٌة , ط  24ٌن , ٌاسر حس=

.للمزٌد من المعلومات ٌنظر : محمد ٌوسؾ ابراهٌم القرٌشً , ونستون 151 –149,ص ص
, اطروحة دكتوراه ؼٌر منشورة ,  1945تشرشل ودوره فً السٌاسة البرٌطانٌة حتى عام 

 .185 -1, ص ص 2115بؽداد ,  مقدمة الى مجلس كلٌة االداب , جامعة
, ص 1975, الطرٌق الجدٌد , بؽداد ,  1ماجد عبدالرضا , القضٌة الكردٌة فً العراق , ط (36)

 . 58 –57ص
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 , اطمأنت1291آب  91ممكًا عمى العراؽ في  (11)بعد تتويج فيصؿ االوؿ  

بط العراؽ بمعاىدات بريطانيا الستكماؿ ما جاء مف قرارات مؤتمر القاىرة  , بر  
غير متكافئة عبرت عف النوايا الحقيقية لبريطانيا فيما يتعمؽ باألكراد , فقررت الحكومة 

 11, وقبؿ وصولو بغداد في  1299اعادة الشيخ محمود الحفيد مف منفاه باليند عاـ 
ايموؿ مف العاـ نفسو زار امارة الكويت تالىا اجتماع بينو وبيف المندوب السامي 

( وبعدىا مع الممؾ فيصؿ االوؿ وذلؾ لالستفادة منو في 11يطاني برسي كوكس)البر 
حماية الحدود مف ىجمات االتراؾ, وقامت بريطانيا بتعينو حاكمًا عمى السميمانية , 

 11لكنو انتفض عمييـ مف جديد , وقاـ بتشكيؿ حكومة مكونة مف ثمانية وزراء , في 
 . (12) 1299تشريف الثاني 

, تضمنت  1299د بريطانيا معاىدة مع العراؽ في تشريف االوؿ ومف خالؿ عق 
ابراـ المعاىدة  بما يحيط العراؽ مف مشاكؿ ال سيما مشكمة الموصؿ , والتي عدىا 
العراؽ اعترافًا رسميًا باستقالؿ العراؽ , بينما نظر الييا االكراد ىي تراجع بريطانيا 

                                                           
, وهو االبن الثالث للشرٌؾ حسٌن , أصبح  1883ولد فً الطائؾ عام    -: فٌصل االول (37)

, أخرجه الفرنسٌون من 1921, وفً تموز 1916ملك على دمشق بعد الثورة العربٌة عام 
. للمزٌد ٌنظر :عالء جاسم 1933, توفً فً أٌلول 1921سورٌا, توج ملكاً للعراق فً آب 

؛ عبد الفتاح  18-13, ص 2114, دار الحكمة , لندن , 1الحربً , رجال العراق الملكً , ط
 .239ص , 2112أبو عٌشه, موسوعة القادة السٌاسٌٌن عرب وأجانب , دار أسامة , االردن , 

, التحق باألكادٌمٌة  فً سانت هٌرس 1864ولد فً مدٌنة هٌرنكل عام  (برسً كوكس: 38
ٌٌن مستشاراً فً الحملة  ,تدرج فً المناصب حتى أصبح وزٌراً للخارجٌة فً حكومة الهند , ُع

البرٌطانٌة على العراق , ساهم فً تشكٌل الحكومة العراقٌة المإقتة . للمزٌد من المعلومات 
: منتهى عذاب ذوٌب, برسً كوكس ودوره فً السٌاسة العراقٌة, رسالة ماجستٌر ؼٌر  ٌنظر

 .262-6, ص ص1995منشورة ,مقدمة الى كلٌة اآلداب, جامعة بؽداد ,
,العرفان , صٌدا ,  1عبدالرزاق الحسنً , العراق فً دوري االحتالل واالنتداب , ج  (39)

1935 
؛ لٌالؾ حمد أمٌن  112 – 111السابق , ص ؛ حامد محمود عٌسى , المصدر  311, ص 

عزٌز , الحقوق السٌاسٌة فً الدول التً  تضم كردستان ) دراسة تحلٌلٌة مقارنة ( , مكتب 
 ؛ 27, ص  2117الفكر , سلٌمانٌة 

 Kerim Yildiz , The Kurds in Iraq past , present and future ,London 
,p.13.    
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بريطاني مشترؾ  –صدر تصريح عراقي والحكومة العراقية عف وعودىما السابقة , اذ 
تعترؼ حكومة صاحب الجاللة البريطانية , جاء فيو "   1299كانوف االوؿ  99في 

والحكومة العراقية بحؽ االكراد القاطنيف ضمف حدود الدولة العراؽ، في تأسيس 
, كما تضمنت االتفاقية في البنود العسكرية  (11)" حكومة كردية ضمف ىذه الحدود 

مشكمة الكردية , وذلؾ مف خالؿ مساعدة العراؽ عسكريًا عف حدوده , فضاًل الى ال
, واتخذت الحكومة  (11)عف مساعدتو في القضاء عمى التمردات التي تواجو الحكومة

مانية البريطانية خطوة اخرى لتأكيد نفوذ الحكومة العراقية في كردستاف بالحاؽ السمي
العراقية االخرى , بداًل مف ابقائيا تحت االدارة  ضمف االدارة العراقية , اسوة باأللوية

معاىدة لوزاف اف , اال (19)المباشرة لممندوب السامي البريطاني في العراؽ ىنري دوبس 
معاىدة  تالغ (11) 1291تموز  91في  التي عقدت مع مصطفى كماؿ اتاتورؾ (11)

                                                           
 . 26كومة العراقٌة من القضٌة الكردٌة , ص كافً الجادري , موقؾ الح (41)
 . 113 – 112حامد محمود عٌسى , المصدر السابق, ص ص  (41)
, ٌعتبر من كبار موظفً حكومة الهند البرٌطانٌة , كان ذو  1871هنري دوبس: ولد عام  (42)

 , اصبح مسإول الواردات ف1915ًخبرة فً الشإون المالٌة , وصل العراق فً كانون الثانً 
بعد برسً  1923العراق بعد احتالله بشكل كامل ,, اصبح المندوب السامً فً العراق عام 

كوكس , كان من صانعً السٌاسة البرٌطانٌة فً العراق. احمد محمد امٌن ,موقؾ مجلس 
 2117, د.ن , السلٌمانٌة ,  1945 – 1925النواب العراقً من القضٌة الكردٌة فً العراق 

 .51ص 
: وهً بٌن برٌطانٌا وفرنسا وأٌطالٌا والٌابان ورومانٌا وٌوؼسالفٌا والٌونان  وزان معاهدة ل (43)

والدولة العثمانٌة , وكان لبعض فقرات هذه المعاهدة عالقة بمشكلة الموصل , فالفقرة الثانٌة من 
المادة الثالثة تتضمن على ترسٌم خط الحدود بٌن تركٌا والعراق بترتٌب ودي بٌن تركٌا 

ٌا خالل تسعة أشهر , بعد أن أقرت من قبل الدولة الموقعة علٌها , واجهضت هذه وبرٌطان
المعاهدة البنود الخاصة بمعاهدة  سٌفر والتً تناولت المشكلة الكردٌة . لٌالؾ حمد امٌن عزٌز 

, بؽداد , مطبعة أسعد ,  2؛ فاضل حسٌن , مشكلة  الموصل , ط 131السابق , ص  , المصدر
 . 39 - 38, ص ص  1967

من عائلة متوسطة الدخل ,  1881( مصطفى كمال اتاتورك : ولد فً مدٌنة سٌالنٌك عام  44
بالكلٌة الحربٌة فً اسطنبول وتخرج  1899ودخل المدرسة الرشدٌة العسكرٌة , التحق عام 

, , ثم ارسل الى دمشق لاللتحاق بالجٌش الخامس هناك , ومن ثم نسب للعمل  1915منها عام 
اتصل هناك بجمعٌة االتحاد والترقً ,بعدها ترك 1 1917الثالث فً مقدونٌا عام فً الجٌش 

 1911العمل السٌاسً واتجه الى االمور العسكرٌة , وقد ذهب الول مرة الى اوربا عام 
لحضور مناورات الجٌش الفرنسً , ساهم مصطفى كمال فً الحرب العثمانٌة االٌطالٌة عام 

تولى قٌادة منطقة دٌار بكر , وعٌن قائداً للجٌش السابع فً  1916فً لٌبٌا  , عام   1911
, حٌث بدأ فور  1919ماٌس  19سورٌا, , ارسل بمهمة رسمٌة الى منطقة سامسون فً 
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مت مف موادىا لتقضي عمى احالـ االكراد باالستقالؿ الذاتي , وذلؾ عندما خ سيفر
, كما اقدمت الحكومة  (19) المئة والثالثة واالربعيف مف أية اشارة لممشكمة الكردية

مذكرة عف إدارة  1299شباط  91البريطانية بصفتيا الدولة المنتدبة عمى العراؽ في 
المناطؽ الكردية في العراؽ الى عصبة االمـ, استعرضت خالليا معمومات ميمة عف 

ة التي اتخذتيا لتأميف الضمانات الالزمة  بتعييف الموظفيف الذيف ىـ مف التدابير االداري
أصؿ كردي إلدارة مناطقيـ, ونشر التعميـ في المدارس وجعؿ المغة الكردية المغة الرسمية 
في الدوائر والمؤسسات في المناطؽ الكردية, واوضحت المذكرة في فقرتيا الرابعة إف ثالثة 

خمسيف موظفًا مستخدميف مف قبؿ وزارتي المالية والداخمية في وأربعيف مف مجموع سبعة و 
المناطؽ الكردية ىـ كرد, في حيف ىناؾ تسعة موظفيف كرد مستخدميف في الوظائؼ  نفسيا 
داخؿ المناطؽ غير الكردية, وأشارت الى انو يجري العمؿ تدريجيًا لتخفيض عدد الموظفيف 

والرغبة  مؤىالت, ليحؿ محميـ مف تتوفر لديو الغير الكرد المستخدميف في المناطؽ الكردية
في الوظيفة مف الكرد انفسيـ, واشارت المذكرة الى حصتيـ في االشتراؾ في ادارة الحكومة 
المركزية, وكذلؾ في الجيش والشرطة باخذ نسبتيـ حسب مجموع السكاف , وأكدت المذكرة 

مذكرة مسائؿ اخرى شممت . ولـ تغب عف صفحات تمؾ العمى مشاركتيـ في وزارة العدؿ
مجالس دوائر اخرى استخدـ فييا موظفوف كرد, وسياسة التعميـ المطبقة وقضايا تخص 
الصحافة والمدارس. وأشارت المذكرة أيضًا الى اف الحكومة العراقية تقدر تمامًا ما يترتب 
عمييا مف مسؤولية تجاه طموحات االكراد , وتضمنت في ذلؾ الخصوص اقتباسات لبعض 

رئيس  (19)بارات الممؾ فيصؿ االوؿ, واحدى  الفقرات مف حديث عبدالمحسف السعدوفع

                                                                                                                                                                      

وصوله بالعمل على تنظٌم وقٌادة فصائل الحركة الوطنٌة التركٌة . قاسم خلؾ عاصً الجمٌلً, 
, رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة , 1928 -1923تطورات واتجاهات السٌاسة الداخلٌة التركٌة, 

 .25, ص   1985مقدمة الى مجلس كلٌة االداب , جامعة بؽداد ,  
كمال مظهر احمد , كردستان فً سنوات الحرب العامٌة االولى , ترجمة: محمد المال  (45)

 . 351, ص 1977عبدالكرٌم  , المجمع العلمً الكردي , بؽداد , 
فً مدرسة الحربٌة ,تخرج من ال 1879ولد فً الناصرٌة عام  عبدالمحسن السعدون : (46)

وتخرج منها برتبة مالزم ثان , دخل مجلس  كادٌمٌة العسكرٌةدخل بعدها فً االثم اسطنبول ,  
, اصبح وزٌراً للداخلٌة فً  1919المبعوثان نائباً عن المنتفق , اعٌد انتخابه فً المجلس عام 

, اسس حزب التقدم  تقلد اربعة مرات رئاسة الوزراء, 1925 - 1924وزارة ٌاسٌن الهاشمً  
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 , والذي أكد فيو ضرورة1299كانوف الثاني  91الوزراء العراقي في مجمس النواب بتاريخ 
 .    (11)اعطاء االقميات العراقية حقوقيا بما فييـ االكراد

 قية المتعاقبة , لذلؾ قاـ المستشاراشغمت حركة الشيخ محمود الحفيد الوزارات العرا   

وسكرتير المعتمد السامي والمفتش  Kurnwalis(11) )البريطاني المستر كورنواليس )  
االداري البريطاني لمواء السميمانية بزيارة الحفيد واالجتماع بو والتوصؿ الى صيغة 

االتفاؽ عمى  , اذ تػضمف1299تػشريػف االوؿ  2اقػرار بعػض الػمواد بػيف الطرفػيف في 
 .(12)مايمي:

 اواًل: ال يدخؿ الحفيد وال بعض اقاربو في االراضي العراقية اال بأذف الحكومة العراقية.

ثانيًا: تعيػد الحفيد بعػدـ التدخؿ في امػور الحكومة العراقػية , وعدـ تشجيعػو اي احػد 
 ايًا كاف في السميمانية او غيرىا , وعدـ االشتراؾ باي عمؿ سياسي.

 الثًا: ارساؿ الحفيد لنجمو بابا عمي الى بغداد لمتعمـ تحت رعاية الحكومة العراقية.ث

اف ال يكوف لعفو الحكومة مف الوجية السياسية اي تأثير عمى حقوؽ الغير ممف  رابعًا:
 يريد مراجعة المحاكـ العراقية.

                                                                                                                                                                      

 414 – 413. حسن لطٌؾ الزبٌدي , موسوعة السٌاسة العراقٌة , ص ص 1929انتحر  عام 
. 
 – 316, ص ص  1عبدالرزاق الحسنً , العراق فً دوري االحتالل واالنتداب , ج  (47)

 .  313 – 312؛ عبدالرحمن ادرٌس صالح , المصدر السابق , ص ص  319
كورنوالٌس : كان عضواً فً المكتب العربً , الذي تؤلؾ فً القاهرة, أثناء الحرب العالمٌة  (48)

 1921ساهم فً مإتمر القاهرة عام  1916األولى قاتل إلى جانب فٌصل فً ثورة الحجاز عام 
 1941ار عاما , له دور كبٌر فً القضاء على حركة آٌ  15عمل مستشاراً لوزٌر الداخلٌة مدة 

كونه السفٌر البرٌطانً فً العراق . محمود شبٌب, أسرار عراقٌة فً وثائق انكلٌزٌة و ,عربٌة 
؛ مإٌد إبراهٌم الونداوي,  53,  ص 1977, مطبعة سلمى , بؽداد ,  1941- 1918والمانٌة 

اد , دار الشإون الثقافٌة , بؽد 1958-1944العراق فً التقارٌر السنوٌة للسفارة البرٌطانٌة
 .  31, ص 1992,
-122, ص ص 2عبدالرزاق الحسنً , تارٌخ الوزارات العراقٌة فً العهد الملكً , ج (49)

123 . 
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 خامسًا: أعادة امالؾ الحفيد والعفو عف بعض اتباعو  . 

, والتي دخمت  1299حزيراف  9مة الموصؿ والتوقيع عمييا في بعد حسـ مشك    
تموز مف العاـ نفسو طالبت بريطانيا مف رئيس الوزراء العراقي  11حيز التنفيذ في 

عبدالمحسف السعدوف بإصدار قرار يوافؽ عميو مجمس النواب العراقي , يوضح فيو 
صرحت بيا لجنة التحقيؽ في سياسة الحكومة العراقية تجاه الكرد بتحقيؽ الوعود التي 

مسألة الحدود بيف العراؽ وتركيا, كما طالب ىنري دوبس وكيؿ المندوب السامي 
البريطاني في بغداد  الحكومة العراقية بأنشاء مكتب في بغداد لترجمة الكتب الرسمية 
والقوانيف بالمغة الكردية, ووجيت عناية وزراء التربية واالشغاؿ لتوجيو اىتماـ خاص 

العراؽ مف القضايا التعميمية والخدمات االخرى , وسعت  طقة شماؿمن حتياجاتبا
تخاذ الوسائؿ  السمطات البريطانية الى حث الحكومة العراقية عمى إصدار القرارات, وا 
 المناسبة تجاه الكرد, وذلؾ إلدراج تمؾ المبادرات في ضمف التدابير االدارية البريطانية

 (:91(ة, وكانت اىـ تمؾ المقترحات ىيالمتعمقة بالمنطقة الكردي 

اواًل : تأسيس مؤسسة خاصة لميمة االشراؼ عمى شؤوف التعميـ في االلوية الشمالية 
 الشمالية.  لويةفي احد اال وتكوف مركزىا

 ثانيًا : فتح مدرسة لتدريب المعمميف .

 ثالثًا : فتح مدرسة لمبنات.

 التي تحتاج الييا .رابعًا : فتح المدارس االبتدائية في المناطؽ 

 خامسًا : فتح المدارس الثانوية.    

                                                           
,  1945,  1932( عمر محمد محمد كرٌم , القضٌة الكردٌة فً سٌاسة الحكومة العراقٌة 51

 .31,ص 2119اطروحة دكتوراه ؼٌر منشورة ,مقدمة الى جامعة سانت كلمنتس, كردستان , 
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كانت السياسة البريطانية تجاه الكرد, ذات اتجاىيف , ففي الوقت الذي ساندت فيو    
الحكومة العراقية لقمع الحركات الكردية مف جية , فقد حافظت مف جية اخرى عمى 

مة العراقية بتنفيذ ما عمييا عالقاتيا مع بعض االطراؼ الكردية , واخذت تطالب الحكو 
مف التزامات تجاه الكرد, وذلؾ لالحتفاظ بالمشكمة الكردية ورقة لمجابية أي صعوبات 

 .(91)قد تواجييا مستقباًل في بغداد

 مذكرة طالبوا  1292قدـ ستة مف النواب االكراد في المجمس النيابي في شباط       

ع باالستقالؿ الذاتػي ضمػف الػوحدة فييا تشكيػؿ وحدة ادارية كردية خاصة تػتمت
الػعراقيػة, لػكف ىػذه اػممطالب رػفػضت مف قبؿ الحكومة العراقية بتأثير المنػدوب 

, وعمى اثر ذلؾ قامت الحكومة العراقية بإخضاع االكراد واحكاـ (99)السامي البريطاني
والجيش , قبضتيا عمى المناطؽ الكردية , مف خالؿ بناء المخافر الحدودية لمشرطة 

الذي عدتو  العشائر الكردية استفزازًا ومنيا عشيرة بارزاف التي كاف قائدىا احمد 
, وفي الوقت الذي وقعت المعاىدة  (91)(  1219 – 1291البارزاني في المدة بيف )
( بتوقيعيا 91التي اصر فييا نوري السعيد) 1211حزيراف  11العراقية البريطانية في 
بانطالؽ ثورة العشريف في ىذا اليـو , فقد كانت المعاىدة بعيدة  في ىذا التاريخ تيمناً 

عف مناقشة احواؿ االكراد , كونيا خمت مف أي مادة باتجاه حقوؽ االكراد ,  االمر 
الذي دفع االكراد في االلوية الشمالية الى معارضة المعاىدة , اذ اصبحت مدينة 

بعض الشخصيات مف لواء  تقام السميمانية مركزًا  ليذه المعارضة , وعمى اثرىا
                                                           

 312 –319عبدالرحمن ادرٌس صالح , المصدر السابق , ص ص  (51)
احمد عبدالرحٌم مصطفى , االكراد والوحدة الوطنٌة فً العراق , مجلة السٌاسة الدولٌة ,   (52)

 . 32,ص  1971, كانون الثانً  23) مصر( , العدد 
 .21ص  , 1991سعد ناجً , العراق والمسؤلة الكردٌة , دار السالم , لندن , (53)

 1913, دخل المدرسة الحربٌة فً استانبول عام 1888ولد فً بؽداد عام ,  نوري السعٌد ( 54
, ترقى فً المناصب العسكرٌة ,وشؽل رئاسة  1916, وتخرج منها برتبة مالزم ثاٍن عام 

وزارة الدفاع,  .1958تموز  15الوزراء أربعة عشر مرة خالل مدة الحكم الملكً , قتل فً 
-221, , ص ص1989, الدار العربٌة , بؽداد ,  1, ط1قوات العراقٌة المسلحة , جتارٌخ ال

221   . 
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السميمانية بإرساؿ برقيات احتجاج الى عصبة االمـ والى رئيس الوزراء نوري السعيد 
باف المعاىدة لـ تشر الى حقوؽ االكراد ال مف قريب وال مف بعيد , مطالبيف بتشكيؿ 

  (99)حكـ ذاتي تحت الحماية البريطانية , لكف الحكومة العراقية لـ تمب طمبات االكراد
عصبة االمـ بتنفيذ قراراتيا السابقة  1211طالب الشيخ احمد البارزاني في نيساف , 

بإعالف الحكـ الذاتي لألكراد, اال انيا جوبيت بالرفض مف قبؿ بريطانيا , مما شجع 
الحكومة العراقية وبمساندة القوة الجوية البريطانية في قمع حركات التمرد في المنطقة 

لمبارزانييف دور في التمردات التي قامت في شماؿ العراؽ , اذ  .وكاف(99)الشمالية
, فقد اصبحت منطقة بارزاف  1211حدث التمرد البارزاني االوؿ في تشريف الثاني 

مسرحًا لممعارؾ الحربية بيف السمطات العراقية والبريطانية واالكراد, فقد حاوؿ الشيخ 
والزيبار وبرادوست , اذ احدثت ىذه احمد البارزاني فرض سيطرتو عمى مناطؽ بارزاف 

الحركات ردت فعؿ لتدخؿ السمطات الحكومية في الشؤوف الكردية , بعدىا زار 
البارزاني , والذي  تمردالبارزاني لعقد اتفاؽ لوقؼ المسؤوليف البريطانييف الشيخ احمد 

 الفشؿ مما فسح لمحكومة العراقية باستخداـ القوة وبمساندة سالح الجوبقانتيى 
,اف مف  1219حزيراف  99البريطاني إلخماد تمؾ التمردات , وانتيى التمرد في 

في  (91)نتائجيا القاء القبض عمى الشيخ احمد البارزاني والمال مصطفى البارزاني
 (91)ونفييـ الى جنوب العراؽ, ثـ العفو عنيـ الحقاً 1219حزيراف

                                                           
؛ ماجد  22كافً الجادري , شمال العراق فً سنوات الحرب العالمٌة الثانٌة , ص (55)

 ؛                               71عبدالرضا , المصدر السابق , ص 
 Kerim Yildiz .op. cit, p.13                                                                  
  
 . 21سعد ناجً جواد , المصدر السابق, ص  (56)
م, هرب إلى 1931م فً منطقة بارزان, عام 1914المال مصطفى البارزانً : ولد عام  (57)

نً, تم إٌران مع اخٌه احمد, انضم إلى جمهورٌة مهاباد , ترأس الحزب الدٌمقراطً الكردستا
عاماً 12مالحقته من قبل القوات العراقٌة والقوات اإلٌرانٌة فاجبر على لجوئه إلى روسٌا, قضى 

م , قاد الحركة الكردٌة فً نضالها فً عقد 1958تموز  14فً المنفى , عاد بعد ثورة 
 – 233. حسن الزبٌدي ,موسوعة االحزاب السٌاسٌة , ص ص1979الستٌنات, توفً عام 

 ؛ 234



27 
 

, الذي  1219االوؿ تشريف  9بعد دخوؿ العراؽ عصبة االمـ المتحدة في       
وقد ادى انقالب بكر اعمف فيو نياية االنتداب البريطاني واالستقالؿ الشكمي لمعراؽ , 

الذي عد اوؿ انقالب عسكري في العراؽ والمنطقة العربية ,  1219عاـ  (92)صدقي
,  (91)حافزًا لمحركة الوطنية الكردية معتقديف باف بكر صدقي ذو ميوؿ قومية كردية 

اشارت اليو الكثير مف الدراسات باف بكر صدقي لـ تكف لديو طموحات  عمى عكس ما
سياسية قومية كردية , وانما كاف ضابط ركف قديرًا وخبرة عسكرية جيدة وذا طموح 

 . (91)كبير

 1211ومع ذلؾ فاف طموحات االكراد لـ تتوقؼ , اذ حدث تمرد كردي اخر عاـ    
, عندما ارسؿ المال البارزاني رسالة خاصة  بقيادة المال البارزاني في منطقة بارزاف

الى الحكومة العراقية , مطالبًا فييا بعودة اخيو الشيخ احمد البارزاني وجميع 
البارزانييف بالعودة مف منفاىـ الى ديارىـ ,واطالؽ سراح السجناء السياسييف مف 

ة بارزاف  السجوف العراقية  وسحب القطعات العسكرية مف المناطؽ المجاورة مف منطق
, وتزويد االىالي بالمواد الغذائية , لكف الحكومة رفضت مطالب االكراد , االمر الذي 

                                                                                                                                                                      

Michael M .Gunter, op.cit,p.23                                                        
منذر الموصلً  القضٌة الكردٌة فً العراق ) البعث واالكراد ( , دار المروة , بٌروت ,   (58)

 .81, ص 2111
اب 19, تخرج من المدرسة الحربٌة فً استانبول  1891ولد فً بؽداد عام  بكر صدقً : (59)

برتبة مالزم ثانً , شارك فً حرب البلقان , انظم إلى الجٌش العربً  السوري فً    1911
, ترقى فً 1921كانون الثانً 6, انظم إلى الجٌش العراقً فً  1919االول من نٌسان 

المناصب العسكرٌة , حتى وصل إلى قائد الفرقة الثانٌة التً اشتركت فً االنقالب الذي أطاح 
, تسلم منصب رئٌس أركان الجٌش, 1936تشرٌن األول 29ن الهاشمً الثانٌة فً بحكومة ٌاسٌ
 =للمزٌد من المعلومات ٌنظر : صفاء عبد الوهاب 1فً الموصل 1937آب 11واؼتٌل فً 

فً العراق , ممهداته , أحداثه , نتائجه, رسالة ماجستٌر ؼٌر 1936المبارك , انقالب =
؛ وزارة الدفاع  91-6, ص ص 1973جامعة بؽداد , منشورة , مقدمة إلى كلٌة اآلداب , 

 . 62, ص 3,المصدر السابق, ج
 .236ولٌد حمدي , المصدر السابق , ص (61)
 عبدالفتاح البوتانً , ؼانم محمد الحفو , الكورد واالحداث الوطنٌة فً العراق خالل العهد  (61)

 . 54, ص  2115 , سبٌرٌز للطباعة والنشر , اربٌل , 1, ط  1958 – 1921الملكً 
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وقد حاولت السمطات العراقية وبتحفيز مف بريطانيا تيدئة , (99)ادى الى قياـ ذلؾ التمرد 
في وزارة نوري السعيد  1211كانوف الثاني  99االوضاع  وال سيما بعد إصدار قرار في 

ة بالموافقة عمى اقامة ادارة خاصة مستقمة في المناطؽ الكردية , مع اشراؼ موظفيف الثامن
مدنييف ليذه المناطؽ , والعفو عف البارزانييف , والموافقة عمى حضور المال البارزاني الى 
بغداد , ىذه االمور ادت الى تقارب وجيات النظر بيف الطرفيف , لكف سرعاف ما عاد 

, مما ادى  ضات الى طريؽ مسدود لعدـ تقديـ تنازالت مف كال الطرفيفالتوتر لتصؿ المفاو 
كما شارؾ البريطانييف في العمميات العسكرية ضد  ( 91)الى تجدد االشتباكات 

 1219البارزانييف السيما بعد رفض المال البارزاني إنياء الحركة , فاستمرت حتى اب 
مالية مدعومًا مف الطيراف البريطاني االمر الذي ادى تدخؿ الجيش العراقي المنطقة الش

التوجو الى ايراف  , وتعرض منطقة بارزاف الى ضغط قوي  اجبر المال البارزاني الى
 اصبحوالتي  1219كانوف الثاني  11وااللتحاؽ بجميورية مياباد التي اعمنت في 

في , وذلؾ لكسب اصحابو  المال البارزاني احد جنراالت واركاف حرب جميورية مياباد
 . (91)دعـ قوة ىذه الجميورية

يمكف القوؿ باف بريطانيا تناور في موقفيا مف المشكمة الكردية كونيا اداة ضغط    
عمى الحكومة العراقية , لتتمكف مف اطالة البقاء داخؿ العراؽ , ومف جانب اخر 
تحاوؿ حميا بالطرؽ السممية , البقاء قوة الجيش العراقي حتى ال تستنزؼ قدراتو 

                                                           
مإسسة موكرٌانً ,  2جلٌلً جلٌل , واخرون , الحركة الكردٌة فً العصر الحدٌث , ط (62)

 .229, ص 2112دهوك 
,  1958 – 1945ثائر جاسم محمد السعدي , القضٌة الكردٌة فً الصحافة البؽدادٌة  (63)

, ص  2114ادسٌة , رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة , مقدمة الى مجلس كلٌة التربٌة , جامعة الق
 .48 – 41ص

,  3باستٌلً نٌكتٌن , الُكورد دراسة سوسولوجٌة وتارٌخٌة , ترجمة : نوري طالبانً , ط (64)
 ؛ 336, ص  2117مكتب الفكر, سلٌمانٌة , 

 F. o 371/ 140682/ No.324/ biographical information regarding 
Mustafa Barzani , report by C.J. Edmunds, 9 October 1958.from 
:Alan de L. Rush, Records of Iraq 1914 – 1966 , Volume 13 : 1958 

– 1960, p.615   
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بشرية والعسكرية كونيا تخوض حرب عالمية تتوقع فييا مطالبة العراؽ بمساعدة ال
 بريطانيا في مناطؽ معينة مف ىذا الصراع العالمي.

بعد ثالثة اياـ مف اعالف جميورية مياباد وجو مجموعة مف اكراد العراؽ الى    
ف والمساعدة , رئيس حكومة االتحاد السوفيتي طمبًا بتقديـ العو (99)(Satalinستاليف)

لمحركة الكردية في العراؽ والمجموعة المتواجدة في ايراف , ومما جاء في الطمب " 
نحف قادة الحركة الثورية لمشعب الكردي في العراؽ الذيف اضطروا لميجرة مف العراؽ 
الى اذربيجاف تحت حماية الجيش االحمر... يتوجو اليؾ الشعب الكردي اييا الرفيؽ 

يـ المساعدة لو في نضالو مف اجؿ االستقالؿ ومف اجؿ قوتو الكبير، بطمب تقد
 . (99)"اليومي وفي سبيؿ حقوقو الديمقراطية 

واجو البارزانيوف في االشير االولى مف التحاقيـ في االراضي االيرانية صعوبات    
كبيرة جدًا كونيـ تركوا امواليـ وممتمكاتيـ  في مناطقيـ دوف حمؿ اي شيء منيا , 

العراؽ وترسؿ الييـ , مما دفعيـ الى  شماؿيـ االرزاؽ والمساعدات مف قدـ لوكانت  ت
ايراف , وجد  عند اكراد يجة لالحداث المتسارعةالتفكير بالعودة الى العراؽ , لكف نت

البارزانييف كقوة عسكرية تساىـ في حماية  ةمياباد بأىميجميورية المسؤوليف في 
 .  (91)الجميورية

                                                           
فً قرٌة جورجٌا , اسمه الحقٌقً جوزٌؾ جوجا شفٌلً , لقب  1879ولد عام  ستالٌن :  (65)

 , اعتبر 1924ستالٌن وتعنً الرجل الحدٌدي ,  انضم الى الحزب البلشفً , تولى الحكم 
شخصٌة سٌاسٌة هزت  24. ٌاسر حسٌن ,  1953دكتاتور من الطراز االول , توفً عام 

 .31 – 19, ص ص  2111, مركز الراٌة , القاهرة ,  2البشرٌة , ط 
مٌهظان  محمد حسٌن البامرنً , موقؾ االتحاد السوفٌتً من القضٌة الكوردٌة فً العراق  (66)

ة , مقدمة الى مجلس كلٌة اآلداب , جامعة , رسالة ماجستٌر ؼٌر منشور 1968 – 1945
 . 56, ص  2116الموصل , 

 17 –1946كانون الثانً  22ٌة كردستان جمهورهوزان سلٌمان مٌرخان الدوسكً , (67)
- 112, ص ص 2116, الدار العربٌة للموسوعات , بٌروت ,  1, ط 1946كانون االول 

113. 
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والتاثيرات التي حصمت عمى الخارطة السياسية بعد الحرب العالمية الثانية بعد المتغيرات    
, اضطر جيش االتحاد السوفيتي المرابط في شماؿ ايراف االنسحاب تحت ضغط شديد مف 
الواليات المتحدة االمريكية , مما اعطى الفرصة اماـ الجيش االيراني القضاء عمى جميورية 

 . (91)مياباد

د انتياء الحرب العالمية الثانية تطورًا ممحوظًا في وعي وتطور االفكار شيد العراؽ بع   
والتيارات السياسية وظيورىا بشكؿ  تنظيمات واحزاب سياسية , حممت ايديولوجيات مختمفة 

السماح لالحزاب السياسية ذات  , مما دفع الحكومة العراقية برئاسة توفيؽ السويدي
 1219صدر في نيساف يا السياسي عمى اثر قانوف االتجاىات المختمفة بممارسة نشاط

, بينما رفضت احزاب اخرى مف بينيا الحزب (92)اجازت فيو خمسة احزاب 
, بسبب اتجاىاتو االنفصالية وقيادتو العشائرية , وبعد (11)الديمقراطي الكردستاني

ت في , اسفر (11)اتصاالت بيف القيادة الكردية في ايراف والعراؽ عف طريؽ حمزه عبداهلل

                                                           
 .27محمود الدرة , المصدر السابق ,ص   (68)
حزب االستقالل , حزب االتحاد الوطنً, الحزب الوطنً الدٌمقراطًاالحزاب الخمسة : (69)
=  –حزب االحرار. عبدالرزاق الحسنً ,تارٌخ االحزاب السٌاسٌة العراقٌة , حزب الشعب,
,  1958 – 1918تارٌخٌة عن االحزاب السٌاسٌة التً تكونت فً العراق بٌن العامٌن دراسة =
 . 135, ص 2113اعة , بٌروت ,, الرافدٌن للطب 1ط

بعد االتصاالت بٌن قادة  1946الحزب الدٌمقراطً الكردستانً : تؤسس فً العراق عام  (71)
االكراد فً العراق وقادة الحزب الدٌمقراطً الكردستانً االٌرانً , و تم اصدار صحٌفة باسم 

, وفً  1951فً اذار روزكاري ناطقة عنه , واطلق علٌه حزب البارتً  وعقد مإتمره الثانً 
حاول الدخول الى جبهة االتحاد  1957عقد مإتمره الثالث ,  فً عام   1953كانون الثانً  26

,   وحصل على  1958الوطنً لكنه فشل فً مسعاه , ,عمل بحرٌة بعد سقوط النظام الملكً 
؛   266 – 265. حسن لطٌؾ الزبٌدي , موسوعة السٌاسة العراقٌة , ص 1961اجازته عام 

محمود رزوق احمد, الحركة الكردٌة فً العراق دور البارزانٌٌن فً طرٌق الحكم الذاتً 
 .144, ص  2114,  دار المعتز , عمان , 1, ط 1968 – 1918

, 1951 -1946أمٌن عام الحزب الدٌمقراطً الكردستانً لألعوام )  حمزه عبدهللا : (71)
, 1946ل أمٌن عامللحزب فً آب (, اشترك فً تؤسٌس حزب" شورش" , انتخب أو1959

( اعترض على 1951آذار  14 -13وبعد عقد المإتمر الثانً للحزب الدٌمقراطً الكردستانً )
نتائج المإتمر وأسس تنظٌم جدٌد باسم" الحزب الدٌمقراطً التقدمً الكردستانً فً العراق " , 

مدٌنة السلٌمانٌة مقراً له, وفً " الجبهة التقدمٌة للحزب الدٌمقراطً الكردستانً "واتخذ التنظٌم 
بعد سٌطرة إبراهٌم احمد على الحزب الدٌمقراطً الكردستانً أصدر الحزب فصل  1951عام 

حمزة عبد هللا من الحزب , لكن جهود التً بذلها الحزب الدٌمقراطً الكردستانً نجحت فً 
جبهة االتحاد , كان من المإٌدٌن " ل1959إعادته إلى صفوفه, تولى  رئاسة الحزب عام 
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اب  19النياية الى تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني , اذ عقد مؤتمره االوؿ في 
كاف في االراضي  ووانتخب المال البارزاني رئيسًا فخريًا لمحزب , عممًا ان 1219
 . (19)االيرانية

تعرضت المجموعات المسمحة الكردية بقيادة المال البارزاني في ايراف الى ضغط    
لجيش االيراني وقصؼ جوي كثيؼ مع قمة االمدادات لجميورية مياباد , شديد مف ا

ادى بالنتيجة الى عودة اصحاب المال البارزاني الى شماؿ العراؽ , مما سيؿ لمحكومة 
العراقية بإلقاء القبض عمييـ , اما المال البارزاني فقد صرح الى مراسؿ صحيفة 

يف وخمسيف يومًا تخفى لمدة  محددة مع رؾ تايمز  بانو سار مع جماعتو مدة اثنيو نيو 
 – 9بتاريخ  قوة صغيرة في شماؿ العراؽ وبعدىا دخؿ اراضي تركيا ثـ رجع الى ايراف

1  

 .(11)ؿ اراضي االتحاد السوفيتيومف بعدىا دخ 1211حزيراف 

العراؽ خالؿ االنتقاؿ  شماؿارزاني عف االحداث السياسية في كاف غياب المال الب  
( ادى الى ضعؼ  1291 – 1211السوفيتي الذي اصبح منفاه مف ) الى االتحاد 

الحركة الكردية وعدـ استطاعتيا في تحقيؽ اىدافيا  , فضاًل عف اف الحزب 
الديمقراطي الكردستاني الذي اسسو المال البارزاني لـ يكف بمستوى الطموح وعدـ 

                                                                                                                                                                      

طرده من الحزب بعد تصفٌة الجناح الماركسً. ٌنظر : صالح  الوطنً" على أثر ذلك تم
قراءة فً ملفات الحركات واالحزاب  –الخرسان , التٌارات السٌاسٌة فً كردستان العراق 

 57-56, ص ص    2111, مإسسة البالغ , بٌروت ,  2111 – 1946الكردٌة فً العراق 
. 
 .115 – 114سعدي , المصدر السابق , ص صثائر ال (72)
انهٌار االمال االسرائٌلٌة والكردٌة ,  -شلومو نكدٌمون ,الموساد فً العراق ودول الجوار (73)

 .51, ص  1997ترجمة : بدر عقٌلً دار الجلٌل , عمان  , 
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ي شيدىا العراؽ خالؿ تقديمو اي دعـ لجميورية مياباد , رغـ اشتراكو في االحداث الت
 . (11)( 1291 -1219)  المدة 

كانت المشكمة الكردية مف اىـ المشاكؿ التي عانت منيا الحكومة العراقية في العيد 
الممكي , فيي ميدت لبريطانيا باف تكوف ورقتيا الرابحة في تأجيج الصراع بيف فئات 

بصالح االكراد ,  المجتمع العراقي , فضاًل عف كؿ التمردات التي حدثت ىي ليس
كونيا ادت الى الرد العسكري الحاسـ مف الحكومة العراقية بعد تعنت االكراد في 

 االنفصاؿ عف العراؽ.  دعو الىتعتبر غير قانونية كونيا ت مطاليبيـ والتي

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

سسة , مإ 1عبدالفتاح علً البوتانً , وثائق عن الحركة القومٌة الكوردٌة التحررٌة , ط (74)

 . 65, ص  2111موكرٌانً , اربٌل  , 
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 انفصم االول
 1 – 8591متىس  84 شكهح انكزديح يف انعهذ اجلًهىري االولادل

 8591 شثاط
 

ايهىل  88 -8591متىس  84يٍ ادلشكهح انكزديح حس االول : ادلث
8598. 

 
ايهىل  88وانرذخم انعسكزي  ادلشكهح انكزديح انصاَي : ادلثحس

 .8591شثاط  1 - 8598
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 8598أيهىل 88  -8591 متىس 84شكهح انكزديح يٍ ادل:  ادلثحس االول
لعيػد الممكػي ,  اسػتطاعت خػالؿ ارتبطت المشػكمة الكرديػة بػالتطورات السياسػية فػي ا  

مسيرتيا مف ابػراز مشػكمتيا عمػى السػاحة  واكتسػاب عطػؼ الكثيػر مػف االحػزاب العراقيػة, 
وبالرغـ مف اعتراؼ الحكومة باألكراد وبحقوقيـ المشروعة اال اف عػدـ الجديػة فػي مػنحيـ 

بأمػاف  ادارة محمية في شماؿ العراؽ بما ينسجـ مع نضاليـ الطويػؿ والعػيش داخػؿ الػوطف
 .(19)ووضع االكراد اماـ خياريف اما الحصوؿ عمى االستقالؿ او مجابية السمطة الوطنية

واعػػالف النظػػاـ الجميػػوري ,  1291تمػػوز  11بعػػد سػػقوط النظػػاـ الممكػػي فػػي ثػػورة     
قػػاـ الحػػزب الػػديمقراطي الكردسػػتاني بػػإعالف التأييػػد لمثػػورة ,وعبػػروا عػػف فػػرحتيـ بخػػروج 

مناطؽ الشمالية بمظػاىرات مؤيػدة لمثػورة  كونيػا فاتحػة عيػد جديػد الجماىير في معظـ ال
زمػاـ  (19)لبناء افضؿ العالقات االخوية بيف العرب واالكراد , وبعد تولي عبدالكريـ قاسـ

إصدار بيانا أعمف فيو عف تأليؼ مجػػمس السيػػادة , وذلػؾ  1291تموز  11السمطة في 
صػػبًا ميمػػًا لألكػػراد مػػف خػػالؿ تعػػيف العقيػػد ( , والػػػذي اعطػػى من 9حسػػػب البػػػياف رقػػػـ ) 

تمػوز اصػدرت المجنػة المركزيػة  19. وفػي (11)احػد اعضػاء المجمػس (11)خالد النقشػبندي
                                                           

مصطفى ظاهر صالح , الدولة العراقٌة فً فكر القوى واالحزاب السٌاسٌة الكردٌة ) رإٌة  (19)

مستقبلٌة ( , رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة , مقدمة الى مجلس كلٌة العلوم السٌاسٌة , جامعة 
 .49, ص 2114بؽداد , 

, من اب سنً وامه شٌعٌة من الصوٌرة , دخل 1914داد عام ولد فً بؽ عبدالكرٌم قاسم : (76)
المدرسة المؤمونٌة , دخل الثانوٌة بل دراسته االبتدائٌة فً بؽداد مدرسة الصوٌرة االبتدائٌة ,اكم

عٌن معلما فً مدرسة الشامٌة االبتدائٌة فً لواء  1931المركزٌة فً بؽداد وتخرج منها عام 
, ترقى فً المناصب 1932نٌسان  8ودخل المدرسة العسكرٌة فً  الدٌوانٌة , لكنه ترك التعلٌم

, اشترك فً االطاحة بالنظام الملكً حتى اصبح  1948العسكرٌة , اشترك فً حرب فلسطٌن 
قائداً للقوات المسلحة ورئٌساً للوزراء ووكٌالً لوزٌر الدفاع حسب  1958تموز 14بعد ثورة 

, دخل فً صراعات متعددة مع القومٌٌن  1958تموز  16( فً  2و1المرسوم الجمهوري ) 
ومن ثم مع الشٌوعٌٌن وبعدها مع االكراد , مما ادى الى قٌام البعثٌن باالتفاق مع قوى اخرى 

. حسن لطٌؾ الزبٌدي , موسوعة السٌاسة  1963شباط 9االطاحة به  , وتم اعدامه فً 
ور الوطنً لعبد الكرٌم ؛ للمزٌد ٌنظر: مإٌد شاكر شكر ,الد397 -396العراقٌة , ص ص 

,رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة , مقدمة الى المعهد العالً 1958تموز  14قاسم فً ثورة 
 .37-34,ص ص 2114للدراسات السٌاسٌة والدولٌه, الجامعة المستنصرٌة ,

فً قرٌة بامرنً التابعة للعمادٌة , كان من اسرة محافظة  1915خالد النقشبندي : ولد عام  (77)
, تقلد مناصب عسكرٌة عدٌدة , اعتزل  1937ق بالكلٌة العسكرٌة وتخرج منها عام , التح
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لمحػػػزب الػػػديمقراطي الكردسػػػتاني بيانػػػًا اكػػػدت فيػػػو بتجنيػػػد كافػػػة االمكانيػػػات لمػػػدفاع عػػػف 
اسػة ابػراىيـ احمػد الجميورية العراقية وتثبيتيا وازدىارىا, كما ارسمت عدة وفود كردية برئ

, سكرتير الحزب الديمقراطي الكردسػتاني لممشػاركة فػي االحتفػاالت بانتصػار الثػورة  (12)
, تضػػػمنت الزيػػػارة القػػػاء كممػػػة فػػػي مبنػػػى وزارة (11)مػػػع التمسػػػؾ بػػػاألخوة العربيػػػة الكرديػػػة

اسػػتعرض فييػػا العػػػػػالقات بػػيف الػػػػػعرب واالكػػػػػراد موضػػػػػحًا  1291تمػػوز  91الػػدفاع فػػي 
 .(11)لدور الكبػػير الذي ناضػػػػػػؿ بػػػػػػو االكراد الى جػػػانب العرب لنيؿ الحرية واالستقالؿا

كاف اىتمػاـ قػادة الثػورة واضػحًا فػي ايجػاد حمػوؿ لممشػكمة الكرديػة السػيما بعػد اف اصػدر    
مجمػس الػوزراء قػرارًا بػػالعفو عػف كػؿ مػػف الشػيخ احمػد الشػيخ محمػػد البػارزاني مػع مجموعتػػو 

, وكػذلؾ صػدر قػرار مػف مجمػس الػوزراء (19)المطموبيف بقضايا سابقة في العيد الممكي مف 
, والػذي شػمؿ 1211 –1219بالعفو العاـ عف حركة البػارزانييف فػي المػدة المحصػورة بػيف 

العفػػو ارسػػؿ المػػال , وعمػػى اثػػر ذلػػؾ  (11)بموجبػػو الشػػيخ احمػػد البػػارزاني والمػػال البػػارزاني 
, جػاء فييػا " ... (11)يس مجمػس السػيادة محمػد نجيػب الربيعػيالبارزاني برسالة الػى رئػ

                                                                                                                                                                      

وانتفل الى الخدمة المدنٌة , فعٌن قائممقام رانٌة من العام نفسه ,  1952الخدمة العسكرٌة عام 
عٌن متصرفاً للواء اربٌل , وعندما  1957, وفً عام  1954قائممقام  حلبجة عام = =وبعدها

تشرٌن الثانً  27تم تعٌنه احد اعضاء مجلس السٌادة , توفً فً  1958تموز  14قامت ثورة 
 . 126, ص 2. محمد علً الصوٌركً الكردي , المصدر السابق , م 1961

 . 1958تموز  23,    1الوقائع العراقٌة  ) بؽداد (, العدد   (78)
ه فٌها , دخل كلٌة الحقوق فً مدٌنة السلٌمانٌة واكمل دراست 1914ابراهٌم احمد :  ولد عام  (79)

, ترأس هٌئة تحرٌر صحٌفة خه بات الناطقة عن لسان  1941فً بؽداد وتخرج منها عام 
الحزب الدٌمقراطً الكردستانً , اعتقل فً زمن عبدالكرٌم قاسم ثم افرج عنه , التحق بتمرد 

محمد  علً   . 2111واصبح قائد فً قوات البٌشمركة , توفً فً عام  1961االكراد فً اٌلول 
 . 12-11, ص ص 1الصوٌركً الكردي , المصدر السابق , م

,  كاوه للثقافة  1, ط 2مسعود البارزانً , البارزانً والحركة التحررٌة الكردٌة , ج(81)
 الكردٌة , 

 . 48, ص  1997بٌروت ,  
 . للمزٌد من المعلومات عن خطاب رئٌس147محمود رزوق احمد , المصدر السابق , ص (81)
,  د. م ,  1لوفود الكردٌة ٌنظر: جالل الطالبانً , كردستان والحركة القومٌة الكردٌة , طا

 . 181-177, ص ص1971بؽداد , 
 . 1958تموز  28,   2الوقائع العراقٌة ) بؽداد (, العدد   (82)
 . 1958اٌلول  3,   24الوقائع العراقٌة ) بؽداد( , العدد   (83)
تدرج 1927, التحق بالكلٌة العسكرٌة  1914فً بؽداد عام  محمد نجٌب الربٌعً: ولد (84)

حركة الضباط االحرار فً بالرتب العسكرٌة حتى وصل الى رتبة فرٌق , كان متعاطفاً مع 
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باسـ جميع اخواني المناضميف االكراد العراقييف المياجريف في الػدوؿ االشػتراكية... وأننػا 
كمػواطنيف عػراقييف سػاىمنا فػػي ىػذا النضػاؿ الشػعبي ضػػد االسػتعمار... ولمػا حمػؿ الينػػا 

تحققت آمالنا التي كنا ننتظرىػا خػالؿ تموز اخبار انتصار ثورة الشعب الصاعقة  14فجر
سػػنة فػػي اليػػػػػػػػػػػػجرة ... ولتػػػعػػػػػػػش قػػػػػادة الثػػػػػػػػػورة العراقػػػػػػػية االبػػػػػطاؿ الػػػػػػبواسػػػػػػؿ  13

 .(19)...."(19)الزعػػػػيـ عبدالكريـ قاسـ والعقيد الركف عبدالسالـ عارؼ
اسػػتممنا بػػرقيتكـ بكػػؿ ارزاني جػػاء فييػػا "...وقػػد رد عبػػدالكريـ قاسػػـ عمػػى رسػػالة المػػال البػػ   

سرور واننا نرحػب بعػودتكـ جميعػًا الػى ارض الػوطف العزيػز ، وقػد اتخػذنا جميػع التػدابير... 
 .(11)..." جيكوسموفاكيا لتأميف عودتكـ-راجعوا سفارة الجميورية العربية المتحدة في براغ 

زاني التوجػػػو الػػػى سػػػفارة الجميوريػػػة اف مػػػا يفسػػػر مطالبػػػة عبػػػدالكريـ قاسػػػـ مػػػف المػػػال البػػػار    
تمػػوز  11العربيػة المتحػدة دوف غيرىػا كػوف االحػداث التػػي ادت الػى اسػقاط النظػاـ الممكػي فػي 

,  ادى الػػى انيػػاء دور السػػفارات العراقيػػة التابعػػة لمنظػػاـ الممكػػي فػػي معظػػـ البمػػػداف ,  1291
عترفػػت بالنظػػاـ الجديػػد فػػي فضػػال مػػف  كػػوف الجميوريػػة العربيػػة المتحػػدة ىػػي اوؿ الػػدوؿ التػػي ا

 العراؽ.

                                                                                                                                                                      

سفٌراً للعراق فً المملكة العربٌة السعودٌة , اصبح رئٌس مجلس السٌادة الذي = ,= العراق
. حسن لطٌؾ الزبٌدي , موسوعة 1964كان له صالحٌات رئٌس الجمهورٌة , توفً عام 

 . 567السٌاسة العراقٌة  , ص 
اصله من الرمادي من عشٌرة الجمٌلة  1921عبدالسالم محمد عارؾ: ولد فً بؽداد عام  (85)

, شارك فً حركة رشٌد عالً الكٌالنً  1938شباط  19فً عنه , دخل المدرسة العسكرٌة فً 
, اصبح 1958تموز  14لذي اسقط النظام الملكً فً , , كان القائد االبرز ا 1941ماٌس  ًف

, قتل على اثر تحطم طائرته فً القرنه  1963شباط  8اول رئٌس جمهورٌة للعراق بعد انقالب 
. للمزٌد ٌنظر: علً ناصر علوان الوائلً ,عبدالسالم عارؾ ودوره 1966نٌسان 13بتارٌخ 
نشورة , مقدمة الى المعهد العالً , رسالة ماجستٌر ؼٌر م1966والعسكري حتى عام السٌاسً

  .165-22, ص ص2115للدراسات السٌاسٌة والدولٌة , الجامعة المستنصرٌة , 
 ؛  1958اٌلول  4,   42, العدد  ) بؽداد ( الجمهورٌة  (86)

F.o 371/ 140682/ No.324/ biographical information regarding 
Mustafa Barzani , report by C.J. Edmunds, 9 October 1958.from 
:Alan de L. Rush, Records of Iraq 1914 – 1966 , Volume 13 : 1958 

– 1960 .p.616. 
 .  1958أٌلول  2,   41الجمهورٌة , العدد   (87)
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وقد توالت البرقيػات الػى عبػد الكػريـ قاسػـ بمناسػبة السػماح لعػودة المػال البػارزاني  اكػدت     
, اذ اف سماح عبدالكريـ قاسػـ لممػال البػارزاني فقػد كػاف  (11)عمى وحدة االخاء العربي الكردي

اء فػي خطابػو امػاـ الوفػود الطالبيػة  معبرًا عف مودتو واحترامو وصادقًا فػي مسػعاه , وىػذا مػا جػ
, الػػذي اكػػد فيػػو عمػػى اىميػػة اسػػتدعاء المػػال البػػارزاني 1291ايمػػوؿ  11مػػف شػػماؿ العػػراؽ فػػي 

اخواني انني شخصيًا يعز عمػي  اف ار  فػردًا مػف .. "  واتباعو مف خارج العراؽ عمى حد قولو
مؤكػدًا كمػو امػػؿ  (12)... "  افػراد ىػذا الػوطف مشػػردًا بالخػارج مثػؿ المػال مصػػطفى البػارزاني

في اعادة االخوة بيف جميع المشرديف وبيف العراقييف كافػة بػالعيش بطمأنينػة واسػتقرار فػي 
وبعػػد التنسػػيؽ بػػيف الحكومػػة العراقيػػة واالكػػراد لعػػودة المػػال البػػارزاني  ( ,21)بمػػدىـ العػػراؽ 

وعضػوية نػوري  الى القاىرة برئاسة ابراىيـ احمد 1291توجو وفد كردي في اواسط ايموؿ 
صادؽ البارزاني , عبيداهلل البارزاني , والتحؽ صالح ميراف بالوفد في القاىرة  احمد طو , 

رئػػػػػيس الجميوريػػػػة العربيػػػػة المتحػػػػدة وطمػػػػب منػػػػػو  (21)الػػػػذي التقػػػػى بجمػػػػاؿ عبدالناصػػػػر
مجموعة مف مطالب الشعب الكردي في العراؽ والتي يجب عمػى الحكومػة العراقيػة االخػذ 

ا بمبدأ الجدية مف قبؿ حكومة الثػورة الجديػدة , ومؤكػدًا عمػى التعػاوف المشػترؾ وااللتزاـ بي
 .(29)بيف االكراد وحركات العرب التحررية

                                                           
 . 1958اٌلول  18,    54الجمهورٌة , العدد   (88)
,  2117ندن , , د. م . ل 1959 –1958ماجد شبر ,من خطب الزعٌم عبدالكرٌم قاسم  (89)

 . 71 – 71ص ص 
 . 71المصدر السابق , ص  (91)
من عائلة فالحٌة , 1918كانون الثانً  15جمال عبدالناصر : ولد فً االسكندرٌة فً  (91)

درس فً المدارس االبتدائٌة والثانوٌة متنقالً بٌن االسكندرٌة والقاهرة , شارك فً المظاهرات 
, انضم الى  1938من الكلٌة العسكرٌة عام ,تخرج 1935 – 1933ضد سٌاسة الحكومة 

واسقاط النظام الملكً واختٌر محمد  1952تموز  23الضباط االحرار وقاموا بحركتهم فً 
, وتم انتخاب جمال  1954شاط  23نجٌب رئٌساً لمجلس  قٌادة الثورة , وقدم استقالته فً 

ادة محمد نجٌب لرئاسة عبدالناصر إلدارة البالد دون تولً منصب رئاسة الجمهورٌة واع
نٌسان من العام نفسه اصبح جمال عبدالناصر  17من الشهر نفسه , وفً  16الجمهورٌة فً 

علً موال الموسوعة  . 1971رئٌساً للوزراء واصبح فٌما بعد رئٌساً للجمهورٌة , توفً عام 
 . 1216, ص  2111المكتبة العصرٌة , بٌروت ,  1, ط 3العربٌة المٌسرة , م

 1971 – 1952عبدالجلٌل صالح موسى ,جمال عبدالناصر والقضٌة الكردٌة فً العراق   (92)
 .118, ص  2113,  مطبعة محافظة دهوك , دهوك ,  1ط
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غػػادرت المجموعػػة االولػػى مػػف االكػػراد برئاسػػة المػػال البػػارزاني مػػف بػػراغ فػػي نيايػػة     
اعضػػاء  متوجيػػًا نحػػو القػػاىرة ,بعػػد االجػػراءات التػػي قػػاـ بيػػا مجموعػػة مػػف 1291ايمػػوؿ 

الحػػزب الػػديمقراطي الكردسػػتاني , فوصػػؿ المػػال البػػارزاني ومجموعػػة مػػف اتباعػػو اراضػػػي 
جمػاؿ  في بيتو, واستقبميـ ( 21) 1291تشريف االوؿ  1العربية المتحدة في الجميورية 

تشػػريف االوؿ غػػادر القػػاىرة   9, وفػػي (21)عبدالناصػػر رئػػيس الجميوريػػة العربيػػة المتحػػدة 
بمت االؼ الجمػػاىير مػػف ابنػػاء الشػػعب العراقػػي عربػػًا واكػػرادًا وابنػػاء اسػػتق الػػى بغػػداد, وقػػد

, (29)1291تشػػػريف االوؿ  9االقميػػػات المػػػال  البػػػارزاني واتباعػػػو فػػػي بغػػػداد مسػػػاء يػػػـو 
, واسػكف فيمػا (29)ونزؿ المال البارزاني في فندؽ سمير اميس ضيفًا عمػى حكومػة الثػورة 

لػػػػطيار صػػػباح نػػػػوري سعػيػػػػد مػػػػدير السكػػػػؾ بعػػػد فػػػي دار حػكومػػػػية كػػػػاف مسكػػػػف الػػػػضابط ا
, وفي اليـو التالي تـ استقباؿ المػال البػارزاني مػف قبػؿ عبػدالكريـ  (21)الػحديػديػة االسبؽ 

, وقػدـ لػو التينئػة بتحريػر الػوطف مػف التبعيػة االجنبيػة , 1291تشػريف االوؿ  1قاسـ فػي 
اننػػي احػػد ابنػػػاء ىػػذا الػػػوطف  وشػػاكرًا لػػو بالسػػػماح لعودتػػو الػػى ارض الػػػوطف , قػػائاًل لػػػو ,

سوؼ اكوف جنديًا مخمصًا لمثورة , واحمد اهلل الذي اعطانا قائػدًا مػثمكـ بيػذه الحكمػة وىػذا 
, فػػػػػرد عميػػػػػو  (21)االيمػػػػػاف , واننػػػػػي ال يسػػػػػعني اال اف اكػػػػػرر شػػػػػكري العظػػػػػيـ لسػػػػػيادتكـ

                                                           
(1) F.o 371/ 140682/ No.324/ biographical information regarding 
Mustafa Barzani , report by C.J. Edmunds, 9 October 1958.from 
:Alan de L. Rush, Records of Iraq 1914 – 1966 , Volume 13 : 1958 
– 1960 .p.615.                                                                                   

     
؛ مسعود البارزانً ,  1958تشرٌن االول  5,   26229, العدد  ) القاهرة ( االهرام  (94)

 .47المصدر السابق , ص
(95) F. o 371/ 140682/ No.324/ biographical information regarding 

Mustafa Barzani , report by C.J. Edmunds, 9 October 1958.from 
:Alan de L. Rush, Records of Iraq 1914 – 1966 , Volume 13 : 1958 
– 1960, p.615 

 . 47مسعود البارزانً , المصدر السابق , ص  (96)
تموز  14صباح نوري سعٌد : هو ابن رئٌس الوزراء العراقً نوري السعٌد , قتل فً ٌوم  (97)

 .73بعد االطاحة بالنظام الملكً فً العراق . صالح الخرسان , المصدر السابق , ص 1958
 . 1958تشرٌن االول  8,   71الجمهورٌة , العدد   (98)



39 
 

عػف جميػع اننػا اخػواف نحػف لػـ نقػـ بيػذه الثػورة اال لرفػع الظمػـ عبدالكريـ قاسػـ قػائاًل " 
المػػواطنيف ولكػػي نعػػيش يػػدًا واحػػدة ال نسػػم  ليػػد اجنبيػػة اسػػتعمارية اف تػػدخؿ بيننػػا ، 

, فأجابػو المػال (22)" وعمينا اف نعاىد اهلل عمى االتحاد والوقوؼ صفًا واحدًا امػاـ العػدو
مصػػفى البػػارزاني ...عمػػى كػػؿ شػػريؼ ومخمػػص لبمػػده السػػير وراء قيػػادتكـ الرشػػيدة , وبعػػد 

كريـ قاسـ البػد مػف الوئػاـ بػيف ابنػاء الشػعب , الف االسػتعمار والعيػد البائػد ذلؾ أكد عبدال
, كمػػػا اسػػػتقبؿ رئػػػيس واعضػػػاء  (111)خططػػػوا المػػػؤامرات والدسػػػائس لفرقػػػة ىػػػذا الشػػػعب 

مجمػػػس السػػػيادة  المػػػال  البػػػارزاني ورفاقػػػو بمناسػػػبة عػػػودتيـ الػػػى ارض الػػػوطف , وتينئػػػتيـ 
 (111)ة فػي عػراؽ الثػورة بػيف اخوتػو ومواطنيػوبسالمة وصوليـ مع تمنياتيـ بطيب االقام

  . 
كػػػاف تأييػػػد المػػػال البػػػارزاني لعبػػػدالكريـ قاسػػػـ مبنيػػػًا الػػػى عػػػامميف  ميمػػػيف , اوليمػػػا :    

الظمػـ الػذي لحػػؽ بػاألكراد خػالؿ فتػػرة النظػاـ الممكػػي السػيما واف النظػاـ كػػاف  مػدعـو مػػف 
االمػؿ الجديػد الػذي سيسػيـ فػي بريطانيا بشكؿ عمني وسري , فنظر الػى ىػذه الثػورة بانيػا 

اعطاء حقوؽ االكراد بعد معاناة طويمػة طػاؿ انتظارىػا , وثانييمػا : قناعػة المػال البػارزاني 
بأف عبدالكريـ قاسـ جاد في ايجاد الطرؽ الدبموماسية والسياسية لموصوؿ الػى حػؿ سػممي 

 .(119)ؽ السممية بعدما افتقرت السياسات السابقة الى التفاىـ والحوار مع االكراد بالطر 
واصػػػمت الجمػػػاىير والحشػػػود الشػػػعبية مػػػف مختمػػػؼ مػػػدف العػػػراؽ لتحيػػػة المػػػال  البػػػارزاني     

وتينئتو بعودتو الميمونة الى بمده العػراؽ , وقػد عبػر المػال البػارزاني عػف شػكره ليػـ  مػف خػالؿ 
 1291تشػريف االوؿ  2كممة القاىا الى الوفود التي احتشدت في حديقة فندؽ سمير اميس فػي 

ابنػاء وطنػي االعػزاء:  تعممػوف انػا ورفػاقي اضػطررنا الػى مضػادرة ارض  الػوطف قاؿ فييا : " 
نتيجة نضالنا المسم  في صػفوؼ الشػعب ضػد الطضمػة الحاكمػة... واننػا حاولنػا العػودة الػى 

                                                           
 . 1958تشرٌن االول  9,   71الجمهورٌة , العدد   (99)
 . 1958تشرٌن االول  9,  71جمهورٌة , العدد ال (111)
 . 1958تشرٌن االول  8 ,   71الجمهورٌة , العدد  (111)
الحركة الكردٌة القومٌة والزعامة السٌاسٌة , ادرٌس  -سامً شورش, كردستان واالكراد  (112)

 . 84, ص  2111,  دارئاس,  اربٌل , 1بارزانً نموذحاً , ط



41 
 

العراؽ حاؿ سماعنا بأخبػار الثػورة العراقيػة المجيػدة فػي يوميػا االوؿ... فػأني اعاىػدكـ امػاـ 
 بػػػاف اكػػػوف انػػػا وزمالئػػػي فػػػي طميعػػػة المناضػػػميف لمػػػدفاع عػػػف جميوريتنػػػا الفتيػػػة الشػػػعب

"...(111) . 
كػػػاف السػػػتقباؿ المػػػال البػػػارزاني عنػػػد عودتػػػو الػػػى العػػػراؽ  االثػػػر الكبيػػػر فػػػي نفسػػػيتو     
 والذي
 تموز , وعبر عف ذلؾ بالشكر واالمتناف  لكؿ الذيف استقبموه 11حظي بو بعد ثورة  
 .   (111)دالناصر حتى وصولو الى ارض العراؽ ابتداء مف جماؿ عب 

ضافة     كانت عودة البارزاني  الى العراؽ حدثًا  كبيرًا كونو عبر عف نضاؿ االكراد وا 
قػػوة جديػػدة الػػى قػػوة العػػرب فػػي الػػدفاع عػػف الجميوريػػة , فضػػاًل عػػف انيػػا عػػززت الثقػػة  

يػػػة الكرديػػػة بإطارىػػػا بػػػيف حكومػػػة الثػػػورة الجديػػػدة وبػػػيف االكػػػراد التػػػي رسػػػخت االخػػػوة العرب
وقادتيػػا  1291تمػػوز11الجديػػد والػػذي حمػػؿ وفػػاء االكػػراد فػػي كػػؿ اجػػزاء كردسػػتاف لثػػورة 

(119). 
الى الشػماؿ , وفػي طريقػو زار كركػوؾ  1291تشريف االوؿ  99توجو المال البارزاني في    

فػػػات وحػػػؿ ضػػػيفًا بػػػدار احػػػد الضػػػباط واسػػػتقبمو االكػػػراد الموجػػػوديف ىنػػػاؾ واطمقػػػوا شػػػعارات وىتا
" , ممػا ادى الػى حػدوث حالػة مػف التػوتر بػيف كركوؾ مدينتنا اتركوىا اييػا التركمػافاسػتفزازية "

االكػػػػراد والتركمػػػػاف , تطػػػػورت الػػػػى صػػػػدامات بينيمػػػػا بعػػػػد يػػػػـو مػػػػف مغػػػػادرة المػػػػال  البػػػػارزاني 
 . (119)المدينة

                                                           
 .48انً , المصدر السابق , صمسعود البارز (113)
  1963 – 1958اكراد العراق تحت حكم عبدالكرٌم قاسم  سمر فضال عبدالحمٌد محمد , (114)

 رسالة
 2111ماجستٌر ؼبر منشورة  , مقدمة الى مجلس كلٌة اآلداب , جامعة الزقازٌق ) مصر ( ,  

 .137, ص
 . 47مسعود البارزانً , المصدر السابق , ص  (115)
المركز العربً لألبحاث ,  ,1, ط 1975 – 1958علً السمر , شمال العراق عمار  (116)

 . 211 –  211, ص ص  2112بٌروت , 
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لكػف وجػود حاوؿ الحزب الديمقراطي الكردستاني ايجاد لو مساحة بػيف االحػزاب العراقيػة ,    
الحزب الشيوعي المنافس االكبر, الذي حاوؿ فرض نفوذه عمػى معظػـ االحػزاب  اوجػد مشػاكؿ 
بينػػػو وبػػػيف الحػػػزب الػػػديمقراطي الكردسػػػتاني فػػػي منطقػػػة كردسػػػتاف , فقػػػاـ الحػػػزب الػػػديمقراطي 
الكردسػػتاني بتقػػديـ مػػذكرة الػػى الحػػزب الشػػيوعي لتجنػػب الصػػداـ بينيمػػا, فجػػرت مناقشػػات بػػيف 

, (111)1291تشػريف الثػاني   11مخػض عنيػا اقػرار ميثػاؽ لمتعػاوف المشػترؾ فػي الطػرفيف ت
, جػػػاء فيػػػو مػػػا يػػػأتي :  1292شػػػباط   9وشػػػكمت لجنػػػة عميػػػا اصػػػدرت بيانيػػػا االوؿ فػػػي 

(111). 
 االعتراؼ المبدئي بحقوؽ الشعب الكردي بما في ذلؾ حؽ تقرير المصير. -اواًل 
 ة.مكافحة االفكار والحركات االنفصالي -ثانيًا 
 العمؿ عمى تعزيز االخوة والتضامف االخوي بيف القوميتيف العربية والكردية. -ثالثًا 
 تطبيؽ المادة الثالثة مف دستور الجميورية العراقية المؤقت. -رابعًا 

 العناية بمصالح الشعب الكردي. -خامسًا 
 .شماؿ العراؽلشعب الكردي واالقميات في التعامؿ االخوي بيف ا -سادسًا 

اف مػػا ذكػػر فػػي ىػػذا البيػػاف عبػػر عػػف مػػدى التنػػاقض الواضػػح بػػيف فقراتػػو , وال سػػيما الفقػػرة   
االولى والثانية , اذ عبرت الفقرة االولى عف االنفصاؿ بعبارة حؽ تقرير المصير , وتأتي الفقرة 
الثانية مناقضة ليا بشكؿ كبيػر جػدًا مػف خػالؿ التأكيػد عمػى مكافحػة اي حركػة انفصػالية تمػس 

 دة العراقية. السيا
شػػػباط  11بعػػػد صػػػدور البيػػػاف ومػػػا تضػػػمنو مػػػف مطالػػػب  اسػػػتقبؿ عبػػػد الكػػػريـ قاسػػػـ  فػػػي   

, وبعػػد اربعػػة ايػػاـ وبػػنفس المكػػاف التقػػى  (112)بػػديواف وزارة الػػدفاع المػػال  البػػارزاني  1292

                                                           
,  دار الفرات , بؽداد  1صالح الخرسان ,  صفحات من تارٌخ الشٌوعٌة فً العراق , ط (117)

 . 91, ص  1993, 
 .74 – 73مسعود البارزانً ,المصدر السابق , ص ص  (118)
 . 1959شباط  13, فً   13لجدٌد ) بؽداد ( , العدد  الفجر ا (119)
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ة المػػال البػػارزاني والشػػيخ احمػػد البػػارزاني , وكػػاف المقػػاء معبػػرًا عػػف الػػنيج الػػذي سػػارت عميػػو ثػػور 
 .(111)تػػػػػػموز 11

اف مػػا يفسػػر ىػػذه المقػػاءات بػػيف عبػػدالكريـ قاسػػـ والمػػال البػػارزاني تكػػاد تكػػوف جػػس نػػبض     
كال الطػرفيف لبعضػيما فضػاًل عػف محاولػة الجانػب الكػردي التعػرؼ عمػى نوايػا عبػدالكريـ قاسػـ 

 .تجاه العشائر الكردية المناوئة لممال البارزاني 
الئيػػػػػـ لعبػػػػػدالكريـ قاسػػػػػـ بمسػػػػػاعدتو فػػػػػي قمػػػػػع انتفاضػػػػػة عبػػػػػدالوىاب اظيػػػػػر رجػػػػػاؿ البػػػػػارزاني و     
مػنيـ , التي اشترؾ بيا مجموعة مػف  الضػباط القػومييف 1292في الموصؿ في آذار  (111)الشواؼ

ال سػيما بعػد  (111)مؤسس حركة الضباط االحرار وناظـ الطبقجمػي (119)رفعت الحاج سري
كريـ  قاسػػػػػـ الػػػػػى طمػػػػػب العػػػػػػػػػوف الجػػػػػيش الموجػػػػػودة ىنػػػػػاؾ , فمجػػػػػأ عػػػػػػػػػبدالفشػػػػػؿ وحػػػػػدات 

والمسػػػػاعدة مػف الشػيوعيوف والمػال البػارزاني الػذي قػاـ بػدوره بااليعػاز الػى جماعتػو والبػال  
مسمح عسػكروا عمػى تػؿ نينػوى ووضػعوا انفسػيـ تحػت امػرة الحكومػة  9111عددىـ قرابة 

القضػاء  مسمح في شوارع الموصػؿ لممسػاىمة فػي 1111لقمع االنتفاضة , فدخؿ المدينة 
                                                           

 . 1959شباط  17, فً   16الفجر الجدٌد , العدد   (111)
, أصله من كبٌسه فً لواء الرمادي , دخل 1916عبدالوهاب الشواؾ: ولد فً بؽداد عام  (111)

دٌن , منح رتبة مالزم ثان , ارسلته حكومة نور ال 1936اٌلول  15المدرسة العسكرٌة فً 
لقمع المظاهرات االحتجاجٌة فً النجؾ اال انه رفض  1952محمود فً اواخر تشرٌن الثانً 

 1958تموز  14استخدام القوة العسكرٌة ضد المتظاهرٌن, كان من الضباط االحرار لثورة 
وقتل فٌها. حسن  1959,عٌن بعد الثورة امرلحامٌة الموصل , قاد انتفاضة الموصل فً اذار 

 .417ي , موسوعة السٌاسة العراقٌة , ص لطٌؾ الزبٌد
 17, اصله من حدٌثه تخرج من دورة  1917رفعت الحاج سري : ولد فً بؽداد عام  (112)

, تدرج فً المناصب  1939شباط  7فً  242برتبة مالزم ثان حسب  كتاب االرادة الملكٌة 
عراق , اصبح العسكرٌة ,شارك فً حرب فلسطٌن , كان مإسس حركة الضباط االحرار فً ال

االستخبارات  العسكرٌة بعد سقوط النظام الملكً  , اعدم على اثر اتهامه بالمشاركة = =مدٌر
فً انتفاضة عبدالوهاب الشواؾ . عماد نعمة العبادي , رفعت الحاج سري ونشاطه العسكري 

؛  15, ص 2112, المكتبة العربٌة للموسوعات , بٌروت , 1, ط1959-1948والسٌاسً 
,  د. ن , بؽداد  3, ج  1949 – 1948عٌد , تارٌخ حرب الجٌش العراقً فً فلسطٌن خلٌل س

 . 31, ص 1969, 
فً  بؽداد , اصله من سورٌا التحق بالكلٌة  1913ناظم الطبقجلً : ولد فً بؽداد عام  (113)

, شؽل مناصب عسكرٌة , ٌعد من الضباط االحرار , تم  1936  -1935العسكرٌة الملكٌة عام 
ه امر اللواء الثانً فً كركوك , اتفق مع رفعت الحاج سري القٌام بانقالب فً كركوك تعٌن

متوافقاً مع انتفاضة عبدالوهاب الشواؾ , كشفت المحاولة وصدر الحكم علٌه بإالعدام ونفذ فً 
الزبٌدي , موسوعة السٌاسة  لطٌؾ فً ساحة ام الطبول ببؽداد . حسن 1959اٌلول  21

                                                                                          . 621العراقٌة, ص 
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– 911, وقتمػػوا مػػا بػػيف  (111)عمػػى انتفاضػػة الشػػواؼ الػػى جانػػب جنػػود الكتيبػػة الثالثػػة
شػػػخص , وبػػػذلؾ سػػػاعد الشػػػيوعيوف واالكػػػراد عبػػػدالكريـ قاسػػػـ فػػػي مواجيػػػة القػػػوى  911

القومية ومف ثػـ السػيطرة عمػى الشػارع العراقػي فيمػا بعػد , لكػف ىػذا العمػؿ لػـ يػدـ  طػوياًل 
 حيف قاموا ,  اذ كاف االكراد  (119)

بيػػػذا العمػػػؿ كػػػانوا يػػػأمموف الحصػػػوؿ عمػػػى االسػػػتقالؿ الػػػذاتي بمسػػػاعدة عبػػػدالكريـ قاسػػػـ 
(119). 

عبػػػرت صػػػػحيفة الػػػرأي العػػػػاـ البغداديػػػػة عػػػف التضػػػػامف االخػػػػوي المتػػػيف بػػػػيف العػػػػرب    
واالكراد في التصدي لقمع انتفاضة الشواؼ , وعممت الجريدة سػبب فشػؿ االنتفاضػة , اف 

ولػػػت الػػػتخمص مػػػف نظػػػاـ عبػػػدالكريـ قاسػػػـ  كانػػػت بعيػػػدة عػػػف االتصػػػاؿ القيػػػادات التػػػي حا
بالجماىير , اال الذيف انضموا الى االنتفاضة وىػـ مجموعػة مػف الضػباط بيػدؼ الػتخمص 

 .(111)مف حكـ عبدالكريـ قاسـ 
 اقمت الباخرة كروزيا الدفعة الثانية مف األكراد مف ميناء 1292في الثاني مف نيساف  
ر االسػػود عبػػر قنػػاة السػػويس , وكػػاف فػػي رفقػػتيـ  ثالثػػة مػػف اعضػػاء اوديسػػا عمػػى البحػػ 

رجػاًل  191الصميب االحمر السوفيتي لمعناية بأحواليـ الصحية , اذ حممت عمى متنيػا 
, وكػػػاف فػػػي اسػػػتقباؿ البػػػاخرة مجموعػػػة مػػػف  (111) طفػػػالً  199مػػػف النسػػػاء و  111و 

مػػػػة بػػػػالوفود السػػػػتقباؿ الػػػػزوارؽ  التػػػػي ابحػػػػرت مػػػػف مينػػػػاء البصػػػػرة الػػػػى الفػػػػاو وىػػػػي محم
العائػػديف الػػى ارض الػػوطف فػػي جػػو سػػاده الفػػرح والبيجػػة بعػػودة اخػػوانيـ االكػػراد , وكػػاف 

                                                           
؛ سمر فضال , المصدر السابق , 36احمد عبدالرحٌم مصطفى , المصدر السابق , ص  (114)

 .138ص
 . 461-461مكدول , المصدر السابق , ص ص دٌفٌد  (115)
 .36سابق, صاحمد عبدالرحٌم مصطفى , المصدر ال (116)
 .1959آذار  23,   116الرأي العام ) بؽداد ( , العدد   (117)
, االهالً ) بؽداد (, العدد   1959نٌسان  8,   121صوت االحرار ,) بؽداد( العدد   (118)

. اشارت احد صحؾ الجمهورٌة العربٌة المتحدة , بان عدد  1958نٌسان  19, فً   115
من االكراد الروس , ومدربون على  حرب العصابات ,  ( شاباً  855الركاب على السفٌنة ) 

  1934والسفٌنة محملة بكمٌات كبٌرة من األسلحة والذخٌرة . الجمهورٌة )القاهرٌة(  , العدد  
 .1959نٌسان  7,  
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فػػػي اسػػػتقباليـ فػػػي بغػػػداد المػػػال  البػػػارزاني وحمػػػزه سػػػمماف عبػػػداهلل احػػػد اعضػػػاء الحػػػزب 
الػػػديمقراطي الكردسػػػتاني والمسػػػؤولوف فػػػي الدولػػػة و ممثمػػػو االحػػػزاب السياسػػػية العراقيػػػة 

 .(112)غفيرة مف المواطنيف العراقييف العرب واالكراد  وجماىير
اىػتمػػػػػت الحكػػػػػومة الػعراقػػػػػية بػػػػػشأف األكػػػػراد العائػدػػػػػيف مػػػػػف االتحػػػػػاد السوفػيػػػػػتي وذػمػػػػػؾ  

إلسػػكانيـ وتػػوفير وظػػائؼ ليػػـ وحسػػب اختصاصػػاتيـ وميػػنيـ , اذ صػػدرت كتػػب متعػػددة 
 .  (191)صادرة مف الجيات العميا في الحكومة العراقية

 نشرت صحيفة خو بات الناطقة بمساف الحزب الديمقراطي الكردستاني مقااًل افتتاحيًا     
بعنػػػػػػواف ) الشػػػػػػعب الكػػػػػػردي ومحػػػػػػاوالت االسػػػػػػتعمار والرجعيػػػػػػة تحريػػػػػػؼ الػػػػػػنيج الػػػػػػديمقراطي 
لجميوريتنػػػػػا ( , اكػػػػػدت فيػػػػػو بػػػػػاف الجمػػػػػاىير قػػػػػد برىنػػػػػت عػػػػػف اخالصػػػػػيا الكبيػػػػػر لقائػػػػػد الثػػػػػورة 

ؿ المراحػػؿ واالدوار التػػي تمػػت الثػػورة منػػذ سػػاعتيا االولػػى , وقػػاـ  ولمجميوريػػة الديمقراطيػػة فػػي كػػ
الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمظاىرات االحتفالية بتشػييع جثمػاف اعضػاء ومػؤازري الحػزب  

 , 1292الػػذيف قتمػػػوا فػػداء لمجميوريػػػة والحريػػػة ابػػاف المعركػػػة ضػػػد انتفاضػػة الشػػػواؼ فػػػي اذار 
 (191)قادرة عمى سػحؽ الرجعيػة االقطاعيػة فػي برادوسػت  وذكر المقاؿ باف جماىير كردستاف

, الػػػػػذي اعمػػػػػف تمػػػػػرده فػػػػػي بدايػػػػػة إيػػػػػار (199)المتمثمػػػػػة بشخصػػػػػية الشػػػػػيخ محمػػػػػد رشػػػػػيد لػػػػػوالف
عمػػى حكومػػة عبػػدالكريـ قاسػػـ , اذ اتصػػؼ رشػػيد لػػوالف ببغضػػو الشػػديد لمبػػارزانييف وكػػاف 1292

الكثيػػر مػػف االقطػػاعييف  فعنػػدما اكثػػر الشػػيوخ تمسػػكًا بمػػا يػػؤمف بػػو , وكػػاف لديػػو قػػيـ تميػػزه عػػف 

                                                           
. مما اشار مصدر اخر بان اعداد اتباع  1959نٌسان  17,   126صوت االحرار , العدد  (119)

( شخص . لٌث عبد الحسن الزبٌدي ,  755لى متن السفٌنة كان ) المال مصطفى البارزانً ع
 .252, ص  1981,  مكتبة الٌقظة العربٌة , بؽداد , 2فً العراق , ط 1958تموز  14ثورة 

كتاب وزارة الداخلٌة / شعبة  , 42151/  466د . ك . و , ملفات وزارة الداخلٌة .  (121)
, المعنون الى  1959حزٌران  6( , فً  1859االستخبارات السرٌة , العدد ) ق . س /

 16( , فً  24662وزارتً المالٌة والشإون االجتماعٌة ؛ كتاب متصرفٌة الموصل , العدد )
 26( , فً  5/8817كتاب وزارة الدفاع / مقر الحاكم العسكري العام , العدد )  ؛1959آب 

 . , المعنون الى متصرفٌة الموصل 1959كانون االول 
 . 1959حزٌران  6,    11ت ) بؽداد ( , العدد خه با (121)
الشٌخ محمد رشٌد لوالن :  هو الزعٌم الروحً لعشٌرة البرادوست , اعلن اتباعه تمردهم  (122)

 –, وتحصنوا فً مناطقهم الوعرة فً المثلث العراقً  1959على النظام الجمهوري فً اٌار 
 . 89سٌة فً كردستان العراق , ص االٌرانً. صالح الخرسان , التٌارات السٌا –التركً 
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البػارزاني بجمػع طمب عبدالكريـ قاسـ مف المال  البارزاني بمعالجة الموقؼ بسرعة , قاـ المال 
مف دوف اي مساعدة مػف قبػؿ القػوات الحكوميػة , اسػتطاع  (191)الؼ مسمح مف اتباعو 

, اعقػػػب ذلػػػؾ اصػػػدار (191)مػػػف  سػػػحؽ التمػػػرد وىػػػروب محمػػػد رشػػػيد لػػػوالف الػػػى ايػػػراف 
عفػػػوًا عػػػف المشػػػتركيف فػػػي حػػػوادث الشػػػماؿ , 1292بػػػدالكريـ قاسػػػـ  فػػػي اواخػػػر حزيػػػراف ع

ومػػػػنيـ عشػػػػائر االكػػػػراد المعاديػػػػة لممػػػػال مصػػػػطفى البػػػػارزاني والسػػػػماح ليػػػػـ بػػػػالعودة مػػػػف 
االراضػػي االيرانيػػة والتركيػػة , ىػػذا العفػػو ازعػػج المػػال البػػارزاني لعػػدـ اخػػذ موافقتػػو مػػف قبػػؿ 

 .(199)عبدالكريـ قاسـ
مػػػف االجػػدر مػػػف خػػػالؿ المقػػاؿ الػػػذي كتبتػػو صػػػحيفة خػػػو بػػات اف تبحػػػث عػػػف  كػػاف    

صػػػي  جديػػػدة تطالػػػب بيػػػا المػػػال البػػػارزاني لموصػػػوؿ الػػػى حالػػػة مػػػف التعػػػايش السػػػممي بػػػيف 
القبائػػؿ الكرديػػة ولػػيس العكػػس مػػف حالػػة االسػػتياء التػػي ابػػداىا المػػال البػػارزاني تجػػاه قػػرار 

وادث الشػماؿ , فضػاًل عػف اف المػال البػارزاني الحكومة العراقية بالعفو عػف المشػتركيف بحػ
ليس بمسؤوؿ عف تصرفات الحكومػة العراقيػة فػي اصػدار قراراتيػا التػي تتعمػؽ بػالمواطنيف 
العراقييف , وىذا ما يؤكد بانو ال يبحػث عػف مصػمحة االكػراد بشػكؿ عػاـ وانمػا يبحػث عػف 

 مصالحو الشخصية .   
 حزب الشيوعي في مجازر كركوؾ التي حدثت فيوقد كاف لألكراد دور كبير في مشاركة ال 
, والتػي بػدأت عنػدما اراد التركمػاف احيػاء الػذكرى االولػى لمثػورة وحػدىـ ,  1292تموز  11 

لكػػف االكػػراد والشػػيوعييف ارادوا اقامػػة االحتفػػاالت بشػػكؿ مشػػترؾ وتحػػت قيػػادتيـ , وقػػد سػػيطر 
افيـ فػي النػزاع مػع التركمػاف , ادى االكراد عمى المنظمات التابعة لمحزب الشػيوعي لخدمػة اىػد

, ونشػػرت صػػحيفة الفجػػر  (199)شخصػػًا  12ذلػػؾ الػػى احػػداث داميػػة راح ضػػحيتيا اكثػػر مػػف 
ااًل افتتاحيػػًا بعنػػواف ) اخػػتالؽ... واثػػػارة ... تمييػػدًا لكركػػوؾ ثانيػػة( , جػػاء فيػػػو الجديػػد مػػؽ

                                                           
 .91مسعود البارزانً , المصدر السابق , ص (123)
 . 1959حزٌران  6,   11خه بات , العدد  (124)
 .218عمار علً السمر , المصدر السابق , ص  (125)
؛ عمار علً السمر , المصدر السابق , ص  252لٌث الزبٌدي , المصدر السابق , ص  (126)

 .219 – 218ص 
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اسػميا  (،127)اف حسيف نفطجي الذي قتؿ في كركوؾ كاف رئيسػًا لمجنػة طورانيػة "...
لجنة تحرير كركوؾ التي تعد كركػوؾ والمنػاطؽ الشػمالية جػزءًا مػف تركيػا..  ىػذا الخبػر 

...  اذا ص  ، فأنو منقوؿ مف راديو موسكو.. مما اثار حفيظػة  االكػراد عمػى التركمػاف
وبػػيف المقػػاؿ فػػي خاتمتػػو بػػأف التركػػػماف ىػػػـ مػػػواطنوف اعتػػزوا بعػراقيػػػتيـ وىػػػـ ال  (191)" 

بػدياًل ميػما فعػؿ االوغاد , ولػػػػػػػػذلؾ فأف ىذه الفتنػػػػػػػػػة ستنتػػػػػػػػػيي ميمػا اثارىػا  يرضوف عنيػا
 .(192)الحاقديف عمى الشعب

كتبت صحيفة الفجر الجديد في صفحتيا االولى ) ماذا في اوكار الرفاؽ ( , جػاء فيػو  
ف والدسػػػػائس اف الحػػػػزب الشػػػػيوعي يحػػػػاوؿ التغمغػػػػؿ الػػػػى ميػػػػاديف اخػػػػرى يبعػػػػث منيػػػػا الفػػػػت

والمكايػػد  فقػػد وجػػدت وثيقػػة صػػادرة مػػف الحػػزب الشػػيوعي دونػػت فييػػا شػػيء مػػف خططػػو 
ألثارة الفػتف , وىػذا جػزء ممػا جػاء فػي الوثيقػة ,  اف الحركػة القوميػة فػي كردسػتاف العػراؽ 
اصبحت ذو نفوذ قوي ادى بالميؿ لمقومييف العرب , ونتيجتو النيائيػة سػيقوي جبيػة حػزب 

مما سيضعؼ موقفنػا بالنسػبة ليػدفنا الػرئيس المطالبػة  بالقضػية الكرديػة  البعث في العراؽ
اف وضػػع الحكومػػة لػػيس فػػي جانبنػػا عمػػى اف نػػتخمص بالقيػػاـ , فضػػاًل عػػف ذلػػؾ  ".. 

بتشويش حوؿ الوحػدة العربيػة والبعثيػيف فػي كردسػتاف ... واثػارة االكػراد عمػى كػؿ مػف 
. ويقػوـ الشػيوعيوف فػي القسػـ العربػي يظير مياًل لألحزاب القومية في شماؿ العراؽ ..

... "  في اثارة الرأي العػاـ العربػي فػي العػراؽ حػوؿ قضػية االكػراد واخػذ العطػؼ عمػييـ
(111). 

 تشريف 1وخالؿ االعتداء عمى رئيس الوزراء عبدالكريـ قاسـ ومحاولة اغتيالو في   
                                                           

انٌة : حركة سٌاسٌة تركٌة , نشؤت اواخر القرن التاسع عشر , وكانت تهدؾ الى طور (127)
توحٌد جمٌع ابناء العرق التركً , التسمٌة جاءت نسبة الى طوران وهً الوطن التركً القدٌم 
فً اواسط اسٌا , رأت الرابطة العثمانٌة هً المبنٌة على الرابطة االسالمٌة التً اصبحت ؼٌر 

 3تمرار فً حماٌة السلطنة , عبدالوهاب الكٌالً , موسوعة السٌاسة , ج قادرة على االس
 .  789 – 788,المإسسة العربٌة  للدراسات والنشر , بٌروت , ص ص 

 .1959تموز  27,    54الفجر الجدٌد ) بؽداد ( , العدد  (128)
 المصدر نفسه. (129)
 . 1959آب  6,   62الفجر الجدٌد , العدد    (131)
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كريـ ,استنكرت صػحيفة خػو بػات ووصػفت االعتػداء عمػى شخصػية عبػدال1292االوؿ  
قاسػػػـ بػػػاآلثـ , واعمنػػػت بتسػػػخير كافػػػة االمكانيػػػات التػػػي تمتمكيػػػا الصػػػحيفة والوقػػػوؼ الػػػى 
جانب عبدالكريـ قاسـ والحكومة في سبيؿ امف واستقرار البمػد مػف اي فوضػى مخطػط ليػا 
مسبقًا مف قبؿ القوى الرجعية , وفي السياؽ نفسػو ارسػؿ الشػيخ احمػد البػارزاني برقيػة الػى 

عمنػػًا اسػػتنكاره الشػػديد لالعتػػداء عمػػى حيػػاة عبػػدالكريـ قاسػػـ اذ قػػاؿ فػػي عبػػدالكريـ قاسػػـ م
سػػيادة الػػزعيـ االوحػػد وحبيػػب الشػػعب المػػواء الػػركف عبػػدالكريـ قاسػػـ باسػػمي رسػػالتو " 

واخػي مػال مصػطفى وكافػة الشػرفاء ... ونحمػد اهلل عمػى سػالمة سػيادتكـ... وينصػركـ 
معاء ، عشتـ يػا قػاىر االسػتعمار ويػا عمى اعدائكـ اعداء الشعب والوطف واالنسانية ج

, كمػػا صػػرح المػػال البػػارزاني حػػوؿ االعتػػداء عمػػى رئػػيس (111)..".زعػػيـ العػػرب واالكػػراد
الػػػػوزراء عبػػػػدالكريـ قاسػػػػـ بأنػػػػو شػػػػعر بػػػػااللـ  ومسػػػػتنكرًا ىػػػػذا العمػػػػؿ , واكػػػػد بػػػػأف سػػػػالمة 

ًا بأنػو عبدالكريـ قاسـ ضمنت سالمة الجميورية والسير عمػى المػنيج الػديمقراطي , مضػيف
البػد مػػف المحافظػة عمػػى حيػاة رئػػيس الػوزراء عبػػدالكريـ قاسػـ واخػػذ الحيطػة والحػػذر وذلػػؾ 
لضػػماف القيػػادة الرشػػيدة لمبمػػد التػػي اسػػتطاعت فػػي قيػػادة الجميوريػػة مػػف نصػػر الػػى نصػػر 

, وكما زار وفػد مػف ىيئػة تحريػر صػحيفة خػو بػات ومجموعػة مػف اعضػاء الحػزب (119)
تشػػريف  19كريـ قاسػػـ عنػػدما كػػاف راقػػدًا فػػي المستشػػفى فػػي الػػديمقراطي الكردسػػتاني عبػػدال

لالطمئنػػاف عمػػى اسػػتقرار وضػػعو الصػػػحي , بعػػدىا قامػػت الصػػحيفة بنشػػػر  1292االوؿ 
 التقارير الطبية  الخاصة بمدى تحسف حالتو

 . (111)الصحية  
 , وذلػؾ 1292بدأ الخالؼ بيف عبدالكريـ قاسـ والمال البػارزاني فػي شػير تشػريف االوؿ     

عنػػػدما اعمػػػف االخيػػػر بانػػػو ىػػػو الػػػذي امػػػر بقتػػػؿ احمػػػد اغػػػا الزيبػػػاري, وذلػػػؾ اثنػػػاء زيػػػارة المػػػال 
البارزاني لعبدالكريـ قاسـ في مستشفى السالـ عندما اصيب بإطالقات نارية في شارع الرشيد , 

                                                           
 .1959تشرٌن االول  9,    73, العدد  خه بات  (131)
 .1959تشرٌن االول  18,    79خه بات , العدد   (132)
 . العدد باللؽة الكردٌة . 1959تشرٌن االول  19,     81خه بات , العدد   (133)



48 
 

القبميػػة وعػػدـ   وقػػد رد عميػػو عبػػدالكريـ قاسػػـ , عميػػؾ الكػػؼ عػػف ىػػذه االعمػػاؿ وتػػرؾ  العػػادات 
, قائاًل لممال البارزاني : ايف حكػـ القػانوف وقػد اكػدت لػؾ (111)وؿ الى ىذا المستوى النز 

بعػػد عودتػػؾ االلتػػزاـ لتكػػوف مػػع الجميػػع وتتعػػالى عمػػى الخالفػػات العشػػائرية   .. فكػػاف رد 
المػػػال البػػػػارزاني : اننػػػػي مذنػػػػػػػػػػػب واتحػػػػػػػػػػػػػمؿ مسػػػػؤولية ىػػػػذا الحػػػادث كونيػػػػا صػػػػدرت منػػػػي 

 .(119)االوامر
عتراؼ المال البػارزاني بانػو اعطػى االوامػر لقتػؿ شخصػية كرديػة دليػؿ كبيػر عمػى انػو ا 

ذات ميػػػوؿ اجراميػػػػة , جػػػػاء لتصػػػػفية حسػػػػاباتو مػػػع الشخصػػػػيات الكرديػػػػة ذات النفػػػػوذ فػػػػي 
المنػػاطؽ والقبائػػؿ الكرديػػة , وفػػي المقابػػؿ كػػاف عمػػى عبػػدالكريـ قاسػػـ اف يتحمػػى بالشػػجاعة 

ف يتجػاوز عمػى القػانوف ميمػا كانػت مكانتػو السياسػية ويتصرؼ وفػؽ القػانوف  لػردع كػؿ مػ
تمػػػػوز  11واالجتماعيػػػػة , معمنػػػػًا بػػػػاف العدالػػػػة ىػػػػي اسػػػػاس الحكػػػػـ الػػػػذي انبثقػػػػت بػػػػو ثػػػػورة 

1291. 
ظيػػػر الفتػػػور بػػػيف عبػػػدالكريـ قاسػػػـ واالكػػػراد فػػػػػػي عالقتػػػػػػػػيـ,  1291مػػػع بدايػػػة عػػػاـ   

لموقػؼ الحػػػػػكومي االكػػػػػػثر تصػمبًا , السيػػػػػػما ونػػػتػػػيجة لممطالب الكرديػة المتزايػدة , يقابمػو ا
اف قػػػػوة االكراد كانت اكثر القوى احتفػاظًا بػنفوذىػا فػي العػراؽ بعػدما تػقػػمص نػفػػوذ الحػػزب 

 الشػيػوعػي
,اذ (119)العراقي , مما دفع عبدالكريـ قاسـ بالتفكير في أيجاد الوسػائؿ لتقمػيص نفػوذىـ 

ابعػػػة لمحػػػزب الشػػػيوعي بعػػػدـ فسػػػح المجػػػاؿ ليػػػـ مػػػف التػػػدخؿ فػػػي اسػػػتيدؼ المنظمػػػات الت
االنتخابػػػػات لمصػػػػمحة مرشػػػػحييـ , ممػػػػا ادى الػػػػى انسػػػػحابيـ مػػػػف المنظمػػػػات والنقابػػػػات , 
وبالمقابػػػؿ فسػػػح المجػػػاؿ لمفئػػػات االخػػػرى الترشػػػيح واالنتخػػػاب بحريػػػة , ادى بالنتيجػػػة الػػػى 

                                                           
شكٌب عقراوي , سنوات المحنة فً كردستان اهم الحوادث  السٌاسٌة والعسكرٌة فً  (134)

 .58, ص  2117,  مطبعة منارة , اربٌل , 1, ط 1981الى  1958كردستان والعراق من 
 .89صالح الخرسان , التٌارات السٌاسٌة فً كردستان , ص  (135)
مٌفان عارؾ عبدالرحمن بادي , الحركة القومٌة الكردٌة التحررٌة  فً كردستان العراق  (136)

 . 52, ص 2116, الدار العربٌة للموسوعات , بٌروت ,  1, ط 1963 – 1958
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ز بيػػا القوميػػوف , فضػػاًل عػػف تغيػػرات فػػي قيػػادات النقابػػات والمحػػاميف والمعممػػيف التػػي فػػا
رفػػػض رئػػػيس الػػػوزراء عبػػػدالكريـ قاسػػػـ التػػػرخيص لمحػػػزب الشػػػيوعي العراقػػػي بعػػػد صػػػدور 

, وكػػػػػذلؾ االزاحػػػػػة التدريجيػػػػػة لمؤيػػػػػدييـ مػػػػػف  1291قػػػػػانوف الجمعيػػػػػات واالحػػػػػزاب لعػػػػػاـ 
المناصب الحكومية , وكانت ىػاؾ عوامػؿ اخػرى ادت الػى تقمػيص نفػوذىـ منيػا : اسػتياء 

ي مػػف تصػػػرفاتيـ المتطرفػػػة والعنيفػػة , ادى الػػػى تجػػػاوب فئػػات الشػػػعب مػػػع الشػػعب العراقػػػ
 اجراءات

 ( .111رئيس الوزراء عبدالكريـ قاسـ في ازاحتيـ) 
طالبت صحيفة خو بػات الناطقػة عػف الحػزب الػديمقراطي الكردسػتاني باجػازة الحػزب    

ديموقراطي وذلػؾ مػف خػػالؿ المقػاؿ االفتتػػاحي الػذي حمػؿ عنػػواف ) اىميػة اجػػازة الحػزب الػػ
لكردسػػػتاني العػػػراؽ ( , جػػػاء فيػػػو اف المػػػال البػػػارزاني واتباعػػػو قػػػد قػػػدموا طمبػػػًا الػػػى وزيػػػر 

لتأسػػيس الحػػزب الػػديمقراطي لكردسػػتاني العػػراؽ , وتػػـ  (111)الداخميػػة احمػػد محمػػد يحيػػى
ارفػػػاؽ مػػػع الطمػػػب المنيػػػاج والنظػػػاـ الػػػداخمي , وكانػػػت الصػػػحيفة متوقعػػػة مبػػػدئيا اسػػػتجابة 

بػػاف االكػػراد باعتبػػارىـ شػػركاء لمشػػعب طمػػب , اذ اكػػدت فػػي مقاليػػا ".. الحكومػػة ليػػذا ال
العربػػي فػػي الػػوطف العراقػػي ، والحػػزب الػػديموقراطي لكردسػػتاف العػػراؽ الػػذي انبثػػؽ مػػف 
صػػميـ الثػػورة الشػػعبية فػػي المػػرة نضػػاالت جمػػاىير كردسػػتاف العػػراؽ ضػػد االسػػتعمار 

وقػد حقػؽ البػارتي خػالؿ مسػيرتو  والرجعية وفي سبيؿ السمـ والحرية والديموقراطية ...
الطويمػػة انجػػازات رائعػػة... ومػػازاؿ الحػػزب الػػديموقراطي لكردسػػتاف العػػراؽ يناضػػؿ كفرقػػة 
مجندة برىنت انو مف المناضميف االشداء ... اف حزبًا كالبػارتي ذو ماضػي مشػرؽ فػي 

                                                           
 . 226 -225( عمار علً السمر , المصدر السابق , ص ص 137

,اتم دراسته االبتدائٌة والثانوٌة فً   1916احمد محمد ٌحٌى : ولد فً مدٌنة الموصل عام  (138)
الموصل , دخل  الكلٌة العسكرٌة وتخرج منها ضابطاً  , عمل مرافقاً للملك فٌصل الثانً 

بمنصب سفٌر فً السعودٌة لكنه  1958, وعٌن بعد عام  ,اصبح فٌما بعد متصرفاً للواء البصرة
بعد اعفاء عبدالسالم محمد عارؾ من  1/11/1958لم ٌلتحق , اصبح وزٌر الداخلٌة فً 

. حسن لطٌؾ  1998, توفً عام  1963شباط  8منصبه حتى سقوط عبدالكرٌم قاسم فً 
 . 54الزبٌدي , موسوعة السٌاسة العراقٌة , ص



51 
 

 , واختتمػت الصػحيفة مطمبيػا بػاف الموافقػة عمػى اجػازة الحػزب(112).. " النضاؿ الثػوري
ىػػػػي تثمينػػػػًا منصػػػػفًا لنضػػػػالو الطويػػػػؿ وكفاحػػػػو وجيػػػػاده وتقػػػػديرًا صػػػػائبًا لمصػػػػمحة الػػػػوطف 

 .(111)والشعب
 طالب قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالترخيص لحزبيـ بالعمؿ السياسي  مف  

خػالؿ طمػػب قدمػػو المػػال البػػارزاني ونػػوري شػػاويس وعمػػر مصػػطفى وابػػراىيـ احمػػد وسػػتة 
كانوف الثاني  2لديمقراطي الكردستاني الى وزارة الداخمية في اخروف مف اعضاء الحزب ا

( لسػػػنة 1, وذلػػػؾ عنػػػدما شػػػرع قػػػانوف الجمعيػػػات واالحػػػزاب السياسػػػية رقػػػـ )(111)1291
شػػػػػػباط  2, فعػػػػػػاًل اجيػػػػػػز الحػػػػػػزب بتػػػػػػاريخ 1291فػػػػػػي االوؿ مػػػػػػف كػػػػػػانوف الثػػػػػػاني  1291
بعػض فقراتػو  , ونظرًا لوجود مشكمة في البرنامج السياسػي وىػو مػا تضػمنتو(119)1291

بوجػػود خطػػوط ماركسػػية لينينيػػة , ممػػا دفػػع وزيػػر الداخميػػة  االصػػرار عمػػى حػػذؼ المػػادة 
الثالثػػػة التػػػي اكػػػدت عمػػػى اف الحػػػزب يتخػػػذ فػػػي نضػػػالو السياسػػػي  وتحميمػػػو لممجتمػػػع مػػػف 

المينينيػػة , فضػػاًل عػػف  المػػادة الثالثػػة والعشػػروف التػػي كانػػت موضػػع  –النظريػػة الماركسػػية 
عمػػى مسػػاندة الشػػعب الكػػردي فػػي التحػػرر مػػف كػػؿ اشػػكاؿ االسػػتعمار خػػالؼ , اذ اكػػدت 

, وقػػد جػػاء االعتػػراض بتوجيػػو مػػف عبػػدالكريـ (111)والرجعيػػة وعمػػى حػػؽ تقريػػر المصػػير
قاسـ الذي كاف في تفكيػره اف مثػؿ تمػؾ المػواد تعطػي الحجػة ألعدائػو باسػتخداميا ضػده , 

قػػػرات وذلػػػؾ ليحصػػػؿ عمػػػى ممػػػا اضػػػطر الحػػػزب الػػػديمقراطي الكردسػػػتاني بحػػػذفيما مػػػف الف
 .(111)اجازتو اسوة باألحزاب االخرى التي تمتعت باالشتراؾ في الحياة السياسية

                                                           
 . 1961كانون الثانً  9,   141د خه بات , العد (139)
 المصدر نفسه . (141)
 . 1961كانون الثانً  11,  5716البالد ) بؽدادٌة ( , العدد  (141)
 . 1961شباط  11,  357االهالً , العدد  (142)
علً ؼازي احمد الردام , العالقة بٌن عبدالكرٌم قاسم واحزاب جبهة االتحاد الوطنً ,  (143)

,  2113رة , مقدمة الى مجلس كلٌة اآلداب , جامعة االنبار , رسالة ماجستٌر ؼٌر منشو
. للمزٌد عن منهاج الحزب الدٌمقراطً الكردستانً وبرنامجه ٌنظر: اتحاد الشعب , 186ص

 . 1961كانون الثانً  11,   299العدد  
 171محمود رزوق احمد , المصدر السابق , ص (144)
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 لممال Hmfry Tryflyan))(119)لقد كانت لزيارة السفير البريطاني ىمفري تريفمياف  
دورًا فػػػػي تػػػػوتر العالقػػػػة بػػػػيف  1291شػػػػباط  91البػػػػارزاني فػػػػي مقػػػػره فػػػػي بغػػػػداد فػػػػي   

مػػال البػػارزاني , وممػػا زاد التػػوتر بػػيف الطػػرفيف قيػػاـ االخيػػر بػػرد الزيػػارة عبػػدالكريـ قاسػػـ وال
لمسفير البريطاني بعد اسبوع , وىذا اعطى عبدالكريـ قاسـ الى االنتباه والتخوؼ مػف ىػذه 

, وبالمقابػؿ اسػتقبؿ عبػدالكريـ  (119)االكػراد  -الزيارات المتبادلة بيف الطرفيف البريطػاني
ًا لممػػال البػػارزاني فػػي محاولػػة منػػو اثػػارة حفيظتػػو السػػيما وقػػد جػػرى قاسػػـ وفػػدًا كرديػػًا مناوئػػ

 11 – 9ذلػػػػػؾ خػػػػػالؿ انعقػػػػػاد المػػػػػؤتمر الخػػػػػامس لمحػػػػػزب الػػػػػديمقراطي الكردسػػػػػتاني مػػػػػف 
 .  (111), اذ اعمف العديد مف الشخصيات الكردية والئيـ الى عبدالكريـ قاسـ1291آيار
ناطقػػة بمسػػاف الحػػزب الشػػيوعي وعمػػى اثػػر تمػػؾ المقػػاءات نشػػرت صػػحيفة اتحػػاد الشػػعب ال   

مقػػااًل افتتاحيػػًا بعنػػواف ) أىػػؤالء يمثمػػوف الشػػعب الكػػردي( جػػاء فيػػو , اف الوفػػد الكػػردي جػػاء الػػى 
بغػداد لمقابمػػة عبػػدالكريـ قاسػػـ لكػنيـ فشػػموا  ولػػذلؾ قػػدموا مػػذكرة عمػى اسػػاس ليػػا صػػمة بالشػػعب 

كػاف اليػدؼ االساسػي الكردي, مػف ىػذه المطالػب الحقػوؽ الثقافيػة لمشػعب الكػردي , لكػف 
ىػػو الحصػػوؿ عمػػى طمبػػاتيـ الشخصػػية فػػي اعػػادة قػػانوف التسػػوية الػػذي جػػاء ضػػمف قػػانوف 
االصالح الزراعي , اذ وضعتو مسبقًا سمطات االحتالؿ البريطاني الػذي اعطػى لطقطػاع 

                                                           
من جامعة كامبردج  , خدم فً السلك المدنً تخرج   1915( همفري ترٌفلٌان : ولد عام (145

لدى السلطات البرٌطانٌة فً الهند حتى استقالل الهند , انتقل بعدها الى السلك الدبلوماسً  , اذ 
القائم باالعمال البرٌطانً فً الصٌن حتى عام  1953مناصب متعددة , اصبح من عام = =تقلد

, عٌن سفٌراً فً 1956 –1955ن عام , اصبح فٌما بعد سفٌر برٌطانٌا فً مصر م 1955
,  1965 – 1962, وسفٌراً فً االتحاد السوفٌتً  من عام  1961 – 1958العراق من عام 

اصبح فً مجلس اللوردات 1968ثم اصبح المفوض السامً فً الٌمن الجنوبً , وفً عام 
. خلٌل علً 1985شباط  8ومنح لقب البارون لقاء خدماته التً قدمها لبرٌطانٌا , توفً فً 

  - 1961مراد ,مهٌظان محمد حسٌن , موقؾ برٌطانٌا من القضٌة الكوردٌة فً العراق 
 .615, ص 2117, آذار  3, عدد  4, مجلة جامعة  زاخو , م  1975

جعفر عبدالكرٌم بنٌان المنصور , موقؾ الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة من حكومة الزعٌم  (146)
, مجلة ابحاث البصرة ) العلوم االنسانٌة ( ,  1963شباط  8 عبدالكرٌم قاسم وأثره فً حركة

 .167, ص 2114,  3(  , العدد   39مجلد ) 
(147) F.O 371/ 149668 Letter Sir .H. Trevelyon   British Embassder, 

Baghdad to Mr G.F.Hiller foreign office London, 29 February, 1960 
, . from : Alan de L. Rush, R . o . I.  1914 – 1966 , Volume 13 : 
1958 – 1960. P.641.   
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ومػػػف مطػػػالبيـ االخػػػرى ىػػػو اجػػػراء تعػػػديؿ عمػػػى قػػػانوف االصػػػالح سػػػمب حقػػػوؽ الفالحػػػيف , 
مػػػػبيـ الثالػػػػث حصػػػػوليـ عمػػػػى سػػػػماح الحكومػػػػة فػػػػي قتػػػػؿ واضػػػػطياد الزراعػػػػي , وكػػػػاف مط

, يضػػاؼ الػػى ذلػػؾ اف المػػال البػػارزاني قػػدـ  (111)الفوضػػوييفالػػوطنييف باسػػـ القضػػاء عمػػى 
, والتػػي ادت الػػى 1291الػػى عبػػدالكريـ قاسػػـ مجموعػػة مػػف المطالػػب فػػي اوائػػؿ تشػػريف االوؿ 

محاولػػػة بسػػػط سػػػيطرتو عمػػػى المنطقػػػة انزعػػػاج عبػػػدالكريـ قاسػػػـ مػػػف المػػػال البػػػارزاني عػػػاد اياىػػػا 
الشمالية وضـ  القبائؿ الكردية الى جانبو فػي مواجيػة الدولػة اذا مػا حصػؿ شػيء مػف التػوتر , 
فضػػاًل عػػف سػػعي المػػال البػػارزاني  فػػي الحصػػوؿ عمػػى دعػػـ بريطانيػػا مػػف خػػالؿ اعػػادة العالقػػة 

بػػػدالكريـ قاسػػػـ وسػػػوء بينيمػػػا , السػػػيما عنػػػدما انتقػػػد السػػػفير البريطػػػاني فػػػي العػػػراؽ تصػػػرفات ع
 .(112)االوضاع بالعراؽ

تشػػريف  9وممػا عمػؽ الخػػالؼ بػيف الطػػرفيف قيػاـ المػػال البارزانػػػػي بزيػػػػػػػارة الػػػػػى موسػػػػػكو فػي  
, عػػػػمى اثػػػر الدعػػػػوة التػػػي 1211( عػػػاـ عمػػػى ثػػػػورة اكتػػػوبر  11ذكػػػرى مػػػرور )  1291االوؿ 

البػػػارزاني عمػػػى وعػػػد مػػػف الحكومػػػة وجيػػػت لػػػو مػػػف الحكومػػػة السػػػوفيتية , بعػػػدما حصػػػؿ المػػػال 
السػػوفيتية بػػدعـ واسػػناد القضػػية الكرديػػة دوف االضػػرار بمصػػالحو مػػع الحكومػػة العراقيػػة, ولكػػي 
تبرىف الحكومة السوفيتية لمدوؿ الغربية بأف االكراد وقائدىـ المال البػارزاني ىػـ اداة بيػد االتحػاد 

دالكريـ قاسـ , فضاًل عف كانت ىنػاؾ السوفيتي وال سيما ظيور الخالفات مع رئيس الوزراء عب
مخاوؼ مف قادة االتحاد السوفيتي مف الدوؿ الغربية باحتضػاف االكػراد , وذلػؾ كػاف ىػذا انػذار 
لمجميػػع بػػاف االتحػػاد السػػوفيتي لػػو حجمػػو فػػي المنطقػػة , ونػػاقش المػػال البػػارزاني مػػع المسػػؤوليف 

ؽ , طالبػّا مػف الحكومػة السػوفيتية العػرا –السوفييت االوضاع المزرية التي مػرت بيػا كردسػتاف 
حسيف العالقػػات ػقاسػػـ ألعػػاده االوضػػاع الػػى حالتيػػا الطبيعيػػة , وتػػ عبػػدالكريـالتوسػػط لػػدى 

المجػاالت االقتصػادية  ةػراؽ في كافػػالع –دات لكردستاف ػـ بتقديـ المساعػنيما , وناشدىػبي
 (.191)واالجتماعية والثقافية

                                                           
 . 1961اٌلول  1,  182اتحاد الشعب )بؽدادٌة ( , العدد   (148)
 . 167جعفر عبدالكرٌم بنٌان  المنصور, المصدر السابق , ص (149)
 8 – 1958تموز  14عبدالفتاح علً البوتانً , التطورات السٌاسٌة الداخلٌة فً العراق  (151)

 .295, ص   2117,  سٌٌرٌز , دهوك ,  1, ط1963شباط 
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لبػػػارزاني فػػػي موسػػػكو خوفػػػًا عمػػػى حياتػػػو التػػػي كانػػػت رغبػػػة موسػػػكو فػػػي ابقػػػاء المػػػال ا 
 اصبحت 

ء بح الخػػػالؼ حػػػادًا بػػػيف رئػػػيس الػػػػوزراميػػػددة بمحاولػػػة اغتيالػػػو , وال سػػػيما عنػػػدما اصػػػػ
 ( 191عبػػػدالكريـ قاسػػػـ والمػػػال البػػػارزاني, لكػػػف وصػػػوؿ رسػػػالة اليػػػو مػػػف جػػػالؿ الطالبػػػاني)

 ضرورة 
سيػػػف عالقتػػو بعبػػدالكريـ قاسػػـ العػػودة الػػى العػػراؽ , فوافػػؽ السػػوفييت عمػػى عػػػودتو بػػػشرط تح

(199) 
زادت الخالفػػػات بشػػػكؿ اكبػػػر بػػػيف عبػػػدالكريـ قاسػػػـ والمػػػال البػػػارزاني عنػػػدما نشػػػر ابػػػراىيـ     

احمد  احد قيادي الحزب الديمقراطي الكردستاني  مقػااًل افتتاحيػًا فػي صػحيفة خػو بػات الناطقػة 
 1291تشػػػريف االوؿ  12الرسػػػمية لمحػػػزب الػػػديمقراطي الكردسػػػتاني فػػػي عػػػددىا الصػػػادر فػػػي 

اف العراؽ  جزء مف االمة العربية والذي ذكر فيو المادة الثانية مف الدستور التي نصت عمى " 
"اف والػذي ادى الػى االشػػارة بػأف ىػػذه المػادة تتعػػارض وتتنػاقض مػػع المػادة الثالثػػة التػي نصػػت" 

 (. 191..")العرب واالكراد شركاء في ىذا الوطف
ة العالقات بيف عبدالكريـ قاسـ والمػال البػارزاني قػد اصػابيا الفتػور مما تقدـ يبدو اف طبيع   

, اذ انيػػا كانػػت تقػػـو منػػذ البدايػػة عػػف عػػدـ الثقػػة بينيمػػا , نتيجػػة لمطموحػػات التػػي كانػػت تػػراود 
المػػال البػػارزاني التػػي اراد مػػف خالليػػا تحقيػػؽ طموحاتػػو , واف مػػا كػػاف يجػػري كػػاف ينػػذر بوجػػود 

 1291تػػػػػػػػػػشريف االوؿ  19جػػاء اعتػػػػػػػػقاؿ الحكومػػػػػػػػػػة العراقيػػة فػػي  وقػػد ,انشػػقاؽ بػػيف الطػػرفيف 

                                                           
, أصبح احد أعضاء  1933ولد  فً قرٌة كلكان فً السلٌمانٌة عام  جالل الطالبانً: (151)

هرٌة مع المال البارزانً, الحزب الدٌمقراطً الكردستانً , انفصل عن الحزب بعد خالفات جو
واعتقل من قبل المال البارزانً, لكنه , عاد إلى العراق  1964إٌران فً تموز = =الى هرب

.للمزٌد ٌنظر  1971, أسس عصبة كادحً كردستان  1966استطاع الهروب فً كانون الثانً 
 . 451 – 448: حسن لطٌؾ الزبٌدي, موسوعة االحزاب السٌاسٌة العراقٌة , ص ص

قات من سلسلة فً حل –ؼسان شربل , جالل الطالبانً ٌفتح دفاتر الثورة الكردٌة والعراق  (152)
 .76, ص  1998"ٌتذكر" ,  د. م , د. ب , 

 .  1961تشرٌن االول 21 - 19,    341,  339خه بات , العددان ,   (153)
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عػػػػػػػضو المجنػػػػػػة الػػػػػػػمركزية لمحػػػػػػػزب الػػػػػػديمقراطي (191)عبػػػػػػداهلل اليوسػػػػػػفي القػػػػػػػػػػػػيادي صػػػػػػالح 
الكردستػػػاني بػػػمثابة الشػػرارة   االولػػى لمطػػاردة واعتقػػاؿ اعضػػاء الحػػزب الػػديمقراطي الكردسػػتاني 

عمنيػػػػة مػػػػع عبػػػػدالكريـ قاسػػػػـ , وعمػػػػى اثػػػػر ىػػػػذه االعتقػػػػاالت وجػػػػو الحػػػػزب وظيػػػػور الخالفػػػػات ال
( رئػػػيس اركػػػاف الجػػػيش والحػػػاكـ 199الػػػديمقراطي الكردسػػػتاني رسػػػالة الػػػى احمػػػد صػػػالح العبػػػدي)

العسكري العاـ  طمب فيو االسراع في التحقيقات مع الموقوفيف الػذيف مضػت عمػييـ مػدة معينػة 
ؾ عدـ ابالغيـ االسباب التي ادت الػى سػبب التوقيػؼ دوف اجراء التحقيقات االصولية ,  وكذل

, وطمب في الرسالة اطالؽ سػراح المعتقمػيف بكفالػة حتػى محاكمػة مػف كػاف متورطػًا فػي قضػايا 
 .(199)معينة
امر عبدالكريـ قاسـ بإعادة السيارة الحكومية التي كاف يسػتخدميا المػال البػارزاني بعػد   

ريػػػة االمػػػف العامػػػة بمتابعػػػة ومراقبػػػة اعضػػػاء عودتػػػو الػػػى العػػػراؽ , وكػػػذلؾ طمػػػب مػػػف مدي
الحػػزب الػػديمقراطي الكردسػػتاني الموجػػوديف فػػي بغػػداد , وطمػػب مػػف وزارة الماليػػة تخفػػيض 

دينػػػار مػػػع االبقػػػاء  1111دينػػػار الػػػى  9111المخصصػػػات السػػػنوية لممػػػال البػػػارزاني مػػػف 
 عمى 

 .(191)دينار دوف المساس بو 911راتبو الشيري البال  

                                                           
فً بامرنً التابعة للعمادٌة ,  1918صالح عبدهللا الٌوسفً: ولد فً  كانون الثانً عام  (154)

اد ثم اصبح معلماً , اكمل دراسته درس مدارسها االبتدائٌة فً, واكمل تعلٌمه الثانوي  فً بؽد
, كان من مإسسً الحزب الدٌمقراطً  1943فً دار العلوم الشرعٌة فً بؽداد عام 

, بعد اتفاق  1967,اصبح رئٌس تحرٌر جرٌدة التآخً التً صدرت  1946الكردستانً عام 
علً . محمد  1981حزٌران  25اصبح وزٌراً للدولة لشإون الشمال , اؼتٌل فً  1971آذار 

 . 139 -138, ص ص  6الصوٌركً الكردي , المصدر السابق , م
, التحق بالكلٌة العسكرٌة وتخرج منها عام  1912: ولد فً بؽداد عام  احمد صالح العبدي( 155

ً  1958تموز  14, بعد ثورة 1941, تخرج من كلٌة االركان  1932  عٌن حاكماً عسكرٌا
, افرج عنه فٌما بعد , توفً  1963شباط  8ب ورئٌساً ألركان الجٌش  , اعتقل بعد انقال

 .53. حسن لطٌؾ الزبٌدي , موسوعة السٌاسة العراقٌة , ص 1964
؛ علً ٌحٌى  البوتانً , وثائق  1961تشرٌن الثانً  4,   11صوت الشعب , العدد  (156)

 . 84الحركة القومٌة الكوردٌة  التحررٌة , ص
  1968 – 1958لعراقٌة  فً العهد الجمهوري جعفر عباس حمٌدي , تارٌخ الوزارات  ا (157)

 .218,ص  2115, بٌت الحكمة  , بؽداد ,  2, ط   5, ج 



55 
 

العراقيػػة بتضػػييؽ الخنػػاؽ عمػػى القػػادة السياسػػييف االكػػراد , وذلػػؾ مػػف حاولػػت الحكومػػة 
خػػالؿ مػػذكرات االعتقػػاؿ بحقيػػـ , ممػػا دفػػع صػػحيفة خػػو بػػات كتابػػة مقػػااًل بعنػػواف )حػػوؿ 

تتوارد الينا االنباء منػذ اكثػر المضايقات التي يتعرض ليا اعضاء حزبنا ( ,  جاء فيػو " 
مػى عػدد مػف اعضػاء حزبنػا الػديمقراطي مف شير عػف قيػاـ السػمطات بالقػاء القػبض ع

الكردسػػتاني وايػػداعيـ فػػي السػػجوف والمعػػتقالت وابعػػاد بعضػػيـ عػػف كردسػػتاف ، مػػنيـ 
واشػػار المقػػاؿ بػػأف  (191)."االسػػتاذ صػػال  عبػػداهلل اليوسػػفي وجممػػة مػػف المسػػؤوليف.

الطريقػػة التػػي اتبعتيػػا الحكومػػة فػػي ىػػذه المػػذكرات طريقػػة غيػػر الئقػػة وغيػػر قانونيػػة كونيػػا 
بعيػػدة كػػؿ البعػػد عػػف اتبػػاع االصػػوؿ القانونيػػة فػػي اسػػموبيا فػػي القػػاء القػػبض او ابعػػادىـ , 
انمػػا اعتمػػدت عمػػى وشػػايات المغرضػػيف , فػػي سػػبيؿ الحػػد مػػف نشػػاط الحػػزب الػػديمقراطي 
الكردسػػتاني , لكػػف االمػػر تجػػاوز الوشػػاية , فوصػػؿ الػػى حممػػة شرسػػة ظالمػػة شػػنتيا القػػوى 

 صؿ ,الرجعية في الوية اربيؿ والمو 
واضػػػػاؼ المقػػػػاؿ اف الحػػػػزب الػػػػديمقراطي ال يمكػػػػف اف يفصػػػػؿ الوضػػػػع الػػػػذي يمػػػػر بػػػػو  

,  وازاء (192)بعض المناطؽ عف الوضع العاـ في البالد ألنو جزء منػو ال يتجػزأ  الحزب في
تمػػػؾ التطػػػورات والتصػػػريحات المتبادلػػػة بػػػيف الطػػػرفيف طمػػػب عبػػػدالكريـ قاسػػػـ فػػػي نيايػػػة تشػػػريف 

لسياسػػػي لمحػػػزب الػػػديمقراطي الكردسػػػتاني  فػػػي بغػػػداد ابعػػػاد المػػػال مػػػف المكتػػػب ا 1291الثػػػاني 
البارزاني عف رئاسة الحػزب واعتبػاره زعيمػًا قبميػًا , كونػو فاشػال فػي قيػادة حػزب سياسػي , لكنػو 

,  (191)وجػد ردًا عنيفػًا مػف المكتػب السياسػي لمحػزب الػديمقراطي الكردسػتاني برفضػو لمطمػب 
عبػدالكريـ قاسػـ اسػتطاع خػالؿ غيػاب المػال البػارزاني  في حيف اشار الباحث مجيػد خػدوري اف

مف اقناع الشيخ احمد البارزاني ومجموعة اخرى مف اتباعو بإعالف والءىـ الى عبدالكريـ قاسـ 
 .(191)وعدـ موافقتيـ عمى زعامتو 

                                                           
 .1961تشرٌن الثانً  15,   361خه بات , العدد   (158)
 . 1961تشرٌن الثانً  15,  361خه بات , العدد  (159)
 . 65شكٌب عقراوي , المصدر السابق , ص (161)
 . 239,  الشرٌؾ الرضً , قم , د.ت  , ص 1وري , طمجٌد خدوري , العراق الجمه (161)



56 
 

ادى الػػػى قيػػػاـ المكتػػػب السياسػػػي لمحػػػزب الػػػديمقراطي الكردسػػػتاني بارسػػػاؿ برقيػػػة الػػػى   
وابالغػػػػو بمغػػػػادرة بغػػػػداد مػػػػع اعضػػػػاء الحػػػػزب   1291فػػػػي كػػػػانوف االوؿ المػػػػال البػػػػارزاني 

 .(199)والتوجو الى كردستاف حسب طمب الحكومة العراقية
, وطمػػب  1291كػػانوف الثػػاني  11عػػاد المػػال البػػارزاني الػػى بغػػداد  مػػف موسػػكو فػػي   

 فػػػي اليػػػـو التػػػالي مقابمػػػة عبػػػدالكريـ قاسػػػـ الػػػذي حػػػاوؿ ايصػػػاؿ رسػػػالة سياسػػػية الػػػى المػػػال
بأنو غػير مرتاح الى تصرفػاتو وذلػؾ بتعػمده في تػأخػير مقابمػػتو لػػػممال البػارزاني البارزاني  

 .(191)والتي تمت بعد اكثر مف اسبوع مف طمبو
اسػػػتمرت صػػػحيفة خػػػو بػػػات بمقاالتيػػػا المطالبػػػة بإلغػػػاء المػػػذكرات الخاصػػػة بمالحقػػػة    

افتتاحيػػػًا بعنػػػواف ) اسػػػتمرار  اعضػػػاء الحػػػزب الػػػديمقراطي الكردسػػػتاني , فقػػػد نشػػػرت مقػػػاالً 
مالحقة اعضاء االحزاب يتنافى مع تصريحات سيادة رئيس الػوزراء ( , فقػد اشػار المقػاؿ 
بػػػأف رئػػػيس الػػػوزراء الػػػزعيـ عبػػػدالكريـ قاسػػػـ ىػػػو الموجػػػو االوؿ لسياسػػػة الحكومػػػة العراقيػػػة 

فػػػي  والمشػػػرؼ االوؿ عمييػػػا والمسػػػؤوؿ الػػػرئيس فػػػي مراقبػػػة تنفيػػػذىا , تسػػػاءلت الصػػػحيفة
مقاليا عف عدـ اتخاذ عبدالكريـ قاسـ اي اجراء بشأف الشػكاوى التػي قػدميا قػادة االحػزاب 
) الػػػديمقراطي الكردسػػػتاني والػػػوطني الػػػديمقراطي واالسػػػالمي ( اليػػػو حػػػوؿ الغػػػاء مػػػذكرات 

, (191)التوقيػػؼ والقػػاء القػػبض  والمحتجػػزيف بخصػػوص اضػػطياد اعضػػاء ىػػذه االحػػزاب
خػو بػات مقػااًل بعنػواف ) مشػكمة الموقػوفيف تتطمػب حػاًل  وفي السياؽ نفسو نشػرت صػحيفة

سػػػريعًا ( , جػػػاء فيػػػو , صػػػحيح اف موضػػػوع احتجػػػاز الموقػػػوفيف فػػػي قضػػػاياىـ ىػػػي مػػػف 
المواضػػػيع التػػػي فقػػػدت حػػػدثيا... غيػػػر انػػػو يبقػػػى ذا اىميػػػة كبيػػػرة بػػػالنظر لتعمقػػػو بالحريػػػة 

صػػػالح الماديػػػة ألفػػػراد الشخصػػػية التػػػي ىػػػي مػػػف اكثػػػر الحريػػػات الديمقراطيػػػة تػػػأثيرًا فػػػي الم
المجتمػػع  والتػػػي تػػػنعكس  آثارىػػػا عمػػػى معظػػػـ نػػػواحي الحيػػػاة العامػػػة , واشػػػار المقػػػاؿ بػػػأف 

                                                           
 .277جلٌلً جلٌل واخرون , المصدر السابق , ص (162)
 .112مسعود البارزانً , المصدر السابق , ص  (163)
 . 1961كانون الثانً  19,  411خه بات , العدد  (164)
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المعتقمػػػػيف ضػػػػاقت بيػػػػـ السػػػػجوف ظممػػػػًا وبػػػػدوف أوامػػػػر القػػػػاء قػػػػػػػػػبض وبػػػػدعوات كػػػػػػػػيدية , 
 .(199)ووضػػػػع القانوف لمعاقبة المجرميف الذيف اجرموا بحؽ االخريف وليس لألبرياء

عبر عبدالكريـ قاسـ عػف اىمالػو المتعمػد لألكػراد وظيػر ذلػؾ فػي تصػريحو لصػحيفة    
الػػػثورة اذ قػػػػاؿ , اف كػػػؿ فػػػئات الػػػمجتمع الػػػتي تنػػػتمي الػػى العػػػراؽ سػػواء الكػػػردي والػزنػػػجي 

 .   (199)واالرمني , كمو في دولو عربية فيو يعد عربيًا حسب ما يمميو الواقع
رئيس الوزراء عبػدالكريـ قاسػـ  والمػال البػارزاني قػد انتيػت  يتبيف باف وقت المجاممة بيف

, والسػػيما بعػػدما وجػػد عبػػدالكريـ قاسػػـ بػػأف المػػال البػػارزاني قػػد اعطػػى لنفسػػو حجمػػًا اكبػػر 
متجػػاوزًا ومتحػػديًا الحكومػػة العراقيػػة بعالقاتػػو الخارجيػػة المشػػبوىة والتػػي اعتبرىػػا عبػػدالكريـ 

الوضع الػداخمي المتفػؽ باطنيػًا مػع الػدوؿ االسػتعمارية قاسـ تحديًا واضحًا يراد بيا زعزعة 
التػػي كانػػت تتفػػاوض مػػف خػػالؿ شػػركاتيا النفطيػػة مػػع عبػػدالكريـ قاسػػـ ألبعػػاد العػػراؽ مػػف 

 استثمار النفط لصالحو.                                                    
لمحكومػػػػة العراقيػػػػة النتقػػػػادات الشػػػػديدة التػػػػي وجيتيػػػػا صػػػػحيفة خػػػػو بػػػػات لقػػػػد كػػػػاف ل    

ودفاعيا المستميت عف قػادتيـ االكػراد واىػدافيـ وطموحػاتيـ اثػر بػارز فػي اصػدر القػاء 
القبض عمى رئيس تحريرىا المحامي ابراىيـ احمػد , الناطقػة بمسػاف الحػزب الػديمقراطي 

( المتعمقػػة بشػػيادة الػػزور, وذلػػؾ وفػػؽ التحقيقػػات التػػي  911الكردسػػتاني وفػػؽ المػػادة ) 
 1291رئػيس عشػيرة الخوشػناو فػي شػباط  (191)ى اثػر مقتػؿ صػديؽ ميػرافاجريت عمػ

فػػي لػػواء اربيػػؿ عمػػى الطريػػؽ العػػاـ بػػيف شػػقالوة ومصػػيؼ صػػالح الػػديف , وكانػػت مػػف 
, ووفقػػػًا لمػػػذكرة االعتقػػػاؿ بحػػػؽ  (191)العشػػػائر المتحالفػػػة مػػػع حكومػػػة عبػػػدالكريـ قاسػػػـ

                                                           
 . 1961كانون الثانً  21,  411خه بات , العدد  (165)
 .  1961شباط  17,    555الثورة , العدد  (166)
فً اربٌل تولى زعامة قبلٌته خوشناو وبعد وفاة والده,  1917صدٌق مٌران : ولد عام  (167)

, وبقً نائباً فً جمٌع الدورات المتعاقبة فً البرلمان العراقً 1939انتخب نائباً عن اربٌل عام 
الصوٌركً,  على مقربة من بلدة شقالوة. محمد علً 1961, قتل فً شباط 1958إلى عام 

معجم اعالم الكرد فً التارٌخ السٌاسً والعصر الحدٌث فً كردستان وخارجها , السلٌمانٌة , 
 . 363, ص  2116

 .1961آذار  9,  351الفجر الجدٌد , العدد  (168)
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اصػػدر حزبػػو بيانػػًا مػػف  ابػػراىيـ احمػػد احػػد اعضػػاء الحػػزب الػػديمقراطي الكردسػػتاني فقػػد
خػػػالؿ صػػػحيفتو خػػػو بػػػات , اكػػػد فيػػػو اف محاولػػػة القػػػوى اإلقطاعيػػػة فػػػي تشػػػويو سػػػمعة 
ابػػراىيـ احمػػد سػػكرتير الحػػزب الػػديمقراطي الكردسػػتاني ىػػي باطمػػة ومػػزورة , فضػػاًل عػػف 
ثقتػو العاليػة بػو بانػو مػف الكػوادر السػائرة عمػى خػط الحػزب واسػموبو الػديمقراطي  , واكػد 

طالبتػػو بتشػػكيؿ ىيئػػة تحقيقيػػة مكونػػو مػػف ثالثػػة حكػػاـ مػػف محكمػػة التمييػػز البيػػاف فػػي م
ورئػػيس الػػدائرة العدليػػة بكركػػوؾ وأحػػد كبػػار مػػوظفي الداخميػػة , مػػع مشػػاركة ممثمػػيف ذي 
اختصػاص قػػانوني مػػف الحػػزبيف الػػوطني الػػديمقراطي والػػوطني التقػػدمي , وذلػػؾ لمتحقيػػؽ 

ءات الصػػارمة ومطػػاردة عناصػػر , ونتيجػػة لطجػػرا(192)فػػي عمميػػة مقتػػؿ صػػديؽ ميػػراف
الحزب الديمقراطي الكردستاني مف قبؿ الحكومة نشرت صحيفة خو بػات مقػااًل افتتاحيػًا 
بعنواف ) لمصمحة مف   تستمر حممة مالحقة حزبنا الديمقراطي الكردسػتاني ( جػاء فيػو 

ضػد كي ال نتيـ احد بالمضاالة او التيويؿ في بياف حقيقة حممة المالحقة المسػتمرة " 
حزبنا الديمقراطي الكردستاني نضطر الى اعادة ذكر ما يتعرض لػو حزبنػا منػذ اشػير 
مػػف اضػػطياد ومضػػايقة واعتػػداء عمػػى حقػػو المشػػروع ... اف تػػوقيفيـ ونفػػييـ دوف 
استجواب او تحقيؽ مما ال يدع مجااًل لمشػؾ فػي حقيقػة وجػود خطػة لمحاربػة الحيػاة 

يػػا قػػد اعتقػػؿ منػػو العديػػد مػػف اعضػػائو واكػػدت الصػػحيفة بػػاف حزب (111)... "الحزبيػػة 
وقياداتو البارزة مف مسؤولي الحزب فػي شػقالوة ومصػيؼ صػالح الػديف ودىػوؾ وكفػري 
والموصؿ وعقرة وزاخو والعمادية وشيخاف , وكانت مطاردة اعضػاء الحػزب عػف طريػؽ 
العصػابات التػػي تحمػػؿ فكػػر وتصػػرفات النظػاـ الممكػػي البائػػد , وآخػػر محػػاوالتيـ الخبيثػػة 

 (111)اتياـ ابراىيـ احمد سكرتير المجنػة المركزيػة لمحػزب الػديمقراطي الكردسػتاني  ىو
, وقػػد تطػػورت االمػػور عنػػدما صػػدر امػػر باعتقػػاؿ جػػالؿ الطالبػػاني عمػػى اثػػر الخطػػاب 

                                                           
 . 1961اذار  12,    453خه بات , العدد   (169)
 . 1961اذار  14,    455خه بات , العدد   (171)
 . 1961اذار  14,  455دد خه بات , الع (171)
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الػػذي اشػػاد فيػػو بػػالمال البػػارزاني  1291آذار  91الػػذي القػػاه بمناسػػبة عيػػد نػػوروز فػػي 
ػػػػػػير نفػػػػػػػػػػسو , ومياجمػػػػػػػػػػػتو لمحكومػػػة العراقػػػػػػػػػػػػػػػػية, السػػػيما بعػػػد مغادرتػػػو بغػػػداد مػػػف الشػػػ

 وقامػػػت صحػػػيفة خو بات بنشر الخطاب االمر الذي ادى الى اغالؽ
 .  (119)1291آذار  92الصحيفة في  

ادى انتقػػػاؿ المػػػال البػػػارزاني الػػػى مدينػػػة بػػػارزاف عػػػف امتعاضػػػو مػػػف سياسػػػة الحكومػػػة    
, مما ادى الى زيادة مشاعر االكراد كرىػًا لمحكومػة , التػي ادت الػى  العراقية تجاه االكراد

ظيور الصدامات العشػائرية فػي منطقػة بػارزاف بػيف مؤيػدي المػال البػارزاني وبػيف العشػائر 
الحكومة العراقية التي امػدىا عبػدالكريـ قاسػـ بػاألمواؿ والسػالح لمواجيػة الكردية المتحالفة مع 

الذيف عشائر الزيبػارييف  1291جأ المال البارزاني في حزيراف , وقد فا (111)البارزانييف 
  كانػت بػدعـ ومسػاندة  االسػتخبارات االيرانيػة قربيـ عبدالكريـ قاسـ اليو بحرب شرسة , 

) السػػافاؾ (, ادت الػػى خسػػائر فادحػػة لمزيبػػارييف  واجبػػروا عمػػى تػػرؾ اراضػػييـ واالنتقػػاؿ 
ئيـ عمػى كميػات كبيػرة مػف االسػمحة السػوفيتية الى االراضي التركية ,   فضاًل عف استيال

 .(111)التي زودىا عبدالكريـ قاسـ لمزيبارييف لمواجية البارزانييف 
ادى اصػػػػدار قػػػػانوف االصػػػػالح الزراعػػػػي الػػػػى اتسػػػػاع  الخالفػػػػات بػػػػيف عبػػػػدالكريـ قاسػػػػـ 

, والػذي  ( 119)وال سيما معارضة العشائر الكردية  1291ايموؿ  –واالكراد ما بيف اذار

                                                           
,  الحقٌقة  1, ط 1975 – 1958ماجد عبدالرضا , المسؤلة القومٌة الكردٌة فً العراق  (172)

 – 92؛ صالح الخرسان , التٌارات السٌاسٌة  , ص ص  95, ص   1987برس , د . ب , 
93 . 

                                           .   212حامد محمود عٌسى , المصدر السابق , ص (173)
 (174) F.O 371/ 149669 /10114/35/60 Mr S. Falle, Baghdad ,to 

Foreign Office ,11 October 1960 . from : Alan de L. Rush, Records 
of Iraq 1914 – 1966 , Volume 13 : 1958 – 1960, p.645 ؛ 

( , ترجم  : 1961ورة عصمت شرٌؾ وائلً  , كردستان العراقٌة هوٌة وطنٌة ) دراسة فً ث
.                                134,ص  2112سعاد محمد خضر , مطبعة شفان  السلٌمانٌة , 

    
؛ مٌفان عارؾ عبدالرحمن بادي ,   137عبدالجلٌل صالح موسى ,المصدر السابق  , ص  (175

  ؛ 53المصدر السابق,  ص



61 
 

الحػػػػػزب الػػػػػديمقراطي الكردسػػػػػتاني بتقػػػػػديـ مػػػػػذكرات الػػػػػى عبػػػػػدالكريـ قاسػػػػػـ الػػػػػى قيػػػػػاـ ادى 
حزيػراف  1والمسؤوليف فػي الحكومػة العراقيػة, طمبػت فػي مػذكرتيا االولػى التػي قػدمتيا فػي 

محاولػػة المقػػاء مػػع عبػػدالكريـ قاسػػـ لشػػرح  وضػػع الػػبالد العػػاـ مػػع طػػرح المشػػاكؿ  1291
ادة الثالثػػة مػػف الدسػػتور التػػي اكػػدت عمػػى حقػػوقيـ الكرديػػة , فضػػاًل عػػف حػػديثيا عػػف المػػ

القوميػػة ضػػمف الوحػػدة العراقيػػة والتػػي عػػدتيا افضػػؿ مػػواده , وكانػػت المػػذكرة  ذات طػػابع 
عػػػاـ مبينػػػة الوضػػػع السياسػػػي بػػػالعراؽ وعػػػدـ الالمبػػػاالة مػػػف قبػػػؿ الحكومػػػة العراقيػػػة تجػػػاه 

قيػة والتػي ىػدفت الػى االكراد , وىاجمػت المػذكرة الحممػة التػي شػنتيا بعػض الصػحؼ العرا
 . (119)تعريب االكراد

 وفدًا كرديًا ضـ بعض الشخصيات الكردية مف 1291تموز  91ارسؿ المال البارزاني في     
اليػػدؼ منيػػا الحػػد مػػف شػيوخ عشػػائر ورجػػاؿ ديػػف حػػاماًل رسػػالة احتػػوت عمػػى مطالػػب عديػػدة , كػاف  

ى حؿ المشاكؿ بػالروح االخويػة بػيف التوتر الحاصؿ بيف الحكومة العراقية واالكراد , والعمؿ عم
الطػػرفيف , اذ ركػػزت الرسػػالة عمػػى اسػػباب التػػوتر الحاصػػؿ فػػي شػػماؿ العػػراؽ ىػػو نتيجػػة تجميػػد 
المادة الثالثة مف الدستور , وتجميد المديرية العامة لمدراسػة الكرديػة , وحرمػاف الطػالب االكػراد 

يػػة واىمػػػاؿ اسػػتخداـ المغػػػة الكرديػػػة  مػػف الدراسػػػة بمغػػتيـ القوميػػػة فػػي المػػػدارس المتوسػػػطة والثانو 
كمغة رسػمية  فػي الػدوائر الرسػمية وعػدـ تعيػيف المػوظفيف االكػراد ي شػماؿ العػراؽ ونقػؿ وابعػاد 
الموظفيف االكراد الى الجنوب واغالؽ الصحؼ الكردية ودعـ الصػحؼ التػي تػدعو الػى صػير 

ى االكػػراد وال سػػيما فػػي االكػػراد, واحتضػػاف الدولػػة لالقطػػاعييف والسػػكوت عمػػى االعتػػداءات عمػػ
, وكانػػت  (111)كركػػوؾ, واف الوفػػد حػػاولوا مقابمػػة عبػػدالكريـ قاسػػـ , لكنػػو رفػػض تمػػؾ المقابمػػة 

مطػػالبيـ مػػف الحكومػػة العراقيػػة تتعمػػؽ بػػأمور عديػػدة منيػػا: تطبيػػؽ المػػادة الثالثػػة مػػف الدسػػتور 

                                                                                                                                                                      

Benjamin Smith ,Land and Rebellion: Kurdish Separatism in 
Comparative  perspective ,University of Florida, 2007.p.23.             

                     
 .135عصمت شرٌؾ وائلً , المصدر السابق , ص (176)
هادي علً , الشعب الكوردي والسٌاسات الدولٌة فً القرن العشرٌن , كوردستان العراق  (177)

؛ عمار علً السمر , المصدر السابق ,  88, ص  2118ٌمانٌة , نموذجاً , مطبعة سٌما , سل
 .237ص 
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ؽ الحريػػػات المؤقػػػت وانيػػػاء فتػػػرة االنتقػػػاؿ وانتخػػػاب مجمػػػس تأسيسػػػي وسػػػف دسػػػتور دائػػػـ واطػػػال
الديمقراطيػػػة والغػػػاء االحكػػػاـ العرفيػػػة  واألنفػػػاؽ عمػػػى كردسػػػتاف مػػػف واردات الػػػنفط مػػػف حقػػػوؿ 

وتفصػياًل عمػى اعتبػاره  تمزيػؽ جممػة كركوؾ والموصؿ , لكف الحكومة العراقيػة رفضػت الطمػب 
لموحػػػػدة الوطنيػػػػة , واف القبػػػػوؿ بػػػػو يعنػػػػي فسػػػػح المجػػػػاؿ لمشػػػػيعة بالمطالبػػػػة باالسػػػػتقالؿ الػػػػذاتي 

(111). 
 لدراسة الوضع في كردستاف 1291تموز  91ارسمت الحكومة العراقية لجنة امنية في    
ووضػػػع الحمػػػوؿ المناسػػػبة لتجميػػػد نشػػػاط الحػػػزب الػػػديمقراطي الكردسػػػتاني , وقػػػدمت المجنػػػة  

عػػػف اسػػػباب التػػػوتر الحاصػػػؿ فػػػي شػػػماؿ العػػػراؽ , متيمػػػة الحػػػزب  1291آب  9تقريرىػػػا فػػػي 
عناصػر المتمػردة , يضػػاؼ الػى ذلػؾ ىػػاجـ التقريػر المػال البػػارزاني الشػيوعي العراقػي بمسػػاندة ال

عده المحرؾ االساسي ألثارة االكراد في التمرد عمى الحكومة , واقترحت المجنػة باسػتخداـ القػوة 
 العسكرية وأرساؿ الجيش

 .(112)لفرض االمف في المناطؽ المتوترة ومعاقبة المتمرديف 
بػػدالكريـ قاسػػـ والمػػػال البػػارزاني خػػالؿ المراحػػػؿ كانػػت السياسػػة التػػػي تبناىػػا كػػؿ مػػػف ع 

االولػػى والتػػي بحػػث كػػؿ واحػػد مػػنيـ عػػف تحقيػػؽ مكسػػب لذاتػػو , فعبػػدالكريـ قاسػػـ كػػاف 
منػػاورًا فػػي مواقفػػو ويتنقػػؿ فػػي تعاممػػو تجػػاه الفئػػات السياسػػية الداخميػػة المحيطػػة بػػو وفقػػًا 

يقػؼ بجانػب االكػراد ,  لتطور االحداث السياسية الداخميػة ليكسػب الػى جانبػو طرفػًا قويػاً 
اما المال  البارزاني فقد وجد نفسػو محاطػا باىتمػاـ الحكومػة معتقػدًا بػاف القبائػؿ االخػرى 
سػػوؼ تعمػػف والئيػػا دوف اعتػػراض فكانػػت السػػنة االولػػى عالقػػة حميمػػة وانيػػا لػػف تنيػػار 
عمػػى اعتبػػار ىنػػاؾ ثقػػة متبادلػػة بػػيف الطػػرفيف , ولكػػف تضػػارب المصػػالح ابتػػدأ ينكشػػؼ 

 المرحمة الثانية وىي مرحمة خالؿ 
 الفتور بيف الطرفيف واتجاه كؿ طرؼ الى العدو المضاد .

                                                           
؛  المزٌد من المعلومات عن  36احمد عبدالرحٌم مصطفى , المصدر السابق , ص  (178)

 . 254-253المطالٌب ٌنظر: لٌث الزبٌدي , المصدر السابق , ص
 .73عبدالفتاح علً البوتانً , وثائق عن الحركة الكردٌة , ص (179)
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  1 - 8598  ايهىل 88 انعسكزي وانرذخم انكزديح ادلشكهح:  دلثحس انصاَيا
 8591شثاط 

الفالحيف , ممػا استغؿ المال البارزاني  ضريبة االرض التي فرضتيا الحكومة عمى     
ادى الػػى ظيػػور تجمعػػات فػػي بعػػض المنػػاطؽ الشػػمالية منيػػا زاخػػو , دىػػوؾ , خمكػػاف , 
دربنػػػػػدخاف , دربنػػػػػدي بازيػػػػػاف, اذ قػػػػػاـ المػػػػػال البػػػػػارزاني االيعػػػػػاز الػػػػػى بعػػػػػض االغػػػػػاوات 
واالقطػػػاعيف فػػػي تحويػػػؿ ىػػػذه التجمعػػػات الػػػى تجمػػػع مسػػػمح فػػػي محاولتػػػو الرضػػػاخ وكسػػػر 

( , وقػػد حػػاوؿ 111ـ قاسػػـ معتقػػدًا بانػػو سػػيطمب مصػػالحتو )شػػوكة رئػػيس الػػوزراء عبػػدالكري
المكتػػب السياسػػي لمحػػزب الػػديمقراطي الكردسػػتاني المتواجػػد فػػي بغػػداد مػػف تيدئػػة الوضػػع 
المتػػػػػوتر فػػػػػي شػػػػػماؿ العػػػػػراؽ  بأرسػػػػػاؿ جػػػػػالؿ الطالبػػػػػاني  احػػػػػد اعضػػػػػاء كػػػػػوادر الحػػػػػزب 

 (.111الديمقراطي الكردستاني  لتجنب المواجية مع الحكومة )

                                                           

عبدالستار طاهر شرٌؾ , تارٌخ الحزب الثوري الكردستانً , منشورات شكٌر الثوري  181)
 .148, ص 1979, د. ن , د.م , 2,ط 
 . 95صالح الخرسان , التٌارات السٌاسٌة فً كردستان العراق, ص (181
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,عمػى اثػر  1291ايمػوؿ  11العمميات العسكرية بػيف الحكومػة العراقيػة واالكػراد فػي بدأت    
الحميػػؼ القػػوي لممػػال البػػارزاني بػػاليجـو عمػػى قافمػػة عسػػكرية تابعػػة لمجػػيش  قيػػاـ عبػػاس مػػا منػػد

جنػػػديًا , فكانػػػت الشػػػرارة  91ايمػػػوؿ مػػػف العػػػاـ نفسػػػو فػػػي منطقػػػة بازيػػػاف وقتػػػؿ  11العراقػػػي فػػػي 
, وجرت معػارؾ (119)رية واسعة النطاؽ في المنطقة الشمالية مف العراؽاالولى لعمميات عسك

متفرقػػة فػػي منػػاطؽ متعػػددة منيػػا زاخػػو وكمػػي عمػػي بػػؾ وديانػػا وراونػػدوز وكاللػػو , امػػا منػػاطؽ 
السػميمانية دىوؾ وعقرة فقد دارت فييا معارؾ ضارية , وكانت ىناؾ حركػات مسػمحة فػي لػواء 

 .  (111)انحدارًا الى دربندخاف ثـ الى سيؿ رانيووتحديدًا في ضواحي حمبجو وطاسموجو 
نشػػرت صػػحيفة الفجػػر الجديػػد عػػف التمػػرد فػػي شػػماؿ العػػراؽ بمقاليػػا االفتتػػاحي الػػذي    
 كاف
بعنػػػواف ) داللػػػة االسػػػتنكار الػػػوطني لحركػػػة التمػػػرد االسػػػتعماري فػػػي الشػػػماؿ ( , واشػػػار  

الفتنػػػة اليوجػػػاء التػػػي  اف كػػػؿ عقػػػالء االكػػػراد والػػػوطنييف المخمصػػػوف رفضػػػوا بشػػػدة ؿالمقػػػا
افتعميػػػا عمػػػالء االسػػػتعمار واذنػػػابيـ , واف الزمػػػرة المتمػػػردة ال تمثػػػؿ اي كػػػردي شػػػريؼ وال 
غايػػة وطنيػػة وانمػػا تمثػػؿ نػػزعتيـ ذات االطػػر االنانيػػة لمصػػمحتيـ ذات الميػػوؿ الفوضػػوية 

النبيمػة التي غرر بيا االستعمار ... واكدت الحقائؽ اف ىذه الفئة الباغية فاقػدة لكػؿ القػيـ 
ونػاكرة لكػؿ احسػاف وجميػؿ وتكػريـ قدمتػو ليػا حكومتنػا الرشػيدة , وتسػاءلت الصػحيفة عػف 
سػػػكوت الشػػػيوعيوف المتػػػربص وعالقػػػتيـ بػػػالتمرد بقوليػػػا , اف مػػػوقفيـ السػػػاكت المتػػػربص, 
مػػوقفيـ المتعمػػؽ بانتظػػارىـ الفرصػػة السػػانحة موقػػؼ العػػارؼ بصػػالت التمػػرد الخارجيػػة , 

ء التػػػػي تػػػػذىب ضػػػػحية ىػػػػذه الحركػػػػة الرعنػػػػاء , واف الشػػػػيوعييف موقػػػػؼ المستبشػػػػر بالػػػػدما
متجاوبوف مع التمرد , بداللة موقفيـ المعادي ونفوسيـ المريضة وصمتيـ بمػراجعيـ لكػاف 

                                                           
 المصدر نفسه. (182)
, 1963 – 1958ستار محمد عالوي الحٌانً , المشكلة الكردٌة فً عهد عبدالكرٌم قاسم  (183)

رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة , مقدمة الى المعهد العالً للدراسات السٌاسٌة والدولٌة , الجامعة 
 . 67, ص  2116المستنصرٌة , 
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مػػػػوقفيـ غيػػػػر ذلػػػػؾ , وميمػػػػا تػػػػآمروا عمػػػػى الوحػػػػدة الوطنيػػػػة فػػػػأنيـ سيخسػػػػروف امػػػػاـ قػػػػوة 
 .(111)االعتصاـ التي اثبتيا االخوة العربية الكردية

حيفة الفجػػػر الجديػػػد تحػػػدثت بمػػػا تمميػػػو عمييػػػا الحقػػػائؽ الوطنيػػػة التػػػي استحصػػػؿ اف صػػػ
عمييػػا االكػػراد مػػف حقػػوؽ قوميػػة لمػػا يتمتعػػوف بػػو مػػف اىتمػػاـ الحكومػػة العراقيػػة سػػواء قػػادة 
الحزب البػارتي او النػاس السػاكنيف فػي المنطقػة الشػمالية , ولكػف الضػغط الػذي اسػتخدمو 

يف كػػاف لػو تػػأثير مباشػر فػػي ظيػور واتسػػاع التمػرد فػػي االقطػاعيف واالغػاوات عمػػى الفالحػ
الشماؿ , واما ما يتعمؽ بسكوت الحزب الشػيوعي , فانيػا عمػى يقػيف اف الحػزب الشػيوعي 
متأصػػؿ فػػي اغمػػب تصػػػرفات االكػػراد , وىػػذا وفػػؽ المصػػػالح المشػػتركة بػػيف الطػػرفيف فػػػي 

والتػي خفتػت بعػد التعػاوف مواجية القومية العربيػة وال سػيما بعػد ظيػور قوتيػا بعػد الثػورة , 
المشػترؾ بػػيف الحػػزب الشػػيوعي واالكػػراد  السػػتغالؿ موقػػؼ رئػػيس الػػوزراء عبػػدالكريـ قاسػػـ 
والػػذي شػػكؾ بػػالقوى القوميػػة خوفػػًا مػػف ازاحتػػو مػػف المنصػػب ولػػذلؾ اتجػػو صػػوب الحػػزب 
الشيوعي واالكراد , لكنو كاف في نياية المطاؼ انو تخمى عف الطرفيف الواحد تمػو االخػر 

عيػػد مػػف جديػػد خططػػو فػػي محاولػػة اعػػادة القػػوى القوميػػة  واالعتمػػاد عمييػػا فػػي مواجيػػة لي
 الكردي , لكنو لـ يفمح في ذلؾ.  –الخطر الشيوعي 

امػػا صػػحيفة الجميػػور فقػػد نشػػرت مقػػااًل افتتاحيػػًا حػػوؿ تمػػرد االكػػراد بعنػػواف ) سػػحقًا     
شػػامخة متماسػػكة بوجػػو  لمعمػػالء االجػػراء ( ,  وصػػفت فيػػو , بػػأف ىػػذه الجميوريػػة سػػتبقى

كػػػؿ مػػػؤامرات االسػػػتعمارييف والعمػػػالء االنفصػػػالييف الػػػذيف اكػػػؿ الحقػػػد قمػػػوبيـ , واصػػػبحوا 
تػابعيف لسػػيدىـ االسػتعمار شػػقاة قطػاع ولصػػوص وجبنػاء , مضػػيفة بػأف الشػػعب عبػر كػػؿ 
الشعب عف استيجانو واستنكاره عف حركة عبيد االستعمار فػي المنطقػة الشػمالية , والتػي 

قػػوؼ الشػعب مػػع عبػدالكريـ قاسػػـ الػذي اتخػػذ االجػراءات الثوريػػة والتػي كانػػت اىػػـ اثبتػت و 
االسػػباب التػػي قضػػت عمػػى الفئػػة الضػػالة , ووضػػع كافػػة االمكانيػػات بػػيف يػػدي قائػػد الثػػورة 
... واشػػػار عبػػػدالكريـ قاسػػػـ فػػػي احػػػد المناسػػػبات الػػػى دور ضػػػباط االرتبػػػاط االنكميػػػز ايػػػاـ 

                                                           

 . 1961اٌلول  17,   498الفجر الجدٌد , العدد   (184) 
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الػػػى الثػػػورات العراقيػػػة السػػػابقة المشػػػرفة , وىنػػػا قصػػػد  االحػػػتالؿ البريطػػػاني , مػػػع اشػػػارتو
اولئػؾ االنفصػالييف الػذيف وقعػوا مػع البريطػانييف باالنفصػاؿ عػف  بضباط االرتباط االنكميز

 .(119)الوطف االـ
وقػد ىاجمػت صػػحيفة الجميػور المػػال البػارزاني متيمتػو بانػػو نػاكر لمجميػػؿ مػف خػػالؿ    

عػػار لخػػائف الجميوريػػة نػػاكر الجميػػؿ المػػال مصػػطفى مقاليػػا االفتتػػاحي بعنػػواف ) المػػوت وال
البارزاني ( فقد اشار المقػاؿ عمػى براعػة عبػدالكريـ قاسػـ فػي الػتخمص مػف النظػاـ الممكػي 
الذي ال يممؾ مف امره شيئا سوى اطاعة االنكميز المستعمريف , وقد ذكر عبػدالكريـ قاسػـ 

بػػػارزاني , بػػػؿ اكػػػد المقػػػاؿ بػػػاف بقيػػػاـ ثػػػورات ضػػػد االنكميػػػز لػػػـ تكػػػف بينيػػػا حركػػػة المػػػال  ال
عبدالكريـ قاسـ عنده وثائؽ وادلة اثبتت ارتباط المال  البػارزاني بػالقوى االسػتعمارية لتنفيػذ 

"... لقػػد  (119)مخططػػاتيـ, واعطػػت الصػػحيفة  رأييػػا فػػي موقػػؼ البػػارزاني  , اذ قالػػت 
ؿ الصػال  كاف المفروض في ىػذا البػارزاني  ، اف يعػود كضيػره مػف المػواطنيف الػى العمػ

وخدمة زعيمو والجميورية التي انعمت عميو ، ويرد الجميؿ الى الزعيـ االميف... وكػاف  
المال البارزاني عمػى رأس حػزب يسػمى بػالحزب الػديمقراطي الكردسػتاني الموحػد، وكػاف 
المفػػروض اف يعمػػؿ لتحقيػػؽ االىػػداؼ التػػي جػػاء ىػػو نفسػػو وجماعتػػو بيػػا مسػػطرة فػػي 

 . (111)..."مبادئ الحزب
وضحت الصحيفة في مقاليا بعد اعالف التمػرد  بػاف المػال لػـ يمتػـز بعيػده الػذي اقسػـ ا 

بػػػو امػػػاـ رئػػػيس الػػػوزراء فػػػي بدايػػػة قدومػػػو الػػػى العػػػراؽ ,  ولػػػذلؾ اشػػػار المقػػػاؿ بأنػػػو نػػػاكرًا 
لمجميػػؿ , واصػػبح اعػػالف المواقػػؼ النبيمػػة والمسػػيئة لػػيس فيػػو تحفظػػات اعالميػػة يمكػػف اف 

لرجػػوع الػػى جػػادة الصػػواب , فوجػػد عبػػدالكريـ قاسػػـ رئػػيس تعطػػي لمطػػرؼ االخػػر فرصػػة ا
الػػوزراء اف كػػؿ ىػػذه المػػدة التػػي تعامػػؿ مػػع المػػال البػػارزاني لػػف تجػػدي نفعػػًا كونػػو انغمػػس 

                                                           
 . 1961اٌلول  18,   91الجمهور , العدد   (185)
 . 1961اٌلول  21,   93الجمهور , العدد   (186)
 . 1961اٌلول 21,  91جمهور, العدد ال (187)
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كثيرًا الى ارادة االخػريف المتمثمػة بػالقوى االجنبيػة الػذيف ال يريػدوف لمعػراؽ خيػرًا , مبينػًا اف 
قائمػػة عمػػى التمػػرد والعصػػياف الشػػغاؿ الدولػػة عػػف لتػػاريخ المػػال البػػارزاني شػػواىد تاريخيػػة 
 مياميا االساسية التي كمفت بيا.       

وازاء ىػػذا التصػػعيد بػػيف الحكومػػة والمػػال البػػارزاني قامػػت الحكومػػة العراقيػػة بحػػؿ الحػػزب 
الديمقراطي الكردستاني , لثبوتو باالشتراؾ في حركة تمرد االكراد فػي الشػماؿ , جػاء ذلػؾ 

كريـ قاسػػـ خػػالؿ المػػؤتمر الصػػحفي الػػذي عقػػده فػػي ديػػواف وزارة الػػدفاع  عمػػى لسػػاف عبػػدال
.. اف , اكد فيو عمى الغاء الحزب الػديمقراطي الكردسػتاني بقولػو "  1291ايموؿ  91في 

ىػػذا الحػػزب يعتبػػر ممضيػػًا بحكػػـ القػػانوف انػػو لػػـ يعقػػد اجتماعػػو المقػػرر...الف االحػػزاب 
اف ال تبقػػػى واالحػػػزاب الوطنيػػػة ىػػػي التػػػي  التػػي تػػػدعو لتحطػػػيـ الوحػػػدة العراقيػػػة يجػػػب

. وعبػػػر بػػػاف التمػػػرد فػػػي الشػػػماؿ لػػػو عالقػػػة وثيقػػػة باالسػػػتعمار البريطػػػاني  (111)"تعػػػيش
واالمريكي , ومؤكدًا بأف ىناؾ مراكز كثيرة نظمتيا بريطانيا في انحػاء مختمفػة مػف العػراؽ 

فػػي الشػػأف العراقػػي , وحػػذر بػػإغالؽ السػػفارة البريطانيػػة  فػػي العػػراؽ اذا اسػػتمرت بالتػػدخؿ 
مسػػتقباًل , واشػػار الػػى الػػدعـ البريطػػاني المػػادي  اذ انفػػؽ مػػا يقػػارب نصػػؼ مميػػوف دينػػار 

اف انتصػارنا فػي , واضاؼ قػائاًل  "... (112)ألغراض التآمر والتجسس عمى العراؽ ...
 .   (121)" تموز ... 14القضاء عمى ىذا التمرد  اشبػػػػػو بانتصارنا في ثورة 

دالكريـ قاسػػـ فػػي وصػػؼ الحػػزب الػػديمقراطي الكردسػػتاني بانػػو حػػزب كػػاف لتصػػريح عبػػ  
يبحػػث عػػف تحطػػيـ الوحػػدة العراقيػػة وال سػػيما بعػػدما انضػػـ عػػدد اعضػػائو وتأييػػدىـ لمتمػػرد 
معتبػػػريف اف الحكومػػػة العراقيػػػة لػػػـ تمبػػػي طموحػػػات االكػػػراد , وىػػػذا كػػػاف منػػػافي لمحقيقػػػة , 

لتمػػػرد , وكػػػاف ىػػػذا اعالميػػػًا فقػػػط ووصػػػؼ رئػػػيس الػػػوزراء بأنػػػو اسػػػتطاع االنتصػػػار عمػػػى ا

                                                           
 .1961, ا تشرٌن االول  7246؛ الزمان , العدد 1961اٌلول  24,  418البٌان , العدد  (188)
؛  1961اٌلول  24,   96؛ الجمهور , العدد  1961اٌلول  24,  418البٌان , العدد  (189)

 .1961اٌلول  24,  514الفجر الجدٌد , العدد 
 . 1961اٌلول  24,  717, العدد   الثورة (191)
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بػػػػدليؿ اسػػػػتمرت المعػػػػارؾ فػػػػي امػػػػاكف مختمفػػػػة مػػػػف المنطقػػػػة الشػػػػمالية , وىػػػػذا نػػػػاتج عػػػػف 
 المساعدات المادية والعسكرية التي تمقاىا االكراد مف الخارج.

عقػػب ىػػذا التػػػصعيد اقػػدـ احمػػد صػػالح العبػػدي الحػػػاكـ الػػػعسكري الػػػعاـ بإصػػدار قػػػرار   
 البارزاػػػػني المنػػػػقولة وغػػػػير المنقػػػػولة وذلػػػػؾ بسػػػػبب تحػػػػريضو وقيػػػػادتو بحػجػػػػز امػػػواؿ المػػػال

, وعمى اثػر ىػذا الحجػز قامػت وزارة الماليػة بمخاطبػة (121)لمػحركة البارزانػية في الشماؿ
البنػػػػوؾ  فػػػػي سػػػػبيؿ تطبيػػػػؽ مػػػػا جػػػػاء فػػػػي قػػػػرار الحػػػػاكـ العسػػػػكري العػػػػاـ , اذ قامػػػػت تمػػػػؾ 

نػػػػػفي بعػػػػػدـ امػػػػتالؾ المػػػػال البػػػػارزاني اي تعامػػػػؿ المصػػػػارؼ بالػػػػػرد عمػػػػى تمػػػػؾ الػػػػػبرقيات بال
 .(129)مصرفي مع تمؾ المصارؼ

 وقد ذكرت صحيفة العيد الجديد باف المال البارزاني اصيب اربع اصابات قاتمة في    
معارؾ طاحنة فػي منطقػة بػارزاف , نقمػو اقاربػو عبػر الطػرؽ الجبميػة واخفػوه  فػي مكػاف  

تو البميغػػة فػػي جسػػده , وذكػػرت الصػػحيفة بػػنفس مػػا  واف حالتػػو ميػػؤوس منيػػا بسػػب اصػػاب
الخبػػػر اف القػػػوات العراقيػػػة قػػػد رفعػػػت العمػػػـ العراقػػػي فػػػوؽ منطقػػػة بػػػارزاف , واف التمػػػرد قػػػد 
انتيػػى بفضػػؿ قػػوات الجػػيش واخػػوانيـ مػػف االكػػراد النجبػػاء المخمصػػيف لمجميوريػػة ولمػػزعيـ 

الشػػػيخ احمػػػد  , كمػػػا اف صػػػحيفة الثػػػورة ىػػػي االخػػػرى اعمنػػػت بػػػأف (121)عبػػػدالكريـ قاسػػػـ
البػػػارزاني  قػػػد سػػػمـ نفسػػػو الػػػى قيػػػادة الفرقػػػة الثانيػػػة فػػػي كركػػػوؾ  مطالبػػػًا بنقمػػػو الػػػى بغػػػداد 
لمقابمة عبدالكريـ قاسـ  , ولكف عبدالكريـ قاسـ رفض السماح بمقابمتو وامػر بإعادتػو الػى 

ميـ منطقتو ليقـو بتسميـ ما تـ سرقتو مف ممتمكات عائػدة  الػى الحكومػة ,ومطالبػًا منػو بتسػ
,   (121)اخيػػو الػػى السػػمطات العراقيػػة , وتػػـ ارجػػاع الشػػيخ احمػػد البػػارزاني الػػى منطقتػػو 

وبعدىا ارسؿ الشيخ احمد البارزاني برقية الى عبدالكريـ قاسـ ذاكرًا فييا عف استنكاره مػف 

                                                           
 . 1961اٌلول  26,  234العهد الجدٌد , العدد  (191)
, كتاب البنك التجاري العراقً  379/421111د. ك. و, وزارة المالٌة , رقم الملفة  (192)

 .1961تشرٌن االول  9فً  11412/61المعنون الى مدٌرٌة المالٌة العامة المرقم س/ 
 .1961تشرٌن االول  6,  243عدد  العهد الجدٌد , ال (193)
 . 1961تشرٌن االول  4,   716الثورة , العدد  (194)



68 
 

االعمػػػاؿ السػػػيئة التػػػي قػػػاـ بيػػػا المػػػال البػػػارزاني والحػػػزب الػػػديمقراطي الكردسػػػتاني , وجػػػدد 
"... ُأؤكػد  (129)اء مواليًا ومخمصػًا الػى عبػدالكريـ قاسػـ ولمجميوريػة  مضػيفًا عيده بالبق

لسيادتكـ بانو ال توجد لي انا شخصيًا عالقة مع االستعمار واقسـ بػاني بعيػد كػؿ البعػد 
عف االنفصاؿ مف الجميورية او تأييد مف يدعي ذلؾ ، واني ارالػب بػأف يكػوف الجميػع 

 .(129)" ورية الحبيبة تحت قيادتكـ الرشيدة...متكاتفيف، واف اقـو بخدمة الجمي
يبػػػدو مػػػف خػػػالؿ تسػػػميـ الشػػػيخ احمػػػد البػػػارزاني نفسػػػو الػػػى القػػػوات العراقيػػػة بػػػاف الوضػػػع 

والسػػػيما انػػػو االخ االكبػػػر لممػػػال البػػػارزاني واليػػػد  العسػػػكري والنفسػػػي لالكػػػراد غيػػػر جيػػػد ,
التػػي تؤكػػد تخميػػو عػػف اليمنػػى لػػو فػػي جميػػع المراحػػؿ السػػابقة , فضػػاًل عػػف ارسػػاؿ الرسػػالة 

المال البارزاني واف ما قاـ بو مف اعمػاؿ ىػي منافيػو لمعيػود التػي تػـ االتفػاؽ عمييػا مسػبقًا 
الكػردي بػدء واضػحًا  –, وىذه االستسالـ والرسالة تعبير عف حالػة بػاف االنشػقاؽ الكػردي 

عمػػػى اثػػػر تمػػػؾ الرسػػػالة , ومػػػف المحتمػػػؿ قػػػد تكػػػوف استسػػػالـ مؤقػػػت مبنػػػي عمػػػى صػػػعوبة 
 وضع الحرج لمقيادات الكردية كونيا لـ تستطع مجاراة القدرات العسكرية العراقية. ال

 اكد عبدالكريـ قاسـ بأنو تـ القضاء بشكؿ نيائي عمى المتمرديف االكراد ومطاردة    
فمػػوليـ فػػي منطقػػة بػػارزاف, وذلػػؾ خػػالؿ تصػػريحاتو لصػػحيفة الثػػورة مػػف خػػالؿ االسػػئمة 

السػػمطة اسػػتطاعت خػػالؿ ايػػاـ مػػف القضػػاء عمػػى التمػػرد , التػػي وجيػػت اليػػو , مضػػيفًا اف 
واكػػد بػػاف االسػػتعمار اراد اف يمعػػب لعبتػػو فػػي الشػػماؿ كمػػا لعبيػػا فػػي الجنػػوب , اذ ارسػػؿ 
قواتػػو الػػى الجنػػوب بػػدعوه مػػف العمػػالء , وكػػذلؾ اراد ارسػػاؿ قواتػػو الػػى الشػػماؿ بػػدعوة مػػف 

قضػاء عمػى ىػؤالء المتمػرديف وعػودة المال  البارزاني , ولكننا اضعنا الفرصة عمييـ وتػـ ال
 .(121)الحياة الطبيعية الييا 

                                                           
 1961تشرٌن االول  8,   244العهد الجدٌد , العدد  (195)
 المصدر نفسه . (196)
 .1961تشرٌن اال ول  9,  721الثورة , العدد  (197)
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بزيػػػػارة الػػػػى السػػػػميمانية 1291قػػػػاـ عبػػػػدالكريـ قاسػػػػـ رئػػػػيس الػػػػوزراء فػػػػي تشػػػػريف الثػػػػاني 
وتحديدًا الى سد دربندخاف , وذلؾ ليؤكػد سػيطرة الحكومػة العراقيػة عمػى المنطقػة الشػمالية 

فػي حػػاؿ تسػميميـ السػالح الػى الدولػػة  , , كمػا اعمػف اسػتعداده عػف العفػػو عػف المتمػرديف 
ولكػػػف دوف جػػػدوى ,ممػػػا ادى الػػػى اسػػػتمرار القتػػػاؿ مػػػرة اخػػػرى , وفػػػي نيايػػػة كػػػانوف االوؿ 

 (.121اشتدت المعارؾ بيف الطرفيف) 1299
ورغػػـ تمػػؾ التطػػورات كانػػت ىنػػاؾ محػػاوالت لتيدئػػة الحػػرب بػػيف اصػػحاب القػػرار , فقػػد      

كانوف االوؿ  11خامس العقيد الركف حسف عبود ابراىيـ في ارسؿ عبدالكريـ قاسـ آمر المواء ال
الى منطقة عقرة لممفاوضات مع المال البارزاني , فقد طمب االخير بأنياء القتاؿ بشكؿ  1291

سممي  مقابؿ العفو عف المشاركيف في التمرد , لكف المال البارزاني طرح بعػض الطمبػات التػي 
اطالؽ سراح االكػراد فػورًا , وسػحب القػوات العسػكرية مػف تحفظ عمييا الجانب العراقي ومنيا , 

كردستاف , يضاؼ الى ذلؾ االىتمػاـ بالمشػاريع الزراعيػة والصػناعية فػي المنػاطؽ الكرديػة مػف 
المنطقػػة الشػػػمالية , واعتبػػػار المغػػػة الكرديػػػة لغػػػة رسػػمية فػػػي كردسػػػتاف , االمػػػر الػػػذي ادى الػػػى 

التػػدخؿ واطالػػة الحػػرب بينيمػػا  االخػػرى دوؿوصػػوؿ المفاوضػػات الػػى طريػػؽ مسػػدود ,  ميػػد لمػػ
(122). 

 اختمفت الصحؼ العراقية  في رواياتيا حوؿ نشر اخبار عف مقتؿ المال البارزاني فقد  
ذكػػػػرت صػػػػحيفة العيػػػػد الجديػػػػد مػػػػف نيايػػػػة المػػػػال  البػػػػارزاني فقػػػػد نشػػػػرت نبػػػػأ استسػػػػالـ  

ا الػػى  السػػمطات مجموعػػات مػػف المتمػػرديف التػػابعيف لممػػال البػػارزاني التػػي سػػممت اسػػمحتي
العراقيػػة المختصػػة , ومػػف جيػػة اخػػرى  اشػػارة الصػػحيفة الػػى مصػػير المػػال البػػارزاني بانػػو 

,  (911)غير معمـو , لكنيا اعطت احتمػاليف امػا انػو قتػؿ او انػو عبػر الحػدود الػى ايػراف
فيمػػا اشػػارت صػػحيفة الجميوريػػػة بػػاف عبػػدالكريـ قاسػػـ قػػػاـ بػػأطالؽ سػػراح مجموعػػة  مػػػف 

                                                           
 1963 – 1961ٌكٌة ) ( احمد سعٌد السٌد زٌدان , ثورة اٌلول الكردٌة فً الصحافة االمر 198

( , B) 4" نموذجاً , مجلة جامعة زاخو , مMiddle East Journalمنشورات صحفٌة ."  (
 .661,  ص 2117,  3العدد 

 . 71, ص   2116المصدر السابق , ستار محمد عالوي الحٌانً ,   (199)
 . 1962تشرٌن الثانً  12,   577العهد الجدٌد  , العدد  (211)
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االكراد , وذلؾ مف اجؿ اعطاء ليـ فرصة العودة الى صفوؼ المػواطنيف المغرر بيـ مف 
الصػػػػالحيف فػػػػي خدمػػػػة بمػػػػدىـ , وقػػػػدـ ىػػػػؤالء الشػػػػكر لعبػػػػدالكريـ قاسػػػػـ مػػػػع اعالنيػػػػـ فػػػػي 

,واضػافت  (911)اخالصيـ لمجميوريػة واسػتنكارىـ لألعمػاؿ التػي قػاـ بيػا المػال البػارزاني
القػػػوات الوطنيػػػة العراقيػػػة , عنػػػدما  الصػػػحيفة بػػػاف المػػػال البػػػارزاني لقػػػى مصػػػرعو عمػػػى يػػػد

اصيب عدة اصابات  جرح عمى اثرىا , فزحػؼ الػى الحػدود التركيػة ولفػظ انفاسػو االخيػرة  
, مؤكػػدة نبػػأ مقتػػؿ المػػال البػػارزاني مسػػتندة الػػى الخبػػر  (919)فػػي احػػدى القػػرى التركيػػة  

د عشػيرتو الذي نشرتو صحيفة مميت التركيػة , عمػى اسػاس اف الخبػر كػاف مؤكػدًا مػف افػرا
الذيف اخفوا مقتمو لمدة ثالثة اياـ , وأف البارزاني قػد اصػيب بثالثػة جػروح فػي مقػر قيادتػو 
المؤقػػػػػػت فػػػػػػي قريػػػػػػة سػػػػػػاني الواقعػػػػػػة فػػػػػػي منطقػػػػػػة سػػػػػػيد كػػػػػػاف, واف جثتػػػػػػو تػػػػػػـ نقميػػػػػػا الػػػػػػى 

 .(911)بارزاف
ػذي امػػا صػػحيفة المسػػتقبؿ فقػػد ركػػزت عمػػى خطػػاب عبػػد الكريػػػػػػػػـ قاسػػػػػػػـ رئػػيس الػػوزراء  الػػػ   

خػػػالؿ مقابمتػػػو لمجموعػػػة مػػػف الفالحػػػيف  1291كػػػانوف الثػػػاني  11القػػػاه فػػػي قاعػػػة الخمػػػد فػػػي 
والعمػػػاؿ والػػػذي اكػػػد فيػػػو عمػػػى االخػػػوة التػػػي ربطػػػت العػػػرب بػػػاألكراد عبػػػر المراحػػػؿ التاريخيػػػة , 
وبرغبتػػو فػػي فػػتح صػػفحة جديػػدة معيػػـ مػػف خػػالؿ اعطػػاء عفػػو عػػاـ عػػف جميػػع المتمػػرديف فػػي 

الحػػاكـ ال البػػارزاني , واشػػارت الصػػحيفة فػػي الموضػػوع نفسػػو عػػف اصػػدار الشػػماؿ بمػػا فػػييـ المػػ
, وتػـ الحػاؽ  (911)( المتضمف بنود وفقرات خاصة بػالعفو 111العاـ لبياف العفو ذو الرقـ ) 

( اكد فيو عمى العفػو عػف المتمػرديف وتمديػد  119)      بياف مف الحاكـ العسكري العاـ  رقـ 
ف الممكػػف و  صػػوؿ االشػػخاص البعيػػديف عػػف مراكػػز التسػػميـ العفػػو لعشػػرة ايػػاـ اخػػرى حتػػى مػػ

 .  (919)والذيف عبروا الحدود مف االستفادة مف تمديد مدة العفو

                                                           
 . 1962كانون االول  22,  16عدد الجمهورٌة , ال (211)
 .1962كانون االول  29,   22الجمهورٌة , العدد   (212)
 .  1963كانون الثانً  14,  35الجمهورٌة , العدد   (213)
 . 1963كانون الثانً  14,  649المستقبل , العدد   (214)
 .1963كانون الثانً  21,  41الجمهورٌة , العدد   (215)
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اال اف المفاجئػػة عػػف نشػػر مقتػػؿ المػػال البػػارزاني تبػػيف انػػو غيػػر دقيػػؽ اذ اعمػػف المػػال   
ى الحػاكـ البارزاني عف نيتػو بتسػميـ نفسػو  الػى القػوات الحكوميػة مػف خػالؿ نػداء وجيػو الػ

, رغبػة منػو فػي حقػف الػدماء بػيف العػرب  1291كػانوف الثػاني  11العسكري العاـ بتاريخ 
واالكراد , بشرط  اطالؽ سراح المعتقميف وسحب القػوات العسػكرية مػف المنػاطؽ الشػمالية 
واجػػػراء  المفاوضػػػات مػػػف قبػػػؿ اشػػػخاص محايػػػديف , لكػػػف الحكومػػػة رفضػػػت طمبػػػو بسػػػبب 

, وذكػػرت صػػحيفة العيػػد الجديػػد بػػاف عبػػاس مامنػػد احػػد  (919)وضػػعو لمشػػروط المبينػػة 
القادة الكبار الذيف لعبػوا دورًا بػارزًا فػي حركػة التمػرد فػي الشػماؿ قػد القػى سػالحو مسػتفيدًا 

اطمقتػػو القيػػادة العراقيػػة , وكػػذلؾ استفػػػاد عػػدد كبيػػر مػػف االكػػػراد فػػي قػػرار مػػف العفػػو الػػذي 
 . (911)ة العػراقيةالعػفو عمى اثر استجابتيػـ لقرار الحػكوم

 اما ردود االكراد بخصوص العفو عف المغرر بيـ فقد كانت ايجابية السيما عندما     
ارسػػؿ الشػػيخ احمػػد البػػارزاني بيانػػًا الػػى االكػػراد مطالبػػًا فيػػو االسػػتجابة الػػى العفػػو الػػذي 

دي الػى كافػة اخػواني ابنػاء الشػعب الكػر "... اصدرتو الحكومة العراقية فقػد جػاء فػي البيػاف 
النبيػػؿ... لقػػد تفضػػؿ سػػيادة الػػزعيـ االمػػيف عبػػدالكريـ قاسػػـ وتكػػـر معمنػػًا فػػي مناسػػبة يػػـو 
الجيش االالر بأوامر العفػو عػف كافػة مػف الػرر بيػـ صػضيرًا كػاف اـ كبيػرًا ... فػأنني ادعػوكـ 
اييا االخواف السػتجابة ىػذا النػداء االخػوي نػداء العفػو ، ثػـ العػودة الػى اعمػالكـ االعتياديػة 

.." واكػػد الشػػيخ احمػػد البػػارزاني فػػي ندائػػو بػػاف الثػػورة بقيػػادة مػػوا بثمػػرات بمػػدكـ الطيبػػةلتنع
عبػػػدالكريـ قاسػػػـ قػػػد عممػػػت بشػػػكؿ كبيػػػر مػػػف اجػػػؿ كػػػؿ طبقػػػات المجتمػػػع الفػػػالح والعامػػػؿ 
والفقير , غايتيا االساسية ىي رفاىية كؿ ىػؤالء جميعػًا , ولػذلؾ عمػى الجميػع سػد الطػرؽ 

الحاقػػػد والطػػػامع والمنػػػدس واالنتيػػػازي , ومؤكػػػدًا عمػػػى وفػػػائيـ الممتويػػػة بوجػػػو المسػػػتعمر و 
 .(911)لمثورة ولمزعيـ النيـ اصحاب فضؿ في خالصيـ مف العبودية والطغياف

                                                           
 . 49لحٌانً , المصدر السابق , ص ستار محمد عالوي  ا (216)
 .1963كانون الثانً  18,   633العهد الجدٌد , العدد   (217)
 1963كانون الثانً  21,  41الجمهورٌة , العدد   (218)
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تمػػػوز صػػػراعًا  11خػػػاض نظػػػاـ عبػػػدالكريـ قاسػػػـ منػػػذ اسػػػتالمو السػػػمطة بعػػػد ثػػػورة     
طػرؼ الكػػردي الػػذي داخميػا مػػع جميػع القػػوى المتواجػدة عمػػى السػػاحة العراقيػة , وال سػػيما ال

فسػػح لػػو المجػػاؿ فػػي تقويػػة نفػػوذه عمػػى حسػػاب القػػوى االخػػرى , ممػػا ادى الػػى التصػػرؼ 
الخػػػاطن مػػػف قبػػػؿ قػػػادة االكػػػراد ومحاولػػػة الضػػػغط عمػػػى الحكومػػػة العراقيػػػة وال سػػػيما انيػػػا 
دخمػت فػي صػػراعات داخميػة فضػػاًل عػف االنعػػزاؿ عػف العػػالـ العربػي المػػؤثر عمػى السػػاحة 

, وكذلؾ زجت الحكومة العراقية نفسيا في صػراع مػع الشػركات العالميػة  العربية والعالمية
النفطيػػػة والتػػػي اسػػػتغمت المشػػػكمة الكرديػػػة لصػػػالحيا , فضػػػاًل عػػػف مسػػػألة المطالبػػػة بضػػػـ 
الكويت الى العراؽ, كؿ ىذه االمػور عجمػت بسػقوط عبػدالكريـ قاسػـ بعػدما تعاونػت القػوى 

مرحمػػة سياسػػية جديػػدة ليػػا نظرتيػػا الخاصػػة  الخارجيػػة مػػع القػػوى الداخميػػة لػػتعمف عػػف بػػدء
 تجاه المشكمة الكردية.       
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 متىس 82 – 8591 شثاط 1 يٍ انكزديح  ادلشكهح انصاَي: انفصم
8591 

 
 1 يٍ عارف عثذانسالو عهذ يف انكزديح ادلشكهح:  االول ادلثحس 

  8599 َيساٌ 81 – 8591 شثاط
 82 يٍ عارف عثذانزمحٍ عهذ يف حانكزدي ادلشكهح:  انصاَي ادلثحس
 8591 متىس 82 – 8599 َيساٌ
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 شثاط 1 يٍ انكزديح يف عهذ عثذانسالو عارف : ادلشكهح ادلثحس االول
 8599 َيساٌ 81 – 8591

الذي قاده حزب البعث  1291شباط 1بعد سقوط حكـ عبدالكريـ قاسـ في 
عمى المشكمة 1291شباط  1قالب العربي االشتراكي والقوى القومية , أشار بياف ان

اف الحكومة ستعمؿ عمى إطالؽ الحريات الوطنية لما يتطمب مف الكردية مؤكدًا " 
الكردية وبما يضمف مصالحيا القومية ويقوي نضاليا  –تعزيز الوحدة العربية 

المشترؾ ضد االستعمار واحتراـ حقوؽ االقميات وتمكنيا في المساىمة 
  .(912)"الوطنية

صالح  1291شباط  1راد فرحيف بقياـ االنقالب , اذ ذىب في كاف االك
اليوسفي و شوكت العقراوي مع فؤاد عارؼ المتواجديف في بغداد الى دار االذاعة 
لتينئة االنقالبييف , معمنيف تأييد الحزب الديمقراطي الكردستاني لقيادة االنقالب 

طت قاسـ وينتظروف خطوات ببرقية جاء فييا " اف االكراد فرحيف بالثورة التي اسق
ايجابية تتخذىا ىذه الثورة نحو حؿ المسالة الكردية عمى اساس الحكـ الذاتي الذي 
يضمف االخوة الدائمة " , واضاؼ في البرقية " اف ضربات الشعب الكردي تالحمت 
بالثورة المجيدة عمى العدو المدود لمقوميتيف الشقيقتيف العربية والكردية وبقية الشعب 

راقي عمى الجالد االوحد لشعبنا الكردي المسمـ وعمى اوكار الخيانة الممطخة بعار الع
 (.  911ودماء شيداء الشعب وقواتيا المسمحة وكوارثيـ وويالتيـ") 

فاوضات ػردي لمدخوؿ في مػوة الى الجانب الكػني دعػمجمس الوطػوجيت قيادة ال     
ى بغداد ويضـ عضويف وصؿ الوفد الكردي ال 1291شباط  11, وفي رسمية 

                                                           
شباط   18,  771؛ الوقائع العراقٌة , العدد  1963شباط  12,  1الجماهٌر , العدد  (912)

1963 . 
,  1( , ط 1968 – 1963هد العارفً فً العراق ) ( علٌاء محمد حسٌن الزبٌدي , الع 211

 .569, ص  2113مكتبة عدنان , بؽداد , 
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بارزيف في المكتب السياسي لمحزب الديمقراطي الكردستاني جالؿ الطالباني وصالح 
لمدخوؿ في مفاوضات مع الجانب الحكومي بشأف معالجة المشكمة الكردية , اليوسفي 

وجرت مفاوضات بيف الطرفيف حضرىا نائب رئيس الجميورية ووزير الداخمية عمي صالح 
واستكمااًل لممفاوضات توجو الى  ,(919)د القوة الجوية حرداف التكريتي( وقائ911السعدي)

رئيس اركاف الجيش وعضوية حرداف  (911)الشماؿ وفد حكومي برئاسة طاىر يحيى
وبابا عمي الشيخ وزير  (911)التكريتي وعبدالفتاح الشالي والوزيريف فؤاد عارؼ وزير الدولة

                                                           
العربً 1, انتسب الى حزب البعث  1928( علً صالح السعدي : ولد فً بؽداد عام 211

, هرب الى سورٌا ,  1959, شارك فً محاولة اؼتٌال عبدالكرٌم قاسم عام  1952االشتراكً 
لعقد مإتمر سري النتخاب قٌادة بعد االطاحة بنظام عبدالكرٌم  1962عاد الى بؽداد فً اٌار 

, بعد االنقالب اصبح نائب لرئٌس الوزراء  1963شباط  8قاسم, القً القبض علٌه قبل انقالب 
مع مجموعة من انصار البعث وارسلوا  1963تشرٌن الثانً 11ووزٌر الداخلٌة , اعتقل فً 

لطٌؾ الزبٌدي , موسوعة السٌاسة العراقٌة , ص ص . حسن 1977الى مدرٌد , توفً عام 
435- 436. 

عٌن قائدا للقوة الجوٌة ,  1963شباط  8( حردان التكرٌتً : ولد فً تكرٌت , بعد انقالب 212
, عٌن قائد القوة 1963تشرٌن الثانً  18اعفً من مناصبه وعٌن سفٌراً فً السوٌد بعد حركة 

تم  1968تموز  31, وبعد انقالب  1968تموز  17 الجوٌة ورئٌس اركان الجٌش بعد انقالب
عندما اعفً من منصبه وعٌن سفٌراً فً اسبانٌا  1971حتى عام  1968تعٌنه وزٌراً للدفاع من 

.  , حنا بطاطو , المصدر 1971لكنه لم ٌلتحق فً منصبه , ؼادر الى الكوٌت واؼتٌل فً اذار 
 216عة السٌاسة العراقٌة , ص ؛ حسن لطٌؾ الزبٌدي , موسو 412, ص 3السابق , ج

, أكمل دراسته االبتدائٌة فً سامراء ثم اكمل  1916طاهر ٌحٌى :  ولد فً تكرٌت عام  (213)
 14وتخرج منها فً  1934اٌلول  5دراسته دار المعلمٌن فً بؽداد . دخل الكلٌة العسكرٌة فً 

حامٌة الموصل, شارك فً  , بدأ حٌاته العسكرٌة مرافقاً ألمٌن العمري آمر1935تشرٌن الثانً 
, بعد 1957, احٌل على التقاعد عام 1955, أصبح آمر كتٌبة دبابات عام 1948حرب فلسطٌن 

عٌن رئٌساً ألركان 1963شباط  8اصبح مدٌراً للشرطة , بعد انقالب   1958تموز 14ثورة 
انٌة فً , شكل وزارته الث1963تشرٌن الثانً  18الجٌش ,  أصبح رئٌساً للوزراء بعد حركة 

, شكل وزارته الرابعة 1964تشرٌن الثان14ً, شكل وزارته الثالثة فً 1964حزٌران عام  18
. سٌؾ الدٌن 1986, توفً عام  1968تموز  ,  17اعتقل  بعد انقالب  1967تموز11فً

, الدار  1الدوري , الفرٌق طاهر ٌحٌى ضحٌة الصراعات السٌاسٌة والعسكرٌة فً العراق , ط
 81 - 5, ص ص 2118لوم , بٌروت , العربٌة للع

,  1934خرج من الكلٌة العسكرٌة  عام , ت 1912( فإاد عارؾ ولد فً السلٌمانٌة عام 214
,  عٌن وزٌراً فً  1958تموز  14تدرج بالمناصب العسكرٌة حتى وصل رتبة زعٌم بعد ثورة 

 1963شباط  8الب بعد انق, عٌن وزٌراً  1961وزارة عبدالكرٌم قاسم الثانٌة , استقال عام 
اٌار  11, عٌن فً وزارة عبدالرحمن عارؾ التً شكلها فً  1963اٌار  12ً فال قلكنه است
دخلها بمنصب نائب رئٌس الوزراء ووزٌرا ألعمار الشمال . حسن لطٌؾ الزبٌدي  1967

. للمزٌد من المعلومات ٌنظر : محمد سلمان منور , فإاد 451موسوعة السٌاسة العراقٌة , ص 
, رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة  1975رؾ ودوره العسكري والسٌاسً فً العراق حتى عام عا

 . 148 – 14, ص ص 2118, مقدمة الى مجلس كلٌة التربٌة ,الجامعة المستنصرٌة , 
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كراد برئاسة جالؿ الطالباني الذي واجرى الوفد مباحثات رسمية مع اال (919)الزراعة
اوكمو المال البارزاني بالنيابة عنو , وكػػانت ىناؾ مطاليب عدة , مػػنيا :االعػػتراؼ 
الفوري بالحػػػػكـ الذاتي لألكراد , واعتبار المغة الكردية لغة رسمية في المدارس , 

راد , فضاًل عف وانشاء جيش خاص باألكراد , وتقسيـ واردات النفط بيف العرب واالك
ذلؾ حممت المطاليب ارساؿ نسخة مف قرار الحكومة الى االمـ المتحدة لتنفيذىا 

شباط  91, وفي (919)خالؿ ثالثة اياـ , وبخالفو مف حؽ االكراد حمؿ السالح 
ألتقى الوفد الكردي بالرئيس عبد السالـ محمد عارؼ ورئيس الوزراء احمد  1291

ح ميدي عماش ورئيس اركاف الجيش طاىر ووزير الدفاع صال (911)حسف البكر
, وفي اليوـ نفسو جرت مفاوضات كانت ذات طابع ايجابي , وال سيما (911)يحيى

( وعمي صالح السعدي عف ايماف الحكومة بانياء 912بتوافؽ االراء بيف حاـز جواد)
                                                           

, وهو االبن الثانً  للشٌخ محمود الحفٌد   1912( بابا علً الشٌخ : : ولد فً السلٌمانٌة 215
, استلم مناصب    د االتفاق بٌن الشٌخ محمود والحكومة العراقٌةتلقى علومه فً بؽداد بع

, اصبح وزٌراً للمواصالت فً 1947 -1946وزارٌة فً العهد الملكً  منها وزارة االقتصاد 
, ترك 1963شكلها عبدالكرٌم قاسم , واستلم منصب وزارة الزراعة عام = =اول وزارة

نتٌن ثم هاجر الى لندن , توفً فً عام , اقام فً اٌران ولبنان س 1971العراق عام 
 291 - 291, ص  1.محمد علً الصوٌكري , الموسوعة الكبرى لمشاهٌر االكراد  , م1996
 . 119الزبٌدي , موسوعة السٌاسة العراقٌة , ص  لطٌؾ ؛ حسن

 .341جالل الطالبانً , المصدر السابق, ص  (216)
, التحق 1936خرج من دار المعلمٌن , ت 1912احمد حسن البكر: ولد فً تكرٌت عام  (217)

, تخرج منها برتبه مالزم ثاٍن , ترقى فً المناصب العسكرٌة,  1938بالكلٌة العسكرٌة عام 
, كان احد أعضاء المجلس العراقً العسكري الذي تشكل 1958تموز  14شارك فً ثورة 

شباط  8 , شارك فً انقالب 1958تموز  16( فً 13بموجب المرسوم الجمهوري المرقم )
, ترك  1963اٌار  12واصبح رئٌساً للوزراء بعد االنقالب , شكل وزارته الثانٌة فً  1963

 17, أصبح رئٌس الجمهورٌة بعد انقالب  1963تشرٌن الثانً  18العمل السٌاسً بعد انقالب 
,  1, ط1. الهٌثم االٌوبً وآخرون, الموسوعة العسكرٌة , ج 1982, توفً عام 1968تموز 
 .194 – 193, ص 1977سة العربٌة للدراسات , بٌروت , المإس

 ؛  318محمود الدره , المصدر السابق , ص  (218)
   Richard F. Nyrop ,Iraq acountry study, Foreign Area Studies the 

American, University, United state,1979, p.56.                                 
  

, انتمى الى حزب العث العربً االشتراكً  1936لد فً الناصرٌة عام و ( حازم جواد :219
لكنه بعد سنة افرج عنه , اصبح وزٌراً  للدولة لشإون الرئاسة  1961, اعتقل عام  1952عام 

فً وزارة احمد حسن البكر االولى , ثم وزٌراً للشإون الداخلٌة فً وزارة احمد حسن البكر 
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مشكمة االكراد, لكف المفاوضات وجدت عائقًا مف وزير الدفاع صالح ميدي عماش 
موقؼ االكراد المؤيد تجاه الشيوعييف في السنوات الماضية , فضاًل عف الذي اثار 

تصريحاتو بأف الوفد الكردي ال يمثؿ كؿ االكراد , مما ادى الى قياـ فؤاد عارؼ 
نحف نريد الحؿ واالتفاؽ بينما انت بتوجيو كالـ الى صالح ميدي عماش قائاًل لو " 

وعمى اثر المفاوضات تقرر اف ( 991)" تنبش الماضي وتريد تعقيد االمر بعممؾ ىذا
الػػػػحزب الديمػػػػػقراطي الكردستػػػػػاني بأطػػػػػػالؽ سراح جمػػػػيع المػػػػػقاتميف الػػػعراقييف,  يػػػػقـو

 . (991)وتقـو الحكومة العراقية بأطالؽ سراح جميع االكراد المعتقميف لدييا

الى الػقاىرة  1291اط شب 91سافػر وفػد رسمي الى جػانب وفػد كػردي في     
وذلؾ تمبية لدعوة وجيت مف  1291شباط  99لػحػضور احتفاالت عيد الوحدة في 

الجميورية العربية المتحدة الى الحكومة العراقية لممشاركة ىذه االحتفاالت , قابؿ 
الوفد الكردي الرئيس جماؿ عبدالناصر الذي ابدى اىتمامو بشأف المشكمة الكردية في 

, اذ اوصى الوفد الكردي بجممة مف االمور الميمة أليصاليا الى (999) شماؿ العراؽ
المال البارزاني واعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني , منيا ضرورة التأكيد عمى 
الوحدة العراقية , المطالبة بالحكـ الذاتي ضمف الوحدة العراقية , عدـ معارضة 

و يبحث عف مصالحو الشخصية وبأمكانو الوحدة العربية , االنتباه الى شاه ايراف كون
االستغناء عف االكراد عندما تقتضي ذلؾ مصالحو, وبعد العودة الى بغداد جرت 

                                                                                                                                                                      

حدث انشقاق داخل حزب البعث  العربً ادى الى استؽالله  , 1963اٌار  12التً تشكلت ؾ 
 18من قبل عبدالسالم عارؾ وقٌامه بنفٌه الى خارج العراق , مما ساعده القٌام باالنقالب فً 

الزبٌدي , استقر فً برٌطانٌا. حسن لطٌؾ  1979واستالمه السلطة , عام  1963تشرٌن الثانً 
 .214, ص ٌةالعراق ةموسوعة السٌاس

 .124محمد سلمان منور , المصدر السابق , ص  ( 221
(221) F.O.371/2718 (22171).Research Department , Foreigen office       

London, with annexes and maps, May 2 1963 . From : Alan de L R 
. o .  I. 1914-1966, volume 15:1963-1966. P.527؛ 

, الدار  1ارٌخ, ترجمة: ٌافً نازي وعبدي حاجً , طدٌنٌس كوماروؾ, البرزانً وشهادة الت
 .68, ص 2116العربٌة للموسوعات , بٌروت , 

 181, ص6جعفر عباس حمٌدي, المصدر السابق, ج (222)
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مفاوضات بيف الجانب الحكومي والوفد الكردي لموصوؿ الى تنفيذ الحكـ الذاتي 
 (.991) حسب االتفاؽ في القاىرة

الفرنسية ( في االوؿ مف آذار وبعد الزيارة صرح المال البارزاني لصحيفة ) لوموند    
1291 , 

عمى الحكومة العراقية اف تضع حد لظيور العصياف ولالنقالبات العسكرية التي تظير  
بحجة ايجاد حموؿ لمقضايا المعقدة التي تواجو البالد , واكد بانو ليس عدوًا لمعرب ,  

قييف , اذا كنتـ وليست لديو اية طموحات شخصية , وقاؿ مف حقو اف يخاطب القادة العرا
صادقيف في ايجاد حياة كريمة لمشعب العراقي فعميكـ اعالف العفو العاـ , وفسح المجاؿ 
لألحزاب بممارسة نشاطاتيا دوف استثناء , واقامة انتخابات حرة , وتشكيؿ حكومة وطنية 

 .  (991)مف جميع االقميات ومف كافة االتجاىات السياسية 

د فيو عمى ضماف حقوؽ االكراد في ظؿ اصدر المجمس الوطني بيانًا اك
انطالقا مف منطمؽ الثورة المباركة وايمانًا بالحرية وتقديرًا الحكومة الجديدة , فقد اكد " 

لروابط االخوة واواصر القربى والصداقة التي تشد الشعبيف العربي والكردي ... فاف 
قاسمي البضيض  وازالتيما ثورتنا المباركة عازمة عزمًا اكيدًا عمى تصفية اثار الحكـ ال

بالعمؿ عمى تطبيؽ مشاركة جميع المواطنيف في الوطف الواحد وضماف حقوؽ اخواننا 
  . (999)..."االكراد وازالة الويالت التي تركيا حكـ عبدالكريـ قاسـ

                                                           
 .92( ؼسان شربل , المصدر السابق , ص 223

 . 255المصدر نفسه , ص  (224)
 . 1963, آذار  3( ,  541الفجر الجدٌد , العدد )  (225)
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 1291في الخامس مف اذار (999)ارسمت الحكومة العراقية وفدًا حكوميًا 
ناء المباحثات طرح المال البارزاني عدة مطاليب لمتفاوض مع المال البارزاني , واث

 (991)عمى الوفد العراقي ىي:

 اواًل : االعتراؼ بالحكـ الذاتي لألكراد وادخاؿ ىذا التعديؿ في الدستور الجديد.

ثانيًا : تأليؼ مجمس داخمي في المنطقة الشمالية برئاسة كردي يكوف مسؤواًل اماـ 
                                   ية وسرية تامة .مجمس تشريعي كردي ينتخب سنويًا بحر 

 ثالثًا : جعؿ المغة الكردية المغة الرسمية في مدارس الحكـ الذاتي .

 رابعًا : تسمية شخص كردي كنائب لرئيس الجميورية .

 خامسًا : يتـ تحديد كردستاف جغرافيًا ليضـ السميمانية واربيؿ وكركوؾ .

 ى اف تكوف تشكيالتو مشابية لتشكيالت الحكومة .سادسًا :انشاء جيش كردي عم

 سابعًا : تقسيـ واردات النفط بيف العرب واالكراد .

وعمى ضوء تمؾ المطاليب قرر المجمس الوطني تشكيؿ وفد شعبي لمتفاوض مع    
, وقد توصؿ الوفد إلى اتفاؽ تضمف عدة امور منيا (991) 1291اذار 1/1االكراد في

(992)   : 

                                                           
فد الحكومً : طاهر ٌحٌى وفإاد عارؾ وعلً حٌدر سلٌمان وبابا علً الشٌخ ضم الو (226)

  181, ص  6محمود. جعفر عباس حمٌدي , المصدر السابق , ج 
 . 181المصدر نفسه , ص  (227)
, عبدالعزٌز الدوري  الوفد الشعبً : محمد رضا الشبٌبً ,  فائق السامرائً , حسٌن جمٌل (228)

ٌد احمد عثمان . صبحً عبدالحمٌد , مذكرات صبحً عبدالحمٌد , فٌصل حبٌب الخٌزران , ز
 2111, الدار العربٌة للعلوم , بؽداد ,  1, ط 1968 – 1961العراق فً سنوات الستٌنات  –

 .117؛ صالح الخرسان , التٌارات السٌاسٌة فً كردستان العراق , ص  61,  ص  
(229) F.O.370/2718.(22171).Research Department .foreign office 

with annexes and maps August 13 1963. . from : Alan de L. Rush 
R. o. I. 1914-1966, Volume 15:1963-1966,p.540                                               
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راؼ بالحقوؽ القومية لمشعب الكردي عمى أساس اإلدارة الذاتية ويدخؿ اواًل : االعت
 ىذا االعتراؼ بالدستور عند تشريعو. 

 ثانيًا : اعالف العفو العاـ فورًا عف المساىميف في أي عمؿ يستوجب المسؤولية في 

 المسألة الكردية واطالؽ سراح المعتقميف فورًا. 

 اساءوا العمؿ في المنطقة الشمالية.  ثالثًا :  تطيير الجياز الحكومي ممف

 فورًا.  شماؿ العراؽرابعًا :  رفع الحصار االقتصادي عف 

 خامسًا :  رفع الحجر عف المشاركيف بحوادث الشماؿ. 

سادسًا:  سحب القطعات العسكرية مف كردستاف إلى مقراتيا لغرض خمؽ جو مف 
 الثقة المتبادلة. 

قانوف العفو العاـ عف  1291آذار  11طني في وبعد االتفاؽ اصدر المجمس الو    
, كما اصدر المجمس  (911) 1291لسنة  2القائميف بالحركة الكردية المسمحة رقـ 

بيانًا أوضح فيو سياسة الحكومة تجاه المشكمة الكردية   1291آذار  11الوطني في 
لـ يعكر عاش العرب واالكراد اخوانًا تربطيـ تربة وعقيدة ومصمحة ، و ,  جاء فيو " 

, وعقد الحزب الديمقراطي  (911)"صفو ىذه االخوة اال االستعمار والعمالء ...
آذار في العاـ  11 – 11الكردستاني عمى اثر بياف المجمس الوطني مؤتمرًا ما بيف 

ذاتو, وتـ تشكيؿ وفد لممفاوضات مع الجانب الحكومي وىـ : جالؿ الطالباني, 

                                                           
د. ك. و , وزارة الموصالت, العهد الجمهوري ,عنوان الملفة ,بٌانات القٌادة العامة,  (231)

( 11؛ د. ك. و , قرارات مجلس الوزراء, سجل ) 11, ص6و  177/421311المرقمة  الملفة
( , عنوان القرار, قانون العفو العام عن االكراد 1, رقم القرار )1963آذار  11, تارٌخ الجلسة

 .1963آذار  17,  781؛ جرٌدة الوقائع العراقٌة , العدد  1, ص
 .116 – 115محمود الدرة , المصدر الساٌق , ص ص  (231)
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ػػػػػػػػػػطفى عػػػػػزيز , محػػػمد سعيد الجػػػػاؼ ,  , مصػ (919)صالح اليوسفي, مسعود محمد
رؤوؼ احػػػػمد , شاخو نامػػػؽ ,عبدالصمد الحاج محمد, عبد الحسف فيمي , حسف 

 .  (911)حاقناه , ىاشـ حسف عقراوي 

بما يخص  1291وافقت الحكومة العراقية عمى بعض المطالب الكردية في نيساف    
ف الحكومة العراقية اجمت القضايا الميمة كالتشكيالت المغة والمدارس والجامعات, لك

العسكرية واالمور المالية , مما ادى الى فشؿ المفاوضات ليبدأ فصؿ مؤلـ مف حياة 
بإعالف العمميات العسكرية , الذي  1291الشعب العراقي في شير حزيراف 

مف قبائؿ الزيبارييف استطاعت الحكومة العراقية تػػػشكيؿ قوات فرسػػػاف صػػػالح الػػػديف 
التي كسػػػبتيا الى جانبيا في خوض  (911)المناوئيف لمبارزاني وفرساف خالد بف الوليد

 .(919)معارؾ ضد االكراد 

اف طبيعة كؿ مباحثات ال تخرج بنتائج ذات قيمة كبيرة في مراحميا االولى ,    
اي طرؼ مف فكانت المباحثات االولى ىي عبارة عف معرفة النوايا التي يفكر بيا 

االطراؼ , الجانب الحكومي منتصر وكاف انتصاره مبنيًا عمى انقالب دموي استطاع 
اف يستحوذ بو عمى السمطة , اما الجانب الكردي يعتبر نفسو خاض صراعًا مع 
حكومة عبدالكريـ قاسـ نتج عنو ذلؾ االنقالب ولذلؾ يرى عمى الحكومة الجديدة اف 

                                                           

فً كوٌسنجق , التحق بكلٌة الحقوق وتخرج منها  1919مسعود محمد جلٌزاده : ولد عام  (232)
, انتخب نائباً عن اربٌل بٌن   1953, امتهن مهن المحاماة ثم اصبح قاضٌاً عام  1945عام 

 18,اصبح وزٌراً للدولة العمار الشمال فً وزارة طاهر ٌحٌى )  1954 – 1953عامً 
,   1971( اصبح عضواً فً المجمع العلمً الكردي عام  1965اٌلول  3 –1964حزٌران 

 .315 – 314, ص  4. محمد علً الصوٌركري  , م 2112توفً عام 
 . 116محمود الدرة , المصدر السابق , ص  (233)

هً قوات ؼٌر نظامٌة انشؤتها الحكومة  من  (  فرسان صالح الدٌن وخالد بن الولٌد :234
اوئٌن للمال البارزانً , اما فرسان خالد بن الولٌد : هً قوات ؼٌر نظامٌة اشترك االكراد المن

فٌها بعض رجال القبائل العربٌة فً الموصل . احمد عبدالرحٌم مصطفى , المصدر السابق, 
 .37ص 

 97فاٌز عبدهللا العساؾ , المصدر السابق , ص  (235)
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يختار بيا تمؾ الشروط التي تديف الجانب الكردي  تكافئو عمى ذلؾ وبالسرعة التي
 بمطالبتو باالنفصاؿ عف الوطف االـ.  

استمر القتاؿ لمدة خمسة اشير كانت عصيبة بالنسبة لالكراد حتى جاءت الفرصة   
الذىبية التي حينما قاـ بيا عبدالسالـ عارؼ بأحالة العديد مف البعثييف الى التحقيؽ 

عمى خمفية قياميـ بأعماؿ العنؼ, مما ادى  1291لثاني تشريف ا 11والقضاء في 
الى استعادة االكراد قواىـ العسكرية والمعنوية لتعمف مرحمة جديدة مف المفاوضات 

 . (919)بيف حكومة عبدالسالـ عارؼ واالكراد

عبدالسالـ عارؼ اراد بحركة الثامف الرئيس اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أف     
الثاني التي اسقط فييا نظاـ البعث بأف يخدع الشعب الكردي , واف نيتو  عشر في تشريف

االخوة العربية  الكردية واظيار وحدة العرب حسنة تجاه االكراد , وىو دائمًا يذكر " 
", وىنا توىـ الرئيس عبدالسالـ باف الشعب الكردي  واالكراد مف جية الديف والتاريخ

لمعفو عف المحاربيف االكراد بإلقاء سالحيـ حتى  الذي اصدرهالبياف قد صدقو , واف 
يشمميـ العفو , ىو ليس بجديد وكثيرًا ما سمعناه دوف تطبيؽ , الف وجػػػػيو الظػػػػاىري  
اعالميًا فقط ومدوف عمى الورؽ  , وىو مختػػػػػمؼ كميًا عف الواقع في وجػػػػػيو االخػػر , 

اوؿ الصاؽ التيػـ بالقائميف بالحركة وذلؾ الف الدوائر الػحكومػية االعالمية تح
ورجالػيا مف خالؿ الػحصوؿ عمى المعمومات والوثائؽ إلدانتيـ وتقديميـ الى المحاكـ 

 .(911)العرفية

أعمف الرئيس عبد السالـ محمد عارؼ أثناء انعقاد مؤتمر القمة العربي االوؿ في    
وذلؾ بوساطة  التوصؿ الى حؿ سممي ,  1291كانوف الثاني11-11القاىرة مف 

                                                           
 . 572 علٌاء محمد حسٌن الزبٌدي , المصدر السابق , ص (236)
 619 – 618عبدالفتاح علً ٌحٌى البوتانً , وثائق عن الحركة القومٌة  الكوردٌة , ص  (237)
. 
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( 911جماؿ عبدالناصر رئيس الجميورية العربية المتحدة واحمد بف بال رئيس الجزائر)
 . (912)وبعض الرؤساء والمموؾ العرب

كمؼ الرئيس عبدالسالـ عارؼ رئيس الجميورية , متصرؼ السميمانية العميد    
 11ت في عبدالرزاؽ السيد محمود ممثاًل عنو في المفاوضات مع االكراد والتي بدأ

شباط و  9كانوف الثاني و  11, إذ عقدت ثالث جمسات في 1291كانوف الثاني 
ـ , والتي اسفرت عف إصدار الرئيس عبد السالـ محمد عارؼ 1291شباط  11

أعمف فيو وقؼ إطالؽ النار في المنطقة الشمالية ومما  1291شباط  11بيانًا في 
والستجابة اخواننا االكراد ولما جاء بناء عمى مقتضيات المصمحة العامة " جاء فيو 

في نداء المال مصطفى البرزاني ورالبة منا في إعادة الحياة الطبيعية إلى الجزء 
الشمالي مف وطننا الحبيب ووضع حد لمحاوالت االستعمار واذنابو وقطع دابر 

محة المستضميف والمتصيديف وحػقػنًا لػمدماء البريئة وبناء عػمى ما تػمػميو عمينا مػػص
 الوطػف العػػميا قػػررنػػػػػػػػا ما

 :(911)"يمي 

اواًل : اقرار الحقوؽ القومية إلخواننا االكراد ضمف الشعب العراقي في وحدة وطنية واحدة 
 متآخية وتثبت ذلؾ  في الدستور المؤقت .

                                                           
فً مرئٌة بالقرب من وهران, أشترك بالحرب العالمٌة  1919احمد بن بال : ولد عام  (238

عام  الثانٌة مع الجٌش الفرنسً  ورقً الى رتبة ضابط ,انتخب عضو فً مجلس بلدٌة مرئٌة
,وتخلى عن الحكم بعد انقالب هواري بومدٌن, 1963الجمهورٌة عام  لى رئاسة,تو1946

 .89, ص 1للمزٌد ٌنظر: عبدالوهاب الكٌالً, المصدر السابق ,ج
 . 253صبحً عبدالحمٌد , المصدر السابق , ص  (239)
شباط  11,   629؛ الفجر الجدٌد ,  العدد   1964شباط  11,  68الجمهورٌة , العدد  (241)

 12,   913؛ الوقائع العراقٌة , العدد   1964شباط  11,   2639المنار , العدد  ؛ 1964
صبحً  ؛ 69 – 68, ص  7؛  جعفر عباس حمٌدي  , المصدر السابق , ج  1964شباط  

 .254 – 253عبدالحمٌد , المصدر السابق , ص 
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ًً اطالؽ سراح المعتقميف والمحتجزيف والمحكوميف بسبب حوادث الشماؿ , واصدار  ثانيًا
لعاـ ورفع الحجز عف االمواؿ المنقولة وغير المنقولة عف االشخاص الذيف سبؽ اف العفو ا

 حجزت امواليـ.

 ثالثًا: اعادة االدارات المحمية الى المناطؽ الشمالية.

 رابعًا: اعادة الموظفيف والمستخدميف.

 خامسًا: رفع القيود المفروضة عمى تسويؽ المواد المعاشية باختالؼ انواعيا.

 تعويض الفالحيف الذيف تضرروا مف جراء سدي دوكاف ودربندخاف تعويضًا عاداًل.سادسًا: 

 سابعًا: تشكيؿ لجاف إلعادة اعمار المناطؽ الشمالية.

 ثامنًا: اتخاذ التدابير بما يضمف االمف واالستقرار لممنطقة الشمالية.

طبيعية ليعمر وطالب البياف في ختامو االكراد بالعودة الى مناطقيـ وممارسة الحياة ال
ببركات ىذا البمد وتوحيد الصؼ الوطني تجاه مؤامرات االستعمار واذنابو , وليعمـ االكراد 
باننا سنعمؿ عمى ما يضمف حقوقيـ المشروعة شػػػػػػػأف بقية المواطنػػػػػػػػػػيف في الجمػػػػػػيورية 

 .(911)العراقية واهلل مف وراء القصد

لعالقة اصدار المراسيـ واالوامر والتعميمات تاسعًا: عمى كافة الوزارات ذات ا
  ةالمقتضي

 .(919)لتنفيذ ما جاء في ىذا البياف

تمبية " اما بياف المال البرزاني والذي بعثو برسالة الى عبدالسالـ عارؼ جاء فيو  
لرالبة رئيس الجميورية المشير الركف عبد السالـ عارؼ المحافظة عمى وحدة الصؼ 

                                                           
د , , دار الفراهٌدي , بؽدا1(هادي خماس , مذكرات رجل من زمن الثائرٌن , ط(241

 .148,ص 2111
 .254( صبحً عبدالحمٌد , المصدر السابق , ص (242
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بريئة وأنياء اقتتاؿ اإلخوة ولثبوت حسف النية عند السمطة الوطني وحقف الدماء ال
الحاكمة، قررنا المبادرة الى إيقاؼ اطػالؽ النار، والطػمب مف اخواني العػػودة الى محػالت 

 .(911)... " سكناىػـ واالنصراؼ الى أعماليـ الحرة الكريمة

ى وانسجامًا مع ىذه التطورات ارسؿ المال البارزاني رسالة تينئة ال
عبدالسالـ عارؼ بمناسبة عيد الفطر المبارؾ وعودة السالـ الى المنطقة 

السيد االخ رئيس الجميورية ... باسمي  وباسـ الشمالية , وقد جاء في البرقية " 
اخواني المجتمعيف في رانية ، نقدـ لسيادتكـ  تيانينا الخالصة بحموؿ عيد الفطر 

وطننا العزيز، واننا لنرجو اف تعـ بركات المبارؾ وعودة السالـ والوئاـ الى ربوع 
, وقد  (911)..."ىذه االياـ التاريخية...  فتدخؿ البيجة والسرور الى كؿ بيت وعائمة
المال مصطفى رد عبدالسالـ عارؼ عمى رسالة المال البارزاني , جاء فييا " 

جتماع رانية ، اشكر تيانيكـ  واخواننا المجتمعيف في رانية ... عمى ا –البارزاني 
 .(919)... "شمؿ االخوة

( بالعفو العاـ عف 9عمى اثر بياف الرئيس عبد السالـ عارؼ صدر قانوف رقـ )   
وفيما  91/9/1291الى  11/2/1291القائميف بحركة التمرد في شماؿ العراؽ مف 

 1291تشريف الثاني  11( الصادر بتاريخ 1يمي نصو : )) استنادًا الى البياف رقـ )
وبناء عمى ما قدمو وزير  11/9/1291ادر عف الحكومة الوطنية بتاريخ والبياف الص

 الدفاع واقره مجمس الوزراء صدر القانوف االتي : 

                                                           
شباط 12,   913الوقائع العراقٌة , العدد  ؛  1964شباط  11,  629الفجر الجدٌد , العدد (243)

1964. 
 . 1964شباط  13,  631الفجر الجدٌد , العدد  (244)
شباط  13,  631عدد الفجر الجدٌد , ال ؛ 1964شباط  13,  71الجمهورٌة , العدد  (245)

1964. 
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المادة االولى : يعفى جميع االشخاص الذيف قاموا بحركة التمرد في المنطقة الشمالية في 
 11/2/1291منذ الجميورية العراقية والمشتركوف فييا والمساىموف في عمؿ مف اعماليا 

مف التعقيبات والتبعات القانونية عف جميع االفعاؿ الصادرة منيـ مما  11/9/1291الى 
 .لو مساس بالحركة المذكورة 

المادة الثانية : يمغى قانوف العفو العاـ عف القائميف بالحركة المسمحة الكردية رقـ 
 . (919)ذة المفعوؿ((( وتعتبر جميع القرارات الصادرة بموجبو ناف1291( لسنة ) 2)

وبعد ىاتيف الرسالتيف وافؽ المال البارزاني عمى وقؼ القتاؿ مع الحكومة العراقية     
مف أجؿ مواجية االنشقاؽ الذي حصؿ لمحزب الديمقراطي الكردستاني المتمثمة 
براىيـ احمد ليشكموا المكتب السياسي لمحزب الديمقراطي  بجالؿ الطالباني وا 

اف يتزعمو ابراىيـ احمد, اذ عد ابراىيـ احمد رئيس المكتب الكردستاني والذي ك
,اذ اعتبر ابراىيـ  (911)السياسي , االتفاؽ ال يمبي الحد االدنى مف مطالب االكراد

احمد اف رئيس الحزب المال البارزاني قد تجاوز المكتب السياسي في عدـ استشارتيـ 
ف الخشية الحقيقية لممكتب ىو بالتوقيع عمى االتفاؽ مع السمطة الحاكمة  , فضاًل ع

استغالؿ المال البارزاني ىذا االتفاؽ والتفرغ لتصفية الحساب مع قيادي المكتب 
( وكذلؾ عد جالؿ الطالباني تصرؼ المال البارزاني خارجًا عف نظاـ 911السياسي)

الحزب الداخمي, واشار جالؿ الطالباني عف ذلؾ بانو لـ يكف مف الجماعة التي 
الف ىدؼ االكراد ىو الحصوؿ عمى الحكـ الذاتي في إطار عراقي  كتبت البياف,

ديمقراطي حر , وفي حزيراف مف العاـ نفسو اعمف انشقاقو الى جانب ابراىيـ احمد , 
السياسي , مما ادى الى ارساؿ رسالة مف المال واصفًا انضمامو الى جماعة المكتب 

و مع الحؽ ضد الباطؿ , فرد عميو جالؿ البارزاني الى جالؿ الطالباني طالبًا فييا انتمائ

                                                           
 .577(علٌاء محمد الزبٌدي, المصدر السابق , ص (246

 . 97فاٌز العساؾ , المصدر السابق , ص  (247)
 . 124( صالح الخرسان , التٌارات السٌاسٌة فً كردستان , ص 248
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انا حزبي ال استطيع اف اوافؽ عمى خرؽ المبادئ الحزبية ، وانا آسؼ اشد الطالباني" 
" مما ادى الى قياـ االسؼ عمى االفتراؽ عنؾ بعد كؿ ىذا العمر النضالي تحت قيادتؾ

الديمقراطي  ىذا االنشقاؽ لمحزب (912)المال البارزاني بطرد العديد مف اعضاء الحزب 
في تصفية خصومو  الكردستاني جاء متػػػػػػػوافقًا مع ىػػػػػػػدؼ الرئيس عبد الػػػػػػسالـ عارؼ

 (.991)االقوياء خصوصًا عناصر البعث في الجيش واالدارة المدنية

جاءت موافقة المال البارزاني نتيجة حتمية وال سيما اف الحكومة العراقية عازمة   
اـ القوة العسكرية فضاًل عف فرض حصار شامؿ عمى المنطقة بانياء التمرد باستخد

الشمالية مما ادى قطع االمدادات التي يتمقاىا مف الخارج , فكاف خيار الموافقة بو 
نوع مف الرأي الدكتاتوري دوف الرجوع الى اعضاء المكتب السياسي الذيف يقبعوف في 

والمكتب السياسي التي اعطت اوربا , فضال عف خالفات مسبقة بيف المال البارزاني 
الفرصة السانحة لممال البارزاني اف يتجاوز موافقتيـ واالخذ برأيو دوف الرجوع الى 

 مناقشة وقؼ القتاؿ مع اصحاب المكتب السياسي .    

ذكر صبحي عبدالحميد اف البيانيف كانا خالييف مف أي التزاـ مف قبؿ الحكومة    
وانما جاء موقؼ المال البارزاني لوقؼ اطالؽ النار  العراقية بتحقيؽ الحكـ الذاتي ,

نتيجة لما كاف يعانيو مف حصار فرضتو القوات الحكومية والذي كاد اف يقضي عميو 
ظروؼ ػغالؿ الػتػيكة واسػو المنػوتػدة قػاػستغاللو فترة السمـ الستعػو , والػوعمى اتباع

المطالب التعجيزية فيما الستئناؼ مطاليبيـ التعجيزية , وكانت اىـ  دوليةػال
 .(991)يأتي:

                                                           
سوزان إبراهٌم حاجً امٌن, التجربة الدٌمقراطٌة فً كوردستان العراق, أطروحة  (249)

منشوره , مقدمة إلى كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة , قسم األكادٌمٌة العربٌة فً دكتوراه ؼٌر 
؛ صالح الخرسان , التٌارات السٌاسٌة فً كردستان العراق , ص 38, ص 2111الدنمارك , 

128. 
  (2) Pheepe Marr, Modren History of Iraq, London, 1985.p.197      

          
 .255المصدر السابق , ص  (صبحً عبدالحمٌد ,(251
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اواًل: اف ينص الدستور عمى اف الشعب العربي في العراؽ جزء مف االمة العربية , واف 
 يقر ىذا الدستور حقوؽ الشعب الكردي عمى اساس الحكـ الذاتي. 

ثانيًا: تحديد المنطقة الشمالية ) الكردية ( بحيث تضـ الوية السميمانية واربيؿ وكركوؾ 
 وجزء مف الموصؿ وجزء مف لواء ديالى.

 ثالثًا: استحداث لواء جديد باسـ لواء دىوؾ  يضـ االقضية والنواحي الكردية في لواء

 الموصؿ. 

 ت شرطة سيارة او اي تسمية اخرى.حرسًا لمحدود او قوا (999)رابعًا: االحتفاظ بالبيشمركة

وذكرت وثيقة بريطانية اف المال البارزاني استطاع مف اقصاء اربعة عشر عضوا مف    
الحزب الديمقراطي الكردستاني وكاف مف ابرزىـ جالؿ الطالباني وابراىيـ احمد وحممي 

 11, وفي (991)دادعمي , ومنيـ مف سافر الى ايراف او لجأ الى الحكومة العراقية فػػػي بغػػػػ
وعػػػػبدالرحػػػػػػػمف محػػػػػػػمد عارؼ وكيؿ  (991)قػػػػػاـ رشػػػيد مصػػمح وزيػػػػػػر الداخػػػػمية1291اذار 

بزيارة الى المنطقة الشمالية , وكاف اخر المطاؼ ليـ في  (999)رئيس اركاف الجيش 

                                                           
البٌشمركة : تطلق على الملٌشٌات الكردٌة التابعة للحزب الدٌمقراطً الكردستانً , تشكلت (252)

, ومعناها الرجال الذٌن ٌواجهون الموت . حسن لطٌؾ الزبٌدي ,موسوعة 1962فً نٌسان
 . 241-241االحزاب السٌاسٌة العراقٌة , ص ص

  
(253) F. o 370 /175754  ( 10114 /61/ 64 ) , British Embassy, 

Baghdad to          Foreign office ,24 ,July, 1964  .R. o. I. 1914-
1966,Volume 15:1963-1966,p.567.   

رشٌد مصلح : ولد فً تكرٌت انهى دراسته االبتدائٌة  والمتوسطة فٌها . انضم الى حركة  (254)
,  1963شباط  8تموز  , شارك فً انقالب  14الضباط االحرار , لكنه لم ٌشارك فً ثورة 

تشرٌن الثانً  11شباط بوساطة احمد حسن البكر , فً  8عٌن حاكماً عسكرٌاً عاماً بعد انقالب 
تشرٌن الثانً شارك عبدالسالم  18شارك باإلطاحة بجماعة علً صالح السعدي , وفً  1963

تشرٌن  21ً وزارة طاهر ٌحٌى ) عارؾ فً االطاحة بجماعة البعث , اصبح وزٌر الداخلٌة ف
( , عٌن وزٌراً للمواصالت فً وزارة عبدالرحمن البزاز  1964حزٌران  18 – 1963الثانً 

.  1971االولى, اتهم من قبل حكومة البعث بالتجسس لصالح المخابرات االمرٌكٌة فؤعدم عام 
 . 281للمزٌد ٌنظر : حسن لطٌؾ الزبٌدي , موسوعة السٌاسة العراقٌة , ص 

, من عشٌرة جمٌلة فً عنه , دخل  1916عبدالرحمن محمد عارؾ : ولد فً بؽداد عام  (255)
 17( فً  386, منح رتبة مالزم ثاٍن حسب كتاب االرادة الملكٌة )  1936الكلٌة العسكرٌة عام 
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, وكاف في  رانية وكاف برفقتيما عبدالرزاؽ السيد محمود متصرؼ لواء السميمانية
استقباليما المال البارزاني , وتبادال وجيات النظر في تطبيؽ المواد المتفؽ عمييا 

, بصحبة (999), وبعد ذلؾ رجعا الى السميمانية 1291شباط   11مسبقًا في اتفاؽ 
متصرفيا عبدالرزاؽ السيد محمود الذي رحب بيما قائاًل : ادعو اهلل اف تكوف الزيارة 

يد بعد عودة االمف واالستقرار الى شمالنا الحبيب , لقد توفرت فاتحة خير وعيد جد
القيادة الحكيمة بتجنيد كافة مستمزمات الحياة إلعادة اعمار الشماؿ , وكاف لتواجد 
وزير الداخمية الذي يعد مسؤواًل رئيسيا في لجنة االعمار, فضاًل عف تشكيؿ لجنة 

اننا نطمب منكـ العمؿ الجاد عربًا . ليذا االعمار , ثـ القى رشيد مصمح كممتو " ...
, تطورت المشكمة الكردية نظرًا ألحداث (991)...."واكرادًا متحديف تحت راية االسالـ

 92كاف ليا اثر كبير في تأـز المشكمة , اوليما: نشر الدستور العراقي المؤقت في 
, اف الدستور المؤقت لـ يشر إلى شيء عف الحقوؽ القومية (991) 1291نيساف 

مشعب الكردي , ولـ يعترؼ باي تنظيـ غير تنظيـ الحكومة وىو االتحاد االشتراكي ل
العربي , فعد ىذا الدستور وثيقة رجعية بالنسبة لمشعب الكردي عكس ما اعطاه 

, وثانييما: اتفاؽ الوحدة العربية بيف الجميورية العربية (992) 1291الدستور المؤقت 
, إذ نصت المادة االولى مف الدستور 1291ار آي 99المتحدة والعراؽ الذي وقع في 

" الشعب العراقي جزء مف االمة العربية ىدفو الوحدة العربية الجديد عمى ما يأتي 

                                                                                                                                                                      

, ترفع الى  1958تموز14, تدرج فً المناصب العسكرٌة, شارك فً ثورة 1937= =تموز
, أقصً من منصبه على أثر 1966نٌسان17لم منصب رئٌس الجمهورٌة  فًرتبة لواء , است

. للمزٌد من المعلومات زٌنب محمود   2117, توفً فً االردن عام 1968تموز 17أنقالب
( , 2117-1916عبد الحسن الزهٌري, عبد الرحمن عارؾ ودوره السٌاسً فً العراق للفترة )

, 2111لٌة االداب, جامعة الٌرموك  )االردن(, اطروحة دكتوراه ؼٌر منشورة, مقدمة الى ك
 . 261-11ص ص

 1964آذار  12,  93الجمهورٌة , العدد  (256)
 .1964آذار  12,  653الفجر الجدٌد , العد د  (257)
. ٌنظر :   الوقائع 1964نٌسان  29للمزٌد من المعلومات عن الدستور المإقت  فً  (258)

 . 1964آٌار  11,  949العراقٌة , العدد 
 .53زٌنب محمود عبدالحسن الزهٌري , المصدر السابق , ص (259)
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الشاممة وتمتـز الحكومة بالعمؿ عمى تحقيقيا في اقرب وقت ممكف مبتدئة بالوحدة 
"  فيما نصت المادة التاسعة عشر منو افمع الجميورية العربية المتحدة " 

العراقيوف لد  القانوف سواء وىـ متساووف في الحقوؽ والواجبات العامة... بما 
فييـ العرب واالكراد ويقر ىذا الدستور حقوقيـ القومية ضمف الوحدة العراقية 

, اذ كاف أي اتفاؽ وحدة بيف العراؽ واالقطار العربية يثير مخاوؼ االكراد  (991)"
مرت الحكومة العراقية عمى اتصاؿ بالقيادة الكردية واالقميات العنصرية والدينية , است

تألؼ مف طاىر يحيى رئيس الوزراء   1291, اذ ارسمت وفدًا في االوؿ مف حزيراف 
ومجموعة اخرى مف الشخصيات  (991)وىادي خماس مدير االستخبارات العسكرية

 تقبمو المال 1291المتخصصة الحكومية , فقدموا مشروعًا في الثاني مف حزيراف 
البارزاني واالغمبية مف الحاضريف , فوافؽ عميو وارسؿ نسخة منو الى الحكومة 

 :(999)مؤكدًا موافقتو , ومما جاء فيو مف فقرات تضمف

اف  1291اواًل : لقد اوضح الدستور المؤقت الذي اذيع بتاريخ الرابع مف ايار 
امة ال تمييز العراقييف لدى القانوف سواء وىـ متساووف في الحقوؽ والواجبات الع

بينيـ في ذلؾ بسبب الجنس واالصؿ والمغة والديف ويتعاوف المواطنوف كافة في 
الحفاظ عمى كياف ىذا الوطف بما فييـ العرب واالكراد ويقر ىذا الدستور حقوقيـ 

 القومية ضمف الوحدة الوطنية.
                                                           

 . 581علٌاء محمد الزبٌدي , المصدر السابق , ص  (261)
, أنهى دراسة االبتدائٌة والمتوسطة والثانوٌة فً 1925ولد فً بؽداد عام هادي خماس:  (261)

, عٌن ضابطاً فً  1948, تخرج منها عام  1945بؽداد, التحق بالكلٌة العسكرٌة الملكٌة عام 
,التحق  1952, أنظم إلى تنظٌم الضباط األحرار عام 1948اب 15فوج الحرس الملكً فً 

, ترفع إلى رتبة مقدم ركن 1959اب 21, وتخرج منها 1957حزٌران 19بكلٌة األركان فً 
, شارك فً انقالب عارؾ 1965تموز 14, ترفع إلى رتبة عقٌد ركن فً 1961تموز 14فً 

, لجؤ إلى القاهرة , شارك فً انقالب عارؾ عبد 1965اٌلول  15األول فً عبد الرزاق 
, اختفى من أنظار الحكومة حتى صدور العفو العام فً  1966حزٌران  31الرزاق الثانً فً 

. هادي خماس ,  المصدر السابق , 1966حزٌران  31عن المشاركٌن فً انقالب  1967عام 
 .8- 7ص 

 . 151 – 151المصدر نفسه , ص ,  (262)
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ثانيًا : اف تفاصيؿ الحقوؽ القومية ستوضح نصوصيا مف قبؿ مجمس االمة 
 اعضاؤه مف قبؿ الشعب . خبوسينت

 ثالثًا : تقرر الحكومة ) التي ىي حكومة انتقالية ( الدراسة بما يمي : 

 تكوف المغة الكردية حتى الصؼ الثالث المتوسط لممناطؽ التي سكانيا اكراد. -أ  

بالمغة العربية لمف يرغب مف األكراد ذلؾ, وألوالد الموظفيف العرب في المناطؽ  -ب  
 الكردية.

 رابعًا : التعييف : تراعى نسبة المواطنيف األكراد في التعييف في الوظائؼ التالية : 

 الوزارة . -أ  

 المتصرفيات واالدارة المحمية . -ب  

 قبوؿ الطالب في الجامعة وااليفاد الى خارج العراؽ . -ج  

 القوات المسمحة . -د  

 االمتيازات والواجبات االخرى شانياخامسًا : مساواة اخواننا االكراد في كافة الحقوؽ و 

 (991)شأف بقية المواطنيف في الجميورية العراقية . 

سادسًا : اف الحكومة الحالية انجزت الدراسات الالزمة لتعمير المنطقة الشمالية ورصدت 
المبال  الالزمة وستشرع قريبًا جدًا بتنفيذىا وانيا اصدرت التعميمات والوصايا بشاف اعادة 

والمستخدميف الى وظائفيـ واطالؽ سراح كافة المحتجزيف بقضايا الشماؿ ,  الموظفيف
 وسيمت ايصاؿ البضائع والموارد المعاشية عمى اختالفيا الى المناطؽ النائية في الشماؿ. 

                                                           
 . 582 –581علٌاء محمد الزبٌدي , المصدر السابق , ص  (263)
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ابناء سابعًا : اف الحكومة الحالية انطالقًا مف سياستيا الرامية الى تاميف كؿ السبؿ لخدمة 
ستعمؿ كؿ ما في وسعيا الف يعـ الخير والرفاه في الشماؿ الشعب عمى حد سواء 
 وفي المناطؽ االخرى .

 برئاسة عبد الرحمف 1291ارسمت الحكومة العراقية وفدًا في الرابع والعشروف مف آب     

معاوف رئيس أركاف الجيش, وىادي خماس  (991)عارؼ رئيس أركاف الجيش ومحمد مجيد 
استقباؿ الوفد في جوارتو مف قبؿ المال البارزاني وقيادة  مدير االستخبارات العسكرية وتـ

الحزب , وتـ تبادؿ وجيات النظر حوؿ االسراع بإعادة الحياة الطبيعية الى ربوع الشماؿ 
, وقدـ الوفد الحكومي مطاليب منيا: سحب )البيشمركة( , مف مواقعيـ مقابؿ سحب (999)

 11وتقديـ اتباعو الذيف ارتكبوا جرائـ بعد الفرساف وايقاؼ نشاط اتباع المال البارزاني , 
الى المحاكـ, وتجميد الحزب الديمقراطي ودمجة باالتحاد االشتراكي , وايقػاؼ 1291شباط

نية , وانتيػى االجػتماع مع بروز روح اإلخوة بيف الجانبيف مع  (999)اػمندوات الحػزػبية
تي تتعمؽ بالمسألة الجانب الكردي في التعاوف مع الحكومة لوضع حد لممشاكؿ ال

 .(991)الكردية

                                                           
 11, اصله من عنه , دخل المدرسة العسكرٌة فً  1922ولد فً بؽداد عام  محمد مجٌد : (264)

, وحصل على رتبة رئٌس)  1944, حصل على رتبة مالزم ثانً عام  1939تشرٌن االول 
سكرٌة حتى أصبح معاون رئٌس أركان الجٌش عام , تدرج فً المناصب الع1951نقٌب (  عام 

, وبعد فشل االنقالب 1965أٌلول  15, شارك مع عارؾ عبد الرزاق فً انقالبه فً 1964
؛ حنا بطاطا , الشٌوعٌون  54, ص1951هرب إلى مصر. جرٌدة )الجٌش العراقً( , لسنة 

الرافد, بٌروت, , مإسسة 1, ط3والبعثٌون والضباط األحرار, ترجمة: عفٌؾ البزاز, ج
 .111, ص2116

 1964آب  27,  241؛ الجمهورٌة , العدد  1964اب  26,  785الفجر الجدٌد , العدد  (265)
. اشار صبحً عبدالحمٌد ان اللجنة كانت برئاسة طاهر ٌحٌى ولم ٌذكر عبدالرحمن عارؾ, 

 ٌرجح عبدالرحمن محمد عارؾ ألن الصحؾ اكثر دقة وتوثٌقاً من مذكرات  والباحث
 .257االشخاص. صبحً عبدالحمٌد , المصدر السابق , ص 

؛ المركز العراقً للمعلومات والدراسات ,  1964آب  25,  238الجمهورٌة , العدد  (266)
 168, ص ص2119, قسم المعلومات والتوثٌق , بؽداد ,1968-1958العراق وقائع واحداث

– 169 . 
 .152هادي خماس, المصدر السابق , ص (267)
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وكيؿ رئيس  نشرت صحيفة الفجر الجديد مقااًل افتتاحيًا بعد زيارة عبدالرحمف عارؼ       
الى شماؿ العراؽ بعنواف ) دليؿ جديد ( , اشارت فييا باف ىذه الحقيقة  اركاف الجيش

ا المحطات الجديدة التي ال تقبؿ الجدؿ اف االفتراءات والتخرصات التي تبث سمومي
واالذاعات االجنبية قد الجمتيا زيارة عبدالرحمف عارؼ وكيؿ رئيس اركاف الجيش والوفد 
المرافؽ لو الى شماؿ العراؽ , لتؤكد اف االستقرار ىو ابرز المظاىر التي سادت في 
المنطقة الشمالية باسرىا , وما جرى في المباحثات مف جو ودي ىو دليؿ عمى تقدير 

د لمجيود التي بذلتيا الحكومة وسموىا في اىدافيا لخدمة الشعب , ولذلؾ اخواننا االكرا
كاف تعاونيـ بناء وبروح عالية بكؿ معاني االخالص , فكاف ىذا الشعور العالي مف 
اخواننا االكراد والتعاوف واالخالص كافيًا في لقـ العمالء واالستعمار حجرًا ويطبؽ عمى 

تي انطمؽ بيا لمدس عمى الحكومة الوطنية ومنجزاتيا , افواىيـ والقضاء عمى االشاعات ال
اف الحكومة ستمضي في طريقيا الذي اختارتو رغـ تكالب االعداء لمنيؿ مف عطائيا 

 .  (991)المثمر

اف المتطمع لألحداث يجد عبدالرحمف عارؼ الذي تميز بتواصمو المستمر مع المال    
ى الحؿ السممي مف خالؿ المقاءات البارزاني محاولة منو تجنب القتاؿ والتوجو ال

والمحادثات التي اعطت ثمارىا حتى واف كانت ألشير معينة , ألنو يعرؼ جيدًا بحكـ 
عسكريتو الطويمة اف الحروب واالقتتاؿ ال يجنى منيا اال الدمار والويالت لمشعوب وال 
ف يخرج منيا طرؼ منتصر واف ىـز الطرؼ االخر , فضال عف اف الطرؼ االخر ىو م

 .ابناء شعبو , ولذلؾ يمكف عده رجؿ تمؾ المرحمة 

جاء   1291تشريف االوؿ  11بعد الزيارة انتظرت الحكومة رد جانب االكراد ففي    
  :(911)بمذكرة مف المال البارزاني تركزت عمى عدة مطاليب منيا  (992)وفد كردي

                                                           
 . 1964آب  27,  786ر الجدٌد , العدد الفج (268)
ضم الوفد الكردي : صالح الٌوسفً عضو فً الحزب الدٌمقراطً الكردستانً , عقٌد  (269)

صدٌق الممثل الشخصً للمال البارزانً , شوكت عقراوي المتحدث باسمه . هادي خماس , 
 . 34, ص 1965الحكومة الوطنٌة  ومشكلة الشمال , منشورات دار الجمهورٌة , بؽداد  , 
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المؤقت التي تنص تعديؿ الفقرة االخيرة مف المادة التاسعة عشرة مف الدستور اواًل : 
" , فتصبح كما  " يقر الدستور حقوقيـ القومية ضمف الوحدة العراقيةعمى القوؿ 
ويقر الدستور حقوؽ الشعب الكردي عمى اساس الحكـ الذاتي ضمف يأتي :" 

 " الوحدة العراقية 

 ثانيًا : وتنفيذًا لما جاء في المادة االولى اعاله فاننا نرى تطبيؽ ذلؾ يكوف كما يمي: 

تتكوف وحدة ادارية تشمؿ الوية كركوؾ والسميمانية واقضية زاخو ودىػػػػػػػػػػػػػوؾ ,  -أ  
وعػػػػػػػػػػػػػػػػقرة ,والعمادية , وشيخاف , وسنجار , وتمعفر وخانقيف وجميع االقضية 
والنواحي التي تسكنيا اكثرية كردية في لوائي الموصؿ وديالى وتسمية ىذه الوحدة 

 يةاالدارية بوال

 او محافظة كردستاف . 

تدار ىذه الوالية او المحافظة مف قبؿ مجمس تنفيذي منبثؽ عف مجمس  -ب  
تشريعي يسمى بمجمس الوالية او المحافظة وينتخب اعضاؤه بطريقة االنتخاب 
المباشر مف قبؿ القاطنيف في كردستاف ويكوف المجمس التنفيذي مسؤواًل اماـ مجمس 

ذي يكوف لو الحؽ في حجب الثقة عنو ومرتبطًا بالحكومة الوالية او المحافظة ال
 المركزية .

يختص مجمس الوالية او المحافظة بتشريع القوانيف واالنظمة المحمية الدارة شؤوف  -ج 
 كردستاف والتي ال تتعارض مع دستور الجميورية .

 :يختص المجمس التنفيذي باالمور التالية ضمف حدود الوالية او المحافظة  -د 

 تنفيذ القوانيف واالنظمة التي يشرعيا المجمس التشريعي لموالية او المحافظة في الشؤوف  -اوالً 

                                                                                                                                                                      
 . 153هادي خماس , مذكرات رجل , ص (271)
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التالية : العدؿ , االدارة , الشرطة , التربية والتعميـ , الصحة , الزراعة , الغابات , 
الطرؽ , المواصالت , البمديات , العمؿ والشؤوف االجتماعية , االعمار , االسكاف 

 ىا مف الشؤوف. وغير 

 تنفيذ القوانيف واالنظمة العامة التي تصدرىا الحكومة المركزية . -ثانياً 

 .تعييف الموظفيف والمستخدميف إلدارة جميع شؤوف الوالية او المحافظة  -ثالثاً 

تكوف المغة الكردية المغة الرسمية في الوالية او المحافظة مع استخداـ المغة  -رابعاً 
 حؽ االقميات في استعماؿ لغتيا .العربية ومراعاة 

 (911)مالية المحافظة او الوالية تتكوف مف :  -خامساً 

 اواًل : الموارد المحمية والضرائب والرسـو التي تجنى داخميا . 

 ثانيًا : حصة الوالية او المحافظة مف القروض او المنح التي تحصؿ عمييا الحكومة

تقدمو الحكومة المركزية مف المنح المركزية بنسبة تتفؽ مع عدد سكانيا وما  
 والقروض . 

ثالثًا: حصة الوالية او المحافظة مف واردات الكمارؾ والمطارات والموانن بنسبة 
 السكاف.

رابعًا : حصة الوالية او المحافظة مف عائدات النفط بنسب عدد سكانيا الى سكاف 
 العراؽ.

المحافظة تضمنيا قوانيف  حقوؽ المواطنيف مف االقميات في االلوية او -سادساً 
 وانظمة الوالية او المحافظة . 

                                                           
 . 37 – 36هادي خماس , الحكومة الوطنٌة , ص ص  (271)



96 
 

يكوف نائب رئيس الجميورية كرديًا وينتخب مف المجمس التشريعي لموالية او  –سابعاً 
 المحافظة.

مواد عامة تخص انتخاب رئيس الوزراء والموظفيف االكراد في الوزارات  –ثامناً 
و محافظة كردستاف فضاًل عف قبوؿ واالدارات المركزية تتناسب مع سكاف الوالية ا

 (919)اعداد مف طمبة كردستاف في جامعة بغداد يتناسب مع عدد سكانيا .

شؤوف عسكرية منيا االبقاء عمى فصائؿ االنصار الداخمية ويؤدي ابناء  -تاسعاً 
كردستاف خدمة العمـ ضمف حدودىا وموافقة المجمس التشريعي لموالية في حالة 

خطر خارجي وال يتـ تحريؾ قطعات الجيش العراقي في اعالف الحرب او وجود 
 كردستاف اال بموافقة المجمس التشريعي.

 يعد كؿ نص تشريعي باطاًل اذا كاف مف شأنو تغيير حقوؽ الشعب الكردي. –عاشرًا 

حؿ الفرساف وتجريدىـ مف سالحيـ واعادتيـ الى اماكنيـ واالسراع  -احد عشر
 ميف بسبب حوادث كردستاف.بإطالؽ جميع الموقوفيف والمحكو 

تعديؿ المادة االولى مف الدستور المؤقت التي تنص عمى "اف الشعب  -اثنا عشر
الشعب العربي في العراؽ جزء مف االمة العراقي جزء مف االمة العربية" الى " 

 ".العربية

تطوير القومية الكردية بنفس اضافة المادة التالية لمدستور المؤقت  "  -ثالثة عشر
مستو  الذي تتطور فيو القومية العربية مف النواحي السياسية واالقتصادية ال

 ".والثقافية

                                                           
 .127محمود الدرة , المصدر السابق , ص  (272)



97 
 

ضماف حقوؽ االقمية الكردية خارج حدود والية او محافظة كردستاف  -اربعة عشر
 ومساواتيـ في الحقوؽ والواجبات مع غيرىا مف المواطنيف .

العراقية واي قطر عربي  في حالة قياـ وحدة او اتحاد بيف الجميورية -خمسة عشر
اخر تصبح والية او محافظة كردستاف اقميمًا يتمتع بنفس الحقوؽ التي تتمتع بيا 

 .(911)االقاليـ المكونة لموحدة او االتحاد وتمتـز بنفس واجباتيا ويسمى بإقميـ كردستاف

شباط  11كانت المذكرة غير واقعية وغير مقبولة كونيا كانت مخالفة لبنود اتفاؽ     
كانوف االوؿ مف  1وزير الداخمية في   (911), ولذلؾ ارسؿ صبحي عبدالحميد 1291

العاـ نفسو رسالة الى المال البارزاني محاواًل اقناعو بالحؿ السممي المعقوؿ والمقبوؿ 
 . (919)بعيدًا عف مطاليب تعجيزية 

اف مطالبة الجانب الكردي بتغير فقرات مف الدستور انما يعبر عف مدى    
تيـ الخاطئة والتي استجابت الحكومة لطمباتيـ , ولكنيـ رفضوىا فيما بعد , تصرفا

 والذي اكد بانيـ ال يبحثوف عف حموؿ مرضية  تيدأ مف اثارة المشكمة . 

ارسمت الحػػػكومة العػػػػػػراقية صبػػػػحي عػػػػبد الحػػػػميد , وزيػػػػر الداخػػػػمية وعػػػػػارؼ    
إليجاد حؿ سممي  1291كانوف االوؿ  1ئد القوة الجوية في قا (919)عػػػػػػػبدالرزاؽ

                                                           
 . 157هادي خماس , مذكرات رجل, ص  (273)
اط , انتمى إلى الضب1945صبحً عبدالحمٌد : ولد فً بؽداد, التحق بالكلٌة العسكرٌة عام  (274)

, 1964, عٌن وزٌراً للخارجٌة عام 1958تموز  14, شارك فً ثورة 1952األحرار عام 
الزبٌدي, موسوعة االحزاب لطٌؾ . حسن 2119, توفً عام 1965أصبح وزٌرا للداخلٌة عام 

 .456السٌاسٌة العراقٌة , ص
 . 258( صبحً عبدالحمٌد , المصدر السابق , ص 275

تشرٌن  11, دخل المدرسة العسكرٌة فً  1924ٌسه عام عارؾ عبدالرزاق : ولد فً كب (276)
 6, نقل الى الكلٌة العسكرٌة فً 1941تشرٌن االول عام  5وتخرج فً  1939االول عام 

, تدرج فً المناصب العسكرٌة  1943حزٌران  31, وتخرج منها 1941عام  تشرٌن االول
زٌراً للزراعة ثم استقال عٌن و 1963شباط  8حتى ترفع إلى رتبة عمٌد ركن, بعد انقالب 

 31وفً  1965أٌلول  15وأصبح قائداً للقوة الجوٌة, قام بمحاولتٌن فاشلتٌن فً  انقالب 
.  للمزٌد من المعلومات ٌنظر: 2117, سجن وبعدها أطلق سراحه, توفً  1966حزٌران 

الة مٌثاق حبٌب حسٌن المحمدي, عارؾ عبدالرزاق ودوره العسكري والسٌاسً فً العراق, رس
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, فقد توجيت المجنة إلى مقر قيادة الفرقة (911)ألنياء االقتتاؿ في المنطقة الشمالية 
الثانية المتواجدة في كركوؾ ومناقشة المشروع مع العميد الركف إبراىيـ فيصؿ 

 االنصاري قائد 

مد البارزاني الشقيؽ األكبر لممال البارزاني, الفرقة الثانية , ثـ أرسؿ إلى الشيخ اح
الذي اطمع عمى المشروع الحكومي ورحب بو, وطمبت المجنة منو اقناع اخيو لتسييؿ 
ميمتيا , فقاـ الشيخ احمد البارزاني بالسفر إلى منطقة )جوارتو( برفقة العميد عزيز 

 911ة نقاط منيا:الجمبي ممثاًل عف الحكومة وحاماًل مقترحات الحكومة المتضمف عد

اواًل: االعتراؼ بالقومية الكردية كحقيقة واقعة وااللتزاـ بعدـ تعريب االكراد في 
المستقبؿ والسماح بالتدريس باالقضية والنواحي التي فييا اكثرية كردية بالمغة الكردية 

 وحتى الدراسة المتوسطة .

طرابات في المنطقة ثانيًا: تكوف المشاركة بالحكـ كما كانت عميو قبؿ ابتداء االض
 دوف تقيد او التزاـ . 1291سنة 

ثالثًا: تكوف كافة وظائؼ الدولة مفتوحة لكافة المواطنيف عربًا او اكرادًا حسب الكفاءة 
 والشيادة وال فرؽ في ذلؾ بيف عربي وكردي .

رابعًا: المغة الرسمية في كافة انحاء العراؽ ىي المغة العربية ويسمح لالكراد في 
 االبتدائية والمتوسطة بالمغة الكردية . الدراسة

                                                                                                                                                                      

-6, ص2112ماجستٌر ؼٌر منشورة , مقدمة الى كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة, جامعة االنبار,
181. 

, 1964تشرٌن الثانً  7( , تارٌخ الجلسة 15د. ك. و, قرارات مجلس الوزراء , سجل ) (277)
 ؛ 2(  , تشكٌل لجنه , ص2رقم القرار )

F.o. 371/754 Letter No (10114/ 100/ 64) (Eo/019/ 69) from S. L. 
Egerton to M. St. E. Burton foreign office London,  21, November,  
1964 from :Alan de L. Rush,P.575                                                    
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خامسًا: اف مجمس الخدمة ىو المسؤوؿ عف التعييف في وظائؼ الدولة كافة وال  
 مانع مف تعييف اعضاء اكراد فيو.

 سادسًا: ال يمكف االحتفاظ بقوة عسكرية ثالثة في الدولة.

 سابعًا: تمتـز الدولة بتعويض المتضرريف كافة تعويضًا عاداًل.

اد الشيخ احمد البارزاني في اليـو نفسو دوف الوصوؿ الى حؿ لممشكمة ومعو الرد ع 
 (: 912مف مطاليب المال البرزاني واىـ ما جاء فييا)

 . 11/9/1291اواًل: تحديد الحقوؽ القومية لمشعب الكردي عمى اساس اتفاقية 

افة القضايا ثانيًا: مبدأ المشاركة في الحكـ يتـ عف طريؽ لجنة مشتركة تشرؼ عمى ك
 االدارية في المنطقة الكردية. 

ثالثًا: يكوف الموظفوف مف االكراد في كؿ مف الوية السميمانية وكركوؾ واربيؿ 
واالقضية والنواحي الكردية مف لوائي الموصؿ وديالى وفي حالة عدـ توفر الكفاءات 

 مف االكراد ال مانع مف تعييف غيرىـ .

طقة تكوف بالمغة الكردية مع مراعاة استعماؿ المغة رابعًا: المغة الرسمية في المن
 العربية معيا في التدريس.

خامسًا:  اعادة العشائر العربية التي اسكنيا البعثيوف في قرى كردستاف الى اماكنيا  
 االصمية , واعادة اصحابيا الشرعييف الييا بأسرع وقت.

رزاني بدقة عالية وذلؾ حرصًا اف الحكومة العراقية قد تعاممت مع مزاجية المال البا  
 منيا في تجنب االقتتاؿ وحقنًا لدماء ابناء الشعب العراقي .
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كؿ مف حبػػػػػػػػػػػيب كػػػػػػػػػػػػػريـ  1299كانوف الثػػػػػػػػػػػػاني  11حضر الى بغداد في   
ـ وىػػػػػػػػػػػػػػاشـ العقراوي اجتمعوا مع صبحي عبدالحميد معمنيف عف اعتذارىـ لتقدي

, ومستعديف لمتفاىـ في ايجاد حؿ  1291تشريف االوؿ  11المذكرة السابقة بتاريخ 
 .(911)المشكمة الكردية , فقدموا مشروعًا فيو عدة نقاط منيا:

اواًل: يفضؿ في التعييف في المنطقة الشمالية ابناء المنطقة  في التعميـ واالدارة 
 المحمية ,

 ويساىـ االكراد في كافة الوزارات. 

 نيًا: استمرار تطبيؽ قانوف المغات المحمية.ثا

 ثالثًا: الدراسة في المناطؽ الكردية التي فييا اكثرية تكوف بالمغة الكردية.

 رابعًا: مناقشة التنظيـ السياسي لالكراد ومشاركتيـ في االتحاد االشتراكي.

 خامسًا: ينص الدستور عمى ما يمي:

العربية ويقر الدستور الحقوؽ القومية " الشعب العربي في العراؽ جزء مف االمة 
 .(911")الكردية عمى اساس مبدأ المشاركة الفعمية في الحكـ ضمف الوحدة العراقية

وافقت الحكومة العراقية عمى المشروع المقترح بعد تعديؿ المادة السابعة فتصبح    
, اال اف )العراؽ جزء مف االمة العربية ويقر ىذا الدستور الحقوؽ القومية لالكراد( 

االكراد غيروا رأييـ وقالوا اف ما قدمناه ال يرضي الشعب الكردي , ولذلؾ ىناؾ 
رد اف الراي رايكـ وما طرحتموه  مشروع جديد عرضوه عمى صبحي عبدالحميد الذي

بالتاكيد كاف موضع دراستكـ واتفاقكـ !! ماذا حدث حتى نقضتـ رايكـ وتراجعتـ عما 
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اصراركـ فيذا راينا النيائي في حؿ المشكمة وليس ىناؾ قدمتموه فاف كاف  والبد مف 
ما يدعو الى تمييع القضية واطالتيا وتاخير حميا , واف تاخيرىا فيو اضرار في 
المصمحة وال يخمو مف مخاطػر تشمؿ الشعب وكيانو , وقػدـ الػوزيػر العػػضاء الػوفد 

 (919)الكػردي مشروع الػحػكػومة  النيائي واىـ ما جاء فيو: 

 اواًل: استتباب االمف في المنطقة فورًا ومنع اي تجاوز او اعتداء .

 ثانيًا: عودة االدارة المحمية والعشائر الى مناطقيا .

ثالثًا: اعادة كافة االسمحة والمواد الحكومية واالجيزة العائدة لمقوات المسمحة التي ال 
 تزاؿ بعيدتيـ.

فضؿ في التعييف في المنطقة الشمالية رابعًا: يالحظ بالتوظيؼ الحاجة والكفاءة وي
 وفي التعميـ واالدارة المحمية لالكراد .

خامسًا: يراجع الموظفوف مف افراد ) البيشمركة ( المتصرفيات لتعيينيـ مجددًا في 
 وظائفيـ.

سادسًا: يستمر تطبيؽ قانوف المغات المحمية وتكوف الدراسة في المناطؽ التي فييا 
 لمحمية لحدود الدراسة المتوسطة وحسب الرغبة .اكثرية كردية بالمغة ا

عندما ننظر الى رفض المال البارزاني لكؿ المقترحات والمشاريع الحكومية وعدـ    
استقراره عمى رأي معيف انما ىو دليؿ ال يقبؿ الشؾ باف ىناؾ ايدي تعمؿ تحت 

أ يرفض حتى الستار تحركو وفؽ ارادتيا واىوائيا , فضاًل عف المال البارزاني ابتد
طمباتو التي يفرضيا عمى الحكومة بعدما يجد باف الحكومة ذات افؽ بعيد المدى 
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وتتميز بالحنكة السياسية التي تبحث فييا عف االستقرار داخؿ البمد وىذا ماال تريده 
 .االيدي الخفية وراء تصعيد المشكمة

ومة المركزية المرحمة االخيرة مف المفاوضات بيف الحك 1299كانت بداية عاـ    
واالكراد, وىذا ما اكدتو صحيفة الجميورية التي نشرت مقااًل افتتاحيًا بعنواف ) 
الحكومة الوطنية ومشكمة الشماؿ ( , اذ نشرت في ىذا المقاؿ  مقابمة مبعوث المال 
البارزاني سردار محمد الى  طاىر يحيى رئيس الوزراء في بدابة االسبوع االوؿ مف 

وضح فييا باف المال البارزاني ال يريد استئناؼ القتاؿ في , ا1299شير آذار 
الشماؿ وكؿ ما يبحث عنو انياء الموضوع لتجنب اراقة الدماء , وطمب سردار محمد 
مف رئيس الوزراء تزويده برسالة الى المال البارزاني يبيف فييا موقؼ الحكومة مف 

لة بيف فييا باف , ذكرت الصحيفة باف طاىر يحيى بعث برسا (911)ىذا المقاء
الحكومة ليس عندىا شيء جديد عما سبؽ مف المباحثات , فقاـ المال البارزاني 

 19بإرساؿ رسالة خطية مع شفيؽ احمد وسردار محمد الى طاىر يحيى مؤرخة في 
مف الشير نفسو , ذكر فييا نقاط مكتوبة بورقة اخرى , وعمى الجانب الحكومي 

 :(911)بات واراقة الدماء , وكانت اىـ النقاط االخذ بيا لتجنب الويالت  والنك

 فيما يتعمؽ بالمنطقة الكردية : -اواًل 

يكوف الموظفوف والمستخدموف في ىذه المنطقة مف االكراد اال عدـ توفر  -أ   
 الكفاءات وذوي االختصاص مف االكراد حيث يستعاف بغيرىـ في ىذه الحالة.

 الكردية يكوف ضمف المنطقة نفسيا اال فينقؿ الموظفيف االكراد مف المنطقة  -ب   

 حالة الضرورة القصوى او طمب مف الموظؼ نفسو . 

                                                           
 1965آذار  28,  447الجمهورٌة , العدد ((283

 المصدر نفسه. (284)
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 استحداث وزارة الشؤوف الكردية بدؿ وزارة اعمار الشماؿ. -ج   

 فيما يتعمؽ بالوظائؼ العامة في الدولة: –ثانيًا 

 يحؽ لالكراد التوظيؼ في كافة وزارات الدولة بنسب يتـ االتفاؽ عمييا.

استخداـ المغة الكردية في الدوائر والمحاكـ في المنطقة الكردية , اما  –الثًا ث
 المخاطبات الحكومية تتـ بالمغة العربية .

 االعتراؼ بحؽ الشعب الكوردي في التنظيـ السياسي –رابعا 

يعدؿ الدستور العراقي المؤقت عمى اساس اف الشعب العراقي جزء مف  –خامسًا 
 االمة

 (919)قرار حقوؽ الشعب الكردي القومية .العربية وا 

 دفع تعويضات لممتضرريف في حوادث الشماؿ . –سادسًا 

 اعادة العشائر العربية الى اماكنيـ االصمية ومغادرتيـ المناطؽ الكردية . –سابعًا 

 حؿ الفرساف وتجريدىـ مف السالح واعادتيـ الى اماكنيـ السابقة . –ثامنًا 

موقوفيف والمسجونيف والمحجوزيف بسبب حوادث الشماؿ اطالؽ سراح ال –تاسعًا 
 ويستحسف اصدار عفو عاـ عف جميع المحكوميف بالقضايا المذكورة.

 عودة االدارات المحمية عمى اساس رقـ واحد اعاله . –عاشرًا 

 احداث لواء باسـ دىوؾ يضـ االقضية التابعة لمواء الموصؿ . –احدى عشر 

 لبيشمركة وبعودة الشرطة والجيش الى عمميـ .قضايا تتعمؽ با –اثنا عشر 
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 تحديد المنطقة الكردية عمى اساس الحدود الجغرافية لكردستاف العراؽ.  –ثالثة عشر 

وعمى اثر ىذه الرسالة المذكورة وصفت صحيفة الجميورية في مقاؿ ليػػػػػػػػا المػػػػػػػػال    
انتقالو اخرى بانو في كامؿ عقمو  البارزاني بالمجنوف الذي اختؿ عقمو لكنو ينتقؿ الى

وتفكيره لكف بعممو ىذا ما ىو اال عمياًل او وسيطًا اراد تحقيؽ ما ارادوا منو مف وراء 
 .(919)الحدود واستمـ ثمنو مقدمًا ازاء ىذه الميمة وال سيما الفقرة الثالثة عشر

عراقية مف اف ما ورد مف عبارات تيديد ووعيد مف قبؿ المال البارزاني لمحكومة ال   
خالؿ الرسائؿ المرسمة مف قبمو الى الحكومة العراقية , انما يعطي صورة واضحة 
بانو قد اعد العدة لتمرد جديد بعدما استطاع خالؿ ىذه المدة مف المفاوضات اف 
يتمقى دعمًا ماديًا وعسكريًا اعتقد بانو يؤىمو الى مجاراة الجيش العراقي, وىذا كاف 

ياده الذيف ال يريدوف الخير لمعراؽ, وقد تعاممت الحكومة وىمًا صنعتو افكار اس
العراقية بأسموب راقي يتالئـ مع حجـ المشكمة الكردية كونيا بيف الحيف واالخر توفد 
المسؤوليف الكبار لمتفاىـ مع الجانب الكردي , وىـ جاديف في نواياىـ لحؿ المشكمة 

واقفو مما ادى الى رفض كؿ الكردية , لكف تبيف اف الجانب الكردي متقمب في م
مقترحات الحكومة العراقية التي كانت تبحث عف تجنب الرد العسكري لممتمرديف, 
ويظير باف ىناؾ عوامؿ خارجية اقميمية تتالعب في افكارىـ , ويراد مف ذلؾ تأـز 
الوضع الداخمي لمعراؽ واراؾ الحالة السياسية مع استنزاؼ القدرات االقتصادية 

 قاؼ التطورات الحاصمة داخؿ البمد.العراقية واي

رغـ كؿ الجيود التي بذلت لتجنب القتاؿ , كانت النتيجة النيائية ليذه     
, وحمؿ كؿ جانب الطرؼ اآلخر 1299نيساف  1المفاوضات نشوب القتاؿ في 
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مسؤولية استئناؼ القتاؿ , الذي شمؿ اغمب المناطؽ الكردية التي كاف يسيطر عمييا 
 .(911)ني المال البارزا

, عمى  1299توترت العالقات بيف الحكومة العراقية واالكراد اكثر في بداية عاـ    
 اثر

اغتياؿ العقيد المتقاعد بدر الديف مصطفى متصرؼ لواء اربيؿ في داره في احد  
ضواحي بغداد, وقد اتيمت منظمة )الفدائييف االكراد( باغتيالو بوصفو مؤسس منظمة 

و دور بارز في مقاومة جماعة المال البارزاني, مما دفع فرساف صالح الديف, ول
الحكومة إلى اعتػقاؿ الشخصيات الكردية في بغػداد منيػـ رشيد عػارؼ وزيػد احػمد 

 . (912)والعقيػد المتقاعد رشيد جودت  (911)عػثماف

تبيف مف بداية المباحثات اف الطرؼ الحكومي كاف صادقًا في التعامؿ مع     
ي اعطاء مميزات ليـ لكف حسب الرؤيا التي يجدىا الجانب الطرؼ الكردي ف

الحكومي مناسبة بحيث ال تتعارض مع وحدة البالد , لكف الطرؼ الكردي كاف 
متسرعًا بعض الشيء في محاولة فرض شروط عمى الطرؼ الحكومي توحي محاولة 

عسكرية االنفصاؿ مف الجسد العراقي , ولذلؾ تخمؿ ىذه المباحثات استخداـ القوة ال
التي استنزفت الشيء الكثير مف القدرات العراقية البشرية واالقتصادية واالجتماعية , 

بأي جزء مف اجزاء العراؽ عند محاولتو االنسالخ  فضاّل اف الحكومة العراقية ال تفرط
  عف العراؽ. 

                                                           
 .87, ص 8جعفر  عباس حمٌدي , المصدر السابق , ج  (287)

فً اربٌل ,ٌنتمً الى اسرة دٌنٌة  , درس الحقوق فً   1924زٌد احمد عثمان : ولد عام ( (288
, كان 1958جامعة الملك فاروق , اكمل دراسته فً جامعة بؽداد , انتخب نائباً ,عن اربٌل عام 

احد ممثلً االتحاد الهاشمً , كان احد اعضاء الحزب الدٌمقراطً الكردستانً فً مفاوضات 
,  محمد علً الصوٌكري , الموسوعة 1978 وقؾ القتال مع الحكومة العراقٌة . توفً عام

 . 232الكبرى لمشاهٌر الكرد , ص 
 . 1966شباط  17,   6199العمل , العدد   (289)
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َيساٌ  82يٍ  ادلشكهح انكزديح يف عهذ عثذانزمحٍ عارف:  دلثحس انصاَيا
 8591 متىس 82 – 8599

بعد وفاة الرئيس عبد السالـ محمد عارؼ عمى اثر تحـ طائرتو بالبصرة تولى  
, الذي أكد في تصريح 1299نيساف  11عبدالرحمف محمد عارؼ رئاسة الحكـ في 

الكردية , وناشد االكراد خالؿ المؤتمر الصحفي الذي  مشكمةعمى خطورة ال ولو في
, المحافظة عمى وحدة البالد والتعاوف 1299يساف ن 11عقده في القصر الجميوري 

مع اخوانيـ العرب في تاميف سالمة الوطف ورفع المستوى المعيشي ألفراد الشعب 
انني اعتقد اف اخواني االكراد حريصوف عمى تربة وطنيـ وسيمبوف النداء , قائاًل " (921)

حدة مف اجؿ رفع مف اجؿ التكاتؼ مع اخوانيـ العرب وبقية المواطنيف لمعمؿ يد وا
مستو  وطننا وشعبنا الضالي وصيانتو مف االيدي الخبيثة وايدي االستعمار...اننا نؤمف 

االكراد عف طريؽ اعطائيـ الحكـ المحمي الذي يبرز قوميتيـ ويحافظ عمى  مشكمةبحؿ 
 , رئاسػػػػػػة (929)وبعد تسمـ عبد الرحمف الػػػػػػبزاز,    (921)"  عاداتيـ وتقاليدىـ ولضتيـ

                                                           
 .362مجٌد خدوري , المصدر السابق , ص (291)
 . 1966نٌسان  19,  818الجمهورٌة , العدد  (291)
,  1953ق عام , تخرج من كلٌة الحقو 1913عبدالرحمن البزاز : ولد فً عنه عام  (292)

, اعٌد إلى  1956كانون األول  17أصبح عمٌد كلٌة الحقوق, تم اقصاءه من منصبه فً 
أٌلول  21, أصبح رئٌس الوزراء فً  1965أٌلول  6منصبه  أصبح نائب رئٌس الوزراء فً 

, رشح لرئاسة الجمهورٌة ,  1958تموز  14, كان أول رئٌس وزراء مدنً بعد ثورة  1965
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الػػػػػػػػػػوزراء طػػػػػػػالب إلػػػػػػػى تعػػػػػػاوف الجانػػػػب الكردي فػػػػي سبيؿ تجنب القتاؿ واالبتعاد عف 
, وعمى أثرىا اعمنت القيادة الكردية بوقؼ إطالؽ النار لمدة (921)المزيد مف الضحايا 

 شيريف في سبيؿ إعطاء الرئيس عبد الرحمف محمد عارؼ الوقت الكافي في إظيار
, بدأت المباحثات التمييدية بأرساؿ  (921)اىتمامو بمنح الحكـ الذاتي لألكراد 

الحكومة العراقية وفدًا الى المال البرزاني برئاسة المواء الركف شاكر محمود 
(  وعضوية حسف عبدالرحمف و محمد صالح محمود و كاظـ شبر وعمي 929شكري)

رزة , وضـ الوفد شخصيتيف حيدر سميماف مف الشخصيات السياسية العراقية البا
كرديتيف ىما اكـر الجاؼ وزيد عثماف إلى جانب مف الشخصيات السياسية 
واالجتماعية وىـ احساف شيرزاد ونر الديف الواعظ , وأطمؽ عمى الوفد اسـ )رسؿ 

, والتقى الوفد المكمؼ بالمال البارزاني في منطقة كاللة التابعة  (929)السالـ( 
جرى حديث بينيما وكاف المال البارزاني اوؿ المتحدثيف , لمصيؼ كمي عمي بيؾ , و 

اذ قاؿ  لـ اكف في يـو مف االياـ انفصاليًا , ولـ ارغب بيذا االنشقاؽ , واننا تعايشنا 
مئات السنييف عمى ىذه االرض المباركة ويجمعنا الديف الواحد واننا اخوة , وكؿ ما 

ي ظؿ حكـ ديمقراطي , وجاء اطمبو اف احصؿ عمى حقوقنا كاممة ونعيش سوية ف
                                                                                                                                                                      

ٌن اجبروه على التنازل إلى عبد الرحمن محمد عارؾ, قدم استقالته من رئاسة لكن العسكرٌ
. للمزٌد من المعلومات ٌنظر: محمد كرٌم  1973م, توفً فً عام 1966آب  7الوزراء فً 

,  1967تموز  17المشهدانً, عبد الرحمن البزاز ودوره الفكري والسٌاسً فً العراق حتى 
 .243 – 19, ص ص 2112,  مكتبة الٌقظة العربٌة , بؽداد

 .1966نٌسان  24,   28989االهرام  , العدد   (293)
حامد محمود عٌسى , القضٌة الكردٌة فً العراق من االحتالل البرٌطانً الى االحتالل  (294)

 .345, ص  2115, مكتبة مدبولً , القاهرة ,   2114 -1914األمرٌكً 
,  1936تخرج من المدرسة العسكرٌة  1917( شاكر محمود شكري : ولد فً الحلة عام 295

, تسلم مناصب عسكرٌة متعددة ,  شؽل  1948الصهٌونٌة عام  –اشترك فً الحرب العربٌة 
 شؽل منصب , عاد الى بؽداد, 1958 – 1956ٌس اركان الجٌش اللٌبً بٌن عامً ئمنصب ر

اب  11,  927, توفً عام . الجمهورٌة , العدد 1968  - 1966, اصبح وزٌر الدفاع عام  
1966. 

محمود شكحان مصلح الدلٌمً , علً حٌدر سلٌمان, نشاطه الثقافً ودوره السٌاسً فً  (296)
م, رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة , مقدمة إلى كلٌة التربٌة ابن الرشد, 1968العراق حتى عام 

 ؛ إبراهٌم الراوي , من الثورة العربٌة الكبرى الى العراق164, ص  2112جامعة بؽداد, 
 .375, ص 1978, دار الكتب , بٌروت ,  2الحدٌث , ط
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العديد مف الوزراء لممباحثات دوف تحقيؽ اية مطالب وال تعود تمؾ الوفود لممفاوضات 
, وبعد المناقشات توصؿ الطرفاف الى حموؿ مرضية حتى اكد المال البارزاني بقولو ) 

( , واكد الوفد بأف عبدالرحمف البزاز ذو نوايا صادقة لـ يبؽ اي شيء مف خالؼ
 .(921)و حسنةونيت

عاد الوفد إلى بغداد وشرح نتيجة المقاء إلى الحكومة العراقية واخبرىـ باف ىناؾ   
 .(921)وفد كردي مرسؿ مف قبؿ المال مصطفى البرزاني ألتماـ المفاوضات 

استقبؿ عبدالرحمف عارؼ كاًل مف جالؿ الطالباني وحممي عمي شريؼ المنشقيف    
 عف

التياني لو بمناسبة انتخابو رئيسًا لمجميورية , وكذلؾ المال البارزاني , وقد قدما  
تناوال اخر التطورات حوؿ المشكمة الكردية , وابمغاه تحيات المواطنيف االكراد ألنياء 
االقتتاؿ  وتعزيز االخوة الصادقة العربية الكردية , واالنصراؼ الى بناء الوطف 

 . (922)والوقوؼ صفًا واحدًا ضد االستعمار

مبادرة سممية  1299حزيراف  91س الوزراء عبدالرحمف البزاز وثيقة في وضع رئي   
لحؿ المشكمة الكردية بناء عمى مطالب ارسميا المال البارزاني الى الحكومة العراقية 

الذي ترأسو محمد حبيب كريـ , تضمنت  المطاليب  (111)مف خالؿ الوفد الكردي
 (111)االتي :

 خالؿ قائمة متفؽ عمييا.  العفو الشامؿ عف االكراد مف -اواًل 
                                                           

 . 615علٌاء محمد الزبٌدي , المصدر السابق , ص  (297)
 .59, ص9جعفر عباس حمٌدي , المصدر السابق , ج (298)
 21,  1325؛ الفجر الجدٌد , العدد  1966حزٌران   21,  3422المنار , العدد  (299)

 .1966حزٌران 
ٌب محمد كرٌم , وعلً عبد هللا , وصالح ٌوسؾ , ونافذ جالل . حب -ضم الوفد الكردي: (311)

 .1966حزٌران  24,   881الجمهورٌة , العدد  
 .191محمد كرٌم المشهدانً , المصدر السابق , ص  (311)
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 تعييف االكراد حسب نسبيـ في وظائؼ الدولة المدنية والعسكرية.  -ثانيًا 

 إعادة االكراد المرحميف إلى أراضييـ.  -ثالثًا 

 إعادة الجيش العراقي إلى مقراتو االعتيادية.  -رابعًا 

 يـ الثقيمة . حؿ البيشمركة واستيعابيـ في الجيش والشرطة  وتسميـ أسمحت –خامسًا 

مع جالؿ الطالباني وحممي عمي  1299حزيراف  99اجتمع عبدالرحمف البزاز في    
شريؼ , وقد اكدا عمى احتراـ وتقدير الوطنييف االكراد لمجيد الكبير الذي بذلو 
حالؿ االمف واالستقرار عمى اساس االعتراؼ  عبدالرحمف البزاز في وقؼ االقتتاؿ وا 

ية ضمف اطار الوحدة الوطنية العراقية , وقد دعا عبدالرحمف بالحقوؽ القومية الكرد
البزاز االكراد المحافظة عمى وحدة البالد وسالمة اراضيو واف جميع المطالب الكردية 

 سوؼ

 . (119)تتحقؽ عند التزاـ الطرفيف بمبادرتو السممية 

نظر بيف مارس رئيس الوزراء عبدالرحمف البزاز دورًا كبيرًا في تقارب وجيات ال    
الحكومة والوفد الكردي , وايقف اف التفاىـ ىو الحؿ الوحيد لحؿ المشكمة الكردية, 
فقاـ مجمس الوزراء بتشكيؿ لجنة وزارية  ضمت كؿ مف كاظـ الرواؼ وزير العدؿ ,  
محمد العطيو وزير العمؿ والشؤوف االجتماعية  , حسف ثامر وزير البمديات 

 . (111)دولة وذلؾ لغرض تطبيؽ االدارة الالمركزيةواالشغاؿ , فارس الحسف وزير ال

ـ الوفد الكردي, الذي 1299حزيراف  91استقبؿ الرئيس عبد الرحمف عارؼ في     
كاف حاماًل رسالة مف المال البارزاني بمواساة وفاة شقيقو الرئيس عبد السالـ عارؼ. 

عدىـ خيرًا, واكد وبالمقابؿ قدـ ليـ الشكر عمى عواطفيـ وحزنيـ عمى وفاة أخيو, وو 
                                                           

 . 617علٌاء محمد الزبٌدي , المصدر السابق , ص (312)
 . 616المصدر نفسه , ص   (313)
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ليـ أف العرب واالكراد اخوة في ىذا الوطف وعمى الجميع  الوقوؼ والتكاتؼ ضد كؿ 
ما خطط لو االستعمار والتي تيدؼ لتفريؽ الشعب عػػػػف طػػػريؽ اطالة الحرب, 

 . (111)والػػػبقاء يدًا واحػػدة ضد  المغرضيف

ف ) الشعب يؤيد السمطة الوطنية كتبت صحيفة الفجر الجديد  مقااًل افتتاحيًا بعنوا   
في اجراءاتيا بتوطيد االستقرار ( معبرًا عف المقاءات المستمرة والمتواصمة بيف 
الحكومة العراقية والوفد الكردي , فقد اكد المقاؿ باف الجيود الكبيرة والصادقة التي 

اولة تبذليا الحكومة مف اجؿ انياء االوضاع غير االعتيادية في مناطؽ الشماؿ ومح
اعادة االمف واالستقرار لفتح صفحة جديدة مف التضامف االخوي بيف العرب واالكراد 
وجميع القوميات المتآخية , فيذه المقاءات المبنية عمى الصراحة المطمقة واالىتماـ 
بالمصمحة العامة ىو دليؿ عمى تفيـ االطراؼ لظروؼ البالد , فضاًل عف ذلؾ اف 

الشعب بمختمؼ اطيافو , واختتـ المقاؿ اف ارساء ىذه المقاءات قد نالت رضا 
االستقرار في كؿ اجزاء الوطف ىو القضاء عمى عوامؿ الفرقة واستئصاؿ اسباب 

, ونتج (119)الخالؼ , نتيجتو اعطاء الشعب قوة وصالبة في سبيؿ مستقبمو الزاىر
 92عف المفاوضات التي دارت بيف الحكومة العراقية واالكراد صدور بياف 

, الذي اعمنو عبد الرحمف البزاز رئيس الوزراء مؤكدًا عمى رغبة 1299افحزير 
, وقد (119)حكومتو في وضع الحموؿ المناسبة لموضع غير الطبيعي في شماؿ العراؽ

 .(111)تضمف االتفاؽ عمى اثنتا عشرة مادة وىي كما يمي:

                                                           
 . 1966حزٌران ,  24,   881الجمهورٌة , العدد   (314)
 . 1966حزٌران  24,   1329الفجر الجدٌد , العدد   (315)

(306) F. R. U. S. 1964 – 1968, VOIXXI, united states Government 
prinition Washington, 2000. No182 Telegram from the Embassy in 
Iraq to the Department of State Subject: callon president Araf, 
Baghdad, July, 1966. 

 . 1966حزٌران  31,  887الجمهورٌة , العدد  (317)
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معدؿ , اعتراؼ الحكومة العراقية بالقومية الكردية في الدستور المؤقت ال -اواًل 
 واستعدادىا تأكيده في الدستور الدائـ.

استعداد الحكومة العراقية بياف ىذه الحقيقة ووجودىا الحقيقي في قانوف  -ثانيًا 
 المحافظات الذي سيعد عمى اساس الالمركزية.

التعميـ يكوف بالمغتيف العربية والكردية عمى وفؽ ما يحدده القانوف والمجالس  -ثالثًا 
 المحمية

اجراء االنتخابات البرلمانية  ضمف المدة التي حددىا الدستور المؤقت والبياف  - رابعاً 
 الوزاري.

 اخذ مبدأ الكفاءة  بعيف االعتبار في المناصب الوزارية والمناصب االخرى. -خامسًا 

تخصيص لألكراد المنح الدراسية والبعثات الى الخارج  في ضوء الكفاءات  -سادسًا 
ىتماـ جامعة بغداد بتدريس المغة الكردية مع فتح فروع ليا في وحاجة البالد , وا
 المنطقة الشمالية.

الموظفوف الحكوميوف في المحافظات الشمالية سيكونوف مف االكراد وال  -سابعًا 
 يتولى غيرىـ ىذه المناصب اال اذا كاف ىناؾ مصمحة المنطقة

ويكوف لمصحافة دور في  تقضي الحياة البرلمانية بأنشاء منظمات سياسية -ثامنًا 
 الشعب ولألكراد حؽ في ىذه الحقوؽ . ابراز رغبات

عند توقؼ اعماؿ العنؼ سيصدر عفو عاـ عف جميع المشاركيف في ىذه  -تاسعًا أ
االعماؿ في الشماؿ وجميع الذيف صدرت بحقيـ احكاـ الشتراكيـ في اعماؿ العنؼ 

 او لعالقتيـ بيا.

فيف االكراد الى مناصبيـ السابقة وتكوف العدالة عودة جميع المسؤوليف الموظ -ب 
 في التعيينات في المستقبؿ.
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عودة الياربيف الى وحداتيـ عمى شرط اف يتـ ىذا خالؿ شيريف وسيعامؿ اولئؾ  -عاشرًا 
 (111)بعطؼ كما سيمنحوف  عفوًا خاصًا وفؽ الشروط التالية: .

 سمحتيـ.يجب عودة جميع مف كانوا في الجيش والشرطة ومعيـ ا -أ

اعتبار جميع المدنييف ممف حمموا السالح في فترة العنؼ منظمة ممحقة بالدولة  -ب
 وستساعدىـ الحكومة عمى استئناؼ حياتيـ الطبيعية.

 عودة قوة الفرساف الى مراكزىـ عند احالؿ السالـ -ج  

 تخصص جميع االمواؿ التي خصصت لمكافحة العنؼ الى اعمار الشماؿ. -احدى عشرة

اعادة اسكاف االفراد والجماعات الذيف نزحوا مف مناطقيـ او اجموا عنيا وتوفير  -عشرة اثنا
 .وضع امف ليـ 

أرسؿ المال البارزاني برقيات إلى رئيس الجميورية ورئيس الوزراء تعبيرًا عف تأييده    
تحقيؽ ما لمبياف مؤكدًا فييا عف تعبيره الصادؽ في رغبة أبناء الشعب عمومًا عربًا واكرادًا ل

تصبو اليو البالد مف الوحدة الوطنية ليعـ السمـ والرخاء في ربوع الشماؿ , مؤكدًا الى 
 . (112)مؤازرة الحكومة في مسعاىا لتحقيؽ ما ورد في البياف مف فقرات

لتػػػؤكد  1299حزيراف  92اصدر مجمس الوزراء عدة قرارات ليا عالقة ببياف  
دية ومنيا تشكيؿ لجاف إلعادة الحياة الطبيعية وقانوف اىتمامػػػيا العالي بالمشكمة الكر 

 . (111)العفو العاـ لممشتركيف بقضايا الشماؿ

                                                           
 . 1966حزٌران  31,  3432المنار , العدد  (318)
حزٌران  31,  611؛ الثورة العربٌة , العدد  1966حزٌران  31,  637البلد , العدد  (319)

 . 1966حزٌران  31  613؛ العرب , العدد  1966
م 1966تموز,   6و  3( , تارٌخ الجلسات 21الوزراء , سجل ) د. ك. و. قرارات مجلس (311)

؛ د. ك. و.  2( , )الوضع الداخلً فً الشمال( , )وتشكٌل لجان(, ص1و  2, رقم القرارات )
( , )العفو العام عن المتهمٌن فً 6, رقم القرار )1966آب  3(, تارٌخ الجلسة 21سجل )

 3قضاٌا الشمال( , ص



113 
 

بالمشكمة الكردية  1299آب 11التي تشكمت في  (111)اىتمت وزارة ناجي طالب   
حزيراف   92وعدتيا مف اولويات المشاكؿ الداخمية والتي اكدت عمى تطبيؽ اتفاؽ 

حياة الطبيعة في ربوع الشماؿ , وتـ تكميؼ دريد الدمموجي والقاضي بإعادة ال 1299
وزير الثقافة واالرشاد بترجمة العفو العاـ المعمف لممتيميف في قضايا الشماؿ الى 
المغة الكردية واذاعتو في منياج  االذاعة الصوتية والمرئية , وتوضيح كيفية تطبيقو  

 .(119)ليستفيد اكبر عدد ممكف مف االكراد

حػػػػزيراف , واكػػػد  92اجي طالب  باف االكراد كانوا يتباطئوف بتنفيذ قانوف ذكر ن   
 ذلػػؾ

باف السيد مصمح النقشبندي وزير العدؿ في وزارتو كاف الوسيط بينو وبيف المال  
البارزاني , اذ قاؿ اف القضية الكردية ليست مشكمة محمية وانما ىي قضية اقميمية 

ؿ كؿ االكراد , واف ىناؾ الكثير مف زعماء االكراد واف المال البارزاني ال يمث
 . (111)يعارضونو

قامت الحكومة العراقية بإصدار قرار رفع الحجز عف امواؿ المال البارزاني ومعو    
شخص , وجاء ىذا العفو تأكيدًا لموعود التي قطعتيا  911مجموعة مكونة مف 

                                                           
, منح رتبة 1937, دخل الكلٌة العسكرٌة عام  1917ً الناصرٌة عام ناجً طالب : ولد ف (311)

ترفع إلى رتبة مالزم أول  1938( فً كانون الثانً  3مالزم ثاٍن حسب كتاب اإلرادة الملكٌة )
, ترفع فً المناصب العسكرٌة حتى قٌام  1944أٌار  1( فً 4حسب كتاب اإلرادة الملكٌة ) 

نصب وزٌر الشإون االجتماعٌة حسب المرسوم الجمهوري , وعٌن بم 1958تموز  14ثورة  
اشترك فً وزارتً احمد حسن البكر االولى والثانٌة وعٌن  1959شباط  7( فً 115المرقم) 

عٌن  1964تشرٌن االول من العام نفسه , فً عام  7الى  1963شباط  8وزٌراً للصناعة من 
,  1967اٌار  9 – 1966آب  9 فً المجلس الرئاسة المشترك , اصبح رئٌس الوزراء من

 – 615.  حسن لطٌؾ الزبٌدي , موسوعة السٌاسة العراقٌة , ص 1912آذار  23توفً  فً 
. للمزٌد من المعلومات ٌنظر : حٌدر حنون العتابً, ناجً طالب ودوره العسكري  616

 2113, دار الثقافة والنشر الكردٌة , بؽداد  2, ط 1968والسٌاسً فً العراق حتى عام 
 .391-11,ص

 . 369المصدر نفسه , ص (312)
 . 613علٌاء محمد الزبٌدي , المصدر السابق ص  (313)
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مبعدًا ورفع  91ء اوامر بإبعاد الحكومة تجاه االخوه االكراد , كما شمؿ القرار الغا
 .(111)محجوزًا , وذلؾ وفاء الحكومة لمعالجة القضية الكردية  11الحجز عف 

, وقد زار تشريف االوؿ  99في   قاـ عبدالرحمف عارؼ بزيارة إلى شماؿ العراؽ   
خالؿ جولتو الموصؿ واربيؿ, وتفقد مف خالليا القطاعات العسكرية في لواء اربيؿ, 

فييا كممات أكد فييا عمى الدور الكبير والميـ الذي لعبو الجيش في  التي القى
الحفاظ عمى وحدة الوطف وصيانة استقاللو والضرب بيد مف حديد عمى مف حاوؿ 

 .(119)زعزعة األمف واالستقرار في العراؽ

التقى الرئيس عبد الرحمف عارؼ مع المال البارزاني في قرية )جندياف( عمى     
, إذ اسفر المقاء عف تقارب وجيات 1299تشريف األوؿ  92في  مشارؼ راوندوز

النظر في ايجاد مصالحة وطنية مع االكراد, وتـ االتفاؽ معيـ بشأف اعمار المنطقة 
الشمالية لتكوف منطقة تنعـ باليدوء واالستقرار, واخذ االكراد بتسميـ اسمحتيـ الثقيمة 

يؽ السالـ واالستقرار واقتناعيـ باف تعبيرًا عف تعاونيـ مع الحكومة وايمانيـ بتحق
, وأكد المال البارزاني لعبدالرحمف (119)القتاؿ لف يؤدي إلى نتيجة إال الدمار والخراب 

عارؼ إخالص االكراد لوطنيـ واىتماميـ بتقوية اواصر الوحدة الوطنية والعمؿ مف 
 اجؿ مصمحة البالد والمواطنيف , واضاؼ أف االكراد يقفوف ضد كؿ الدعوات
االنفصالية التي يروجيا أعداء البالد وعمالء االستعمار , وقدـ الرئيس عبد الرحمف 
محمد عارؼ ىدية لممال البارزاني )سيارة( , وبالمػػقابؿ قػػػدـ المال البػػاػرزاني صػػػينية 

 فضػػػية منػػػػقوش عمػػػػييا عبػػارة )اإلخوة العربية

 .(111)الكردية(  
                                                           

 . 1966آب  29,  328صوت العرب , العدد  (314)
 . 1966تشرٌن االول  29,  17النصر , العدد  (315)
 . 1966تشرٌن االول  29,  1117الجمهورٌة , العدد  (316)
 . 89, ص دٌنٌس كوماروؾ , المصدر السابق  (317)
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لجديد مقااًل افتتاحيًا بعد عودة عبدالرحمف عارؼ مف نشرت صحيفة الفجر ا    
الشماؿ بعنواف ) الشعب بانتظار النتائج االيجابية لزيارة الرئيس التفقدية ( , جاء فيو 

الذي ال يقبؿ الجدؿ اف الرئيس قد شاىد االوضاع المعاشية بعينو وعرؼ " الشيء 
ما انيـ تحدثوا اليو ما ىو المطموب مف الحكومة لتقديمو لممواطنيف ، والسي

بصراحة دوف واسطة بينو وبينيـ ، ولذلؾ اصبحت الصورة واضحة لما يطالبوف بو 
وتحقيقيا  ، اف زيارة الرئيس الى الشماؿ اعطت حقيقة  اف الوحدة الوطنية في 
ىذا البمد ىي حقيقة مؤكدة اقو  مف كؿ المؤامرات والدسائس التي تبناىا 

طنية في العراؽ سوؼ تكوف اكثر صالبة ومتانة االستعمار ، واف الوحدة الو 
 .(111)ورسوخًا في مواجية تحديات االستعمار

, الذي شغؿ منصب نائب رئيس الوزراء ووزير (112)زار رجب عبد المجيد     
, وعند وجوده في  1291آذار  2الداخمية في وزارة ناجي طالب شماؿ العراؽ في 

الرحمف عارؼ بضرورة مقابمة المال   الموصؿ تـ االتصاؿ بو مف قبؿ الرئيس عبد
البارزاني ألىمية المقاء في توثيؽ العالقة بيف الحكومة العراقية وبيف االكراد, وفعاًل تـ 

كاللو( , وجرى حديث بينيما حوؿ مشكمة االكراد, إذ  –المقاء قرب مفرؽ )راوندوز 
ب بحؿ المشكمة قاؿ المال البرزاني لرجب عبد المجيد أف القيادة العراقية ال ترغ

                                                           
 , 1966تشرٌن الثانً  3,  1439الفجر الجدٌد , العدد  (318)
,  منح رتبة مالزم ثاٍن حسب كتاب اإلرادة  1921ولد فً عنه عام  رجب عبدالمجٌد : (319)

, تدرج فً المناصب العسكرٌة ,عٌن مدٌراً عاماً فً مجلس 1941تموز  5فً  365الملكٌة 
,  1963تشرٌن الثانً 18وزٌراً لألسكان بعد أنقالب , أصبح  1958تموز14االعمار بعد ثورة

, بعد ذلك عٌن  1964آب11( فً 818ُعٌَن سفٌراً فً فٌنا حسب المرسوم الجمهوري المرقم )
, تم 1964كانون االول8( ف1191ًسفٌراً فً القاهرة  حسب المرسوم الجمهوري المرقم )

بمنصب نائب رئٌس الوزراء   (1967آٌار 6 -1966آب  9أختٌاره فً وزارة ناجً طالب )
( , تارٌخ 21د. ك. و. قرارات مجلس الوزراء , سجل) 1999ووزٌر الداخلٌة , توفً عام

د. ك. و. وزارة  3( , ) تعٌن سفٌر فً لندن (, ص7, رقم القرار )1966حزٌران22الجلسة 
 473, ص 25, عنوان الملفة نشرة األخبار , و 214/421312 2/1اإلرشاد , الملفة المرقمة 

للمزٌد من المعلومات ٌنظر: زٌنه حارث جرجٌس, رجب عبد المجٌد ودوره السٌاسً فً  ؛
, رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة, مقدمة الى مجلس كلٌة التربٌة ,الجامعة 1968العراق حتى العام

 . 146-7, ص2113المستنصرٌة,
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الكردية, فأجابو رجب عبد المجيد اف الحكومة ىي مف دعاة حؿ المشكمة الكردية 
ألنيا تؤمف استقرار العراؽ وىي ىدؼ مشترؾ لمصمحة الشعب العراقي بعربو 
واكراده, واف الشعب العربي في العراؽ لف يتخمى عف شقيقو  الكردي ابدًا, وسأؿ 

ي, اذا كانت ىناؾ طمبات حتى يتـ نقميا إلى رئيس رجب عبد المجيد المال البارزان
الجميورية, فقاؿ المال البارزاني , أف لديو طمبًا واحدًا ال غير, ىو طرد جماعة 

, فرد رجب (191)جالؿ الطالباني مف الشماؿ ونقميـ الى أي مكاف آخر في العراؽ 
لمال  البرزاني بأنو ال يمكف ألي حكومة تحتـر نفسيا مف القياـ بيذا العمؿ, وقاؿ ا

أف الحكومة القائمة كانت تدعـ وتساند جماعة جالؿ الطالباني وتمدىـ بالسالح 
والماؿ, فقاؿ لو رجب عبد المجيد,  الكالـ غير دقيؽ, واف الحكومة غايتيا االساسية 

,  (191)أف يسود الوئاـ بيف الطرفيف حتى يعـ السالـ واالستقرار في المنطقة الشمالية 
كالة االنباء العراقية اف المال البارزاني اكد بأنو مف المؤمنيف بالوحدة وقاؿ مندوب و 

الوطنية واف ال يقبؿ عنيا بدياًل واف العرب واالكراد عاشوا في ىذا البمد آالؼ 
السنييف وىـ جسد واحد وتجمعيـ عوامؿ مشتركة مف ديف واحد ومصالح مشتركة 

ع العراقييف مف الشماؿ الى وارض واحدة , ورد عميو رجب عبدالمجيد باف جمي
الجنوب ىـ يؤمنوف بذلؾ واف الحكومة تتبنى ىذا المبدأ في فمسفتيا وعقيدتيا وتعمؿ 
جاىدة عمى تحقيقو بمختمؼ المستويات , واضاؼ باف النتائج التي نبحث عنيا يجب 

وفي نياية المقاء تبادؿ الطرفاف اليدايا , إذ  (199),اف تتوفر فييا النيات الصادقة 
قدـ رجب عبد ـ المال البارزاني إلى رجب عبدالمجيد عمبو سكائر ذىبية بينما قد

, وبعد انتياء المقابمة قاـ رجب (191)المجيد إلى المال البارزاني ىدية )عباءة نايمي(

                                                           
 . 618علٌاء محمد  الزبٌدي , المصدر السابق , ص  (321)
 نفسه .المصدر  (321)
 . 1967آذار  12,  1545الفجر الجدٌد , العدد  (322)
 . 618علٌاء محمد الزبٌدي , المصدر السابق , ص  (323)
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عبد المجيد بزيارة اربيؿ وكركوؾ بعدىا رجع الى بغداد وقدـ تقريرًا الى رئيس 
 . (191)الشمالية الجميورية عف نتائج زيارتو لممنطقة

( , قػاـ 1291تػموز 11-1291تػموز  11ألػؼ طػاىػر يػحيػى وزارتػو الػرابعػة )   
حزيراف ,  92الػمال البارزاني بانتقاد عمؿ الحكومة الجديدة لعدـ التزاميا بتنفيذ بياف 

اذ وجدىا تماطؿ وتتمكأ في تمبيو طمبات الشعب الكردي التي ىي حؽ مف حقوقو 
.  وعمى اثر ىذه االنتقادات بادر رئيس الوزراء طاىر يحيى بزيػػارة  (199)ومكاسبو 

, (199), مع وفد مكوف مف خمسة وزراء 1291أيموؿ  11الى المنطقة الشػػػػمالية في 
اجتمع مع المال البارزاني في الخامس عشر مف الشير نفسو في منطقة كاللو, 

األمور التي تتعمؽ  ونوقش في االجتماع خطط الحكومة إلعمار الشماؿ وكافة
 .(191)بالمنطقة الشمالية 

وقد نشرت صحيفة التآخي الناطقة باسـ الحزب الديمقراطي الكردستاني مقااًل   
افتتاحيًا تزامف مع زيارة طاىر يحيى رئيس الوزراء الى الشماؿ بعنواف ) حوؿ زيارة 

لشماؿ عدة السيد رئيس الوزراء لشماؿ الوطف ( جاء فيو : اف رئيس الوزراء زار ا
مرات وجاء في ىذه الزيارة ومعو مجموعة مف الوزراء ليتفقدوا  المناطؽ الشمالية 
بأنفسيـ واالطالع عمى احتياجاتيـ , كانت لرئيس الوزراء زيارتاف سابقتاف , وقد 
تغيرت االوضاع واستجدت تطورات في المنطقة تممي عميو اف يكوف اكثر حذرًا 

تجاوز كؿ اىؿ النوايا السيئة والمغرضيف والمرتزقة ومقدرة مع رجاؿ الحكومة عمى 
المرتبطيف بجيات خارجية والذيف يبحثوف عف مكاسب ذاتية بتأجيجيـ لمصراع بيف 

                                                           
 . 1967آذار  13,  1139الجمهورٌة , العدد  (324)
 . 1967تموز 11,  71التآخً , العدد  (325)
ر وزٌر الوزراء الخمسة :عبد الكرٌم فرحان وزٌر اإلصالح الزراعً , وادٌب الجاد (326)

االقتصاد, وخلٌل إبراهٌم الزوبعً وزٌر الصناعة, وعبد الفتاح الشالً وزٌر أعمار الشمال, 
؛  1967اٌلول  13,  135وعبد الهادي الراوي وزٌر رعاٌة الشباب . التآخً , العدد 

 .  1967أٌلول  14,   1316الجمهورٌة , العدد 
 . 1967اٌلول  16,  1318الجمهورٌة  , العدد  (327)
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العرب واالكراد عمى حساب المصالح الوطنية والقومية وعمى حساب راحة المواطنيف 
الذيف شاركوا في  , اف العرب واالكراد وكؿ  اتجاىاتو الفكرية والسياسية وحتى اولئؾ

تأجيج القتاؿ ىـ متفقوف اليـو عمى عدـ شرعية االقتتاؿ , اذ برىنت السنوات 
الماضية عمى عدـ جدوى محاوالت شؿ ارادة الشعب الكردي الذي يطالب بحقوقو مع 
تأميف مساواتو مع أبناء الوطف االخريف , أف ما يطالب بو االكراد ىو ال يتجاوز 

حزيراف لـ ينفذ  92وجو االرض , اف ما ورد في بياف  مطاليب  اي شعب حي عمى
منيا اال قضايا بسيطة اما القضايا الميمة والتي تتعمؽ بالمواد االولى والثانية والثالثة  
فقد تباطؤ في العمؿ بيا , ال زاؿ قسـ كبير مف االكراد يقبعوف في السجوف والقسـ 

في البراري دوف سكف , ولـ يعوض  االخر في بطالة خانقة والمتبقوف شردىـ االقتتاؿ
المتضرريف كما وعدت الحكومة, واضاؼ المقاؿ اف االعماؿ االستفزازية التي 
يتصرؼ بيا البعض قد تؤدي الى عدـ الثقة بالجانب االخر , واختتـ المقاؿ باف ىذه 

والجرأة  الزيارة يجب اف تكػػػوف حاسػػػمة فػػػػي كػػػؿ شػػػيء والتػػػي تحتػػاج الى الحػػـز
 . (191) 1299حزيراف  92واالقداـ لحؿ المسالة الكردية وفؽ بياف 

اف ما لوحظ عمى المقاالت التي نشرت في صحيفة التآخي الناطقة بمساف الحزب     
الديمقراطي الكردستاني اظيرت نوع مف الخطاب الذي يوحي بأف الجيات الحكومية  

ىذا سوؼ يؤدي الى ظيور اعماؿ عنؼ تتعمد في ابقاء المشكمة الكردية دوف حموؿ و 
حزيراف  92في المناطؽ الشمالية , وىي تعطي اشارة الى المسؤوليف اما تنفيذ بياف 

 واما ال ىدوء في الشماؿ.

                                                           
 . 1967اٌلول  13,  135التآخً , العدد  (328)
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وعمى ضوء تمؾ التصريحات مػف صحيػفة الػتآخي أوضح , وزير رعػاية اػمشباب    
ا جرى في المباحثات بيف عضو الوفد المرافؽ لرئيس الوزراء م(192)عبداليادي الراوي

طاىر يحيى والمال البرزاني قائاًل : تـ االتفاؽ عمى بعض االمور لمحد مف األوضاع 
الشاذة في المنطقة الشمالية واعتبار االقتتاؿ بيف العرب واالكراد جريمة , وترحيؿ 

ضع العشائر العربية مف كمديناوه, وعودة االكراد الذيف رحموا مف ديارىـ, والمباشرة بو 
البيشمركة في مناطؽ معينة وتقميص فرساف صالح الديف المواليف لمحكومة العراقية 
وتجريد جماعة جالؿ الطالباني وتأليؼ لجنة لدييا صالحيات كاممة لتنفيذ بنود بياف 

 . (111)1299حزيراف  92

بعد المقاء  بيف طاىر يحيى والمال البارزاني كتبت صحيفة التآخي مقااًل افتتاحيًا    
بعنواف ) حوؿ المقاء بيف رئيس الوزراء والبارزاني ( جاء فيو : تحدثت وكاالت 
االنباء واالذاعات عف المقاء بيف طاىر يحيى والمال البارزاني , زيارة طاىر يحيى 
ليست االولى وكذلؾ كثير مف المسؤوليف وقادة الجيش تواجدوا مسبقا وبعدىا تنطمؽ 

ير بوادر االمؿ وحسف النوايا  لموصوؿ الى التصريحات مع تبادؿ العواطؼ  وتظ

                                                           
, درس االبتدائٌة فً عنه , والمتوسطة فً 1917عبدالهادي الراوي : ولد فً راوه عام  (329)

 19, التحق بالمدرسة العسكرٌة الملكٌة فً 1935بؽداد, إلتحق بدار المعلمٌن وتخرج منها عام 
 =شباط 

, تدرج فً 1939آٌار  7( فً 242الملكٌة ), منح رتبة مالزم ثاٍن حسب اإلرادة 1938= 
, ثم عٌن متصرفاً 1963شباط  23المناصب العسكرٌة حتى أصبح آمر معسكر الرشٌد فً 

حسب كتاب وزارة  1963آٌار31, احٌل على التقاعد فً  1963آذار  7للواء الناصرٌة فً 
, ,   1963حزٌران9(  وحسب قرار مجلس الوزراء فً جلسته بتارٌخ 11115الداخلٌة المرقم )

تشرٌن الثانً  14( فً 1128استلم منصب وزٌر الزراعة حسب المرسوم الجمهوري المرقم )
بقٌامة انقالب على نظام حزب البعث فهرب الى خارج العراق وحكم  1971, اتهم عام  1964

. د. ك .و . قرارات مجلس الوزراء , سجل 1988حزٌران  2علٌه باالعدام ؼٌابٌاً, توفً فً 
( , )إحالة متصرؾ على التقاعد( , 11, رقم القرار)1963حزٌران9( , تارٌخ الجلسة 11)

تشرٌن  21و  1963شباط  18فً  1132,  771؛ جرٌدة الوقائع العراقٌة , اإلعداد 4ص
 .   1964الثانً 

؛ عبد الكرٌم فرحان , حصاد  147, ص11جعفر عباس حمٌدي , المصدر السابق , ج (331)
, دار البراق , لندن ,  2, , ط 1968 - 1958تجربة السلطة فً العراق ثورة مذكرات  

 .211 – 219.  ص ص 1996
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حموؿ مرضية لمقضية الكردية وإلنياء واقع مؤلـ ومرير لمشعب الكردي في الجزء 
حزيراف اعمف قبؿ خمسة عشر شيرًا ورغـ ىذه  92الشمالي مف الوطف ... بياف 

المدة فأنو لـ تجف منو اي ثمار ترتقي الى ما ورد في بنوده التي تمس العرب 
كراد باإلضافة الى مسائؿ عديدة تخص الحقوؽ القومية لألكراد والتي تتضمف واال

العفو العاـ عف كؿ المحجوزيف والمعتقميف والسجناء السياسييف واعادة المفصوليف 
الى وظائفيـ وكذلؾ اكد عمى الحياة النيابية بما ينسجـ عنو بإنشاء  بعض 

تعبير عف تطمعات الشعب الكردي التنظيمات السياسية وفسح المجاؿ لمصحافة في ال
, واختتـ المقاؿ باف الحكومة اذا ارادت حؿ المشكمة الكردية فإنيا ستواجو عوائؽ مف 
قبؿ مف ال يريد تجاوز الوضع المتوتر سواء مف سياسييف في السمطة او مف خارجيا 

يؽ اماني , ولذلؾ عمى الحكومة والػػػشعب اجتػػػثاث كػػؿ ىؤالء لكػػػي يتػػػػػػػسنى تحق
 . (111)الشعب الكردي 

شكمت لجنة وزاريو حسب االتفاؽ بيف رئيس الوزراء والمال البارزاني, وكاف عبداليادي     
الراوي احد أعضاء ىذه المجنة, وقد أصر الجانب الكردي عمى تصفية جماعة جالؿ 

شراؼ الطالباني قبؿ كؿ شيء, وانياء قوة الميداف وىي القوة العسكرية المكمفة في اإل
والسيطرة عمى الجانب العسكري في المناطؽ الشمالية, ونقؿ الفرقة الخامسة إلى بعقوبة, 
وعودة القوات الحكومية إلى مواقعيا الرئيسة, وترحيؿ العشائر العربية وجمع البيشمركة في 
مناطؽ معينة عمى شرط ابقاء السالح عندىـ حتى معالجة قضاياىـ, فرفض الوفد 

طالب, إال أف الوفد الكردي أوضح أف ىذه المطاليب تـ االتفاؽ عمييا مع الحكومي ىذه الم
رئيس الوزراء في محادثاتو األخيرة مع المال البارزاني, فقاـ عبد اليادي الراوي بأيصاؿ 

, لكف طاىر يحيى نػفى  1291تشريف األوؿ  9المطاليب إلى رئيس الوزراء في 
, (119)ذا االتػفاؽ بيف االثػنيف غير الذي اعمف في وقتوادعاءاتػيػـ وأكػد انو لػـ يكػف مثؿ ىػ

                                                           
 . 1967اٌلول  17, 139التآخً , العدد  (331)
 . 624علٌاء محمد الزبٌدي , المصدر السابق , ص  (332)
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عمى توجيو رئيس الػػػػوزراء الذي أكػػػػػد انو  1291تشريف الثاني  1فسافرت المجنة في 
متفاىـ مع المال البارزاني عمى كيفية حؿ القضية, واتصموا بالمال البارزاني فاكد بأنو ليس 

, وىدد باحتالؿ فية مجموعة جالؿ الطالبانيعمى استعداد لمتفاوض مع الحكومة قبؿ تص
)بكرة جو( إذا لـ تستجب الحكومة عمى تصفية جماعة جالؿ الطالباني خالؿ 

 .(111)يوميف

 رغـ اىتماـ الحكومة العراقية بالمشكمة الكردية طيمة السنوات الماضية مع تواجدىـ   

جانب الكردي المستمر في المنطقة الشمالية لموصوؿ الى حموؿ مرضية , لكف ال 
دائمًا يحاوؿ عرقمة مسيرة المباحثات بالتيديد والوعيد , وال سيما عندما تقترب 

 المحادثات والمباحثات الى التوصؿ بحموؿ ايجابية لممشكمة الكردية. 

اخبر طاىر يحيى المال البارزاني باف الحكومة العراقية ال توافؽ عمى حؿ فرساف    
يـ وال تستطيع ابعاد جماعة جالؿ الطالباني , صالح الديف وتجريدىـ مف اسمحت

بسبب ضغط القادة العسكرييف عمى عبدالرحمف عارؼ , مما اصبح تحقيؽ مطالب 
االكراد في غاية الصعوبة , ىذا شجع المال البارزاني بالتحرؾ نحو السميمانية مع 

ؿ لمياجمة منطقة بكرجو مقر جال 1291تشريف االوؿ  2الؼ مقاتؿ مف اتباعو في 
الطالباني , لكف القوات الحكومية طوقت المنطقة بقوات عسكرية مجيزة بعشريف 

 .(111)دبابة لمدفاع عنيا , فوجد المال البارزاني واتباعو صعوبة في اقتحاميا

كاف الحوار السياسي ىو الغالب في ىذه المرحمة كونيا لـ تؤدي الى حرب في    
مف جانب االكراد لكف الجانب المنطقة الشمالية برغـ وجود بعض الخروقات 

الحكومي استطاع بحكمتو اف يتجاوزىا لتجنب الصداـ بيف الطرفيف ,وىذا ما اظيرتو 
االحداث عمى الساحة العػػػراقية , ولكف كاف المال البارزاني يتخمى عف تعيداتو 

                                                           
 148, ص  11جعفر عباس حمٌدي , المصدر السابق , ج  (333)
 . 226ق , ص شكٌب عقراوي , المصدر الساب (334)
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ووعوده مع الجانب الحكومي  ونجد اف الحكومة العراقية قد اعطت ووفرة لألكراد مف 
ؽ وحياة طبيعية دوف المساس بقوميتيـ او ثقافتيـ وىذا لـ يحصؿ عميو االكراد حقو 

 مف اية دولة مف الدوؿ االقميمية لألكراد المتواجديف عمى اراضييا .
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  انصانس انفصم

متىس  84وانشخصياخ انعزاليح ويىلفها يٍ ادلشكهح انكزديح االحشاب 
  8591متىس   82 – 8591

 ادلشكهح يٍ ويىلفها انعزاليح وانشخصياخ : االحشاب  االول ادلثحس
 8591شثاط  1 – 8591 متىس 84 انكزديح

 أوالً :احلشب انشيىعي

 انذميمزاطيشاَيًا :احلشب انىطُي                  

 شانصًا : احلشب انىطُي انرمذيي             

 راتعًا : حشب االسرمالل  

 خايسًا : انمىييني انعزب      

                                     سادسًا : احلشب اجلًهىري         

 شثاط 1االحشاب انعزاليح يٍ ادلشكهح انكزديح  يىلف:   انصاَي ادلثحس
 8591 متىس 82 – 8591

 اوالً : احلشب انشيىعي

 طُي انذميمزاطي       شاَيُا : احلشب انى            

 شانصًا : االحشاب انمىييح
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االحشاب وانشخصياخ انعزاليح ويىلفها يٍ ادلشكهح : ادلثحس االول 
                                       8591شثاط  1 – 8591 متىس 84 انكزديح

اما موقؼ االحزاب العراقية مف المشكمة الكردية فقد كاف متباينًا مف حزب الى اخر , 
فقد اثارت حفيظة جميع االحزاب ,  1299فقد كاف موقؼ االحزاب التي نشأت عاـ 

بدليؿ تأكيدىا في منياجيا ىو االحتفاظ بالوحدة العراقية وبحدودىا الطبيعة , فكاف 
(اوؿ االحزاب الذي دعا عمنًا بالحاؽ كردستاف بالعراؽ , اما 119الحزب الحر العراقي)

قية ( فقد اكد في منياجو اف الحزب يعمؿ عمى االحتفاظ بالوحدة العرا119حزب التقدـ)
بحدودىا الطبيعية , لكف عبدالمحسف السعدوف رئيس الحزب اكد عمى مراعاة حقوؽ 
االكراد القومية , مشيرًا الى عدـ تكرار اخطاء الدولة العثمانية بإىماؿ حقوؽ 

( فقد  خال منياجو مف اي مادة تتعمؽ باألكراد  , 111الطوائؼ , بينما حزب الشعب)
السعيد الذي كاف في حينيا يشغؿ منصب  اما حزب العيد فقد عرض رئيسو نوري

("الئحة قانوف المغات المحمية" الذي اكد عمف 111رئيس الوزراء عمى مجمس النواب)
                                                           

335
, وٌطلق علٌه الحزب  1922اٌلول  3الحزب الحر العراقً : اسسه محمود النقٌب فً ( 

تشرٌن الثانً فً العام نفسه اسس صحٌفة  العاصمة , قاطع انتخابات المجلس  5المعتدل , فً 
. حسن لطٌؾ 1924التؤسٌسً , انتهى دور الحزب فً الحٌاة السٌاسٌة العراقٌة فً اواخر عام 

 .215ة السٌاسة العراقٌة , ص موسوع, الزبٌدي 
336

السناد  1925حزب التقدم : هو اول حزب برلمانً اسسه عبدالمحسن السعدون فً آب ( 
وزارته الثانٌة , تكون الحزب من خمسٌن نائباً , كان الحزب ٌتمتع بنفوذ عشائري كبٌر فً 

جلس النواب تولى المحافظات الجنوبٌة , وعندما استقال عبدالمحسن السعدون  لتولٌه  رئاسة م
تشرٌن االول  16رئاسته جعفر العسكري ثم عاد السعدون لرئاسته , اصدر صحٌفة التقدم فً 

 1931, بعد انتحار السعدون  توزع اعضاءه بٌن االحزاب االخرى انتهى فً تموز  1928
 .144 .المصدر نفسه , ص

337
ً , وهو اول حزب برئاسة ٌاسٌن الهاشم 1925كانون االول  3حزب الشعب :تؤسس فً ( 

تموز  اصدر صحٌفته الشعب اال انها عطلت  25برلمانً معارض ٌنازع حزب التقدم, فً 
وصدرت بدل عنها صحٌفة نداء الشعب  , ترك الهاشمً الحزب وحصول بعض اعضاءه على 
مناصب عالٌة  فً الحكومة  ادى انتهاء  دور الحزب فً المعارضة . قابل محسن كاظم 

( دراسة تارٌخٌة , اطروحة دكتوراه  1968 – 1958لعراق ) ا ة الحزبٌة فًالركابً ,الحٌا
 . 26, ص 2111, , كردستان ؼٌر منشورة , مقدمة الى جامعة كلٌمنتس العالمٌة  

338
مكتب الدراسات والبحوث المركزي ,  -المكتب السٌاسً للحزب الدٌمقراطً الكردستانً  (

 . 11 – 9 ص , ص 1971 – 1946موقؾ االحزاب السٌاسٌة العراقٌة من القضٌة الكوردٌة 
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اف تطبؽ المغة الكردية في محاكـ اقضية معينة في الوية اربيؿ والسميمانية وكركوؾ 
 , واف تكوف رسمية ولغة لمتعميـ في االقضية نفسيا , لكف كاف تطبيقيا ضيقاً 

( , اما حركة االخواف المسمميف فقد كاف موقفيا غامضًا تجاه المشكمة 112جدًا)
الكردية , ألنيا كانت تنظر الى الحركة الكردية  كحركة قومية بالمعنى السمبي , 
وىناؾ اتياـ تجاه االخواف المسمميف بانيـ يكيموف بمكياليف , ويصفوف الحركة 

 (.111المشبوىة)الكردية  بالعصبية او الجيالة القومية 

شيد العراؽ بعد انتياء الحرب العالمية الثانية تطورًا ممحوظًا في وعي وتطور    
االفكار والتيارات السياسية وظيورىا بشكؿ  تنظيمات واحزاب سياسية , حممت 
ايديولوجيات مختمفة , مما دفع الحكومة العراقية السماح لالحزاب السياسية ذات 

رسة نشاطيا السياسي عمى اثر قانوف صدر في نيساف االتجاىات المختمفة بمما
(,بينما رفضت احزاب اخرى مف بينيا الحزب 111اجازت فيو خمسة احزاب) 1219

(, بسبب اتجاىاتو االنفصالية وقيادتو العشائرية , وبعد 119الديمقراطي الكردستاني)
,  (111والعراؽ عف طريؽ حمزه عبداهلل) اتصاالت بيف القيادة الكردية في ايراف

                                                           
339

 . 163 – 162 ص لٌالؾ حمد امٌن عزٌز , المصدر السابق , ص (

(
341

ر عباس مظفر , المإسسة العربٌة , بٌروت جوزٌؾ براوي , العراق الجدٌد  , ترجمة : نمٌ 
؛ مٌفان عارؾ عبدالرحمن  , االحزاب السٌاسٌة العراقٌة والقضٌة  147, ص  2114, 

دراسة تارٌخٌة  , رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة , مقدمة الى  – 1958 – 1946الكردٌة  
 .125, ص  2117مجلس كلٌة اآلداب , جامعة الموصل , 

341
 الخمسة: الحزب الوطنً الدٌمقراطً وحزب االتحاد الوطنً وحزب االستقاللاالحزاب (  

, لعراقٌة وحزب الشعب وحزب االحرار. عبدالرزاق الحسنً , تارٌخ االحزاب السٌاسٌة ا
 . 135ص
بعد االتصاالت بٌن قادة  1946الحزب الدٌمقراطً الكردستانً : تؤسس فً العراق عام  342)

الحزب الدٌمقراطً الكردستانً االٌرانً , و تم اصدار صحٌفة باسم االكراد فً العراق وقادة 
, وفً  1951روزكاري ناطقة عنه , واطلق علٌه حزب البارتً  وعقد مإتمره الثانً فً اذار 

حاول الدخول الى جبهة االتحاد  1957عقد مإتمره الثالث ,  فً عام   1953كانون الثانً  26
,   وحصل على  1958مل بحرٌة بعد سقوط النظام الملكً الوطنً لكنه فشل فً مسعاه , ,ع

 – 265 ص . حسن لطٌؾ الزبٌدي , موسوعة السٌاسة العراقٌة , ص1961اجازته عام 
266. 

(
343

, 1951 -1946حمزه عبدهللا : أمٌن عام الحزب الدٌمقراطً الكردستانً لألعوام )  
1959 ,) 
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اسفرت في النياية الى تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني , اذ عقد مؤتمره االوؿ 
وانتخب المال البارزاني رئيسًا فخريًا لمحزب , عممًا اف المال  1219اب  19في 

 (.111البارزاني كاف في االراضي االيرانية)

يجد اف   اف المتطمع لالحداث السياسية في العراؽ بعد سقوط النظاـ الممكي   
االحزاب القومية العربية قد شيدت قوة مؤثرة عمى الساحة السياسية االحزاب 

في العراؽ فقد عبرت عف موقفيا الواضح عف طريؽ منياجيا او والحركات السياسية 
النشرات او التصريحات التي ادلى بيا سياسيو تمؾ االحزاب , وكانت اغمب االحزاب 

ة الكردية , عمى الرغـ مف اختالؼ الصيغة التي تدعو الى ايجاد حؿ سممي لممشكم
تعاممت بيا تمؾ االحزاب في نوع الحقوؽ وآلية اعطائيا  لالكراد , فيناؾ مف االحزاب 
اشارت الى الشراكة بيف القوميتيف ضمف الوطف الواحد , واحزاب اخرى دعت الى اعطاء 

ال مف قريب وال مف بعيد ,  الحكـ الذاتي لالكراد , واحزاب لـ تشر الى المشكمة الكردية
وعمى اثر اندالع القتاؿ في شماؿ العراؽ بدأ التبايف في مواقؼ االحزاب والقوى السياسية 

,  وظيرت عمى (119)في محاولة الوصوؿ الى حموؿ سممية لتفادي استمرار القتاؿ 
الساحة السياسية احزاب  متعددة عبرت عف وجية النظر التي طرحتيا مف خالؿ  بياناتيا 

 وصحافتيا واىـ ىذه االحزاب ىي:  

 الحزب الشيوعي   -اواًل 
                                                                                                                                                                      

, وبعد عقد المإتمر 1946م فً آب اشترك فً تؤسٌس حزب" شورش" ,انتخب أول أمٌن عا
( اعترض على نتائج المإتمر 1951آذار  14 -13الثانً للحزب الدٌمقراطً الكردستانً )

وأسس تنظٌم جدٌد باسم" الحزب الدٌمقراطً التقدمً الكردستانً فً العراق " , " الجبهة 
ٌة مقراً له, وفً عام التقدمٌة للحزب الدٌمقراطً الكردستانً "واتخذ التنظٌم مدٌنة السلٌمان

إبراهٌم احمد على الحزب الدٌمقراطً الكردستانً أصدر الحزب فصل = =بعد سٌطرة 1951
حمزة عبد هللا من الحزب , لكن جهود التً بذلها الحزب الدٌمقراطً الكردستانً نجحت فً 

تحاد , كان من المإٌدٌن " لجبهة اال1959إعادته إلى صفوفه, تولى منصب رئاسة الحزب عام 
الوطنً" على أثر ذلك تم طرده من الحزب بعد تصفٌة الجناح الماركسً. ٌنظر : صالح 

 . 57-56  ص , صٌارات السٌاسٌة فً كردستان العراقالخرسان , الت
344

 .115 – 114ثائر السعدي , المصدر السابق , ص( 
 1958الكردٌة ) موقؾ االحزاب السٌاسٌة فً العراق من القضٌة جواد كاظم  البٌضانً ,  (345)

 . 54, ص  2114( , دار العباد , بؽداد ,  1968 –
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بيف صفوفو مجموعة مف  1211آذار  11( منذ تأسيسو في 119الحزب الشيوعي)ضـ 
وحدة القوميتيف العربية والكردية وكافة الى  تو في بداية ظيورهدعو وكاف  االكراد , 

 االقميات االخرى اذ رفع الحزب طرح الكثير مف حموؿ وشعارات في سبيؿ حؿ المشكمة
الكردية , اذ اكد في اىدافو اػمػمعػمنة منذ الػبداية عمى طػرد المستعػمػريف واالستقالؿ 

 (.111راقية)الػكامؿ لالكػراد وضماف الحػقػوؽ  الثقافية  لكؿ االقميات الع

ومف الجدير بالذكر اف الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ تأسيسو خاض  صراعًا 
مع الحزب الشيوعي , اذ تـ اعتبار االكراد اقمية كالتركماف , ونكر الحزب الشيوعي 
وجود المنظمات الديمقراطية كالشبيبة والطمبة والنساء ,مع نظرة الحزب الشيوعي بانو 

واالكراد في مرحمة االربعينيات , فضاًل عف اف الحزب الشيوعي عد قائدًا لمعرب 
الحركة الكردية حركة برجوازية اقطاعية ليس ليا صمة بالحركات التحررية , استمرت 
الػخالفات فػي وجيات النظر مػدة ست سنوات ومػف بعدىا تحسنت العػالقة بيف 

  .(111الطرفيف)

لديمقراطي الكردستاني في االنتفاضة قاـ الحزب الشيوعي بمساندة الحزب ا   
, والتي طالب الحزب  1299الفالحية في قرى سيؿ اربيؿ التي حدثت عاـ 
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هو أحد األحزاب السٌاسٌة الٌسارٌة فً العراق, ٌعتبر من األحزاب  -الحزب الشٌوعً :( 
العرٌقة على الساحة السٌاسٌة العراقٌة الذي لعب دورا مهما فً التارٌخ السٌاسً الحدٌث فً 

فهد( دوراً بارزاً فً بناء خالٌا الحزب ,اٌد الحزب انقالب  العراق , لعب ٌوسؾ سلمان ٌوسؾ(
, وانظم منهم الى ) جمعٌة االصالح الشعبً (  1936تشرٌن االول  29=  =بكر صدقً فً

,وكان للحزب الشٌوعً موقفاً صرٌحاً ومإٌداً للقضٌة الكردٌة . قابل محسن كاظم الركابً , 
 .57 -56ص ص المصدر السابق,

347
؛ ازهار صبٌح ؼنتاب الكعبً , الصحافة  35, ص المصدر السابقجواد كاظم البٌضانً , ( 

دراسة وصفٌة للفنون الصحفٌة فً صحؾ ) طرٌق الشعب , التآخً ,  -الحزبٌة فً العراق 
( , رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة مقدمة الى 1/11/2113 – 1/5/2113البٌان ( للمدة من )

 . 47, ص  2115عة بؽداد , مجلس كلٌة االعالم , جام
348

اركان حمه امٌن رشٌد الزرداوي , نشؤت الحزب الدٌمقراطً الكردستانً مع الحكومات ( 
, اطروحة دكتوراه ؼٌر منشورة ,  2113لؽاٌة  1946واالحزاب السٌاسٌة العراقٌة للمدة من 

 49, ص   2112 كردستان,  مقدمة الى مجلس كلٌة العلوم السٌاسٌة , جامعة سانت كلٌمنتس ,
– 51 . 
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الديمقراطي الكردستاني بتوزيع االراضي عمى الفالحيف ورفض اعماؿ السخرة 
واالىانة والغاء االتاوات , ومما بادر اليو الحزب الشيوعي بمشاركة كوادره ىذه 

 عف قيامو بتقديـ مذكرة الى الحكومة مطالبًا فييا بتوزيع االراضي االنتفاضة , فضالً 
عمى القالحيف والغاء نظاـ الدعاوي واطالؽ سراح الفالحيف المحتجزيف البرزانييف 

(, وفي 112السجناء السياسييف  , وكذلؾ طالب باتحاد الشعبيف العربي والكردي)
فقد اكدت في احدى فقراتو "  1299تقرير المجنة المركزية لمحزب الشيوعي في ايموؿ 

اف االستقالؿ الذاتي وفؽ اتحاد اختياري كفاحي اخوي تدبير موقت بظروفو تقتضي 
مصمحة الشعبيف ) العربي والكردي ( وبصورة جمية مصمحة الشعب الكردي نفسو 

القومية الكػػردية ، وال يمػػػػكف اف  ، وىو بيذا المعنى ليس حاًل نيائيًا لممسألة
 .(191")ؽ تقرير المػػػصير لالمة الكرديةبدياًل عػػػف حيكوف 

طرح الحزب الشيوعي في االوؿ مف 1291تموز  11منذ االياـ االولى لثورة    
عمى االحزاب السياسية العراقية رؤيتو في حؿ المشكمة الكردية وىي  1291ايموؿ 

نفسو , االعتراؼ المبدئي بحقوؽ االكراد واىميا االعتراؼ بحؽ تقرير مصيره 
الكردية ,  –ومكافحة الحركات االنفصالية , والعمؿ مف اجؿ تقرير االخوة العرية 

والتمسؾ بالمادة الثانية مف الدستور المؤقت  , وعمؿ الحزب الشيوعي العراقي عمى 
كسب االكراد مف خالؿ استقبالو المال البارزاني عند عودتو مف المنفى , عندما نظـ 

مظاىرة ترحيبًا بعودتو  , ومما اكد  1291ريف االوؿ تش 9الحزب الشيوعي في 
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قٌس عبدالحسٌن الٌاسري , الصحافة العراقٌة والحركة الوطنٌة من نهاٌة الحرب العالمٌة (  
 الثانٌة

 . 212 – 211, ص  1978, دار الحرٌة بؽداد , 1958وحتى ثورة تموز  

(
351

الً الحزب الشٌوعً العراقً , سٌاستنا وطرٌقنا لحل المسالة القومٌة الكردٌة فً العراق ح 
 1962آذار  6 –دٌمقراطٌاً عادالً ,تقرٌر اللجنة المركزٌة للحزب الشٌوعً العراقً  بؽداد 

 . 233, ص  1971, كانون الثانً ,  11مجلة الثقافة الجدٌدة  , العدد 
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موقفيـ انيـ استقبموا العوائؿ الكردية في البصرة ووضعوا مف انصارىـ حمايات 
 (191البارزاني) مدججيف بالسالح لحماية المال

حاوؿ الحزب الشيوعي االستئثار بالحكـ محاواًل الييمنة عمى السمطة مف خالؿ    
لو , ولذلؾ قاـ برفع  قاسـ رئيس الوزراء واعتباره الذراع اليميف التقرب الى عبدالكريـ

باشراؾ الحزب الشيوعي في الحكومة واالعتماد 1291تشريف الثاني 9مذكرة في 
عميو , فقد اكدت صحيفة اتحاد الشعب الناطقة بمساف الحزب الشيوعي في عدة 

الشيوعي , لكف بعد مقاالت توضح فييا اىمية االشتراؾ في الحكومة مف قبؿ الحزب 
حاوؿ عبدالكريـ قاسـ تقميص  1292تموز  19 – 11احداث كركوؾ الدموية في 

اذ قاؿ فييا  1292تموز  12نفوذىـ وال سيما بعد خطابو في كنيسة مار يوسؼ في 
" اف ما حدث في كركوؾ اشجبو شجبًا تامًا وباستطاعتنا اف نسحؽ كؿ مف يتصدى 

, كنتيجة لمحزازات  واالحقاد والتعصب  الى ابناء شعبناباعماؿ فوضوية
 (.199االعمى")

بيف فيو موقفو مف التحركات  1291اب  99اصدر الحزب الشيوعي بيانًا في    
العسكرية لمجيش العراقي في المنطقة الشمالية , معتبرًا اف ىذه التحركات تثير 

نتيجة الشكوؾ في بدأ عمميات عسكرية مرتقبة ضد االكراد , وىذا الموقؼ جاء 
لمنوايا السيئة التي يقوـ بيا المتمرديف في شماؿ العراؽ ضد الجيش العراقي مع دوافع 
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, الحزب الشٌوعً العراقً وموقفه من التطورات الداخلٌة سٌؾ عدنان ارحٌم القٌسً ( 
( ,  اطروحة دكتوراه ؼٌر منشورة , مقدمة الى مجلس كلٌة 1979 – 1968والخارجٌة ) 

 .31, ص  2113االداب , جامعة بؽداد , 
352

, دار المرصاد ,  2سمٌر عبدالكرٌم , اضواء على الحركة الشٌوعٌة فً العراق , ج (  
 . 94- 92 ص , ص بٌروت , د . ت
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االقطاعييف المشجعة الحداث فوضى في سبيؿ عدـ تطبيؽ قانوف االصالح الزراعي 
 (.191), وابقاء نفوذىـ بقوتو في المنطقة الشمالية

ايموؿ  11, اذ اصدر بيانًا في  ابدى الحزب الشيوعي موقفو مف اندالع الحرب في كردستاف  
, انتقد فيو قياـ الحكومة باستخداـ القوة العسكرية وقصفو القرى الكردية , مؤكدًا ضرورة 1291

استجابة الحكومة لمطالب االكراد , ووصؼ بياف اخر صدر في اليوـ التالي اف الحممة عمى 
واطالؽ سراح المعتقميف , ودفع كردستاف بالبربرية, داعيا الى انياء القتاؿ واصدار عفو عاـ 

 تعويضات لممتضرريف مف جراء العمميات العسكرية, فضالً  عف مطالبتو ضرورة اقامة نظاـ
بوجو برلماني ديمقراطي فيو ضماف لمحريات والحقوؽ الديمقراطية لمشعب العراقي عامة واالكراد

 . (191)خاص  ضمف اطار الوحدة العراقية 

دت المجنة المركزية لمحزب الشيوعي اجتماعًا خرج بتقرير عق1291في تشريف الثاني    
اف الحزب الشيوعي في العراؽ ىو الوحيد الذي حوؿ المشكمة الكردية جاء فيو : " 

يعترؼ حؽ االكراد بتقرير مصيره بنفسو ، بما فيو حؽ االنفصاؿ واالتحاد مع بقية 
 (.199")االكراد خارج العراؽ في حالة تحرر تمؾ االجزاء

, نتيجة لألزمة التي حصمت بيف عبد الكريـ قاسـ 1291في نياية عاـ    
والشيوعييف , أوضح الحزب الشيوعي سياستو تجاه القضية الكردية بما يأتي 

(199): 

إف العراؽ بحدوده الجغرافية يضـ كردستاف وىو بذلؾ يضـ قوميتيف متآخيتيف  -اواًل 
 العربية والكردية.

                                                           
353

دراسة فً القوى السٌاسٌة والصراع  –محمد كاظم علً , , العراق فً عهد عبدالكرٌم قاسم ( 
 . 217, ص1989,, الٌقظة العربٌة , بؽداد ,  1963- 1958االٌدٌولوجً 

 . 94, ص  1988, تموز  9مجلة الثقافة الجدٌدة , العدد  (354)
355
 .181سمٌر عبدالكرٌم , المصدر السابق, ص  ( 

؛ ستار  139 – 138 – 137 ص ماجد عبدالرضا , القضٌة الكردٌة فً العراق  , ص (356)
 . 75 – 74 ص محمد عالوي الحٌانً , المصدر السابق , ص
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 جزء ال يتجزأ مف العراؽ .إف االكراد ىـ  –ثانيًا 

إف االستعمار ىو الذي جزء ) كردستاف( وىو الذي وقؼ ضد نشوء قومية  -ثالثًا 
 في كردستاف.

 ينبغي فضح سياسة االضطياد والتمييز تجاه الكرد ومحاربتيا بجرأة وحـز .  -رابعًا 

ة الوطنية تثقيؼ الجماىير العربية في العراؽ بروح التسامح وحمؿ البرجوازي -خامسًا 
 العربية في العراؽ عمى العمؿ الذي يتجاوب مع مطامح الشعب الكردي وحقوقو .

 تقع مسؤولية العمؿ الدائب والصحيح في خدمة حقوؽ الجماىير الكردية -سادسًا 

 ومستقبميا عمى عاتؽ القوى الوطنية والقومية في كردستاف. 

المشترؾ مع الجماىير العربية  الطريؽ الوحيد في الظرؼ الراىف ىو الكفاح -سابعًا 
 في العراؽ.

العمؿ عمى ضماف األستقالؿ لكردستاف العراؽ يفتح أماـ الشعب الكردي  -ثامنًا 
 طريؽ

 التحرر الكامؿ الشامؿ والوحدة القومية لألمة العربية والكردية بأسرىا. 

 والوحدةاالعتراؼ المتبادؿ بحؽ تقرير المصير وطموح الشعبيف إلى التحرر  -تاسعاً 
 القػومية.

بعنواف )سياستنا  1299اصدرت المجنة المركزية لمحزب الشيوعي تقريرًا في اذار    
 .(191) عاداًل ( وطريقنا لحؿ المسألة الكردية في العراؽ حاًل ديمقراطياً 
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 .217 – 216 ص المصدر السابق , ص محمد كاظم علً,(  
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الى وقؼ القتاؿ في  1299نيساف   91دعا الحزب الشيوعي في بياف لو في      
لضغط الجماىيري عمى الحكومة لمجموس الى طاولة كردستاف , وذلؾ عف طريؽ ا

المفاوضات مف اجؿ احالؿ السالـ , وعمى اثر ذلؾ خرجت مظاىرات في بغداد 
مف الشير نفسو طالبت بحؿ المشكمة في كردستاف بالطرؽ السممية  91بتاريخ 

(191) . 

ديمقراطية كتبت صحيفة طريؽ الشعب مقااًل افتتاحيًا بعنواف ) السمـ في كردستاف وال   
ىما سبيؿ االستقرار ( اذ اكدت الصحيفة عمى الحكومة اتباع سياسة واضحة وناجحة 
واعادة النظر في سياستيا عمومًا وسياستيا تجاه المشكمة الكردية بشكؿ خاص , الف 
السياسة الي اتبعتيا ادت الى تدني شعبيتيا وعبرت عف مدى فشميا باستخداميا االسموب 

طي في الحكـ القائـ عمى استخداـ ادوات القمع واالكراه والتعسؼ وتفرقة الفردي الالديمقرا
الصفوؼ , وعمى الحكومة الكؼ عف االستعانة بالمؤسسات والمجالس القمعية واالحكاـ 
العرفية , واالستعانة بمجاف تحقيقية لحؿ االزمة في الشماؿ , عف طريؽ االتصاؿ بمف 

فأف حقف الدماء ىو مسؤولية الحكومة , ويجب حمموا السالح والتفاىـ معيـ , ولذلؾ 

اف االستعمار ىو المستفيد مف استمرار عمييا الشعور بالمسؤولية مع ادراكيا 
اذ اف القضية  استخداـ القوة العسكرية ,اف الحكومة اوغمت في ,  (192)القتاؿ

الكردية اصبحت قضية اضطياد شغب بأكممو , وىذا ال يمكف الوقوؼ متفرجيف 
سواء عربًا او اكرادًا , واف محاولة اخضاع القومية الكردية بالقوة لو عواقبو الوخيمة , 
وكونيا منافية لمصمحة الشعب العراقي كمو , ويجب عمى االحزاب الوطنية والقومية 

                                                           
 . 95, ص 1988, تموز  9  مجلة الثقافة الجدٌدة , بؽداد , العدد (358)
 . 1962, حزٌران   3طرٌق الشعب , العدد   (359)
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ؽ اف تؤكد وجودىا  مف ممارسة دورىا ومسؤوليتيا الوطنية اف تنطؽ العربية في العرا
 .(191)كممة الحؽ وعدـ الصمت ازاء ما يجري في شماؿ العراؽ

كانوف الثاني  91اصدرت لجنة بغداد التابعة لمحزب الشيوعي نشرة داخمية في   
ت , اشارت فييا الى تحقيؽ السمـ في الشماؿ , واف المشكمة الكردية احتم 1291

المكانة االولى في مجمؿ الوضع السياسي في العراؽ , واف جميع القوى رسخت كؿ 
 .(191)امكانياتيا اليادفة لحؿ المشكمة الكردية

 ثانيًا: الحزب الوطني الديمقراطي

اوؿ حزب سياسي عمني اىتـ بالحقوؽ القومية  (199)كاف الحزب الوطني الديمقراطي  
الكردية  فقد نص منياجو باف الحزب ال يفرؽ بيف العراقييف سواء العرب او االكراد 
وعمى اختالؼ طوائفيـ ومذاىبيـ وقومياتيـ وىـ متساوييف في الحقوؽ والواجبات, 

واصراره   وكاف الحزب الوطني الديمقراطي ىو اكثر االحزاب تفيمًا لمقضية الكردية
عمى حميا بالطرؽ السممية حرصًا عمى وحدة العراؽ واستقراره , ولذلؾ تصدى رئيسو 

والتي  1219كامؿ الجادرجي بجرأة ضد المعاىدة العراقية التركية التي عقدت عاـ 
تيدؼ الى قمع الحركة القومية الكردية في كؿ مف العراؽ وتركيا , مما ادى الى 

                                                           

(
361

الحزب الشٌوعً العراقً , سٌاستنا وطرٌقنا  من المسؤلة الكردٌة فً العراق حالً  (
. مجلة الثقافة الجدٌدة  1962دٌمقراطٌاً عادالً ,تقرٌر اللجنة المركزٌة للحزب , بؽداد , آذار 

 . 221, ص  1971ً كانون الثان 11العدد 
361
 .267سمٌر عبدالكرٌم , المصدر السابق , ص (  
362

بعد موافقة وزارة الداخلٌة  1946نٌسان  2الحزب الوطنً الدٌمقراطً :  تؤسس فً بؽداد  ( 
نٌسان جرى انتخاب اول لجنة ادارٌة مركزٌة , وانتخب كامل الجادرجً رئٌساً  26,وفً 

اهات الٌمٌنٌة والٌسارٌة اتجاهات متصارعة وهً , االتجاربع للحزب , ظهرت فً الحزب 
 من المعلومات والوسط والشٌوعٌة , ادت الى حدوث انقسامات وتٌارات داخل الحزب. للمزٌد

  . 43 - 42قابل محسن الركابً , المصدر السابق , ص  ٌنظر :
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اف بعض عباراتو تسبب اثارة  (191)عراقية لكامؿ الجادرجياتياـ الحكومة الممكية ال
 .(191)شعور الكراىية والبغضاء بيف العرب واالكراد

الحزب الوطني الديمقراطي  اشار  وعندما اجيزت االحزاب في العيد الجميوري   
الى حقوؽ االقميات والفئات االخرى غير   1291منياجو الصادر في عاـ  في

العربية في جميع ارجاء الوطف العربي كاألكراد مثاًل وانيا معترؼ بيا في الدوؿ 
االتحادية ومضمونة في حقوقيا ,وقد حدد موقفة مف المشكمة الكردية مف خالؿ 

اف الواجب االساسي لمشعب  صحيفتو االىالي الناطقة بمساف الحزب , اذ ذكرت "
تموز  14الكردي ىو المحافظة عمى الجميورية العراقية وتطوير مكاسب ثورة 

 .(199)" التي عجمت في وصوؿ القو  الديمقراطية في كردستاف العراؽ

وجد الحزب الوطني الديمقراطي نفسو اماـ تطورات المشكمة الكردية مف واجبو الى    
اؿ العراؽ , فدعا الى الجموس عمى طاولة المناقشات محاولة تيدئة االوضاع في شم

لذلؾ تبنى الحزب الوطني الديمقراطي نيجًا ثابتًا تجاه المشكمة الكردية استيدؼ مف 
خاللو ايجاد حؿ سممي إليقاؼ القتاؿ في شماؿ العراؽ مع حرصو العالي عمى الحفاظ 

ؿ صحيفة االىالي عمى وحدة العراؽ وتعزيز اواصر المحبة, فقد تجسد ذلؾ مف خال
الناطقة بمساف الحزب التي كتبت مقااًل افتتاحيًا لتيدئة الوضع المضطرب , اذ ذكرت " اننا 
ال يمكف اف نتبنى الشعارات المخمصة التي رفعيا معنا اخواننا االكراد في جميع اطوار 

كاف كفاحيا  الوطني , ونحف عمى ثقة اف تعمقيـ بيذه الشعارات الصادقة ىو اكثر مما 
في اي وقت سبؽ بعد اف اصبحت االماؿ الوطنية الكبرى في قبضة ايدينا وىذه الشعارات 

                                                           
راسته  فً بؽداد , وهو من عائلة ثرٌة اكمل د 1897كامل الجادرجً : ولد فً بؽداد عام  (363)

, انتمى الى حزب الشعب عام  1926دخل مدرسة الحقوق وتخرج منها عام  1921فً عام 
تم حزب االخاء الوطنً  شؽل منصب وزٌر االشؽال والمواصالت فً وزارة حكمت  1931

اسس الحزب الوطنً  1946( , فً عام  1937اب  17 – 1936تشرٌن االول  29سلٌمان )
شباط  1, توفً فً  1959اٌلول  21رئاسته , استقال من الحزب فً الدٌمقراطً وتولى 

 . 477 – 476 ص . حسن لطٌؾ الزبٌدي , موسوعة السٌاسة العراقٌة , ص1968
364

 .15 – 14 ص المكتب السٌاسً للحزب الدٌمقراطً الكردستانً   , المصدر السابق , ص( 
365
 .212محمد كاظم علً ,المصدر السابق , ص (  
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كانت وال تزاؿ: عمى صخرة االتحاد العربي الكردي تتحطـ  مؤامرات االستعمار", واستمر 
كامؿ الجادرجي رئيس الحزب الوطني الديمقراطي في اىتمامو بالمشكمة الكردية اذ عقد 

, ركز فيو عمى موضوع المشكمة الكردية  1299نيساف  99ي داره بتاريخ مؤتمرًا صحفيًا ف
وبيف موقؼ حزبو منيا ,وعد الحؿ السممي الديمقراطي ىو االنسب لممحافظة عمى استقرار 
العراؽ ووحدتو , والنظر الى المشكمة نظرة واقعية وحميا بشكؿ سريع, مشيرًا الى وجود 

ومية اصيمة ال يمكف تجاىؿ حقوؽ ىذه القومية ضمف عوامؿ كثيرة تؤكد باف االكراد ىـ ق
 .(199)اطار الوحدة العراقية

اثارت اراء كامؿ الجادرجي حوؿ المشكمة الكردية حفيظة عبدالكريـ قاسـ والتي ايدتو 
صحيفة العيد الجديد  التي تيجمت عمى كامؿ الجادرجي , وذلؾ بمقاؿ افتتاحي 

كما ىو ( , فقد تعرضت الى آرائو في المشكمة الكردية وقالت  بعنواف ) الجادرجي
بانو " ليس ىناؾ قضية كردية .., ىناؾ عصابة تمردت وخرجت عمى اىداؼ ثورة 
الرابع عشر مف تموز ... وعمدت الى اعماؿ سطو وارىاب ال تختمؼ في طبيعتيا 

ديد وشكميا عف اعماؿ المصوص وقطاع الطرؽ " , وشبيت صحيفة العيد الج
 .(191)البارزانيالجادرجي بالمال 

كما صرح الجادرجي لصحيفة الشعب المبنانية اشار فيو الى اجتماعو المذكور    
 سابقاً 

, قائاًل " موجز ما ذكرتو اف قضية االكراد قضية اساسية  1299نيساف  99في داره  
تبنتيا االحزاب الوطنية في العيد السابؽ وال سيما الحزب الوطني الديمقراطي الذي 

يعتبر الوطف العراقي ميدانًا لمتعاوف الحر عمى اساس نص في منيجو عمى اف الحزب ) 
واالكراد وغيرىـ مف العناصر التي يتكوف منيا الشعب  المصمحة المشتركة بيف العرب
                                                           

شباط  8  – 1958تموز  14عادل تقً البلداوي , الحزب الوطنً الدٌمقراطً فً العراق  (366)
 . 181 - 178 ص ,  مطبعة المٌناء , بؽداد , د. ت  , ص 1963

 . 181ا المصدر نفسه , ص  (367)
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اف قضية االكراد نشأت منذ زمف بعيد نظرًا الفتقار االكراد لحقوقيـ ( ... "العراقي
القومية ... والبحث عف ايجاد الحؿ الصحي  لقضية اساسية ال يجوز تأخير حميا 

مى انو مجرد تمرد وسنكوف مخطئيف كؿ الخطأ اذا نظرنا الى ما يجري االف ىناؾ ع
, وركز في حديثو عمى اف  االكراد بأنيـ يعيشوف في المنطقة (191)"او عصياف

الشمالية مف العراؽ ويتحدثوف لغة خاصة بيـ معترؼ بكيانيا , وىناؾ عوامؿ 
تجعؿ منيـ امة اصيمة ولذلؾ ال يمكف االلتفاؼ وىضـ حقوقيا , مؤكدًا اف 

االطراؼ يؤدي الى حؿ المشكمة  وجود النية الصادقة والحسنة عند جميع
وتجنب اراقة الدماء, واف بقاء المشكمة معمقة بدـو حموؿ  سيؤدي بالضرر عمى 
العرب واالكراد معًا , واف االكراد يطالبوف بالوحدة رافضيف االنفصاؿ , وانيـ 

 .(192)يطالبوف بتحقيؽ كيانيـ وابراز دورىـ وتراثيـ القومي

الى عبدالكريـ قاسـ رئيس الوزراء مف قبؿ مائة  1299تـ رفع مذكرة  في ايار   
مفكر عربي مف بينيـ كامؿ الجادرجي ايدوا فييا فكرة اقامة الحكـ الذاتي لالكراد دوف 
االنفصاؿ عف الوحدة العراقية , وقد دعوا فييا الى اجراء مفاوضات مع االكراد , 

ممف وقعوا عمى لكف عبدالكريـ قاسـ رفض الفكرة بشكؿ قاطع وقبض عمى ثمانية 
 (. 111العريضة وحكـ عمى بعضيـ بالسجف مدة خمس سنوات)

طالبت صحيفة االىالي المسؤوليف العراقييف بالنظر الى المشكمة الكردية نظرة   
جدية وواقعية لموصوؿ  الى حموؿ مناسبة , كما اقترحت صحيفة المواطف قياـ 

                                                           
 . 1963كانون الثانً  31,  254المواطن , العدد  (368)
 . 275المصدر السابق ؛ قابل محسن الركابً , المصدر السابق , ص  (369)

371
 .257, ص  دي , المصدر السابقلٌث عبدالحسن الزبٌ ( 
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الكردي ألنيا الطريؽ السميـ الذي باالتصاؿ والتباحث مع الجانب المسؤوليف العراقييف 
 .(111)يحقؽ الطمأنينة واالستقرار لمشعب العراقي مف العرب واالكراد

وؿ باف الحزب الوطني الديمقراطي استطاع خالؿ مسيرتو اف يوضع لو يمكف الق  
بصمات مف خالؿ مشاركاتو الفعالة في جميع مفاصؿ الحياة العراقية , وىذا ناتج 

التي تحمميا مؤسس الحزب كامؿ الجادرجي مع رفاقو االخريف ,  عف المسيرة الزاىرة
فكانت المشكمة الكردية ىي احدى المشاكؿ العراقية الداخمية وعمى االحزاب ذات 

   القوة الشعبية اف تجد حؿ يساعد عمى ابعاد شبح الحرب بيف الحكومة واالكراد. 

 الحزب الوطني التقدمي ثالثًا :  

الذي دعا في منياجو حسب المادة الرابعة المتعمقة  (119) حديدكاف برئاسة محمد 
تعزيز التعاوف الحر واالخوة الصادقة بيف العرب واالكراد بالمشكمة الكردية " 

والتركماف واليرىـ مف القوميات والعناصر التي يتكوف منيا الشعب العراقي لدعـ 
مداوي باف ىذه المادة لـ " اشار الباحث عادؿ تقي الب وحدة الكياف الجميوري القائـ

تكف واضحة المعالـ , كونيا لـ تحدد المحتوى الذي يؤكد فيو حقوؽ االكراد  وما ىي 
, لكنيا كانت اكثر شمواًل مما جاء (111)االلية التي يجب العمؿ بيا لكيفية تحقيقيا

بو منياج الحزب الوطني الديمقراطي  اذ دعا الى الشراكة بيف العرب واالكراد , 
الحؽ لالكراد بممارسة معتقداتيـ وتقاليدىـ الخاصة واالحتفاظ بخصوصيتيـ  واعطى

                                                           
 .  181عادل تقً البلداوي , المصدر السابق , ص (371)
فً الموصل , أنهى دراسته االبتدائٌة فً الموصل عام  1917محمد حدٌد : ولد عام  (372)

,  1931, حصل على شهادة تخرج لالقتصاد والعلوم السٌاسٌة من جامعة لندن عام  1922
,  1958كان عضو فً جماعة االهالً عٌن وزٌراً للمالٌة فً وزارة عبدالكرٌم قاسم فً تموز 

, عندما سمح لالحزاب بالعمل السٌاسً اسس حزباً   1961ٌسان ن 23ثم اعفً عن منصبه 
جدٌداً اطلق علٌه الحزب الوطنً التقدمً . حسن لطٌؾ الزبٌدي , موسوعة السٌاسة العراقٌة , 

543 -544 
عادل تقً البلداوي , الحزب الوطنً التقدمً فً العراق فً العهد الجمهوري االول ,  (373)

 . 131, ص  1998مجلس كلٌة االداب , جامعة بؽداد , اطروحة دكتوراه مقدمة الى 
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ضمف اطار الوحدة العراقية , واكد الحزب مف خالؿ صحيفتو باف الروابط الموجودة 
بيف العرب واالكراد في الوطف ىي القاعدة التي تصب في مصمحة البالد وتخدـ 

 .(111)الحركة التحررية ضد القوى االستعمارية

اما صحيفة البياف الناطقة عف الحزب الوطني التقدمي فقد كتبت مقااًل اوضحت    
فيو االخوة العربية الكردية بعنواف ) تآخي العرب واالكراد في الجميورية العراقية 
يفرضو مصيرىـ المشترؾ ومصالحيـ الموحدة ( , اشارت فيو بأف الحديث في الوحدة 

كراد , وىو مف المواضيع الحساسة التي ليا مساس العراقية لو اىميتو بيف العرب واال
بمعيشة المواطنيف العراقييف بعربيـ واكرادىـ واالقميات العراقية االخرى, وىاجمت 
الصحيفة الحزب الديمقراطي الكردستاني باإلشارة اليو دوف ذكر اسـ الحزب محممة 

ف االطار اياه ما حصؿ في شماؿ العراؽ , بانو باإلمكاف معالجة المسائؿ ضم
الوطني العاـ , واضافت الصحيفة " ... ومما ال يختمؼ فيو اثناف اف العراؽ منذ اف 
وجد كيانو وجدت فيو ايضًا قوميات عربية وكردية وسواىا كانت تعيش عمى الدواـ 
في وئاـ واخاء وسالـ , وفي تعاوف وثيؽ ينبعث مف مواطنة سميمة وشعور 

دة..." , واختتمت الصحيفة مقاليا بانو البد مف بالمصالح المشتركة واالىداؼ الواح
الوقوؼ بوجو االستعمار وتقميـ اظافره والعمؿ عمى رص الصفوؼ بيف جميع مكوناتو 

 (.119لتحقيؽ الظفر في المياديف التي  تخص حياة الشعب بكافة قومياتو ) 

نؼ والتمرد اشارت صحيفة البياف مرة اخرى في مقااًل افتتاحيًا بعنواف ) اساليب الع    
استخدميا االستعمار واعوانو لتصديع الوحدة الوطنية ( , اشارت عمى حدوث اعماؿ عنؼ 
وخروج عف القانوف في شماؿ العراؽ , ادى الى اضطراب االوضاع فييا وحدوث تمرد 

الحكومة العراقية , وخمؽ فوضى ىددت امف المواطنيف واستقرارىـ , واف ىذه عمى 
المجاميع التي سمكت ىذا السموؾ ليس عندىا مبرر شرعي بقدر ما ىو اال محاولة 

                                                           
 . 79, جواد البٌضانً , المصدر السابق , ص  (374)

375
 .1961اٌلول  13,  399صحٌفة البٌان , العدد ( 
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الحصوؿ عمى مكاسب شخصية مدعومة مف االستعمار بتوفير االمواؿ الالزمة ليا 
فو المكشوفة , وحاولت الصحيفة مع اغراء العمالء المأجوريف في الوصوؿ الى اىدا

بوضع الحموؿ الناجحة لتجنب الفوضى بالقياـ باإلصالحات االقتصادية واالجتماعية 
المف بمنافعيا عمى المجتمع ودوف التمييز بيف قومياتو االخرى ليعـ االتي تسيـ 

 .(119)واالستقرار في كافة ارجاءه

ة البياف الحػكومة العراقػية في واماـ التصعيد الحكومي العسكري فػقد طالبت صحػيف  
افتتاحي بعنواف ) معالجة الموقؼ يجب اف يرافقيا حرص المواطنيف عمى  مقاؿ

تجنب كؿ ما يخؿ بالوحدة الوطنية ( باتخاذ الوسائؿ السممية واالجراءات الالزمة 
إلعادة االمف واالستقرار في المنطقة الشمالية , واكدت عمى المواطنيف بتجنب كؿ ما 

ر الى شؽ الوحدة الوطنية وتعميؽ الخالفات بيف العرب واالكراد  , ومما جاء في يؤث
المقاؿ "...ولذلؾ يجب اال  تعتبر مسؤولية ىذه االعماؿ الطائشة وما ادت الى 
ضحايا وخسائر تقع عمى عاتؽ ذلؾ النفر القميؿ الذي سخره االستعمار لخدمة 

رض المواطنيف الى اخطار كثيرة اغراضو , والذي سار وراء اطماعو ومآربو, فع
وحثت الصحيفة   (111)ويجب عمى الحكومة اف تحاسب ىذا النفر حسابًا يسيرا..."

الحكومة القياـ باإلصالحات السياسية االقتصادية واالجتماعية التي تيتـ بحياة 
المواطنيف , والبدء بيذه االجراءات الالزمة لتحسيف االوضاع السياسية مما يعطي 

الد االتجاه نحو الحياة الدستورية , مما سيؤدي الى تحقيؽ االصالحات فرصة لمب
مقاومة مؤامرات زيادة تعاوف الدولة مع شعبيا في وضماف استقرار البمد ومف ثـ 

 االستعمار , والتي تؤدي في نياية المطاؼ الى صوف سيادة االمة

                                                           
376

 .1961اٌلول  18,  413صحٌفة البٌان , العدد ( 
 . 1961اٌلول  25,  419البٌان , العدد  (377)
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 .(111)وتحقؽ التقدـ واالزدىار 

الكردية باف ما يدور في الشماؿ  مشكمةحوؿ الصحيفة البياف مرة اخرى اكدت   
بانيا اعماؿ طائشة يقـو بيا مجموعة مف الخارجيف عمى القانوف , واف الذيف يقوموف 
بالتمرد ما ىـ اال خونة وال يمثموف الشعب الكردي , واف المشاكؿ التي اجتاحت 

ة عف المنطقة الشمالية ىو مخطط استعماري اليدؼ االساسي منو اشغاؿ الحكوم
مياميا الرئيسية , ونتيجة الستمرار العمميات العسكرية حمؿ الحزب الوطني التقدمي 

 .  (112)القيادات الكردية مسؤولية االحداث الدموية في المنطقة الشمالية

ظمت المشكمة الكردية تحتؿ مكانًا ثانويًا في منظور الحزب الوطني التقدمي ,    
والتي اصدر فيو  1291كانوف االوؿ  91في وىذا ما ظير في مؤتمره الذي عقده 

ست عشرة فقرة كانت الفقرة ما قبؿ االخيرة منيا تتحدث عف المشكمة الكردية , اذ 
كانت بعيدة عف الوعود التي اختطيا الحزب الوطني التقدمي عند اجازتو والتي وعد 

ـ لموصوؿ بيا جماىيره , اذ دعت الفقرة الى تعاوف االكراد مع حكومة عبدالكريـ قاس
  . (111)الى حموؿ  لمعالجة ىذا التمرد والقائميف عمى التمرد

اف طروحات الحزب الوطني التقدمي قبؿ ايقاؼ نشاطو  بأشير ظيرت عمى بعض     
اتباعو نوع مف التغيير تجاه المشكمة الكردية , اذ نشرت صحيفة البياف مقااًل  افتتاحيًا 

لروابط بيف العرب واالكراد في ىذا الوطف ( , جاء بعنواف ) الوضع في الشماؿ واثره عمى ا
فيو " اف االرتباط بيف العرب واالكراد في الجميورية العراقية يجب اف يقـو في رأينا عمى 
االستمرار في االعتراؼ بالقومية الكردية كشريؾ في ىذا الوطف في كيانو الموحد , دوف 

اتيا , ونحف نقاـو كؿ محاولة لصير اي تمييز أو تفريؽ في جميع حقوؽ المواطنة وواجب

                                                           
 .1961اٌلول  25,  419البٌان , العدد  (378)
؛ جواد كاظم البٌضانً , المصدر السابق 1961تشرٌن االول  18,  428البٌان , العدد   (379)

 .81, ص
 . 136عادل تقً البلداوي , الحزب الوطنً التقدمً فً العراق , ص  (381)
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القومية الكردية في القومية العربية ...  اننا نرى اف ىذه النظرة الى االرتباط بيف العرب 
واالكراد في ىذا الوطف ىي التي تحقؽ مصمحة الجميورية وتخدـ حركة التحرر ضد 

 .(111)االستعمار "

اف الحزب الوطني التقدمي بقى عمى نيجو الذي  ذكر الباحث عادؿ تقي البمداوي   
يعتبر داعمًا لمحكومة مف موقفو تجاه االكراد , بؿ وذىب اكثر مف ذلؾ عندما اخذ 
االعتراض بكؿ جرأة عمى اي حؿ واقعي لممشكمة الكردية يطرحو الساسة 

نيساف  99, فقد صرح كامؿ الجادرجي في اجتماع عقده في  (119)العراقيوف
كد فيو اف ما يجري في المنطقة الشمالية ال يمكف النظر اليو بانو الذي ا 1299

ىناؾ عوامؿ كثيرة تجعؿ مف الكرد قومية اصيمة ال يمكف مجرد تمرد او عصياف , "
فقد ردت ،  (383)تجاىؿ حقوقيا في عصر حقوؽ القومية الذي نعيش فيو " 

امؿ  ، نختمؼ مع " اننا مع احترامنا الراء سيادة االستاذ ك عميو صحيفة البياف
بعض اجوبتو ... جاء  في بحث سيادتو عف الوضع في الشماؿ ، حمواًل بعيدة 
المد  ، ال تعتبر عممية ذات موضوع بالنسبة الى الموقؼ الذي يجابو الجػميورية 
في الوقت الػحاضر ، وذلؾ لعػدـ توفر االحػواؿ التي تػجعؿ تمؾ الػحموؿ فػػي الظرؼ 

  .  (111)"الراىف حمواًل ناجحة 

وجد الحزب الوطني التقدمي بانو بعيد عف توجيات االحزاب االخرى بالنسبة      
لممشكمة الكردية , اذ كاف قريب الى توجيات الحكومة , وال يمكف اف ننسى باف 
محمد حديد رئيس الحزب كاف احد المفاوضيف مع الوفد العراقي بقيادة عبدالكريـ 

متأمال في ذلؾ كسب ود رئيس  ية ,قاسـ حوؿ مسألة النفط مع الشركات االجنب

                                                           
381

 . 1962نٌسان  16,  574البٌان , العدد ( 
 .  136,  ص  لحزب الوطنً التقدمًعادل تقً البلداوي , ا (382)
 . 1962نٌسان  25,  412العهد الجدٌد , العدد  (383)
 . 1962نٌسان  23,  581البٌان , العدد  (384)
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 عبدالكريـ قاسـ عندما وجد الحزب الوطني التقدمي اف , لكنوعبدالكريـ قاسـ الوزراء 
 مستمر في تعنتو اخذ بتغيير منيجو وتوافقو مع االحزاب االخرى .

  رابعًا : حزب االستقالؿ

لعالمية الثانية كانت البدايات االولى لتاسيس  حزب قومي تعود الى ما قبؿ الحرب ا 
( والعناصر القومية 119واثناءىا , ولذلؾ بدأت االتصاالت بيف فائؽ السامرائي)

آذار  19الذي قاـ بتقديـ طمب مع رفاقو في  (119وابرزىـ محمد ميدي كبة)
الى وزارة الداخمية لتأسيس الحزب , واجابت وزارة الداخمية بالموافقة عمى 1219
 .(111الطمب )

(الى تعزيز كياف العراؽ السياسي الذي اكد عمى وحدتو 111االستقالؿ)سعى حزب    
الوطنية  مف خالؿ موقفو ازاء المشكمة الكردية , فكاف في مقدمة االحزاب القومية 

                                                           
385

, درس االبتدائٌة فً المدرسة االمرٌكٌة فً  فً العمارة 1916ولد عام  فائق السامرائً :( 
, ترأس صحٌفة  1928الحقوق عام صرة , اكمل دراسته الثانوٌة فً بؽداد , دخل كلٌة بال

على اثر حركة رشٌد عالً الكٌالنً , اشترك فً  1941, اعتقل عام  1932االستقالل عام 
م للحزب ,,اصدر صحٌفة الجرٌدة عام اواختٌر االمٌن الع  1946تؤسٌس حزب االستقالل عام 

عراق فً عٌن سفٌراً لل 1958تموز  14لتنطق باسم حزب االستقالل , بعد ثورة  1953
, حكم علٌه باالعدام  1959اٌار  26الجمهورٌة العربٌة المتحدة , , استقال من منصبه فً 

. 1979, توفً عام  1963شباط  8, ترأس صحٌفة المٌثاق بعد انقالب  1961ؼٌابٌاً فً اٌار 
 . 451حسن لطٌؾ الزبٌدي , موسوعة السٌاسة العراقٌة , ص 

386
فً سامراء , انتقل الى الكاظمٌة مع والده , شارك فً   1911محمد مهدي كبة: ولد عام ( 

تؤلٌؾ حزب الجمعٌة الوطنٌة الذي اندمج فٌما بعد بالحزب الوطنً , فً عام انتخب نائباً لرئٌس 
فً تؤسٌس حزب االستقالل وانتخب رئٌساً  1946المثنى بن حارثة الشٌبانً, اشترك عام  نادي

حزٌران  16 – 1948كانون الثانً  29حمد الصدر ) له , عٌن وزٌراً للتموٌن فً وزارة م
, توفً 1959شباط  7عضواً فً مجلس السٌادة لكنه استقال فً  1958( , اصبح عام  1948

 .566. المصدر نفسه , ص 1984اذار  27فً بؽداد 
387

  .61محمد كاظم علً , المصدر السابق , ص( 
388

الطلب المقدم من محمد مهدي كبه ,  , على اثر 1946نٌسان  2تؤسس فً  حزب االستقالل:( 
محمد صدٌق شنشل ,  محمد فائق السامرائً , داود السعدي , اسماعٌل ؼانم , خلٌل كنه , 
عبدالرزاق الظاهر , عبدالمحسن الدوري فاضل معلى , رزوق شماس , علً القزوٌنً , 

نٌسان عقد اول  19ذاكرٌن الؽاٌة من التؤسٌس  هو استكمال سٌادة العراق واستقالله , فً 
عقد المإتمر الثانً , وفً 1947نٌسان  18الشؽال المناصب الحزبٌة , وفً  مإتمر للحزب

, وكان  1951تشرٌن الثانً  3عقد المإتمر الثالث ,وعقد مإتمره الرابع فً  1948اٌلول  17
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العربية التي تؤكد عمى احتراـ القوميات االخرى وال سيما القومية الكردية , ووجد 
وبتاريخيـ وعاداتيـ وتقاليدىـ  ال يمنع حزب االستقالؿ بأف اعتزاز االكراد بقوميتيـ 

القوميتيف اف يعيشا  متآخيف كما عاش االجداد في الماضي والحاضر الممموس, كما 
اكدتيا المادة السادسة مف منياج حزب االستقالؿ  التي اكدت عمى الشراكة بيف 
 العرب واالكراد , وكاف مف اكثر االحزاب القومية العربية مساندة لحؿ المشكمة

, ورغـ مواقفو  1291تموز  11الكردية بطرؽ سممية وال سيما قبؿ قياـ ثورة 
االيجابية اتيـ مف قبؿ الحزب الديمقراطي الكردستاني بالفاشية , كونو مف الداعيف 
الى الوحدة العربية ولعب دورًا بارزًا في التحرؾ الوطني وانتيج نيجًا واضحًا في 

 (.112سبيؿ الوحدة القومية)

 1291تموز  11موقؼ حزب االستقالؿ تجاه المشكمة الكردية بعد ثورة كاف     
مع محمد حديد دورًا بارزًا في أقرار المادة  (121)ايجابيًا, إذ أدى محمد صديؽ شنشؿ

الثالثة ضمف مسودة الدستور المؤقت التي تتوافؽ مع مطالب الكرد في الحصوؿ 
س الوزراء عبد الكريـ قاسـ  , عمى حقوقيـ القومية والتي جاءت بدعـ مباشر مف رئي

كذلؾ تمكف محمد صديؽ شنشؿ مف أقناع جماؿ عبد الناصر في بناء محطة اذاعية 
 (.121)1292كردية في القاىرة عاـ 

لدموية اخذت االحزاب القومية بعد احداث انتفاضة عبدالوىاب الشواؼ  وكركوؾ ا   
بريبة , ولذلؾ اصبحت سيما حزب االستقالؿ بالنظر الى القيادات الكردية وال

                                                                                                                                                                      

 . للمزٌد من المعلومات ٌنظر: 1952تشرٌن الثانً عام  2اخر مإتمر عقده وهو الخامس فً 
 . 157 – 136عبدالرزاق الحسنً , تارٌخ االحزاب السٌاسٌة العراقٌة ,  ص 

389
 .68جواد البٌضانً , المصدر السابق , ص ( 

391
 , فً الموصل , درس االبتدائٌة والثانوٌة فً بؽداد 1911محمد صدٌق شنشل: ولد عام  (

, انتمى الى نادي المثنى بن حارثة الشٌبانً , كان من  1933تخرج من معهد الحقوق عام 
انتخب نائباً عن اشترك فً تؤسٌس حزب االستقالل ,المإٌدٌن لحركة رشٌد عالً الكٌالنً , 

,عٌن وزٌراً لالرشاد فً حكومة عبدالكرٌم قاسم االولى, توفً فً كانون  1952الموصل عام 
 .553حسن لطٌؾ الربٌدي , موسوعة السٌاسة العراقٌة , ص .1991االول 

(
 391

 .78ستار محمد عالوي , المصدر السابق , ص(
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القومية غير مستعدة الدراج الحكـ الذاتي في منياجيا او بياناتيا ونشراتيا  القيادات
 (.129الحزبية الداخمية)

ازدادت الفجوة بيف حزب   1291ايموؿ  11بعد احدث التمرد الكردي في    
 االستقالؿ

لتمرد وشرح وجية وقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي حاوؿ تبرير قياـ ا  
نظرىـ واسباب دوافع التمرد , اال اف حزب االستقالؿ واالحزاب القومية العربية غير 

تموز في بداية انطالقيا وانيا  11مؤمنة باختيار موعد التمرد , اذ ترى اف ثورة 
 (121)يؿ تحقيؽ اماني االكراد القوميةبتحتاج الى وقت كافي في س

 خامسًا : القومييف العرب 

نشرت صحيفة ) الوحدة ( السرية والناطقة عف لساف حركة القومييف العرب في     
العراؽ , مقااًل افتتاحيًا بعنواف ) بوحدة النضاؿ بيف العرب واالكراد تتحقؽ اىدافنا ( , 
فقد اكدت عمى وحدة المصير المشترؾ بيف العرب واالكراد في معاناتيـ الحقيقية في 

وحذر المقاؿ عمى مراعاة الواقع الشعبي المؤلـ  في , ظؿ حكـ عبدالكريـ قاسـ 
الشماؿ , ودعت الى حؿ المشكمة بالطرؽ السممية واالبتعاد عف القتاؿ واستخداـ 
القوة العسكرية المفرطة مف قبؿ الحكومة , وقالت باف القوة الحقيقية القادرة عمى 

جماىير الشعبية ايجاد الحموؿ المناسبة ىي قياـ حكـ ديمقراطي يمثؿ ارادة ال
 .(121)اومصالحو

                                                           

 .66 – 65 ص , صناجً جواد , المصدر السابق سعد 392) 
393

 .69ق , ص بجواد كاظم البٌضانً , المصدر السا( 
 .  278, ص  م الركابً , المصدر السابققابل محسن كاظ  (394)
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قومية ىاجمت التمرد عبدالفتاح البوتاني بأف الحركة ال بالكاتبينما ذكر    
حركة انفصالية , واعتبار المال البارزاني وعبدالكريـ قاسـ رئيس  الكردي وعدتو

الوزراء متواطئاف ضد العناصر القومية العربية , وعمى اشغاؿ القوات العسكرية 
العراقية في الحرب الستنزاؼ القوة البشرية واالقتصادية العراقية وعدـ التفكير 

 .(129)ةفي وحدة االمة لمواجية مخططات االستعمار والرجعي

 : الحزب الجميوريسادساً 

( وجماعتو طمبًا الى وزارة الداخمية لمحصوؿ عمى اجازة 129قدـ عبدالفتاح ابراىيـ)
باسـ الحزب الجميوري , وقد ارفقوا مع الطمب منياج الحزب والذي اكدت بعض 
فقراتو باف الحزب يسعى الى صيانة الوحدة الوطنية العراقية عمى اساس متيف  

زب يؤكد والعمؿ عمى تعزيز التآخي بيف القوميتيف العربية والكردية , واف الح
بممارسة القومية الكردية كافة حقوقيا والعمؿ عمى اقامة ادارة ذاتية موحدة لالكراد  

 (. 121ضمف الوحدة العرقية)

وقؼ الحزب الجميوري تجاه المشكمة الكردية بشكؿ ايجابي فقد اشار الى ضرورة    
 حؿ

                                                           
395

 .333, ص داخلٌة فً العراق عبدالفتاح علً البوتانً , التطورات السٌاسٌة ال( 
396

فً عنه  , تخرج من الجامعة االمرٌكٌة فً بٌروت عام  1916ولد عام  عبدالفتاح ابراهٌم :( 
لكنه عاد الى بؽداد  بجامعة كولومبٌا فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 1931, التحق عام  1928

 – 1946, اسس جماعة االهالً , اصبح زعٌم حزب اتحاد الونً من عام  ولم ٌكمل دراسته
 .391. حسن لطٌؾ الزبٌدي , موسوعة السٌاسة العراقٌة , ص 2113, توفً  فً اب  1947

397
 .184 – 183 ص محمد كاظم علً ,المصدر السابق , ص( 
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كف حزب الحكـ الذاتي , لالمشكمة بشكؿ سممي واقترح بوضع صيغة الحؿ المتمثمة ب 
كاف فاقدًا لمقاعدة الجماىيرية مما ادى  انتيائو  بشكؿ اسرع مف االحزاب  جميوريال

 (.121االخرى)

كؿ مساعييا مف اجؿ حؿ المشكمة الكردية حاًل سمميًا  االحزاب العراقية بذلت    
يتالئـ مع قرارات الحكومة التي كانت تتعامؿ مع االكراد بمغة العقؿ , لكف كؿ جيود 

مما ادى الى الصداـ لتزمت االكراد في مطاليبيـ التعجيزية لـ تجدي نفعا  االحزاب
 .المسمح بيف الحكومة واالكراد

   

                               

 -1963شباط  8  االحزاب العراقية مف المشكمة الكرديةموقؼ :  المبحث الثاني
 1968تموز  17

 اواًل : الحزب الشيوعي 

الى ضربات موجعة , ادت  1291شباط  1الشيوعي بعد انقالب تعرض الحزب    
الى انييارىـ وتمزيؽ منظمات الحزب في بغداد وانتياء مقاومتيـ , لذلؾ قررت لجنة 
الفرع الكردي لمحزب الشيوعي االلتحاؽ بالقيادة المسمحة في كردستاف , وقد اصدروا 

مال البارزاني , فكاف ىناؾ توافؽ بيف بيانًا اعمنوا فيو تأييدىـ لمحركة الكردية بقيادة ال
الحركة الكردية والحزب الشيوعي , اذ اف الحركػة الكػردية حاولػت الػحصوؿ عمى 
الدعػـ الداخمي والخارجػي في مفاوضػاتيا مع الحكومة , بينما كاف الشيوعييف 

                                                           
398

 . 278المصدر السابق , ص  قابل كاظم ,( 
 



147 
 

 يحضوف بمساعدة الكتمة االشتراكية المتمثمة باالتحاد السوفيتي والدوؿ الشيوعية
 .(122)االخرى

عندما دخمت الحكومة العراقية في مفاوضات مع االكراد وصؼ الحزب الشيوعي    
تعاني مف  بانيا خطوة ايجابية واستجابة لدوافع وطنية تقدميا الحكومة لالكراد النيا

ازمة اقتصادية سياسية حادة عمى اثر الحصار الذي فرضتو الحكومة العراقية عمى 
المنطقة الشمالية, لكف عندما اعمنت الحكومة بأيقافيا القتاؿ بدؿ الحزب الشيوعي 
مف مناشداتو اذ وصؼ توقؼ القتاؿ بانو انطالقو لفرض ارادة الشعب في تحقيؽ 

نبيًا الى وجود  قوى وطنية في السمطة وخارجيا مازالت الحقوؽ القومية لالكراد  , م
االىداؼ التي يخطط ليا متخمفة في ادراؾ مسؤوليتيا الى مستوى االحداث و 

 والرجعية في محاولة ابقاء المشكمة الكردية دوف حموؿ مرضية لالكراداالستعمار 

(111.) 

 وال سيما افليس مف مصمحة الحزب الشيوعي اف ييدأ الوضع في شماؿ العراؽ ,   

دة ضد طموحاتيـ وافكارىـ الرئيس عبدالسالـ عارؼ والقوى القومية وقفت بش 
 المرتبطة بايدلوجيات خارجية بعيدة عف مبادئ الديف االسالمي.ة السياسي

عندما فشمت المفاوضات انضـ الكثير مف الضباط الشيوعييف الى التمرد في شماؿ  
 االكراد والشيوعييف , حميمة بيف الجانبيفالعراؽ ضد الحكومة  , خمؽ ذلؾ عالقة 

ولكنو ابعد الشيوعييف عف ابداء موقفيـ مف الصراع الدائر في كردستاف , ولذلؾ لـ 
يتبنى الحزب الشيوعي موقؼ معيف تجاه المشكمة الكردية , وبعد االنقساـ الذي 

عمؽ تخمى عف الجوانب الفرعية واىماؿ القضايا المصيرية التي تت 1291حصؿ عاـ 
بالوطف , فقد حاوؿ الشيوعيف في ىذه المرحمة مف المحافظة عمى تحسف عالقاتيـ 

                                                           

 .114جواد البٌضانً , المصدر السابق , ص  (399)
( 411

 .69سٌؾ عدنان ارحٌم القٌسً , المصدر السابق , ص ( 
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بالحكومة واالكراد , وال سيما اف عالقات المال البارزاني بالحكومة كانت جيدة , مما 
 اىتـ 1299ادى الى تحسنيا مع الحكومة بوساطة المال البارزاني  لكنو بعد عاـ 

حمؿ السالح لنيؿ تقرير االكراد الى دية  داعيًا لكر بالمشكمة ا الحزب الشيوعي
 .(111)المصير والحقوؽ القومية والوطنية

الى حمؿ السالح ضد الدولة بحجة تحقيؽ  اف مطالبة الحزب الشيوعي لالكراد   
الحقوؽ القومية ليـ اصبح بما ال يقبؿ الشؾ عجزىـ في مواجية دولة ليا قوتيا 
العسكرية والسياسية وثقميا في المنطقة , وىـ متيقنيف باف التمرد ال يحقؽ النصر 

  اطالقًا لكنيا مجرد اثارة المتاعب لمحكومة الحاكمة. 

 ني الديمقراطي ثانيًا : الحزب الوط

كاف الحزب الوطني الديمقراطي مف اكثر الداعيف الى ايجاد حؿ سممي لمقضية 
الكردية , اال اف الحزب الديمقراطي لـ يرفع شعار الحكـ الذاتي وانو اكتفى بالمطالبة 
بضرورة  حؿ االزمة بالطرؽ السممية مف خالؿ المناشدات والمذكرات التي رفعيا 

يات الحكومية واالكراد , فقد رفع كامؿ الجادرجي مذكرة في اعضاء الحزب الى الج
الى الجيات الحكومية واوساط الراي العاـ  بمعالجة القضية الكردية  1291ايار  19

وتجاوز االنشقاؽ الذي ضرب الوحدة الوطنية , ومعالجة االمور بروح موضوعية 
ية الموجودة في العراؽ  عالية واالعتراؼ بالحقوؽ والواجبات لجميع القوميات المتآخ

, ورفع الجادرجي مذكرة اخرى بعد استالـ عبدالسالـ عارؼ السمطة الفعمية بعد 
كانت في االوؿ مف حزيراف  1291تشريف الثاني  11االطاحة بحكومة البعث في 

انتقد بموجبيا بنود الدستور المؤقت والمتعمقة بالحقوؽ القومية لالكراد ,   1291
مف الدستور المؤقت التي اكدت عمى اف العراقيوف لدى القانوف  12ة مشيرًا الى الماد

                                                           

 .115جواد البٌضانً , المصدر السابق, ص  (411)
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متساووف في الحقوؽ والواجبات ال تميز بينيـ في ذلؾ الجنس او االصؿ او المغة او 
 .(119)الديف 

فقد جاء عمى لساف رئيسو كامؿ  1299حزيراف  92اما موقؼ الحزب مف بياف    
ال يمكف حميا اال باالعتراؼ بحقوؽ االكراد الجادرجي جاء فيو " اف المسألة الكردية 

القومية , واف اقامة حكـ ديمقراطي في العراؽ يشكؿ اقوى ضمانة لحؿ القضية 
الكردية , ويجب اشراؾ االكراد في اي مؤتمر او ميثاؽ وطني فعاؿ عمى انيـ جزء 
رئيس مف الشعب العراقي وعدـ تجاىمو" , واضاؼ "باف البياف يعترؼ بالحقوؽ 

ومية لمشع الكردي  لذا يجب اف ينفذ بنية صادقة مف قبؿ الطرفيف لخدمة العراؽ الق
 .(111)والديمقراطية"

اعتبر كامؿ الجادرجي االكراد قومية  1299حزيراف  92بعد االتفاؽ عمى بياف    
اصمية , وذلؾ مف خالؿ تصريحو لصحيفة التآخي الناطقة بمساف الحزب الديمقراطي 

باف الطريؽ الصحيح لحؿ المشكمة الكردية وترسيخ  1291ار اي 11الكردستاني في 
االخوة العربية الكردية يقـو عمى تحقيؽ الحياة الديمقراطية لكؿ ابناء الشعب العراقي 
, اما عند غياب الديمقراطية سوؼ يؤدي الى ظيور المشاكؿ القومية وادعاء كؿ 

ة بخمؽ نوع مف الفوضى قومية بضياع حقيا داخؿ الوطف الواحد , مما يعطي الفرص
مف قبؿ القوميات المتعددة بحجة الدفاع عف ذاتيا والمحافظة عمى كيانيا , واكد في 
تصريحو عمى دعوتو في اقامة انظمة ديمقراطية تفسح المجاؿ لكؿ قومية في 

 (.111المشاركة باعطاء رأييا في حكـ البالد وادارتيا)

 االحزاب القومية -ثالثًا 

                                                           

(
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 .117جواد كاظم البٌضانً , المصدر السابق, ص   (
 . 285محسن كاظم الركابً , المصدر السابق , ص  قابل(413)

414
 .118جواد كاظم البٌضانً , المصدر السابق ص( 
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القومية فقد استولى التيار القومي الناصري عمى الحكـ الذي تطابقت اما االحزاب 
افكاره مع افكار جماؿ عبدالناصر التي كانت تدعو الى اعطاء االكراد حكمًا ذاتيًا , 
فقد حاولت الحركة االشتراكية العربية مف بناء جبية قومية مع حزب االستقالؿ 

القومية , اذ كانت تدعو الى ضرورة والحزب االشتراكي العربي التي تضـ التيارات 
اعطاء االكراد حكمًا ذاتيًا مف خالؿ تشكيؿ مجمس تنفيذي ينبثؽ مف مجمس تشريعي 

( و تشمؿ اختصاصاتو الشؤوف المحمية 119منتخب تكوف لو ميزانيتو الخاصة)
ف مطالبتيا كاالعمار والتعميـ والعدؿ والشؤوف االجتماعية واالمف الداخمي , فضاًل ع

 (.119كراد في السمطات التشريعية والتنفيذية في العراؽ بنسبة عداد السكاف)ؿ االبتمثي

مؤيدًا ومساندًا لو , اذ دعت الى 1299حزيراف  92كاف موقؼ الحركة مف بياف    
االعتراؼ بحؽ االكراد في تقرير مصيرىـ وذلؾ انسجامًا مع مبادئ االشتراكية 

ورية ديمقراطية شعبية , واعتبر ىذا العالمية بما يضمف  حقوقيـ ضمف اطار جمي
البياف اتفاقًا فيو حموؿ مرضية بيف الطرفيف وانياء الخالفات التي استمرت عقودًا مف 

 (111الزمف)

 ت , جناح قاده عبدااللو النصراويانقسمت الحركة االشتراكية العربية اربع حركا   
ح تزعمو صبحي وجناح قاده ىاشـ عمي محسف  وجناح قاده خير الديف حسيب وجنا

عبدالحميد وخالد عمي الصالح  الذي اطمؽ عميو حزب الوحدة االشتراكي ,  ورغـ 
االنقساـ فاف الحركة بكؿ تياراتيا  اكدت عمى ضرورة ايجاد تحالؼ بيف الحركة 
التقدمية العربية والحركة التقدمية الكردية التي تضمف الحقوؽ القومية لالكراد عمى 

ار جميورية عراقية . وانياء االوضاع االستثنائية في الحكـ الذاتي ضمف  اط
                                                           

 .111ص  المصدر نفسه ,( 415
( ابراهٌم خلٌل العالؾ , عبدالناصر واالكراد , مركز الدراسات االقلٌمٌة , جامعة الموصل 416

 ,انترنٌت
اء الزبٌدي , المصدر السابق ص ؛ علٌ 1966تموز  4,  71( صحٌفة االشتراكً , العدد 417

611. 
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المنطقة الشمالية وسحب الجيش وحؿ الفرساف وانياء الحصار االقتصادي, كما دعا 
حزب الوحدة االشتراكي الى امريف : اوليما ىو تطبيؽ نظاـ الالمركزية , وثانييما 

زراء في عيد حزيراف الذي اعمنو عبدالرحمف البزاز رئيس الو  92تطبيؽ بياف 
 (111عبدالرحمف عارؼ رئيس الجميورية)

كما كاف ىناؾ دور واضح لمشخصيات السياسية مف المشكمة الكردية, فقد كاف    
موقؼ الشيخ محمد رضا الشبيبي , الذي ارسؿ في رئاسة لجنة في عيد عبدالسالـ 

وؿ الى عارؼ إلعادة الثقة بيف العرب واالكراد والتباحث مع المال البارزاني لموص
حموؿ مرضية لحؿ القضية الكردية , فضال عف تقديمو مذكرة الى حكومة 
عبدالرحمف البزاز شارحًا فييا االوضاع السياسية في العراؽ مركزًا عمى حؿ القضية 
الكردية لحقف الدماء واعادة االمف والطمأنينة في شماؿ العراؽ , معبرًا فييا بأف 

, مع مطالبتو بمنح االكراد مطاليبيـ والعمؿ  العرب واالكراد ىـ شركاء في الوطف
باالدارة الالمركزية قائال في ىذا الشأف " ال شؾ اف صيانة الوحدة الوطنية وحقف 
الدماء واعادة االمف والسالـ الى ربوعنا في الشماؿ يتطمب منا درسًا دقيقًا لمقضية 

 (112)الكردية التي طاؿ عمييا االمد..."

, فقد رفض باستخداـ القوة العسكرية ضد االكراد ,  (111)اما موقؼ محسف الحكيـ   
وتحريـ القتاؿ ضد االكراد واخبر صبحي عبدالحميد وزير الداخمية , عمى الحكومة 
العراقية بحؿ القضية الكردية بشكؿ سممي وال يجوز ليا التعامؿ مع االكراد بأسموب 

د انطمؽ محسف الحكيـ في عدـ جواز قتاؿ االكراد يتنافى مع القيـ االنسانية  , وق

                                                           
 . ( ابراهٌم خلٌل العالؾ , المصدر السابق418
( مجول محمد محمود العكٌدي  , موقؾ التٌار االسالمً فً العراق من القضٌة الكردٌة (419

 ., مركز الدراسات االقلٌمٌة 2113 – 1949
(
411

فً النجؾ , وهناك وثائق اشارت بؤنه ولد فً لبنان, كان  1889ولد عام  محسن الحكٌم : (
. حمٌد المطبعً , موسوعة اعالم  1971من عائلة دٌنٌة , استمر على منهجها الدٌنً , توفى 

 691, ص 2111, مطبعة الزمان , بؽداد , 1, ط1وعلماء العراق , ج 
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مف اعتباريف , االوؿ : انو وجد اف المشكمة ال يمكف حميا باستخداـ القوة العسكرية , 
الف ذلؾ نتائجو وخيمة عمى السكاف اكثر منو عمى المقاتميف االكراد الذيف يتنقموف 

ت,  اما االعتبار مف مكاف الى آخر في مواجية القوات العسكرية بحرب العصابا
الثاني اف الحكيـ ال يعد الحكومة المركزية شرعية , ولذلؾ عدىـ طغاة ظممة , وىذا 

 .(111)شمؿ جميع الحكومات السابقة النيا لـ تأتي مف ارادة الشعب

تبيف عمى العمـو اف االحزاب السياسية قد حاولت بأي شكؿ مف االشكاؿ بالوقوؼ   
ة عمى الرغـ مف المضايقات التي واجيتيا لكنيا الى الوصوؿ لحؿ المشكمة الكردي

اعطت موقفيا وىي في حالة النضاؿ السري لتمؾ االحزاب , اال اف الحزب الوطني 
الديمقراطي الذي كاف رئيسو كامؿ الجادرجي عمى صمة قوية بالحكومة قد اعطى 

 صورة واضحة وصريحة تجاه المشكمة الكردية دوف خوؼ او تردد .
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 انفصم انرابع

 3691شباط    8انمىقف اندوني واالقهيمي وانعربي من انمشكهت انكرديت 

 3698تمىز  31 –

    

واالقهيمي وانعربي من انمشكهت انكرديت انمبحث االول : انمىقف  اندوني 

 3691شباط  8 – 3698تمىز  31

 اوالً : انمىقف اندوني

 ثانياً : انمىقف االقهيمي

 ثانثاً: مىقف انجمهىريت انعربيت انمتحدة

  8المشكمة الكردية والتدخؿ الدولي واالقميمي والعربي مف المبحث الثاني : 
 1968تموز  17 – 1963شباط  

 لموقف الدولياوالً : ا

 ثانياً : الموقف االقليمي

 ثالثاً: موقف الجمهورية العربية المتحدة
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ادلثحس االول : ادلىلف انذويل وااللهيًي  وانعزتي يٍ ادلشكهح انكزديح  
 8591شثاط  1 – 8591متىس  84

 اوالً : ادلىلف انذويل

الحساسة في  اىتـ الموقؼ الدولي بشاف المشكمة الكردية والتي تعد مف المشاكؿ  
مستقبؿ العراؽ , وكاف الموقؼ البريطاني واالمريكي واالتحاد السوفيتي التي لعبت دورا 

 . 1291تموز  11بارزًا في المشكمة الكردية بعد ثورة 

 موقؼ االتحاد السوفيتي -أ 

مف  اعترؼ االتحاد السوفيتي بالحكومة العراقية الجديدة بعد اربع وعشريف ساعة   
لثورة ضد ا وخرجت مظاىرات كبيرة في موسكو تساند،  1291تموز  11قياـ ثورة 

التوجيات البريطانية واالمريكية الرامية الى اجياض الثورة , اذ قرر مجمس الوزراء 
العراقي باستئناؼ العالقات الدبموماسية مع االتحاد السوفيتي وارسؿ رئيس الوزراء 

( بيذا الخصوص , 119س الوزراء نيكيتا خروشوؼ)عبدالكريـ قاسـ رسالة الى رئي
اعمنت عف قياميا بمناورات  1291تموز  11وصدر بياف مف االتحاد السوفيتي يوـ 

عسكرية في المناطؽ الحدودية لتركيا وايراف  لتدريب الجيش السوفيتي عمى القتاؿ  في 
لتحذير تركيا وايراف مف االعتداء عمى مناطؽ القفقاس وتركستاف العسكريتيف , وذلؾ 

                                                           

فً مقاطعة كالٌنوفكا بمقاطعة كورسك الواقعة على   1894نٌكٌتا خروشوؾ ولد عام (  412

, حارب الى  1918الحدود الفاصلة بٌن روسٌا وأوكرانٌا , انتسب الى الحزب الشٌوعً عام 
جانب الجٌش االحمر , تدرج فً العمل الحزبً حتى وصل الى عضو فً مجلس السوفٌت 

, ثم بعد ذلك اصبح سكرتٌر اول للحزب الشٌوعً وعضواً مرشحاً للمكتب  1937االعلى عام 
نصب ٌعتبر شاؼلة من اهم قادة االتحاد السوفٌتً الممٌزٌن  , حكم وهو م 1939السٌاسً عام 

. للمزٌد من المعلومات  1971اٌلول  11, توفً فً  1964الى  1963االتحاد السوفٌتً من 
مشاهٌر القادة  –ٌنظر : مجموعة من الباحثٌن, موسوعة المشاهٌر السٌاسٌٌن فً العالم 

 – 162, ص 2112ر الصداقة العربٌة , بٌروت , , دا 1, ط 3العسكرٌٌن والسٌاسٌٌن , ج 
167. 



155 
 

( وارسمت الحكومة السوفيتية في التاسع 111العراؽ وال سيما تجاه المنطقة الشمالية)
رسالة الى رؤساء حكومات الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا  1291عشر مف تموز 

سوفيتية  واليند , بأف أي اعتداء عمى الحكومة العراقية الجديدة سيؤدي الى ردود فعؿ
 (.111عنيفة , فضاًل عف طمبيا بانسحاب فوري لقوات تمؾ الدوؿ مف المنطقة)

التي شرح فييا  1291بعد زيارة المال البارزاني الى موسكو في تشريف االوؿ   
وضع االكراد بشكؿ خاص والعراؽ بشكؿ عاـ , موضحًا مف احتماؿ قياـ االكراد  

يـ المساعدة في النواحي العسكرية والمادية بتمرد ضد الحكومة العراقية , طالبًا من
, فتعيد االتحاد السوفيتي بتقديـ كؿ ما يحتاجو االكراد مف خالؿ ارساؿ عتاد 
واسمحة الى شماؿ العراؽ في منطقة وادي ) دولة ىوري ( الذي يقع وراء جبؿ 
شيريف شماؿ برزاف , لكف ىذه الوعود لـ تنفذ ألسباب سياسية تالفيًا لرصدىا مف 
قبؿ الحكومة العراقية , مما يؤدي الى توتر العالقات العراقية السوفيتية , لكف بعد 
عودة المال البارزاني مف موسكو تـ التنسيؽ بيف االكراد والسفارة السوفيتية 
اليصاؿ مبال  مالية عف طريؽ ) ناسكوؼ ( وىو السكرتير االوؿ في السفارة , 

راء االسمحة ىو الحزب الديمقراطي اما المكمؼ بتسمـ المبال  المخصصة وش
الكردستاني في اربيؿ والسميمانية , أذ تـ شراء ثالثة االؼ قطعة بيف شيري ايار 

 (.119وتوزيعيا الى المتمرديف) 1291وايموؿ 

 الموقؼ البريطاني                  -ب

                                                           
413

نوري عبالحمٌد العانً , عالء جاسم محمد الحربً , تارٌخ الوزارات العراقٌة فً العهد (  
 .145 -144, ص 2115بؽداد  –, بٌت الحكمة  2,ط 1, ج 1968 – 1958الجمهوري 

 . 91 – 91( مٌهظان محمد حسٌن البامرنً , المصدر السابق, ص  414
 .199( سمر فضال عبدالحمٌد محمد , المصدر السابق ص  415
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مف خالؿ قياـ   1291تموز  11حاولت بريطانيا تدخميا في التصدي لثورة    
تموز  11ر البريطاني في بغداد ارساؿ برقية سرية الى الحكومة البريطانية في السفي

بأف الفرصة المتوفرة في استغالؿ  االكراد لوجود حركة متنامية االنفصاؿ  1291
 . (119)عف العراؽ  واقامة دولة تتمتع بحكـ ذاتي

مف مف اب ارسمت وزارة الخارجية البريطانية برقية الى سفيرىا في طيراف في الثا  
تحثو عمى تشجيع ايراف وتركيا لمتحرؾ ضد العراؽ  القتساـ كردستاف العراؽ  1291

فيما بينيا اذا تدخمت الجميورية العربية المتحدة ومحاولتيا اقامة دولة كردية في شماؿ 
 (. 111العراؽ كدولة حاجزة بينيا وبيف االتحاد السوفيتي)

عف التدخؿ البريطاني في العراؽ  تحت  فقد نشرت صحيفة الثورة مقااًل افتتاحياً   
لصال  مف قامت عنواف ) فشؿ ( اعربت الصحيفة عف تساؤليا مف خالؿ المقاؿ  " 

حركة التمرد االنفصالي في الشماؿ ؟ ... انيا بالضبط لصال  االستعمار ، 
واالستعمار البريطاني عمى االخص ... يحاوؿ ىنا اف يجعؿ التمرد االستعماري ظرفًا 

عدًا لمحكومة العراقية بادعائو اف الحكومة استضمتو احراج الوفد المفاوض مسا
/. مف  20لشركات النفط ليضطره عمى قبوؿ مطاليبو بالحصوؿ عمى ما ال يقؿ عف 

, واكدت الصحيفة باف بريطانيا بيذا االدعاء ارادت اخفاء  (111)...."رأسماؿ الشركة
حت في مأزؽ مف مفاوضات النفط , حقائؽ لكف بتصرفيا انفضحت اكثر كونيا اصب

وىو  نسؼ المفاوضات مع محاولة ازاحة نظاـ الحكـ الذي كاف عمى رأس المفاوضات 
, والمعروؼ اف لبريطانيا نصيبًا مف شركة نفط العراؽ التي نيبت امواؿ الشعب 
العراقي  في وضح النيار, واوىـ المستعمروف انفسيـ بأف  المماطمة والتسويؼ التي 

                                                           
 1تموز وعبدالكرٌم قاسم فً الوثائق البرٌطانٌة , ط 14ولٌد محمد سعٌد االعظمً , ثورة  (416)

 . 74, ص  1989,  الدار العربٌة , بؽداد , 
 14فً العراق ( سعٌد خدٌدة علو , العالقات العراقٌة االٌرانٌة واثرها فً القضٌة الكردٌة  417

 .151, ص  2117عمان  –, دار جده  1963شباط  8 – 1958تموز 
 . 1961اٌلول  27,  711الثورة , العدد   (418)



157 
 

ىا سابقًا بوقؼ االنتاج في بعض االبار وكذلؾ االختالؼ حوؿ اجور الشحف اتبعو 
سوؼ تحقؽ ليـ الضغط عمى الحكومة , لكف مخططاتيـ باءت بالفشؿ, واختتمت 

اف االستعمار يعتقد الصحيفة مقاليا بمقولة عبدالكريـ قاسـ حوؿ ىذا الموضوع " ... 
شعب مف المطالبة بحقوقيـ واف مثؿ ىذه الحركة تمنع الجيش والحكومة وابناء ال

المستعمر كاف يعتقد ايضًا انو بتوجيو مثؿ ىذه الحركة سيحطـ كياف 
 .(112)."..الجميورية

وفي ضوء ىذه التطورات والتدخالت البريطانية استطاعت القوات الحكومية مف    
القاء القبض عمى اثنيف مف البريطانييف في حوادث الشماؿ , االمر الذي ادى الى 

تجاج  بريطانيا عمى ىذا االعتقاؿ مف خالؿ طمب قدمتو الى وزارة الخارجية العراقية اح
, وفي الوقت الذي رفضت الحكومة العراقية مذكرة االحتجاج البريطانية , والتي عد 
وجودىما تدخؿ في الشؤوف العراقية , كتبت صحيفة الثورة مقااًل افتتاحيًا بعنواف ) رد 

زت مذكرة وزارة الخارجية العراقية التي رفضت بيا االحتجاج " تميبمي  ( , جاء فيو
البريطاني حوؿ الشخصيف البريطانييف المذيف القي عمييما القبض اثناء حوادث 
التمرد في الشماؿ... وواض  مف ىذا اف البت في قضية الشخصيف البريطانييف 

ي ظؿ سيادتيا الموقوفيف بتيمة معينة انما يقع ضمف صالحية الحكومة العراقية ف
واكدت الصحيفة اف رفض العراؽ احتجاج البريطانييف ىو اعطاء  (191)..."التامة

صورة واضحة لمبريطانييف باف العراؽ ليس كما كاف في العيػد السابؽ , الف اليوـ 
 .(191)اخػتمػؼ عػف امػس وولت الحكومات الخاضعة لألوامر  البريطانية

مف الطبيعي اف تكثؼ بريطانيا في مساندتيا لمحركة الكردية في محاولة منيا    
فياضعاؼ الحكومة المركزية السيما عندما وجدت نفسيا ميمشة في التدخؿ في 

                                                           
 . 1961اٌلول  27,  711الثورة , العدد   (419)
 . 1961تشرٌن الثانً  12,  749الثورة , العدد   (421)
 المصدر نفسه . (421)
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القرارالسياسي العراقي مع ظيور بوادر محاولة التحرر االقتصادي العراقي مف ىيمنة 
كانت بريطانيا صاحبة الحصة االكبر في الشركات االجنبية النفطة االحتكارية والتي 

 تمؾ الشركات .

 موقؼ الواليات المتحدة االمريكية -ج 

اىتمت سفارة الواليات المتحدة االمريكية  1291تموز  11عندما قامت ثورة    
 (199)بالقضية الكردية مف خالؿ تقاريرىا المرسمة الى بالدىا عف طريؽ سفيرىا غممف

قدـو المال البارزاني وظيوره عمى المسرح السياسي , اذ  الذي كاف يتوجس الخيفة مف
اعتقد غممف بأف المال البارزاني قضى احدى عشرة سنة في االتحاد السوفيتي مف 
الممكف استغالليا مف قبؿ الشيوعييف في كسبو الى جانبيـ مف خالؿ مساعداتيـ 

كومة العراقية , مف المادية والعسكرية والمعنوية , فضاًل عف توسيع عالقاتيـ مع الح
خالؿ  استغالؿ حضوره داخؿ العراؽ , وال يمكف نسياف الثقؿ الكبير والمؤثر الي 
يحممو المال البارزاني عمى اغمبية االكراد وىـ يحمموف لو والء منقطع النظير ويعتبرونو 

, ولذلؾ قدمت الواليات المتحدة االمريكية (191)رمزًا لتضحيتو العالية في سبيؿ قضيتيـ
الى  (191)لمساعدة الى االكراد عف طريؽ ايراف بمساندة الشاه محمد رضا بيموي ا

الػمتمرديػف رشيد لوالف وعباس مامػند وىػـ مالكي االراضي الػذيف رفػضوا تشريع قػانوف 
االصالح الزراعي , ونتيجة لممخاوؼ االمريكية مف التدخؿ السوفيتي فقد انعكس ذلؾ 

                                                           
, عٌن سفٌر  1922لتحق بالسلك الدبلوماسً عام , ا 1899ؼلمن: ولد فً نٌوٌورك عام  (422)

, كما تسلم مناصب عدة منها  1958, استمر فً منصبه  حتى عام   1954فً العراق عام 
سفٌر الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فً اتحاد جنوب افرٌقٌا وبولندا, وكذلك تقلد منصب مساعد 

بً فً الوثائق البرٌطانٌة , المركز رئٌس الشإون االوربٌة  . مإٌد الونداوي, االتحاد العر
 . 218, ص  2113, بٌروت , 1العربً لالبحاث ودراسة السٌاسات , ط

سنان  صادق حسٌن الزٌدي , سٌاسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تجاه العراق فً عهد  (423)
 .265, ص  2113, دار المرتضى , بؽداد ,  1963 – 1958الزعٌم عبدالكرٌم قاسم 

فً طهران , درس فً سوٌسرا ثم عاد الى  1914محمد رضا بهلوي: ولد عام  الشاه (424)
برتبة مالزم مدفعٌة ,اسقط حكمه عام  1938طهران , التحق بالكلٌة الحربٌة وتخرج منها 

. عبدالسالم عبدالعزٌز فهمً , تارٌخ اٌران  1981على ٌد الخمٌنى , توفً عام  1979
 .  114 – 111النموذجً , القاهرة , ص السٌاسً فً القرن العشرٌن , المركز
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استضاؼ نادي الصحافة في واشنطف السفير العراقي  عمى الصحافة االمريكية , فقد
لبياف رأيو  1292في حزيراف  (199)في الواليات المتحدة االمريكية عمي حيدر سميماف

حوؿ شائعات تتعمؽ باالكرد العائديف مف االتحاد السوفيتي وتخطيطيـ مع الحزب 
عة مؤكدًا اف الشيوعي لمسيطرة عمى الحكـ , , وقد نفى عمي حيدر سميماف ىذه االشا

لجوء االكراد في العيد الممكي جاء وفؽ ظروؼ مجبريف عمييا تحت الضغط االقميمي 
 .(199)والدولي مما اجبرىـ البحث عف مالذ آمف

عبرت صحيفة اتحاد الشعب الناطقة عف الحزب الشيوعي عف استيجانيا   
موجية مف باالتيامات الموجية مف بعض الصحؼ االمريكية عمى اف االكراد ىـ اداة 

قبؿ االتحاد السوفيتي الذيف قدموا الدعـ اػمعسكري والػمادي لممتمردػيف لمقاومة الػقوة 
 .(191)العسكرية العراقية, وعػدتيا تػدخؿ امػريكي في محاولة في تمزيؽ الوحدة العراقية

كانت ىناؾ لقاءات اجرتيا الواليات المتحدة االمريكية اثناء الخالؼ بيف     
(  في  Holmesسـ واالكراد , فقد اجتمع السفير االمريكي  ىولمز ) عبدالكريـ قا

وبمساعدة الممحقيف العسكرييف االمريكاف وقنصؿ امريكيا في  1291تموز  91و 11
ايراف , بعد اف نظموا سفرات في مناطؽ ايراف الكردية بمجموعة مف الشيوخ االغوات 

بإيصاؿ مساعدات الييـ في اده واالكراد في مدينة رضائية االيرانية وابدى استعد
 .(191)سبيؿ دعـ الحركة الكردية ضد حكومة عبدالكريـ قاسـ

                                                           
, خرٌج الجامعة االمرٌكٌة فً بٌروت  1915علً حٌدر سلٌمان: ولد فً راوندوز عام  (425)

من مإسسً جماعة االهالً , التحق  فً البعثة العلمٌة العراقٌة فً الجامعة  1931عام 
 – 1949االٌوبً  االمرٌكٌة  , اصبح وزٌراً لالشؽال والمواصالت فً وزارة  علً جودة

. حسن  1968, احٌل على التقاعد عام 1956,عمل فً= =السلك الدبلوماسً من عام  1951
 . 434لطٌؾ الزبٌدي , موسوعة العراق السٌاسٌة , ص 

 . 267سنان صادق الزٌدي , المصدر السابق , (426)
 . 247المصدر نفسه , ص  (427)
والرهان على العسكر , دار الفرات  ,  1958تموز  14طه ناجً , ثورة العراق المجٌدة  (428)

 .171؛ جعفر المنصور, المصدر السابق , ص  219, ص  2119بابل , 
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ايموؿ مف العاـ نفسو  11عندما بدأت العمميات العسكرية في المنطقة الشمالية في    
, فقد وجيت صحؼ عراقية متعددة اصابع االتياـ الى الواليات المتحدة االمريكية 

اد , فقد اتيمت صحيفة البالد قوى دولية خارجية باف ليا ودوؿ اخرى في دعميا لالكر 
عالقة  كبيرة  بما حدث في شماؿ العراؽ , وذكرت الصحيفة باف الواليات المتحدة 
االمريكية ىي عمى رأس الدوؿ الضالعة في االحداث , مستندة عمى تحرؾ االسطوؿ 

قت وصوؿ القوات تموز , في و  11السادس االمريكي الى ميناء بيروت اثناء ثورة 
, واتيـ عبدالكريـ  (111)( متخذة مواقع قريبة مف القوات البريطانية في الكويت192الميفي)

قاسـ كؿ مف بريطانيا والواليات المتحدة االمريكية بتقديـ الدعـ المادي الى المتمرديف 
, وأف ما يؤكد ضموع الدوؿ الخارجية  ىو ما اشارت لو الوثيقة  (111)في الشماؿ

ايموؿ  11ة باف المال البارزاني طمب مف ضابط في السفارة االمريكية سرًا في االمريكي
, بمساعدة الواليات المتحدة االمريكية وتقديـ الدعـ المادي ليـ , كونيـ بأمس  1299

الحاجة لتزويد المقاتميف برواتب لمسايرة الحياة اليومية , لكف ما اكدتو الوثيقة بانو لـ 
, وفي حالة موافقة  (119)ماؿ في المستقبؿ يكونوف بحاجة ليا يطمب االسمحة لكف احت

الواليات المتحدة االمريكية عمى ىذه الطمبات فأف المال البارزاني يتعيد عمى امور منيا 
: التخمص مف العناصر الكردية التي تعدىا الواليات المتحدة االمريكية بانيا تثير 

ب القرار في الحركة الكردية التعاوف مع المشاكؿ في المنطقة الشمالية , ويتعيد اصحا

                                                           
هً فرق عسكرٌة أسسها البرٌطانٌون , مكونة من االثورٌٌن لضرب ( قوات اللٌفً : 429

الحركات الوطنٌة فً العراق, وتكون تحت سٌطرة المندوب السامً , وٌقدر عددها أربعة آالؾ 
,  مإسسة  1رسول فرهود هانً الحسناوي , العراق من الملكٌة الى الجمهورٌة , ط 1دي جن

 1 85, ص 2111النبراس , النجؾ , 
 . 1961اٌلول  18,  6199البالد , العدد   (431)
 . 1961اٌلول  24,  714االهالً , العدد  (431)

 
 

(432) F. R. O. u. (No 49) Telegram From The Embassy in Iraq to The            
Department of state ( Near East, 1962 – 1963) vol  xv11 1961           
1963 , Bagdhdad  Spetmber 20, 1962                                              
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العناصر العربية العراقية المعتدلة واعادة العراؽ الى ميثاؽ بغداد اذا الواليات المتحدة 
االمريكية في ذلؾ , مضيفًا بتزويد واشنطف بمعمومات كافية عف التطورات السياسية 

, واشارت الوثائؽ (111)اً في كردستاف , وىذا سيكوف ممزمًا عمى اكراد ايراف وسوريا ايض
االمريكية اف االكراد تواصموا مع الواليات المتحدة االمريكية عف طريؽ ممثميف عف 
المال البارزاني وىما كاميراف بدرخاف مف سوريا وجماؿ عبداهلل مف العراؽ المذاف اتصموا 

الدولي  بوزارة الخارجية االمريكية واوضحوا ليـ بانيـ يسعوف الى اثارة اىتماـ المجتمع
في محاولة حصوليـ عمى الحكـ الذاتي , وانيـ يتأمموف في دعـ معنوي كبير مف 
الواليات المتحدة ألسباب انسانية عانى منيا االكراد في العراؽ , وطالب الممثميف 
الواليات المتحدة اال يكونوا عدوانييف في حالة عرض القضية الكردية لممناقشة في 

ال البارزاني كاف راغبًا في دعـ الواليات المتحدة لالكراد , اال االمـ المتحدة  , واف الم
ومما عزز  ,(111)اف االدارة االمريكية وجدت ىذا الموقؼ سيضعؼ عالقاتيا مع العراؽ

تمؾ الوثيقة ىو ما نشرتو صحيفة المستقبؿ بوجود تدخؿ امريكي في شماؿ العراؽ مف 
, جاء فيو  مشاكؿ المنطقة الشمالية (خالؿ مقاليا االفتتاحي )السمطة مدعومة لدراسة 

: اف عبدالكريـ قاسـ كشؼ عف المخططات االستعمارية التي حاولت التعاوف مع 
جيات متعددة لططاحة بمكاسب الشعب العراقي , واف المستعمريف حاولوا ارساؿ 

قطع القطعات العسكرية الى الشماؿ لضرب اخوتنا االكراد , لكف وعي الحكومة  
الطريؽ عمييـ , وىذا جاء متزامنًا مع العفو الذي اعمنتو الحكومة العراقية عف النادميف 
مف اخواننا االكراد في تمرد الشماؿ , فضاًل عف اف عبدالكريـ قاسـ اكد في خطابو 
عمى احتراـ القوميات المتآخية ونبذه لسياسة الصير , التي روجت ليا بعض الصحؼ 

االكاذيب الممفقة التي تروجيا "... (119)واكدت الصحيفة مثؿ ىذه العبارات , 

                                                           
 .274سنان صادق  الزٌدي , المصدر السابق , ص   (433)

 .663حمد سعٌد السٌد زٌدان , المصدر السابق, ص ا (434)
 . 1963كانون الثانً  16,  651المستقبل , العدد   (435)
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الصحافة االستعمارية عف جميوريتنا تمؾ الصحؼ التي ال تعرؼ لمحرية طعما وال 
معنى ... محاولة اضفاء صفات االستعمار االمريكي عمى جميوريتنا المعادية 

واع لالستعمار بكؿ اشكالو وفي مقدمتو الصير القومي الذي ىو مف اخطر  ان
 . (119)..." االستعمار وأقساىا

يمكف القوؿ اف السياسات الدولية تجاه المشكمة الكردية كانت مشجعة ليا في اغمب 
الحاالت إلبقاء العراؽ في وضع مضطرب دائمًا في سبيؿ اضعاؼ قوتو السياسية 
 والعسكرية , كانت القوى االستعمارية الدولية ضالعة في تقديـ المساعدات  الى الجانب

 الكردي وحسب المصالح التي تتوافؽ مع اىدافيا ومصالحيا االستراتيجية.

 ثانيًا: الموقؼ االقميمي 

 الموقؼ االيراني : -أ 

, فدعػػا   1291تمػػوز  11حاولت ايراف استغالؿ وضػػع العراؽ الجديد بعد ثورة  
االكراد تموز مف العاـ نفسو  99في  (111)رئيس االستخبارات االيراني تيمور بختيار

                                                           

 المصدر نفسه .  (436)
فً طهران , , تم ارساله الى اذربٌجان كقائد بعض  1913ولد عام  تٌمور بختٌار: (437)

,  1946فً اوائل عام العملٌات العسكرٌة الناجحة ضد القوات االذربٌجانٌة ومإٌدٌهم الروس 
اصبح بمنصب= =رئٌس اركان الحرس االٌرانً فً حكومة مصدق ,ثم اصبح مستشاراً 

وعٌن كذلك قائداً للفرقة المردعة الثانٌة, منح رتبة عمٌد , استلم  1954عسكرٌاً للشاه عام 
منح رتبة لواء  1956منصب الحاكم العسكري فً طهران فاصبح له صالحٌات واسعة , عام 

, وذلك بتؤثٌر الوالٌات  1957عدها اختٌر لٌصبح رئٌس جهاز المخابرات ) السافاك ( عام ,ب
اختلؾ مع الشاه على اثر لقائه مع  1959اٌار  22المتحدة االمرٌكٌة, منح رتبة فرٌق عام 

, قام  1961الرئٌس الوالٌات المتحدة جون كندي فتم احالته على التقاعد فً تشرٌن االول 
دن اوربا ثم استقر فً لبنان , قام باتصاالت مع معارضً الشاه ,ادى الى مطالبة تجواله فً م

الحكومة االٌرانٌة باعادته الى اٌران , لكن الحكومة اللبنانٌة رفضت الطلب , مما ادى الى 
, وخالل وجوده فً بؽداد ارسل الشاه محمد  1971حدوث ازمة بٌنهما , سافر الى بؽداد عام 

ة من جهاز السافاك بوصفهم منشقٌن عن النظام االٌرانً , وكانوا ٌتجولون رضا بهلوي مجموع
معه فً رحالته , وفً احدى رحالت الصٌد قتله احد رجال جهاز السافاك بالقرب من الحدود 

. خضٌر البدٌري , موسوعة الشخصٌات االٌرانٌة فً 1971العراقٌة االٌرانٌة فً حزٌران 
, شركة العارؾ للمطبوعات , بٌروت ,  1, ط 1979 – 1796العهدٌن القاجاري والبهلوي 
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القاطنيف في كؿ مف العراؽ وتركيا وسوريا باالنضماـ الى ايراف , اذ بعث برسالة 
مفادىا اف ايراف ستكوف الالعب االقوى في تحديد مسار المشكمة الكردية , فضاًل عف 
مطالبتيا باقتطاع اراضي واسعة مف الدوؿ المذكورة واضافتيا الى االراضي 

التي لـ تتواف في التدخؿ بشؤوف العراؽ وىذا ما أكده , واستمرت ايراف (111)االيرانية
الشاه محمد رضا بيموي مف تقديـ الدعـ لألكراد , مبررًا اف الحكومات العراقية السابقة 
قامت باعتداءات عمى جارتيا ايراف , مضيفًا بانيا الفرصة السانحة التي اليمكف 

 .(112)اىدارىا

, 1291تموز  11ة العراقية الجديدة في عمى الرغـ مف االعتراؼ االيراني بالحكوم
اال اف ذلؾ لـ يمنع عبد السالـ محمد عارؼ نائب رئيس الوزراء ووزير الداخمية مف 
مياجمة ايراف مف خالؿ االعالـ العراقي , جرت مظاىرة معادية لنظاـ الشاه في بغداد 

ضد ـ , وشنت اذاعة بغداد بالمغة الكردية حمالت 1291في التاسع عشر مف آب 
الحومة االيرانية وذلؾ باثارة الكرد االيرانييف ضد حكومة الشاه, كما خصصت الحكومة 
العراقية مبمغًا قدره اربعة االؼ دينارًا الى عشائر )جوانزود( الكردية االيرانية التي 
نزحت الى العراؽ وسكنت في منطقة حمبجة التابعة الى لواء السميمانية والتي بم  عدد 

( شخصًا , وعد ىذه المصروفات ضمف الخدمات 129زحيف  ما يقارب )االفراد النا
السرية لميزانية قوات الشرطة في لواء السميمانية , وبسبب ذلؾ قدمت الحكومة االيرانية 
مذكرة احتجاج الى نظيرتيا العراقية حذرتيا الى خطورة مثؿ ىذه النشاطات التي تؤثر 

ترؾ بيف البمديف , فاجابت الحكومة العراقية في سمبًا عمى عالقات الجوار والتاريخ المش

                                                                                                                                                                      

. للمزٌد من المعلومات ٌنظر : حسٌن عبدالحسن حسٌن , السافاك   415 - 394, ص  2115
, رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة , مقدمة الى مجلس كلٌة  1979 – 1957ونشاطه فً اٌران 

 . 71, ص   2113التربٌة للعلوم االنسانٌة , جامعة ذي قار , 
, د. م , الكوٌت ,  1971 – 1921محمد حسٌن العٌدروس , العالقات العربٌة االٌرانٌة (438)

 . 121, ص  1985
 .193صمحمود رزوق احمد , المصدر السابق , (439)
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ـ بضرورة احالؿ التفاىـ والتعاوف بيف 1291الثاني والعشريف مف ايموؿ مف عاـ 
 (.111البمديف بداًل مف المنازعات)

وعمى ىذا الموقؼ الصريح مف قبؿ السمطات في ايراف نشرت صحيفة خو بات     
لكردي تستند مف تمسكو بالنيج الديمقراطي مقااًل بعنواف ) التجربة الخاصة  لمشعب ا

لجميوريتنا الخالدة ( , جاء فيو ال يخفى عمى احد اف سياسة ايراف التي اتبعتيا بعد 
الحرب العالمية الثانية فقد شنت القوى الرجعية االيرانية تحت اشراؼ بريطانيا 

ومياباد وقامت والواليات المتحدة االمريكية ىجوميا الغادر عمى جميوريتي اذربيجاف 
بإعداـ عشرات المناضميف الديمقراطييف االكراد ... وبالتالي فاف الشعب الكردي اليوـ 
يعاني ما يعانيو  في ايراف مف حرماف وتشريد واضطياد عمى ايدي مجموعة خونة 
مف الشعب االيراني وعمالء االنكميز واالمريكاف , واضاؼ المقاؿ اف موقؼ االكراد 

كـ النظاـ الممكي بانيـ عاشوا تحت مطاردة السمطات سواء كانوا في العراؽ تحت ح
قومييف او شيوعييف او ديمقراطييف اكراد , بينما اشاد بالحكـ الجديد في العراؽ بعد 

 .   (111)تموز بانو يمثؿ سمطة وطنية ديمقراطية , تطمؽ الحريات لمشعب   11ثورة 

جياز المخابرات االيراني الى  اشار تيمور بختيار نائب رئيس الوزراء  ورئيس  
باف االكراد في كؿ الدوؿ ىـ يعتبروف  1292تموز  99قضية االكراد عندما أعمف في 

ايرانييف كونيـ يتكمموف المغة الفارسية , واشار بختياري اذا طالب االكراد باالتحاد مع 
ير الخارجية ايراف فاف الجانب االيراني سييتـ بيذا الطمب بشكؿ كبير , ىذا ما اكده وز 

                                                           
441

نصٌر محمود شكري ,السٌاسة الخارجٌة العراقٌة فً ضوء مقررات مجلس الوزراء ) ( 
ة , مقدمة الى مجلس كلٌة التربٌة , ابن الرشد , ( رسالة ماجستٌر ؼٌر منشور 1963 – 1958

 .91,  ص 2114جامعة بؽداد , 
 . 1959حزٌران  12,   11خه بات , العدد   (441)
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بقولو  1292( في طيراف في آب 119االيراني عند لقاءه بالسفير العراقي حسيف جميؿ)
 .(111)" اف االكراد ىـ ايرانيوف وال فرؽ بينيـ وبيف اليرىـ مف االيرانييف" 

جاء الرد مف قبؿ فؤاد عارؼ وزير الدولة عمى االدعاءات االيرانية مف خالؿ     
اذ اكد باف ىذه االدعاءات خالية مف الوثائؽ  تصريح لو في صحيفة خو بات ,

اف ايراف ترسؿ سبع محطات والسندات التاريخية التي تثبت ذلؾ , واضاؼ قائاًل  "  
بالمضة الكردية كميا تدعو الكرد في العراؽ الى االلتحاؽ بأيراف ، وتعدىـ بالمواعيد 

ية ، وذلؾ بضية المعسولة والحياة السعيدة في ظؿ الدولة الشاىنشاىية االيران
تضميميـ واثارتيـ ضد الحكومة العراقية.... اف الشعب الكردي في ايراف محروـ مف 
جميع حقوقو القومية بؿ واف الحكومة االيرانية تنتيج تجاىو سياسة االفناء تحت 

", وردت  ستار القومية االيرانية المزعومة وتنكر وجود القومية الكردية بصورة نيائية
في نفس الموضوع مف نشر مقاالتيا االفتتاحية ضد ايراف اذ كتبت  صحيفة خو بات

مقاؿ ليا اكد بأف الشعب الكردي سيواصؿ نضالو تحت قيادة الحزب الديمقراطي 
الكردستاني وػبمسانػدة الشعوب الفػارسية واالذربيجانية والعربية في أيػراف ضد 

, واشاد المقاؿ بوقوؼ  (111)ر االستعػمار االمريػكي وحكومة الشاه الموالية لالستعما
حكومة العراؽ بما قدمتو لالكراد وتأتي ايراف في ىذه المرحمة في محاولتيا لمتدخؿ 

                                                           
442

فً بؽداد , وانهى دراسته االولى فً الكتاتٌب , دخل المدرسة  1914حسٌن جمٌل: ولد عام ( 
الثانوٌة المركزٌة فً بؽداد بكلٌة الحقوق , شارك فً , دخل المدرسة  1917االبتدائٌة عام 

, كلفه  1946تؤسٌس جماعة االهالً , ساهم فً تؤسٌس الحزب الوطنً الدٌمقراطً عام 
عبدالكرٌم قاسم على رأس لجنة لصٌاؼة الدستور, عٌن وزٌراً لإلرشاد فً حكومته الثانٌة , 

, موسوعة السٌاسة العراقٌة , ص . حسن لطٌؾ الزبٌدي  2112كانون الثانً  8توفً فً 
. للمزٌد من المعلومات ٌنظر : بشرى سكر خٌون الساعدي , حسٌن جمٌل ودوره 238 - 237

, رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة , مقدمة الى مجلس كلٌة  1954السٌاسً فً العراق حتى عام 
   .185-1, ص ص  2114التربٌة ) ابن رشد ( , جامعة بؽداد, 

 . 151ق احمد , المصدر السابق , ص محمود رزو (443)
 1961كانون الثانً  4, 137خه بات , العدد   (444)
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بالشأف العراقي , اف ما تبحث عنو ايراف ىو تحقيؽ لميدؼ االستعماري باعتبارىا 
 .(119)عضو في حمؼ المعاىدة المركزية ) حمؼ بغداد ( سابقًا 

لقد زادت الدوؿ الغربية في مساندتيا أليراف محاولة منيا اثارة المشاكؿ الداخمية     
مع العراؽ , وكانت بريطانيا ىي الداعمة ليذا التوجو , وذلؾ مف خالؿ الرسالة التي 

حثت فيو ايراف  1292ارسمتيا الخارجية البريطانية الى سفيرىا في طيراف في اب 
 .                                                                                 (119)دستاف فيما بينيـ وتركيا لضرب العراؽ وتقسيـ كر 

وقد ردت صحيفة اتحاد الشعب في مقاؿ افتتاحي بعنواف ) حكومة ايراف تضطيد    
االكراد الوطنييف في بالدىا وتحتضف االكراد الخونة الياربيف مف العراؽ ( , جاء فيو 

ف الجانب االيراني متعسؼ عمى شعب ايراف بشكؿ عاـ وعمى االكراد بشكؿ خاص , ا
واف كردستاف االيرانية ال تعاني الحرماف مف ابسط االمور االدارية والثقافية فحسب , 
بؿ استخدموا معيـ اقسى انواع التعسؼ التي تتنافى حتى مع القوانيف الجائرة التي 

"... في الوقت الذي آوت السمطات (447)اؿ وضعيا حكاـ ايراف , واضاؼ المق
االيرانية عددًا كبيرًا مف االقطاعييف العمالء الياربيف مف العراؽ الى ىناؾ...حولت 
الرجعية الحاكمة في ايراف اجيزة االذاعة والصحؼ وقاعة البرلماف الى ادوات لمسب 

ودعما لمجيود والتيجـ ضد العراؽ ، تنفيذًا لخطط ومؤامرات الحمؼ المركزي 
..." واشارة الصحيفة نياية المقاؿ , عمى الحكومة العراقية المستعمريف واعوانيـ

 .(111)مصادرة ممتمكاتيـ واراضييـ واصدار حكمًا غيابيًا لتعاونيـ مع دولة اجنبية 

اما صحيفػة خو بات فػقد نػشرت عػػنوانًا بارزًا لػمرد عػمى االعػػتداءات االيرانػيػة      
الجميورية العراقية , جاء فيو , اشارت الدالئؿ اف المستعمر والطامع  ىو الذي ػضػد 

                                                           
 المصدر نفسه. (445)
 . 151محمود رزوق , المصدر السابق , ص  (446)
 . 1959كانون االول  18,  281اتحاد الشعب , العدد  (447)
 .1959كانون االول  18,  281اتحاد الشعب , العدد  (448)



167 
 

حرؾ ايراف لمعدواف عمى الجميورية , واف ايراف اعتدت عمى العراؽ مرات متعددة 
واحتضنت المتمرديف االكراد مف شماؿ العراؽ وزودتيـ  , لذلؾ كانت القوى العالمية 

, وفي (112)مكتسبات شعبنا وقيادتنا بداًل عنيا ىي التي شجعت ايراف لمعدواف  عمى 
مقااًل افتتاحيًا اخر نشرت صحيفة خو بات مقااًل بعنواف ) الشعب الكردي شوكة في 
عيوف االستعمار والرجعية (  جاء فيو اف الدعاية االيرانية ىي دعاية معادية غرضيا 

لقومية الكردية التي وىدفيا حممة ابادة ضد المواطنيف االكراد ومحاولة القضاء عمى ا
وضعت تحت سيطرة الحكـ الشاىنشاىي البغيض , اف القومية الكردية ستبقى شامخة 

 .(191)رغـ ما تتعرض اليو مف ىجمة شرسة ومف جيات متعددة

نشرت صحيفة خو بات مقااًل افتتاحيًا بعنواف ) لف تناؿ دسائس االجنبي مف    
االيراني وادعائو اف االكراد جزء مف الوحدة الوطنية ( , اشار المقاؿ عف الموقؼ 

القومية االيرانية  مع وجود دعوة الصير القومي , وىذا يعني مطالبتيا او تحريضيا 
بدعوة الكراس الى االلتحاؽ بوطنيـ االـ ايراف , جاء المقاؿ ردًا عمى االفتراءات 

جزء منيا ليست اف حكاية القومية االيرانية واحتوائيا االكراد باعتبارىـ االيرانية " 
فذلكة وبدعة تاريخية حديثة ، فقد اتعب المؤرخوف والفالسفة االيرانيوف انفسيـ 
كثيرًا إلعادة االكراد الى الفرس كما سعى اخواف ليـ في تركيا والعراؽ مف قبؿ ... 
فقد صرح معاوف رئيس الوزارة االيرانية لمراسؿ صحيفة نيورؾ تايمس" اف االكراد 

ايراف يعتبروف ايرانييف ولضتيـ ىي الفارسية ولنا الثقة بأنيـ سوؼ  اينما كانوا خارج
 .(191)" ال ينسوف روابطيـ بوطنيـ

اعتبرت بداية االتصاالت الحقيقية بيف المكتب السياسي لمحزب الديمقراطي 
وايراف عف طريؽ السفارة االيرانية في بغداد , وكاف حمقة  1291الكردستاني عاـ 

                                                           
  . 1959كانون االول  24,   129د  خه بات , العد (449)
 . 1959كانون االول  27,  131خه بات , العدد  (451)
 . 1961آذار  11,  452خه بات , العدد  (451)
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لح عبداهلل اليوسفي مسؤوؿ الفرع الخامس لمحزب في بغداد , الوصؿ بيف الطرفيف صا
استمرت العالقة بيف االكراد وايراف , فقد  1291وعمى اثر اعتقالو في تشريف الثاني 

زار ايراف المحامي شمس اليف المفتي وىو مف الكادر المتقدـ مف اعضاء  الحزب 
صر شيريف, ثـ رجع الى الذي اجتمع بضباط المخابرات االيرانية )السافاؾ( في ق

 .(199)االراضي العراقية عف طريؽ خانقيف

استغمت ايراف االوضاع المتأزمة في شماؿ العراؽ , فقاـ جياز المخابرات االيراني    
بتجميع رؤوساء العشائر وبعض االقطاعيف مف اكراد 1291)السافاؾ ( في نيساف 

اف بعد قياـ الثورة , اذ تـ العراؽ واطمؽ عمييـ ) حزب شورش( الذيف لجأوا الى اير 
تسميحيـ وارساليـ عبر االراضي العراقية بأشراؼ الجنراؿ )ورىاـ( الذي اتخذ مدينة 

بسبب  1291(, ولذلؾ توترت العالقات العراقية االيرانية في عاـ 191مياباد مقرّا ليـ)
 موقؼ الحكومة االيرانية الداعـ  لالكراد في شماؿ العراؽ , مما ادى الى مياجمة
عبدالكريـ قاسـ  اليراف بتصريح لو  واصفًا موقفيا بانو يشكؿ مؤامرة ضد العراؽ ونيابة 

 عف دوؿ الغرب المعادي

 .(191)1291تموز  11لثورة  

حػاولت الحػكومة االيرانػية  1291ايموؿ  11عندما اندلعت الحػركة الكردية في   
مف  99اؿ بالمال البارزاني في باستغالؿ الحركة الكردية لصالحيا , اذ قاـ الشاه باالتص

الشير نفسو معمنًا تأييده لمحركة وعارضًا عميو بتقديـ المساعدات العسكرية وتسييؿ ايصاؿ 
المؤف مع فتحو لمحدود , لكنو وضع شروطًا لالتفاؽ مقابؿ ىذه المساعدات وىو عدـ 

اطي الكردستاني التدخؿ بالشؤوف الداخمية االيرانية والسيما عدـ االتصاؿ بالحزب الديمقر 
                                                           

 . 125صالح الخرسان , التٌارات السٌاسٌة, ص  (452)
 . 93( المصدر نفسه , ص  453

دراسة  1975 – 1963االٌرانٌة   –راضً دواي طاهر الخزاعً , العالقات العراقٌة  (454)
تارٌخٌة , رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ,  مقدمة الى كلٌة التربٌة , الجامعة المستنصرٌة, 

 .39,ص  2117
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, بعد ذلؾ بدأت المساعدات  (199)االيراني , فوافؽ المال البارزاني عمى الشرط االيراني 
االيرانية تقدـ وبشكؿ كبير لألكراد وبموافقة الشاه الذي تكمؿ بأرساؿ اوؿ وجبة مف االسمحة 

ومما يدلؿ عمى النفوذ االيراني ما اشارت اليو احدى الوثائؽ ,   1299االيرانية عاـ 
االمريكية باف االكراد ليـ صالت وثيقة مع االيرانييف في بغداد وطيراف , وتعيد االيرانيوف 
بعدـ التدخؿ في المعابر الحدودية , لتسييؿ حركة مرور االشخاص , فضاًل عف ايصاؿ 

, فضاًل عف اف وسائؿ (199)دور بيا القتاؿالمساعدات العسكرية الى المناطؽ التي ي
االعالـ االيرانية كرست جيدىا االعالمي الى االكراد , وقدـ العراؽ مذكرات احتجاج الى 

, اال أنيا لـ تجِد نفعًا , اذ استمر الدعـ االيراني  1299ايار  91الجانب االيراني في 
 . (191)1291شباط  1حتى سقوط حكـ عبدالكريـ قاسـ في 

ف مف خالؿ االحداث اف التدخؿ االيراني ىو اقوى الدوؿ الضالعة في محاولة تبي   
التدخؿ بالشأف العراقي , كونو تربطو حدود طويمة مع العراؽ , فضاًل عف وجود قومية 
كردية تبحث عف تكويف الدولة القومية الكردية بمشاركة اكراد العراؽ ليذه الدولة , 

 بصورة مستمرة .ولذلؾ كاف الضغط والتدخؿ حاضرًا 

 الموقؼ التركي -ب

اما الموقؼ التركي مف المشكمة الكردية , فقد اعمنت تركيا عمى لساف وزير     
في السابع عشر مف تموز  (Fatayn Rashdi Zurlu)خارجيتيا فطيف رشدي زورلو 

بعدـ اعترافيا بالحكومة الجديدة , وطمبت مف الدوؿ باعداد خطة عسكرية  1291
, , لكف تغيرت فكرة الحكومة التركية بعدما وجدت بأف ـ الممكي في العراؽ ألعادة الحك

اكراد العراؽ اصبح  تأييدىـ كبير لمحكومة الجديدة , مما ادى الى االعتراؼ بيا في 
                                                           

 . 189, ص 1989خلٌل ابراهٌم حسٌن , سقوط عبدالكرٌم قاسم ,  بؽداد , دار الحرٌة ,  (455)
(456) F. R. O. u. (No 49) Telegram From The Embassy in Iraq to The                     

Department of state ( Near East, 1962 – 1963) vol  xv11 196                 
-1963 , Bagdhdad  Spetmber 20, 1962.                                      

 . 39راضً دواي الخزاعً , المصدر السابق , ص  (457)
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شعرت تركيا بالتوتر واالرتياب بعد رجوع المال ( 191)1291الثالثيف مف تموز 
لسوفيتي ,  ففي اثناء حركة  الشواؼ في البارزاني واتباعو مف منفاىـ في االتحاد ا

, تسمؿ اعداد مف اكراد تركيا الى االراضي العراقية , مما اثار  1292الموصؿ  آذار 
حفيظة تركيا وعدتو بمثابة التنسيؽ بيف أكراد العراؽ وتركيا , كما صاحب حركة 

ػػػػى تركػػػػػيا الشواؼ, لجوء عدد مف االقطاعيف ورجاؿ الديف وبعض االغوات االكراد الػػػ
 .(192)( شخص  9111والذيػػػػػػػف قػػػػدر عددىـ بحوالي )

واماـ ىذه االحداث نشرت صحيفة خو بات مقاؿ ليا بعنواف )التجربة الخاصة   
لمشعب الكردي تشدد مف تمسكو بالنيج الديمقراطي لجميوريتنا الخالدة ( , جاء فيو 

التركي في نضاالت مشتركة اباف السمطنة  الشعب الكردي مع اخيو الشعب "... لقد ساىـ 
العثمانية... وساىـ بدماء ابنائو في الحركة الكمالية التحررية ، وطرد االستعمارييف 

..." االنكميز واليوناف... اال اف قادة الثورة وقفوا مف اىداؼ الثورة في منتصؼ الطريؽ
مضيفًا اف الدكتاتورية التي انقمبت عمى الجماىير التركية وحرمتو مف الحقوؽ , (191)

 الديمقراطية , والتي اضطيدت شعبيا اكيد

سوؼ تضطيد شعب آخر وتشرد وتقتؿ كؿ كردي ثوري رفع رأسو مطالبًا بحقوقو  
 .(191)القومية

اضي العراقية ذكرت صحيفة الثورة بأف عشائر ) االورمارييف (  في تركيا  دخمت االر   
عبر الحدود , ووضعت نفسيا تحت امرة المال البارزاني وكؿ ما تممكو مف اسمحة وعتاد 

                                                           
,  2113التركٌة بعد عام  –كردٌة فً العالقات العراقٌة ( احمد خلٌل ابراهٌم , اثر القضٌة ال458

 2114رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة , مقدمة الى مجلس كلٌة العلوم السٌاسٌة , جامعة بؽداد , 
 . 13,ص 

التركٌة  –مواقؾ الصحافة العراقٌة من العالقات العراقٌة  ,خالد عبدالوهاب عبدالرزاق  (459)
ؼٌر منشورة , مقدمة الى مجلس كلٌة التربة االساسٌة ,  , رسالة ماجستٌر 1968 – 1958

 . 137 – 136, ص 2111الجامعة المستنصرٌة , 
 . 1959حزٌران  12,    11خه بات , العدد   (461)
 . 1959حزٌران  12,  11خه ات , العدد  (461)
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وامواؿ , واضافت الصحيفة باف ) االورمارييف ( لعبوا دورًا كبيرًا في التطورات التي حصمت 
 .(199)في الشماؿ

ة, وذلؾ مف خالؿ اتيمت صحيفة الثورة المال البارزاني  بتواطئو مع القوى االستعماري   
خمؽ فوضى واوضاع مضطربة في الشماؿ , مما ابعد الدولة عف المسار الذي وضعتو مف 
اجؿ انشاء المشاريع لتنمية البمد , وذكرت الصحيفة كيؼ قاـ المال البارزاني باستمالة 
العشائر الكردية وبعض العشائر في دوؿ الجوار الى جانبو في تحقيؽ اىدافو الخاصة وما 

االمر الذي ادى الى اغالؽ تركيا لحدودىا مع العراؽ ,  (191) لو الدوؿ االستعمارية خططت
كردي  111اجتازت مجموعة مف االكراد الحدود التركية بم  عددىـ ورغـ ذلؾ فقد 

 . (191)باال ( , مما نتج عنو مصادمات مع البارزانييف عراقي مف عشيرة ) البرواري

د في شماؿ العراؽ الى اراضييا , فقامت برصد خشيت تركيا مف اتساع حركة التمر   
المناطؽ الحدودية عف طريؽ طائرات االستطالع , فضاًل عف زيادة عدد قواتيا عمى 
الحدود , مما ادى الى قياـ العراؽ بتقديـ مذكرات احتجاج الى تركيا حوؿ خرؽ 

ردة المتمرديف الطائرات التركية لألجواء العراقية , بالمقابؿ كاف العراؽ منشغاًل بمطا
الذيف عبروا الى القرى القريبة لمحدود التركية , وقصؼ ىذه القرى بالمدفعية , مما ادى 

طمبت تركيا مف العراؽ التوقؼ  , 1299اب  11,  في  (199)حدوث ازمة بيف البمديف 
مف الشير نفسو قتؿ جندي  وجرح اخر عندما  19مف قصؼ القرى التركية , وفي يوـ 

العراقية احد المخافر التركية , ادى ذلؾ اثارة الرأي العاـ التركي قصفت المدفعية 
والصحافة التركية التي انتقدت حكومتيا بالضعؼ والعجز عف اتخاذ اجراءات رادعة 

                                                           
 . 1961تشرٌن االول  11,   721الثورة  , العدد  (462)
 . 1961تشرٌن االول  16 / 5,   726 - 717الثورة , االعداد  (463)
نصٌر محمود شكر الجبوري , السٌاسة الخارجٌة العراقٌة فً ضوء مقررات مجلس  (464)

( , رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة , مقدمة الى مجلس كلٌة التربٌة  1963 – 1958الوزراء )
 . 86, ص  2114,ابن الرشد  ,جامعة بؽداد , 

 . 141المصدر السابق , صخالد عبدالوهاب عبدالرزاق ,  (465)
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اب مف العاـ  19, فطالبت  الحكومة التركية في (199)ضد التيديد الذي قاـ بو العراؽ 
المتسببيف , واصدار بياف اعتذار عف  نفسو مف السفارة العراقية في انقره بمعاقبة

الحادث , مع مطالبتيا لمطائرات التركية بعدـ التياوف باي اختراؽ لمطائرات العراقية 
 . (191)لمحدود التركية

بأسقاط  1299آب  19واماـ ىذا التوتر قامت اربع طائرات حربية تركية بتاريخ     
( داخؿ الحدود العراقية , ادى الى ) كـ  11طائرة عراقية فوؽ منطقة شقالوة عمى بعد 
( السفير العراقي في انقره بتقديـ  مذكرة 191استشياد قائدىا , فقاـ طالب مشتاؽ)

الى الحكومة التركية بناءًا عمى طمب وزارة الخارجية  1299اب  11احتجاج في 
العراقية , وعمى اثر ذلؾ تناولت الصحؼ العراقية حادث اسقاط الطائرة العراقية 

ؼ العراؽ المتفرج ازاء ىذا الحادث , فقد نشرت صحيفة الثورة مقااًل ) حسف وموق
الجوار المزعـو ( , جاء فيو اف االعتداءات التركية المتكررة عمى حدودنا واخرىا 
اسقاط الطائرة العراقية واستشياد قائدىا , وموقؼ وزارة الخارجية موقفًا متفرجًا 

تجاه االعتداءات مف الجارة المعتدية المسممة  وامتناعيا مف اتخاذ موقؼ دبموماسي 
ىؿ تذكر لتركيا "... (192)تركيا , واكدت الصحيفة بمخاطبتيا لوزارة الخارجية بقوليا 

جزءًا عزيزًا وىامًا موقفيا مف العراؽ قبؿ اربعيف عاما عندما حاولت اف تقتطع منو 
عندما  1958تموز  14ىو لواء الموصؿ....اـ تذكر ليا موقفيا مف ثورتنا المجيدة 

حشدت قواتيا وسمحت لمطائرات االمريكية الميددة لكياننا الجميوري باستخداـ 
اراضييا في أطنو واليرىا لتيديدنا والحتالؿ لبناف ، اـ تذكر  ليا اخيرًا ايواء العصاة 

                                                           
 . 87نصٌر محمود شكري الجبوري , المصدر السابق , ص  (466)
 . 141خالد عبدالوهاب عبدالرزاق  , المصدر السابق , ص  (467)

468
بؽداد , عٌن معلماً عام , من عائلة تركمانٌة , درس فً  1911ولد عام  طالب مشتاق :( 

عٌن  1958تموز  14, بعد ثورة  1923, التحق بعدها فً كلٌة الحقوق وتخرج منها 1919
. حسن لطٌؾ  1977احٌل الى التقاعد , توفً عام  1965سفٌراً للعراق فً تركٌا , عام 

 .358 – 357الزبٌدي , موسوعة السٌاسة العراقٌة , ص ص
 . 1962آب  19,  972الثورة , العدد  (469)
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..." واختتمت رؽ وجعؿ مناطؽ الحدود مناطؽ تمويف وراحة واستعداد ليـوقطاع الط
الصحيفة اف حسف الجوار ال يتعامؿ بو مف طرؼ واحد وانما عمى الجميع نفس 

 . (111)االلتزامات ازاء الجيرة الحسنة

اما صحفية صوت االحرار نشرت عمى احد صفحاتيا الداخمية عنوانًا ) اربع طائرات     
تالحؽ طيارًا عراقيًا داخؿ الحدود العراقية وتسقط طائرتو وتقتؿ الطيار العراقي  تركية نفاثة

 1958تموز  14منذ قياـ الجميورية العراقية في الشييد بصورة وحشية ( جاء فيو "... 
اعتادت الطائرات التركية في عدـ المباالة بالتجاوز عمى حرية االجواء العراقية واجتياز خط 

واكدت  (111)..." رالبة مف الحكومة العراقية في المحافظة عمى حسف الجوارالحدود مرارًا و 
الصحيفة باف الحكومة التركية بإىماليا المتعمد لمكتب والطمبات والرسائؿ ومذكرات االحتجاج 

اخالقية وغير , واف عدوانيا بيذه الطريقة ىو اسموب قطاع الطرؽ وىذه التصرفات غير 
تو نشرت صحيفة الزماف في صفحتيا االولى عنوانًا .  وفي السياؽ ذا(119)مشرفة ,

بارزًا )تحذير عراقي لتركيا ( اكد عمى اف العدواف ىو تواطؤ تركيا مع الجيات 
االستعمارية وذلؾ لتسييؿ حركتيـ وتمويف حركة التمرد في الشماؿ , مشيرة الى اتخاذ 

الث سنوات  , واف مواقؼ حاسمة ضد تركيا العتدائيا عمى العراؽ التي استمرت منذ ث
 .(111)ادعاء تركيا باف طائرة عراقية اخترقت الحدود ىو افتراء وتزيؼ الحقائؽ

اما موقؼ الحكومة العراقية جاء عمى لساف عبدالكريـ قاسـ اذ ادلى بتصريح   
الىصحيفة الثورة عف االعتداء الذي قامت بو مجموعة مف الطائرات التركية في اسقاط 

اف الشعب التركي شعب مسمـ صديؽ ؿ االراضي العراقية قائاًل "...الطائرة العراقية داخ
وبعد اف يطمع عمى الحقائؽ لف يرضى عف الجريمة التي ارتكبتيا حكومتو...... 

 ولكننا لف نسم 
                                                           

 .1962اب  19,  972الثورة , العدد  (471)
 . 1962آب  19,   1159صوت االحرار , العدد   (471)
 المصدر نفسه. (472)
 . 1962آب  19,    7515الزمان , العدد   (473)
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 . (111).." بتكرار العدواف ابدا واالياـ ستثبت ذلؾ 

قنعة ( , واشار كتبت صحيفة المستقبؿ مقااًل افتتاحيًا بعنواف ) واخيرًا تمزقت اال
المقاؿ الى التمرد في شماؿ العراؽ مع اىتماـ الرأي العاـ العالمي واالقميمي والعربي 
واحتضاف الدوؿ االستعمارية ليذا التمرد , وشعب العراؽ ال يخفى عميو االعيب 
وموقؼ الجارتيف ايراف وتركيا المرتبطتيف مع االستعمار بحمؼ الناتو المتيف تتالعب 

ؿ االستعمارية وتحرص عمى ابقاء وديمومة حكميما الرجعي , واف الصحافة بيما الدو 
الغربية كشفت  العالقة المريبة التي تربطيـ بالدوؿ باالستعمارية  وعف المفاوضات 
التي دارت بيف المتمرديف والواليات المتحدة االمريكية وكانت بعمـ الجارتيف, واضاؼ 

االيراني وىـ يتجولوف  -التركي  –مث العراقي فالمتمرديف يعيشوف في المثالمقاؿ " 
عمى مسمع ومرأ  ومعاونة مف جندرمة الحدود التابعتيف لمدولتيف ومراسمي الصحؼ 
االستعمارية الذيف يعيشوف في صفوؼ المتمرديف وىـ موضع حفاوة تقدير اخوانيـ 

ودوا رؤوس العصابة وافراد ىذه العصابة يعبروف الحدود دوف خشية او معارضة ليع
واشار المقاؿ بانو ال يخفى عمى ( 119)... " محمميف بالماؿ والسالح والمؤف الحربية

االكراد اف تجارب السنييف الماضية في العيد الممكي وفي تركيا وايراف بداية الستينيات 
واالستعمار الذي يسند ىؤالء الذيف اذاقوا االكراد مر العذاب  وحرموا عمييـ حتى لغتيـ 

ارتداء مالبسيـ وزييـ القومي بؿ االكثر اضطيادًا منعيـ مف االدعاء القومية او 
 .(119)بالقومية الكردية , اذ اتبعوا الصير القومي

عاودت صحيفة المستقبؿ في كشؼ التدخؿ التركي بالشأف العراقي , اذ كتبت    
تمعب  مقااًل افتتاحيًا بعنواف ) تركيا تمعب دور الدركي بيد المستعمريف ( , جاء فيو "

تركيا دور الدركي في حمفي االطمسي والسنتو العدوانييف لالعتداء عمى امف وسالمة 
                                                           

 . 1962آب  22,    975الثورة , العدد  (474)
 .1962آب  24,  556المستقبل ,  (475) 
 المصدر نفسه . (476)
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الشعوب المعادية لالستعمار ... وفي طميعة البمداف التي تتعرض الى مؤامرات تركيا 
ومف خمفيا حمؼ السنتو الجميورية العراقية المتحررة ، حيث تواصؿ الطائرات 

د وتفت  حدودىا عمى مصراعييا إليواء المتمرديف التركية استفزازىا عمى الحدو 
الخونة ومدىـ بالسالح واالمواؿ والضذاء إلعاقة تطور بالدنا وخدمة االالراض 

 .(111)..." االستعمارية

ونتيجة لذلؾ الموقؼ قامت الحكومة التركية بسحب الموظفيف الدبموماسييف   
ة عاػدت الى حػالة اليػػدوء , اذ كاف الموجوديف في العػراؽ ,اال اف العػالقات الدبمػوماسي

االػتراؾ راغبيف بابقاء اكراد العراؽ تحت السيطرة ليمنعوا انتشار الحركة الكردية الى 
 . (111)الدوؿ االقميمية

الراي يبدو اف الحكومة العراقية ارادت تنبيو تركيا عمى تصرفيا الطائش واطالع     
العاـ والشعب التركي ومدى تصرؼ حكومتيا تجاه العراؽ , وقد استمرت العالقات بيف 

شباط  1العراؽ وتركيا بعد اسقاط الطائرة العراقية بشيء مف اليدوء حتى انقالب 
1291 . 

 ثالثًا : موقؼ الجميورية العربية المتحدة

موقؼ الجميورية العربية المتحدة تجاه القضية الكردية , فقد كانت  مع أي حركة اما    
ثورية ىدفيا اعادة الحقوؽ عمى شرط بقائيا ضمف اطار الوحدة الوطنية , لكنيا كانت ضد 

, جاء ذلؾ  (112)أي محاولة مف شأنيا اف تؤدي الى تفتيت وتمزيؽ ابناء الوطف الواحد 
اني والوفد المرافؽ لو مف قبؿ الرئيس جماؿ عبدالناصر الذي خالؿ استقباؿ لممال البارز 

استقبمو بحفاوة بالغة, وكانت الجميورية العربية المتحدة ارادت استغالؿ االكراد في 

                                                           
 .1962اٌلول  26,  557, العدد ,  المستقبل (477)

 .664احمد سعٌد السٌد زٌدان , المصدر السابق , ص (478)
 .214سمر فضال ,المصدر السابق , ص  (479)
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صراعيا االقميمي ضد ايراف وتركيا  مف جية وضد بريطانيا والواليات المتحدة االمريكية 
ر استثمار دور االكراد وكسبيـ الى , اذ حاوؿ جماؿ عبدالناص  (111) مف جية اخرى

جانبو السيما وانو ساند قضيتيـ , وىيأ ليـ الجانب االعالمي عندما سخر ليـ اذاعة 
)صوت العرب ( لتبث ليـ برنامج اذاعي تعريفي عف دور االكراد في معرفة ذاتيـ 
وفضحت ىذه االذاعة ادعاءات ايراف ومدى التخمؼ واالىماؿ وعدـ االعتراؼ بأي 

ؽ لألكراد, وزاد ىذا مف تصميـ جماؿ عبدالناصر عمى تشجيع الشعور القومي حقو 
الكردي ومساندتو لحركة المعارضة الوطنية ضد االنظمة الثالثة في العراؽ وتركيا 

ومما عزز ذلؾ مساندة الموقؼ االعالمي لمجميورية العربية بالضد مف (111)وايراف , 
,  1292ة رشيد لوالف في آيار حكومة عبدالكريـ قاسـ , فعندما حدثت حرك

خصصت صحفيا واذاعاتيا  مف اجؿ دعـ الحركة بنشر اخبارىا وايصاليا الى 
 . (119)العالـ

وقد ردت الصحؼ العراقية عمى ىذا الموقؼ , فكتبت صحيفة خو بات عف    
ضموع الجميورية العربية المتحدة في محاولة اغتياؿ عبدالكريـ قاسـ , جاء ذلؾ في  

الفتتاحي الذي كاف بعنواف ) الشعب الكردي حريص عمى صيانة الجميورية المقاؿ ا
كاف ىناؾ خالؼ بيف الديمقراطية وزعامة مؤسسيا عبدالكريـ قاسـ ( , جاء فيو " ... 

الفئة الحاكمة البائدة وبيف حكاـ مصر الجدد ... وكاف عبدالناصر ومباحثو يعمموف 
ـ البضيض... وما اف اصب  العراؽ جميورية جيدًا مد  كره الشعب العراقي ليذا النظا

ديمقراطية حرة وقمعة منيعة لمسمـ والتحرر حتى جف جنوف عبدالناصر وطضمتو 
واضافت الصحيفة  (111)..."الحاكمة فبدأوا بتدبير المؤامرات عمى كياف جميوريتنا

                                                           
؛ سامً شورش ,  1958تشرٌن االول  5,   26229االهرام )القاهرٌة( , العدد   (481)
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ورغـ فشميـ في جميع المؤامرات التي اسقطتيا يقظة الشعب وبراعة قائد الثورة , 
ططوا لمؤامرة اجرامية حاولوا بيا القضاء عمى عبدالكريـ قاسـ , اف عداوة العصابات خ

االجرامية لجميوريتنا كونيا جميورية اتسمت بروح الديمقراطية  ومعادية لكؿ اشكاؿ 
 . (111)التبعية االستعمارية

ولما كاف اعالـ الجميورية العربية المتحدة ذا تأثير عاؿ  في وسائؿ االعالـ     
 العربي

,  طالبت صحيفة خو بات بتحسيف االعالـ مف خالؿ مقاليا االفتتاحي ) تقوية  
اجيزة دعايتنا في الخارج مف مستمزمات صيانة جميوريتنا ( , اكد عمى اف محاوالت 
الدعايات االستعمارية والرجعية ومف ثـ ما تبثو الجميورية العربية المتحدة لتشويو 

مة ومحاولة النيؿ مف انجازاتيا الرائعة , وذلؾ مف خالؿ جميوريتنا التحررية المسال
دعاياتيا المزيفة والكاذبة  لنيؿ رضا القوى االستعمارية ضد جميوريتنا , وميما لفؽ 
االعداء في دعاياتيـ التي زادت صراخًا ليس ليا اية تأثير عمى القوميتيف العربية 

ونتجاوز االطار الضيؽ لموصوؿ الى ما والكردية , فالبد اف يكوف إلعالمنا دورًا بارزًا 
 .(119)نيدؼ اليو واسماع صوتنا الى ابعد نقطة مف العالـ

اعطت صحافة  1291ايموؿ  11عندما بدأت الحركة الكردية في شماؿ العراؽ   
الجميورية العربية المتحدة اىتمامًا بالغًا بتتبع التطورات عمى الساحة السياسية 

ة  الجميورية ) القاىرية ( عمى نشاطات االكراد في والعسكرية , اذ اكدت  صحيف
الدوؿ المجاورة  ايراف وتركيا في دخوؿ اعداد منيـ االراضي العراقية في محاولة منيـ 
مساندة المتمرديف االكراد في شماؿ العراؽ, اذ وصؿ اعداد االكراد االتراؾ بحدود 

                                                           
 المصدر السابق. (484)
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كردي مسمح   1911عنصر كردي , اما اكراد ايراف فقد وصؿ عددىـ الى   9111
(119). 

اشتكى عبدالكريـ قاسـ مف االعالـ الموجو ضده مف قبؿ الجميورية العربية    
المتحدة  , وذلؾ عندما نشرت وسائؿ االعالـ المصرية عف التطورات عمى الساحة 
السياسية والعسكرية في العراؽ , وعمى اساس اف حركة المال البارزاني تتقدـ باتجاه 

عبدالكريـ قاسـ  عف اليجمة الموجو اليو , ىؿ لمصمحة العرب   او بغداد , تساءؿ 
لمصمحة القومية العربية   او لمصمحة االشتراكية , واشارت الصحؼ العراقية الى 
الدور السمبي الذي استخدمتو الجميورية العربية المتحدة في اعالميا لصالح االكراد , 

المتحدة  اصبح االعالـ بعيد عف  لكف بعد انفصاؿ سوريا عف الجميورية العربية
المشكمة الكردية , واتجاه انظار االكراد في بداية التمرد كانت قريبة مف الحدود السورية 
لكف االنفصاؿ ادى الى تقارب سوريا مع حكومة عبدالكريـ قاسـ قابمو توجو انظار 

لكردية في االكراد الى الجارة  ايراف التي لعبت دورًا كبيرًا في تطورات القضية ا
 .(111)المستقبؿ

اف التدخؿ الخارجي في تمرد االكراد عمى الحكومة العراقية,  ما ىو اال تدخؿ في    
الشؤوف العراقية , وىذه الدوؿ ال ترتضي اف يستقر العراؽ وبطبيعة الحاؿ اكثر 

التدخالت الخارجية في مسألة تمرد االكراد الصحؼ العراقية ىي رافضة لجميع 
باعتبارىا شأنًا داخميًا فكانت لمدوؿ المحيطة بالعراؽ ىي اكثر تأثيرا مف الدوؿ االخرى 
لكوف ىناؾ ارتباط في مسالة تكويف الدولة الكردية المرتقبة والتي بدأت بوادرىا تظير 

 عمى الساحة االقميمية . 
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شباط    8ة الكردية والتدخؿ الدولي واالقميمي والعربي مف المبحث الثاني :المشكم
 1968تموز  17 – 1963

 اواًل : الموقؼ الدولي:

 موقؼ االتحاد السوفيتي -أ 

كاف االتحاد السوفيتي مف اكثر الدوؿ التي قدمت المساعدات الكبيرة لالكراد منذ    
راؽ انفتح عمى االتحاد سقوط النظاـ الممكي , والف النظاـ السياسي الجديد في الع

السوفيتي  واقاـ عالقات متطورة معو في كافة المجاالت , اذ اعتمد نظاـ عبدالكريـ 
قاسـ عمى الحزب الشيوعي في بداية حكمو مما ادى الى تقارب ودعـ االتحاد 
السوفيتي لو , وبعد سقوط نظاـ عبدالكريـ قاسـ مف قبؿ حزب البعث العربي االشتراكي 

غير المشيد السياسي لنظاـ الحكـ , اذ عد النظاـ البعثي مدعـو مف والقومييف ت
الواليات المتحدة االمريكية , وقد اكد ىذه المعمومة عمي صالح السعدي نائب رئيس 
الوزراء ووزير الداخمية في حكومة االنقالب  حيث صرح مرارًا " بأننا جئنا بقطار 
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االكراد لمتفاوض مع الجانب الحكومي  امريكي ", فقد اشار جالؿ الطالباني رئيس وفد
بانو اتصؿ بصديؽ سوفيتي لو اتصاؿ بالقيادات العميا  1291شباط  1بعد انقالب 

شباط مف  11لالتحاد السوفيتي لبياف موقفيا مف مفاوضات االكراد والتي بدأت في 
در العاـ نفسو مع حكومة البعثييف, اذ ارسمت  وكيؿ وزير الخارجية  العراقية عمي حي

سميماف الذي طمب منو مقابمة شخصيف مف موظفي سفارة الواليات المتحدة االمريكية 
في بغداد , فوافؽ الصديؽ إلجراء حوار مع الشخصيف وتـ المقاء بعمـ الحكومة العراقية 
, وكانت رسالتيما تحوي عمى طمب ووصية الى الحكومة العراقية بتحقيؽ المطالب 

 (.111ا لالكراد بعدـ المجوء الى القتاؿ )الكردية , فضاًل عف مطالبتي

,  1291حزيراف  11بعد فشؿ المفاوضات بيف الجانب الحكومي واالكراد في     
 دعـ

 19االتحاد السوفيتي المتمرديف في شماؿ العراؽ مف خالؿ اجيزة االعالـ , ففي  
راد سياسة اتيمت االجيزة االعالمية السوفيتية باف العراؽ انتيج مع االك 1291حزيراف 

 (. 112االبادة الجماعية منتيكيف ميثاؽ ىيئة االمـ المتحدة )

جاء الرد الحكومي االعالمي عف طريؽ صحيفة الجماىير الناطقة عف حكومة   
االنقالب عمى تػػدخؿ  االعالـ السوفيتي فػػػي الشػػػػأف العػػػراقي مػػػف خػػػالؿ المقاؿ 

االعالـ السوفيتية مرة اخرى ... ضد شعبنا ( , وجاء في االفتتاحي بعنواف ) اجيزة 
مرة اخر  تقؼ اجيزة االعالـ السوفيتية موقفًا معاديًا مف ثورة العراؽ وشعب المقاؿ " 

العراؽ .. واف ما يؤكد اف ىذه االجيزة تتصيد االحداث في بالدنا لتتقوؿ تقوالت اقؿ 
بة والصداقة بيف شعبنا وشعب ما يقاؿ فييا انيا ليست في صال  العالقات الطي

" واشار المقاؿ بأف اجيزة االعالـ السوفيتي بدأت تغيير الحقائؽ وىي االتحاد السوفيتي

                                                           
488

  .139مٌهظان محمد حسٌن البامرنً , المصدر السابق ,  ص ( 
489

 .131المصدر نفسه , ص ( 



181 
 

تتيـ الحكومة الجديدة ومساندتيا عصابة البارزاني وىي تفتقر الى الصدؽ واكثر مف 
 ذلؾ الى االخالقية , وال سيما انيا تصؼ حركة المال البارزاني  بالديمقراطية
والتقدمية... واشار المقاؿ في خاتمتو اف ما تمتمكو ىذه االجيزة االعالمية مف عداء 
لشعب العراؽ , يعطي الحؽ لمشعب اف يشجبو ويستنكره , فضاًل عف ىذا اف ىذ يعد 
تدخؿ بالشأف الداخمي العراقي .. ويجب عمى ىذه االجيزة اف توازف االمور  بشكؿ 

صحيفة الجماىير مرة اخرى بمقاؿ حوؿ  ( , وعبرت121يميؽ بما تتحدث بو )
التصرفات السوفيتية تجاه الحكومة الجديدة  , اذ كتبت مقاال افتتاحيًا بعنواف  ) 
مصمحة مشبوىة في حممة اجيزة االعالـ السوفيتية ( , اشار في المقاؿ الى البياف 

ارزاني , الذي اذاعتو وكالة تاس  السوفيتية بخصوص التمرد الكردي بقيادة المال الب
والذي عدتو الحكومة العراقية تدخاًل سافرًا في الشؤوف الداخمية ... وبعد انتصار 
الشعب في التخمص مف الطغياف , وجد االستعمار واصحاب المصالح المشبوىة اتخاذ 
التمرد الكردي وسيمة لتحقيؽ مآربيـ في محاولة التدخؿ في الشؤوف الداخمية , بعدما 

اف الشعب الذي خاض المعارؾ تمو قة , واختتـ المقاؿ " .. فشمت اساليبيـ الساب
االخر  مف اجؿ اف يصؿ الى ما وصؿ اليو مف حكـ شعبي ديمقراطي ... اف ىذا 
الشعب الذي ذاؽ مف االستعمار كؿ مر والـ  ليضع في صؼ االستعمار كؿ 

ريدوف تشويو محػػػػػاولة تدخػػػػؿ فػػػي شؤونو، وانو لف يسكت ابدًا عف اولئؾ الذيف ي
 ( .121")مواقفو ومواقؼ ثورتو

اف الرد االعالمي التابع لمحكومة عبر عف موقؼ الحكومة الرافض بشكؿ قطعي 
بالتدخؿ الخارجي في شؤوف العراؽ الداخمية , وكاف تدخؿ االتحاد السوفيتي ناتج عف 
محاصرة الحزب الشيوعي الذي لـ يستطع اعضاءه بالظيور في الشارع العراقي كما 
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فسح ليـ المجاؿ في المراحؿ السابقة , فضاًل عف تتبعيـ مف التيارات القومية التي 
 اصبح زماـ االمور بيدىا. 

بعد العمميات العسكرية الواسعة التي شنيا الجيش العراقي حذر وزير الخارجية   
عدـ السوفيتية الدوؿ االقميمية التي ليا مساس بالمشكمة الكردية  كتركيا وايراف وسوريا ب

االشتراؾ في عمميات التطيير التي تقـو بيا الحكومة العراقية ضد االكراد , وكتبت 
تحذيرات سوفيتية لمحكومة العراقية بانيا سوؼ  1291حزيراف  99صحيفة البرافدا في 

تقطع المساعدات ليا اذا استمرت في قتاليا ضد االكراد , وكذلؾ نشرت صحيفة النجـ 
حاتيا بمناشدتيا الحكومة العراقية والمجتمع الدولي بوضع االحمر السوفيتية عمى صف

المحب نياية لمقتاؿ ضد االكراد اذ اطمقت عمييا بالمجازر المروعة ضد االكراد " 
( وجاء الرد لمحكومة 129" , وعدت الحرب ىي ابادة جماعية ضد االكراد) لمحرية

ندوب العراؽ الدائـ ( م121العراقية عمى الحمالت السوفيتية عف طريؽ عدناف الباججي)
في االمـ المتحدة باف ىناؾ دوؿ ودوائر اجنبية تقـو بتحريض االكراد عمى التمرد عمى 
الحكومة العراقية , وذكر الباججي باف المانيا الشرقية ودوؿ اخرى متعددة لـ يذكرىا 

( , وليكتؼ االتحاد السوفيتي بكؿ 121باالسـ بانيا منبع الفتنة والتحريض لالكراد)
ضاتو بؿ تزعـ الموقؼ بالنيابة عف اكراد العراؽ محاواًل نقميا الى االمـ المتحدة تحري
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واثارة المسالة لمرأي العاـ العالمي ليؤكد تدخمو السافر في شؤوف العراؽ الداخمية , عمى 
الرغـ مف معارضة الدوؿ العرية واالسالمية بتدويؿ القضية في االمـ المتحدة عادة باف 

ىي شأف داخمي وال يمكف التدخؿ فيو , لذلؾ طمب االتحاد السوفيتي القضية الكردية 
مف منغوليا تقديـ طمب بإدراج القضية الكردية في جدوؿ اعماؿ االمـ المتحدة , فقد 
وصؼ مندوب منغوليا باف الحكومة العراقية تتعامؿ مع االكراد مثؿ تعامؿ حكومة 

راقية بالرد عمى الوكاالت (  لـ تتأخر الصحؼ الع129جنوب افريقيا مع الزنوج)
والصحؼ السوفيتية مرة اخرى , اذ قالت صحيفة الطميعة باف االتحاد السوفيتي يتدخؿ 
بالشؤوف الداخمية العراقية ويمعب لعبة جديدة ولكف ىذه المعبة فاشمة ال محالة , وعمية 

الرغـ فاف الحكومة العراقية تشجب التدخؿ السوفيتي في شؤوف العراؽ الداخمية , عمى 
اف الحكومة لـ تحصؿ عمى اي مساعدة مف اي جية ليذا التطيير وذلؾ بوجود القوات 
العراقية وقوات صالح الديف وىي قادرة لتأديب كؿ مف يحاوؿ التآمر عمى بمدنا , اف 
تيديدات االتحاد السوفيتي لف تثني مف عزيمة العراؽ في تصديو لكؿ المحاوالت التي 

( , وواصمت الصحيفة بالرد عمى اتيامات االتحاد 129و)تريد المساس بأرضو وشعب
السوفيتي, واكدت باف الحكومة العراقية ستقؼ بكؿ حـز ضد كؿ التدخالت مف اي 
جية معينة , ولف تسمح ألية جية خارجية اف تنصب نفسيا راعية او داعية بانيا 

ا في وصية عمى اصحاب الحركة في الشماؿ , وليس ىناؾ اي قوات عربية او غيرى
 ( .121)عمميات التطيير لممناطؽ الشمالية مف العصاة 

حاولت بعض الدوؿ العربية تطويؽ االزمة بيف العراؽ واالتحاد السوفيتي , ولذلؾ    
مع  1291تموز  11( في االمـ المتحدة في 121اجتمع مندوبي االقطار العربية)
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ميًا مع الػػػعراؽ مندوب االتحاد السوفيتي واعالمو باف الدوؿ العربية متضامنة ك
وتػػػػستنكر بشػػػػدة الػػػػتدخؿ السوفيتي بالشأف العراقي , مع االشارة بانو يمس العالقات 

 (. 122)العربية السوفيتية

صرح ناطؽ بمساف وزارة الخارجية العراقية لوكالة االنباء العراقية باف وزير خارجية    
يانًا حوؿ احداث شماؿ العراؽ مبينًا االتحاد السوفيتي قد سمـ سفير العراؽ في موسكو ب

فيو اف االتحاد السوفيتي ال يريد الخوض في ىذه المسالة بعدما اوضحت الحكومة 
العراقية ما قدمت لالكراد بعد االنقالب, واكد البياف اف االتحاد السوفيتي يسعى الى 

قة بالتعاوف اقامة عالقات قائمة عمى االحتراـ المتبادؿ بيف البمديف وتطوير ىذه العال
الصادؽ القائـ عمى المصالح المشتركة واالحتراـ المتبادؿ مع الدوؿ المحبة لمخير 

 (.  911والسمـ كافة)

,عندما  1291السوفيتية بالتحسف في بداية شير ايموؿ  -بدأت العالقات العراقية    
وقؼ االتحاد السوفيتي الى جانب سوريا ضد االعتداءات الصييونية , وقد عبرت 

لصحؼ العراقية عف اشادتيا بيذا التحسف , فقد عبرت صحيفة الطميعة في مقاؿ ليا ا
لصالح العرب( ,عبرت الصحيفة عف تقديـ شكرىا  111بعنواف )الفيتو الروسي 
 لالتحاد السوفيتي إلحباط 

 (.  911البريطاني) –المشروع االمريكي 

السوفيتية تحسنت   -ذكر الباحث سناف صادؽ الزيدي باف العالقات العراقية    
شكؿ ممحوظ وال سيما مف مشكمة االكراد , وىذا ناتج عف امور متعددة  منيا تأييد 
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الحزب الشيوعي لطجراءات التي اتخذىا عبدالسالـ عارؼ بعد انقالب تشريف الثاني 
 (.919ضد البعثييف) 1291

ي بتعميؽ ذكرت صحيفة البرافدا السوفيتية الناطقة بمساف الحزب الشيوعي السوفيت  
ليا عف استتباب االمف واالستقرار في شماؿ العراؽ , اذ قالت اف وجوب ارساء القواعد 
االساسية لموحدة بيف القوميتيف العربية والكردية في سبيؿ مواجية القوى االستعمارية , 
وقد اثبتت االحداث باف بريطانيا والواليات المتحدة االمريكية حاولتا بكؿ الوسائؿ 

الوضع المتوتر في شماؿ العراؽ في محاولة ارجاعو الى احضاف احالفيـ استغالؿ 
العسكرية , واف القادة السياسييف العراقييف قادروف بحنكتيـ السياسية اف ينفذوا جميع 

 (.911القرارات التي تعيد االمور الى حالتيا الطبيعة في شماؿ العراؽ)

لسوفيتي نيكيتا خروشوؼ  تمقى الرئيس عبدالسالـ عارؼ برقية مف الرئيس ا   
بمناسبة عودة االستقرار الى شماؿ العراؽ , اكدت البرقية عمى ارتياح حكومة االتحاد 
السوفيتي وشعبيا عف التوصؿ الى اتفاؽ وقؼ المعارؾ في شماؿ العراؽ , واف ما 
قامت بو الحكومة العراقية لو اىمية كبيرة في تقوية السالـ ليس في العراؽ فحسب بؿ 

لشرؽ االدنى وىذا يعزز سمعة العراؽ في المجتمع الدولي , وكذلؾ اكد في البرقية في ا
عمى تقوية الروابط بيف العرب واالكراد مف خالؿ ارضاء الشعب الكردي بتحقيؽ امانيو 
, لفسح المجاؿ لجميع القوى السياسية والتقدمية مف المشاركة بتعزيز الرخاء لجميع 

 (.911عراؽ)الطوائؼ الساكنة عمى ارض ال

وعقب البرقيات المتبادلة يف الحكومة العراقية واالتحاد السوفيتي اشارت مرة اخرى    
صحيفة البرافدا السوفيتية عمى عودة االمف واالستقرار الى شماؿ العراؽ وانيا رحبت 
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بعودة الحياة الطبيعية الى ىذا الجزء مف العراؽ , واضافت الصحيفة اف وقؼ اطالؽ 
خواطر الدوائر الحاكمة لمقوى االستعمارية , واف الوكاالت الغربية  النار لـ يرضى

روجت اف ما حصؿ مف اتفاؽ عمى وقؼ اطالؽ النار بيف الحكومة العراقية واالكراد 
ىو اتفاؽ ىش الزاؿ بعيدا عف بنود االتفاؽ , وذكرت الصحيفة اف ىذه االخبار تبحث 

العرب واالكراد , والسبب في ذلؾ  عف ىدؼ ىو زرع الشؾ حوؿ امكانية التوافؽ بيف
اف القوى االستعمارية في الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا والدوائر الحاكمة في 
الكياف الصييوني التي ترتبط بيما ىي دائمًا تبحث عف الفوضى واالضطرابات في 

ذلؾ  شماؿ العراؽ , وقالت الصحيفة اف اليدوء واالستقرار يكرىو الغرب , ولكف ولى
الزمف التي تتحكـ بو القوى االستعمارية مف احداث فوضى وذلؾ لموعي الذي انتبيت 

 (.919لو الحكومة وكافة ابناء الشعب عربًا واكرادًا)

اما صحيفة المنار فقد نشرت مقااًل افتتاحيًا حوؿ الموقؼ السوفيتي مف العراؽ    
حيح اف العالقات العراقية بعنواف ) العالقات العراقية السوفيتية ( جاء فيو:... ص

السوفيتية مرت بأزمات لكف ال يمكف نسياف المواقؼ الطيبة لالمة العربية , ولذلؾ 
يجب عمينا تعميؽ العالقات وتصحيح االخطاء واحالؿ الصفاء بدؿ ما يمكف اف 
يعترييا مف كدر , اننا ندعو االتحاد السوفيتي بروح االخالص والنية الصادقة , اف 

رض لحممة شرسة مف االعالـ االستعماري وابواؽ الرجعية التي استغمت العراؽ تع
االوضاع المضطربة في المنطقة الشمالية واخذت التشيير بالقيادات العميا في الدولة , 
فضاًل  عف االمدادات  والدعـ المادي والعسكري , ولكف مع االسؼ عندما نجد بعض 

وفيتي ىي تردد ما يقولو المتمرديف دوف اذاعات ووكاالت البمد الصديؽ االتحاد الس
االنتباه الى الحقائؽ التي يغفؿ عنيا االصدقاء , اف تفيـ االتحاد السوفيتي لمحقائؽ 
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سيعطي حالة ايجابية في اقامة عالقات حميمة معيـ ويؤدي الى احباط التآمر 
 ( . 919االستعماري الذي ييدؼ المساس بسيادة العراؽ ووحدتو الوطنية )

ح االتحاد السوفيتي صديقًا حميمًا لمعراؽ والعرب , فقد اثنت صحيفة ازفستيا اصب   
السوفيتية الناطقة بمساف الحكومة السوفيتية في مقاؿ ليا عف زيارة عبدالرحمف محمد 
عارؼ الى شماؿ العراؽ واجتماعو بالمال البارزاني قد اعطت انطباعًا عف جيوده 

 (. 911في المنطقة الشمالية ودعمو لموحدة الوطنية )المتواصمة إلعادة الحياة الطبيعية 

اف تحسف العالقات العراقية السوفيتية جاء نتيجة تفيـ االتحاد السوفيتي بما قدمتو  
الحكومة العراقية ال يوجد فيو قصور تجاه االكراد وال سيما بعد المبادرات العراقية 

زميف مع الحكومة العراقية لتيدئة االوضاع في الشماؿ , ووجدت اف االكراد غير ممت
مع كؿ ىذه التنازالت, فضاًل عف سياسة االتحاد السوفيتي في ىذه المرحمة تستوجب 
كسب العراؽ كحميؼ في تعامالتيا السياسية واالقتصادية , بدؿ مف خسارتو واتجاىو 

 الى الدوؿ الرأسمالية الغربية. 

السوفيتية حديثًا لعبدالرحمف نشرت صحيفة الفجر الجديد العراقية عف البرافدا      
محمد عارؼ مف خالؿ مراسميا بريماكوؼ الذي زار بغداد وشماؿ العراؽ في منتصؼ 

, وقد اشارت الصحيفة الى الميمة االساسية  التي اعطاىا  1299كانوف االوؿ 
عبدالرحمف محمد عارؼ اولوية ىي وقؼ القتاؿ في شماؿ العراؽ  , وكاف موفقًا فييا 

, وتحدث المراسؿ عف النوايا الحسنة التي بادر بيا  1299حزيراف  92 بصدور بياف
عبدالرحمف عارؼ إلعادة االستقرار في الشماؿ , مضيفًا اتصالو بوزير الدفاع شاكر 
محمود شكر الذي ارسؿ تحياتو الى المال البارزاني وال سيما انو اعمف الذىاب الى 

وبعدىا شرح لقائو بالمال البارزاني ناقاًل  ,1291كانوف الثاني  11الشماؿ لمقابمتو في 
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عنو ىذا الحديث : اننا سنعيش مع اخواننا العرب كأخوة متحابيف نريد اف نبني وطننا 
لكي نقدـ خدمة لشعبنا ونرتقي نحو االفضؿ , واضافت صحيفة الفجر الجديد باف 

باف االكراد سمموا وكالة انباء تاس في نشرتيا التي توزعيا في بغداد اف مراسميا قد عمـ 
 (.911االسمحة الثقيمة)

لمعالقات العراقية السوفيتية دور كبير في تقدـ العراؽ بنواحي متعددة , رغـ    
الخالفات االولى الناشئة مف المشكمة الكردية ومطاردات الحزب الشيوعي , العراؽ كاف 

الضد مف لتوسع بحاجة الى ىذه الدولة الكبرى , التي كانت في مقدمة الدوؿ الداعمة ب
الواليات المتحدة االمريكية في الشرؽ االوسط , فضال عف اف االتحاد السوفيتي كسب 
الى جانبو عدد مف االقطار العربية كونو يخوض الحرب الباردة مع الواليات المتحدة 

 االمريكية . 

 موقؼ بريطانيا -ب

 1291حزيراف  91اما الموقؼ البريطاني فقد ذكرتو صحيفة الديمي تمغراؼ في     
, اف الحرب التي شنيا الرئيس عبدالسالـ عارؼ عمى االكراد ىي اشد بطشًا واقسى 
مف حممة رئيس الوزراء عبدالكريـ قاسـ , فقد احرقت جميع القرى الواقعة حوؿ كركوؾ 

ا بالجرارات والمصفحات , واف جميع كيمومتر , وبعد ذلؾ تـ مسحي 11لمسافة 
المزروعات احرقت وقتمت المواشي , اما صحيفة الغاردياف في نفس التاريخ اعاله قد 
عبرت عف الحممة العسكرية في مناطؽ الشماؿ , اف ىذه الحممة الشاممة ضد االكراد 

راقي ىي اشد عنفًا مف الحكومة السابقة , اذ انيا ارسمت اعداد ىائمة مف الجيش الع
الى مناطؽ القتاؿ , وانتقدت الصحيفة البالغات العسكرية الرسمية التي تعمف بيا عف 
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قتؿ مئات االكراد , وتساءلت الصحيفة عف الطرؼ المسؤوؿ عف فشؿ المفاوضات بيف 
 ( . 912الحكومة والوفد الكردي)

سمحيف ادعت السفارة البريطانية انيا تفتقر الى المعمومات حوؿ الدعـ الشيوعي لمم  
لمتأكد  1291تموز  9االكراد في سبيؿ اطالة امد الحرب , فسارعت بأرساؿ رسالة في 

مف المعمومات , فاكد القياديوف االكراد بانيـ بحاجة الى المساعدات مف الدوؿ الغربية 
, وفي عدـ تفير المساعدات سيضطروف الى التفاىـ مع اتحاد السوفيتي والكتمة 

 (.911الشرقية)

ما تتناقمو وسائؿ االعالـ االجنبية ىي مصادر يعتمد عمييا في تصديؽ ليس كؿ    
االخبار , اف بريطانيا وغيرىا مف الدوؿ تتعامؿ بتزوير الحقائؽ لمبمداف التي تقؼ بوجو 
سياساتيا االستعمارية , العراؽ كاف منفتحا اكثر عمى الدوؿ االشتراكية وىذا ناتج عف 

تعطي استحقاؽ الدوؿ التي قمصت نفذىا السياسي  ادراكو باف الدوؿ الرأسمالية ال
 واالقتصادي. 

( احد موظفي الخارجية R0ger Allenالتقى جالؿ الطالباني مع روجر الف)    
وجرى حديث بينيما , اوضح االخير انو مف الممكف  1299ايار  11البريطانية في 

باني بأنو عميكـ بإيقاؼ اف تتفاىموا مع القيادات المعتدلة في بغداد , فرد جالؿ الطال
شحنات االسمحة البريطانية التي تدعموف الجيش العراقي بيا , واف االكراد عندىـ ثقة 

 (.911كػػػبيرة اف بريطػػػػانيا قادرة عمى اقناع بغداد بتبني مطالب االكراد المشروعة)
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وعمى اثر ىذا المقاء ذكرت صحيفة الجميورية البغدادية اف عبدالرحمف البزاز    
سفير العراؽ في بريطانيا قدـ مذكرة احتجاج الى الحكومة البريطانية كونيا تشجع 
االكراد باالنتقاـ مف العراؽ لتأييده حركة التحرر العربي ضد السيطرة االجنبية في 
الوطف العربي , واكد عبدالرحمف البزاز اف موقؼ بريطانيا ىذا يعد عمؿ غير الئؽ 

طانية التي تؤكد عمى عدـ التدخؿ في النزاعات الداخمية ودليؿ عمى تغير السياسة البري
لمدوؿ االخرى , واتيـ البزاز بريطانيا السماح لبعض االكراد بالتجاوز عمى الرئيس 
العراقي عبدالسالـ عارؼ مف خالؿ احاديثيـ عبر الصحؼ البريطانية , مضيفًا اف 

, وذكر مف ىذه الدوؿ  بعض الدوؿ االجنبية تمعب بالنار لتزويد االكراد باألسمحة
( ,  وارسؿ البزاز رسالة الى صحيفة االوبزرفر البريطانية الصادرة في 919بريطانيا )

الذي  B.B.Cعندما ظير حالؿ الطالباني عمى شاشة التمفاز  1299بداية شير ايار 
دعا فيو الى اتحاد العراقييف مف اجؿ اسقاط حكومة العراؽ عمى رأسيا الرئيس 

, واف جالؿ الطالباني شرح أمورًا ممفقة حسب رد عبدالرحمف البزاز  عبدالسالـ عارؼ
( الذي كذب فييا ادعاءات ومزاعـ الحزب الديمقراطي الكردستاني التي تقوؿ باف 911)

العراؽ انتيؾ حقوؽ االنساف ومارس التفرقة والعنصرية ضد االكراد, واكد السفير باف 
االقتصادي واالجتماعية وليـ استحقاقيـ وفؽ االكراد يؤدوف دورىـ في الحياة السياسية و 

 (.911تعدادىـ السكاني)

رغـ ادراؾ بريطانيا انيا فقدت ثقميا الرئيسي في العراؽ وظيور ضعؼ قوتيا, اذ بدأت     
تخرج مف اطار الدوؿ الكبرى معمنة بانتياء دورىا االستعماري في مناطؽ متعددة مف العالـ 

 رى بالعراؽ لكي تخمؽ نوع مف الفوضى الدائمة ., اخت تحرض وتساند الطوائؼ االخ

 ثانيًا: الموقؼ االقميمي
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 الموقؼ االيراني- أ

اال اف الدعـ االيراني   1291شباط  1رغـ سقوط نظاـ عبدالكريـ قاسـ  في    
 ازداد

حاولت القيادة العراقية باستمالة االكراد واصبح تأثيره كبيرًا عمى القيادة البارزانية ,  
عندما دخمت معيـ في مفاوضات ادت الى توقؼ القتاؿ  , لكف ىذا االتفاؽ لـ يدـ 
طوياًل مما ادى الى تجدد الخالفات بيف الحكومة واالكراد واندالع العمميات العسكرية 

ي بتغير موقفو في شير حزيراف مف العاـ نفسو , مع بروز حالة جديدة لمموقؼ االيران
مع الحكومة العراقية ضد التمرد االكراد بارسالو مجموعة مف المراقبيف العسكرييف الى 
الموصؿ وكركوؾ كضباط ارتباط يزودوف القيادة العراقية بمعمومات عف تحرؾ 
المتمرديف االكراد, فضاًل عف اغالقيا الحدود بوجو تنقالت ىؤالء المتمرديف مف والى 

فضاًل عف منع االمدادات القادمة مف االتحاد السوفيتي عبر اراضييا داخؿ اراضييا , 
تشريف الثاني  11(, وبعد استالـ عبدالسالـ عارؼ السمطة في 919باتجاه شماؿ العراؽ)

تدخمت ايراف في اعادة دعميا لمتمرد الكردي  بسبب معارضتيا لسياسة  1291
وعالقتو القوية مع  جماؿ   عبدالسالـ عارؼ الموالية لمجميورية العربية المتحدة

 (.919عبدالناصر , فضاًل عف مطالبة العراؽ باعتبار عربستاف عربية ارضًا وشعبًا)

وال  1291حزيراف  99تغير الموقؼ االيراني مرة اخرى تجاه المشكمة الكردية بعد   
سيما بعد المساعي العالية التي يتطمع ليا الرئيس عبدالسالـ محمد عارؼ باقامة 

العربية مع الجميورية العربية المتحدة , فتجدد القتاؿ في االوؿ مف نيساف  الوحدة
بيف الحكومة واالكراد , وجدت ايراف نفسيا ممزمة بتزويد االكراد ما يحتاجونو 1299
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مف اسمحة متعددة وتسييؿ ممرات لالكراد عف طريؽ اراضييا وال سيما عند ضغط 
 (. 911القوات العراقية عمى المتمرديف)

 وبدأت 1299كانوف االوؿ  19عت اشتباكات عمى الحدود العراقية االيرانية في وق 

االتيامات مف الطرفيف تجاه الطرؼ االخر , فقد ذكرت صحيفة صوت العرب  
البغدادية اف الحكومة العراقية قد ردت عمى مزاعـ الجانب االيراني بحصوؿ اعتداء 

ي باف الحكومة العراقية قد اعتقمت  عراقي عمى الحدود االيرانية , وذكر مصدر عراق
بعض رجاؿ الحدود االيرانييف  , وذلؾ لقياميـ بالتسمؿ الى االراضي العراقية مع عدد 
مف المتمرديف , وقد دخموا حوالي ثالثة كيمو مترات داخؿ االراضي العراقية , اما 

انية عمى الجانب االيراني فقد زعـ اف مائة مسمح عراقي ىاجموا احد المواقع االير 
 (.911الحدود وسرقوا الماشية منيا وقاموا بقتؿ اثنيف مف حرس الحدود االيراني)

وقد كتبت صحيفة الجميورية مقااًل افتتاحيًا بعنواف ) نحف وايراف ( , جاء فيو اف   
سياسة العراؽ الخارجية التي اتخذىا مع شعوب المنطقة بالحياد االيجابي , النيا تعبر 

ة في عالقاتو لتسوية كؿ المشاكؿ بالتفاىـ  وحميا بالتي ىي احسف عف نواياه السممي
... لكف الجانب االيراني لـ يتجاوب مع ىذه السياسة المرنة مما اجبر الساسة 
العراقييف عمى كشؼ الحقائؽ بالتجاوزات االيرانية ,اف ايراف قامت باعماؿ تيدد امف 

مف مساعدات وتسمؿ الزمر المتمردة العراؽ , واف ايراف ادرى مف غيرىا بما تقـو بو 
عبر اراضييا ,واضاؼ المقاؿ اف الزمر المتمردة تنتيي في يـو مف االياـ لكف الجوار 
باؽ , وذلؾ ليس مف المصمحة وال السياسة ىدـ عالقات باكمميا مف اجؿ خونة 

 (.912سينقمبوف عمى ايراف في المستقبؿ وبعدىا ال ينفع الندـ)
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عدناف الباجو جي وزير الدولة لمشؤوف الخارجية مف القائـ وفي ضوء ذلؾ طمب      
باالعماؿ االيرانية بالحضور الى مكتبو الرسمي في وزارة الخارجية لتسميمو مذكرة 
احتجاج حوؿ الخروقات االيرانية المتكررة عمى الحدود في الشماؿ  , اذ اوضح 

ممحوظ فضاًل عف سماح الباججي باف المساعدات المادية والمعنوية قد ازدادت بشكؿ 
(, واف ما 991ايراف لممتمرديف باستخداـ االراضي االيرانية لقصؼ المواقع العراقية )

, عندما تـ قصفت مواقع تابعة لمجيش  1299مف كانوف الثاني  1و  9حدث يوـ 
العراقي في بنجويف مف االراضي االيرانية والذي ادى الى سقوط قتمى مف الجيش 

 19اججي اف ايراف قدمت اسمحة مختمفة لممتمرديف مف مدافع ىاوف العراقي , وذكر الب
ممـ وقاذفات ورماف يدوي نوع ركس وكميات كبيرة مف االعتدة والغامًا ضد الدابات 
واالشخاص , كؿ ىذا ساعد المتمرديف وكأنيا قوة عسكرية مقاتمة , فاف الوزارة تحتج 

نية اتخاذ االجراءات الالزمة لحدوث بشدة عمى ىذا العمؿ , ولذلؾ عمى الحكومة االيرا
(, واف مايجري عمى الحدود مف انتياكات مف الجانب االيراني 991مثؿ ىذه الخروقات)

, فقاـ  الجيش العراقي بمطاردتيـ الى داخؿ الحدود االيرانية , ىذا االدعاء ادى الى 
, وعمى اثر  اثارت الجانب االيراني معتبرًا بانو كذب وتمفيؽ مف قبؿ الجيات العراقية

تبادؿ االتيامات كتبت صحيفة المنار حوؿ المذكرة التي سمميا عدناف الباجو جي الى 
الجانب االيراني مقااًل افتتاحيًا بعنواف ) لف يسكت العراؽ عمى التحدي ( , فقد اشارة 
المذكرة التي قدميا عدناف الباجو جي عف كشؼ حقائؽ مخيفة جسدىا الموقؼ االيراني 

رت المذكرة تنكر ايراف لكؿ عالقات حسف الجوار التي يفترض اف يحترميا , فقد اظي
الجانب االيراني الذي دأب عمى ايذاء جاره العراؽ بإيوائو لممتمرديف وتزويدىـ بالسالح 
والتجييزات العسكرية واالكثر المّا انيـ سمحوا ليـ باستخداـ اراضييـ قاعدة لمعدواف 

صبر العراؽ عاؿ جدًا لكف ىناؾ بعض المسؤوليف  عمى العراؽ , واضاؼ المقاؿ اف
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االيرانييف متزمتيف في مواقفيـ ضد العراؽ , ولذلؾ اصبح السكوت غير ممكف عمى 
ىذا االعتداء المتكرر... وليعمـ الجانب االيراني اف العراؽ ليس وحده في الساحة وانما 

ارض العرب ستمتيب  يقؼ معو الشرفاء مف امة العرب , فاذا كانت نواياىـ سيئة فأف
 (. 999نارًا   قبؿ اف يصاب شعبنا العراقي بسوء)

ومما يؤكد التدخؿ االيراني في الشأف العراقي صرح عبدالرحمف عارؼ وكيؿ    
بأف الجانب  1299كانوف الثاني  1رئيس اركاف الجيش لوكالة االنباء العراقية في 

اثيؽ والمعاىدات التي بيف الطرفيف االيراني مستمر بأعمالو االستفزازية ناقضًا كؿ المو 
وكؿ عالقات حسف الجوار , واكد عبدالرحمف محمد عارؼ انو ليعمـ الجانب االيراني 
بأف العراؽ وشعبو لف يتنازؿ باي شبر مف اراضيو وانو سيقاتؿ كؿ مف يحاوؿ المساس 

 ( ,واكد بأف إيراف أصبحت الترسانة التي كاف يتزود991بوحدتو حتى الرمؽ االخير)
منيا المتمردوف االكراد, واضاؼ اف ىذا التصرؼ يعبر عف العداء والكػره لمعراؽ 
خاصة ػولمعرب عامة, واف ىذا التواطؤ االيراني مع االكراد أصبح مكشوفًا, وأصبحت 

( , واكدت صحيفة المنار 991إيراف تػتعامؿ مع االكراد وكأنيا حميؼ ليـ ضد العراؽ )
وا المتمرديف بقصؼ بنجويف بالمدافع التي طيرتيا اف بعض الجنود االيرانييف شارك
 (.999القوات العراقية مف ايدي المتمرديف)

كانت رغبة العراؽ في حؿ مشاكمو مع ايراف مع الضغط الدولي ادى الى تقارب    
وجيات النظر, فقد صرح شاه ايراف خالؿ لقائو مع السفير االمريكي في طيراف  في 
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لمشكمة الكردية ىي شأف داخمي عراقي ومف الممكف باف ا 1299كانوف الثاني  12
حميا بالطرؽ السممية دوف المجوء الى استخداـ القوة العسكرية , وبالمقابؿ التمس 
 2عبدالرحمف البزاز رئيس الوزراء مف جماؿ عبدالناصر رئيس الجميورية العربية في 

وجة ضد ايراف , خالؿ زيارتو القاىرة الكؼ عف الحمالت االعالمية الم 1299شباط 
مؤكدًا اف ىذه الحمالت تؤدي الى تأـز العالقات العراقية االيرانية , االمر الذي ادى 

 بالرئيس جماؿ

 (.999عبدالناصر الى اصدر امره بوقؼ الحمالت االعالمية) 

الخالفات بيف العراؽ وايراف وال سيما في المشكمة الكردية ىو ناتج عف بروز    
أـز الموقؼ , وذلؾ ىي عامؿ مساعد اليراف في تقديـ قضايا اخرى تؤدي الى ت

المساعدات العسكرية لالكراد ليبقى العراؽ في دوامة المشكمة الكردية , وال سيما بعد 
التوجو الحكومي نحو تحقيؽ الوحدة العربية مع الجميورية العربية المتحدة , وىذا 

 اؽ خاصة والعرب عامة.  الموقؼ كانت تخشاه ايراف باعتباره يعني قوة كبيرة لمعر 

 ب: الموقؼ التركي 

اما الموقؼ التركي فقد كاف اكثر وضوحًا وىو ما اعرب عنو احساف صبري    
شباط  11- 1( وزير الخارجية التركي خالؿ زيارتو الى العراؽ مف 991جاغميانكؿ)

باف حكومتو تؤيد جيود الحكومة العراقية في المحافظة عمى الوحدة الوطنية  1299
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تخرج  من جامعة  اسطنبول , اصبح حاكماً على  1918( احسان جاؼلٌانكل  :ولد عام  527

التحق بحزب العدالة وتقلد عدة مناصب , اصبح فٌما بعد  1961مدٌنة بورصة , بعد انقالب 
ب وزٌراً للخارجٌة والمتحدث الرسمً لحزب العدالة , اختٌر نائب لرئٌس الجمهورٌة قبل انقال

, وعلى اثر االنقالب ادخل فً سجن زنجر  بوزان . نوال عبدالجبار سلطان  1981اٌار  12
(  دراسة تارٌخٌة, اطروحة  1981 – 1961الطائً, التطورات السٌاسٌة الداخلٌة فً تركٌا ) 

 .148, ص 2113دكتوراه عٌر منشورة , مقدمة الى مجلس كلٌة التربٌة , جامعة الموصل  



196 
 

( جاء ذلؾ في مقابمة  اجراىا معو مراسؿ وكالة االنباء العراقية 991لدفاع عف ارضو )وا
اف تركيا ال تتدخؿ بالشؤوف العراقية بخصوص شماؿ العراؽ وىو موضوع داخمي 
صرؼ , وىناؾ عالقات متينة بينيما وال يمكف لتركيا اف تساند االنفصالييف في الشماؿ 

 (.992ف الطرفيف)بما يؤثر فػػي العػػػالقػػػات بي

اال اف صحيفة المنار ذكرت في مقاؿ ليا عف وجود تدخؿ تركي , عف طػػػػريؽ    
العبػػارات التي توحي بيذا التدخؿ , اذ اشارت الى نشاط اجيزة حمؼ بغداد بصورة غير 
مباشرة الى ضموع تركيا في زعزعة االستقرار في الشماؿ وبث روح التفرقة بيف صفوؼ 

ز مف خالؿ دعـ التمرد االنفصالي في المنطقة الشمالية , واضاؼ الشعب , وىذا بر 
المقاؿ باف تركيا كانت في الفترات السابقة تخفي عداءىا لمعراؽ وذلؾ خوفًا عمى 
مصالحيا في الدوؿ العربية عامة والعراؽ خاصة , اما اليـو فيي تعطي مؤشرات بانيا 

 (.911غير ميتمة لتصرفاتيا)

مقااًل افتتاحيًا حوؿ الموقؼ التركي بعنواف ) العالقات كتبت صحيفة المنار    
التركية ( , جاء فيو : صدػر البياف المػشترؾ بيف الػعراؽ وػتركيا  عػمى اثػر  –العراقية 

زيارة احساف سري جاغميانكؿ , فقد تناوؿ البياف كثير مف االمور والمسائؿ الميمة التي 
يا ىو التأييد التركي لجيود الحكومة تمس مصمحة البمديف , ومف اىـ ىذه القضا

التركية  -العراقية في المحافظة عمى الوحدة الوطنية , لقد اتسمت العالقات العراقية 
في السنوات االخيرة باحتراـ وتقدير تركيا  , فاف موقفيا استحؽ كؿ التقدير واالحتراـ 

سيما انيا لـ تفسح مجاؿ والثناء لما ابدتو تركيا خالؿ االحداث التي مر بيا العراؽ وال 
النطالؽ االنفصالييف المتمرديف مف اراضييا تجاه الحدود العراقية , وبذلؾ اعطت 

                                                           
 .  1966شباط  11,  3311لعدد ( المنار , ا528
شباط  12,  169؛ صوت العرب , العدد  1966شباط  12,  755الجمهورٌة , العدد  ( 529

1966. 
 . 147( خالد عبدالوهاب عبدالرزاق , المصدر السابق , ص 531
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انطباعًا حسنًا بأنيا تيتـ بحسف الجوار واحتراميا لموحدة الوطنية وسالمة امف العراؽ , 
 (.911واف ىذه الزيارة جاءت لتؤكد ترسيخ وقوة ىذه العالقات)

 ىريح انعزتيح ادلرحذجشانصًا: يىلف اجلًه  

تعد الجميورية العربية المتحدة اكثر الحكومات العربية تفيمًا لمقضية الكردية وىذا ما 
اكدتو الحقائؽ التاريخية عبر المرحمة التي مرت بيا القضية الكردية في عيد عبدالكريـ 

كراد , اذ ابتدأت مفاوضات بيف الحكومة العراقية واال1291شباط  1قاسـ حتى انقالب 
(,  وعمى أثره  وجيت دعوة مف الجميورية العربية المتحدة الى 919بعد االنقالب )

, 1291شباط  99الحكومة العراقية لممشاركة  في احتفاالت عيد الوحدة وذلؾ في 
شباط  91سافر وفد رسمي الى جانب وفد كردي لحضور تمؾ االحتفاالت وذلؾ في 

, قابؿ الوفد الكردي الرئيس جماؿ عبد الناصر الذي ابدى اىتمامو بشأف  1291
المسألة الكردية, والذي أكد لموفد العراقي التعامؿ مع المسألة الكردية ومع المال 

 (. 911البرزاني بنفس طويمة وحكمو بالغة)

النفصالي انباء العصياف ا 1291حزيراف  11اذاع راديو القاىرة القسـ الكردي في 
في شماؿ الوطف , وذكرت االذاعة في حالة عدـ توصؿ الحكومة العراقية الى حؿ 
سممي مع االكراد وسحب قواتيا العسكرية الى اماكنيا االصمية سوؼ تندـ عمى 
تصرفاتيا , اف ىذه القوات ال تستطيع مقاومة االكراد في ميداف القتاؿ , واضافة 

كرية ىـ عمى استػػػعداد كامػػػؿ لطعػػػالف التػػػمرد عمػى االذاعة اف قسما مف الوحدات العس
( , وبعد اياـ مف العمميات العسكرية اعمف الرئيس جماؿ عبدالناصر 911النظاـ الحاكـ)

                                                           

  1966اٌار  28,  3411( المنار , العدد 531 )
ات الدولٌة ) القضٌة الكردٌة نموذجاً ( مثنى امٌن قادر , قضاٌا القومٌات واثرها على العالق532

 . 161, ص  2112( ,مركز كردستان , سلٌمانٌة , 
؛ محمد سلمان منور التمٌمً  181, ص6( جعفر عباس حمٌدي, المصدر السابق, ج533

 .88؛ حامد شرٌؾ الحمدانً, المصدر السابق , ص 123,المصدر السابق, ص
 1963حزٌران  12,  111( الجماهٌر , العدد 534)
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مف الخطأ قياـ الجيش العراقي باستخداـ القوة العسكرية , النيـ ال يطالبوف باالنفصاؿ 
راد الحكـ الذاتي في العراؽ امر ال عف العراؽ , واذاعة صوت العرب باف منح االك

 ( .919يتعارض مع مصالح االمة العربية )

اعمنت الصحؼ المصرية باف الجيش العراقي تكبد حوالي الؼ قتيؿ ضد االكراد,  
ىذا الخبر نفتو وزارة االرشاد موضحًا باف ىذه الصحؼ تنقؿ اخبار ليس ليا وجود مف 

اف يتأكدوا في نشر االخبار عمى الصحة , ولذلؾ عمى اصحاب الصحؼ المصرية 
 (.919حقيقتيا واف ال يعتمدوا في اخبارىـ عمى المصادر المشبوىة واالستعمارية)

بعث الرئيس جماؿ عبدالناصر برقية تينئة الى الرئيس عبدالسالـ عارؼ بمناسبة     
 استتباب االمف في شماؿ العراؽ , جاء فييا " لقد تمقيت بكؿ ارتياح نبأ عودة االمور
الى طبيعتيا في شماؿ العراؽ لتتأكد الوحدة الوطنية لمشعب العراقي الباسؿ فخر امتو 
العربية ... اف االخوة العربية الكردية قامت بأعظـ االدوار في التاريخ العربي 
واالسالمي ولسوؼ تكوف اماميا عمى المستقبؿ صفحات مجيدة تضاؼ الى كتاب 

قي عبدالسالـ محمد عارؼ عمى برقية جماؿ التاريخ العظيـ " , رد الرئيس العرا
عبدالناصر قائاًل " ... اود اف اؤكد لسيادتكـ اف الخطوة التي خطوناىا فػػػي اعػػػػػػادة 
الػػػسالـ والطػػػػػػػمأنػػػينة الػػػى شماؿ الوطف , ما ىي اال سد الثغور في وجو المستعمريف 

 (. 911واالنتيازييف ... ")

عبدالناصر في احتفاالت الجميورية العربية المتحدة بمناسبة تحدث الرئيس جماؿ    
, اذ تطرؽ خالؿ خطابو حوؿ القضية الكردية , اذ 1291شباط  99عيد الوحدة في 

اننا نرحب بااخوة العربية الكردية ونقدر جيود الرئيس عبدالسالـ عارؼ مف قاؿ " 

                                                           
 . 124شكٌب عقراوي , المصدر السابق, ص( 535
 . 1963حزٌران  23,   121( الجماهٌر , العدد 536
 . 1964شباط  12,  69الجمهورٌة , العدد ( 537
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لكردي جماؿ عبدالناصر (, وقابؿ الوفد ا911") اجؿ الحفاظ عمى وحدة الشعب العراقي
معربًا عف اعتقاده مف الممكف تطبيؽ الالمركزية ) الحكـ الذاتي ( مثؿ االتحاد 
السوفيتي ويوغسالفيا , وذلؾ لتجنب المعارؾ الدامية في المنطقة الشمالية , واف 

(, وخاطب جماؿ عبد الناصر 912استخداـ القوة ليس ىو الحؿ الوحيد  ألنياء القتاؿ)
اني اف الجميورية العربية المتحدة تقؼ ضد اي انفصاؿ وتقاومو بشتى لجالؿ الطالب

الوسائؿ وتؤيد الجموس عمى طاولة المفاوضات لموصوؿ الى حؿ سممي , وطمب كذلؾ 
الى التخفيؼ مف االلحاح عمى القيادة العراقية وتقدير انشغاليا بأمور الوحدة  , وكذلؾ 

(, 911ىناؾ عداء لألكراد مف قبؿ العرب )طمب التأني ودراسة عميقة , وحتى ال يكوف 
وذكر جالؿ الطالباني بأف جماؿ عبدالناصر نبييـ مف استغالؿ ايراف لقضيتيـ فال 

(, كما صرح جماؿ عبدالناصر لصحيفة لوموند الفرنسية " 911يفسحوا المجاؿ ليـ ذلؾ)
ة سنقاوـ اية حركة انفصالية ، لكف بما اف الحكومة العراقية اعترفت بوجود االم

الكردية وتوصؿ الطرفاف الجنراؿ البارزاني وحكاـ بضداد الحالييف.... كاف مف االنسب 
تبني الحموؿ السممية قبؿ المجوء الى السالح ... لقد استضربت كثيرًا عندما عممت 

 (.919..")مف بياف اذيع مف بضداد بأف الحرب تجددت

لوطني, رأي الرئيس جماؿ وعند عودة الوفد العراقي مف القاىرة , ابم  المجمس ا    
عبد الناصر, إذ أصبحت الحكومة أكثر اصرارًا إلى التوصؿ لحؿ سممي ألنياء 
المشكمة الكردية  , وابدى الرئيس جماؿ عبدالناصر محاولة الوساطة بيف الحكومة 

 1291كانوف الثاني  11العراقية واالكراد في مؤتمر القمة العربية االوؿ في القاىرة 

                                                           
 . 1964شباط  23,  637( الفجر الجدٌد , العدد 538
 . 165عبدالجلٌل صالح موسى , المصدر السابق , ص ( 539
 . 627, ص  ( علٌاء محمد الزبٌدي , المصدر السابق 541
  18الى   8معد فٌاض , من ذاكرة الطالبانً , حلقات نشرتها  جرٌدة الشرق االوسط بٌن ( 541
 .131, ص    2119اب 
 – 1958الحركة التحررٌة الكوردٌة وصراع القوى االقلٌمٌة والدولٌة  اٌوب بارزانً ,( 542

 . 222, ص   2111, دار حقائق المشرق , جنٌؾ ,  1975
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حؿ سممي بينيما مف خالؿ الدخوؿ بحوار بناء مف اجؿ االبتعاد عف لموصوؿ الى 
 . (911)اراقة الدماء

ذكر جماؿ عبدالناصر خالؿ اجتماع القيادة السياسية الموحدة المنعقد في القاىرة ما    
بانو قابؿ السفير السوفيتي في القاىرة وابمغو باف ايراف  وحمؼ  1299ايار  99 -12بيف 

راد بأسمحة لمواصمة القتاؿ في شماؿ العراؽ , وكذلؾ دعـ الصحافة الغربية السنتو زودا االك
لألكراد , واكد جماؿ عبدالناصر لمسفير السوفيتي بأنو لف يتدخؿ في دعـ الحكومة العراقية 
ضد األكراد ولف يتورط في زج بالده في حرب الشماؿ , مما دعاه القوؿ لموفد العراقي 

 يمكف حؿ اي مشكمة داخمية بيف الحكومة العراقية واي طرؼ المشارؾ في المؤتمر بانو ال
 .  (911)عراقي آخر , ولذلؾ عمى  العراقييف حؿ مشاكميـ بأنفسيـ دوف تدخؿ اطراؼ اخرى

بوقؼ اطالؽ النارفي  1299حزيراف  92ايد جماؿ عبدالناصر البياف الذي صدر في    
اذ قاؿ , كنا دائمًا نبحث  1299موز ت91شماؿ العراؽ في خطابو الذي القاه بمناسبة ثورة 

عف الحؿ السممي ألنياء التوتر الحاصؿ في شماؿ العراؽ وتجنب اراقة الدماء بيف ابناء 
 .( 919الوطف الواحد , ولذلؾ بدورنا نشكر قيادة العراؽ ليذا االنجاز)

ارسؿ المال  1291حزيراف  9عندما وقعت الحرب العربية الصييونية في      
رسالة الى جماؿ عبدالناصر اعمف فييا وقوؼ االكراد الى جانب الشعب البارزاني 

العربي في مواجية الكياف الصييوني , ووضع كؿ االمكانيات الكردية تحت تصرؼ 
الجميورية العربية المتحدة لصد اي عدواف صييوني عمى االمة العربية , وكاف ليذا 

التي تعاطفت مع المشكمة الكردية  الموقؼ نتائجو االيجابية مف قبؿ البمداف العربية
(919.) 

                                                           
 .  61( صبحً عبدالحمٌد , المصدر السابق , ص 543
 .  211 - 211 – 219عبد الجلٌل صالح موسى , المصدر السابق , ص ( 544
 . 1966تموز  7,   894الجمهورٌة , ( 545
 . 1967تموز 11,  71( التآخً , العدد 546
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كاف موقؼ الجميورية العربية المتحدة بشكؿ عاـ مساندًا قويًا لالكراد في العراؽ ,    
بواسطة  1291ولذلؾ قاـ المال البارزاني بأرساؿ رسالة الى جماؿ عبدالناصر في اب 

,  1299حزيراف  92شارحًا فييا تأخير الحكومة العراقية لتنفيذ بياف  (911)عزيز شريؼ
وذلؾ لممارسة دور الجميورية العربية المتحدة في تحفيز  الحكومة العراقية بتطبيؽ 

 (.911مواد البياف المذكور)

كاف مػوقؼ الجػميوريػة الػعربية اػممتحدة مػوفقًا الى حػد مػا في التعػامؿ مع الػمشكمة    
دية بتقارب وجيات النظر بيف الحكومة العراقية واالكراد مف خالؿ العالقة الوطيدة الكر 

التي كانت بيف عبدالسالـ عارؼ وجماؿ عبدالناصر مف جية , ومف جية اخرى 
العالقة بيف المال البارزاني وجماؿ عبدالناصر , وال يخفى اف الجميورية العربية 

تزعـ الدور القومي لالمة العربية مع الحفاظ  المتحدة بقيادتيا الموجودة كانت تحاوؿ
عمى مكانة الطوائؼ والقوميات االخرى , فوجدت بأف العراؽ التـز بشكؿ عالي في 
اعطاء حقوؽ االكراد بشكؿ يميؽ بمكانتيـ داخؿ العراؽ, ولذلؾ وفؽ في مراحؿ معينة 

 مف ذلؾ الصراع بتقارب وجيات النظر لمطرفيف المتنازعيف.

وى الدولية واالقميمية تتدخؿ بشكؿ سافر في تأجيج الصراع الداخمي كانت الق   
العراقي بأثارة المشكمة الكردية بيف الحيف واالخر , عمى الرغـ مف المبادرات الكثيرة 
التي اعمنتيا جميع الحكومات العراقية المتعاقبة ألنياء المشكمة , ويبدو اف ىذه 

مشكمة , واثبتت االحداث اف تورط الدوؿ االطراؼ ليا تأثير كبير في حؿ وتأـز ال
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 فً عنه  , درس الحقوق  , عمل محامٌاً  1914تشرٌن الثانً  6عزٌز شرٌؾ : ولد فً ( 
وبعدها قاضٌاً , ثم اصبح عضو فً محمة االستئناؾ , انتخً رئٌساً لحزب الشعب عام 

لرئاسة مجلس السلم  1958تموز  14, بعد ثورة  1948انتمى الى الحز الشٌوعً 1946
شباط  8والتضامن العراقً واٌضاً اصبح مسإول حركة انصار السالم , اختفى بعد انقالب 

الشمالٌة واسكنه المال البارزانً بالقرب من داره , بعد انقالب  وبها لجؤ الى المناطقة 1963
(  1976 – 1971( ثم وزٌر دولة )  1971 – 1969عٌن وزٌراً للعدل  )  1968تموز  17

 . 421- 421. حسن لطٌؾ الزبٌدي , موسوعة السٌاسة العراقٌة, ص ص 1991, توفً عام 
 .  244( عبدالجلٌل صالح موسى , المصدر السابق , ص 548
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الدولية االقميمية ساعد االكراد في تمردىـ , مما ادت الى فشؿ كؿ مساعي الحكومات 
 العراقية لحميا بالطرؽ السممية.    
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 اخلامتح

تطور المشكمة الكردية في العراؽ ة الموسومة ) تبيف مف خالؿ ىذه االطروح   
التي واجيتيا  مشاكؿالكردية كانت مف اىـ ال المشكمة( بأف  1291 - 1291

 االنظمة الحاكمة في سبيؿ الوصوؿ الى حموؿ تتجاوز فييا المواجية مع االكراد واف
بحنكة سياسية مع الكردية  واجيت المشكمةفي العيد الممكي الحكومة العراقية 

وقد  كزية ,ضد السمطة المر  ىـتمرد استخداـ القوة العسكرية في ظروؼ المواجية عند
, والذي كاف   في افكار المتمرديف بانشاء الوطف المزعـو جنبياالستعمار اال تالعب

في حقيقة الواقع رافضًا بتكويف ىكذا دولة لتصبح مف القوة في الوقوؼ بوجو 
ليس ليا حؿ اماـ الحكومة  مشكمةارية , فضاًل عف ابقاء ىذه المخططاتيـ االستعم

  المركزية لتكوف مصدر ازعاج مستمر لمحكومات العراقية .

 مف نتائج ىي: واىـ ما توصؿ اليو الباحث  

الكردية لـ تكف وليدة مرحمة قريبة مف  السنوات االخيرة بؿ ىي  مشكمةاف ال -1
امتداد تاريخي ظيرت منذ عشرات السنييف , وكاف حصيمة ذلؾ ظيور ثورات ضد 

 الحكـ االجنبي وتمردات ضد الحكومة المركزية.

لمعراؽ ساعد االكراد القياـ بتمردىـ مع بناء اف ظروؼ االحتالؿ البريطاني  – 9
 .شيء مف االمؿ في مساعدتيـ االنفصاؿ عف العراؽ

موافقة رئيس الوزراء عبدالكريـ قاسـ عمى عودة المال البارزاني مف المنفى دليؿ  – 1
عمى سياسة عبدالكريـ قاسـ في بعث الحياة الوطنية ومشاركة جميع طوائؼ المجتمع 

 .دولة حديثة العيد العراقي في بناء

ـ والتي عبدالكريـ قاسعيد رئيس الوزراء استغؿ االكراد قرارات العفو المقدمة في  -1
في فسح المجاؿ  كانت تيدؼ الى تصحيح المسار الخاطن الذي انتيجو االكراد

 .لمقوى االقميمية والدولية في التدخؿ في شؤوف العراؽ الداخمية

 اف موقؼ االحزاب العراقية كاف ضعيفُا اما شخصية رئيس الوزراء عبدالكريـ  – 9
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  الذي كاف يتمتع بنفوذه وال سيما في تعطيؿ االحزاب وغمؽ صحفيا المجازة.قاسـ 

الكردية سواء عف اسبابيا لعبت الصحافة العراقية دورًا بارزًا في ايضاح تطورات  –9
او احداثيا السياسية او العسكرية او االدارية , ومف ىذه الصحؼ االىالي والمواطف 
والبياف وخو بات والعيد الجديد والفجر الجديد  والتي تؤكد  مف خالؿ مقاالتيا 
بالدرجة االساس وجية نظر مرجعياتيا الفكرية التي تؤكد عمى احتراـ القوميات بكافة 

 . اليا الدينية اشك

اف جيود المجاف التي تبنت لحؿ المشكمة الكردية ذىبت , رغـ ما قدمتو جميع  -1
 الحكومات المتعاقبة في العيد الجميوري مف تنازالت لالكراد بتغير مواد مف الدستور
واصدار قرارات ميمة في صالح االكراد وال سيما بما يتعمؽ بممارسة طقوسيـ 

   .والجوانب التعميمية وغيرىا مف المجاالت االخرى االجتماعيةوتقاليدىـ وعاداتيـ 

استخدمت الحكومة العراقية الحؿ العسكري بعدما فشمت المغة الدبموماسية  -1
 .حؿ سمميال جدت باف االكراد ال يبحثوف عفمجبريف بعدما و 

ا تبادؿ تخبط القيادة الكردية في استعانتيا بالدوؿ االقميمية والدولية  اضاع عميي -2
 الثقة مع الطرؼ الحكومي .

تخمي بعض المقربيف وبعض القيادات الكردية مف المال البارزاني وانضماميـ   –11
لقوات الى الحكومة المركزية شجع الكثيريف مف االكراد عف التخمي في مقاومة ا

, بعدما وجدوا باف المال البارزاني شخصية تتقمب في مواقفيا وفؽ الظروؼ الحكومية
  . وأرتباطاتو الخارجية التي تخدـ مصمحتو الشخصية

اعتبرت الحكومات المتعاقبة اف حركات التمرد والعصياف في شماؿ العراؽ  -11
كاف باالمكاف القضاء عمييا لوال الدعـ الدولي واالقميمي المستمر والمتواصؿ , فضاًل 

سمحة مع ايواءىـ عف الى قياـ تمؾ الدوؿ بتدريب تمؾ العناصر عمى جميع انواع اال
, وكذلؾ مشاركة قوات ايرانية في معسكرات داخؿ اراضييـ وال سيما الجانب االيراني

العراؽ ماديًا واقتصاديًا  راد حتى يستمروا في تمردىـ ألضعاؼمع المتمرديف االك
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التفاوض مع الحكومة العراقية وانياء وبشريًا , حتى يبتعد االكراد في  التفكير وا
  .السالـ لربوع شمالنا الحبيب الحرب وعودة

ولالمانة والتاريخ باف جميع الحكومات العراقية المتعاقبة كانت جميع مبادراتيا تؤكد   
عمى حؿ المشكمة الكردية حاًل سمميًا ومنحيـ الحقوؽ واالمتيازات , واصدرت العديد 

يـ بقوى اقميمية مف القرارات والمراسيـ لصالح االكراد , ولكف بحكـ انقياد وارتباط قادت
ودولية افشمت جميع المساعي السممية , ولذلؾ فأف قادة التمرد يتحمموا مسؤولية  

 فشؿ المبادرات الحالؿ السالـ في ربوع شمالنا الحبيب.
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 ادلصادر وادلزاجع

 اوالً / انىشائك غري ادلُشىرج:

 انىشائك غري ادلُشىرج نذار انكرة وانىشائك يف انعهذ اجلًهىري  -أ 
 :  لزاراخ جمهس انىسراء -اوالً 

آذار  11( , تاريخ الجمسة 11د. ؾ. و , قرارات مجمس الوزراء, سجؿ )  -1
 ( , عنواف القرار, قانوف العفو العاـ عف االكراد .1) , رقـ القرار1291

( , تاريخ الجمسة 11د. ؾ. و. قرارات مجمس الوزراء , سجؿ) -9
 ( ,) إحالة متصرؼ عمى التقاعد ( .11, رقـ القرار)1291حزيراف2

تشريف  1( , تاريخ الجمسة 19سجؿ )د. ؾ. و, قرارات مجمس الوزراء ,   -1
 (  , تشكيؿ لجنو . 9, رقـ القرار ) 1291الثاني 

( , تاريخ الجمسة 91د. ؾ. و. قرارات مجمس الوزراء , سجؿ )  -1
 ( , ) تعيف سفير في لندف ( . 1, رقـ القرار) 1299حزيراف99

  9و  1( , تاريخ الجمسات 91د. ؾ. و. قرارات مجمس الوزراء , سجؿ )  -9
( , )الوضع الداخمي في الشماؿ( , 1و  9ـ , رقـ القرارات )1299تموز, 

 )وتشكيؿ لجاف( .
( , 9, رقـ القرار )1299آب  1(, تاريخ الجمسة 91د. ؾ. و. سجؿ )  -9

  )العفو العاـ عف المتيميف في قضايا الشماؿ( .

 

 وسارج اإلرشاد : -شاَياً 
 فة نشرة األخبار . , عنواف المم 911/191119, 9/1الممفة المرقمة   -1

  وسارج انذاخهيح : -شانصاُ 
, كتاب وزارة الداخمية / شعبة االستخبارات  19191/  199الممفة المرقمة . -1

, المعنوف الى  1292حزيراف  9( , في  1192السرية , العدد ) ؽ . س /
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وزارتي المالية والشؤوف االجتماعية ؛ كتاب متصرفية الموصؿ ,  العدد 
 . 1292آب  19ي ( , ف 91999)

 : وسارج انذفاع -راتعاً 

كانوف  99( , في  9/1111كتاب مقر الحاكـ العسكري العاـ , العدد )  -1
 المعنوف الى متصرفية الموصؿ.1292االوؿ 

, تقرير خاص عف  1299 – 1291( تقارير خاصة  91الممفة المرقمة )  -9
آب  9في ,  1122الوضع في الشماؿ الى الحاكـ العسكري العاـ , العدد 

1291 . 

 : وسارج ادلانيح -خايساً  
, كتاب البنؾ التجاري العراقي المعنوف الى  112/191111رقـ الممفة   -1

 .1291تشريف االوؿ  2في  11119/91مديرية المالية العامة المرقـ س/ 

 : وسارج ادلىاصالخ -سادساً 
 ة., عنواف الممفة بيانات القيادة العام 191111/ 111الممفة المرقمة  -1

 

 شاَيًا: انىشائك ادلُشىرج:

 British foreign officeانىشائك انربيطاَيح:  –اوالً 
1 – F.O 371/ 149668 Letter Sir .H. Trevelyon   British 

Embassder, Baghdad to Mr G.F.Hiller foreign office London, 29 

February, 1960 , from : Alan de L. Rush, R . o . I.  1914 – 1966 , 

Volume 13 : 1958 – 1960. 

2 – F.o 371/ 140682/ No.324/ biographical information 

regarding Mustafa Barzani , report by C.J. Edmunds, 9 October 

1958.from :Alan de L. Rush, R. o. I. 1914 – 1966 , Volume 13 : 

1958 – 1960. 



218 
 

3 – F.O 371/ 149669 /10114/35/60 Mr S. Falle, Baghdad ,to 

Foreign Office ,11 October 1960 . from : Alan de L. Rush, R . o 

. I.  1914 – 1966 , Volume 13 : 1958 – 1960,   

4 – F.O.371/2718 (22171).Research Department , Foreigen 

office London, with annexes and maps, May 2 1963. From : 

Alan de L. Rush, R . o .  I. 1914-1966, volume 15:1963-1966.     

5 – F.O.370/2718.(22171).Research Department .foreign office 

with annexes and maps 13, August,  1963  . from : Alan de L. 

Rush, R. o. I. 1914-1966,Volume15:1963-1966  

6 – F. o 370 /175754  ( 10114 /61/ 64 ) , British Embassy, 

Baghdad to Foreign office ,24 ,July, 1964 . from : Alan de L. 

Rush .R. o. I. 1914-1966,Volume 15:1963-1966                 

7 – F.o.371/754 Letter No (10114/ 100/ 64) (Eo/019/ 69) from 

S. L. Egerton, British Embassy, Baghdad to M. St. E. Burton 

foreign office London,  November 21, 1964 .  from : Alan de L. 

Rush R. o. I. 1914-1966,Volume15:1963 -1966.                           

8 – F.O.371/186757. Letter No(1038/1/66) from Eastern  

Departiment British Embassy, Baghdad Mr DK Haskell to 

foreign office London,  Jenury 23 1966. from : Alan de L. Rush 

R. o. I, 1914-1966, Volum 15:1963-1966 ,                                    

9 - F.O.371/186747,No (101143/66.from S.L. Egerton . British 

Embassy Baghdad, to Dmontgomery. Foreign office London 

Dmontgomery. Foreign office London, March 19 1966 . from : 

Alan de L. Rush R. o. I. 1914-1966,Volume 15:1963-1966.. 

 Foreign Relatoins of theشاَيًا: انعاللاخ اخلارجيح نهىالياخ ادلرحذج:  
united States 

1 – F. R. O. u. (No 49) Telegram From The Embassy in Iraq to 

The Department of state ( Near East, 1962 – 1963) vol  xv1   

1961 – 1963 , Bagdhdad  Spetmber 20, 1962                      

  2 – F. R. O. u. (No 49) Telegram From The Embassy in Iraq to 

The Department of state ( Near East, 1962 – 1963) vol  xv11 

1961 – 1963 , Bagdhdad  Spetmber 20, 1962  
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3 – F. R. U. S. 1964 – 1968, VOIXXI, united states Government 

prinition Washington, 2000. No182 Telegram from the Embassy 

in Iraq to the Department of State Subject: callon president Araf, 

Baghdad, July, 1966 

: وزارة الخارجية العراقية ، معيد الخدمة الخارجي ، مركز البحوث والمعمومات ثالثاً 
-T.P 237-21-1 / 70،  19، االكراد في العراؽ وايراف بعد الثورة ، سجؿ 

1984-11-24  

 

 

 :انزسائم واالطاريح
التركية بعد  –احمد خميؿ ابراىيـ , اثر القضية الكردية في العالقات العراقية  -1

, رسالة ماجستير غير منشورة , مقدمة الى مجمس كمية العمـو  9111عاـ 
 . 9111السياسية , جامعة بغداد , 

اركاف حمو اميف رشيد الزرداوي , نشأت الحزب الديمقراطي الكردستاني مع   -9
,  9111لغاية  1219مف الحكومات واالحزاب السياسية العراقية لممدة 

اطروحة دكتوراه غير منشورة , مقدمة الى مجمس كمية العمـو السياسية , 
 . 9119جامعة سانت كميمنتس , 

دراسة وصفية  -ازىار صبيح غنتاب الكعبي , الصحافة الحزبية في العراؽ   -1
لمفنوف الصحفية في صحؼ ) طريؽ الشعب , التآخي , البياف ( لممدة مف 

( , رسالة ماجستير مقدمة الى مجمس كمية 1/11/9111 – 1/9/9111)
 . 9119االعالـ , جامعة بغداد , 

بشرى سكر خيوف الساعدي , حسيف جميؿ ودوره السياسي في العراؽ حتى   -1
, رسالة ماجستير غير منشورة , مقدمة الى مجمس كمية التربية  1291عاـ 

 .9111,ابف رشد , , جامعة بغداد, 
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 1219السعدي , القضية الكردية في الصحافة البغدادية  ثائر جاسـ محمد  -9
, رسالة ماجستير غير منشورة , مقدمة الى مجمس كمية التربية ,  1291 –

 . 9111جامعة القادسية , 
,  1212 – 1291حسيف عبدالحسف حسيف , السافاؾ ونشاطو في ايراف   -9

لمعمـو االنسانية رسالة ماجستير غير منشورة , مقدمة الى مجمس كمية التربية 
 . 9111, جامعة ذي قار , 

 –خالد عبدالوىاب عبدالرزاؽ  موقؼ الصحافة العراقية مف العالقات العراقية  -1
, رسالة ماجستير غير منشورة , مقدمة الى مجمس  1291 – 1291التركية 

 .9111كمية التربية االساسية , الجامعة المستنصرية , 
 – 1291االيرانية   –قات العراقية راضي دواي طاىر الخزاعي , العال -1

دراسة تاريخية , رسالة ماجستير غير منشورة , مقدمة الى مجمس  1219
 .9111كمية التربية , الجامعة المستنصرية, 

 – 1291السوفيتية   –ريساف  عامر عبداهلل الساعدي , العالقات العراقية  -2
مية التربية , رسالة ماجستير غير منشورة , مقدمة الى مجمس ك 1291

 .9111االساسية , الجامعة المستنصرية , 
زينب محمود عبدالحسف الزىيري , عبدالرحمف عارؼ ودوره السياسي في   -11

( اطروحة دكتوره غير منشورة مقدمة الى  1291 – 1219العراؽ لمفترة ) 
 .9111مجمس كمية االداب , جامعة اليرموؾ ) االردف ( , 

لمجيد ودوره السياسي في العراؽ حتى زينو حارث جرجيس, رجب عبد ا -11
, رسالة ماجستير غير منشورة, مقدمة الى كمية التربية 1291العاـ

 .9111,الجامعة المستنصرية, 
المشكمة الكردية في عيد عبدالكريـ قاسـ  ستار محمد عالوي الحياني , -19

, رسالة ماجستير غير منشورة , مقدمة الى المعيد العالي 1291 – 1291
 . 9119ت السياسية والدولية , الجامعة المستنصرية , لمدراسا
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سمر فضال عبدالحميد محمد , اكراد العراؽ تحت حكـ عبدالكريـ قاسـ  -11
رسالة ماجستير غبر منشورة  , مقدمة الى مجمس كمية   1291 – 1291

 .9111اآلداب , جامعة الزقازيؽ ) مصر ( , 
ة في كوردستاف العراؽ, سوزاف إبراىيـ حاجي اميف, التجربة الديمقراطي -11

أطروحة دكتوراه غير منشوره , مقدمة إلى كمية القانوف والعمـو السياسية , 
 . 9111قسـ األكاديمية العربية في الدنمارؾ , 

سيؼ عدناف ارحيـ القيسي , الحزب الشيوعي العراقي وموقفو مف التطورات  -19
اطروحة دكتوراه غير منشورة , ( ,  1212 – 1291الداخمية والخارجية ) 

 .9111مقدمة الى مجمس كمية االداب , جامعة بغداد , 
في العراؽ , مميداتو , أحداثو 1219صفاء عبد الوىاب المبارؾ , انقالب  -19

, نتائجو, رسالة ماجستير غير منشورة , مقدمة إلى كمية اآلداب , جامعة 
 .1211بغداد , 

 1299 – 1291ريطانية تجاه العراؽ طارؽ مجيد تقي الديف , السياسة ال -11
,اطروحة دكتوراه غير منشورة , مقدمة الى مجمس كمية التربية ,  ابف رشد 

 . 9111, جامعة بغداد , 
عادؿ تقي البمداوي , الحزب الوطني التقدمي في العراؽ في العيد  -11

الجميوري االوؿ , اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجمس كمية االداب , 
 . 1221, جامعة بغداد 

عبدالرحمف ادريس صالح البياتي , سياسة بريطانيا تجاه كرد العراؽ   -12
رسالة ماجستير. غير منشورة , مقدمة الى مجمس كمية  1219 – 1211

 . 9112التربية , ابف رشد , جامعة بغداد , 
عمي غازي احمد الرداـ , العالقة بيف عبدالكريـ قاسـ واحزاب جبية االتحاد  -91

ة ماجستير غير منشورة , مقدمة الى مجمس كمية اآلداب , الوطني , رسال
 .9111جامعة االنبار , 

علً ناصر علوان الوائلً , عبدالسالم عارؾ ودوره السٌاسً والعسكري  -91
, رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة , مقدمة الى المعهد العالً 1966حتى عام

 .2115للدراسات السٌاسٌة والدولٌة , الجامعة المستنصرٌة , 
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عمر محمد محمد كريـ , القضية الكردية في سياسة الحكومة العراقية  -99
, اطروحة دكتوراه غير منشورة ,مقدمة الى جامعة سانت  1219,  1219

 .9112كممنتس, كردستاف , 
كافي سمماف مراد الجادري , موقؼ الحكومة العراقية مف القضية الكردية   -91

,  1212 – 1219قالؿ في العراؽ في المرحمة االولى مف عيد االست
رسالة ماجستير غير منشورة , مقدمة الى معيد التاريخ العربي والتراث 

 .9119العممي لمدراسات العميا , 
___________  , شماؿ العراؽ في سنوات الحرب العالمية الثانية   -91

دراسة تاريخية سياسية , اطروحة دكتوراه غير منشورة ,  1219 – 1212
تاريخ العربي والتراث العممي لمدراسات العميا , مقدمة مجمس معيد ال

9119 . 
فايز عبداهلل العساؼ , االقميات واثرىا في استقرار الدولة القومية ) اكراد    -99

العراؽ نموذجًا ( , رسالة ماجستير غير منشورة , مقدمة الى . كمية اآلداب 
 . 9111, قسـ العمـو السياسية , جامعة الشرؽ االوسط , مصر , 

 1291 – 1291قابؿ محسف كاظـ الركابي ,الحياة الحزبية في العراؽ )   -99
( دراسة تاريخية , اطروحة دكتوراه غير منشورة , مقدمة الى جامعة 

  . 9111كميمنتس العالمية , 
التركية, قاسـ خمؼ عاصي الجميمي, تطورات واتجاىات السياسة الداخمية  -91

, رسالة ماجستير غير منشورة , مقدمة الى مجمس كمية 1291 -1291
 .1219االداب , جامعة بغداد ,  

تموز  11مؤيد شاكر شكر , الدور الوطني لعبد الكريـ قاسـ في ثورة  -91
, رسالة ماجستير غير منشورة , مقدمة الى المعيد العالي لمدراسات  1291

 .9111مستنصرية ,السياسية والدوليو, الجامعة ال
محسف طاىر قادر عمي البرزنجي , حركة الشيخ محمود الحفيد في  -92

, رسالة ماجستير غير منشورة ,  1219 – 1211المصادر العراقية 
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مقدمة الى مجمس معيد التاريخ العربي والتراث العممي لمدراسات العميا , 
9119. 

السياسي في محمد سمماف منور التميمي , فؤاد عارؼ ودوره العسكري و  -11
, رسالة ماجستير غير منشورة, مقدمة إلى كمية  1219العراؽ حتى عاـ 

 . 9111التربية, الجامعة المستنصرية , 
محمد يوسؼ ابراىيـ القريشي , ونستوف تشرشؿ ودوره في السياسة  -11

, اطروحة دكتوراه غير منشورة , مقدمة الى  1219البريطانية حتى عاـ 
 .9119ة بغداد , مجمس كمية االداب , جامع

محمود شكحاف مصمح الدليمي , عمي حيدر سميماف, نشاطو الثقافي ودوره  -19
ـ, رسالة ماجستير غير منشورة , 1291السياسي في العراؽ حتى عاـ 

 .9119مقدمة إلى كمية التربية ,ابف الرشد, جامعة بغداد, 
ية مصطفى ظاىر صالح , الدولة العراقية في فكر القوى واالحزاب السياس -11

الكردية ) رؤية مستقبمية ( , رسالة ماجستير غير منشورة , مقدمة الى 
  .9111مجمس كمية العمـو السياسية , جامعة بغداد , 

منتيى عذاب ذويب, برسي كوكس ودوره في السياسة العراقية, رسالة  -11
 .1229ماجستير غير منشورة ,مقدمة الى كمية اآلداب, جامعة بغداد ,

مي المحمدي, عارؼ عبد الرزاؽ ودوره العسكري ميثاؽ حبيب حسيف ع -19
والسياسي في العراؽ, رسالة ماجستير غير منشورة , مقدمة الى كمية 

 . 9119التربية لمعمـو اإلنسانية, جامعة االنبار,
ميفاف عارؼ عبدالرحمف بادي  , االحزاب السياسية العراقية والقضية   -19

سالة ماجستير غير دراسة تاريخية  , ر  – 1291 – 1219الكردية  
 .9111منشورة , مقدمة الى مجمس كمية اآلداب , جامعة الموصؿ , 

مييظاف  محمد حسيف البامرني , موقؼ االتحاد السوفيتي مف القضية   -11
, رسالة ماجستير غير منشورة ,  1291 – 1219الكوردية في العراؽ 

 .  9119مقدمة الى مجمس كمية اآلداب , جامعة الموصؿ , 
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حمود شكر الجبوري , السياسة الخارجية العراقية في ضوء مقررات نصير م -11
( , رسالة ماجستير غير منشورة ,  1291 – 1291مجمس الوزراء ) 

 . 9111مقدمة الى مجمس كمية التربية , ابف الرشد , جامعة بغداد , 
نواؿ عبدالجبار سمطاف الطائي, التطورات السياسية الداخمية في تركيا  -12

(  دراسة تاريخية, اطروحة دكتوراه غير منشورة , مقدمة  1211 – 1291) 
 .9111الى مجمس كمية التربية , جامعة الموصؿ  

 
 انكرة : 

,  9إبراىيـ الراوي , مف الثورة العربية الكبرى الى العراؽ الحديث , ط  -1
 .1211دار الكتب , بيروت , 

احمد تاج الديف , االكراد تاريخ شعب وقضية وطف , الدار الثقافية لمنشر  -2
 . 9111, مصر ,  

احمد محمد اميف , موقؼ مجمس النواب العراقي مف القضية الكردية في  -1
 .9111, د.ف , السميمانية ,  1219 – 1299العراؽ 

ردية الحزب الشيوعي العراقي , سياستنا وطريقنا لحؿ المسالة القومية الك -4
في العراؽ حاًل ديمقراطيًا عاداًل , تقرير المجنة المركزية لمحزب الشيوعي 

 . 1299آذار  9 –العراقي  بغداد 
-1291المركز العراقي لممعمومات والدراسات , العراؽ وقائع واحداث -5

 . 9112, قسـ المعمومات والتوثيؽ , بغداد ,1291
مركزي , موقؼ مكتب الدراسات والبحوث ال -المكتب السياسي    -6

  .1211 – 1219االحزاب السياسية العراقية مف القضية الكوردية 
ايوب بارزاني , الحركة التحررية الكوردية وصراع القوى االقميمية والدولية  -1

 .9111, دار حقائؽ المشرؽ , جنيؼ ,  1219 – 1291
باستيمي نيكتيف , الُكورد دراسة سوسولوجية وتاريخية , ترجمة : نوري  -8

 .  9111, مكتب الفكر, سميمانية ,  1طالباني , ط
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 1, ط 1299 – 1211تاريخ سياسي  -جرجيس فتح اهلل , يقظة الكرد   -9
 ,ئاراس , اربيؿ , د. ت . 

ي جعفر عباس حميدي , تاريخ الوزارات  العراقية  في العيد الجميور  -10
, بيت الحكمة  ,  9, ط  11, 2, 1, 1, 9, 9,ج 1291 – 1291
 . 9119بغداد , 

,  د. ف ,  1جالؿ الطالباني , كردستاف والحركة القومية الكردية , ط -11
 .1211بغداد , 

 9جميمي جميؿ واخروف , الحركة الكردية في العصر الحديث , ط  -12
 . 9119مؤسسة موكرياني , دىوؾ 

موقؼ االحزاب السياسية في العراؽ مف القضية  جواد كاظـ البيضاني ,  -13
 . 9111( , دار العباد , بغداد ,  1291 – 1291الكردية ) 

جوزيؼ براوي , العراؽ الجديد  , ترجمة : نمير عباس مظفر ,   -14
 . 9111المؤسسة العربية , بيروت , 

حامد محمود عيسى , المشكمة الكردية في الشرؽ االوسط منذ بدايتيا   -15
 . 1229,مكتبة مدبولي , القاىرة ,  1221ة حتى سن

___________ , القضية الكردية في العراؽ مف االحتالؿ البريطاني  -16
, مكتبة مدبولي , القاىرة ,   9111 -1211الى االحتالؿ األمريكي 

9119 . 
حنا بطاطو , الشيوعيوف والبعثيوف والضباط األحرار, ترجمة: عفيؼ  -17

 .9119فد, بيروت, , مؤسسة الرا1, ط1البزاز, ج
حيدر حنوف عمي العتابي , ناحي طالب ودوره العسكري والسياسي في   -18

, دار الثقافة والنشر الكردية , بغداد  9, ط  1291العراؽ حتى عاـ 
9111 . 

حيدر زكي عبدالكريـ , صفحات مف التاريخ , دار االثير , الموصؿ ,   -19
9111. 
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,  بغداد , دار الحرية ,  خميؿ ابراىيـ حسيف, سقوط عبدالكريـ قاسـ  -20
1212. 

  1212 – 1211خميؿ سعيد , تاريخ حرب الجيش العراقي في فمسطيف   -21
 . 1292,  د. ف , بغداد ,  1, ج

درية عوني , عرب واكراد خصاـ اـ وئاـ ,  دار اليالؿ , د.ب ,   -22
1221 . 

ديفيد ماكدوؿ , تاريخ االكراد الحديث , ترجمة : راج اؿ محمد , الفرات ,  -23
 . 1221العراؽ , 

دينيس كوماروؼ, البرزاني وشيادة التاريخ, ترجمة: يافي نازي وعبدي  -24
 . 9119, الدار العربية لمموسوعات , بيروت ,  1حاجي , ط

رجاء حسيف خطاب, تأسيس الجيش العراقي وتطور دوره السياسي مف   -25
 . 1212, دار ا لحرية , بغداد ,  1211 – 1291

 1اوي , العراؽ مف الممكية الى الجميورية , طرسوؿ فرىود ىاني الحسن  -26
 .9111,  مؤسسة النبراس , النجؼ , 

الحركة الكردية القومية والزعامة  -سامي شورش, كردستاف واالكراد   -27
 .  9111,  دارئاس, اربيؿ ,  1السياسية , ادريس بارزاني نموذحًا , ط

 .1221, لندف, سعد ناجي جواد , العراؽ والمسالة الكردية , دار السالـ -28
سعيد خديدة عمو , العالقات العراقية االيرانية واثرىا في القضية الكردية  -92

عماف  –, دار جده  1291شباط  1 – 1291تموز  11في العراؽ 
9111. 

, التفسير , اربيؿ ,  1سالـ ناوخنوش , احتالؿ وتقسيـ كردستاف , ط  -30
9119.  

, دار  9في العراؽ , ج  سمير عبدالكريـ , اضواء عمى الحركة الشيوعية -31
 .المرصاد , بيروت , د . ت
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سناف صادؽ حسيف الزيدي , سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه   -32
نيساف  – 1291العراؽ عيد الرئيس عبدالسالـ محمد عارؼ شباط 

 .9112, دار المرتضى , بغداد ,  1, ط  1299
المتحدة االمريكية تجاه , سياسة الواليات  _______________  -33

 .9111دار المرتضى , بغداد ,  ،1291 – 1291العراؽ 
سيؼ الديف الدوري , الفريؽ طاىر يحيى ضحية الصراعات السياسية   -34

 . 9111,  الدار العربية لمعمـو , بيروت ,  1والعسكرية في العراؽ , ط
 شكيب عقراوي , سنوات المحنة في كردستاف اىـ الحوادث  السياسية -35

,  مطبعة 1, ط 1211الى  1291والعسكرية في كردستاف والعراؽ مف 
 .9111منارة , اربيؿ , 

انييار االماؿ  -شمومو نكديموف ,الموساد في العراؽ ودوؿ الجوار -19
 .1221االسرائيمية والكردية , ترجمة : بدر عقيمي دار الجميؿ , عماف , 

, عبداهلل عبدالرزاؽ ابراىيـ , تاريخ اوربا مف شوقي عطااهلل الجمؿ    -37
 .  9111النيضة حتى الحرب الباردة , المكتب المصري , القاىرة , 

العراؽ في سنوات  -صبحي عبدالحميد , مذكرات صبحي عبدالحميد  -38
 .9111, الدار العربية لمعمـو ,بغداد ,  1, ط 1291 -1191الستينات 

 قراءة في ممفات –في كردستاف العراؽ  صالح الخرساف التيارات السياسية -39
, مؤسسة البالغ 9111 – 1219الحركات واالحزاب الكردية في العراؽ   -40

 . 9111, بيروت , 
,   1___________,  صفحات مف تاريخ الشيوعية في العراؽ , ط -41

 .1221دار الفرات , بغداد , 
سكر , والرىاف عمى الع 1291تموز  11طو ناجي , ثورة العراؽ المجيدة  -19

 .9112دار الفرات  , بابؿ , 
تموز  11عادؿ تقي البمداوي , الحزب الوطني الديمقراطي في العراؽ   -43

 .,  مطبعة الميناء , بغداد , د. ت  1291شباط  1 – 1291
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عبدالجميؿ صالح موسى , جماؿ عبدالناصر والقضية الكردية في العراؽ   -44
 . 9111ؾ , ,  مطبعة محافظة دىوؾ , دىو  1,ط  1211 – 1299

 1عبدالرزاؽ الحسني , العراؽ في دوري االحتالؿ واالنتداب , ج   -45
 1219,العرفاف , صيدا , 

دراسة تاريخية عف  –___________, تاريخ االحزاب السياسية العراقية  -46
 1291 – 1211االحزاب السياسية التي تكونت في العراؽ بيف العاميف 

 . 9111, الرافديف لمطباعة , بيروت , 1, ط
 - 1291__________, تاريخ الوزارات العراقية  في العيد الممكي    -47

 دار الشؤوف الثقافية , بغداد , د.ت . 9ج-1, ج 1291
عبدالستار طاهر شرٌؾ , تارٌخ الحزب الثوري الكردستانً , منشورات  -48

 .1979,  2شكٌر الثوري , د. م , د. ت , ط 
السياسي في القرف العشريف ,  عبدالسالـ عبدالعزيز فيمي , تاريخ ايراف  -49

 المركز النموذجي , القاىرة , د. ت .
 11عبدالفتاح عمي البوتاني , التطورات السياسية الداخمية في العراؽ   -50

 . 9111,  سييريز , دىوؾ ,  1, ط1291شباط  1 – 1291تموز 
,  1__________ , وثائؽ عف الحركة القومية الكوردية التحررية , ط  -51

  . 9111ياني , اربيؿ  , مؤسسة موكر 
__________ , غانـ محمد الحفو , الكورد واالحداث الوطنية في   -52

, سبيريز لمطباعة  1, ط  1291 – 1291العراؽ خالؿ العيد الممكي 
 .9119والنشر , اربيؿ , 

عبد الكريـ فرحاف , حصاد ثورة مذكرات  تجربة السمطة في العراؽ  -53
 . 1229البراؽ , لندف , , دار  9, , ط 1291 - 1291

, مكتب التفسير , اربيؿ ,  1عثماف عمي , الحركة الكردية المعاصرة , ط -54
9111. 
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عصمت شريؼ وائمي  , كردستاف العراقية ىوية وطنية ) دراسة في ثورة  -55
( , ترجمة : سعاد محمد خضر ,   مطبعة شفاف , السميمانية , 1291
9119  

, دار الحكمة , لندف , 1لممكي , طعالء جاسـ الحربي , رجاؿ العراؽ ا -56
9111. 

 – 1291عمياء محمد حسيف الزبيدي , العيد العارفي في العراؽ )    -57
 . 9111, مكتبة عدناف , بغداد , 1( , ط 1291

عماد نعمة العبادي , رفعت الحاج سري ونشاطو العسكري والسياسي  -58
 . 9119, المكتبة العربية لمموسوعات , بيروت , 1, ط1211-1292

, المركز 1, ط 1219 – 1291عمار عمي السمر , شماؿ العراؽ   -59
 . 9119العربي لألبحاث , بيروت , 

في  –غساف شربؿ , جالؿ الطالباني يفتح دفاتر الثورة الكردية والعراؽ  -60
  1221حمقات مف سمسمة "يتذكر" ,  د. ـ , د. ب , 

ـ , بغداد , فاضؿ البراؾ , مصطفى البارزاني االسطورة والحقيقة , د .   -61
1212. 

, بغداد , مطبعة أسعد ,  9فاضؿ حسيف , مشكمة  الموصؿ , ط  -62
1291 . 

قيس عبدالحسيف الياسري , الصحافة العراقية والحركة الوطنية مف نياية  -63
, دار الحرية بغداد , 1291الحرب العالمية الثانية وحتى ثورة تموز 

1211 . 
الحرب العامية االولى , كماؿ مظير احمد , كردستاف في سنوات   -64

ترجمة: محمد المال عبدالكريـ  , المجمع العممي الكردي , بغداد , 
1211 . 

,   9في العراؽ , ط 1291تموز  11ليث عبد الحسف الزبيدي , ثورة   -65
 . 1211مكتبة اليقظة العربية , بغداد ,



221 
 

ليالؼ حمد أميف عزيز , الحقوؽ السياسية في الدوؿ التي  تضـ  -66
 . 9111دراسة تحميمية مقارنة ( , مكتب الفكر , سميمانية ,  كردستاف )

الييثـ  –ليوف تروتسكي , تاريخ الثورة الروسية , ترجمة : اكـر ديري   -67
 االيوبي , المؤسسة العربية لمدراسات , بيروت , د. ت . 

, د. ـ  1292 – 1291ماجد شبر , مف خطب الزعيـ عبدالكريـ قاسـ   -68
 .9111. لندف , 

, الطريؽ الجديد ,  1عبدالرضا , القضية الكردية في العراؽ , ط ماجد  -69
 .  1219بغداد , 

,  1219 – 1291________ , المسألة القومية الكردية في العراؽ   -70
 .  1211,  الحقيقة برس , د . ب ,  1ط

مؤيد إبراىيـ الونداوي, العراؽ في التقارير السنوية لمسفارة  -71
 . 1229الشؤوف الثقافية , بغداد ,, دار  1291-1211البريطانية

_________, االتحاد العربي في الوثائؽ البريطانية , المركز العربي    -72
 9111, بيروت , 1لالبحاث ودراسة السياسات , ط

مثنى اميف قادر , قضايا القوميات واثرىا عمى العالقات الدولية ) القضية  -73
 .   9119الكردية نموذجًا ( ,مركز كردستاف سميمانية , 

مشاىير  –مجموعة مف الباحثيف, موسوعة المشاىير السياسييف في العالـ  -74
, دار الصداقة العربية ,  1, ط 1القادة العسكرييف والسياسييف , ج 

 .9119بيروت , 
 ,  الشريؼ الرضي , قـ , د.ت   1مجيد خدوري , العراؽ الجميوري , ط  -75
منذ اقدـ العصور محمد اميف زكي , خالصة تاريخ الكرد وكردستاف   -76

, نواب  الفكر , القاىرة ,  1التاريخية , ترجمة : محمد عمي عوني , ط
9112 

,  1211 – 1291محمد حسيف العيدروس , العالقات العربية االيرانية  -77
 . 1219د. ـ , الكويت , 
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محمد فتحي الشاعر , االكراد في عيد عماد الديف زنكي , دار المعارؼ   -78
 . 1221, مصر , 

دراسة في القوى  –كاظـ عمي , العراؽ في عيد عبدالكريـ قاسـ محمد  -79
,, اليقظة العربية ,  1291- 1291السياسية والصراع االيديولوجي 

 . 1212بغداد , 
محمد كريـ المشيداني, عبد الرحمف البزاز ودوره الفكري والسياسي في  -11

 .9119, مكتبة اليقظة العربية , بغداد ,  1291تموز  11العراؽ حتى 
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