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الحمد هللا رب العالمين ، خلق الكائنات ، وأخرج من العدم الموجودات ، فأحاط كل مخلوق          
 .بما يعبر به عن آماله وآالمه ، وأمانيه وأوهامه ، وما يجيش بصدره ، أو يعتمل في إفهامه 

ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنيَن َوَال َيِزيُد :"  واء ، قال تعالىجعل القرآن شفاء ودف َوُنَنزِّ
وينقل الناس من ضالل   ،  ،فبين جل شأنه أن القرآن يهدي للتي هي أحسن) ١( " الظَّاِلِميَن َإالَّ َخَساًرا

َن الظُُّلَماِت ِإَلى النُُّوِر الّلُه َوِليُّ :"  ، قال تعالى) ٢( إلى نور اإليمان  ،  الهوى الَِّذيَن آَمُنوْا ُيْخِرُجُهم مِّ
َن النُّوِر ِإَلى الظُُّلَماِت ُأْوَلِئَك َأْصَحاُب النَّ  اِر ُهْم ِفيَها َوالَِّذيَن َكَفُروْا َأْوِلَيآُؤُهُم الطَّاُغوُت ُيْخِرُجوَنُهم مِّ

  . َ◌ )٣("َخاِلُدون 

بالقرآن نجا، ومن تركه ضل  وحده ال شريك له، بين أن من تمسكوأشهد أن ال إله إال اهللا      
القرآن حبل اهللا ، فمن أمسك به من الخلق نجا  ومن تركه : فيقول صلى اهللا عليه وسلم  وهوى 

 عدي أبدًا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ب: " ضل وغوى ، ويقول صلى اهللا عليه وسلم
  . "كتاب اهللا وسنتي

وأدى األمانة   ،  د أن سيدنا محمد عبد اهللا ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله ، بلغ الرسالةوأشه     
، ونصح لألمة ، فكشف اهللا به الغمة ، حتى ترك األمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ، ال 

ِبيٌن :"  يزيغ عنها إال هالك ، قال تعالى  َن الّلِه ُنوٌر َوِكَتاٌب مُّ َيْهِدي ِبِه الّلُه َمِن اتََّبَع .  َقْد َجاءُكم مِّ
وهب و .  )٤("يٍم ِرْضَواَنُه ُسُبَل السََّالِم َوُيْخِرُجُهم مِِّن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِنِه َوَيْهِديِهْم ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتقِ 

درـ عـلى كل إـنـسانـ ما يـفكر فـيه ،ـ ومـنحه اـلـقدرةـ عـلى اـلـتعبير عنه بـما يـستوفـيه ، فـكانـ بـفكره أـقـ
َيْرَفِع   :  التغيير من حال إلى حال ، فيرفع اهللا بالعلم أقوامًا ، وبالجهل يخفض آخرين ، قال تعالى 

، فسبحان الذي أودع   ) ٥( اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيرٌ   اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا
يته ، ونظم في قلوب العارفين به معرفته ومحبته ، ونصر األحرار الذين في الكون دالئل ألوه

                                            
  .  ٨٢سورة اإلسراء اآلية ) ١(
الَِحاِت أَنَّ لَ :" قال تعالى ) ٢( ُھْم أَْجًرا َكِبيًرا  وأَنَّ إِنَّ َھَذا اْلقُْرآَن ِيْھِدي لِلَِّتي ِھَي أَْقَوُم َوُيَبشُِّر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن َيْعَملُوَن الصَّ

  .  ١٠،  ٩سورة اإلسراء اآليتان " الَ ُيْؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة أَْعَتْدَنا لَُھْم َعَذاًبا أَلِيًما  الَِّذينَ 
  .  ٢٥٧سورة البقرة اآلية ) ٣(
  .  ١٦،  ١٥سورة المائدة اآليتان ) ٤(
 .  ١١سورة المجادلة اآلية ) ٥(



١٠ 
 

 

بوطنهم عرفوا الحق وعز عليهم أن يروه مهضومًا ،  فآمنوا به واهتدوا إلى سبيل الخير ، فارتفعوا 
 الوطنيينفآنسوا قلوب إلى نور الحق والصدق والمعرفة  والضاللة العمياء  الء همن جهالة الج
اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد اهللا .  ين فطوبى لهم ولما فعلوا بمزيد من اليق

الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة ، والسراج المنير ، وعلى آله وأصحابه والتابعين ، ومن تبعهم 
  . بإحسان إلى يوم الدين 

   أما بعد ،،
ات، وذلــك لمــا ألــم بهــذا الشــعب مــن إن تــاريخ األكــراد بــه الكثيــر مــن تضــارب الحقــائق والمعلومــ   

ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وجغرافية ، وتطور هذه الظروف علـى مـر العصـور ، 
كما أن قسمًا كبيـرًا مـن الشـعب العربـي لـم تـتح لـه فرصـة اإلطـالع علـى قصـة طويلـة لنضـال شـعب 

وعلى مساهماته يق آماله القومية ى هويته ، وتحقمن أقدم الشعوب في العالم ، في سبيل الحفاظ عل
باإلضــافة إلــى دوره أساســي فــي انتشــار اإلســالم الركــب الحضــاري لإلنســانية ، هــذا عبــر التــاريخ لــدفع 

ودعمه بانتصار القائـد الكـردي صـالح الـدين األيـوبي علـى الصـليبيين ، وتحريـر القـدس بعـد معركـة 
  . حطين 

تعتبــر مــن أعقـد المشــاكل وأطولهــا ، الشــرق األوسـط فـيأن المشــكلة الكرديــة ، وممـا الشــك فيـه      
وتثبيت هذه الحقـوق  واللغوي وتتمثل المشكلة بمطالبة األكراد بحقوق تحافظ على تميزهم القومي عمرًا ، 

، فــي الدســاتير وفــي القــوانين معلنــة ، فــي حــين أن أغلــب حكومــات الــدول التــي يقطــن فيهــا األكــراد 
، وهكــذا انفصــال األكــراد، التــي تعتقــد أنهــا ســتقود ذه المطالــب باســتثناء العــراق تصــر علــي رفــض هــ

، وازدادت التعقيـــدات حتـــى وصـــلت لمنطقـــة وظلـــت بـــدون حـــل جـــذري ونهـــائيتعقـــدت المشـــكلة فـــي ا
مراحـــل خطـــرة، بعـــد التـــدخالت اإلقليميـــة والدوليـــة فـــي المشـــكلة ، إال أن الكثيـــرين مـــن أبنـــاء الشـــرق 

تـــيم المفـــروض علـــى المشـــكلة يجهلـــون حقيقتهـــا وجـــذورها ، األوســـط والـــوطن العربـــي ، وبســـبب التع
باإلضافة إلى المشاكل التي تعاني . وحقيقة المطالب الكردية ، واألسلوب الذي تم التعامل به معها 

 منها الحركات الكردية نفسها من مشاكل داخلية كردية كردية ، بسبب التنافس على الزعامة والقيـادة 
 .  
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كــراد العــراق تحــت حكــم عبــد الكــريم قاســم ، أول رئــيس حكومــة للعــراق  بعــد ويتنــاول البحــث أ     
 الجمهوريــة فــي العــراق م، وٕاعــالن ١٩٥٨) يوليــو(تمــوز  ١٤الحكــم الملكــي، اثــر قيــام ثــورة القضــاء علــى 

ومـــا قـــام بـــه عبـــد الكـــريم قاســـم مـــن إصـــدار دســـتور مؤقـــت بعـــد قيـــام الجمهوريـــة ، ومـــا تضـــمنه هـــذا 
الحقــوق القوميــة لألكـراد واحترامهــا ، والســماح بعــودة المنفيــين خــارج العــراق ،  الدسـتور مــن مــواد تقــر

االتحــاد الســوفيتي الســابق ، واإلفــراج كــذلك عامــًا فــي  ١١وعلــى رأســهم المــال مصــطفى البــارزاني ، بعــد 
، وٕاجـــازة الحـــزب الـــديمقراطي الكردســـتاني ، لســـجون العراقيـــة منـــذ العهـــد الملكـــيعـــن المعتقلـــين فـــي ا

اتسـمت بالعالقـات الفترة التـي كذلك يتناول بعد تلك ، ه إلى العمل العلني بعد مرحلة السرية وخروج
الوديـــة ، فتـــرة الصـــدام بـــين عبـــد الكـــريم قاســـم واألكـــراد ، بزعامـــة مـــال مصـــطفى البـــارزاني ، والتـــي 

يــه اإلطاحــة بحكــم عبــد الكــريم م ، وهــو العــام الــذي تــم ف١٩٦٣م إلــى عــام ١٩٦٠اســتمرت مــن عــام 
والـذي لـم يتحقـق  م فـي الحكـم الـذاتي ، وتحالف األكراد مع االنقالبيين على أمل تحقيق مطالبهاسمق

  . فيه آمالهم

  :ويتكون البحث من 
  :  الفصل التمهيدي

ويتناول البحث في المناطق الجغرافية التي يتركز فيها األكراد ، والتي يطلق عليهـا كردسـتان ،      
 م١٥١٤سـنة  "جالـديران"ين اإلمبراطـوريتين الفارسـية والعثمانيـة بعـد معركـة والتي تم تقسيمها قديمًا بـ

واللغــة الكرديــة وأصــولها ولهجاتهــا، واألصــل ، اإلســالم وكــذلك البحــث فــي أصــول وتــاريخ الكــرد قبــل  ،
وكــذلك الــدين ، ، ثــم يتحــدث الفصــل عــن الحيــاة االجتماعيــة والقبليــة عنــد األكــراد اللغــوي لكلمــة كــرد

  .  مية كبيرة بعد االنتماء والوالء العشائريالذي يمثل أه، و عندهم 

  : الفصل األول 
العـراق ـ " لألكـراد فـي المنطقـة والـذي يبحـث الحالـة العامـة وهـو بعنـوان مطالـب األكـراد القوميـة،      

، ودور األكـراد فـي معـارك الحـرب العالميـة األولـى، ومـا نـتج بعـد انتهـاء هـذه "إيـران ـ سـوريا ـ تركيـا 
العــراق بعــد إلحــاق الجــزء الجنــوبي مــن كردســتان ودور البــارزانيين والشــيخ محمــود الحفيــد فــي الحــرب ، 

أكــراد بــارزان فــي قيــام يين واألكــراد فــي العــراق ، ودور العــراق ، وثــورات البــرزانبــالعراق لتكــوين دولــة 
م ، ونشأة الحزب الـديمقراطي الكردسـتاني ، ودوره فـي ١٩٤٦جمهورية مهاباد الكردية في إيران عام 

  . الحياة السياسية لألكراد 
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  :  الفصل الثاني
ث فـــي أســـباب وأتنـــاول فيـــه البحـــ" م ١٩٥٨تمـــوز  ١٤عبـــد الكـــريم قاســـم وثـــورة " وهـــو بعنـــوان       

وأحـداث الثـورة  م ١٩٥٨العراقيـة وقائـد ثـورة تمـوز الثورة ، نبذة عن عبد الكريم قاسم رئيس الحكومة 
والقضاء على العائلة المالكة في قصر الرحاب ، وسياسة حكومة الثـورة، بعـد إلغـاء الملكيـة وٕاعـالن 

فــي خــروج العــراق مــن حلــف الجمهوريــة الداخليــة ، كــذلك سياســة حكومــة الثــورة الخارجيــة وأثــر ذلــك 
  . بغداد ، والذي كان موجهًا في األساس ضد القومية العربية 

  : الفصل الثالث 
ويتنـاول فتـرة العالقـات الوديـة "  )يوليو(تموز ١٤األكراد وعبد الكريم قاسم وثورة " وهو بعنوان       

مــواد راقــي ومــا تضــمنه مــن التــي قامــت بعــد الثــورة ، وترحيــب األكــراد بــالثورة ، وصــدور الدســتور الع
، وأن الــوطن العراقــي قــائم علــى أســاس أن العــرب واألكــراد شــركاء فــي تقــر الحقــوق القوميــة لألكــراد 

، ومـا ام بـين عبـد الكـريم قاسـم واألكـرادالمرحلة الثانيـة ، وهـي فتـرة الصـد أما، و الوطن كمرحلة أولى 
جماعـة م وتحـالفهم مـع ١٩٦١العراقـي عـام فـي الشـمال ، مـن إعـالن األكـراد للحركـة المسـلحةنتج عنهـا 

  .م لإلطاحة بعبد الكريم قاسم ١٩٦٣فبراير ٨ انقالب

  : الفصل الرابع 
كــذلك دور االتحــاد الســوفييتي  لــدول الغربيــة فــي مســاعدة األكــراد وكــذلك يتنــاول الفصــل دور ا      

سـاندة الحركـة الكرديـة وٕايران ومساندتها لألكراد ، وكانت كـل جهـة لهـا مصـالحها الخاصـة بهـا فـي م
ضد الحكومة العراقية ، سواء أكانت مصالح اقتصادية خاصـة بـالثروة النفطيـة ، أو مصـالح خاصـة 
بالمشــاكل الحدوديــة ، أو مصــالح أيديولوجيــة خاصــة بالشــيوعيين ودورهــم فــي السياســة العراقيــة بعــد 

م ، ومطالبة عبد ١٩٦١ويتية عام الثورة ، كذلك تزامنت الحركة الكردية مع أزمة الحدود العراقية الك
  . الكريم قاسم بضم الكويت ، وتأزم العالقات العربية العراقية بسبب هذه المطالب 

الطوائـف ، وتخلـو مـن الـدين ، وويـل ألمـة تسـتقبل حاكمهـا بالتطبيـل فويل ألمة تكثـر فيهـا      
جبران خليل .( مة وتودعه بالصفير ، وويل ألمة مقسمة إلى أجزاء ، وكل جزء يحسب نفسه أ

  . )جبران 
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مجموعــة مــن الوثــائق األصــلية العربيــة والبريطانيــة ولقــد اعتمــدت فــي دراســتي للموضــوع علــى      
واألمريكيــة المتصــلة بالرســالة ، ومجموعــة كبيــرة مــن المصــادر األصــلية المتخصصــة ، إلــى جانــب 

  . عدد كبير من المراجع العربية واألجنبية ، التي تخدم الموضوع

  : ة ــلخاتما
  رسالتي بخاتمة أوضحت فيها أهم ما تضمنته الرسالة من حقائق ، مع تحليلها ،  واختتمت      

باإلضافة إلى ما توصـلت إليـه مـن نتـائج استخلصـتها مـن معـالجتي لموضـوع الرسـالة ، كمـا ألحقـت 
  . بالرسالة مجموعة من المالحق الوثائقية الموضحة لموضوع الرسالة 

أن يكــون اهللا ســبحانه وتعــالى قــد وفقنــي فــي عــرض هــذه الدراســة بالدرجــة التــي يرضــى أرجــو       
عنها أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة ، وأعترف بأنني بذلت جهدًا كبيرًا خالل أكثر من أربع سنوات 

، فإن كان هناك نقص أو تقصير فإنه ينسب لـي ، ومـا الرسالة ، وألن الكمال هللا وحده حتى أنجزت
  .  طالبة بحث ، وأدعو اهللا أن يكلل جهدي بالتقدير أنا إال

  : الصعوبات التي واجهت البحث * 
لقـــد واجهـــت الباحثـــة صـــعوبات جمـــة ، وضـــعها الـــبعض فـــي طريـــق إنجـــاز هـــذه الدراســـة مـــن      

  ولــم يكــن الحصــول علــى المــادة العلميــة الخاصــة بالبحــث بــاألمر،  تعقيــدات وصــلت إلــى التعجيــز
ان توفيق اهللا، ومساندة محبي العلم، من أهـم األشـياء التـي جعلـت الباحثـة تسـتمر، ، ولكن كالبسيط 

  . كل من حولها بل وتستطيع إنجاز هذه الدراسة في النهاية بتوفيق اهللا ومعاونة 

  : أهمية البحث * 
تتوقـف أهميـة البحـث علـى أهميـة الظـاهرة التـي يـتم دراسـتها ، وعلـى قيمتهـا العلميـة ، ومـا يمكـن    

   .أن تحققه من نتائج يمكن االستفادة منها، وما يمكن أن تخرج به حقائق يمكن االستناد إليها
تتوقــف هــذه األهميــة ، علــى مــا يمكــن أن تحققــه الدراســة مــن نفــع للعلــم ، وللباحــث نفســه  كـذلك     

ة للبحــث مــن الناحيــة العلميــة ، كــذلك مــا يمكــن أن تحققــه مــن فائــدة للمجتمــع ، وتتمثــل القيمــة العلميــ
فيما يمكـن أن يضـيفه ذلـك البحـث ، فـي مجـال التـراث العلمـي ، ومـا يسـاهم بـه فـي مجـال الوصـول 
إلى حقائق علمية جديدة ، وما يعاون به في صـياغة األحكـام النظريـة ، فضـًال عمـا يسـاهم فيـه فـي 
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حــث ، فهــي أمــا القيمــة العلميــة للب. مجــال تعميــق الفهــم لجوانــب الموضــوعات التــي تشــملها الدراســة 
تتمثـــل فيمـــا يســـاهم بـــه البحـــث فـــي المجـــال التطبيقـــي ، باالســـتفادة مـــن نتائجـــه وتوصـــياته فـــي إلقـــاء 
الضوء على المشكالت القائمة، ولفت النظـر إليهـا، وكشـف أبعادهـا مـع التركيـز علـى أسـلوب إيجـاد 

هميــة البحــث فــي وبــذلك تتمثــل أ . الحلــول واالقتراحــات المناســبة ، بمــا يحقــق فائــدة قوميــة للمجتمــع 
م فـي أنـه يتنـاول ١٩٧٥م ـ ١٩٦٣موضوع األكراد وعالقاتهم بالحكومات المركزية العراقية من العـام 

  . مشكلة من أهم المشكالت المعاصرة التي تواجه العراق في الوقت الحالي 
ى ومــن أهــم أســباب اختيــار الموضــوع هــو االهتمــام بالعالقــات العربيــة الكرديــة ، ومــا ترتــب علــ     

  . هذه العالقات على مدى عقود ، سواء كانت تلك العالقات ودية ، أم عالقات صدام وتوتر 

  : منهج البحث 
تستخدم الباحثة المنهج التاريخي االستردادي ، والذي يقوم برد الظاهرة إلى وقـت حـدوثها      

دوثها وقــت التــي أدت إلــى حــ، وتحليلهــا فــي زمــن حــدوثها ، للوقــوف علــى األســباب والنتــائج ، 
      . وقوعها 

  
***  
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    جغرافية المناطق الكردية أو المأھولة بالجنس الكردي وتاريخھا
  

  :دراسة جغرافية لمنطقة كردستان عامة وكردستان العراق : أوًال 
  : تاريخ األكـــراد : ثانيًا                

  .أصول وتاريخ الكرد قبل اإلسالم  )١(
 .األصـل اللغــوي لكلمة كـرد  )٢(

 .ــة عنـــد األكـــراد اللغ )٣(

  . الحياة االجتماعية والدينية لألكراد : ثالثًا               
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   ) جغرافية المناطق الكردية أو المأھولة بالجنس الكردي وتاريخھا( 
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  : عامة وكردستان العراق  ( * )دراسة جغرافية لمنطقة كردستان: أوالً 

لجـزء الشـرقي مـن الهـالل الخصـيب الـذي يحـيط بشـبه الجزيـرة العربيـة مـن يشغل العـراق ا     
الشمال ، ويحدها شماًال الجمهورية التركية ، وشرقًا إيران ، وجنوبـًا الخلـيج العربـي والكويـت ، 

  . بينما تقع األراضي السورية واألردنية وجزءًا من األراضي السعودية على تخومها الغربية 
 ٢٢عــراق منــذ القــدم موقعــًا جغرافيــًا ذا أهميــة اســتراتيجية ، فمنــذ أكثــر مــن ولقــد احتلــت ال     

كمـا أن قرنًا من الزمان عبرت جيوش اإلسكندر أراضـي العـراق وهـي فـي طريقهـا إلـى الهنـد ، 
أهمية الوضع االستراتيجي تتمثل اليوم في النظر إلى األراضي العراقية على كونها معبرًا بريًا 

ـــ ـــًا ، إذ عـــن طريقهـــا يمكـــن ألقطـــار االتحـــاد الر  ثبـــين الكومنول وســـي والبحـــار المفتوحـــة جنوب
الســـوفيتي الســـابق االتصـــال بـــالخليج العربـــي والمحـــيط الهنـــدي ، كـــذلك تعتبـــر العـــراق حلقـــة 
المواصــالت الجويــة بــين أوربــا وآســيا ، إذ تلتقــي فيهــا جميــع الطــرق البريــة التــي تصــل جنــوب 

قد لليج العربي جنوبًا ، وٕايران وباكستان والهند شرقًا ، و وشرق البحر المتوسط بالخشرق أوربا 
كان العراق منذ القدم نقطة التقاء الطرق التجارية للعرب ، كما أنها منطقة تبادل األفكـار بـين 

خط سـكة حديـد ( حيث ينتهي عندها السكة الحديدية التي تربط أوربا ببغداد الشرق والغرب ، 
   .  )١()تصل برلين ببغداد 

أما فيما يخـص إقلـيم أو منطقـة كردسـتان ، فيقـع هـذا اإلقلـيم فـي الجـزء الشـمالي الشـرقي      
، وتكاد تكون معظم أراضـيه لتركية اإليرانية وهو إقليم جبلي من العراق ، بالقرب من الحدود ا

غيـــر أن األجـــزاء الشـــمالية توجـــد بهـــا بعـــض الغابـــات الفقيـــرة . )٢(جـــرداء ال زرع فيهـــا وال مـــاء
عزلة ، رغم أن سفوحها السفلى بهـا أوديـة وأنهـار غنيـة بـالمراعي، كمـا أن الكثيـر مـن هـذه المن

كرديـة  بشـرية المنخفضات صالحة لإلنتاج الزراعـي ، ويقطـن هـذا اإلقلـيم مـن العـراق عناصـر

                                            
تان ( * ) ين :  كردس ن مقطع ة م ون الكلم تان : تتك راد ، واس ي األك رد وتعن ج : ك إن دم ذلك ف ة ، وب أي أرض أو منطق

راد الد األك ي ب ين يعن ة ، الروس  (  المقطع وم والثقاف ة والعل ة للتربي ة العربي ي  ، إصدار المنظم ي األساس م العرب المعج
 . م ، إعداد مجموعة من اللغويين العرب ١٩٨٩

 .  ٨٠م ، ص ١٩٩٧دول الخليج العربي والمشرق اإلسالمي ، اإلسكندرية : يسرى الجوھري . د ) ١(
ات الكو: سعود مشعل ناصر ) ٢( دان العالق ة الجلي ة العراقي ة ) م١٩٣٩ـ  ١٩٢٠( يتي ر منشورة بكلي تير غي الة ماجس رس

 .  ٣٨م ، ص ١٩٩٩اآلداب ـ جامعة الزقازيق ، 



٢٠ 
 

 

تختلف عـن الشـعب العراقـي الـذي يقطـن فـي المنـاطق األخـرى ، والتـي تنـال حيـاتهم  بحبوحـة 
  .  )١(صائص األكراد تتمثل في أنها عناصر شديدة البأس ، صعبة المراسمن العيش ، أما خ

وقـــد تضـــاربت أقــــوال المـــؤرخين فـــي وطــــن األكـــراد األصـــلي ، بــــنفس القـــدر الـــذي كــــان      
، فـالبعض يـرى أن مـوطن األكـراد يقـع بـين منـابع االختالف بينهم حول أصل األكراد ونسبهم 

، وأن المنازل الشـعب الكـردي ومـأواهم كانـت تمتـد )٢()نوا( ةزاب الكبير ونهر دجلة في بحير ال
اتفاق على أن البالد الكرديـة لـم من الخليج العربي حتى بحر قزوين ، ويكاد يكون هناك شبه 

تكن تذكر باسم خاص بها يشمل أجزاؤهـا المتفرقـة ، بـل إنـه لـم لكـن هنـاك وحـدة إداريـة تحـت 
مـع األكـراد فـي وطـن واحـد علـى الـرغم مـن قيـام اسم كردستان ، ولم تقم دولـة كرديـة واحـدة تج

    .)٣(دويالت وٕامارات كردية في مراحل مختلفة
، والــــذي األكثريــــة مــــن الســــكان  نــــي كردســــتان األراضــــي التــــي يؤلــــف عليهــــا األكــــراد وتع    

يتخطــى عــددهم أكثــر مــن األقليــات الســاكنة بــين ظهــرانيهم ، وهــي بــالمفهوم الواســع يقصــد بهــا 
جغرافـــــي  اصـــــطالح، بوصـــــفهم مجتمـــــع ذو وحـــــدة قوميـــــة متجانســـــة ، وهـــــو  )٤()ديـــــار بكـــــر(

  . )٥(وعنصري في ذات الوقت 
وٕاذا سلمنا بـأن كردسـتان تعنـي فقـط ديـار بكـر ، فإننـا نغفـل بـذلك المنـاطق األخـرى التـي      

يســـكنها األكـــراد ويمثلـــون الغالبيـــة الســـكانية بهـــا ، مثـــل شـــمال العـــراق وغـــرب إيـــران ومنـــاطق 
  . يات السوفيتية السابقة وبعض جنوب سوريا الجمهور 

  كما أن الطبيعة العامة لسطح كردستان ممزقة ، تحجزه عن بعض سالسل جبلية وأنهار  

                                            
 .  ٨٠المصدر السابق ، ص : يسرى الجوھري . د ) ١(
 . تقع شرق األناضول ، وھي أكبر بحيرة في تركيا ) وان(بحيرة ) ٢(
 .  ٣٢م ، ص ١٩٩١صر الحميدي ، مطبعة األمانة ، ط األكراد واألرمن في الع: السعيد رزق حجاج ) ٣(
د : ديار بكر ) ٤( ي بكر بع د استوطنھا عرب من بن ة ، وق ھي مدينة كبيرة تقع جنوب شرق تركيا على ضفاف نھر دجل

ا ة ، مم ة كردي اب ، وتسكنھا أغلبي د عينت ة في األناضول بع  الفتح اإلسالمي ، فسميت باسھم ، وتعتبر ھي ثاني أكبر مدين
 جعلھا في نظر األكراد وغيرھم من خارج تركيا العاصمة غير الرسمية 

ـ رسالة ماجستير غير ) م ١٩٨٩ـ  ١٩٧٤(الحكم الذاتي اإلقليمي في كردستان العراق : محمد أشرف مخلوف ) ٥(
 .  ٩م ص ١٩٩٢منشورة بكلية التجارة جامعة قناة السويس ـ قسم السياسة والقانون 



٢١ 
 

 

مواصــالت حديثــة عديــدة تتــألف مــن منــابع مياههــا التــي ال يحصــى لهــا عــدد ، وال تــرتبط بخطــوط  
ـــدول التـــي حـــدتســـهل اتصـــال األكـــراد بعضـــهم بـــبعض ، وحجزهـــا عـــن بعضـــها الـــبعض  ود ال

  .  )١(اقتسمتها فيما بينها
ويحــد كردســتان مــن الغــرب وســط األناضــول ، ومــن الشــرق إيــران ، ومــن الشــمال أرمينيــا     

فـــي إيـــران فجبـــل حمـــرين فـــي العـــراق ، وجبـــل ) خوزســـتان ( والقوقـــاز ، ومـــن الجنـــوب يحـــدها 
 ينتي أطنــة وســيواسودها الغربيــة مــد، حيــث يربطهــا بحــد)٢( ســنجار حتــى ســاحل اإلســكندرونة

ــ  تركيـا( في األناضول، وجـدير بالـذكر أن أرض كردسـتان مقسـمة اآلن بـين خمـس دول هـي 
  ) . العراق ـ سوريا ـ إيران ـ أذربيجان 

                                            
كندرونة ) ١( اً ج: اإلس احته  :غرافي غ مس وريا ، وتبل مال غرب س ع ش واء يق و ل ر  ٤٨٠٠ھ ى البح ر ، يطل عل و مت كيل

المتوسط ومن أھم مدنه أنطاكية ، وعينتاب ، ونصيبين ، وأدنة ، وأورفه ، وجبل موسى وھو ذو طبيعة جبلية وأكبر جباله 
اره نھ م أنھ ال سھل العمق ، وأھ ذه الجب ين ھ ع ب رع ، ويق انوس واألق ر األم ويده ، ونھ يج الس ي خل ر العاصي ويصب ف

  . األسود ويصب في بحيرات سھل العمق ، ونھر عفرين ويصب أيضاً في بحيرات سھل العمق 
م اإلسالمي  ١٦وصل العرب إلى جنوب جبال طوروس عام : تاريخياً  م تتابعت . ھجرية وضموا تلك المنطقة إلى الحك ث

ى إشارات ١٩١٥ام العصور ، فكان اللواء يتبع والية حلب ع اھون عل م ، وقد احتوت مراسالت الشريف حسين مع مكم
ورة  د ث ة الموعودة بع ة العربي ى الدول ال طوروس إل وب جب ة جن اطق الواقع ة المن ا ١٩١٦واضحة بتبعي ام بھ م ، والتي ق

ة داب  الشريف ضد الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية األولى والمعروفة تاريخياً بالثورة العربي دء االنت رى ، ومع ب الكب
الفرنسي لسوريا ولبنان أصبح اللواء تابعاً لوالية بيروت ، حيث كان في اتفاقية سايكس بيكو ضمن المنطقة الزرقاء التابعة 

يفر  دة س اره سورياً ، حيث اعترفت ١٩٢٠لالنتداب الفرنسي أي ضمن سوريا ، ويؤكد ذلك معاھ ى اعتب ي أكدت عل م الت
ادة الدولة العثما ة حسب الم البالد العربي دة  ٢٧نية المنھارة بعروبة منطقة االسكندرونة وكيليكية وارتباطھما ب . من المعاھ

ة   ٢٩وفي . وذلك بعد توحيد الدويالت السورية التي شكلھا االنتداب الفرنسي وضم لواء االسكندرونة إلى السلطة المركزي
تموز  ١٥بفصل اللواء عن سوريا ، وتم تعيين حاكم فرنسي للواء في  م ، أصدرت عصبة األمم قراراً ١٩٣٧)  مايو(آيار 

ة ، وأشرفت ١٩٣٨ ى أنطاكي ا وتراجع الجيش الفرنسي إل واء واحتلتھ م ، دخلت القوات التركية بشكل مفاجئ إلى مدن الل
ريك اللواء وتھجير السكان اإلدارة الفرنسية على انتخابات ليفوز بھا األتراك بعد تشكيك العرب بنتائجھا ، وبدأت سياسة تت

ام  ه ع م تنظيم م ١٩٣٩العرب إلى داخل مدن الوطن السوري األخرى ، وتم ضمه إلى تركيا بعد استفتاء ت اي ، ث م في ھات
  . عقود وظل األمر مصدراً للتوتر في العالقات السورية التركية طيلة سبعة قامت تركيا بتغيير األسماء من عربية إلى تركية،

كانياً  ام ف: س ن ١٩٢١ي ع ل م بة أق كلون نس راك يش ان األت ازة % ٢٠م ك ة المنح يم ، إال أن السياس ي اإلقل كان ف ن الس م
د أرست  يفرو ق دة س ائر معاھ ل من خس ة بالتقلي لألتراك ، والتخطيط القديم لسلخ اإلقليم وإلرضاء الحكم األتاتوركي ورغب

واء سياسة التتريك خالل فترة االنتداب الفرنسي ، وعند فصل ا ألف ٢٢٠للواء حسب قرار عصبة األمم كان عدد سكان الل
  . آالف من األرمن  ٥ألف نسمة من األكراد ، و  ٢٥ألف من األتراك ، و  ٨٥ألف من العرب ، و ١٠٥نسمة ، موزعين 

ة التركي      ة بسبب السياسة القمعي ر معروف النسبة العربي ون نسمة ، وغي يم حوالي الملي اً اإلقل ات ويسكن حالي ة لألقلي
  . العربية ، كذلك القمع الثقافي واللغوي واألنثي والتميز ضد األقلية العربية في كل المجاالت لصالح الجنس التركي 

واني : اقتصادياً  م الم ة االسكندرونة من أھ د مدين ة حلب ، وتع اريخي لوالي ذ البحري الت كان لواء االسكندرونة ھو المنف
ا دھا تركي ي تعتم ى مدن  البحرية الت ه عل ياحياً نظراً الحتوائ اً س واء االسكندرونة أيضاً منتجع د ل ا يع نفط ، كم لتصدير ال

اح  غ والمشمش والتف وب والبت القطن والحب تاريخية ، إلى جانب الطبيعة الخالبة المتميزة ، أما في الزراعة فيشتھر اللواء ب
ة : المعجم العربي األساسي . سيج والزجاج ناعية في قطاع النوالبرتقال والزيتون ، كما أنه يشھد حركة ص إصدار المنظم

 . م ، تأليف وإعداد جماعة من كبار اللغويين العرب ١٩٨٩العربية للتربية والثقافة والعلوم ، طبعة الروس عام 
م ، القاھرة ، مكتبة ١٩٩١المشكلة الكردية من بدايتھا في الشرق األوسط حتى سنة : حامد محمود عيسى علي ) ٢(

 .  ١٤م ، ص ١٩٩٢المدبولي ، 



٢٢ 
 

 

وهـذه المنطقـة الكرديـة لـيس لهــا حـدود سياسـية ، فهـي مجــزأة بـين الـدول السـالفة الــذكر ،      
ن مســاحتها فــي الجــزء الشــرقي منهــا ، كــذلك مــ% ٣٠حيــث يتركــز األكــراد فــي تركيــا بحــوالي 

الجــزء الشــمالي مــن العــراق ، ومعظمهــم يقطــن فــي ألويــة الســليمانية وأربيــل وكركــوك وأقضــية 
مدينـة الكـوت ، وفـي  الموصل وزاخو ودهوك وعقرة، وفي أقاليم مثل خانقين ومندلي من لواء ديالي

  . )١(وسننداج ومها باد، وكذلك في غرب إيران وخاصة حول بحيرة أورمياء وبغداد
أما القسم األكبر من أراضي كردسـتان فكـان مـن نصـيب تركيـا بعـد تفتيـت وتقسـيم العـالم      

ليــه تركيــا يطلــق عليــه والجــزء الــذي تســيطر عاإلســالمي فــي أعقــاب الحــرب العالميــة األولــى ، 
نـوب ، وأمـا العـراق فتسـيطر علـى جوهـو يقـع فـي شـرق وجنـوب شـرق تركيـا  ،غرب كردستان 

    .)٢(كردستان بما يسمى اآلن شمال العراق 
أمــا بالنســبة إليــران فتســيطر علــى منطقــة شــرق كردســتان بمــا يســمى جنــوب غــرب إيــران،     

كمــا تســيطر ســوريا علــى جــزء صــغير مــن جنــوب غربهــا ، وكــذلك االتحــاد الســوفيتي الســابق 
ال غــرب إيــران ومــا يســيطر علــى جــزء مــن أقصــى شــمالها ، وهــذا الجــزء هــو أذربيجــان ، وشــم

، وقــد جــاء األكــراد إلــى هــذه ) لبنــان واألردن(لك يتواجــد األكــراد فــي بــالد مثــل ، وكــذ)٣(حولهــا
أعــدادًا يمثلــون ، وكــانوا العثمــاني والفارســي الــبالد مــن تركيــا عبــر ســوريا فــرارًا مــن االضــطهاد 

  . )٤(صغيرة 
ي ال تســتعمل رســميًا إال فــي إيــران وكلمــة كردســتان ال يعتــرف بهــا قانونيــًا أو دوليــًا ، وهــ     

  . )٦(من كردستان إيران )٥()سنه ( حيث تطلق فقط على إقليم 
                                            

 .  ١المرجع السابق ، ص : حامد محمود عيسى علي ) ١(
تاريخ العراق الحديث من نھاية حكم داود باشا إلى نھاية حكم مدحت باشا ، دار الكاتب : عبد العزيز سليمان نوار ) ٢(

 . م ١٩٦٨، القاھرة  ١١٨العربي ، ص 
 .  ١٦٨م ، ص ١٩٨٤عصر العثماني ، الموصل ، تاريخ العراق في ال: على شاكر على ) ٣(
 .م ١٩٧٠، ١نانية للنشر، بيروت، ط، المؤسسة اللب، ترجمة مال حسن زادة كردستان واألكراد : عبد الرحمن قاسملوا) ٤(
ومعناھا قلعة سنه ، وھي عاصمة إقليم كردستان اإليراني ، وتقع في الجزء الغربي ) سنندج ( وتسمى أيضاً :  سنه) ٥(

ألف نسمة ، غالبيتھم أكراد سنه ، إلى جانب أقلية أرمينية  ٣٦٠من إيران على حدود العراق ، ويبلغ عدد سكانھا حوالي 
ومن أھم معالمھا حصن يعود  متر  ٤٨٠تفع عن مستوى سطح البحر كيلو متر من طھران ، وتر ٥١٢وتقع على مسافة 

 ) الجزيرة نت( فترة حكم العباسيين ل
أھم قضايا األكراد المعاصرة وعالقتھا بالنباء الحضاري في غرب آسيا ، دراسة في : محمد راشد  محمد أحمد) ٦(

العالقات الدولية ، رسالة ماجستير بمعھد الدراسات والبحوث اآلسيوية قسم الحضارات اآلسيوية ـ جامعة الزقازيق ، 
 .  ٢٥م ، ص ١٩٩٨
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وقــد أدى هــذا الموقــع الجغرافــي إلــى قيــام اإلمــارات الكرديــة الكثيــرة التــي عرفهــا التــاريخ،      
يمـا الصـراعات ف، أو اشـتداد  والتي كانت تعتمد على ضعف وانحطاط المراكز الحضـارية المجـاورة

بينها ، ومن جانب آخر فإن الطبيعة الجبلية التي يصعب التغلغل فيها مكنت الشعب الكردي 
  . من ممارسة حياته االعتيادية بصورة مستقلة عبر القرون 

إن كلمة كردسـتان والتـي تعنـي بـالد األكـراد كمـا سـبق تعريفـه ، كانـت فـي عهـد الحكومـات    
شـــامل ، أو  تلـــك الـــبالد الكرديـــة تعـــرف باســـم خـــاص لهـــاتكـــن انيـــة لـــم المقدونيـــة والساســـانية والروم

بــل كــان كردســتان األوســط معروفــًا باســم أرمنيــة أو أرمنســتان ، وفــي عهــد . لجميــع أجزائهــا 
رضي اهللا عنه كان قسم كبير من هذه المناطق الكردية يشمل جـزء الخليفة عمر بن الخطاب 

معروفًا باسم إقليم الجزيـرة ، وقـد ظلـت تلـك  ، وكان القسم األوسط منه) أذربيجان ( من إقليم 
التقســيمات اإلداريــة قائمــة بعــد إجــراء بعــض التعــديالت البســيطة عليهــا فــي عهــدي األمــويين 

  .  )١(والعباسيين
هـو ) م١١٥٦/هــ ـ ٥٥١م ـ ١١١٧/ هــ  ٥١١(كـان سـنجر السـلجوقي آخـر الملـوك السـلجوقيين    

، وهـي تشـمل القسـم الغربـي مـن )كردسـتان(ظـة أول من أطلـق علـى إحـدى مقاطعـات دولتـه لف
إقليم الجبل ، وكانت هذه المنطقة تضم عدة واليات يفصـل بينهـا سلسـلة جبـال زاجـروس وفـي 
شـرق هـذه السلسـلة تقـع واليـات همـدان ـ دينـور ـ كرمنشـاة ، وفـي غربهـا تقـع واليتـا شـهرزور ـ 

، كمــا كانــت هــذه المنطقــة  ســنجار ، أمــا عاصــمتها فكانــت قلعــة بهــار الواقعــة شــرقي همــدان
يطلق عليها جبال الجزيرة ، أو ديار بكر ، والقزويني هـو أول مـؤرخ ذكـر كلمـة كردسـتان فـي 

  .  )٢(هجرية٧٤٠سنة ) نزهة القلوب ( كتابه 
آالنـس ـ : مقاطعـة، وهـي ١٦وفـي القـرن الثـامن الهجـري كانـت واليـة كردسـتان مؤلفـة مـن     

دتاح ـ خاتون ـ دربندزنكر ـ دار بيل ـ دزبيل ـ دينـور ـ سـلطان آبـاد اليشتار ـ بهار ـ ختيان ـ درين
    )٣(.)بيهستون مواسطا( ه ـ كرندوشان ـ كنكور ـ ماهي وشتـ شهرزور ـ كرمنشا

                                            
 . ٢م ، ص ١٩٣٦، ترجمة محمد على عوني ، القاھرة  خالصة تاريخ الكرد وكردستان: محمد أمين زكي ) ١(
 .  ٢٤م ، ص ١٩٦٧األكراد تاريخھم وأصلھم ، دار الروائع ، بيروت ، : باسيل نيكيتين ) ٢(
 .  ٦المرجع السابق ، ص : محمد أمين زكي ) ٣(
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والواقـــع أن كردســــتان واقعــــة فــــي قلــــب آســــيا الصــــغرى ، وتشــــكل العمــــود الفقــــري للشــــرق      
ليـة والهضـبة اإليرانيـة ، وهـذه المنطقـة تشـبه ، وتشـمل القسـم األكبـر مـن المنطقـة الجباألوسط 

  . شكل هالل ، وتتداخل مع قسم كبير من أراضي تركيا والعراق وٕايران 
ـــبالد التـــي يقطنهـــا األكـــراد وتشـــكل       ومـــن الناحيـــة الجغرافيـــة يالحـــظ أن كردســـتان هـــي ال

الــبالد ذات ، وتعتبــر العمــود الفقــري لهــذه  )٢()وجبــال زاجــروس(، )١()طــوروس(سلســلتا جبــال 
ــ )٤()الجــودي ( ، أمــا جبــل  )٣()راراتجبــل آ(: رتفعــة ، وأشــهر تلــك الجبــالاألراضــي الم غ فيبل

يبلغ ارتفاع  ، وفي العراقمتر  ٣٢٠٠وارتفاعه  )٥() داغ ودنمر  (متر، وجبل  ٢٠٠٠ارتفاعه 
متــر حيــث يغطــي الــثلج قممــه معظــم أيــام الســنة ، ومــن  ٣٠٠٠حــوالي ) بيرمــه جــروت(جبــل 

الخـــابور (ردســـتان يســـتمد نهـــري دجلـــة والفـــرات منابعهمـــا ، ومـــن روافـــدهما المتشـــبعة وســـط ك
األكبــر واألصــغر ، وديــالي ، وســيروان ، كمــا تــروي هــذه الروافــد الكثيــر مــن الوديــان ) والزابــان

   . )٦(المثمرة عندما تمر عبر الممرات الجبلية
قمــة أرارات فــي الشــمال الشــرقي، عنــد تبــدأ الحــدود التقريبيــة لكردســتان عنــد خــط مســتقيم      

وينحــدر جنوبــًا إلــى الجــزء الجنــوبي مــن زاجــروس فــي غــرب إيــران ، ومــن تلــك المنطقــة يرســم 
خطًا مستقيمًا نحو الغرب فيمتد إلى الموصل بالعراق ، ثـم خـط مسـتقيم يمتـد نحـو الغـرب مـن 

د خـط نحـو الشـمال الموصل إلى المنطقة الكردية في لواء اإلسكندرونة ، ومن تلك النقطة يمت
ومـن أرضـروم نحـو الشـرق إلـى قمـة أرارات وهـي تشـمل  فـي تركيـا ، )٧(الشرقي حتـى أرضـروم

  . )٨(مناطق الحدود في كل من إيران وتركيا والعراق وسوريا
                                            

ى ھي سلسلة جبال كردستان الشمالية جنوب شرق ھضبة األناضول ، وينحدر منھ: جبال طوروس ) ١( رات إل ا نھر الف
 ) . الموسوعة العلمية بشبكة المعلومات الدولية . ( سوريا 

ى : جبال زاجروس ) ٢( ود أصل تسميتھا إل ران ، ويع ة في إي ى سلسلة جبلي تقع غرب إيران وشرق العراق ، وثاني أعل
د ب ١٥٠٠أصول إغريقية ، ومعناھا العاصف أو ذو العواصف ، ويبلغ طولھا  ر ، وتمت رانكيلو مت ا والعراق وإي  ين تركي

 . الموسوعة العلمية. قمة دنا متر وھي ٥٠٩٨، وبھا أعلى قمة في إيران يبلغ ارتفاعھا شماالً حتى مضيق ھرمز في الجنوب
د : جبل آرارات ) ٣( ى بع ا عل ع شمال شرق تركي وج ، وتق ر من  ١٦ھي من سلسلة الجبال البركانية تغطيھا الثل و مت كيل

 . متر من أرمينيا وقد ذكر في اإلنجيل على أنه محط سفينة النبي نوح بعد انحصار الطوفان عن األرضكيلو  ٣٢إيران ، و
ة : جبل الجودي ) ٤( ريم بسورة ھود اآلي رآن الك ره في الق د ورد ذك ا ، وق ل موجود في تركي الى  ٤٤ھو جب ال تع : ، ق
 َالِِمينَ َوقِيَل َيا أَْرُض اْبلَِعي َماءِك َوَيا َسَماء أَْقلِِعي و   . ِغيَض اْلَماء َوقُِضَي األَْمُر َواْسَتَوْت َعلَى اْلُجوِديِّ َوقِيَل ُبْعداً لِّْلَقْوِم الظَّ
 ) . ويكبيديا ( يقع في شمالي شرق سوريا ، الموسوعة العلمية الحرة : داغ  جبل نمرود) ٥(
 .  ٣م ص ١٩٦٩الكردي ـ النجف، األشراف ـ العراق  ترجمة محمد شريف عثمان، المجمع العلميمع األكراد ـ : توما بووا) ٦(
 . ألف نسمة تقريباً  ٣٦١ھي عاصمة محافظة أرضروم في تركيا ، ويبلغ عدد سكانھا حوالي : أرضروم ) ٧(
 .  ١٤المرجع السابق ص : عبد الرحمن قاسملو ) ٨(
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بـالد وهـي غربًا  ه٤٦ـ  ه٣٧وخطي طول ، شماالً  ه٣٩ـ  ه٣٤عرضدرجتي تقع كردستان بين    
، وليســت جبــال كردســتان وحــدها المرتفعــة فقــط ، بــل إن لــى آخــريــة يختلــف مناخهــا مــن مكــان إجبل

  .)١(معدل ارتفاع البالد كلها يتراوح من بين ألف إلى ألف وخمسمائة متر فوق سطح البحر
 وثمــة جانــب أساســي آخــر للتــاريخ الكــردي يتعلــق بــالموقع الجغرافــي لكردســتان فــي منطقــة    

ها الغــزاة،وأدى إلــى التــدفق المتتــابع للغــزوات مهمــة تقاطعــت عنــدها الطــرق الرئيســية التــي ســلك
عبر كردستان ، وتقسيمها وتجزيئهـا إلـى عرقلـة قيـام سـلطة مركزيـة قويـة واسـتقرارها ، يضـاف 
إلى ذلك عامل مؤثر آخر حـدد معـالم التـاريخ الحـديث لكردسـتان ، ويتعلـق بمواردهـا الطبيعيـة 

   .)٢(والسيما من النفط 
ار كمــا ســبق الــذكر ألول مــرة مــن قبــل الســلطان ســنجر أو ســنجولقــد اســتخدمت الكلمــة      

، حيـث امتـدت عبـر سـم، عنـدما أسـس مقاطعـة كبيـرة بهـذا االالسلجوقي في القرن الثاني عشر
، وهــي كموقــع ) إيــران ، تركيــا ، العــراق ، ســوريا ، االتحــاد الســوفيتي ســابقًا ( خمســة أقطــار 

تراوح من سـتة آالف قـدم فـي تركيـا إلـى أربعـة جغرافي تتكون من شعاب جبلية عالية وعرة ، ت
زاجــروس ، وفــي كردســتان العــراق ترتفــع الشــعاب الجبليــة الكلســية لجبــال  عشــر قــدم فــي إيــران

، )٤(إربيــل )٣(دهــوك(ثــالث محافظــات هــي  عبــر العــراقان إلــى عشــرة آالف قــدم، وتمتــد كردســت
ذان وجبــال زاجــروس وواليــات التــي تقــع غربــي همــ) بهــار(، وأنشــأ ســنجار قلعــة  )٥(الســليمانية

شــهرزور وســنجار غربــي هــذه السلســلة ، وحتــى القــرن الثــاني عشــر لــم تكــن هــذه المقاطعــات 
   .)٦()ديار بكر ( أو ) جبل الجزيرة ( تعرب إال تحت عنوان 

                                            
 . ٢٢٨م ، ص ١٩٩٤،  ١يروت ، ط القضية الكردية ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ب: عزيز الحاج ) ١(
  . م١٩٩٨للطباعة والنشر ،  Apecكردستان مستعمرة دولية ، ترجمة زھير عبد الملك ، دار : إسماعيل بيشيكجي ) ٢(
دو وتعني بالكردية ( من مقطعين اسمھا كون ويتتقع في إقليم كردستان أقصى شمال غرب العراق ، ھي قرية بالري ،) ٣(

ي ين ، وھوك وتعن ة  اثن ة أو صاع من الغل اك ضريبة ) حفن ان ھن ة ، حيث ك ين أو صاعين من الغل االً حفنت ي إجم وتعن
 .ألف نسمة أغلبھم من األكراد  ٥٠٠تفرض على القوافل المارة بھا والمحملة بالحبوب ، ويقدر عدد سكانھا بحوالي 

ً : إربيل ) ٤( ا ، وشرقا يم كردستان العراق ، تحدھا شماالً تركي ع في إقل اخ الصحراوي  تق ين المن ا ب ا م ران ، ومناخھ إي
ا  ق عليھ ى اآلشورية حيث كانت يطل ود أصل تسميتھا إل د العاصمة الصيفية للعراق ، ويع ومناخ البحر المتوسط ، وتع

د ) آربيلواو( ى ي ا عل م فتحھ د اآلشوري ، ت ل في العھ أي أربعة آلھة ، وھي كناية عن المعابد اآلشورية الموجودة في إربي
  .  ١٣٨م ن دار صادر بيروت ، ص ١٩٧٧معجم البلدان  .مسلمين في عھد الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ال
د  ٢٨٩٥مدينة عراقية تقع في الشمال الشرقي على الحدود العراقية اإليرانية على ارتفاع : السليمانية ) ٥( قدم عن سطح البحر ، تبتع

ر ١٧٨٤كيلومتر من شمالھا الغربي يقع سد دوكان ، وتأسست المدينة عام  ٦٠كيلومتر ، وعلى بعد  ١٤٠عن كركوك  م على يد األمي
 . ية الكردي إبراھيم باشا بابان ، والذي سمي المدينة نسبة إلى والده سليمان باشا الباباني ، وتعتبر مركزاً ھاماً للھجة السورانية الكرد

 .  ٥منشورة على شبكة المعلومات الدولية ، ص  ، دراسة ١أصل األكراد ، ج : حنان أخميس . د ) ٦(
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يقــع : " وهنــا يتحــدث أحــد المــؤرخين والكتــاب الكــرد قــائًال بصــفة شخصــية كرديــة فيقــول      
والعربيـــة يفصـــلها عـــن الشـــعوب التركيـــة والفارســـية لحـــدود الطبيعيـــة التـــي الـــوطن الكـــردي وســـط ا

و أكبــر مــن هــذه الــدول كــل ، وتشــغل مســاحة خمســمائة ألــف كيلــومتر تقريبــًا ، وهــ ةواألرمينيــ
يتجــاوز عــدد ، ات الســكانية نــه حســب التقــارير األخيــرة لإلحصــاء، ويــذكر كــذلك بأعلــى حــدة 

نســمة ، ويعــيش ربعهــم فــي المتروبــوالت االســتعمارية ســكان كردســتان حــاجز الثالثــين مليــون 
وأوربــا والشــرق األوســط ألســباب اقتصــادية، بــالرغم مــن تشــكيل مــدن مشــوهة فــي كــل ظــروف 
اســـتغالل االســـتعمار األجنبـــي لثـــروات وطننـــا الغنيـــة الســـطحية منهـــا والباطنيـــة فـــإن الفالحـــين 

   .)١(يشكلون العمود الفقري للسكان امازالو 
، مالطيــا ، آل عزيــز ،  )٣(اورفــةديــار بكــر ، ،  )٢(المــدن المشــهورة فهــي عنتــاب أمــا أهــم     

،  )٤(مــــرعش ، آن ، ارزنبجــــان ، ديرســــم ، مــــاكو ، موصــــل ، ســــليمانية ، زاخــــو ، القامشــــلي
الحســكة ، عــامودة ، مــاردين ، ســيرت ، باطمــان ، فــارس ، افــري ، آديمــان ، مــوش ، بــدليس 

ـــمداج ، رضـــاحكـــاري ، بينغـــول ، ســـم ـــاني ، ديريـــك ، ئية ، كركـــوك ، دهـــوك ، عف رين ، كوب
  . )٦(قضاء  ١٥٠، جزيرة بوطان ، باإلضافة إلى هذه المدن يوجد أكثر من  )٥(مهاباد
، فمناخها باردًا جدًا في الشتاء ، حيث يصـل ارتفـاع الثلـوج  )٧(ولكون كردستان بلدًا قارياً      

ـــاطق ا ـــريفـــي المن ـــى المت ـــه إل ـــة ن لشـــمالية والوســـطى من ـــال العالي ـــوج ســـفوح الجب ، وتغطـــى الثل
 ٤٠ باستمرار، أما في الصيف فيكون المناخ السائد جافًا وحـارًا ، وتصـل درجـة الحـرارة أحيانـاً 

                                            
 .   ١٥٦المسألة الكردية الوھم والحقيقة ، ص : مازن بالل ) ١(
ة : عنتاب ) ٢( ا ، وھي معروف ة في تركي ر مدين ر سادس أكب ھي عاصمة محافظة غازي عنتاب ، أو غاز يانتب ، وتعتب

 )ويكبيديا.(م ١٩٢١فبراير  ٨سم المدينة في أضاف كلمة غازي اللدى العرب والعثمانيين بھذا االسم ، لكن برلمان تركيا 
ذي قذف : اورفة ) ٣( ان ال ه ، والمك د في راھيم ول ي هللا إب د أن نب تقع في جنوب شرق تركيا ، وأھم آثارھا الغاز الذي يعتق

 .  ٧٧العدد ) م ٢٠٠٤أبريل  ٢٠/ ھـ ١٤٢٥ربيع أول  ١٠مجلة الجزيرة ( منه في النار 
ألف نسمة معظمھم من الكرد ،  ٢٠٠تقع شمالي شرقي سوريا على الحدود مع تركيا ، ويبلغ سكانھا نحو : مشلي القا) ٤(

 . وھي جزء من محافظة الحسكة ، ومركز المنطقة اإلداري التي يعيش فيھا اآلشوريين والعرب والكرد معاً 
م فوق سطح البحر ، ١٣٠٠ق على ارتفاع تقع شمالي غرب إيران وجنوب بحيرة أوربيا في وادي ضي: مھاباد ) ٥(

في كردستان ألف نسمة ، وتعتبر مركزاً زراعياً ھاماً وكذلك مركز رئيسي للثقافة واألدب الكردي  ٧٠ويصل عدد سكانھا 
كانت مقراً ألول دولة كردية عرفت باسم جمھورية مھاباد الكردية والتي أنشئت في أواسط األربعينيات من القرن إيران ، 

  ) . م ٢٠٠٦/  ٦/  ١٣الجزيرة نت بتاريخ . ( شرين ولم تدم أكثر من عام الع
 .  ١٥٧المرجع السابق ، ص : مازن بالل ) ٦(
ل البحار والمحيطات ، : البلد القاري أو المناخ القاري ) ٧( ة مث ة مسطحات مائي ى أي ذي ال يطل عل د ال داً ( ھو البل أي بل

 . شتاءاً ، ويكون حاراً جافاً صيفاً  ، ولذلك فھو مناخ بارد جداً ) حبيساً 
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درجــة مئويــة ، وتهطــل أمطــارًا غزيــرة فــي أشــهر الربيــع والخريــف ، كمــا تــنخفض الحــرارة إلــى 
   . تحت الصفر شتاء في المناطق الشمالية  ه٤٠

ن علــى وطننــا اســم بلــد الجبــال ، وفــي الواقــع يحــاط مؤرخــو لقــد أطلــق ال: " مر قــائًال ويســت     
وتمتــد لتشــكل عقــدة ، وطننــا بســور مــن الجبــال إذ تحــدها جبــال طــوروس مــن الشــمال الغربــي 

مــع سالســل جبــال زاجــروس الممتــدة مــن جنــوب وشــرق كردســتان ، أمــا ) بوطــان(االلتقــاء فــي 
رعـــة مـــن جبـــل طـــوروس، والمتجهـــة شـــماًال فإنهـــا تتـــرك منـــاطق السلســـلة الجبليـــة األخـــرى المتف

مالطيـــا وديرســـم وبينغـــوال جنوبـــًا ، لتصـــل إلـــى جبـــال القفقـــاس فـــي شـــمال مدينـــة فـــارس ، أمـــا 
سلســلة الجبــال المتفرعــة عنــد بينغــول فتتجــه نحــو بوطــان وتتحــد مــع جبــال طــوروس الجنوبيــة  

  .  )١(سب وجودها في كل منطقةوهذه السالسل الجبلية جميعها تتخذ أسماء مختلفة ح
يعتبــر جبــل أغــري الكبيــر أعلــى قمــة جبليــة فــي كردســتان ، ويصــل إلــى ارتفــاع يتجــاوز      
جيلــوا ، غابــار ، قنــديل ، جــراف  (متــر ، وهنــاك أيضــًا جبــال عاليــة أخــرى مثــل جبــل  ٥١٦٨

 متــــر ، وال يــــذوب الــــثلج فــــي قممهــــا فــــي الفصــــول ٤٠٠٠غالبيتهــــا ) أغــــري الصــــغير منــــذرو
األربعة، وفي الصيف عندما تصل الحرارة إلى درجة ال تطاق في السهول ، تكون سفوح هـذه 
الجبال دائمة الخضرة ، وكأنها فـي فصـل الربيـع ، ولهـذا تتحـول سـفوحها إلـى مصـايف خـالل 

والذي ال  أشهر الصيف ترتادها العشائر الرحل والسياح، وكذلك تمتاز بهوائها الصحي النقي،
  . )٢(ى شاطئ البحاريتوفر حتى عل

تمتلـــك أكبـــر مســـاحة مـــن الغابـــات فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط ، حيـــث إن إن كردســـتان      
آل : (وجـد الغابـات فـي كـل مـن غابات جزيرة بوطـان الكثيفـة لـم تعـرف الفـأس بعـد ، وكـذلك ت
، وتوجـــد كـــذلك أشـــجار الســـنديان )عزيز،وقـــرة قوجـــان، ساســـون، ومـــرعش، ومالطيـــا، واديمـــان

  . ويضفي جماًال أخاذًا على الجبال ، مما يلطف الجو شابهها ط والسرو والصنوبر وماوالبلو 
ففـــي منطقـــة الشـــمال الشـــرقي مـــن كردســـتان تمتـــد مســـاحات واســـعة مـــن الغابـــات الكثيفـــة      

الغنيــة باألشــجار ، والتــي تحــيط بهــا الوديــان الخصــيبة ، وتجــود فيهــا الزراعــات وتنتشــر بهــا 
الجهـات أكثـر األنهـار مـن هـذه وفـي الوقـت نفسـه تتـدفق . ان صيفًا وشتاءاً أعداد كثيرة من السك

                                            
 .  ١٥٦مرجع سابق ، ص : مازن بالل ) ١(
 .  ١٠ص مرجع سابق :  توماس بوا ) ٢(
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حيـــث ينبـــع نهـــر الفـــرات ودجلـــة وروافـــدهما فـــي تـــدفق شـــديد باتجـــاه الجنـــوب ، باإلضـــافة إلـــى 
بعــض األنهــار الصــغيرة التــي ينتهــي مصــبها عنــد بحيرتــي وان وأورميــة ، أمــا الســهول فإنهــا 

ن ، ويـأتي فـي مقـدمتها سـهل حـران ، وهـو أكبـر تشغل حـوالي نصـف مسـاحة أراضـي كردسـتا
السهول في الشرق األوسط ، والتي تضم مراعي واسـعة تـتم فيهـا تربيـة الحيوانـات علـى نطـاق 

  . واسع ومعروف 
طــيط إن األتــراك يســعون إلــى اســتغالل هــذا الســهل ببنــاء الســدود علــى نهــر الفــرات ، والتخ    

ولكـن . )١(السـهل سـعيًا إلـى إضـعاف الحركـة الكرديـة  قنيـة الـري إلـى هـذالنقل المياه بواسطة أ
اعترضت كًال من سـوريا والعـراق علـى السـدود التـي تقيمهـا تركيـا علـى نهـري دجلـة والفـرات ، 

قامـت تركيـا ببنـاء ألن ذلك سوف يقلل من حصة كـل بلـد فـي نصـيبه مـن ميـاه النهـرين ، فقـد 
يــك فــي إطــار مشــروع جنــوب شــرق ســدود عديــدة مثــل ســد كبــان ، وســد أتــاتورك ، وســد بيرج

األناضول ، حيث كان وجه االعتراض من العراق وسوريا على إقامة هذه السدود هو أن مياه 
الفرات ودجلة يجب أن يتم اقتسامها بين الدول المشاطئة ، كل دولة حسب متطلباتها ، كـذلك 

  . )٢(المشاريع قيد اإلنشاء والتخطيط 
لسـهول إلـى بسـاط أخضـر وصـيفًا تصـبح غـالًال ، وبإمكـان وفي أشهر الربيع تتحـول هـذه ا   

مثًال مـن الحبـوب والفواكـه ، نظـرًا لخصـوبتها ، وٕاضـافة إلـى هـذا يـتم  ٤٠هذه السهول إعطاء 
     . بها زرع الكروم والبساتين 

اســتحالة تفــادي األنهــار والجــداول المائيــة والوديــان  يــرىخارطــة كردســتان  والنــاظر إلــى     
لـذا فـإن ميـاه دجلـة والفـرات ، التـي . الشـرايين النابضـة فـي جسـم اإلنسـانتي تشـبه الخضراء ال

تمــر قــرب ســهول المنــاطق الجنوبيــة والوســطى ، تعتبــر منحــة عظيمــة مــن اهللا لهــذه الــبالد ، 
هـا كانـت السـبب فـي تكالـب ولكن في الوقت نفسـه اعتبروهـا نقمـة وسـوء طـالع لكردسـتان ، ألن

    .  )٣(ن عليهاالمستعمرو 

                                            
 .  ١٢م ، ص ٢٠٠١، القاھرة  ١األكراد تاريخ شعب وقضية وطن ، ط : أحمد تاج الدين ) ١(
 .  ١٩٩وأنقرة ، ص  وزارة الخارجية التركية ، قضايا المياه بين تركيا وسوريا والعراق) ٢(
 .  ١٥٨، ص  مرجع سابق: مازن بالل ) ٣(
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من المعروف أن كردستان أرض بال حدود ، ومن البديهي أن يكـون سـكانها مـن األكـراد      
ــذا قــد أطلــق هــذا االســم علــى تلــك األراضــي مــع مــرور الــزمن وتعاقــب األجيــال ، وتتغيــر  ، ل

  . الحدود بالزيادة أو النقصان من عصر إلى آخر 
آســيا وتحتــل  حيــث تقــوم فــي قلــب، ســتان العمــود الفقــري للشــرق األوســطكردجبــال وتشــكل     

مــن طــرف  )١(، والــذي يمتــد بــين البحــر األســود وســفوح جبــال ميزوبوتاميــاالقســم الجبلــي األكبــر
واحد ، وتقابل سلسلة جبال طوروس وهضاب إيران من الطرف اآلخر ، ويبدو شكل أراضيها 

ن ٕايـــــراكـــــالهالل ، وهـــــي تعـــــادل تقريبـــــًا مســـــاحة فرنســـــا ، وتشـــــكل أجـــــزاء كبـــــرى مـــــن تركيـــــا و 
لــرغم مــن هــذا فــإن ســكانها يمتــازون بوضــوح مــن حيــث األصــل واللغــة والتــاريخ والعراق،علــى ا

ومن أهم المالمح والمظاهر الجغرافيـة لكردسـتان سالسـل جبـال . عن األتراك والفرس والعرب 
ــًا حتــى كرمنشــاه  زاجــروس ، والتــي تقــع جنــوب غربــي إيــران ، وتمتــد مــن فــارس وشــيراز جنوب

  . )٢(وهمدان شماالً 
إن جبـال طـوروس توجـد جنـوب تركيـا وتمتـد مـن قيصـرية ونهـري ومن حيث هذه الجبال فـ    

وبـين زاجـروس شـرقًا وطـوروس غربـًا تقـع سلسـلة ، شرقًا وحتى إنطاكية غربـًا سيمان وجدحان 
جبال كردستان شماًال غرب إيران وشمال العراق ، وتوجد بهذه السالسل بعـض القمـم الشـاهقة 

قدم ، وجبل الجودي لـه نفـس المنزلـة  ١٦٢٠٠رارات الكبير ، ويصل ارتفاعه إلى مثل جبال أ
قــدم ، وجبــل ١٠٤٠٠قــدم ، وكــذلك جبــل نمــرود داغ يصــل إلــى ٦٥٠٠، حيــث يبلــغ ارتفاعــه 

قــدم ، وفــي العــراق جبــل بيــر مغــرن الــذي يبلــغ  ١١٣٣٠ســبان الــذي يتغنــي بــه الجميــع يرتفــع 
   . لجبال الثلوج خالل أكثر فصول السنة قدم ، وتغطى قمم تلك ا ٩٢٠٠ارتفاعه 

بــأن هنــاك نهــري دجلــة والفــرات وروافــدهما  فقــد ســبق ذكــر هــذاأمــا مــن حيــث األنهــار ،      
ق الجبـــال بتعاريجـــه ر مرداســـو والخـــابور والـــزاب األكبـــر ، والـــزاب األصـــغر والـــدياال الـــذي يختـــ
يزيـــد فـــي روعـــة تلـــك  وفجواتـــه فـــوق الصـــخور ، وفـــي منحـــدرات عميقـــة تضـــفي جمـــاًال أخـــاذاً 

المنــاظر الطبيعيــة الخالبــة ، كمــا أنهــا تســهم بدرجــة كبيــرة فــي خصــوبة أرض الوديــان الكثيــرة 

                                            
 . بالد ما بين النھرين أو الرافدين دجلة والفرات : يقصد بميزوبوتاميا ) ١(
 .  ٩م ، ص ٢٠٠١،  ١ طتاريخ األكراد ، ترجمة محمد تيسير مرخان ، دار الفكر ، دمشق : توماس بوا ) ٢(
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وتتمثل هذه الخصوبة في منحنيات الفرات الكبيرة مثل سـهل أورفـه ، وجدلـة الـذي يغـذي ديـار 
  . بكر والجزيرة 

ال تفتقـر إلـى الجمـال الطبيعـي أن الـبالد  يتضـحنتيجة لهذه العناصر الطبيعية األخاذة ،      
فحسب ، بل هـي جميلـة جـدًا إال أن الحيـاة ليسـت شـاعرية بمعنـى الكلمـة فيهـا ، ألن الطبيعـة 

 ، فبينما الثلوج تتوج الجبـال فتسـبب البـرد والصـقيعمالها قاسية جدًا على بعض السكان رغم ج
إن واقــع الطبيعــة قاســي ، وبالتــالي فــ طقســًا حــارًا ومحرقــًا فــي منــاطق أخــرى بــالجنوب هنــاك، 

  . جدًا ، مما يمنح القوة والصالبة لسكان الجبال من األكراد 
كردستان عبارة عن مناطق شاسعة تمتد من بحيرة أورمية في أقصى الشمال الشـرقي فلذا     

، وأمــا عــرض كردســتان فيبلــغ كيلــومتر  ٩٠٠إلــى مالطيــة فــي الجنــوب الغربــي بطــول حــوالي 
وكمــا ذكرنــا هــو إقلــيم محــاط بــالموانع الطبيعيــة مــن السالســل الجبليــة . كيلــومتر  ٢٠٠حــوالي 

علـــى عـــدة  الشـــاهقة التـــي تحـــيط بـــه مـــن كـــل الجهـــات ماعـــدا الجنـــوب الغربـــي، الـــذي يشـــتمل
للزراعــة  ،كمــا أن المنــاطق الصــالحة، وبهــا ســهول ترويهــا األنهارهضــاب تتفجــر فيهــا العيــون

ى ميـاه األنهـار حيـث تقـع تلـك المنـاطق ضـمن تقع في الجنوب والجنوب الشرقي ، وتعتمد علـ
حـــوض دجلـــة والفـــرات وروافـــدهما ، وقـــد ســـاعدت الطبيعـــة الجغرافيـــة إلقلـــيم كردســـتان علـــى 
احتفاظـــه باالســـتقالل الـــذاتي وتصـــديه للغـــزاة والطـــامعين ، حيـــث إن الطبيعـــة الجبليـــة ووجـــود 

الكثيـرين يقولـون إن األرض مناطق مليئة باألحراش والغابات وقفت مانعًا طبيعيًا ، ممـا جعـل 
  .تحارب مع أهلها 

وبصفة عامة فـإن معظـم أراضـي كردسـتان تقـع حاليـًا فـي تركيـا وٕايـران والعـراق ، ويمكـن      
تحديد الوطن القومي لألكراد بأنه تلـك المنطقـة التـي تمتـد مـن جبـال أرارات إلـى جبـال حمـرين 

بــبالد  )٢(وبحيــرة أورميــة )١(قصــى لورســتانومــن أ ، العربــي والعــراق الكــرديين العــراق الفاصــلة بــ
    . بتركيا غربًا  )٣(إيران شرقًا إلى والية مالطية

                                            
تان ) ١( دھا: لورس ران ويح ي إي ع ف وب  تق اه والجن رب كرمنش ران والغ مال طھ ن الش ة أصفھان وم ن الشرق محافظ م

 . ٦٥م ص ١٩٩٠إيران ومدنھا المشھورة ، مكتبة األنجلو المصرية ، القاھرة : شيرين عبد المنعم . د( خوزستان 
ر ملوحة من البحر الميت : أرومية ) ٢( راد ، وھي أكث ا األك ة يعيش حولھ غ مساحتھا بحيرة في األراضي اإليراني ، تبل

 ) . ويكبيديا ( الموسوعة العلمية الحرة . كيلومتر  ٤٠كيلومتر ، وعرضھا  ١٣٠٠كيلومتر مربع ، وطولھا  ٥٧٠٠
ة) ٣( روم : مالطي رات، كانت من مدن الثغور ضد ال ع قرب نھر الف ة تق ة تركي ة الحرة ـ شبكة (مدين الموسوعة العلمي

 ). المعلومات الدولية
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حــدود كردســتان مــن الوجهــة القوميــة تبــدأ مــن زيــون الواقعــة علــى حــدود قفقاســيا شــماًال ،      
غربـًا ، ثـم ينعطـف ) أرضروم وأرزبجـان وكمـاخ وعربكيـر وبهيزنـي وديـور ديـك ( مرورًا بإقليم 

و الجنــــوب مــــرورًا بحــــاران وجبــــال ســــنجار وتــــل أصــــفر ، ثــــم محافظــــات أربيــــل وكركــــوك نحــــ
قـه ال عنـد الحـدود اإليرانيـة حتـى ينتهـي رونـدوز باشـي والسليمانية في العراق، وفي الشرق من 

  . بجبال أرارات 
بينمــا يحــددها آخــرون بصــفة إجماليــة أنهــا المنطقــة التــي يســكنها األكــراد ، وهــي المنطقــة      

، وتمتـد ان ، وشـمال شـرقي العـراق وغـرب إيـر فسيحة الممتدة مـن جنـوب شـرق تركيـا لجبلية الا
في نتوء محصور في شمال شرق سوريا ، وبمعنى آخر أكثر تحديدًا هي األرض الواقعة بـين 

مـن الخلـيج العربـي وهضـاب بـالد وخطـوط االقتـراب ، )١()قفقاسيا(قاز سلسلة جبال بونتيك والقو 
نب ، وجبال طوروس والهضبة اإليرانية من الجانب اآلخـر ، وهـي تبلـغ مـائتي النهرين من جا

الـذي يسـقط فيـه الـثلج أغلـب شـهور  ألف ميل مربع ، وتمتاز منطقة كردستان بشتائها الطويـل
األمطــار فــي الســنة ، وتــنخفض درجــة الحــرارة انخفاضــًا شــديدًا ، ومــع ذوبــان الجليــد وســقوط 

اعة ويعقب ذلك فصل الصيف الذي يعتدل فيـه الـدفء والـثلج ، الربيع تتوافر فرص جيدة للزر 
هــــذا هــــو المصــــدر الرئيســــي لمعظــــم أنهــــار كردســــتان مثــــل كيــــزل ، أرمــــاك، والفــــرات ودجلــــة 

   )٢(.واألصغر وديال وكارونثم الخابور والزاب األكبر وفروعهما، 
سل الجبلية التـي تمتـد أما السالسل الجبلية األخرى التابعة ألرارات فإنها تتكون من السال     

، وتفصــل كردســتان تركيــا عــن رميــةمــن الشــمال نحــو الجنــوب ، إذ تفــع بــين بحيرتــي وان وأو 
   . )٣(كردستان إيران 

    . فالواجهات الشرقية لجبال زاجروس تقع في إيران ، بينما الغربية منها تقع في العراق      

                                            
ا  ھي: قفقاسيا ) ١( يا وجورجي ة لروس ات الجنوبي ا الجمھوري زوين والبحر األسود ، وتتشارك فيھ ين بحر ق المنطقة الجبلية الواقعة ب

ة نحو  از الطبيعي  ٣٣وأرمينيا وأذربيجان ، يعيش في تلك المنطق نفط والغ ل ال ة مث الموارد الطبيعي ة ب الد غني ون نسمة ، وھي ب ملي
 . ٣٨١،  ٣٨٠ص  والمنجنيز والنحاس، الموسوعة العلمية ـ ويكيبيديا ، وياقوت الحموي مثل الحديد والفحم والموارد المعدنية

،  ١، ط بلبنان معروف خزنه ، دار الكاتب للنشر . د: األكراد مالحظات وانطباعات ، ترجمة : فالديمار مينورسكي ) ٢(
 .  ٢١،  ٢٠م ، ص ١٩٨٧

م ، بغداد ١٩٨٦رة المعارف اإلسالمية الصادرة عام بحث في دائ: الكرد وكردستان : دي محمد نجم الدين النقشبن) ٣(
 . م ٢٠٠٢مطبعة المعروف ، 
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ل الجميـــع للتمييـــز بـــين السالســـل فلـــيس مـــن الســـهل دائمـــًا إعطـــاء اســـم معـــروف مـــن قبـــ     
المختلفــة، وألن أســماءها تختلــف بــاختالف مقــدمي المعلومــات أو الــرواة، وتبعــًا لهــذه السالســل 
وموقعها على هذا السفح أو ذلك ، أو قربها من قمة معروفة بشـكل أفضـل أو مرورهـا بـالقرب 

ســماء تلــك المواضــع مــن قريــة مــا ، أو بــالقرب مــن ضــريح أحــد األوليــاء الصــالحين ، فتأخــذ أ
  . وتعرف وتسمى بتلك األسماء 

كذلك باختالف أماكن تواجد تلك السالسل الجبلية حسـب كـل دولـة علـى حـدة ، ومـع أن      
كردسـتان بلــد ذات تضـاريس أرضــية متفاوتـة الجــودة بدرجـة كبيــرة ، أي وعـرة جــدًا فـي منــاطق 

سخية جدًا بمياهها الغزيرة النابعة مـن ومليئة بالمرتفعات والوديان في مناطق أخرى ، إال أنها 
الجريـان التـي إضـافة إلـى األنهـار والجـداول الدائمـة  ،يـون والينـابيع العذبـة من العأعداد كبيرة 

   . فيهااألراضي الزراعية من في تأمين وجود المياه دائمًا بمناطق شاسعة أسهمت 
اطق الكرديــة ، فنهــر الفــرات وذلــك بســبب وجــود نهــري دجلــة والفــرات الــذين يطوقــان المنــ     

( تقــع منابعــه الرئيســية فــي الوديــان التــي تتصــل بسالســل انتيطــوروس ، ويتكــون مــن نهــرين 
األول مراد سو والذي يبتدأ تقريبًا من أرارات في وادي األشكرت ، والثاني قرة سو ، أو الفرات 

جبـل بنقـول ، وهـو وينبع من أرضروم وتقع مابع نهر أراس بين هـذين النهـرين وعلـى سالسـل 
يجري بصورة معاكسة نحو الشمال ، أما الفرات فيتجـه نحـو الجنـوب الغربـي ، ثـم يقتـرب أحـد 
فروعه من منابع نهر دجلة فيصب في قرة سو بالقرب من خربـوط ، ويتكـون فـي النهايـة نهـر 
الفرات أكبر أنهار الشرق األوسط ، والذي يتجـه نحـو الشـرق بسـبب جبـال طـوروس المنيعـة ، 

، ويبلــغ طولــه  )١(والتــي تغيــر مــن اتجاهــه نحــو البحــر المتوســط فيتجــه نحــو الخلــيج الفارســي
  .  فرسخ  ٢٦٧٠
كيلومتر يروي كردستان مـن ١٧١٨أما نهر دجلة فهو نهر كبير أيضًا يبلغ طوله حوالي      

أعلــى مجــراه ، وينبــع مــن منطقــة بحيــرة هــاذار ، وهــي واقعــة شــمال جبــل معــدن ، ويــروي نهــر 
كيلــومتر مــن أجــزاء كردســتان تركيــا ، وبــاألخص المــدن المشــهود لهــا فــي  ٣٠٠ة مســافة دجلــ

    . تاريخ كردستان ، مثل ديار بكر وحسن كيف وأرض الجزيرة 
                                            

 .  ٢١المرجع السابق ص : فالديمار مينورسكي ) ١(
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اليســرى العديــد مــن الروافــد والوديــان مثــل عتبــة وباتمــان وكــرزه ، يخــتلط بــه مــن الضــفة      
تر ، وقــد جعلــت تلــك الروافــد أرض كيلــوم ٢٢٦وبشــكل خــاص نهــر بوتــان الــذي يبلــغ طولــه 

كردسـتان تركيــا خصــبة للغايــة، ثــم يــدخل النهــر الحــدود العراقيــة فــي منطقــة فيشــخابور ، حيــث 
اخــو ، ويكــون هــذا الرافــد المســمى هيــذال مدينــة ز  معــه رافــده خــابور ويســقى أحــد فــروعيتلقــى 

مقــدمتها نهــر  وفــي، تصــب فــي دجلــة الرئيســي ، النهــر شــبكة كبيــرة مــن النهيــرات والجــداول 
الـــزاب الكبيـــر ، وينبـــع مـــن تركيـــا مـــن جبـــل مركـــه داغ ، الـــذي يقـــع بـــين بحيـــرة وان وأروميـــة،  

كيلـــومتر ، ويـــروي منطقـــة قلـــه ميـــرك فـــي تركيـــا ، ثـــم يـــروي داخـــل  ٣٩٢طولـــه حـــوالي  ويبلـــغ
العراق مناطق زيبار وبارزان ، ويمر أحد فروعه بالقرب من راوندوز ، ويصب في النهاية في 

  . )١(كيلومتر  ٤٥دجلة في موقع جنوب مدينة الموصل بمسافة  نهر
كيلـــومتر فينبـــع مـــن األراضـــي  ٤٠٠أمـــا نهـــر الـــزاب الصـــغير والـــذي يبلـــغ طولـــه حـــوالي      

اإليرانيــة بــالقرب مــن أرض البحيــرات ، ولــه روافــد فرعيــة كثيــرة فــي إيــران والعــراق ، وبعــد أن 
هـذا النهـر وقـد أنشـئ سـد ضـخم علـى دجلة ، يروي مناطق مقاطعات التون كوبروي يصب في 

مليـون متـر  ٧م ، ويستوعب هذا السد حـوالي ١٩٥٨في منطقة دوكان ، وأكمل بناؤه في عام 
والهــدف مــن هــذا كيلــومتر مربــع ،  ٥٠مســاحتها أكثــر مــن مكعــب مــن الميــاه ، ويغطــي منطقــة 

   . وية السد السيطرة على جريان نهر دجلة الذي يتعرض إلى فيضانات موسمية ق
، وكـذلك نهـر ديـالي ويبلـغ كيلـومتر ٢٣٠لـغ طولـه حـوالي حـوالي ظـيم الـذي يبنهـر العُ ثم      
  . كيلومتر  ٣٨٦طوله 
فمثلمــا تختلــف أســماء الجبــال حســب المنــاطق التــي تمتــد فيهــا ، فــإن أســماء األنهــار فــي      

   . )٢(كردستان تتبع تلك المواقع الرئيسية التي تمر بها
كردستان العديد مـن البحيـرات وأكبرهـا بحيـرة وان ، نازيـك إلـى الشـمال مـن وان  توجد في     

ة مـن وان قـطي مـن وان ، كـذلك بأليـك شـمال المن، كذلك بحيرة أرجسك تقع في المشال الشرق
وهزارقولو تقع شمال غرب منابع نهر دجلة وجبل معـدن ، وهـي عميقـة إلـى حـد مـا ، وتغطـي 

                                            
 .  ١٥المرجع السابق ، ص : محمد نجم الدين النقشبندي ) ١(
 .  ١٦ص . نفسه ) ٢(
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جــد فــي إيــران ويعــيش حولهــا وبحيــرة أورميــة تو . ياههــا مالحــة كيلــومتر مربــع ، وم ٥٠مســاحة 
، وعرضــها  كيلــومتر ١٣٠٠كيلــومتر مربــع وطولهــا   ٥٧٠٠، وتبلــغ مســاحتها حــوالي األكــراد 

كيلومتر ، وهي أكثر ملوحة مـن البحـر الميـت ، كمـا أنـه توجـد بعـض البحيـرات الصـغيرة  ٤٠
ة شوركول وداريس قـوبي ، كـذلك بـالقرب غير المشهورة وتقع جنوب أورمية وتعرف باسم بحير 

من الحدود العراقية توجد غرب مدينـة هريـوان ، وجنـوب شـرق بنجـوين بحيـرة زريبـار، أمـا فـي 
  . أية بحيرة طبيعيةفال توجد  العراقكردستان 

ال يمكــــن اعتبــــار منــــاخ كردســــتان قاريــــًا علــــى الــــرغم مــــن كونــــه قارصــــًا ، حيــــث تكســــو      
والمــروج ، وفــي فصــل الربيــع تجــدها عشــاب ، ووديانهــا مليئــة بالغابــات مرتفعاتهــا المراعــي واأل

مزركشــة بأزهــار متعــددة ذات ألــوان جذابــة ، تغطــي الغابــات مســاحات واســعة مــن كردســتان ، 
وتقــدر بعشــرة ماليــين مــن الهكتــارات فــي تركيــا ، وبأربعــة ماليــين مــن الهكتــارات فــي إيــران وبـــ 

كيلومتر مربع من خشب الصـنوبر ، كمـا  ٥٠بحدود  هكتار في كردستان العراق ١٧٢٠٠٠٠
نوعًا من أشجار البلوط ، وهي مـن أكثـر األشـجار شـيوعًا وانتشـارًا فـي المنـاطق  ١٥توجد بها 

متـــر ،  أمـــا بعـــد هـــذا االرتفـــاع فـــال يمكـــن رؤيـــة ٢٧٠٠الجبليـــة التـــي تصـــل ارتفاعهـــا حـــوالي 
في كردسـتان ، وليسـت كثيفـة جـدًا، األشجار إال بعض أنواع أخرى من الصنوبريات والغابات 

وغالبــــًا مــــا تظهــــر فيهــــا شــــجيرات ألنــــواع متعــــددة مــــن العرعــــر ، كمــــا تنمــــو البالنيــــرة المائيــــة 
   )١(.والصفصاف ، وبشكل خاص شجر الحور الذي ينمو ويزدهر داخل المياه 

بعــة وتنتشــر المراعــي الطبيعيــة علــى مســاحات واســعة تقــدر بالعديــد مــن الكيلــومترات المر      
فــي المرتفعــات الجبليــة ، تــؤمن هــذه المراعــي المتطلبــات الضــرورية لرعــي قطعــان مــن المــاعز 

  . واألغنام 
وتنمــو فـــي هــذه المنـــاطق أنــواع مختلفـــة مـــن النباتــات ، بعضـــها وحشــية ولكنهـــا صـــالحة      

مـن  لألكل ، ويجري االهتمام بها من قبل الرعاة والناس العـاديين ، وتجمـع بعنايـة بالغـة عـادة
قبـــل نســـاء كبيـــرات الســـن ، ويســـتفاد منهـــا كأعشـــاب طبيعيـــة ، أمـــا فـــي فصـــل الربيـــع فتغطـــي 
األزهار والـورود أراضـي كردسـتان كلهـا ، وقـد تزهـو بـألوان زاهيـة وجميلـة ، وتفـوح منهـا روائـح 

                                            
 .  ١٥٦المرجع السابق ص : مازن بالل ) ١(
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، وهـــي مـــن نفـــس األنـــواع التـــي يمكـــن أن يجـــدها الـــزوار  طيبـــة تـــنعش كـــل مـــن يمـــر بجوارهـــا
  . ا، لذا فإن المستشرقين ال يجدون أية صعوبة في تدوين أسمائها الغربيين في أورب

ويبــدو أن جــزءًا مــن األراضــي الصــالحة للزراعــة فــي كردســتان تــزرع ســنويًا فعــًال ، فــإذا      
منهــا % ٣٠مليــون هكتــار مــن األراضــي الصــالحة للزراعــة ، فــإن نســبة  ٢٥تــوفرت فــي تركيــا 

 ٥راحتهــا ، أمــا فــي كردســتان إيــران فمــن مجمــوع فقــط تحــرث ثــم تــزرع ، ويتــرك ثلــث منهــا إل
منهـــا فقـــط ، وتتـــرك نســـبة % ٢٤ماليـــين هكتـــار مـــن األراضـــي الصـــالحة للزراعـــة يـــتم زراعـــة 

 ٨إلراحتهــا ، بينمــا فــي كردســتان العــراق فــإن األراضــي الصــالحة للزراعــة تقــدر بحــدود % ١٦
زراعة الحنطة فـي كردسـتان  ، وعلى الرغم من ذلك تؤدي)١(ماليين هكتار ، يزرع ربعها فقط 

  : دورًا هامًا سيفي اقتصاديات الدول المعنية بالنسب التالية 
كمـا . مـن الشـعير فـي العـراق% ١٥مـن الحنطـة، % ٥٠فـي إيـران ـ % ٣٥في تركيـا ـ % ١٥

يحسن بنا أن نضيف زراعة األرز التي تطبق في العراق ، والتي يشـكل إنتـاج كردسـتان منهـا 
   )٢(.لعراق تقريبًا ثلث مجموع إنتاج ا

باإلضــافة إلــى زراعــة المحاصــيل الحقليــة الداخلــة فــي الغــذاء ، يعطــي محصــول القطــن      
والبنجــر المنــتج حــديثًا إنتاجــًا جيــدًا ، كمــا يــتم زرع أفضــل أنــواع التبــوغ فــي تركيــا والعــراق فــي 

جر الكروم ال أراضي كردستان ، أما في العراق فإنها تسد احتياجاته منها بشكل مناسب ، وش
ينمـــو بشـــكل جيـــد فـــي أي مكـــان فـــي تركيـــا وٕايـــران والعـــراق ، لكنهـــا تزدهـــر بشـــكل كبيـــر فـــي 
كردسـتان والسـيما علـى السـفوح المشمسـة مـن المرتفعـات الجبليـة ، ويقـدر عـدد أشـجار الكـروم 

ــــ  مليـــون شـــجرة ، أمـــا أنـــواع العنـــب المتـــوفرة فهـــي متباينـــة ومتعـــددة ، ويـــتم  ١٢فـــي العـــراق ب
   )٣(.فاظ بجزء من اإلنتاج لصناعة الزبيب الذي يستعمل لألكل على األغلباالحت

لهــذا يعتنــي المــزارع الكــردي بزراعــة أشــجار الفواكــه عمومــًا فــي كردســتان مثــل الرمــان       
ألكثــر مــن مائــة عــام ، كمــا  والخــوخ والتفــاح والتــين والمشــمش ، وتوجــد أشــجار الجــوز المعمــرة

                                            
، وھناك ) ونير ... نير ( الزراعة المعتمدة في كردستان " يطلق على ھذه السياسة : مرجع سابق : تان الكرد وكردس) ١(

ھامش للمترجم اللواء الركن محمد نجم الدين النقشبندي ، وقد . ( اعتقاداً سائداً بضرورة إراحة جزء من األرض سنوياً 
 ) . إلسالمية ورد في ترجمة البحث الذي تم ترجمته من دائرة المعارف ا

 .  ١٨المرجع السابق ص : محمد نجم الدين النقشبندي ) ٢(
 .  ١٩نفسه ، ص ) ٣(
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وينشـئونها بأشـكال هندسـية بديعـة داخـل  ئق والمشـاتل بـأطراف القـرىيعتني الكرد بتنظيم الحدا
  . الشوارع ، أو في التالل لكي ال يفقدوا أي جزء من األراضي الصالحة للزراعة 

يهتم الكرد بزراعة الخضروات مثل البصـل ، كمـا يـزرع أنـواع أخـرى معينـة منهـا كـالرقى      
  . )١(الذي يتجنبه بشكل رئيسي طائفة اليزيديون والخيار والفلفل والبطيخ والذرة والخس ، و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : تاريــخ األكــــــراد : ثانياً 
  :مقدمة: أصـل األكـراد 

                                            
وھي طائفة تنسب إلى يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ، وكانت تدين بالمجوسية قبل اإلسالم : اليزيديون أو اليزيدية ) ١(

مروان بن الحسن ، ورفع بعضھم نسبه إلى مروان  وينتمي اليزيديون في معتقداتھم إلى عدي بن مساقر بن إسماعيل بن
ابتعد اليزيديون عن . بن الحكم رابع خلفاء بني أمية ، واتفقوا على أمويته ، وكان شيخ طريقة عرفت بالطريقة العدوية 

يقال له اإلسالم وتعاليمه وعادوا إلى المعتقدات الوثنية ، فھم يعبدون الشمس والشيطان ، ويسجدون لصنم على شكل طائر 
ملك طاووس ، وال يؤمنون بوجود جھنم ، ويعتقدون أن الشيخ عدي ھذا قد تعھد بصومھم وصالتھم ، وأنه سوف يقودھم 

  . إلى الجنة في آخر الزمان بدون حساب أو عقاب ، ولھم كتاب مقدس امسه الجلوة ، وآخر يسمى ورش 
 . م١٦/٩/١٩٧٤، جريدة التآخي العراقية ، بغداد  ٢٢األكراد في عھد عماد الدين زانكي ، ص : محمد فتحي الشاعر 
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إن أصــل األكــراد أو بدايــة ظهــورهم فــي كردســتان، مســألة ال تــزال تــدور حولهــا مناقشــات     
ة تشــبه بصــورة دقيقــة  وتــتمخض عنهــا آراء متناقضــة، وقــد ذكــر العديــد مــن الكتــاب أســماء كثيــر 

أراضــي كردســتان الحاليــة ، وٕالــى وقــت قريــب كــان الشــائع بــأن  لفظــة كــرد عنــدما يبحثــون عــن
م ، .ق ٤٠١األكــراد مــن أبنــاء الكــاردوخيين الــذين شــاهدهم كزينفــون ، وأتصــل بهــم فــي العــام 

األخيــرة ، وقــد تغيــر هــذا االعتقــاد فــي الفتــرة . عنــدما قــاد العشــرة آالف مــن الجنــود اليونــانيين 
هـــي نتـــائج تركيـــب فاألثنيـــة الكرديـــة كمـــا هـــي حالـــة جميـــل األثنيـــات والقوميـــات فـــي العـــالم ، 

عناصر مختلفة، والتي تشـكلت خـالل مسـار التطـور التـاريخي بـدءًا مـن أزمنـة بعيـدة ، ومهمـا 
يكن من أمر فإن الشعب الكردي قد وجد فـي جبـال ومنـاطق كردسـتان التـي يعـيش فيهـا حاليـًا 

  . لميالد بعدة قرون قبل ا
يكتنف أصل الكرد وتاريخهم القديم ، شأنه في ذلك شـأن المراحـل األخـرى مـن  يزال الغموضوال    

ـــــة  ـــــة واألســـــطورة والعاطف ـــــدة عـــــن الخراف ـــــة بعي ـــــة دقيق ـــــدرس بعـــــد دراســـــة علمي ـــــم ي ـــــذي ل ـــــاريخهم ال ت
   . )١(واأليديولوجيات والمصالح السياسية كذلك 

ي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشـرين ، علـى أيـدي وقد جرت عدة محاوالت ف    
فـي الحيـاة ظهـرت واستكشـاف التـأثيرات الحضـارية التـي المستشرقين والرحالة األوروبيين بدراسة 

، والتي ألقت بظاللها علـى الحقـب األدنى القديمالدينية والثقافية واللغوية لمجمل شعوب الشرق 
التــي تحــدد معــالم ومــن ثــم ربــط الخصــائص القوميــة . عب الكــردي التاريخيــة التــي مــر بهــا الشــ

الشعب الكردي ، ومن أهمها تسمية الكـرد التـي كانـت تـدل علـى معـاني ومفـاهيم مختلفـة عمـا 
األحيــان   هــي عليــه اآلن، مــع بقيــة التســميات التــي تتقــارب معهــا شــكًال ولفظــًا ، وفــي بعــض

يم التــي مــر بهــا الشــعب الكــردي خــالل المراحــل اشــتقاقًا ودراســة وتحليــل حــوادث التــاريخ القــد
التاريخية المتعددة ، بدءأ من العصور القديمة ، ومرورًا بالفترات العديدة التي حكمت فيها كل 

، والميديــة ، ) الخلديــة(الدولــة اآلكديــة ، والكوتيــة ، واآلشــورية ، والميتانيــة ، واألورارنيــة : مــن 
، واألرمانيـة ، والرومانيـة ، ) األشـكانية ، ملـوك الطوائـف ( ة واألخمينية ، واليونانيـة ، والفرثيـ

  . وانتهاء بالساسانية ، حيث ظهر إلى الوجود مفهوم الكرد بصيغته القومية الحالية 

                                            
 . ، محمد نجم النقشبندي  ٤٠الكرد وكردستان ، مرجع سابق ص ) ١(
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كــان كــل هــذا دافعــًا رئيســيًا لظهــور دراســات ونظريــات كثيــرة حــول أصــل الكــرد ، وتــاريخ     
وقـد أظهـر علـم السـالالت . ، كوتيين ، ومتانيين  أسالفهم من سوباريين ، وحوريين ، ولوبيين

أن أكــراد الشــرق غيــر أكــراد الغــرب ، فالشــرقي يشــبه تمامــًا الفارســي فــي لونــه األســمر ، وفــي 
شكل جمجمته ، أما الغربي فهو يختلف بلونه األشقر وعيونه الزرقاء ، وكـذلك فـأكراد الشـمال 

ههم بيضــاوية يحتفظــون بشــوارب طويلــة ، طــوال القامــة ، صــغار الفــم ، بنيــتهم نحيفــة ، ووجــو 
ويغلب عليهم اللون األشقر والبشرة البيضاء ، ولهم صـفات أهـالي الجبـال ، فلـديهم جلـد شـديد 

  . )١(على العمل ، وتنم مالمح وجوههم عن الحزم والكبرياء ، وبشرتهم صافية 

  : أصول وتاريخ الكرد ما قبل اإلسالم 
وب اإليرانيــة أساســًا إلــى المعطيــات اللغويــة والتاريخيــة يعــود تصــنيف الكــرد ضــمن الشــع     

 العرفيـة المتداخلـةوجـود التعقيـد فـي العناصـر بشكل رئيسي، وهـذا ال يـؤثر بحـد ذاتـه فـي حقيقـة 
أي مــن غــرب بــالد ( فمــن المحتمــل أن يكــون عنصــر الكــرد قــد امتــد مــن الشــرق . فيمــا بينهــا 

، ولكـن لـيس هنـاك مـا يمنـع مـن وجـود قوميـة  )إلى أواسط كردسـتان ( باتجاه الغرب ) فارس 
قبــل مجــيء الكــرد وبعــدها ) كــردو ـ مــثًال ( أخــرى مــن أصــل مختلــف ، ويحمــل اســمًا مشــابهًا 

  . )٢(اندمجت مع الكرد القادمين من إيران 

  :  في سياق البحث عن أصل األكراد تعترض سبيلنا نظريتان
ارســــيتهم ، أي األصــــل الهنــــدو أوروبــــي والــــذي يؤكــــد ف) مينورســــكي ( نظريــــة : األولــــى      

)Hindo– European ( تحركـوا فـي القـرن السـابع عشـر قبـل المسـيح مـن  ، ويعتقـد أنهـم
  .  Kenritesمنطقة بحيرة أورمية المجاورة نحو بوطان 

                                            
  .، المترجم مجھول ٢٢م ، ص١٩٦٧الروائع ، بيروت ،  األكراد أصلھم وتاريخھم ، دار: بسيل نيكتين ) ١(
 .  ٤٢سابق ، ص مرجع : الكرد وكردستان ) ٢(
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إن النظرية التي أقامها السـيد مينورسـكي عـن اللغـة والبـراهين التاريخيـة ، والتـي بموجبهـا      
ف األكــراد مــع الشــعب اإليرانــي ، فاتــه أن يأخــذ فــي حســابه أصــول الســالالت قــرر أن يصــني

    . )١(المعقدة التي لم يندمجوا بها 

وهي نظرية السـوفيتي مـار ، والـذي يؤكـد أن طبـائع الكـرد األصـلية قـد :  الثانية النظرية     
   .تأثرت باألقوام اآلسيوية األخرى ، كالكلدانيين ، والقوفقاسيين واألرمن 

ويــذكر مينورســكي فــي شــرحه لنظريتــه أن بعــض الرحالــة األرمــن فــي القــرن التاســع عشــر      
ذكروا أن رؤساء بعض العشائر الكردية أخبروهم سرًا أنهم يرجعون إلى أصول أرمينية ، وأكد 

محمـد علـى عـوني ، والـذي يقـر : على ذلك بعض المترجمين والكتاب الكرد ، أمثال المتـرجم 
و أوروبــي لألكــراد ، وهنــاك مــن األكـراد مــن يقــول أن الكــرد ينتمــون للعــرق نفســه باألصـل الهنــد

   .  )٢(الذي ينتمي إليه الترك
كمــا يــرى الســيد مينــو رســكي اســتنادًا للحقــائق الجغرافيــة والتاريخيــة التــي تــرجح كثيــرًا بــأن      

ذلــك أن مــن واقــع األمــة الكرديــة كانــت قــد تشــكلت بانــدماج قبيلتــين متقــاربتين جــدًا ، زد علــى 
توســع األكــراد باتجــاه الغــرب ، فقــد انــدمجوا فــي عــدة ســالالت محليــة فطريــة ، خاصــة بعــد أن 

م ، وتوســعت .ق ٦١٢نينــوي ســنة احتــل الملــك الميــدي كيــاخ صــار عاصــمة الدولــة اآلشــورية 
ممتلكاته ووصلت حدود دولتـه إلـى الغـرب بـالقرب مـن تركيـا الحاليـة ، وظلـوا فـي الشـمال إلـى 

تمكنوا من إخضاع الدويالت الصغيرة ، وساهموا في تقوية دولة أوراراتو فـي منطقـة بحيـرة أن 
  .  )٣(وان 

إن األكراد هم أحفاد أولئك الخالديين اإليـرانيين المحـاربين األشـداء : يقول أحد المؤرخين      
لف الثالثـة قبـل الذين كانوا من سكان الجبال ، ويتمتعون بروح قتالية عالية ، وقد نزلوا منذ األ

الميالد إلى سهل دجلة والفرات ، وأخضـعوا لحكمهـم القبائـل السـامية الضـعيفة فـي بابـل ، بعـد 
                                            

(1) Minorsky fladimir ( Kurds and kurdstan Entries in encyclopedia of Islam, London, 
1913) .  

 .  ٢أصل األكراد ، ص : ، حنان أخميس  ٢٥، ص  مرجع سابقتاريخ األكراد ، : توماس بوا ) ٢(
دار الكاتب ، طبعة كمال مظھر أحمد ، .د/ األكراد أحفاد الميديين ، ترجمة:  ، مينورسكي ٣٠المرجع السابق ، ص ) ٣(

 .  ١٣٠م ، ص ١٩٨٧أولى ، بيروت 
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لخالــديين أن رفضــوا هــذه الدولــة التــي بلغــت درجــة معينــة مــن الحضــارة ، لقــد ســاعدت أجيــال ا
  . ها سواء على بابل أم آشور على تطور الدولة اآلشورية الشماليين التي بسطت سلطت

فــي القــرن الخــامس عشــر قبــل المــيالد أن المقاطعــة الثالثــة  Herodotesالمــؤرخ يــذكر      
 )بـــاتيوكي(األخمينيـــين الفارســـية ، ضـــمنت إلـــى جانـــب األرض منطقـــة عشـــر مـــن إمبراطوريـــة 

  . اليوم وتقوم شرقي هذه المنطقة بالد الكادروس ، أو الكاردوفوي) بوطان ( التي تحاكي 

م .ق) ٤٣٠ـ  ٣٥٥(، عـاش عـام وهـو أحـد تالميـذ سـقراط : زينفـون يونـانييقـول المـؤرخ ال    
م عـن االنسـحاب المشـهور لعشـرة آالف يونـاني عبـروا كردسـتان .ق)  ٤٠١ـ  ٤٠٠( في فتـرة 

الحاليــة إلــى البحــر األســود ، لــم يكونــوا غيــر األســالف الحقيقيــين للكــرد ، إنهــم كــانوا جبليــين 
مشتق من ذلـك األصـل للكـرد علـى المنطقـة الواقعـة علـى أشداء ، ومن ذلك الحين أطلق اسم 

يســــار منطقــــة الدجلــــة ، بــــالقرب مــــن جبــــل الجــــودي ، باســــم مقاطعــــة كــــوريين ، وقــــد دعاهــــا 
، بينمــا يطلــق األرمــن علــى المنطقــة ) جــازا ركاكــاردو ( اآلراميــون بيركــاردو ، ومدينــة حزينــة 

   . )١() كوردوخ ( نفسها اسم 
معــت اآلراء إلــى أن الكــرد تكونــوا نتيجــة انحــالل القبائــل الميديــة التــي وفــي النهايــة ، اجت     

  . كانت في غرب إيران 

،  ياألرمينــــ: إن األكــــراد مجموعــــة مــــن العــــروق المختلفــــة : ويقــــول العــــالم هنــــري فيلــــد      
والبلقـاني ، وحـوض البحـر األبـيض المتوسـط ، واألناضـولي ، واأللبـي نسـبة إلـى جبـال األلــب 

  . ا ، وال ينحدرون جميعًا من أصل صاف واحد وسط أوروب
   . يمكن أن يكون الكاردوك هم أجداد الجورجيين) : لهمان هوبت ( ويذكر البروفيسور     
ل الكـاردوخ الكـرد مـع الكـارت تصـاحـول أ) بالجافتيـك ( ومدرسـته ) مـار ( ويقول العالمة     

  . دم الجورجيين ، وانفصالهم فيما بعد في عصر مغرق في الق

                                            
 .   ١٥مرجع سابق ، ص : محمد أمين زكي ) ١(
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تبعـًا ) مينـو رسـكي ، ونيكتـين ، وفليشـفكي ( كما أن بعـض الكتـاب الـروس يقولـون مثـل      
للدراسات واستنادًا لبعض البحوث العلمية والعملية التي تقول بأن أصـل األكـراد جـاء مـن عـدة 
فــروع ، وانصــهر بعضــها مــع بعــض بفعــل مــرور الــزمن ، أو بتــأثير العوامــل التاريخيــة، ونمــط 

، ومــن جهــة أخــرى يقــول  م االجتماعيــة التــي جعلــت لهــذا الشــعب طابعــًا مميــزًا وواضــحاً حيــاته
المــــاردوني : ، همــــامــــن مــــزيج قبيلتــــين متجانســــتينتكونــــت إن األمــــة الكرديــــة قــــد : مينــــو رســــكي

والكيرتيــوبي ، اللتــين كانتــا تتحــدثان بلهجــات حيويــة متقاربــة جــدًا ، ومــن جهــة أخــرى أن لــدى 
  .نضمت إليها عناصر من سالالت أخرىتوجهها صوب الغرب ا

واألرمــن الحــاليين والكــرد القــول أن الفــرس يمكننــا : فــي كتابــه أرمينيــامــارك ســايكس يقــول     
  . )١(وحتى بعض األتراك هم الحفدة المتبقون لشعوب هذه الممالك القديمة 

بونهم هنــاك مــن يرجــع أصــل ونســب األكــراد إلــى األصــل الميدوســيتي، وآخــرين ينســوكــذلك    
إلى الخالديين والكيرتيين ، بينما نجد فريقًا آخر يعود بهم إلى أنهم من ساللة الكاردوكيين  أو 

صل مجموعات قبليـة عاشـت ألكراد مجزأة نوعًا ما، وهم في األالكاردوخيين ، وكانت بدايات ا
فتـــرات طويلـــة مســـتقلة عـــن بعضـــها ، ومـــن ممالـــك صـــغيرة تكونـــت هنـــا وهنـــاك ، ثـــم اتحـــدوا 

  . )٢(ندمجوا على مر العصور وأصبحوا أمة واحدة هي األمة الكرديةوا
م ، .لقــد ظهــر الكــرد علــى جوانــب الروافــد اليســرى لنهــر دجلــة حــوالي القــرن الســادس ق     

وبــذلك فقــد تجــاوزوا خــالل حقبــة طويلــة مــن الــزمن مــع الكــاردو منيــين الــذين استشــهد باســمهم 
  . م .ق) م ٤٠١ـ  ٤٠٠(زينفون سنة 

تمييــزًا : حــديثًا تقــول ) روبولوجيــا االنث( مــن علــم الســالالت البشــرية  إن الــدالئل المســتقاة     
مــــن الكــــرد الــــذين يســــكنون شــــرقي كردســــتان ، والــــذين يســــكنون غربــــي كردســــتان ، أن الكــــرد 

يتميزون بسمرة بشرتهم ، وشكل جمجمـتهم مـن نـوع ) شولز ( الشرقيين الذين صوروا من قبل 
دراسـتهم  الكـرد الغـربيين الـذين تمـتلفـرس الـذين يجـاورونهم ، وهـذا بخـالف يشبهون في ذلك ا

فـي نحـر ودراع ) وج قـرب قـرة كـ( جية في منطقة كومازين بعناية من وجهة النظر االنثروبولو 
                                            

 .  ٢المرجع السابق ص : حنان أخميس . د ) ١(
 . ٧٨ص . م ١٩٨٠مشكالت األقليات في الوطن العربي ، دار المعارف ، القاھرة : جالل يحيى ، محمد نصر مھنا. د ) ٢(
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، وفي زنجيرلي ، وقد بين أن بينهم نسبة كبيرة منهم شقر اللون والشعر وشكل جمجمـتهم مـن 
  : م يتوصلون إلى االستنتاج التالي جعله  dalichocephalesنوع 

كان الكـرد فـي األصـل شـعبًا أشـقر اللـون ، أزرق العينـين ، ونـوع جمجمـتهم مـن صـنف       
brachycephales  وهي الموصوفة بقصر الرأس والجمجمة العريضة بتزاوجهم من التـرك

  . واألرمن والفرس 
ا مــن شــمال أوروبــا دون أن يــدعي ويفتــرض أن الكــرد األوليــين ، أي اللــون األشــقر نزحــو     

بالضرورة ، كونهم من العناصر الجرمانية ، ويحتمل أن هذا الطراز مـن اإلنسـان الشـمالي قـد 
جـــاء إلـــى آســـيا القديمـــة دون أن يـــتكلم اللغـــة الكرديـــة ، وأن هـــذه اللغـــة فرضـــت عليـــه نتيجـــة 

  . )١(اختالطه بالعنصر اإليراني بعد إخضاعه له 
حـــول الـــرأي فـــي األصـــل اإليرانـــي  متروشـــلو  سمـــاء مـــن أمثـــال ميخـــائيلكمـــا يتمســـك العل     

محمــد فتحــي / للــدكتور ) األكــراد فــي عهــد عمــاد الــدين زنكــي ( للخالــديين ، وجــاء فــي كتــاب 
أن األكـــراد يرجعـــون إلـــى جـــنس البحـــر المتوســـط ، ومـــن مميـــزاتهم البـــارزة ضـــخامة  ، الشـــاعر

ف كــذلك أن األكــراد ينتمــون إلــى شــعوب الجســم والوجــه العــريض والــرؤوس الضــخمة، ويضــي
  . )٢(زاجروس المستوطنة في المنطقة الواقعة جنوب وان 

تســـمى  لمتاخمـــة لســـوريا ، كانـــت تســـكنها أمـــةمـــن الثابـــت تاريخيـــًا أن المنـــاطق الجبليـــة ا     
وكــان الجوتــو علــى جانــب ... ، ومعناهــا باآلشــورية المحــارب  Gordouأو  Gutuالجوتــو 

والمدنية ، واستطاعوا نشر حضارتهم بين األمم المجاورة والمعاصرة لهم مثل عظيم من الرقي 
  . العالميين والحيثيين والبابليين مستخدمين في ذلك الكتابة المسمارية 

وقد أثبتت الدراسات والبحـوث األنثروبولوجيـة واالثنلوجيـة باألدلـة القطعيـة ، وبمـا ال يـدع      
قبــل ، وأنهــم قــدموا إلــى منــاطق كردســتان فــي عهــد مــا راي جــاًال للشــك أن الكــرد مــن أصــل آم

  ، بل ي كانوا عليه استطاعوا أن يذيبوا ، ونظرًا للتفوق الحضاري والمدني الذالتاريخ 
   .ويصاهروا شعوب المنطقة األصليين، فاندمج معهم هؤالء السكان األصليين بفعل الزمان

                                            
 .  ٢المرجع السابق ، ص : حنان اخميس . د ) ١(
 .  ١٠م ، ص ١٩٩١األكراد في عھد عماد الدين زنكي ، القاھرة : محمد فتحي الشاعر . د ) ٢(



٤٣ 
 

 

لــدى كثيــر مــن المــؤرخين ، إال أنهــم اختلفــوا وٕاذا كانــت هــذه النظريــة قــد القــت استحســانًا      
، والمنطقة التي جـاءوا حول تحديد الحقبة الزمنية التي وفد فيها هؤالء اآلريون إلى هذه البالد 

منهـــا ، وٕان كانـــت أقـــرب االحتمـــاالت التـــي يمكـــن االرتكـــان إليهـــا هـــي أنهـــم قـــدموا مـــن جهـــة 
ـ رغـم االخـتالف  نـه مـن الثابـت تاريخيـُا اسكنداناوا بأوروبا في عصر ما قبـل التـاريخ ، غيـر أ

بين المؤرخين ـ أن الكرد أمة من األمم اآلرية ، ومن الجـنس اآلري الخـالص ، ولـيس المخلـط 
  . )١(، كما أن سكناهم لتلك البالد كان منذ فجر التاريخ 

 واستطاع األكراد بعد أن صهروا في بوتقتهم كل الشعوب السابقة على وجـودهم بفعـل مـا     
لديهم من حضارة ومدنية أن يحافظوا علـى اسـتقاللهم طيلـة فتـرة اإلمبراطوريـة اآلشـورية ثـم مـا 

 الميـــديين ، بعـــد أن اضـــطروا للخضـــوع علبثـــوا أن انقلبـــوا علـــى اآلشـــوريين ، وعقـــدوا تحالفـــًا مـــ
وقـد أكـد هـذه . الذي استولى على نينوي عاصمة اآلشوريين ، وقوض دولتهم للسلطان قيروش

هيرودوت اليوناني ، أبو التاريخ الذي ذكر الجيش الكردي مـن بـين العناصـر المكونـة الحقيقة 
  . لجيوش اكسيرس 

إن هــؤالء الجوتــو هــم أصــل أكــراد الشــمال : وٕاذا عــدنا إلــى أصــل تســمية الجوتــو فنقــول      
والجنوب على حد سواء ، فعلماء الحضارات أثبتوا أن المدنية التي قامت في منطقـة كرمنشـاة 

همـــذان هـــي مـــن نـــوع نفـــس المدنيـــة التـــي خلفهـــا الجوتـــو فـــي الشـــمال فـــي كاردوكيـــا وميديـــة و 
وتؤيـدها اآلثـار التـي تـم ) جـودرز(، ألن قبيلة الكهلر الحالية تعتقد أنها مـن نسـل )٢(وفيسورية 

، وكلمـة جـودرز معناهـا زعـيم الجوتـو ، كمـا أن الجـوران يؤكـد  العثور عليها في تلك المنـاطق
ية جودرز بن كيو ، الذي كان له ابن يسمى رحام أرسله بهمن الكيـاني ، لتخريـب أنهم من ذر 

مدينــة بيــت المقــدس ، وأســر مــا بهــا مــن اليهــود ، ورحــام هــذا هــو المعــروف لــدى المــؤرخين 
مـــن الملـــوك الـــذي تـــولى العـــرش فيمـــا بعد،وســـمى خلفـــاؤه مـــن ســـاللته ) نبوخـــذ نصـــر(العـــرب 

  . أحجار قصر شيرين بالدوران ، وقد وجدت له نقوش على 

                                            
 .١٥م ، ص ٢٠٠١، الدار الثقافية للنشر ، القاھرة  ١األكراد تاريخ شعب وقضية وطن ، ط : أحمد تاج الدين ) ١(
 .  نفسهالمرجع السابق : أحمد تاج الدين ) ٢(



٤٤ 
 

 

كرمانج ، وكوران ، ولور، وكهلر ، وهم من : األمة الكردية تتفرع من أربعة شعوب هي      
هضــبة  أقــدم الشــعوب اآلريــة التــي أقامــت مدنيــة ، وأنشــأت حضــارة زاهــرة أرســت قواعــدها فــي

ئـل اآلريــة علــى القبافوذهـا ، وقــد اسـتطاعت أن تفــرض سـطوتها وتبســط نإيـران والـبالد المحيطــة بهـا
 اإلمبراطوريـةواألمـم فـي تلـك تسـتخدمها جميـع القبائـل عامـة وفرضت لغتهـا الكرديـة لغـة ، األخرى 

، وقـد بالقرب من كرمنشـاة ) اكباتان( وعاصمتها، حتى خليج العرب دجلة والفراتالممتدة من منابع 
وتؤكـد المراجـع الفارسـية أن ، المحـاربين أطلـق علـى اللغـة الكرديـة لغـة البهلـوان ، أي لغـة األبطـال ، أو 

  . كلمة كرد معناها في الفارسية البطل أو المحارب ، أو الشجاع 
أن جميـــع القبائـــل الكرديـــة فـــي مختلـــف أنحـــاء ) الشـــاهنامة ( فـــي  يوقـــد أكـــد المـــؤرخ الفردوســـ     

عــنهم الشــعب إال لمــا عــرف يعرفــون أن لفــظ كــرد وجمعهــا أكــراد ، لــم تطلــق علــى هــذا كردســتان 
  . شجاعة النادرة ، والبطولة الفائقة ، التي امتازوا بها منذ فجر التاريخ من ال
لزرادشـتية هو أن دينهم الرسمي قبل اعتنـاقهم اإلسـالم كـان ا، ومما يؤكد أن الكرد قوم آريون       

يــة فــال يــزال هنــاك مــن ورغــم كــل هــذه العصــور الزمن . ن األجنــاس اآلريــة ، التــي لــم تنتشــر إال بــي
  .)١(رادشتية في مناطق بكردستان ، وٕان كان عددهم ال يتجاوز بضع مئاتبالز يدينون 
لقد أثبت علماء التاريخ واألجناس أن الموجات البشرية التي زحفت من أواسط آسيا عبر جبال      

القفقــاس ، وبموجــات متعاقبــة ومنهــا فــي األلــف الثالــث والثــاني قبــل مــيالد المســيح ، لــم تكــن إال مــن 
بـــل ومحتفظـــة بميزاتهـــا . )٢(تـــواريخ مضـــتعبـــر  بلغتهـــاطالمـــا احتفظـــت ، والتـــي لهندوآريـــة األقـــوام ا

كــان األكــراد الحــاليون فــي ولمــا معروفــة ، ) وانثروبولوجيــة(اإلقليميــة األصــلية بموجــب بــراهين ثابتــة 
 القامة وميل الرأس إلىكافة أنحاء الشرق وخارجه تتمثل فيهم الصفات ذاتها ، ومازالت فيهم طول 

وميـــزات لـــون البشـــرة والشـــعر والعيـــون، فهـــم إذا حتمـــًا مـــن تلـــك ، ارةالطـــول أكثـــر مـــن االســـتد
المعروفـة بالشـرق األدنـى أي مـن جبـال سـادت مـوجتهم آسـيا الصـغرى األجناس واألقـوام ، التـي 

وأطلــق علــيهم بالكــاردونيين أو الكــاردوخيين ، أو ) العربــي(القفقــاس وبحــر الخــزر إلــى الخلــيج 
  ) . الكرد ( إلى أن انتقلت في دور الميديين إلى ) الكورد ( هم زينفون مثلما سما

                                            
 .  ١٦،  ١٥المرجع السابق ، ص ) ١(
تموز ، مطبعة اإلرشاد   ١٤القوميات العراقية ماضيھا وحاضرھا ، وأثرھا الفعال في ثورة : جرجيس جبرائيل ھومي ) ٢(

 .  ١٤٥م ، ص ١٩٥٩بغداد 
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بعـــد أن ســـكن هـــؤالء القـــوم فـــي الشـــمال الغربـــي مـــن إيـــران ، كونـــوا مجـــتمعهم األول فـــي     
وبحكـــم وكـــانوا رعـــاة غـــزاة ، المنطقـــة المجـــاورة لجبـــال زاجـــروس الشـــمالية إلـــى بحـــر قـــزوين ، 

اب ، حتــى امتــدت إلــى شــرق دجلــة بــين الــز ضــهم الطيبــة ة أر عــوســعوا رقبســالتهم وشــجاعتهم 
الكبيــــر والخــــابور مــــن كويســــنجق وشــــهرزور إلــــى بحــــر ايجــــه مــــارًا بجبــــال انتــــي طــــوروس ، 

الحيسـيين ـ الكـوتيين ـ الميتـانيين ـ الكاشـانيين ـ ( وعاصـروا الشـعوب التاريخيـة المعروفـة مثـل 
   . )١(رمن ، ثم جاوروا اآلشوريين والكلدانيين واأل) العالميين 

الكلــدانيين  مــعم بتحــالفهم .ق ٦١٢جاًال حتــى جــرى تــدمير نينــوي عــام وكانــت الحــرب ســ     
خــذ نصــر الكلــداني ، إلــى الملــك نبو  يــد ابنــة ملكهــم كــورشبحكــم المصــاهرة ، حيــث زوجــوا أوم

ولــم يكتفــوا بهــذا ، بــل مــا إن شــكلوا دولــة ميــديا فــي أجمــل بقــاع إيــران الشــمال الغربــي والعــراق 
غاباتهـــا ومروجهـــا وينابيعهـــا وشـــالالتها و لشـــرقي أي منطقـــة الجمـــال والفتنـــة بجبالهـــا وأوديتهـــا ا

وأنهارها وبحيراتها ، إال وأن سموها بالد البهالوانية ، أي األبطـال مقـر الرجولـة والجـد والعمـل 
غـزاة ، ورغـم أنهـم كـانوا ، وهـذا ممـا جعلهـم ال يقـر لهـم قـرار ، بالزرع والرعـي ثـم األدب والعلـم

يومــًا أال أنهــم أصــبحوا مغــرورين بفضــل خيــرات بالدهــم وثمارهــا ومواردهــا ، بــل وبموســيقاهم 
( م أزربيجــان ، ولورســتان وتشــمل وغنــاهم وعلمهــم الغزيــر ، ومضــوا قــدمًا حتــى شــملت ديــاره

ديـر " وزسـتان ـ العـراق العربـي ـ باديـة الشـام فخ(شـرقًا ، ) ـ همـدان ـ كرمنشـاه  نه ـ دانابـاوارسـ
شـماًال ) وجمهورية أرمينيـا ـ مقاطعـة أرضـروم بتركيـا ـ وفـارس ـ وطرابـزون ( جنوبًا ، " ) لزورا

  .بإيران ، ونهر الفرات وقسم من أياالت أناضول الغربية غربًا 
ولم يكتفوا بهذا ، بل سيطروا أيضًا على الديار المعروفة اليوم بالشـرق األدنـى مـن بـالد       

واألفغــان شــرقًا ، وســواحل البحــر األبــيض المتوســط غربــًا وهضــبة  خراســان وسجســتان والبلــوج
وعاصـــروا مختلـــف . )٢(جنوبـــاً  العربـــيســـيواس وخـــورم وجبـــال وســـهول أطنـــة شـــماًال ، الخلـــيج 

ينــوي ، ومــع ناألقـوام ، فكــانوا فــي نــزاع دائــم معهــم ، فاشــتركوا مــع األرمــن والفــرس فــي تحطــيم 
مــن خطــر الفــرس أيــام نبوخذنصــر ، وكانــت اكبيــدان الكلــدانيين بحكــم المصــاهرة إلنقــاذ بابــل 

                                            
 .  ٤٦المرجع السابق ، ص : جرجيس جبرائيل ) ١(
 .  ١٣٢ـ  ١٢٩األكراد أحفاد الميديين ، ص : فالديمار مينورسكي ) ٢(
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العاصــمة المرجــع األعلــى لهــذا الوســط مــن العــالم األســيوي كلــه ، بــل مقــر القوافــل القادمــة مــن 
الشرق إلى سواحل البحر األبيض المتوسط ، ومنهـا إلـى أواسـط آسـيا ، حاملـة إليـه كـل غـالي 

  . وناقلة منه كل ثمين 
مـــن الناحيـــة الطبيعيـــة والجنســـية ، وســـميت بالدهـــم كردســـتان  ولمـــا حـــددوا حـــدود ديـــارهم     

فــي الشــمال، فــالقوس الممتــد مــن مــاراش أو ) اريفــان ـ أرضــروم ـ أزربيجــان(مــن خــط ابتــداًء 
وغربــًا مــن ســفوح الجبــال الشــمالية المتصــلة بدجلــة والمــارة بمحاذاتــه وٕالــى . مــاراس نحــو حلــب 

، هذا مـن جهـة الشـمال والجنـوب بالعراق ندلي ، وعلى امتدادها إلى م) جبل حمرين ( شمال 
ومهـا ) ة ـ أورميةباكو ـ جزء من كوي ـ رضائي( الغربي ، أما نحو الشرق فمن اريفان بما فيها 
وبـذلك شـملت كافـة المنـاطق  ) كرند ، ثـم منـدلي(باد وساقز وسنه، على كرمنشاه عبر طريق 

  .  )١(الجبلية في هذا الوسط من الشرق
ديــار األكــراد إلــى أقســام أربــع بحكــم توســعها وصــعوبة الحفــاظ عليهــا تجــاه طمــع انقســمت      

الغزاة من كل حدب وصوب ، ناهيك عن االختالف في البيئـة والمنـاخ وطـرق الحيـاة والعـيش 
  : ، فكانت كما يلي 

  . سكنت أعلى دجلة والفرات : الكرمانج  )١(
 ؟ .سكنت ديار العجم ولورستان : اللور  )٢(

ار بكر دي(نشاه وهمدان ، ومنها كردستان تركيا وعاصمتها آمد سكنت كرم: كهلر  )٣(
مـوش ـ وســعرد ـ خربـوط ـ حلـب فــي ( لـيس ، ومنهــا ، ثــم تب) ــ وجزيـرة ابــن عمـر

 ) . الجنوب 

 . سكنت شرق مناطق الكرمانج ، أي ديار العجم الغربية : الكوران  )٤(

ــم تكتــف كهلــر بهــذا القســم وحــده ، بــل وضــعت يــدها      ان الفارســية ، ومــدن علــى لورســت ل
) وان(، ومــــن مراكزهــــا كرمنشــــاه وســــاو جــــبالق وميريــــوان ، ومنطقــــة الهكــــاري ومنهــــا  ســــنندج

   .)٢()بوتان وجال وشمدينان وبيت الشباب والعمادية بالعراق(، وكذا ) جولمرك(ومركزها 
  ) : كرد ( األصل اللغوي لكلمة 

                                            
 .  ٣٤مرجع سابق ، ص : السعيد رزق حجاج ) ١(
 .  ١٤٨،  ١٤٧المرجع السابق ، ص : جرجيس جبرائيل ھومي ) ٢(
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يتون في القرن األخيـر قبـل المـيالد وبـأن الكرد بكر  في األفريقي سترابون اسمذكر الجغرا      
م بـأن الكـرد هـم .ق ٢٠٠٠وتشـير اللـوائح الطينيـة سـنة . بالدهم تقـع فـي أرض فـارس وميـديا 

أقــدم المجتمعــات األرســتقراطية فــي العــالم ، وكــذلك ذكــرهم المــؤرخ اإلغريقــي هيــرودوتس بــأنهم 
ســـحاب القائـــد اليونـــاني شـــعب محـــب للقتـــال، وينحـــدرون مـــن ســـاللة كروديـــوني الـــذي أعـــاق ان

الكــردي بأصــله م، ويعــود الشــعب .ق ٤٠١ـ  ٤٠٠زينوفــون فــي أراضــي آســيا الصــغرى ســنة 
آلري ، ولغته إلـى اللغـة الهنـدو أوروبيـة ، واخـتلط الكـرد وعاشـوا وتزاوجـوا ق اوانحداره إلى العر 

مينيـا قـزم عنـدما كانـت الدولـة الميديـة تضـم أرض فـارس وأر  ٦٠٠٠مع شعب دولة ميديا سنة 
العليــا وكردســتان ، وتمتــد مــن جبــال أرارات فــي الشــرق ، وٕالــى جبــال أمــانوس فــي الغــرب مــن 
األناضـــول ، وتمكـــن القائـــد الفارســـي ســـيروس مـــن تـــدمير الدولـــة الميديـــة وٕاقامـــة اإلمبراطوريـــة 

الفارســـية والعقيـــدة الزرادشـــتية علـــى الســـادس قبـــل المـــيالد ، وفـــرض اللغـــة الفارســـية فـــي القـــرن 
  . م .ق ٤٨٥، ومن بينهم الكرد ، وخاصة خالل حكم داريوس الفارسي سنة سكانها
كــان مــوطن الكــرد فــي شــمال أرض بــالد الرافــدين ، وحــول منطقــة الموصــل التــي كانــت      

تابعة للدولة السومرية ، وبمعنى أشمل فإن كردستان تعني األراضـي التـي هـي مـوطن األكـراد 
  . وٕايران  والمقسمة حاليًا بين تركيا والعراق

تمتد حدود كردستان الشمالية بامتداد خط يرفان ـ أرضروم ـ أزرنجـان ـ مسـالطية ـ مـرعش     
، حتــى اإلســكندرونة ، وتشــير وثيقــة أخــرى إلــى أنــه مــن المحتمــل أن يكــون الكــرد انــدفعوا مــن 
هضـــبة بـــالد فـــارس نحـــو الغـــرب واختلطـــوا مـــع ســـكان األناضـــول فيمـــا بعـــد ، وكـــان مـــوطنهم 

  . )١(والمساة حاليًا بجزيرة ابن عمر) كورديوني( في كردستان تركيا في األصلي
بـأن مصـطلح ) م ١٩٦٦ـ  ١٨٧٠( وكذلك يذكر الباحث السـوفيتي فالديميـر مينورسـكي      

ــــى إحــــدى  ــــوك الســــالجقة عل ــــه الســــلطان الســــلجوقي ســــنجر ، وهــــو آخــــر المل كردســــتان أطلق
دي ، وكذلك إن أول مؤرخ ذكر كلمة كردسـتان مقاطعات مملكته في القرن الثاني عشر الميال

                                            
، مطابع سجل  ٢٩٥، ص ) اسة تاريخية وثائقية در( الكرد وكردستان في الوثائق البريطانية : وليد حمدي . د ) ١(

 . م ١٩٩٢العرب ، لندن ، 
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في القرن الرابـع ) هجرية  ٧٤٠نزهة القلوب سنة ( كان المؤرخ القزويني في كتابه الموسوم بـ 
  . )١(عشر الميالدي 

، تسـمى  لقد كان للكرد قبل أكثر من ستة قرون قبل الميالد إمبراطوريـة واسـعة األطـراف     
اإلمبراطورية إمبراطورية ميديا التي تأسست بعد تغلبها على دولة أوراتو ، وأيضًا قضائها على 

اإلمبراطوريــة الميديــة مــا يقــرب م ، واســتمرت .ق ٦١٢اآلشــورية ، واحــتالل عاصــمتها نينــوي عــام 
 بسطت نفوذها على كامل أجزاء كردستان وخارجها ، حتى انهارت وانهزمـت. سنة  ٢٠٠من 

م .ق ٥٥٠التـي أسسـها كورشـي عـام أمام الجيوش الفارسية ، لتخضع كردسـتان لإلمبراطوريـة 
  . )٢(، كذلك خضعت أجزاء من كردستان لإلمبراطوريات األرمينية والرومانية 

  : جاء كذلك بخصوص أصل األكراد أنهم      
  ينحدرون من أصل سرتي .  
  وقيل إنهم أنساب الكلدان . 

 ن مــن يقــول إن األكــراد ليســوا مزيجــًا مــن قبائــل عــدة ، ال هــم مــن وهنــاك مــن المــؤرخي
قبائل ميدية ، وال سيتيه ، وٕانما هم شعب أصيل ال ينحـدر مـن أصـل إيـران ، إنمـا هـم 
أنساب الجورجيين واألرمن ، ولـيس نطقهـم باإليرانيـة إال أنهـم اعتمـدوها بعـد االسـتغناء 

 .  )٣(عن لغتهم األصلية 

المـؤرخين المسـلمين األكـراد إلـى أصـل عربـي ، وينسـبونهم إلـى ربيعـة  كذلك أرجع بعض     
د كـرد بـن بن بكر بن وائل ، وجماعة أخرى ينسبونهم إلـى مضـر بـن نـزار ، فيقولـون إنهـم أوال

يــار ســد ، وانفصــلوا عــن العــرب مــع الغساســنة بعــد حــادث انهمــرد بــن صعصــعه مــن هــوازن 
تالطهم بــبعض األقــوام األجنبيــة ، وقــد جــاء فــي ، واعتصــموا بالجبــال ونســوا لغــتهم الخــمــأرب 

  : بيت شعر عربي 

                                            
 . ٣٤م ، ص ١٩٩١، لندن ، قبرص ،  ١الحياة السياسية والحزبية في كردستان ، ط  :منذر الموصلي ) ١(
 .  ١٥،  ١٤ص مرجع سابق ، : عدنان المفتي ) ٢(
 .  ٥، صم ، القاھرة ١٩٩١الھيئة العامة لالستعالمات ، بحث عن األكراد ، مايو ) ٣(
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   )١(ولكنهم أبناء كرد بن عامر     لعمرك ما األكراد أبناء فارس   
دوخيين ، والــذي كثــر البــاحثين عــن أصــل الكــرد ي إلــى الكــر كــذلك تــم إرجــاع األصــل الكــرد   

كـان الشـائع إلـى وقـت قريـب " : من ذكرها في نهائي القـرن التاسـع عشـر ، فيقـول مينورسـكي 
م عنــدما .ق ٤٠١أن األكــراد مــن أبنــاء الكــردوخيين الــذين شــاهدهم كزنفــون، واتصــل بهــم ســنة 

  . قاد العشرة آالف من اليونانيين 
وقــد تغيــر هــذا االعتقــاد فــي الفتــرة األخيــرة ، حيــث أن بعــض العلمــاء المعاصــرون يقســمون    

  : ورة إلى قسمين الشعوب التي لها عالقة باألسماء المذك
يقـول فـيهم أنهـم ليسـوا مـن أصـل آري ، ولكـن ) وبصورة خاصة الكـردوخيين ( : القسم األول 

يعتبرون الكورتيين الذين يعيشون في القسم الشرقي مـن بـالد الكـردوخيين هـم مـن أجـداد الكـرد 
)٢( .   

رتي كـــان إن االصـــطالح كـــو : لكـــن المـــؤرخ ماكـــدويل يـــرفض هـــذا االســـتنتاج ، ويقـــول       
إذا يين الســاكنين فــي جبــال زاجــروس ، وٕانــه لــيس أكيــدًا ق علــى المرتزقــة البــارثيين والســلوقيطلــ

  . ق أم ال كانت تعني لغويًا اسمًا للعر 
األكاديمي مار أن اسم كاردوخي يبين من حيث الهيئة أن هـذا الشـعب مـن أصـل ويعتقد      

الخالـديين ، وأمـا بالنسـبة للغـة فقـد تغيـرت مـن واحد مع األوراتيين الذين كانوا يسمون أنفسـهم ب
أساســها فيمــا بعــد بلغــة هنديــة أوروبيــة ، فمنــذ أكثــر مــن قــرن ونصــف القــرن يبحــث المؤرخــون 
عــن أصــل الكــرد ، فمــنهم مــن أشــار إلــى الكــردوخيين ، واآلخــر إلــى الكــورتيين ، ومــن ثــم إلــى 

الباحــث  يحــذرهــذا الشــأن  ومــع مــرور الــزمن نقضــت جميــع هــذه النظريــات ، وفــي. الميــديين 
إن الصعوبات فـي تعريـف : " األلماني باول وايت من األفراط في استعمال كلمة الكرد ويقول 

ويصــــف " كلمـــة الكــــرد تواجــــه األكــــاديميين منــــذ القــــدم ، وال يوجــــد تعريــــف واحــــد متفــــق عليــــه 
  . )٣(الكرد بالغامض والمبهم مينورسكي مصطلح 

                                            
 .  ٣٣مرجع سابق ، ص : أحمد تاج الدين ) ١(
  ٢١، ص  ١٩٦٨بغداد ، ) م ١٩١٥األكراد مالحظات وانطباعات : ( كي فالديمير مينورس) ٢(
عن أصل األكراد ومصطلحاته  ٢،  ١ص ) موقع مدينة كركوك ( دراسة منشورة على شبكة المعلومات الدولية ) ٣(
 ). م٢٠٠٥سبتمبر (
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ريخ الكـرد فـي القـرن العشـرين ، بـدأت تنعـدم تـدريجيًا نظريـة ومع توسع الدراسات حول تا     
إرجــاع أصــل الكــرد حتــى إلــى الميــديين ، ويــزداد االعتقــاد علــى أن هــذا المصــطلح كــان يطلــق 
على شريحة اجتماعية خارجة على القانون ، ولفترة أكثر من ألفي عام ، ولم يكن يعني اسـمًا 

  . للقومية 
كتاب العرب والفرس في القرن العاشـر أطلقـوا كلمـة الكـرد علـى إن : " ويقول مينورسكي      

  .  )١(" و اإليرانيين في غرب إيراندجميع الب
ذكـــر أكثـــر مـــن مـــؤرخ ســـواء مـــؤرخي العصـــر اإلســـالمي ، أو مـــؤرخي العصـــر وكـــذلك      

الحديث على أن الكرد هم بدو الفرس ، كما ذكـر المـؤرخ المسـلم الكبيـر الطبـري ، حيـث ذكـر 
بأن أحد األكراد أوصى بحرق إبراهيم فـي النـار " وردت زمن النبي إبراهيم عليه السالم ، أنها 
 . "  

هذا من ناحية ، ومـن ناحيـة أخـرى إن اصـطالح الكـرد كـان مرادفـًا لقـاطعي الطريـق مـن      
ضـد خالل حوادث اللصوصية وقطع الطريـق ضـد جيـرانهم ، أو مـن خـالل التعـاون مـع قبيلـة 

  . م على السلطات المركزية أخرى في الهجو 
الطبيعــة العدوانيــة للكــرد ) اإلقامــة فــي كردســتان ( أمــا المــؤرخ ريــج ، فقــد ذكــر فــي كتابــه      

   .)٢(وٕانهم جيران مزعجين 
علـى ذلــك فقــد أجمـع معظــم الكتــاب والمـؤرخين فــي كتــابتهم عـن مالحظــتهم عنــد مــرورهم      

.. طــرق لقبائــل مــا هــي إال عشــائر لصــوص وقطــاع القبائــل الكرديــة علــى أن تلــك ابمــواطن تواجــد 
  . هذا هو عملهم ، وكذلك أجمع أغلبهم على أن معنى لفظ كردي هو قاطع طريق جبلي 

يعتبــر األكــراد أحــد الشــعوب القليلــة التــي ليســت فــي آســيا الغربيــة فحســب ، بــل علــى الكــرة     
تــاريخ القــديم ، فحيــاتهم األرضــية كلهــا ، قــد حافظــت عمومــًا علــى خصائصــها العرقيــة منــذ ال

التاريخية تزيد على ألفين وخمسمائة سنة منذ أن ظهرت اإلشارات األولى عن الوجود الكـردي 
  .  وأسالف األكراد األقربين 

                                            
 Kerkuk city web site: نفس المرجع السابق ) ١(
 .  ٣نفس المرجع ، ص ) ٢(
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ومـــن الممكـــن القـــول أن األكـــراد عرقيـــًا تشـــكلوا مـــن ألـــف وخمســـمائة ســـنة ، وهـــذا مـــا ال      
يــك عــن الكثيــر مــن الشــعوب التــي فــي نســتطيع قولــه عــن أي شــعب مــن شــعوب أوروبــا ، ناه

للشــعب الكــردي وتوحــده الالحــق فــي قوميتــه ، قــد آســيا وٕافريقيــا ، مــع هــذا فالتكوينــات األولــى 
جـــرى علـــى تلـــك األرض نفســـها التـــي تحـــدد بكردســـتان المعاصـــرة ، لهـــذا مـــن الممكـــن اعتبـــار 

فـي منطقـة الشـرق  األكراد ـ عن حق ـ قومية نشأت في حدود تواجدهم الراهن كإحدى األقليات
  . )١(األوسط ، وهذه هي السمة األولى البارزة للتاريخ الكردي 

بقيـــت هـــذه المجموعـــات الكرديـــة منعزلـــة عـــن التـــاريخ والتمـــدن واالحتكـــاك مـــع الشـــعوب      
األخرى ، وذلك لعدم وجود لغة مشتركة بين هذه األقوام التي سكنت جبال زاجروس في إيـران 

ريس الجبــال ظلــت بعيــدة عــن الغــزوات والحــروب التــي كانــت تحــدث الحاليــة ، ولصــعوبة تضــا
  . )٢(في سهول وهضاب منطقة الشرق األوسط الحالية 

رغم أن األكراد من األقوام الهندوأوربية حسبما جـاء فـي أغلـب الدراسـات التـي تبحـث فـي      
ى أصـــــلهم ، إال أن المـــــؤرخين يختلفـــــون فـــــي تحديـــــد أصـــــل الكـــــرد ، فبعضـــــهم مـــــن أشـــــار إلـــــ

الكردوخيين ، وبعضهم إلى الكـوتيين الـذين عاشـوا فـي جبـال زاجـروس ، وأخـرى إلـى الميـديين 
)٣(.    

لقــد تشــكل الشــعب الكــردي فــي أحــد أقــدم مراكــز الحضــارة العالميــة فــي الحــوض العلــوي      
األوسط لمجرى األنهار الكبيرة في آسيا الغربية نهري دجلة والفرات، وروافدهما الشـرقية  وفـي 

  . لمناطق المحاطة بالسالسل الجبلية ا
تبــدأ الحــدود الشــمالية لألراضــي التــي تكــون عليهــا الشــعب الكــردي مــن البحيــرات الكبيــرة      

  ) . أورمية ( وبحيرة ) وان ( كبحيرة 

                                            
رفيقة العبد . التاريخ القديم للكرد وكردستان ، ترجمة ددراسة مدخل إلى :  آخرينف ومكوي ، ومؤلفين روس الزاري) ١(

 .  ١دراسة على شبكة المعلومات الدولية ، ص . هللا صالح يوزان 
المعلومات األكراد من الحدود اإليرانية إلى قلب بغداد خالل قرن ، دراسة منشورة على شبكة : أبو حسين آل قنيت ) ٢(

 .Abuhusein 2 @ hotmail.com: الدولية 
  . ماذا تعرف عن األقلية الكردية ، دراسة منشورة على شبكة المعلومات الدولية : زين اإلسماعيل ) ٣(

www. Iraqipapers. com 
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ـــى مســـار األثنيـــة        ـــة ، ) العـــرق ( كـــان للعامـــل الجغرافـــي الطبيعـــي أثـــر كبيـــر عل الكردي
فالتكوين الجبلي للمنطقـة عرقـل مـن ناحيـة . كرة لتكون هذا الشعب خصوصًا في المراحل المب

احتكــاك مختلــف المجموعــات التــي شــكلت تركيبــة الشــعب الكــردي ، ومــن ناحيــة أخــرى كــان 
وبفضـــل هـــذا الواقـــع . مخبـــأ طبيعيـــًا صـــقل القـــالع فـــي أوقـــات الحـــروب المتكـــررة والغـــزوات 

، وعمليــة اإلذابــة فــي الشــعوب المســيطرة  الطبيعــي اســتطاع األكــراد مقاومــة تهديــدات اإلبــادة
  . على األكراد ضمن حدود الدول التي يعيشون داخلها 

إن الخارطـــة الطبيعيـــة لكردســـتان حتمـــت إلـــى درجـــة كبيـــرة النشـــاط االقتصـــادي التقليـــدي      
لألكراد ، مثل رعي األغنام في المراعي الجبليـة الخصـبة ، وظلـوا مـن منتصـف القـرن التاسـع 

ون نسبة الثلـث مـن كردسـتان ، عبـارة عـن قبائـل بدويـة ال تعنـيهم الحـدود الوطنيـة ، عشر يمثل
حتــى قيــام الحــرب العالميــة األولــى ، حيــث كــان للطــابع القبلــي أثــره ، والــذي كــان يغلــب علــى 
األكــراد فــي افتقــاد عنصــر الوحــدة ، إذ أن كــل قبيلــة كانــت تقــوم علــى مصــالحها الذاتيــة دون 

  . )١(رًا للموقع الجغرافي المتباعد القبائل األخرى ، نظ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
(1)O' Balance, Edgar, P.33 Kurds Revolt 1961. London 1963. p. 31 
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  : اللغة عند األكراد 
يتحــدث األكــراد لهجــة أو لغــة هنــدو ـ أوروبيــة ، قريبــة الشــبه مــن اللغــة الفارســية الحديثــة      

كرمـــانجي : األولـــى: ولكـــن ال يمكـــن الخلـــط فـــي المفـــردات وتركيـــب الكـــالم ، وتوجـــد لهجتـــان 
  . )١(، والبلدان السوفيتية ، وشمال العراق ا أكراد تركيا وسوريا، ويتكلم بهالشمال والغرب 

ويـتكلم بهـا أكـراد إيـران وشـرق  SORANIكرمانجي الجنوب ، وتسـمى سـوراني : والثانية    
العراق ، وفي هذه البالد التي تقع في الوسط ، فـإن مجـرى نهـر الـزاب الكبيـر هـو الـذي يحـدد 

  . ويفصل بينهمااللهجتين 
تعمل األكــراد حــروف الطباعــة العربيــة لتســجيل لغــتهم مثلمــا فعــل الفــرس ، غيــر أن واســ     

  . )٢(األكراد في أرمينيا وفي تركيا استخدموا الحروف الالتينية في الكتابة 
اللغة الكردية مستقلة تمامًا ، ولهـا تطوراتهـا التاريخيـة ، وال تقـل قـدمًا عـن اللغـة الفارسـية      

هــم الــروابط المعنويــة التــي تــربط أفــراد القوميــة الكرديــة ، إذ أنهــا واســطة ، وال ريــب أنهــا مــن أ
لنقل األفكار والمكتسبات والتراث الحضاري بين األجيال ، كما لهـا تـأثير كبيـر علـى عواطـف 

    . األكراد 
والجدير بالذكر أن األكراد في العراق وٕايران يسـتخدمون األبجديـة العربيـة فـي الكتابـة أمـا      
كــراد فــي االتحــاد الســوفيتي ســابقًا فيســتخدمون األبجديــة الروســية ، أمــا أكــراد تركيــا وســوريا األ

   . )٣(فيستخدمون األبجدية الالتينية 
والواقــع أن األكــراد اســتخدموا فــي لغــتهم ألفاظــًا مــن اللغــات المجــاورة الــثالث لهــم ، وهــي      

كمـا أن بعـض المنـاطق الجبليـة التـي يعـيش  اللغة العربية ، واللغة التركية ، واللغـة الفارسـية ،
بهــا األتــراك عزلــت األكــراد عــن بعضــهم الــبعض إلــى حــد مــا ، ولهــذا تنوعــت لهجــاتهم حتــى 
أصبح من الصعوبة أن يفهم بعضهم البعض ، وهـذا أمـر طبيعـي مـن وجهـة النظـر الجغرافيـة 

وفــي شــرق نهــر ، علــى أنــه لــم تــزل هنــاك أســس عامــة مشــتركة فــي بنــاء القواعــد واأللفــاظ ، 

                                            
 . ٢٢ص  سابق ، مرجع : محمد فتحي الشاعر ) ١(
 .  ١٣٤ـ  ١٣٢مع األكراد ، ص : توماس بووا ) ٢(
 .  ١٥١، ص  مرجع سابق تاريخ األكراد ، : توماس بووا ) ٣(
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الــــزاب الكبيــــر إلــــى المنــــاطق الكرديــــة اإليرانيــــة والروســــية ، حيــــث توجــــد أربيــــل والســــليمانية ، 
أمـا فـي محافظـة . انيةالسـور  فاللهجة السـائدة هـي اللهجـة) عاصمتها كركوك(ومحافظة التأميم 

   . )١(دهوك العراقية فاللهجة السائدة هي البهدنانية ، وكذلك في تركيا 
نتيجــة هــذا التقســيم أن تطــورت اللغــة فــي اللفــظ بحكــم التباعــد واالخــتالط مــع عــدة كــان و      

 أقـــوام ومـــنهم الفـــرس واآلشـــوريين والكلـــدانيين ، حتـــى كـــان تقـــارب كلـــي بينهمـــا ، األمـــر الـــذي
، والتـــي يســـتعملها اليـــوم ســـكان شـــرق الـــزاب ) ورانيـــة كال( تطـــورت معـــه اللغـــة حتـــى ســـميت 

يــة اإليرانيــة ، وتشــمل ألويــة أربيــل والســلمانية وكركــوك ومنــدلي، الكبيــر ، إلــى المنــاطق الكرد
، والتــي يســتعملها كافــة األكــراد القــاطنين إلــى شــرق الــزاب الكبيــر ، وهــي ) البهدنانيــة(ومثلهــا 

لواء الموصل وكافة أكراد تركيا وسـوريا ، ولمـا كـان لهـا حـروف خاصـة بهـا ، فلقـد اسـتخدموا 
   .  )٢( رسية ، ثم الالتينية بمقياس أضيقفافي كتابتها األحرف العربية وال

لكــن الخــط الفاصــل بــين هــاتين المجمــوعتين لــيس واضــحًا ، وقــد تتــدخل اللهجــات لــدى      
  سكان المنطقتين ، ومن المعلوم بأن هذا التعدد في اللهجات واالختالف في أسلوب الكتابة 

  . )٣(ن في بلدان مختلفة ما يعرقل تطور العالقات الثقافية بين األكراد المقيميهو 
اختلف العلماء والمؤرخون حول أصل اللغة الكردية ، هل هي إيرانية األصـل ، أم غيـر      

مــن اإليرانيــة ، ويوافقــه إيرانيــة ؟ فالمستشــرق ســيدني ســميث ينقــي كــون اللغــة الكرديــة مشــتقة 
لكردية واإليرانيـة ، حيث يرى أن اللغتين ا) أحمد فوزي ( الرأي كتاب كثيرون منهم على هذا 

وٕان اتصــــلت إحــــداهما بــــاألخرى ، إال أنهمــــا تختلفــــان عــــن بعضــــهما الــــبعض فــــي المفــــردات 
وتركيب الجمل والنطق ، فالكردية حسب وجهة النظر هذه تتصل بمجموعـة اللغـات الشـمالية 
الغربيــة فــي إيــران ، فــي حــين أن اللغــة الفارســية الحديثــة تتصــل بمجموعــة اللغــات الجنوبيــة 

  . )٤( بية في هذه البالدالغر 

                                            
 .  ٢٧م ، ص ١٩٦٣قاسم واألكراد ، خناجر وجبال ، الشركة العربية للنشر ، القاھرة ، : أحمد فوزي ) ١(
 .  ٢٨، ص  نفسه: ، وأحمد فوزي  ١٤٩ـ  ١٤٨مرجع سابق ، ص : جرجيس جبرائيل ھومي ) ٢(

(3) Edmonds C.J Kurds, Turks, and Arabs, London . Oxford University Press 1957.P73  
 .  ٥٧المرجع السابق ، ص : أحمد تاج الدين ) ٤(



٥٥ 
 

 

إال ورغم وجود بعض اإلبداعات األدبية من شعر وقصة وخالفه ، كتبت باللغة الكردية،     
أن عدم وجود حياة مدنية مستقرة ، وحكومة مركزية وطنية ، أدى إلى عدم وجود أدب قـومي 

د علــى مكتــوب ومســجل ، يحفــظ اللغــة الكرديــة مــن غــزو اللهجــات واللغــات األخــرى ، ويســاع
توحيـــد اللهجـــات الكرديـــة ، لـــذلك نجـــد أن اللهجـــات تختلـــف بـــاختالف القبائـــل الكرديـــة ، بـــل 
باختالف المناطق أيضًا ، وتفسير ذلك أن هذه اللهجـات قـد نشـأت مـن اللغـة الميديـة القديمـة 

فمثًال القبائل التي تسكن بين نهر الـزاب . ، أما في العراق فتختلف اللهجات باختالف القبائل
فتــتكلم اللهجــة الكرمانجيــة ، أمــا لــواء ) قبائــل البادينــان ( األرمينيــة ) وان ( ، وحــدود ألعلــى ا

الســـليمانية فيـــتكلم أكـــراده اللهجـــة الســـورانية ، وتختلـــف اللهجـــات عـــن بعضـــها اختالفـــًا جـــذريًا 
لدرجة أن الكردي قد يجد صعوبة فـي التفـاهم مـع أخيـه الكـردي الـذي يـتكلم لهجـة بعيـدة عنـه 

)١( .  
لذلك يبذل األكراد محاوالت مضنية لتوحيد اللهجات والعمـل علـى جعـل اللهجـة السـورانية     

وبالفعـل تـم طبـع ، وهي لهجة السليمانية العراقية هي اللهجة السائدة واللغـة الرسـمية لألكـراد ، 
، وجـرت محـاوالت لوضـع كمـا صـدرت بهـا بعـض الصـحف المحليـة  بعض الكتب بهذه اللهجـة ،

للهجة السورانية لتعميمها على األكراد ، ومن هذه المحاوالت ما قام به السيد توفيق ،  أبجدية
وهو الوزير العراقي، وعضو مجلس األعيان، وهو كـردي األصـل ، والـذي بـذل جهـدًا مضـنيًا 
فــي هــذا المضــمار ، وقــد انضــم إليــه بعــض علمــاء اللغــة ، الــذين حــاولوا وضــع قواعــد النحــو 

بكلمــات فارســية قديمــة ، بــدًال منهــا يــة مــن هــذه الكلمــات الدخيلــة وٕاحاللهــا الكردوالصــرف للغــة 
    . )٢(وتشجيع الشعراء الوطنيين على استخدامها

ويقـــول األســـتاذ رفيـــق حلمـــي فـــي محاضـــراته التـــي ألقاهـــا علـــى طلبـــة المدرســـة الثانويـــة      
ويـــة بأبجديـــة البهل ت اآلريـــة الشـــرقية متفرعـــة مـــنإن اللغـــة الكرديـــة كســـائر اللغـــا: " بالموصـــل

مســـتقلة ، مشـــابهة لألبجديـــة اآلشـــورية واألرمينيـــة ، وبمجـــيء اإلســـالم أهملـــت هـــذه األبجديـــة 
الكرمانجيــة ، : اكتفــاءًا باألبجديــة العربيــة ألنهــا لغــة القــرآن ، وهــي تنقســم إلــى أربعــة لهجــات 

                                            
 .  ١٨٥الكرد وكردستان ، مرجع سابق ، ص : محمد نجم الدين النقشبندي ) ١(
 .  ٥٨جع السابق ، ص المر: أحمد تاج الدين ) ٢(
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اللغـــة البهلويـــة  هجـــات إلـــىواللهجـــة اللوريـــة هـــي أقـــرب الل. لجورانيـــة ، واللوريـــة ، والكلهريـــةوا
، ولعــدم تــأثرهم كثيــرًا بالكلــدان ويــة األولــىاأللــوار مــن مركــز البهل، نظــرًا لقــرب مكــان القديمــة

   . واآلشوريين 
نخلــص مــن هــذا إلــى أن األكــراد مــن أقــدم األمــم اإليرانيــة التــي كونــت حضــارة عظيمــة      

ها مـن وادي السـند شـرقًا ظلت مزدهرة فترة من الزمان في هضبة إيران الكبرى ، وامتد سـلطان
، إلــى وادي جدلــة والفــرات غربــًا ، كمــا أن اللغــة الكرديــة كانــت لهــا الســيادة تحــت اســم اللغــة 

يـة الرومانيـة األولـى ، فـي جميـع بلـدان اإلمبراطور ) لغـة األبطـال المحـاربين ( البلهلوية ، أي 
    )١(.م .ق ٣٣٣عليها اإلسكندر المقدوني سنة  والتي قضى

ي اللغـــة الكرديـــة إلـــى عائلـــة اللغـــات الهنـــدو ـ أوروبيـــة ، مـــن أســـرة الهنـــد اآلريـــة تنتمـــ     
( ، وهــي اللغــة التــي دونــت بهــا ) االفســتائية ( ، وتمتــد جــذورها تاريخيــُا إلــى اللغــة ) اإليرانيــة(

  . كتاب زرادشت المقدس ، بأسلوب شعري غنائي ) االفستا 
 المفـردات والتعـابير االفسـتائية  بـبعض الحتفـاظباويـة لهوعلى أنقـاض األفسـتائية قامـت الب    

الفارســـية (دريـــة دبيـــة ، حتـــى مـــا بعـــد ظهـــور اللغـــة األوبقيـــت البهلويـــة محتفظـــة بمكانتهـــا األ
    )٢() . الحديثة

فاللغة الكردية موضوع بحث وجدال دائم ، قدر ما هو التاريخ الكردي نفسه ، أهـي لغـة      
ن المناقشات العلميـة اللغويـة ، أمكـ ات ؟ فإذا ما تحاشيناواحدة بعدة لهجات ؟ أم هي عدة لغ

القول بأن اللغة الكردية هي لغة منفردة ، تنتمي إلى المجموعة اآلرية من قسم اللغات الهند ـ 
  .  أوروبية

، وهـي لغـة اشــتهرت بتعـدد لهجاتهــا ، وقـد نجحــت جهـود توحيــد اللهجـات إلــى حـد كبيــر      
  .)٣(لجنوبية ، وهي لغة مدينة السليمانية وجوارها اعتمدت اللهجة الكورانية ا

                                            
 .  ٦٠،  ٥٩، ص نفسه المرجع ) ١(
 .  ١٤٨مرجع سابق ، ص :  مازن بالل) ٢(
 .  ٣٢،  ٣١مرجع سابق ، ص : منذر الموصلي ) ٣(
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وقد برهنت الدراسات واألبحاث بأن الكردية لغة حية ، لها تاريخهـا وخصوصـياتها كلغـة      
مســتقلة ومتطــورة ، شــأنها شــأن اللغــات الحيــة األخــرى ، كاللغــة التركيــة والفارســية ، وتطــورت 

لـــبعض القبائـــل ة والخصوصـــية االجتماعيـــة بســـبب العزلـــعـــن اللغـــة الكرديـــة األم عـــدة لهجـــات 
ابتعادها الواحدة عن األخرى ، وكان األتـراك يحـاولون دومـًا منـع اللغـة الكرديـة مـن ، الكردية 

التطور كلغة مكتوبة ، وكذلك كانت السلطات تتـدخل فـي شـئون المطبوعـات ، ممـا أدى إلـى 
   )١(.الحيلولة دون جعل هذه اللغة لغة مكتوبة 

عتقــاد الســائد إلــى وقــت قريــب أن اللغــة الكرديــة لغــة مشــتقة عــن الفارســية ، أو كــان اال     
محرفة عنها ، وقد ثبت عكس ذلك تمامًا حيث اتضح أن الكرديـة ليسـت أيضـًا لهجـة فارسـية 

أن اللغتـين ، صـحيح مميزاتهـا الخاصـة وتطوراتهـا القديمـة محرفة ، بل هي لغة آرية نقية ، لها 
إال أن الفــرق شاســع بينهمــا ، ونقــاط االخــتالف عديــدة ، ســواء فــي  متصــلتان بصــلة النســب ،

ة الخاصــة بلغــتهم قبــل المفــردات ، أو النحــو ، أو النطــق ، وكــان األكــراد يســتعملون األبجديــ
    )٢(.اإلسالم

  
        

    
  
  
  
  
  
  

                                                                                                

                                            
 .  ١٤٩مرجع سابق ، ص : مازن بالل )١(
 .  ٣مرجع السابق ، ص : حامد محمود عيسى ) ٢(
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  : الحياة االجتماعية والدينية عند األكراد : ثالثا
األكــراد قبائــل تنقســم إلــى قبائــل رحالــة وقبائــل حضــر مســتقرة ، حيــث تعــيش األولــى علــى      

األكثر في شمال ما بين النهرين ، وعامة يقطن األكراد المنطقة الجبليـة التـي تفصـلها الحـدود 
راق وســوريا واالتحــاد الســوفيتي الســابق ، حيــث يوجــد عــدد كبيــر الحاليــة بــين إيــران وتركيــا والعــ

، ويصـف نكتـين األكـراد بـأنهم مينيا ، وكـذلك فـي جمهوريـة جورجيـامن األكراد في جمهورية أر 
عيشة شبيهة  في قبائل كانوا يعيشونالذين ائتلفوا ، شعب قد تكونوا من الرعاة ومربي األغنام 

اسـتوطنوا األراضـي السـهلة ، ومـن أصـحاب الحـرف البيتيـة ، بالبداوة ، ومـن المـزارعين الـذين 
وهــم يمارســون تجــارة نشــطة مــع جيــرانهم مــن المســيحيين واليهــود، وفضــًال عــن ذلــك فــإن المــرء 
الكـــردي قـــد تمكـــن مـــن اكتســـاب القـــدرة والمهـــارة فـــي ممارســـة األعمـــال التكتيكيـــة والفنيـــة التـــي 

  . م أدخلتها الصناعات النفطية الحديثة إلى بالده
إن هــذا الطــراز مــن المعيشــة لــه أثــره الطبيعــي علــى شــيم الكــردي ، حيــث أنــه واقــع تحــت      

تـــأثير هـــذا العامـــل المـــزدوج ، عامـــل الصـــراع المتواصـــل مـــع الطبيعـــة واإلنســـان مـــن جهـــة ، 
وعامل مقتضيات التربية القبائلية التي تعد مـن العوامـل المكونـة للسـجايا الكرديـة الخاصـة مـن 

الثالثيـة المتكونـة مـن الشـجاعة وقـوة ، تلك السجايا المتميزة والمميزة لألرسـتقراطية  جهة أخرى
الحصــافة فــي الســلوك ، وروح الفروســية النبيلــة ، وتحــافظ القبائــل الكرديــة علــى التقاليــد العامــة 

)١(  .  
ًا من الصعب جـدًا ذكـر وتعـداد جميـع القبائـل الكرديـة ، لكـن هنـاك قبائـل لعبـت دورًا هامـ     

  : في تاريخ الكرد ، ويحتفظون بشهرة واسعة ، ففي العراق مثًال القبائل التالية 
    Hamawendـ وهماوند  Khoshnawـ خوشناو  Akoـ أكو  Pijdenبيجدن    

  .  Libaniـ ليباني   Herkiهيركي    
ن ـ اردال   Mukriـ مـوكري    Bilbasـ البلبـاس    Shikakشـيكاك  :   أما فـي إيـران    

Ardalan   ـ البختيانيBakatiyani   ٢(، والذين ال يعدون أكرادًا أصليين(  .  
                                            

 مرجع سابق ، األكراد مالحظات وانطباعات ، : ، مينورسكي  ٨ص لمحة عن األكراد مرجع سابق ، : توماس بووا ) ١(
 .  ٥٠،  ٤٩ص 

 .  ٤٧تاريخ األكراد ، مرجع سابق ، ص : توماس بووا ) ٢(
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ـ الجابـالي  Zirikanـ الزركـان  Martusheـ مارتوس  Hakkariهيكاري : وفي تركيا     
  .   Heyderanـ الحيدران  Jabaliـ 

ـ  Dakuri ـ ودقـوري Miranـ ميـران  Milliـ المللـي  Baraziالبـرازي : وفـي سـوريا      
  .   Kikanـ الكيكان  Mersiniـ مرسيني  Haverkanهفيركان 

-Bedirفـــي العـــراق ، وكـــذلك بـــدرخان  Babanأمـــا العـــائالت واألســـر المشـــهورة مثـــل بابـــان      

Khan البرزانـــي ، دًا مـــن القبائـــل فـــي المنطقـــة نفســـهائلتـــان أمـــراء تحكـــم عـــدا، وهمـــا عتركيـــا فـــي
القبائـل التـي مـن ، تتألف من عناصر مختلفـة منذ عهد قريب ة قد شكل وكون قبيل المعروف كان

  .  )١(الكبير تعترف بالسلطة الدينية والسياسية لمشايخ برزان المقيمين على نهر الزاب 
أما من حيث الوضع االجتماعي فينقسم األكـراد إلـى قبائـل ، وتنقسـم القبائـل إلـى عشـائر      

المزارعـــون : ، والثانيـــة ) غـــوات األ( وهـــم الروســـاء  المقـــاتلين: لـــىتتكـــون مـــن طبقتـــين ، األو 
وبالنســــبة للعشــــائر الكرديــــة . والرعايــــا ، والعشــــيرة الكرديــــة تتكــــون مــــن مجموعــــة مــــن األســــر 

، أكثــر مــن أن تكــون رابطــة الــدم ، والواقــع أن ) األرض ( فــالروابط بــين أفرادهــا هــي رابطــة 
جميعهــا لعــائالت المختلفــة أنســابها ســكنت األســر واالعشــيرة الكرديــة تعــود إلــى أن مجموعــة مــن 

  . الكرديةفازداد عددهم على مر العصور واألزمنة ، وتكونت العشيرة ، منطقة معينة ومحدودة
ويفضــل الكــردي حرفــة الرعــي ألنهــا بعيــدة عــن كــل مضــايقة ، والشــك أن حيــاة الكــردي      

يـرون أن العمـل فـي الرعـي المنطلقة تنمي فيـه الشـجاعة ، نتيجـة للمخـاطر التـي تحـيط بـه ، و 
  .  )٢(يجعل اإلنسان رجًال قوي الشكيمة 

كمـــا يتميـــز الشـــعب الكـــردي بخصـــالة القوميـــة الخاصـــة بـــه ، وذلـــك بتـــأثير صـــراعه مـــع      
الطبيعـــة ومـــع األعـــداء ، فالصـــفات المشـــتركة لهـــذا الشـــعب هـــي اســـتعداد دائـــم للقتـــال ، فلقـــد 

وأيضــًا يمتــاز األكــراد بنظــامهم العشــائري .  )٣( علمــت الحيــاة الكــردي أن العــالم ملــك للشــجاع
وروحهــم القبليــة ، بــاألكراد كـــانوا يعيشــون فــي جماعــات بمعـــزل عــن المجتمــع المحــيط بهـــم ، 

  . حسب التعبير المتداول ) دولة داخل دولة ( فنراهم يشكلون 
                                            

 . ٤٧ص نفسه ) ١(
 .  ٢٦مرجع سابق ، ص : محمد فتحي الشاعر ) ٢(
 .  ٣م ، ص ١٩٦٧، القاھرة  ١قصة األكراد في العراق ، دار النھضة العربية ، ط : أمين سامي الغمراوي ) ٣(
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قالل كانــت المجتمعــات العشــائرية إلــى عهــد قريــب تتمتــع بشــيء كبيــر مــن النفــوذ واالســت     
القضــائي واإلداري، الــذي يعتمــد علــى الحــق العرفــي ، ولــيس الحــق المــدني ، ولــم يشــعر أفــراد 
العشــائر منــذ عصــور طويلــة إلــى ضــرورة الخضــوع لتنظــيم سياســي أو إداري غيــر العشــيرة ، 

  . ولقد كان الجميع من أهل القبائل والعشائر يدينون لزعيم القبيلة 
إيمــان راســخ ، وٕانمــا فــي أحيانــًا كثيــرة عــن فقــط قيامــًا بالواجــب بــة زعيمــه لــيسويلبــي الكــردي رغ   

أكثـر مـن إلى قادتهم  ، فرجال القبائل في مساحات واسعة من كردستان يكنون الوالء واندفاع عنيف
   . )١(السلطات ، أو غيرها من نت السلطة العثمانية كسلطة دينيةسواء كا، رجال السلطة

عـــن حيـــاة أرضـــه ، فهـــو شـــأنه شـــأن اإلنســـان العربـــي  إن شخصـــية الكـــردي ال تنفصـــل      
القــديم ، ارتــبط بــاألرض والصــحراء ، فــالكردي يعــيش بــاألرض ، فكانــت الزراعــة والرعــي أهــم 
الحرف التي عمل فيها ، والطبيعة لها في نفس اإلنسان الكردي مكانة خاصة ، وحيـاة البـداوة 

، وعدم االستقرار ، كما علمتـه الصـبر  الصحراوية علمت الكردي عادة الحل والترحال والتنقل
على المكاره ، واحتمال الشدائد ، وربت نفسه على شظف العيش والخشونة، واالقتصـاد وعـدم 
التبـــرم والشـــكوى ، وجعلـــت منـــه محبـــًا للمغـــامرة ، وجبلـــت شخصـــيته علـــى التمـــرد وعـــدم قبـــول 

كـراد راعيـة المواشـي ـ هلمـوت كريسـتوفر إلـى أ/ الضـيم ، وقـد قسـمهم عـالم االجتمـاع الـدكتور
األكراد المزارعين ـ أكراد محاربين ، وهم الـذين يعيشـون فـي المـدن ، وعلـى المنـاطق الحدوديـة 

  . )٢(، ويعتمدون في تأمين معيشتهم الشخصية أحيانًا على القتال والسلب والنهب 
ي يكــاد والكــردي معــروف باحترامــه الشــيديد للنســاء، وتعــدد الزوجــات فــي المجتمــع الكــرد     

فـالكردي يحتـرم زوجتـه ويحفـظ لهـا ... يعتبر ظـاهرة غيـر موجـودة ، إال نـادرًا ولظـروف ملحـة 
ذاتهــا وشخصــيتها فــي بيتهــا ، وال يضــيق عليهــا فــي اإلنفــاق ، وال يجبرهــا علــى العمــل ، وهــي 
كذلك أكثر تحضرًا، وأكثر إيجابية ، تتمتع بجانب كبير من الحريـة الشخصـية  وهـي تسـتطيع 

   . )٣(كل شئون الحياة األسرية بمفردهاولى أن تت

   : أما بالنسبة إلى الدين أو الحالة الروحية      
                                            

 .  ١١مرجع سابق ، ص : حامد محمود عيسى على ) ١(
 .  ٥١مرجع سابق ص: ، وأحمد تاج الدين  ١٥٩ء نجم الدين النقشبندي ، ص مرجع سابق ، ترجمة اللوا: الكرد وكردستان ) ٢(

(3) Dr. Gus Ther, Deschner, saladins sones. P, 23  ,   2000.   
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علــى األرض والــدم مــن الجانــب الــديني الــذي تشــبع المجتمــع الكــردي الــذي ترســخ كيانــه      
، فكــان االرتبــاط الروحــي للســكان الموجــودين ظهــر عليــه بوضــوح فــي حياتــه اليوميــةغالبــًا مــا ي

فـي الموجـودين ، وكـذلك )وان ـ أورميـة(ول بحيرتـي ، وحـفي المناطق الكائنـة شـرق دجلـة ياً حال
) م٦٤٢ـ  ٢٢٤(شـمال شـرق العـراق محصـورًا قبـل اإلسـالم فـي إطـار اإلمبراطوريـة الساسـانية 

الدولة ، ثم بعد ذلك في عهد البارثيين ، وجد مبشرين ، والتي كانت دين )١( الديانة الزرادشتية
وجماعـــات يهوديـــة تعمـــل ضـــد الســـكان الملحـــدين مـــن عبـــدة األشـــجار والشـــمس ، مســـيحيين، 
   . )٢(ون قرابين وضحايا من أجل الشيطانوكذلك يقدم

الســني ، اتبعــوا المــذهب كــراد ضــمن حــدود الدولــة اإلســالميةودخــول األأمــا بعــد ظهــور اإلســالم    
، والديانــة اإلسـالمية عنــد  مالتـي كانــت منتشـرة قبــل مجـيء اإلسـالبعـد حالـة الوثنيــة والـديانات 

ــــأثير األكــــراد  ــــد تحــــت ت ــــى حــــد بعي ــــرهم الشــــيوخ الروحــــانيين ، واقعــــة إل ــــة وأكث يتبعــــون الطريق
  . اسة ياللتين قد تلعبان في بعض الحاالت دورًا هامًا في الس )٤(، والقادرية )٣(النقشبندية

                                            
ام .ق ٦٦٠ادشت في بلدة مكري الواقعة في قلب كردستان عام ولد زر )١( م ، وأصله من أزربيجان ، .ق ٥٨٣م ، وتوفي حوالي ع

ام  ر ع  م .ق ٣٣١نشر دعوته أوال في بلخ فانتشر منھا إلى فارس وأصبحت ديانة الساللة األخمينية ، التي قضى عليھا اإلسكندر األكب
رنين أي من . اسانية حتى الفتح اإلسالمي وجعلھا اردشير األول مذھب الدولة الس وقد احتفظ المذھب الزرادشتي بمكانته طوال نحو ق

ذا .ق ٣٣٠ـ  ٥٥٠سنة  إن ھ ا ، ف ي حولھ بالد الت م ، وبالرغم من حملة اإلسكندر األكبر وفتوحاته وأثرھا على الحياة في إيران وفي ال
ين وإن لم يعتد دين الدولة ، المذھب بقي منتشراً في فارس  اني الميالدي رنين األول والث كما ازداد انتشاراً ورسوخاً حتى أصبح في الق

ة أخرى ، من جھة ) اإلغريقية ( قوة ھائلة طالما نافست في تلك الحقبة الحضارة الھلينية  ة من جھ ا اإلمبراطوري ا . وحكومة روم أم
ا ك م ذه  الرسالة أو التعاليم التي دعا إليھا زرادشت فلم تكن سماوية ، ذل دور ھ د ، وت ا بع ك فيم ان أتباعه ادعوا ذل رره ھو ، وإن ك ق

م  ه زرادشت ل التعاليم حول فكرة أساسية ھي أن الحياة الدنيا إنما ھي صراع بين الخير والشر ، على أن ھذا الصراع الذي تحدث عن
د " .. ل فليست سوى قلب اإلنسان أما ساحة القتا: إن الخير والشر في حرب أزلية " يكن النزاع الذي قصده تولستوي بقوله  ك  وق ذل

دين   Avestaجمعت ھذه التعاليم وأمثالھا منذ القدم في الكتاب المسمى أفستا  ذا ال د سلطان ( . وھو الكتاب المقدس ألھل ھ ى أحم : من
اھرة ،  ى ، دار األحمدي للنشر ، الق ة أول ران ، طبع يم ،  :العلمي  ، وشريف١٢٦م ، ص ٢٠٠٨تاريخ األكراد في إي اب سين ج كت

 .  ) ٢٢٥م ، ص ١٩٧٨الثاني ، الطبعة الثالثة ، بيروت الجزء 
 .  ١٠٢مع األكراد ، مرجع سابق ، ص : توماس بووا ) ٢(
راد ، وتعدت : الطريقة النقشبندية ) ٣( راك والعرب واألك ين األت ھي من أشھر الطرق الصوفية اإلسالمية ، وانتشرت ب

دين البخاري ، إلى مختلف الشعوب اآلخذة با اء ال بندي ، نجل بھ د النقش إلسالم ، وھي تسمية فارسية مؤسسھا الشيخ محم
ا  ل مبادئھ بندي ، وتتمث د النقش ن حسين ، الشھير بخال د ب وانتشرت بين األكراد ، وكان أشھر علماء  الكرد ھو المولى خال

اء دم عوائلھم وقدسفي التمسك  دون بنق ة الشديد بتعاليم اإلسالم ، ويعتق درتھم الروحي ون بق . ية أضرحة أجدادھم ، ويؤمن
دين  ١٢٦م ، ص ٢٠٠٨للنشر ، القاھرة  دار األحمدي  ١إيران ، ط تاريخ األكراد في: منى أحمد سلطان  د ال ، الشيخ فري

  .  ٣،  ٢م ، ص ١٩٩٧بن صالح الھاشمي ، الطريقة النقشبندية بين ماضيھا وحاضرھا ، دار العبد للنشر ـ تركيا 
ذات ) ھـ ٥١٦ھـ ـ٤٧٠( الطريقة القادرية تأسست على يد الكردي عبد القادر الجيالني ) ٤( ار ال ى إنك ا عل وم بمادئھ ، وتق

ة  والتقرب إلى هللا من خالل نضال النفس والدعوة إلى عمل الخير لجميع البشر مھما كان دينھم أو جنسھم ، وتعتبر القادري
 ) .  ١٢٩مرجع سابق ، ص : تاريخ األكراد : توماس بووا . ( ھم األخالق اليومية للبشر مقياساً إليمان
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ردسـتان ، وهـي بعيـدة وٕالى جانب ذلك نجد الكثير من البدع الدخيلـة علـى اإلسـالم فـي ك     
فــي  )١(جماعــة أهــل الحــق كــل البعــد عــن حقيقــة الــدين اإلســالمي ، كالشــعائر الموجــودة عنــد

) الكأكـائيين(إيران ، واليزيديين وأكثرهم يعيشون في العراق ، وأهل الحـق يطلـق علـيهم أدمونـد 
)٢(  .  

ي فتــرة العصــور كانــت المجوســية هــي الديانــة الرســمية فــي كردســتان قبــل ظهــور اإلســالم فــ   
  . )٣(الوسطى ، وتقوم على مبدأ االعتراف بوجود الخير والشر 

تعتنـــق غالبيـــة األكـــراد الـــدين اإلســـالمي منـــذ أن دخـــل كردســـتان فـــي النصـــف األول مـــن      
م ، وفتح سعد بن أبـي ٦٣٧القرن السابع الميالدي ، حيث فتح المسلمون تكريت وحلوان عام 

م دخلت مدينة شهرزور في نور اإلسـالم ، ٦٤٣، وفي سنة  وقاص الموصل ومناطق األكراد
وقد لوحظ أن األكراد كانوا يفضلون الخوارج ، وذلك في بداية تحولهم لإلسالم حتى إن بعضًا 

  .  )٤(منهم تشيع أي أصبح على المذهب الشيعي 
دي ، وأكثر األكـراد مسـلمون علـى المـذهب السـني ، وذلـك منـذ بدايـة القـرن العاشـر المـيال    

 ة اإلســالميوتفقهــًا فيــه ، وقــد أســهموا كثيــرًا فــي الــدعوة وهــم مــن أكثــر الجماعــات تمســكًا باإلســالم 
والمفســرون عــن اإلســالم ، وظهــر مــن بيــنهم الفقهــاء وجاهــدوا فــي فتــرة العصــور الوســطى دفاعــًا 

  .  )٥(ورواة الحديث وأصحاب الطرق الصوفية 
م ، أي ١٢٥٨م إلـى عـام ٦٣٦اإلسالمية من عـام  وقد ظلت كردستان جزءًا من الخالفة     

إلــى جانــب الــدين اإلســالمي  .)٦(مــن وســط آســيا العثمانيــة القادمــة قبــل دخولهــا تحــت الخالفــة 
يوجــد قســم كبيــر مــن األكــراد المســيحيين الــذين ينتمــون إلــى طائفــة النســاطرة ، وهــم يعتبــرون 

  . )٧(أنفسهم أحفاد بني إسرائيل 
                                            

ھناك من يقول إن ھذه الطائفة تعد ديناً خاصاً مستقالً ، وليس مذھباً إسالمياً ، وغالبية معتنقيه من األكراد : أھل الحق ) ١(
ة ، وفي أذربيجان ران الغربي اه من إي ة  ويتواجدون في داھوك ، وكركوك ، وفي جھات كرمنش ين سامي . ( اإليراني أم

 ) .  ٥٩م ص ١٩٦٧، دار النھضة العربية ، القاھرة ،  ١قصة األكراد في شمال العراق ، ط: الغمراوي 
 .  ٣٠،  ٢٩،  ٢٨لمحة عن األكراد ، مرجع سابق ، ص : توماس بوا ) ٢(
 .  ٥٩مرجع سابق ، ص : أمين سامي الغمراوي ) ٣(
 .  ٢٨٨، ص مرجع سابق : محمد أمين زكي ) ٤(
 .  ١٢٢تاريخ األكراد ، مرجع سابق ، ص : توماس بوا ) ٥(
 .  ٤الھيئة العامة لالستعالمات ، ص ) ٦(
 .  ٤مرجع سابق ص : حنان أخميس . د ) ٧(
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  : ائل الكردية في العراق والمؤثرة اجتماعيًا بالعراق وغيره من الدول هي ومن أهم وأشهر القب  

  . ويتمركزون في جبال جمجمال ديازيان :  الهماونـــد  
  . في شهرزور وحلبجة وخرمال :    الجــــاف

أشــهر قبائــل العــراق فــي زيبــار شــمال نهــر الــزاب الكبيــر فــي منطقــة جبليــة :  بــارزان        
  . ة شديدة الوعور 

   .)١(حية خانقين ، وهم زراع مستقرون يستقرون في لواء كركوك نا:  برزنجـــي 
  . يتواجدون في أقصى قضاء راوندوز : ادوستوبر  مانشير 

  . بين كركوك وخانقين في لواء كركوك :   الطابانيـــة 
  . شمال شرق أربيل :   الهـــركي  

  . )٢(حول السليمانية :   ابـــان البـ
  . زة شرق كردستان العراق وقرب الحدود اإليرانيةحول قلعة د:   در    بشـــ

  . شمال غرب الموصل وجبل سنجار :   اليزيديون      
  . جنوب لواء كركوك وفي سركلة زراع مستقرون :   الدلــــو   

  . ان شرق لواء الموصل جنوب بارز : لروجيالسروجي أو ا
  . ومن الحدود اإليرانية  بالقرب من خانقين:   الباجيــالن  

  .)٣(التركية شرق كردستان العراق على الحدود اإليرانية العراقية :   شمزينان      
هـــذه العشـــائر هـــي التـــي تشـــكل المجتمـــع الكـــردي ، وهـــي التـــي تضـــم معظـــم وحداتـــه       

لعشـائر مـع بين أبنائها يخرج الزعماء والقادة والثـوار ، وتـرتبط هـذه االعسكرية المقاتلة ، ومن 
بعضــها الــبعض بحكــم العصــبية القبليــة والمصــاهرة ، وبحكــم العاطفــة الدينيــة ، كمــا أن هنــاك 
أمـــور أخـــرى تحـــرك الكـــردي مـــن أجـــل الثـــورة والتمـــرد ،أهمهـــا شـــغف األكـــراد بالمغـــامرة وحيـــاة 
الســلب والنهــب ، كمــا أنهــم يتهربــون مــن قــانون التجنيــد اإلجبــاري النعــدام الشــعور بالمواطنــة 

  . هم ، ألنهم يخدمون دوًال تحرمهم حق المواطنة لدي
                                            

 .  ٤١مرجع سابق ، ص خناجر وجبال ، : أحمد فوزي ) ١(
 .   ٣٥مرجع سابق ص : السعيد رزق حجاج ) ٢(
 . ، دراسة منشورة على شبكة المعلومات الدولية  ٦بق ص مرجع سا: حنان أخميس ) ٣(
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إن البغــاء مجهــول تمامــًا عنــد الكــردي ، كمــا أن الكــردي ميــال بذاتــه إلــى االكتفــاء بزوجــة    
واحــدة ، وامرأتــه تتمتــع بســلطة كبيــرة فــي الحيــاة الداخليــة ، والكــردي فــالح نشــيط فــي حياتــه 

دة مــن كردســتان ، إذ يــرى كــم مــن الهمــة اليوميــة ، ويــدهش المــرء الــذي يطــوف األنحــاء البعيــ
  . والصبر قد بذال في سبيل انتزاع الثروة من الجبال القاحلة 

كــذلك بالنســبة للعاطفــة العائليــة لــدى األكــراد ناميــة جــدًا ، فهــم مخلصــون أعفــاء النفــوس ،    
لزوجـات موجـود مضيافون ، نساؤهم أكثر حرية من نساء الترك ، ويخرجن سافرات ، وتعدد ا

   .)١(فقط عند األغنياء 
وكما ذكر بأن الشعب الكردي معروف بالبسالة والشجاعة الحربية والقتاليـة ، لـذا ظهـر       

فــي صــفحات  مــنهم كبــار القــواد األكــراد ، والــذين كــان لهــم مــن الشــهرة والمجــد األثــر الكبيــر
األيــوبي دين صــالح الــ( ، مثــل القائــد المســلم ذي األصــول الكرديــة التــاريخ علــى مــر العصــور

يوسف صـالح الـدين بـن نجـم : اسمه الكامل و ، هذا السلطان العظيم ) وشقيقه الملك العادل 
م ، حكم مصر وسوريا ، وقاد المسـلمين فـي حـرب بيـنهم وبـين ١١٣٧الدين أيوب ، ولد عام 

وكان رجل إدارة ممتاز ، وبني القالع وفتح الطرق ، . الصليبيين هي الحرب الصليبية الثالثة
، وغطت شهرته شهرة أعظـم ملـوك وحفر القنوات ، وأسس القانون ، ونشر العدالة في البالد 

وقـــد مـــات صـــالح الـــدين علـــى فراشـــه عـــام  ، ) ريتشـــارد قلـــب األســـد(وأبـــاطرة أوربـــا وقتـــذاك 
  . م ، وقبره في سوريا بدمشق ١١٩٣
، وهــو مــن  وكــذلك كــريم خــان زنــد بــإيران فــي النصــف األخيــر مــن القــرن الثــامن عشــر     

سـالطين م ، وهو مـن أشـهر ١٧٦٩ـ١٧٦٠عشيرة أردالن ، وقد تولى عرش إيران بين عامي 
  .  )٢(إيران األكراد

وأيضًا كبار المؤرخين واألدباء أمثال ابن األثير من أرض الجزيرة ، وأبي الفداء الشهير      
م ، والمـؤرخ الكبيـر ملك حماة األيوبي ، والذي اشتهر كمؤرخ وعـالم جغرافـي إلـى جانـب الحكـ

إدريــــس البدليســــي ، بــــل وكثيــــر مــــن العلمــــاء والمفســــرين والمــــؤرخين الــــذين طبعــــت أســــمائهم 
  .  بصفحات التاريخ على مر العصور 

                                            
 .  ٥٤مرجع سابق ، ص : أحمد تاج الدين ) ١(

(2) Dr. Gunther, Deschner, saladins sones , p 56.  
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  مطالب األكراد القومية 
  

  )العراق ـ إيران ـ سوريا ـ تركيا ( الحالة العامة لألكراد في المنطقة : أوالً 

   . ن لتحقيق مطالب أكراد العراق دور البرازانيي: ثانياً                
  . ن فـي العـراقـثـورات البرازانيي) ١(                          
 .البرازانيون وجمھورية مھاباد الكردية ) ٢(                          

  .  الحزب الديمقراطي الكردستاني : ثالثاً           
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   :الحالة العامة لألكراد في المنطقة : أوالً 
منذ سالمي اندماجاً كامالً ساھم الكرد في الحضارة اإلسالمية بعد اندماجھم في المجتمع اإل    

وا دوراً  راً، ولعب يالدي إسھاماً كبي ابع الم اً دخولھم اإلسالم في الثلث األول من القرن الس ھام
  . )١(في سياسة الدولة اإلسالمية وشاركوا في مصيرھا

ظھر األكراد على مسرح األحداث التي غيرت من وجه التاريخ من خالل القائد الكردي       
لم صال وش اإلسالمية المس اد الجي تان وق ن أراضي كردس اء م ذي ج وبي ، وال دين األي ح ال

ة ام  متصدياً للغزو الصليبي وحرر بيت المقدس وأسس اإلمبراطوري ة في مصر والش األيوبي
د جيش صالح  ت، وتمتعوالحجاز ة باالستقالل ، حيث كانت تم ذه الدول كردستان في ظل ھ

  . لجنود في الحروب الدين والدولة األيوبية بالرجال وا

ارسو      تھم  جاءوا عندما جاء األكراد إلى كردستان من آسيا عبر بالد ف ى لغ محافظين عل
ام ودخلوا اإلسالم على المذھب السنيوأسلوب حياتھم ،  ، لجأوا على السلطان العثماني بعد قي

وا تحت السيف الشيعي الفارسي في أ دما وقع رن الخالفة العثمانية في اسطنبول عن ل الق وائ
ه من  ان في ا ك السادس عشر ، ولذلك عندما ضم السلطان كردستان إلى ممتلكاته ، اعترف بم

  : إمارات وعصبيات حاكمة ، وكان من أھمھا اإلمارات اآلتية 
  . ـ اإلمارة الصورانية في ھوديان ، ثم في جرير وأخيراً في راوندوز  ١

                                            
 ٧٩، ص  مرجع سابق : مھنا جالل يجيى ، محمد نصر ) ١(
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  . ـ اإلمارة البابانية في السليمانية   ٢
  . ـ اإلمارة البھدينانية في العمادية  ٣
   . )٢(البوتانية في جزيرة ابن عمر ـ اإلمارة  ٤

ى ولقد      ة اشتعلت عل ة مسرحاً لحروف دامي ة الحق أصبحت كردستان في مراحل تاريخي
نيةأراضيھا بين اإلمبراطوريتين الفارسية الشيعية  ة الس ة الصفوية والعثماني دئاً من معرك ، ب

ديران  رن ١٥١٤جال ن الق ع األول م ي الرب ة ف ة العثماني قوط اإلمبراطوري اءاً بس م ، وإنتھ
   . )٣(دولة العثمانية بين الحلفاء العشرين ، حيث تم تقسيم أمالك ال

ارات       دويالت واإلم راء ال اء وأم م رؤس م يق ك الحروب ل ه خالل تل اً أن ومن الغريب حف
ة  ة محاول ة بأي تالل الكردي ة االح ادة لمقاوم دويھا ج ين ع م ب يم بالدھ ديين ، ومناھضة تقس التقلي

ك ، يستعديھا ضد )الفرس واألتراك( ة أو تل ذه الدول ى ھ إن بعضھم انحاز إل ، على العكس ف
وا  راد أن يحمل ى األك ك الحرب ، فمن السھل عل وداً وضحايا تل خصمه جاعالً من شعبه وق

دى ز ة ل ة الراھن ذلك حسب السالح ضد بعضھم البعض ، وذلك حسب الحال رد ، ك اء الك عم
فأكراد البلد الواحد يحملون السالح ضد بعضھم منقسمين إلى  المصالح السياسية والعشائرية ،

  . جماعات وشيع متناحرة 

ارات      د ظھرت إم ا سبق فق ع األخرى دون  ونتيجة لم ا أن تبتل احرة ، تحاول كل منھ متن
ة نسجدوى ، وتسمح ھذه ال ً تطورات بظھور إمارات قوي ا تضعف لتحل بيا ا سرعان م ، لكنھ

ارات أن تسيطر ك اإلم ارة من تل م تستطع إم ك فل ة ، ورغم كل ذل ارة أخرى نامي  محلھا إم
  . )١(بمفردھا على كردستان كلھا 

ا و      ليمانية ، والتي تميزت بكونھ ة في الس ارة الباباني امن عشر ظھور اإلم شھد القرن الث
ك ال ة في ذل ارات الكردي وى اإلم ا أخذت تضعف بسبب الصراع أق ا سرعان م وقت ، لكنھ

م تكن في  ة فل ارة البھديناني ا اإلم ة ، أم ارة السورانية النامي األسري ، مما أفسح الطريق لإلم
و وذ الس ارة تحت نف انيين ، وت وذ الباب ارة تحت نف ابقتين ، فھي ت ارتين الس وة اإلم رانيين ، ق

   . )٢(فارتبط مصيرھا بھم 
لط      اني ضرورةورأى الس لطة  ان العثم ون الس تان لتك ي كردس ھرزور ف ارة ش اء إم إنش

ة الح ى رقاب درة عل ر ق ال كردستان العثمانية أكث ة دود في جب ، حتى تستطيع السيطرة التام
  . )٣(من ناحية الحدود اإليرانية عليھا 

م بإرسال    ة لھ ات التابع ام الوالي وال  كان الھدف الرئيسي عند العثمانيين ھو ضمان قي األم
ذلك  ا الباشوات ، ول الي دون أن يزعجھ ى إلى الباب الع ة إل د عھدت السلطات العثماني ي فق وال

رانيين   رار ھجمات اإلي بغداد بحق عزل وتنصيب باشوات كردستان ، والتي عانت من تك

                                            
 . ٩٩ص  ،مرجع سابق :عزيز سليمان نوارعبد ال) ٢(
 . ٦٩، ص  مرجع سابق : الحياة السياسية والحزبية في كوردستان : منذر الموصلي ) ٣(
 .  ٤٠٧م ، ص ١٩٦١، القاھرة  ٢الجغرافيا السياسية ، ط : دولت صادق ) ١(
 .  ٩٩، ص مرجع سابق : عبد العزيز سليمان نوار ) ٢(
 .  ١١٢ص  نفسه ، ) ٣(
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ين  ين أمالك كذلك الصراع المزمن ب م ب ع بالدھ انوا يستغلون موق ذين ك راد ، وال راء األك أم
  )١(.اآلخر حسب الظرف الراھن  ضد إلى أحدھمالعثماني والشاه اإليراني في االنضمام ان السلط

ن       رر م ل التح ن أج اح م ق الكف لكون طري راد يس ذ األك د أخ داث فق ك األح ة لتل وكنتيج
لطات ا عف الس تغلين ض رس مس اھات الف انيين ، وش الطين العثم دولتين س ي ال ة ف لمركزي

ك الحركات من ، وقد كانت المتصارعتين  ا ذات طابع انفصالي تل ز بأنھ راد تتمي اح األك كف
  . اقتصادي بسبب السياسات اإلقطاعية والضريبية لتلك الدولتين في المناطق الكردية 

ة العثمان    راً في أمور ولم تتدخل الدول ة كثي راقي ليمان ، مماليك الع د س يما في عھ ر الس الكبي
ا ومشكال) م١٨٠٢ـ  ١٧٧٩( دول ابسبب حروبھ ةتھا مع ال ى ألوروبي ، وكانت حريصة عل

ةبقاء ال ة العثماني ذلك كانعراق داخل حدود الدول ى العرب، ول ة إل ناد الوالي  ، أوت تتجنب إس
د هللا ، ولذلك رفعت األكراد حتى ال يستقلوا بالعراق ى الباشوية أحد المماليك وھو عب ا ، إل باش

والة )فرق تسد(واتبعت سياسة  ون إليتق، حيث كان ال ام السكانرب انوا ، سواء ى قسم من أقس ك
دما أراد أن ) فريق دون اآلخر( عرباً أم كرداً  ر عن ا الكبي ليمان باش ن س ا فعل سعيد ب ، مثلم
ققسم ، استعان بيتولى الحكم ائر المنتف وة من المماليك وبعش ى توسيع ھ ا عمل عل ة ، مم الكراھي

   .)٢(ن الكرد سريعوا الميل لفارس ي السيما أالمجتمع العراق، وتزايد تفكك بين العرب والكرد

رد       ى التم ب عل تطيع التغل داد ال تس ودة ببغ ي كانت موج كرية الت وات العس وحيث أن الق
اع  ك بإتب ة ، وذل وة الكردي ى تفتيت الق داد عل ل والة بغ د عم تمراً ، فق ان مس ذي ك ردي ال الك

ة  د(سياس رق تس راء) ف ب األم ق تألي ن طري ذكر ع الفة ال ى بعض ،  س راد بعضھم عل األك
تان،  اجم في كردس اً في موقف المھ ران دائم داد ، وكانت إي ولجوئھم إلى فارس ضد والة بغ

   .)٣(يرانيين على يد والة بغداد وكذلك غالباً ما كان ينتھي الموقف بطرد اإل

ا ذلك بالقيام لجأ األتراك إلى حيلة أو طريقة جديدة الحتواء العنصر الكردي ، وو     بإنشاء م
ذه اآل.)٤(يات الحميديةاليعرف باآل رق العسكرية أن الوكان الھدف الرئيسي من ھ ات أو الف لي

ة  رق الحميدي راد والف ين األك تكون أداة تأديبية ضد األكراد واألرمن ، وكذلك كان الصراع ب
ة ف ةأحد المالمح العادي ي المنطق ة ف اة االجتماعي د )١( ي الحي دأت في إنشاء م ارس ، حيث ب

ام  ة م ، ولكن ھذ١٨٩٢للكرد والتركمان والعرب ، إلعداد ضباط ھذه الفرق في ع ه المحاول
   . )٢(لم تستمر طويالً 

الً كان األكراد دائماً ما يتم استخدامھم كأداة في الصراع والتنافس       ريقين ، يحاول ك  بين ف
اة باستخدام الوصول للحكم والسيطرة عليه ، وھذا ما حدث عندما قام رج امنھم ا الفت ال تركي

د  م ، وق ه من الحك الي إلزاحت اب الع ة ضد الب ق اضطرابات داخلي ي خل ة ف العناصر الكردي
ة  بت منطق ة اكتس ران أھمي رب إي راق ، وغ مال الع ول وش رق األناض ي ش تان ف كردس

                                            
 .٤٠م ، ص ١٩٩١، مطبعة األمانة ، القاھرة  ١األكراد واألرمن في العصر الحميدي ، ط: السعيد رزق حجاج ) ١(
 .٣٨٦، ٣٨٥، دار المعرفة ، االسكندرية ، ص ) م١٩٢٢ـ  ١٥١٦(تاريخ المشرق العربي : عمر عبد العزيز . د) ٢(
 .١٢٦م ، ١٩٥٨مطبعة السعادة ، القاھرة ) دراسة المسألة الكردية ( كردستان الكرد و: يحيى الخشاب ) ٣(
 .  ٢٠مرجع سابق ، ص : وليد حميدي ) ٤(
 . ١٤م ، ص ١٩٩١، لبنان  ١ترجمة عبدي حاجي ، ط) م١٩٢٣ـ١٩١٧(المسألة الكردية : الزاريف .س.م) ١(
 .  ٢٦م ، ص ١٩٩٢م ، مكتبة المدبولي ١٩٩١منذ بدايتھا حتى  المشكلة الكردية في الشرق األوسط: حامد محمود عيسى على ) ٢(
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 استراتيجية واقتصادية وسياسية في ھذا الصراع القائم بين بريطانيا وفرنسا وروسيا للسيطرة
   .)٣(ى آسيا ومنطقة الشرق األوسط عل

ى       ة األول رب العالمي دايات الح ع ب دأت م ي ب ة الت ة التاريخي ه أن المرحل ك في ا ال ش مم
اريخ كردستان ، وتحوالً م) م١٩١٨ـ  ١٩١٤( اً طرأ وما بعدھا تشكل منعطفاً كبيراً في ت ھم

ة  يتھا القومي ى قض ة  .)٤(عل رب العالمي ارك الح بت مع دما نش راد عن ن لألك م يك ى ، ل األول
زمھم  ة تل ا ، وال مصالح قومي دافعون عنھ م ي ة خاصة بھ م دول ن لھ م تك ا ، إذ ل مصلحة فيھ
للدخول طرفاً في النزاع الحربي ، وبرغم ذلك وجد األكراد أنفسھم قد جرفتھم أحداث الحرب 

راد د انضم األك ة ، فق ة والعراقي ين القوقازي ى الجبھت ال عل ي القت تراك ف ي  لالش ا ف ى تركي إل
ة ( الحرب  ة الديني ى العاطف راك، حيث نجح األ) استجابة إل راد  ت ين األك ة ب في إشعال الفتن

وريين واألرم ن األث يحيين م ال المس ى قت تھم إل ا وجھ ن ، حينم يحيين األرم ذين والمس ن ال
   . )٥(تحالفوا مع الحلفاء 

ال      الھم ح ي الحرب ح ة ف ائر فادح راد بخس د أصيب األك ي  وق رى ، والت عوب األخ الش
نھم  راك في أداء المھمات التي أسندت تورطت في الحرب ، ولك ر عون لألت م خي وا أنھ أثبت

انبھم ا ى ج راد إل تمالة األك والء إليھم ، وكذلك جھود األتراك العثمانيين في اس ى ال اداً عل عتم
ديني البحت  دت ال د وج ر، وق ذ األك ن الضروري أخ ه م وى الحرب أن ن ق ر م ين كثي اد بع

تان   مال كردس ي ش انيين ف ان والبريط روس واأللم الء ال ن العم ر م ط الكثي ار ، فنش االعتب
ين  ع االتصال ب ة من من ا في بوشھر اإليراني والجنوب ، حيث تمكن فاسموس قنصل ألماني
ل  ذلك رشوة قبائ ة ، ك ة السنجابي الكردي ق قبيل القوات الروسية والقوات البريطانية عن طري

الھور وك ة ك ية الكردي ود للقض ذل الوع ع ب ا م الء بريطاني ق عم ن طري ان ع وران وھورم
  )١(.جابي المتعاونة مع األلمان وتأليبھم على قبائل السن

ز       دعايا ضد اإلنجلي ذرائع لنشر ال ان ال راك وعمالء األلم وعلى الجانب اآلخر انتھز األت
  )٢(.مانية ضدھم بين صفوف األكراد ، حيث وقفت عدة عشائر كردية في السلي

ام       ة ع وات البريطاني د الق ع العراق في ي اً مباشر١٩١٧وق راق حكم وا الع د حكم اً م ، وق
ذاتي ھم ، كذلك وعودمتناسين وعودھم بتحرير العراق  م ال وع من الحك راد بن ل لألك منحوا ، ب

نجليز من م تمكن اإل١٩١٨شيوخ بعض القبائل العربية سلطات أكثر اتساعاً ، وبنھاية أكتوبر 
    )٣(.تت ھزيمة تركيا واضحة وتامة االستيالء على الموصل عندما با

وق       راف بحق ى الوعود بشأن االعت ة األول ارك الحرب العالمي اء مع وقد بذلت انجلترا أثن
بابھم  ز أس ان لإلنجلي راد ، وك يھم األك ا ف ة بم ة العثماني الشعوب التي كانت ضمن أمالك الدول

                                            
 .١٨م، ص ١٩٧١كردستان الحركة القومية الكردية ، دار الطليعة الكردية ، بيروت ، : جالل الطلباني ) ٣(
 .  ٢٩١م ، ص ٢٠٠٠، بيروت ،  ١ط) األكراد والبعث ( القضية الكردية في العراق : منذر الموصلي ) ٤(
رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب ـ جامعة عين (  ٥١اآلثوريين في العراق ، ص : يد الحيدري رياض رش) ٥(

 . م ١٩٧٢) شمس 
 .  ١٤المسألة الكردية ، مرجع سابق ، ص : الزاريف .س.م) ١(
 .  ٢٦١م ، ص ١٩٧١، مطبعة الفرقان ، بيروت  ٣تاريخ العراق السياسي الحديث ، ج: عبد الرازق الحسني ) ٢(
 .٣٧م ، ص٢٠٠٠، عين للدراسات والبحوث االجتماعية ، القاھرة  ٣تاريخ العرب المعاصر ، ط: رأفت غنيمي الشيخ.د) ٣(



٧٠ 
 

 

ألة الملالھتمام بالقضي ةوصل ة الكردية بسبب مس ة الكردي ذلك ووضعھا ذات األغلبي ألة ، ك مس
  .  )٤(بضمھا لتركيا كجزء من أراضيھااألراضي الواقعة شمال والية الموصل والخاصة 

ارب الكردي األرمني     ة لصالح التق ؤتمر الصلح، جرت الدعاي د م وأثناء االستعدادات لعق
راد ل ذا الشأن مع وقد دعا عدد من زعماء األك ات الخاصة بھ ارب ، وأجروا المباحث ذا التق ھ

ز للمساھمة في حل القضية  ام اإلنجلي ارة اھتم اة ، محاولين إث القنصل البريطاني في كرمنش
ة  ات خاص ذلك مباحث رت ك ة ، وج تان األرميني ذاتي لكردس م ال ن الحك دث ع راق ، تتح الع

ا، وھو  انيةومركزھا والية الموصل ، وتكون تحت الحماية البريط ار شريف باش م اختي ، وت
    )١(.للحديث باسم األكراد واألرمن أحد الزعماء األكراد الموجودين في أوروبا

ود      ة وراء وع ب الكردي ض النخ رار بع ة وانج ات الكردي ا الطموح تغلت بريطاني واس
   )٢(.حربالسنوات الحرب األخيرة ، حتى تضمن المساندة الكردية طوال فترة بريطانيا في 

ذلك قامت في أنحاء       راق ، ونتيجة ل ى الع داب البريطاني عل ؤتمر الصلح االنت فرض م
ة تعمل م ، عرفت بثورة العشرين ، كان من نتائجھا قيام حكوم١٩٢٠العراق ثورة عنيفة عام 

   )٣(.على العراقالشريف حسين ملكاً وتم تعيين فيصل بن ، في ظل االنتداب البريطاني

د        قوبع تبد القل راق ، اس ى عرش الع ك فيصل عل ت المل م تثبي ك  أن ت ن المل األكراد م ب
   )٤(.الكرديةلقلق في نفوس األقلية حيث كانت مخططات الملك الھاشمي تبعث ا، والبريطانيين 

راد في االستقالل       اً من طموحات األك اً ودي ا موقف دت بريطاني ة أب ونتيجة للحركة الكردي
ة القومي ، حتى تضم ق ظروف مالئم ا في ن خل ى ترسيخ نفوذھ ذه في العراق تساعدھا عل ھ

واحي  ا من الن ة بالنسبة لھ ة الھام ذلك المنطق د االقتصادية والعسكرية واالستراتيجية ، وك مقالي
  . ) الدولة العثمانية( ، وتقسيم أمالك رجل أوروبا المريض فرض االنتدابالسلطة المحلية بعد 

      ً ام  كان ھناك اتفاقا م أي ١٩١٦سرياً تم إبرامه بين كل من انجلترا وفرنسا وروسيا في الع
رب داث الح اء أح ل انتھ اً،  قب امين تقريب ى بع ة األول الك الدالعالمي يم أم م تقس ه ت ة بموجب ول

  .)٦(وھو اتفاق سايكس ـ بيكو )٥(العثمانية المھزومة في الحرب

                                            
، دار  ١عبدي حاجي ، ط. الحركة الكردية في العصر الحديث ، ترجمة د: الزاريف وآخرين . س .م /جليلي ) ٤(

 .  ١١٦م ، ص ١٩٩٢الرازي ، بيروت ، 
 . ٩٩م ، ص ١٩٦٥العالم العربي بين الحربين المشرق العربي ، دار المعارف ، القاھرة : يحيى  جالل. د ) ١(
  ٤٠٤ص  م ،١٩٩٤، دار رياض الريس للنشر، لندن ، ١األقليات في التاريخ العربي منذ الجاھلية إلى اليوم ، ط : عوني فرسخ ) ٢(
 .  ٣٧المرجع السابق ، ص : رأفت غنيمي الشيخ . د ) ٣(

(4) B.Vernier, L' Irakd'Aujourdui, Paris, 1963. p. 181. 
 . ١٠٨م ، ص ١٩٩٤وثائق مؤتمر الحوار العربي الكردي بالقاھرة ، نقالً عن عدنان المفتي ، القاھرة : سيد نصار ) ٥(
يا ، كانت أولى االتفاقيات التي عقدت أثناء الحرب العالمية األولى بين انجل:  اتفاقية سايكس ـ بيكو) ٦( ا وروس ترا وفرنس

دأ  اء مب ك بإنھ ينتج عن الحرب ، وذل ذي س بمجرد أن دخلت تركيا الحرب ، حيث فكر الحلفاء في االستفادة من الموقف ال
يم  ى تقس ا ، والعمل عل ون عليھ انوا يطلق ا ك ا المريض كم المحافظة على سالمة أراضي الدولة العثمانية ، أو رجل أوروب

ا ) البسفور والدردانيل والقسطنطينية ( نت روسيا ترغب أشد الرغبة في االستيالء على المضايق كا. أمالكھا فيما بينھم  أم
ى توسع  د يترتب عل ا ق ى م ه أن يقضي عل يم يمكن د يمر في إقل ري للھن ق ب ى طري انجلترا فإنھا كانت تريد الحصول عل

كما أن إيطاليا ترغب . طورية عبر قناة السويس الفرنسيين والروس في ھذه المناطق من تھديد لخطوط مواصالتھا اإلمبرا
ى  د فرض سيطرتھا عل في السيطرة كذلك على بعض أجزاء من آسيا الصغرى ، بينما أخذت السلطات البريطانية في الھن
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ا       ن أھمھ ان م ود ك ى بن ة عل ذه االتفاقي وت ھ ألة الموصلاحت ت ضمن  مس ي كان ، والت
  )١(.ق بما فيھا المنطقة الكرديةالمنطقة الشمالية من العرا، وتقع في المنطقة المخصصة لفرنسا

ا رأت أن الموصل ال يمكن أن تكون بعيدة عن سيطرتھا ، لذلك استبعدت يغير أن بريطان     
اً ير والية حيث كان واضحاً أنه من غفكرة تجزئة العراق من مخططاتھا ،  يس ممكن الموصل ل

ة  ا لتشكال دول م تكون داد ل إقامة دولة عراقية فاعلة في المنطقة ، حيث أن واليتي البصرة وبغ

                                                                                                                                        
دول ، فبدأت المحف منه شماالً على البصرة وبغداد ، والزخليج العربي كلهال ذه ال ين ھ = ، وانتھى فاوضات والمحادثات ب
ذه األمر إلى عقد  = ھا في ھ اتفاقية أو عدة اتفاقيات عملت على تقسيم أراضي الدولة العثمانية ، وأخذت بريطانيا على نفس

اھون ،  را في مصر مكم دوب انجلت االتفاقيات تعھدات جديدة تتضارب مع االتفاقية التي وصل إليھا الشريف حسين مع من
ة الفر ى حيث بدأت مفاوضات انجلترا مع الحكوم ة إل ه مع الشريف حسين ، ھادف اھون من محادثات اء مكم د انتھ نسية بع

اه العرب  اق عن . التوفيق بين رغبات فرنسا في سوريا ، وبين التعھد الذي أخذته على نفسھا تج را أخفت االتف لكن انجلت
ي ام الفرنسي ف و القنصل الع ذه المفاوضات ھو المسيو جورج بيك ا في ھ ل  فرنسا ، وكان ممثل فرنس ا ممث روت ، أم بي

اليم من  اھطق وأق بريطانيا فكان السير مارك سايكس خبير الشئون الشرقية ، فوضع االثنان خطة الستيالء بلديھما على من
الدولة العثمانية وأرسالھا إلى حكومتيھما ، فوجھتھما إلى السفر إلى سان بطرسبرج لمناقشة الموقف مع الحكومة الروسية 

المذكرات المتبادلة بين الحكومات الثالث ،  مناك في شھر مارس، وانتھت إلى تفاھم ثالثي وسلسلة وبدأت المفاوضات ھن
  . واألقاليم العثمانية التي رغبت فيھا كل من ھذه الدول ، والتي اعترف اآلخرون بھا كمنطقة نفوذ لھا حددت المناطق 

اليم      ھا المضايق والقسطنطينية مع األق يا لنفس ى  احتجزت روس ا ، إل دفاع والسيطرة عنھ ا والضرورية لل المحيطة بھ
ھا كل سوريا ، وجزء . جانب أربع واليات تركية تقع على الحدود المشتركة في القوقاز  أما فرنسا فإنھا قد احتجزت لنفس

وب سوري د من جن ة تمت ا احتفظت بمنطق را فإنھ ا انجلت ى ھام في األناضول ومنطقة الموصل في شمال العراق ، وأم ا حت
ة األخرى  ي ، وتشمل من الناحي يج العرب ين الخل ة الفرنسية وب ين المنطق العراق ، وتشمل على بغداد والبصرة وتفصل ب

واتفق المندوبون على االحتفاظ بمنطقة دولية في القدس وحولھا منعاً لقيام تنافس فرنسي روسي للتوسع . على حيفا وعكا 
  . ح البريطانية في مصر وقناة السويس فيھا ، وما قد يؤدي إلى تھديد المصال

ى كل سوريا والعراق ، ونصت       ة عل ة الدولي ة مع المنطق اشتملت مناطق النفوذ الفرنسية والبريطانية في ھذه االتفاقي
  . ھذه االتفاقية على وضعھا تحت نظام الحجر أو الوصاية أو االنتداب 

ا القدس ، واضطرت أما المنطقة الدولية فإنھا جاءت نتيجة إلص      ا فيھ ام بم رار فرنسا على فرض نفوذھا على كل الش
ى البحر المتوسط ،  ا عل ا كمخرج لمنطقتھ ا وعك اظ بحيف ا كانت تسعى لالحتف ذا المشروع ألنھ انجلترا أن تعارض في ھ

ى مطالب  ا إال في الجزء وكانت تخشى من اقتراب النفوذ الفرنسي كثيراً من قناة السويس ، ولذلك فإنھا لم توافق عل فرنس
ى األراضي . الشمالي من سوريا فقط  ا عل يا بفرض حمايتھ وعندما انتقلت المفاوضات إلى سان بطرسبرج ، طالبت روس

  . المقدسة أيضاً ، فعارضت كال من انجلترا وفرنسا ھذا المطلب ، وقبل الجميع فكرة إنشاء إدارة دولية في فلسطين 
دل وتعتبر اتفاقية سايكس ـ ب      ا ت ى ، إذ إنھ ة األول اء الحرب العالمي ار أثن دول العظمى بالع يكو أحد األدلة التي تلطخ ال

ة ، . على شراھتھا وعلى نفاقھا السياسي  ة عربي ھا ھي منطق ا لنفس را وفرنس ا انجلت ي احتجزتھ ة الت ذه المنطق فلقد كانت ھ
ى البحر ة عل ا المطل د أطرافھ ذي  ويزيد التقدم والوعي القومي فيھا عن ر من الوسط ال ي أكث يج العرب ى الخل المتوسط وعل

ذاتھا  ة ب ا أن تكون وحدة قائم اء . اشتمل على عشائر بدوية ، وبالرغم من ذلك فإنھا كانت منطقة عربية لھ لكن دول الحلف
  . عملت على تقسيمھا بشكل تعسفي وبطريقة غير طبيعية 

اء       اق دول الحلف ذه ھذه االتفاقية إنما تدل على نف ة بخصوص ھ اھم مع الشريف حسين شريف مك م تتف ا ل ، حيث أنھ
دول  المناطق ، رغم اشتمالھا على بنود تتعارض تماماً مع ما اتفقت عليه معه في مراسالته مع مكماھون ، وتعمدت ھذه ال

را في الحرب ، وذلك خوفاً من أن يؤثر ذلك على موقفه من ان .إخفاء ھذه االتفاقية عن الشريف حسين بعد أن عقدتھا  جلت
راك المھزومين ١٩١٧ولم يعلم الشريف حسين بأمر اتفاقية سايكس ـ بيكو إال في شھر ديسمبر  ق األت ك عن طري م ، وذل

فية  ورة البلش د الث يا بع م في روس ى الحك د استولوا عل انوا ق ذين ك م ، ١٩١٧في الحرب ، وأيضاً عن طريق الشيوعيين ال
ن الشريف ونشروا بعض الوثائق السرية الم وا فيصل ب ذه الفرصة وأبلغ راك ھ انتھز األت ة ، ف وجودة في وزارة الخارجي

  . حسين بأمر االتفاقية وعرضوا عليه الصلح 
معان بطرس  رن العشرين ، ط : ـ س ي الق ة ف ية الدولي ات السياس و المصرية ،  ٢العالق ة األنجل جورج  . م ١٩٨٠، مكتب

  .  ٣٨٨،  ٣٨٧م ، ص ١٩٤٦كاب ، مطبعة الترقي يقظة العرب ، تعريب على الر: أنطنيوس 
 .  ١٣١، ص  مرجع سابق القضية الكردية ، : محمود الدرة ) ١(
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ا بدون وجود الموصل ، وذلك ألسباب اقتصادية واستراتيجية خاص قابلة للحياة أبداً  ة بموقعھ
   )١(.في الشمال العراقي 

ى م عقدت معاھدة سي١٩٢٠وفي عام         ا عل فر وأقرھا الحلفاء ونصت المادة السادسة منھ
ادة  ذاتي ، ونوھت الم ة  ٦٤إعطاء األكراد الحكم ال ة كردي ان إحداث دول تقلة تتكون بإمك مس

ذين  رد ال ين الك ذاتي ، وب م ال ة للحك ة المخصص ج المنطق ن دم ن م زء م ك الج كنون ذل يس
من  ذ ض دخل حينئ ان ي ذي ك تان ، وال لكردس ة الموص رئيس  )٢(.والي ادئ ال ار مب وانتش

    . األمريكي ويلسون األربعة عشر 

رة في       ة خطي ورغم أن تلك المعاھدة بقيت حبراً على ورق ، فال شك في أنھا كانت مرحل
ة قضية االستقالل  ة سياسية دولي اريخ بحثت وثيق تطور المسألة الكردية ، فألول مرة في الت

سواء كانت تلك المناطق الموجودة في إيران أو تركيا ، الذاتي للمناطق التي يقطنھا األكراد ، 
  )٣(.ت تابعة لتركيا قبل التقسيم إلى جانب والية الموصل والتي كان

ك       ين أجزاء كردستان وذل وفي فترة ما بعد الحرب العالمية األولى ضعفت االتصاالت ب
م تبعاً للتجزئة الجديدة التي تعرضت لھا أمالك الدولة العثمانية م تضمنة ھذه المنطقة ، حيث ل

ى عدة  ل أصبحت مقسمة إل ة وأخرى فارسية ، ب تعد كردستان منقسمة إلى كردستان عثماني
زاء  ذه األج ن ھ زء م ل ج ي ، وأصبح لك ث عراق ي والثال ر إيران ي وآخ زء ترك زاء ، ج أج

ابع  ة الت ة الخاصة بالدول اكله اإلقليمي كال مش ه السياسي ، وأش اً الندماج ا تبع م أنولھ ة الحك ظم
انتھم السائدة فيه ، وطبيع ذلك أوضاع شعوبھا ودي ه ، ك ة النظم السياسية والعالقات الدولية في

ائدة والمستوى السياسي ومذاھبھم  ى جانب والتيارات واألوضاع االجتماعية الس واالقتصادي إل
  . الثقافة والوعي 

ة      ة العثماني ام الدول د فوضوا في أواخر أي راك ق ود البرزنجي أحد  وكان األت الشيخ محم
ة  ع الحامي ا م ليمانية بإدارتھ ة الس ي مدين ر ف وذ كبي ع بنف ان يتمت ذي ك راد ، وال اء األك الزعم

ذلك التركية الموجودة فيھا ،  ادفين ب ز ، وكانت السلطات ھ ل ضد اإلنجلي ارة القالق ة إث البريطاني
ة م تعداد إلقام ديرھا األأيضاً في ھذه المنطقة على اس ة ي رادنطق ة ك ، وكانت التعليمات القادم

ايو  دوب السامي في العراق١٩١٩من بريطانيا في العاشر من م ال المن ائم بأعم ى الق  ، م إل
ذاتي ، ويباشر  تخوله إنشاء لواء عربي في الموصل تحيط به دولة كردية تتمتع باالستقالل ال

ؤتمر  اد م د انعق ام  ) سان ريمو( فيھا شيوخ األكراد سلطتھم ، لكن بع م ، وصدور ١٩٢٠ع
الكردية، عاد اإلنجليز وعدلوا عن  قرارات تقضي بإقامة حكومة مستقلة إدارياً في المقاطعات

د أجبرت  ھذه الفكرة بعد أن مزقت تركيا بزعامة كمال أتاتورك معاھدة سيفر ، والتي كانت ق
دخلت تركيا على االنسحاب من المناطق التي كانت تحت سيادتھا قبل ھزيمتھا في الح رب ، ف

ام مدينة السليمانية لمحاربة الشيخ محمود ،  اإلنجليزيةالقوات  م ١٩٢٤واستمر القتال حتى ع
                                            

 .  ٣٦٣م ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، ص ١٩٧٥،  ١تاريخ العرب الحديث ، ط: رأفت غنيمي الشيخ . د ) ١(
، مجلة  ١٥١، ص ٢٠٠٠، رابطة كاوا للنشر ، بيروت  ١نية ، طجمعية خويبون والعالقات الكردية األرمي: محمد مال أحمد ) ٢(

  .  ١٢٣م ، ص  ١٩٩٨،  ١٣٥السياسة الدولية ، العدد 
C.J. Edmonds, Kurds, Turks and Arabs, London , Oxford, 1957.P.398. 

،  ١ذوقان قرقوط ، ط. ر ، ترجمة دسياسة وأقليات في الشرق األدني ، األسباب المؤدية لالنفجا: آني شابري ، لورانت شابري ) ٣(
  . ٣٤٦م ، ص ١٩٩١مكتبة المدبولي ، القاھرة 
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اطق  ى أن يكون للمن اق عل م االتف العراق ، وت ا ب ة بكاملھ تان الجنوبي ة كردس ، وألحقت منطق
  )١(.ية في والية الموصل وضع خاص الكرد
ود البرزنجي ضد ا      يخ محم تمر نضال الش يناس رى ب ورات كب ثالث ث ام ب ز ، وق  إلنجلي

ومسمع من والتي أعلن في إحداھا نفسه ملكاً على كردستان على مرأى ، م ١٩٣٠ـ١٩٢٠عامي 
   )٢(.ئھم أقطاب الحكومة العراقيةاإلنجليز ، ومن ورا

ة عن       ة العثماني وات الدول ل ق د رحي راد بع ا األك ورات قادھ دة انتفاضات وث واشتعلت ع
  : كان منھا العراق ، 

راً في  :ـ ثورة داھوك  االً مري اك قت ا( وكان ھن واره توك ا ومضيق قنطرة ـ ث د أن ) زاويت بع
ة رحل آخر د الحرب العالمي اني بع دي عثم و جن ى ق د أن استولوا عل وا إال بع م يرحل ت ، ول

حيح  ا الش ن رزقھ زل م ل الع ة ، العوائ كية والھمبي ائرھا الدوس ا بعش وك ثورتھ خاضت دھ
يقوا والمز ذين س د ال اء الھن ورية ، ولعب األبطال منھم دورھم ضد الجيوش البريطانية من أبن

  .  قسراً للحرب 

ا ( خاضتھا عشائر البروارية في  :ـ ثورة العمادية  ى مزورك يد بك ) السالف وكل ادة رش بقي
  . البرواري 

ر :ـ ثورة زاخو ى أث ان عل ى وأخرى في كوي ائر كل ل الحاكم العسكري  بعش  البريطاني، مقت
ر ات واللي وءة بالبوان ب ممل ع حقائ ه م ي طريق ان ف ا ك وات بينم ي أغ ة ، ليرش ات الذھبي

   . )١(الكويان

ة       ي منطق دلعت ف دن األخرى ، ان ود برزنجي وانتفاضات الم ورات الشيخ محم اء ث وأثن
ذي جمجمال شمال مدينة السليمانية انتفاضة أخرى ، مما أدى إلى قدوم قائد تلك المنطق ة ، وال

ى  رف عل ان يش ود قري ١٢ك يخ محم ى الش اعدة إل دم المس ة ة تق ت ھزيم ك تم م ذل ، ورغ
اً، بس دة أيض دد والع ي الع ز ف وق االنجلي ى تف راً إل ة البرزنجي نظ ات الكردي ين بب الخالف ب

  )٢(.بغداد ليوضع قيد اإلقامة الجبرية، وفي النھاية تم اعتقاله وإرساله إلى بعضھا البعض

  
                                            

تاريخ العرب الحديث ، دار : ، محمود حسن صالح المنسي . ١١٨مرجع سابق ، ص : الزاريف .س.م.جليلي جليل ) ١(
  .  ١١٨م ، ص ١٩٩٨أبو المجد ، القاھرة ، 

ة رسمية في الموصل ، ويسمح  أن تستعمل اللغة: والمقصود بالوضع الخاص ھو *  ة كلغ ة العربي الكردية إلى جانب اللغ
در المستطاع  راد بق انون . باستعمالھا في المحاكم واإلدارات الحكومية ، ويعين موظفو الحكومة فيھا من األك د صدر ق وق

ي يسكنھا  اطق الت د تمت اللغات المحلية في العراق لالعتراف باللغتين الكردية والتركمانية في المن واطنين ، وق ھؤالء الم
رقم ١٩٣٠أغسطس  ٥الموافقة على الئحته في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في  انون ب ام  ١١٤م ، وشرع الق م ١٩٣١لع

واء  ري بل ل وكف واء الموصل ، وأربي ة في دھوك وشيخان بل وقد أجاز القانون إجراء المحاكمات باللغة الكردية أو التركي
ة كركوك ، كما أن الماد ة لغ ة أو كردي ة أو تركي ذ سواء كانت عربي ة الخامسة من القانون جعلت اللغة البيتية ألكثر التالمي

  .  التعليم في المدارس االبتدائية الموجودة بھذه المناطق 
ة البصرة ، ) م١٩٣٢ـ١٨٦٩(تطور التعليم في العراق : إبراھيم خليل أحمد . ـ د يج ، جامع م ١٩٨٢، مركز دراسات الخل

 . نص القانون . م ١٩٣١، جريدة الوقائع العراقية ، األول من يونيو  ٢٩٣ص 
 . ١٥٦م ، ص ١٩٥٩القوميات العراقية ماضيھا وحاضرھا ، مطبعة اإلرشاد ، بغداد ، : جرجيس جبرائيل ھومي ) ٢(
 .  ١٥٨نفسه ، ص ) ١(
 .  ١٢٠سابق ، ص مرجع : الزاريف وجليلي جليل ) ٢(
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    : البرزانيون ودورھم لتحقيق مطالب أكراد العراق : انياً ث

  : ثورات البرازانيون في العراق )  ١( 
ذ النصف األول        ة من ة الكردي البرزانيون أشھر قبائل األكراد على مسرح أحداث الحرك

ارزان في أقصى شمال شرق العراق  ع ب رن العشرين ، وتق ل شيرين من الق ى سفح جب عل
ين الجنوبي دورھا الحدود الفاصلة ب ة الواقعة في جنوب سلسلة جبال شيروان ، والتي تؤلف ب

ال  تركيا والعراق ، وھي محاطة بجبال بيرص وزيبار وشيرمان في الغرب والجنوب ، وجب
   )١(.وبيراني وكله شين في الشرق  برادوست

ى الضفة        ل ، وعل وعرة شمال شرق أربي ة ال ة الجبلي ك المنطق ي تل ر  ف اليسرى من نھ
   )٢(.اع بارزان نھر دجلة يعيش أتب الزاب الكبير ، الذي يصب في

اً ف       زاً ھام ة حي رة البارزاني ت األس ة المعاصرة احتل ية الكردي يرة القض ت ي مس ، وظل
ين  ادة عسكريين ، وبعضھم أصبحوا روحي محافظة على مكانتھا، فبعض أفرادھا أصبحوا ق

د صار إال أنھم ظلوا دائماً مق وا ، وق اتلين أشداء ينطبق عليھم المثل الكردي خلق الرجال ليقتل
   )٣(.النقشبندية في إقليم بارزان أعضاء األسرة رؤساء وشيوخ للطريقة الصوفية

بندية ذلك في نھاية القرن التاسع عشر ، حيث كان له       ة النقش ى الطريق ره عل ، إذ توجه أث
م الشيخ عمر سيد طه ، شيخ الطريقة  ده ، فل ة من بع ادة الطريق النقشبندية يبحث عن خليفة لقي

ذا الوقت ارتبطت ارزانيين، ومن ھ اء الب و من زعم دين، وھ اج ال د إال الشيخ ت ة  يج الرئاس
م صار ة ذوي الطموحات السياسية ، ومن ث اء البارزاني بندية بزعم  الدينية في الطريقة النقش

ة ، بجانب تأثيرھم في أتباعھم له بعد ديني  ة القبلي ذلك . المطاعةالبعد الموروث من الزعام ك
دايا التي أضافت مورداً اقتصادياً  ات والھ روتھم من خالل الھب اً لث تقبلھا مشايخ الطرق ھام يس

   )٤(.ة من المريدين والحبين لھم عاد

دوھا      ا مري ة ، وأصبح لھ ة في العشائر البارزاني ة والقومي ة الديني بعد أن استقرت الزعام
م  ابعوھا ، أصبح زعماؤھا أقدر األشخاص على بلورة مطالب الشعبوت ى نحو ل الكردي عل

                                            
، بغداد ، رابطة  ١األكراد والمسألة الكردية ، ط : شاكر خصباك ،  ١٥١، ص  مرجع سابق  :حامد محمود عيسى ) ١(

 .  ١٤، ص ١٩٥٩كاوا 
(2) Dr. Gunther Deschner: Saladins Souns 2000 , p13.  

 .  ٧٩القضية الكردية في العراق ، مرجع سابق ، ص : منذر الموصلي ) ٣(
 .  ١١، ص ) األنترنت ( راسة منشورة على شبكة المعلومات الدولية أصل األكراد ، د: حنان أخميس . د) ٤(
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ارزان معيسبق له مثيل ة ب ورات التي شھدتھا ق، ونتيجة لذلك كانت منطق ل االنتفاضات والث
  : الساحة الكردية العراقية مثل 

ى  ة األول ارز: م١٩٣٢ـ١٩٣١أ ـ االنتفاضة البارزاني د الب يخ أحم ا الش ا وتزعمھ اني وقادھ
ة  دخل السلطات الحكومي ائي لت عسكرياً مال مصطفى البارزاني، وكانت رد فعل مباشر وتلق
ة  ه اإلدارة العثماني ا قامت ب دخل م ك الت به ذل ارزان ، ويش ة ب ي منطق ة ف ئون الكردي ي الش ف

تقلةلتدخلھا في شئون اإل م المماليك في العراق وخاصة )١(،مارات الكردية شبه المس ام حك أي
  . داود باشا والي بغداد ثناء حكم أ

في أصبحت بارزان مسرحاً للمعارك الحربية بين األكراد والسلطات العراقية والبريطانية     
و  د ١٩٣٢يوني ع قائ وا م ارزان ، والتق ة ب ة منطق لطات البريطاني و الس دھا زار ممثل م ، وبع

اءت المفاوضات بالفشل واقترحوا عليه وقف االنتفاضة الثوار السيخ أحمد البارزاني،  ، ولما ب
ى  ة إل وات العراقي رة من الق ، ولم يتم عقد أي ھدنة ، ونتيجة لذلك الفشل توجھت وحدات كبي

ارزان ، لكن حرب جانب سالح الجو  ا مال الملكي البريطاني إلى منطقة ب العصابات التي قادھ
ة ،  ة كامل دت الجيش العراقي كتيب د كب د ، ق ه الشيخ أحم ة مصطفى وأخي وى الجوي ولكن الق

  . )٢(د وتعرضت بارزان للقصف الشديد البريطانية نكلت باألكرا
اء القبض       ونتيجة لتلك األحداث انتھت انتفاضة الشيخ أحمد البارزاني إلى الفشل ، وتم إلق

ة  ا أي م بريطاني دم لھ م تق ى جنوب العراق ، ول ان إل عليه ھو وأخيه مال مصطفى ، ونفيا االثن
المساعدة  والتي كانت دائماً ما تتظاھر بدعم األكراد ، بل بالعكس نراھا قدمت كافة مساعدة ،

  )٣(. للسلطات العراقية 

د      ليمانية بع ى الس م إل ة ، ث ة الحل ى مدين ل إل م انتق مكث الشيخ أحمد فترة في الناصرية ، ث
ارزاني ، ليعي د الب ة بضع سنوات نزوالً على طلبات االسترحام من الشيخ أحم شوا في منطق

ادة الشيخ  تم إع ارزان ، ف ى ب اد إل اً وع ليمانية ھراب كردية ، لكن مال مصطفى تسلل من الس
    )١(. نة الحلة في الجنوب مرة أخرى أحمد إلى مدي

العديد من االضطرابات والحركات المسلحة التي ) : م١٩٤٢ـ١٩٣٣(ب ـ كما شھدت الفترة 
ن أ الھم م ار نض ي إط راد ف ا األك ام بھ طفى ق ال مص ح م دما نج ير ، فعن ر المص ل تقري ج

ام  ليمانية في الع اه بالس ة، ١٩٤٣البارزاني في الفرار من منف ة الثاني اء الحرب العالمي م ، أثن
ار ) العراق ( حيث شھدت كردستان الجنوبية  ى نحو آث ة عل ذاك صعوبات اقتصادية جم وقت

   )٢(.البارزاني في انتفاضته م حول استياء األكراد وتذمرھم، مما ھيأ اللتفاف الكثيرين منھ

ى تشكيل الشخصية السياسية      ر عل ره الكبي ليمانية أث لقد كان لوجود مال مصطفى في الس
د . الواعية ، التي تجلت في أحسن صورھا بعد ذلك طوال أربعين عاماً من الكفاح الكردي  لق

ة  ورت ) ھيفي ( كان البازراني على احتكاك مع النخبة الواعية من أعضاء جمعي األمل وتبل
                                            

 .  ٤١،  ٤٠م ، دار الحكمة ، لندن ، ص ٢٠٠٠،  ١كردستان ودوامة الحرب ، ط: محمد إحسان ) ١(
 . ١٧٦،  ١٧٥المرجع السابق ، ص : جليلي جليل ـ الزاريف ) ٢(
 .  ١٤٦سابق ، ص الحياة السياسية والحزبية ، مرجع : منذر الموصلي ) ٣(
 .  ٨١القضية الكردية في العراق ، ص : منذر الموصلي ) ١(
 . ١٦٦،  ١٦٥ص  مرجع سابق ، المشكلة الكردية في الشرق األوسط : حامد محمود عيسى على ) ٢(
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ودة  دما تمكن من الع تحمس ، عن لديه األفكار القومية بشكل مستنير، وبدأ بالظھور كوطني م
ام  ة ع ى انتفاضة ضد الحكوم ز عل١٩٤٤إلى بارزان ، فدعا من جديد إل ى م ، فعمل اإلنجلي

كراد للقاء المال وزرائھا األلذا أرسلت الحكومة العراقية أحد ، إخماد تلك االنتفاضة بطرق مرنة
إلى النقاط وتوصلت  جمعية ھيفي ، وجرت المفاوضات بمشاركة يد مصطفىوھو الوزير مج

   : التالية 

دن )  أ (  ن الم ة م ة المؤلف اطق الكردي د المن وك ، : توحي ل ، دھ ليمانية ، إربي وك ، الس كرك
  . خانقين في منقطة إدارية واحدة 

  .  الحكومةزيراً في تعيين أحد الشخصيات الكردية و) ب ( 
  . تعيين كردي واحد في كل وزارة لمنصب نائب وزير ) ج ( 

  . منح الحرية الكاملة لإلدارة الكردستانية في المجاالت المدنية واالقتصادية والتعليمية) د (  
  )٣(. ظيت بتأييد اإلنجليز أيضاً وقد أقرت الحكومة العراقية ھذه البنود التي ح     

ل ذل       ام وك اء ع ا أن ج ة ، وم رة البارزاني ومي لألس ابع الق ق الط ى عم دل عل ا ي ك إنم
ة واسعة من كرد١٩٤٥ ى رقع اً ستانم حتى كان البارزاني قد بسط نفوذه عل ، وصار مرجع

   )١(.النزاعات العشائرية المحلية للفصل في 

راد     اد السوفييتي لحركات األك ذي اتخذه االتح في شمال العراق  وبالنسبة لموقف التأييد ال
د سقوط  إن الحزب الشيوعي وفي استقبال المال مصطفى البرزاني بع ار ، ف ة مھاب جمھوري

ة  درته الحكوم ذي أص مي ال اب الرس ير الكت ا يش راد ، بينم ب األك د مطال ان يؤي ي ك العراق
م ، أي في عھد عبد الكريم قاسم إلى مسئولية البريطانيين في تشجيع ١٩٦١العراقية في عام 

رتاأل داد ت ة بغ بط كراد على الثورة ضد حكومة بغداد ، وإن كانت مساعدة البريطانيين لحكوم
م  ة معھ ذه الحكوم الف ھ داد  )٢(.بتح ين بغ ات ب ي العالق اً ف اك خالف ون ھن دما يك ه عن أي أن

ك  راد ، وذل وبريطانيا ، فإن األخيرة تضغط على حكومة بغداد ولو بشكل بسيط لحساب األك
  . ورقة ضغظ على بغداد يطانيا الشخصية ، بمثابة بر لخدمة مصالح

  : البرازانيون وجمھورية مھاباد الكردية )  ٢( 
ران       كانت الحرب العالمية الثانية ھي األخرى ذات تأثير كبير على الحركة الكردية في إي

ران في أيضاً   ٢٥، فقط أظھر احتالل القوات السوفيتية والبريطانية لمناطق شمال وغرب إي
بتمبر  ١٦م ، وتخلى الشاه رضا بھلوي عن العرش في ١٩٤١أغسطس عام  م ، كل ١٩٤١س

   )٣(. أظھر ضعف السيطرة المركزية  ذلك

                                            
 .  ٢١٩م ، ص ١٩٨٧، دار الكاتب ، بيروت  ١على ، ط. في سبيل كردستان ، ترجمة ر: زنار سلوبي ) ٣(

(1) Hassanarfa, The Kurds. Ahistorical Andpolitical study ( London, Oxford, 1996, p.119-124. 
 . م ١٩٦١الحكومة الوطنية ومشكلة الشمال ، بغداد ، عام : الكتاب األزرق العراقي ) ٢(
 .  ١٣١الكرد وكردستان ، مرجع سابق ، ص : محمد نجم الدين النقشبندي ) ٣(
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ة البعث م تألفت أولى التشكيالت السياسية الكردية تحت اسم ١٩٤١وفي نفس العام       جمعي
ر  )٤() كومله ( الكردي  اد بصفتھا أكث ة مھاب رانيين في شكل خفي في مدين راد اإلي مدن األك

ياً  ة . نشاطاً سياس ة ـ في كردستان الجنوبي واستمر في ) العراق ( تأسس الحزب ـ الجمعي
اد  ة مھاب د والدة جمھوري ا بع ى م اطه إل زب ١٩٤٦نش و الح ديل ھ ي ب م علن ن باس م ، ولك

شكل  الديمقراطي الكردستاني ، حيث كان المؤسسون يفكرون قبالً بإيجاد وسيلة سياسية على
    )١(.ن من خالله قضيتھم القومية تنظيم يخدمو

ام       ر ع ي أواخ أثير ١٩٤٥وف ران تحت ت ي إي تاني ف ديمقراطي الكردس زب ال أ الح م نش
راد  الحركة الديمقراطية في أذربيجان المجاورة لمھاباد ، والتي شارك فيھا قسم كبير من األك

د(، وأصبح  نظم الحزب بجانب قي) قاضي محم د وم ى قائ ة  إل ة بالوراث ائر الكردي ادة العش
   )٢(. جانب منصب حاكم مدينة مھاباد

ام       لقد كانت الجمعية منظمة قومية ووطنية تقدمية بعيدة عن أية تأثيرات أجنبية ، ومن الع
اد ( م وسعت الجمعية نشاطھا في المناطق الكردية شمال ١٩٤٢ ، والتي كانت ضمن ) مھاب

  . من جھة ثانية) سقز(ة، وفي المناطق الجنوبية حتى مدينة النفوذ السوفييتي من جھ
ى ) كومه له(من القادة المعروفين لـ  ٦٠) قاضي محمد (م ، دعا ١٩٤٥يونيو  ٢٥وفي       إل

اء ) مھاباد(المركز الثقافي السوفييتي للقاء الذي كان قررا أن يتم في ساحة  ذا اللق م ، وفي ھ ت
  : إلى الحزب الديمقراطي الكردي ، وأعلن البرنامج التالي تغيير اسم جمعية البعث الكردي 

  . أن مھاباد الكردية ستكون بعد اليوم حكومة مستقلة  )١(
 . ستكون اللغة الكردية لغة التدريس واللغة الرسمية في المؤسسات الحكومية  )٢(
 . يجب انتخاب مجلس محلي على وجه السرعة  )٣(
 . الحكومية  يجب أن يتم تعيين األكراد في جميع المؤسسات )٤(
 . تصبح الواردات المحلية في خدمة اقتصاد كردستان  )٥(
كان  )٦( ع س ة م ادقة أخوي ات ص ة عالق ردي إلقام ديمقراطي الك زب ال عى الح سيس

 . أذربيجان ، وكذلك األقليات القومية األخرى 
واحي الصحية ، واالقتصادية  )٧( ي الن كان ف توى الس ع مس ى رف يعمل الحزب عل س

  )٣(.، والزراعة يمية ، والتجارة والتعل

م ، أعلن عن قيام جمھورية مھاباد أثناء حشد جماھيري في مھاباد ١٩٤٦يناير  ٢٤وفي       
يس الحزب  د رئ رأس قاضي محم ، شاركت فيه وفود من مختلف مناطق كردستان إيران ، ت

ادالديمقراطي الكرد ة مھاب تاني  )١(.ستاني حكومة جمھوري ديمقراطي الكردس ان الحزب ال وك

                                            
ة اإلسالمية كلمة كردية ت:كوملة ) ٤( ورة اإليراني ام الث د قي ألف بع ذي ت ة ال عني الجمعية ، وھي تختلف عن حزب الكومل

ران م في منطقة كردستان ١٩٧٩ د رضا جالئ. ( إي دين نقالً عن حمي د عالء ال ة محم ة ، ترجم ور ، المشكلة الكردي ي ب
 .  ٢٢٩م ، ص ٢٠٠٠، جامعة القاھرة ،  ١٣منصور ، عدد 

(1) Eagleton, William.j.r, Thekurdish Republic of Mahabad, 1946, p.66. 
(2) Arfa Hassan: Thekurds, Ahistorical and political study, London, Oxford, 1996. p.70. 

 .  ٢٣٠،  ٢٢٩مرجع سابق ، ص : زنار سلوبي ) ٣(
(1) Eagleton, The Kurdish Republic of 1946, Oxford University, Press, 1963. p.33-35. 
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ر في األوإيران والحركة القومية الديمقراطية ، التي قادھا ي في ط استمتعان بعطف وتأييد كبي
كبيرة تستھدف زرع الفتنة بين الدولية واإليرانية التقدمية ، لكن بدأت في إيران حملة افترائية 

ا باالنفصالية والرغ ديثاً ، األذربيجاني والكردي ، واتھمت قيادتھم ة الشعبين المتحررين ح ب
ألة  ا يسمى بالمس ا في تسوية م في االنفصال عن إيران ، وأعلنت الحكومة اإليرانية عن نيتھ
ة في أذربيجان  ة الديمقراطي ع الحرك ران لقم ى أذربيجان إي ا إل ة ، ودخلت قواتھ األذربيجاني

  . اإليرانية أوالً ، ومن ثم في كردستان 

ين       رأي ب ات في ال دأت الخالف د ظل قسم وفي ھذه األوضاع ب راد ، فق ديمقراطيين األك ال
راقيين  راد الع ا القسم اآلخر فتوجه مع فصائل األك اد ، أم د في مھاب منھم بقيادة قاضي محم
راء  ارزاني إج اول الب اك ح ن ھن ال ، وم ى الجب ارزاني إل ال مصطفى الب ادة م لحة بقي المس

ى وقف ھولكن أرغم  ، حول المسألة الكرديةمفاوضات مع اإلدارة اإليرانية  ذه البارزاني عل
اد المحاوالت والمفاوضات بسبب حز ة مھاب دمير جمھوري ى ت م وإصرار القوات اإليرانية عل

  . الناشئة 

دم حزم الحزب     تاني  أدى ع ديمقراطي الكردس رانال ي إي ر الوضع ف ذلك تغي السياسي ، وك
دولي  ام الداخلي وال ة ع ة اإليراني ام الرجعي ى قي ة م١٩٤٦إل ز م ، المدعوم ان ن اإلنجلي واألمريك

رانبھجوم حاسم  ة في إي ام على الحركة الديمقراطي ة ١٩٤٦، وسحقت في ديسمبر ع م الدول
ي أ ة الت ران األذربيجاني ي إي اندة السوفييتعلنت ف ي البمس ا سحقت ف ه قو، كم ة ت ذات جمھوري

    )٢(.عن مساندة الجمھوريات الناشئة مھاباد الكردية بعد تخلي السوفييت

م     األمر ول ة ب ة الكردي ن سحق الجمھوري وات يك دت الق ا تكب ھل، وإنم ين أو الس ة الھ اإليراني
يخسائر فادحة بسبب التخطيط الجيد وحرب  وات  العصابات الت ا الق ة اتبعتھ وخاصة  ،الكردي

ى  ة عل وات اإليراني دورھا الق رت ب ارزاني ، وأجب ادة مال مصطفى الب ة بقي وات البرزاني الق
   )١(.ظم ناالنسحاب غير الم

ة في      بانھيار حكومة مھاباد ، انھارت آمال زعماء األكراد من احتمال قيام نواة دولة كردي
ائدة  ة الس ران في ظل الظروف الدولي ة ، أو إي ة الكردي الشرق األوسط ، خاصة في المنطق

االكردي المثقف على أمله في إمكانية معاودة آنذاك، فظل فريق من الشباب  ندتھم السوفييت لمس
ه  أي عمل ل راد ب م األك م يق ، ولكن طوال فترة االثنى عشر سنة التي أعقبت انھيار مھاباد ، ل

   )٢(.ى الحركة الشيوعية في العراق أثره سواء في تركيا ، أو في إيران ، واتجه الجميع إل

ة أعظم أيام عاشوا األكراد وتالحظ الباحثة أن      ة في تاريخھم عندما ذاقوا ثمار أول دول كردي
اري المالت ي الع راد ف تات األك ع ش ةخ ، تجم اد الكردي ة مھاب ي جمھوري ة  ، وھ ، أو جمھوري

ام  ا في ع ق عليھ ا يطل د  كم راد١٩٤٦قاضي محم ذلك يسعى األك ى  م ، ل ك الحين إل ذ ذل من
    . صورة من صور الحكم الذاتي كخطوة أولى  الحصول على أي

                                            
 .  ٢٠٣ص  مرجع سابق ، تاريخ األكراد ،: وتوماس بوا.  ٢٠٦المرجع السابق ، ص : جليلي جليل ـ الزاريف ) ٢(

(1) Dr. Gunther Deschner Saladins Souns, p. 202, 203. 
 .  ٩٨المرجع السابق ، ص : جالل يحيى ، محمد نصر مھنى . د) ٢(
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ك أن المستر ويجب مالحظة أن جمھورية مھاباد كان     "مولوتوف"ت صنيعة سوفيتية ، ذل
Molotov  ام ، وزير خارجية االتحاد السوفييتي ارك الحرب ١٩٤٠، صرح ع اء مع م ـ أثن

ى الجنوب من  ة إل ة الواقع ان المنطق " العالمية الثانية ـ بأن مركز اھتمام االتحاد السوفييتي ك
  . )٣( ، في اتجاه الخليج العربي Bakuوباكو  Batum" باطوم 

اطق " نورنبرج" كشفت محاكمات       يم من ة لتقس ة ـ عن محاول ة الثاني ـ بعد الحرب العالمي
وذھم  ة نف د منطق اد السوفييتي ، حيث طالب السوفييت أن تمت النفوذ بين دول المحور واالتح

   )٤(.بر إيران حتى الخليج العربي ع

ة ، عملت الحكوم      ة الثاني هة الوبعد الحرب العالمي ة عميل ة حكوم ى إقام ذات  سوفيتية عل
ة في ١٩٤٦اتجاه اشتراكي في شمال غرب إيران عام  ات المتحدة األمريكي م ، ولجأت الوالي

دة  م المتح ة األم ابع لھيئ ن الت س األم اع لمجل وات أول اجتم الء الق رورة ج ت بض ، وطالب
ة أس دة ثالث أزم الموقف لم د ت ك بع تم ذل ران ، ف مال إي ن ش وفييتية م ار الس ه انھي ابيع ، وتبع

   )١(.ة مھاباد في شمال غرب إيران حكوم

ة أذربيجان إقليم األكراد يشكلون في إيران أقلية ھامة في كما يجب مالحظة أن      ا اإليراني ، كم
اثرة  ات متن كلون أقلي م يش راق أنھ ران والع ن إي ل م اداخل ك ة وتركي ات كردي د أقلي ا توج ، كم

ة يتجمعون في  ، وأن األكراد السورياالسابق وفي السوفييتي أصغر في االتحاد  ة جغرافي منطق
ة . محددة ة تشجيع إقام ة الثاني د الحرب العالمي ة في وقد رأت حكومة موسكو بع ة كردي جمھوري

ة ـ شمال إيران ، وإذا تمكن األكراد من إقامة  ران والعراق دولة قومية في أحد األقطار الثالث إي
لية ھامة ، فالبد وأن تؤثر على الوحدة الوطنية في القطرين اآلخرين وتركيا ـ التي لھم فيھا أق

   )٢(. تذاب لحركة قومية كردية عامة ، إذ تغدو ھذه الدولة نقطة اج

ران ، وضعت في       اد في شمال إي ة مھاب ة جمھوري وتذكر بعض المصادر أن خطة إقام
ا"مؤتمر األحزاب الشيوعية الشرقية، والذي انعقد بمدينة  ة أذربيجان " كوب عاصمة جمھوري

تفاد المال مصطفى البرازاني ١٩٤٥السوفييتية في شھر نوفمبر عام  د اس وى م ، وق يمأق  زع
ى  ة السوفيتية لمساعدته عل ى الحكوم لألكراد في العراق من ھذا التوجه السوفييتي ، فاتجه إل

ي كل من  راد ف تات األك ي تضم ش تان الت ة كردس ة دول راق إقام ران والع ا ، ولكن إي وتركي
ة  قوط حكوم ع س ت م اد زال ا ب ة مھ ران جمھوري ة إي ترداد حكوم يوعية واس ان الش أذربيج

ام  ران ع وفي نفس الوقت . م ١٩٤٦سلطتھا في المنطقة بعد انسحاب السوفييت من شمال إي
ا اضطر المال  راد ، مم اطق األك ى الشمال ، حيث من نجح الجيش العراقي من السيطرة عل

   )٣(.جوء إلى االتحاد السوفييتي لي إلى المصطفى البرزان

                                            
(3) American Assembly : The United states and the Middle East, p. 153.  

 .  ٧م ، ص ١٩٧١ـ١٩٤٥الخليج العربي : جمال زكريا قاسم . د) ٤(
(1) American Assembly: Op. Cit, p. 153. 

 . ١٨٨ـ  ١٨٥م ، ص ١٩٧٩القاھرة األنجلو المصرية ، المشرق العربي المعاصر ، : صالح العقاد . د) ٢(
 .  ٢١٦ضية األكراد ، ص ق: محمد أمين زكي ) ٣(
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وتشير األحداث إلى أن الواليات المتحدة األمريكية التي كسرت عزلتھا السياسية بدخولھا      
اء  يئاً من أراضيھا أثن ة ، وخرجت منتصرة دون أن تخسر ش ة الثاني ارك الحرب العالمي مع

، التي لم تكن تغرب عن  "العجوز "إلى أن ترث ممتلكات اإلمبراطورية  المعارك ، تطلعت
ا ا الشمس ، وأعني بريطاني ات المتحدة  ممتلكاتھ ا ـ أي الوالي دريجي ألنھ ، ولكن بأسلوب ت

ران والعراق ،  يج وإي ة الخل وذ استعماري في منطق ا نف درك أن لبريطاني األمريكية ـ كانت ت
  . امتداداً من شبه القارة الھندية 

ا تمت      ت بريطاني ث كان رن وحي ل الق ذ أوائ ران من ي إي ة ف ة وتجاري تثمارات بترولي ك اس ل
ارة  ا تج ية ، واحتكارھ ة الفارس رول اإلنجليزي ى شركة البت يالدي بسيطرتھا عل العشرين الم

اق  دخان ( الطب ن ) ال اً م ران ، انطالق مال إي دوداً بش وذاً مح يا نف ت لروس ي ، وترك اإليران
يا  ي وسط آس روس ف ات ال تان ( ممتلك ة ) تركس ة الثاني إن الحرب العالمي از ، ف ي القوق ، وف

ة  أفرزت نتائج تتيح للواليات المتحدة األمريكية السعي لتحقيق تواجد أمريكي أكبر في المنطق
رت  ، ا ذك دريجي كم كل ت ان بش ة  .وإن ك دة األمريكي ات المتح ت الوالي ي وإذا كان ت ف عمل

ام  ف ع ة م ،١٩٤٦خري قاط حكوم ى إس اد"عل ر" مھاب مال غ ران بش ة ب إي مولة بالرعاي والمش
ك  ر في العراق في ذل ا أكث والتأييد من االتحاد السوفييتي ، فإنھا حرصت على تدعيم وجودھ

ات ـ ـ ذات النفوذ السياسي والفعلي في العراق بريطانياالوقت ، وعلى أن تكون  م بمتطلب ى عل عل
ة  ة الحكوم ة  ،األمريكي ة العراقي دمت للحكوم دما تق نطن عن إن واش راح ف ى اقت ة عل للموافق

ام الذي تقاألمريكية الواليات المتحدة  ك أواخر ع ة نظام اتصال  م ١٩٤٥دمت به قبل ذل بإقام
األخرى الموجودة في األقطار المحطات الالسلكية للواليات المتحدة في العراق السلكي يربط  ب

ات المتحدة  يج التي للوالي ة مصالح اقتصادية األمريكيالمحيطة بالعراق ، وخاصة أقطار الخل
  ) . الظھرانقاعدة (استراتيجية ومواقع ) بترول(

ة المتحدة     ال األمريكي في المملك ائم باألعم ا ( وقد أشارت رسالة الق ر ) بريطاني ى وزي إل
ة ال ) م١٩٤٥أكتوبر  ٢٠(الخارجية األمريكية في  ة البريطاني أن وزارة الخارجي من لندن ، ب

ب األمريكي ى المطال ذ ة ، تعترض عل ي تأخ ة الت ة العراقي ى صلة بالحكوم ا عل بالنصيحة وأنھ
ة البريطانية ،  دخل في منظوم ة السعودية ت ة العربي ى أن تكون المملك المحطات وال تعترض عل

  المتحدة األمريكية مع العراق ، وأن الخارجية البريطانية تأسف ألنه يبدو أن الواليات الالسلكية 
   )١() .العراق ـ إيران ( المنطقة ن لھا تأثير سياسي في األمريكية حريصة على أن يكو

ا       دعيم عالقتھ ى ت ت حريصة عل ة كان دة األمريكي ات المتح إن الوالي ياق ف ذا الس ي ھ وف
ت  رانكلين روزفل ي ف رئيس األمريك ث أن ال العراق ، حي ه  Franklin Rooseveltب وج

ارس  ي م دعوة ف ر ع١٩٤٥ال راق األمي ى عرش الع ات م للوصي عل ارة الوالي ه لزي د اإلل ب
راق ى عرش الع وم  المتحدة ، وقد تم قبول الدعوة وتحدد وصول الوصي عل ى واشنطن ي إل

ام  ١٩ ل ع ي . م ١٩٤٥أبري ت ف رئيس روزفل اة ال ن وف ل  ١٢ولك ام ١٩٤٥أبري أ قي م أرج
  . الوصي على عرش العراق بزيارة واشنطن 

                                            
(1) F.R.U.S. : The Charge in the United Kingdom ( Gallman ) to the secretary of state, 
London, October 20, 1945. 
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يساً للواليات المتحدة األمريكية، جدد رئ Harry Trumanوعندما أصبح ھاري ترومان      
لزيارة واشنطن ، وقد استقبله الرئيس األمريكي في البت األبيض في الدعوة لألمير عبد اإلله 

ايو  ٢٨ ئولين . م ١٩٤٥م ار المس راق بكب ى عرش الع ى الوصي عل ارة التق ذه الزي ي ھ وف
ات بالبيت األبيض ، وبوزارة الخارجية األمريكية ، حيث تم بحث عد د اتفاق داً لعق اط تمھي ة نق

  : بشأنھا كان أھمھا 

  . ـ توثيق العالقات األمريكية العراقية دون الحاجة لطرف ثالث بينھما  ١
  . ـ تسھيل االنتقاالت واالتصاالت بين البلدين  ٢
  . ـ تشجيع مزيد من األمريكيين لزيارة العراق  ٣
  . ـ إنشاء خطوط طيران مدنية بين البلدين  ٤
  . إنشاء اتصاالت تليفونية والسلكية مباشرة دون أن تمر بعواصم أخرى ـ  ٥
ا  ٦ وة أخرى ، وھو ھن ـ االھتمام األمريكي ببترول العراق لصالح البلدين دون احتكار من ق

ة  يشير إلى بريطانيا ، وقد استكملت المباحثات حول ھذا الموضوع في وزارة الخارجي
ا عيد باش وري الس ة بحضور ن رو  األمريكي تر ج ع المس ر  Grewم ل وزي ائم بعم الق

  . م ١٩٤٥مايو  ٢٩الخارجية األمريكية في 
في واشنطن في ـ عقدت اتفاقية التأجير واإلعارة بين الواليات المتحدة األمريكية والعراق  ٧

   )١(. م ١٩٤٥يوليو  ٣١
  

    : الحزب الديمقراطي الكردستاني : ثالثاً 
ام               ر ع ي أواخ ران تحت ١٩٤٥ف ي إي تاني ف ديمقراطي الكردس أ الحزب ال م ، نش

القومية الديمقراطية في أذربيجان المجاورة ، والتي شارك فيھا قسم من األكراد تأثير الحركة 
تاني الموحد تشكل  من ديمقراطي الكردس ران والعراق أيضاً ، إن والدة الحزب ال كل من إي

رة  عب الكردي ، وفيشعالمة بارزة في مسيرة ال تاريخ كردستان ، حيث استقطب وألول م
في تاريخ كردستان القوى السياسية الكردية ضمن صفوفه ، بما فيھا تلك األحزاب التي كانت 

ع الفصائل واء جمي ة الحت ي محاول ه ف وم تأسيس احة ي ى الس ية  عل ة سياس ي حرك ة ف الحزبي
ل في كردستان وكما سبق ففي البداية كان حزباً كردياً إيرانياً تأسس . واحدة إيران قبل أن تنتق

ة وكردستان العراق ، وكان لھذا الحزتنظيماته إلى العراق  ب شأن ودور في تأسيس جمھوري
ة ا "لحزب أصبح التشكيل العلني لحزب يؤكد البعض أن ام،و١٩٤٦عام مھاباد الكردية  لكوم

اسي من السرية سي، وذلك بعد أن قرر قاضي محمد وأعوانه االنتقال بنشاطھم ال السري"  له
    )١(.إلى العلنية 

د ، وعندما تم القضاء       ة ، وإعدام مؤسسھا قاضي محم اد الكردي ة مھاب ى جمھوري رار عل وف
اد  ى االتح ر ، استطاع مال مصطفى البارزاني إل اد كبي اقة وعن ة ش د رحل الوصول السوفيتي بع

ا حوالي اثني عشر  ى األراضي السوفيتية ، وقضى بھ ه والدخول إل ين مرحب ب ا ب اً م عام

                                            
(1) F. R. U. S. : Op. Cit.  
(1) Eagleton, Willian. The Kurdish Republic of Mhabad, p. 83-84. 
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اً دعت  ة التي أسسھا المال بيان اء أصدرت الھيئ ك األثن وطنيين ومشكوك فيه ، وفي تل ه ال في
  . والجمعيات الكردية في العراق للنضال واالتحاد لتأسيس حزب ديمقراطي طليعي جديد 

كيل       رروا تش ذين ق اري وشورس ، ال ؤتمر روزك ن أعضاء م ؤتمر الحزب م ون م وتك
اج الحزبحزب ال ان منھ ارتي، وك وطني  الديمقراطي الكردستاني المعروف بالب ه ال داً وميثاق تأكي

ة للعراق  ة ضمن الوحدة الوطني ه القومي ل حقوق ى األخوة وألھداف الشعب الكردي في ني عل
ة نظام  العربية الكردية راق، وإقام ، والعمل معا ضد الرجعية واالستعمار من أجل تحرر الع
ي س ة ديمقراط اة االجتماعي ي الحي الحات ف ذلك إص اديةليم ، وك ك  )٢( واالقتص ان ذل و ك ، ول

   . م ١٩٥٨ظاھرياً بعد العودة للعراق عام 

ة       وك ومكافحة األمي ة والبن ة والمصادر الصناعية والمعدني أميم الصناعات الثقيل وكذلك ت
ة ة كردستان ، وتنمي ى تأسيس جامع دعوة إل الي وال ا ،  ونشر التعليم الع ة وآدابھ ة الكردي اللغ

   . وجعل اللغة الكردية لغة رسمية في المدارس والدوائر الحكومية في إقليم كردستان 

ا يثبت       ى م ه عل كان الحزب فعالً يشكل نقلة نوعية في مسيرة األكراد حيث احتوت مبادئ
  : ذلك على النحو التالي 

  ذاتي في إدارة الحكم ال ع الشعب الكردي ب ي أن يتمت ة الت ة ضمن إطار الدول شئونه المحلي
  . يعيش بھا األكراد 

  أن تكون اللغة الكردية لغة التعليم ولغة رسمية في دواوين الحكومة الذاتية . 
  أن يتم انتخاب مجلس تشريعي وإقامة حياة برلمانية سليمة . 
 م  أن يكون الموظفين الحكوميين في مناطق الحكم الذاتي من األكراد عندما يتحقق ذا الحك ھ

 . الذاتي 
  ١(.الكرديالحزب في تحسين ورفع المستوي االجتماعي واالقتصادي للشعب يجاھد أن(  
ي       ود ف رة الوج ة الكثي روة الطبيعي ادر الث تغالل مص ق اس ن طري ك ع ق ذل تم تحقي وي

     .. كردستان ، إلى جانب رفع مستوى التعليم 
م في ١٩٤٦في إنشاء جمھورية مھاباد الكردية عام كان لحزب البارتي دوره الھام والفعال    

وات إيران ، ولم يتوقف ذلك الدور حتى بعد سقوط تلك الجمھورية قصيرة العمر  د الق ى ي عل
ةاإليرانية بعد سحب القوات السوفيتية دعمھا للقاض ل ي محمد ، مؤسس الجمھورية الكردي ، ب

ام بنشاط م ١٩٥٨عام ، خاصة بعد ثورة تموز خرىاستمر ولكن بصور أ د ق في العراق ، فق
ي ر ف ورة كبي بات الث ن مكتس دفاع ع يم ال زب تنظ ة للح ة المركزي لت اللجن ث أرس ، حي

ا  اء فيھ دة ، ج م المتح ة األم ى ھيئ ة إل ة خاص تاني برقي ديمقراطي الكردس عب : " ال إن الش
األوساط  ، ولقد اتخذ الحزب ھذه الخطوة بغية وضع العراقيل أمام" الكردي يؤيد ثورة تموز 

وق  رام الحق ول احت م ح ا عصبة األم دت بھ ي تعھ ات الت تغالل االلتزام ي اس تعمارية ف االس
    )٢(. لكردي ألغراضھا العدوانية القومية للشعب ا

                                            
 .  ١٠٢،  ١٠١ص ) مشكالت اإلقليات في الوطن العربي ( المرجع السابق : مھنا جالل يحيى ـ محمد نصر .د) ٢(
 . ٢٨٢الحياة السياسية والحزبية في كردستان ، مرجع سابق ، ص : منذر الموصلي ) ١(
 .  ٨مرجع سابق ، ص : بيان الحزب الديمقراطي ) ٢(
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ى         ن عل ر زم ارتي ( م ت ) الب يوعي ، فكان لل الش ر بالتس د كبي ى ح ثقالً إل ه م ان في ك
يو ا ش ا إم تان كلھ ي كردس ية ف يوعية األحزاب الرئيس ادة ش ا ذات قي ل عية ، وإم ، أو ذات مي

ديمقراطيشديد إلى تلك الجھة تاني الشيوعية والشيوعيين ، حارب الحزب ال ، وعمل الكردس
ه  ى كسب والء الشباب ل اھير من خالل عل وب الجم ى قل راف في جعل منھاجه أقرب إل االعت

   )١(.ن على عكس الشيوعية العالمية بالدي
ات ھي التي وھناك روايات كث      يرة حول قصة تأسيس الحزب في العراق ، ولعل أصدق الرواي

دماج ة تقول بأن الحزب جاء نتيجة ان ى كانت ،  عدة أحزاب تاريخي تمارس نشاطھا السياسي عل
ات وھي  ي منتصف األربعيني راق ف ي الع ة ف احة الكردي و : الس ل ( ھي ة ) األم ( ، وحزب الكومل

  ) . الثورة (، وحزب شورس ) خالص الكرد (  ، وحزب رزكاري كورد) الجمعية 

، كذلك أصبح الممثل المعتمد للحركة الً ملحوظاً في السياسة العراقية لقد أصبح الحزب ثق     
تالكردية بكل  ا السياسية ، حيث ي ا وقواھ ه أحزابھ اءات تجري مع ممثلي ه واللق م الحوار مع

رار المفوضين ، وغدا نشاطه علنياً كسائر األحزاب ال عراقية األخرى ، وطرح شعاره في إق
   )٢(.لذاتي لكردستان الحكم ا

م       ذي ل ة في العراق من دعم قاسم ، وال ة الكردي استفاد الحزب واألكراد والحركة القومي
ه  يكن دعماً من منطلق التعاطف مع الكرد ، بل كان تعاطفاً من أجل اكتساب األكراد إلى جانب

ة ، خ ان يقف في صراعاته الداخلي ذي ك ار الوحدوي الناصري ، وال ه للتي اصة في مواجھت
ة المتحدة  ة العربي ام الوحدة مع الجمھوري مصر (ضده وضد القوميين العرب الداعين إلى قي

  ). وسوريا

اني     انون ث ي ك ة ف ھرة قانوني ة الحزب وش ى علني مية عل ة رس ھدت أول موافق م ١٩٦٠ش
رويج " باتخة " وأصدر الحزب جريدته الخاصة باسم  انه وت أي النضال ، والتي تنطق بلس

رية ه الس ن جريدت ديالً ع بحت ب ه ، وأص ه وأھداف ه وبرامج اري ، أي  لمبادئ ى رزك األول
   )٣(.الخالص 

ذا الحزب       ه أن ھ تاني(ومما يجب مالحظت ديمقراطي الكردس ة ) الحزب ال تأسس كجمعي
و  ٢١في " جمعية كوردستان " سرية باسم  ليمانية بشمال العراق  م ،١٩٢٢يولي ة الس بمدين

ي  ود ف يخ محم ردي الش زعيم الك د ال ى تأيي دف إل ت تھ ا ، وكان ز باش ة مصطفى عزي برئاس
ا من عشيرة  اس " السليمانية ، ومصطفى عزيز باش دھا تشكلت " بلب ال ، وبع ة خورم بناحي

   )١(.ردية متعددة في كركوك وأربيل جمعيات ك

ة       ب أن جماع ى جان ا" إل ورد رزك عبية " ري ك ة الش ن الجبھ ة م ر ، منظم أي التحري
ان  تاني العراقي ، وك ديمقراطي الكردس واة الحزب ال لألكراد العراقيين ، أصبحت فيما بعد ن

                                            
(1) David A Damson, The Kurdish war, p. 200.  

 .  ٢٩٢الحياة السياسية والحزبية ، مرجع سابق ، ص : لي منذر الموص) ٢(
 .  ١٢٠ـ  ١١٨مرجع سابق ، ص : فوزي  أحمد) ٣(
،  ١، ط م ١٩٥٨ـ  ١٩٠٨الجمعيات والمنظمات واألحزاب الكردية في نصف قرن : عبد الستار طاھر شريف . د ) ١(

 . ١٣٨صم ، ١٩٨٩بغداد ، 
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دين  دكتور صديق األتروشي ، وطه محي ال ريم ، وال د ك ر محم دكتور جعف ا ال من زعمائھ
تاني زب م تأسس الحزب الحديث ـ الح١٩٤٦وفي شھر أغسطس معروف ،  ديمقراطي الكردس ال

ة  ية الكردي ة السياس دت الحرك ذا توح ي ، ـ وبھ ال مصطفى البرزان ة الم راق بزعام ي الع ف
   )٢(" .رزكاري كورد " اسي لجماعة وانتھى الدور السي

ؤتمر       وتتالت بعد ذلك انعقاد مؤتمرات الحزب الديمقراطي الكردي العراقي ، فإذا كان الم
د ال ذي يع وم األول ال داد ي ي بغ د ف ي انعق ؤتمر التأسيس ام  ١٦م طس ع ث ١٩٤٦أغس م  حي

دوب إلى جانب األحزاب الكردية السابقة المنحلة،مندوباً كانوا يمثلون  ٣٢حضره  حضور من
إيراني ممثالً عن فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية بصفة مراقب وقد جرى 

ة المركزية والمكتب السياسي للحزب ، برئاسة المال عضواً للجن ١٥في ھذا المؤتمر انتخاب 
ة باسم  ه الحزبي اري"مصطفى البارزاني ، وقرر الحزب إصدار جريدت دد " رزك وصدر الع

ول ي أيل ا ف بتمبر (  األول منھ و١٩٤٦) س ام ث ى قي زب حت ؤتمرات الح ت م  ١٤رة م ، وظل
      )٣(.م ١٩٥٨) تموز ( يوليو 

    

                                            
 .  ١٤١، ص  نفسه) ٢(
 .  ١٨٩ ـ ١٥٣، ص  نفسه) ٣(
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   م في العراق١٩٥٨) يوليو ( تموز  ١٤ثورة 
  

  . عبد الكريم قاسم  )١(
 . م ١٩٥٨) يوليو ( تموز  ١٤ثورة  )٢(

  ) . حالة العراق قبل اندالع الثورة ( باب الثورة ــ أس  أ
  . مهورية ـب ـ أحداث الثورة وٕانهاء الملكية وٕاعالن الج

  . خل مع القوى الوطنية ج ـ سياسة حكومة الثورة في الدا
   . د ـ سياسة حكومة الثورة في الخارج 
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   )عبد الكريم قاســـم ( 

، أحــد م فــي حــي المهديــة ١٩١٤) ديســمبر ( كــانون أول  ٢١ولــد عبــد الكــريم قاســم فــي      
نجــارًا وهــو  جاســم محمــد البكــر يعمــل هأحيــاء الرصــافة فــي بغــداد مــن عائلــة فقيــرة ، كــان أبــو 

عربــي ســني يرجــع نســبه إلــى قبيلــة الزبيــد ، وأمــه كيفيــة حســن اليعقــوبي شــيعية كرديــة ، ولــه 
شقيقان هما حامد قاسم وهو الشقيق األكبر ، واآلخر لطيف قاسم الذي كان نائـب ضـابط فـي 

   )١(.دة حكم أخيه عبد الكريم قاسم الجيش العراقي ، وظل بتلك الرتبة طيلة م

                                            
م ، ص ٢٠٠٦تموز نھوضھا وانتكاستھا واغتيالھا ، دار فيشون ميديا للنشر ، السويد ،  ١٤ثورة : حامد الحمداني ) ١(

 .  ١٠٥القضية الكردية ، مرجع سابق ، ص : ، منذر الموصلي  ٨٨
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م ، واتجـه للعمـل معلمـًا ابتـدائيًا ١٩٣١التعليم وحصل على التعليم المتوسط عـام التحق ب     
لمساعدة عائلته ، وتعين فعًال في إحدى قرى الشامية بالقرب من بغداد عامًا كامًال ، ثـم فكـر 
في التحول إلى الجيش ، والذي كان يرى فيه أمل الشعب العراقـي فـي إجـراء التغييـر الحقيقـي 

الجويـة  قائـد فـي القـوات) محمـد علـى جـواد ( يار اق ، وكان البن خالته العقيد طالمنشود للعر 
م ، وتخرج منهـا بتفـوق برتبـة مـالزم ثـان ، ثـم ١٩٣٢إلى الكلية العسكرية عام دورًا في دخوله 

تدرج في الرتب والمناصب العسكرية حتى وصل إلى رتبة نقيب ، والتحـق بكليـة األركـان عـام 
م ، ثـــم أرســـل فـــي بعثـــة تعليميـــة إلـــى انجلتـــرا فـــي دورة عســـكرية ١٩٤٣عـــام م وتخـــرج ١٩٤١

م ، ١٩٤٨م ، وكان قبل سفره قد شـارك فـي حـرب فلسـطين عـام ١٩٥٠للضباط األركان عام 
والتي عاد منها ناقمًا على السلطة الحاكمة في بغداد ، والتي خذلت الجـيش ومنعتـه مـن تنفيـذ 

  .  )٢(ه في الحفاظ على عروبة فلسطينمهام

، آمــر لــواء المشــاة التاســع عشــر ) عميــد(اســتمرت ترقيتــه حتــى أصــبح برتبــة زعــيم ركــن      
م ونـوط ١٩٣٥التابع للفرقة الثالثة بـالجيش العراقـي ، وكـان قـد مـنح نـوط الخدمـة الفعليـة عـام 

م، وانضــم إلــى تنظــيم أطلــق عليــه الضــباط األحــرار العراقيــون، وانتخــب ١٩٤٥الشــجاعة عــام 
  . )٣(للجنة العليا للتنظيم  م رتبته وأقدميته رئيساً م بحك١٩٥٧عام 
وتفـاني فـي خـدمتهم بعـد مـا أشاد الكثيرون بعبد الكريم قاسم بأنه رجل أحـب شـعبه وأمتـه      

أصــبح حــاكم العــراق ، فلــم يفــرق بــين ســني وشــيعي ، أو مســلم ومســيحي ، فوالــده كــان ممــن 
المـذهب الشـيعي ، باإلضـافة إلـى قوميتهـا  يحسبوه على ألسنة العرب ، أما والدته فكانت على

  . ذات األصول الكردية 

                                            
الم ، قاموس تراجم ألشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ، دار العلم ’ا: خير الدين الزركلي ) ٢(

 . م١٩٨٩.  ٥٤، ص  ٤، مج  ٢للماليين ، بيروت ، ط 
 .  ٢٠٠م ، ص ١٩٦٣للصناعة والنشر ، القاھرة ، قصة عبد الكريم قاسم كاملة ، الشركة العربية : أحمد فوزي ) ٣(
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إن العـــراق لـــم يشـــهد طيلـــة تاريخـــه الحـــديث حاكمـــًا يمقـــت الطائفيـــة كعبـــد الكـــريم قاســـم ،      
 والذي عمل طوال فترة حكمه ، التي استمرت أربعة أعوام ونصف بشكل متواصـل علـى إلغـاء

   )١(.بهم ى اختالف عقائدهم ومذاهالطائفية من برامج الدولة العراقية عل
كمـا أن لـه مواقـف مـن المسـائل العشـائرية أو الطائفيـة ، حيـث لـم يميـز بـين عراقـي وآخـر     

، أنـه علـى حيـاد قاسـم المـذهبي والعشـائريعلى أساس الدين أو العقيـدة والمـذهب ، وممـا يـدل 
عقيــدة الصــابئة رئيســًا أصــر علــى أن يكــون الــدكتور عبــد الجبــار عبــد اهللا ، وهــو أحــد أتبــاع 

 لجامعة بغداد لكفاءته العلمية،كما أصدر تعليمات مشددة إلـى لجـان القبـول للكليـات العسـكرية
  )٢(.عراق والطائفية في القبول بتجاوز األ

مــن أهــم صــفات عبــد الكــريم قاســم ، والتــي اعتــرف بهــا أعدائــه قبــل مناصــريه التواضــع ،      
لوكه ، فكان رجًال متواضعًا ال يتصنع الرئاسـة أو القيـادة وهي الصفة البارزة في شخصيته وس

، يقيم في منزل بسيط مستأجر مـن منديريـة األمـوال المجمـدة بمبلـغ زهيـد قـدره ثمانيـة دنـاير ، 
ويســـكن إلـــى جـــواره خلـــيط مـــن مســـيحيين وصـــابئة ومســـلمين ، مـــدركًا ذلـــك الخلـــيط العراقـــي 

كـــل طوائـــف وملـــل ، والتـــي ســـاوى فيهـــا بـــين المتجـــانس اجتماعيـــًا ، ممـــا انعكـــس علـــى حياتـــه 
  .  )٣(وقوميات العراق 

كــان لنشــأته الفقيــرة أثرهــا فــي إحساســه العميــق لمــا يعانيــه العراقيــون مــن أبنــاء الطبقــات      
لوجــوده فــي لنــدن فــي فتــرة بعثتــه البســيطة ، لــذلك قــام ببنــاء المســاكن والبيــوت للفقــراء ، وكــان 

نيــه العــراق مــن مشــاكل اجتماعيــة واقتصــادية، ولــذلك كانــت أولــى األثــر الكبيــر إلدراكــه لمــا يعا
توجيهاته هي التركيز بعد اندالع الثورة وقيادته لها ، محاولة القضاء على أحزمة البؤس التـي 
ــذا لــم تخــل مدينــة عراقيــة فــي فتــرة حكمــه مــن مشــروع ســكني  كانــت تطــوق المــدن الكبــري ، ل

ســكنية علــى الجمعيـات التعاونيــة للمــوظفين بقصــد حكـومي ، أو علــى األقــل توزيـع األراضــي ال

                                            
(1) Arab Times Newspaper: @ hot mail . com.2009 

 . عدنان فاضل . م ، د١٩٩٧،  ٣٢عدد : مجلة الموسم ) ٢(
(3) Iraq4 Us. Com online Iraqicommunity. 2009 
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توفير سكن لكل عراقي ال يمتلك سكن خالل فترة قصيرة ، وٕالغاء كـل التشـريعات التـي تعرقـل 
  . ، وهذا ما اعترف به كل من مناهضوه وأعدائه  )١(هذه الخطة واستبدالها بغيرها  تنفيذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )رة حالة العراق قبل الثو( أسباب الثورة 

   :تمهيـــد  

، ولكـل مـن كان العراق دائمًا هدفًا استراتيجيًا لكل من يتطلع إلى منطقة الشـرق األوسـط      
يرنو إلى الوصول برًا إلى الهند وأبواب آسيا الغربية، وذلك لوقوع العراق على الخليج العربـي، 

                                            
  .  ١٩٩م ،  ص ١٩٨٧بغداد ،  تموز ، الجزء األول ،دار الحرية ، ١٤ موسوعة: خليل إبراھيم حسين ) ١(
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البحــر ميــاه المؤديــة إلــى  ية علــى حــدود تركيــاوالحتوائــه ســهًال واســعًا يصــل بــين الجبــال الشــمال
، كــذلك تظهــر أهميــة العــراق بســبب اتصــاله بشــبكة واســعة مــن المواصــالت الجويــة  المتوســط

العالمية بين آسيا وأوروبـا ، وبالمالحـة البحريـة عـن طريـق مينـاء البصـرة أهـم مـواني العـراق ، 
اكتشافها ألول مرة  كذلك وفرة الموارد البترولية ، والذي تم. والمطل على رأس الخليج العربي 

  . م ١٩٢٧عام 

يعتبر العراق حقًا بلد الطوائف واألعراق ، فهو يمثل مكانة كبيرة بالنسبة للشـيعة ، الـذين      
ينتشرون في أماكن كثيرة مثل إيران وأفغانستان وباكستان ، وكل من البحرين وشمال سوريا ، 

 ، النجـــف األشـــراف:  اق أهمهـــادســـة فـــي مـــدن مختلفـــة بـــالعر وذلـــك بســـبب وجـــود األمـــاكن المق
   .  وكربالء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   : م ١٩٥٨) يوليو ( تموز  ١٤أحوال العراق قبل ثورة 
حدثًا عفويًا أو وقتيًا ، بـل كانـت نتيجـة تـراكم كـم هائـل ) يوليو ( تموز  ١٤لم تكن ثورة       

تــــدت منــــذ مــــن المتناقضــــات بــــين الحــــاكمين والمحكــــومين عبــــر أربعــــة عقــــود مــــن الــــزمن ، ام
  . االحتالل البريطاني للعراق إبان الحرب العالمية األولى وحتى قيام هذه الثورة 

لقــــد خــــاض العــــراق خــــالل هــــذه الحقبــــة الزمنيــــة الطويلــــة صــــراعًا مريــــرًا ضــــد االحــــتالل      
البريطاني في بـادئ األمـر ، وتجلـى ذلـك فـي االنتفاضـات الشـعبية التـي حملـت السـالح بوجـه 

ا اضطر البريطـانيين فـي النهايـة إلـى تغييـر سياسـتهم فـي العـراق ، فلجـأت إلـى المحتلين ، مم
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تأليف حكومة محلية موالية لهـا ، فجـاءت بـاألمير فيصـل بـن الحسـين شـريف مكـة ملكـًا علـى 
نــوري : العـراق ، وجمعـت حولـه العديــد مـن الضـباط الــذين خـدموا فـي الجــيش العثمـاني أمثـال 

بــل والعديــد مــن شــيوخ العشــائر والقبائــل ، فملكــتهم . مــدفعي الســعيد ، بكــر صــدقي ـ جميــل ال
الزراعيــة، ومنحــتهم ســلطات واســعة ، وبــذلك خلقــت بريطانيــا مســاحات شاســعة مــن األراضــي 

  . طبقة حاكمة تعمل لخدمة مصالحها وتخوض نيابة عنها صراعها مع الشعب 

ل عن األقطار العربية األخـرى عاش العراق واقعًا مريرًا من التجزئة السياسية واالنفصا       
السياســـي وواجهـــت أقصـــى أنمـــاط التخلـــف االجتمـــاعي واالســـتغالل االقتصـــادي ، والـــتحكم ، 

كبـار اإلقطـاعيين صـالح الرجعيـة فـي الـداخل المتمثلـة فـي م، وتسلط القوى والسيطرة االستعمارية
انـــت المنطقـــة ، وممثلـــي المؤسســـات االجتماعيـــة الموروثـــة ، وفـــي الوقـــت الـــذي كوالمســـتغلين

وان والعـــد،  )١(رية ضـــدها متمثلـــة فـــي حلـــف بغـــدادالعربيـــة تواجـــه اعنـــف المـــؤامرات االســـتعما

                                            
دد   :حلف بغداد ) ١( ھو الحلف الذي أنشأته بريطانيا في الشرق األوسط بزعم مواجھة المد الشيوعي السوفييتي ، الذي يھ

ا تأمل ١٩٥٥دول الشرق األوسط عام  ا ، وكانت بريطاني ران وباكستان وتركي م ، وضم في عضويته كل من العراق وإي
ة قوبلت بمعارضة في انضمام سوريا و ر أن الطموحات البريطاني لبنان واألردن بعد رفض مصر لسياسة األحالف ، غي

ذلك شعبية عربية  شجعتھا قيادة الرئيس جمال عبد الناصر وخطبه البالغية من إذاعة صوت العرب ، ورفضت سوريا ك
ي إلرادة شعبه ، االنضمام للحلف ، فيما أبدى العاھل األردني تردداً في موقفه ، وفي نھاية ا لمطاف انصاع العاھل األردن

الذي خرج للتنديد بالحلف ، فبدأت بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية منذ أن رفضت مصر االنضمام للحلف الذي كانتا 
ربط العرب بعجل١٩٥١ قد دعتا مصر لالنضمام إليه عام  ة ل  ة الغرب ـم ، وھو منظمة الدفاع عن الشرق األوسط الرامي

ورة  ذبدائبة على السعي إلى ج ام الث الدول العربية تدريجياً إلى الحلف الجديد ، وھو حلف بغداد ، ولم يتحقق ذلك رغم قي
  : م ، فاجتمع الفرقاء الساميين وعقدوا جلسة سرية وقرروا باالتفاق على النقاط التالية ١٩٥٢المصرية عام 

  . يضمن نجاحه ومحاربة جميع الحركات الرامية إلى االنتقاص منه  ل والسعي على إدامة الحلف وتنميته بماـ العم ١
ا تحتاجه من  ٢ دھا بم ة لجيوشھا العسكرية بتزوي ـ تعمل الدول المعنية المشتركة في الميثاق على تقوية دولھا وزيادة فعال

  =. المعدات والخبراء 
ام ٣ = دم قي ه ، بع دول المشتركة ب ة ضمان ال اق بمثاب ة أھداف الحلف  ـ أن ھذا الميث ة ضد إسرائيل ، ألن من جمل حركات عدواني

  . والمؤتمر المنبثق عن الحلف تدعيم السلم في الشرق األوسط 
دول  ٤ اقي ال ؤتمر وب ى الم دول المنضمة إل ين ال ـ العمل على كسب ود لبنان واستخدامه كعنصر من عناصر تقريب وجھات النظر ب

  . يه ، وعلى األخص السعودية ومصر وسوريا العربية ، التي تعارضه أو لم تشترك ف
  . ـ إيجاد قيادة عسكرية وسياسية فعالة لتوضيح أھداف المؤتمر وكسب ود الدول التي لم تؤمن بعد بأھدافه  ٥
ذت دخو ٦ ة إذا ھي حب ان باألسلحة الحديث د سوريا والسعودية ومصر ولبن ة لتزوي دة األمريكي ل ـ استعداد بريطانيا والواليات المتح

  . الحلف 
دد للعراق ،  ٦ـ تعمل دول الحلف على تأليف  ٧ دة والع ا  ٧لباكستان ،  ١٢فرق عسكرية كاملة الع رق تركي ادة ف ران ، وزي رق إلي ف

ى استخدام  ٣٦إلى  اة عدم لجوء باكستان إل فرقة تكون جاھزة للوقوف في وجه العدوان السوفيتي الشيوعي في أي لحظة ، مع مراع
  . لت عليھا ضد الھند في جدالھا السياسي والعسكري حول قضية كشمير ، ومسائل الحدود بينھما أسلحتھا التي حص

  . ـ يحق لقوات أي دولة من دول الحلف أن تحل في أي بلد أو دولة من الدول المشتركة في الحلف إذا تطلب األمر  ٨
بمناورات مشتركة ، وإبراز الصفات العسكرية للدول المشتركة في ـ تعمل الدول المعنية في ھذا االتفاق باالرتباط والتعاون بالقيام  ٩

  . الحلف 
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تمـــوز رمـــزًا  ١٤، كمــا واجهـــت أســـاليب الرجعيـــة ، فجــاءت ثـــورة  )١(الثالثــي ، ومبـــدأ أيزنهـــاور
للوحـــدة النضـــالية ، والتـــي تـــربط بـــين جمـــاهير الشـــعب العربـــي ، ووحـــدة مصـــالحه وأهدافـــه ، 

عامـًا ضـد  ٣٠ثل كـذلك أعلـى أشـكال المقاومـة التـي مارسـتها جمـاهير العـراق ألكثـر مـن ولتم
النظـام الملكـي يعنـي فكان سقوط .الرجعية المتمثلة في اإلقطاعيين الحكم الملكي وسيطرة القوى

  )٢(.واالجتماعيسقوط الواجهة السياسية المتمثلة لالستعمار االقتصادي 
تحفــز للثــورة ضــد عبــد اإللــه ورهطــه ، والتــي بــدت خطوطهــا كــان الشــعب العراقــي كلــه ي     

والملكيـة فـي المناوئة لسياسة عبد اإلله ونوري السـعيد مقروءة حيث تألفت جبهة االتحاد الوطني 
العراق ، والتي ضمت الحزب الوطني والحزب الشيوعي ، وحـزب البعـث العربـي االشـتراكي ، 

أن العــراق يقــوم أساســًا علــى تعــاون جميــع لثــورة م قبــل انــدالع ا١٩٥٨والتــي أعلنــت فــي بغــداد 
  )١(.حقوقهم والحفاظ على حريتهم المواطنين ، واحترام 

                                                                                                                                        
ل من البصرة ١٠ دفاعي الطوي ان ليتصل الخط ال ى سوريا ولبن داد إل ا الحلف باالمت ـ العمل على تأكيد الوحدة الجغرافية التي يتطلبھ

دة لوضع الجداول للحدود اإليرانية حتى البحر ، وسوف يجتمع وزراء الخارجية للفرقاء السامي ات المتح ين الخمسة مع مراقبي الوالي
  . البيانية التفصيلية إلنجاز النقاط الرئيسية لھذه النتائج والتي توصل إليھا المجتمعون 

ل شئون الشرق األوسط بشبكة (  دبت ، محل ر ال ر جب الي   .B B C. Arabic News Comتقري تراتيجية : ، بطرس بطرس غ االس
  . م ١٩٥٧م ، وعبد السالم أبو السعود ، حلف بغداد ، دار القاھرة للنشر ١٩٦٧ة ، مكتبة األنجلو المصرية ، القاھرة السياسية الدولي

رة من  :مبدأ أيزنھاور ) ١( ة عن الحزب الجمھوري خالل الفت ات المتحدة األمريكي وھو الرئيس الرابع والثالثون للوالي
يش األمري١٩٦١ـ١٩٥٣ ي الج راالً ف ان جن رب م ، ك الل الح ا خ اء ألوروب اح الحلف دس الرئيسي الجتي و المھن ي ، وھ ك

رئيس  رة وجوده في البيت األبيض ك ة ، وخالل فت ا النازي ة ألماني ى ھزيم العالمية الثانية ، والذي أفضى في المحصلة إل
زة عل) م ١٩٦١ـ  ١٩٥٣(ألمريكا أنھى الحرب الكورية ، وفترتا رئاسته من  ة سمات ممي م تحمال أي ى صعيد السياسة ل

ي ، من  الم العرب اور بالشرق األوسط والع بط اسم أيزنھ د ارت ذا فق ة ، ومع ھ الخارجية ، حيث اعتبرت فترة رئاسة ھادئ
ام  خالل المبدأ المعروف باسمه ، وھو مبدأ أيزنھاور ، ويتجسد ھذا المبدأ في اإلعالن الصادر عن الكونجرس األمريكي ع

ي م ، والذي حدد اإلطار ا١٩٥٦ دوان الثالث ي أعقبت الع ة الت ة في الشرق األوسط في المرحل لعام لالستراتيجية األمريكي
ام  ى مصر ع ى احت١٩٥٦عل اً إل ذي ھدف أساس رة ، وال اه المنم مباش وفيتي باتج دد الس ة ، وتضمن اإلعالن قطواء التم

  : العناصر اآلتية 
وة العسكرية في ة  ـ تفويض الرئيس األمريكي سلطة استخدام الق ا ضرورية لضمان السالمة اإلقليمي ي يراھ الحاالت الت

دول المساعدة وحماية االستقالل السياسي  ذه ال ا طلبت ھ ة الشرق األوسط إذا م ألي دولة أو مجموعة من الدول في منطق
  . لمقاومة أي اعتداء عسكري سافر تتعرض له من قبل أي مصدر تسيطر عليه الشيوعية الدولية 

ذلك ،  ـ تفويض الحكومة دت استعدادھا ل ا أب ة إذا م ة أو مجموعة من دول المنطق رامج المساعدة العسكرية ألي دول في ب
وكذلك تفويضھا في تقديم العون االقتصادي الالزم لھذه الدول دعماً لقوتھا االقتصادية وحفاظاً على استقاللھا الوطني ، أي 

  . يتي ودول المعسكر الشرقي وحلفائھا أن ھذا المبدأ بالدرجة األولى موجه ضد االتحاد السوف
ة الكويت *  وم السياسية جامع                                                        م ١٩٩٤م ـ ١٩٩٣موسوعة العل

Exyclopedia Americana, Golier Incor porated Danbury- 1989. * The  
 . م ٢٠٠١/  ١٢/  ١٠، بتاريخ  ٨٤١٣جريدة الشرق األوسط ، العدد * 
دراسات في الوطن العربي ، الحركات الثورية والسياسية ، جامعة : توفيق سلطان اليوزبكي ـ محي الدين أمين ) ٢(

 .  ١٣٢،  ١٣١م ص ١٩٧٤، دار الكتب للنشر ، العراق ،  ٢الموصل ، طبعة 
(1) Derk. Kinnane, The Kurds and Kurdistan, London 1964, p. 70 .  
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   : حركة الضباط األحرار 
،  العراقـيالحاكمـة بـالعراق فـي سياسـتها المناقضـة لمصـالح الشـعب كان لتمادي السلطة      

يابيــة ، وٕاعــالن األحكــام العرفيــة وانتهاكــًا للحقــوق والحريــات العامــة مــن تزويــر االنتخابــات الن
وتآمر الحكام العرب ، ومن بينهم حكام العراق علـى القضـية الفلسـطينية أثـرًا كبيـرًا ، بـل ومـن 
أهــم العوامــل التــي شــجعت الضــباط الــوطنيين فــي مختلــف صــفوف الجــيش علــى التفكيــر فــي 

  . لمصالح الغربيةتنظيم الخاليا الثورية ، والعمل على إسقاط النظام الملكي المرتبط با
م في مصر ، والتي أطاحت بالحكم الملكي فأعطت دفعة ١٩٥٢يوليو  ٢٣وجاءت ثورة      

أخرى للعمل الجاد على إسقاط النظام العراقي ، فكان ذلك الوقت بداية تشكيل تنظيم عسكري 
، رفعـت الحـاج سـري / جاد يهدف إلعالن الثورة ، وكان على رأس ذلك التنظيم كل من الرائد

   )٢(.المجيد  رجب عبد/ والعقيد مهندس 
لكـــن الحكومـــة اكتشـــفت أن هنـــاك اجتماعـــًا لـــبعض الضـــباط فـــي الكاظميـــة ، ضـــم الرائـــد      

ف ، فقامــت الحكومــة ار رفعــت الحــاج ســري والعقيــد ركــن عبــد الوهــاب األمــين، وٕاســماعيل العــ
وٕابعـادهم إلـى تفـريقهم  ضـدهم، وبـادرتمعهـم إال أنهـا لـم تسـتطع إثبـات أي تهمـة  بإجراء تحقيـق

تم تشتيت التنظيم إلى حين ، فقام نـوري السـعيد واألميـر عبـد إلى وحدات غير فعالة ، وبذلك 
المنصـورية، والـذي المواقـع العسـكرية الهامـة ، ومـن ضـمنها معسـكر اإلله بعدد من الزيارات إلى 

ر للضـباط األحــرار ، كـان يعمـل بـه عبـد الكـريم قاسـم وعبــد السـالم عـارف قائـدي التنظـيم الثـائ
وعرض على عبد الكريم قاسـم منصـب نائـب القائـد العـام للجـيش ، لكنـه اعتـذر وعـرض علـى 

   )١(.لدى السعودية ، فقبل وسافر نجيب الربيعي أحد الضباط األحرار منصب سفير العراق 
وكان تنظيم العقيد رفعت الحاج سري بعد ترقيته ، هـو أو مـن كـون الخاليـا فـي صـفوف      

م بهـدف القيـام بـانقالب عسـكري ، بالتعـاون مـع المهنـدس عقيـد رجـب ١٩٥٢الجيش فـي عـام 
عبد المجيد ، وهما يتصفان بميولهما العربية اإلسالمية ، فتكون التنظيم آنذاك من عقيـد ركـن 

                                            
اإلعالم ، دار الرشيد ، بغداد م في العراق ، وزارة الثقافة و١٩٥٨تموز  ١٤ثورة : عبد المحسن الزبيدي  ليث) ٢(

 .  ١٣١م ، ص ١٩٧٩
سقوط النظام : ، فاضل حسين  ٨٣م ، ص ١٩٩٢، مؤسسة األبحاث العربية ، بيروت ،  ٣العراق ج : و حنا بطاط) ١(

 .  ٦٤ص  م ، ١٩٩٤لعربية ، القاھرة ، الملكي في العراق ، معھد البحوث والدراسات ا
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إســماعيل / عبــد الوهــاب األمــين ، ومقــدم/ محســن الحبيــب ، وعقيــد / نــاجي طالــب ، عقيــد / 
   )٢(.وصفي طاهر  /الجنابي ، مقدم 

، عبـد الـرحمن عبـد السـالم محمـد عـارف/ ن العقيـدأما تنظيم عبد الكريم قاسم فضم كًال م    
فـؤاد / نـاظم الطبقجلـي ، والـزعيم/ أحمد صالح العبـدي ، والـزعيم ركـن/ عارف ، والزعيم ركن 

ين وكـــان معظـــم ضـــباطه مـــن اللـــواء) تنظـــيم المنصـــورية(عـــارف ، وقـــد ســـمي هـــذا التنظـــيم بــــ 
  )٣(.للذان كانا في طليعة الثورة التاسع عشر والعشرين ، وهما اللواءان ا

إلــى جانــب تنظيمــات أخــرى صــغيرة كانــت تتكــون مــن عــدد بســيط جــدًا مــن األشــخاص ،      
  . حفاظًا على السرية التامة والسالمة من تسرب أي معلومات إلى الحكومة 

الحكــم  ضــباط األحــرار بـالعراق مــن أثــرم ، اشـتد غضــب ال١٩٥٦وبعـد حــوادث الســويس      
م ، وكـــانوا حـــوالي ثمانيـــة ١٩٥٦) ديســـمبر( د الضـــباط اجتماعـــًا فـــي كـــانون أول قـــعالعراقـــي ف

أشـــخاص فقـــط ، لتنظـــيم أو ل هيئـــة عليـــا تشـــرف علـــى تنظـــيم الضـــباط األحـــرار ، وتـــم دمـــج 
   )٤(. ظيمين في هيئة عليا للتنظيم التن

للجنــة أو الهيئـة العليــا لتنظــيم الضـباط األحــرار بــاألحزاب وجـرت االتصــاالت بعـد تشــكيل ا    
االرتبـاط مـع عـدم  ، اظ علـى السـريةقليل مـن أعضـاء اللجنـة للحفـالسياسية الوطنية من قبل عدد 

بأي حزب سياسي ، وتم االتفـاق علـى االسـتفادة مـن حركـة أي وحـدة عسـكرية تمـر فـي بغـداد 
يـــة حفاظـــًا علـــى ســـرية االتصـــال بـــأي جهـــة أجنبتنفيـــذا لثـــورة ، كمـــا جـــرى االتفـــاق علـــى عـــدم 

  )١(. الحركة 
وعليــه فــإن حســن التنظــيم وســريته كانــا عــامالن حاســمان فــي نجــاح الثــورة التــي فاجــأت      

الجميع ، سواء النظام الملكي العراقي أو الغرب ممثُال في أجهزة المخابرات ، سواء األمريكيـة 
أحـد عـن الثـورة إال عنـد إذاعـة البيـان األول صـبيحة أو البريطانية على حد سواء ، فلم يعرف 

  . م ١٩٥٨) يوليو ( الرابع عشر من تموز 
                                            

 .  ٦٩المرجع السابق ، ص : حامد الحمداني ) ٢(
 .  ٩٤المرجع السابق ، ص : حنا بطاطو ) ٣(
 .   ٦٥المرجع السابق ص : فاضل حسين ) ٤(
 .  ١٢٢المرجع السابق ص : ليث الزبيدي ) ١(
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   :م ١٩٥٨) يوليو ( تموز  ١٤أسباب ودوافع قيام ثورة 
م بــالعراق ، منهــا ١٩٥٨) يوليــو ( تمــوز  ١٤هنــاك أســباب ودوافــع أدت إلــى قيــام ثــورة      

  : على سبيل المثال ال الحصر ما يلي 
سياسة الخارجية للعراق ، والتي كانت تسير وفق الخطـوط التـي وضـعتها بريطانيـا ، وقـام ـ ال ١

بتنفيـذها علــى أكمــل وجــه نــوري الســعيد ، وهــو راعــي المصــالح الغربيــة األول فــي العــالم 
العربـــي ، والـــذي أثبـــت علـــى مـــدى أربعـــة عقـــود تعاونـــه مـــع اإلنجليـــز ، بـــل كـــان كأنـــه 

ــًا أكثــر مــن اإلنجليــز أ نفســهم ، حيــث أثبــت إخالصــه التــام لهــم بتأييــد األحــالف إنجليزي
  . العسكرية 

ي الــذي يتمســك بفكــرة الحيــاد ـ العزلــة التــي فرضــت علــى العــراق ، وٕابعــاده عــن الركــب العربــ ٢
.)٢(  

ـ حرب فلسطين ، والتي قد تخلى فيها الحكام العرب ، ومن ضمنهم حكام العراق عن نصرة  ٣
بـل ومسـاعدتهم بتخـاذلهم عـن القيـام بواجبـاتهم العســكرية  فلسـطين ممـا أدى إلـى ضـياعها ،

إلى جانب العالقات المشبوهة التي أقامها الملك عبد اهللا األول ، ملك األردن مـع الصـهيونية 
م ، مما أدى إلى تشرد أكثر مـن مليـون مـواطن عربـي فلسـطيني إلـى ١٩٤٨أثناء وقبل حرب 

ل العربيــة المجــاورة ، انتظــارا لنصــرة الحكــام خــارج فلســطين ، ليعيشــوا فــي المخيمــات فــي الــدو 
العرب الـذين أرسـلوا بعـض قطاعـات مـن جيوشـهم إلـى فلسـطين أمـام ضـغط شـعوبهم ، وكـان 

دنــي الجــيش العراقــي آنــذاك تحــت قيــادة جلــوب باتشــا ، وهــو بريطــاني وكــان قائــدًا للجــيش األر 
  . )١(والجيوش العربية في الحرب 

ها ، وتخلـت عـن شـعب بو يوشها وشـعلعربية ومنها حكومة العراق جوهكذا خذلت الحكومات ا       
  . فلسطين ، وعاد الجيش العراقي ناقمًا على هذه السياسة 

  
   : حلف بغداد

                                            
 .  ١٢٦مرجع سابق ، ص : توفيق سلطان ، محي الدين أمين ) ٢(
م ، ص ٢٠٠٤دار فيشون ميديا ، السويد  صفحات من تاريخ العراق الحديث ، الكتاب األول ، : حامد الحمداني ) ١(

٣٢٤ . 
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الواليــات المتحــدة األمريكيــة  علــى الــرغم مــن أن حلــف بغــداد قــد ولــد ضــعيفًا لعــدم اشــتراك     
قـوة دفـع جديـدة نحـو اهتمـام السـوفييت كانت عضو مراقب فقـط ، إال أنـه كـان بمثابـة ، بل فيه

بالشـرق األوسـط بمـا فيهـا منطقـة الخلـيج ، إذ بـدأت االتجاهـات العدائيـة السـوفيتية آنـذاك نحــو 
ا وتخلصـها مـن الرئيس عبد الناصر تتراجع بسبب سياسة مصر في رفض األحالف وسياسته

   )٢(.التبعية للغرب 
فــي األزمــة بــين الشــعب والســلطة الحاكمــة ، وكــان عقــد هــذا الحلــف هــو بمثابــة التصــاعد      

م ، بنـاءًا علـى توصـية ١٩٥٤وقد تمثل في عودة نوري السـعيد إلـى الحكـم فـي أغسـطس عـام 
السفارة البريطانية لتنفيذ المخطط البريطـاني األمريكـي الهـادف إلـى ربـط العـراق بـالحلف الـذي 

أهميـة اسـتراتيجية ، فجـاء نــوري كـان يضـم تركيـا وٕايـران وباكسـتان وبريطانيـا لمــا كـان لهـا مـن 
، وذلــك اعترافــًا ] بحلــف بغــداد [ الســعيد ليمهــد األجــواء النضــمام العــراق للحلــف والــذي عــرف 

بفضل بغداد في إنشاء الحلف ، فاتخذ نوري السعيد إجراءات عديدة تمهيـدًا إلعـالن الحلـف ، 
ــم يكــن قــد اجتمــع ســوى مــرة واحــدة لســماع خطــ اب العــرش، وذلــك فبــدأ بحــل البرلمــان الــذي ل

لوجود نواب مـن الجبهـة الوطنيـة بالبرلمـان ، إلـى جانـب خطـوة حـل األحـزاب السياسـية ، فقـام 
سـوفييتي ، وقمـع حريـات الشـعب بإلغاء امتيازات الصحف ، وقطع عالقات العـراق باالتحـاد ال

.)٣(   
  : م ١٩٥٦العدوان الثالثي على مصر 

سياســة األحــالف العســكرية ، والتــزام الحيــاد  كــان هــذا العــدوان يمثــل رد فعــل لــرفض مصــر   
لتســـتخدم مصـــر  ، وقيـــام الـــرئيس المصـــري جمـــال عبـــد الناصـــر بتـــأميم شـــركة قنـــاة الســـويس

عائــداتها فــي اإلنفــاق علــى مشــروع بنــاء الســد العــالي ، والــذي وقفــت العــراق فــي العهــد الملكــي 
أن قـدمت حكومـة سـوءًا بـ، بـل زاد األمـر خاصـة موقفًا يتسم بالتشفي فـي مصـر وعبـد الناصـر

والشــعيبة  البريطانيــة باســتخدام القواعــد العســكرية فــي الحبانيــة الــدعم الكامــل للقــوات  نــوري الســعيد
وفــتح جميــع مستشــفيات العــراق الســتقبال الجرحــي البريطــانيين ، وبقيــام المظــاهرات فــي كافــة 

                                            
رسالة ) م ١٩٩١ـ  ١٩٦٠(تطور العالقات السياسية والدبلوماسية بين الكويت وإيران ، : برغش خالد نايف الجنفاوي ) ٢(

 .  ٧٢م ص ١٩٩٩جامعة الزقازيق  ماجستير معھد البحوث والدراسات اآلسيوية ،
 .  ٦٠تموز ، مرجع سابق ، ص  ١٤ثورة : حامد الحمداني ) ٣(
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جـت عوب التـي خر أرجاء العالم العربي متضامنة مع مصر ، كـان شـعب العـراق أول هـذه الشـ
، وطلب المتظاهرون مـن الحكومـة اتخـاذ مواقـف إيجابيـة مـن العـدوان  )١(في مظاهرات شعبية

غيـر ني والنشرات ، ولكنها رفضت تلك المطالب ، بل دأبت اإلذاعة العراقية على تقديم األغا
ل ، بينمـا يضـرب الشـعب المصـري بالقنابـل واألسـلحة الثقيلـة ، فقـام عمـاالمطمئنة عن مصـر 

  . النفط العراقيين بنسف أنابيب النفط في كركوك 
  : الوحدة العربية بين مصر وسوريًا 

م ، والتـي أعلـن ١٩٥٨) شـباط ( تم االتفاق على هذه الوحدة في األول من شهر فبراير      
لطريــق الوحــدة العربيــة مــن نفــس الشــهر ، وكانــت هــي الخطــوة األولــى  ٢٢عنهــا رســميًا فــي 
ء دولة موحدة بداية من القطرين وهـي الجمهوريـة العربيـة المتحـد، وقـد أحـدثت الشاملة ، وٕانشا

هذه الوحدة ردود أفعال قوية لدى األوساط العربية والدولية كلهـا ، حيـث أعلـن العـراق واألردن 
، أي  م١٩٥٨عــام ) فبرايـر (إنشـاء االتحــاد الهاشـمي فــي اليـوم الثــاني عشـر مــن شـهر شــباط 

باالتفـــاق علـــى الوحـــدة ، وكـــان ن قيـــام الجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة بعـــد إحـــدى عشـــر يومـــًا مـــ
الهدف منها الوقوف بوجه وحدة مصر وسـوريا ومنـع امتـداد تأثيرهـا لضـم أقطـار عربيـة أخـرى 
إليهــــا ، حيــــث واجــــه نــــوري الســــعيد وحــــدة جمــــال عبــــد الناصــــر والجمهوريــــة العربيــــة المتحــــدة 

ي بريطانيــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة مؤسســو بالتصــدي بمســاعدة الــدول الغربيــة الممثلــة فــ
باسـتقالة كميـل شـمعون ، الوقـت تعمـه المظـاهرات المطالبـة حلف بغداد ، وكان لبنان في هذا 

اسة الموالية للغرب ، وجاء ذلك عـن طريـق يوعودة لبنان إلى األمة العربية ، والتخلي عن الس
اق ونظامه الملكي لتقديم المسـاعدة الفوريـة تقديم الدعم الكامل من حلف بغداد عن طريق العر 

عـــن طريـــق إنـــزال الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة قواتهـــا علـــى الســـواحل لبنـــان لكميـــل شـــمعون ب
اللبنانية ، كما أصدرت الحكومة العراقية أوامرها إلى بعـض قطاعـات الجـيش العراقـي للتحـرك 

قضـاء علـى الحركـة الوطنيـة، صوب لبنان عن طريق األردن ، لحماية نظام كميل شمعون وال
ممــا أدى ذلــك إلــى أن اشــتعلت حركــة الضــباط األحــرار وأخــذوا فــي تنفيــذ خطــتهم فــي إعــالن 

                                            
م ١٩٦٩العراق في مذكرات الدبلوماسيين األجانب ، منشورات المكتبة العصرية ، بيروت ، : نجددة فتحي صفوت ) ١(

 .  ١٣٦ص 
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الثــورة عــن طريــق تغييــر اتجــاه تحركــات هــذه القطاعــات وتوجيههــا نحــو بغــداد للقضــاء علــى 
  )١(. العراقيين والموالين للغرب العائلة المالكة وكبار الساسة 

لســعيد بعــد انتهــاء األزمــة اللبنانيــة قــد اتجــه فــي سياســته إلــى فكــرة مهاجمــة وكــان نــوري ا     
 مرجــانرئــيس الــوزراء آنــذاك عبــد الوهــاب اإليعــاز إلــى الجمهوريــة العربيــة المتحــدة عــن طريــق 

لقيـــادة الجـــيش إلـــى الحـــدود الســـورية ، إلنهـــاء الوحـــدة وٕاعـــالن االنفصـــال بـــين مصـــر  العراقـــي
   )٢(.ب التي عجلت بانفجار الثورة ا كان من أول األسباوسوريا ، ويقول البعض إن هذ

) يوليـو(تمـوز  ١٤وهناك أسباب أخرى أدت بالضباط األحرار العـراقيين إلـى القيـام بثـورة      
  : م مثل ١٩٥٨

ـ اعتنـــاق هـــؤالء الضـــباط لفكـــرة اإلصـــالح والنهـــوض بـــالبالد ، والقضـــاء علـــى األوضـــاع  ١
  . بعمل عسكري  المتردية ، وذلك عن طريق القيام

ر الضباط بالروح القومية العربيـة ، حيـث أرادوا تحقيـق الوحـدة العربيـة فعارضـوا ـ تشبع أكث ٢
  . م١٩٥٦، والعدوان الثالثي على مصر من حوادث السويسموقف حكومتهم 

والــذي الداخليــة أو علــى الصــعيد الخــارجي ، ـ ســخط الضــباط علــى األوضــاع ســواء كانــت  ٣
  . راقية بجانب الغرب تتخذ فيها قرارات ضد المصالح العربية كانت الحكومة الع

  : لذا ركز الضباط األحرار خالل استعدادهم للقيام بالثورة على عدة نقاط كان أهمها      
  والقضـــاء علـــى األميـــر عبـــد اإللـــه الوصـــي علـــى العـــرش العمـــل علـــى إســـقاط النظـــام الملكـــي

   )١(.لنفوذ البريطاني واألمريكي في العراقالعراقي ، ونوري السعيد وأنصارهما، وعلى ا
  تــدعيم تشــكيل مجلــس قيــادة الثــورة والحكــم المنبثقــة عــن الهيئــة العليــا للضــباط األحــرار ، و

عدالــة ، وٕاقامــة ة واالجتماعيــةاالقتصــادي، وتغييــر أوضــاع العــراق الجــيش والقــوات المســلحة
مــن حلــف بغــداد ، وتحقيــق  اجتماعيــة ، وتصــفية القواعــد األجنبيــة فــي العــراق ، والخــروج

 . الوحدة الوطنية بالتزام سياسة الحياد اإليجابي الواردة في مقررات مؤتمر باندونج 

                                            
، مركز الدراسات التركية ، جامعة ) م١٩٥٨ـ  ١٩٣٢(العالقات العراقية التركية : عوني عبد الرحمن السبعاوي ) ١(

 .  ٢٠٦،  ٢٠٥، ص م ١٩٨٥الموصل 
   ٢٧٩م ، ص ١٩٩٣دراسة تاريخية سياسية ، األنجلو المصرية ، القاھرة  ،المشرق العربي المعاصر: العقاد  صالح) ٢(
 .  ٦٩المرجع السابق ، ص : فاضل حسين ) ١(
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م نتيجة طبيعية لسياسـة العـزل والقهـر التـي مارسـها ١٩٥٨تموز  ١٤لذلك اعتبرت ثورة      
مـة نـوري الحكم الملكي في العراق ، وعلى رأسه الوصي على العرش األميـر عبـد اإللـه وحكو 

لغــرب يــة األخــرى ، بــل وتعاونــه المســتمر مــع االســعيد بحــق الشــعب العراقــي والشــعوب العرب
وتـــآمره بـــاألحالف االســـتعمارية ، ممـــا جعـــل بغـــداد مركـــزًا للمـــؤامرات التـــي تحـــاك ضـــد بلـــدان 

ًا لربطهــا وضــمها لحلــف وشــعوب المنطقــة العربيــة ، وخاصــة ســوريا ولبنــان ومصــر ، تمهيــد
   )٢(.بغداد 

اتفق أعضاء اللجنة العليا كذلك على تحقيـق الوحـدة العراقيـة ، ووقفـوا موقفـًا إيجابيـًا مـن      
األكــراد ، بــل ودعــوا إلــى إقامــة نظــام اإلدارة الالمركزيــة الــذي يحقــق لألكــراد حقــوقهم ضــمن 

   )٣(.اط األحرار ضباط من األكراد نطاق الجمهورية العراقية ، وكان بين الضب
  
  
  
  
  

   ) الثــورةأحــداث  (
م عـــدة محـــاوالت لإلطاحـــة بالنظـــام الملكـــي فـــي العـــراق ، ١٩٥٨تمـــوز  ١٤ســـبقت ثـــورة      

  : لكنها لم تنفذ وقتها ، ومنها 
م وهـــي محاولـــة قـــام بهـــا عبـــد ١٩٥٦) نـــوفمبر ( كانـــت فـــي تشـــرين ثـــاني  ــــ المحاولـــة األولـــى

القضـاء علـى األميـر الكريم قاسم لدى عودته من األردن إلى العراق ، وكانت تهدف إلـى 
عبد اإلله ونوري السعيد والملك ، عندما يكونوا في استقبال الجيش ، لكنهـا لـتم تنفـذ لعـدم 

  . نوري السعيد ، وعدم كفاية االستعدادات حضور 
                                            

 .  ١٠٥ المرجع السابق ، ص: منذر الموصلي ) ٢(
 .  ٧٢المرجع السابق ، ص : فاضل حسين ) ٣(
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م ، ولـم تنفـذ كـذلك الخـتالف خطـة التنفيـذ بـين ١٩٥٦ـ محاولة أخـرى حـدثت فـي كـانون أول 
  . الضباط 

م أثناء االحتفاالت بيوم الجيش في إقامة العرض العسـكري ١٩٥٨م ـ محاولة أخرى كانت عا
  . ، لكن األمطار أدت إلى تأجيل االستعراض فتم صرف النظر عن التنفيذ 

م أثنـــاء منـــاورة منطقـــة الرطبـــة بحضـــور الثـــالوث ١٩٥٨مـــن مـــايو  ١١ــــ ومحاولـــة أخـــرى فـــي 
  . الحاكم 

م ، وتقضـي بقتـل عبـد ١٩٥٨يو عـام ـ محاولة أخرى في التاسع والعشـرين فـي نفـس شـهر مـا
    )١(.وتأليف حكومة مؤيده من الجيش والمحافظة على الملك، اإلله ونوري السعيد، 

  : الثـــورة  
الســاعة الثالثــة فجــرًا ، وفــي الوقــت المحــدد الحركــة للقــوات العســكرية قــد حــدد كــان موعــد      

الــدارجي ، وهمــا مــن الضــباط قبيــل تحــرك القــوات اســتطاع عبــد الســالم عــارف وعبــد اللطيــف 
، واعتقــال آمــر الفــوج أحمــد حقــي / األحــرار الــتحفظ علــى آمــر اللــواء العشــرين الــزعيم الــركن

أن كـان قـد عـرف مـن عبـد السـالم عـارف بـأمر  بعـد، ياسـين عبـد الـرؤوف/ ني العقيد ركنالثا
نحـو بغـداد ،  التنظيم ورفض االنضمام إلى قوى الثورة ، وبذلك تم لعبد السالم عارف التحـرك

  . بعد أن قام بتوزيع السالح الذي كان قد خزنه بصورة سرية استعدادًا للثورة 
وفي الوقت نفسه تحرك عبد الكريم قاسم آمر اللواء التاسع عشر نحو مقـر الفرقـة الثالثـة      

غــازي الداغســتاني ، والــذي كــان مــن / فــي بعقوبــة للســيطرة عليهــا واعتقــال قائــدها اللــواء ركــن
  .  )١(هد الملكيال العرج

عبــد الســالم عــارف هــو الســيطرة علــى دار اإلذاعــة ، وذلــك إلذاعــة لكــان الهــدف األول      
البيــان األول للثــورة ، حيــث توجــه إليهــا وبصــحبته قــوة تتــألف مــن دبــابتين إلــى جانــب ثمــاني 

بكـل سـهولة  دبابات كانت قد سبقته إلى اإلذاعة ، وتم لقـوى الثـورة السـيطرة علـى دار اإلذاعـة

                                            
، ليث  ٤٦م ص ١٩٦٨تموز والضباط األحرار ، دار الجاحظ للنشر ، بغداد  ١٤قصة ثورة : صبيح على غالب ) ١(

 .  ١٨١المرجع السابق ، ص : الزبيدي 
 .  ٩٨تموز ، المرجع السابق ، ص  ١٤ثورة : حامد الحمداني ) ١(
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، وأســـرع عبـــد الســـالم عـــارف بإذاعـــة البيـــان األول فـــي تمـــام الســـاعة السادســـة والنصـــف مـــن 
   )٢(.م ١٩٥٨تموز يوليو  ١٤اح يوم صب

إذاعــة البيــان األول للثــورة بصــوت عبــد الســالم عــارف كــان بمثابــة إيــذانًا بحلــول ســاعة      
ألحـرار للسـيطرة علـى جميـع المرافـق الصفر وتحـرك القـوات العسـكرية الثوريـة بقيـادة الضـباط ا

العامــــة واألهــــداف المحــــددة ، حيــــث واصــــلت تقــــدمها وســــيطرتها علــــى وزارة الــــدفاع ومديريــــة 
  . الشرطة ، ومطار بغداد الدولي ووسائل االتصاالت 

وتقــدمت قــوة أخــرى إلــى قصــر الرحــاب ، حيــث بتواجــد الملــك فيصــل الثــاني وولــي العهــد      
انت القوة مكلفة باحتالل قصر النهاية ، ولمـا اقتربـت السـرية مـن البـاب األمير عبد اإلله ، وك

الخارجي للقصر ، شعر بهم الحـرس الخـاص بالقصـر ، فـأطلق جنـود القـوة بعـض الطلقـات ، 
فانســحبت الحراســة الخاصــة بالقصــر إلــى داخلــه ، وتقــدمت القــوى الثوريــة إلــى داخــل حديقــة 

أمطــروا القصــر بوابــل مــن الطلقــات الناريــة إلــى أن القصــر، وأخــذ الجنــود وضــع االســتعداد ، و 
ـــاد مـــن مدرســـة  ـــذ ، إال أن أحـــد الضـــباط أنقـــذ الموقـــف بإحضـــاره عت أوشـــكت ذخـــائرهم أن تنف
األســــلحة فــــي معســــكر الوشــــاس مقابــــل القصــــر ، وكــــان بهــــا آنــــذاك مــــالزم أول عبــــد الســــتار 

، فحضــر المــالزم أول  العبوســي ، ومــالزم أول عبــد اهللا الحــديثي ، وهمــا مــن معلمــي المدرســة
والتفـاوض بـين عبد الستار بنفسه متوجهًا إلى القصر للمساعدة واستمر تبـادل إطـالق النـار ، 

الطرفين وطلبت القوة مـن  الموجـودين داخـل القصـر التسـليم دون قيـد أو شـرط ، وتقـدمت قـوة 
الستسـالم أخرى بإطالق النار على القصر من الناحيـة اليسـرى ، وعنـدها أعلـن أهـل القصـر ا

، الملــك، وأم ولــي العهــدجــدة  نفيســة، وخــرج الملــك فيصــل وولــي العهــد عبــد اإللــه ، والملكــة 
واألميرة عابدية شقيقة ولي العهد واألميرة هيام زوجة ولي العهد ، ومعهم خادمة وطباخ تركي 
، معلنـــين االستســـالم ، ولكـــن عنـــد اقتـــرابهم مـــن قـــوات الثـــورة المتواجـــدة حـــول القصـــر حـــدث 

الق نار عليهم ، وعلـى أثـره فـتح العبوسـي النـار علـي المستسـلمين مـن أهـل القصـر ورافقـه إط

                                            
م ، ص ١٩٩٢، اإلمارات ،  ٢م ، طبعة ١٩٥٨تموز  ١٤سرار مقتل العائلة المالكة في العراق في أ: فالح حنظل ) ٢(

٩٣ . 
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عـدا األميـرة هيـام  بعض أفراد القوة في إطالق النار بصورة عشوائية ، فأردوهم قتلى جميعًا ما
   )١(.وخادمتها 

لـذي كـان أمـا نـوري السـعيد ، وهـو أخطـر رجـال العهـد الملكـي ، والحـاكم الفعلـي للعـراق ا     
يشـــغل منصـــب رئـــيس وزراء االتحـــاد الهاشـــمي ، فقـــد أســـرع للهـــرب مـــن قصـــره حـــال ســـماعه 
إطــالق النــار ، وقبــل أن تصــل إليــه قــوات الثــورة ، حيــث اســتخدم زورقــًا صــغيرًا عبــر بــه نهــر 
دجلــة متنكــرًا إلــى جانــب الرصــافة قاصــدًا منــزل الــدكتور صــالح مهــدي ، وانتقــل بعــد ذلــك إلــى 

ستربادي ، ومنه إلى منزل شقيق الوزير ضياء جعفر والمدعو هاشم جعفـر ، منزل صديقه اال
أمــره فــأطلق النــار علــى نفســه وكــان مرتــديًا مالبــس نســائية خوفــًا مــن الجمــاهير ، لكــن كشــف 

، وقد مثلـت الجمـاهير الثـائرة بجثتـه ، ولـم تبـق نتحار على أن يقع في أيدي الشعبمفضًال اال
   )٢(.ولي العهد عبد اإلله ثة لها أثرًا ، مثلما فعلوا بج

كان إلذاعة بيان الثورة أثره في اندفاع قوات الثورة إلحكام السـيطرة علـى بقيـة القطاعـات      
العســـكرية والمرافـــق ، فقامـــت بالســـيطرة علـــى قاعـــدة الحبانيـــة التـــي هـــي مقـــر القـــوة البريطانيـــة 

ليــة أهميــة كبيــرة فــي حمايــة لعمبــالعراق وتــم نــزع ســالح القــوات البريطانيــة بهــا ، وكــان لهــذه ا
، ومنع القوات البريطانيـة مـن تقـديم أي دعـم للنظـام الملكـي ونـوري السـعيد  والـذي كـان الثورة 

   )٣(.ه وٕانقاذه مع النظام الملكي منتظرًا لتحرك القوات البريطانية لنجدت
لمدينــة أمــا فــي الشــمال ، فقــد ســيطر الــزعيم نــاظم الطبقجلــي آمــر موقــع الموصــل علــى ا     

دون إراقة قطرة دم واحدة ، أما كركوك قد حاول أحـد رجـال العهـد الملكـي الزحـف علـى بغـداد 
كـــانوا أســـرع منـــه فاســـتطاعوا الســـيطرة علـــى مقـــر الفرقـــة وتـــم  ، لكـــن الضـــباط األحـــراربفرقتـــه 

   )١(.موصل قائدًا للفرقة الثانية اعتقاله وتعيين ناظم الطبقجلي آمر موقع ال

                                            
 .  ١٢٥ـ  ١٢٣المرجع السابق ، ص : فالح حنظل ) ١(
 .  ٥٤صفحات من تاريخ العراق الحديث ، الجزء الثاني ، ص : حامد الحمداني ) ٢(
 .  ١٦٦تموز ، ص  ١٤موسوعة : خليل إبراھيم حسين ) ٣(
 .  ١٠٩المرجع السابق ، ص : صبيح على غالب ) ١(
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راســم إلعــالن الجمهوريــة تتلــى مــن دار اإلذاعــة ، باإلضــافة إلــى الــدور الكبيــر وبــدأت الم     
الــذي لعبتــه الجمــاهير الشــعبية، وكــان دورًا هامــًا فــي مســاندة الثــورة والعمــل علــى إفشــال خطــط 

  . قادة الفرق الموالية للنظام الملكي في التحرك للتصدي للثورة 
ضــد أي محاولــة إلجهاضــها مــن قبــل القيــادات لقــد اســتطاعت قــوى الثــورة تــدعيم مراكزهــا     

المواليــة للنظــام الملكــي ، ودليــل ذلــك فإنمــا يــدل علــى تمكــن الضــباط األحــرار مــن التخطــيط 
السليم والجيـد ، بـل واختيـار الوقـت المناسـب لتحـرك كافـة القطاعـات مـع كافـة األلويـة إلنجـاز 

  . أذهل الجميع المهمة بنجاح بالغ وفي سرية تامة 
أو االعتقـال، ذلـك أحالـت حكومـة الثـورة العديـد مـن العسـكريين والمـدنيين إلـى التقاعـد  بعد    

فقد أحيل للتقاعد حوالي أربعون ضابطًا من ضباط الجيش ، بينهم رفيـق عـارف رئـيس أركـان 
الجيش ، وغازي الداغسـتاني معـاون رئـيس أركـان الجـيش فـي وقـت سـابق ، وكثيـر مـن الـذين 

  . ورة ، وتم محاكمتهم في محاكمة عسكرية خاصة أعلنت أسماؤهم ضد الث
ومن الواضـح أن الجماعـة الصـغيرة التـي خططـت للثـورة بمنتهـى الكتمـان والسـرية ، قبـل      

أن ينتهي النهار قـد نالـت نجاحـًا مـذهًال ، وكـان واضـحًا منـذ البدايـة أن هـذا النظـام الجديـد ال 
   )٢(.لخارج يمكن اإلطاحة به إال بقوة خاطفة ومتفوقة من ا

   :رد الفعل العربي والدولي على الثورة بالعراق 
ـــم يكـــن أحـــد       أصـــيبت القـــوى االســـتعمارية وخاصـــة دول حلـــف بغـــداد بصـــدمة كبـــرى ، ل

يتوقعها من قبل ، وبهذه السرعة التي استطاعت قـوى الثـورة حسـم المعركـة مـع النظـام الملكـي 
يسارعون إلى إنـزال قـواتهم العسـكرية إلـى األردن ، تلك الصدمة التي أفقدتهم توازنهم وجعلتهم 

علــى العــراق ولبنــان ، بــل وحشــدت تركيــا قواتهــا العســكرية علــى الحــدود فــي محاولــة لالعتــداء 
أمريكــي ، وضــربة علــى الثــورة قصــمًا لظهــر االســتعمار األنجلــو ، فقــد كانــت )١(وٕاجهــاض الثــورة

حه البتروليـة فـي كـل بـالد العـرب ، لـذلك بل وتهديدًا خطيرًا لمصالنفوذه في الشرق األوسط ، 
                                            

تموز  ١٤مرجع سابق ، رسالة من السفير األمريكي إلى الخارجية األمريكية عن أحداث ثورة : نجدة فتحي صفوت ) ٢(
 . ٢٦١، ص في العراق  ١٩٥٨

 .  ٢١١مرجع سابق ، ص : ليث الزبيدي ) ١(
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بحثت تلك الدول عن الحجة التـي عـن طريقهـا يسـتطيعون اإلجهـاز علـى هـذه الثـورة والقضـاء 
  )٢(.قواتهم إلى لبنان واألردن  عليها من خالل إنزال

وأصــدر حلــف بغــداد بيانــًا اســتنكر فيــه أحــداث الثــورة واصــفًا إياهــا بأنهــا تــأثير هــدام قــادم      
  . الخارج ، وأن قادة االنقالب كما أطلقوا عليهم يستعملون أفكارهم من دول أجنبية من 
أمــا بالنســبة لموقــف تركيــا ، فقــد اســتقبلت أوســاطها الرســمية والشــعبية أبنــاء الثــورة بدهشــة     

كبيــرة ، وأبــدت الحكومــة فــي األيــام األولــى للثــورة العراقيــة الدهشــة والترقــب والقلــق لمــا حــدث 
أول رد فعل رسمي من جانـب الحكومـة التركيـة علـى لسـان وزيـر خارجيتهـا مسـتنكرًا  فجاء في

ــًا أن رئــيس االتحــاد الهاشــمي العراقــي األردنــي اليــوم هــو الملــك  مــا حــدث فــي العــراق ، ومعلن
لمملكة العراق بعد مقتـل حسين ، وأن حكومته هي الحكومة الشرعية باعتباره الوريث الشرعي 

لعراق ، بــل دعــت الصــحف التركيــة إلــى إســقاط النظــام الجديــد فــي العــراق ، العائلــة المالكــة بــا
وحثــت الحكومــة علــى التــدخل العســكري لإلطاحــة بــالحكم الجديــد فــي العــراق ، والقضــاء علــى 
الثورة ، حيث تم وصف قادة ثورة العـراق بـأنهم ثـوار ثعالـب وأصـحاب درايـة ، وأعـدت الخطـة 

عـــل تحركـــت قـــوات الجـــيش التركـــي نحـــو الجنـــوب باتجـــاه الخاصـــة بالتـــدخل فـــي العـــراق ، وبالف
العراق ، غير أن حلفاء تركيـا وعلـى رأسـهم الواليـات المتحـدة األمريكيـة منعـوا تركيـا مـن القيـام 
بهــــذا العمــــل العســــكري الخطيــــر ضــــد العــــراق، ونتيجــــة لضــــغط األحــــزاب التركيــــة المعارضــــة 

الملكـي بقيـادة فيصـل عراق بعـد النظـام وٕاحراجها للحكومة في عدم تقبلها ألي نظام آخر في ال
، فرأت الحكومة التركية أنها يجب أن تتعامـل مـع حكـام بغـداد الجـدد ، وتعتـرف ونوري السعيد

الحكومـة التركيـة  العـراق اعتـرافقدم سـفير تركيـا فـي في العراق ، وبذلك بنظام الحكم الجمهوري 
بعـد أن رأت أن ،  م١٩٥٨) يوليـو(مـوز تمـن  ٣١بالعراق في، وحكومتها الجديدة الرسمي بالثورة 

  ة ـاعترفت بالحكومالعالم قد معظم دول 

   )١(.فسها إلى جانب االتحاد السوفييتيالجديدة ببغداد ، ومن ضمنها الدول الغربية ن

                                            
 ) م١٩٥٨ـ  ١٩٠٠( ،  ١أيامي ، جأوراق األوسط ، جامعة عين شمس ، مكتبة مركز بحوث الشرق : طالب مشتاق ) ٢(

 .  ٥٦٥م ، ص ١٩٦٨ط أولى ، دار الطليعة ، بيروت ، 
 .  ٢١٤،  ٢١٢المرجع السابق ، ص : عوني عبد الرحمن السبعاوي ) ١(
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، حيــث كــان ة وفــي مقــدمتها االتحــاد الســوفييتيوجــاء رد الفعــل العربــي والــدول االشــتراكي     
اليين ودول حلــف بغــداد مــن مغبــة اإلقــدام علــى أي خطــوة فــي اتجــاه ســريعًا فــي تحــذير اإلمبريــ

  .    إجهاض الثورة العراقية ، وكذلك االعتداء على الجمهورية العربية المتحدة 
لعبــت الجمهوريــة العربيــة المتحــدة فــي إحــدى قممهــا الزمنيــة النيــرة ، قبــل اشــتداد صــراعها     

فرضــتها مــن الجمهوريــة الوليــدة ، لــدوافع عديــدة ســناد تمــوز دورًا كبيــرًا فــي إ ١٤وعــدائها لثــورة 
ـــك  ـــاحرة ، ســـواء تل ـــه المتن ـــين أقطاب ـــة ب ـــذي كـــان مشـــهودًا فـــي المنطق جهـــة طبيعـــة الصـــراع ال
المتحالفة مع الغرب ، واألخرى الطامحة لالستقالل والتحرر وتحقيق ذاتها القومية والوطنية ، 

جهـة ثانيـة مثلـت الثـورة العراقيـة إضـافة وباألخص بين نوري السعيد ومصر الناصـرية ، ومـن 
تعـديل مـوازين القـوى لصـالحها ، نوعية جديدة لحركـة التحـرر الـوطني فـي المنطقـة ، وبالتـالي 

ومن جهـة ثالثـة تحقيـق الناصـرية لبعـدها األنـوي ، وتوسـيع شـعبيتها التـي ترامـت فـي االنتشـار 
ذا اإلسـناد مـن الجمهوريـة العربيـة في العالم العربي ، باعتبارهـا قطـب التحـرر فيـه ، وتجلـي هـ

   )٢(: العراقية الوليدة في اآلتي  المتحدة للجمهورية

  االعتراف المبكر بالنظام الجديد .  
  ، إعالنهـــا حالـــة التأهـــب القصـــوى للقـــوات المســـلحة فـــي كـــال اإلقليمـــين الشـــمالي الســـوري

 . والجنوبي المصري 

  يــــة العربيــــة المتحــــدة ، وســــتطبق اعتبــــار أي عــــدوان علــــى العــــراق عــــدوان علــــى الجمهور
 . التزاماتها على وفق ميثاق الضمان الجماعي العربي 

  اإلعالني لكل ما يصدر عن العراقجهازها بث التأثير الكامل للثورة من خالل إعادة  

  توجيه عدد من النصائح إلى قادة الثورة الجديدة . 

  ـــة باألســـلحة و مـــع ســـوريا أمـــدت الوحـــدات العراقيـــة قـــرب الحـــدود ـــذخيرة ، لمنـــع أو عرقل ال
 . الزحف المتوقع من قوات االتحاد الهاشمي في األردن 

  حث دول المعسكر االشتراكي والدول المتحررة على تأييد الثـورة واالعتـراف بهـا وبحكومـة
 . بغداد الجديدة 

                                            
 . وما بعدھا  ٢٠٧المرجع السابق ، ص : ليث الزبيدي ) ٢(
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وهكـذا صـمدت الجمهوريـة العراقيــة الوليـدة ، وأخـذت ترســخ أقـدامها ، وتوالـت اعترافــات       
ول العــالم ، ســواء دول المعســكر االشــتراكي ، أو دول عــدم اإلنحيــاز مثــل الهنــد وأندونيســيا د

وكــــذلك اعترافــــات الــــدول العربيــــة األخــــرى مثــــل تــــونس والســــودان والمغــــرب ودول . وغيرهــــا 
  . اإلمارات والخليج 

  : م ١٩٥٨تموز  ١٤ية لثورة وحكومة السياسة الداخل
ة وســـقوط النظـــام الملكـــي وٕاعـــالن الجمهوريـــة ، أن يســـقط كـــان طبيعيـــًا بعـــد نجـــاح الثـــور      

الدســتور الملكــي ، ولــذلك رأت الحكومــة الجديــدة إصــدار دســتور مؤقــت للــبالد لحــين انتخــاب 
مجلـــس تأسيســـي يأخـــذ علـــى عاتقـــه وضـــع دســـتور دائـــم للـــبالد ، فعهـــدت حكومـــة الثـــورة إلـــى 

مســودة لدســتور مؤقــت فــي مجموعــة مــن المحــامين المعــروفين ، ورجــال القــانون مهمــة وضــع 
م، بعــد أن أعطيــت لهــم الخطــوط العريضــة لتوجهــات حكومــة الثــورة ، وقــد ١٩٥٨تمــوز  ٢٠

أتمــت اللجنــة عملهــا ورفعــت نــص الدســتور إلــى مجلــس الــوزراء ، والــذي صــدق بــدوره علــى 
في السابع والعشرين مـن فصدر في بغداد الدستور المؤقت النص بعد إجراء بعض التعديالت، 

  : م وجاء في بابه األول ما يلي ١٩٥٨تموز 
  . الجمهورية العراقية جمهورية مستقلة ذات سيادة ) : ١(مادة 
  . العراق جزء من األمة العربية ) : ٢(مادة 
يقوم الكيان العراقي على أساس مـن التعـاون بـين كافـة المـواطنين كافـة ، بـاحترام ) : ٣(مادة 

ب واألكــراد شــركاء فــي هــذا الــوطن ، حقــوقهم ، وصــيانة حريــاتهم ، ويعتبــر العــر 
  . ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية 

  . اإلسالم دين الدولة ) : ٤(مادة 
  . عاصمة الجمهورية العراقية بغداد ) : ٥(مادة 
  . تعيين العلم العراقي وشعار الجمهورية واألحكام الخاصة بها بقانون) : ٦(مادة 

  :  مجلس السيادة من وتكون          
  .نجيب الربيعي رئيسًا لمجس السيادة / السيد      
  . خالد النقشبندي ، وهو من أصول كردية / والعضو      
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  . ومحمد مهدي كبه من القوميين العرب      
  :  وأعضاء الحكومة          

  . رئيس الوزراء ووزير الدفاع : عبد الكريم قاسم      
  . نائب لرئيس الوزراء ووزير الداخلية : عارف  عبد السالم     
  . وزير المالية : محمد حديد             
  . وزير المعارف :        عمرجابر      
  . وزير العدل :  مصطفى على          
   .وزير أشغال ، كردي األصل نجل الشيخ محمود الحفيد: بابا على الشيخ محمود      
  . وزير اإلعمار : فؤاد الركابي      
  .  وزير صحة: محمد صالح محمود      
  . وزير إرشاد : صديق شنشل      
  . وزير زراعة : هديب الحاج حمود      
  . وزيرًا للشئون االجتماعية : ناجي طالب      
  )١(.وزيرًا لالقتصاد : هيم كبه إبرا     

اقـــي المؤقـــت والخـــاص بـــاألكراد فـــي وتـــرى الباحثـــة بـــأن المـــادة الثالثـــة مـــن الدســـتور العر      
اعتبارهم شركاء يفي الوطن ، وٕاقرارًا لحقوقهم القومية ، كانت هي مفتاح العالقات بين النظـام 

حيــث م، واألنظمــة المتعاقبــة علــى بغــداد بعــد ذلــك، ١٩٥٨الحــاكم فــي العــراق بعــد ثــورة يوليــو 
الكــردي ، رافـي العنصـر تضـم ضــمن كيانهـا الجغكانـت بمثابـة أول اعتـراف تــاريخي مـن دولـة 

ويـــتم االعتـــراف بوجـــودهم ، علـــى العكـــس مـــن الـــدول المجـــاورة كـــإيران وتركيـــا ، حيـــث يعـــاني 
األكراد في إيران من االضطهاد ، وعدم إعطائهم أية حقوق قومية ، وال حتـى فـي اللغـة ، أمـا 

لجبـال ، تركيا فإن األكراد بها غير معترف بهم من األصل ، حيث يطلق عليهم صـفة أتـراك ا
  . أي ألغوا كل صفة تدل على قوميتهم ، بل وأنكروها تمامًا 

                                            
  .  ١١٥،  ١١٣، المرجع السابق ، ص  تموز ١٤ثورة : حامد الحمداني ) ١(

 . وانظر نص الدستور العراقي المؤقت في المالحق      
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كــان مــن أهــم اإلجــراءات الداخليــة التــي اتخــذتها الثــورة بعــد نجاحهــا هــو إصــدار قــانون      
م ، ويعـــــد بمثابـــــة ثـــــورة ١٩٥٨) ســـــبتمبر ( أيلـــــول  ٣٠اإلصـــــالح الزراعـــــي فـــــي العـــــراق فـــــي 

مــن الشــعب العراقــي ، وهــم % ٧٥ورة تمــوز لصــالح اجتماعيــة ، بــل ويعتبــر تاجــًا إلنجــازات ثــ
وقــد طبقــة الفالحــين والتــي كانــت تعمــل لصــالح اإلقطــاعيين الــذين اســتغلوهم أبشــع اســتغالل ، 

تركوهم يعيشون في أكواخ خالية من أبسط الشروط الصـحية ، والحقـوق الحياتيـة ، وكانـت قـد 
الملكـــي حســـبما يـــنص القـــانون باإلجبـــار فرضـــت علـــيهم ديـــون جعلـــت هـــؤالء الفالحـــين يعملـــون 

جــواز تــرك الفــالح عملــه فــي خدمــة اإلقطــاع طالمــا هــو مــدين لــه ، وذلــك علــى  مالخــاص بعــد
  . فيها هو عماد النظام الملكي الحاكم  يغرار ما كان يحدث في مصر ، والذي كان اإلقطا

علــى  كــذلك اتخــذت الثــورة إجراءاتهــا فــي القضــاء علــى الفقــر والجهــل والمــرض ، وعملــت     
الفالحــين دون ونجحــت فــي ذلــك فعــًال حيــث تــم توزيــع األراضــي علــى تــوفير المــواد الضــرورية ، 

أي حــددت المســاحات التــي تــم توزيعهــا المســاس قانونيــًا بحــق الملكيــة الخاصــة والشخصــية ، 
وتعويضــهم بمبــالغ الفالحــين مــع احتفــاظ اإلقطــاعيين بمســاحات خاصــة بهــم يمتلكوهــا كــذلك علــى 

   )١(. ع األرضانتزا مالية نظير
أيضًا تم صدور قانون األحوال المدنية ، وكان هو أيضًا ذو تأثير للثورة االجتماعية بعد      

اإلصالح الزراعي ، حيث عالج حقوق المرأة في العراق والتي تشكل نصف المجتمع تقريبـًا ، 
والواجبــات ، بــل  وقــد أكــد القــانون علــى حقــوق المــرأة وحريتهــا ومســاواتها بالرجــل فــي الحقــوق

ومنحتهـا حــق اإلرث وٕان كــان هـذا القــانون قــد خـالف الشــريعة اإلســالمية فـي ضــرورة المســاواة 
بــين المــرأة والرجــل فــي الميــراث ، ولــيس كالشــريعة اإلســالمية التــي تقــر بــأن للرجــل مثــل حــظ 

اج األنثيــين ، أي المــرأة نصــف الرجــل ، كــذلك نظــم هــذا القــانون شــئون العائلــة وقضــايا الــزو 
. والطالق ، ومنع القانون الزواج بأكثر من واحدة إال في حاالت خاصة كعدم اإلنجـاب مـثًال 

أييـــدًا مـــن وبـــذلك أحـــدث هـــذا القـــانون دويـــًا هـــائًال فـــي األوســـاط الشـــعبية ، بـــل ونـــال دعمـــًا وت
   )١(.األوساط التقدمية 

                                            
م من حوار المفاھيم ، إلى حوار ١٩٦٣شباط  ٨عراق : ، على كريم سعيد  ٧١سابق ، ص مرجع : فاضل حسين ) ١(

 .  ١٥٣، ص  م ١٩٩٩الدم ، مراجعات في ذاكرة الكنوز األدبية ، بيروت 
 .  ١٢٣المرجع السابق ، ص : الحمداني حامد ) ١(



١١٥ 
 

 

بعد سنها للقوانين السابقة  اتجهت سياسة حكومة الثورة الداخلية بقيادة عبد الكريم قاسم ،     
إلى حل المشاكل االجتماعية والصحية المستعصية ، وهي أهم مشكلة من وجهة نظر الـزعيم 
عبد الكريم قاسم في ذلك الوقت ، أال هي مشكلة اإلعمـار والسـكن ، ألن هـذه المشـكلة كانـت 

عـاش بنفسـه وال تزال واحدة من أصعب المشـاكل االجتماعيـة والصـحية علـى حـد سـواء ، وقـد 
تخــل مدينــة عراقيــة ، إذ لــم ا علــى نطاقــه الــذاتي أو االجتمــاعي هــذه الظــروف وتحســس معاناتهــ

األراضــــي الســــكنية علــــى أو علــــى األقــــل توزيــــع ،  فــــي فتــــرة حكمــــه مــــن مشــــروع ســــكني حكــــومي
المحــدودة مــن الحــرفيين ، وتعــديل رواتــب الجمعيــات التعاونيــة للمــوظفين ، وأصــحاب الــدخول 

لحة ، وكــان قــد عقــد العــزم علــى أنــه ســوف يــوفر الســكن المناســب لكــل عراقــي ال القــوات المســ
ون تحقيـــق هـــذا الهـــدف يمتلـــك ســـكنًا خـــالل فتـــرة قصـــيرة ، وٕازالـــة كافـــة العقبـــات التـــي تحـــول د

  )٢(. السامي 
كان لفترة وجود عبد الكريم قاسم بلندن أثناء بعثته التعليمية بـالجيش العراقـي أثرهـا البـالغ      
، واألوضــاع الســائدة ومواكبتــه للمــدن اقنفســه فــي ضــرورة تغييــر الشــكل العــام لمــدن العــر  علــى

العالميــة والقضــاء علــى أحزمــة المنــازل الغيــر صــحية المتواجــدة بــالعراق ، والخاليــة مــن أبســط 
دعـــائم الحيـــاة مثـــل الكهربـــاء والمـــاء والصـــرف الصـــحي ، وغيرهـــا مـــن األســـاليب التـــي تكفـــل 

   .لحياة الكريمة ل القيمةو الكرامة لإلنسانية 
وكان عبد الكريم قاسم دائمًا ما يردد على مدى فترة حكمـه فـي خطاباتـه للجمـاهير موقفـًا      

، وكــــان مــــاهير الواســــعة مــــن العمــــال الفقــــراءأخالقيــــا ، حيــــث أظهــــر اهتمامــــًا كبيــــرًا جــــدًا بالج
عنـدما ... عائلتي وقبيلتـي أنتم ... إني واحد منكم  : " ...يخاطبهم في خطبه العديدة بالقول 

   )٣(." مساعدة الكادحين في كل مكان أنظر في وجوهكم تصيبني قوة ما وأنقاد إلى
التفــاف جميــع وبتقــرب قاســم وبســاطته مــع الجمــاهير الشــعبية كــان لــه األثــر الشــديد فــي      

أحـدًا  خاصة بينهم وفي نفوسهم ، هذا ولم يستطع، مما جعله ذو مكانة  الفئات الشعبية حوله
من حكام العراق أن ينال مثل مكانة عبد الكريم قاسم فـي قلـوب فئـات الشـعب البسـيطة، حتـى 

                                            
 .  ١٩٩المرجع السابق ، الموسوعة ، الجزء األول ، ص : خليل إبراھيم حسين ) ٢(
 .  ١٥٠، ص  ١ج م ، ١٩٩٠مؤسسة األبحاث العربية ، بيروت ، العراق ، : حنا بطاطو ) ٣(
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 ٨وأقـام فـي دار بسـيطة حتـى وقـت تنفيـذ حكـم اإلعـدام بعـد انقـالب أطلقوا عليـه أبـو الفقـراء ، 
، ولــم يســع للمــال وٕان كــان قــد ســعى للشــهرة وٕاحــراز مكانــة فــي م١٩٦٣عــام ) شــباط ( فبرايــر 
  . أغلب األمة العربية كجمال عبد الناصر قلوب 

ورغــم كــل الجوانــب اإليجابيــة لحكومــة عبــد الكــريم قاســم فــي سياســته الداخليــة ، إال أنــه      
مـن مجـازر مــارس هنـاك سـقطات سياسـية جعلتـه المسـئول األول لنتيجـة مـا حـدث فـي العـراق 

  . م ١٩٥٩في الموصل عام 
حيث أن هناك العديد من األدلـة التاريخيـة علـى تحمـل عبـد الكـريم قاسـم المسـئولية الكاملـة    

فــي المجــازر التــي تــم ارتكابهــا ضــد المــدنيين العــراقيين بالموصــل عقــب فشــل ثــورة العقيــد عبــد 
م، والغــرض مــن الكشــف عــن هــذه المســئولية التــي قــد ١٩٥٩الوهــاب الشــواف فــي مــارس عــام 

يم قاســـم فــي هـــذه المجـــازر ، والتـــي راح ضــحيتها الكثيـــر مـــن أبنـــاء الشـــعب تحملهــا عبـــد الكـــر 
أطيــــاف بعــــض  نتيجــــة الحقــــد والفتنــــة الداخليــــة بــــين إال تليســــ إنهــــا ،العراقــــي فــــي الموصــــل 

 يعنــي أن تغافلــه عــن ، وهــذا المــن كــرد وتركمــان وغيــرهم الداخليــة  وعناصــر الشــعب العراقــي
بالـذكر بـأن ، والجـدير فـي سياسـاته سـيئًا للغايـة كـان  ، والتـي أدت إلـى ذلـك بأنـهبعض األخطاء

  . األنظمة التي حكمت بعد عبد الكريم قاسم كانت هي األخرى أكثر سوءًا وشرًا منه 
  : أما من األعمال التي أدت إلى هذه المجازر وانحراف الثورة عن نهجها الطبيعي هي    

ميليشـيات مسـلحة أطلـق عليهـا  حيث أسس عبد الكريم قاسم: تأسيس المقاومة الشعبية  )١(
 اســم المقاومــة الشــعبية ن وربطهــا مباشــرة بــوزارة الــدفاع ، أي بنفســه شخصــيًا ، وقــد بلــغ

شـــاب  ١١٠٠٠م حـــوالي ١٩٥٨عـــام ) أغســـطس(مـــن آب  ٢١عـــدد المنتمـــين لهـــا فـــي 
   )١(.وفتاة 

نتيجــة حيــث اســتطاع الحــزب الشــيوعي : زب الشــيوعي علــى المقاومــة الشــعبيةهيمنــة الحــ )٢(
ارساته في النضال السري لسنوات طويلة بأن ينطلـق فـي أعقـاب الثـورة فيهـيمن علـى مم

المقاومــــة الشــــعبية ولجــــان صــــيانة الجمهوريــــة هيمنــــة تامــــة ، وكــــاد أن يصــــبح ضــــمن 
                                            

 .  ١٥٩، ص  ٣جمرجع سابق ، ،  العراق: حنا بطاطو ) ١(
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تـأثير فـي صـراعها مـع القـوى السياسـية ، ولهـذا فقـد لعبـت المقاومـة لها التنظيمات التي 
الحزب ، وعلى األخص القوميين مـنهم بعـد فشـل الشعبية دورًا هامًا في محاربة خصوم 

 )١(.م ١٩٥٩الشواف في الموصل عام ثورة 

تعــاظم نشـــاط الحـــزب الشـــيوعي العراقـــي ، وتدخلـــه فـــي أمـــور الجـــيش ، وســـيطرته علـــى  )٣(
المقاومــة الشــعبية التــي كانــت أساســًا لخدمــة المــواطنين ، فقــد أصــبحت تلــك المليشــيات 

، حيـث سـيطروا علـى أهـم مـن الجـيش األساسـي نفسـه كـانواعبارة عن جيشـًا ثانيـًا ، بـل 
وبدأت تدخالتهم في كل شـيء بالمنطقـة، حتـى اسـتفزوا الضـباط النظـاميين كل شيء ، 

مـــدى قـــوة هـــذا الحـــزب أنفســـهم ، وقـــاموا بتفتيشـــهم واعتقـــالهم ، وٕاهـــانتهم تعمـــدًا إلثبـــات 
 )٢(.وسيطرته 

  : صراع عبد الكريم قاسم مع القوميين 
، فمنـذ اعتقـال عبـد السـالم عـارف بين عبد الكريم قاسم والقوميين فعلياً الصراع تجسد هذا     
ـــــاريخ  م ، ٤/١١/١٩٥٨فـــــي  ـــــه بت ـــــم تقديمـــــه للمحاكمـــــة التـــــي حكمـــــت علي ، م ٥/٢/١٩٥٩ث

 ، فـرغم عـدم تنفيـذ حكـم اإلعـدام وٕاتبـاع عبـد الكـريم نقًا بعد طـرده مـن القـوات المسـلحةباإلعدام ش
، وذلـــك حتـــى يكتســـب شـــعبية أكثـــر مـــن جميـــع األوســـاط " ا ســـلفعفـــا اهللا عمـــ"قاســـم لسياســـة 

الشــعبية ، إال أن هــذا اإلجــراء أعطــى دفعــة للقــوميين فــي العــراق باالصــطدام مــع نظــام عبــد 
الكريم قاسم ، فاختلفت ردود فعل القوميين تجاه هذه القضية ، والتي فسروها على أنهـا تحـرك 

، ومــنهم مــن بــدأ فــي التخطــيط مــن يم قاســمهم ، فمــنهم مــن اســتقال مــن حكومــة عبــد الكــر ضــد
   )٣(. أجل ثورة أخرى لتغيير األوضاع

اســـتقال محمـــد مهـــدي كبـــه مـــن مجلـــس الســـيادة ، وكـــذلك بعـــض الـــوزراء القـــوميين مـــن ف     
محمد صديق شنشل ، وفؤاد الركابي ، وجـابر : م ، وهم كل من ٦/٢/١٩٥٩الحكومة بتاريخ 

                                            
 .  ٤٠٥المرجع السابق ، ص :  ليث الزبيدي) ١(
م ١٩٩٠تموز من مذكرات العميد الركن المتقاعد جاسم العزاوي ، شركة المعرفة للنشر والتوزيع ، بغداد ،  ١٤ثورة ) ٢(

 .  ٢١٧،  ٢١٥ص 
معاصر  ال ةتاريخ األقطار العربي: ، أكاديمية العلوم في االتحاد السوفييتي  ٣٥٨المرجع السابق ، ص : ليث الزبيدي ) ٣(

  . م ٨/٢/١٩٥٩، النھار اللبنانية بتاريخ ٣٣٠، ص  ١ار التقدم ، موسكو ، جتقييم سوفيتي لحكم عبد الكريم قاسم ، د



١١٨ 
 

 

محمــد صــالح محمــود ، وبابــا : وزيــرين مســتقلين همــا عمــر ، ونــاجي طالــب ، باإلضــافة إلــى 
   )١(.على الشيخ محمود ، وهو كردي 

وعلى صـعيد آخـر بـدأت مجموعـة أخـرى مـن الضـباط القـوميين التخطـيط مـن أجـل إعـداد     
  : انقالب ضد عبد الكريم قاسم  وكان أبرز هؤالء الضباط هم 

  . في الموصل آمر اللواء الخامس : ـ العقيد عبد الوهاب الشواف 
  . آمر الفرقة الثانية في كركوك : ـ الزعيم ناظم الطبقجلي 

  . رئيس االستخبارات العسكرية : ـ العقيد رفعت الحاج سري 
  . معاون آمر اللواء الخامس في الموصل : ـ محمود عزير 

ت المعلومـات تصـل إلــى عبـد الكـريم قاسـم بوجــود أفبـدوكـذلك بعـض الضـباط اآلخــرين ،      
فشعر عبد الكـريم قاسـم والشـيوعيين أن نسـبة القـوى رك استعدادًا لثورة ضده في الموصل ، تح

جيش كانوا من الموصل ولذلك قرر قاسـم لم تكن في صالحه، حيث أن ثلث مجموع ضباط ال
، فــأعلنوا عــن تجمــع أنصــار الســالم فــي الســادس مــن القــوميين اســتباق األعــداء والشــيوعيين 

سابع والعشرين من شباط أعطـى قاسـم موافقتـه علـى عقـد هـذا المـؤتمر ، وفي ال) آذار(مارس 
ألنصار السالم ، وعمل على ضمان نجاحه بأن وظف في خدمته كل وسـيلة حكوميـة ممكنـة 
من األجهزة األمنية واإلذاعة والسكك الحديدية ، حيث وضع قطارًا خاصًا يعمل إلى الموصل 

تعليمات تفيد بأن يقمعوا بأنفسهم أية مؤامرة ضـد بنصف أجر ، وتلقى الشيوعيون من قيادتهم 
الجمهورية بكل ما يمتلكون من قوة ، وبدأ الناس في األحياء القوميـة والمحافظـة فـي الموصـل 
باتخـــاذ التـــدابير لحمايـــة أنفســـهم ، كمـــا لـــو كـــانوا ســـيواجهون غـــزوًا ، كـــل هـــذه األمـــور جعلـــت 

، وأرســل العقيــد رفعــت الحــاج ســري  المعارضــة تتحــرك بأســرع ممــا كانــت تخطــط نحــو الثــورة
مــارس ، أي قبــل مهرجــان أنصــار  ٥أو  ٤رســالة مــن بغــداد يطالــب فيهــا أن تــتم العمليــة يــوم 

السالم ، لكن الرسالة لم تصـل إلـى الموصـل ، وبـدًال مـن ذلـك وصـلت إلـى الموصـل نصـيحة 
مــارس بــدأ  ٥بالهــدوء ، وذلــك مــن خــالل أشــخاص تــابعين لقاســم ، تســللوا إلــى الحركــة ، وفــي 

ألف شخص مؤيد لعبـد الكـريم قاسـم ،  ٢٥٠تدفق الحشود إلى الموصل ، ووصل عددهم إلى 
                                            

 .  ٢١٠تموز ، المرجع السابق ، ص  ١٤مذكرات ثورة : جاسم العزاوي ) ١(
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خول معركة في ظل شروط غيـر وبقي القوميون والمحافظون في بيوتهم رغبة منهم في عدم د
  . مالئمة،وفي غير صالحهم

بعة صــباحًا الســاوفــي فجــر اليــوم الثــامن مــن مــارس بــدأ تحــرك الشــواف وجماعتــه ، وفــي      
أعلــن بيــان الثــورة مــن راديــو الموصــل ، وقــد واجــه تحــرك الشــواف منــذ البدايــة الفشــل ومظــاهر 
تدل على أنهـا كانـت عمـًال لـم يـدرس بنضـج ، وأنهـا جـرت بتسـرع فمحطـة البـث التـي أرسـلتها 

، كانــت علــى الموجــة القصــيرة ووصــلت متــأخرة وفــي حالــة لجمهوريــة العربيــة المتحــدة للثــوار ا
، ولم يبدأ العمل بها على الهواء إال بعد الساعة التاسـعة صـباحًا ، ولـم يكـن بيـان الثـورة  سيئة

ب خــارج مدينــة اد ، ولــم يجــد تحــرك الشــواف أي تجــاو مصــدق عليــه مــن قبــل الضــباط فــي بغــد
   )١(. حاميتي عقره والعمادية إليه الموصل عدا انضمام 

اكنًا لتأييــد الشــواف ، فقــد كانــا مــراقبين ولــم يحــرك رفعــت الحــاج ســري ونــاظم الطبقجلــي ســ    
من قبل قاسـم والشـيوعيين ، تـم أجبـر الطبقجلـي علـى إعـالن تأييـده لحكومـة عبـد الكـريم قاسـم 

 اعتبــر الــرئيسوتجاهلــت الجمهوريــة العربيــة المتحــدة تعهــدها بإرســال الغطــاء الجــوي للثــوار ، و 
ي منـع وصـول المسـاعدات إلـيهم جمال عبد الناصر أن الفشل السريع لتحرك الشـواف هـو الـذ

  .  )٢(من الجمهورية العربية المتحدة 

وكــان فــي ذلــك فرصــة للمنظمــات واالتحــادات الشــيوعية فــي ممارســة مهمــتهم فــي توجيــه      
النــداء إلــى المــواطنين باالســتعداد للقضــاء علــى الخيانــة فــي مهــدها ، وســحق كــل مــن حــاول 

م األوحــد ابــن الشــعب البــار عبــد الكــريم قاســم ، تــدمير وجــود الجمهوريــة ، أو معارضــة الــزعي
كذلك تم توجيه الدعوة إلى عبد الكـريم قاسـم نفسـه فـي تعبئـة الجمـاهير وتسـليحها ، فـأطلق يـد 

  . المقاومة الشعبية ومنح الشيوعيين ومؤيديهم حق السيطرة على شوارع بغداد 

كانــت بهــا عناصــر  لــم يســيطر الثــوار إال علــى الوضــع فــي الموصــل ، وحتــى الموصــل     
موالية لعبد الكريم قاسـم ، عملـت علـى إخمـاد الثـورة فـي نفـس يـوم انطالقهـا ، وبلـغ سـوء حـال 

                                            
 . ١٩٤،  ١٩١المرجع السابق ، ص : حنا بطاطو ) ١(
 .  ٣٧٠ق ، ص المرجع الساب: ليث الزبيدي ) ٢(
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الثوار في اليوم التالي لتحركهم أن قائد الحركة عبد الوهاب الشواف قد قتل فـي صـبيحة اليـوم 
ت حشـــود التـــالي لثورتـــه ، ورغـــم أن ثـــورة الشـــواف لـــم تســـتمر أكثـــر مـــن يـــوم واحـــد ، فقـــد بـــدأ

الميليشــيات المؤيــدة لعبــد الكــريم قاســم بــدخول الموصــل ، وكانــت مكونــة مــن اليزيــديين وقبائــل 
مــن الريــف ،  القــادمين ،مــال مصــطفى البـارزاني والفالحــين واآلرميــينالالبرزانـي الكرديــة بقيــادة 

ـــان  ـــادة المـــالزم ث ـــة بقي ـــة الثالث ـــداءات بغـــداد ، وســـارت عناصـــر مـــن الكتيب جـــاءت اســـتجابة لن
وأبنــاء الشــعب القــادمين الشــيوعي غــازي جميــل إلــى ترســانة الســالح ووزعتهــا علــى الشــيوعيين 

   )١(. معهم 
لذلك فإن ردة الفعـل مـن قبـل أنصـار عبـد الكـريم قاسـم ضـد المـدنيين مـن أبنـاء الموصـل      

بتهمة انتمائهم السياسي هي ردة فعل وحشية غيـر مبـررة علـى اإلطـالق ، فـالخالف السياسـي 
ى االصـــطدام العســـكري ال يجــوز أن يتطـــور لشـــمل األبريـــاء مــن المـــدنيين ، مهمـــا كانـــت وحتــ

عقيـــدتهم السياســـية ، وقـــد فتحـــت ســـيطرة الميليشـــيات القاســـمية غيـــر المنضـــبطة علـــى مدينـــة 
الموصـــل البـــاب إلـــى حصـــول هجمـــات علـــى مـــدنيين أبريـــاء بـــدافع الكراهيـــة الشخصـــية ، أو 

بب نزاعـات عائليـة ، وانتقلـت عمليـات االنتقـام ضـد المـدنيين انطالقًا من رغبة بالثـأر ، أو بسـ
إلى تطور آخر بتشكيل الميليشيات للمحاكم المحلية ، وأصبح أحد مراكـز الشـرطة مقـرًا لقيـادة 

، وأخـــذوا فـــي إعـــدام المـــدنيين بتهمـــة قـــرًا لمحكمـــة الشـــعب فـــي الوقـــت نفســـهالميليشـــيات ، وم
    )٢(.زاب القومية االنتماء إلى األح

وترى الباحثة أن المسئولية الكبري تقع على عاتق عبد الكريم قاسم في مجـازر الموصـل      
الوحشـــية عقـــب فشـــل ثـــورة الشـــواف ، ألنـــه لـــم يحاســـب مـــن قـــام باألفعـــال اإلجراميـــة فـــي هـــذه 
المجازر ، ولم يدين أحد من منفذيها ، ولم يأمر بتشـكيل أيـة لجنـة للتحقيـق فـي هـذه المجـازر 

ن أن يكــون قــد كــافئ مرتكبــي تلــك المجــازر مــن وجهــة أنهــم قــاموا بمــا يجــب ، بــل مــن الممكــ
  . ، ولكل حاكم سقطاته مع شعبه لصيانة الجمهورية 

                                            
 .  ٢٢٣المرجع السابق ، ص : جاسم العزاوي ) ١(
 .  ٢٠٠،  ١٩٧،  ١٩٦ صالمرجع السابق : حنا بطاطو ) ٢(
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مـن قاسـم وهـو مـاهر الكنعـاني السـكرتير السـابق جـدًا وقد شهد أحـد األشـخاص المقـربين      
كانــت : " فيقــول لعبــد الكــريم قاســم فــي شــئون الصــحافة ، وهــو يتحــدث عــن عبــد الكــريم قاســم 

نزعتــه ضــد القوميــة العربيــة واضــحة ، وضــد مدينــة الموصــل بالــذات ، لــذلك نــراه قــد اســتباح 
  )١(. "مدينة عند حدوث حركة الشواف ال

حيـث رجال القبائـل الكرديـة الـدور الكبيـر فـي القضـاء علـى ثـورة الموصـل و وكان لألكراد      
النــواحي والقــرى الكرديــة ، وعســكروا ظهــر خمســة آالف رجــل كــردي مســلح قــدموا مــن مختلــف 

علــى تــل نينــوي قــرب الموصــل ، حيــث وضــعوا أنفســهم تحــت تصــرف الســلطات الحكوميــة ، 
القائمين بالحركـة حتـى تـم إخمادهـا ،  ى شوارع الموصل واشتركوا في مقالتةونزل ألف منهم إل

ع كامــل يجوبــون وبقــي أفــراد العشــائر الكرديــة مــع قــوات الجــيش والمقاومــة الشــعبية لمــدة أســبو 
العـام اللـواء أحمـد صـالح العبـدي، المدينة حتى يـتم انسـحابهم اسـتجابة لنـداء الحـاكم العسـكري 

   .)٢(تموا مهمتهم في السحل والتقتيلأو بمعنى أصح بعد أن كانوا قد أ
ــ       ة التــي نشــأت عقــب عــودة المــال مصــطفىوهــذا التعــاون كــان أثنــاء فتــرة العالقــات الودي

االتحاد السوفيتي بعد أحد عشر عامًا في المنفى ، فكـان األكـراد إحـدى األدوات  البارزاني من
  . التي استخدمها قاسم في الضرب على أيدي معارضيه واالنتقام له منهم 

المطالبـة بـثمن تعـاونهم مـع الـزعيم عبـد الكـريم قاسـم وقـت أما بالنسبة للشيوعيين ، فقـد جـاء   
الشــيوعيون حيــث طالــب ، للقــوميين فــي كافــة أنحــاء العــراق يســواء فــي مجــازر الموصــل أو التصــد

عــة حقائــب وزاريــة مــن زعــيم العــراق بنصــيبهم مــن حكــم العــراق محــددين حصــة الشــيوعية بأرب
الموصـل غير أن قاسم لم يعطهـم الـثمن ويلبـي مطـالبهم مقابـل قيـامهم بمجـازر ، بصفتها الداخليةو 

النهايـة  كة الشـيوعية فـي الحكـم معـه سـتؤدي فـيجيـدًا أن مشـار حيث كان عبد الكريم قاسـم يـدرك 
لـذلك فقـد . مـي الشـيوعية السـوفييتية أو غيرهـاإلى تسلطهم عليه وٕازاحتـه بـدعم مـن القـوى العظ

وقلـب اآليـة المجـازر ، فقـام بإدانـة الشـيوعية على تحجيم الحزب الشيوعي بعد هذه كان حريصًا 
    . وتلك ضرورات السياسة ،)٣(تجون والمعتقالبالكثيرين منهم في الس، فزج عليهم

                                            
 .  ٣٤٠المرجع السابق ، ص : ليث الزبيدي ) ١(
 .  ٣٧٢المرجع السابق ، ص : ليث الزبيدي ) ٢(
 . نفسه  المرجع) ٣(
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اتوريتـه فـي الحكـم وفرديتـه ، حيـث اتخذ قاسـم إجـراءات داخليـة كـان مـن شـأنها تأكيـد دكت     
وعمــل علــى . رض الحظــر علــى جميــع النشــاطات الحزبيــة لكــبح جمــاح الشــيوعية ، خاصــة فــ

، وفـي الواقـع فـإن  خلع الشيوعيين وٕافراغهم من النقابات الخاصة بالفالحين والنقابات العماليـة
ـــديكتاتوري الـــذي صـــبغ نظـــام قاســـم كـــان يخـــالف وعـــوده المســـتمرة باعتمـــاد سياســـة  الطـــابع ال
انفتاحية ، وٕان كان قـد أعـاد الحيـاة الحزبيـة بشـيء مـن الـبطء ، حيـث أنـه أجـاز ألحـزاب دون 

إنـه ففي حين أجاز الحزب الوطني الديمقراطي ، والحزب الديمقراطي الكردستاني ، فأحزاب ، 
لم يجيز الحزب الشيوعي رغـم تعاونـه الكبيـر مـع الشـيوعيين ، كمـا قـام أيضـًا بحـل المنظمـات 

الســالم والشــباب ، وهمــا جماعــة أنصــار العراقــييطر عليهــا الحــزب الشــيوعي الرئيســية التــي ســ
العراقي لتقلص من نفوذ الحزب الشـيوعي العراقـي ، كمـا رفـض إجـراء انتخابـات نيابيـة مخالفـًا 

عقــب انــدالع الحكومــة اإلســراع بــإجراء انتخابــات برلمانيــة الختيــار ا كــان متفقــًا عليــه مــن بــذلك مــ
  . م ١٩٥٨تموز  ١٤ثورة 

 م مــن التــوترات الداخليــة الحاصــلة أمــا بالنســبة للحــزب الــديمقراطي الكردســتاني علــى الــرغ    
اعتــراف بأنــه  فــإن الحــزب اســتغل الســنتين اللتــين أجيــز لــه العمــل فيهــا لتعبئــة األفــراد وكســب

االســتقالل وقــد اتفقــت مختلــف األحــزاب علــى فكــرة ،فــي المنــاطق الكرديــة العراقيــةالمنظمــة األولــى 
لكبيـر حـول معنـى الذاتي لجميع المنـاطق التـي تتحـدث باللغـة الكرديـة ، بـالرغم مـن اختالفهـا ا

ه فــي تشــجيع ، ولقــد كــان لــتقلص النزعــة العروبيــة فــي السياســة العراقيــة أثــر االســتقالل الــذاتي 
   )١(.مركزية في المناطق الكرديةالحزب الديمقراطي الكردستاني في المطالبة بتطبيق الال

  : سياسة حكومة الثورة الخارجية مع الدول العربية 
إذا كان عبد الكريم قاسم قـد تعـاون مـع الشـيوعيين فـي الـداخل بعـض الوقـت ، فإنـه كـان      

لخارجيـــة ، وكـــان مســـتعدًا لتلقـــي الســـالح مـــن كـــل مـــن أميـــل إلـــى مبـــدأ الحيـــاد فـــي السياســـة ا
 الثـورةالواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي ، إال أن األمريكيين أوقفـوا مـد العـراق بالسـالح منـذ 

                                            
ة صفحات من تاريخ العراق ، بح: تشالز تريب ) ١( ة الحديث ة العراقي ث موثق في تاريخ العراق المعاصر منذ نشوء الدول

ى أواسط  ة ٢٠٠٢حت روت : م ، ترجم وم ، بي ة للعل دار العربي ى ، ال س ، ط أول ابر إدري ة ج ،  ٢١٨، ص  م ٢٠٠٦رين
٢٢٤،  ٢٢١،  ٢٢٠  . 
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منـــذ أوائـــل ، متحـــدة قاســـم إلغـــاء االتفاقيـــات المعقـــودة مـــع الواليـــات ال، وعلـــى أثـــر ذلـــك أعلـــن 
   )١(.الخمسينيات 

األمريكيــة كــان العــراق بأشــد الحاجــة لألســلحة بســبب التهديــدات ولــى للثــورة ، وفــي األيــام األ     
والبريطانيــة والتركيــة ، فــال أســلحة متطــورة ، وال أجهــزة رادار يســتطيع العــراق بهــا الــدفاع عــن 
نفسـه ، فأسـرع إلــى طلـب المســاعدة مـن الجمهوريـة العربيــة المتحـدة ، وبالفعــل أرسـلت العربيــة 

ة محملـــة باألســـلحة البريطانيـــة الصـــنع ، كمـــا تـــم إرســـال كتيبـــة مدفعيـــة المتحـــدة بـــاخرة مصـــري
، ) ســـوريا(مقاومـــة للطـــائرات ، وســـرب طـــائرات أخـــرى قادمـــة مـــن اإلقلـــيم الشـــمالي لجمهوريـــة 

وأرســل العــراق وفــدًا إلــى دمشــق لالجتمــاع بعبــد الناصــر وٕاجــراء محادثــات حــول وســائل دعــم 
لعالقات األخوية بين البلدين ، والتنسيق الكامـل بينهمـا، الجمهورية العراقية الوليدة ، وتطوير ا

   )٢(.االقتصاديوالتأكيد على ميثاق الجامعة العربية ، والدفاع المشترك والتكامل 

وكــــان هــــذا الــــدعم مــــن العربيــــة المتحــــدة نتيجــــة لعالقــــات ســــابقة مــــع الضــــباط األحــــرار       
علـى  ، ها ، حيث كان الزعيم جمال عبد الناصـرالعراقيين قبل القيام بالثورة ، وأثناء اإلعداد ل

األحــرار عنــدما اتصــلت حركــة الضــباط وقضــاياه ، العــراق صــلة وثيقــة وٕاطــالع كبيــر بشــئون 
م عن طريـق الملحـق العسـكري المصـري العقيـد ركـن جمـال ١٩٥٣بالرئيس المصري منذ عام 

ي في الشـمال ، وقـد أيـد حماد ، والذي جاء ليشارك في أحد المناورات العسكرية للجيش العراق
تمــوز  ١٤أســرار ثــورة (ف فــي كتابــه ر ارار هــذه الواقعــة وهــو إســماعيل العــأحــد الضــباط األحــ

داعم لهـم فيمـا إذا قـاموا ، وعلم األحرار العـراقيين بموقـف عبـد الناصـر الـ) م في العراق١٩٥٨
دث صـديق شنشـل لشـئون العـراق ، كمـا تحـباهتمامـه الشـديد ومتابعتـه المسـتمرة ، وكذلك بثورتهم

، وهـي الـديمقراطي العراقـيأحد قادة حزب االستقالل ، ومحمد حديد أحد قادة الحـزب الـوطني 
الـزعيم الـركن التنظـيم  عن أنهما كلفا من قبـل قائـد سست بعد الحرب العالمية الثانية أحزاب تأ

 م لالتصـــال بعبـــد١٩٥٧م و ١٩٥٦اللـــواء التاســـع عشـــر بـــين عـــامي  قائـــدعبـــد الكـــريم قاســـم 
الناصر واالستئناس برأيه حول القيام بالثورة ومواقف الدول الكبرى منهـا ، وفيمـا إذا كـان لديـه 

                                            
 .  ٢٨٨م ، ص ١٩٩٣مرجع سابق ، المشرق العربي المعاصر ، : صالح العقاد ) ١(
 .  ٢٠٨المرجع السابق ، ص : ليث الزبيدي  )٢(



١٢٤ 
 

 

االستعداد الكافي لدعمها إذا وقعت ، وقد أكد الرئيس الراحل جمال عبد الناصـر لهمـا موافقتـه 
ومباركتــــه ودعمــــه لكــــل عمــــل يســــهم فــــي إســــقاط النظــــام الملكــــي وسياســــته الممالئــــة للغــــرب 

م ، وقــد جــاء قــرار اتصــال ١٩٥٥ف السياســية ومنهــا حلــف بغــداد ، والــذي عقــد ســنة واألحــال
المخططــين للثــورة العراقيــة مــن الضــباط األحــرار بعــد إدراكهــم قيمــة تجربــة جمــال عبــد الناصــر 
في الحكم ، والتي استمت بالثورية والسعي باتجاه التخلص من االسـتعمار واإلقطـاع والرجعيـة 

يش قوي قادر على خوض الصراع ضد األعداء ، وٕاتاحة فرص التعليم ، والعمل على بناء ج
أمــام جميــع فئــات الشــعب ، وحشــد الجهــود لبنــاء مجتمــع جديــد ، وٕاعــادة العــرب ليكونــوا أمــة 

  . مما أفشل مخططات االستعمار وأساليبه .  )١(اون أبناؤها في الخير المشتركموحدة ، يتع
لى الملكية وٕاعالن الجمهورية العراقية ، وأعلن عبـد ووقعت الثورة ونجحت في القضاء ع     

مصــر اعترافــه بالنظــام الجديــد ودعمــه للثــوار ووضــع كــل إمكانيــات الجمهوريــة زعــيم الناصــر 
  .  )٢(العربية المتحدة لخدمة العراق 

اتجهــت الثــورة إلــى إنهــاء عزلــة العــراق مــن األقطــار العربيــة ، وفــي األيــام األولــى للثــورة      
أثبتــت بعــد ذلــك أن تلــك  حــداثكــرة الوحــدة مــع الجمهوريــة العربيــة المتحــدة ، لكــن األطرحــت ف

الفكــرة عــن الوحــدة مــع العربيــة المتحــدة لــم تكــن فــي فكــر عبــد الكــريم قاســم ، وكــان ذلــك مــن 
 االنــدماجوالــذي كــان يــرى ضــرورة ،بــد الكــريم قاســم وعبــد الســالم عــارفأســباب الخــالف بــين ع
 للمحاكمة وحكـم عليـهمما حدى بقاسم إلى اتهامه بالتجسس وتقديمه ، حدةالفوري مع العربية المت

، فقـد كـان عبـد السـالم عـارف معجبـًا بعبـد در قاسم العفـو عنـه لتأكيـد زعامتـه، ثم أصباإلعدام
المباشـر إلـى الجمهوريـة  الناصر ، وبدا بأنه يشارك القوميين العرب رأيهم بأن انضـمام العـراق

ـــدفاع عـــن ضـــروريالعربيـــة المتحـــدة  الوحـــدة (شـــعار وكـــان عـــارف مـــدركًا أن النظـــام الجديـــد، ًا لل
   )٣(. في الجيش ومن المدنيين كذلكقد منحه عددًا كبيرًا من المؤيدين ) العربية

                                            
للدراسات والبحوث الكردية ، على شبكة  مركز جلجامشعبد الناصر واألكراد ، منشورات : ف الالعإبراھيم خليل ) ١(

  Gugamish center for turclish studies and Researchالمعلومات الدولية 
الموسوعة العربية ، العالم العربي  : ، عدي الطاھري   ١٠٧سابق ، ص تموز ، المرجع ال ١٤ثورة : حامد الحمداني ) ٢(

 .  ١٦٨ص  م ،  ١٩٩٥القاھرة تاريخ ووقائع ، الجزء األول ، 
 .  ٣٥٨مرجع سابق ص : ، ليث الزبيدي  ٢١٢مرجع سابق ، ص : تشالز تريب ) ٣(
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وبــالرغم مــن تشــابه القيــادة السياســية فــي كــًال مــن العــراق الجمهــوري والجمهوريــة العربيــة     
بــالتوتر بعــد حــادث محاكمــة عبــد الســالم  اتســعتتين المتحــدة ، إال أن العالقــات بــين الحكــوم

عــارف ، ورفــض عبــد الكــريم قاســم فكــرة االنضــمام إلــى الجمهوريــة العربيــة المتحــدة نهائيــًا فــي 
معظم عهد عبـد الكـريم قاسـم ، وحمـل العربيـة المتحـدة مسـئولية كثيـر مـن الحركـات االنقالبيـة 

اهرات القـوميين العـرب بـالعراق ، وتأكـد التي قامت ضده بالعراق مثل حركة الشواف ، أو مظـ
الحًا للتمهيـد لثـورتهم ال إذاعـة سـرية إلـى ضـباط الموصـل وسـبعد ذلك قيام عبد الناصر بإرسـ

  . )١(م بقيادة عبد الوهاب الشواف ١٩٥٩التي قامت عام 
وأصـبحت بغـداد منطقــة إرهـاب لكـل مــا هـو قــومي ، حيـث كانـت محكمــة المهـداوي تضــج     

فات معادية للقوميين ، وبالشتائم لجمال عبد الناصر والجمهوريـة العربيـة المتحـدة كل ليلة بهتا
، وترتفــع الشــعارات الشــيوعية المطالبــة بالســحل واإلعــدام ، حيــث لعبــت منظمــات مثــل صــيانة 
الجمهوريــــة العراقيــــة ، وأنصــــار الســــالم والشــــبيبة الديمقراطيــــة ، والمقاومــــة الشــــعبية دورًا فــــي 

المـواطنين بصـورة  لخـوف بإعطـاء نفسـها حـق تفتـيش النـاس والبيـوت واعتقـالتصعيد التوتر وا
  .)٢(غير قانونية 

   : السياسة الخارجية مع المعسكر الشرقي والغرب 
الناصـرية فـي مصـر اعتقد عبد الكريم قاسـم أن السـمعة العالميـة التـي حازتهـا السياسـة        

الشــرق األوســط ، ومــن ثــم فقــد شــهد عــام إنمــا كانــت بســبب معارضــتها للسياســات الغربيــة فــي 
م سلســـلة مـــن اإلجـــراءات السياســـية التـــي شـــكلت فـــي مجملهـــا انقالبـــًا آخـــر فـــي طبيعـــة ١٩٥٩

التوجهات السياسية العراقية من االنحيـاز المطلـق للغـرب فـي العهـد الملكـي إلـى معـاداتهم بعـد 
ية ، وكــــان مــــن بــــين هــــذه الثــــورة والتوجــــه نحــــو االرتبــــاط بالسياســــة الســــوفييتية والكتلــــة الشــــرق

اإلجراءات التي عقدها عبد الكريم قاسم لتحقيق تلك السياسة انسحاب العراق من حلـف بغـداد 
، فقـد كــان وجـود العـراق كعضــو مؤسـس فــي  )3(م١٩٥٩والعشــرين مـن مـارس لعــام  فـي الرابـع

حلــــف بغــــداد قــــد أضــــفى عليــــه صــــبغة إقليميــــة خاصــــة ، بــــالرغم مــــن كــــون هــــذا الحلــــف أداة 
                                            

 .  ١١٢ھامش ص مرجع سابق ، : ، على كريم سعيد  ٢٨٨مرجع سابق ، ص : صالح العقاد ) ١(
 .  ٢٥، ص  المرجع نفسه: على كريم سعيد ) ٢(

(3) Uriel, Dunn, 1raqunder Qassem, Aploitical history, 1958-1963 , New York 1969, p. 73. 
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أن اشتراك العراق فيه أعطى الفرصة الكبيرة للغرب لالدعاء بتعـرض مارية خالصة ، إال استع
ضـــدها ، وكـــان اشـــتراك العـــراق فـــي هـــذا  هالشـــرق األوســـط لخطـــر الشـــيوعية ، وضـــرورة تأمينـــ

الحلف يعني ربط مصـير العـراق بمصـائر اإلنجليـز واألتـراك واألمريكـان ، فكانـت ثـورة العـراق 
كـان قـد أعلـن الـذي ، دول حلـف بغـداد واالتحـاد الهامشـي ساء حكومـاتقاضية على مؤتمر رؤ 

بين مصـر وسـوريا وقيـام الجمهوريـة العربيـة االتحاد م عقب إعالن ١٩٥٨فبراير  ١٤عن قيامه في 
المتحــدة ، ونــتج عــن قيــام الثــورة العراقيــة رد فعــل ســريع ومباشــر مــن جانــب الــدول الغربيــة صــاحبة 

، نزلـت القـوات األمريكيـة فـي بيـروت فـي حلـف بغـداد ، حيـثعراق المصلحة األولى من وجود ال
، وكـان انسـحاب العـراق مـن في لبنانفقد كانت الثورة السبب المباشر إلنزال القوات األمريكية 

أعضــاء الحلــف مــع العــراق ، لــذلك عقــدت  ،الحلــف لــه أثــره الكبيــر علــى كــًال مــن إيــران وتركيــا
ي الحلـف دات ثنائيـة لتكـون بديلـة عـن ارتباطهـا معهمـا فـالواليات المتحدة مع كل منهمـا معاهـ

   )١(. سحب منه العراقنالذي ا

واتجهت السياسة الخارجية لحكومة الجمهورية العراقية بمبادئ ميثاق هيئة األمم المتحـدة      
  ومقررات مؤتمر باندونج لدول عدم االنحياز ، فإلى جانب إعالن انسحاب العراق 

  . )٢(الشعيبه والحبانية في العراق ت القوات البريطانية من قاعدتيمن حلف بغداد ، خرج

االتحـاد السـوفييتي ، كمـا أقـام عالقـات الصـداقة مـع  وأقام العراق عالقات دبلوماسـية مـع     
الشعوب والدول على أساس المنافع المتبادلة ، مما سبب أزمة في العالقات مع إيـران ظهـرت 

وتـدهورت العالقـات كـًال مـن الـدولتين بحقهمـا فـي شـط العـرب م فـي ادعـاءات ١٩٥٩خالل عـام 
م ، عقـد اتفـاق ١٩٦١بين البلدين ، إلى حد تبادل إطالق النار عبر شـط العـرب ، وفـي ربيـع 

مـــن جديـــد ، ومـــع أنـــه لـــم يحـــل الخـــالف بـــين العـــراق وٕايـــران ســـمح باســـتعمال الممـــر المـــائي 
  . األساسي حول مسألة السيادة 

                                            
، الشرق األوسط في الميزان االستراتيجي ،  ٣٨٩،  ٣٨٨،  ٣٦٩،  ٣٦١مرجع سابق ص :  الحميدمحمد كمال عبد ) ١(

  . م ١٩٧٢جلو المصرية ، القاھرة ، األن ٤ط 
 .  ٢٢٩مرجع سابق ، ص : أكاديمية العلوم السوفيتية ) ٢(
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لعالقات مع إيران كان له انعكاسان كبيـران علـى حكومـة عبـد الكـريم قاسـم ولكن تدهور ا     
، فقد حاول إيجاد مجال جديد للمصالح العراقية في الخليج العربي ، تدفعه إلى حد مـا هيمنـة 
الجمهوريــة العربيــة المتحــدة ، حيــث كــان قاســم يريــد أن يجمــع بــين العروبــة والمصــالح العراقيــة 

عربســتان علــى الجهــة المقابلــة للخلــيج ، وهــي خاصــة بالقبائــل العربيــة  القوميــة ، فأثــار مشــكلة
، ممـا حـدا بـإيران الستشـعار نيـة  من الخلـيج العربـياألصل واللغة المقيمة في الضفة الغربية 

قاسم نحو تصعيد الموقف وتوصيله إلى حد المواجهة العسكرية ، هذا من جهـة ، وأمـا الجهـة 
( العــراق بــالخليج العربــي ، فأثــار عبــدالكريم قاســم فــي حزيــران  الثانيــة فكانــت نتيجــة الهتمــام

م مشـكلة الكويـت ، ممـا كـان لـه أثـره فـي عـزل العـراق عـن األمـة العربيـة وعـن ١٩٦١) يونيو 
  . العالم كذلك 

م والــذي بموجبــه يــتم تــأميم ١٩٦١لســنة  ٨٠كــذلك اتجــه قاســم إلــى إصــدار القــانون رقــم      
ــــازات شــــرك% ٩٩نســــبة  ــــة مــــن امتي ــــة البريطاني ــــنفط العراقي مــــن دون تعــــويض بعــــد فشــــل ة ال

المفاوضات التي قامت بين عبد الكريم قاسم والشركة ، والتـي طالـب فيهـا بزيـادة نسـبة العـراق 
ممـــا شـــجع  )١(ألربـــاح ، ولكـــن فشـــلت المفاوضـــات مـــن رأس مـــال الشـــركة إلـــى جانـــب نســـبة ا

منظمــة للــدول المصــدرة للبتــرول فخرجــت العــراق بقيــادة عبــد الكــريم قاســم إلــى الــدعوة لتأســيس 
  . م ١٩٦٠للوجود منظمة األوبك في أيلول سبتمبر 

  : م العراقية ١٩٥٨إنجازات ثورة تموز 
فـي السياسـة الخارجيـة ، إال أنـه بـدأ يبـرز كقائـد شـعبي حقيقـي فـي  بالرغم من فشل قاسم     

وطنيــة ن تحقــق للشــعب منجــزات انبثاقهــا أمــن واســتطاعت الثــورة خــالل األشــهر القليلــة العــراق ، 
  : الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية ، وكان أول اإلنجازات هي كثيرة ، شملت 

 الثــورة نظــام الوصــاية علــى  إلغــاء النظــام الملكــي واعتمــاد النظــام الجمهــوري ، حيــث ألغــت
الشـــعب، وأقامـــت مجلـــس أعلـــى للثـــورة ، ومجلـــس وزراء ، واتخـــذت خطـــوات فـــي طريـــق 

يــق الديمقراطيــة، وتخلــيص العــراق مــن بقايــا اإلقطــاع والملكيــة، وجعــل الشــعب الحــاكم تحق

                                            
 .  ٢٢٩مرجع سابق ، ص : ، تشالز تريب  ٢٩٣مرجع سابق ص : محمود الدرة ) ١(
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الفعلي من خالل المشاريع التنموية ، وٕالغاء االجتماعات التي كانت مقررة لتفعيل أعمـال 
   . الحلف ضد القومية العربية 

  االنسحاب من حلف بغداد االستعماري . 

 تحريـــر الـــدينار العراقـــي وفـــك ارتباطـــه بالجنيـــه  خـــروج العـــراق مـــن منطقـــة اإلســـترليني أي
اإلسترليني ، وبذلك انتهاء التبعية االقتصادية لبريطانيا ، والتي كانت موجودة منذ إعالن 

 .  )١(على العراق أوائل العشرينيات  بريطانيا انتدابها

  صدور قانون اإلصالح الزراعي الذي بموجبـه تـم توزيـع األراضـي علـى صـغار الفالحـين
 . والذين كانوا يعانون من سطوة اإلقطاع  ،

  إعالن وصدور الدستور المؤقت للعراق ، والذي أقرت مادته الثالثة شراكة العرب واألكراد
فــي هــذا الــوطن العراقــي واحتــرام حقــوقهم وحريــاتهم ، واالعتــراف بالقوميــة الكرديــة كخطــوة 

 )٢(. ة هامة لم تعلن من أي دولة بها أقلية كردي

 نون العشائر ، وتطهير الجهاز الحكومي من الفاسدين إلغاء قا . 

  ، أعيــد توجيــه العائــدات النفطيــة لتلبيــة الحاجــات المباشــرة للقطاعــات الفقيــرة مــن المجتمــع
إلســكان التــي اســتفاد منهــا ســكان الصــرائف ووجههــا لمشــاريع اإلســكان العامــة وقــروض ا

  )٣(.علة وتوسيع مدينة الحرية والشداد ، وقامت الدولة ببناء مدينتي الثورة حول بغ

  تقلــيص ســاعات العمــل إلــى ثمــاني ســاعات فقــط عــن طريــق إصــدار قــوانين العمــل بهــدف
رفع الحد األدني لألجور ، وتوفير الحماية للعمال ، وبالرغم من عدم تطبيق هذه القوانين 

  )٤(.على تحسين مستواه  ، إال أنها أعطت انطباعًا بأن قاسم مهتم برخاء شعبه ومصمم

 وفي رأي الباحــث أن هــذه الضــرائب ئب الغيــر مباشــرة علــى أبنــاء العشــب،تخفيــف الضــرا 
ربمــا تكــون المقصــود بهــا األســعار الخاصــة بالســلع والرســوم المقــررة ، ســواء علــى المحــال 

 . التجارية ، أو األراضي سواء الزراعية أو غيرها 

                                            
 .  ٢٩٣مرجع سابق ص : محمود الدرة ) ١(
 .  ١٢٧مرجع سابق ، ص : توفيق سلطان ) ٢(
 .  ١٢٤رجع سابق ، ص تموز ، م ١٤ثورة : امد الحمداني ح) ٣(
 . نفسه : ، حامد الحمداني  ٢٣٠مرجع سابق ، ص : تشارلز تريب ) ٤(
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 ل المحـدود والمـوظفين والعمـال توزيع مئات األلوف من قطع األراضي السكنية لذوي الدخ
 . لغرض بناء مساكن عليها 

  تشجيع استثمار رأس المال الوطني في المشاريع الخاصة . 

  عملت الثورة على حماية الصناعات الوطنية أمام المنافسة األجنبية . 

  نفذ حتى قيـام م ، ولم ي١٩٥٦تطبيق قانون الضمان االجتماعي للعمال والذي صدر عام
 .  )١(الثورة 

  ـــة ، والتـــي تكـــاد أن تكـــون معدومـــة فـــي العهـــد تطـــوير كافـــة الخـــدمات الصـــحية والتعليمي
الســــابق علــــى الجمهوريــــة ، كــــذلك بنــــاء الجســــور والســــدود كســــد دربنــــدخان ، والمشــــاريع 

 . المادية المتاحة في ذلك الوقت  تالصناعية األخرى على قدر توفر اإلمكانيا

 ٢(ي مدينة الصويرة ية وتعليمية فافتتاح مشاريع عمران(  . 

الباحثــة أن الثــورة العراقيــة تكــون قــد نجحــت وقائــدها عبــد الكــريم قاســم فــي تغييــر  تالحــظ      
حد ما وجه العراق من العهد الملكي إلـى العـد الجمهـوري ، وقـام بخطـوات مـن شـأنها إلى ولو 

علـى الـرغم مـن أن عبـد  ر قادتهم حكام الثورة والعراق ،أن شعر العراقيون الفقراء بأنهم في فك
الكـــريم قاســـم لـــه أخطـــاء ألنـــه لســـبب بســـيط هـــو أنـــه بشـــر ، ولكـــن لـــه حســـناته والتـــي ســـيظل 

ب الحكـام علـى العـراق العراقيون يتذكرونها طوال التـاريخ المعاصـر للعـراق ، فبـالرغم مـن تعاقـ
أطلـق عليـه ال أنه يحتفظ بمكانه خاصة في قلوب العراقيين ، ويكفيه اللقب الـذي بعد قاسم ، إ

من أنه أبـو الفقـراء ، وتـرى الباحثـة أنـه كحـاكم للعـراق لـم يسـعى لجمـع المـال كغيـره مـن حكـام 
هـــذا العصـــر والـــذين ينســـون شـــعوبهم فـــي خضـــم الصـــراع علـــى جمـــع المـــال والحصـــول علـــى 
المكاسب المادية ، وٕان كان قد سـعى للحصـول علـى شـيء آخـر أال وهـو الزعامـة سـواء علـى 

ط ، وهـــذا مـــا عـــزز فرديتـــه فـــي علـــى صـــعيد العـــالم العربـــي والشـــرق األوســـصـــعيد العـــراق أو 
، وتخلصــه مــن رفقــاء الكفــاح مــن الضــباط األحــرار بعــد نجــاح الثــورة وتمكنــه مــن األمــر الحكــم

ورئاســـته للـــوزراء بتقـــديم بعضـــهم للمحاكمـــات وتنفيـــذ حكـــم اإلعـــدام فـــي بعضـــهم أمثـــال نـــاظم 

                                            
 . ١٢٧ص نفسه : حامد الحمداني ) ١(
 .  ٢٨المرجع السابق ، ص : على كريم سعيد ) ٢(
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طمـئن ليين ونفـيهم اختياريـًا خـارج العـراق، ة اآلخر الطبقجلي ، ورفعت الحاج سري ، أو مطارد
، وٕان كــان عــدم تحريضــهم القــوي الداخليــة ضــده  ، ولضــمانمــن أبعــادهم عــن مركــز األحــداث

   .بطريقته الخاصة كالً ال أكثر ، الجميع كانوا يسعون للزعامة 

أنفسـهم مما أدى في النهاية إلى التخطيط للـتخلص منـه إلعـادة توزيـع مناصـب الدولـة علـى   
  . بعد أن كان قاسم قد حرمهم منها 

  
***  

  
   

   تحيات مع
   حسنين كمال محمد

   بالزقازيق والتصوير للكمبيوتر 
  ٠١٢/ ٤٩٨٣١١٣ محمول : ت
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   م١٩٥٨) يوليو ( تموز  ١٤األكراد وثورة 
  

  ترحيب أكراد العراق بالثورة : أوًال                     
 . سياسة عبد الكريم قاسم الودية مع األكراد : ثانيًا                     

  .   الصدام بين حكومة قاسم واألكراد: ثالثًا                     
  . م ١٩٦٣األكراد وعبد الكريم قاسم حتى عام : رابعًا                    
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    )ترحيب أكراد العراق بالثورة ( 
  : مقدمة 

م انقسام بـين مـرحلتين هـامتين ١٩٥٨تموز  ١٤شهد تاريخ األكراد والعراق بعد قيام ثورة      
األعـوام بعـد ، فلقـد شـهدت حـدود أراضـيه كـراد القـاطنين ضـمن ألبالنسبة لكـًال مـن العـراق وا، 

العـراق ممثلـة فـي قائـدها عبـد م تباينًا حادًا بين فترة عالقات وديـة وتعـاون بـين حكومـة ١٩٥٨
الكريم قاسم لم تستمر أكثر من عامين ، وٕان كانت في مجملها تحمل عالمات اسـتفهام كثيـرة 

يـــة وتعاونيـــة فعــًال ، أم أنهـــا مــن مقتضـــيات الحالـــة حــول ماهيـــة تلــك العالقـــة ، وٕان كانــت جد
  . السياسية الراهنة في ذلك الوقت 
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وهناك أيضًا فترة اتسمت بأنها فترة خالفات جذرية أدت إلى صدام قوي انتهـى بثـورة  أو      
م فــي شــمال العــراق بأكملــه ، وكانــت لكــل فتــرة ســواء أكانــت فتــرة ١٩٦١تمــرد كــردي فــي عــام 

ة علـــى النظـــام والحكومـــة اون الوديـــة ، أو كانـــت فتـــرة الخالفـــات والثـــورة الكرديـــالعالقـــات والتعـــ
   . أسبابها العراقية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : لقد مرت العالقة بين األكراد وبين عبد الكريم قاسم كحاكم للعراق بمرحلتين      
ءات عبـــد تمثلـــت فـــي سياســـة عبـــد الكـــريم قاســـم الوديـــة مـــع األكـــراد ، وٕاجـــرا:  المرحلـــة األولـــى

  : الكريم قاسم للتقرب من األكراد حيث أنه 
عاد المال مصطفى البارزاني إلى العراق مـن منفـاه ) م ١٩٥٨أكتوبر ( تشرين  ٦بتاريخ      

ــًا ومباركــًا بــالثورة " االتحــاد الســوفيتي الســابق" االختيــاري  إلــى ، بعــد أن أبــرق مــن هنــاك مهنئ
لحكومـة نيـًا العـودة إلـى العـراق معلنـًا تأييـده ألهـداف اقائدها عبد الكريم قاسـم وحكومتـه ، ومتم

   )١(.الجمهورية بعد إعالنها

                                            
 .  ٢٦٨، ص  مرجع سابق : وليد حمدي ) ١(
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تــم الســماح لمصــطفى البــارزاني بــالعودة للعــراق ولــم تكــن عودتــه تلــك عــودة عاديــة ، بــل       
عـاد بحجـم سياسـي كبيـر ولــه لمعـان وأفـق متميـز ، حيـث قــدم إلـى العـراق مـارًا بمينـاء البصــرة 

  .  )٢(ورجياالديزل السوفييتية ج على متن سفينة
في بغداد بالدار التي كان يسكنها نوري السعيد زمن الحكم تم إسكان مصطفى البارزاني      

رة شرق الملكي ، والذي كان من قبل سكنًا لمدير سكة حديد العراق البريطاني ، وتقع تلك الدا
  .  )٣(المتحف الوطني العراقي 

رســخت االعتقــادات للوحــدة مهوريــة حظــة أن مكونــات شــعار الجوممــا هــو جــدير بالمال      
، حيــث تــم اختيــاره بــذكاء ي، فقــد تكــون راتيجية أساســية لسياســة ثــورة تمــوزالعراقيــة وهــي اســت
   )٤(. كردي رمزًا للقومية الكردية، والخنجر الكرمز للقومية العربيةيف العراقي الشعار من الس

الثــورة ، والــذي يمثــل الســلطة العليــا فــي العــراق ، كــان  وعنــدما تشــكل مجلــس الســيادة بعــد     
، وبــذلك بــدأت الصــالت   )٥(النقشــبندي ، وهــو شخصــية كرديــةضــمن أعضــاؤه األســتاذ خالــد 

 ليـة الكرديـة فـي ظـل أفضـل التكهنـات السياسـية، واألققاسـم ، والـذي يقـال أنـه كـردي ألمـهبين 
، وهـو مـال مصـطفى  وحركـة اسـتقباًال إيجابيـاوذلك عندما استقبل أشد القوميين األكراد نشاطًا 

   )٦(. البارزاني 
، ساهم األكـراد فـي بقيادة الضباط األحرار العراقيينم ١٩٥٨تموز  ١٤عندما قامت ثورة      

لقوميــة فــي االدســتور العراقــي فيــه مــا يعتــرف بحقــوقهم نجاحهــا بقــدر كبيــر تطلعــوا إلــى أن يكــون 
   )١(. العراق ، وقد كان 

العراقـي يقـوم الكيـان : ( د نص الدستور العراقي المؤقت في مادته الثانية على ما يلي فق     
علــى أســاس التعــاون بــين المــواطنين كافــة بــاحترام حقــوقهم وصــيانة حريــاتهم ، ويعتبــر العــرب 

                                            
 .  ١٠٦قاسم واألكراد ، ص : ، أحمد فوزي  ١٢٧مرجع سابق ، ص : أحمد تاج الدين ) ٢(
  ) . القضية الكردية ـ البعث واألكراد (  ١١١مرجع سابق ، ص : ذر الموصلي من) ٣(
 . ة الوحدة الوطنية والزعيم عبد الكريم قاسم ، دراسة على شبكة المعلومات الدولي: صباح عبد الستار الجنابي ) ٤(
 .  ٢٤، ص  مرجع سابق ، على كريم سعيد ،  ٢٦١مرجع سابق ص : الحوار العربي الكردي ) ٥(

(6) David Adom Son, The Kurdish war p. 199.  
 .  ٢٤األكراد والعالقات العربية ، مرجع سابق ، ص: عدنان المفتي ) ١(
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واألكراد شركاء في هذا الوطن ، كـذلك أصـدرت الثـورة ممثلـة فـي عبـد الكـريم قاسـم العفـو عـن 
   )٢(.تراف بحقوق األكراد القومية سيين والمشاركين في حركات بارزان ، واالعالسجناء السيا

كان البيان األول للثورة قد جاء مبهمًا ولم يتضمن أيـة إشـارة لألقليـات القوميـة ومسـتقبلها      
السياســي ودورهــا فــي الثــورة ، ممــا يعطــي االنطبــاع بــأن قــادة الثــورة لــم يضــعوها فــي حســاباتهم 

ــًا مــن أيــة شــعارات قوميــة تــدل علــى توجهــات علــى المــدي ا لمنظــور ، حيــث جــاء البيــان خالي
  .  )٣(ق المستقبلية في العهد الجديد العرا

ساند األكراد الثورة وعبد الكريم ظنـًا مـنهم بـأن حلـف بغـداد كـان فـي األصـل موجهـًا ضـد      
وعية الزعماء الذين ، وكان هو أيضًا من المعارضين لهذا الحلف ، كما كان قاسم من نالكرد 

يحلم بهم العراقيين ، سواء أكانوا عربًا أو كردًا ، حيث كان يساري النزعـة صـلب التلـين قناتـه 
   )٤(.ن حقوق األقلياتيتحدث ع

ومن مفارقات القدر أن قاسم قائـد الثـورة ذلـك الضـابط العراقـي الـذي قـام بعمليـة عسـكرية      
القضاء على مقاومة األكراد في المنطقة الجبلية في  ماهرة منذ ثالثة عشر عامًا ، وتمكن من

شمال العراق ، ومطـاردة القـوة الكرديـة المنضـوية تحـت لـواء المـال مصـطفى البـارزاني وجبرهـا 
علـــى تـــرك العـــراق باتجـــاه إيـــران ، وبـــذلك أراح النظـــام الملكـــي فـــي ذلـــك الوقـــت مـــن مشـــاكل 

  .  )٥(كراد ألكثر من عقد من السنين المتمردين األ
والحريــة ، فــأظهرت  أعطــى قاســم الحريــة للصــحافة الكرديــة بــالعودة مــرة أخــرى للظهــور     

ى أمـاني القوميـة الكرديـة فـي االسـتقالل الـذاتي واإلداري والثقـافي متحققـة فـي آمالها في أن تـر 
كردستان ، وطالبت تلك الصحف نتيجة لهـذه الحريـة بخطـط اقتصـادية توضـع موضـع التنفيـذ 

أرباح البترول بنسبة السكان في شمال العراق ، ووقف األكراد إلى جانـب قاسـم  ، كذلك توزيع
رافضــــًا مطالــــب ) مصــــر وســــوريا ( فــــي سياســــته المناوئــــة ضــــد الجمهوريــــة العربيــــة المتحــــدة 

  .  )١(رب في العراق بالوحدة العربية القوميين الع
                                            

د الرض: عزيز الحاج ) ٢( ة في العراق  : االقضية الكردية في العراق ،  ماجد عب ة الكردي ألة القومي ،  ١ط) م١٩٧٥ـ  ١٩٥٨(المس
 . ٢٨م ، ص ١٩٨٩المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ، 

 .  ١٠المرجع السابق ، ص : منذر الموصلي ) ٣(
(4) David Adamson, Thekurdishwar . p, 199.  
(5) DR. Gunther Deschner, saladins sons, p. 223.  

 .  ٣٥٧مرجع سابق ، ص : ي شابري ـ لورانت شابري آن) ١(
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هـو قـومي عربـي ،  حيث كانت بغداد في ذلك الوقت قد أصـبحت منطقـة إرهـاب لكـل مـا     
ن ويســـاندهم قاســـم يكيلـــون االتهامـــات إلـــى البعثيـــين ، حيـــث كـــان الشـــيوعيو  وخاصـــة بالنســـبة

للجمهوريــة العربيــة المتحــدة وزعيمهــا جمــال عبــد الناصــر ، ويطــالبون بالقضــاء علــى القــوميين 
ة وقائمـة علـى تقـديم المســاعدة بكـل قـوة مـن جانــب نـيب ، حيـث كانـت العالقـات قويــة ومتالعـر 

  . الرئيس جمال عبد الناصر والجمهورية العربية المتحدة إلى حزب البعث العراقي 
وبالرغم من تلـك العالقـات التـي بـدت عالقـات وديـة فـي بـدايتها ، إال أن قاسـم لـم يـذهب      

في إجراءاته التي اتخذها للتقرب من األكراد إلى أبعد من بعضها في الميـدان الثقـافي ، حيـث 
م ملحقــة بــوزارة التربيــة والتعلــيم ، وكرســي للغــة ١٩٥٩ارة للشــئون الكرديــة عــام أمــر بإنشــاء إد

وزارة شــكلت بعــد إعــالن الكرديــة فــي جامعــة بغــداد ، كمــا اشــترك اثنــان مــن األكــراد فــي أول 
   )٢(. ة ، مصطفى على ، وزيرًا للعدلحصمحمد صالح محمود وزيرًا لل: الجمهورية ، وهما 

تمـوز األكـراد علـى  ١٤لإلقطاع واالستعمار الذي اتسمت بـه ثـورة  شجع الطابع المعادي     
م ، يبـين فيـه موقفـه ١٩٥٨تموز  ١٦إصدار بيان خاص بالحزب الديمقراطي الكردستاني في 

مـــن الثـــورة والجمهوريـــة كـــذلك عبـــر البيـــان عـــن تأييـــد جمـــاهير كردســـتان ، وعبـــر عـــن وحـــدة 
عــراق الموحــد ، وأن تقويــة الحركــة التحرريــة المصــير والكفــاح للشــعبين العربــي والكــردي فــي ال

للشعب العربي وانتصارها وتحرير العراق من الحكم الملكي البائـد ، وقيـام نظـام جمهـوري حـر 
  .  )١(الكردي في ظل الدولة العراقية يكون ضمانًا لالعتراف بحقوق الشعب 

ـــارزاني إلـــى العـــراق بتلـــك الضـــجة الواســـ      عة مـــن االتحـــاد كـــان لعـــودة المـــال مصـــطفى الب
الســوفييتي الســابق أثرهــا فــي األوســاط الشــيوعية العراقيــة ، والتــي رحبــت بهــذه المبــادرة ، ممــا 

   )٢(.ودعمهاالعراق على تأييد الثورة  عامًال إلى العوامل التي شجعت الشيوعيين فيأضاف 
عــراق ت بــين قاســم واألكــراد وهــي إعــالن قاســم خــروج الكــان مــن أهــم العوامــل التــي قربــ     

نهائيًا من حلف بغداد ، مما شجع األكراد وعزز من ثقتهم بالنظـام الجديـد فـي العـراق ، وذلـك 

                                            
 .٣٤، ص ٢٥مرجع سابق ص : على كريم سعيد ) ٢(
 . ، موقع البارتي السوري ١، ص  ١٩٥٨بغداد  م ،١٩٥٨تموز  ١٦بيان الحزب الديمقراطي الكردستاني في ) ١(
 .  ١٠٥مرجع سابق ، ص قاسم واألكراد ، : أحمد فوزي ) ٢(
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ــًا مــن  عنــدما رفــض المشــاركة فــي عمــل دورات ولجــان حلــف بغــداد ، وأعلــن االنســحاب نهائي
   )٣(.م ١٩٥٩) آذار ( الحلف في مارس 

 ١٤الــذي حظــي بــه بعــد ثــورة  تجســدت شخصــية البــارزاني المتميــزة فــي االســتقبال الكبيــر     
تموز ، وذلك من قبل قائد حركة التحرر العربي الزعيم جمال عبد الناصر في القـاهرة ، أثنـاء 
عودته من روسيا إلى العراق ، وتلك التظاهرات الشعبية والحفاوة التي حظى بها عند استقباله 

ســـتقبال ، وأبـــدى فـــي العـــراق ، حيـــث أبـــدى مـــال مصـــطفى وعبـــر عـــن شـــكره وامتنانـــه لهـــذا اال
  )٤(. اإلخالص والتفاني من أجل تعزيز أركان الثورة العراقية 

وبمجرد اتخاذ قاسم لتلك اإلجراءات وللمواقف اإليجابيـة مـن األكـراد فـي العـراق بـدأ تأييـد      
، حيـث ذاتهإيران وسوريا وغيرهم من الدول إلى قاسم  مناألكراد من خارج العراق نفسه ينتقل 

   )٥(.ت بعبد الكريم قاسم معلنة تأييدها له عراق والتقمن أكراد سوريا إلى ال هرعت وفود
صـطفى البـارزاني كان نتيجة تلك العالقات الطيبة والوديـة التـي ظهـرت بعـد عـودة مـال م     

عـــن المعتقلـــين األكـــراد ، وبنـــاء جســـور التواصـــل العربـــي الكـــردي ، أن  إلـــى العـــراق واإلفـــراج
نحــن نفخــر بإخواننــا العــرب : " العالقــات العربيــة الكرديــة قــائًال  خطــب مــال مصــطفى واصــفاً 
يـدركون الحقيقـة ، نريـد مـن أولئـك النـاس ذوي التفكيـر السـليم الـذين ونتوجه في المقام األول إلى 

هـذه السياسـة التـي تلحـق إخواننا العـرب أن يعرفـوا بشـكل صـحيح تعرجـات سياسـة الحكومـة ، 
ه ال توجــد بيننــا وعلــى أصــدقائنا أن يعلمــوا أنــ.... ربــًا وأكــرادًا ب العراقــي كلــه ععشــالضــرر بال

   )١(... " .عداوة 
ـــة التـــي زارتـــه بعـــد عـــودة مـــال مصـــطفى       وبالمقابـــل فقـــد تحـــدث قاســـم إلـــى الوفـــود الكردي

البارزاني عن ضرورة تعميق التعاون بـين العـرب واألكـراد ، فـي حـين أن بعـض أركـان النظـام 
ـ إيـران وتركيـا لألكـراد مـن بقيـة أجـزاء كردسـتان  تتحـدث بصـورة مشـجعة اقي آنـذاك أخـذتالعر 

                                            
(3) Derk kinnane, The Kurds and Kurdistan, London, 1967, p. 76. 

قراءة جديدة في العقل السياسي للبارزاني الخالد ، دراسة على شبكة المعلومات الدولية بمناسبة الذكرى : كمال غمبار ) ٤(
  ) . البارتي السوري ( على موقع الحزب الكردي السوري  .المئوية لمولد مال مصطفى البارزاني 

 .  ٧٠م ، ص ١٩٥٩كردستان والحركة الوطنية الكردية ، بغداد ، مطبعة األھالي : الدين محمد سعد صالح ) ٥(
  ١٢٩مرجع سابق ص . كلمة رجائي فايد عضو اللجنة التحضيرية للحوار العربي ، إعداد عدنان المفتي :  وثائق مؤتمر القاھرة ) ١(
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العراقــي فــي التعــاون العربــي الكــردي علــى اعتبــار أن علــى ضــرورة االحتــذاء بالمثــل وســوريا ـ 
   )٢(. مشعل أبناء كردستان في كل مكانكردستان العراق في ظل الجمهورية العراقية أصبحت 

يـدة والوديـة بـين نظـام حكـم عبـد الكـريم قاسـم ومـال مصـطفى ومن عالمـات العالقـات الج     
البــارزاني مســاندته للحكومــة العراقيــة فــي القضــاء علــى العصــيان المســلح أو ثــورة العقيــد عبــد 

 م ، والــــذي كــــان مؤيــــدًا تأييــــدًا كــــامًال مــــن١٩٥٩الوهــــاب الشــــواف فــــي الموصــــل فــــي مــــارس 
وريــة العربيــة المتحــدة بالســالح عــن طريــق حيــث ســاندته الجمه )٣(.الجمهوريــة العربيــة المتحــدة

الحــدود الســورية ، إلــى جانــب إذاعــة ســرية مــن مصــر عبــر األراضــي الســورية فــي بدايــة عــام 
إلدامــة األنشــطة ضــد حكــم غ مــن المــال اســتلمها حــزب البعــث العراقــي لــم ، وكــذلك مب١٩٥٩
   . بعد تردي العالقات مع العربية المتحدة  )٤(قاسم ،
ســم أول األمــر وحــدات الجــيش الخمــاد الثــورة ، لكنــه فشــل فــي القضــاء علــى فاســتدعى قا     

الثـــورة ، فلجـــأ إلـــى مـــال مصـــطفى طالبـــًا العـــون والمســـاعدة ، فســـير المـــال قرابـــة خمســـة آالف 
 السـلطاتمسلحًا كرديًا وعسكروا على تل نينوي قرب الموصل ووضعوا أنفسهم تحت تصـرف 

مــن ألــف مســلح مــنهم شــوارع الموصــل واشــتبكوا مــع  الحكوميــة لقمــع التمــرد ، فــدخل مــا يقــرب
القــائمين بــالتمرد واســتجابة لنــداءات قاســم ، تــدفقت حشــود البــارزانيين إلــى الموصــل للمســاهمة 
فــي قمــع التمــرد إلــى جانــب جنــود الكتيبــة الثالثــة واســتطاعوا االســتيالء علــى ترســانة الســالح 

ورة بثالثـة أيـام عمـت الفوضـى المدينـة بشـكل الموجودة في الكتيبة ، وبعـد إنتهـاء التمـرد أو الثـ
شـــامل واضـــطراب األمـــن ، إذ تـــدفقت أعـــداد كبيـــرة مـــن العشـــائر الكرديـــة والعربيـــة إلـــى داخـــل 

  )١(. عمي التمرد والقائمين عليه المدينة وقامت بأعمال انتقامية وثأرية ضد متز 

                                            
 . ١٢٣، ص  ٢٠٠٥ردية ، الدار العربية للعلوم والنشر ، ط أولى ، بيروت ، دراسات في المسألة القومية الك: سعد ناجي جواد ) ٢(
 . . م ، دراسة في العالقات العراقية اإليرانية الكويتية١٩٩٧،  ٢، ط  ٤٣النفط واألكراد ، لندن ، دار الحكمة ، ص : كمال مجيد ) ٣(
 .  ٢٩مرجع سابق ، ص : علي كريم ) ٤(
 . م ٢٠٠٤، بغداد  ١٩٤اريخ الحزب الشيوعي العراقي ، ص عقود من ت: عزير السباھي ) ١(
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القضـاء علـى ثـورة  أثبت نجاح مال مصطفى في مساعدة الحكومة وعبد الكـريم قاسـم فـي     
العقيــد الشــواف فــي الموصــل ، أثبــت ذلــك للجميــع بمــا فــي ذلــك شــاه إيــران والواليــات المتحــدة 

  .  )٢(لقدرة القتالية لعشيرة بارزان األمريكية ا
كان السبب المباشر لثـورة الشـواف هـو انعقـاد مـؤتمر أنصـار السـالم فـي مدينـة الموصـل       

يين ، وبــين حركــة أنصــار الســالم مــن صــالت قويــة وكــان حيــث كــان معروفــًا مــا بــين الشــيوع
العقيد الشواف يكن عداءًا للشيوعيين ، حيث كان من القوميين العرب ، لذلك تحدى الحكومـة 

تضـرروا مـن  ومنع االجتماع وأيده فـي ذلـك أثريـاء المنطقـة ورؤسـاء العشـائر ، وكثيـرون ممـن
   )٣(.اإلصالح الزراعي 

الحكوميـــة بـــالعفو عـــن الشخصـــيات الكرديـــة المالحقـــة فـــي العهـــد م يكـــان صـــدور المراســـ     
م ضـمن الحركــات التحرريــة ١٩٤٥م ـ١٩٤٣الملكـي البائــد وٕادراج الحركـة الكرديــة فـي عــامي 

في العراق والعفو عن المشاركين فيها أدى ذلك إلى تعزيز ثقة الجماهير الكرديـة بقـدرة النظـام 
، ورد فــي صــحيفة الجمهوريــة العراقيــةيــة ، حيــث الجمهــوري علــى حــل المســألة القوميــة الكرد

إن األكـراد الـذين شـاركوا علـى قـدم : " والتي صدرت بعد إعالن الجمهورية ، فقد كتبـت تقـول 
المساواة مع العـرب فـي النضـال مـن أجـل حريـة العـراق واسـتقالله يمكـن أن يكونـوا واثقـين مـن 

  )١(. من السكان ضع القسم العربي أن وضعهم سيكون على الدوام يناسب و 
قــام عبــد الكــريم قاســم بتشــكيل فصــائل المقاومــة الشــعبية التــي بلــغ عــدد أفرادهــا فــي أوائــل      

ألف مقاتـل ، ولقـد لعبـت تلـك الفصـائل دورًا هامـًا فـي رد  ١١م حوالي ١٩٥٨تشرين أول عام 
سـم ، مـن وجهـة نظـر قاخطر التدخل االستعماري والرجعي فـي شـئون العـرب والكـرد الداخليـة 

كــــذلك إصــــدار قــــرار ليقضــــي بإلغــــاء قــــانون العشــــائر والــــذي كــــان يســــاعد علــــى بقــــاء ســــيطرة 
  . )٢(عشائر في العهد الملكي السابق اإلقطاعيين والشيوخ على أفراد ال

                                            
  .  ٤٣النفط واألكراد ، ص : كمال مجيد ) ٢(
 . ٢٨٣م ، ص ١٩٩٣المشرق العربي المعاصر ، دراسة تاريخية سياسية ، مكتبة األنجلو المصرية ، القاھرة : صالح العقاد ) ٣(
 . م ١٩٥٨/  ٧/  ١٩: بغداد بتاريخ : صحيفة الجمھورية ) ١(
 . ٢٢٢مرجع سابق ، س : الزاريف . س . جليلي جليل ، م) ٢(
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لقــد القــت عمليــة إشــاعة الديمقراطيــة فــي حيــاة العــراق االجتماعيــة والسياســية ومــا يــرتبط "     
كــراد فــي الحكــم الــذاتي ، تأييــدًا حــارًا لــيس مــن جانــب الجمــاهير بهــا مــن آفــاق تلبيــة حقــوق األ

 الكرديــة فــي العــراق فحســب ، بــل ومــن خارجهــا ، وهــذا مــا انعكــس بشــكل خــاص فــي كلمــات
المــــؤتمرات وٕايــــران وســــوريا، كــــذلك قــــرارات ممثلــــي الــــرأي العــــام الكــــردي الــــديمقراطي فــــي تركيــــا 

  " .  ختلفة مالطالبية الكردية ال
د الكـــريم قاســـم يهــدف مـــن سياســـة التقـــارب والعالقــات الوديـــة مـــع األكـــراد عامـــة كــان عبـــ     

والبــرزانيين خاصــة هــي أن يقــوم باســتقطاب األكــراد إلــى جانبــه، نظــرًا لعدائــه الشــديد للقــوميين 
رغــم الــدعم العــرب فــي العــراق ، وحتــى خارجــه وعــدم اعترافــه بالجمهوريــة العربيــة المتحــدة ، 

  . د قيام ثورة في العراق من الزعيم جمال عبد الناصر الكامل الذي حظي به عن
ظهــر التحيــز إلــيهم علــى الثانيــة فــي العــراق ، فقــد كــان ي االثنيــةوألن األكــراد هــم القوميــة      

ارة النعــرات القوميــة بــين طوائــف الشــعب العراقــي ، وكــان كــذلك يهــدف إلــى إثــحســاب العــرب
ائف األخرى ، بـل بـين أبنـاء القوميـة الواحـدة ، وٕاظهار الود والتقارب لطائفة على حساب الطو 

وذلــك عــن طريــق التقــرب مــن عشــيرة دون األخــرى ، ومثــال ذلــك التقــارب بينــه وبــين عشــائر 
  . البارزانيين ضد الزيباريين ، والعكس بعد قليل من ذلك الوقت 

  

   ) بداية فترة الخالف( 
ــ لــم تمــض      لكــرم قاســم ت ونشــأت بــين عبــد افتــرة طويلــة علــى العالقــات الوديــة التــي تكون

مثــل لألكــراد ، وذلــك بعــد دعــوة األول لمــال مصــطفى للعــودة إلــى ومــال مصــطفى البــارزاني م
م والعفـو عنـه وعـن بقيـة أقرانـه الـذين كـانوا معـه فـي االتحـاد ١٩٥٨تموز  ١٤العراق بعد ثورة 

م ، والـذي قضـى ١٩٤٦السوفييتي بعد سقوط وانهيار جمهورية مها باد الكردية في إيران عام 
على أراضيه ما يقارب االثني عشر عام ، كذلك إطالقه لسراح الكثيـرين مـن مزاولـي السياسـة 
الكرديــة ، والعفــو عــنهم وعــن المطــاردين ، وتــم اســتقبال مــال مصــطفى بحفــاوة وأثــارت دهشــة 

  . الكثير من داخل العراق وخارجه 
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  : م واألكراد الصدام والخالف بين حكومة عبد الكريم قاس: ثالثًا 
فــي العالقــات بــين قاســم ومــال مصــطفى البــارزاني بعــد أقــل مــن عــامين علــى بــدأ التــوتر      

عــودة األخيــر مــن االتحــاد الســوفييتي الســابق ، وذلــك عنــدما شــعر عبــد الكــريم قاســم مــا لهــذا 
عـادل بـل قـد تفـوق الرجل من شـعبية ورصـيد لـدى جمـاهير الشـعب العراقـي مـن عـرب وأكـراد ت

م ، عنــدها بــدأ فــي التقليــل مــن ١٩٥٨، وهــو قائــد ومفجــر ثــورة تمــوز يوليــو قاســم نفســه شــعبية
البســاط مــن بأنــه مجــرد شــيخ عشــيرة يمكــن ســحب  تفــي عــدة مناســباالبــارزاني وأصــبح يصــفه شــأن 

  )١(. إلصالح الزراعي في كردستان، وذلك عن طريق تطبيق قانون اتحت قدميه 
تـوتر العالقـات وتفجـر الخالفـات بـين عبـد الكـريم قاسـم أيضًا كان هناك مقـدمات أخـرى ل     

:  [ ومال مصطفى مثل ما جاء على لسان عبد الكريم قاسم في صحيفة الثـورة العراقيـة قـائًال 
دولــة عربيــة فهــو  ي والزنجــي واألرمنــي ، كلــه يعــيش فــيإن كــل مــن ينتمــي إلــى العــراق الكــرد

  .  )٢(] ما يمليه الواقع  ربيًا حسبيعتبر ع
مــن هــذا التصــريح أن قاســم أصــبح ال يعتــرف بالقوميــة الكرديــة ووجودهــا ، وكــان ويبــدو      

هذا من ناحية قاسم ، كما فسره األكراد هو نوع مـن االسـتفزاز الموجـه ضـد األكـراد ومناصـبته 
  . العداء لهم 

ه بداية أن عبد الكريم قاسم كـان حـاكم وصـل إلـى قمـة السـلطة وتربـع عليهـا ، ويجـد نفسـ     
تميل إلى إثبات االنفراد بالحكم ، فقام بـإجراءات عديـدة الهـدف منهـا االنفـراد بالسـلطة ، وذلـك 

واجـــه عـــن طريـــق ضـــرب القـــوى الوطنيـــة والقوميـــة والتقدميـــة بعضـــها بـــالبعض اآلخـــر ، وقـــد 
   )١(. معارضة القوميين العرب 

لتــي احتلوهــا ، الــدول ااتبــع قاســم سياســة اإلنجليــز واالســتعمار التــي اتبعوهــا فــي جميــع      
، وتأليــب العشــائر والطوائــف والقبائــل ضــد بعضــها الــبعض عــن طريــق وهــي سياســة فــرق تســد

                                            
 . ٢٣٢م ، مطبعة خه بات ، ص ١٩٩٩كمال مظھر أحمد ، دھوك . لجزء األول ، تقديم دا: مذكرات فؤاد عارف ) ١(
 . م ١٩٦١شباط  ١٧،  ٥٥٥العدد : جريدة الثورة ) ٢(
 . م١٩٨٧والمعاصر ، جامعة الموصل ، تاريخ الوطن العربي الحديث : إبراھيم خليل أحمد ) ١(
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اتصـــاله برؤســـاء العشـــائر كـــل واحـــد علـــى حـــدة ، وٕاثـــارة الفتنـــة مـــن أبنـــاء العشـــائر ، وبإثـــارة 
  )٢(. جو المؤامرات والفتن والحروب الخالفات القديمة وخلق وتهيئة 

م واالنفـــراد بالســـلطة كـــان عليـــه أن يـــتخلص مـــن كـــاســـم طموحاتـــه إلـــى الحولكـــي يحقـــق ق     
مــع منافسـيه فـي الجـيش أوًال ، وخاصــة زميلـه عبـد الســالم عـارف ، والـذي كــان ميـاًال لالتحـاد 

وكـــذلك عمـــًال بالمبـــدأ الـــذي ســـار عليـــه لســـنوات ، وهـــو مبـــدأ .  )٣(الجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة
يكـن سـوى تأليـب العشـائر علـى بعضـها ، وكانـت حكومـة عبـد توازن القوى المزعـوم والـذي لـم 

الكريم قاسم في بداية عهدها تتظاهر وتعد بتحقيق المساواة بـين العـرب واألكـراد عمـًال بالمـادة 
م ، لكــن علــى ١٩٥٨الثالثــة مــن الدســتور العراقــي المؤقــت الــذي صــدر بعــد قيــام الثــورة عــام 

 امين علــى الثــورة ، أنهــم لــيس فقــط لــم ينــالواالــرغم مــن كــل ذلــك أدرك األكــراد قبــل مــرور عــ
، بل هم معرضون ألقصى اإلجراءات والمالحقـات أكثـر مـن ذي قبـل  حقوقهم القومية فحسب

 .  
وبغـــرض االعتـــراض والشـــكوى علـــى هـــذا الوضـــع ، زار بغـــداد وفـــد مـــن زعمـــاء القبائـــل      

اء فيهــا أنــه لــم يعــد ممكنــًا ، الكرديــة ، وقــد أعــد هــذا الوفــد وثيقــة ســلمها للحكومــة العراقيــة ، جــ
تـــدريس اللغـــة الكرديـــة فـــي مـــدارس كردســـتان أو اســـتخدامها فـــي الـــدوائر الحكوميـــة الرســـمية ، 

سـليمانية قـد أغلقتـا وأنيطـت كذلك بأن مديرتي التربية في كل من كركـوك والوأوضحت الوثيقة 
، والــذي كــان مقــررًا  بمديريــة بغــداد ، وأن المعلمــين األكــراد يمنعــون مــن عقــد مــؤتمرهم مهامهــا

م فــي شــقالوه ، وكانــت ســقطة مــن قاســم رفضــه اســتقبال هــذا الوفــد ١٩٦١عقــده فــي صــيف 
  . نهائيًا 
اجتمعت عدة عوامل أدت إلى التوتر بين الحكومة بقيادة عبد الكريم قاسـم واألكـراد ومـال      

  : مصطفى البارزاني وهي 
  . كمة وفردية الحكم ـ النزعة الفردية لمعظم الفئة العسكرية الحا ١

                                            
 .  ٣٢٨مذكرات ، مرجع سابق ص : فؤاد عارف ) ٢(
 . ١٠١رمضان ص  ١٤ثورة : ، أحمد فوزي  ٢٨٢مرجع سابق ، ص : صالح العقاد ) ٣(
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ـ حاجــة النظــام الحــاكم إلــى مــا يلهــي الشــعب العراقــي عــن مشــاكله الداخليــة مــن اقتصــادية  ٢
  . واجتماعية المتفاقمة والسيما المطالبة بالديمقراطية 

وى الرجعيـة المحليـة واألوسـاط ـ دسائس القوى االستعمارية سيما شركات النفط ودسـائس القـ ٣
  . اإليرانية الحاكمة 

م بقيـادة ١٩٥٩ـ التقارب الذي حدث بين قاسم ومجموعة من العشائر التي قادت تمرد عـام  ٤
واالعتـداء علـيهم ، ، بالسـالح لتعبئـتهم ضـد البـرزانيين العقيد عبد الوهـاب الشـواف وقيامـه بتزويـدهم

  )١(. ، وتنمية الفتنة الطائفية  وذلك عمًال بمبدأ فرق تسد
م الفاشـــلة فـــي الموصـــل والتـــي تزعمهـــا العقيـــد عبـــد الوهـــاب ١٩٥٩بعـــد محاولـــة انقـــالب      

الشــواب ، والــذي ســحقه قاســم بمســاعدة الشــيوعيين والكــرد ، عمــد قاســم إلــى تشــكيل قــوات مــن 
الميليشيا تميل سياسيًا إلى اليسار الشـيوعي ، ووضـع فيهـا ثقتـه ، واسـتنكر أحـد شـيوخ األكـراد 

فـي ، وقـاد عشـيرته لروحـي وجـود مليشـيا شـيوعيةعيمهـا اوهو رشيد لوالن شيخ عشائر لوالن وز 
للقوميـة الكرديـة ، والتـي ثورة ، إال أنه لم يجد من يناصره أو يسانده ، وكان رشـيد لـوالن هـذا عـدوًا 

ــــديموقراطي الكردســــتاني  ــــه الشــــرقيين ، والحــــزب ال ــــارزانيين جيران وهــــم فــــي نظــــره  يتمثلهــــا الب
م القضـاء عليهـا وطـرد إلـى تركيـا ، ثـم أرسـل شيوعيين ، ولكن حركـة هـذا الشـيخ سـرعان مـا تـ

إلى قاسم يسترضيه ويخبره بأنه يعـارض ألي عمـل قـومي كـردي ، ويطلـب السـماح لـه العـودة 
فـي الحـرب العشـائرية  نومنحه أمانُا ، فوافق ذلك هوى قاسم شريطة أن يسـهم شـيخ رشـيد لـوال

  . )٢(لها لكبح جماح البارزاني وضربهالتي خطط 
ـــــي ورغـــــم إجـــــ      ـــــديمقراطي الكردســـــتاني ف ـــــاني  ٦ازة الحـــــزب ال م ، إال أن ١٩٦٠كـــــانون ث

، وحــاول قاســم كــذلك إشــعال الموقــف عديــد مــن قياداتــه وكــوادره وأعضــاءهاالعتقــاالت شــملت ال
بين األكراد بعضهم البعض عن طريق تحريض بعض القبائـل ضـد بعضـها مسـتغًال مـا بيـنهم 

مــنهم ضــد مــال مصــطفى البــارزاني نفســه عمــًال مــن عــداوات ونزاعــات قديمــة ، وتشــجيع قســم 

                                            
 .  ٣٠مرجع سابق ، ص : عزيز الحاج ) ١(

(2) David Adamson, The Kurdishwar p. 201. 
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وكــان هــذا مــن اإلجــراءات التــي  ،)١() فــرق تســد ( بالسياســة االســتعمارية اإلنجليزيــة الشــهيرة 
  .  اتخذها قاسم ضد الحياة الحزبية الكردية ومال مصطفى

  : م ١٩٥٨الشيوعيون في العراق قبل قيام ثورة 
 زب الشـيوعي فـي العــراق عشـر ســنوات الحــم كـان قـد مضــى علـى ١٩٥٨عنـدما حـل عــام     

 وهــو حــزب محلــول محظــور ، وكــان قــد أصــابه الضــعف بســبب حملــة االعتقــاالت المتعاقبــة ،
 ) اتحــاد تحريــر الفالحــين ( باســم  ، وكونــت جمعيــة عرفــتنشــط الشــيوعيون أكثــر بــن الفالحــين

اد ، والـذي تـم كان الهدف منهـا األساسـي للحركـة الشـيوعية فـي العـراق هـو مكافحـة حلـف بغـد
ة المزعومـة للشـيوعية فـي الشـرق األوسـط مـن قبـل شاءه في األصل للوقـوف فـي وجـه الهجمـإن

    .  )٢( متحدة ضد االتحاد السوفييتيبريطانيا والواليات ال
كــان هنــاك عامــل آخــر أيضــًا مــن شــأنه خلــق الخــالف والتــوتر فــي العالقــات بــين عبــد      

  : وهو الكريم قاسم واألكراد في العراق 
  : عالقة عبد الكريم قاسم بالشيوعيين 

 ١٩٥٧عــام اســتهل الشــيوعيون عملهــم بالقيــام بمبــادرة قــام بهــا الحــزب الشــيوعي العراقــي      
 ، والتــي ضــمت العديــد مــن األحــزاب )٣(قبــل قيــام الثــورة ، حيــث تشــكلت جبهــة االتحــاد الــوطني

مثـل  الجوهريـة الداخليـة فـي العـراق  وبالرغم من التزامها الصمت في برنامجهـا حيـال المسـائل
الكردستاني عبر عن تأييده لبرنـامج جبهـة االتحـاد ، إال أن الحزب الديمقراطي يةالمسألة الكرد

م قامـت اللجنـة القوميـة ١٩٥٨تمـوز  ١٤الوطني والنظام الـداخلي لهـذا االتحـاد ، وعشـية ثـورة 
م العسـكري السـري للثـورة المتمثـل فـي العليا لجبهة االتحاد الوطني بإجراء اتصاالت مع التنظي

لســاحة السياســية الضــباط األحــرار الــوطنيين ، وذلــك بغيــة إثبــات حســن النيــة والظهــور علــى ا
                                            

كردستان والكرد وطن مقسم : ، جواد مال  ٤٨،  ٤٧، ص  مرجع سابقوامة الحرب ، كردستان ود: محمد إحسان ) ١(
 .١٤٢م ، حاشية ص ٢٠٠٠،  ٢وأمة بال دولة ، دار الحكمة ، لندن ، طبعة 

االتحاد السوفيتي والشرق األوسط ، ترجمة لجنة من األساتدة الجامعيين ، المكتب التجاري للطباعة ، : والتر الكور ) ٢(
 .   ٣٣٠م بيروت ، ص ١٩٥٩،  ١ط 
تألفت جبھة االتحاد الوطني من األحزاب الرئيسية والتي كانت تقود النضال الشعبي يومذاك ، وھي حزب البعث ) ٣(

العربي االشتراكي ، الحزب الشيوعي العراقي ، الحزب الوطني الديمقراطي ، حزب االستقالل وشخصيات وطنية مستقلة 
م فرن ١٩٠٨الجمعيات والمنظمات واألحزاب الكردية في نصف قرن : تار طاھر شريف عبد الس. إلى جانب األحزاب 

 م١٩٥٨ـ  ١٩٠٨
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فلقد أراد الشيوعيون بعد أن قامـت الثـورة ونجحـت وأطاحـت بالملكيـة ، وتـم .  )١(وٕاثبات الوجود
لـذلك تقربـوا مـن حكـام الثـورة إعالن الجمهورية في العراق ، أن يكون لهم نصيب في الحكـم ، 

  . لينالوا حظهم ويحققوا أهدافهم 
وتمتـــع الحـــزب الشـــيوعي العراقـــي بعـــد ثـــورة تمـــوز فـــي عامهـــا األول بالديمقراطيـــة وحريـــة      

العمل العلني ، فأطلق العنان للشيوعية في العراق ووقف قاسم في موقف المتفرج مـن أسـلوب 
  .  )٢(في العراقى الوطنية الداخلية تعاملهم مع القو 

فقـــد رأى االســـتعمار والشـــيوعيين فـــي العـــراق أرض خصـــبة فـــي تحقيـــق هـــدفها أال وهـــو      
القضــاء علــى الحكومــات الوطنيــة وقتئــذ ، فحــاول إثــارة عــدة مشــاكل تســتهلك الحمــاس القــومي 

، كــذلك قصــة الشخصــية االعتباريــة للدولــة عــن طريــق بعــث قصــة القوميــة الكرديــةفــي العــراق 
 الشــيوعي ة ، وانتهــز االســتعمار فرصــة إشــراف بعــض العناصــر المتطرفــة إلــى اليســارالعراقيــ

ـــيمالشـــيوعي فـــي العـــر  ، فـــي إثـــارة فتنـــة محليـــة بـــالعراق ، وٕاثـــارة اق علـــى أجهـــزة الدعايـــة والتعل
الشكوك من فكرة االتحاد مع الجمهورية العربية المتحدة ، وما قد يترتب على ذلك من ضـياع 

  . )٣(قضية الكردية في الخضم العربي ال األمل لقيام أو بعث
لقـــد تالقـــت أهـــداف االســـتعمار مـــع الشـــيوعية مـــع عبـــد الكـــريم قاســـم وذلـــك بعـــد انحرافـــه      

السياسي بعد الثورة ، وحددت الخالفات بين قيادات الثورة ، فقد عمل قاسـم بجديـة علـى عـزل 
الهـدف األول واألخيـر لـدى  العراق عن بقية أجزاء الوطن العربي ، حيث كان هذا الهدف هـو

االســتعمار والشــيوعية ليكــون العــراق قاعــدة النطــالق وانتقــال الشــيوعية إلــى بقيــة أجــزاء الشــرق 
وذلك من وجهـة نظـر الكثيـرين الـذين راقبـوا أحـداث العـراق فـي ذلـك ( األوسط والوطن العربي 

  ) . الوقت 
جعلـه يحصـل علـى تأييـد واسـع مـن  فلقد اتبع قاسم سياسة داخلية وخارجية تقدمية ، ممـا     

الـــدول االشـــتراكية الشـــيوعية ، والتـــي جـــاءت واضـــحة وممثلـــة فـــي رئـــيس الحكومـــة الســـوفيتية 
                                            

 .  ٢٢٢الزاريف ، مرجع سابق ، ص . س . م: جليلي جليل ) ١(
 ١١م ص ١٩٩٧،   ٣٢العدد : مجلة الموسم قراءة في ملف الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم ، : عبد الخالق حسين ) ٢(

  www.almawsen.netIndex Index 34 . htmنترنت على شبكة اال
 . ٣٩٢، ص   مرجع سابق: محمد كمال عبد الحميد / لواء) ٣(
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 الســــابقة ، عنــــدما أبــــرق إلــــى حكومــــة الجمهوريــــة العراقيــــة معلنــــًا اعتــــراف الســــوفييت الرســــمي
   )١(.بحكومة الجمهورية العراقية 

على خلق معارضة قويـة لحكـم قاسـم إذا لـم يتعـاون  أثبت الحزب الشيوعي العراقي قدرته     
معهم ، حيث لم يمض وقت طويل على وقوع الثورة ، حتى اتخذ الكثيرون مـن الـذين رأوا فـي 
هذه الثورة أو أرادوا منها أن تكون ثورة برجوازية يفزعون الشـتداد النشـاط الشـيوعي ، وأنـه مـن 

  .  )٢(الحد منه إليقاف هذا النشاط و  واجب الحكومة إيجاد سبيل
إن ارتبـاط عبــد الكــريم قاسـم بالشــيوعية والشــيوعيين فـي العــراق لــم يكـن ســوى ارتبــاط قــائم      

على أساس توازن وتوزيع القوى ، وهو المبدأ الذي خيل إليه أنه مبدأ يحفظ ويضمن له البقـاء 
القيـام بحركـة القومية المعارضة له ومنعها من  ىفي شدة الحكم ، كذلك يضمن له تمزيق القو 

  . ثورية تطيع به وبجهاز حكمه 
نشأ االرتباط بين قاسم والشيوعيين عندما أراد استخدام تلك القوى لضـرب القـوى الوطنيـة      

ة القوميـــــة فـــــي العـــــراق فتعـــــاون معهـــــم بغـــــرض تقـــــويض األهـــــداف الخاصـــــة بالقوميـــــة العربيـــــ
  .  )٣(والجمهورية العربية المتحدة 

ذلــك التعــاون لــم يكــن لــه مــردوده الســيء إال علــى قاســم نفســه ، حيــث أن  ةرى الباحثــوتــ     
عـــزل نفســـه عـــن التعـــاون مـــع القـــوى الوطنيـــة األخـــرى وبالتـــالي تعاونـــت علـــى القضـــاء عليـــه 

حظــي الحــزب الشــيوعي العراقــي بمســاندة عبــد الكــريم . ونجحــت تلــك القــوى القوميــة فــي ذلــك 
نالهـا بـين فئـات الشـعب العراقـي مـن عـرب قاسم نفسه وجهاز حكمـه إلـى جانـب الشـعبية التـي 

وأكــراد وغيــرهم مــن القوميــات الموجــودة داخـــل العــراق ، وتلــك العوامــل أقلقــت البعثيــين داخـــل 
الصــواف العــراق ، فقــرروا التعــاون مــع الحركــات الدينيــة مثــل اإلخــوان المســلمين بقيــادة محمــد 

   )١(. سم ة اإلطاحة بعبد الكريم قاواألكراد بغيومع القوميين العرب 

                                            
 .  ٢٢٢مرجع سابق ، ص : جليلي جليل ) ١(
 ، بدون تاريخ نشر ١٣٨ثورة العراق ، ترجمة خيري حماد ، المكتب العالمي للتأليف ، بيروت ، ص: كاراكتا كوس ) ٢(
 .  ١١٤رمضان ، مرجع سابق ، ص  ١٤ثورة : أحمد فوزي ) ٣(
   ٣٤مرجع سابق ص : كمال مجيد ) ١(
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اســتفاد الشــيوعيون مــن كــل األحــداث داخــل العــراق فــي تثبيــت أقــدامهم داخــل المنظمــات      
الحكوميــة وغيرهــا ، فلقــد اســتفادوا مــن أحــداث الموصــل وهــي ثــورة العقيــد الــركن عبــد الوهــاب 
الشـــواف عـــن طريـــق قيـــام عبـــد الكـــريم قاســـم بتعيـــين أتباعـــه ســـواء الشـــيوعيين أو ذوي الميـــول 

ة فـــي مناصـــب عســـكرية ومدنيـــة ، فـــأعطى بـــذلك االنطبـــاع بتحـــالف الشـــوعيين مـــع الشـــيوعي
الشـــعب عـــن طريـــق مســـاندة قاســـم لهـــم ، وأن الشـــيوعيين قـــادرين علـــى كشـــف أيـــة محـــاوالت 
انقالبية ضد السلطة ، وتأدية دور فاعـل فـي إدارة الدولـة العراقيـة وقيـامهم ممثلـين فـي الحـزب 

م دعــا فيهــا عبــد الكــريم قاســم إلــى تعيــين ١٩٥٩ي مــايو بتنظــيم تظــاهرات حاشــدة فــي بغــداد فــ
   )٢(.نتخابات لتأسيس مجلس تمثيلي شخصيات شيوعية في الحكومة وٕاجراء ا

وقــد تــراءى لكثيــر مــن النــاس بعــد ســيطرة الشــيوعيين علــى مجريــات الحالــة السياســية فــي      
ســوى إعــالن ذلــك  العــراق خاصــة بعــد فشــل ثــورة الموصــل أن العــراق أصــبح شــيوعيًا ولــم يبــق

رســميًا إلــى درجــة أن اعتقــد النــاس أن الشــيوعيين ســوف يســقطون قاســم نفســه ويســتولون علــى 
الحكم من خالل إشراكهم أوًال في الحكم ، وبالتالي يستطيعون السيطرة على كـل مقاليـد الحكـم 

ه مـأي إشراكهم في الحكم من عد( ، لكن عبد الكريم قاسم رفض ذلك مصرحًا أن ذلك األمر 
   )٣(.إنما يعود إليه هو فقط ) 

وهنــا بــدأ القلــق يســاور قاســم مــن ناحيــة تطلعهــم إلــى االســتيالء علــى الحكــم مــن خــالل      
ـــــة ونقابـــــات الفالحـــــين ، كـــــذ ـــــات العمالي ـــــة تواجـــــدهم الطـــــاغي فـــــي النقاب ـــــات النقابي لك الجمعي

ها وكونهـا قاسـم الجماعي ألعضاء الحزب إلى منظمة المقاومـة الشـعبية التـي أنشـأواالنضمام 
العربيــــة ، وكــــان غرضــــها األول هــــو مقاومــــة القــــوميين المنــــادين باالنضــــمام إلــــى الجمهوريــــة 

  وعشرينوازدياد عدد األعضاء المنتمين إلى الحزب إلى ما يقرب من خمسًا المتحدة ، 
  .  )١(ر يبدو مخيفًا على نحو متعاظمألفًا ، كل ذلك جعل األم

                                            
 . ٢١٧ص  مرجع سابق : تشارلز تريب ) ٢(
 .  ١٠٠، ص مرجع : فاضل حسين ) ٣(
 .  ٢١٨مرجع سابق ، ص : تشالز تريب ) ١(
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لذهبية للشيوعيين لتثبيت أقدامهم داخل السـلطة العراقيـة عنـدما لقد أعطى قاسم الفرصة ا     
أعطاهم الضوء األخضر في أحداث كركوك أثناء االحتفاالت بالذكرى األولى لثورة تموز عام 

م ، حيـــث تعرضـــت المدينـــة لفوضـــى عارمـــة مـــن جانـــب فئـــات كرديـــة محليـــة ومســـاندة ١٩٥٩
التركماني القديمـة ستغلة حاالت العداء الكردي ماألمنية بالمدينة ، ثلة في األجهزة حكومية مم

البـــارزانيين وميلشـــيات والتقـــارب العربـــي التركمـــاني فـــي هـــذه المدينـــة أيضـــًا ، فقامـــت قـــوات ، 
لشخصــــيات غيــــر مواليــــة تخريبيــــة للممتلكــــات التركمانيــــة وممتلكــــات كرديــــة شــــيوعية بأعمــــال 

  .  )٢(البارزانيين وسحل وٕاعدام وذبح للشيوعية و 
يعيشـون علـى وغيرهم مـن األكـراد الـذين كـانوا كذا دخل أفراد من عشيرة الكاكائية الكردية وه    

  . مشارف المدينة ، دخلوا إلى كركوك ليحلوا محل أبنائها من العرب والتركمان
وعاد قاسم في النهاية وانقلب على الشيوعيين لكي يبرئ نفسـه مـن تهمـة التحـريض علـى      

شــعواء علــى الحــزب الشــيوعي العراقــي ، ويبــدو أنــه قــد أراد تحجــيم  أحــداث كركــوك وشــن حربــاً 
: الحزب ، وردًا على موقف قاسم هذا خرج الحزب الشيوعي في صحافته قـائًال ومبرئـًا لنفسـه 

نحـــن مـــدينين بصـــورة منطلقـــة كـــل أشـــكال االعتـــداء علـــى النـــاس األبريـــاء ، وأي عمـــل مـــن ( 
  .  )٣() الممارسات هي إدانة مبدأية  تنا لهذهأعمال التعذيب حتى بحق الخونه ، إن إدان

 أخــذت العالقــات بــين عبــد الكــريم قاســم والكــرد تســوء تــدريجيًا خــالل الســنتين المنحصــرتين    
م ، حيث شنت الصحافة العربية هجومـًا علـى القـوميين الكـرد ومـال ١٩٦٠ـ ١٩٥٨بين عامي 

السـوفييتي السـابق بعـد غيـاب أحـد  مصطفى البارزاني نفسه ، والذي تم اسـتدعائه مـن االتحـاد
عشر عامـًا عـن العـراق ، بعـد انهيـار جمهوريـة مهابـاد اإليرانيـة كمـا ذكرنـا بكثيـر مـن الضـجة 
والدعايـــة لألخـــوة العربيـــة الكرديـــة ، ونتيجـــة لـــذلك لـــم يعـــد مـــال مصـــطفة يـــرى فـــي بغـــداد فـــوق 

  . )١(ى دياره البارزانية في الشمال منصات التحية وانسحب تدريجيًا إل

                                            
القضية : ، منذر الموصلي  ٢٨٧،  ٢٨٦القضية الكردية ، طبعة ثانية ، دار الطليعة ، بيروت ، ص : محمود الدرة ) ٢(

 .  ١١٥الكردية في العراق ، مرجع سابق ، ص 
على موقع الحزب الشيوعي العراقي ، شبكة البرلمان العراقي ، موقع . م ١٩٥٩آب ،  ٣صحيفة اتحاد الشعب ، ) ٣(

 ) . الجريدة الشيوعية الرسمية ( جريدة الطريق ، طريق الشعب 
(1) David Adamson, The Kurdishwar, p. 200.  
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وربمــا كــان مــن أســباب الخــالف أو ســوء العالقــات بــين عبــد الكــريم قاســم ومــال مصــطفى      
هو لقاء مال مصـطفى البـارزاني فـي طريـق عودتـه مـن االتحـاد السـوفييتي السـابق إلـى العـراق 
بالرئيس جمال عبد الناصـر فـي القـاهرة ، وٕاظهـار الـزعيم العربـي تعاطفـه مـع القضـية الكرديـة 

والجمهوريـــة وحـــدة العربيـــة نظـــرًا للخـــالف الـــذي كـــان قـــائم بـــين عبـــد الكـــريم قاســـم فـــي إطـــار ال
   )٢(.العربية المتحدة 

وتــــرى الباحثــــة أن ذلــــك كلــــه إنمــــا يــــدل علــــى أن مــــال مصــــطفى البــــارزاني كانــــت فتــــرة       
العالقات الودية والتعاون والتقـارب بينـه وبـين عبـد الكـريم قاسـم إنمـا كانـت مـن أجـل الحصـول 

أكبــر قــدر مــن المكاســب الوطنيــة الكرديــة ، كــذلك المكاســب الشخصــية فــي المقــام األول  علــى
إن صح التعبير ، حيث حظى بمخصصات مالية وعقارية ملموسة ، كـذلك ردت إليـه أمالكـه 

   . في الشمال الكردي بمناطق بارزان، وأصبح المتحدث الرسمي لألكراد  الموجودة
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) اسم ضد األكرادإجراءات عبد الكريم ق( 
اتخـــذ عبـــد الكـــريم قاســـم العديـــد مـــن المواقـــف واإلجـــراءات والتـــي بموجبهـــا أعلـــن العـــداء       

  : لألكراد ، ومنها 
                                            

 .  ٢٣٢مرجع سابق ، ص : مذكرات فؤاد عارف ) ٢(
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واسـتخدامها فـي للدراسـة الكرديـة والخاصـة باللغـة الكرديـة ـ قيامـه بتجميـد أعمـال المديريـة العامـة 
ي الشمال العراقي وربطها بـوزارة المعـارف الدوائر الحكومية الرسمية ، وفي المدارس الكردية ف

، ممــا أدى إلــى دعــوة بعــض الصــحف الرجعيــة إلــى صــهر األكــراد وتــذويبهم داخــل المجتمــع 
  .العراقي 

ـ اتخاذ إجراءات زجريـة ضـد العديـد مـن المـوظفين األكـراد وٕالغـاء أعمـالهم وفصـلهم نهائيـًا مـن 
  . الحكومة واستبدالهم بموظفين عرب 

الكرديـة وحجبهـا عـن الصـدور مثـل خـه بـات لسـان حـال الحـزب والمجـالت  ـ تعطيل الصـحف
  . الديمقراطي الكردستاني ، كما حظرت المطبوعات الكردية األخرى 

ـــ اإلهمـــال المتعمـــد مـــن الحكومـــة فـــي النـــواحي الصـــناعية والزراعيـــة والعمرانيـــة بالمحافظـــات  ـ
ع معمل السكر فـي كومة بإلغاء مشرو الكردية ، وٕالغاء المشروعات المقترحة فيها مثل قيام الح

   )١(.السليمانية 
رئاسـة قاسـم حملـة اعتقـاالت واغتيـاالت فـي أنحـاء متعـددة مـن العـراق بـ شن الحكومة العراقية 

  . من وجهة نظر األكرادضد العناصر الوطنية الكردية 
مقــار  ومصــادرة )٢(الــديمقراطي الكردســتاني وجريدتــهـــ إصــدار األوامــر بــإغالق مقــار الحــزب 

كرتير عـام الحـزب الحزب الموجودة في أنحاء العراق ، وسحب كذلك إجازة الحزب واعتقال سـ
وازداد الوضع تأزمًا عندما أعلن عبد الكريم قاسم عن نية الحكومة فـرض  .  )٣(إبراهيم أحمد 

المحاصـــيل المزيـــد مـــن الضـــرائب والقيـــود علـــى زراعـــة وتســـويق التبـــغ ، والـــذي يشـــكل إحـــدى 
  .  )٤(في كردستان  الرئيسية

كذلك مارست الحكومة العراقية سياسة هي سياسة التعريب من خالل العمل علـى تغييـر      
وبلغـت  غاء االحتفاالت القوميـة الكرديـة إل، وكذلك الكردية للمدارس والمحالت العامةاألسماء 

ديل أســــماء الحملــــة ضــــد اللغــــة الكرديــــة مــــدى واســــعًا حــــين قامــــت وزارة الزراعــــة العراقيــــة بتبــــ
                                            

 .  ٣١مرجع سابق ، ص : عزيز الحاج ) ١(
تم إصدار أوامر إغالق الجريدة الناطقة باسم الحزب بحجة أنھا كانت قد ناقشت أكثر من مرة في أعدادھا الصادرة ضرورة ) ٢(

 . ء العرب في الوطن وتحقيق مطالب القومية الكردية وحقوقھا في تنفيذ الحكم الذاتي تطبيق المادة الثالثة والقاضية بأن األكراد شركا
 .  ٥٠مرجع سابق ، ص : محمد إحسان ) ٣(
  .Al moqutelعلى شبكة المعلومات الدولية : مقاتل  موسوعة) ٤(



١٥١ 
 

 

المحاصــيل الزراعيــة ، والتــي تــزرع فــي كردســتان ، ولهــا أســماءها الكرديــة إلــى أســماء عربيــة 
منـذ أقـدم  مثل القمح الكردي ، فتم تبديل االسم إلى قمح الشمال وهـو محصـول متعـارف عليـه

   )١(.العصور في العراق 
رديــة ســواء مــن ناحيــة وتــرى الباحثــة أنــه كــان مــن شــأن تلــك الممارســات ضــد القوميــة الك     

اللغــــة وتضــــييق الخنــــاق علــــى الحيــــاة الحزبيــــة أن يخلــــق شــــعورًا عامــــًا بــــالتمييز واالضــــطهاد 
  . العنصري ضد كل ما هو قومي كردي 

قام نظام حكم عبد الكريم قاسـم بفصـل عـدد كبيـر مـن الضـباط الكـرد مـن الجـيش العراقـي     
إلـى جانـب مـا  )٢(.لجرائـد الكرديـة كـذلك إجـازات اوحل المنظمات الكرديـة المختلفـة ، وسـحب 

  : سبق اتخذ قاسم سياسة أخرى كان من شأنها إشعال حرب أهلية داخل العراق وهي 
سياسة إشـعال وتـأجيج المنازعـات القبليـة بـين القبائـل الكرديـة بعضـها الـبعض ممـا كـان لـه    

ميــة الكرديــة والحركــة األثــر األكبــر فــي انقســام األكــراد مــا بــين مــوالي للحكومــة ومعــارض للقو 
القوميــة الكرديـــة ممثلــة فـــي مــال مصـــطفى البــارزاني وحزبـــه ، وذلــك عـــن طريــق زيـــادة ســـلطة 
البارزانيين وتسليحهم الزائد بكافة أنواع السالح ، كذلك قيام الحكومة بتطبيـق قـانون اإلصـالح 

ئـــل الزراعـــي بصـــورة اصـــطفائية أي تطبيقـــه علـــى فئـــة دون األخـــرى، ممـــا حـــدى بـــبعض القبا
مؤيــد ومعــارض لإلصــالح إعــالن العصــيان حتــى قبائــل بــارزان نفســها ، فقــد انقســموا مــا بــين 

  )٣(.الزراعي 
كــان قبــل ذلــك اإلجــراء قــد تــم مــنح مــال مصــطفى رئاســة الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني      

بمجرد عودته من روسيا ، فباشر تحت إشراف الحكومة اخضاع الحزب له مستغًال الخالفات 
أعضـــاءه البــارزين ، فـــأخرج فــي البدايـــة إبــراهيم أحمـــد الســكرتير العـــام وجــالل الطالبـــاني بــين 

م وعين أشخاصًا موالين له بدًال منهما ، ١٩٥٩عضو المكتب السياسي من الحزب في يناير 
ثــم عــاد فغيــر القيــادة مــرة أخــرى فــي نهايــة العــام نفســه ، واعادهمــا نفســهما ولــم يكــن لقاعــدة 

                                            
في حركة التغير  ١٩٦١دراسة ميدانية في إقليم كردستان العراق ، دور ثورة أيلول : عبد الحميد البرزنجي ) ١(

 .م١٦/٨/٢٠٠٦االجتماعي ، أطروحة للحصول على الدكتوراه ، جامعة الموصل شبكة المعلومات الدولية بتاريخ 
(2) Dr. Guntner Deschner . saladins souns. P. 239. 

 .  ٢٥٩،  ٢٥٧مرجع سابق ، ص : زنار سلوبي ) ٣(



١٥٢ 
 

 

رأي فــي هــذا التعييــر ، حيــث ظــل اعتمــاد المــال مصــطفى علــى عشــيرته  أي دور أوالحــزب 
  )١(. ومقاتليه من البارزانيين البيشمرجه فيما بعد 

وٕان دل ذلــك فإنمــا يــدل علــى أن مــال مصــطفى كــان مجــرد أداة فــي يــد عبــد الكــريم قاســم      
راقيــــة وتابعــــًا ينفــــذ مــــا يريــــد داخــــل الحــــزب الــــديمقراطي الكردســــتاني ليظــــل تابعــــًا للحكومــــة الع

  . لمقتضيات الحالة السياسية الراهنة في ذلك الوقت 
مــن الحكومــة الســوفييتية  توجيــه دعــوة رســمية إلــى المــال مصــطفىم تــم ١٩٦٠عــام فــي      

لحضور االحتفـاالت بـذكرى الثـورة البلشـفية ، فسـافر ومكـث حـوالي ثالثـة اشـهر طلـب خاللهـا 
عبـد الكـريم قاسـم ليخفـف مـن سياسـة المغـاالة  من السوفييت الضغط أو ممارسة الضغط على

ه لــم يحظــى بالتأييــد ، إال أنــعلــيهمالمتبعــة ضــد الــوطنيين األكــراد فــي العــراق وتضــييق الخنــاق 
  )٢(. المرجو 

ولوالن وتسليحهم ضـد  قاسم بتحريض قبائل زيباري وريكاني في هذه األثناء قام عبد الكريم   
ررانيين مــن عــداء تــاريخي يمتــد ألكثــر مــن نصــف قــرن االبــ البــارزانيين مســتغًال مــا بيــنهم وبــين

ى بـــارزان إال أن البـــارزانيين طـــاردوهم م بمهاجـــة قـــر ١٩٦١ريكـــانيون فـــي ربيـــع تقريبـــًا ، فقـــام ال
   )٣(.وأجبروهم على االلتجاء إلى الحدود التركية 

رة ، وصــلت السياســة العدائيــة مــن جانــب عبــد الكــريم قاســم ضــد األكــراد إلــى درجــة كبيــ     
، كـذلك صـة ألهـالي الشـمال باللغـة الكرديـةحيث أمر إذاعة بغداد بإيقاف بث برامجها المخص

  .   )٤(العراقي ذا األغلبية العربية نقل الموظفين األكراد إلى أقاصي الجنوب
نتيجة لتلك الساسة التعسفية التي اتخذتها حكومة عبد الكريم قاسم ضد األكراد أدت إلـى      

اســات المتخــذة ضــدهم ، فقــدم بغــداد وفــد يم شــكواهم ومطــالبهم للحــد مــن تلــك السســعيهم لتقــدي
كردي يضم بعض الشخصيات العامـة الكرديـة مـن شـيوخ ورجـال ديـن وعشـائر وحـاولوا مقابلـة 

                                            
 .١١٤، ص  مرجع سابق: سعد ناجي جواد ) ١(

(2) David Adamson, The Kurdistan war. P. 202 .  
، ص  ١٩٩٤م ستوكھولم ١٩٦٨ـ  ١٩٣٩حركة التحرر الوطني الكردستاني في كردستان الجنوب : خليل جندي ) ٣(

 . )م ١٩٩١إلى عام (  ١٩٩مرجع سابق ، ص : ، حامد محمود عيسى على  ١١٥
 .  ٢٥٦مرجع سابق ، ص : زنار سلوبي ) ٤(



١٥٣ 
 

 

م قاســم مقابلــة هــذا الوفــد الــزعيم قاســم ، لكــن جهــودهم بــاءت بالفشــل نتيجــة لــرفض عبــد الكــري
الحزب الديمقراطي الكردستاني بمذكرة تتضـمن المطالـب الكرديـة بعد ذلك الفشل تقدم  . نهائياً 

فــي تلــك المــذكرة مــا يلــي مــن ن إطــار الجمهوريــة العراقيــة وجــاء الخاصــة بــالحكم الــذاتي ضــم
  : المطالب 

  . ـ أن تكون اللغة الكردية لغة رسمية في مناطق الحكم الذاتي الكردي  ١
  . في المناطق الكردية ـ أن يكون أفراد الشرطة والجيش من الكرد  ٢
ـ أن تكون الهيئة التنفيذية لمنطقة الحكم الـذاتي وحـدها المسـئولة عـن كافـة األمـور المتعلقـة  ٣

  . )١(عليم والصحة واإلدارة المحلية بالت
ـ أن يكون للمناطق الكردية حـق فـي عائـدات الـنفط المسـتخرج مـن الموصـل وكركـوك وهمـا  ٤

  . العراق أهم مناطق استخراج البترول في 
  . ـ إعادة الموظفين المستبعدين والمفصولين خارج كردستان إلى أماكنهم الكردية  ٥
  . ـ تطبيق المادة الثالثة من الدستور تطبيقًا كامًال  ٦
فـاحش وٕاطـالق الحريـات علـى نطـاق ـ تعـديل قـانون ضـريبة األرض والقضـاء علـى إلغـاء ال ٧

   )٢(.العراق 
فـي منـاطق  راعتـه وٕالغـاء قـرار منـع زراعتـه األمـاكن الصـالحة لز ـ إطـالق زراعـة التبـغ فـي  ٨

الشــمال األصــيلة لزراعتــه منــذ ســنوات طويلــة ، حيــث أنــه عصــب المحاصــيل والــدورات 
  . الزراعية في كردستان العراق 

إنشاء محافظة كردستان الكبرى والتـي تضـم المحافظـات األربـع التـي يوجـد بهـا األكـراد ، ـ   ٩
  )٣(. ردية في مناطق الشمال معة كوٕانشاء جا

ـــ  كـــذلك طالـــب البـــارتي إلغـــاء  ـــة ـ ـــة وتـــأمين أوســـع للحريـــات الديمقراطي األوضـــاع واألحكـــام العرفي
  . للشعب 

                                            
  . على شبكة االنترنت  Almoqatelالموسوعة العالمية الحرة ، موسوعة :  يابيدموسوعة ويك) ١(
 .  ٣٢مرجع سابق ، ص : عزيز الحاج ) ٢(
 .  ٢٢٣قاسم واألكراد ، مرجع سابق ص : أحمد فوزي ) ٣(



١٥٤ 
 

 

ـ تشكيل لجنة تمثل المنظمات الوطنية من جانب ، والحكومـة مـن جانـب آخـر لوضـع مشـروع 
  )١(.الدائم وقانون االنتخابات  الدستور
ــ ــ  تحقي اعــي وبنــاء القاعــدة الصــناعية فــي المنــاطق الكرديــة ومنــاطق العــراق اإلصــالح الزر  قـ
  . عامة 
ردت الحكومـــة العراقيـــة بقيـــادة عبـــد الكـــريم قاســـم علـــى المطالـــب الكرديـــة بـــالرفض التـــام      

باعتبار أنها تمثل تهديدًا لوحدة العراق اإلقليميـة والسياسـية ، وبـدأ قاسـم يشـعر بعـدم الثقـة مـن 
واالعتقــاالت خــذت حكومتــه تتمســك أكثــر بمبــدأ وحــدة العــراق، وبــدأت المالحقــات وأناحيــة األكــراد 

الكــريم فطلــب مــال مصــطفى لقــاء الــزعيم عبــد تصــل إلــى قــادة الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني ، 
بنتيجـة تـذكر  قاء بينهما ولـم يـأتقاسم للتفاهم ، ولكن استمر اللقاء ثالث ساعات هي زمن الل

   )٢(.ن هربًا وخوفًا من االعتقال وء إلى بارزا، فقرر مال مصطفى اللج
وكنتيجــة لتلــك الساســة أدت فــي النهايــة إلــى تــأزم العالقــات الكرديــة ، ممثلــة فــي زعمائهــا      

مــال مصــطفى والشــيخ أحمــد البرزانــي ، وبــين عبــد الكــريم قاســم ، وفــي النهايــة أعلــن األكــراد 
، فــي المنــاطق الكرديــة فــي الشــمال ، والتــي  م١٩٦١أيلــول  ١١الثــورة المشــهورة تاريخيــًا بثــورة 

  . امتدت آثارها إلى كافة أنحاء العراق 
  
  
  
  

   ) الصدام بين عبد الكريم قاسم واألكراد( 

                                            
 .  ١٢١مرجع سابق ، ص : منذر الموصلي ) ١(
    .David Adamson, The Kurdishwar p.200. P. 200       ، ١٥٧مرجع سابق ، ص : زنار سلوبي ) ٢(

، دار  ٣جامعة االسكندرية ، ط،  ، الصراعات العرقية ، أحمد وھبان وانظر كذلك،  .Almqatel.p.200 وموسوعة 
  . ٢٤٧،  ٢٤٦م ص ٢٠٠٠الجامعة الجديدة للنشر ، االسكندرية 



١٥٥ 
 

 

فشــل النظــام الحــاكم فــي العــراق بقيــادة عبــد الكــريم قاســم فــي حــل المشــكلة الكرديــة فشــًال      
األقليـات الموجـودة فـي نسـيج الشـعب  ذريعًا ، بل وأكثر من ذلـك زاد مـن حـدة التناقضـات بـين

  . العراقي من عرب وأكراد وغيرهم 
إن مــا كــان يقــع علــى األكــراد مــن حيــف وظلــم فــي العــراق كــان يقــع أيضــًا علــى الشــعب      

العربــي ، وبــنفس الثقــل والدرجــة ، وٕاذا كــان األكــراد قــد انتفضــوا عــدة مــرات ، فــإن العــرب فــي 
  . فالجميع إذن انتفضوا ضد حكم الظلم  الجنوب والوسط العراقي والشمال ،

م فـــي العـــراق حتـــى ظهـــرت إمكانيـــات جديـــدة لحـــل مشـــكلة ١٩٥٨ومـــا إن انفجـــرت ثـــورة      
األكراد والعرب كنسيج واحد في العراق حًال يسـتند إلـى تحريرهـا مـن الظلـم والعمـل علـى إقامـة 

  . عدالة اجتماعية تضمن المساواة لجميع العراقيين 
مــن قــواد ور مــا يعــرف بــانحراف قاســم وانفــراده بــالحكم وٕاخراجــه رفــاق األمــس لكــن لظهــ     

وتنفيـذ إمكانيـة لتحريـر الشـعب العراقـي ، قضـى علـى كـل ل عبـد السـالم محمـد عـارفالثورة أمثـا
علــى أمكانيــة حــل المشــكلة الكرديــة ، كــذلك قضــى . م١٩٥٨تمــوز  ١٤وتحقيــق أهــداف ثــورة 

كبيــرا مـن المســئولية حــول تفاقمهـا ، وذلــك عنــدما تنصــل  والتـي يتحمــل عبــد الكـريم قاســم جــزءاً 
المؤقـت الـذي صـدر ، والتي أقرها فـي دسـتور الجمهوريـة العراقيـة من وجهة نظهرهم من وعوده لألكراد 

  . العراقي بعد قيام ثورة تموز بأيام قليلة وأثبت فيه شراكة العرب واألكراد في الوطن 
ن فــي العــراق بمنطقــة يصــعب الوصــول إليهــا بســهولة، مــن المعــروف أن األكــراد يتركــزو      

وتشــكل ثلثــي الــبالد الشــمالي الجبلــي ، يفصــلها عــن أكــراد إيــران وســوريا ، وتشــغل كــذلك فــي 
 ٣مليـون إلـى  ٢.٥مناطق أخـرى حدوديـة يمكـن اختراقهـا ، ويقـدر عـدد األكـراد العـراقيين بـين 

   )١(. هي نسبة كبيرةكان العراق ، و من إجمالي س% ٢٠مليون نسمة ، أي نحو 
ويمتاز النضال الوطني الكردي في كردستان العراق بعمق جذوره وقدمـه وتـأثيره الواضـح      

في مجمل النضال الوطني الكردي في األجزاء األخرى ، فمنذ العشرينيات من القرن العشرين 
سـلحة فاضـات وحركـات مت، شهدت كردسـتان العـراق تحركـات ونضـاالت جماهيريـة أعقبتهـا ان

                                            
وث والدراسات العربية ، جامعة الدول ، معھد البح ٢٣٨قات العربية اإليرانية ، ص العال: محمد محمد زھرة ) ١(

  .م ١٩٩٣العربية ، 
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تدعو إلـى الحـد مـن سـيطرة الحكومـات المتعاقبـة ، والتمتـع بـالحقوق القوميـة وٕازالـة االضـطهاد 
نية أي عدم القيام بأية مشروعات تنموية داخل األراضي الكردية الغ( القومي وسياسة اإلفقار 
   . )١()بكافة الموارد والثروات 

م ، والتــي أقــرت فــي الدســتور ١٩٥٨يوليــو / تمــوز  ١٤إلــى أن قامــت فــي العــراق ثــورة      
المؤقـت للجمهوريـة العراقيـة بعــد إعالنهـا أن العـرب واألكـراد شــركاء فـي الـوطن العراقـي ، ممــا 

  . يعني االعتراف بالقومية الكردية ووجودها في العراق 
م ، اصـطدم فـي حكمـه ١٩٥٨لكن اصطدام عبد الكـريم قاسـم كحـاكم للعـراق وقائـد لثـورة      

الذين لم يحقق لهم الوعود التي وعدهم بتحقيقها حينما اسـتلم السـلطة فـي العـراق ، باألكراد ، و 
ولذلك فقد ثار األكراد ضده لعدم تمكنهم من الحصول على شيء من االسـتقالل داخـل الـبالد 

بضرب المواقع والمنـاطق على ثورتهم رغم قيام سالح الجو العراقي ولم يتمكن قاسم من القضاء 
عــراق وســيطر األكــراد علــى مســاحة كبيــرة مــن األراضــي ، كمــا اســتمر قائــدهم الشــمالية فــي ال

  . المال مصطفى البارزاني في قيادتهم للمطالبة بالحقوق الكردية

    ) :م في العراق ١٩٦١قائد الثورة الكردية عام ( المال مصطفى البارزاني 
 لعــراق ، وهــوم فــي منطقــة بــارزان فــي شــمال ا١٩٠٣مــارس  ١٤ولــد مــال مصــطفى فــي      

بن تاج الـدين ، فـي الثالثـة ابن الشيخ محمد بن عبد السالم بن شيخ عبد اهللا بن عبد الرحمن 
من عمـره بعـد وفـاة أبيـه سـاق العثمـانيين حملـة تأديبيـة علـى العشـائر الكرديـة عقـب فشـل ثـورة 

مصـطفى مـال الم تقريبًا ، فأسـروا الشـيخ عبـد السـالم شـقيق ١٩٠٦بارزان ضد العثمانيين عام 
األكبر ، وسجن الطفل مع أمه في سجن الموصـل لتسـعة أشـهر ، ولـه أربعـة إخـوة هـم الشـيخ 

  . بابو و محمد صديق ، و عبد السالم ، والشيخ أحمد البارزاني ، 
التفت الناس لشخص البارزاني منذ الطفولة لما تحلى به مـن خصـال حميـدة فـي السـلوك      

  . من قبل األسرة البارزانية والشجاعة ، وحاز على عطف وحب شديد 

                                            
 .  ٧٤األكراد شعباً وقضية ، ص : صالح بدر الدين ) ١(
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كان مياًال للعلم والمعرفة ويبذل جهـد طاقتـه البدنيـة عـن طريـق ممارسـته الصـيد ، قضـى      
شـيوخ فـي قريـة بـارزان علـى غـرار أبنـاء سنوات تحصيله العلمي على يد معلمين خصوصيين 

  .  )١(درس الشريعة اإلسالمية والفقه القبائل والعشائر ، حيث 
ف الكثيرون حول القدر العلمي الذي حصل عليه مال مصطفى من شهادات ، لكـن اختل     

مــــن يتعقــــب حيــــاة مــــال مصــــطفى ال يســــعه إال الخــــروج بحقيقــــة مفادهــــا أنــــه تلقــــى مــــن العلــــم 
والمعارف السائدة في جيله أكثر من أي شخص آخر ، قضى مثله حيـاة عاصـفة مـن خـوض 

الترحــال مــن منفــى إلــى آخــر ، ومــن مطــاردة إلــى غمــار القتــال أو االســتعداد لــه ، إلــى الحــل و 
أخرى ، ولعل الفترتين الوحيدتين اللتين أتيح فيهما له فرصة تلقي العلم قد أهله ذكاؤه الفطـري 
وحماســته إلــى اســتيعاب مــا ال يســتطيع أحــد آخــر اســتيعابه ، ففــي حداثــة ســنه درس أكثــر مــا 

ن للمهنة ، وهي العمـل فـي تـدريس الـدين يمكن أن يدرسه علماء الدين عادة لتالميذهم المهيئي
أما الفترة األخرى فهي فترة وجوده فـي االتحـاد السـوفييتي . إلى جانب ذلك إتقانه للغة العربية 

عامـــًا فـــدرس اللغـــة الروســـية وعلـــوم التـــاريخ والجغرافيـــة ومبـــادئ  ١٢الســـابق وقضـــائه حـــوالي 
هـو إلـى جانـب ذلـك يتسـم بالخجـل مـع ممـا أدهـش الدبلوماسـيين الـذين التقـوا بـه و الطبيعيات ، 

احتفاظه بذاكرة حادة وذكاء ودهاء إلى جانب كفاءة عسكرية في التخطيط العسكري ، مع أنـه 
تلقى قدرًا كبيرًا من الثقافة الدينية فقط ، ولم يحصل على الكثير من التعلـيم المـدني والعلمـاني 

اءة وهـو إال أن تجاربه أعطته تلـك الكفـ، برغم إقامته الطويلة في االتحاد السوفييتي السابق ، 
   )٢(.زعيم بلي من األساس 

م ، وســاهم فــي ثــورة ١٩١٩دخــل معتــرك النضــال الكــردي التحــرري فــي عــام :  نضــاله     
مســلح أثنــاء حركــة الحفيــد بعــد انتهــاء الحــرب  ٣٠٠الشــيخ محمــود الحفيــد وقــاد قــوة مؤلفــة مــن 

م انتدبـه شـقيقه األكبـر الشـيخ أحمـد البرزانـي ١٩٢٠م ، وفـي عـام ١٩١٨العالمية األولـى عـام 
  . لزيارة الشيخ سعيد بيران في كردستان الشمالية في تركيا للتنسيق معه في ثورته 

م قاد القوة الرئيسـية للبـرزانيين للـدفاع عـن محـور ميركـه ١٩٣٢ـ  ١٩٣١وفي فترة عامي      
لمعركـة كثيـرًا فـي الهجـوم والـدفاع مقابل قوة إنجليزية ، ولمـع نجمـه فـي هـذه ا. سور ـ شيروان 

                                            
 . موسوعة ويكبيديا ، الموسوعة العالمية ) ١(
 ٣٨٥،ص  ١٩٦٦ترجمة جرجيس فتح هللا ، بيروت ، كلية دار الحياة ، / رحلة إلى رجال شجعان : دانا آدام شھيدت ) ٢(
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م لجـأ مـع أخيـه الشـيخ أحمـد وبعـض رجالـه إلـى ١٩٣٤والقيادة العسكرية للعمليـات ، فـي عـام 
تركيا ونتيجة للمفاوضات مع اإلنجليز عاد إلى العراق وتم نفيه مع أخيه إلى جنـوب العـراق ، 

يعلن الثــورة والتمــرد مــرة ثــم إلــى الســليمانية ، واســتمر نفيــه مــدة عشــر ســنوات ، هــرب بعــدها لــ
  . )١(وفاتهأخرى في أواخر الثالثينيات ، واستمرت نضاالته إلى 

م عين قائدًا للجـيش فـي جمهوريـة مهابـاد الكرديـة ، التـي أعلنهـا قاضـي ١٩٤٥وفي عام      
م أسـس الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني فـي نفـس العـام وظـل رئيسـًا ١٩٤٦محمد ، وفـي عـام 
  . م ١٩٧٩وفاته في  للحزب حتى تاريخ

وصــفته الشخصــيات العديــدة التــي قابلتــه قائلــة أنــه شــخص عزيــز الــنفس شــديد التواضــع      
رية للكـرد ائشالضيوف انسجاما مع التقاليد الع يتمتع بشخصية جذابة ، يحترمها الجميع ويكرم

، كــان يــرفض سياســة العنــف والتطــرف وأي عمــل إرهــابي ، وال يقبــل أي تصــرف يــدل علــى 
مثــل االغتيــاالت السياســية ، التــي لــم تمــارس فتــرة النضــال للحركــة التحرريــة الكرديــة ، لغــدر ا

ووصفه الـرئيس جمـال عبـد الناصـر بكلمـات تليـق بمكانتـه كـزعيم لألكـراد حينمـا قابلـه بالقـاهرة 
الـزعيم عبـد  م ، كـذلك كـان يتمتـع بـاحترام١٩٥٨تمـوز يوليـو  ١٤لدى عودته للعراق بعد ثـورة 

  .  )٢(قاسم نفسهالكريم 
الباحثة أن المال مصطفى البارزاني شخصية يصـعب الـتكهن بأفعالهـا ، أو أنهـا  وتالحظ     

شخصية تتغير تبعًا للمواقف السياسية واألهواء الشخصية أكثر مـن الواقـع السياسـي ، أي أنـه 
، أو ينقلــب مــن النقــيض إلــى النقــيض عنــدما يــرى أن ذلــك فــي مصــلحته الذاتيــة الشخصــية أوالً 

كمكانة عشائرية أو مكسب سياسي ، وٕان كان غير مضمون النتائج ، فهو مع النظـام الحـاكم 
هرهــا الســلطة الحاكمــة ، وٕاذا مــا أدارت ظينقلــب ضــد و % ١٠٠إذا مــا رأى ذلــك فــي مصــلحته 

ــيًال تحقيــق لبرهــة ، أو عنــدما يولــو  لوعــود ولــيس العمــل مــع الســلطة مــن أجــل رفعــة اتعثــر قل
الكردية أو مصلحتها ، فقد كان ألول مـرة فـي تـاريخ أكـراد العـراق يـتم االعتـراف وتقدم الحركة 

بــنص الدســتور علــى الحقــوق الدســتورية والسياســية والقوميــة لألكــراد ، ومــع ذلــك أعلــن الحركــة 
                                            

 . الموسوعة العالمية : موسوعة ويكيبيديا  )١(
مصطفة البارزاني قائد عظيم لشعب عريق ، رؤية عربية القضية الكردية ، شبكة االنترنت الدولية . د: منذر الفضل ) ٢(

Bahoz j K @ Yahoo. Com.   ٣٩٠، دانا آدم شميدت ، مرجع سابق ص  .  
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المسلحة ، أو التمرد العسكري ضد حكومة عبد الكريم قاسم ، الرجل الذي أعطى لألكراد مـن 
سـيفر والتـي لـم ينفـذ أي بنـد أحـدًا قبلـه فـي العهـد الملكـي ، بـرغم معاهـدة الحقوق ما لم يعطيه 

ولـو كـان حكمـًا ذاتيـًا بعـد ذلـك فهـذا لـم يسـتمر وٕانمـا ) قاسـم ( من بنودها ، وال أحـدًا بعـده أي 
ســواء كــان هــذا االســتخدام  انتهــى بمأســاة اســتخدمت فيهــا األســلحة الكيماويــة المحرمــة دوليــًا ،

ـــران اإلســـالمية عـــام الحكومـــة ا مـــن جانـــب لعراقيـــة فـــي عهـــد صـــدام حســـين أو مـــن جانـــب إي
  . م١٩٨٨
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   ) مقدمات الثورة( 

علـــى ماجـــاء فـــي الدســـتور العراقـــي المؤقـــت بعـــد إعـــالن الجمهوريـــة وٕالغـــاء النظـــام  بنـــاءً      
راقـــي العواألكـــراد شـــركاء متســـاويين فـــي الحقـــوق والواجبـــات داخـــل الـــوطن الملكـــي مـــن أن العـــرب 

كانـــت هـــذه أول مـــرة لدولـــة فـــي التـــاريخ تضـــم جـــزءًا مـــن كردســـتان تعتـــرف دســـتوريًا بـــالحقوق 
م آفاقـــًا رحبـــة أمـــام ١٩٥٨الوطنيـــة للشـــعب الكـــردي ، وقـــد فتحـــت الثـــورة الوطنيـــة فـــي العـــراق 

   )١(.لجميع المواطنينالعرب والكرد واألقليات القومية إلقامة حكم وطني 
البارزاني من أهم سـمات الحركـة التحرريـة الكرديـة فـي العـراق كانت عودة مال مصطفى      

ولقــاءه فــي طريــق عودتــه مــن االتحــاد الســوفييتي هــو وأعوانــه بعــد إصــدار العفــو مــن الــرئيس 
العراقي عبـد الكـريم قاسـم بـالرئيس جمـال عبـد الناصـر فـي القـاهرة ، كـان لـذلك مغـزاه الخـاص 

هـا االختيـاري إلـى أرض الـوطن عـود مـن منفافي أنـه زعـيم كـردي ال مجـرد شخصـية سياسـية ت
.)٢(   

م اإلعالمــي التــي حظيــت بهــا رحلــة مــال مصــطفى البرزانــي نتيجــة لتلــك العــودة ذات الــزخ     
إلـــى جانـــب المســـاح لـــه بـــالعودة نتيجـــة لتلـــك اإلجـــراءات ، نشـــأت عالقـــات وديـــة وطيبـــة كـــان 

سمى مال مصـطفى نفسـه بأنـه  أساسها التعاون المشترك من أجل مصلحة العراق العليا ، وقد
  . الجندي المخلص للجمهورية العراقية 

لكن تلك العالقات الودية بـدأت تتحـول ويحـل محلهـا الجفـاء ، فبـدأ عبـد الكـريم قاسـم فـي      
التقليل مـن شـأن مـال مصـطفى البرزانـي كـزعيم كـردي ، ووصـفه بأنـه مجـرد شـيخ قبيلـة يمكـن 

حينما بـدء عبـد الكـريم باالتصـال برؤسـاء العشـائر كـل  هز مكانته بسهولة ، فساءت العالقات
، وذلك متبعًا السياسة اإلنجليزية المشـهورة وهـي م البعضعلى بعضهعلى انفراد ، ويحرضهم 

خالفـات القديمـة ومشـعًال ال تـأجيجالعشـائر الكريـة علـى بعضـها ، و  في تأليـب، و " فرق تسد " 
  . )٣(للفتن

                                            
(1) Chaland Gerald, les Kurds et les Kurdistan, paris. 1981, p. 246.  

 .قراءة جديدة في العقل السياسي للبارزاني الخالد ، شبكة المعلومات الدولية : كمال غمبار ) ٢(
 .  ٢٣٨مرجع سابق ، ص : مذكرات فؤاد عارف ) ٣(



١٦١ 
 

 

   : م ١٩٦١ثورة الكردية عام الحزب الديمقراطي الكردستاني وال
م كانــت هنــاك الخالفــات قــد بــدأت تظهــر بــين أعضــاء الحــزب ، حيــث ١٩٥٩منــذ العــام      

  : كان هناك اتجاهان داخل الحزب تتمثل في 
والــذي كــان ينظــر إلــى التحــالف مــع الســلطة والقــوى السياســية مــن ناحيــة : األول االتجــاه      

[ ية من يعطي أكثر أتعامل معه ، وهذا االتجاه كـان يمثلـه تجارية ، أي ممارسة السياسة بعقل
  . أكبر مكسب حزبي بأي أسلوب  ق، مما يعني تحقي] جالل الطالباني / إبراهيم أحمد 

كـــان يمثلـــه حمـــزة عبـــد اهللا مـــن مؤسســـى الحـــزب ، وصـــالح الحيـــدري ، : الثـــاني االتجـــاه      
الكرديـة ، الخاصـة للحركـة القوميـة مصـالح القـوى مـن ناحيـة الوكان ينظر إلـى التحـالف مـع تلـك 

أي التحــالف مــع مــا يخــدم القضــية الكرديــة فقــط ، خاصــة بعــد مــا عــرف الجميــع مــن التــوتر 
قاسـم والحـزب الشـيوعي ، وحـدوث مـا يشـبه القطيعـة ، وخاصـة وأن للعالقات بين عبـد الكـريم 

لشــيوعي فــي خــط المكتــب السياســي للحــزب الــديمقراطي الكردســتاني كــان يســير مــع الحــزب ا
واحد، ولذلك فـإن االتجـاه الثـاني كـان البـد مـن إزاحتـه مـن قيـادة الحـزب مـن أجـل التقـرب إلـى 

االتجـــاه ألصـــحاب اتفقـــت وجهـــات نظـــر العناصـــر المعارضـــة ، وبالتـــالي فقـــد  عبـــد الكـــريم قاســـم
. الثــاني فــي الحــزب مــع مصــطفى البــارزاني ، فعمــل علــى إزاحــتهم نهائيــًا عــن قواعــد الحــزب 

ث كان مال مصطفى في ذلك الوقت هو صـاحب الكلمـة األولـى ، فـيمن يبقـى فـي المكتـب حي
مــن أعضــاء السياســي للحــزب أو اللجنــة المركزيــة معتمــدًا علــى تفــويض شــفوي حصــل عليــه 

   )١(. الحزب الموالين له 
فــي ذلــك الوقــت كانــت فتــرة التحــالف البرزانــي مــع عبــد الكــريم قاســم تمــر بمرحلــة فتــور      

تحـالف حمـزة عبـد [ وجهـة نظـر الجنـاح المعـارض فـي الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني ضمن 
، إن تحالف قاسم ـ مال كان واضحًا أنه يقوم على تحويل ابـارتي إلـى ] صالح الحيدري / اهللا 

ـــد اشـــترط فـــي إجازاتـــه للحـــزب  ـــه ، حيـــث كـــان قاســـم ق منظمـــة حكوميـــة تعمـــل تحـــت توجيهات
الفقـرة التـي تقـر الماركسـية فـي منهـاج الحـزب ، وطـرد العناصـر  الديمقراطي الكردستاني إلغاء

ولكـن . اليسارية التي يتمثلها اتجاه حمزة عبد اهللا ورفاقه المتجهين إلى التعاون مع الشيوعيين 

                                            
 .  ٢٠٠،  ١٩٨،  ١٩٥مرجع سابق ، ص : عبد الستار طاھر شريف ) ١(
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هــذا التحــالف ســرعان مــا تحــول إلــى مواجهــة بــين البرزانــي وعبــد الكــريم قاســم والحــزب ، فأخــذ 
الكرديـــة الخاصـــة باللغـــة والمـــوظفين األكـــراد واإلدارة المحليـــة  الحـــزب يتقـــدم بالمطالـــب القوميـــة

  . )١(الحزبيةالذاتي والالمركزية في الحكم في مقال الجريدة والحكم 
وعنــدما لــم يســتجب قاســم ســواء للمــذكرة المقدمــة مــن الحــزب أو مقابلــة الوفــود المختلفــة      

طفى وقاســم ، والــذي حــاول فيــه كــذلك الوصــول إلــى نتيجــة فــي اللقــاء الــذي تــم بــين المــال مصــ
المــال إزالــة حالــة الفتــور وســوء العالقــات ، لكــن دون نتيجــة ، وكانــت اآلراء مجمعــة فــي ذلــك 

م أنـه لـم يحـن بعـد الوقـت للقيـام بـأي عمـل عسـكري ١٩٦١يونيـة / الوقت ، أي نهاية حزيران 
يد علـــى تكـــديس أو ثـــورة ، إال أن االســـتعدادات لهـــا يجـــب أن يباشـــر فيـــه باإلبطـــاء مـــع التشـــد

المزيد من األسلحة وااللتزام بالمزيد من اليقظة والحذر ، وبعد اتخاذ تلك القرارات أرسل السـيد 
ـــًا إلـــى البـــارزاني للحصـــول علـــى موافقتـــه علـــى هـــذه القـــرارات ، وأخـــذ  جـــالل الطالبـــاني مبعوث

يدعى صالح توجيهاته ، وكان يحمل أيضًا إلى المال رسالة من أحد ممثليه في تلك المنطقة و 
  .  )٢(لقضية وانضمامهم إلى الثورة ميران ويشرح له فيها مدى استعدادات العشائر لتبني ا

ومما تدل عليه هذه االستعدادات أن كان هناك اتجاه قوي نحو القيام بحركة أو ثـورة يـتم      
حصـول عليهـا اإلعداد لها منذ فترة ، وٕاال لماذا هذا التكـرديس لألسـلحة والمباشـرة التامـة فـي ال

  . من كافة الجهات وبكافة السبل 
علــى الـــرغم مـــن نجـــاح الجنـــاح الـــذي كـــان يــرى أنـــه ال حـــرج فـــي التعامـــل والتحـــالف مـــع      

/ مــال مصــطفى الالســلطة والقــوى السياســية األخــرى فــي إزاحــة العناصــر المناهضــة لتحــالف 
إال أنـه منــذ البدايـة لـم يكــن ، وتوطيـد زعامـة هــذا الجنـاح ،  )جـالل الطالبــاني/ إبـراهيم أحمـد (

هنــاك ألفــة بــين مــال مصــطفى تجــاه إبــراهيم أحمــد ، فقــد شــعر المــال عنــد لقائــه ألول مــرة قبــل 
عودته للعراق بإبراهيم أحمد بنفرة فورية، حيث وجده رجل مثقـف مـتعلم محـامي وصـحافي فـي 

  .، وله آراء علمية خاصة بالقضية الكردية نفس الوقت 

                                            
 .  ٢٧٨مرجع سابق ، ص : جالل الطالباني ) ١(
ص  م ٢٠٠٢، أربيل  ٣م ، ج ١٩٧٥ـ  ١٩٦١البارزاني والحركة التحررية الكردية ، ثورة أيلول : مسعود بارزاني ) ٢(

 .  ٢٥٨مرجع سابق ص : ، زنار سلوبي  ٢٣



١٦٣ 
 

 

اية وجوده في الحزب على غير رغبة مال مصـطفى ، فشـتان مـا بـين زعـيم فكان منذ البد     
قبلــي لــم ينــل حظــه الكــافي مــن العلــم إال القليــل ، ورجــل محــامي وصــحافي ، فكثيــرًا مــا تحــدث 
مال مصطفى من كبرياء إبراهيم أحمد ، وثباته في مواقفه ، مما أدى إلى تفجـر الخـالف معـه 

فـي اللجنـة المركزيـة ، كـذلك  تب السياسـي مـع بقائـه عضـواً ، فسعى المال إلى إزاحته من المك
كتـــب اتخـــذ المـــال خطـــوة أخـــرى أال وهـــي تجميـــد عضـــوية جـــالل الطالبـــاني مـــن عضـــوية الم

  .  )١(السياسي واللجنة المركزية 
م ، وٕانكــار كــل ١٩٦٤وهكــذا اختلــف المتحــالفون فــي النهايــة وحــدث مــا يعــرف بانشــقاق      

وجــالل مــال مصــطفى بــإعالن فصــل إبــراهيم أحمــد ال، حيــث قــام اآلخــرطــرف الزعامــة علــى الطــرف 
  . رئيسيًا للحزب فصًال نهائيًا من الحزب بعد ما أصدر جناحهم عدم اعترافهم بالمال الطالباني 

إلضــراب السياســـي العــام فـــي أعلـــن الحــزب ا، م ١٩٦١ففــي الســادس مـــن أيلــول عــام        
ـــتكردســـتان  ـــاة فـــي ، وتعطل ـــاطق  كـــل مرافـــق الحي ـــى كســـر هـــذه المن ، فســـارعت الحكومـــة إل

اإلضــراب باســتخدام القــوة العســكرية ، فشــاركت المدفعيــة مقرونــة بالقصــف الجــوي علــى القــرى 
الكرديــة ليضــطر حــوالي مائــة ألــف كــردي إلــى تــرك قــراهم واللجــوء إلــى الجبــال ، وبهــذا اتخــذ 

  . م ١٩٦١أيلول عام األكراد قرارهم بحمل السالح وٕاعالن الثورة في الحادي عشر من 
امتـــدت هـــذه الثـــورة إلـــى معظـــم منـــاطق كردســـتان فـــي هـــذه المرحلـــة ، وكـــان علـــى لقـــد       

ومــن لــه وللثــورة والمتعاونــة مــع الحكومــة المناوئــة  البــارزاني خــوض غمــار المعــارك ضــد العشــائر
    )٢(.الحكوميةالغارات السريعة ونصب الكمائن على القوات جانب آخر باشر بمجموعة من 

  :  بداية أحداث الثورة الكردية 
تكـون بدايـة الثـورة ، ففـي م ١٩٦١اتفقت اآلراء على أن الحادي عشر من أيلول سبتمبر      

ثــم ) دربنــد بازيــان ( فــي منطقــة هــذا اليــوم بــادرت الســلطة بقصــف تجمعــات الثــوار مــن الجــو 
ه فـتح الطريـق بـين شرعت القوات األرضية التي جردها قاسم بهجوم كاسـح ، كـان الغـرض منـ

ـــم تبـــد مقاومـــة أو تعارضـــًا يـــذكر لحركـــة . مـــدينتي كركـــوك والســـليمانية  إال أن قـــوات الثـــوار ل
                                            

 .  ١٨٠مرجع سابق ، ص : دانا آدام ) ١(
 .  ١٢٩مرجع سابق ، ص : خليل جندي ) ٢(
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الجـــيش ، فقـــد تفرقـــت تلـــك التجمعـــات المســـلحة العشـــائرية ، وتـــم فـــتح الطريـــق دون مجهـــود ، 
) دولــي خلكــان (وكــان قــد ســبق هــذا القصــف الجــوي أن توجــه متصــرف الســليمانية إلــى وادي 

تمع برؤساء العشائر الثائرة لمعرفة ما يريدون ، فواجه مطالـب ال تمـت إلـى أهـداف قوميـة واج
فوعـــد المحـــافظ بإيصـــال  ر عـــن حقـــوق مهضـــومة للشـــعب الكـــردي ،واضـــحة ، ال شـــيء يـــذك

برقيـة تغـاير مـا المتصـرف بعـث إال أن  )١(.ريم قاسم وطمأنهم باالسـتجابة عبد الكشكواهم إلى 
الجـوي لتلـك المنـاطق ، حيـث لـم ينـوه فـي اللقاء ، ممـا أدى إلـى القصـف  تم الحديث عنه في هذا

ؤالء العشـائر هبرقيته عن المطالب الكردية المطلوبة من الزعيم عبد الكريم قاسم ، بل وصف 
  . )٢(بالعمالء الخونة 

، ولـم تكـن فـي )٣(الحـرب البـاردة  أسـساحـدة مـن م و ١٩٦١وبدأت الثورة الكردية فـي أيلـول    
االسـتخبارات السـوفييتية أي ) ـ بـي  الكـي ـ جـي( يقة ثورة ، بل إحدى العمليـات السـرية لــ الحق

                                            
 ٢٦مرجع سابق ، ص : مسعود بارزاني ) ١(
 ٢٣٦قاسم واألكراد ، مرجع سابق ، ص : أحمد فوزي ) ٢(
ات المتحدة :  الحرب الباردة) ٣( ين الوالي ي تواجدت ب افس الت وتر والتن ة الصراع والت ھو مصطلح يستخدم لوصف الحال

اد ا ار االتح ام انھي ل التسعينيات ع ى أوائ ات حت ي منتصف األربعيني رة ف ائھم من الفت اد السوفيتي وحلف لسوفيتي ، واالتح
دم  ة وتطوير األسلحة والتق ات العسكرية والداعي ين خالل التحالف وتين العظمي ين الق ة ب رة الندي ذه الفت ظھرت في خالل ھ

ابق الفضائي ،  ا والتس تركتالصناعي وتطور التكنولوجي ى اش ر عل اق كبي ي أنف وتين ف انات  الق دفاع العسكري والترس ال
وفي ظل غياب حرب معلنة بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي قامت . وسيط ية وحروب غير مباشرة باستخدام النوو

ات المتحدة  رغم من أن الوالي القوتان باالشتراك في عمليات بناء عسكرية وصراعات سياسية من أجل المساندة ، وعلى ال
دة بناء العالم خالل رة ما بعد الحرب ، وإعاي كيفية إداواالتحاد السوفيتي كانتا حلفاء ضد قوات المحور ، إال أنھما اختلتا ف

دة  ات المتح الم حيث سعت الوالي ان في الع ى كل مك ا إل اردة خارج أوروب ة للحرب ، انتشرت الحرب الب السنوات التالي
ة والشرق األوسط ، وخالل ريكية إلى سياسات معاصرة األم ا الغربي الستئصال للشيوعية وحشد الحلفاء خاصة في أوروب

ة ، ودول ھذه األ ا الالتيني ا الشرقية وأمريك الم ، خاصة في أورب اد السوفيتي الحركات الشيوعية حول الع ثناء دعم االتح
يا  وب شرق آس رلين . جن ل حصار ب ة مث ات  دولي دة أزم اردة ع رة الحرب الب م والحرب ١٩٤٩م ـ ١٩٤٨صاحبت فت

دعم وھو نفس العام الذي  ١٩٦١م وأزمة برلين ١٩٥٣م ـ ١٩٥٠الكورية  ة في شمال العراق ب ورة الكردي ه الث دلعت في ان
ورة  ك الث دالع تل ة ، ولكل مصلحة في ان . من االتحاد السوفيتي من جھة ، والواليات المتحدة  األمريكية والغرب من جھ

رة حص ١٩٤٧منذ أن بدأت الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي في عام  ار ، تقوم استراتيجية الغرب على فك
ذلك أصبحت  ة للغرب ، وب االتحاد السوفيتي والدول التابعة له داخل نطاق األحالف والتكتالت المعادية للشيوعية والموالي

ة للخط الرئي اء األحالف مكون ية إنش وازنسياس ام ت ي قي رب ف ة الغ ي سياس ذه  سي ف ق ھ ن طري ي مصلحته ع وى ف الق
اد السوفيتي  ي تسمح بإحاطة االتح داد األحالف ، والت ام حلف بغ ذه السياسة ق ي ضوء ھ ا ، وف ة الشرقية وعزلھم والكتل

ة الشرق  ى منطق ذلك النظر إل اً لسياسة الغرب والشرق ك وحلف جنوب شرق آسيا وحلف شمال األطلنطي ، وكان طبيعي
ومة وتشكل األوسط بحكم موقعھا الجغرافي ومواردھا االقتصادية وخاصة البترول منطقة تخدم سياسة توازن القوى المرس

  : حلقة رئيسية فيھا وتوازن القوى ھذا يتطلب 
  . ـ السيطرة على ھذه المنطقة وإخضاعھا للمحافظة على مصالحھا االقتصادية وخاصة البترول  ١
ة ٢ ى وسائل معين ـ إنشاء حلف يضم دول المنطقة لتكتمل حلقة الحصار المضروبة على االتحاد السوفيتي وسعى العرب إل

ر"استراتيجية في الشرق األوسط ، كان أھمھا  بتحقيق أھداف  =تحطيم القوى القومية الموجودة في المنطقة والتي تمثل أكب
عامالً أساسياً في توازن القوى داخل منطقة الشرق األوسط ،  ١٩٤٨خطراً يھدد مشروعاته ، وإدخال إسرائيل منذ عام  =

ة إ ات العربي اد الخالف ى ازدي ا إل ا إم ع والعمل من خاللھ ة بمشكالت م دول العربي ا اقتضت الضرورة ، أو إشغال ال ذا م
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ح تقـدم بــه حـول العـالم لضـرب المصــالح الغربيـة ، فـإن هـذه الثــورة لـم تكـن إال عبـارة عــن اقتـرا
يبلين رئيس جهاز المخابرات السوفييتي آنذاك إلى نيكيتا خروتشوف منتصف عام الكساندر ثث

  . حدد فيها المهمة التي سيتوالها مصطفى البارزاني  م ،١٩٦١
م تعتبــر ذروة الحــرب المبــاردة بــين الشــرق ١٩٦١ـ  ١٩٦٠فــي الفتــرة الزمنيــة مــا بــين       

عــب الــدور الرئيســي فــي هــذه والغــرب ، وكانــت أجهــزة المخــابرات العســكرية لكــال المعســكرين تل
خدام ، وذلـك نظـرًا للتـوازن االسـتراتيجي النـووي ، ألنها كانت القوة الوحيـدة القابلـة لالسـتالحرب

نافسين على األعمال التجسسية بين المعسكرين، ولم تقتصر مهمات المخابرات للمعسرين المت
   )١(.لعالم الثالثخاصة في دول ا، بل كانت حروبًا خفية مثل الحرب بالنيابة فقط

ـــًا م ضـــد عبـــد الكـــريم ١٩٦١وعنـــدما أعلنـــت الثـــورة فـــي أيلـــول       قاســـم ، كـــان هنـــاك تعاون
وتنســيق قــوي بــين البــارزاني وبــين الحــزب، وذلــك بســبب ســيطرة المــال مصــطفى علــى المكتــب 

، فالتحق الجميع بالجبال ، لكن بعد فتـرة تجـددت الخالفـات  السياسي واللجنة المركزية للحزب
قتصـرة علـى ، حيث أصر البرزاني على مشاركة كل فئات األكراد فـي الثـورة ، وعـدم قيامهـا م

أســاس انتقــائي ســواء كــان لألعضــاء المنتســبين للحــزب أو لفئــات معينــة مــن الشــعب الكــردي 
  . )٢(جميع فئات الكرد كالمتعلمين فقد ، أو اإلقطاعيين فقط ، بل اشتراك

أو مـــام جـــالل كمـــا يطلـــق عليـــه  )٣(الكرديـــة ، كـــان جـــالل الطلبـــاني  عنـــد انـــدالع الثـــورة     
ال فــي كركــوك والســليمانية ، وقــام بتنظــيم وقيــادة المقاومــة فــي منــاطق مســئوًال عــن جبهــة القتــ

                                                                                                                                        
وافر  ى أخرى ، وأال يت ة عل وى عربي وب  ھو أال تجرؤ ق ان المطل دم ، وك ات التق إسرائيل نفسھا حتى تنصرف عن عملي

  . االستقرار في ھذا الجزء الھام من العالم 
http ;. wikipedia ,   اراس للنشر ، طالصراعات الدولية في ال: محمد إحسان ة ، دار ئ ،  ١قرن العشرين ، دراسة تحليلي

  .www. Moqatel . con / Harb Bareda، ١٤٧ـ  ١٣٣، ص  ٢٠٠٠أربيل ، 
ي . جي . وثائق الكي ) ١( ى االنترنت : ب ة للحزب الشيوعي السوفيتي عل ة المركزي  Skhelepin Toمن أرشيف اللجن

Khrushcheve, 29, July 1961, inst- 191 / 75 gc.   
` Augast 1961, Tskh. SD. Fond 4, opis 13, delo 81, 11, 131 – 32  
A. Zubiok  قام بترجمتھا من الروسية إلى االنجليزية البروفسير >  

 . م ١٩٦٤أغسطس . آب  ٧بتاريخ  ٥٦٢١الحياة البيرونية ، عدد ) ٢(
د جالل ال:  جالل الطالباني) ٣( رئيس الحالي للعراق ، ول اني في ھو ال وفمبر  ١٢طالب ة ١٩٣٣ن ان التابع ة كلك م في قري

ام لقضاء كوي ارزاني ع ة المال مصطفى الب تاني بزعام دميقراطي الكردس ى الحزب ال ان ، انضم إل سينج قرب بحيرة دوك
ينيات ، كعضو  ١٩٤٧ ة الخمس =  عندما كان يبلغ الرابعة عشر من عمره ، وھو مسلم سني بدأ مسيرته السياسية في بداي

تاني ، وترقى في صفوف الحزب بسرعة حيث =  ديمقراطي الكردس مؤسس التحاد الطلبة في كردستان داخل الحزب ال
ام  ره ١٩٥١أختير عضواً في اللجنة المركزية للحرب ع ان عم ى الحزب وك ع سنوات فقط من انضمامه إل د أرب ، أي بع
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م قـــــاد هجومـــــًا منســـــقًا إلـــــى منطقـــــة شـــــاربازر ١٩٦٢جـــــاوات وريـــــزان كـــــرداغ ، وفـــــي مـــــارس 
واستخلصـها مــن قبضـة القــوات الحكوميــة العراقيـة ، وفــي فتـرة الســتينيات عنــدما لـم يكــن هنــاك 

  )١(.ي مثل فيها القيادة الكردية الدبلوماسية والت قتال تولى جالل الطلباني عددًا من المهام
لكــن الهجــوم الشــرس الــذي قامــت بــه القــوات العراقيــة لفــتح الطريــق بــين مــدينتي الســليمانية     

  . وكركوك ، والذي نتج عنه تفوق القوات العشائرية ، ولم تبد أية مقاومة تذكر 
، رأى الجميع االنتقال إلى منطقة جبل ما حصل في السليمانية  )٢(وعندما رأى البشمركة     

ســفين ، وفــي دهــوك زحفــت القــوات الحزبيــة علــى زاخــو، إال أنهــا لــم تبقــى طــويًال بأيــديهم  فقــد 
انسحبوا منها فاستعادتها القوات الحكومية مـرة أخـرى ، وتفرقـت القـوات العشـائرية ملمـا حصـل 

بشــعاب الجبــال ، والتــي الذت بــالفرار المنظمــة حزبيــاً القليــل مــن القــوات فــي الســليمانية باســتثناء 
  . )٣( المتاخمة

بدأت هذه الثورة في البداية بشكل يوحي بأنها مجرد حوادث متفرقة ناتجـة عـن الخالفـات      
واالشـــتباكات الكرديـــة الداخليـــة ، وقـــد تمكـــن البـــارزاني بأقـــل مـــن خمســـمائة مقاتـــل أن يطهـــر 

ــُا مــن رجــال القب ائــل المواليــة للســلطة التــي قامــت بتســليح أفرادهــا المنطقــة الشــمالية كلهــا تقريب
                                                                                                                                        

ام سنة ، التحق الطالباني بعد أن أتم الدراسة االبتدائي ١٨آنذاك  وق ع ة الحق م ، ١٩٥٣ة والمتوسطة في مسقط رأسه بكلي
د المكي في  ل السلطات في العھ ه من قب ي وضعت أمام ة الطب نتيجة للعوائق الت ه بااللتحاق بكلي بعد أن فشلت محاولت
ة ة من الكلي ة الرابع ،  العراق وبسبب نشاطه السياسي ، ولم يستمر حيث اضطر إلى الھروب خارج العراق وھو في الفرق

ام  وق ع ة الحق ن كلي رة أخرى وتخرج م راق م ى الع اد إل م ع اطه السياسي ، ث ة نش د ١٩٥٩نتيج الجيش بع م ، والتحق ب
د بلوغه  ة ، أو بع د تخرجه من الكلي ا بع تخرجه كجزء من الخدمة العسكرية ، التي كان من واجب المواطن العراقي أدائھ

راد ١٩٦١كتيبة الرابعة المدرعة ، وفي عام عام ، وقد كان في الجيش ضابطاً مسئوالً في ال ١٨ م شارك في انتفاضة األك
ضد حكومة عبد الكريم قاسم ، وبعد االنقالب على قاسم ، قاد الطالباني الوفد الكردي للمحادثات مع رئيس الحكومة الجديد 

 - http: // ar. Wikipedia. Arg,   - B.B.C Arabic . com. م ١٩٦٣عبد السالم عارف عام 
 . م٢٠٠٤دمج أقليات الوطن العربي في الحياة السياسية ـ األكراد ـ نموذج : فت غنيمي الشيح رأ. د.أ) ١(
اً :  البشمركة أو البشمرجة) ٢( ي حرفي راد ، يعن اتلين األك ى المق راد لإلشارة إل ذين ( ھو المصطلح الذي يستخدمه األك ال

رن العشرين أي وھو من أقدم المليشيات المسلحة ال) يواجھون الموت  ى عشرينيات الق ود إل موجودة في العراق حيث تع
أواخر عصر الدولة العثمانية ، ورغم أن بذور البشمركة ھي أقدم من ذلك حيث ترجع إلى ميليشيات نشأت في تسعينيات 

تف رة واسعة في حرب العصابات مس ك خب ة في شمال العراق ، تمتل ل كردي ل قبائ يدة من القرن التاسع عشر تدار من قب
ى  وزع عل ة وتت وات مدرب م ق واع األسلحة ، وھ ك البشمركة مختلف أن اطق شمالي العراق ، ويمتل الطبيعة الجبلية في من
ا  رن العشرين وانتھت حروبھ ين أعضائھا في تسعينيات الق اختصاصات عديدة ، وقد دخلت البشمركة في حرب داخلية ب

عود رديين مس زعيمين الك ين ال د المصالحة ب د عق يس  بع ان رئ ارزاني ، وجالل الطالب ارزاني نجل المال مصطفى الب الب
ل اشتراكھا في إحداث  ات عسكرية ذات شھرة مث ذه المليشيات بعملي وم ھ د أن كانت تق تاني ، بع االتحاد الوطني الكردس

وات ا١٩٦١ثورة أو انتفاضة  در عدد ق ارزاني ، ويق ادة المال مصطفى الب اً م الكردية في شمال العراق بقي لبشمركة حالي
   .http: // ar. Wikipedia, org,  - Aljazera Net –.  ألف مقاتل  ٢٧٠بحوالي 

 .  ٢٧مرجع سابق ، ص : مسعود بارزاني ) ٣(
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وذلـــك ابتـــداء مـــن خريـــف عـــام وتـــوجيههم ضـــد البـــارزاني والحـــزب الـــديمقراطي الكردســـتاني ، 
، حيــث تــم إطــالق تســمية مشــينة علــى أولئــك األغــوات والشــيوخ وأتبــاعهم ، ممــن  )١(م١٩٦٠

، وال تــزال )١٩٦١س أو جحـو  ٦١جاشـي ( سـولت لهـم أنفسـهم التعـاون مــع السـلطات ، وهـي 
هــذه التســمية متداولــة فــي كافــة أرجــاء كردســتان ، والتــي يقصــد بهــا كافــة الكــرد المتعــاونين مــع 

  . الحكومات المعادية ، والذين يرفعون السالح بوجه الثوار الكرد 
واصــل البــارزاني تعزيــز مواقعــه وبنــاء قاعدتــه الماديــة والبشــرية ، والتــي تؤهلــه لالســتعداد     

/ الصدام مـع القـوات المسـلحة النظاميـة للجـيش العراقـي ، حيـث تـتمكن فـي تشـرين أول لتلقي 
كيلــومتر مربــع فــي المنطقــة الجبليــة  ٨٠٠٠أكتــوبر مــن الســيطرة علــى منطقــة تبلــغ مســاحتها 

المتاخمــة للحـــدود اإليرانيـــة ،  حيـــث أصـــبحت مجهـــزة ، وتـــم اتخاذهـــا المقـــر الرئيســـي للثـــورة ، 
الســيطرة علــى كافــة المخــافر الحكوميــة علــى طــول الحــدود مــع إيــران كــذلك تــم فــي كــانون أول 

ـــوار عنـــد الضـــرورة ،  ـــأمين ســـالمة وصـــول اإلمـــدادات الضـــرورية للث ـــغ عـــدد المســـلحين لت وبل
مقاتـل ، تمكـن بهـم  ٧٠٠٠م مـا يقـارب ١٩٦٠هايـة عـام نالمنضوين تحـت لـواء البـارزاني فـي 

رات جبليــة ، راتيجية هامــة فــي تــالل وممــالبــارزاني مــن االحــتالل والســيطرة علــى منــاطق اســت
  )٢(.ومخافر حدودية 

ولــم يكــن مــال مصــطفى البــارزاني والــذي اســتقطبت حركتــه غالبيــة كبيــرة مــن األكــراد فــي      
العــراق وخارجــه، لــم يكــن مســتعدًا للتســامح أو نســيان الماضــي مــع منافســيه التقليــديين ، وحتــى 

فعلــى الــرغم مــن أنــه  . نموذجــًا فـي هــذا المجــال  الحـزب الــديمقراطي الكردســتاني ، كــان أيضــاً 
اعتبــر نفســه طليعــة الحركــة الكرديــة ، فــإن قادتــه كــانوا غيــر مســتعدين للتعــاون أو حتــى تقبــل 

   )٣(.آخرين لتنظيمات كردية أصغر  قادة أكراد
وفــي الحقيقــة فــإن الحــزب ســواء عنــدما كــان تحــت قيــادة المجموعــة المثقفــة والتــي تضــم      

ـــاني/ م أحمـــد إبـــراهي( ـــادة المـــال ١٩٦٤قبـــل عـــام ) جـــالل الطالب م أو بعـــد أن أصـــبح تحـــت قي
قيـادي الحـزب دائمـًا أن يمنـع ظهـور أي تنظـيم البارزاني الكاملة فيما بعـد ، فقـد حـاول مصطفى 

                                            
 .  ١٥٥قاسم واألكراد ، مرجع سابق ، ص : أحمد فوزي ) ١(

(2) Dr. Gunther, Deschner, saladinssons. P. 244.  
 .  ١٥٦سابق ، ص مرجع : سعد ناجي جواد ) ٣(



١٦٨ 
 

 

الحـــزبين وهـــذا مـــا أدى إلـــى القتـــال الكـــردي الكـــردي بـــين كـــردي علـــى الســـاحة الكرديـــة العراقيـــة ، 
  . تحاد الوطني الكردتساني فيما بعدنشق جالل الطالباني وأسس حزب االالكرديين بعد أن ا

م قيادتـان منـذ البدايـة، ١٩٦١ونتيجة لذلك فقد وجـدت فـي الحركـة المسـلحة الكرديـة عـام      
وبدًال من أن تعمل القيادتان المثقفة والعشائرية علـى رأب هـذا الصـدع ، عملتـا كـل مـن جهتـه 

طــي بقنـــاع الخــالف علــى اســـتراتيجية قــًا ليغــدو صـــراعًا شخصــيًا غوزاد عمفيــه شــقًا ، فاتســـع 
، وٕان كــان المــال مصــطفة فــي  )١(التخطــيط لمجريــات أحــداث الثــورةوأيديولوجيــة فــي التفكيــر و 

م فـــي محاولـــة منـــه إلبعـــاد الحـــزب عـــن الســـير فـــي طريـــق الخضـــوع للعناصــــر ١٩٥٩العـــام 
  . الشيوعية 

إعــالن الثــورة بحــوالي خمســة أيــام ، أرســل عبــد وفــي الســادس عشــر مــن أيلــول أي بعــد      
الكــريم قاســم قاصــفاته ، فألقــت بقنابلهــا علــى قريــة بــارزان ، وبعــض القــرى المجــاورة لهــا مثــل 

 ١٥ريــزان ، ومصــيف ببانيــا فــي جبــل شــرين ، قامــت بالمهمــة أربعــة طــائرات مــن طــراز مــيج 
تتاليــة ، وفــي ذلــك الوقــت ، وتواصــلت الغــارات الجويــة علــى المنطقــة ســبعة أيــام م ١٧ومــيج 

كانـت القريـة خاليـة مـن الرجـال المقـاتلين ، حيـث كـان الجميـع قـد توقعـوا هـذا الهجـوم فصـعدوا 
إلى الجبال والكهوف المحيطة ببارزان لمناعتها ، فما كان من قوات الجيش إال أن تحشـد قـوة 

اونــة مــع الســلطات ، وهــي التســمية التــي يــتم إطالقهــا علــى القــوات المتع) الجــاش ( كبيــرة مــن 
فرســان ( الحكوميــة مــن األكــراد ، وقــد أطلــق عبــد الكــريم قاســم علــى هــذه القــوات الكرديــة اســم 

  : الحتالل بارزان والقيام بهجوم واسع النطاق يتم على محورين ) صالح الدين 
  . ـ محور عقري ـ سري أكري ـ ثم بارزان  ١
  . ـ محور راوندوز ـ ميركه سور ـ بارزان  ٢

ى تلك على الجهتين لقي المرسالن مقاومة عنيفة من مقاتلي بارزان وأشرف البارزاني علو     
   )٢(.العمليات بنفسه 

                                            
Davide Adamson . The Kurdishwar. P. 66     ،  ٢٠١عبد الساتر طاھر شريف ، مرجع سابق ، ص  )١(  

 .  ٢٨مرجع سابق ، ص : سعود البارزاني ) ٢( 
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م ١٩٦١ســبتمبر / هنــاك أســباب عديــدة أدت إلــى إعــالن ثــورة الحــادي عشــر مــن أيلــول      
، سياســيًا ال عســكريًا هــذه المــرة، حيــث بــدء نشــاط المــال مصــطفى لشــمال العراقــيالكرديــة فــي ا

السياســـي علـــى عبـــد الكـــريم قاســـم ، حتـــى يرضـــخ لتحقيـــق المطالـــب وذلـــك مـــن أجـــل الضـــغط 
الكردية ، حيث أصبحت إدارته في بغداد ملتقى النشاط السياسـي الكـردي ، وتعـرف ألول مـرة 
علــى الجيــل المثقــف المــتحمس لقضــية بــالده كردســتان ، ومنــذ ذلــك الوقــت احتــل دوره القيــادي 

قادمـــة ، ولـــم تعـــد مجـــاالت نشـــاطه وعالقاتـــه تقتصـــر علـــى الجبـــال الشـــامل ولمرحلـــة طويلـــة 
 والوســـط القبلـــي الكـــردي وحـــده ، بـــل علـــى مســـتوى العاصـــمة بغـــداد ومـــدن كردســـتان والشـــباب

  . قبل إعالن الثورة المسلحة  )١(المثقف
ـــ كــان الســبب المباشــر واألساســي الــذي دعــا مــال مصــطفى البــارزاني إلــى إعــالن الثــورة فــي 

و تســعيره التبــغ وهــي نفــس األســباب التــي كانــت تدفعــه فــي الســابق إلــى التمــرد علــى البدايــة هــ
   )٢(. وسجنه وطرده إلى خارج العراقالعهد الملكي المباد ، والتي أدت إلى نفيه 

إذا كان هذا هو السبب األساسي في إعالن الثورة ، فإن ذلـك يـدل علـى أن الثـورة قامـت      
ال تمــت بصــلة إلــى أســباب قوميــة تحرريــة خاصــة بالحركــة  مــن أجــل أســباب اقتصــادية بحتــه

  . الكردية 
ــ هنــاك أيضــًا أســباب أخــرى مثــل قــوانين اإلصــالح الزراعــي التــي أصــدرتها حكومــة ثــورة   ١٤ـ

م ، وبدأت في تطبيقها في العراق، وبالتالي الشمال الكردي ولكن بصورة انتقائيـة ١٩٥٨تموز 
  . ال عدالة فيها من وجهة نظر الكرد 

  . ـ سياسة قاسم في إثارة األحقاد فيما بين القبائل واألعراق ، وٕاثارة النعرات القبلية 
ــ مطــاردة ســلطات حكومــة عبــد الكــريم قاســم للــوطنيين األكــراد ، وشــن حملــة االعتقــاالت  ضــد ـ

   )٣(. ن الجواسيس في الوسط الكردي الكوادر الحزبية في البارتي ، وتجنيده ألعداد كبيرة م

                                            
 .  ١١١القضية الكردية ، مرجع سابق ، ص : منذر الموصلي ) ١(
 .  ٢٠٦المرجع السابق ، ص : أحمد فوزي ) ٢(
)٣ (David Adamson, The Kurdish war. P. 2.2 
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ة سياسة التعريب من خالل تغيير األسماء الكردية للمدن والمدارس والمحـالت العامـة ـ ممارس
وٕالغــاء االحتفــاالت الكرديــة القوميــة ، وتغييــر أســماء محاصــيل الشــمال الشــهيرة ذات األســماء 

  . الكردية مثل القمح الكردي فتم تغييره إلى قمح الشمال 
ضد اللغة الكردية وتضييق وضـع اسـتخدامها فـي ـ اإلجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة 

  . المدارس والدواوين الحكومية والمدارس والقضاء 
  .  )١(ا والتعسف الضريبي ضد األكراد ـ الضرائب الجديدة التي تم إقراره

ـ كذلك يضع األكراد تنصـل عبـد الكـريم قاسـم مـن وعـوده بمـنح األكـراد حقـوقهم السياسـي سـببًا 
   )٢(. ع ثورتهم ضد حكمه سباب اندالمن أهم أ

سبق كـل هـذه األحـداث السـفر المباشـر الـذي كـان قـد قـام بـه مـال مصـطفى إلـى موسـكو      
بنــاءًا علــى دعــوة رســمية لالحتفــال بالــذكري الســنوية للثــورة البلشــفية فــي أكتوبر،وقضــى هنــاك 

ة مـن عبـد الكـريم قرابة الثالثة أشهر مستنهضًا القوى السوفييتية لمساعدته في المطالب الكردي
قاسم ، وفي هذه األثناء بدأت المالحقات ضد كوادر وقيادات الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني 
، كـــذلك دعـــم الحكومـــة القاســـمية لخصـــوم البـــارزاني مـــن القبائـــل الكرديـــة األخـــري والتـــي لهـــا 

   )٣(.قديمة مع عشيرة البرزانيين  عداوات
ع مـن الشـكوك لـدى عبـد الكـريم قاسـم إزاء البـارزاني وكان لتلك الدعوة أثرها في خلق نـو       

  .  )٤(خلي والخارجي وثقله السياسي على الصعيدين الدا
ورفضــت الحكومــة العراقيــة مــذكرة كــان المــال مصــطفى قــد قــام بتقــديمها إلــى عبــد الكــريم      

ح م ، فعــاد إلــى بــارزان بعــدما تأكــد أنــه أصــب١٩٦١قاســم حــول االســتقالل الــذاتي فــي يوليــو 
مهددًا في بغداد وغير آمن على نفسـه بهـا ، وانـدلع هنـاك القتـال الكـردي الكـردي ، بـين قـوات 

   )٥(. عشائر التي تساندها الحكومة بارزان وقوات ال
                                            

 . أطروحة دكتواره ، على شبكة االنترنت : عبد الحميد البرزنجي ) ١(
 . م ٢٠٠٤أكتوبر  ١٠عدد : جريدة األھرام ) ٢(
 . م ٢٠٠٧الجريدة المركزية للبارتي السوري ، أيلول  ٣١٧العدد : جريدة صوت كردستان ) ٣(
 . ش للبحوث والدراسات الكردية معام على ثورة أيلول ، مركز جلجا ٤٧في ذكرة مرور : بدرخان السندى ) ٤(
 .  ٢٢٤سابق ، ص مرجع : تشارلز تريب ) ٥(
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وقبـــل أن يعلـــن مـــال مصـــطفى ثورتـــه أو حركتـــه العســـكرية التـــي أعـــد وخطـــط لهـــا حـــزب      
يـة مهيئـًا لكـي تعلـن الثـورة فـي كـل مدينـة البارتي ، كان الجو في جميع منطقة كردسـتان العراق

كردية من أقصى شمال العراق فـي زاخـو إلـى أدنـاه فـي لـواء السـليمانية ، فقـد كسـب البـارنيون 
ومعهم حلفاء األمس الشيوعيون جولتهم األولى فـي مجـزرة الموصـل التـي قـاموا بهـا بعـد فشـل 

أجهــزة الحكومــة ، وتحــت  م ، وكــذلك جولــة مذبحــة كركــوك بمســاندة١٩٥٩ثــورة الشــواف عــام 
  )١(. م ١٩٥٩ز تمو  ١٤سمعها وبصرها في االحتفال بالذكرى األولى للثورة في 

ممـــا ســـبق يتضـــح أن البـــارزاني كـــان قـــد اختبـــر قدراتـــه الذاتيـــة والعســـكرية التـــي ســـوف      
 وتنميتها منوالتي وٕان كانت هي السبب في تسليح تلك القدرات القتالية يستخدمها ضد السلطة ، 

امتالك السـالح من االتحاد السوفييتي وٕاطالق العنان لها في خالل السماح بعودة مقاتلي بارزان 
  .  دون قيود تذكر ، ولو كان من قبيل الحياة القبلية القائمة على السالح 

وهناك من ينكـر علـى تلـك الثـورة أن يكـون لهـا برنـامج مخطـط ، ولـم تكـن هنـاك أي نيـة      
األصــل ، فكانــت تلقائيــة شــبت نارهــا علــى حــين غــرة دن إعــداد أو تصــميم  اســتعداد للثــورة مــن

فكانت في أول األمر جماعات مسلحة ال يجمعها جامع غيـر النقمـة علـى النظـام واصـطدمت 
بــالقوات الحكوميــة النظاميــة أول األمــر فأحســت بــالفرق ، وبنــاءًا علــى ذلــك وقــع مهمــة إعــادة 

قراطي الكردسـتاني والبـارزانيين ذوي الخبـرة الكبيـرة فـي التنظيم على كاهـل كـوادر الحـزب الـديم
  . فنون القتال والتخطيط العسكري 

فال سبيل لإلنكار أن بعض رؤساء العشائر الـذين كـانوا يقـودون تلـك الجماعـات المسـلحة     
ة حتــــى حققــــت الثــــور لــــوا معتصــــمين مــــع أتبــــاعهم فــــي الجبــــال م يستســــلموا للســــلطة ، بــــل ظلــــ

  .  )٢(مة بعد ذلك انتصاراتها العظي
واحــد كــان أحــد  بشــهر والــدليل علــى الكــالم الســابق أنــه بعــد عــودة البــارزاني مــن موســكو     

م ، حيث ١٩٦١فبراير / زعماء األكراد وهو عباس مامند أغا زعيم أكو يتهيأ للثورة في شباط 
مـيًال ،  ٤٠ي أن مناطق هذه القبيلة في منطقة رانية ، والتي تبعد عن شـمال السـليمانية بحـوال

                                            
 .  ٢٩٦محمود الدرة ، المرجع السابق ، ص ) ١(
 .  ٧١المرجع السابق ، ص : مسعود ) ٢(
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، كأحــد كبــار اإلقطــاعيين فــي يامــه بحركتــه تلــكوكــان قــانون اإلصــالح الزراعــي هــو ســبب ق
رتي خـــــذلهم ولـــــم يـــــنهض لنجـــــتهم لكـــــردي ، فادعـــــت هـــــذه القبيلـــــة أن البـــــاالشـــــمال العراقـــــي ا

عــزيمتهم  أي وعــد ، بــل حــاول إثنــائهم وتثبيــت ومســاعدتهم ، ويــرد الحــزب بأنــه لــم يقطــع لهــم
ره فـــي إتبـــاع الســـبل الشـــرعية الســـلمية لنيـــل وتحقيـــق المطالـــب مـــع اإلبقـــاء علـــى متمســـكًا بقـــرا

العالقـــات الطيبـــة االيجابيـــة مـــع الـــزعيم عبـــد الكـــريم قاســـم ، لكـــنهم أي األكـــراد ســـوف يعـــزون 
قيامهم بالثورة إلى إهمال الزعيم قاسم محاوالت التهدئة التـي كانـت قـد قـدمت فـي الثالثـين مـن 

دم استجابته لإلضراب العام الـذي أعلـن فـي المـدن الكرديـة بعـد ذلـك م ، كذلك ع١٩٦١يوليو 
   )١(.تها الحكومة العراقية آنذاك ، بسبب السياسات الغير عادلة التي تبن

رغم أن األكراد كانوا يدركون أن ما كان يجري ال ينسجم مع انطباع الكرد عن شخصـية      
والخـارجي  فمـن مؤيـد سياسـة والتـأثير الـداخلي لكنهـا ضـرورات العبد الكـريم قاسـم وعالقتـه بهـم، 

  . ومنادي للحقوق الكردية إلى مناهض لها بين طرفة عين وأخرى 
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  

   ) رد فعل الحكومة العراقية بقيادة عبد الكريم قاسم( 

                                            
 ٢٥٥ص مرجع سابق ، : ليث نعبد المحسن الزبيدي ) ١(
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بعــدما شــهدت الســاحة العراقيــة فــي منــاطق الشــمال الكــردي تلــك األحــداث العســكرية مــن      
ـ البيشــمرجة الكرديــة ـ والتــي تكونــت فــي أغلبهــا مــن القــوات البرزانيــة ،  جانــب البيشــمركة

واســـتيالء تلـــك القـــوات علـــى مخـــافر الشـــرطة الحدوديـــة ومـــا بهـــا مـــن أســـلحة وذخـــائر وبســـط 
سيطرتها التامة على تلـك المنـاطق ، وطـرد قـوات الشـرطة والحـدود إلـى داخـل العـراق ، وٕازالـة 

  . ة وقوادها كل أثر لما هو حكومي مناوئ للثور 
بــدأت الثــورة الكرديــة بتهــاون بــالرغم مــن ذلــك فقــد اتســم موقــف عبــد الكــريم قاســم منــذ أن      

وتراخي بشـديد ، ممـا يشـير إلـى أنـه لـم يكـن ينـوي القضـاء علـى تلـك الثـورة قضـاءًا تامـًا ، بـل 
ل في تأليب العشـائر ضـد بعضـها لمصـلحته الخاصـة ، فـي أن تنشـغل القبائـعاد إلى سياسته 
  . كذلك وتترك الثورة ، عمًال بمبدأ ضرب القوي ببعضها ومبدأ توازن القوى بالحرب البينية 

غالبيـة هذا التهاون خلق موجـة مـن التـذمر داخـل صـفوف الجـيش ، حيـث أن لكن موقفه في      
بســهولة أن تحركاتهــا إذا مــا تــم تــدعيمها بالطــائرات والمدفعيــة فهــي تســتطيع أفــراد الجــيش شــعرت 

   .)١(ك من خالل عمليات القصف الجوي ، وهو ما نفذه قاسم بعد ذلضاء على تلك الثورةالق
م أبـــرق الشـــيخ أحمـــد البـــارزاني شـــيخ قبائـــل ١٩٦١فـــي الرابـــع عشـــر مـــن ســـبتمبر أيلـــول      

إنــي أحمــد البــارزاني ، الزلــت مخلصــًا إلــى : " بــارزان برقيــة إلــى عبــد الكــريم قاســم جــاء فيهــا 
قصــفت قســمي بإخالصــي للجمهوريــة ، ولكننــي علمــت بــأن الطــائرات قــد عنــد ســيادتكم ، والزلــت 

أحــدى القــوى العائــدة إلــى أتبــاعي ، وأحــدثت أضــرارًا بليغــة ، لــذا أرجــو إرســال أحــد المعتمــدين 
فــــي الثالــــث  )٢(" . تهمنــــا الــــذين تثقــــون بهــــم إلجــــراء المفاوضــــات حــــول بعــــض النقــــاط التــــي 

ــــول  أي بعــــد إعــــالن المــــال مصــــطفى البــــارزاني ثورتــــه م ١٩٦١ســــبتمبر / والعشــــرين مــــن أيل
  : بأسبوعين جاء فيه 

فقــد  لــبالد معــززين مكــرمين بعــد الثــورة إن البــارزانيين كــانوا خــارج العــراق وأعيــدوا إلــى ا       
قلنــــا أن أعمــــالهم قــــد حــــدثت فــــي عهــــد الحكومــــة البائــــدة ، وباشــــرنا الصــــرف علــــى منطقــــتهم 

اعدتهم لبنــاء الــدور والمســاكن لهــم ورفــع مســتواهم ، وحتــى وٕاعمارهــا ، وأن تقــوم الحكومــة بمســ
                                            

 .،م ١٩٦١/  ٩/  ٢٥بتاريخ :  جريدة الحرية البيرونية) ١(
 .  ١٣٦المرجع السابق ، ص : أحمد فوزي ) ٢(
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تنـــتظم حـــالتهم خصصـــت الحكومـــة العراقيـــة رواتـــب لكـــل بـــارزاني قـــادم مـــن الخـــارج مـــع مـــال 
دينـارا ، ولكـل شـخص  ٥٠دينـارًا ، والمتـزوج الـذي لـه أوالد  ٤٥مصطفى ، فللمتـزوجين راتـب 

ائــدين بــدون اســتثناء ، وباإلضــافة إلــى دينــارًا ، ويســرى ذلــك جميــع البــارزانيين الع ٣٥أعــزب 
ذلك فقد خصصت الحكومة رواتب لكل عائلة بارزانية كان قد سجن بعـض أفرادهـا فـي العهـد 

دينـــارًا، ويتقاضـــي الشـــيخ أحمـــد  ١٥٠إلـــى  ٥٠إلـــى  ٣٠البائـــد وتتـــراوح هـــذه الرواتـــب مـــا بـــين 
وهذه الرواتـب دينارًا ،  ٥٠٠ي البارزاني يتقاضدينارًا شهريًا، والمال مصطفي  ١٥٠البارزاني مبلغ 

مــن إلعمــار منطقــة بــارزان كمــا قامــت الحكومــة بتنفيــذ مشــاريع ، والثــورة الكرديــة معلنــة لــم تنقطــع 
   )١(".كهرباءتعبيد طرق وتوصيل 

كــان هــذا البيــان أو المــؤتمر الصــحفي الــذي ألقــاه عبــد الكــريم قاســم علــى الشــعب العراقــي      
عل مـن جانبـه منـذ بدايـة الثـورة ، أو االنتفاضـة الكرديـة لألكـراد بجميع طوائفه ، كان أول رد ف

  . م ، حيث كان ملتزمًا للصمت ١٩٦١بشمال العراق عام 
م ، كــان الثــوار أو البشــمركة قــد بســطوا ســيطرتهم ١٩٦١وفــي أواخــر الشــهر العاشــر مــن      

المعــروف أن  التامــة علــى منطقــة بــرواري ، ولــم يعــد فيهــا مــن يمثــل الســلطة الحاكمــة ، ومــن
أهــالي بــرواري يتكونــون مــن مســلمين ومســيحيين ، وكــان لهــم مــوقفهم المشــرف فــي جعــل هــذه 
المنطقــة تبــدو لــردح مــن الــزمن بمثابــة المقــر العــام لقيــادة الثــورة قــوات البشــمركة ، وفــي شــهر 
كانون أول من نفس العام كان الثوار قد قطعوا شـوطًا هامـًا فـي مجـال تعزيـز مواقعهـا وحققـت 

لسيطرة التامة وذاعت أنباء تلك النجاحات في سائر كردستان ، بخالف ما أدعاه عبد الكـريم ا
مــن القضــاء علــى الثــورة فــي مــؤتمره الصــحفي الــذي أخبــر فيــه العــراقيين أنــه تــم القضــاء قاســم 

  . على هذا التمرد وسحقه بسهولة فائقة 
فرســان "مرتزقــة أطلــق عليهــا اســم كــان عبــد الكــريم قاســم قــد قــام بإنشــاء فرقــة كرديــة مــن ال     

، قامـــت هـــذه الفرقـــة بمســـاعدة الجـــيش النظـــامي العراقـــي ، بـــل والقيـــام بأغلـــب " صـــالح الـــدين
المختلفـة فـي بدروب الجبال والكهـوف والممـرات الجبليـة العمليات البرية نظرًا للمعرفة التامة فيها 

                                            
: م نقالً عن أحمد فوزي ١٩٦١/  ٩/  ٢٣البيان الصحفي الذي ألقاه عبد الكريم قاسم من مكتبه بوزارة الدفاع يوم ) ١(

 .  ٨٠الحكومة الوطنية ومشكلة الشمال ، ص : والكتاب األزرق .   ١٨٢المرجع السابق ، ص 
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يسـاندون ويحـاربون ة علـى هـؤالء الـذين وأطلق األكراد الذين قاموا بالثور الشمال العراقي الكردي ، 
  . مع الحكومة ضد إخوانهم اسم الجاش 

كما أن استخدام هـذه الفرقـة جـاء بسـبب جعـل القـوات النظاميـة لطبيعـة األرض والطـرق       
والمســالك فضــًال عــن هبــوط معنويــات القــوات النظاميــة ، وعــدم خبــرتهم بحــروف العصــابات ، 

ل ار ، ولــم يكــن لهــم قضــية يحــاربون مــن أجلهــا ، وٕانمــا مــن أجــتجــاوزًا الســتخدام كلمــة األنصــ
   )١(.المال فقط 

كعادة الحروب والثورات هناك دائمًا جانب للمفاوضات والحلول السلمية ، فقد كان المـال      
مصطفى إلى هـذا الوقـت ال يريـد لألمـور أن تسـوء مـع الحكومـة المركزيـة ، وأن تتخـذ الحركـة 

حكومــة العراقيــة ، وأن ال تكــون الثــورة مــن أجــل الثــورة ، بــل أن تكــون الوجــه الهجــومي ضــد ال
  . من أجل تحقيق مطالب عادلة 

م موفــد مــن الحكومــة العراقيــة أمــر ١٩٦١وفــي هــذا االتجــاه اســتقبل المــال مصــطفى فــي      
البــارزاني بذكائــه اللــواء حســن عبــود للتباحــث معــه فــي آفــاق إجــراء محادثــات سياســية ، لكــن 

أن هذه الزيارة ال تعـدو أن تكـون مـؤامرة الهـدف منهـا تحديـد مكانـه ، والقيـام بقصـفه استوضح 
هـــذا المكـــان بالطـــائرات ، وقـــد صـــدق حدســـه فقـــرر تبـــديل مكـــان االجتمـــاع قبـــل ســـاعات مـــن 
انعقــاده ، حتــى انقضــت الطــائرات علــى الموقــع األول وقصــفته بشــدة ، وبــالرغم مــن فشــل هــذه 

رار قاســم علــى التعامــل بشــكل دمــوي مــع المــال ، فقــد اســتقبل المحاولــة والتــي أكــدت علــى إصــ
م ، وهـو قائـد قـوات الميـدان العراقـي ١٩٦٢المال البارزاني مبعوث آخر من قاسـم فـي حزيـران 

، لكـــن الحكومـــة العراقيـــة حســـب بعـــض األكـــراد وأرائهـــم رأت أن هـــذا إنمـــا يـــدل علـــى ضـــعف 
ا دفـــع إلـــى تشـــديد الحكومـــة لحمالتهـــا موقـــف المـــال السياســـي وهشاشـــة قدراتـــه العســـكرية ، ممـــ

   )٢(.ونهائيورفض كل فرصة مناسبة للتوصل إلى سالم عادل العسكرية 

                                            
 .  ٤٥ـ  ٤١مسعود مرجع سابق ، ص ) ١(
كردستان واألكراد الحركة القومية الزعامة السياسية أدريس بازراني نموذجاً ، دار ئاراس للطباعة : سامي شورس ) ٢(

البارزاني والحوار السياسي ، مؤتمر الذكرى التسعين : ، نعبد الكريم فندي . ٨٩، ص  ٢٠٠١،  ١والنشر ، أربيل ، ط 
 .  . م ١٩٩٧حه بات كردستان ،  ١الخالد ، ط د البارزاني لميال
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وأخيرًا فقد فضل قاسم اللجوء إلى استخدام القوة ورفض الحوار وحل المشاكل مع العيادة      
دســتور الكرديــة ، وٕايجــاد الحلــول للقضــية الكرديــة حســب مــا نصــت عليــه المــادة الثالثــة مــن ال

ظن قاسـم أن اللجـوء إلـى السـالح سـينهي األزمـة خـالل أيـام ، ويصـغر كـل العراقي المؤقت ، 
معــارض لسياســـاته فــي الـــبالد ، لكـــن حســاباته تلـــك كانــت خاطئـــة وبعيـــدة عــن واقـــع الحـــال ، 

تمـوز ،  ١٤وكانت تلك الحرب في كردستان من أحد أهم العوامل التي أدت إلى اغتيـال ثـورة 
م لضـرب الحركـة الكرديـة ١٩٦١أيلـول  ٩بدفعه المزيـد مـن قطاعـات الجـيش فـي لقد رد قاسم 

لتشــــمل كافــــة أرجــــاء  وهكــــذا امتــــدت المعــــارك وتوســــعت، مســــتخدمًا كافــــة األســــلحة والطــــائرات 
  )١(.كردستان 

وترى الباحثة مخالفة هذا الرأي القائل بقيام قاسم باستخدام السالح بعد أن رفض الحلول      
مـــا نعلـــم أن قاســـم منـــذ أن تـــم إعـــالن اإلضـــراب العـــام ، وبدايـــة أحـــداث الحركـــة الســـلمية ، فك

المســـلحة الكرديـــة ، وهـــو يتهـــاون أو يتـــروى فـــي اســـتخدام الســـالح حتـــى ال يكـــون قـــد اســـتخدم 
الجـــيش العراقـــي فـــي إخمـــاد حركـــة داخليـــة ، فتنشـــب بـــذلك حربـــًا أهليـــة ، أو حتـــى ال يكـــون 

صـــف بـــاألعزل ، لكنـــه اضـــطر إلـــى اســـتخدام اســـتخدام قطاعـــات مـــن الجـــيش ضـــد شـــعب يو 
الســالح عنــدما تأكــد لــه أن هنــاك مســاندة خارجيــة لألكــراد ســواء كانــت تلــك المســاندة مــن دول 

  . الجوار أو من الدول الغربية والكتلة الشرقية أيضًا 
   : األكراد بين المؤيد والمعارض للثورة 

ثوراتهم ، حيث كـان أغلبيـتهم يعرفـون انقسم األكراد بين مؤيد ومعارض على مدى تاريخ      
األكراد في العـراق المنطقة الضيقة التي يسكنها تمامًا استحالة إقامة حكومة أو دويلة كردية في 

الجوار مثل تركيا والتي تنكر وٕانما تكمن مشاكلهم مع دول ، إن األكراد ال توجد بينهم مشكلة ، 
د العنصــر الكــردي وتطلــق علــيهم أتــراك علــى األكــراد أي حقــوق قوميــة ، بــل تنكــر حتــى وجــو 

وكــذلك الحــال فــي إيــران ، والواقــع أن الثــورات الكرديــة دائمــًا مــا تنتهــي علــى أيــدي الجبــال ، 
األكـــراد أنفســـهم ، كحـــال هـــذه الثـــورة التـــي انتهـــت علـــى يـــد قائـــدها عنـــدما وقـــع اتفاقيـــة مـــارس 

   )٢(.مع الحكومة العراقية آنذاك  م١٩٧٥
                                            

 .  ١٢٠مرجع سابق ، ص : خليل جندي ) ١(
 .  ٢٢٠المرجع السابق ، ص : أحمد فوزي ) ٢(
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م ، أعلن العديـد مـن زعمـاء ١٩٦١نشبت الحركة المسلحة الكردية عام  عندما قامت أو      
القبائــل الكرديــة والــذين لهــم نفــوذهم الواســع فــي منــاطقهم عــن تأييــدهم إلجــراءات الحكومــة ضــد 
ــــرواريين  ــــاريين والب ــــة ـ الزيب ــــة الريكــــانيين والهركي ــــال قبيل ــــارزاني وأنصــــاره أمث مصــــطفى الب

نـوا أن المـال مصـطفى ال يمثـل األكـراد ، بـل يمثـل فئـة متعاونـة والبريفكانيين والسورجية ، وأعل
من الشيوعيين ، وأن طموح البارزاني يتمثل في الزعامة على األكـراد ال أكثـر وال أقـل ، وذلـك 

   )١(. ائل اإلرهاب ضد هذه القبائل على الرغم من كل ما استخدم الثائرون من وس
فـي العـراق بـالظهور علـى السـاحة العراقيـة ، فإنهـا  منذ أن بـدأت الحركـة القوميـة الكرديـة     

فشــلت فــي أن تكســب تأييــد بقيــة أفــراد الشــعب العراقــي ، ويرجــع ذلــك إلــى محدوديــة األهــداف 
م أن أدرج الحـــــزب ١٩٥٣التـــــي كانـــــت تطرحهـــــا هـــــذه الحركـــــات ، فلـــــم يحـــــدث إال فـــــي عـــــام 

  . ي المشترك في العراق الديمقراطي الكردستاني في شعاراته شعارًا النضال العربي الكرد
عراقــي م المســلحة بأنهــا تمثــل ثــورة رفــض الشــعب ال١٩٦١ثــورة أو اعتبــر األكــراد حركــة      

   )٢(. لحكم قاسم الدكتاتوري 
  

   تحيات مع
   حسنين كمال محمد

   بالزقازيق والتصوير للكمبيوتر 
  ٠١٢/ ٤٩٨٣١١٣ محمول : ت

  

   

                                            
 .  ٣٤١مرجع سابق ، ص : محمود الدرة ) ١(
 . لبارتي السوري على موقع ا. م١٦/٣/١٩٦٢بيان الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد إعالن الثورة ، بتاريخ ) ٢(



١٧٩ 
 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الثورة الكردية ودول الجوار والغرب 
  

  .م ١٩٦١ام ـردية عـورة الكـي في الثـدور اإليرانـال:  أوًال 
 . م١٩٦١ام ـراق عـردية بالعـورة الكـانيا والثـبريط:  ثانيًا 

  . م١٩٦١االتحاد السوفييتي والثورة الكردية بالعراق عام :  ثالثًا 
  .م ١٩٦١ي من الحركة الكردية وحركة عام الموقف العرب:  رابعًا 

  م أثنـاء١٩٦١مشكلة الحدود بين العـراق والكويت عام : خامساً 
  .الحركة الكردية وتأثيراتها 
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   ) م١٩٦١الدور اإليراني في الثورة الكردية عام ( 
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  : مقدمـــة 
لنســـبة للعـــالم ، فـــإلى جانـــب أنهمـــا دولتـــان فـــي منطقـــة اســـتراتيجية هامـــة با إيـــران والعـــراق     

دولتان إسالميتان ، تكاد تكون على نفس المذهب الديني ، أال وهو المذهب الشيعي ، إال أن 
ذلك لم يكن ليمنع أن تكون هنـاك فتـرات طويلـة مـن العالقـات المتـوترة ، بـل تصـل إلـى درجـة 

ية ، ولهـــا منـــاطق نفـــوذ الحـــروب أحيانـــًا ، وكانـــت إيـــران مركـــز اإلمبراطوريـــة الشـــيعية الصـــفو 
وحماية لم تكن تدخل ضمنها العراق التي كانت تابعة للدولة العثمانية السـنية المـذهب، األمـر 

أجـل السـيطرة علـى العـراق وغيرهـا مـن الذي أدى إلى وقـوع ونشـوب حـروب بـين الـدولتين مـن 
ســتان بينهــا ، منــاطق النفــوذ ، حتــى تــم تقســيم المنــاطق الشــمالية مــن العــراق ، والمعروفــة بكرد

فأخذت أو حصلت إيران على ربع كردسـتان ، البـاقي دخـل فـي حـوزة الـدول العثمانيـة ، وظـل 
الحال هكذا إلى أن قامت الحـرب العالميـة األولـى ، وانتصـر الحلفـاء وأجبـروا الدولـة العثمانيـة 

ولـة التـي على التنازل عن ممتلكاتها في الشرق ، فـتم تقسـيم كردسـتان بـين إيـران والعـراق ، الد
م علـــى يـــد بريطانيـــا وتركيـــا مـــع وجـــود مســـاحة فـــي أرمينيـــا ١٩٢٠تـــم إنشـــاؤها حـــديثًا ف عـــام 

  . السوفييتية 
وفـــي إيـــران تـــم القضـــاء علـــى األســـرة الحاكمـــة وأعلـــن رضـــا خـــان نفســـه شـــاه علـــى إيـــران      

 ومــن. م ١٩٧٩م إلــى عــام ١٩٢٥الحاكمــة فــي إيــران منــذ عــام مؤسســًا بــذلك األســرة البهلويــة 
جـــة المعـــروف أن إيـــران بهـــا أقليـــة قوميـــة كرديـــة ، لكنهـــا ال تتمتـــع بالشخصـــية الكرديـــة ، نتي

الجمهوريــة الطريقــة التــي تــم بهــا القضــاء علــى ، ودليلنــا لــذلك لتعســف الســلطات ضــد هــذه األقليــة
، م ١٩٤٦الوليــدة التــي تــم إنشــاؤها فــي مهابــاد مدعومــة مــن االتحــاد الســوفييتي الســابق عــام 

بجمهورية مهاباد الكردية ، والتي لم تسـتمر أكثـر مـن أحـد عشـر شـهرًا ، ونفـذ حكـم  والمعروفة
اإلعــدام فــي قادتهــا أمثــال الفارســين مــن مهابــاد أمثــال المــال مصــطفى البــارزاني الــذي فــر إلــى 

إلــى العــراق مــع قيــام ثــورة االتحــاد الســوفيتي ، وظــل هنــاك حــوالي اثنــي عشــر عامــًا ، هــم عــاد 
م ، وٕاعالن الجمهورية وٕاصدار العفـو عـن كـل المنفيـين خـارج العـراق ١٩٦٨يوليو / تموز ١٤

   . وٕاخراج المعتقلين من السجون 
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بــدأت العالقــات الدبلوماســية بــين العــراق وٕايــران أبــان العهــد الملكــي فــي العــراق ، فتأسســت     
، بنـــاءًا علـــى وجـــود ساســـة إيـــرانيين عقـــالء م ١٩٣١أول مفوضـــية العـــراق فـــي طهـــران عـــام 

رغبـــون فـــي إقامـــة عالقـــات أخويـــة مـــع العـــراق ، نـــإلى جانـــب رغبـــة الشـــاه نفســـه عـــن إقامـــة ي
عالقات ودية مع العراق بما يخدم مصالحه ، السيما وأن هنـاك جاليـة إيرانيـة كبيـرة العـدد فـي 
العراق وتحتاج لممثل رسمي يرعـى مصـالحها ، كـذلك لرغبـة الشـاه فـي تعميـق النفـوذ اإليرانـي 

  . بالعراق 
أمــا بالنســبة إلــى المســألة الكرديــة فإنهــا ذات أهميــة كبيــرة بالنســبة إلــى إيــران ألنهــا كانــت      

تناهض هذه المسألة ولديها العـزم علـى القضـاء عليهـا مـع مـا يقابـل ذلـك مـن الساسـة العراقيـة 
  )١(. ي التعامل على عكس اإليرانيينتجاه األكراد من سياسة ودية ودبلوماسية ف

ب وشد بين الطرفين خاصة فيما يتعلق باألكراد ، فتارة يسـاعد إيـران أكـراد ظل هناك جذ     
العراق ضد الحكومة العراقية ، وتارة أخرى يحاول العـراقيين تأييـد أكـراد إيـران ، وٕان كـان ذلـك 
لم يحدث كثيرا ، حيث كـان دائمـًا أكـراد العـراق هـم الثـائرين وتسـاعدهم إيـران بـل وتمـد لهـم يـد 

  . أهدافها في شغل الحكومة العراقية في مشاكلها الداخليةالعون لتحقيق 
، فكانـت فتـرة سـنوات لحلـف المركـزي المعـروف بحلـف بغـداد دخل العراق وٕايران ضـمن ا     
م إلى ١٩٥٥م أكثر فترات تحسن العالقات بينهما بعد دخولهما في العام ١٩٥٨م إلى ١٩٥٥

مـن شـك أنـه كـان وراء هـذا الحلـف فضـًال  الحلف الذي تسمى باسم العاصمة العراقية ، وليس
وكــان هنــاك عمــا صــور وأشــيع بأنــه ضــد الخطــر الشــيوعي الــذي يمثلــه االتحــاد الســوفيتي ، 

نـت والتـي كا ظم لحركـة القوميـة العربيـة ، والتـي قادتهـا القـاهرة الخطر الذي مثلـه النمـو المتعـا
   )٢(.قد شنت حملة عنيفة ضد الحلف 

قـــد شـــهد أســـباب تزايـــد القلـــق فـــي بغـــداد وطهـــران مـــن جـــراء قيـــام  م١٩٥٨وٕاذا كـــان عـــام      
الجمهورية العربية المتحدة ، فإن ما حدث من اهتمام إيران المتزايد نحو الخليج بعد الثورة في 

م رغــم أن هــذه الثــورة لــم ينــتج عنهــا مضــاعفات أو مخــاطر تهــدد ١٩٥٨تمــوز  ١٤العــراق فــي 
                                            

، ص م ١٩٦٩ دار الكاتب ، بيروت ) رن من تاريخ العراق والقضية العربية نصف ق( مذكرات : توفيق السويدي ) ١(
٢١٨  . 

 . م١٩٨٢التطورات السياسية في اإلمارات العربي ، منشورات ذات السالسل ، الكويت :  محمد حسن العيدروس) ٢(
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، قــب بحــذر التحركــات والتغيــرات فــي السياســة العربيــة أمــن إيــران ، ورغــم ذلــك فإنهــا بــدأت ترا
، حيـــث تميـــزت تلـــك الفتـــرة بعـــدم االســـتقرار والتقلـــب فـــي ســـواء مـــع العـــراق وغيـــره مـــن الـــدول 

النزاع ، سواء كان الحدودية فـي منطقـة شـط العـرب السـهلية علـى العالقات إلى درجة حدوث 
  )١(.رأس الخليج العربي ، أو في منطقة عربستان 

الخالف الذي نشب بين عبد الكريم قاسم وبين  في الزوال بعدغير أن هذا الكابوس أخذ      
دم قيـام ل الوسائل، حتى تضـمن عـالجمهورية العربية المتحدة ، والذي شجعته إيران بدورها بك

، وتكون منـافس قـوي لهـا ، وذلـك د مصالحها في منطقة الشرق األوسطدولة اتحادية قوية تهد
عيين ، تماد عبد الكريم قاسم في محاربته الجمهورية العربيـة المتحـدة علـى الشـيو بالرغم من اع

سواء لما حدث ، ، وكأن الخطر العربي قد أخذ في االنقشاع ولم يمض وقت طويل حتى بدأ 
م ، أو مـن ١٩٦١من تفكك الجمهورية العربية المتحدة بعد الحركة االنفصالية في سوريا عـام 

راقــي لطــرح قضــية ضــم الكويــت لــه بمناســبة إعــالن الكويــت اســتقاللها ، جــراء توجــه النظــام الع
م حـين تـم اإلطاحـة ١٩٦٣م استمرت حتـى عـام ١٩٦١األمر الذي تسبب في أزمة كبيرة عام 

   )٢(. بعبد الكريم قاسم نفسه 
إن دل هـــذا فإنمـــا يـــدل علـــى أن مشـــاكل العـــراق الداخليـــة والخارجيـــة طالمـــا أنهـــا كانـــت      

في جانب العالقات مع الدول العربية مـن ناحيـة السـوء ، فإنهـا تكـون بـالطبع  مشكالت تصب
في مصلحة إيران نفسها، والتي دائمًا ما تكون مصالحها مع سوء العالقات العراقية مع الدول 
العربية األخرى ، وخاصة فيما يخص الجمهوريـة العربيـة المتحـدة ، والتـي كـان وجودهـا يـؤرق 

لدعائيــة العنيفــة التــي شــنتها ضــد حلــف بغــداد ، والــذي كانــت إيــران مــن إيــران بســبب الحملــة ا
واســتغلت إيــران سياســتها الخارجيــة واإلقليميــة منهــا ، خاصــة نحــو الخلــيج العربــي  . مؤسســيه 

أكبــر اســتغالل للمســألة الكرديــة فــي توظيــف هــذه المســألة ، أو المشــكلة داخــل العــراق للضــغط 
لحها الخاصة فـي منطقـة شـط العـرب ، تلـك المسـألة التـي على الحكومة العراقية لتحقيق مصا

                                            
، رسالة ماجستير ) ١٩٥٣/١٩٧٩(في إيران في عھد الشاه محمد رضا بھلوي التسلح سياسة : ھالة محمد مدبولي ) ١(

 .  ٩٤معھد الدراسات والبحوث األسيوية ، جامعة الزقازيق ، ص م ، ١٩٩٩
العالقات اإليرانية بمصر والعراق ـ العالقات العربية اإليرانية ، معھد البحوث والدراسات : يونان لبيب رزق . د) ٢(

 .  ١٢٠، ص  الدول العربية العربية ، جامعة 
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ــــدولتينلطالمــــا أرقــــت الحكومــــة اإليرانيــــة لســــنوات ، وتســــبب ، ت فــــي اشــــتعال الحــــروب بــــين ال
أعـداء األمـس السـتخدامهم فـي وهي المسـألة الكرديـة وتـم التعـاون بـين واستغلت هذه المسألة أال 
   )١(.البارزاني ق ، وهو المال مصطفى إذاعة القالقل داخل العرا

   : م الكردية في العراق ١٩٦١وثورة  إيران
م فـــي العــراق صـــداها بالنســـبة للمســألة الكرديـــة حيـــث ١٩٥٨تمـــوز  ١٤كــان نجـــاح ثــورة      

حظي األكراد بعد نجاحها بالدعم والحرية الكبيرة ، مما أثـار حفيظـة الحكومـات المجـاورة التـي 
إيـران فـي سـقوط النظـام الملكـي الحليـف لـه ضـمن  تحكم أقليات كرديـة أخـرى ، فلقـد وجـد شـاه

حلف بغداد ، ووصول حكم وطن متحالف مع الشيوعيين والحزب الديمقراطي الكردستاني فـي 
العــــراق ، كــــان لــــذلك مؤشــــره الخطيــــر ، فاتخــــذ الشــــاه خطــــوات منهــــا محاولتــــه التخفيــــف مــــن 

امج اإلذاعيـــة المضـــايقات التـــي يفرضـــها علـــى أكـــراد إيـــران عـــن طريـــق تخصـــيص بعـــض البـــر 
، تـــم اتجـــه الشـــاه إلـــى  )٢(ســـتانباللغـــة الكرديـــة ، والســـماح بإصـــدار صـــحيفة كرديـــة باســـم كرد

سياسة أخرى وهي كسياسة قاسم في تجميع العشائر المتضررة مـن قـوانين اإلصـالح الزراعـي 
  . في العراق الجمهوري الستخدامهم ضد النظام الجديد القابع ببغداد 

م فرصـتها الذهبيـة حيـث تمكـن الشـاه محمـد رضـا ١٩٦١ران فـي عـام ومن ثم وجـدت إيـ      
بهلــوي مــن اســتغاللها ، وذلــك عنــدما بــدأت الحركــة الكرديــة المســلحة فــي كردســتان العــراق ، 
حيث وجد أن بإمكانه إضعاف النظام العراقي بقيادة عبـد الكـريم قاسـم عـن طريـق القيـام بـدعم 

سيســـاعد كـــرد د المســـاعدة ألكـــراد إيـــران فطالمـــا أنـــه الحركـــة الكرديـــة العراقيـــة ، حتـــى ال تمديـــ
حيــث كــراد إيــران ، وهــم أكــراد العــراق العــراق ، فإنــه يضــمن إغــالق الملجــأ الــذي يحتمــي بــه أ

فــي العــراق آنــذاك صــدام حســين ، نجحــت هــذه السياســة فــي إدامــة الحركــة الكرديــة المســلحة 
نــع المــال مصــطفى البــارزاني الخنــاق علــى أكــراد إيــران مووصــل الشــاه إلــى هدفــه حيــث ضــيق 

   )٣(.إتباعه من إثارة أكراد إيران أو التدخل في شئونهم الداخلية 

                                            
 .  ١٣٧م ، ص ١٩٨٢مدافع آية هللا ، القاھرة ، دار الشروق ، : محمد حسنين ھيكل ) ١(

(2) Saad Jawad, Iraq , Iraq and the Kurdish questian 1958 – 1970 , London , 1981, p.293. 
دراسات في المشرق العربي المعاصر دار الكتاب : محمد حسن العيدروس ،  ٦٤مرجع سابق ص : سعد ناجي جواد ) ٣(

 .  ٢٦٩م ، ص ٢٠٠٠جامعة الكويت ، عام  الحديث ،
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وترى الباحثة أن أكراد إيران قد وقع عليهم ظلـم بـين مـن زعـيم كـردي مـثلهم ، وهـو المـال      
مصــطفى بالبــارزاني ، إال أن السياســة تغيــر المواقــف حتــى بــين األشــقاء ، فمصــلحة البــارزاني 

ي ذلــك الوقــت قــد تالقــت مــع أهــواء الشــاه فــي ضــرب الحركــة القوميــة الكرديــة فــي إيــران ، فــ
 ١٤وكــذلك هــدف شــاه إيــران مــن زعزعــة أركــان الجمهوريــة العراقيــة الحديثــة النشــأة بعــد ثــورة 

  . م ١٩٥٨تموز يوليو 
م كــان جــالل الطالبــاني عضــو المكتــب السياســي للحــزب الــديمقراطي ١٩٦١وبحلــول أيلــول    
لكردستاني في ذلك الوقت ، قد نجح مـع عمـالء السـافاك وهـو جهـاز المخـابرات اإليرانيـة فـي ا

  )١(.حشد عدد كبير من اإلقطاعيين األكراد ضد حكم عبد الكريم قاسم 
وحيــث أن إيــران وجــدت أن مصــالحها أصــبحت تقتضــي التحــرك صــوب اســتثمار الورقــة      

ث كـان نظـام عبـد الكـريم قاسـم قـد دخـل مـع إيـران الكردية في العراق بما يفيـد مصـالحها ، حيـ
في صارع جديد على الجذور في منطقة شـط العـرب ، والواقـع أن إيـران فـي ظـل الشـاه محمـد 

  )٢(.يًا من أمنها االستراتيجي رضا بهلوي رأت في العراق جزءًا حيو 
نـت تشـكل تمتد حـدود الـدولتين المشـتركة لمسـافة تصـل إلـى أكثـر مـن ألـف كيلـومتر ، كا     

فـــي نقـــاط عـــدة خاصـــة فـــي شـــط العـــرب ومنطقـــة منـــدلي وخـــانقين النقطتـــين الكـــرديتين أســـبابًا 
م ١٩٣٧لخالفــات غيــر قليلــة منــذ التســوية التــي فرضــتها بريطانيــا علــى الــدولتين فــي اتفاقيــة 

حــول شــط العــرب ، أضــف إلــى ذلــك التوافــق المــذهبي بــين الــدولتين مــن حيــث غلبــة المــذهب 
إلــى وجــود ســنيين فــي العــراق وهــي التــي تحكــم ممــا كــان يبعــث علــى القلــق  الشــيعي باإلضــافة

  . والمخاوف المتبادلة 
مـــن اتســـاع نفـــوذ االتحـــاد الســـوفيتي الســـابق فـــي الشـــرق كانـــت إيـــران مفرطـــة الحساســـية      

األوسط ، فلم تنسى دوره في دعم وٕانشاء جمهوريتي أذربيجان ومهاباد الكردية علـى األراضـي 
ركـــة ، كـــذلك مشـــكلة عربســـتان التـــي أثارهـــا قاســـم قـــد جعـــل حكومـــة طهـــران تؤيـــد حاإليرانيـــة 

   )٣(.العصيان في الشمال العراقي 
                                            

 . م ١٠/١٠/٢٠٠٤، وجريدة األھرام ،  ٤٥مرجع سابق ، ص :  كمال مجيد ) ١(
 .  ١٠مرجع سابق ، ص : مسعود بارزاني ) ٢(
 .  ٢٨٩، ص ١٩٧٩األنجلو المصرية ، القاھرة صالح العقاد ، المشرق العربي المعاصر ، ) ٣(
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شــيعة الخيــار الكــردي أمــاله يقــين اإليــرانيين أن نظــرائهم مــن والواقــع أن التوجــه اإليرانــي نحــو    
الطـائفي عـن برفع التمييز نظرًا ألصوله المذهبية الشيعية ، ووعوده العراق تحولوا إلى تأييد قاسم 

أدت  م١٩٥٨تمـوز  ١٤فـي حـين أن التصـفية الدمويـة للعائلـة المالكـة فـي صـبيحة ، العراقيين كافـة
وبريطانيـا وصـعوبة االسـتفادة مـنهم إلى تشتت شمل الضباط الملكيين وهروبهم إلى لبنـان واألردن 

خطتهــا المتعلقــة فــي فــي ظــل هــذا لــم تجــد طهــران مــن خيــار لتطبيــق فــي إعاقــة تجربــة قاســم ، 
   .)١(الكرد المساعدة لإلطاحة بزعيم الثورة العراقي سوى اللجوء على 

لم يكن ذلك مبعثه الوقوف إلى جانب األكراد ، فـإيران لـديها أقليـة كرديـة ال تعتـرف بهـا       
  . ، بل تتخذ ضدها أقصى أنواع المضايقات واالضطهادات 

محمد حسنين هيكل فـي سلسـلة مقـاالت بصـراحة ي الكاتب الصحفوفي حديث للشاه مع      
 رحلـة األخيـرةالثـورة الكرديـة حتـى الم تإن إيران قـد سـاعد ":  في الصحافة اللبنانية قال الشاه

أننـي الثورة ، ومن الواضح  انهارتمدهم بالمساعدة ، وعندما أوقفناها يوكنا الوحيدين الذين ، 
، فلدينا في إيران أقلية كردية كبيرة ، لكـن الكردية  أكن أرغب في بعث المسألةلم  ـأي الشاه  ـ

، كـــذلك اســـتنزاف  )٢(ارة االضـــطرابات الداخليـــة لهـــاكانـــت الرغبـــة هـــي صـــفع حومـــة بغـــداد وٕاثـــ
الكثيــر مــن طاقــات العــراق ممــا أدى إلــى تــأثيرات نفســية ســلبية تراكمــت لــدى العــراق بســبب مــا 

  . "عاناه اقتصاديًا وعسكريًا نتيجة هذه الثورة 
وكان قد تأكد للشاه وحلفاؤه الغربيين القـدرة القتاليـة لعشـيرة البـارزاني ، خاصـة عنـدما قـام      

م ضد حكم عبد الكريم ١٩٥٩آذار مارس  ٩عصيان أو تمرد العقيد عبد الوهاب الشواف في 
قاسم ، الذي كـان مـدعومًا مـن الجمهوريـة العربيـة المتحـدة ، والـذي لـم يسـتطيع قاسـم السـيطرة 

يـــه عـــن طريـــق الجـــيش ، فاســـتعان بـــالمال مصـــطفى والـــذي بـــدوره أرســـل بعـــض قواتـــه مـــن عل
   )٣(.شمركه فقضت على العصيان تمامًا البي

  م في اندالعها قد اعتمدت على التحريض ١٩٦١وترى الباحثة أن الثورة الكردية عام      
                                            

 .  ٨٦ص مرجع سابق ، : سامي شورس ) ١(
م ، من مدافع آية ١٦/٣/١٩٩٨٣مجموعة مقاالت بصراحة ، جريدة السفير اللبنانية ، بتاريخ : محمد حسنين ھيكل ) ٢(

 . هللا لمحمد حسنين ھيكل 
 .  ٢٩٩دراسات في المشرق العربي ، مرجع سابق ، ص : محمد حسن العيدروسي ) ٣(
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، أو حتى العربي ضد الخارجي سواء الفارسي منه أو البريطاني والغرب مع الواليات المتحدة 
الحكم ، وعندما توقف هذا التأييد والمسـاعدات الماديـة منهـا والعينيـة فـإن الثـورة أو الحركـة قـد 
فشـــلت ، وتنكـــر لهـــا كـــل المحرضـــين عنـــدما اتجهـــت مصـــالحهم باتجـــاه آخـــر ، ممـــا أدى إلـــى 

وأعضـاء  حدوث انقسامات داخلية بين أعضاء القيادات الكردية ، مثل ما حدث بين البارزاني
  . لديمقراطي الكردستاني المختلفة داخله اللجنة المركزية للحزب ا

رغــم هــذا االتجــاه نحــو األكــراد ، إال أن إيــران لــم تكــن تنظــر بوديــة تجــاه البــارزاني ، نتيجــة    
لــدوره فــي جمهوريــة مهابــاد ، وأحكــام اإلعــدام التــي صــدرت ضــده مــن المحــاكم اإليرانيــة بعــد 

هوريـــة قصـــيرة العمـــر ، باإلضـــافة إلـــى إقامتـــه الطويلـــة فـــي االتحـــاد القضـــاء علـــى تلـــك الجم
إلـى االتحـاد  ١٩٦٠، كذلك زيارته في الخامس عشـر مـن أكتـوبر عـام جئاً السوفيتي السابق ال

، والـذي تـم اسـتقباله  الثـورة البلفشـفية تالسوفيتي بناء على دعوة رسمية للمشـاركة فـي احتفـاال
وعي الســــوفييتي نيكيتــــا هم األمــــين العــــام للحــــزب الشــــيهنــــاك مــــن كبــــار المســــئولين بمــــن فــــي

   )١(.خروتشوف 
وعــن طريــق إيــران بــدأت العالقــات مــع الكيــان الصــهيوني القــائم علــى أشــالء فلســطين ،      

حيث أن المال مصطفى البارزاني كان يريـد الوصـول إلـى الواليـات المتحـدة األمريكيـة ، فوجـد 
  . ل ـ من خالل إقامة عالقات قوية مع هذا الكيان أن ذلك يتم عن طريق إيران ـ إسرائي

وعندما التحق المال مصطفى البارزاني بجبال بارزان كي يركز نشاطه بعد إعـالن الثـورة      
في ذلك الوقت ، كان هناك شخصية كردية كانـت مسـئولة عـن االتصـاالت بـين االسـتخبارات 

والســافاك جهــاز المخــابرات ) لباراســتن با( المحليــة للحــزب الــديمقراطي الكردســتاني المعــروف 
اإليراني من جهة ، والموسـاد اإلسـرائيلي ، والسـي آي إيـه األمريكـي لـدعم البـارزاني فـي حربـه 
ضــد الســلطة العراقيــة العربيــة ، وازداد اهتمــام إســرائيل بمــا يــدور فــي كردســتان العــراق ، حيــث 

قص الــــذي يعانيـــه األكــــراد إلـــى إســــرائيل معلومـــات عــــن الـــن) بــــديرخان ( نقـــل هــــذا الشـــخص 
المقـــاتلين مـــن ســـالح وذخيـــرة وغيـــره ، وطلـــب المســـاعدات اإلســـرائيلية ، وبنـــاًء علـــي ذلـــك تـــم 

ألـــف دينــار لنشــاطات هـــذا الرجــل عـــن طريــق إيــران ، حيـــث قــام بشـــراء  ٢٠تخصــيص مبلــغ 
                                            

 .  ٨٦مرجع سابق ، ص : سامي شورس ) ١(
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أحمـد أجهزة راديو لالتصال بين قادة الثـورة ومراكـز النشـاطات الكرديـة ، كـذلك  كـان إلبـراهيم 
لتقـــديم العـــون إلـــى  ســـكرتير عـــام الحـــزب دوره فـــي التنســـيق مـــع جهـــات إســـرائيلية فـــي أوروبـــا

  .  )١(البارزاني 
وعــن تلــك العراقــة التــي ربطــت بــين المثلــث األكــراد ـ اإليــرانيين ـ اإلســرائيليين ، وعالقــة      

ذا الوضـع قـائًال م ، يرى أحد المؤرخين هـ١٩٦١إسرائيل بالثورة الكردية في شمال العراق عام 
ومـدافعًا عــن العالقــات الكرديــة اليهوديــة ، واصــفًا إياهـا بأنهــا الجيــدة المتينــة ، حيــث أن هــؤالء 

إال بعض الشذرات العالقات ، ولم يعكر صفو  االجتماعي الكردياليهود كانوا جزءًا من النسيج 
م الكرديـة ، ١٩٦١ل القليلة ، والتي تحدث بين أي فئتين فـي أي مجتمـع ، لكـن بعـد ثـورة أيلـو 

والتــي قادهــا المرحــوم مــال مصــطفة البــارزاني ، بــدأت تظهــر فــي األفــق تــدخالت إســرائيل فــي 
، فعنـدما  )٢(كـردي كـان بحاجـة إلـى دعـم خـارجيالشأن الكردي ، وهذا مرده إلى أن الشعب ال

 بخــل األشــقاء العــرب عــن دعــم األكــراد المظلــومين فــي وجــه آلــة الجــيش العراقــي الرهيبــة فــي
سنوات الستينيات ، بدأت إسرائيل تظهر عـن طريـق إيـران مـن خـالل العالقـات القوميـة نتيجـة 

م ، وتظهـــر مســـاندتها للمقـــاتلين األكـــراد مـــن أجـــل ١٩٤٨العتـــراف الشـــاه بقيـــام إســـرائيل عـــام 
حيث كان مال مصطفى يبغي من الوساطة اإلسرائيلية الوصول إلى أمريكـا ، حيـث . حريتهم 

  .  )٣(!!راق الحل بيد أمريكا كان يعرف بأن أو 

وتــرى الباحثــة أن تبريــر العالقــات اإلســرائيلية الكرديــة، بــأن العــرب لــم يســاندوا أشــقاءهم      
الكــرد فــي ثــورتهم ضــد دولــة عربيــة ، ورغبــتهم فــي اقتطــاع جــزء مــن هــذه الدولــة القامــة دويلــة 

بــإجراءات مــن شــأنها إعــادة  كرديــة ســريعًا مــا تقــع فريســة إلســرائيل وغيرهــا ، وقيــام هــذه الدولــة
االســتقرار لمكانــة أرجــاء هــذا البلــد ، فــإن ســمح ألكــراد العــراق بالقيــام بإنشــاء دولــة فــي شــمال 
العراق ، فإن أكراد سوريا أيضـًا سـيطالبون ومعهـم كـرد إيـران وتركيـا بمـا حصـل عليـه إخـوانهم 

                                            
الموساد في العراق ودور الحوار ، ترجمة بدر عقيلي ، والكتاب منشور على شبكة االنترنيت حول : كديمون شلومو ت) ١(

  . األكراد وإسرائيل : بعنوان  .www. Iraqi News. Comإسرائيل واألكراد 
اريخ اذ التفوست مرعي است. م والحديث مع د٢٠٠٨/  ٩/  ٢١قناة الجزيرة ، بتاريخ : برنامج المشھد العراقي ) ٢(

  .www. Aljazera. Netك ، العراق الحديث والمعاصر بجامعة دھو
على أرحلة مصطفى البارزاني ( قناة الجزيرة مع اليعيزر تسفرير مسئول بالموساد سابقاً : برنامج تحت المجھر ) ٣(

 . م ٢٠٠٧/  ٣/  ١٨، بتاريخ  ٢االتحاد السوفيتي ج 
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عامـة ، لكـن مسـاعدات  في العراق ، وبالتالي ستعم حالة من عدم االستقرار في دول المنطقـة
إســـرائيل لألكـــراد خاصـــة العـــراقيين لـــم تكـــن مـــن أجـــل مســـاندتهم فـــي الحصـــول علـــى حقـــوقهم 
القومية، أو من باب تعاطف إسـرائيل مـع األكـراد، وٕانمـا كـان مـن أجـل تقـويض أمـن واسـتقرار 
 دولـــة كبـــرى مثـــل العـــراق لهـــا ثقلهـــا فـــي مســـاندة القضـــية الفلســـطينية ، وكمـــا أن العـــراق يـــدخل

  .  ضمن الحلم الصهيوني في إنشاء إسرائيل الكبرى والتي تمتد من النيل إلى الفرات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) م الكردية شمال العراق١٩٦١بريطانيا والغرب وثورة ( 
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منــذ أن بـــدأ اهتمـــام المملكـــة المتحـــدة أو بريطانيــا العظمـــي اإلمبراطوريـــة التـــي ال تغيـــب       
امهــا بــالتطلع إلــى مــا وراء حــدودها الضــيقة، وبنــاء إمبراطوريــة عنهــا الشــمس منــذ أن بــدء اهتم

مكــون مــن آســيا وأفريقيــة ، أمــا  عظمــى بــدأت تتطلــع إلــى كــل منــاطق العــالم القــديم ، فيمــا هــو
بالنســبة للمنــاطق اآلســيوية ســواء بالنســبة لالهتمــام بالهنــد درة التــاج البريطــاني ، وأهــم منــاطق 

الم ، أو ازدياد االهتمام كذلك بمناطق الشرق األوسـط خاصـة النفوذ والوجود البريطاني في الع
  . منطقة مشيخات الخليج والهالل الخصيب 

اعتبــرت بريطانيــا منطقــة المشــيخات العربيــة تــدخل فــي دائــرة نفوذهــا وســيادتها البحريــة ،      
لــذلك عملــت بشــكل دؤوب علــى تثبــين أقــدامها علــى الســاحل العربــي مــن خــالل عقــد اتفاقيــات 

ايـــة مـــع أمـــراء تلـــك المشـــيخات ، ممـــا أتـــاح لهـــا الفرصـــة فـــي التـــدخل فـــي شـــئونها ، أو مـــا حم
يجاورها من مناطق أخرى ، خاصة شمال الخليج ـ المتمثل في العراقة وخاصة كردستان التي 
كانــت مقســمة بــين الدولــة العثمانيــة الســنية والدولــة الصــفوية الشــيعية الفارســية ، وقــد تــم تســلل 

، وتــم عــن طريــق ] الســاحل والخلــيج العربــي ومــا يجاورهــا [ إلــى هــذه المنطقــة  نفــوذ بريطانيــا
ـــة  ـــتخلص مـــن االحـــتالل البرتغـــالي لمنطق ـــا المســـاعدات إليـــران لل إيـــران حينمـــا قـــدمت بريطاني

مــدخل الخلــيج العربــي مــن الجنــوب ، حتــى يكــون لهــا اليــد الطــولى بــالخليج ، ) هرمــز(مضــيق 
شـركة الهنـد ( ث كانت تصل تلك المساعدات عن طريـق وكذلك تضمن الطريق إلى الهند حي

     )١() . الشرقية البريطانية 

                                            
ة ) ١( را في النصف : شركة الھند الشرقية البريطاني ذي شھدته انجلت ذه الشركة نتيجة للتوسع التجاري ال جاء تأسيس ھ

ام ادا ع ة أرم باني في معرك ى األسطول األس ز عل د انتصار اإلنجلي م ، حيث  ١٥٨٨ األخير من القرن السادس عشر ، بع
لناجحة التي قام بھا البرتغاليون في يز للبحث عن أسواق جديدة لتجارتھم المتنامية ، وكانت عمليات االستغالل الجاندفع اإلن

ام  ي ع ارتھم ، فف ر ١٥٩٩الشرق قد ھيأت المزيد من الدوافع والمحفزات لإلنجليز ألن يستغلوا فرص توسيع تج دم نف م تق
د صدر مرمسوم  من تجار انجلترا بطلب إلى الملكة اليازابيث للموافقة على تخويلھم حق ممارسة التجارة في الشرق ، وق

د الشرقية تحت اسم ١٦٠٠موافقة عام ملكي بال ام شركة الھن دن ( م وكان بمثابة حجر األساس لقي ام وتجار لن شركة حك
د واألقطار المجاورة  ة في الھن ات التجاري  The Governor and company of men hants of London (  للعملي

trading into the East Indies  (ل ليه مؤس’، وكان الھدف الذي يرمي إ دان تجارة التواب سوا الشركة ھو المساھمة في مي
ام  ا ، و في ع د واألقطار المجاورة لھ ي  ١٦٠٩مع الھن يج العرب ة الخل ا مع منطق اتجھت أنظار الشركة لتطوير عالقاتھ

دفعت الشركة  ارس ، حيث ان ق ف وعملت على فتح طرق تجارية جديدة لھا ، وكان أول اتصال مع المنطقة قد تم عن طري
ى لمب ذلك الحصول عل ة ، وك ازات تجاري ى امتي الحرير الفارسي ، وحصلت الشركة عل زي ب ادلة فائض الصوف االنجلي

ل بضائعھا، وصارت السفن تؤلمتاجرة مع فارسفرمان شاھاني يقضي بمنح الشركة حق ا ذلكم المواني الفارسية لنق  =، ك
ررة عل= ى السواحل الفارسية خاصة مضيق ھرمز ، والعكس ساعدت الشركة الفرس في صد الھجمات البرتغالية المتك

ى  ة أن يتوسع نشاطھا عل مركز الشركة القومي والمتنامي على منطقة الخليج العربي ، فقد ھيأت ظروف الشركة اإليجابي
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ــ بــدأ االهتمــام بمنــاطق كردســتان منــذ العــام     م عــن طريــق المســتر ريــج وهــو معتمــد ١٨٢٠ـ
وجمـــع معلومـــات هامـــة عـــن تلـــك المنـــاطق الهامـــة ، الشـــركة الشـــرقية البريطانيـــة فـــي البصـــرة 

وسـيع النفـوذ البريطـاني، حيـث بـدأت بريطانيـا تتـدخل بشـكل مباشـر وأوضح أهميتهـا بالنسـبة لت
فـــي الشـــئون الداخليـــة للمنطقـــة ، ســـواء مـــع اإليـــرانيين أو الدولـــة العثمانيـــة ، ممـــا كـــان لـــه مـــن 

ان اآلثــار التــي نــتج أو ترتــب علــى هــذا التــدخل ، تنــازل الدولــة العثمانيــة عــن منطقــة عربســت
    )١(.حرية مطلقة في المناطق الكردية كذلك أعطت إيران الفرصة في العمل ب

ذلــك واضــحًا وازدادت أهميــة المنطقــة بصــورة كبيــرة مــع بــدايات القــرن العشــرين ، وظهــر      
من خالل تردد اإلنجليز بصـورة كبيـرة علـى كردسـتان مـع اقتـراب الحـرب العالميـة األولـى عـن 

ســتان مــن خــالل تنكــره طريــق شخصــيات إنجليزيــة مثــل الميجــر نوئيــل ، والــذي تجــول فــي كرد
فـــي هيئـــة رجـــل ديـــن إيرانـــي ، إلـــى جانـــب الجـــوالت التـــي قامـــت بهـــا المســـس بيـــل فـــي العـــام 

م مــع الصــالت والعالقــات القويــة التــي أقامهــا القنصــل البريطــاني مــع رؤســاء العشــائر ١٩١١
من خالل تأليـب العشـائر الكرديـة بعضـها ) فرق تسد ( واستخدام اإلنجليز سياستهم المشهورة 

على البعض من أجل مصالحها أثناء الحرب ، وحتى تضمن وقوف تلك العشـائر التـي تكـون 
مواليه لها أثناء الحرب والتي تظهر لها المساندة ضد العشائر األخرى الموالية لأللمـان أعـداء 

   )٢(.اإلنجليز 
فـي اتفـاق  وبعد انتهاء الحرب العالمية األولى تم تقسيم كردستان ، والذي كان قد تـم سـراً      

) الدولة العثمانيـة ( م وباقي أجزاء رجل أوروبا المريض ١٩١٦سايكس بيكو المعقود في عام 
المهزومــة فــي الحــرب ، حيــث حصــلت بريطانيــا علــى بــالد الرافــدين مــن خــانقين شــماًال حتــى 
منطقة سواحل الخلـيج العربـي ، فـي حـين حصـلت فرنسـا علـى معظـم أراضـي سـوريا ولبنـان ، 

ـــا العثمانيـــة ، كمـــا تنازلـــت عـــن منطقـــة الموصـــل وجـــزء مـــن ك ردســـتان الشـــمالية التابعـــة لتركي

                                                                                                                                        
د  ة ، حيث امت ة البريطاني اريخ اإلمبراطوري ر الشركة من أنجح المراحل في ت معظم السواحل العربية في الخليج ، وتعتب

  . نفوذھا على أغلب مناطق آسيا 
 .www. Attarikh-alarabiشركة الھند الشرقية ، المالمح والسمات على الرابط االلكتروني : مصطفى عبد القادر النجار. د
 .  ١٤٠، ص  ١٣٩، ص  ١٣٨مرجع سابق ، الحياة السياسية والحزبية في كردستان ، ص : منذر الموصلي ) ١(
، المؤسسة العربية للدراسة والنشر ، بيروت ،  ٥٣،  ٥٢ة الكردية في العشرينيات ، ص القضي: عزيز الحاج ) ٢(

 . م ١٩٨٤
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لبريطانيــا والتــي كانــت مخصصــة لهــا تبعــًا التفــاق ســايكس بيكــو ، غيــر أن تلــك االتفاقيــة تــم 
تـوبر البلشـفية الشـيوعية فـي قيـام االتحـاد :إعالنها عن طريق روسـيا القيصـرية بعـد قيـام ثـورة أ

، حيث أرادت فرنسا وبريطانيا ترضية الروس عن طريق منحها الجزء م ١٩١٧السوفيتي عام 
فــي حــين أن  )١(.وجــزء مــن تركيــا الشــمالي الغربــي مــن كردســتان، وهــو الجــزء التــابع إليــران،

روســيا الســوفيتية الجديــدة قــد تنازلــت عــن المطالــب القيصــرية الســابقة كتقاســيم أمــالك الدولــة 
ًا هامًا بالنسـبة لألكـراد ، فـألول مـرة فـي التـاريخ الحـديث العثمانية ، وشكل هذا الموقف منعطف

م بــالحقوق السياســية الكرديــة ، ١٩٢٠يــتم االعتــراف مــن خــالل معاهــدة ســيفر المعقــودة عــام 
ـــين الحلفـــاء ، والتـــي تكشـــف  ـــة التـــي انعقـــدت ب والتـــي تعتبـــر نتيجـــة للمـــؤتمرات الســـرية والعلني

ال الوجود القومي التركي في المناطق التـي نصوصها بعد ذلك الهدف األساسي لها ، وهو زو 
وٕاعطائهــا إلــى اليونــان، التركــي مــن خــالل اقتطــاع أجــزاء للدولــة العثمانيــة، وتفتيــت الــوطن كانــت 

رقابــة دوليــة ، وكردســتان الجنوبيــة تمــنح علــى فرنســـا وتــدويل منطقــة المضــايق ووضــعها تحــت 
ع الحكــم الــذاتي، نصــت عليــه موادهــا وتهدئــة لألكــراد ، تــم إفــراد بنــود بالمعاهــدة خاصــة بمشــرو 

   )٢(. من المعاهدة  ٦٤، ٦٢،٦٣
وفـــي خـــالل عـــام مـــن  عقـــد االتفاقيـــة ، يقـــوم الســـكان األكـــراد بالتقـــدم إلـــى عصـــبة األمـــم      

طالبين االستقالل عن تركيا ، فـإذا مـا اعترفـت العصـبة بأهليـة األكـراد فـي حيـاة مسـتقلة فإنهـا 
لــك التوصــيات والتخلــي عــن كــل حــق فــي هــذه المنطقــة ، ســوف تجعــل تركيــا تتعهــد بقبــول ت

غيـر أن  )٣(.وستكون هذه اإلجراءات التقصيلية تحت إشراف الحلفاء بقيادة بريطانيـا مـع تركيـا
م أعلـــن ١٩٢٣ويًال ، ففـــي عـــام اآلمـــال التـــي عقـــدت علـــى معاهـــدة ســـيقر هـــذه لـــم تســـتمر طـــ

رأس السـلطة فـي تركيـا ، كمـا أعلـن  كمال أتاتورك إلغـاء الخالفـة العثمانيـة وٕاعتالئـه مصطفى
رفضــه للمعاهــدة وضــغط علــى الحلفــاء للقبــول بمعاهــدة أخــرى ، وهــي معاهــدة لــوزان ، والتــي 

ل أراضيها ماعدا األقاليم العربية ، في حين لم تـأتي المعاهـدة علـى أي ذكـر كامأعطت تركيا 
                                            

م ، ص ١٩٩٤الملل والنحل ، ھموم األقليات في الوطن العربي ، مركز ابن خلدون ، القاھرة ، : سعد الدين إبراھيم ) ١(
٢٢٠  . 

المصير في ضوء أحكام القانون الدولي ، رسالة دكتوراه ،  القضية الكردية وحق تقرير: محمد الطاھر عبد العزيز ) ٢(
 . م ٢٠٠٤،  ١٥٤معھد البحوث اآلسيوية ، جامعة الزقازيق ، ص 

 .  ٢٢١مرجع سابق ، ص : د الدين إبراھيم ٩سع) ٣(
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كيا وٕايران والعراق وجـزء للمسألة الكردية ، مما كان يعني بقاء كردستان مقسمة بين كل من تر 
فــي أرمينيــا الســوفيتية ، كــذلك عقــد العــراق تحــت االنتــداب البريطــاني معاهــدة مــع تركيــا عــام 

   )١(. م أقرت فيها تركيا بتبعية الموصل للعراق ١٩٢٦
أن بريطانيـا بــالرغم مـن تلـك االتفاقــات عنـدما تجــد أن مصـلحتها تتعــارض  علــىويـدل ذلـك    

، فإنها سرعان ما تتخلى عن العهود ، وخير دليل في المسألة الكرديـة ووجود تلك المعاهدات 
، عنـــدما وجـــدت مصـــالحها فـــي التخلـــي عـــن تحقيـــق المطالـــب الكرديـــة وتأســـيس حكـــم مســـتقل 
والعمل على تأسـيس الدولـة العراقيـة ذات القيـادة الهاشـمية ، تضـم المنطقتـين العربيـة والكرديـة 

فــــي إطــــار موحــــد، ومــــن خــــالل معاهــــدة واحــــدة ال  لكــــي تضــــمن بســــط الســــيطرة عليهمــــا معــــاً 
معاهدتان مع الكرد من جهة وأخـرى مـع العـرب ، وبعـد أن أصـبحت تركيـا مـن الحلفـاء بقيـادة 

إذا مـا سـاعدت فـي قيـام حكـم مصطفى كما ، رأت انجلترا أن مصالحها قد تتعرض للخطـر ، 
لحال مـع إيـران الشـاه ، حيـث ذاتي ، أو دويلة كردية مما يوتر العالقات مع األتراك ، ونفس ا

أن الدولتان بهما أقليات كردية كبيرة العدد ، مما سوف يجعل هؤالء يطالبون بما حصل عليه 
  . األكراد في العراق إذا حدث 

وتوالــت األحــداث وقــام األكــراد فــي العــراق بــدءًا مــن الشــيخ محمــود الحفيــد بثــورات ضــد      
م هـو ١٩٣٢انتفاضـات المـال مصـطفى البـارزاني مـن عـام و اإلنجليز والحومة العربية فـي العـراق 

التـي قـام بهـا األكـراد فـي الفتـرة وشقيقه الشيخ أحمد البارزاني ، كذلك العديد مـن االضـطرابات 
م فـي إطـار النضـال لنيـل حـق تقريـر المصـير إلـى أن قـام مـال مصـطفى ١٩٤٢ـ  ١٩٣٣مـن 

كانـت قـد انـدلعت أثنـاء الحـرب العالميـة م باالنتفاضـة أو الثـورة التـي ١٩٤٣البارزاني في عـام 
الثانية إلى أن فـر المـال مصـطفى إلـى إيـران وسـاعد فـي إنشـاء الجمهوريـة الكرديـة فـي مهابـاد 

  . بمساعدة شيوعية سوفييتية 
  

   : م الكردية شمال العراق ١٩٦١بريطانيا وثورة أو حركة أيلول 

                                            
 . ٧٠م ، ص ١٩٩٢مكتبة المدبولي ، القاھرة ،  مرجع سابق : حامد محمود عيسى على ) ١(
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االضــطرابات فــي العــراق مــن خـــالل  كانــت بريطانيــا مــن أوائــل الــدول التــي يهمهــا إثــارة     
في  تشجيع األكراد على الثورة، وليس هذا من باب العطف على األماني الكردية ، أو لرغبتها

مساعدة شعب للحصول على دولته المنشودة ، وٕانما كان لها أهدافها مـن مسـاندة وٕاثـارة أكـراد 
إضـــعاف مركـــز : ســـم ومنهـــا العـــراق فـــي الثـــورة علـــى الحكومـــة المركزيـــة بقيـــادة عبـــد الكـــريم قا

  : حكومة قاسم والعمل على إسقاطه لسببين هامين 
أ  ـ موقفـه مـن قضـية الكويـت وٕاثارتـه لموضـوع المطالبـة بضـم الكويـت إلـى العـراق كجـزء مـن 
األراضــي العراقيــة حســب وثــائق الدولــة العثمانيــة ، والتــي كانــت الكويــت بمقتضــاها جــزءًا مــن 

  . لواء البصرة العراقي 
قيام عبد الكريم قاسم بإثارة المتاعب مع شركة بترول العـراق البريطانيـة ، حيـث كـان قـد  ب ـ 

مــن رأس المــال ، كــذلك % ٢٠دخــل فــي مفاوضــات مــن أجــل زيــادة حصــة العــراق إلــى نســبة 
، ونتيجة لذلك فشلت المفاوضات فوجدت بريطانيا )١(.بته لحق الرقابة على نشاط الشركةمطال

تاعــــب ضــــده مــــن ناحيــــة الجبهــــة الداخليــــة عــــن طريــــق مســــاندة تلــــك الفرصــــة فــــي إثــــارة الم
وفـي النهايـة ربمـا االضطرابات ، وحتى يتم إشغاله عن شركة البترول البريطانية في العراق ، 

    )٢(. يقوم بطلب المساعدة والمعونة ضد األكراد من بريطانيا نفسها 
قــات بــين العــرب واألكــراد فــي والحقيقــة أنــه لــم يحــدث فــي التــاريخ مــا يعكــر صــفو العال     

د بــين األراضـي التــي يتجــاور مــن بهــا علــى مــر التـاريخ ، حيــث عالقــات األخــوة والتعــاون تســو 
   )٣(.، إلى ما قبل مجيء االستعمار البريطاني إلى الشرق األوسطالعالقات العربية والكردية

فير البريطــاني ولــم يضــع اإلنجليــز هــذه الفرصــة واتصــلوا بــالمال مصــطفى عــن طريــق الســ    
في العراق ، وجرت عـدة لقـاءات بينهمـا سـواء فـي بغـداد أو فـي مقـره بجبـال بـارزان ، وأوضـح 
الســفير فــي بدايــة األمــر أن بريطانيــا ال تســتطيع تقــديم مســاعدات إلــى المــال إذا مــا قــام بأيــة 

عـراق حركة ثوريـة ، مـع أنـه فـي الوقـت الحـالي لـم تعـد توجـد أيـة اتفاقـات حمايـة مـع حكومـة ال
                                            

(1) Foreign Relatians of the United state. Iraq's Relations with U.K (1958 – 1960) Re- 
329-73- V. 12, Vol. x11 pp. 528 – 529.   

 .  ٢١١قاسم واألكراد ، مرجع سابق ، ص : أحمد فوزي ) ٢(
 . م ١٩٦١/  ٩/  ٢٨قصة الثورة الكردية ، بتاريخ : جريدة األخبار ) ٣(



١٩٥ 
 

 

الجمهـــوري وٕان كـــان ذلـــك مـــن الظـــاهر ، والحقيقـــة أن بريطانيـــا قـــدمت مســـاعدات إلـــى الثـــوار 
    )١(. األكراد من السالح الذي كان مستخدمًا في الحرب العالمية الثانية 

ولــم يكــن مســتغربًا مــا قيــل بــأن البــارزاني كــان يعمــل ألجــل مصــالح الغــرب المتمثــل فــي      
بالتعــاون معــه ، وأن ثورتــه المندلعــة تمــت بعــد اتفــاق ســري بينــه وبــين بريطانيــا وحلفاءهــا ، أو 

تمـوز  ١٤الغرب ، ولقد نجح جهاز االسـتخبارات الغربـي والـذي نمـى بصـورة مخيفـة منـذ ثـورة 
في العراق حتى يحقق الهدف البريطاني فـي ممارسـة نـوع مـن الضـغط علـى عبـد الكـريم قاسـم 

   )٢(. والمساعدة في العمل على إسقاطه 
وٕاجماًال فـإن السياسـة الغربيـة العامـة للواليـات المتحـدة البريطانيـة معـًا كانـت تجـاه القضـية     

سـواء عـن لالنفصـال تثبيط أية محاولة من جانـب األكـراد الكردية في الشرق األوسط تهدف إلى 
غييـر العراق أو إيران أو تركيا ، واألخيـرتين كانتـا حلفـاء لهـم فـي الشـرق األوسـط قبـل أن يـتم ت

   )٣(. النظام الحاكم في إيران على أثر قيام الثورة اإلسالمية 
وٕالــى جانــب مــا ســبق فــإن الموقــف الغربــي مــن عبــد الكــريم قاســم كــان أيضــًا متجهــًا نحــو      

الــتخلص منــه بســبب مواقفــه مــن أزمــة الكويــت ، ورغبتــه إعــالن نيــة ضــم الكويــت إلــى العــراق 
صـرة العراقـي وحشـد قـوات الجـيش علـى الحـدود ، حيـث أن على اعتبار أنها جزءًا من لـواء الب

الرغبـة فـي كلهـا ، كـذلك العـراق االقتصـادية الكويت ومـا بهـا مـن ثـروات يمكـن أن تحـل مشـاكل 
    )٤(.الوصول إلى الخليج العربي والسيطرة على رأس هذا الخليج 

سياســات ل بعــد فشــل حــاول اللعــب بورقــة البتــرو وتــرى الباحثــة أن عبــد الكــريم قاســم عنــدما      
المســاومات مــع شــركات البتــرول مــن أجــل الحصــول علــى نســبة مــن رأس مــال هــذه الشــركات  

كـان هـذا هـو السـبب فـي أن تقـف الـدول الغربيـة فـي وجهـه وتسـاعد وكذلك تهديده بتأميم البترول، 
  .  الداخلية داخل العراق ، وٕاثارة االضطرابات حكمه كل محاولة من شأنها تهديد مركز 

                                            
 .  ٣٢٠ن في الوثائق البريطانية ، ص الكرد وكردستا: وليد حمدي ) ١(
عن أحمد فوزي ، قاسم  م نقالً ١٩٦١/  ٩/  ٢٩بتاريخ  ٢٥٥من يقف وراء المغامرة البرزانية ، العدد : دث اللبنانية جريدة الحوا) ٢(

 . سابق واألكراد ، مرجع 
 .  ٣٩٩مرجع سابق ص : محمود الدرة ) ٣(
، القاھرة  ١ية في منطقة الخليج العربي ، يالمركز األكاديمي للدراسات االستراتيجية ، ط مشكالت الحدود السياس: فتحي العفيفي ) ٤(

 . ٢٧٦،  ٢٧٥، ص  م ٢٠٠٠
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ومــن مظــاهر اســتغالل المواقــف ضــد نظــام عبــد الكــريم قاســم اســتغالل تخــاذل األحــزاب      
وضــعفها فــي الــداخل العراقــي ، حيــث أخــذت تلــك القــوى الغربيــة المبــادرة إلســقاط عبــد الكــريم 
قاســم ، فقامــت بتمويــل وتســليح البعثيــين لمهاجمــة الشــيوعيين واغتيــالهم، وعلــى الجانــب اآلخــر 

الزعامــات الكرديــة المختلفــة ضــد قاســم ، فقــام اه إيــران علــى تعبئــة وتحريــك تــم االتفــاق مــع شــ
هؤالء األكراد بحمـل سـالح الشـاه واسـتمروا فـي محاربـة االنقـالب البعثـي العراقـي ، والـذي نـال 

ن األكراد قبل فترة من االنقـالب ، وقد أخبر البعثيو  )١(تأييد ومساندة المال مصطفى البارزاني 
لكريم جالل الطالباني الوعد البعثي في الحكم الذاتي بعد اإلطاحة بعبد ا ضد قاسم عن طريق

كذلك اتضح ما كان بـين قـادة  )٢(.الوسيط بين البارزاني والبعثيين ، حيث قام جالل بدورقاسم
، ســواء االســتخبارات الغربيــةم ضــد حكــم عبــد الكــريم قاســم ، وبــين أجهــزة ١٩٦٣شــباط  ٨انقــالب 

نهم غرضـه مـن فريـق مـ، والذي كان لكل كم الشاهمنها مع نظام حألمريكية كانت البريطانية أو ا
، حتـى ال ينضـم إلـى الركـب العربـي فـي مسـيرته ، والحركـة التحرريـة االنقضاض على العـراق

  . تقف في وجه اإلمبريالية الغربية العربية الرامية إلى إقامة وحدة قوية
، حيـث أشـار في اندفاعه وراء أمريكا والغرب  همال مصطفى نفسه مبينًا خطأال وقد انتقد     

والتي حذر فيها رائد الحركة االنفصالية الكردية ، المراقبون إلى وصية المال مصطفى البارزاني 
ـــة مـــن السياســـات ق العـــراأكـــراد  ـــه األمريكي واشـــنطن تصـــديق أنـــه يصـــعب علـــى حلفـــاء ( بقول

   )٣() .لخارجيةوعودها وسياستها ا

ـــه بأيـــة الباح وتالحـــظ       ـــارزاني كـــان يســـير وراء مـــن يلـــوح ل ثـــة مـــن أن مـــال مصـــطفى الب
مســاعدة طنــًا منــه ولــو كــان بحســن نيــة أن هنــاك مــن يريــد أن يســاعد األكــراد أو يعطــف علــي 
األماني القومية الكردية من باب تحقيق العدالة والديمقراطية ، وليس استغالل القضية الكردية 

  . ن يقدم المساعدة لألكراد لتحقيق مآرب سياسية أخرى خاصة بم
  

                                            
 .  ٥م ، ص ١/١/١٩٩٤بتاريخ : جريدة الجارديان ) ١(
ى م من موقع مصطف١٩٩٢،  ٢العدد  ١جريدة كردستان تايمز باللغة اإلنجليزية ، ال جديد تحت الشمس ، المجلد ) ٢(

 .www. Mostafa Al Karadaghi @ hot mailالقرة داغي 
 . م ٢٠٠٤يوليو  ٤٥٧٣أكراد العراق يغازلون أمريكا ، عدد : جريدة األحرار ) ٣(
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  ) م١٩٦١االتحاد السوفيتي والثورة الكردية بالعراق عام ( 
بداية تعامل االتحاد السوفيتي مع القضية الكردية بحذر شـديد ، فهـو يتعـاطف مـع حقـوق     

األكراد القومية ويحرص في الوقت نفسه على عدم االحتكاك مع الدول التي يعنيها األكراد أو 
أقلية سكانية بها ، لذلك هو ال يقدم علنًا لألكراد سوى الدعم السياسي حينما يجـد ذلـك  يمثلون

تكـن األمـور بهـذا الشـكل دائمـًا وربمـا ضروريًا ، ويتفق مع سياساته ومصالحه ، ومـع ذلـك لـم 
يتجــاوز الــدعم لألكــراد الحــدود المرســومة لهــذا الــدعم، عنــدما يجــد الســوفييت أن المنــاخ مؤاتيــًا 

   .المادي سواء في شكل أسلحة أو أموال وٕان كان ذلك لم يحدث كثيراً  للدعم
بدأت أولى العالقات بين االتحـاد السـوفييتي واألكـراد بعـد عقـد اتفاقيـة سـايكس بيكـو عـام      
م ، والتي عقدت بين انجلترا وفرنسا وروسيا القيصرية ، والتي كان نصيب روسيا منها ١٩١٦

ة المهزومة في الحرب هو اقتطاع المنطقـة األرمينيـة الكرديـة جنـوب من أمالك الدولة العثماني
   )١(.أراضي اإلمبراطورية الروسية  وان وتبليس واعتبارهما ضمن

وخـــالل ســـنوات الحـــرب العالميـــة الثانيـــة دخلـــت الجيـــوش الســـوفيتية إيـــران ومعهـــا جيـــوش      
إليرانية ، وشجع السـوفييت فـي بريطانيا حليفتها ، وقسمت مناطق النفوذ بينهما في األراضي ا

ذلــك الوقــت األكــراد فــي شــمال إيــران علــى إقامــة األحــزاب والجمعيــات السياســية مثــل جمعيــة 
م ، وتطــور إلــى حــزب فعــال ، ثــم اقنــع الســوفييت القاضــي محمــد قاضــي ١٩٤٥الكوملــة عــام 

قاضــي مدينــة مهابــاد باالشــتراك فــي الحــزب، وأســندت إليــه رئاســة الحــزب ، وســاعد الســوفييت 
محمــد فــي إعــالن قيــام الجمهوريــة الكرديــة فــي مهابــاد علــى أســاس الحكــم الــذاتي ضــمن إطــار 

فعهـا إلـى الدولة اإليرانيـة ، والعمـل مـن أجـل رفاهيـة الشـعوب اإليرانيـة المختلفـة القوميـات ، ود
  )٢(.التقدم كوحدة واحدة 

بهـا االتحـاد السـوفييتي  لكن هـذه الجمهوريـة الوليـدة لـم تسـتمر أكثـر مـن عـام، والتـي اعتـرف  
التـــي قـــام بهـــا عـــام ، بعـــد فشـــل ثورتـــه بـــالعراق ، مـــال مصـــطفى البـــارزاني الوســـاندها كـــل مـــن 

م قــــد فــــر إلــــى إيــــران والتحــــق بالجمهوريــــة الكرديــــة الناشــــئة هنــــاك ، وكــــان وجــــود مــــال ١٩٤٥
                                            

 .  ٣٩٥مرجع سابق ، ص : محمود الدرة ) ١(
 .  ٩٣، ص  ٩٢مرجع سابق ص : جالل طالباني ) ٢(
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مصطفى في األراضي اإليرانية ضمن هذه الجمهوريـة قـد أنعـش الحمـاس القـومي الكـردي فـي 
قيـام جمهوريـة ، قاضي محمد الوكان من العوامل التي ساعدت على إعالن ، كردستان إيران 
  )١(.م١٩٤٦ي والعشرين من كانون ثاني مهاباد في الثان

 لكن دائمًا ما تكون المصالح السياسية هي الغالبة في تغييـر السياسـات وتقلـب األوضـاع،    
لمعاهــدة ، وعقــد إيــران يــات المتحــدة األمريكيــةضــغط الوال فكــان انســحاب االتحــاد الســوفيتي تحــت

مــــع الســــوفييت ، حيــــث رأوا أن مصــــالحهم قــــد اتجهــــت وجهــــة أخــــرى ، واألفضــــل أن يســــحبوا 
تأييـــدهم لجمهوريـــة األكـــراد الوليـــدة ، فانســـحبت القـــوات الســـوفييتية علـــى أثـــر هـــذه المعاهـــدة ، 

رئيســـها لـــى المدينـــة وأعـــدمت ، والتـــي انقضـــت عوتركـــت أكـــراد مهابـــاد فريســـة للجيـــوش اإليرانيـــة 
  . ومعظم قادتها ، وفر مال مصطفى مرة أخرى 

ثــم عــاد الســوفييت بأنظــارهم مــرة أخــرى لألكــراد مــن خــالل الرؤيــة السياســية بــأن ســوريا      
والعــراق اقــرب الــبالد العربيــة إلــى الشــيوعية والتــي يوجــد بهــا العنصــر الكــردي ، حيــث أن مــال 

د السـوفيتي لـم يعـش مجـرد عيشـة الجـئ سياسـي ، وٕانمـا مـنح مصطفى عندما لجـأ إلـى االتحـا
لقـــب جنـــرال ، وتلقـــى التـــدريبات العســـكرية تحـــت إشـــراف كبـــار الضـــباط الشـــيوعيين بأكاديميـــة 

  )٢(.مر موسكو العسكرية ، ولقب بالشيخ األح
كــان الغــرب علــى علــم مســبق بالعالقــات الخاصــة بــين البــارزاني واالتحــاد الســوفيتي فــي      
أرســـلها الســـفير األمريكـــي فـــي العـــراق آنـــذاك إلـــى وزارة الخارجيـــة األمريكيـــة فـــي أكتـــوبر  برقيـــة
م ، أي بعــد ثالثــة أشــهر فقــط مــن ثــورة تمــوز ، وجــاء فــي هــذه البرقيــة بــأن الشــيوعيين ١٩٥٨

أيضًا قدره مهاجمة عبد الكريم قاسم مثُال من خالل الزعيم الكردي المال مصـطفى والـذي عـاد 
سنة في  ١١لقد قضى البارزاني الذي عاد مؤخرًا  )٣(.حاد السوفيتي إلى العراق مؤخرًا من االت

االتحــاد الســوفيتي ولــه قاعــدة عريضــة داخــل الشــعب الكــردي ، ولــه كــذلك قدراتــه إلثــارة البلبلــة 
  . لهذا نعتقد بأن التهديد األكبر لنظام قاسم يأتي اليوم من الشيوعية 

                                            
 .  ٧٧مرجع سابق ص : ، سامي شورس  ٥٧٨مرجع سابق ص : محمود الدرة ) ١(
 .  ٢٨٨، ص  ١٩٧٩المشرق العربي المعاصر ، دار النشر القاھرة ، : مرجع سابق : صالح العقاد ) ٢(

(3) Foreign Relations of the United state. See Gallan to Departm ent of state, 14 October 
1958 in Us. Department of stati. (1958 – 1960) Re- 327-73-V. 12, Val X11 p. 526.  
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مـن كـًال غربيـة منهـا والشـرقية وٕايـران وغيـرهم أجمعـوا واتفقـوا وترى الباحثة أن كل القوى ال     
مـــال مصـــطفى هـــو الشـــخص الوحيـــد القـــادر علـــى إثـــارة العلـــى أن ، وجهـــة نظـــره ومصـــالحه 

  . المتاعب ضد العراق بقيادة عبد الكريم قاسم ، ومن جاء بعده أيضًا 
م كـان قـد سـافر إلـى االتحـاد السـوفيت ١٩٦١مال مصطفى لثورته في أيلـول القبل إعالن     

م ، وشــــرح خاللهــــا للمســــئولين الســــوفييت ١٩٦٠بنــــاء علــــى دعــــوة رســــمية فــــي أكتــــوبر عــــام 
بــالكرملين األوضــاع العراقيــة وأوضــاع األكــراد ، وعــن احتمــال قيــام انتفاضــة أو انقــالب ضــد 

للشعب الكردي في جميـع النـواحي ، وقـد أخـذ وعـدًا  عبد الكريم قاسم ، وناشدهم بمد يد العون
بذلك من إرسال عتاد وأسلحة كافية يتم إنزالها بالطائرات فـي مواضـع بعينهـا بالشـمال العراقـي 

الواقـــع وراء جبـــل شـــيرين ) دولـــة هـــوري ( حيـــث تـــم االتفـــاق علـــى أن يكـــون الموقـــع فـــي وادي 
سية من المحتمل أن تكون خوفًا من اكتشاف شمال بارزان ، إال أن التنفيذ لم يتم ألسباب سيا

األمر من ناحية عبد الكريم قاسم ، وبالتالي يؤدي إلـى سـوء العالقـات ، وتـم االستعاضـة عـن 
. مــن مصــادر أخــرى فــي منطقــة كردســتان ذلــك بتخصــيص مبلــغ كــاف لشــراء الســالح والعتــاد 

)١(  

برنامج لشراء السالح ، حيـث  مال مصطفى واستقر في بارزان قام بإعدادالوبعد أن عاد      
قامــت الســفارة الســوفييتية بــدور الوســيط بــين األكــراد وموســكو ، حيــث كانــت تــرد لهــا المبــالغ 
المرصودة لألكراد ، وكان السكرتير األول في السفارة هو المسئول المباشر عن ذلك والمـدعو 

الها إلى بـارزان كـان ، أما المكلف بتسلم المبالغ المخصصة وشراء األسلحة وٕارس)ناسكوف ( 
مانية ، الســيما خاليــا الحــزب فــي ســلك الشــرطة ، حيــث كانــت فــرع البــارتي فــي أربيــل والســلي

تشكيالت البارتي ضمن مراتب الشرطة في الشمال الكردي بدرجـة عاليـة مـن القـوة والتنظـيم ، 
نية ، إال كان معظم السالح من طراز إنجليزي من النوع الذي استخدم في الحرب العالمية الثا

أنه كان بحالة جيدة وصالحة ، وقد تم شـراء زهـاء ثالثـة آالف قطعـة بـين شـهري آيـار وأيلـول 
  )٢(. م تم توزيعها تدريجيًا حال وصولها١٩٦١

                                            
 .  ٢٢مرجع سابق ، ص : مسعود بارزاني ) ١(
 .  ٢٤،  ٢٣المرجع نفسه ، ص ) ٢(
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وهو نائب رئيس االستخبارات السـوفييتية  Evatochenوتأكيدًا لمسعود بارزاني كان        
K.J.p.  أيلــــول  ٢٧للحــــزب الشــــيوعي الســــوفييتي فــــي قــــد قــــدم مــــذكرة إلــــى اللجنــــة المركزيــــة
م بخصوص اإلجراءات الالزمة لصرف نظر الواليات المتحدة األمريكية وحلفاءها عن ١٩٦١

بـــرلين الغربيـــة ، وهـــو مـــا يـــدور ضـــمن الحـــرب البـــاردة التـــي كانـــت دائـــرة بـــين الكتلـــة الشـــرقية 
  . لمختلفةوالغربية ، والتي تتم عن طريق الحرب بالنيابة في مناطق العالم ا

وبعــد أن بــدأت الحركــة المســلحة للعشــائر الكرديــة فــي شــمال العــراق نقتــرح اآلتــي والكــالم      
  :  .K.J.Pهنا لنائب رئيس 

للقيـــام بمظـــاهرات لألكـــراد ومعاديـــة لعبـــد الكـــريم قاســـم فـــي  .K.J.Pـ اســـتخدام إمكانيـــات  ١
  . ا صلة الشيوعية مناطق مختلفة مثل الهند وأندونيسيا وغيرها من الدول التي له

ـ تشــكيل لقــاء مــع البــارزاني ومطالبتــه باالحتفــاظ بقيــادة الحركــة الكرديــة فــي يــده وتوجيههــا  ٢
على درب الديمقراطية ، وكذلك إعالن البارزاني بالتصرف بطريقة حذره فـي نشـاطاته لكـي ال 

ريعــة للواليــات يــتهم الغــرب االتحــاد الســوفيتي بالتــدخل فــي شــئون العــراق الداخليــة ، وتكــون الذ
  . المتحدة في إشعال الموقف مع السوفييت 

رجـل مـن  ٧٠٠ـ  ٥٠٠لتجنيـد وتـدريب قـوة مسـلحة خاصـة متكونـة مـن  .K.J.Pـ تحويـل  ٣
األكراد المقيمين في االتحاد السوفيتي ، وذلك بغرض تزويـد البـارزاني باختصاصـات عسـكرية 

لــدعم الحركــة الكرديــة فــي ) نســف فــرق / اتصــاالت الســلكية / مــن رجــال مدفعيــة ( مختلفــة 
  )١(. حالة الضرورة 

وعلى الرغم من العالقات القوية التي كانت تربط االتحاد السوفيتي بالعراق بعد قيام ثـورة      
تمـــوز حيـــث كانـــت موســـكو تســـاند قاســـم لفتـــرة طويلـــة ، وكانـــت تعتبـــر حكمـــه كواحـــد مـــن  ١٤

طلق قاسم العنان ألقوى حركة شيوعية فـي م أ١٩٥٩الديمقراطيات القومية ، ومع بدايات عام 
، ويبــدو أن هــذا اإلجــراء كــان مــن أســباب التحــول ضــد  )٢(العــالم العربــي ، ثــم عــاد فكممهــا 

  . م ١٩٦١سياسات قاسم ومساندة األكراد في ثورتهم عام 
                                            

 .من أرشيف اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي السابق ترجمة ونشر البروفسير زوباك. بي . جي . وثيقة الكي ) ١(
 . ٤٥٣م ، ص ١٩٦٣شر ، القاھرة ، رمضان ، الشركة العربية للن ١٤ثورة : أحمد فوزي ) ٢(
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بي ، في سـتينيات القـرن . جي . وفي مذكرة أرسلها الكساندر شيلبين رئيس جهاز الكي      
م حـــدد فيهـــا أهـــداف ١٩٦١فـــي تمـــوز يوليـــو ) خروتشـــوف ( ن إلـــى الـــزعيم الســـوفيتي العشـــري

البروفســـير وكـــان نصـــها اآلتـــي حســـب ترجمـــة المهمـــة ، التـــي ســـيتوالها مصـــطفى البـــارزاني ، 
Zubolc  وعــدم االســتقرار داخــل بغــرض نشــر االضــطراب : " مــن الروســية إلــى اإلنجليزيــة

كية ، انجلتـرا ، وتركيـا ، وٕايـران أعضـاء حلـف بغـداد صفوف حكومات الواليات المتحدة األمري
الســـابق ، كـــذلك خلـــق شـــعور بعـــدم ثبـــات مواقـــع هـــذه الحكومـــات فـــي الشـــرق األوســـط نقتـــرح 
ــــديمقراطي  االســــتفادة مــــن العالقــــات القديمــــة بــــين مــــال مصــــطفى البــــارزاني رئــــيس الحــــزب ال

يــران وتركيــا بهــدف تأســيس إيــه إلثــارة حركــة كرديــة فــي العــراق وإ . جــي. ردســتاني ، والكــيالك
البــارزاني بالســالح والمــال للــدول المــذكورة كــذلك ،ســوف يــتم تزويــد كردســتان مســتقلة تضــم أقــاليم 

الــالزم ، ممــا ســوف يــؤدي إلــى خلــق تــواترات جديــة لــدى القــوى الغربيــة وعلــى رأســها انجلتــرا 
 بســـبب قواعـــدها بســبب طـــرق إمـــداداتها النفطيــة مـــن العـــراق وٕايــران ، ولـــدى الواليـــات المتحــدة

ــا ممــا يــؤدي إلــى خلــق مصــاعب لعبــد الكــريم قاســم الــذي بــدأ فــي اآلونــة . العســكرية فــي تركي
الناصــر مــن خــالل القنــوات ، كمــا يجــب إعــالم جمــال عبــد سياســة مواليــة للغــرب األخيــرة بإتبــاع

موسـكو سـتدعم دمـج اإلقلـيم مشـروع االسـتقالل الكـردي ، فـإن غير الرسمية بأنه في حال نجـاح 
  )١(.  لغير كردي للعراق بالجمهورية العربية المتحدةا

وهكـــذا كانـــت الحركـــة الكرديـــة فـــي العـــراق قـــد أصـــبحت مـــن بدايـــة الســـتينيات ورقـــة بيـــد      
، عــن المنــاطق ذات النفــوذ الســوفيتيوإلشــغال الغــرب الكــريملن الســتفزاز الحكومــات العراقيــة، 

عــض األحيــان ، حيــث موســكو كــان لهــا وكانــت الورقــة الكرديــة ناجحــة بالنســبة للــروس فــي ب
وهـو البارزاني صحفي وكانت له عالقات مباشرة مع مصطفى داخل بازران مبعوث تحت غطاء 

  . يفكيني بريماكوف 
وبناًء على تلك العالقات المتشابكة مع الغـرب واالتحـاد السـوفييتي كـًال علـى حـدة ، فـإن      

مال العراقــي لــم تكــن ثــورة ذات أهــداف قوميــة الكثيــرين يــرون أن ثــورة أيلــول الكرديــة فــي الشــ

                                            
 Shelepin to Khrushchev, 29 July 1961, in st. 191/ 75gc, 1 Augast): بي ، ورقمھا . جي . وثيقة الكي) ١(

1961, Tskhsd, found 4, Opis 13 , delo 81, 11 . 131 – 32 )                                                     
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، وأجهــزة . بــي.جــي.حقيقيــة، بــل أحــدى العمليــات الســرية لجهــاز االســتخبارات الســوفييتي الكــي
االســتخبارات الغربيــة ، وكــذلك الســافاك اإليرانــي حــول العــالم لضــرب المصــالح الغربيــة ، فمــا 

البــارزاني فــي الحــادي عشــر مــن كــان يعــرف إلــى اآلن أن ثــورة أيلــول العظيمــة التــي أشــعلها 
إلـــى . ب.ج.م لـــم تكـــن إال نتيجـــة أقتـــراح تقـــدم بـــه الكســـاندر شـــيليبين رئـــيس ك١٩٦١أيلـــول 

  . م ١٩٦١خروتشوف منتصف عام 
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  )  م١٩٦١الموقف العربي من الحركة الكردية عامة وحركة ( 
العربــي ان لقــادة وزعمــاء العــالم القضــية الكرديــة فــي محــيط الــوطن العربــي كــمنــذ أن تــم طــرح     

 ي أوضــح موقفــه مــن القضــية الكرديــة مــواقفهم خاصــة زعــيم العــرب جمــال عبــد الناصــر ، والــذ
م فـي مصـر ١٩٥٢يوليو  ٢٣حيث كان دائمًا يؤكد على اإلخاء العربي الكردي منذ قيام ثورة 

ويؤكــد كــذلك علــى ، وتــزعم مصــر لألمــة العربيــة وقيادتهــا للحركــات القوميــة بالعــالم العربــي، 
دائمـًا علـى مبـدأ حـق العربي والكردي ، ودافـع   التصادم بين الشعبين ضرورة إزالة كل أسباب 

  .  )١(ه القومية في ظل العراق الموحدالشعب الكردي في الحصول على حقوق
ولقد عمل األكراد ممثلين في الحزب الديمقراطي الكردستاني ما بوسعهم وبكل السبل في      

االتصــال بالجمهوريــة العربيــة المتحــدة وتوثيــق العالقــة معهــا ، وبالتــالي حصــل الــرئيس ســبيل 
وكــان الــرئيس  )٢(.بــل أكــراد ســوريا والعــراق معــًا جمــال عبــد الناصــر علــى التأييــد القــوي مــن ق

ومواقـــف الحكومـــات علـــى علـــم ومعرفـــة تامـــة بالقضـــية الكرديـــة ومالبســـاتها جمـــال عبـــد الناصـــر 
ة منذ العد الملكي منها ، وصرح بأنه ال تعارض بين القومية العربيـة والقوميـة العراقية المتعاقب

الغربيــة ، ودليــل ذلــك اســتقباله الكرديــة ، حيــث أن هــدفها معــًا هــو مقاومــة األحــالف السياســية 
الدســـتور المؤقـــت بـــأن فـــي ظـــل الجمهوريـــة ، كمـــا نـــص للمـــال مصـــطفى للعـــودة إلـــى العـــراق 

، وقــد بنــي الــرئيس جمــال عبــد  )٣(اد فــي الــوطن العراقــي الواحــد اعتــرف بشــراكة العــرب واألكــر 
الناصـــر موقفـــه هـــذا علـــى أســـاس معرفتـــه الدقيقـــة بحـــق كـــل شـــعب أن يعـــيش حـــرًا فـــي وطنـــه 
وضــمن أمتــه ، وكــان يعــرف أن األكــراد الــذين يعيشــون فــي الــوطن العربــي لهــم مــا إلخــوانهم 

ـــيهم العـــرب  ـــامـــن حقـــوق وعل الكثيـــر مـــن الـــروابط التاريخيـــة ك كـــذلك الواجبـــات، خاصـــة وأن هن
  )٤(.م عبر مراحل التاريخ المختلفة والكفاحية بينه

ولــم تكــن مواقــف األكــراد مــن مصــر ونضــالها ودفاعهــا عــن مصــالحها الوطنيــة والقوميــة،      
م والعدوان الثالثي ـ البريطاني ـ الفرنسي ١٩٥٦يوليو  ٢٦وخاصة بعد تأميم قناة السويس في 

                                            
 .  ٢٣م ص ١٩٨٦، دار الغصون ، بيروت ،  ١عرب وأكراد ، رؤية عربية للقصة الكردية ، ط : لي صومنذر الم) ١(
 .  ١٧١مرجع سابق ، ص : جالل الطالباني ) ٢(
  . عبد الناصر واألكراد ، منشورات مركز جلجامش للدراسات والبحوث الكردية : إبراھيم خليل العالف ) ٣(

Gilgamish center for Kurdish studies and Research.  
 .  ٢٧، ص  م ١٩٩٨،  ٤دار آزارات ، ط المسألة الكردية بالعراق ، : عزيز شريف ) ٤(
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، حيـث تعـرض لى مصر لـم تكـن مواقـف األكـراد تلـك بغائبـة عـن عبـد الناصـر ـ اإلسرائيلي ع
العديــد مــن قــادة األكــراد لالعتقــال والســجن فــي العــراق فــي عهــد نــوري الســعيد لوقــوفهم بجانــب 

لــذلك نمــت الرغبــة . مصــر وتنظــيمهم للتظــاهرات المؤيــدة لمصــر شــأنهم شــأن إخــوانهم العــرب 
االتصــال بــالرئيس جمــال عبــد الناصــر لتوحيــد وتنســيق  فــي أذهــان تلــك القيــادات الكرديــة فــي

المواقــف النضــالية المشــتركة باعتبــاره قائــدًا مــن قــادة النضــال للشــعوب المســتعبدة فــي كــل مــن 
  )١(.العالمي  آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية ، بل وفي تلك المرحلة المهمة من التاريخ

ــــة المتحــــدة مــــع أي       ــــة العربي ــــى كانــــت الجمهوري ــــادي بإعــــادة الحقــــوق إل ــــة تن حركــــة ثوري
أصـحابها ، لكـن فــي إطـار الوحــدة الوطنيـة ، ولكنهــا ضـد أي عمــل مـن شــأنه تفتيـت األوطــان 
لــذلك اتســم موقفهــا مــن الثــورة الكرديــة فــي شــمال العــراق ومــن القضــية الكرديــة فــي تلــك الفتــرة 

لــب األحيــان ، فوقفــت بــالموقف المتــأرجح نتيجــة لألخبــار الصــحفية التــي كانــت موجهــة فــي أغ
فــي ذلــك الوقــت أفضــل مــا يوصــف بــه هــو موقــف الحيــاد ، وحيــث يقــيم فــي القــاهرة منــذ عــام 

م معتمد للثوار األكراد وهو شـوكت عقـراوي والـذي قـام بـدور فعـال فـي تضـليل صـحافة ١٩٦١
الجمهورية العربية المتحدة ، مع أن حكومة العراق سـحبت عنـه الجنسـية العراقيـة وجـواز سـفره 

  .  )٢(، فإنه ظل في القاهرة ممثُال للثوار 
وصـــرح الـــرئيس جمـــال عبـــد الناصـــر للوفـــود الكرديـــة التـــي كـــان يلتقـــي بهـــا دائمـــًا موقـــف      

  :العرب والجمهورية العربية المتحدة ودور القاهرة في مشكلة األكراد، ويتلخص في اآلتي
  .  ـ أن الجمهورية العربية المتحدة ضد كل محاولة انفصالية ١
  . ـ ،،    ،،  ،،    ،،    سوف تؤيد كل حل تصل إليه المفاوضات في مشكلة األكراد  ٢
الجمهورية العربية المتحـدة تفضـل أن تـرى حـًال سـلميًا للمشـكلة علـى شـرط أن يـتم فـي  نـ أ ٣

  .  )٣(حدود الصيانة الكاملة والمطلقة لوحدة الوطن العراقي 

                                            
 . مرجع سابق ، مركز جلجامش : إبراھيم خليل العالق ) ١(
م نقالً ١/٧/١٩٦٣تصريح سفير العراق بالجمھورية العربية المتحدة عبد الرحمن البزاز ، بمجلة روز اليوسف في ) ٢(

 . عن محمود الدرة 
 .  ٤١٠مرجع سابق ، ص : محمود الدرة ) ٣(
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موقـــف الجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة والـــرئيس جمـــال عبـــد وتـــرى الباحثـــة أنـــه ربمـــا يكـــون      
الناصـــر نابعـــًا مـــن بـــاب معارضـــة قاســـم لـــيس إال ، بســـبب سياســـاته تجـــاه الجمهوريـــة العربيـــة 

، كــذلك موقفــه ومســاندته المتحــدة والحــرب السياســية التــي قادهــا ضــدها متحالفــًا مــع الشــيوعية 
يــة المتحــدة بالمــال والســالح ، فكــان موقــف لالنفصــاليين فــي اإلقلــيم الشــمالي للجمهوريــة العرب

الجمهورية ردًا على هذه األعمال من جانب عبد الكريم قاسم ، والتي كان للغرب اليد الطـولى 
فـي حـدوث هـذا االنشــقاق بـين العـراق والجمهوريــة ، بسـبب مـا كـان يقــوم السـفراء الغـربيين فــي 

لمتحـدة بالقيـام بعمـل عسـكري مـن شـأنه بغداد من إيصال تقارير تفيد بنية الجمهوريـة العربيـة ا
ضـــم العـــراق إليهـــا بـــالقوة ، حيـــث صـــرح عبـــد الكـــريم قاســـم أكثـــر مـــن مـــرة رفضـــه االنضـــمام 

أنه لن يكون تابعًا ألحد ، وهو يقصد بالطبع لجمـال عبـد : للجمهورية العربية المتحدة ، قائًال 
ل العربيـة المجـاورة ، بسـبب الناصر ، مما أدى إلى سوء العالقات بين العراق وكثير مـن الـدو 

سياساته المتأثرة بالحزب الشيوعي في العراق ، والذي أدى به إلى االتجاه نحو الكتلة الشـرقية 
  . أكثر واالنعزال عن العالم العربي 

  : العالقات بين الكويت والعراق : أوًال 
 يرحــل، إذ امــعالقــات الكويــت والعــراق عالقــة وثيقــة بحكــم صــالت الجــوار واالخــتالط بينه   
تأشيرات أو أي ، ويقيمون بها دون جوازات سفر ، كثير من أهالي البصرة والزبير إلى الكويت ال

، ولـم يكـن العـراق  الح حيويـة فـي العـراق، كما أن كثير من الكويتيين لهم أمالك ومصـ دخول
ت هي م ، ولكن المعتمدية البريطانية في الكويت كان١٩٥٨تمثيل قنصلي بالكويت حتى عام 

التــي تشــرف علــى المصــالح العراقيــة فــي الكويــت ، وكانــت التجــارة متبادلــة والمصــالح مرتبطــة 
فيمــا بينهمــا ، هــذا فضــًال عــن أن الكويــت ظلــت فتــرة طويلــة مــن الــزمن تعتمــد علــى ميــاه شــط 

   )١(.العرب ، كما ظلت تجارة  التمر العراقي تغمر أسواق الكويت كل عام
  

  : م ١٩٦١الكويت مشكلة أو أزمة : ثانيًا 
                                            

تاريخ الخليج الحديث وتطور األوضاع السياسية واالقتصادية في أقطار الخليج العربي : جمال زكريا قاسم . د ) ١(
 .  ٦٧م ، ص ١٩٩٦، دار الفكر العربي ، القاھرة ، ) ١٩٧٠ـ  ١٩٤٥( ووصولھا إلى االستقالل 
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م كانــت هنــاك مشــكلة ١٩٦١المســلحة الكرديــة فــي شــمال العــراق عــام  فــي أثنــاء الحركــة     
حم عبــد الكــريم قاســم العــراق فيهــا أال وهــي مشــكلة ضــم الكويــت إلــى العــراق ، ترى حيــث اقــأخــ

م جزء من العراق ، وكان تابعًا للواء البصرة حسب التقسيم العثماني ، حيـث لـعلى أساس أنه 
   )١(.تكن فكرة الضم هذه وليدة فكر عبد الكريم قاسم، لكنها كانت موجودة منذ العهد الملكي

بــدأت العالقــات العراقيــة الكويتيــة فــي الحــديث عــن ترســيم الحــدود بــين البلــدين ، ولعبــت      
بريطانيــا الــدور الكبيــر فــي هــذه العالقــات ، حيــث بحثــت رســم الحــدود تبعــًا للوثــائق الخاصــة 

م باعتبــار أن العــراق كــان تابعــًا للدولــة ١٩١٤لــة العثمانيــة قبــل الحــرب العالميــة األولــى بالدو 
العثمانية وجـزء مـن إمبراطوريتهـا ، وكانـت أولـى المطالبـات بضـم العـراق قـد حـدثت فـي العهـد 

، حيـث أن  ١٩٣٩ـ  ١٩٣٨حينما طالب الملـك غـازي األول بضـم الكويـت عـام الملكي بالعراق ، 
القــة بــين العــراق والكويــت ، والتــي كانــت متمثلــة فــي مشــكلة الممتلكــات الكويتيــة المشــكالت الع

فــي العــراق مــن مــزارع البســاتين والنخيــل والتــي كانــت الدولــة العثمانيــة قــد منحتهــا آلل الصــباح 
فـــي البصـــرة والفـــاو ، إلـــى جانـــب المشـــكالت الخاصـــة بحركـــة مـــرور التجـــارة إلـــى العـــراق مـــن 

اب الظـــاهرة ، وٕان كانـــت االعتقـــادات بـــأن مطالـــب الضـــم كانـــت الكويـــت ، كانـــت هـــي األســـب
بســـبب رغبـــة العـــراق فـــي توســـيع ســـواحله علـــى الخلـــيج العربـــي وفـــق نظريـــة المجـــال الحيـــوي 

  . والتوسع اإلقليمي 
وقد تعززت سياسـة العـراق فـي هـذا االتجـاه بعـد إخفاقـه فـي إقنـاع الكـويتيين والبريطـانيين      

يــديل لمينــاء ان كبزيــرة وربــه وبويبــقــي فــي منطقــة أم قعــر أو تــأجير جبضــرورة إقامــة مينــاء عرا
   )٢(.البصرة 

بإشـراف وتـدخل بريطـاني عـن طريـق ، وتم إطالة عمر المفاوضات بين العراق والكويـت      
كــم هائــل مــن المراســالت الدبلوماســية كعــادة اللعبــة السياســية البريطانيــة ، حتــى تتــيح الوقــت 

مصالحها الخاصة ، وبسبب ظهور بوادر قيام الحرب العالمية الثانيـة  لبحث األزمة من ناحية
فــي األفــق ، فوجــدت بريطانيــا أنــه مــن المفيــد لهــا إطالــة أمــد المفاوضــات مــع إعطــاء العــراق 

                                            
 .   ٣٥،  ٣٤ص  م ، ١٩٦٣القاھرة  قاسم والكويت ،: ، أحمد فوزي  ٢٢٨مرجع سابق ص : تريب تشارلز ) ١(
 .  ٢٤٧ـ ص  ٢٤٥، ص   مرجع سابق : فتحي العفيفي ) ٢(
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األمل في موافقتها المضنية حتى تضمن وقوفه معها في أثنـاء معـارك الحـرب العالميـة الثانيـة 
المطالبــة بمنـاطق تـم االعتــراف بهـا ضــمن حـدود الكويــت ، ، حيـث كـان النــزاع قـد تحــول إلـى 

بـل الوصــول إلـى التهديــد بالضـم العراقــي للكويـت بكامــل حـدوده اإلقليميــة بعـد أن فشــل العــراق 
في مسألة الحصول على مسـاحة مـن أراضـي السـاحل الكـويتي علـى الخلـيج حتـى تكـون منفـذ 

   )١(.راقي يطل على الخليج العربي ع
اوضـــات قائمـــة بوســـاطة بريطانيـــة بـــالطبع بـــين الطـــرفين ، إلـــى أن جـــاء عـــام وظلـــت المف     
ــــة م ١٩٥١ ــــة ، فأصــــدرت وزارة الخارجي ــــا بدراســــة مشــــكلة الحــــدود بدق بعــــد أن قامــــت بريطاني

م لتقـديم مقترحـات جديـدة إلـى الحكومـة العراقيـة بشـأن ١٩٥١البريطانية تعليماتها فـي ديسـمبر 
حــدود ، حيــث كــان البريطــانيون علــى يقــين بــأن العــراق تشــكيل لجــان فنيــة مشــتركة لتخطــيط ال

   )٢(.ن لتدخال ضمن األراضي العراقية سيطلب التأكيد على إدعاء ملكية جزيرة وربه وبوبيا
م والذي شهد تطورات سياسية إقليميـة هامـة ألقـت بظاللهـا علـى ١٩٥٨إلى أن جاء عام      

الحــدود بمثابــة االقتــراب مــن تســوية أزمــة طبيعــة التســويات والتــي كانــت قيــد التنفيــذ ، وكانــت 
برمتهـــا ، حيـــث ظهـــرت فكـــرة قيـــام االتحـــاد الهاشـــمي كـــرد فعـــل علـــى قيـــام الجمهوريـــة العربيـــة 

م وبــروز فكــرة ضــم الكويــت علــى أســاس احتفاظهــا بكيانهــا كدولــة ١٩٥٨المتحــدة فــي فبرايــر 
م ، والتـــي ١٩٥٨تمـــوز  ١٤مســـتقلة ، ولـــيس علـــى مبـــدأ الضـــم القهـــري ، إلـــى أن قامـــت ثـــورة 

ألغت النظام الملكي في العراق ، وأقامت الجمهوريـة وبـدء فصـًال جديـدًا مـن العالقـات العربيـة 
   . العراقية 

اتخذ عبد الكريم قاسم بعد الثورة وٕاعالن الجمهورية العديـد مـن اإلجـراءات التـي كـان مـن      
كي تتجه نحـو الغـرب بصـورة شأنها تغيير سياسات العراق برمتها ، والتي كانت في عهده المل

مطلقـــة ، واتجهـــت فـــي عهـــده الجمهـــوري نحـــو المعســـكر الشـــرقي والـــدول االشـــتراكية ، وأعلـــن 
خروج العراق من حلف بغداد الذي كان موجهًا ضد المعسكر الشرقي واالتحـاد السـوفييتي فـي 

ت المتحـدة م ، وألغي االتفاقيات التي كان العهد الملكي قد وقعها مع الواليـا١٩٥٥مارس  ١٤

                                            
 . المرجع السابق نفسه ) ١(
 .  ٢٧٣ص :  المرجع نفسه) ٢(



٢٠٨ 
 

 

م بشـأن المسـاعدات العسـكرية واالقتصـادية علـى أسـاس ١٩٥٥ـ  ١٩٥٤األمريكيـة فـي عـامي 
   )١(. م ١٩٥٧اور مبدأ أيزنه

بنــي قاســم حجــة مطالبــه بضــم الكويــت علــى مبــدأ االدعــاء بــالحق التــاريخي المجــرد علــى      
العثمانيــة ، ولــيس كــل  أســاس أن الكويــت كــان فضــاءًا تابعــًا للــواء البصــرة العراقــي زمــن الدولــة

دعاء نوري السعيد الذي اعتمد على ضم الكويت كدولة مستقلة إلـى االتحـاد الهاشـمي ، ومـن 
قبله الملك غازي ، وليس من باب الضم القسري ، وكانت تلك األزمة التـي افتعلهـا قاسـم عـام 

ائمـًا تنصـب نحـو م هي األزمة الثالثة في تاريخ العالقات العراقية الكويتية التي كانت د١٩٦١
مشكلة الحدود رغبة العراق في ضم الكويت بسبب ثرواته التي بدأت تتكشف وتظهـر واضـحة 
للعيان من خالل اكتشاف بترول حقل يرقان ، كذلك االحتياطي العالمي من اإلسترليني الـذي 

  .  )٢(كان بالكويت 

السالم الصـباح قـد بعـث  وقبل بدء األزمة وتصعيدها ، كان حاكم الكويت الشيخ عبد اهللا     
الحـدود الكويتيـة قاسم يذكر فيها جملة قضـايا منهـا مسـألة تخطـيط برسالة خاصة إلى عبد الكريم 

إرســـاله عـــام الخصـــوص بعـــد خطـــاب أول تـــم العراقيـــة، واالستفســـار عـــن النيـــات العراقيـــة بهـــذا 
مـة عالقـات أخويـة مـع م ، بعد قيام الثورة بحوالي شهر مهنئـًا بقيـام الثـورة ، ومتمنيـًا إقا١٩٥٨

العراق ، لكن السلطات العراقية تجاهلت الرسالة الثانية للشيخ عبد اهللا السالم ، ولم تـرد عليهـا 
ســوء نيــة مــن وجهــة واعتبرتــه عــدم تعــاون شــيخ الكويــت فــي القضــايا األخــري التــي تهــم العــراق 

تثمار الخـــالف النظـــر العراقيـــة تجـــاه المقاصـــد العراقيـــة ، ووجـــدت بريطانيـــا فرصـــتها فـــي اســـ
كعادتهـــا ووضـــعت خططهـــا للتـــدخل فـــي الكويـــت فـــي حالـــة التهديـــد العســـكري العراقـــي ، وقـــد 

م بنـاءًا علـى طلـب الحكومـة ١٩٦٠وضعت هذه الخطط هيئـة األركـان العامـة البريطانيـة عـام 
   )١(. البريطانية آنذاك 

                                            
)١ (Uril Dann, p. 80  
المنازعات المحلية ، معھد البحوث والدراسات العربية ، المنظمة  الجامعة العربية وتسوية: بطرس بطرس غالي . د.أ) ٢(

  .  ٩٠م ، ص ١٩٧٧العربية للتربية والعلوم والثقافة ـ جامعة الدول العربية ، القاھرة ، 
 
 . ٢٨٩م ص ١٩٩١رياض الريس للنشر ، لندن ، ) ١٩٦٠ـ  ١٧٥٢( الكويت في الوثائق البريطانية : ي وليد حمد) ١(



٢٠٩ 
 

 

م بينهـا ١٨٩٩ة عام وتفجرت األزمة أكثر وظهرت جليًا عقب إعالن الكويت إلغاء اتفاقي     
م وٕاعالن استقالل الكويت ، وعقد معاهدة صـداقة توضـح ١٩٦١يونيو  ١٩وبين بريطانيا في 

ســيادة الكويــت وقيــام عالقــات سياســية علــى أســاس المصــالح المشــتركة بــين البلــدين ، وتعهــد 
ـــديم المســـاعدات بكافـــة أنواعهـــا للكويـــت  ـــا بتق مـــن وغيرهـــا العســـكرية منهـــا واالقتصـــادية بريطاني

يونيــو  ٢٠المســاعدات ، وقــام عبــد الكــريم قاســم بإرســال برقيــة تهنئــة إلــى حــاكم الكويــت فــي 
م ، والتي ضمنها إشارات على اعتبار عـودة الكويـت إلـى تبعيـة لـواء البصـرة مخاطبتـه ١٩٦١

لحاكم الكويـت علـى أنـه قائمقـام ، وهـي رتبـة كانـت فـي العهـد العثمـاني ولـم تشـير البرقيـة إلـى 
م علــى اعتبــار عــدم مشــروعيتها لعقــدها ١٨٩٩لكويــت ،وٕانمــا رحبــت بإلغــاء معاهــدة اســتقالل ا

م سيادة العراق علـى الكويـت ، ونيتـه ١٩٦١يونيو  ٢٥بعيدًا عن الدولة العثمانية ، وأعلن في 
   )٢(. في إصدار مرسومًا جمهوريًا بتعيين شيخ الكويت قائمقام لقضاء الكويت التابع للبصرة 

تحــدي العراقــي لمســألة الكويــت تأييـد الــدول العربيــة للخطــوة الكويتيــة فــي إلغــاء قوبـل هــذا ال    
م ١٩٦١المعاهدة واستبدالها بأخرى تحدد نوع العالقات القائمة بين الكويت وبريطانيا في عام 

علــى أســاس أن الكويــت دولــة ذات ســـيادة ولهــا سياســتها الخارجيــة رغـــم كــل ذلــك لــم يعتـــرف 
   )٣(. ة ، بل ظل ينظر على أنها جزء من لواء البصرة العراقي العراق بكون الكويت دول

م بمقـر وزارة ١٩٦١بل أعلن في مؤتمر صحفي عقده فـي الخـامس والعشـرين مـن يونيـو      
الدفاع العراقية رغبته األكيدة في ضم الكويت ، وطلب مـن شـيخ الكويـت أن يتعـاون معـه مـن 

و ما يقصده من عودة الكويـت كجـزء مـن أمـالك أجل إعادة األمور إلى مجراها الطبيعي ، وه
حسب ما جـاء فـي مرجـع أحمـد فـوزي ـ (وأراضي العراق ، ولعل أهم ما ذكره عبد الكريم قاسم 

أنه في سبيله إلصدار مرسوم جمهوري يقضي بتعيين حاكم أو شـيخ الكويـت ) قاسم والكويت 
إحدي محافظـات العـراق، وظهـر  قائمقام لقضاء الكويت ، ليكون تابعًا للواء البصرة ، وتصبح

في هذا المؤتمر الصحفي منتهى استعراض القوة والتهديـد  الصـريح للكويـت ، كمـا أكـد عزمـه 
                                            

، طبعة أولى ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت  ٥عبد الوھاب الكيالي ، ج : وسوعة السياسية أ ـ الم) ٢(
  . ٣٠٣م ص ١٩٨٧

لعام  ٣٥ب ـ وثائق جامعة الدول العربية ، األمانة العامة ، تقرير األمين العام للجامعة العربية في دور االنعقاد العادي الـ 
 ) . م ١٩٦١/  ٧/  ٢٠ـ  ٨ج /  ٣٥ع .د ١٧٧٧ق ( م تحت رقم ١٩٦١

 ،  ٧١مرجع سابق ، ص : جمال زكريا قاسم ) ٣(



٢١٠ 
 

 

علـــى ضـــم الكويـــت بشـــتى الســـبل ، ووجـــه إنـــذارًا شـــديد اللهجـــة إلـــى حـــاكم الكويـــت واســـتعداده 
   )١(.الستخدام القوة لتحقيق هذا الضم 

حفي ملوحـًا بضـم الكويـت باسـتخدام القـوة ، كانـت الـدول وقبل أن يعقد قاسم مـؤتمره الصـ     
وأبـــدت جميـــع الـــدول ، العربيـــة قـــد أعلنـــت اعترافهـــا مـــن جهـــة بقيـــام دولـــة الكويـــت واســـتقاللها 

م مـع إلـزام الـدول ١٩٦١يونيـة  ٢٠العربية انضمام الكويت إلـى عضـوية الجامعـة العربيـة فـي 
  . )٢(ت بناءًا على طلبها ل الكويالعربية بتقديم المساعدة الفعالة لصيانة استقال

 نتيجـة لسياسـات العــراق تجـاه الكويــت ، فـإن الحكومــة الكويتيـة والبريطانيــة أخـذت تهديــدات   
قاسم على محمـل الجـد وٕان كانـت لـم تتعـدى وتصـل إلـى العمـل العسـكري ، حتـى ذلـك الوقـت 

شـكوى مـا قامـت بتقـديم ، ك لـب حاكمهـاطفقامت بريطانيـا بإرسـال قـوات إلـى الكويـت بنـاءًا علـى 
 وذلـك ومسـاندة الكويـت ضـد االعتـداء العراقـي عليهـااألمـن تطلـب اجتمـاع عاجـل إلى مجلس 

سـحب القـوات البريطانيـة مـن باعتبارها عضوًا في الجامعة ، وطلبت الجامعـة العربيـة ضـرورة 
يـة العربيــة والجمهور مــن الجيـوش العربيــة مثـل السـعودية والعربيــة الكويـت لتحـل محلهــا قـوة مؤلفـة 

ســـبتمبر عـــام مـــن الكويـــت فـــي منتصـــف أيلـــول المتحـــدة وغيرهـــا، فانســـحبت القـــوات البريطانيـــة 
  . )٣(م ١٩٦١
أدت تلــك السياســة التــي اتبعهــا قاســم ناحيــة الكويــت إلــى عــزل العــراق عــن العــالم العربــي      

ت سيادة ، ولها وعدم االعتراف بها كدولة ذا بسبب مواقفه العدائية تجاه دولة عربية مستقلة ،
  . عالقاتها الخارجية سواء على الصعيد العربي أو الصعيد العالمي 

  : الخالصة      
في الوقت الذي افتعل قيـه قاسـم األزمـة مـع الكويـت كـان العـراق داخليـًا يشـهد حركـة مـن      

شــــأنها اإلطاحــــة بنظــــام حكمــــه لتجمــــع الكثيــــرين ضــــد سياســــاته مــــن قــــوميين عــــرب وبعثيــــين 
ن وأكــــراد بعــــد ســــوء العالقــــات بينــــه وبــــين األكــــراد بزعامــــة مــــال مصــــطفى البــــارزاني وشــــيوعيي

                                            
 .  ٥٩، ص  ٥٦والكويت ، ص  قاسم: أحمد فوزي ) ١(
   ٨ج/ ع .د ٣٥وثيقة انضمام الكويت إلى الجامعة العربية ، تقرير األمين العام في دور االنعقاد العادي رقم  ) ٢(

 . م٢٠/٧/١٩٦١
 .  ١٧٦، ص : ، برغش خالد نايف الجنفاوي  ٢٢٩، ص  ٢٢٨مرجع سابق ص  :تشارلز تريب ) ٣(



٢١١ 
 

 

والعشائر الموالية له ، وكان قاسم يهدف مـن إشـعاله ألزمـة الكويـت أن يجمـع حولـه المنـاوئين 
لــه ويصــبحوا مؤيديــه العتقــاده أن تلــك الخطــوة نحــو الكويــت هــي حلــم العــراقيين ورغبــتهم فــي 

متـــع بهـــا الكويتيـــون ، كـــذلك رغبتـــه فـــي إشـــغال خصـــومه داخـــل العـــراق اقتســـام الثـــروة التـــي يت
بمشــكلة مــن شــأنها أن تبقيــه فــي ســدة الحكــم فتــرة أطــول ، كمــا كــان مــن شــأن تلــك السياســة 
ـــين عمليـــات الضـــم العســـكري فـــي الجنـــوب للكويـــت والعمليـــات  تشـــتيت الجـــيش العراقـــي مـــا ب

قـت ، وقفـت العديـد مـن قـادة الجـيش فـي العسكرية األخرى في الشمال ضد األكراد في هذا الو 
موقـــف المعارضـــة ألعمـــال عبـــد الكـــريم قاســـم ، ســـواء ناحيـــة الكويـــت أو لمحاربـــة األكـــراد فـــي 

، مما أدى إلى أن تكبـد الجـيش العراقـي بسـبب تلـك العمليـات الغيـر مدروسـة لخسـائر الشمال 
  . كبيرة ، وقد جاءت أزمة الكويت في وقت غير مناسب 

ورة أو الحركــة المســلحة الكرديــة مفتــاح لظهــور عالقــات معقــدة مــا بــين األكــراد كانــت الثــ     
والحكومـــة العراقيـــة والـــدول المحيطـــة والقـــوى الخارجيـــة ، وبيـــان موقفهـــا مـــن الحكومـــة العراقيـــة 
والحركة القومية الكردية ، فقد كان لبريطانيـا وحلفاءهـا مصـالحهم فـي إثـارة األكـراد فـي العـراق 

كومة قاسم ، والتي رأت بريطانيا أن حكومتـه قـد اتخـذت مواقـف مـن شـأنها ومساعدتهم ضد ح
القضاء على النفـوذ البريطـاني والغربـي فـي الشـرق األوسـط مثـل الجمهوريـة العربيـة المتحـدة ، 
ولذلك عملت علـى صـنع وخلـق المشـاكل بـين العـراق والجمهوريـة العربيـة المتحـدة مـن جهـة ، 

  . انية وبين العراق وأكراده من جهة ث
ـــران أيضـــًا أهـــدافها مـــن مســـاعدة األكـــراد فـــي حـــركتهم ضـــد العـــراقيين ، حتـــى       وكـــان إلي

تضــعف الحكــم الــوطني الناشــئ فــي العــراق بعــد زوال الحكــم الملكــي الــذي حليفــًا لهــا ، كــذلك 
  . بسبب خروج العراق من حلف بغداد وتقربه من االتحاد السوفييتي 

له مصالحه وأهدافـه بسـبب مـا حـدث مـن انقـالب عبـد الكـريم  كذلك كان االتحاد السوفييتي   
قاسم على الشيوعيين في العراق بعد أن كان قد أعطى لهـا أكبـر مسـاحة مـن الحركـة والحريـة 

  . الحكمقاسم بعد ذلك من االشتراك معه في لدرجة أن الشيوعيين طالبوا عبد الكريم 



٢١٢ 
 

 

ائمًا قائمـة علـى أسـاس مطالـب قوميـة يريـدون واألكراد أنفسهم لم تكن ثوراتهم وحركاتهم د     
تحقيقهــا ، فهــذه الحركــة أو الثــورة كانــت فــي بــدايتها قائمــة مــن شخصــيات إقطاعيــة كانــت قــد 

  . تضررت من قوانين اإلصالح الزراعي والتي كانت حكومة الثورة قد سنتها 

لمــادي أو إذن فلكــل مــنهم مصــلحة خاصــة ، ســواء فــي مســاندة أو إظهــار الــزعم ســواء ا     
العســكري لألكــراد والحركــة الكرديــة ، وهــو مــا قــد يطلــق عليــه الحــرب بالنيابــة ، وهــو مبــدأ كــان 
موجودًا أثناء الحرب الباردة من خالل تأليب فريق ضد آخر لمصلحة طرف ثالث ، ولذلك لم 

  . تنجح الثورة الكردية في تحقيق ما قامت من أجله 



أآراد العراق تحت حكم عبد الكريم قاسم

 

٢١٣
   الخاتمــــــــــــــــــــــة 

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                            
  
  

  

: أوًال 

 .النتائــــــــج 
  .التوصيات والمقترحات: ثانيًا 
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  ) األسباب التي أدت إلى فشل الثورة وانهيارها ( 
  :      تجمعت عدة أسباب أدت إلى فشل الثورة وانهيارها ومنها 

  : حة بعبد الكريم قاسم وبداية انهيار الثوراإلطا : أوًال
م       آان واضحًا ميل عبد الكريم قاسم إلى االنفراد بالسلطة وعدم اشتراك أحد معه في ا     لحك

ى            ، واتخذ   ، حيث آان وحده يدير الدولة      ل األحزاب إل أنها تحوي ة    سياسة من ش منظمات حكومي
ن   ة م ار حال ا أث ه مم ة ، ولزعامت زة الدول ة ألجه ي  تابع راد ف ة األآ دلعت حرآ  الفوضى وان

شعب العراقي               سيج ال الشمال العراقي ، وهي بمثابة حرب أهلية ، حيث أن األآراد جزء من ن
اظم        ارف ، ون سالم ع د ال ال عب ورة أمث اء الث ضباط رفق ار ال ن آب ذلك م تخلص آ دء ي ، وب
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ا   ةالطبقجلي وغيرهم ، والذين آان لهم وزن في ثورة تموز ، آذلك حبه للزعام     ، والتي نماه
  . )١(زعيم العراق األوحد لقوا عليه ، حتى أنهم أطبداخله الشيوعيين

ريم                           د الك رى آيف أن عب ة ت ة العراقي فبعد شهور قليلة من قيام الثورة بدأت القوى الوطني
ان           إجراءات من شأنها جعله وحدة مرآز     قاسم يقوم ب   ذي آ  آل القوى الداخلية في العراق ، وال
شيوعي ي ،        لل شارع العراق ى ال انهم عل سياسة ، وطغي ذه ال ريس ه ي تك ر ف زراع األآب ين ال

د عارف       سالم محم د ال د عزل عب ك بع ه ، وذل سيطرة علي ، وإغالق صحيفة  من الجيش  وال
داءات العشوائية                  ساع موجة االعت ين ، وات الجمهورية والتي آانت لسان حال القوميين والبعثي

ومي ، مم        ار الق سبي التي شيوعيين         ضد منت ين ال ى عدم التفريق ب ين إل القوميين والبعثي ع ب ا دف
هم عب  ى رأس سلطة ، وعل ي ال موممثل ريم قاس ي   د الك ث العرب ان حزب البع ك آ ط ذل ، ووس

ة بالحماس واالنضباط                     وى القومي ا من الق االشتراآي بدء يفرض نفسه آقوة تتميز عن غيره
ة للعراق   التنظيمي والسياسي الشديد في مواجهة السلطة ، وال     تي وقفت في وجه الوحدة القومي

ة الموجودة                        وى القومي ع الق ومي من جمي التجمع الق سمى ب ا ي فنجح حزب البعث في تأسيس م
  . )٢(وف في وجه الشيوعية ورأس السلطة بالعراق آنذاك ، للوق

دة         ورة لع ذ،      وتعرض عبد الكريم بعد شهور قليلة من الث م تنف ا ل ال معظمه   محاوالت اغتي
ة   شروع محاول ل م ذيها مث سبب تراجع منف سلطات ، أو ب ى ال ات إل باب ورود معلوم ا ألس إم

اس                اغتياله في    مدينة آربالء ، ولكن المحاولة لم تنفذ نظرًا لألعداد التي آانت موجودة من الن
ه في         مدينة الصويرة لنفس السب السابق       ، آذلك  د   ٢٣/١١/١٩٦٢، آذلك مشروع اغتيال م عن

ذيها في حلبجة عن طريق الطيران ، و  ) ربندخان  د( افتتاح سد    . الذي لم ينفذ بسبب تراجع منف
ي    ة ف ي رأس القري ه ف ة اغتيال ذ محاول م تنفي م حدث أن ت وبر ٧ث ي م ، ١٩٥٩ أآت شلت ف ي ف والت

الكويت عامل إدانة إضافية مع انحراف  ونتجت على إصابات بسيطة ، آذلك شكلت أزمة         اغتياله  
الم                   قاسم للسيطرة على الح    ى عزل العراق عن الع ذي أدى إل كم واالنفراد به في العراق ، وال

ة أو الغرب ،                         دول العربي ة ، سواء مع ال سياسة الخارجي العربي ، إلى جانب فشل قاسم في ال
ى                    ادرة عل شاء مؤسسات ق سلطة أو إن ل ال وآذلك االتحاد السوفييتي ، وعدم رغبة قاسم في نق

  .  داخل العراق تشكيل وجود حياة برلمانية سليمة
ي  ه ف ر أن أن   م ١٩٦٢ ـ    ١٩٦١     غي د تجمعت ورأت ب دة عناصر ق اك ع ت هن ة آان الطريق

ا جاء           داد ، ومن هن الوحيدة لحل المشكلة الكردية بالعراق تكمن في تغيير النظام القابع في بغ
راد   ة األآ راد ، أو باألصح غالبي ي األآ ي ممثل تانية ف ة الكردس ى سعي الحرب الديمقراطي إل

ة    ات العروبي ع المجموع سيق م ى    التن ات عل ك المجموع أثير تل سبب ت ث ب زب البع وات وح الق
ذا                     ريم قاسم ، وهك المسلحة ، واتفق األآراد على وقف إطالق النار إذا ما تم اإلطاحة بعبد الك

   )١(.القضاء على عبد الكريم قاسم اتفق الجميع على ضرورة تغيير النظام للحكم و
ل                      آان الحز  ر واضح ، ب ب الشيوعي العراقي في بداية الحرآة الكردية قد أبدى موقفًا غي

ع         ك ب د ، وذل روا منتهى التأيي د أظه انوا ق ام  ٩أصح تعبير له أنه آان موقفًا مائعًا بعد أن آ د قي

 
  . ٢٠٥ ـ ٢٠٣مرجع سابق ص : ريف عبد الستار طاهر ش) ١(
  . ٢٨ ـ ٢٣مرجع سابق ، ص : على آريم ثابت ) ٢(
  . ٢٣١ ، ص ٢٢٩مرجع سابق ، ص : تشارلز تريب ) ١(
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ة العر          تموز ، بل وتح    ١٤ثورة   وى القومي ه ضد الق ات           الفوا مع وا فجوة في العالق ة ، وخلق بي
ان           بين قاسم والجم   ة داخل العراق وخارجه ، وآ وى الوطني هورية العربية المتحدة ، وآل الق

بالد                        ورة تحدث في ال ة أي ث ا  للحزب الشيوعي في العراق خطة سياسية في مقاوم باعتباره
وطني تقالل ال دد االس ة   ته ف بمثاب م يق ريم قاس د الك ع عب ه م ه وتعاون رة تحالف ي فت ان ف  ، وآ

  . )٢(الحارس األمين للحكم القاسمي 

  الحزب الشيوعي المتحالف مع قاسم ، لحرآة المسلحة الكردية آان موقف لكن بعد قيام ا    

ه     ان موقف راق ، آ ي الع سياسية ف اة ال ى الحي اب عل القوة واإلره و ب سيطر ول و الم ر ه ويعتب
ة            ١٤متناقضًا لكل التناقض مع دعوته في أيام الثورة          ة الكردي وة العربي ى ، إال الق  تموز األول

ة وطن              والمشارآة في الوطن العراقي بين األآراد والعرب ، ودعوته من جانب آخر إلى إقام
ات              ره من الجمعي ارتي وغي ين حزب الب ه وب آردي مستقل ، بل تم تالقي األهواء واآلراء بين

ضاتالكردي ق متناق ا خل راق ، مم ي الع ات   )١( ة ف دت بيان رد ، وأآ ين العرب والك ة ب مفتعل
  . على هذا التناقض في المواقف الحزب الشيوعي 

م      ذين له شيوعيين ال      ولعل سبب هذا التناقض وعدم الوضوح في المواقف هو علم وتأآد ال
ذلك       سالح ، ل راد بال ساندون األآ انوا ي ذين آ شاه ، وال ران ال راد وإي ين األآ ربط ب صالت ت

اط قاسم ، عندما قامت      يتلقون المساعدات من أعضاء حلف بغداد أو السنتو السابق ، بغية إسق           
م العسكري ، أدت إلى آسر العمود الفقري للحزب الشيوعي          ١٩٦٣ شباط   ٨حرآة أو انقالب    

ك          عمله بقتل العشرات من قادة الحزب      ، نظرًا لما تم      نهم ، ومع ذل شريد اآللف م ، وسجن وت
سالم عارف في الت                 د ال اسع من    اعترف االتحاد السوفيتي بالحكومة الجديدة بقيادة البعث وعب

  . م ١٩٦٣شباط فبراير 

ام        ذ ع راق من ادت الع ي س روف الت ل الظ ي ظ ين    ١٩٦٠     فف ة ب دأت االنتكاس ث ب م حي
األحزاب السياسية الوطنية من جهة وعبد الكريم قاسم من جهة أخرى ، وحيث غلب على آل                

داً                 ى   حزب مصالحه الذاتية على المصلحة العامة أو العليا للشعب ، وحيث عمل قاسم جاه  عل
وى                  وازن الق االستئثار بالسلطة ، وسعيه على تحجيم األحزاب الوطنية ، ولجوئه إلى سياسة ت

ورة وهي سياسة                  ى الث آمروا عل ذين ت ( واتخاذه آذلك سياسة التسامح والعفو عن المتآمرين ال
ذين سبق                    ) عفا اهللا عما سلف      ضباط ال ر من ال اد عدد آبي سجناء وأع ، وحيث أطلق سراح ال

شواف وأن أح ة ال د محاول د بع ى التقاع وا إل ة ١٩٥٩يل ز ذات أهمي ى مراآ ادهم إل ل وأع م ، ب
ا،                        ورة وقيادته دافعين عن أهداف الث ال وسجن الم ى اعتق دم عل بالجيش ، وفي الوقت نفسه أق

آل ذلك آان   . بالسجن لمدد طويلة    والتي أصدرت بحقهم أحكامًا     ،  العرفية  وأحالهم إلى المجالس    
  . لثورة وتوجيهها الوجهة الصحيحة من أسباب فشل ا

ذلك لجوء               سالح وآ ة لل ادة الكردي      أما بالنسبة للمشكلة الكردية في الشمال ، فإن لجوء القي
ان أحد                 السلطة إلى القوة العسكرية لحل التناقض مع األآراد واشتعال الحرب في آردستان آ

 
  . ٢٣٩ ، ص ٢٣٦ رمضان ، مرجع سابق ص ١٤ثورة : أحمد فوزي ) ٢(
  . ٢٧٦مرجع سابق ، ص : محمود الدرة ) ١(
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ع         العوامل الرئيسية التي سببت ضعفًا خطيرًا للسلطة ، بل و          ا دف وطني مم اد ال شق جبهة االتح
ي    االنقالب ف ائمين ب ع الق اون م تاني للتع ديمقراطي الكردس زب ال باط ٨الح م ، ١٩٦٣ ش

ة  ى مرحل ة إل ادة الكردي ع القي صال األمور م سئولية في إي رًا من الم ًا آبي م جانب ويتحمل قاس
دي االنقالبي       ديها بأي ى وضع أي ة إل ادة الكردي ع القي ون  الصراع المسلح ودف ذين ال يعترف ين ال

ديم                       وهم بتق راد وممثل ام األآ د نجاح االنقالب ، وق باألآراد آقومية ، وهو ما ظهر واضحًا بع
التهاني لقادة االنقالب آملين منهم تحقيق ما آان قد تم االتفاق عليه مع البعثيين شريطة توقف                  

  . القتال بعد اإلطاحة بعبد الكريم قاسم 

ة المؤرخة في              مظاهر ف      آان من ضمن     ة    شباط    ٨رح األآراد أنه قد جاء في البرقي : " للتهنئ
تل والعدو األآبر اليوم تالحمت ثورتكم مع ثورة الشعب الكردي العظيمة ضد طغيان قاسم القا       

شكلة               ، آما طالب    "للشعب الكردي    ة نحو حل الم ذ الخطوات العملي ون بتنفي ى    المهنئ ة عل الكردي
   )١(.رسي قواعد األخوة إلى األبد الذي من شأنه أن يأساس تحقيق الحكم الذاتي و

ع         م قم ل وت رة أخرى ، ب ال م دد القت راد وتج ى األآ وا عل وا أن انقلب ا لبث ين م ن البعثي لك
  . الحرآة الكردية بأبشع الطرق وأفدحها مما آان بل وأقساها 

ريم                 د الك سية عب يم نف سيين لتقي اء نف سنا أطب ا               وترى الباحثة بأنه ل اه شعبه ، لكنه  قاسم تج
ة لقواعد                 بعض مخالف ضرورات السياسة تجعل القادة يقومون ببعض األعمال التي قد يراها ال
ام                   الرحمة والقانون والدستور مثل ما قام به عبد الكريم قاسم ضد األآراد في شمال العراق ع

اد    م ، من استخدام الجيش بكافة أسلحته ، وحتى سالح ال          ١٩٦٣م إلى عام    ١٩٦١ جو في إخم
بالنسبة لغيره من القادة سواء داخل العراق أو خارجه ممن             الحرآة الكردية ، واألمثلة عديدة      

ة الك   ادة الحرآ ل ق ده ، ب اءوا بع صطفى   ج ال م ي م ين ف سهم ممثل ة أنف تخدم ردي ذي اس ، وال
سة السالح في إسكات أي صوت يعارضه ، فكان يقاتل األآراد أنفسهم ، وإن آنا ال نراها سيا                

  . رشيدة ولكنها تحدث أحيانًا 
ن          رب م ا يق والي م ي ح يش العراق تخدام الج م اس د ت اهرات أو   ٤٥     فق د المظ رة ض  م

ة   ورات الكردي ال والث شائر ، واضرابات العم ين والع ات للفالح شعبية أو التحرآ ات ال الحرآ
تعان                   تم االس ان ي ل آ د الملكي حتى حدوث االنقالب ، ب سالح الجو   على تعددها ، منذ العه ة ب

  . )١(قضاء على حرآات داخلية مختلفة الملكي البريطاني لمساعدة الجيش العراقي في ال

صطفى            ال م ل م و نج ارزاني وه سعود ب م إال أن م ريم قاس د الك ه عب ام ب ا ق م م      ورغ
ام  راق ع ي الع ة ف ة الكردي د الحرآ ارزاني قائ ا حدث ، ١٩٦١الب باب م ده أس ه وح م ال يحمل

بأن األآراد لم يتعاملوا في معظم       : ألآراد أنفسهم جزءًا من المسئولية ، لذا يقول         حيث يحمل ا  
ا                         ول بأنن سرع وعدم التبصر ، فيق شوبًا بالت ان م ل آ األحيان بمنطق الحكمة ، وبعد النظر ، ب
ريم                           د الك ق لعب ك مصدر قل ا جعل ذل ة ، مم ة داخل الدول ا دول أي األآراد آنا نتصرف وآأنن

   )٢(.طى الفرصة والحجة لمن يحيطون به للوقيعة قاسم ، ومما أع
 

م ٢٠٠٤اريخ حرآة التحرر الكردية في العراق ، األآاديمية العربية بالدنمارك لمحات من ت: حامد شريف الحمداني ) ١(
 .http; // www. Ao. A cademy. Org/ avticles/ aucioliberary ٨٦ص 

 . م ١٩٩٧ ، ٢٧٤عدد سوريا ، مجلة الثقافة الجديدة ، : حسان عاآف حمودي ) ١(
  . ٢١ ، ص ٨مرجع سابق ، ص : مسعود بارزاني ) ٢(
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ول في   : " وأوضح آذلك أمنية آان يتمناها أوردها قائًال          آنت أتمني أن ال تنشب ثورة أيل
ده ، حيث اإلحساس                         ده أو بع ل عه عهد عبد الكريم قاسم ، وأنه إذا قدر لها أن تنشب فلتكن قب

ذه   راد له ه األآ دين ب ذي ي صفة بالفضل العظيم ال ة ب شيرة البارزاني ة والع الشخصية التاريخي
اد            خاصة ، حيث آانت سببًا يفي تحرير الشيخ أحمد البارزاني وعودة مال مصطفى من االتح

رة في                     ١١السوفييتي بعد    ان ألول م  عامًا ، آذلك المادة الثالثة من الدستور العراقي والتي آ
  . األآراد على أساس قومية الكرد تاريخ الدولة العراقية أن يقر فيه بشراآة العرب و

 شباط  ٨أعلن البرزاني وقف إطالق النار آما آان قد وعد في اتفاقه مع منفذي انقالب         : ثانيًا
ًا بالرصاص في دار اإلذاعة ،                     ١٩٦٣ م ، وبعد أن تم التأآيد على إعدام عبد الكريم قاسم رمي

الكردستاني ، وتم رفع الحظر    ودخلت الحكومة الجديدة في مفاوضات مع الحزب الديمقراطي         
ر أن        اطق ، غي ن بعض المن ة م وات الحكومي سحبت الق بالد ، وان مال ال ن ش صادي ع االقت
م ذاتي              ر من حك راد أآث نح األآ ستعدة لم المفاوضات آانت بطيئة حيث آانت الحكومة غير م

ة مترامي                إداري محدود    ة آردي وين والي ى تك ة على عكس مطالب الحزب ، والتي اشتملت عل
شمرآة التي آانت                    وات الب األطراف ، يديرها األآراد وتدافع عنها قوات مسلحة آردية هي ق
قد اآتسبت خبره هائلة في حربها ضد الحكومة المرآزية متبعة حرب العصابات التي أرهقت              
ى                          ة ، والحصول عل ى ضرائب محلي الي يرتكز عل ع بنظام م ذلك التمت ة ، آ القوات الحكومي

االمتداد اإلقليمي للوالية الكردية المقترحة التي         النفطية ، فلم تقبل الحكومة       نسبة من العائدات  
ا                        الي والعسكري مم ذاتي والم دأ االستقالل ال رى ، وال بمب نفط الكب ول ال ضمت آرآوك وحق

  . م ١٩٦٣ القتال في يونية اندالعأدى إلى 
  :      وترى الباحثة أن أسباب فشل الثورة تتمثل في 

ى حد                        ـ عدم تقبل     ا حتى وصل األمر إل ل ومحاربته دة ، ب ادات جدي ة ألي قي ادات الكردي القي
ع ظهور أي  ة لمن ه الدؤوب ارزاني في محاوالت ا فعل مال مصطفى الب صفية الجسدية مثلم الت

  . تنظيم آخر يقود األآراد 
د والتحريض الخارجي ألي عمل             ـ   ى التأيي اده عل الخطأ الذي وقع فيه مال مصطفى في اعتم
ذ                       دا ان مجرد تنفي ه آ خلي في العراق ، أي أن تحرآاته لم تكن نابعة من قناعته بما يفعل ولكن

وريط                   أوامر التحريض القادمة من الخارج ، والتي أرادت دائمًا تحقيق أغراضها من خالل ت
ان                       ك لكن آ د ذل ه بع المال مصطفى في أعمال عسكرية ضد القيادة الحاآمة ، وهو ما انتبه إلي

ان لكل                 قد فات األ   ة التي آ وان ، وانتقض نفسه من انسياقه وراء التحريضات وخاصة الغربي
وطن العراقي               تقرار لل ويض االس دفها في تق ذا            منها ه راد لتحقيق ه م استخدام األآ  ،الهدف ، وت

ا    األآراد مع الكل وضد الكل وتنطبق إحدى المقوالت بأن    نهم م رة واحدة،      ، ولك سهم م انوا مع أنف آ
  . أغراضهم الذاتية ًا يحققون أغراض الجميع ضد الجميع وال يحققون  أنهم دائمأي

ذ                       ة من ة إقطاعي ـ سيطرة الروح العشائرية حيث أن األآراد مجتمع زراعي يعيش تحت هيمن
ة                         ه مصالح الطبق ة ، أي غلب ة اإلقطاعي ى جانب الهيمن ة إل ة الديني قرون ، ويعتمد على المكان

ة ،   اإلقطا صالح القومي ى الم ة عل ة الذاتي ادة     عي دة القي ود وح دم وج ي ع ره ف ه أث ان ل ا آ مم
اك خطة عمل موحد ، أو                          م تكن هن ورات ، فل والتنظيم عند القيام بأية حرآة أو تمردات أو ث

  . قيادة موحدة ، ولكنه آان آل قائد في منطقة معينة يتصرف بناءًا على تقديراته الشخصية 
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ة ا شلت الحرآ شعب ـ ف ة طوائف ال د من بقي سب التأيي ي أن تكت ا ف ذ قيامه ة من ة الكردي لقومي
اج  دافها ، حيث أن منه ة أه ثًال العراقي ، نظرًا لمحدودي تانية م ة الكردس م الحرب الديمقراطي ل

ل العمل العربي الكردي         تكن تتضمن أهداف     ى األحزاب         المشترك مث ا انعكس عل ة  ، مم العربي
  . إال  هذه األحزاب ليس إلىآسب وانضمام األآراد آراد هو مجرد أيضًا في أن هدفها من األ

ًا في تحقيق أي أهداف يرمون                       ساعدة طمع ـ استعداد األآراد للتعاون مع من يلوح لهم بيد الم
وى                               ذي حدث مع الق اون ال سبة للتع ان بالن ا حدث سواء آ سيطة ، وهو م إليها ، ولو آانت ب

د             الخارجية الغربية منها والشرقية أو     ذي أطاح بعب  القوى الداخلية المتمثلة في قادة االنقالب ال
م                            راد حتى رضخوا له ادة األآ و الضعيف لق دهم ول روا تأيي ا إن أظه ذين م الكريم قاسم ، وال
معلنين توقف القتال على أمل تحقيق مطالبهم التي آانوا قد قاموا بحرآتهم العسكرية من أجل               

  .  منها من وجهة نظرهم تحقيقها بعد أن رفض قاسم تحقيق أي 
ة                    د اتفاقي دما عق ـ انتفاء الدعم الخارجي النتفاء المصالح ، فقد تخلى شاه إيران عن األآراد عن
ة                       ع آاف ا رف ان شرط توقيعه ذي آ مع نائب الرئيس العراقي في ذلك الوقت صدام حسين ، وال

  . المساعدات المقدمة لألآراد وترآهم 

ك    ن ذل ر م و أخط ا ه اك م ة        وهن ة ، أي الكردي سامات الداخلي راد االنق اني األآ ث يع حي
الكردية ، والتي تجد أساسها في الروح القبلية أو التنظيم العشائري ، وتعد البرزانية الزيبارية               
الحزب              ي، ف سياسي والحزب سام ال ك خط االنق ة في العراق ، ويطابق ذل ل الكردي أشهر القبائ

زاب   ر األح تاني أآب ديمقراطي الكردس ين أن     ال ي ح ة ف ل البرزاني راق يتمث ي الع ة ف  الكردي
سي وطني ، خصمه الرئي اد ال و حزب االتح ارة ه اني عب ة جالل الطالب تاني بزعام عن الكردس

رزانيين      دريين وغيرهم   والقاتالف بين قبائل الزيباريين     ائ ة للب ل المناوئ ر  ،من القبائ ال   ويعتب االقتت
ًا الملمح األساسي الواض           راد عموم ك الصورة             بين األآ اريخهم ، وإزاء تل ح والعريض في ت

    . ، ويحصد األآراد ما تجنيه أيديهم ويعمق الصراعات الكردية الكردية فإن ذلك يجسد

  
  

  ) نتائج البحث ( 
ا                        رة عنه وما من شك في أن بالخاتمة الصورة اإلجمالية للنتائج البحثية ، بحيث تكون معب

ا يمكن              أصدق تعبير ، وآما البد أن تكون         وافية بالدراسة النقدية في البحث العلمي ، رصد م
  : تحصيله ، ومن ثم فإنني سوف أقدم مجملها فيما يلي 

ا          )١( ذي يطوقه ي ال زام الجبل ي الح ة ف ة المتمثل تان الطبيعي ة آردس ة منطق ن مناع الرغم م ب
ة في                  ة بقطاعات الجيش المختلف اطق الداخلي ى المن سابق  والهضاب وصعوبة الوصول إل  ال

ة ،   ئونها الذاتي ي إدارة ش تقاللية ف ة واالس ة االنعزالي ة الحال ذه المنطق ان يعطي له ذي آ وال
  . أصبح اآلن هذا المانع غير مؤثر بدرجة آبيرة نظرًا للتقدم الخاص باألسلحة المختلفة 

روح   )٢( يطرة ال ةس ة   الفردي ادات الكردي ى القي ور قي  ،  عل ل ظه دم تقب دة وع ادات جدي
رة  ، وهي  من فترات النضال الكردي     في فترة    ة الحزب الواحد  ، وسيطر  ومحاربتها الفت
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ة              التي سيطر    ة الكردي ة القومي ى الحرآ تاني عل ا  فيها الحزب الديمقراطي الكردس  وتزعمه
 . ومنع ظهور أية منظمات آردية أخرى تنافس الحزب الديمقراطي الكردستاني 

ة ، وخاص    )٣( ة الكردي ادات الحرآ ه قي ع في ذي وق أ ال و  الة أن الخط صطفى ، وه ال م م
ن     يس ع ة ، ول ات الخارجي ذ المخطط ارجي وتنفي ريض الخ ى التح ًا عل اده دائم اعتم
ًا تحقيق أغراضها من                        ة ، والتي أرادت دائم قناعة أو تفكير في تحقيق مطالب قومي
خالل المال ومساعدته في القيام بأعمال عسكرية ضد النظام الحاآم في العراق ، وهو              

ة             ما انتبه إليه ا    لمال ، وانتقض نفسه فيه خاصة ، وانسياقه وراء التحريضات الخارجي
ويض اال  ي تق دافها ف ا أه ان له ي آ ورة ، والت د ث ي بع تقرار العراق ان م ١٩٥٨س  وآ

 المقوالت بأن األآراد مع الكل        احديأحد أرآان تحقيق هذا الهدف ، وتنطبق        األآراد  
سهم               رة مع أنف انوا وال م ا آ و        وضد الكل ، ولكنهم م ًا يحقق م دائم ن أغراض    ، أي أنه

 . القوميةوال يحققون أغراضهم وأهدافهم الذاتية ، وأهداف الجميع ضد الجميع

شائرية   )٤( روح الع يطرة ال ي  ، س ع زراع راد مجتم ث أن األآ ة  ، حي يش تحت هيمن يع
صوفية ، والتي تجد                    ة للطرق ال إقطاعية منذ قرون ، ويعتمد آذلك على المكانة الديني

ة            في  قوتها   ة إقطاعي ك هيمن ى ذل ، وغلبت   رؤساء العشائر ومشايخ القبائل، وترتب عل
ادة موحدة             الح الذاتية على المصالح القومية    المص ره في عدم وجود قي ، مما آان له أث

م   ،  رد  أو تم بأية حرآة   منظمة عند القيام     اك خطة عمل موحد        فل الي يترتب   تكن هن  وبالت
يم قب      ة أو زع د منطق ل قائ ك أن آ ى ذل ه      عل ى تقديرات اًء عل صرف بن ة يت ة معين يل
 .الشخصية ، ومصالحه العشائرية الخالصة 

ة              فشلت )٥( د من بقي ا في أن تكتسب التأيي ذ قيامه ة في العراق من  الحرآة القومية الكردي
اهج الحزب                    دافها ، حيث أن من ة أه سبب محدودي أطياف ومكونات الشعب العراقي ب

ل ط    ذي يمث تاني ، وال ديمقراطي الكردس ود     ال دم وج رًا لع ة نظ ة الكردي ة الحرآ ليع
ي الكردي                تنظيمات حزبية أخرى،     ل العمل العرب المشترك ،   لم يكن يتضمن أهداف مث

 . واقتصاره على األآراد فقط 

ًا في تحقيق أي أهداف                    )٦( استعداد األآراد للتعاون مع من يلوح لهم بيد المساعدة ، طمع
واء بالنسبة لما حدث من التعاون مع        يرمون إليها ولو آانت بسيطة ، وهو ما حدث س         

ادة انقالب شباط                     ة في ق ة المتمثل وى الداخلي القوة الخارجية الغربية والشرقية ، أو الق
و بدرجة                    ١٩٦٣ دهم ول روا تأيي ا إن أظه م ، والذي أطاح بعبد الكريم قاسم ، والذين م

ق مطالبهم   ضعيفة لقادة األآراد ، حتى رضخوا معلنين توقف القتال ، على أمل تحقي              
ريم قاسم               د الك د أن رفض عب ا بع ، والتي آانوا قد قاموا بحرآتهم العسكرية من أجله

 هل سيكون   م يفكر األآراد فيمن سيخلف قاسم   تحقيق أي منها من وجهة نظرهم ، فل      
 . مع مطالبهم القومية أم ضدها ؟ 

ة تن     )٧( ة الكردي إن الحرآ صالح ، ف اء الم ارجي النتف دعم الخ ي ال دما ينتف دون  عن ار ب ه
ك   ى ذل ل عل ر دلي دمات ، وخي امق ام انهياره د ع ة ١٩٧٥ بع اد اتفاقي د انعق م ، أي بع
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د أن    رد بع ستقبل للك ي الم ساعدات ف ديم الم ي عن تق شاه اإليران ي ال ر ، وتخل الجزائ
 . حصل على أهدافه التي آان يسعى إليها والخاصة بشط العرب 

دم ت  )٨( باب ع م أس ن أه داخلي م ردي ال سام الك ث  االنق ة ، حي ة طموحات آردي ق أي حقي
 ينقسم األآراد إلى جماعات وقبائل متناحرة يسود بها االختالف واالقتتال والذي 

 . يعود بجذوره إلى عقود بعيدة        
ة وفلوآ                  )٩( د آردي ة ، وعادات وتقالي ة آردي ًا أو أم ذلك ، لكن      ل إن هناك شعبًا آردي ور آ

ة   ليست هناك دولة آردية    ذه الدول ة       وانتفاء ه ا،هو سبب مشكلة المطالب  وعدم وجوده
ا  راد  بقيامه ع األآ ضم جمي ة ت ة آردي وم دول ان أن تق ا آ صعوبة بم ن ال ن م ، لك

اض أو     ى أنق ة عل ك الدول وم تل ك أن تق ى ذل دول ، فمعن ن ال د م ي العدي شرين ف المنت
ا    أجزاء من مناطق هائلة المساحة من الدول التي يقيم ويعيش األآ           ا من ترآي  راد عليه

ل       . وسوريا ، وأذربيجان    العراق ، وإيران ، وأرمينيا ،       ف ق مشكلة تتمث مما سوف يخل
في أن هذه الدولة إذا ما قامت ، فإنها سوف تكون فريسة للدول االستعمارية في إطار                
ا                         ة ، مم ى الحماي اج إل شأة ، وتحت ة الن ة حديث ا دول النظام العالمي الجديد من حيث أنه

ن                سيشكل تهديدًا مباشرًا لك    ك ، ل ى جانب ذل ل دول المنطقة خاصة الدول العربية ، إل
ساحات وحدود أوسع  ا ستطالب بم ل إنه ا ، ب وم عليه ي سوف تق ي بحدودها الت تكتف

 . وأشمل 

وطن       )١٠( سيطرة داخل ال إذا ما قامت هذه الدولة فإنها سوف تكون طريق آخر للتغلغل وال
 . ها الدول الغربية العربي بسبب وجود الثروة النفطية ، التي تتكالب علي

ه داخل العراق                            )١١( ريم قاسم ، وإجراءات د الك ل وآتب عن عب ا قي على الرغم من آل م
ام                     دت من ع ه ، والتي امت والتي اتخذها األآراد في أنها موجه ضدهم أثناء فترة حكم

ة بمن                   ١٩٦٣ إلى   ١٩٥٨ وا العراق مقارن ذين حكم ام ال م ، إال أنه يعد من أعظم الحك
صالح      آانوا قبل ، أو      بمن آانوا بعده ، فيكفيه اإلجراءات واإلصالحات التي اتخذها ل

ا تضمن                     ورة ، وم ام الث د قي الشعب العراقي من إصداره للدستور العراقي المؤقت بع
ة             دين واللغ ات في ال ى جانب الحري في مواده االعتراف بالحقوق القومية لألآراد ، إل

وانين           اء المساآن         والقضاء والتعليم والصحافة ، وإصدار ق اإلصالح الزراعي ، وبن
ال       ه رأس الم رة ، وتوجي ة آبي ة داخلي شروعات إعماري ام بم اد القي راء ، واعتم للفق
داد                     اء بغ سه في أحد أحي العراقي إلى االستثمار في هذه  المشروعات ، وأقامته هو نف
ذلك  د ، آ ن جدي ه م ودة حكم ه ، ع ه وإعدام ة ب د اإلطاح راد بع ى األآ رة ، وتمن  الفقي

ة     ة الكردي ام الحرآ دم قي صطفى ع ال م ل الم ارزاني نج سعود ب ى م ي ١٩٦١تمن م ف
ة            راد من خدمات جليل ه لألآ ا قدم ده ، نظرًا لم عهده ، وأن تكون إما قبل عهده أو بع
ارزاني  د الب شيخ أحم سه ، وإطالق صراح ال ه المال مصطفى نف راق ، وألبي ي الع ف

 .لجبرية في بغداد والذي آان معتقًال ومفروض عليه اإلقامة ا

  )التوصيات ( 
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تعتبر األبحاث العلمية بمثابة إشارات ضوئية تمهد الطريق للسائرين ، حتى قيل أن        
 العلمية ، ال يمكن التصديق بأنها ذات نتائج إيجابية التوصياتالدراسة التي ال تنهض بتقديم 

لنسبة للموضوعات التي لم ، ولما آانت المقترحات العلمية بمثابة األضواء الكاشفة با
تستكمل دراستها ، أو لم تقم حولها دراسة أصًال ، فإن ذلك يعتبر ضرورة علمية يجب القيام 

  :  التالية ، لموضوعات يمكن بحثها التوصياتومن ثم فإني سأقدم . بها 

ا من الح                )١( ة ، وإعطائه ة الكردي ة القومي وق التي تجعل      العمل الدؤوب على دمج األقلي ق
سياق وراء دعوات       د قوى فاعلة داخل الوطن العراقي،     اراألآ ى عدم االن والحرص عل

  . االنفصال والتجزئة 
أنهم                      )٢( راد ب شعر األآ ة حتى ي ات الديمقراطي ر من الحري أن يتم آذلك إفساح مساحة أآب

 . نفصل عن النسيج العراقي ، لتتوقف دعوات االنفصال جزء ال ي

اهرة ف   )٣( ة وظ ة قوي اك مكان ون هن ي   يجب أن تك تعمالها ف ة واس ة الكردي راز اللغ ي إب
استعمالها في  لى جانب   األآراد نسبة آبيرة ، إ    التعليم والدواوين الحكومية التي يشغل بها       

القضاء والمكاتبات الرسمية الخاصة بين األآراد والحكومة ، واستعمالها آلغة رسمية            
 . أساسية ، على جانب اللغة العربية 

وعي ،          ضرورة أن يكون المثقفين      )٤( ة وال سمون بالحيادي ذين يت راد ، وال ين األآ والمتعلم
المؤامرات                       شعب العراقي ب سيج ال ة ن ًا ، وبقي راد والعرب مع دورهم في تعريف األآ
ات   صرية ضد القومي ة ، أو العن ة الديني ة الطائف ارة الفتن ًا من أجل إث ي تحاك دائم الت

 . المختلفة الموجودة في العراق 

 ومكانتها وإبراز آيف أن العرب د التعريف الدائم بقوميتهم ، األآرايجب آذلك على  )٥(

  ، لما وزاد هذه العالقة الدين اإلسالمي واألآراد آانوا دائمًا أخوانًا وأمة متماسكة ،        
  رديـومن أهمها ما قدمه القائد الك، لألآراد من فضل عظيم ، يعترف به العرب        
 " . أليوبي صالح الدين ا"  المسلم       

ات                 )٦( اء خطاب يس مجرد اجتماعات إللق الدعوة إلى إقامة حوار عربي آردي حقيقي، ول
ا ،       ة له ول الجذري ورة الحل ة وبل شكالت العالق وال والم شة األح ن لمناق أبين ، ولك الت
ايش    ى الع ذ ، ضمانًا إل ز التنفي ى حي ا إل ى خروجه ل عل ات ، والعم ديمها للحكوم وتق

شعب العراقي ، حتى يقف في وجه النزعات االستقاللية                  السلمي ، ما بين طوائف      ال
 . والتجزئة التي تجد لها تربة خصبة وقت األزمات 

ق  )٧( ي تحقي ق ف دأت الطري العراق، وب راد ب دمت األآ ي خ صيات الت ف بالشخ التعري
ه ،  دد أطياف د تتع ان موح ه ، آكي ة ب ة فاعل ة آقومي ة الكردي راف بالقومي زاماالعت  والت

سابق ، وبمن                      الحياد في ال   ان في ال ا آ ا بم راد ، ومقارنته اه األآ الهم تج حكم على أعم
 . لحق بهم بعد ذلك 

سابقة ، و     يجب على األآراد أن يتعلموا       )٨( وا مجرد      من التجارب ال دق   " أال يكون في  " بي
شيوعية                   شر ال لعبة النظام العالمي ، والتي آان السوفييت يلعبونها في إيران من أجل ن
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ساندتها في إعال              مع انتهاء، بعد    ة ، وم ة الثاني اد     ارك الحرب العالمي ة مهاب ن جمهوري
     . م ، آمثال سابق لسياسة المصالح الخاصة ١٩٤٦الكردية 

   
  واهللا ولي التوفيق ، 

       

   تحيات مع     
   حسنين آمال محمد

   بالزقازيق والتصوير للكمبيوتر 
  ٠١٢/ ٤٩٨٣١١٣ محمول : ت
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 ثبت بأھم المصادر والمراجع    
  : المصادر : أوًال 
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  . ـ القرآن الكريم  ١
  شـهاب الدين أبي عبد اهللا ياقوت الحــموي / اإلمام . ـ معجم البلدان  ٢

  عبد العزيز الجـندي ـ دار الكتب العلمية ـ / تحقيق ) هـ٦٢٦ت (        
  .  م١٩٧٧صادر بيروت ، دار         

   ) الوثائق العربية( 
  رسالة نوري السعيد إلى المندوب السامي بالكويت بخصوص الحدود .  
  وثائق جامعة الدول العربية ، األمانـة العامـة ، تقريـر األمـين العـام للجامعـة العربيـة فـي

 – ٨ج /  ٣٥ع . د  ١٧٧٧ق ( م تحـت رقـم ١٩٦١لعـام  ٣٥دور االنعقاد العادي الــ 
١٩٦١/  ٧/  ٢٠  . ( 

  وثائق جامعة الدول العربية ، األمانـة العامـة ، تقريـر األمـين العـام للجامعـة العربيـة فـي
م ، وثيقــة انضــمام الكويــت للجامعــة العربيــة ، ١٩٦١لعــام  ٣٥دور االنعقــاد العــادي الـــ 

 ) . م ١٩٦١/  ٧/  ٢٠ – ٨ج /  ٣٥ع . د  ٣٥تحت رقم 

 ٣١ع . د /  ١٥٥٣ق : (والجمهورية العربية المتحدة بـرقم  وثيقة العالقات بين العراق 
 ) . م ١٩٥٩/  ٣/  ٢٣ – ٤ج / 

  ) الوثائق األجنبية( 
(1) American Assembly: The united states and the Middle east,  
      p.153.  
(2) F. R. U. S. : The charge in the United Kingdom (Gall Man) to the  
     secretary of state, London, October 20, 1945.  
(3) A. Zubok :  من أرشيف اللجنة المركزية للحزب الشـيوعي السـوفيتي ، . بي. جي . وثائق الكي
  :A. Zubok  . Noعلى شبكة االنترنت ، نشرها البروفسير األمريكي           
     Khrushchev, 29, July 1961, inst. 191/ 75.  I Augast 1961, Tskh.  
     SD. Fond 4, opis, 13, delo, 81,11. 131-32. 
(4) Foreign Relations of The United stat, Iraq's Relatian with U.K  
    (1958 – 1960) Re- 324 – 73 – V.12.  Vol.XII pp. 528 – 529.  

  : العربية والمعربة المراجع والمؤلفات : ثانيًا 
، األنجلــو المصــرية ) م١٩٣٢ـ  ١٨٦٩(تطــور التعلــيم فــي العــراق : )د( هيم خليــل أحمــدـ   إبــرا ٣

١٩٨٠  .  
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  . م١٩٨٧جامعة الموصل يخ الوطن العربي الحديث والمعاصر،تار : )د(ـ  إبراهيم خليل أحمد  ٤
عبـد الناصـر واألكـراد ، منشـورات مركـز جلجـاش للدراسـات والبحـوث : )د(ـ  إبراهيم خليل العـالف  ٥

 Gilgamish center for Kwrdish studieisلكرديـة علـى شـبكة االنترنـت ا
and Researeh.  

األكــراد مــن الحــدود اإليرانيــة إلــى قلــب بغــداد خــالل قــرن ، علــى الموقــع : ـــ  أبــو حســين آل فتيــت   ٦
Abu Husein 2 @ hot mail. Com   

، الــدار الثقافيــة للنشــر ، أولــىتــاريخ شــعب وقضــية وطــن، طبعــة األكــراد :  )د(ـــ  أحمــد تــاج الــدين  ٧
  . م ٢٠٠١القاهرة 

  . م ١٩٦١قاسم واألكراد ، خناجر وجبال ، القاهرة : ـ  أحمد فوزي   ٨
  . م ١٩٦٣بترول ودخان ، قاسم والكويت ، القاهرة : ـ  أحمد فوزي   ٩
  . م ١٩٦٣رمضان ، الدار العربية للنشر  ١٤ثورة : ـ  أحمد فوزي ١٠
  . م١٩٦٣ة عبد الكريم قاسم ، الشركة العربية للنشر ، القاهرة قص: ـ  أحمد فوزي ١١
ــ  ١٢ ـــ فــي األقليــات والجماعــات  العرقيــة واســتقرار العــالم المعاصــر ، الصــراعات : ) د( انأحمــد وهب

  . والحركات العرفية ، دار الجامعة ، جامعة اإلسكندرية 
ـــ ١٣ يـــدي ، القـــاهرة ، مطبعـــة األمانـــة فـــي العصـــر الحم دناألكـــراد واألر :  )د( الســـعيد رزق حجـــاج ـ

  . م ١٩٩١
   http: // www. Sema Kurd. Netـ  أصل األكراد ومصطلحات اللفظ على الرابط ١٤
  . م ١٩٦١الحكومة العراقية ومشكلة الشمال ، بغداد : ـ  الكتاب األزرق العراقي ١٥
، قييم سـوفييتي لحكـم قاسـم  ١تاريخ األقطار العربية المعاصر ، ج: ـ  أكاديمية العلوم السوفييتية ١٦

  . ، دار التقدم ، موسكو 
قصـة األكـراد فـي شـمال العـراق ، طبعـة أولـى ، دار النهضـة العربيـة ، : ـ  أمين سامي الغمـراوي ١٧

  . م ١٩٦٧القاهرة 
  . ـ  الموسوعة العلمية الحرة على شبكة المعلومات الدولية ، موسوعة ويكيبيديا ١٨
  . م ١٩٩١األكراد ، القاهرة : تعالمات الهيئة العامة لالسـ  ١٩
جلجــامش عـام علــى ثــورة أيلــول ، منشــورات مركــز  ٤٧فــي ذكــرى مــرور :  )د( بــدرخان الســنديــ  ٢٠

 Gilgamish center for Kurdish Studies anللبحــوث والدراســات الكرديــة 
reseolch.   
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ــ  بطــرس بطــرس غــالي٢١ ، معهــد البحــوث والدراســات  الجامعــة العربيــة وتســوية المنازعــات: ) د.أ( ـ
  . م ١٩٧٧العربية ، جامعة الدول العربية ، القاهرة ، 

   . م١٩٦٧القاهرة  ، ، األنجلو المصرية السياسية الدوليةاالستراتيجية  :)د.أ( ـ  بطرس بطرس غالي٢٢
  . م ١٩٥٨ـ  بيان الحزب الديمقراطي الكردستاني ، ٢٣
  . م ١٩٦٢، ـ  بيان الحزب الديمقراطي الكردستاني ٢٤
ـــ  توفيـــق ســـلطان ٢٥ ، دراســـات فـــي الـــوطن العربـــي ، الحركـــات الثوريـــة  )د( محـــي الـــدين توفيـــق/ ـ

  . م ١٩٧٤، دار الكتب للنشر ، جامعة الموصل ،  ٢والسياسية ، طبعة 
، دار الكاتـــب ) نصــف قـــرن مــن تــاريخ العــراق والقضــية العربيــة( مــذكراتي : ـــ  توفيــق الســويدي ٢٦

  . م ١٩٦٩، العربي ، بيروت 
ـــ  جاســـم العـــزاوي ٢٧ تمـــوز ، مـــذكرات شـــركة المعرفـــة للنشـــر ، بغـــداد  ١٤ثـــورة : )عميـــد متقاعـــد ( ـ

  . م ١٩٩٠
ــ  جــرجيس جبرائيــل هــومي ٢٨  ١٤القوميــات العراقيــة ، ماضــيها وحاضــرها وأثرهــا الفعــال فــي ثــورة : ـ

  . م ١٩٥٩تموز ، مطبعة اإلرشاد ، بغداد 
  . م١٩٧١ن والحركة القومية الكردية ، دار الطليعة ، بيروت كردستا: جالل الطالباني ـ  ٢٩
ـــ  جـــالل يحـــي ٣٠ ـــاهرة : ) د.أ(ـ ـــين الحـــربين ، الشـــرق العربـــي ، دار المعـــارف ، الق العـــالم العربـــي ب

  . م١٩٦٥
  . م١٩٨٠مشكالت األقليات في الوطن العربي ، دار المعارف ، القاهرة : )د.أ(ـ  جالل يحي ٣١
م ، دار الفكـــر العربـــي ، القـــاهرة ١٩٧١ـ  ١٩٤٥الخلـــيج العربـــي : ) د.أ( ــــ  جمـــال زكريـــا قاســـم٣٢

  . م ١٩٩٦
،  ٢كردســـتان والكـــرد وطـــن مقســـم وأمـــة بـــال دولـــة ، دار الحكمـــة ، لنـــدن ، طبعـــة : ـــ  جـــواد مـــال ٣٣

  . م ٢٠٠٠
ــ  ٣٤ المشــكلة الكرديــة مــن بــدايتها فــي الشــرق األوســط حتــى ســنة :  )د( حامــد محمــود عيســى علــىـ

  . م ١٩٩٢، مكتبة المدبولي ، القاهرة ، م ١٩٩١
القضية الكردية في العراق مـن االحـتالل البريطـاني إلـى الغـزو : ) د(حامد محمود عيسى على ـ  ٣٥

  . م ٢٠٠٥طبعة أولى ، مكتبة المدبولي ، القاهرة ) م٢٠٠٤ـ  ١٩١٤(األمريكي 



٢٨٣ 
 

 

هــا ، دار فيشــون ميــديا ، الســويد تمــوز ، نهوضــها وانتكاســها واغتيال ١٤ثــورة : حامــد الحمــداني ـــ  ٣٦
  . م ٢٠٠٦

ــ  حامــد الحمــداني٣٧ ) م ١٩٥٨ـ ١٩١٥(صــفحات مــن تــاريخ العــراق الحــديث، الكتــاب األول مــن : ـ
  . م ٢٠٠٤فيشون ميديا ، السويد 

ــ  حامــد الحمــداني ٣٨ صــفحات مــن تــاريخ العــراق الحــديث ، الكتــاب الثــاني ، دار فيشــون ميــديا ، : ـ
  . م ٢٠٠٤السويد 

لمحــات مــن تــاريخ الحركــة الكرديــة التحرريــة فــي العــراق ، طبعــة أولــى ، دار : حامــد الحمــداني  ـــ ٣٩
  . م ٢٠٠٥فيشون ميديا ، السويد 

   . العراق ، الجزء األول ، الطبقات االجتماعية في العراق : ) د(ا بطاطو ـ  حن٤٠
  . م ١٩٩٢ة ، بيروت العراق ، الجزء الثالث ، مؤسسة األبحاث العربي:  )د( ـ  حنا بطاطو٤١
ـــ  ٤٢ أصـــل األكـــراد ، الجـــزء األول ، دراســـات علـــى شـــبكة المعلومـــات الدوليـــة : ) د(حنـــان أخمـــيس ـ

  . م ٢٠٠٥، سبتمبر ) االنترنت(
بـدون  ي ، تـاريخ ووقـائع ، الجـزء األول الموسوعة العربية ، العـالم العربـ: ) د(حمدي الطاهري ـ  ٤٣

  . م ١٩٩٥دار نشر ، القاهرة 
  . م١٩٨٧تموز ، الجزء األول ، دار الحرية ، بغداد  ١٤موسوعة : خليل إبراهيم حسين ـ  ٤٤
ـــ  خليـــل جنـــدي ٤٥ ـــوطني الكردســـتاني فـــي كردســـتان الجنـــوب : ) د(ـ ـ  ١٩٣٩( حركـــة التحـــرر ال

  . م ١٩٩٤، ستوكهولم ، ) م١٩٦٨
ـــــ  ٤٦ ســـــتعربين قـــــاموس تـــــراجم ألشـــــهر الرجـــــال والنســـــاء مـــــن العـــــرب والم: خيـــــر الـــــدين الزركلـــــي ـ

  . م ١٩٨٩، بيروت  ٤والمستشرقين ، دار العلم للماليين ، طبعة ثانية ، مجلد 
  . م ، بدون دار نشر١٩٦١الجغرافيا السياسية ، طبعة ثانية ، القاهرة : ) د(دولت صادق ـ  ٤٧
م ١٩٧٥، دار الثقافة للطباعـة والنشـر  ١تاريخ العرب الحديث ، ط: ) د.أ(رأفت غنيمي الشيخ ـ  ٥٨

.   
، عـــين للدراســـات  ١آســـيا فـــي التـــاريخ الحـــديث والمعاصـــر ، ط: ) د.أ(رأفـــت غنيمـــي الشـــيخ ــــ  ٤٩

  . م ١٩٩٧والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ، القاهرة ، 
ـــــ  ٥٠ ، عـــــين للدراســـــات والبحـــــوث  ٣تـــــاريخ العـــــرب المعاصـــــر ، ط: ) د.أ(رأفـــــت غنيمـــــي الشـــــيخ ـ

  . م ٢٠٠٠االجتماعية واإلنسانية ، القاهرة 
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ــ  ٥١ دمــج أقليــات الــوطن العربــي فــي الحيــاة السياســية ، األكــراد نمــوذج  : )د.أ(رأفــت غنيمــي الشــيخ ـ
  . م٢٠٠٤مؤتمر المجتمع المدني وقضايا اإلصالح في الوطن العربي ، جامعة أسيوط 

 .www. 1vaqipapersانترنـت  موقـع ،مـاذا تعـرف عـن األقليـة الكرديـة: ـ  زيـن إسـماعيل ٥٢
Com.   

كردســـتان واألكـــراد ، الحركـــة القوميـــة والزعامـــة السياســـية ، أدريـــس بـــارزاني : شـــورس ــــ  ســـامي ٥٣
  . م ٢٠٠١نموذجًا ، دار إراس للنشر ، طبعة أولى ، أربيل 

ــ  ٥٤ الملــل والنحــل ، همــوم األقليــات فــي الــوطن العربــي ، مركــز ابــن خلــدون  : ســعد الــدين إبــراهيم ـ
  . م ١٩٩٤القاهرة ، 

دراســات فــي المســألة القوميــة الكرديــة ، الــدار العربيــة للعلــوم ، ط أولــى ،  :ـــ  ســعد نــاجي جــواد ٥٥
  . م ٢٠٠٥بيروت 

، األنجلـو المصـرية  ٢العالقات السياسـية الدوليـة فـي القـرن العشـرين ، طبعـة : ـ  سمعان بطرس ٥٦
  . م ١٩٨٠، القاهرة ، 

  . م١٩٥٩كاوا ، بغداد األكراد والمسألة الكردية ، طبعة أولى ، رابطة : ـ  شاكر خصباك ٥٧
  . م١٩٩٠إيران ومدنها المشهورة ، األنجلو المصرية ، القاهرة : ـ  شيرين عبد المنعم ٥٨
، الوحدة الوطنية والزعيم عبـد الكـريم قاسـم ، دراسـة علـى شـبكة ) م(ـ  صباح عبد الستار الجنابي ٥٩

  ) . األنترنت ( المعلومات 
ز والضـــباط األحـــرار ، دار الجـــاحظ للنشـــر ، بغـــداد تمـــو  ١٤قصـــة ثـــورة : ــــ  صـــبيح علـــى غالـــب ٦٠

  . م ١٩٦٨
كردسـتان والحركـة الوطنيـة الكرديـة ، مطبعـة األهـالي ، بغـداد ، : ـ  صالح الدين محمد سـعد اهللا ٦١

  . م ١٩٥٩
  . م ١٩٧٩المشرق العربي المعاصر ، األنجلو المصرية ، القاهرة ، : ) د(ـ  صالح العقاد ٦٢
المـرق المعاصـر ، دراسـة تاريخيـة سياسـية ، األنجلـو المصـرية ، القـاهرة ، : ) د(ـ  صالح العقـاد ٦٣

  . م ١٩٩٣
   .م١٩٦٨، دار الطليعة ، بيروت ١ط،١،ج)م١٩٥٨ـ١٩٠٠(أوراق أيامي : طالب مشتاق ـ  ٦٤
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م في حركة التغيير االجتمـاعي ، دراسـة ميدانيـة ١٩٦١دور ثورة أيلول : ـ  عبد الحميد البرزنجي ٦٥
كردســـتان العـــراق ، أطروحـــة للحصـــول علـــى درجـــة الـــدكتوراه ، جامعـــة الموصـــل ،  فـــي إقلـــيم
  . م ٢٠٠٦العراق 

ــ  عبــد الــرازق الحســني ٦٦ ، مطبعــة الفرقــان ، بيــروت  ٣تــاريخ العــراق السياســي الحــديث ، ج: ) د(ـ
  . م١٩٧٠

ى ، المؤسسـة كردستان واألكراد ، دراسة سياسية واقتصادية ، طأول: ) د(ـ  عبد الرحمن قاسملون ٦٧
  . م ١٩٧٠اللبنانية للنشر ، بيروت ، 

الجمعيـــــات والمنظمـــــات واألحـــــزاب الكرديـــــة فـــــي نصـــــف قـــــرن : ــــــ  عبـــــد الســـــتار طـــــاهر شـــــريف ٦٨
  . م١٩٨٩ط أولى ، بغداد ، ) م١٩٥٨ـ١٩٠٨(

تاريخ العراق الحـديث مـن نهايـة حكـم داود باشـا إلـى نهايـة حكـم : ) د(ـ  عبد العزيز سليمان نوار ٦٩
  . م ١٩٦٨باشا ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، مدحت 

  . م ١٩٥٧حلف بغداد ، دار القاهرة للنشر ، القاهرة ، : ـ  عبد السالم أبو السعود ٧٠
البارزاني ومبدأ الحـوار السياسـي ، مـؤتمر الـذكري التسـعين لمـيالد البـارزاني : ـ  عبد الكريم فندي ٧١

  . م ١٩٩٧، كردستان  ١، مطبعة خبات ، ط
، المؤسســـة العربيـــة للدراســــات  ٥، ج ١الموســـوعة السياســــية ، ط:  )د( عبـــد الوهــــاب الكيـــاليــــ  ٧٢

  . م ١٩٨٧والنشر ، بيروت ، 
، مركـز المحروسـة للبحـوث والنشـر ،  ١األكراد والعالقـات العربيـة الكرديـة ، ط: عدنان المفتي ـ  ٧٣

  . م ١٩٩٨القاهرة ، 
  . م ١٩٩٩، مكتبة المدبولي ، القاهرة  ١الكردي بالقاهرة ، ط الحوار العربي : ـ عدنان المفتي  ٧٤
   م١٩٨٤القضية الكردية في العشرينات ، المؤسسة العربية للنشر ، بيروت : ـ  عزيز الحاج ٧٥
  . م ١٩٩٤القضية الكردية ، المؤسسة العربية للنشر ، بيروت ، : ـ  عزيز الحاج ٧٦
  . زب الشيوعي العراقي عقود من تاريخ الح: ـ  عزيز السباهي ٧٧
  . م ١٩٩٨، دار أرارات  ٤المسألة الكردية في العراق ، طبعة : ـ  عزيز شريف ٧٨
  . م ١٩٨٤تاريخ العراق في العصر العثماني ، الموصل : ـ  على شاكر علي ٧٩
ــ  عمــر عبــد العزيــز٨٠ ، دار المعرفــة ، اإلســكندرية ) م١٩٢٢ـــ١٥١٦(تــاريخ المشــرق العربــي :  )د( ـ

  .  م١٩٩٤
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م ، من حوار المفاهيم إلـى حـوار الـدم ، مراجعـات فـي ١٩٦٧شباط  ٨عراق : على كريم سعيد ـ  ٨١
  . م ١٩٩٩، دار الكنوز األدبية ، بيروت ،  ١ذاكرة طالب الشبيب ، ط

مركز الدراسـات ) م١٩٥٨ـ١٩٣٢( العالقات العراقية التركية : )د( عوني عبد الرحمن السبعاويـ  ٨٢
  . م ١٩٨٥الموصل  التركية ، جامعة

األقليات في التاريخ العربي منذ الجاهلية إلى اليوم ، طبعة أولـى ، دار الريـاض : ـ  عوني فرسخ ٨٣
  . م ١٩٩٤الريس ، لندن 

ســـقوط النظـــام الملكـــي فـــي العـــرق ، معهـــد البحـــوث والدراســـات العربيـــة ، : ) د(فاضـــل حســـين ــــ  ٨٤
  . م ١٩٧٤القاهرة ، 

، اإلمـارات  ٢م ، ط١٩٥٨تمـوز  ١٤رار فضل العائلة المالكة في العـراق أس: ) د(فالح حنظل ـ  ٨٥
  . م ١٩٩٢

  . م١٩٩٩كمال مظهر أحمد ، مطبعة خبات ، دهوك . ، تقديم د١مذكرات، ج: ـ  فؤاد عارف٨٦
منشـكالت الحـدود السياسـية فـي منطقـة الخلـيج العربـي، المركـز األكـاديمي : ) د( فتحي العفيفيـ  ٨٧

  . م ٢٠٠٠، القاهرة  ١راتيجية ، طب للدراسات االست
قـراءة جديـدة فـي العقـل السياسـي للبـارزاني الخالـد ، فـي الـذكري المئويـة لمـيالده : ـ  كمـال غمبـار ٨٨

  . م٢٠٠٥ www.1raqivews . comم على شبكة المعلومات الدولية ٢٠٠٣
لكويتيـة ، دار الحكمـة ، لنـدن النفط واألكراد ، دراسـة للعالقـات العراقيـة اإليرانيـة ا: ـ  كمال مجيد ٨٩

  . م ١٩٩٧، 
م فـي العـراق ، وزارة الثقافـة واإلعـالم بغـداد ، ١٩٥٨تمـوز  ١٤ثورة : ـ  ليث عبد الحسن الزبيدي ٩٠

  . م ١٩٧٩دار الرشيد ، 
المســألة الكرديــة ، الــوهم والحقيقــة ، طبعــة أولــى ، بيــان للنشــر والتوزيــع ، بيــروت :  ـــ  مــازن بــالل٩١

  . م ١٩٩٣
  . م ٢٠٠٠، دار الحكمة ، لندن  ١كردستان ودوامة الحرب ، طب : محمد إحسان   ـ٩٢
الصــراعات الدوليــة فــي القــرن العشــرين ، دراســة تحليليــة ، دار ئــاراس للنشــر ، : ـــ  محمــد إحســان ٩٣

  . م ٢٠٠٠٠أربيل 
ـــ  محمـــد أمـــين زكـــي ٩٤ خالصـــة تـــاريخ الكـــرد وكردســـتان ، ترجمـــة محمـــد علـــي عـــوني ، القـــاهرة : ـ

  . م ١٩٣٦
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ـــ  ماجـــد عبـــد الرضـــا ٩٥ ـــ١٩٥٨(المســـألة القوميـــة الكرديـــة فـــي العـــراق : ـ ، طبعـــة أولـــى ، ) م١٩٧٥ـ
  . م ١٩٨٧المؤسسة العربية للنشر ، بيروت ، 

التطــــورات السياســــية فــــي اإلمــــارات العربيــــة ، منشــــورات ذات : ) د(محمــــد حســــن العيدروســــي ـــــ  ٩٦
  . م ١٩٨٢السالسل ن الكويت 

دراســات فــي المشــرق العربــي المعاصــر ، دار الكتــاب الحــديث : )د(لعيدروســي محمــد حســن اـــ  ٩٧
  . م ٢٠٠٠جامعة الكويت ، 

  . م ١٩٨٢مدافع آية اهللا ، دار الشرق القاهرة : ـ  محمد حسنين هيكل ٩٨
   م ١٩٩١األكراد في عهد عماد الدين زنكي،دار المعارف، القاهرة،  :)د(محمد فتحي الشاعرـ ٩٩
العالقات العربية اإليرانيـة ، المنظمـة العربيـة للتربيـة والعلـوم والثقافـة ، : ) د(د زهرة محمد محمـ ١٠٠

  . م ١٩٩٣جامعة الدول العربية ، 
جمعيـــة خويبـــون والعالقـــات الكرديـــة األردنيـــة ، طبعـــة أولـــى ، رابطـــة كـــاوا : ــــ محمـــد مـــال أحمـــد ١٠١

  . م ٢٠٠٠للنشر ، بيروت ، 
ــ منــذر الموصــلي ١٠٢ الحيــاة السياســية والحزبيــة فــي كردســتان ، طبعــة أولــى ، دار ريــاض الــريس : ـ

  . م ١٩٩١للنشر ، لندن 
  . م٢٠٠٠، بيروت  ١ط، ) البعث واألكراد(القضية الكردية في العراق : ـ منذر الموصلي١٠٣
، دار الغصـون ،  مـرب وأكـراد ، رؤيـة عربيـة للقضـية الكرديـة ، طبعـة أولـى: ـ منذر الموصـلي ١٠٤

  . م ١٩٨٦بيروت ، 
ــ ١٠٥ مصــطفى البــارزاني قائــد عظــيم ، عــرض علــى شــبكة المعلومــات الدوليــة : ) د(منــذر الفضــل ـ

bahoz – K @ Yahoo. Com.   
ـــ ١٠٦ ،  ٤الشـــرق األوســـط فـــي الميـــزان االســـتراتيجي ، طبعـــة : ) لـــواء ( محمـــد كمـــال عبـــد الحميـــد ـ

   .م ١٩٧٢األنجلو المصرية ، القاهرة 
  . م ١٩٦٦، دار الطليعة ، بيروت  ٢القضية الكردية ، طبعة : ـ محمود الدرة ١٠٧
  . م ١٩٩٢الوطن العربي ، األنجلو المصرية ، القاهرة : ـ محمد عبد الغني سعودي ١٠٨
، دار أبــو المجــد ) المشــارقة والمغاربــة ( تــاريخ العــرب الحــديث : ـــ محمــود حســن صــالح منســي ١٠٩

  . م ١٩٩٨القاهرة ، للنشر والطباعة ، 
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الكـرد وكردسـتان ، بحـث فـي دائـرة المعـارف اإلسـالمية : ) لـواء ( محمد نجـم الـدين النقشـبندي ـ ١١٠
  . م ٢٠٠٢، مطبعة المعروف ، بغداد ، ) مترجم ( باللغة اإلنجليزية 

 wwwشـركة الهنـد الشـرقية ، المالمـح والسـمات علـى الـرابط : مصطفى عبـد القـادر النجـار ـ ١١١
Attarikh – al arabi.   

ــ منــى أحمــد ســلطان ١١٢ تــاريخ األكــراد فــي إيــران ، طبعــة أولــى ، دار األحمــدي للنشــر ، القــاهرة : ـ
  . م ٢٠٠٨

  . م ٢٠٠٢، أربيل ، دار ئاراس للنشر٣الحركة التحررية الكردية ، ج:  ـ مسعود البارزاني١١٣
  . م١٩٩٤ـ ١٩٩٣، جامعة الكويت،إسماعيل صبري مقلد. تحرير د: موسوعة العلوم السياسيةـ ١١٤
  . موسوعة مقاتل على شبكة االنترنت ، موسوعة سعودية ـ ١١٥
العراق فـي مـذكرات الدبلوماسـيين األجانـب ، المكتبـة العصـرية ، بيـروت : ـ نجدة فتحي صفوت ١١٦

  . م ١٩٦٩
  . م ١٩٦١ـ وثائق الحزب الديمقراطي الكردستاني في تقييم ثورة أيلول ١١٧
ـــ وزار ١١٨ ـــا وســـوريا والعـــراق ، الناشـــر وزارة الخارجيـــة : ة الخارجيـــة التركيـــة ـ ـــاه بـــين تركي قضـــايا المي

  . م ١٩٩٧التركية ، أنقرة 
ــ ١١٩ الكــرد وكردســتان فــي الوثــائق البريطانيــة ، دراســة تاريخيــة وثائقيــة ، مطــابع : ) د(وليــد حمــدي ـ

  . م ١٩٩٢سجل العرب ، لندن 
للنشـر  دار ريـاض الـريس ) ١٩٦٠ـ  ١٧٥٢(لوثائق البريطانيـة الكويت في ا: ) د(وليد حمدي ـ ١٢٠

  . م ١٩٩١، لندن ، 
ـــ ١٢١ ، مطبعـــة الســـعادة ، القـــاهرة كردســـتان ، دراســـة المســـألة الكرديـــةالكـــرد و : ) د(يحيـــى الخشـــاب ـ

  . م ١٩٥٨
  . م١٩٩٧دول الخليج العربي والمشرق اإلسالمي ، اإلسكندرية :  )د( يسرى الجوهريـ ١٢٢
، معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة ، إليرانيـة بمصـر والعـراق قات االعال:  )د(ان لبيب رزقيون ـ١٢٣

  . م ١٩٩٣جامعة الدول العربية ، 
  )  األعمال المترجمة( 

بدون اسم متـرجم  ، ١٩٦٧، بيروت  اد تاريخهم وأصلهم، دار الروائعاألكر : باسيل نيكتين ـ   ١٢٤
.   
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، المجمـع العلمـي الكـردي ، النجـف ، ترجمة محمـد شـريف عثمـان األكرادمع : توماس بووا ـ  ١٢٥
  . م ١٩٦٩األشراف ، العراق 

طبعــة  تـاريخ األكــراد ، ترجمـة محمـد تيســير مرخـان ، دار الفكــر ، دمشـق ، : تومـاس بــووا ــ  ١٢٦
  . م ٢٠٠١أولى 

  APECكردستان مستعمرة دولية ، ترجمة زهير عبـد الملـك ، دار : إسماعيل بيشيكيجي ـ  ١٢٧
  . م السويد ١٩٩٨للطباعة 

معــروف خزنــة دار ، دار . ، ترجمــة داألكــراد مالحظــات وانطباعــات: ســكيفالديميــر مينور  ـــ  ١٢٨
. م ، فالديميـر ـ األكـراد أحفـاد الميـديين ، ترجمـة د١٩٨٧الكاتب ، بيـروت ، طبعـة أولـي 

   . م ١٩٨٧، بيروت ،  ١كمال مظهر أحمد ، دار الكاتب ، ط
مدخل إلى التاريخ القديم للكـرد وكردسـتان ، ترجمـة : وس آخرينريف مكوي ، ومؤلفين ر الزاـ  ١٢٩

  .  ١رفيقه العبد اهللا ، صالح بوزان ، على شبكة المعلومات الدولية ص . د
ترجمة عبـدي حـاجي ، طبعـة أولـى ) ١٩٢٣ـ  ١٩١٧( المسألة الكردية : الزاريف . س . مـ  ١٣٠

   .م ، دار الرازي ١٩٩١، بيروت 
عبـــدي .، ترجمـــة دالحركـــة الكرديـــة فـــي العصـــر الحـــديث :الزاريـــف . س. جليلـــي جليـــل ، مــــ  ١٣١

  . م ١٩٩٢حاجي ، طبعة أولى ، دار الرازي ، بيروت 
  . م١٩٤٦ي ،مطبعة الترق يقظة العرب ، تعريب على الركابي ،: جورج أنطونيوس ـ  ١٣٢
  لالنفجـارشـرق األدنـي، األسـباب المؤديـة سياسـة وأقليـات فـي ال: آني شابري، لورانت شابريـ  ١٣٣

  . م ١٩٩١ذوقان قرقوط ، طبعة أولى ، مكتبة المدبولي ، القاهرة . ترجمة د
علــى ، طبعــة أولــى ، دار الكاتــب . فــي ســبيل كردســتان ، مــذكرات ترجمــة ر: زنــار ســلوبي ـــ  ١٣٤

  . م ١٩٨٧بيروت ، 
 ١٣ محمـد عـالء الـدين منصـور ، عـدد المشكلة الكرديـة ، ترجمـة: حميد رضا جالئي بور ـ  ١٣٥

  . م ٢٠٠٠جامعة القاهرة ، 
رحلة إلى رجال شجعان ، ترجمـة جـرجيس فـتح اهللا ، بيـروت ، كليـة دار : دانا آدام شميدن ـ  ١٣٦

  . م ١٩٦٦الحياة 
، ترجمــة لجنــة مــن األســاتذة الجامعيــة ، االتحــاد الســوفيتي والشــرق األوســط :والتــر الكــور ـ  ١٣٧

  . م ١٩٥٩اري للطباعة ، طبعة أولى ، بيروت ، المكتب التج
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، بيـروت ، بـدون ثورة العراق ، ترجمة خيري حماد، المكتب العالمي للتـأليف: كاراكتا كوس ـ  ١٣٨
  . تاريخ 

صــفحات مــن تــاريخ العــراق ، بحــث موثــق فــي تــاريخ العــراق المعاصــر منــذ : تشــالز تريــب ـ  ١٣٩
، ترجمــة زينــه جــابر أدريــس ، طبعــة أولــي ، م ٢٠٠٢نشــوء الدولــة الحديثــة حتــى أواســط 

  . م ٢٠٠٦الدار العربية للعلوم ، بيروت 
الموســاد فــي العــراق ودول الجــوار ، ترجمــة بــدر عقيلــي ، علــى الــرابط : كــديمون نشــلومو ـ  ١٤٠

www. Iraqi New. Com.    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   : المراجــع األجنبيـــة: ثالثًا  

(1) Adam son, David . The Kurdish war .. New York praeger 
1964. 

(2) Chaliand Gerald, Les Kueds et leskurdistan, Paris, 1981. 
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(3) C.J. Edmonds, Kurds, Turks, and Arabs, London Oxford 
University press 1957.  

(4)  Dr. Gunther, Deschner, Saladin sones 2000.  
(5) Eagleton, William, The Kurdish Republic of Mahabud, 

1946. Oxford University, Press 1963. 
(6) Hassan, Arafa, The Kurds, A historical and  Political study, 

London, Oxford, 1996.  
(7) Kenein, Derk, The Kurds and Kurdistan, London, 1964. 
(8) Minorsky, Fladimir, kurds and kurdstan entries in Ency 

clopedia, of Islam, London, 1913.  
(9) Obalance, Edgar, Kurds Revolt 1961, London 1963. p.33. 
(10) Saad Jawad, Iraq and the Kurdish Question 1968 – 1970, 

London , I Therapies, 1981. 
(11) The Encyclopedia Americana, Grolier Incorporated 

Danbury 1989.  
(12)  Verriner, Bernard, L' Irak d'aujourd hue, Paris, 1963. 
(13)   U.riel Dann, Iraq under Qassem, Apolitical History 1958 – 

1963, New York, 1946. 
      

  
  
  
  
  
  
  

  
  

   : المجالتو الدوريات : رابعًا 
   . م ١٩٩٨، يناير  ١٣٥السياسة الدولية ، عدد  )١(
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 . م ١٩٧٤/  ٩/  ١٦بتاريخ : جريدة التآخي العراقية  )٢(

 . م  ١٩٣١األول من يونيو : بتاريخ : لعراقية جريدة الوقائع ا )٣(

 . م ١٩٥٨/  ٧/  ١٩:  بتاريخ : صحيفة الجمهورية ببغداد  )٤(

 . م ١٩٦١/  ٢/  ١٧: بتاريخ  ٥٥٥العدد : جريدة الثورة  )٥(

 . م ١٩٩٧في  ٣٢عدد : مجلة الموسـم  )٦(

 . م ١٩٥٩) أغسطس ( آب  ٣بتاريخ : صحفية اتحاد الشعب  )٧(

 . م ١٩٦٤/  ٨/  ٧: بتاريخ  ٥٦٢١ عدد: الحياة البيرونية  )٨(

 . م ٢٠٠٤أكتوبر  ١٠عدد : جريدة األهرام  )٩(

 . م ٢٠٠٧) سبتمبر(، ، جريدة البارتي السوري٣١٧عدد : جريدة صوت كردستان )١٠(

 . م ١٩٦١/  ٩/  ٢٨: قصة الثورة الكردية ، بتاريخ: جريدة األخبار القاهرية  )١١(

أحمــد نــور بتــاريخ  ، نقــًال عــنمرة مــن يقــف وراء المغــا ٢٥٥عــدد : الحــوادث اللبنانيــة  )١٢(
 .   .A ljuzer Net:، موقع B. B. C Arabic. Com:م  موقع٢٩/٩/١٩٦١

 . م ١٩٩٤/  ١/  ١بتاريخ : جريدة الجارديان  )١٣(

 .wwwم علــى موقــع ١٩٩٢ ٢عــدد  ١مــج : جريــدة كردســتان تــايمز اإلنجليزيــة  )١٤(
Mustafu Al Karadaghi @ hot mail.   

 . م ٢٠٠٤يوليو  ٤٥٧٣عدد : جريدة األحرار  )١٥(

 . مقال لحسان عاكف حمودي . م ١٩٩٧في   ٢٧٤عدد : مجلة الثقافة الجديدة  )١٦(

)١٧( Arab Times newspaper @ hat mail . com.  
)١٨( Iraq 4 us, com online Iraqi community.   

 . م ٢٠٠١/  ١٢/  ١٠: بتاريخ  ٨٤١٣عدد : جريدة الشرق األوسط  )١٩(

 . م٢٠٠٤أبريل  ٢٠هجرية ، ١٤٢٥يع أول رب ١٠،  ٧٧العدد : مجلة الجزيرة  )٢٠(

 ١٣بتــاريخ  ٦٢٤جريــدة حركــات الــدعوة اإلســالمية بــالعراق ، العــدد : جريــدة الــدعوة  )٢١(
  . م ٢٠٠٨تموز 

   ) برامج وثائقية( 
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ـــاة الجزيـــرة  )١( : الحـــديث مـــع. م ٢٠٠٨/  ٩/  ٢١برنـــامج المشـــهد العراقـــي ، بتـــاريخ : قن
 .www. ديث والمعاصـر بجامعـة دهـوك فرست مرعي ، أستاذ التاريخ الح/ الدكتور 

A Ljazera. Nel      
برنامج تحت المجهر ، لقاء مع اليعازر تسفير ، مسـئول سـابق بالموسـاد : قناة الجزيرة  )٢(

ـــة مصـــطفى البـــارزاني إلـــى االتحـــاد الســـوفييتي ، ج ـــاريخ  ٢حـــول رحل /  ٣/  ١٨: ، بت
  . م ٢٠٠٧

   :  الرسائل التي تم االستعانة بها: خامسًا 
ـــاوي  ١ ـــايف الجنف ـــد ن ـــ بـــرغش خال ـــران والكويـــت : ـ ـــين إي تطـــور العالقـــات السياســـية والدبلوماســـية ب

، رسالة ماجستير ، معهد البحوث والدراسات اآلسيوية ، جامعـة الزقـازيق ] م١٩٩١ـ  ١٩٦١[
  . م ١٩٩٩

،  اآلثـوريين فـي العـراق ، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ، كليـة اآلداب: ـ رياض رشـيد الحيـدري  ٢
  . م ١٩٧٢جامعة عين شمس 

، رســـالة ) ١٩٣٩ـ  ١٩٢٠(العالقـــات الكويتيـــة العراقيـــة : ـ ســـعود مشـــعل ناصـــر الجليـــدان  ٣
  .  م ١٠٠٠ماجستير ، كلية اآلداب ، جامعة الزقازيق 

أهم قضايا األكراد المعاصـرة ، وعالقاتهـا بالبنـاء الحضـاري فـي غـرب آسـيا : ـ محمد أحمد راشد  ٤
القات الدولية ، رسـالة ماجسـتير ، معهـد الدراسـات والبحـوث اآلسـيوية جامعـة ، دراسة في الع

  . م ١٩٩٨الزقازيق ، 
رسـالة ) م١٩٨٩ـ  ١٩٧٤(الحكم الـذاتي اإلقليمـي فـي كردسـتان العـراق : ـ محمد أشرف مخلوف  ٥

ـــاة الســـويس ، قســـم السياســـة والقـــانون ،  ماجســـتير غيـــر منشـــورة ، كليـــة التجـــارة ، جامعـــة قن
  .  م١٩٩٢

القضــية الكرديــة وحــق تقريــر المصــير فــي ضــوء أحكــام القــانون : ـ محمــد الطــاهر عبــد العزيــز  ٦
  .  م٢٠٠٤الدولي ، رسالة دكتوراه ، معهد الدراسات والبحوث اآلسيوية ، جامعة الزقازيق 

ـ  ١٩٥٣(سياسـة التسـليح فـي إيـران فـي عهـد الشـاة محمـد رضـا بهلـوي : ـ هالـة محمـد مـدلولي  ٧
  . رسالة ماجستير ، معهد الدراسات والبحوث اآلسيوية ، جامعة الزقازيق  )م١٩٧٩
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   المالحق
  . معاهدة سيفر :  ١ملحق رقم  )١(
 . البيان األول للثورة :  ٢ملحق رقم  )٢(

 . م ١٩٥٨الدستور المؤقت لعام :  ٣ملحق رقم  )٣(

خ عبـد اهللا السـالم رسالة من الزعيم الركن عبد الكريم قاسم إلى الشي:  ٤ملحق رقم  )٤(
 . م ١٩٥٨/  ٨/  ١٢بتاريخ ) حاكم الكويت ( الصباح 

 نص كتاب وزارة الخارجية العراقية إلى الشيخ عبد اهللا الصباح :  ٥ملحق رقم  )٥(

مـــذكرة الحـــزب الـــديمقراطي الكردســـتاني حـــول خطـــورة الوضـــع فـــي :  ٦ملحـــق رقـــم  )٦(
 . كردستان 

 . صطفى البارزاني رسالة صالح ميران إلى المال م:  ٧ملحق رقم  )٧(
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 . رسالة إلى المال مصطفى البارزاني :  ٨ملحق رقم  )٨(

 . العفو العام عن اإلخوة في شمال الوطن العراقي :  ٩ملحق رقم  )٩(

 . رسالة إلى المال مصطفى من على العسكري :  ١٠ملحق رقم  )١٠(

 . رسالة للمال مصطفى باللغة الكردية :  ١١ملحق رقم  )١١(

 . عيم محمود عبد الرزاق إلى المال مصطفىرسالة من الز :  ١٢ملحق رقم  )١٢(

 . رسالة الترجمة والصورة لمال مصطفى :  ١٣ملحق رقم  )١٣(

 . رسالة نقًال عن مسعود بارزاني :  ١٤ملحق رقم  )١٤(

 .  من المكتب السياسي .رسالة مسئول فرع كركوك :  ١٥ملحق رقم  )١٥(

 . رة صادر من المجلس الوطني لقيادة الثو ) ١(البالغ رقم :  ١٦ملحق رقم  )١٦(

 . المشروع الكردي المعدل :  ١٧ملحق رقم  )١٧(

 . وثائق جامعة الدول العربية :  ١٨ملحق رقم  )١٨(

 . وثيقة تقديم المساعدة الفعالة للكويت :  ١٩ملحق رقم  )١٩(

 . وثيقة البيان الرسمي األول للجمهورية العربية المتحدة :  ٢٠ملحق رقم  )٢٠(

ضـعها األمـين العـام لجامعـة وثيقة موجز المبادئ واألسس التـي و :  ٢١ملحق رقم  )٢١(
 . م ١٩٦١/  ٢٠/٧في  ٣٥/ ١٧٧٧الدول العربية طبقًا للقرار رقم 

بقبول الكويت في عضوية  ١٨٢٧وثيقة قرار الجمعية العامة رقم :  ٢٢ملحق رقم  )٢٢(
 . األمم المتحدة 

 . وثيقة مذكرة الحكومة البريطانية إلى أمير الكويت :  ٢٣ملحق رقم  )٢٣(

 . رسالة أمير الكويت إلى أمين عام جامعة الدول العربيةوثيقة :  ٢٤ملحق رقم  )٢٤(

وثيقــة رســالة األمــين العــام لجامعــة الــدول العربيــة إلــى أميــر دولــة :  ٢٥ملحــق رقــم  )٢٥(
 . الكويت في شأن وضع قوات أمن الجامعة العربية في الكويت والترتيبات بها 

فراء الـــدول وثيقـــة مـــذكرة الحكومـــة العراقيـــة التـــي وزعـــت علـــى ســـ:  ٢٦ملحـــق رقـــم  )٢٦(
 . م ١٩٦١يونية  ٢٦العربية واألجنبية لدى بغداد في 

 . م ١٩٦١يونية  ٢٦وثيقة بيان الحكومة الكويتية في :  ٢٧ملحق رقم  )٢٧(
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 . م ١٩٦١يونية  ١٩وثيقة البيان الكويتي المعلن في :  ٢٨ملحق رقم  )٢٨(

 . وثيقة برقية عبد الكريم قاسم إلى الشيخ عبد اهللا الصباح:  ٢٩ملحق رقم  )٢٩(

 وثيقة مذكرة الشيخ عبد اهللا الصباح ردًا على السير وليم لوس  :  ٣٠ملحق رقم  )٣٠(

 . وثيقة مذكرة السير وليم لوس إلى الشيخ الصباح :  ٣١ملحق رقم  )٣١(

 . خريطة لمنطقة األكراد كردستان :  ٣٢ملحق رقم  )٣٢(

 . خريطة التوزيع الديمغرافي للكرد في المنطقة :  ٣٣ملحق رقم  )٣٣(

يطــــة كردســــتان كمــــا قــــدمها الكــــرد إلــــى مــــؤتمر بــــاريس عــــام خر :  ٣٤ملحــــق رقــــم  )٣٤(
 . م ١٩١٩

خريطــــة كردســــتان كمــــا قــــدمها الكــــرد فــــي أولــــى جلســــات األمــــم :  ٣٥ملحــــق رقــــم  )٣٥(
 . ، وتمتد إلى الخليج  ١٩٤٥المتحدة عام 

 . م ١٩٤٦خريطة جمهورية مها باد عام :  ٣٦ملحق رقم  )٣٦(

 . م ١٩٧٤عام  حدود منطقة الحكم الذاتي في العراق:  ٣٧ملحق رقم  )٣٧(

 . م ١٩٢٢صورة لمقاتلون كرد عام :  ٣٨ملحق رقم  )٣٨(

 . صورة للشيخ محمود الحفيد ، وأفراد من مقاتلي البيشمركة :  ٣٩ملحق رقم  )٣٩(

، وصـورة لمعبـد الطائفـة  ١٩١٩صورة للشيخ محمود الحفيد عـام :  ٤٠ملحق رقم  )٤٠(
 . اليزيدية في منطقة النش بدهوك شمال العراق 

وصـورة للـزعيم . صورة الحتفال بمناسبة إعـالن جمهوريـة مهابـاد :  ٤١ملحق رقم  )٤١(
 . الكردي اإليراني سمكون شكاك في السليمانية 

 . صورة للمال مصطفى البرزاني :  ٤٢ملحق رقم  )٤٢(

صورة مـن حيـاة الـزعيم عبـد الكـريم قاسـم ، وأثنـاء زيارتـه آليـة اهللا :  ٤٣ملحق رقم  )٤٣(
 . السيد محسن الحكيم 

ورة للـــزعيم عبـــد الكـــريم قاســـم يوقـــد شـــعلة النصـــب التـــذكاري صـــ:  ٤٤ملحـــق رقـــم  )٤٤(
 . للجندي المجهول 
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صـورة نـادرة للـزعيم عبـد الكـريم قاسـم وٕالـى يسـاره أول قاضـية فـي :  ٤٥ملحق رقـم  )٤٥(
 . الوطن العربي زكية حقي إسماعيل ورئيسة إتحاد نساء كردستان 

 
                                ****  

    
  



  وثائق جامعة الدول العربية 
  

  ) الوثيقة الخاصة بالعالقات العراقية مع الجمهورية العربية المتحدة ( 

  : يقرر المجلس على الموافقة على توصية لجنة الشئون السياسية اآلتية 

ام استعرضت "  الغ االهتم سياسية بب شئون ال ة ال ين لجن ات ب ي العالق الي ف ة الوضع الح الجمهوري
ة صف       العراقي دة ال دد وح ار ته ن أخط ه م وي علي ا ينط دة وم ة المتح ة العربي  والجمهوري

ا أ        العربي وسالمة الدول   ى م دول األعضاء         دب  العربية جمعاء واستمعت إل ود ال اه رؤساء وف
ة        ط الجامع سودان ، توس ة ال ة جمهوري اقتراح وزراء خارجي ًا ب ه علم ة وأحاطت دى اللجن ل

  : ي قررت ما يأت" العربية في الموضوع 

سياسية       : أوًال  ة ال اجًال للجن ًا ع ضاء اجتماع دول األع ة ال د وزراء خارجي أن يعق توصي ب
  . م لمعالجة هذا الموقف ١٩٥٩ببيروت في مارس الحالي 

  . تناشد رؤساء الدول األعضاء بذل مساعيهم الحميدة العاجلة في هذا الشأن  : ثانيًا
  
  
  
  
  
  

  )م ١٩٥٩ / ٣ / ٢٣ ـ ٤ ج / ٣١ع . د   / ١٥٥٣ق : ( وثيقة رقم 
  
  

     شترك في التصويت              ) مجلس الجامعة   ( وافقت اللجنة والمجلس م ي رار ول ذا الق باإلجماع على ه
 . وفدا الدولتين المعنيتين 

  

  )وثيقة تقديم المساعدة الفعالة للكويت ( 
  

يط ي           أح راءات الت شأن اإلج ام ب ين الع ذآرة األم ضمنته م ا ت ًا بم ة علم س الجامع  مجل
وم            ودة ي سته المعق و    ٢اتخذت تنفيذًا لقرار المجلس بجل ساعدة        ١٩٦١ يولي ديم الم شأن تق م ، ب

ر               ين سمو أمي ادلتين ب التين المتب ا بالرس ا أحيط علم ا آم ى طلبه اءأ عل الفعالة إلى الكويت بن
ة في الكويت والمجلس إذ                دولة الكويت واألمي   ن العام بشأن وضع قوات أمن الجامعة العربي

ة ،                      ة من األراضي الكويتي وات البريطاني سحاب الق ة الكويت ان يرحب بطلب سمو أمير دول
دير    يم التق شكر وعظ ت عن أجزل ال ى الكوي ة إل ة الجامع ام ولبعث ين الع سيادة األم يعرب ل

  . عربية محل الجنود البريطانيين في الكويت وينتظر أن يتم قريبًا إحالل الجنود ال
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٩٦١ / ٨ / ١٥  ـ ١٠ج   / ٣٥ع  . د  / ١٧٨٠: رقم الوثيقة ( 
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