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 ال ميلك يف هذه الدنيا سوى بستان مجيل : مكتبته
 فيه غصنان مباركان القلم والكتاب  

 اللذان الزال يقضي معهما أمجل أيام العمر  
ــالي وا ســـين    ــو الشـــبي  وا مـ ــيهم حمبـ ــة  فـــردب علـ ــوه بالطائفيـ  اتهمـ

 أنه وطينٌّ صادق.  
 واتهموه بالشعوبية  فردب عليهم حمبـو حممـد عبـدة ومجـال عبـد الناصـر       

ــاملني الع  ــة والعـ ــر العروبـ ــالم يف مصـ ــي وامسـ ــور  ربـ ــوميٌّ متنـ ــه قـ    ي أنـ
 صادق يف حبه للعرب واملسلمني.  
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يف أوربـــا  )*(واتهمـــوه بالعنصـــرية  فـــردب علـــيهم حمبـــو دانـــيت ومانـــديال
 وأفريقيا أنه مفكر  إنساني  رائع.

ــرو            ــن ض ــه م ــه وعائلت ــق ب ــا   ــم م ــداد  رغ ــاء يف بر ــى البق ــرب عل  أص
زيــز  ســور نفســية قاســية كنــه كــان م منــُا أن وجــوده  يف برــداد هــو تع 

احملبة واكخوة بني العرب وأبناء جلدته الكرد الطيـبني الـذي أراد نسـفها    
 صيادو املناصب وقناصو الكراسي.

 كان يردد بأعلى صوته يف قاعات احملاضرات وجلسات املناقشات  
 أنا عراقيٌّ أصيل ... أنا كرديٌّ غيور مل ولن أتنازل عن كردييت أبدُا 

 وانتمائي ووجودي  فهي عرضي وشريف وكراميت 
 ذلكم هو املفكر وامل رخ وامنسان  

 ) كمال مظهر أمحد (
رائد املدرسة التارخيية املعاصرة اليت أثرت املكتبات بدربر علميـة رصـينة   

 والزال طلبة العلم ينهل منها علمُا وخلقُا.
 أهدي إليه جهدي املتواضع هذا

 هل وفيت ... اللهم أشهد !
 

 عـادل                                             

                                                 

الي وا ســين وحممــد عبــده ومجــال عبدالناصــر ومانــديال عنــاوين لرســائل   الشــبي  وا مــ )*(
وأطاريح جامعية أشرف عليها اكستاذ الدكتور كمال مظهر أمحد. أما دانيت فقد قومه تقوميـُا  

 رائعُا يف كتابه النهضة ا دير بالدراسة واالهتمام.
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 رأي عربي قومي حول القضية الكردية يف العراق:

 )*(بقلم: حممد دبدب                                                         
 

كــل حــدي  عـــن القضــية الكرديـــة أن مل يتنــاول دور وريـــادة     
مـال مصـطفى    وقيادة مال مصطفى البارزاني فيها يعد حديثُا ناقصُا  كن

 البارزاني ميثل الرديف ملعنى وجوهر القضية الكردية.
من هنا  يتطلب العمل على دراسـة دور مـال مصـطفى البـارزاني     
كأمنوذج حي يف ظرف وزمان وبيئـة اسـتطاع مـن خالأـا أن خيلـق أسـ        
وركائز إنضاج موضـوع قـد ال يكـون معروفـُا أو مفهومـُا حتـى لـدى أبنـاء         

 الشعب الكردي.

                                                 

ىل يف منتصــف  ولــد يف حمافظــة ديــا   .حممــد دبــدب مفكــر عربــي قــومي وناشــ  سياســي       )*(
جامعـة برـداد. أنضـم إىل ا ركــة الوطنيـة العراقيـة منــذ       -اكربعينيـات. خـريك كليـة العلــوم    

مطلــع شــبابه. اعتقــل يف الســتينيات ملواقفــه الوطنيــة املنشــودة. العمــل السياســي عنــده لــي   
وسيلة لالرتزاق بل نضـال مـن أجـل قـيم ومبـادال وأخـالق. مل يـ من بـالعنف أبـدُا بـل إتبـاع            

وار الــدميقراطي أســلوبُا ومنه ــُا. شــارك يف مــ مترات سياســية ومجاهريــة داخــل وخــارج  ا ــ
العراق أكـد مـن خالأـا علـى تعزيـز الوحـدة الوطنيـة والتضـامن العربـي ودعـم كـل حركـات             
التحرر يف العامل. له آراء وطنيـة رصـينة نالـت رضـا أعضـاء ا بهـة الوطنيـة الـيت تأسسـت يف          

. أزدادت شـعبيته  1978من أشد املتحمسـني للوحـدة مـع سـوريا عـام      بداية السبعينيات. كان 
ومجاهريته يف الوس  الطالبي والشبابي مما أثار حفيظة السلطة ا اكمة اليت رأت أن أفضـل  
سبيل للحد من شعبيته هو ترييبه عن العمل لسياسي وهو يف عز شبابه وذروة نشـاطه. يعـد   

طلبــة املتفــوقني والشــباب املبــدعني  ورفيــق درب حبــق نصــر الفقــراء والكــادحني  وصــديق ال
 خملص لكل الوطنيني الصادقني.

 امل لف                                                                                            
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ملتتبع  ياة القائد والرجل العمالق مـال مصـطفى البـارزاني    أن ا
كونه نشأ وولـد مـن أسـرة دينيـة أـا مكانـة عشـائرية  ومل يكـن تسلسـل          
اكول يف عشــرته أن يســتقطب والء اككــرب منــه وعشــرته ليضــيف عليهــا  
صفة العمل القومي ومن خالأـا ومكانتـه وم هالتـه أن يتوسـع يف دائـرة      

ردية  ووضع اللبنـات ا قيقيـة لتحـالف أولـي مل يبنـى      نصرة القضية الك
على نظريات وفلسفات أمنا كانـت أسسـه ا الـة العاطفيـة ووحـدة املصـر       

 وتأطر حركة الدفاع الذاتي جملموعة من اككراد القاطنني يف ا بال.
وبعدما توالت تفاعالت هذه القضية رافقها نضوج ذهين وفكري 

أخـذ منـه وتعطـي إليـه وجتـاوزت السـاحة       وبدأت تتفاعل مـع حميطهـا لت  
الصررة بفعل تطور أدوات العملية النضالية لرتتقي أن تكون قضـية ذات  
ــه        ــى وج ــة عل ــتقبل دول املنطق ــة وملس ــرتاتي يات الدولي ــام لالس ــأن ع ش

 التحديد.
أنها دروس تقتضي ملن كان معها أو ضدها أن يتعلم منها منـذ أن  

ة كـــبرة تشـــرل منظـــري بـــدأت كبـــذرة متواضـــعة حتـــى صـــارت قضـــي
االســرتاتي يات املعلــن واخلفــي ممــا يــدار يف كــوالي  السياســية امقليميــة  

 والدولية.
لقــد أدرك البــازراني منــذ وقــت مبكــر أن عمليــة نضــاله عمليــة  
ــارة         ــات ت ــده بن اح ــة يف عه ــية الكردي ــرت القض ــد م ــة. وق ــعبة للراي ص

 جـوهرين:  وانتكاسات تارة أخرى  وذلـك كسـباب عديـدة  أبرزهـا سـببني     
أوأما أن تعاقب امدارة العراقية مل تـوفر قاعـدة الفهـم املشـرتك لطبيعـة      
القضية الكرديـة ومكانـة العـراق املوحـد وبهـذا صـارت حالـة عـدم الثقـة          
واالطمئنان من ا ـاالت الـيت أضـعفت روح التفـاهم واالنسـ امن وثانيهمـا       

ية النضالية للقضية التدخالت امقليمية والتخوف الرر املربر جملرى العمل
 الكردية للوصول إىل أهدافها املنشودة.

بعد كل هذا  ما زالت القضـية الكرديـة قضـية حيويـة وسـاخنة      
وعلينا أن نتعظ أفرادُا وم سسات  شعبُا وحكومـات بـأن الـذي مضـى مـن      
أرث نضالي وفكري وقومي يف إطار القضية الكردية ما هو أال إرثُا مشرتكُا 

ــراد   ــرب وأك ــا كع ــية    لن ــوهر القض ــع ج ــل م ــرادُا وحكومــات  وأن نتعام أف
الكردية من منطلق ا رص املشرتك على وحـدة العـراق وضـمان ا قـوق     
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ــذين      ــد الل ــرتك ض ــال املش ــب النض ــذا يتطل ــردي. وبه ــعب الك ــة للش القومي
يرــالون عربــُا وأكــرادُا يف أن ال يضــعوا هــذه القضــية يف موضــعها الصــحيح 

 راق املوحد.الذي يقرتن بسالمة وسيادة الع
ــة ن   ــة تارخيي ــاك حقيق ــا وهن ــد عليه ــالي   ك ــذا امرث النض   أن ه

الكبر الذي تركـه مـال مصـطفى البـارزاني علـى صـعيد قيادتـه للقضـية         
ــية     ــة يف القض ــادات الفاعل ــه القي ــتند علي ــى أن تس ــو إرث نتمن الكرديــة ه
الكردية وأن تعترب هذا النضـال هـو نضـال لكـل الشـعب العراقـي  لـذا مـن         

ــا ــه عــن        موقعن ــروع ومننع ــا مش ــب حبــق لن ــرب أن ال نطال ــوميني ع كق
ــن        ــرب ع ــيت تع ــة ال ــواحي الذاتي ــن الن ــة م ــة مطلوب ــي معادل ــرين وه اآلخ
املصداقية مع النف   وموضوعية كنها تسـتند إىل قـيم العدالـة واملسـاواة     

 املستوحاة من الشرائع السماوية.
ه أن أننــا أمــام أزمــة وحبــق يف هــذا املوضــوع وآخــر مــا نــدعو إليــ 

نرتقي مجيعُا إىل جتاوز النزعات الضـيقة والشـوفينية وأن نعيـد تأسـي      
ــدة     ــق وح ــار رومانســي وواقعــي مــن منطل ــدة واحملبــة بوط مفــاهيم الوح

 العراق وسيادته.
أنا ال أشك  ظة واحدة يف أن هذا الكتاب واملنهك الذي سار عليه 

ة بـني العـرب   سيكون له شأن يف مضمار متتني اكواصر التارخيية والوطني
واككراد وهو فأل حسن كن نبدأ ويف هذا الظرف لكي نشيع ونوسع دائـرة  
احملبة والعمل املشرتك وا رص على أن ننتهك مـا انته ـه هـذا الكتـاب يف     

 ثناياه من وقائع وأفكار وصراعات.
أن هذا الكتاب ينطلق من موقـع نبـذ الصـراع إىل موقـع تأسـي       

 عرب واككراد ومجيع أفراد الشعب العراقي.مبادال احملبة واكخوة بني ال
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 تقديم:
 

  زار الكاتــب والصــحفي 1974آذار  11بعـد اســتئناف القتـال يف   
بالـدكتور واملـ رخ    السويدي تورد فالسرتوم معاقل الثورة الكوردية والتقى

املعروف كمال مظهر امحد  وكان قد التحق بالثورة الكوردية  فسـأله عـن   
ال مصطفى البارزاني بالنسبة للكورد؟ فأجابه: استطيع ان اقـول  اهمية م

لــك دون تــردد  بــأن الكــورد يعدونــه القائــد الطبيعــي للشــعب الكــوردي     
ويكنون له كل االحرتام  لقد حارب منذ طفولته من اجل حقوق الكـورد   
هو موجود يف قلوبنا كلنا  لي  فقـ  يف كوردسـتان العـراق  فلكـي تفهـم      

ب الشــعب الكــوردي البــارزاني  اســتطيع ان احكــي لــك بــان اىل أي حــد  ــ
 صورته توجد يف كل بيت كوردي  يف روسيا ايضُا.

وعنــدما بــادره الصــحفي قــائاُل: اذن كيــف ســت ري االمــور حــني   
يريب هو عن الساحة؟  اجابه الدكتور كمال مظهر قائاُل: نتمنـى لـه حيـاة    

 لنا ونواصل الكفاح.طويلة  لكن اذا مات فسنتبع الطريق الذي رمسه 
ــي         ــد ان حظ ــارزاني  بع ــن الب ــال ع ــد ق ــرتوم  فق ــورد فالس ــا ت ام
مبقابلته: "ما قيمة كل عظماء العامل باملقارنة مع هذا الرجل  لرمبـا هـو   

 (1)القائد الشع  االخر  االخر والوحيد"
يشكل ظهور مـال مصـطفى )وهـذا هـو امسـه املركـب( البـارزاني         

تـــاريخ مســـار ا ركــة القوميـــة الكورديـــة  مرحلــة جديـــدة وفاصــلة يف   
العـراق فحسـب بـل يف عمـوم كوردسـتان        -التحررية  لـي  يف كوردسـتان   

فالبــارزاني هــو الشــخص الوحيــد مــن االحيــاء واالمــوات يف كوردســتان    
االعرتاف به زعيمُا قوميُا كورديُا جتاوز املدن واالقـاليم واملشـايخ الدينيـة    

و القائد امللهم الذي اسـتحوذ علـى حـب الشـعب     والعشائرية والله ات..  فه
 الكوردي يف كل ارجاء املعمورة  ال بل توقر واحرتام حتى اعدائه.

ان كارزميــة البــارزاني او قيادتــه امللهمــة وراثيــة ولــدت معــه        
ومكتسبة بالت ربة واملران  وقابلياته نشأت ومنت وتطـورت منـذ نعومـة    

                                                 

ريبورتـاج مـن كوردسـتان       للتفاصيل ينظر: تورد فالسرتوم  لـي  مـن اصـدقاء غـر ا بـال     ( 1)
 .146ن ص41-40(  ص1998ة وتقديم عبدالسالم نعمان  )دهوك  ترمج
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بب حتديـه  سـ يف ضـمر الكـورد ب   اظفاره بدافع وطين وقومي  لـذا اسـتقر  
للسلطات اليت تضـطهدهم  بـالثورة املسـلحة وباملفاوضـات  كـل هـذا جعـل        
منه قائدُا خارج املنافسة على املستوى العملـي حتـى يـوم رحيلـه يف االول     

 .1979من آذار 
ــدي      ــد مه ــرب حمم ــرب االك ــاعر الع ــرُا  ان ش ــارزاني فخ ــي الب ويكف

يف مذكراتـه قـائاُل: "السـيد البـارزاني     ا واهري يذكر امسه باحرتام بـال   
   وقد خلده يف اروع تشبيه يف ابيات من شعره قائاُل:(1)العظيم"

 كلـعمالق جن يف ا روب ودع
 ابـــلد بالنشــمي ا ـــلم  ــيف الس                           

 وس  ا بال كأن صم صخوره
 ن ا  ابمن بعض ما أستصفى م                           

 ماء جبينهــُا كبد السفمستشر
 (2)زاب"ــه يف "الــــلــــنرات ورجــلل                           

 
علـى حـد قـول املـ رخ القـدير       - البارزاني ان الطريق الذي رمسه

هو ما نسميه اليوم بنهك البـارزاني  واذا متسـك بـه الكـورد      -كمال مظهر 
يصــبو اليــه  وهــو تأســي  الدولــة   وســاروا عليــه ســوف يتحقــق مــا كــان 

الكوردية املستقلة  وال ميكن حصر او حتديد نهك البارزاني بنقا   ولكـن  
 باالمكان القول:

ــراق       ــم يف الع ــة ا ك ــكلة وأزم ــر ادرك مش ــت مبك ــذ وق ــه ومن ان
عندما قال: ان ا كومات العراقية اليت تأتي الواحدة بعد االخرى ما هـي  

عن اجياد أي حل للقضية الكوردية..  لقـد   اال حكومات دكتاتورية عاجزة
علمتنــا الت ــارب املريــرة ان ا كــم الــذي ال ينبثــق مــن صــفوف الشــعب    

 والذي ال يولد طبيعيُا سيبقى متخبطُا يف مسرته.
وانــه مل يســاوم قــ  علــى ا قــوق الرئيســية للشــعب الكــوردي     

يـوم مـن    ورفض اخضاع حقوقه الي اعتبار فهو القائل: اعلموا لو انين يف
                                                 

 .306ن ص304( ص1991)دمشق   2ينظر ذكرياته  ج( 1)

 .11(  ص1970ر... يوم الشمال يوم السالم  )برداد  دينظر قصيدته  طيف حت( 2)
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االيــام تركــت الكفــاح مــن اجــل الكــورد وكوردســتان  لكــان الــرتك والع ــم  
 والعرب )يقصد حكوماتهم( قد بنوا لي قصورُا من ذهب.

كان البارزاني ال يعد كالمه وتوجهاته وعظُا  فهو القائـل: "لسـت   
بواعظ اقول هذا صـحيح او هـذا خطـأ  ولكـن الـذي ال يتفـانى مـن اجـل         

ر حتى بعد موته..  اريد منكم ان تضعوا يف آذانكـم  شعبه ال يستحق الذك
 .حلقة الوفاء لشعبكم النه حباجة اليكم"

هذا فضاُل عن متسكه بالزهـد غـر املفتعـل  وتواضـعه واحرتامـه      
للعلماء واملفكرين ولالخرين حتى البس  فـالح  ورفضـه الظلـم باشـكاله      

ن صـفاته انـه   وتأكيده على حقوق الطوائف والقوميات الكوردستانية  وم
مل يكن يف حركاته وجلساته واحاديثـه أي تصـنع او ادعـاء او تبـاه  وكـان      
يكــره كثــرة االجتماعــات العامــة واخلطــب واالدالء باالحاديــ   واصــحاب   

 .(1)العقائد ا امدة  ويسته ن املديح والتم يد وااللقاب الفخمة
طلــب مــين الصــديق العزيــز االســتاذ الــدكتور عــادل البلــداوي ان 

 سعى اىل اعادة طبع كتابه هذا  كما وابدى رغبته يف مراجعتـه وتقدميـه  ا
ــي املوضــوعي  ــراء اذا امكــن  بقلم ــاك رأيــان )عربــي      للق ــى يكــون هن حت

  فلــم اتــردد يف تلبيــة رغبتــه  وكــوردي( حــول املوضــوع علــى حــد قولــه  
  وعـن طريـق   1994وطلبه  فالبلداوي الذي تعرفت عليه يف برداد سنة 

لقدير الدكتور كمال مظهر امحد  كان خر عون لي اثنـاء  استاذنا امل رخ ا
مجع مادة رسـاليت للـدكتوراه "التطـورات السياسـية الداخليـة يف العـراق        

"  وكـان هـو قـد حصـل علـى شـهادة       1963شبا   8 - 1958متوز  14
متـوز   14املاجستر عن رسـالته "ا ـزب الـوطين الـدميقراطي يف العـراق      

 ".1963شبا   8 - 1958
شــك ان قلــة مــن الكتــاب واملــ رخني العــرب العــراقيني اهتمــوا   ال

بتاريخ الكورد وكوردستان وكتبوا مبوضوعية وانصاف عن قضية الشـعب  
الكوردي وثوراته وحركاته وانتفاضاته  ويقف يف مقدمة هـذه القلـة مـن    

                                                 

(   )الـدكتور للمزيد من املعلومات عن نهك البارزاني وخصاله ينظر: عبـدالفتاح علـي البوتاني  ( 1)
مــال  ن(1999املالمــح االساســية لشخصــية مصــطفى البــارزاني القياديــة واالنســانية  )دهــوك  

 (.2012مصطفى البارزاني  قائد الثورة الكوردية وملهما  )دهوك  
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ا يل االول  السادة: صديق الدملوجي  والدكتور شـاكر خصـباك  وعزيـز    
ب االكرب حممـد مهـدي ا ـواهري والـدكتور مصـطفى      شريف  وشاعر العر

 جواد واحملامي عباس العزاوي.
وباالمكــــــان القــــــول  ان الــــــدكتور ســــــعد نــــــاجي جــــــواد      
والدكتور)الطبيب( مهند الرباك والدكتور غـا  محـدون والـدكتور كـاظم     
حبيب  وجمموعة طيبة من طالب الدراسات العليا الـذين تلقـوا دروسـهم    

االستاذ الدكتور كمـال مظهـر او حظيـوا باشـرافه      وحماضراتهم على يدي
علــى رســائلهم للماجســتر والــدكتوراه  ويقــف يف مقدمــة هــذه اجملموعــة  

ــاني      ــواد البيض ــدكتور ج ــداوي وال ــادل البل ــدكتور ع ــتاذ ال ــدكتور  االس وال
عبــدالرمحن ادريــ  البيــاتي  ميثلــون ا يــل الثــاني مــن الكتــاب الــذين    

 .انصفوا الكورد
البارزاني: شـ اعته  بطولتـه  اسـتقامته  صـدقه       ان الكتابة عن

مرؤته  الثائر على الظلـم والـذي كانـت افعالـه مثـل اقوالـه  والـذي مجـع         
خصااُل وصفاتُا يصعب ان جتتمع يف شـخص واحـد  امـر ال يسـتهان بـه ملـا       
تثره الكتابة من رهبة تقصر او هفوة حني تتناول زعيم شـع  التقـت   

ول آمــاني الراعــي والفــالح الكــوردي يف ا بــال  عنــده يف مســرة ثــورة أيلــ
البعيدة  الفالح الفقـر وامليسـور يف الريـف.. رب العمـل  الطالـب واملثقـف        
العامل والكادح يف احناء مدن كردسـتان.. والتقـت عنـده آمـال وطموحـات      
وحاجات كل املناضلني يف سـبيل الدميقراطيـة يف العـراق  علـى حـد قـول       

 الدكتور مهند الرباك.
لقد تصدى البلداوي وبش اعة فائقة وبن اح ملسألة الكتابـة عـن   
رمز مقاومة الشعب الكـوردي وعنـوان كرامتـه  مـال مصـطفى البـارزاني        
تصدى أـا مـن خـالل عرضـه وتعليقـه علـى جمموعـة نـادرة مـن وثـائق           
ــذه       ــذكر ان ه ــدير بال ــن ا  ــة  وم ــة املتعاقب ــات العراقي ــارير ا كوم وتق

ارزاني واعمالـه والتقليـل مـن     حينهـا اىل ادانـة البـ   الوثائق كانت تهدف يف
ــى       ــهادة عل ــد ش ــا بع ــدت فيم ــا غ ــردُا  اال انه ــيُا ومتم ــاره عاص ــأنه باظه ش

 وطنيته واخالصه وحبه لشعبه.
ــوطين        ــ  ال ــن واج ــت م ــه: رأي ــة كتاب ــدواي يف مقدم ــول البل يق
والعلمــي والتــأرخيي ان أكشــف مجيــع ا قــائق التأرخييــة الــيت ذات صــلة   
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بنضال الشعب الكوردي  والزعيم الوطين املعـروف مـال مصـطفى     مباشرة
البارزاني  وذلك من اجل ازالة الرمـو  الـذي تـراكم عنـد ا يـل ا ـالي       
بسبب السياسة اليت اتبعتها ا كومات السابقة يف خلـ  االوراق  وتـداخل   

 اخلناق لتضفي صورة مشوهة على نضال الشعب الكوردي.
تاب والذي هو بعنوان "نضال الشـعب  يتضح من الفصل االول للك

الكوردي يف العهد امللكي" ان هـذا العهـد قـد غمـ  حقـوق الكـورد وتنكـر        
للعهــود واملواثيــق الدوليــة  خاصــة املــواد الــيت اكــدت مراعــاة خصوصــية   

يف  )جنـوب كوردسـتان(   الشعب الكوردي القومية عند ا اق والية املوصل
 ان يســـترل الكـــورد مجيـــع بـــالعراق. وادى هـــذا اىل 1925نهايـــة ســـنة 

ــي )  ــبات يف العهـــد امللكـ ــاتهم  1958-1921املناسـ ( للتعـــبر عـــن طموحـ
 .القومية املشروعة

ويظهر من وثائق الفصل الثاني "نضال الشعب الكـوردي وموقـع   
" ان الشـعب الكـوردي   1963-1958البارزاني يف عهد عبـدالكريم قاسـم   

ي  ا كومـة عبـدالكريم   والبارزاني قد اصيبا خببية امـل كـبرة  الن رئـ   
قاسم اهمل تنفيذ املادة الثالثة مـن الدسـتور الـيت نصـت علـى ان العـرب       
ــاع      ــني االوضـ ــيئُا لتحسـ ــل شـ ــه مل يفعـ ــوطن  وانـ ــركاء يف الـ ــراد شـ واالكـ

 االجتماعية واالقتصادية يف كوردستان.
ويــرى البلــداوي ان الكلمــات الرنانــة الــيت كــان يرددهــا )قاســم(   

ــوقهم   ــورد وحق ــوص الك ــواء  الن     خبص ــات ه ــرد فقاع ــت جم ــة كان القومي
توثيق وتعميق الصالت بني الشعبني العربي والكـوردي ال يـتم بالتشـريع    
فق  بل يت اوز اىل االجراءات الفعلية يف اجملاالت السياسـية واالقتصـادية   

 واالجتماعية كافة.
ــردي    وي  ــ ولية ت ــة مس ــة العراقي ــداوي ا كوم ــدكتور البل ــل ال حم

  كن )قاسم( مل يكـن  1961آيلول  11ستان وقيام ثورة االوضاع يف كورد
جديُا يف تنفيـذ وعـوده  وانـه بـدأ خيطـ  مـن اجـل القتـال لينهـي نفـوذ           
البارزاني. عندئذ مل يبق امامه سوى االستعداد املبكـر وااـاذ االجـراءات    

   الالزمة ملواجهة نظام )قاسم( سياسيُا وعسكريُا.
ــالقول    ــل ب ــذا الفص ــداوي ه ــي البل ــت ب  وينه ــم( مل يس : ان )قاس

لنـداءات البـارزاني العقالنيـة بـل جتاهلـها متامـُا بسـبب التقـارير االمنيــة         
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اخلادعة اليت كانت ترفع له  عندما صورت له بأن نظامه قوي  وال ميكن 
 (1)الحد ان خيرتقه  وهو امر كان خمالف للواقع

امــا الفصــل الثالــ  "نضــال الشــعب الكــوردي يف عهــد عبدالســالم 
ي ان يـــفـــى رأف"  1966نيســـان  13 - 1963شـــبا   8عـــارف  حممـــد

علـى حـد    1963شبا   8الشعب الكوردي مل ي يد حبماس كبر انقالب 
ــداوي  ــول البل ــا      ق ــهيد ص ــل الش ــن قب ــاءت م ــا ج ــد أ ــة التأيي   وان برقي

وكــان متخفيــُا يف برــداد  واللــواء فــ اد عــارف  وقــد المهمــا        اليوســفي  
يف ارساأا قبل ان تتضـح االمـور  فقـد جـاء      البارزاني فيما بعد لتسرعهما

ان نظــام البعــ  ورئــي  ا مهوريــة     الــيت تضــمنها الكتــاب  يف الوثــائق 
عبدالسالم عارف  واصال مراقبة البـارزاني و)مجاعتـه( منـذ االيـام االوىل     

ر فــ اد عــارف بعــدم الــتكلم وهــذا يفســر لنــا ان البــارزاني ح ــذ  لالنقــالب 
يـــة اال بتخويـــل منهـــا  هـــذا فضـــاُل عـــن ان  باســـم قيـــادة الثـــورة الكورد

للقــوميتني العربيــة والكورديــة  دودعبــدالكريم قاســم مل يكــن العــدو اللــ
  "لشعبنا الكوردي املسلم"وبقية الشعب العراقي  ومل يكن ا الد الوحيد 
 فقد كان يف الربقية الكثر من املبالرة والتهويل.

 1963لثـاني  تشـرين ا  18وعندما انقلـب عبدالسـالم عـارف يف    
النـار يف  على حلفائه البعثيني  توصل الطرفان اىل اتفاقيـة لوقـف اطـالق    

  وبذل البارزاني كل ما بوسعه الجل ان تفهم حكومـة  1964شبا   10
على حـد   - )عارف( القضية الكوردية فهمُا واقعيُا وموضوعيُا ومتثل ذلك

طولـة اىل  مـذكرة م  1964تشـرين االول   11بتقدميه يف  -قول البلداوي 
رئــي  ا كومــة عنوانهــا "ايضــاح ا قــوق القوميــة للشــعب الكــوردي يف   
العراق" عرب يف االسطر االوىل منها عن حرصه الوطين الصادق علـى حـل   

 .(2)القضية الكوردية حاُل مبدئيُا بعيدُا عن االقتتال

                                                 

ــيف      ( 1) ــن ارش ــ لفي: م ــر: م ــم ينظ ــدالكريم قاس ــدعها لعب ــة وخ ــارير االمني ــليل التق ــول تض ح
  1962-1958ة يف تقـارير مديريـة االمـن العامــة      ا ركـة الشــيوعي مجهوريـة العـراق االوىل  

 .(2010دراسة تأرخيية سياسية  )اربيل 

 ينظر نص املذكرة يف مالحق الكتاب( 2)
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ويقول البلداوي ان البارزاني اكد يف مذكراتـه ا ـديرة بالدراسـة    
مل واملـرارة عنـدما تعاملــت   كقطـة مهمــة محلـت الكـثر مــن ا   ن  واالهتمـام 

مجيع ا كومـات املتعاقبـة علـى حكـم العـراق مـع الشـعب الكـوردي علـى          
 اساس سياسة "التمييز العنصري".

ــر  ــم يف االمـ ــدعوات البـــارزاني      املهـ ــت ب لـ ان ا كومـــة مل تسـ
ه الوطنيــة والــيت اتســمت بالعقالنيــة واملوضــوعية وانهــا مل تفهــم دوافعــ  

ا قيقيــة ومــا كــان  ملــه يف عقلــه وقلبــه مــن نيــة حســنة وســليمة يف   
وعـدم التفـري  بـه حتـت أي ضـر         ا فاظ على وحدة الـرتاب العراقـي  

 .(1)كان  على حد قول البلداوي
وخيتـتم البلــداوي هــذا الفصــل بـالقول: ظلــت القضــية الكورديــة   

وسـائل  متر مبخا  عسـر يف عهـد عبدالسـالم عـارف الـذي حـاول بكـل ال       
 اجهاضها اال انه فشل فشاُل ذريعُا.

ويرى البلداوي يف الفصل الرابع "نضـال الشـعب الكـردي يف عهـد     
ــارف    ــد ع ــدالرمحن حمم ــان  17عب ــوز  17 - 1966نيس " ان 1968مت

البــارزاني تعامــل مــع حكومــة عبــدالرمحن عــارف مــع انــه وصــفها بانهــا  
ويف حالــة حكومــة ضــعيفة جــدُا "ومــن احملتمــل وقــوع انقــالب عســكري  

ــرة"   ــب خط ــي دي اىل عواق ــه س ــف   (2)وقوع ــى موق ــداوي عل ــق البل   ويعل
هذا الكالم ليصلنا اىل حقيقة تأرخيية وهي انـه مل   يالبارزاني قائاُل: يكف

يسترل ضعف ا كومة يف أي يـوم مـن االيـام بـل عمـل جاهـدُا علـى فـتح         
دق االمر الذي ي كد وبدون شك حرصه الوطين الصـا   قنوات ا وار معها

على وحـدة الـرتاب العراقـي  ومل تكـن مطالـب البـارزاني معقـدة وصـعبة         
اصـرت   -أي ا كومة  -للراية حبي  يتعذر على ا كومة تنفيذها اال انها 

على اهمال تلك املطالـب اهمـااُل تامـُا معـربة يف ذلـك عـن سـلوك متعـال ال         

                                                 

اشارة اىل تفـري  نظـام البعـ  حبقـوق العـراق يف شـ  العـرب مبوجـب اتفاقيـة ا زائـر مـع            ( 1)
 .1975آذار  6ايران يف 

وقاده العسكريون ثم ازاحهم البعثيون وباستيالئهم  1968متوز  17وفعاُل وقع االنقالب يف ( 2)
 .2003نيسان  9على السلطة متامُا ادخلوا العراق يف ذلك النفق املظلم حتى 
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ن عنــدما يســلكه اال ا كــام الطرــاة الــذين غالبــُا مــا يصــابوا بــاكمل وا ــز
 ترتسم االبتسامة على شفاء شعوبهم.

 ويصل البلداوي يف نهاية كتابه اىل جمموعة من ا قائق منها:
التأرخيية املسـندة اىل الوثـائق الرمسيـة  اكـدت ان مفتـاح      ان ا قائق  (1)

حل القضية الكوردية كان وال يزال بيد ا كومات اليت تعاقبت علـى  
ظلـت متاطـل وتـراو  يف حـل      -ت أي ا كومـا  -حكم العـراق  اال انهـا   

القضية الكوردية حاُل مبـدئيُا حتـى حتولـت هـذه القضـية اىل محـل        
 ثقيل أقصم ظهور ا كام وادى اىل سقوطهم غر مأسوف عليهم.

ان الدساتر امل قتة والبيانات اخلاصـة بالقضـية الكورديـة مل ترتجـم      (2)
كومـات  اىل واقع ملموس بل ظلـت حـربُا علـى ورق  ممـا ي كـد ان ا      

 العراقية مل تستفد من جتارب التاريخ.
كانــت ا كومــات العراقيــة تــتحني الفــرص مــن اجــل افــرا  القضــية  (3)

الكوردية من حمتواها الوطين والقومي واالنساني وحتويلها اىل حـرب  
اهلية  وذلك عـن طريـق اتبـاع اسـاليب ال اخالقيـة باسـتمالتها عـدد        

ــرب بع     ــفوفها وض ــائر الكورديــة اىل ص ــن العش ــبعض  وقــد   م ضــها ال
اعتقدت ان مثل هذه االسـاليب سـوف حتقـق أـا نصـرُا حامسـُا علـى        

 الكورد  االمر الذي يعرب وبدون شك عن غباء كبر.
ــا ا كومــات     (4) ــيت تعاملــت به ــة ا مقــاء ال ــرغم مــن ان السياس علــى ال

اال انهـا مل تـثن الشـعب الكـوردي عـن        القضية الكورديةالعراقية مع 
بدأ يزداد قوة ومتاسكُا الميانـه الروحـي بعدالـة    مواصلة نضاله الذي 

القضـية الــيت يقاتــل مـن اجلــها  ولوجــود رجـل عمــالق نــذر حياتــه    
ــال        ــو م ــوردي  ه ــعب الك ــال الش ــادة نض ــل قي ــن اج ــبابه م ــرة ش وزه
مصطفى البارزاني الذي مل يب  جاهُا او مااُل بل كـان كـل مـا يتمنـاه     

ــعبه متم  ــرى ش ــي    ان ي ــروعة ليع ــه املش ــُا حبقوق ــاه تع ــدم  برف وتق
 وسعادة.

 
قـومي حبـق القضـية الكورديـة  وحبـق      هذه شهادة اكادميي عربي 

العــراق مــال مصــطفى  -قائــد ا ركــة القوميــة التحرريــة يف كوردســتان  
البارزاني  ويت لى صدق ما ذهب اليه واميانه مبا كتـب انـه طبـع كتابـه     
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ة   حي  كانـت الظـروف االقتصـادي   2003هذا على نفقته اخلاصة سنة 
وانـــه وجمموعـــة طيبـــة بـــدأوا يكتبـــون   ا.والسياســـية يف اســـوء حاالتهـــ

 والندوات عن الكورد ومبوضوعية غر معهودة.  ويدافعون يف املنتديات 
ــى      ــرت عل ــاب اقتص ــراجعيت للكت ــارة ان م ــن االش ــد م ــرُا الب واخ

 [  ]تصــحيح االخطــاء املطبعيــة  ووضــع عــدد مــن الكلمــات بــني قوســني 
 .من اأوام  الضرورية ة عدٍدلرر  التوضيح  مع اضاف

 
 

 أ.د                                               
 عبدالفتاح علي البوتاني                                  
 مدير مركز االحباث العلمية والدراسات الكوردية                  

 جامعة دهوك                                       
    2012حزيران  8                                      
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الوجـه واملوقـف السياسـي العربـي االخـر مـن ا ركـة         والستكمال

ارى مـن الضـروري    -القومية الكوردية وقائدها مـال مصـطفى البـارزاني    
الطبيب( والبيشـمركه االنصـاري   يلحق بهذا الكتاب ما كتبـه الـدكتور)  ان 

 البارزاني  وادناه نص ما كتبه: -اك عن قائد الثورة الكوردية مهند الرب
 

 مصطفى البارزاني: الزعيم والوطين
                                             

 الدكتور                                               
 رباكمهند ال                                                        

 
متر هذه االيام الذكرى السنوية مليالد القائد الكوردي الكبر  مال 
مصطفى البـارزاني.. الـذي عـاي لـي  كقائـدُا كـردي فقـ  وامنـا كأحـد          

يف   القادة العراقيني الكبار الذين قاسوا وضـحوا بـالنف  واالهـل واالحبـة    
طيـة يف  سبيل قضية شعبه  ولعبوا ادوارُا كبرة ورائدة من اجـل الدميقرا 

العراق  وس  انواع املكائد والدسائ  واملخططات اليت حيكـت مـن دوائـر    
متنفــذة دوليــة واقليميــة وداخليــة  ووســ  انــواع االقاويــل والتقــديرات   
اخلاطئــة وكيفيــة تقييمهــا لاخطــاء الــيت حصــلت او امللفقــة الشــوفينية  

ردي  االهداف واملرامي.. رغبـت كـثرُا وتـرددت بالكتابـة عـن القائـد الكـو       
مضي ع مكب ل.. احبه والتف حوله ومنحه الثقـة   عن زعيم لشعب مكافح 

اليت مل ينلها اال بصربه واصراره على النضال من اجـل الشـعب واخالصـه    
ومعدمُا  اضافة اىل ادراكه اىل انـه حـني دعـا     لقيم االنسان مهما كان فقرُا

حقـوق  ك الشعب الكردي للعمل والنضال مـن اجـل نيـل حقوقـه املشـروعة     
كل البشر  امنا كان خيـو  يف دوامـة صـراع معقـد دمـوي عنيـف خميـف        
غر متكافئ  اسـتطاع رغمـه ان  ـدد معـامل الطريـق  وان يشـقه حمـاواُل        
استثمار ما توفر لشعبه يف تلـك املرحلـة  وان يسـعى لطـرق وفـتح ابـواب       
جديدة وارحب للسـر بسـفينة القضـية الكرديـة وبالتـالي العراقيـة حنـو        

افضل مـن العـدل واخلـر واحملبـة وباسـتثمار الفـرص املتاحـة باليـد         آفاق 
وبالنشــا  والبــذل مــن اجــل انضــاج فــرص جديــدة.. وبأعطــاء القضــية   
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وطنيـة عراقيـة     الكوردية ابعادُا ليست قومية كوردية فق  وامنـا ابعـاداُ  
كاسرُا بذلك الطوق املفـرو  علـى كوردسـتان مـن االنظمـة احمليطـة بهـا        

ها الدولية املتنفذة املتصـارعة صـراعُا ال رمحـة فيـه  خالقـُا      ومن امتدادات
 بذلك بعدُا انسانيُا متعدد االطياف للنضال الوطين العراقي.

اقول ترددت.. ملا تثره الكتابة من رهبة تقصـر او هفـوة  حـني    
تتنــاول زعــيم شــع  التقــت عنــده يف مســرة ثــورة أيلــول آمــاني الراعــي 

وامليسـور يف الريـف..   الح الفقـر  ال البعيـدة  الفـ  والفالح الكـوردي يف ا بـ  
رب العمـل  الطالــب واملثقــف  والعامــل والكــادح يف احنــاء مــدن كردســتان..  

ــال   ــده آمـ ــت عنـ ــبيل   والتقـ ــلني يف سـ ــل املناضـ ــات كـ ــات وحاجـ وطموحـ
الدميقراطية يف العـراق  فكـان اكب واكخ وكـان صـديق احملـن واملنعطفـات       

ــا   ــتها بالدن ــيت عاش ــرة ال ــوة    العس ــداث ا ل ــهادة اكح ــة بش ــوم املنطق وعم
آشــوريني  وبشــهادة معاصــريه عربــُا وكــوردُا وكلــدو   واملريــرة الــيت مــرت

وايزيـديني.. خاصــة وان طيفـه يعــي  فــاعاُل وان رفاقـه الســائرين علــى    
خطاه.. ماضون على نه ـه الـذي شـكل ظـاهرة فريـدة يف واقـع املنطقـة         

 لدور حب  متخصصة. ظاهرة تستحق التقييم والتدقيق العلمي
يف االعظميـة الـيت سـكنها     منذ ان بدأنا نعـي ا يـاة  يف طفولتنـا   

عرب وكورد باكستانيون وهنود وافران.. تيمنُا مبرقد اممام اكعظم ابـي  
حنيفة النعمان  حني واظبنا على رحـالت الـدرس اطفـااُل  وكنـا نرادرهـا      

ا ياة وا ريـة  لنشهد تف ر التظاهرات والصدامات مع الشرطة من اجل 
للســ ناء السياســـيني عربــُا وكـــوردُا ومســـيحيني وصــابئة.. ومـــن اجـــل    
التضــامن منقــاذ بورســعيد مــن العــدوان الثالثــي والنضــال ضــد اكحــالف 
ــارات         ــا  يف زي ــحبة اهالين ــا ص ــني كن ــالم.. وح ــل الس ــن اج ــكرية وم العس

  كحبائنا يف س ن نقرة السلمان وس ن بعقوبة  وفرحنا الطاغي بلقـائهم 
الــذين كــانوا كالقديســني حنلــف برؤوســهم وبســالمتهم منهــاء اختالفاتنــا 
ونزاعاتنا علـى امـور يوميـة فكانـت املشـاحنات تتوقـف عنـد رهبـة ذلـك          
ا لف الصادق. رغـم الصـوندات الـيت ذقناهـا واهالينـا وحنـن نـزورهم او        
حنييهم ولو من على بعد. كنا نسمع الـذكر املتـداول بـاحرتام عـن الكـورد      

ة حـ وعن عوائل عشائر بارزان املبعدة اىل اعمـاق الـبالد او الراز    عتقلنيامل
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حتت نر الس ون وامبعاد  وكان يثر الرغبـة فينـا ملعرفـة املزيـد واملزيـد      
 عنهم.

. 1958متـوز   14لتمر االعوام ونكرب.. وتنف ر ثورة الشـعب يف  
االطيـاف    حني امتات الساحات والشوارع با ماهر رجااُل ونساءُا من كل

وتزغــرد للعــرس الــوطين الكــبر  يف مجــوع اطلقهــا ف ــر   حتيــي وتهتــف 
صــباح ذلــك اليــوم الصــيفي.. الــذي جعــل البيــوت واملصــا  تفــتح ابوابهــا 
مطعام احملتفلني واملتظـاهرين  لتتزايـد اكفـراح بلقـاء السـ ناء احملـررين       

 وبعودة املبعدين واملنفيني.
ــا    ــذي ك ــتالطم ال ــم امل ــك اخلض ــاس  ويف ذل ــت الن ــل.. كان ن يتواص

تتدافع ملشـاهدة لقطـات بثهـا تلفزيـون برـداد ملراسـيم وصـول واسـتقبال         
ــاخرة       ــر ب ــى ظه ــدم عل ــني ق ــارزاني ح ــطفى الب ــال مص ــردي م ــد الك القائ

ــرة  ــوفيتية اىل مينــاء البص ــا    (1)س ــا واحتاداته ــا ونقاباته ــرج اهلوه الــيت خ
ــت        ــردي ت ــي الك ــاد العرب ــخرة اكحت ــى ص ــف.. "عل ــي تهت ــه وه حطم حتيي

 م امرات امستعمار".
كنــا نتــابع وحنــن مبهــورون صــورة قائــد االكــراد وهــو مبالبســه   
القومية  وباليشما  الكوردي "ا مداني" امللفوف على رأسه  وبابتسـامته  
العريضة الواثقة وهو  يي ا موع العراقية بكل الـوان طيفهـا.. الصـورة    

ة بعدئـذ.. وتتـداخل   اليت كانت تتكـرر وتت سـد يف اكذهـان لـرتاوح املسـر     
وتتحول اىل مشاحنات ارادتهـا جمـاميع مل يـر ق أـا مـا كـان ميـوج  رافعـة         
زورُا شعارات قومية نبيلة حمـورة اياهـا اىل شـعارات قوميـة ضـيقة دعـت       
اىل الثأر! وكـان أـا لاسـف مـا ارادت يف افعـال ورود افعـال.. حـني غازلـت         

ســ ولية تبعاتهــا  التعصــب والتعــالي القــومي  لتحــدث عواقــب حتمــل م     
وقتــذاك اكثــر مــن طــرف واكثــر مــن جهــاز حكــومي  يف متواليــة كــثرة   

 التعقيد..

                                                 

يبدو ان الذاكرة هنا قد خانت الدكتور الرباك  فالبارزاني وصل برداد على مـ  طـائرة مـن    ( 1)
  وكـان للشـيوعيني دور بـارز يف      واستقبل اسـتقبااُل منقطـع الـنظر   6/10/1958القاهرة يف 

 تنظيمه.
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فبدأت الصفوف تتصدع  واخذ العنف يظهر.. من حوادث فريدة 
اىل صدامات حملية هددت بالتوسع والشمول  حتى وصلت اوجهـا بانـدالع   

ــف   ــتان خري ــال يف كوردس ــول( 11)القت ــل   1961 أيل ــتبك رت ــني اش .. ح
خـان  وكأمنـا كـان الشـرارة الـيت       ي مع فصيل بيشمركه يف دربنديعسكر

ــاء       ــهيب يف احن ــيعم الل ــان  ل ــيق بازي ــُا يف مض ــُا الحق ــدامُا عنيف ــعلت ص اش
 كردستان..

وبدأت مسرات وتظاهرات كـبرة وفعاليـات مل تنقطـع يف شـوارع     
ـــ"السلم يف       ــت ب ــي طالب ــيوعي العراق ــزب الش ــا ا  ــداد نظمه ــمة بر العاص

. وحتى تنظيمه التظـاهرة املركزيـة الكـربى الـيت قـدر عـدد       كوردستان".
مشاركيها باكثر من نصف مليون آنذاك رجااُل ونساًء  والـيت انطلقـت مـن    
ساحة النهضة وتصدت أا وحدات اكمـن.. و"االنضـبا  العسـكري" الـذي     

قسم من افراده اىل املتظاهرين.. وتسـببت ررحـى ومعـتقلني اثـر      انضم
االمن واملتظـاهرين.. يف وقـت بـدأت فيـه الـبالد كلـها       صدامات بني رجال 

تعاني مآسي القتال وطوابر قتلى املتحاربني من ابنائها  مثنُا لتلك الفـ   
الـذي اجهـز علـى مكاسـب      1963شبا   8 لتصل اىل اكنقالب الدموي يف

ا مهورية االوىل اليت كان من اهمها اقرارها بأن البالد شراكة بني العـرب  
. والذي تسبب مبقتل واعتقال عشـرات اآلالف مـن الـدميقراطيني    والكرد.

ــال      ــدد القت ــراد وليت  ــه االك ــمل طاحونت ــيوعيني.. لتش ــاريني والش واليس
اعنــف ممــا مضــى يف كوردســتان  رغــم مراهنــة اوســا  يف الثــورة  بشــكل 

ــة        ــا حكوم ــت به ــيت اعرتف ــة ال ــوق القومي ــت ا ق ــه  لتثبي ــة علي الكوردي
 أخذ طريقها للتنفيذ؟! مبنظارهم.الزعيم عبدالكريم ومل ت

وكانت الناس تتناقل اخبار ما لعبه مال مصطفى البارزاني قائد 
الثــورة الكورديــة مــن دور مهــم يف احتضــان الــذين تشــردوا جــراء العنــف  

سـدية الـيت كـان يـذيعها راديـو االنقالبـيني        الدموي واوامر التصفيات ا 
المـر الـذي رفـع مـن تزايـد      اليت تسببت بل ـوء العشـرات اىل كردسـتان.. ا   

مشــاعر اكخــوة والرفقــة الكفاحيــة بــني عوائــل الــدميقراطيني يف برــداد  
والعوائــل الكرديــة الســاكنة فيهــا  والــيت اخــذت نــران االنقــالب الــدموي    

حتى صار مـال مصـطفى والثـورة الكورديـة  رمـزُا فـاعاُل لـرفض          تطوأا
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ــة ل    ــدة  وجبه ــة ا دي ــكرية الدموي ــة العس ــاهري  الدكتاتوري ــال ا م لنض
 املسلح من اجل الدميقراطية للعراق وا كم الذاتي لكوردستان آنذاك.

الكوردية الطويل واملعبـد   -جبهة اس  أا تاريخ االخوة العربية 
ــة..    ــة االجتماعي ــل ا ريــة والعدال ــن اج ــال م ــحيات يف النض ــات التض   بآي

ــيت راح     ــة ال ــدامات الالحق ــدة والص ــات ا اش ــا الفعالي ــت أ ــد  واسس العدي
ضحايا أا يف سوح العاصمة والوس  وا نـوب  والـيت طالبـت بــ"السلم يف     

وباكخوة العربية الكوردية على اساس االنتماء للوطن  قبيـل   كوردستان"
االنقالب.. وبـدأتها املقاومـة العنيـدة كنقـالب شـبا  يف برـداد الـيت لعـب         

ــافة اىل امل    ــارزُا اض ــُا ب ــراد دورُا بطولي ــد االك ــا عق ــة  فيه ــة يف الكاظمي قاوم
والشاكرية وغرهـا.. حـني وجـد الـدميقراطيون والشـيوعيون انفسـهم يف       
خندق واحد مبواجهة العداء للدميقراطية والتكرب القومي والعرقـي.. ثـم   
حني توالت االعتداءات واعتقاالت االكراد واملسيحيني وغر املسلمني علـى  

 اأوية! بشتى ا يل.
رزاني اخلالــد باحتضــانه ضــحايا وفيمــا يصــف قســم موقــف البــا 

االنقالب املذكور آنفـُا  بكونـه موقفـُا ال ينسـى كنسـان شـهم نبيـل قـادر..         
يرى كثر من السياسيني واحملللني بانه بامضافة اىل ذلـك  فأنـه نبـع مـن     
ادراك ومعرفة القائد البارزاني بـأن ا قـوق القوميـة للشـعب الكـوردي ال      

قراطية ا قة يف عموم البالد  ودون دعـم  ميكن بلوغها دون حتقيق الدمي
اكحزاب والقوى املناضلة حبزم من اجل الدميقراطية للعراق  اليت يضمها 
معها خندق واحد يف النضـال مـن اجـل التقـدم والعدالـة امجتماعيـة ويف       

       .   (1)النضال ضد ا رب والشوفينية واالنعزال القومي
 
 
 
 
 

                                                 

مهنــد الرباك)الــدكتور( "مصــطفى البــارزاني: الــزعيم والــوطين"  جريــدة املدى)البرداديــة(  ( 1)
 .2010شبا   18( 1748العدد )
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 :املقدمة
 

كردي أرثُا حضاريُا عريقُا أمتد جذوره إىل وجود أمتلك الشعب ال
امنســانية علــى أر  الرافــدين ممــا أكســب الشخصــية العراقيــة الكرديــة   

  وقدرتها الفائقة علـى  برزها صربها الطويل الذي ال ينفدمسات عديدة  أ
مواصلة النضال  وجتاوز كل احملن والصـعاب  فضـاُل عـن متيزهـا بالطيبـة      

ل من يقـف معهـا يف السـراء والضـراء  وهيهـات هيهـات       واكصالة والوفاء لك
 .لقى درسُا قاسيُا لن ينساه أبدُاملن  اول أن يردر بها فعليه أن يت

ــُا       ــي  وخصوص ــع العراق ــراد اجملتم ــن أف ــد م ــع  أن العدي ويف الواق
ا يل ا الي  مل يعرف هذه السمات املميزة للشخصية الكرديـة لكونـه مل   

ى تاريخ الشـعب الكـردي  وإذا مـا أطلـع فقـد أطلـع       يطلع إطالعُا شاماُل عل
على ما هو مزيف من قبل ا كومات العراقية  واليت كانت اشـى إظهـار   

 ا قيقة التارخيية إىل حٍد كبر.
ولكن مهما بل  زيف وتضليل وخداع ا كومات مـن ذكـاء وقـدرة    

ام علــى املراوغــة فــال ميكــن أن اتفــي ا قيقــة التارخييــة إىل اكبــد مــا د 
 عملية إخفاءها مرتب  بوجود ا كومات اليت هي زائلة ال حمال.

من هذا املنطلق  رأيت من واج  الوطين والعلمي والتـارخيي  أن  
أكشف مجيـع ا قـائق التارخييـة الـيت ذات صـلة مباشـرة بنضـال الشـعب         
الكردي  والزعيم الوطين املعروف مال مصطفى البارزاني وذلك من أجـل  

الذي تراكم عند ا يل ا الي بسبب السياسة اليت اتبعتهـا  إزالة الرمو  
ــورة      ــفي ص ــادق لتض ــداخل اخلن ــ  اكوراق  وت ــابقة يف خل ــات الس ا كوم

 مشوهة عن نضال الشعب الكردي.
ــا    ــي  وأن ــن حظ ــن حس ــان م ــام     ك ــتر ع ــروحيت للماجس ــد اط أع

  أن أعثــر علــى ثــالث أضــابر ذات صــلة مباشــرة بنضــال الشــعب   1991
وز ا ركة الوطنية الكردية  وأخص بالذكر مـنهم مصـطفى   الكردي  ورم

البارزاني. وقد أحتوت هذه اكضابر على كم هائـل مـن الوثـائق تضـمنت     
معلومات جديـدة وفريـدة مـن نوعهـا  وأحسـب أن العديـد مـن البـاحثني         
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واملهتمني بتاريخ حركات التحرر مل يطلعوا عليها بسـبب القيـود الثقيلـة    
لــى البــاحثني وعــدم الســماح أــم بــامطالع علــى  الــيت كانــت مفروضــة ع

الوثــائق لضــرورات أمنيــة!!! مــع العلــم أنــي بــذلت كــل ا هــود مــن أجــل   
تصـــوير هـــذه الوثـــائق احملفوظـــة يف ملفـــات وزارة الداخليـــة الكائنـــة يف 
منطقــة كســرة وعطــ  مبدينــة الثــورة ســابقُا. ومــن يــرى هــذه الوثــائق  

ني أـا الـذين   اضـح للمسـ ولني السـابق   يتأمل أملـُا عميقـُا بسـبب امهمـال الو    
  ناهيـك عـن تنـاثر امللفـات     تركوا اكر  تقرضـها  واكتربـة تعلـو رفوفهـا    

ــ ولون الســابقون      ــل املس ــك  فضب ــع كــل ذل ــازن. وم ــائق يف أروقــة املخ والوث
اكرضة أن تقر  الوثائق على أن يطلع عليها البـاحثون يـا للـهول! وبعـد     

ــاب    ــ ولون الس ــرت  املس ــد اش ــد جهي ــراغبني يف   جه ــاحثني ال ــى الب قون عل
يـة وثيقـة   تصوير الوثائق شرطان أحالهما مر : أوأما عدم امطالع على أ

ن وثانيهمــا ال جيـوز تصـوير أيـة وثيقــة أال    1968متـوز   17صـادرة بعـد   
بعــد استحصــال املوافقــات الرمسيــة بريــة خلــق حالــة امللــل والفتــور عنــد 

 الباحثني.
تصوير ثالث أضـابر  اكوىل كـان   على أي حال  أمثرت ا هود عن 

عنوانها "النشاطات السياسية الكرديـة يف العهـد امللكـي" والثانيـة عنوانهـا      
"اكمور السياسية يف لواء السليمانية تناولـت الوضـع السياسـي يف اللـواء يف     

  أمــا االضــبارة الثالثــة فهــي االضــبارة  امللكــي وا مهــوري اكول"العهــدين 
ــرد  ــزعيم الك ــية لل ــل    الشخص ــت ك ــيت وثق ــارزاني وال ــطفى الب ــال مص ي م

متـوز   17وحتـى   1961رديـة عـام   نشاطاته منذ انطالق ثورة أيلول الك
1968. 

ومن أجل تتبع هذه الوثـائق تارخييـُا وفـق مـنهك علمـي واضـح        
رأيـت مـن املناسـب تقسـيم الكتـاب إىل أربعـة فصـول تضـمن الفصـل اكول          

الفصـل الثـاني نضـال الشـعب      نضال الشعب الكردي يف العهد امللكي. ومشل
. 1963-1958الكريم قاســـم الكـــردي وموقـــع البـــارزاني يف عهـــد عبـــد

وتنــاول الفصــل الثالــ  نضــال الشــعب الكــردي وموقــع البــارزاني يف عهــد  
. وتتبــع الفصــل الرابــع واكخــر 1966-1963عبدالســالم حممــد عــارف 

عـارف  د نضال الشعب الكردي وموقع البارزاني يف عهد عبـدالرمحن حممـ  
 .1968متوز  17ولراية  1966
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تناول هذا الكتاب الصـفحات الـيت كشـفتها الوثـائق الـيت حصـلت       
عليها فق  لذا كان نصيب املصادر فيه حمـدودُا للرايـة  ومل نسـتعني بهـا     

. وهذا لـي  مـن بـاب التعـالي علـى      ررنا لذلك اضطرارُا علميُاأال إذا اضط
هـذه املصـادر مـن معلومـات      جهود الباحثني وامل رخني ولكن ما تضـمنته 

تارخيية رصينة وقيمة أصبحت مفهومة لدى ا ميع وال داعـي لتكرارهـا   
 خشية من إصابة القارال بامللل.

ــ ــيحها  مث ــن توض ــد م ــودات ة حقيقــة تارخييــة الب ــع مس   أن مجي
م لفاتي العلمية املتواضعة قد التمست من اكسـتاذ الكـبر الـدكتور كمـال     

قبـل طبعهـا بريـُة تقوميهـا فكريـُا وتارخييـُا       مظهر أمحد أن يطلـع عليهـا   
ولرويــُا أال هــذا الكتــاب الــذي بــني أيــديكم كنــي كنــت علــى ثقــة تامــة أن 

كمال مظهر أمحد سوف يعرت  على امهداء نصـُا   أستاذي الكبر الدكتور
وروحُا كونه موجهُا له كنـه كمـا هـو معـروف لـدى ا ميـع أنـه يريـد أن         

عن اكضواء وهذا هـو ديـدن كـل رجـل نبيـل      يعمل بصمت وبهدوء بعيدُا 
وعامل جليل من أمثال أستاذي العزيز الـدكتور كمـال مظهـر أمحـد الـذي      
ألتم  من شخصـه الكـريم قبـول امهـداء وقبـول اعتـذاري عـن الوسـيلة         

 اليت اتبعتها للحصول على صورته الشخصية.
 تم علي الوفاء أن أوجه بال  الشكر واالعتزاز والتقدير للرجل 
الوطين الشهم اكسـتاذ فـ اد عـارف الـذي أحـب العـراق وأحبـه العراقيـون         
مجيعُا ملواقفه الوطنية الصادقة حي  أبـدى لـي معلومـات مفيـدة أغنـت      
هذا الكتاب كثرُا سائاُل املوىل العلي القدير أن مين عليه بالصحة والعافيـة  

 والعمر املديد أنه مسيع جميب الدعاء.
سـتاذي العزيـز حممـد دبـدب الشخصـية      وشكرُا موصـواُل كخـي وأ  

الوطنيــة املعروفــة الــيت أختــارت خنــدق الــوطن دومــُا لتفضــله مشــكورُا    
 بتقديم مقدمة رصينة عن مضمون هذا الكتاب ف زاه اهلل خر جزاء.

وتع ــز كــل كلمــات الثنــاء والتقــدير حبــق أخــي العزيــز الــدكتور  
ا العلمـي دعمـُا   طاهر البكاء رئي  ا امعة املستنصرية الذي دعم نتاجنـ 

كبرُا مما ي كد حرصه الوطين الصادق علـى جعـل ا امعـة ميـدانُا حـرُا      
لافكار الوطنية الصادقة كجل خلق جيل وطين متسلح بالعلم والثقافـة  
حتــى يســهم بشــكل فاعــل يف بنــاء بلــدنا العزيــز وا فــاظ علــى وحدتــه    
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علمـي وا هـادي   الوطنية سائاُل العلي القـدير أن يوفقـه دائمـُا يف نضـاله ال    
 وهو يقود ا امعة يف هذه املرحلة ا ساسة من تاريخ بلدنا العزيز.

وأشــكر اكســتاذين الفاضــلني الــدكتور أمحــد مصــطفى  واكســتاذ  
داود ســلمان ملــا بــذاله مــن جهــد كــبر يف إغنــاء هــذا الكتــاب بتصــحيحات  
ــز       ــاخ العزي ــواُل ل ــكرُا موص ــزاء وش ــر ج ــا اهلل خ ــينة ف زاهم ــة رص لروي

دكتور طــالل مــدير املكتبــة املركزيــة يف ا امعــة املستنصــرية ملوقفــه   الــ
 العلمي الصادق يف دعم كل نتاجات الباحثني وامل رخني.

ــة        ــي  ا امع ــذو رئ ــذوا ح ــ ولني أن   ــع املس ــن مجي ــى م أمتن
املستنصرية يف دعم نتاج الباحثني واملـ رخني  وال يتح  ـوا حب ـك غـر     

نتـاج العلمـي للمـ رخني كـون     الدعم  منطقية عندما برروا أن سبب عدم
م سساتهم ذات أهداف علمية صرفة. وهم بذلك قد وقعـوا يف وهـم كـبر    
ــة     ــات العلميـ ــن التخصصـ ــر عـ ــض النظـ ــع برـ ــب لل ميـ ــاريخ يكتـ كن التـ
لالستفادة من دروسه وعربه. فضاُل عن ذلك  هـل نسـى هـ الء املسـ ولون     

ارخيهـا؟ وعليـه  ـتم    أن اكمم ال ميكن أن تتقدم وتزدهـر مـا مل تهـتم بت   
الواجب الوطين على ه الء املس ولني دعم النتاج العلمي للم رخني وح  
طلبـتهم لططــالع عليــه حتـى تكــون أــم مشـاركة جــادة وفاعلــة يف هــذه    
املرحلة التارخيية ا ساسة من تاريخ عراقنا العزيز الـذي يشـهد حتـوالت    

ة  واالنتخابــات سياســية هامــة مثــل تشــريع الدســتور  والتعدديــة ا زبيــ 
النيابية والذي سيكون للطلبة صوت مدوٌّ فيها. هذا مـا أردت  أن أذكـر بـه    

 ه الء املس ولني. فذكر وأن نفعت الذكرى. والذكرى تنفع امل منني.
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 :1958-1921نضال الشعب الكردي يف العهد امللكي 
 

لكردي يف العهد امللكي وليد فرا   أو جمـرد  مل يكن نضال الشعب ا
يف  (1)صدفة  بـل جـاء تتوجيـُا لنضـاله الـذي قـاده الشـيخ حممـود ا فيـد         

 ضد احملتلني امنكليز. 1919ثورته العمالقة عام 
ــ ــدما تأسس ــرين مــن آب    توعن ــ  والعش ــة العراقيــة يف الثال الدول

شروعة للكـرد  مل تأخذ بنظر االعتبار تنفيذ املطاليب القومية امل 1921
مما دفعهم إىل مواصلة نضاأم بهمة أكرب وهذا ما أكده املفـت  امداري يف  
لواء كركوك ولواء دياىل يف تقريره الذي كان يقدمه أسـبوعيُا إىل مستشـار   
وزارة الداخلية أن الشيخ رشيد أبو بيلي وهو من أهالي حلب ة قـد كتـب   

ــة ا     ــالي داوده "أن ني ــن أه ــو م ــك وه ــت ب ــليم  إىل رفع ــه لتس ــة تت  كوم
كردستان إىل اآلثوريني يف املسـتقبل القريـب"  ممـا جيـب علـى الكـرد "أن       

. وهنــاك دعايــات شــديدة يف مدينــة  (2)يتحــدوا والعمــل بشــكل مســتقل" 
كركوك وعموم اللواء بثتها عناصر نشطة أمثـال عـزة باشـا وأمحـد خـان      
 وأغا حسني بك النفط ي أكـدت علـى إعـداد "مضـبطة موقعـة مـن قبـل       

                                                 

( عـني حاكمـُا علـى السـليمانية مـن قبـل العثمـانيني         1956-1884الشيخ حممود ا فيـد ) ( 1)
عراق مل جيدوا شخصية قوية غره فعينوه حاكمُا على منطقـة  وعندما سيطر امنكليز على ال

السليمانية ولعدم إذعانه لسياسة امنكليز وخباصة جتاه اككراد بسبب نزعتـه التحرريـة اكمـر    
الذي جعله أن يدخل معارك عديـدة مـع امنكليـز ف ـرح علـى أثرهـا واقتيـد أسـرُا إىل برـداد          

ثــم خفــف ا كــم عنــه وأبعــد إىل اأنــد. أعيــد إىل   وحكــم عليــه مــن قبــل امنكليــز بامعــدام  
ليقود نضال الشـعب الكـردي مـن جديـد. ينظـر: مـذكرات علـي كمـال          1922السليمانية عام 

 .57  ص2001  برداد عبدالرمحن  تقديم وحتقيق مجال بابان

ية  رقم ية الشمالملفات وزارة الداخلية )م.و.د.(  اضبارة النشاطات السياسية الكردية يف اكلو( 2)
 15  18  دائرة املفت  امدارية يف لواء كركوك ولواء دياىل/سري  العدد س/16/27االضبارة 

   املوضوع: نشاطات املواطنني اككراد.1927كانون الثاني 
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ــليمانية       ــة الس ــمل ألوي ــة تش ــة كردي ــق والي ــدفها "خل ــل" ه ــيوخ القبائ ش
 .(1)وأربيل وكركوك وجزء من املوصل حتت ا كم الكردي"

قام صادق باشا وهو كردي سـاكن يف برـداد    1927ويف متوز عام 
بزيارة مدينـة كركـوك وبـ  فيهـا دعايـة شـديدة علـى أن "الربيطـانيني         

 .(2)ل"مصممون على منح كردستان االستقال
مشـــاورات  1927أمـــا لـــواء الســـليمانية فقـــد شـــهد يف آب عـــام  

ــة       ــار "ملرازل ــة الت  ــد طبق ــحة عن ــول واض ــود مي ــت يف وج ــية متثل سياس
عناصر من العرب يف العراق" ظنُا مـنهم أن قـوتهم تتزايـد ولكـن ا ـزب      
الكـــردي الفـــيت  "يـــرى يف متلمـــل الشـــيعة فرصـــة للمطالبـــة حبقـــوقهم  

من أعضاء ا زب "لديه آمال للحصول على فقـرة   باالستقالل"  وأن عدد
 . (3)خاصة باككراد يف املعاهدة ا ديدة اليت قيد املصادقة اآلن"

وتابع الكرد يف لواء أربيل حبماس كبر الصراع السياسي يف برداد 
حي  متنى السنة اككراد ويأملون سرُا بأن ينتصـر الشـيعة كنـه يف حالـة     

ب العــراق فــأن موجــة مــن الفوضــى جيــب   بــروز مشــاكل جدبيــة يف جنــو 
 .(4)توقعها يف املناطق البعيدة من اللواء

عثرت ا هـات املسـ ولة علـى بيـان باللرـة       1927ويف أيلول عام 
الكردية مل يوقـع مـن أحـد عنوانـه "نسـمة ا يـاة ا ديـدة" موجهـُا إىل         
"نواب وقادة الشعب الكردي املضـطهد"  أكـد علـى أن "ال يبقـوا صـامتني      

 يسودوا وجوههم يف أعني شعوبهم"  و "علـيكم ا ـدي  دومـُا لصـا      وال
شــعبكم "بــورادة صــلبة ال تلــني"  وأن أبنــاء شــعبكم يريــدون "أن يقــرأوا 
إجنازاتكم يف الصحف العراقيـة" ولكننـا " ـد اآلن مل نسـمع أو نقـرأ مـن       

                                                 

امللف نفسه  برقية املفت  امداري يف لواء كركوك ولواء ديـاىل إىل مستشـار وزارة الداخليـة يف    ( 1)
 .1927نون الثاني كا 15برداد بتاريخ 

متـوز   26  40140  العـدد  داري يف لـواء كركـوك ولـواء ديـاىل    امللف نفسه  تقريـر املفـت  ام  ( 2)
1927. 

 .1927امللف نفسه  تقرير املفت  امداري يف لواء السليمانية يف آب عام ( 3)

املوضــوع   1927  أيلــول 5767امللــف نفســه  تقريــر املفــت  امداري يف لــواء أربيــل  العــدد  ( 4)
 املسألة الكردية.
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هذا القبيل". وعليه جيـب أن "تعلنـوا حقـوق اككـراد هـذه ا قـوق الـيت        
ــاند ــياُل     س ــوا قل ــامل"   وأن "متهل ــمر يف الع ــحاب الض ــن وأص ــل اخلري ها ك

وفّكروا باكبطال من كرد الشمال الذين يرطيهم الدم !!! من أحنـاء أنكـورا   
 ودماوند ومن أحناء فارس وبابزيد"  وختم البيان كلمته مبا نصه:

"حنن نريد حقوقنا ونريد إدارة تأتي بالنفع على اككـراد مهمـا كانـت    
امدارة كننا ال ميكن أن نعي  بدون إدارة ذاتيـة منظمـة تنظيمـُا    هذه 

جيدُا وإذا العامل الكردي ال يسمع أعالنكـم عـن هـذه ا قـوق فـأن هـذا       
يعين بأن ا قـوق الثابتـة للشـعب الكـردي  والشـعب نفسـه قـد بيـع ال         

 .(1)سامح اهلل"
 كما عثرت السلطة ا اكمة على بيان آخر صادر باللرة الكردية 

تضمنت مقدمته ما  1927بتاريخ اخلام  عشر من تشرين الثاني عام 
 نصه:

"أيها الكردي أبن الكـردي هـل تعلـم حنـن يف ا بـال منـذ آالف السـنني        
املاضـية ثــابتني يف وجودنــا وحمـافظني علــى ديننــا  رغـم كــل ه مــات    

 .(2)الفاحتني حنن باقون أيها اككراد"
الكـرد أن يتوحـدوا حتـى     ومن هذا املنطلق   طالب البيان مجيع

"ال متتد أيدي الظاملني وأغراضهم الدنيئـة املسـممة ويصـبح أـا نفـوذ يف      
ــير       ــدادكم وتر ــائكم وأج ــابر آب ــكم وروح ومق ــد إىل إعراض ــة لتمت املنطق
عاداتكم وتقاليـدكم الـيت أورثتموهـا منـذ آالف السـنني. أننـا أمـة قدميـة         

ه أبسـ  حقوقنـا حتـى    ومشهورة وال نرضى بلرة بديلـة أو تريرهـا وهـذ   
اليهــود أــم حقــوق معطــاة"   وأعلمــوا أيهــا اككــراد "أنكــم ال متوتــون وال 
لرتكم متوت أو تتفرق" و "أن أبناءكم سـيتكلمون بلرـة الكرديـة إىل يـوم     

                                                 

 6  1469امللــف نفســه  شــرطة العــراق  شــعبة التحقيقــات ا نائيــة املركزية/ســري  العــدد   ( 1)
 .1927أيلول 

 27  1815امللف نفسه  شرطة العراق  شعبة التحقيقات ا نائية املركزية/سري  العدد س/( 2)
 .1927تشرين الثاني عام 
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القيامــة"  وأمهــاتكم تنــدن باللرــة الكرديــة لكــم منــذ طفــولتكم وحتــى   
 .(3)مماتكم"

انية مجعيـة باسـم   تشـكلت يف السـليم   1935وبعد منتصف عام 
"فدائيي الوطن" وهي مجعية غر رمسية كان اأدف منها هو "السعي يف 
سبيل خدمة الوطن الكـردي وتنظـيم املضـاب  ضـد املـوظفني امداريـني       

. وضمت ا معية اليت كانت برئاسة محه اغا (1)الذين خيالفون مبادئهم"
باشـا   عبدالرمحن عدد مـن الشخصـيات الكرديـة أمثـال عـزة بـك عثمـان       

وعــزة أفنــدي املتقاعــد وتوفيــق القــزاز ومــرزا أمحــد ا ــاج فتــاح قــادر    
ورمـزي ا ـاج فتـاح والطبيـب البيطـري قطـب الـدين. طبقـُا للمعلومــات         
الواردة يف تقريـر خـاص أكـد علـى أن ا معيـة شـنت محلـة عنيفـة ضـد          
مباحثات الوفد العراقـي الـذي زار طهـران برئاسـة نـوري السـعيد حينمـا        

يران بتنـازل العـراق عـن شـ  العـرب وإعطـاء قسـم مـن أراضـي          طالبته إ
 .(2)خانقني واالشرتاك يف حصة نف  خانقني

العضـو البـارز يف حـزب الوحـدة الوطنيـة       (3)واسترل مجال بابان
ــام    ــول ع ــ  يف أيل ــذي تأس ــدهم   1934ال ــب تأيي ــليمانية لكس ــالي الس   أه

عيد والسـيد  للحزب املذكور وذلك عن طريق كل من الشيخ قادر الشيخ س
إبراهيم السيد عبداهلل آل حفيد ورمزي ا اج فتاح وفـائق بيـك معـروف    
بك ومال حسن كاتب احملكمة السابق وحممد بك قادر باشا وحممود فهمي 

                                                 

 املصدر نفسه.( 3)

ــه ( 1) ــف نفس ــة     املل ــات ا نائي ــعبة إدارة التحقيق ــة  ش ــرطة العام ــة الش ــة  مديري   وزارة الداخلي
   املوضوع: تقرير خاص/سري ومستع ل.1935آب  28  3928املركزية  العدد ي خ/

 املصدر نفسه.( 2)

. اشـرتك يف معـارك   1944. ارج من كليـة ا قـوق عـام    1893هو ابن رشيد بك ولد عام ( 3)
ق وساهم يف معركة القدس فأسرته القوات امنكليزية فنفـي إىل اأنـد   ا ي  العثماني يف دمش

وبعد عودته إىل العراق دخل سلك القضاء فعني حاكمُا يف السليمانية. استوزر أكثر من مـرة يف  
. ينظر: مذكرات علي كمال عبدالرزاق  املصدر السابق  1966العهد امللكي. تويف يف لبنان عام 

 .84-83ص
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اأموند وعبدالرمحن اغا أمحد باشا ورضا بك إمساعيل بك وتقي حممـد  
 اأموندي وأمحد بك سعيد بك.

د سـكان السـليمانية  ـزب    كان هدف مجال بابان من كسب تأييـ 
الوحدة الوطنية هو من أجل إسقا  وزارة ياسني اأامشي أال أن حتركـات  

 .(1)بابان قد ولدت "النفور والبرضاء بني سكان السليمانية"
  رفع عدد مـن مـواطين مدينـة أربيـل مـذكرات      1945ويف عام 

إىل محدي الباجه جي رئي  الوزراء أعلنـوا فيهـا تـذمرهم مـن تصـرفات      
متصــرف لــواء أربيــل  وعبــدالقادر أمحــد مــدير الــواردات   (2)سـعيد قــزاز 

وتوفيــق فــائق رئــي  التســوية كــونهم اســترلوا مناصــبهم للضــر  علــى   
  وقـاموا بتشـكيل   (3)سكان املدينة من أجل "الدخول يف سـلك الشـيوعية"  

"حزب سري شيوعي مـع أكـراد إيـران ومسـي هـذا ا ـزب كوملـه" الـذي         
لســليمانيني الــذين يقبضــون معاشــاتهم وي منــون ضــم عــدد كــبر مــن "ا

إدارتهم من دائرتي أشرال واستهالك أربيل". فضاُل عن ذلـك  فـأن سـعيد    
قزاز "ااذ لنفسه حكمُا إقطاعيُا وسلم كافـة واردات ا كومـة بيـد علـي     
أغا وقـادر أغـا وأثنـاء جمـيء مصـطفى العمـري وزيـر الداخليـة إىل أربيـل          

                                                 

دة الوطنية  رقـم االضـبارة     اضبارة حزب الوح3/ب د/17لف اكحزاب  رقم امللف م.و.د.  م( 1)
  وزارة الداخلية  مديرية الشرطة العامة  شعبة إدارة التحقيقات ا نائية املركزية  46/141

   املوضوع: تقرير خاص/سري للراية ومستع ل.1936كانون الثاني  11  16لعدد ي/ا

. خريك كلية ا قوق تبوأ مناصـب إداريـة هامـة كمـدير ناحيـة      1904ولد سعيد قزاز عام ( 2)
. 1953ل ثم وزيـرُا للداخليـة عـام    وقائمقام قضاء ولن احه امداري أصبح متصرفُا للواء أربي

متيز بش اعة نادرة فعندما أصدرت احملكمة العسكرية العليا اخلاصـة الـيت تأسسـت بعـد ثـورة      
ة ارتباطـه باالسـتعمار الرربـي وقـف بكـل مشـوخ       عقوبة امعدام حبقـه حب ـ   1958متوز  14

وكربياء قائاُل مقولته املشهورة: "أنا حاضر ال أريد البقاء يف هذه احملنة  وأفضل أن أكون معلقـُا  
: التفصــيل حـول حيــاة ســعيد قــزاز ينظــر حببـل املشــنقة كراكــم حتــت اقـدامي" للمزيــد مــن   

الطبعــة اكوىل   1959عــراق حتــى عــام عبـدالرمحن البيــاتي  ســعيد قــزاز ودوره  يف سياسـة ال  
 .2001بروت 

  اضـبارة سـعيد قـزاز  رقـم     64/5ولـة العراقيـة  رقـم امللـف     م.و.د.  ملف اضابر موظفو الد( 3)
 .1945نيسان  19  1390  ديوان جمل  الوزراء / سري للراية  العدد 547االضبارة 
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ئــه ألــف دينــار رشــوه لــه كاملثــل القائــل "إذا  أنقــذ املتصــرف نفســه بوعطا
عنــدك عباســي كــل شــرلك علــى راســي وإذا مــا عنــدك عباســي ال تــدوخ   
راسي" وطالب اكهالي يف مذكراتهم رئي  الوزراء بورسـال "رسـول عـادل    
ــام        ــة الع ــدير املالي ــية م ــه كشخص ــديل قيافت ــارة بتب ــم الت  ــادق باس وص

قضية اجملزرة وإجراء كشف علـى  عبداجمليد إىل أربيل ليقوم أواُل بتحقيق 
 .(1)ا لود مظهار تلك اكعمال اليت متت"

أحال السكرتر العام جملل  الـوزراء مـذكرات املـواطنني إىل وزيـر     
الداخليــة م كــدُا لــه "ان فخامــة رئــي  الــوزراء يــرى مــن املفيــد إجــراء   
حتقيق متهيدي حول ما وردت يف هذه العريضـة وقـد أوعـز إلـيب فخامتـه      

جوكم إرسال أحد كبـار مـوظفي الشـرطة للـذهاب إىل أربيـل علـى أن       أن أر
يكون ذهابه يف الظاهر لتفتي  الشـرطة وأن يكـون اأـدف ا قيقـي مـن      
ذهابه هو التحقيق عن سلوك املتصرف وعن ا هـات الـواردة يف العريضـة    

 .(2)وأن أرجوكم امسراع بوجناز ذلك وإنباءنا النتي ة"
لداخلية نفسه مدينة أربيل وتبني أنـه  ويف ضوء ذلك  زار وزير ا

 .(3)"ال صحة ملا أسند إىل السيد سعيد قزاز متصرف لواء أربيل"
ظـــل النظـــام امللكـــي يتـــابع باهتمـــام كـــبر الوضـــع السياســـي يف 
السليمانية فقد أكدت التقـارير اكمنيـة أن قـادر بـن حـاجي حسـن كـاني        

ت معايـدة باللرـة   كوه الذي كان جنديُا وتسرح من ا ي  قد وزع بطاقـا 
الكردية خصص قسم من أمثانها إىل ابنة الرئي  مصطفى خوشناو الذي 

1947 حزيــــران 19يف أعــــدم 
  وهــــي تلميــــذة يف إحــــدى املــــدارس (4)
                                                 

ــر    ( 1) ــوزراء / س ــ  ال ــوان جمل ــزاز  دي ــعيد ق ــبارة س ــدد يم.و.د.  اض ــران  30  5459  الع حزي
1946. 

مـاي    5  1390امللف نفسـه  اضـبارة سـعيد قـزاز  ديـوان جملـ  الـوزراء / سـري للرايـة  العـدد           ( 2)
1945. 

 .1945آب  2  1598امللف نفسه  اضبارة سعيد قزاز  وزارة الداخلية / سري  العدد م خ/( 3)

راهلل عبـدالكريم وحممـد القدسـي    أعدم معه ثالثة ضبا  آخرين هم: عـزة عبـدالعزيز وخـ   ( 4)
وقد أشار تقرير أمين خاص مـا نصـه: "قابـل الـرأي العـام باكثريـة سـاحقة عمـل حكومـة يف          
تنفيذ حكم امعدام شنقُا بالضبا  اككـراد اكربعـة باستحسـان وراح الكـثرون يصـرحون بـأن       



41  

االبتدائية مبدينـة السـليمانية. أمـا اكمثـان الباقيـة فرتسـل إىل املسـ ونني        
اقـة الواحـدة   من الشيوعيني اككراد والبارزانيني  مـع العلـم أن سـعر البط   

 كانت تباع بربع دينار.
محلت البطاقات كلمات ذات مرزى فكـري عميـق ووطـين صـادق     

 هذا نصها:
"بناتنا يف ظـل العلـم اكسـود يـرفعن عيـونهن بـدماء حـارة ... أوالدنـا         
ــدون        ــوطن ... ب ــبيل ال ــحايا يف س ــهم ض ــدمون أنفس ــارُا يق ــرارُا وكب ص

ريــة يكــون بتضــحية التضــحية ال ميكــن الوصــول إىل ا ريــة ونيــل ا 
 .(1)الدماء ... الربعم ال يفتح إال بدماء"

ــرأي     ــا "مـــثرة للـ ــارات بأنهـ ــك العبـ ــة تلـ ــلطة ا اكمـ عـــدت السـ
وامحساس القـومي والوحـدة العراقيـة"  وطلبـت مـن شـرطة السـليمانية        
القبض على موزعيهـا الـيت توصـلت أخـرُا إىل أن قـادر بـن حـاجي حسـن         

دينة السليمانية بعد أن استلمها مـن واحـد   كاني كوه هو الذي وزعها يف م
محـه وهــو مــن أهــالي كويســن ق. كمـا أكــدت شــرطة الســليمانية علــى أن   
أعضاء حزبي الـدميقراطي الكردسـتاني والتحـرر الـوطين كـانوا مـن أشـد        

 .(2)املتحمسني يف توزيع البطاقات

                                                                                                              

 املسـتقبل. أمـا   لآلخرين الذين حتدثهم أنفسهم على خيانـة واجبـاتهم يف   هذا العمل خر رادع
اككراد فمنهم من أدعى بأن الضبا  املوضعي البح  قد ذهبوا ضحية جهلهم ومنهم مـن قـال   

الدول االسـتعمارية وخاصـة روسـيا" ينظـر: ملـف التحقيقـات        بأنهم راحوا ضحية حركات
  وزارة الداخليــة  مديريــة الشــرطة العامــة  27  رقــم امللــف 1947ملركزيــة لســنة ا نائيــة ا

  املوضــوع: تقريــر   1947حزيــران  26  1627ي خ/ التحقيقــات ا نائيــة  العــدد   شــعبة
 خاص/سري للراية.

  مديريــة 4/س ل/27م.و.د.  اضــبارة اكمــور السياســية يف لــواء الســليمانية  رقــم االضــبارة  ( 1)
  املوضـوع:  1950حزيـران   5  872شرطة لـواء السـليمانية   الشـعبة اخلاصة/سـري   العـدد      

 نشرة.

حزيـــران  10  6/52م.و.د.  االضـــبارة نفســـها  متصـــرفية لـــواء السليمانية/ســـري  العـــدد   (2)
   املوضوع: نشرة.1950
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ــوطين يف مدينــة         ــزب التحــرر ال ــاص نشــا  ح ــابع تقريــر خ ت
 نصه:السليمانية وذكر ما 

"كان حزب التحرر أشد اكحزاب نشاطُا يف السليمانية وهو يضـم عـددُا   
كبرُا من التالميذ غر أنـه نتي ـة سـ ن بعـض أعضـائه الفعـالني مـن        
قبل اجملل  العريف ضعفت شـوكة ا ـزب املـذكور.. فقـد انتهـز ا ـزب       
الدميقراطي هـذه الفرصـة وأخـذ أعضـاؤه  ـاولون جـر أعضـاء حـزب         

 إىل حضــرتهم . وأكثــر هــ الء اكعضــاء نشــاطُا يف هــذا  التحــرر البــاقني
الصدد هـم الـرئي  املتقاعـد نـوري حكـيم احملاسـب يف دائـرة احنصـار         
ــر    ــيار وأكثـ ــامي جليـــل هوشـ ــليمانية يشـــرتك معـــه احملـ التبـــ  يف السـ
اجتماعات حزب التحرر جتري يف دار رشـيد أمحـد حقـاف أخ الـرئي      

 .(1)حممود أمحد"
 1946طي الكردســتاني الــذي تأســ  عــام  أمــا ا ــزب الــدميقرا

فقــد أختــار مصــطفى البــارزاني زعيمــُا لــه وهــو يف منفــاه بروســيا كونــه 
وهو  1906ميتلك أرثُا نضاليُا عريقُا  فقد أعتقل مع أمه يف املوصل عام 

ال يت اوز من العمر ثـالث سـنوات  وشـارك بـدور فاعـل يف مجيـع ثـورات        
من مـرة خـالل العهـد امللكـي وقـد       وانتفاضات الكرد, وتعر  للنفي أكثر

استرلت العشائر الكردية زيارة الوصي عبد املـه للمنطقـة الشـمالية عـام     
وقــدمت لــه مضــبطة طالبــت فيهــا إصــدار العفــو عــن مصــطفى     1947

ــد        ــة ق ــر أن ا كوم ــدام "غ ــيهم بامع ــومني عل ــه احملك ــارزاني وأعوان الب
ذه العشائر باكعمـال  رفضت إجابة هذا الطلب فأدى رفضها هذا إىل قيام ه

ــل       ــارزانيني داخ ــوار الب ــك الث ــن أولئ ــثرين م ــد أن أوت الك ــة بع التهديدي
ــم       ــذكرة إىل اكم ــدم م ــتاني ق ــدميقراطي الكردس ــزب ال ــيها" وأن ا  أراض
املتحدة "شرح فيها ما يقاسيه اككراد من املتاعب يف البالد الذين ي لفون 

دولـة كرديـة مسـتقلة"      جزءُا من سكانها ولذلك فأنهم يطالبون بتشكيل
مــع العلــم أن البــارزاني لقــي خــالل وجــوده يف روســيا حفــاوة بالرــة وأن   

                                                 

  وزارة 4/س ل/27م.و.د.  اضـــبارة اكمـــور السياســـية يف لـــواء الســـليمانية  رقـــم االضـــبارة ( 1)
 املوضــوع: ا ركــات   1949كــانون الثــاني   19  7/161الداخليــة/القلم الســري  العــدد ق.   

 السياسية يف السليمانية.
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"الكثرين من اككراد واكذربي انيني أخذوا يلتفون حوله وسيزداد عـدد  
 . (2)أعوانه باستمرار" طبقُا للمعلومات الواردة يف تقرير أمين خاص

يم توفيــق ضــم ا ــزب أعضــاء بــارزين أمثــال علــي عبــداهلل وكــر 
وعبدالصمد حممد ونوري حممد أمـني معـروف ورشـيد عبـدالقادر. ذكـر      
تقريــر خــاص عــن نشــا  ا ــزب "أن عــددُا مــن أعضــائه قــد وصــلوا إىل  

أمثال كـل مـن محـه زيـاد أغـا نائـب أربيـل         11/9/1948السليمانية يف 
حممد أغا واملقدم املتقاعد أمني راوندوزي الذي كان كثر الـرتدد إىل   يوعل
ينة السليمانية وذلك من أجل طبع العدد اكول من جريدته املمنوحة مد

له باسم )هتاو( )الشم ( يف أربيل يف مطبعة )زين( لعدم وجود مطبعـة  
لديه يف أربيل  مع العلم أن امتياز ا ريدة قـد أللرـي لتـأخر طبـع العـدد      

ــد يـــومني مـــن وصـــوأم إىل   (1)اكول منهـــا ــاء بعـ . اجتمـــع هـــ الء اكعضـ
ول بيــنهم حــول يمانية يف دار الشــيخ حممــود وكــان "ا ــدي  املتــدا الســل

ــة"  ــة كردي ــكيل حكوم ــات    تش ــذكورين غاي ــوات امل ــين أن "لالغ ــذا يع   وه
 .(2)قومية كردية"

تزايد نشا  ا زب بعد إذاعة حمطة الشرق اكدنى خربُا بتـاريخ  
أشارت فيه إىل أن مجاعة من اككراد ذهبـوا إىل   1948أيلول عام  28-29

باري  عن طريق سوريا للمطالبة حبقوق الكرد أمـام ا معيـة العموميـة    
. فقد شهد دار احملامي إبراهيم أمحد العضـو البـارز   (3)أيئة اكمم املتحدة

يف ا زب اجتماعات مكثفة بهـذا اخلصـوص حضـرها كـل مـن عبـدالقادر       
رشــيد )مالحـــظ اكشــرال(  وحممـــود حممـــد أمــني املوظـــف يف املعـــارف     

                                                 

ــراق  ( 2) ــرطة الع ــه  ش ــف نفس ــدد   املل ــة  الع ــري للراي ــة املركزية/س ــات ا نائي ــة التحقيق    مديري
 املوضوع: تقرير خاص. 1947نيسان  22  1027ي خ/

 م.و.د.  اضــبارة اكمــور السياســية يف لــواء الســليمانية  وزارة الداخليــة / القلــم الســري  العــدد( 1)
 املوضوع: الوضع وا ركات الكردية يف السليمانية. 1949انون الثاني ك 19  1961ق س/

 املصدر نفسه.( 2)

  العــــدد امدارة العرفيــــة يف العــــراق / ســــريامللــــف نفســــه  قيــــادة القــــوات العســــكرية /   (3)
 .1948كانون اكول  31  17/2386س/
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الطالب يف الزراعة وهو أخ الضـاب  املطـرود حممـد قدسـي الـذي      وحممود 
 .  (4)حكم عليه بامعدام

ــليمانية يف منتصـــف عـــام   ــية  1950وشـــهدت مدينـــة السـ قضـ
الـيت "وجـدت مـن املوانـع واملواقـع       (5)خطرة اال وهي قضية خولـه بيـزه  

ا بلية جمـااُل لالعتصـام واالسـتمرار يف العبـ  بـاكمن ممـا جعـل القضـاء         
  وأن هـذه القضـية "جـاءت منشـطة     ومُا"ها متأخرُا وإن كان أمرُا حمتعلي

للعناصــر املســترلة ملثــل هــذه القضــايا للســعايا والــدعايا املختلفــة منتهــزُة 
اســـترالل ا ـــادث مـــن جانـــب كـــل فريـــق مـــن الفرقـــاء املتضـــادين         

 . (1)ملصلحتها"
استرل االنتهازيون قضية خوله بيزه لشق وحدة الشعب الكـردي  

ا أكد عدد منهم أن مقتل ا اكم عبدالباقي نـوري مـن قبـل خولـه     عندم
بيزه كان مدبرُا من قبل بعض الشيوخ البارزين وذلك من أجـل "تشـويه   
مسعتهم وإثارة روح البرضاء حنوهم"  و "صرف ا كومة عـن الـتفكر يف   

 .(2)وجه مطامع ذوي النفوذ واملصا  منهم"
 كركـوك فقـد أرسـلوا    أثارت قضية خوله بيزة حفيظـة الكـرد يف  

نشرة باللرـة الكرديـة بـدون توقيـع إىل بعـض رؤوسـاء الـدوائر وأشـخاص         
بــارزين يف الســليمانية وقضــائي حلب ــة وبشــدر أكــدوا فيهــا "أن الشــيوخ  
يـدافعون عــن خولــه بيــزه ويتوســطون لــه لــدى ا كومــة حتــى أغفلوهــا  

غفـاالت  بوعود سليمة وبذلك انقذوه من قسوة الشتاء فلو مل تكن تلـك اال 
لكان القبض عليه أمرُا هينُا ... فهل هذه شرو  التمشيخ والديانة حاشـا  

                                                 

 املصدر نفسه.( 4)

ُا خبوله بيزه وذلك لشـ اعته وبطولتـه ودفاعـه    ال زال أهالي السليمانية يعتزون اعتزازُا كبر( 5)
املستميت عن عرضه وشـرفه وكرامتـه حتـى نسـك أهـالي السـليمانية بطـوالت أسـطورية عـن          

ن مقابلـة  2003اكول من تشرين الثـاني عـام    شخصيته مقابلة مع اكستاذ ف اد عارف بتاريخ
 .2003الثاني مع اكستاذ الدكتور كمال مظهر أمحد بتاريخ العشرين من تشرين 

م.و.د.  اضبارة اكمور السياسية يف لواء السـليمانية  متصـرفية لـواء السليمانية/سـري  العـدد      ( 1)
 .1958ماي   24  48

 املصدر نفسه.( 2)
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... أيها اككراد أعلمـوا جيـدُا أن هـ الء الشـيوخ قـد دمـروكم باسـم الـدين         
وحطمــوكم حتطيمــُا وســتبقون خــدامُا إذا مل تكفــوا مــن مــواالتهم... أن   

 .(3)؟"الدين تربأ من ه الء وعليه ملاذا انتم ال تتربؤون منهم
استرل الكرد زيارة صا  جـرب رئـي  حـزب اكمـة االشـرتاكي إىل      

والـذي اسـتقبله كـل مـن شـيخ       30/4/1952مدينة السليمانية بتاريخ 
قادر ا فيد والشيخ بابا علي والشيخ جالل الشـيخ أمحـد والشـيخ حممـد     

وجنــم الــدين عــارف والعســكريان  نيي ةقرا ــاج ســيد حســني وأغــا حســن 
عـارف وتوفيـق أفنـدي ومفـيت السـليمانية املـال حممـود         املتقاعدان عزيـز 

وجميــد بــك ا ــاج رســول بــك واملالكــني عــارف ا ــاج حســن أفنــدي          
ــاف        ــك ا  ــور ب ــليمانية(  وأن ــك )س ــا  ب ــد ص ــاج حمم ــليمانية(  وا  )س
)حلب ة(  والشيخ رؤوف والشيخ صا  استرل الكرد تلك الزيـارة فوزعـوا   

ها متصـرف لـواء السـليمانية إىل اللرـة     نشرة مكتوبة باللرة الكردية ترمج
العربية كان عنوان النشرة: "عدو اككراد صا  جرب السفاك ينـزل ضـيفُا   

 هذا نصها: (1)على الشيوخ القتلة السفاكني"
"يا أبناء السليمانية أعلموا جيدُا بأن صا  جرب قد أفلـ  سياسـيُا وأن   

منـذ   (2)للـوزراء  ا قيقة تعلمنـا بـأن هـذا الشـخص كـان وزيـرُا ورئيسـاُ       
سنني عديدة ومل يكن ليأت بذاكرته يف أي وقت أن ميد إىل اككـراد يـد   
الصداقة بل بالعك  كان دومُا يعمـل كجـل إفنـاء اككـراد كلمـا سـنحت       
لــه الفرصــة. وال تنســوا مــا جلبــه علــى البــارزانيني مــن شــقاء وإعــدام  

جـرب   الضبا  وتأخر بلدكم. أن هذه اكحداث كانـت بتـدبر مـن صـا     
أن يتظـاهر خبـالف    -بعد أن أفل  سياسيُا  -وخدامه وهو  اول اليوم 

                                                 

   املوضوع: نشرة . 1950حزيران  5  872امللف نفسه  متصرفية لواء السليمانية  العدد ( 3)

  اضـبارة حـزب اكمـة االشـرتاكي  رقـم االضـبارة       3/د/17ف   ملف اكحزاب  رقـم امللـ  م.و.د. ( 1)
  املوضوع: زيارة رئي  حزب اكمـة االشـرتاكي إىل   1952ماي   7  20/48  العدد 41/166

 السليمانية.

 1941تشــرين اكول عــام  8أصــبح وزيــرُا للداخليــة يف وزارة نــوري الســعيد الــيت تألفــت يف  ( 2)
  وأصــبح رئيســُا  1942تشــرين اكول عــام  8تألفــت يف وكــذلك يف وزارة نــوري الســعيد الــيت 

 .1948كانون الثاني  27ولراية  1947آذار عام  30للوزراء ووزيرُا للداخلية وكالة يف 
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ال تصـدقوا هـذا    -ذلك وأن جيعل من أشالئكم سـلمُا للنهـو  السياسـي    
كـل هـذا    -النمام الذي كان يذرف دموع التماسيح للبارزانيني واككـراد  

من أجل تكوين رأمسال سياسي واخلالص من امفالس  -من أجل نفسه 
ريــد أن يعيــد جمــده القــديم علــى أشــالء اككــراد مبســاعدة توفيــق    ي -

الذي كان يطالب يف يـوم مـن اكيـام باسـتقالل اككـراد وأصـبح        (3)وه 
ســببُا لقتــل آالف مــن اككــراد وأصــبح اليــوم خادمــُا أمينــُا لصــا  جــرب  
 حماواُل أن ينتقم بهذه الطريقة بالنظر لعدم إشراكه يف جمل  اكعمار.  

ا اككراد أعلموا جيدُا بأن الشيوخ قـد نفضـوا أيـديهم نهائيـُا مـن      أيه    
مساعدة هذه الوزارة أم لكي يتمكنوا من قتل الناس ونهبهم وامتيـان  
ــي        ــرب لك ــا  ج ــان ص ــهم يف أحض ــوا بأنفس ــبب رم ــذا الس ــرور. وأ بالش
يساعدهم عند توليه ا كم يف قتـل النـاس يف ا وامـع بسـبب الـديون      

م أكثــر مــن النهــب. أن ســبب تــأخر كردســتان منــذ   وإفســاح اجملــال أــ 
وجدت وحتى اآلن هو ه الء الشيوخ وسوف ال جيد اككراد خرُا مـا دام  

 ه الء على قيد ا ياة.
أنظروا كيف هم يسلكون الطرق الـوعرة  لـب الشـقاء علـى اككـراد         

وأذا أيها اككراد املساكني ال تصدقوهم. واعرفـوا أن جمـيء صـا  جـرب     
ا هـــو نكبـــة علـــيكم مـــا دام قـــد مـــد يـــده إىل الشـــيوخ الســـفاكني هـــذ

ليساعدهم على الفتك بالفقراء أكثر فأكثر. وأخرُا اعرفوا ما هو خـر  
 لكم وما هو شر أيها اككراد".  

أقــام الشــيخ بابــا علــي والشــيخ حممــود مأدبــة غــداء لصــا  جــرب 
نما الرشـيد  والوفد املرافق له يف سرجنار ثم نظمت له حفلة يف قاعة سـي 

يف السليمانية من قبل منتس  ا زب يف اللواء  حي  ألقى توفيـق وهـ    
معتمد ا زب كلمة ترحيبية تاله شاكر حكيم )مـدير ناحيـة مفصـول(    

                                                 

ــ  ) ( 3) ــق وه ــتانبول    1978-1889توفي ــة يف اس ــة ا ربي ــليمانية. درس يف الكلي ــد يف الس ( ول
وعـني آمـرُا للكليـة العسـكرية يف      ودخـل كليـة اكركـان    1908وارج منها برتبة مالزم سـنة  

فمحافظُا للسليمانية يف السنة ذاتها. استوزر أكثر من مـرة يف العهـد امللكـي.     1929سنة  برداد
جييد عدة لرات عاملية. له م لفـات عديـدة أبرزهـا ده سـتوري زمـاني كـوردي بالكرديـة سـنة         

 .55. ينظر: مذكرات علي كمال عبدالرمحن  املصدر السابق  ص1929
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بكلمة أكد فيها على "ضرورة تضامن وتآلف أبناء الشمال وا نوب ولزوم 
اريخ اككـراد  أدخال اللرة الكردية وتدريسها يف املدارس الرمسية ودراسة ت

ومشـــاهرهم  وفـــتح مـــدارس وطـــرق يف الســـليمانية ونواحيهـــا  وإنشـــاء 
ــة     ــة حبالـ ــرورة الرأفـ ــرا   وضـ ــل واكمـ ــر وا هـ ــة الفقـ ــاريع ملكافحـ مشـ

 .(1)الربازانيني"
ويف نهاية ا فل   ألقى صا  جرب كلمة أكد فيها أن هدف زيارته 

ــمال وا      ــاء الش ــني أبن ــودة ب ــآلف وامل ــطة للت ــوين واس ــو "تك ــوب دون ه  ن
التفريق بني الكـرد والعـرب  وحـ  أبنـاء الشـمال إىل زيـارة أبنـاء ا نـوب         
ــرورة     ــار يف كلمتــه إىل ض ــاهرة بــني ا ــانبني"  وأش وتأســي  قرابــة مص
ــببُا        ــان س ــن ك ــن م ــنهم ولع ــه ع ــربازانيني والرتفي ــية ال ــام يف قض "االهتم
للحركــة ضــدهم والكارثــة الـــيت  قــت بهــم مـــن جــراء ذلــك" طبقـــُا        

لومات الواردة يف تقريـر خـاص الـذي أكـد علـى أن ا فـل مل  ضـره        للمع
 .(1)"سوى أعضاء ا زب وعدد من سكان املدينة بتحريض الشيوخ"

مل يكن سكان السليمانية وحدهم مستائني من زيارة صـا  جـرب   
إىل مدينتهم  بل تضامن معهم سكان أربيل الذين مل يشرتكوا يف اسـتقبال  

ومل  ضــروا حفلــة   5/5/1952دينتهم يف صــا  جــرب عنــدما زار مــ   
الرـداء الــيت أقيمـت لــه يف دار الشــيخ حمـي الــدين الشـيخ صــا  الربزجنــي     
صاحب تكية يف أربيل. ومل  ضروا أيضُا حفلة الشاي الـيت أقيمـت لـه يف    
دار االسرتاحة يف حمطة القطار. وأن أغلب سكان املدينة قد غادروا أربيـل  

أن موضــوع اشــرتاك الشــيخ املومــا إليــه يف "حب ــة قضــاء بعــض أشــراأم و
الرتحيــب بقــدوم رئــي  ا ــزب ال يــزال حــدي  تلوكــه اكلســن يف احملــال  

  اكمر الـذي أدى إىل "نفـور وانتقـاد إتباعـه لـه حبيـ        وجمتمعات البلدة"
 .(2)أدى إىل انشقاق سكان املدينة عليه"

                                                 

 .ابقسالاملصدر ( 1)

 املصدر نفسه.( 1)

  املوضـوع: اسـتياء بلـدة    1952مـاي    11  1080  العدد امللف نفسه  متصرفية لواء أربيل( 2)
 أربيل من تصرفات الشيخ حميي الدين الشيخ صا  الربزجني.
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ممــا ســبق يبــدو واضــحُا  أن الشــعب الكــردي كــان يســترل مجيــع 
ناسبات يف العهد امللكي للتعبر عن طموحاتـه القوميـة املشـروعة  اكمـر     امل

الذي أكسب نضاله قاعدة فكرية رصينة  وركائز نفسية قوية مكنتبه من 
 مواصلة نضاله الوطين العادل يف عهد عبدالكريم قاسم.
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 نضال الشعب الكردي وموقع البارزاني
 :1963-1958 عهد عبدالكريم قاسم يف

 
 1958استقبل الشعب الكردي ثورة الرابع عشـر مـن متـوز عـام     

بفـرح غـامر وغبطــة كـبرة  إذ عقــد آمـااُل كـبرة عليهــا بوصـفها البلســم       
ظر إىل الشايف لكل جروحه يف العهد امللكي  فقد وقف حبمـاس منقطـع الـن   

جانب النظام ا مهوري خصوصُا بعد أن نـص الدسـتور امل قـت يف مادتـه     
الثالثــة علــى أن "الكيــان العراقــي" يقــوم علــى "أســاس مــن التعــاون بــني 
ــرب       ــرب الع ــاتهم  ويعت ــيانة حري ــوقهم  وص ــاحرتام حق ــة ب ــواطنني كاف امل
واككراد شركاء يف هـذا الـوطن  ويقـر هـذا الدسـتور حقـوقهم القوميـة يف        

 .(1)الوحدة العراقية"
جاءت هذه املادة مبثابة تتويك للوقفة التارخيية املشـرفة للشـعب   

ــم ثــ   ــردي يف دع ــام    الك ــوز ع ــن مت ــر م ــع عش ــهادة 1958ورة الراب . يف ش
صر ة لعبد الكريم قاسم بعد انتصار ثورة الرابـع عشـر مـن متـوز عـام      

 بأسبوعني فق   قال ما نصه: 1958
اككـراد يف الثـورة املباركـة الـيت حققهـا       "وعلى هذا اكساس فقد سـاهم 

متوز للقضاء علـى نفـوذ االسـتعمار وأعوانـه  وعلـى       14ا ي  يف يوم 
هذا اكسـاس  وبهـذا امميـان فـأنهم مسـتعدون للـدفاع عـن مجهـوريتهم         
الفتية بدمائهم وأرواحهم  وأن ما نص عليه الدستور امل قت من إقـرار  

لعرب واككراد شـركاء يف هـذا الـوطن    حبقوق القومية لاكراد  واعتبار ا
 .(2)أن هو أال مثار النضال املشرتك"

تعامل الكرد وزعيمهم مصـطفى البـارزاني مـع مـا جـاء يف مـواد       
الدستور امل قت  وتصر ات عبدالكريم قاسم بنية سليمة تنم عـن ثقـة   

ــورة يف  ــادة الث ــبرة بق ــدئياُ   ك ــاُل مب ــة ح ــية الكردي ــل القض ــاد  ح ــد ع   فق
يف بعـد أن قضـى يف منفـاه     1958 تشـرين االول  6يف إىل برداد البارزاني 

                                                 

اد  للمزيد من التفصيل حوار مواد الدستور امل قت تنظر: "الوقائع العراقية")جريـدة(  برـد  ( 1)
 .1958متوز  28  2العدد 

 .1958متوز  28  10تنظر: "ا مهورية")جريدة(  برداد  العدد ( 2)
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  وكرمتــه قيــادة الثــورة ( عامــُا11االحتــاد السوفييت)الســابق( اكثــر مــن )
عندما خصصت له دار نوري السـعيد سـكنُا لـه  وراتبـُا شـهريُا لـه. فضـاُل        
عن ذلك فقد قابل البارزاني عبدالكريم قاسم وتباح  معه وضـع الكـرد   

 .(1)م "بونهاء كل شيء"ووعده قاس
ولكن سرعان ما أصيب الكرد والبارزاني خبيبة أمـل كـبرة  بعـد    
أن طال انتظارهم ونفد صربهم  وعبـدالكريم قاسـم "مياطـل يف حتقيـق     
امصـالحات االجتماعيــة  ويف حتقيـق ا قــوق القوميـة لاكــراد  وخاصــة    

يئُا لتحسـني    بـل أنـه "مل يفعـل شـ    (2)املادة الثالثة مـن الدسـتور امل قـت"   
 .(3)اكوضاع االجتماعية واالقتصادية يف كردستان"

نصــــوص الــــواردة يف مــــواد الدســــتور امل قــــت الويف الواقــــع  أن 
خبصوص الكرد ظلت نصوص جمردة مل ترتجـم فعليـُا علـى أر  الواقـع      
وأن الكلمات الرنانة اليت كان يرددهـا عبـدالكريم قاسـم خبصـوص الكـرد      

رد فقاعــات يف اأــواء  كن توثيــق وتعميــق  وحقــوقهم القوميــة كانــت جمــ 
الصالت بني الشعبني العربي والكردي ال يتم بتشريع القـوانني فقـ  بـل    
ــادية    ــية واالقتصــ ــاالت السياســ ــة يف اجملــ ــراءات الفعليــ ــاوز إىل امجــ يت ــ
واالجتماعية كافة  كن جتارب ا ياة تبني أن التنظر مهم  لكن التطبيق 

تمل أبعاده  وال  قق أغراضـه أال إذا كـان تطبيقـُا    هو اكهم  واكخر ال تك
 صحيحُا فعاُل.

                                                 

شـبا    8أشار مصـطفى البـارزاني إىل هـذه ا قيقـة فيمـا بعـد وحتديـدُا بعـد جنـاح انقـالب           ( 1)
 يف سياق حديثه الذي قوم فيه نظام عبد الكريم قاسم . 1963

 .289  ص1979يف العراق  برداد   1958متوز  14 لي  عبدا سني الزبيدي  ثورة( 2)

   1974الـــدكتور جميـــد خـــدوري  العـــراق ا مهـــوري  الـــدار املتحـــدة للنشـــر  بـــروت          ( 3)
 .238-236ص
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وبداُل أن متارس السلطة ا اكمة دورها الوطين املسـ ول يف بنـاء              
  بل وظفـت كـل   اق إىل أن مثل ذلك مل  صل أبدُااكلوية الشمالية يف العر

ى زيـادة حدتـه   امكانياتها ملراقبة الوضـع السياسـي يف الشـمال والعمـل علـ     
اعتقادُا منها أن هذا اكسلوب سوف يضعف نضال الشعب الكردي مما يعـرب  
عــن قصــر نظــر لــدى قــادة الثــورة الــذي أوقعهــم مبشــاكل عديــدة أهمهــا   

والذي كان أحد اكسباب الرئيسية  1961انف ار الوضع يف كردستان عام 
 .1963قاسم يف الثامن من شبا  عام اليت أدت إىل سقو  عبدالكريم 

وحتى نقـرتب مـن هـذه ا قيقـة بشـكل أكثـر البـد مـن تسـلي           
الضوء ساطعُا على التقارير اكمنية الصادرة خبصوص الوضـع السياسـي يف   
كردستان  فقد أعدب هادي رشيد ا اوشلي وكيل متصرف لواء السـليمانية  

ورة تقريرُا عن الوضع السياسي يف اللواء بعد مرور شهرين على انتصار ثـ 
  أشار فيه إىل أن أنصار ا زب الشيوعي 1958عشر من متوز عام  الرابع

يف مدينة السليمانية يرتكز نشـاطهم يف مقاومـة حـزب "البـارتي" وذلـك      
عن طريق "حتريض الفالحني والعمـال ضـد املالكـني بصـورة سـرية"  و      

  وقــد "متكــن يــذ وضــمهم إىل صــفوفهم بشــتى الطــرق" "اســتمالة التالم
ع احتـاد الطلبـة العراقـي إليـه يف ألويـة السـليمانية       ا زب فعاُل ضـم مجيـ  

 .(1)وأربيل وكركوك"
أما ا زب الدميقراطي الكردستاني فهو "يعمل بصورة سـرية يف  
املنطقـــة الشـــمالية ولـــه دعايـــة واســـعة النطـــاق يف الســـليمانية وأربيـــل  

ــا"  وكو ــيتها ونواحيه ــوك وأقض ــن ق وكرك ــتطاع   يس ــك اس ــن ذل ــاُل ع   فض
ر مــن طــالب املنطقــة إليــه باســم احتــاد )طلبــة   ا ــزب "ضــم قســم كــب 

كردستان( الذي يتبع ا ـزب مـن مجيـع الوجـوه"  ممـا جعـل ا ـزب أن        
يكون "أكثر نشاطُا من ا زب الشـيوعي يف بـ  الـدعايات بـني الفالحـني      
والعمال والطالب ضد املالكـني وذوي اكمـور"  ولـو أنـه "يتظـاهر بـالوالء       

مييـل إىل االنفصـال مـياُل تامـُا" لـذا فهـو يعـد         لل مهورية العراقية اال أنه 

                                                 

  452م.و.د.  اضبارة اكمور السياسية يف لواء السليمانية   متصرفية لواء السـليمانية  العـدد   ( 1)
 لوضع يف لواء السليمانية.  املوضوع: تقرير عن ا1958أيلول  17



56  

. أي بعبـارة أكثـر   (1)"أكثر خطورة من ا زب الشيوعي يف هذه املنطقـة" 
وضوحُا ودقُة  أن تسابق ا زبني يف كسب الطلبة واملدرسني إىل صفوفهما 
يشكل حسب اعتقاد السـلطة ا اكمـة "خطـرُا كـبرُا علـى سـر دراسـتهم        

املسـتقبل القريـب وذلـك الحتمـال حـدوث أضـطرابات       وإدارات املدارس يف 
 .(2)فيما بينهم"

أما الشيوخ والبكزادات واكغوات وعشائرهم فهم منقسـمون علـى   
ــوالني      ــيوخ امل ــيخ حممــود مــن "الش ــف الش ــيخ لطي ــثاُل أن الش ــهم  فم أنفس
ــر     ــت ا اض ــال يف الوق ــل لالنفص ــه مي ــي  ل ــة العراقيــة"  و "ل لل مهوري

بينمـــا  (3) مهوريــة وسياســة قادتـــه اكحــرار"   مطلقــُا وي يــد مبـــادال ا  
البكـــزادات واكغـــوات فقـــد "زال نفـــوذهم وســـيطرتهم علـــى الفالحـــني  
وإتباعهم يف العهد ا ديـد ولقـد أثـرت فـيهم فكـرة توزيـع اكراضـي علـى         
الفالحني وحتديد امللكية تأثرُا كبرُا"  بعد أن امتنع عدد من الفالحـني  

 احملصوالت الزراعيـة" وذلـك بتحـريض    من "أعطاء حقوقهم الشرعية يف
ا زبني الشيوعي والبـارتي ممـا زاد "قلقهـم فأصـبحوا اآلن مـن العناصـر       
االنتهازية كلما تسنح أم الفرص لب  الدعايات وتهويل اكخبار وحماولـة  
االتصال بالعناصر الرر املرغوبة وأنهم يشكلون عنصـرُا خطـرُا يف الوقـت    

من الوضع ا الي ولي  من املستبعد اتصـاأم  ا اضر بالنظر الستيائهم 
. وال زال العمـــال (4)باالســـتعماريني والـــرجعيني فيمـــا إذا متكنـــوا ذلـــك"

"يزاولون أعماأم رد وإخـالص والـوالء التـام لل مهوريـة"  و "يطـالبون      
 .(5)بامسراع يف صدور أنظمة النقابات"

ياسـيُا  شهدت مدينة السـليمانية صـراعُا س   1958ويف نهاية عام 
خطـــرُا متثـــل يف تســـابق كـــل مـــن ا ـــزبني الـــدميقراطي الكردســـتاني  
والشيوعي العراقي ورجال الدين وأنصـار العهـد امللكـي لبسـ  سـيطرتهم       

                                                 

 .ابقسالاملصدر ( 1)

 املصدر نفسه.  (2)

 املصدر نفسه.( 3)

 املصدر نفسه.( 4)

 املصدر نفسه.( 5)
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وتوسيع نفـوذهم فقـد حاولـت كـل مـن هـذه ا ماعـات "زيـادة أنصـارها          
وتزييد قوتها وفر  إرادتها على السلطات ا كوميـة والقيـام بالـدعايات    

ضـاب   لنشرات ومجع التربعات وخلق امشاعات املـثرة وتنظـيم امل  ونشر ا
  وعلـى الـرغم مـن ادعـاء هـذه ا ماعـات       والتدخل يف ش ون ال اصـهم" 

"أم صلة مع الدول  بالوطنية أال أنه يوجد بني صفوفها عناصر مندسة
  فهم ال يتمنون لرجال ا كومة "القيام بواجباتهم بصـورة  االستعمارية"

ــق     تامــة طبقــُا ملــا تقتضــيه املصــلحة العامــة وإمنــا كــل مــنهم  ــاول خل
املظاهرات واالضرابات واملنازعـات وامخـالل بـاكمن وسـيطرة ا كومـة"       
ــرتام      ــة واح ــدود ا ري ــون ح ــأنهم "ال يفهم ــدون ب ــل ي ك ــذا العم ــم به وه

. ويف ضوء ذلـك اقـرتح هـادي رشـيد ا اوشـلي وكيـل       (1)القانون والنظام"
انية "خلق طبقة وطنية ت يـد ا مهوريـة وأهـدافها    متصرف لواء السليم

الوطنية"  و "مراقبـة اكجانـب وعمالئهـم وأنصـار العهـد البائـد وكـذلك        
هـاز اسـتخبارات   الفوضويني واالنتهازيني بطرق فنية ودقيقـة  وتـأمني ج  

  و "تأمني املوظفني وضمانهم بعـدم تـأثر الـدعايات    حمايد أذا الرر "
ــم بريــ  ــات حبقه ــل   والتلفيق ــل ك ــا ة"  و "نق ــدمتهم الص ــاطهم وخ ة نش

املـوظفني مـن م سسـات الدولـة املشـترلني بالسياسـة إىل ألويـة أخـرى"  و         
"ااــاذ مــا يلــزم لتشــتيت التكــتالت واكحــزاب واالحتــادات والنقابــات"  و 

و   "الضرب على أيدي املسـترلني واالنتهـازيني واملتمـردين بـدون شـفقة"     
يعُا ملعا ة البطالة وتشريل اكيادي العاملـة"   "تأمني املشاريع الالزمة سر

و "تطبيق قانون امصالح الزراعي سريعُا"  و "إلراء بعض قـوانني العهـد   
البائـــد وذلـــك بســـن قـــوانني جديـــدة فيهـــا طـــرق ســـريعة خاليـــة مـــن 
الروتينيات  سم مشاكل الناس سـريعُا"  و "عـدم السـماح بفـتح مراكـز      

 .(2)يمانية"املقاومة الشعبية يف لواء السل
  أن مقرتحات ا اوشلي مل تكن واقعية كونها افتقـرت   الواقعويف

إىل املوضوعية  وفيها قدر كبر من الت ين على حقوق امنسان السياسية  
                                                 

ــدد       ( 1) ــي  الع ــري وشخص ــليمانية / س ــواء الس ــرفية ل ــه  متص ــف نفس ــانون اكول  9  917املل ك
   املوضوع: الوضع السياسي يف السليمانية.1958
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ــد مــن     ــته مــع السياســيني مل   ــذي أراده ا اوشــلي ممارس وأن العنــف ال
العقيــد النشــا  السياســي يف الســليمانية بــل زاده  حيويــة وهــذا مــا أكــده  

الكريم قاسـم يف تقريـره   ليل مدير اكمن العـام يف عهـد عبـد   عبداجمليد ج
الــذي أعــدبه خصيصــُا عــن اكحــوال العامــة يف الســليمانية عنــدما أشــار إىل 
حالة حدود بن وين وبيارة وطويله وحلب ة وقضـاء رانيـه وبنـدر قلعـة     

د دزي وما رافقها من حاالت التسـلل والتهريـب والسـرقات وخطـف ا نـو     
العراقيني من قبل القوات اميرانية. أما حلب ة فقـد سـادها اأـدوء نوعـُا     
مـــا ولكـــن توجـــد فيهـــا "اتهامـــات ومنازعـــات يف الـــرأي بـــني البـــارتيني 
والشــيوعيني". وأمــا قضــاء رانيــه فقــد أخــذ كــل مــن ســعيد املــال أمحــد    
وشـفيق خلـف جـاوي الرسـام ورشــيد حـوبزو محـد وعزيـز صـديق بــك         

مـن أعضـاء الشـبيبة الدميقراطيـة رمـع املبـال  مـن        رؤوف سليمان وهـم  
الفالحــني لشــراء اكســلحة ملواجهــة امدارة والشــرطة ويســاعدهم يف ذلــك   

. وينطبق اكمر نفسه على ا الة قر جميد ا سين ضاب  جتنيد رانيهبا
يف بشدر قلعة دزي حي  يقوم كل من زاهر رشيد )خيا (  وحممد حاج 

حني للوقوف ضد املالكني وعـدم تسـليم   )بطال( بتحريض الفال رشةمح
أسلحتهم اكمر الـذي أدى إىل حـدوث كسـاد زراعـي عـام يف مجيـع منـاطق        
كردســتان. ومل تفــد مجيــع البيانــات الصــادرة بــولزام املالكــني لالســتمرار 
بعالقاتهم الزراعية "خوفُا من فشـلهم وأكـل ا اصـل مـن قبـل الفـالح"        

املالكني وأنهم سيأكلون املنحـة قبـل    لكون الفالحني "ليسوا على وئام مع
زرعهــا لفقــرهم وحــاجتهم"  وهــو أمــر خميــف بالنســبة للمــواطنني كنــه 

 .(1)جيعل "أكثرية ا اجيات واملواد الرذائية مرتفعة"
وعلى الرغم من متكن ا ـزب الشـيوعي مـن حتـريض الفالحـني      

يديـه  على عدم تسليم أسـلحتهم إىل السـلطة ا اكمـة   أال أن أعضـاءه وم     
  و "بـدأوا  نهم "مل  صـلوا علـى مـا وعـدهم بـه"     يف "نقصان مستمر" ك

ــعرو ــدى"  يشـ ــاتهم سـ ــت تربعـ ــل وذهبـ ــة أمـ ــزب  ن خبيبـ ــع ا ـ ــا دفـ   ممـ

                                                 

تشـرين اكول   17  7763  العـدد  امللف نفسـه  وزارة الداخليـة  مديريـة اكمـن العامة/سـري     ( 1)
   املوضوع: ا الة يف السليمانية.1959
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الدميقراطي الكردستاني إىل استرالل تذمر الفالحني وضمهم إىل صـفوفه  
 .(1)وهذا مما أكسبه قوة يومُا بعد يوم

اســـي بـــني اكحـــزاب كـــان أمـــرُا طبيعيـــُا أن ميتـــد الصـــراع السي
السياسية يف لواء السليمانية إىل النقابات واملنظمات املهنيـة املوجـودة فيـه    
وهذا ما حصل بالفعل عندما رفع عدد من سـواق السـيارات ومسـاعديهم    
يف السليمانية عريضُة معنونُة إىل وزارتي الش ون االجتماعيـة والداخليـة   

وا فيهـا علـى أن نقابـة سـواق     وا اكم العسكري العام ومتصرف اللـواء أكـدب  
  وأنهــا وجــدت "ملــك لل ميــع ولــي  ملــك فئــة معينــة"  الســيارات هــي 

ــيلة       ــد "وس ــي تع ــك فه ــن ذل ــاُل ع ــعب" فض ــوع الش ــا  جمم ــة مص "خلدم
لصــيانة ا مهوريــة ومكاســب الثــورة حتــت قيــادة زعــيم العــرب واككــراد 

ة سواق كاكه كريم قاسم". ومن هذا املنطلق  ونظرُا لقرب انتخابات نقاب
الســيارات أكــد أصــحاب العريضــة أن مــا حــدث يف انتخابــات النقابــة لعــام   

"ال نريده أن يتكرر يف هذا العام حي  سيطرت فئة معينة علـى   1959
نقابتنا دون وجه حق  علمُا بأن أكثرية أعضاء اأيئة امداريـة ا اليـة ال   

  وأن ة"ابيتوفر فيهم الشرو  نتي ة عدم مراعاتهم أهداف ومبادال النق
معظم سواق السليمانية ال ي يدون النقابـة ا اليـة "لوقوفهـا أمـام جمـال      

سـائقُا   345عملهم وارتزاقهم" وطلـب أصـحاب العريضـة البـال  عـددهم      
والذي وقع عنهم كـل مـن غفـور مصـطفى ورسـول كـريم ورحـيم غفـور         
وأنور صا  تانه ومحه شكر صابر وصابر أمحد ومحه رشـيد كـريم مـن    

س ولة إعطـاء القضـية قـدر كـبر مـن االهتمـام واكمـر بتشـكيل         ا هات امل
هيئة خاصـة لطشـراف علـى االنتخابـات القادمـة وإشـراك مجيـع السـواق         

 .(2)فيها بدون أي سيطرة أو تدخل من قبل أي جهة كانت"
ــن      ــت م ــذكر  وطلب ــة ال ــة اآلنف ــة بالعريض ــت وزارة الداخلي اهتم

ضمونها حي  أكـدت املتصـرفية   متصرفية لواء السليمانية بالتحقيق يف م
                                                 

 .ابقسالاملصدر ( 1)

  ا مهوريــة العراقيــة  وزارة 41/63  رقــم االضــبارة م.و.د.  اضــبارة نقابــة ســواق الســيارات( 2)
  املوضـوع:  1960آذار  14  2600  العـدد  ي وشخصـي الداخلية  مديرية اكمن العامـة / سـر  

 فرع السليمانية. -تصرفات اأيئة امدارية لنقابة سواق السيارات ومساعديهم 
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ــام    ــة لعـ ــات النقابـ ــدث يف انتخابـ ــا حـ ــود   1959أن مـ ــببه "وجـ ــان سـ كـ
اختالفــات حزبيــة بــني أعضــاء النقابــة إذ أن القســم اكول ينتمــون إىل       
ــزب      ــون إىل ا  ــكاية هــم ينتم ــدموا الش ــذين ق ــاني ال ــة والث مجاعــة معين

يف انتخابـات  الدميقراطي الكردستاني". ومن أجل جتاوز هذه االختالفات 
ااـذت متصـرفية اللـواء إجـراءات مهمـة لقطـع "دابـر هـذه          1960عام 

الشكايات والتذمرات يف املستقبل وعدم اندسـاس أشـخاص غـر مرغـوبني     
ــرو        ــوفر الش ــن "ت ــد م ــالل التأك ــن خ ــك م ــات"  وذل ــاء النقاب ــني أعض ب
ــه      ــابه للنقابــة وقبول ــابي قبــل انتس ــل عضــو نق ــة يف ك القانونيــة املطلوب

 .(1)فيها"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  املوضـوع: حـول   1960نيسـان   24   1449امللف نفسه  متصرفية لواء السـليمانية  العـدد   ( 1)
 تصرفات اأيئة امدارية لنقابة سواق السيارات.
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 نضال مصطفى البارزاني يف عهد عبدالكريم قاسم:

 
ورة الرابـع  عندما مضت أكثر مـن ثـالث سـنوات علـى انتصـار ثـ      

  ونظام عبدالكريم قاسم مل يِف بوعوده الـيت  1958عشر من متوز عام 
وعة. عندئـٍذ صـرح   وعد بها الشعب الكردي لضمان حقوقه القومية املشر

البارزاني تصر ُا خطرُا وضع من خاللـه عبـدالكريم قاسـم علـى احملـك      
لبيان مدى جديته يف تنفيذ وعوده اخلاصة بالكرد. جاء يف التصـريح مـا   

 نصه:
"سوف نتخذ كافة امجراءات الالزمة اليت هي يف صا  اككراد يف ما إذا 

 .(1)مل يِف رئي  وزراء العراق بوعدِه"
 أن يكون عبد الكريم قاسم جدبيُا يف تنفيذ وعوده حتى ال وبداُل

يقع االقتتال يف كردستان اال أنه بدأ خيط  من أجل القتـال لينهـي نفـوذ    
ــال ســـيطول"  ــور أن القتـ ــارزاني "ومل يكـــن يتصـ ــة (2)البـ . وأخـــذت "نيـ

 .(3)ا كومة تت ه أو اجتهت فعاُل حنو إلراء ا زب البارتي"
ــام ال  ــق أم ــذ مل يب ــاذ   عندئ ــر واا ــتعداد املبك ــوى االس ــارزاني س ب

امجراءات الالزمة ملواجهة نظام قاسم سياسـيُا وعسـكريُا   فعلـى الصـعيد     
السياسي قرر السفر إىل روسيا لعر  قضية الكرد على رجاأا  مـع العلـم   
أن اليزيــدي خــري بــك بــن ســعيد زار البــارزاني قبــل ســفره إىل روســيا    

 العراق على املسـ ولني الـروس طبقـُا    وطلب منه عر  حالة اليزيدية يف

                                                 

ــبارة      م.و.د.  ا( 1) ــم االض ــارزاني  رق ــطفى الب ــال مص ــبارة م   وزارة الداخليــة  63/14/101ض
  886للرايـة  العـدد   مديرية الشـرطة العامة/شـعبة ا ركـات واالسـتخبارات  سـري وشخصـي       

 .1961شبا   13

  ا ــزء اكول  دهــوك  "مـذكرات فــ اد عـارف"  تقــديم وتعليـق الــدكتور كمـال مظهــر أمحـد     ( 2)
 .235  ص1999

شــبا    22  2678مهوريــة العراقيــة  وزارة الداخليــة  مديريــة اكمــن العامــة  العــدد       ا ( 3)
   املوضوع: تقرير خاص.1961
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للمعلومات الواردة يف تقرير أمين خاص الذي عـدب خصيصـُا عـن اسـتعداد     
 البارزاني وزيارته إىل روسيا. جاء يف التقرير ما يلي: 

"زار البارزاني روسيا وعر  على رجاأـا حالـة العـراق وخاصـُة حـال      
ليــات. وأوعــده ا ــزب البــارتي الكــردي وا ــزب الشــيوعي وبعــض اكق  

رجــال روســيا بــأنهم ســيبلرون ســفرهم يف برــداد للقــاء الســيد رئــي   
 .(1)وزراء وعر  عليه كل ما يريده البارزاني"

أما على الصعيد العسكري   فقـد أرسـل البـارزاني "بعـض رجالـه      
للعمادية وشيخان وبشـدر لالتصـال بـاالغوات اأـاربني عـن وجـه العدالـة        

ســالح إىل جــانبهم ليكونــوا علــى اســتعداد   مــع أكــرب عــدد ممكــن مــن ال 
 .(2)ملقاومة ا كومة عندما يطلب منهم ذلك"

إذن أصبح انف ار الوضع يف كردستان أمرُا حتميُا وهذا ما حـدث  
يطـالبون فيهـا    1961بالفعل عندما ثـار الكـرد يف ثـورة كـبرة يف أيلـول      

ت ا كومــة بتحقيــق حقــوقهم القوميــة املشــروعة ااّل أن ا كومــة ظلــ      
متماديُة يف عدم شعورها باملس ولية الوطنية جتـاه الشـعب الكـردي حيـ      
اتبعت أعمااُل وحشيُة أضـرت بسـكان الكـرد كـثرُا ممـا دفـع الشـيخ أمحـد         
البارزاني اضطرارُا أن يرسل رسـالُة إىل أخيـه مصـطفى البـارزاني بتـاريخ      

 ثبــه فيهــا علــى تــرك الســالح هــو ومجاعتــه . جــاء يف   18/12/1961
 سالة ما نصه:الر

                                                 

م.و.د.  اضــبارة املــال مصــطفى البــارزاني   وزارة الداخليــة  مديريــة الشــرطة العامة/شــعبة    ( 1)
ملوضـوع:    ا 1961شـبا    13   886ا ركات واالستخبارات / سري وشخصي للراية   العـدد  

 معلومات.

 املصدر نفسه.( 2)
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 "إىل أخي مال مصطفى  
 بعد السالم

أرسلت  لكم صـحبة رسـاليت هـذه الشخصـني كـل مـن ومسـان أغـا         
وولي مال إبراهيم مـع أحـد مـوظفي ا كومـة كجـل تبلـيركم بوجهـة        
نظرنــا وأفــراد عشــرتنا الراميــة إىل اخللــود والســكينة واأــدوء وعــدم   

رواح وأنـي بـامسي واسـم    القيام بأعمال اـل بـاكمن واحملافظـة علـى اك    
كافة عشرتي أرجو منكم التوقف من القيام بهـذه اكعمـال والعـودة إىل    
دياركم وتسليم نفسكم ومجاعتكم إلينـا حيـ  صـدر أمـر العفـو العـام       
من سيادة الزعيم وأني شخصيُا قابلت سيادته كمـا وأنـه قـد عفـا عـن      

ن بقـائكم يف  الذين أطلقوا عليه النار وعن كافـة اكشـخاص اآلخـرين وأ   
هذا الوضع يضر مبصا نا مجيعُا لذا أكـرر رجـائي الكـف عـن اكعمـال      
ــالرر      ــال إىل اكضــرار ب ــدم إعطــاء اجمل ــودة وع ــر والع وامتبــاع إىل اكوام
وهــذه فرصــة ســاحنة للــتمكن مــن االســتفادة مــن العفــو الصــادر وأنــي   

 بانتظار جوابكم سريعُا".
 

 أخوكم                                                
 (1)الشيخ أمحد البارزاني                                       

                                                 

العـدد  م.و.د.  اضبارة مـال مصـطفى البـارزاني  ا مهوريـة العراقيـة  مديريـة اكمـن العامـة          ( 1)
   املوضوع: معلومات.1961كانون اكول  25  3401
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تابعت ا هات املس ولة هذه الرسالة باهتمـام كـبر حيـ  أشـارت     
ــطفى       ــل مص ــال إىل حم ــد وص ــالة ق ــل الرس ــني حبم ــان املكلف إىل أن الشخص

ــاريخ   ــامرني بتـ ــارزاني يف بـ ــا املـــالزم ا 19/12/1961البـ كول يرافقهمـ
فوزي ضاب  االستخبارات. وقد وثبق ومسان أغا بن أمحد من أهالي قرية 

ــره   ــال  عم ــارزان والب ــُا      40ب ــالح حالي ــكري  وف ــد عس ــو متقاع ــنة وه س
ا ــدي  الــذي جــرى مــع مــال مصــطفى البــارزاني يف إفادتــه امل رخــة يف   

ــا     20/12/1961 ــُا كهميته ــها نص ــة ننقل ــيل مهم ــمنت تفاص ــيت تض وال
 التارخيية:

ال مصـطفى يف  املـ لقد أمرنا الشيخ أمحد البارزاني بويصـال رسـالة إىل   "
منطقة لـواء املوصـل وكـذلك تبليـ  مجاعـة البـارزانيني امللـتحقني بـه         
بالعودة والتسـليم إىل سـلطات  فعلـى هـذا ذهبـت مـع رفيقـي ولـي مـال          
إبراهيم فوصلنا بامرني ليلة أم  فحضر املـال مصـطفى وكـان املـالزم     

ــ ــال    اكول فــوزي ض ــد حضــور م ــُا وعن ــد رافقنــا أيض ــتخبارات ق اب  اس
مصطفى أخذ يعاتب ضاب  االسـتخبارات عـن امجـراءات الـيت ااـذت      
ضــدهم. وقــال للضــاب  منــذ ثالثــة أيــام وأنهــم يف هدنــة مــع الــزعيم  
حسن عبود آمر املوقع وكنا بانتظار جواب حسن عبود أال أنه فوجئنـا  

ــض النشــرات مــن الطــائرات تتهمنــ   ــا عمــالء  بولقــاء بع ا ا كومــة كونن
االستعمار وقطـاع الطـرق يف حـني أننـا مل نقـم بـأي عمـل. فـوذا كانـت          
ا كومة أا رغبة أن تتوقف على ا قيقة ومعرفة أسباب عدم تسـليم  
ــالتحقيق        ــيهم ب ــد عل ــذين يعتم ــراء الل ــن اكم ــة م ــكل  ن ــنا لتش أنفس

لطـرق أو  ومعرفة ما إذا كنا حنن سائرون يف ركاب االستعمار أو قطـاع ا 
لنا غاية انفصالية. ورجا البـارزاني مـن ضـاب  االسـتخبارات أن ينقـل      

إىل الزعيم  وعلى ضباطه أن  اولوا بكل جهد مطفاء نار هـذه   سالمه
ا ركة وعدم إراقة الـدماء وأننـا خملصـون للعدالـة إىل أنـه ال أتـأمن إىل       

لعدالـة  أحد لكي أسلم نفسي وأنين لي  يف جانب الظلم أمنا يف جانـب ا 
كما وأنين ال أسلم نفسي إىل ا كومة ما مل تصـدر ا كومـة يف امذاعـة    
بســحب االتهامــات الــيت وجهــت إلــيب كــوني عميــل االســتعمار أو قــاطع    
الطريق. وقال: إذا ا ي  تقدم أكثر من ا د املعني واملتفق عليه مـع  
الزعيم حسن عبود فأنه سوف ي دي إىل قتال عنيف وإراقة الدماء من 
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الطرفني واخلالصة أنه ال يسلم طاملا الظلم موجـود والنـاس موقـوفني    
ومل يطلق سراحهم وهم موقوفون بدون سـبب وال أسـلم نفسـي مـا مل     
يصدر أمر بالعفو كاماُل وشاماُل بـوطالق سـراح املوقـوفني واملسـ ونني      
ثم حرر رسالة إىل أخيه أمحد البارزاني وعند مرادرة بامرني شـاهدت  

صطفى البارزاني مل أعرف منهم سـوى علـي شـعبان مـن     أشخاص مع م
 .(1)مسلحُا" 20عشرتنا وحممد أمني مرخان الذي كان معه 

وضــحت لنــا هــذه امفــادة شخصــية البــارزاني بكــل دقــة ووضــوح 
فهي شخصية اتسمت بالكربياء والشموخ ونكران ذات أصيل مل تعرف اكنـا  

ــوف      ــع املوق ــراح مجي ــالق س ــى إط ــر عل ــ  أص ــة  حي ــيل البت ني دون تفض
مصلحته اخلاصة على مصلحة رفاقه  وأن التهم اليت أطلقت عليـه ج زافـُا   
دون أدنى وازع من الضمر مل تثِن عزميته وإصراره على مواصلة نضـاله  
الوطين املشروع كنه كان م منـُا بعدالـة القضـية الـيت يقاتـل  مـن أجلـها.        

الذي أرسله مصطفى  ولكي تتكامل الصورة أمام القارال ننقل نصُا ا واب
 .(2)البارزاني على رسالة أخيه أمحد البارزاني

 إىل حضرة أخينا اككرب الشيخ أمحد البارزاني احملرتم  
 السالم عليكم مجيعُا
نعم أني أعرف حق املعرفة  18/12/1961قد وصلين كتابكم امل رخ 

واجب على كل واحد أن يطيع العدل ويتفق مع مصلحة العـام ويسـعى   
ــر ا ــدر     خل ــاوم الر ــممني نق ــى اهلل ومص ــوكلني عل ــن مت ــن حن ــر ولك لبش

والظلــم والتخريــب إىل آخــر قطــرة مــن دمنــا فعليــه نعتــز  بقضــاء اهلل   
وقدره وإذا كان العدل وامنصاف حبقيقة واقع ويطمـئن قلوبنـا إن شـاء    
اهلل مــا نريــد الــبالء بــالف  ومــن ال يطمــئن اطمئنانــُا كــاماُل حنــن         

 ر هذا ما لزم شرحه ودمتم بعز وخر.حاضرون أن نتفاهم للخ
 أخوكم                                                      

 بارزاني مصطفى                                                
                                                 

 24  3452م.و.د.  اضــبارة مــال مصــطفى البــارزاني  متصــرفية لــواء أربيــل  العــدد ق س/   ( 1)
   املوضوع: إرسال رسالة.1961 كانون اكول

 4 املصدر نفسه.( 2)
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                                                    20/12/1961 
ــة م    ــة تارخيي ــى حقيق ــالة عل ــذه الرس ــد ه ــرية  ت ك ــة أن البش هم

خلقت لتعي  برفاهية وسعادة وعدالة ومساواة وإذا ما وقع الظلم عليهـا  
فسوف تقاومه  بشدُة كنه يفسد سعادتها ويسـلب منهـا حقوقهـا املشـروعة     
وأذا واصل الشعب الكردي نضاله الوطين ضد الظلم والطريان مـن أجـل   

 حتقيق العدل واملساواة اليت خ لقت من أجلها البشرية.
علقت السلطة ا اكمة على جواب مصـطفى البـارزاني بأنهـا "مل    
ت ثر شيئُا على من أرسلت إليه بل أنهم كانوا ال يزالون على أ  اسـتعداد  
لضربه إذا ما حاول الدخول إىل مناطقهم" طبقـُا للمعلومـات الـيت وثبقهـا     

 .(1)عبد اللطيف الدراجي متصرف لواء املوصل
ا أ قته من أضرار جسـيمة بـالقرى   تفاخرت السلطة ا اكمة مب

اليت كان متواجدُا فيها البارزاني ومجاعته حبيـ  أصـبحت "ال تصـلح إىل    
مـن   (2)السكن"  وخلشية البارزاني مـن أن تقـوم "الشـرطة الرـر نظاميـة     

أعمال نهب واريب يف القرى اليت متـر بهـا" اكمـر الـذي جعلـه أن يعلـن       
ادة "مجيع اكسلحة اليت استوىل عليها استعداده للخلود إىل "السكون"  وإع

ــُا"      ــدُا حتريري ــة "تأكي ــدرت ا كوم ــا إذا أص ــة" فيم ــز ا كومي ــن املراك م
 .(3)يتضمن مشوله بالعفو العام

وعلى الرغم من تأكيد بدر الدين علي متصرف لواء أربيل علـى  
  أال أن ا كومــة (4)ضــرورة قيــام شــرطة اللــواء بــوخالء ســبيل املوقــوفني 

طمئنة إىل البارزاني ومجاعته  فقد طلبت من منتس  اكمـن  ظلت غر م
                                                 

كـانون   25   4058م.و.د.  اضبارة املال مصطفى البـارزاني  متصـرفية لـواء املوصـل  العـدد      ( 1)
   املوضوع: حول رسالة البارزاني.1961اكول 

و الكورد املوالون للحكومـة  اطلقـت علـيهم ا كومـة فيمـا بعـد اسـم )فرسـان صـالح الـدين(           ( 2)
 )بافواج الدفاع الوطين(  اما الكورد فاطلقوا عليهم اسم "ا تة" او "ا اي"  )املراجع(.

م.و.د.  اضــبارة املــال مصــطفى البــارزاني  وزارة الــدفاع  مقــر ا ــاكم العســكري العام/ســري    ( 3)
   املوضوع : برقية.1961كانون اكول  26  4004العدد 

  28/333ارزاني  متصرفية لواء أربيل/سري  العـدد ق س/ م.و.د.  اضبارة املال مصطفى الب( 4)
   املوضوع: تطبيق مناشر ا اكم العسكري العام. 1962كانون الثاني  29
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العامة "الترلرل بني اكهـالي يف احملـالت العامـة ويف اكسـواق الـيت يلتقـون       
بها للتحدث عـن هـذه االفـرتاءات واكباطيـل وإظهـار زيفهـا وكشـف باطلـها         
باالستناد إىل حقيقـة قـوة ا كومـة وا مهوريـة العراقيـة وإمكانياتهـا يف       

حق املتمردين يف أي وقت تشاء"  وإفهام مجيع املواطنني أنه "ما يرمـي  س
إليه ه الء العصاة املتمردون والزمر الضـالة السـائرة بركـابهم مـن غايـاٍت      
وأهــداٍف دنيئــة تعتمــد علــى خطــة اكجــن  واملســتعمرين لنشــر الشــرب  
والفوضــى يف البلــد"  والعمــل علــى "مراقبــة اكجانــب الــذين يفيــدون إىل  

ناطقكم برية الوقوف علـى أعمـاأم الت سسـية واتصـاالتهم بـاملتمردين      م
والكشف عن وكالئهم السريني والقضاء عليهم وعلى أعماأم امجرامية"  
و "مضاعفة ا هود والسهر املتواصل وب  العيون والوكالء ملراقبة الوضع 

ملطابع ومجع املعلومات الدقيقة للوصول إىل اكوكار اليت تصدر النشرات وا
الــيت تطبــع فيهــا واكشــخاص القــائمني بكتابتهــا وطبعهــا وتوزيعهــا"  مــع 
"مراقبة اكشخاص املشتبه بهم بدون النظر إىل العقائد وامليول واالهتمـام  
الشــديد بنشــا  وحتركــات رجــال العهــد املبــاد واملوتــورين والطــامعني        

ف للعمـل  واالنتهازيني وأعوانهم"  كن هـ الء "قـد بـدأوا يسـترلون الظـرو     
ضد ا مهورية متسرتين مبظاهر امخالص الكاذب والوطنية الزائفـة"  و  
"االتصال بالعشائر الكردية املوالية" وإفهامهم بأن "حكومة الثورة وعلـى  
رأسها سيادة الـزعيم املنقـذ عبـدالكريم قاسـم تسـاندهم دومـُا ومبختلـف        

يت جتـابههم  الوسائل وهي مهتمة حبل مشاكلهم وتذليل كافة الصعوبات الـ 
ــارزاني      ــطفى الب ــال مص ــاجملرم م ــة ب ــة املمثل ــابة اخليان ــى عص ــاء عل للقض

 .(1)ومجاعة البارتيني"
مما سبق يبدو واضحُا  أن حكومة قاسم اتبعت كل الوسـائل مـن   
أجل شق وحدة الصف الكردي  وتشويه صورة مصطفى البارزاني كزعيم 

 .وطين للكرد برية إسقاطه سياسيُا واجتماعيُا

                                                 

م.و.د.  اضبارة مال مصطفى البارزاني  ا مهورية العراقيـة  وزارة الداخليـة  مديريـة اكمـن      (1)
: مكافحــة إشــاعات املررضــة   املوضــوع1962نيســان  28  2830العامة/ســري  العــدد ق س/

  اليت يبثها املتمردون وأعوانهم ضد السلطة.
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ي حـال ظلـت السـلطة ا اكمـة تراقـب عـن كثـب حتركـات         على أ
مصطفى البـارزاني. فقـد ورد يف تقريـر أمـين خـاص أن البـارزاني ال زال       
يواصــل اتصــاالته باكجانــب عــن طريــق مــرزا شــفيع وهــو مــن مشــاهر    

  وأنـه أرسـل   (1)اميرانيـة  )سـنندج او كوردسـتان(  اككراد يف منطقـة السنة 
وهو أحد اككراد البارزين املقـيمني يف لبنـان   رسالة إىل سليمان بك معي  

ورجاه السفر إىل الكويـت وإعـالم أمـر الكويـت "بـأن مسـاعداته يف اآلونـة        
اكخــرة أصــبحت قليلــة جــدُا"  و "يطلــب منــه تزويــده بالعتــاد والنقــود 
واكسلحة واكرزاق عن طريق إيران  وأال فأن وضع قواته أصبحت يف حالة 

 .(2) املقاومة"ال ميكن استمرارها يف
ــن      ــد م ــبروت للتأك ــة ب ــفارة العراقي ــة الس ــت وزارة اخلارجي أبلر

. وبعـد  (3)صحة املعلومات اخلاصة باتصال البـارزاني بسـليمان بـك معـي     
مــرور أســبوع تقريبــُا أبلرــت وزارة اخلارجيــة وزارة الداخليــة باملعلومــات 

ي تبني بأنه اليت توصلت إليها عن طريق السفارة العراقية يف بروت والذ
"لــي  يف لبنــان عائلــة حتمــل اســم معــي  وإمنــا هنــاك عائلــة إســالمية   

  ومــع كــل ذلــك ظلــت اخلارجيــة العراقيــة (4)قدميــة حتمــل لقــب معــ "
تطالب سفارتها يف بروت مبواصلة التحري عن هذه العائلـة الـيت توصـلت    
فيما بعد أن البـارزاني قـد اتصـل بشـخص امسـه سـليمان علـي الـذي كـان          

يرُا لالقتصاد يف وزارة صائب سالم ويف ضوء ذلك طلـب مديريـة اكمـن    وز
العامة من مدير امقامة مبنع دخوله إىل العراق كونه على حد زعمها أنه 
من "الوزراء املرتشني" هذا مـا أكـدبه رجـال اكعمـال اللبنـانيون علـى أنـه        

                                                 

  2984امللف نفسه  مديرية املخابرات السرية والسياسية /سري للراية وعلى الفور  العدد ( 1)

 املصدر نفسه.( 2)

ــيوية      ( 3) ــية اآلســ ــدائرة السياســ ــة  الــ ــارزاني  وزارة اخلارجيــ ــطفى البــ ــبارة مصــ م.و.د.  اضــ
  1962تشــرين الثــاني  12  530/4/29849ة/سـري للرايــة وعلـى الفــور  العـدد    واكفريقي

 املوضوع: رسالة مال مصطفى البارزاني.

يــة وعلــى امللــف نفســه  وزارة اخلارجيــة  الــدائرة السياســية اآلســيوية واكفريقيــة/ ســري للرا( 4)
ــدد  ــاني  20  530/4/5282الفــور  الع ــرين الث ــال مصــ 1962تش ــالة م طفى   املوضــوع :رس

 البارزاني.
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لــرة أي حــوالي ســبعني دينــار  500كــان "يقبــل رشــوة يف حــدود مبلــ   
  و طة فقد أقصي من الـوزارة يف حينـه"  اقيُا وبناءُا على استرالله السلعر

"اتهم بـأن لـه عالقـة مبـ امرة القـوميني السـوريني ومنـع يف حينـه مـن          
الســفر خــارج لبنــان"  و "أنــه موجــود حاليــُا يف لبنــان وقــد علمنــا منــه  

  و "تأيــد لنــا أن ة أنــه سيســافر قريبــُا إىل الكويــت" بصــورة غــر مباشــر 
ــي ــرد الفاشــلة يف مشــال العــراق باملــال        الش خ الصــباح يرــذي حركــة التم

. وقد أكد ذلـك "حسـني خلـف الشـيخ خزعـل وهـو عراقـي        (1)وباستمرار
مقــيم يف الكويــت وصــاحب م لــف )تــاريخ الكويــت السياســي( الــذي أبلــ   
ــاف املســـ ولني    الســـفارة العراقيـــة يف الكويـــت بأنـــه علـــى اســـتعداد ميقـ

 .(2)ومات عن حقيقة املوقف يف الكويتالعراقيني على بعض املعل
ويف الواقع أن كل ما أكدتـه السـلطة ا اكمـة عبـارة عـن وشـايات       

 وشكوك مل تثبت صحتها باكدلة امللموسة واملقنعة.  
أبلـــ  وزيـــر  1963ويف الثالـــ  عشـــر مـــن كـــانون الثـــاني عـــام 

الداخلية متصرفية لواء السـليمانية بـأن مصـطفى البـارزاني "قـرر عنـد       
تــه منطقــة بيزاتــه اطــالق ســراح كافــة احمل ــوزين مــن املســتخدمني زيار

  و "نقـــل شــرطيُا"  30فعــاُل ســراح مـــا يقــارب     فقــ " و "قــد أطلـــق  
املـــوظفني مـــنهم مـــن املنطقـــة املـــذكورة إىل ا ـــدود اميرانيـــة كســـباب  

 .(3)جمهولة"
وقبل ثالثة أسابيع تقريبُا مـن سـقو  نظـام عبـدالكريم قاسـم      

كومية يف خـانقني وجلـوالء نـداءُا وجهـه البـارزاني إىل      التقطت القوات ا 
ــاريخ    ــام بت ــكري الع ــاكم العس ــام   18ا  ــاني ع ــانون الث ــمن  1963ك تض

"رغبتــه بالتســليم حقنــُا لــدماء العــرب واككــراد" شــر  "إطــالق ســراح  
                                                 

ــدد ق    ( 1) ــة  العـ ــن العامـ ــة اكمـ ــة   مديريـ ــة العراقيـــة   وزارة الداخليـ امللـــف نفســـه  ا مهوريـ
  8912س/

  994امللف نفسه  وزارة الداخلية  مديرية املخابرات السرية والسياسية/سـري  العـدد ق س/  ( 2)
   املوضوع: رسالة املال مصطفى البارزاني. 1963كانون الثاني  20

 امللف نفسـه  وزارة الداخليـة  شـعبة املخـابرات السـرية والسياسية/سـري وعلـى الفـور  العـدد           (3)
   املوضوع: أخبار املال مصطفى البارزاني.1963كانون الثاني  13  623ق س/
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املعتقلني وسحب القوات العسكرية من املناطق الشمالية وإجـراء املفاوضـة   
 .(4)دين"معه من قبل أشخاص حماي

مل تعر حكومة قاسم أي اهتمام أذا النداء الوطين املسـ ول  بـل   
ــدما واصــلت        ــ ولية الوطنيــة عن ــعورها باملس ــُة يف عــدم ش ــت متمادي ظل
ــذا       ــد أن ه ــت تعتق ــا كان ــه كنه ــارزاني ومجاعت ــى الب ــاء عل ــا للقض جهوده
سيكون إجنازُا تارخييُا أا بينمـا يف الواقـع هـو خسـارة كـبرة كن اسـتمرار       
إراقة الدماء يف كردستان ميثل إدانة صارخة ضد ا كومة ولكـن حكومـة   
قاسم مل حتسب لذلك أي حسـاب بـل ظلـت تواصـل غطرسـتها ممـا جعـل        
أمر سقوطها مسألة وقت لـي  أال وهـذا مـا توقعتـه جملـة نيوزانـد ورلـد        
روبيورت الصـادرة يف واشـنطن قبـل سـقو  حكومـة عبـد الكـريم قاسـم         

 ندما ذكرت ما نصه:بستة أشهر تقريبُا ع
"تتفق معظم اآلراء على أن قاسم  الذي أمضى أربع أعوام يف ا كم لـن  
يستمر يف ا كم طوياُل. أن العراق يف فوضى وقد مضت عليـه أشـهر يف   
هــذا الوضــع والــذين يعارضــون قاســم هــم اككــراد الــذين ي لفــون ثلــ  

ي يـدهم  والذين  كمون مشال العراق كما يرغبـون و  (1)جمموع السكان
 .  (2)االحتاد السوفييت"

ظلت حكومة قاسم تراقب حتركات البارزاني حتى اكيام الثالثة 
اكخرة من سقوطها. فقد أعلم بدر الدين علي متصرف لواء أربيل وزارة 
ــه       ــبة خان ــب إىل قص ــارزاني ذه ــد أن الب ــواء تعتق ــرطة الل ــة أن ش الداخلي

ــة أال أ   ــيات اكمريكي ــع بالشخص ــة لي تم ــدى  اميراني ــل إىل م ــا مل تتوص نه
صحة ذلك كون منطقة بالـك وخاصـة حـاج عمـران ورابـات املتآ ـة إىل       

                                                 

  املوضـوع: املتمـرد   1963كـانون الثـاني    20  127العـدد  امللف نفسه  متصرفية لواء دياىل  ( 4)
 ني.مال مصطفى البارزا

ن العـراق  نسـمة مـن جممـوع سـكا     600.000بلـ  عـدد الكـرد     1920حسب إحصائية عـام  ( 1)
. ينظــر: عبــدالرزاق ا ســين  العــراق قــدميُا وحــديثُا  الطبعــة   2.849.822البــال  عــددهم 
 .39  ص1982السابعة  برداد 

  العـدد  يمقتب  من كتاب: سفارة ا مهورية العراقيـة / واشـنطن / العالقـات العامـة / سـر     ( 2)
   املوضوع: التقرير الصحفي.1962متوز  24  7/3/603د/
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منطقة خانه "مستولي عليها مـن قبـل متمـردين وعـدم أمكـان الوصـول       
 .(3)إليها لراية التحقيق عن املوضوع"

يف جـــواب علـــى ســـ ال وجهبـــه إليـــه دانـــا أدس أمسيـــ  مراســـل  
ــب    ــوص طل ــة" خبص ــدف البروتي ــدة اأ ــن   "جري ــاعدات م ــارزاني املس الب

أمريكا أكد إبـراهيم أمحـد العضـو القيـادي البـارز يف ا ـزب الـدميقراطي        
 الكردستاني ما نصه:

"لدينا من اكسلحة ما يكفـي السـتمرار كفاحنـا مـن أجـل حقوقنـا. أن       
امشاعة بأن البارزاني ال يرتدد عن التعاون مـع االسـتعمار قـد انتشـرت     

ل قاسـم عمـل نفـ  الفكـرة اخلاطئـة عنــه      لتشـويه مسعتـه. أن ا نـرا   
متـوز بالصـديق الـويف     14فقد وصف البارزاني الذي مساه خالل ثـورة  

واملساعد اكمني بالعميل الربيطاني ثم أنه الى عن هذا االتهـام حيـ    
 .(1)قدبم اتهامُا جديدُا بوصف أعماله باأدبامة

ومـة  ومن أجل كشف ا قائق أمام الرأي العـام والـيت حاولـت حك   
عبــد الكــريم قاســم تضــليلها عنــدما عملــت علــى خلــ  اكوراق وتــداخل  

 اخلنادق فقد أكد إبراهيم أمحد للمراسل نفسه ما نصه:
"أن البــارزاني سياســي حكــيم وحمــارب حمنــك: مل يفكــر بوقامــة دولــة 
كردية مستقلة وموحـدة تضـم أكـراد تركيـا وإيـران والعـراق وسـوريا.        

ككــراد العــراق فقــ  املضــمون بالدســتور   أنــه ال يريــد أال حكمــُا ذاتيــاُ 
العراقي امل قت الذي سبق لرئي  الوزراء عبد الكريم أن وافق عليه .. 
أننا مستعدون للتفاهم مع ا نـرال قاسـم لتسـوية اخلالفـات والتصـا       
وإعادة التعاون ومجع جهود الكردي والعرب لضمان اسـتقالل بلـدنا ...   

قة مـــع إخـــوانهم العـــرب ويرمـــون أن اككـــراد يبرـــون الســـلم والصـــدا
                                                 

شـبا    5  470م.و.د.  اضبارة مال مصطفى البارزاني  متصـرفية لـواء أربيل/سـري  العـدد     ( 3)
   املوضوع: حتركات مال مصطفى البارزاني.1963

 15/11/1962نـود أن نشـر إىل أن جريـدة "الربافـدا" الصـادرة يف موسـكو نشـرت بتــاريخ        ( 1)
حدي  إبراهيم أمحد نقاُل عن جريدة اأدف البروتية. ينظر: سفارة ا مهوريـة العراقيـة /   

  املوضوع: مقال عن اككراد يف جريدة 1962تشرين الثاني  21  41/2/628 موسكو  العدد
 الربافدا.
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االحتفاظ بتقاليد آبائهم وأجـدادهم وإمكانيـة تـدري  أبنـائهم باللرـة      
 .(2)الكردية

مل يست ب عبدالكريم قاسم أذه النداءات العقالنية بل جتاهلها 
متامُا بسبب التقارير اكمنية اخلادعة اليت كانت ترفع له عنـدما صـورت   

حـد أن خيرتقـه وهـو أمـر خمـالف للواقـع        له بأن نظامه قويـُا وال ميكـن ك  
حيــ  بــدأ نظامــه يتآكــل وينهــار علــى حــد كــبر اكمــر الــذي ي كــد أن     
التقارير اكمنيـة قـد أسـهمت بشـكل أو بـآخر يف التع يـل بسـقو  قاسـم         
كونها ضللته مبعلومـات غـر واقعيـة ممـا أصـابته بعمـى ألـوان حتـى أدى         

ــبا      ــن ش ــامن م ــه يف الث ــقو  نظام ــرُا إىل س ــة   1963 أخ ــدأ مرحل لتب
 جديدة من نضال الشعب الكردي.

 

                                                 

 املصدر نفسه.( 2)
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 نضال الشعب الكردي وموقع البارزاني يف عهد 
 :1966نيسان 13 – 1963شبا   8عبدالسالم حممد عارف 

 
حبمـاس   1963شـبا  عـام    8أيد قـادة الشـعب الكـردي انقـالب     

 ي الكردســتاني برقيــة تهنئــة إىل   كــبر  فقــد أرســل ا ــزب الــدميقراط    
عبد السالم حممـد عـارف رئـي  ا مهوريـة أكـد فيهـا علـى أن "ضـربات         
الشـعب الكـردي تالمحـت بـالثورة اجمليــدة علـى العـدو اللـدود للقــوميتني        
الشقيقتني العربية والكردية وبقية الشعب العراقـي علـى ا ـالد اكوحـد     

امللطخـة بـدماء شـهداء الشـعب      لشعبنا الكردي املسلم وعلى أوكـار اخليانـة  
 .  (1)وقواته املسلحة وكوارثهم وويالتهم"

ومن ا دير بالذكر أن ف اد عـارف الشخصـية الوطنيـة الكرديـة     
  أصــر علــى عــدم تــه حكومـة االنقــالب لالشــرتاك فيهـا  املعروفـة الــذي دع 

االشــرتاك مــا مل يقســم أمحــد حســن البكــر رئــي  الــوزراء الــيمني علــى    
 كـد علـى أنـه سـيبذل كـل مـا بوسـعه مـن أجـل حـل           املصـحف الشـريف ي  

. وبعد أن أقسم البكـر الـيمني   أشـرتك فـ اد     لكردية حاُل جذريُاالقضية ا
  كمــا ضــمت (2)عــارف يف الــوزارة ليصــبح وزيــرُا للدولــة وشــ ون اكوقــاف 

                                                 

ــراق    ( 1) ــعيد  ع ــريم س ــي ك ــدكتور عل ــبا   8ال ــاه  1963ش ــوار املف ــن ح ــدم    م ــوار ال يم إىل ح
 .250  ص 1999مراجعات يف ذاكرة طالب شبيب  لندن  

يف ا قيقــة هــذه الربقيــة ارســلها صــا  اليوســفي وكــان خمتفيــُا يف برــداد  وشــاركه فيهــا فــ اد     
 عارف  وقد المهما البارزاني فيما بعد  الستع اأما قبل ان تتضح االمور. )املراجع(

بيب يف مذكراتـه ا ـديرة بالدراسـة واالهتمـام عنـدما أشـار إىل       ذكر هـذه ا قيقـة طالـب شـ    ( 2)
استقالة ف اد عارف من الوزارة  وما قالـه فـ اد عـارف للبكـر "تقسـمون بـالقرآن وال تلتزمـون        

علمـُا أن اكسـتاذ فـ اد عـارف      .366به". ينظر: الدكتور علي كريم سعيد  املصدر السابق  ص
ب أن يظهر مبظهر املتفضل على قضية شعبه الكردي" مل يذكر ذلك يف مذكراته كونه "ال  

وهو موقف  يعرب عن نكران ذات أصيل ال يس له  أال الرجال املـ منني بقضـية شـعبهم. مقابلـة     
 .2003تشرين الثاني  7مع اكستاذ ف اد عارف بتاريخ 
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الـذي تـوىل    (1)الوزارة الشخصية الكردية املعروفة بابا علي الشـيخ حممـود  
 ة.مس ولية وزارة الزراع

شــبا  عــام  8وبعــد مــرور أســبوعني فقــ  علــى جنــاح انقــالب  
  أرســل البــارزاني وفــدُا إىل برــداد ضــم كــل مــن جــالل الطالبــاني   1963

وصا  اليوسفي ولقمان البارزاني وآخرين حي  اجتمع الوفد مع ممثلـي  
قادة االنقالب وهم علي صا  السعدي وحـازم جـواد وطالـب شـبيب. أكـد      

فــد الكــردي اســتعداد ا كومــة علــى إعــالن نظــام علــي صــا  الســعدي للو
الالمركزية باعتباره السبيل اكجنح يف هذه املرحلـة ا ساسـة مـن تـاريخ     
العراق لضمان ا قوق القومية للكرد . ويبدو أن السعدي كان أكثـر قـادة   
االنقــالب محاســُا  ــل القضــية الكرديــة حــاُل ســلميُا عنــدما أكــد للوفــد    

 الكردي ما نصه :
م أقرب الناس إلينا كنكم تشكون اأمب القومي الكـردي  كمـا نشـكو    "أنك

حنن اأم القوي العربي. حنن جمـزأون حبكـم االسـتعمار وأنـتم جمـزأون      
أيضــُا. والبــد أن يكــون كــل  منــا حليفــُا لآلخــر تارخييــُا ومصــريُا. ومــا  
ــة        ــة والعربي ــروف امقليمي ــع الظ ــق م ــب أن يتف ــه اآلن جي ــا علي اتفقن

أما ما ميكن أن يتمخض عن وفاقنا يف املستقبل فهو أكرب مـن  والعراقية 
 .(2)ذلك بكثر"

                                                 

ــل ال  ( 1) ــو الن  ــي ه ــا عل ــد   باب ــن موالي ــود م ــيخ حمم ــاني للش ــا  1912ث ــة فيكتوري . درس يف كلي
حيـ  نـال شـهادة املاجسـتر يف االقتصـاد       بامسكندرية ثم التحق رامعة كولومبيا بنيويـورك 

السياسي. تقلد مناصب سياسية يف العهدين امللكـي وا مهـوري. مل يكـن مرتاحـُا مـن سياسـيت       
: الـدكتور عـادل تقـي عبـد حممـد      . ينظـر عبدالكريم قاسم وعبدالسالم حممد عارف الفرديـة 

  برـداد  1963شـبا    8 -1958متـوز   14لعـراق  الـوطين الـدميقراطي يف ا  البلداوي  ا ـزب  
 .54  ص2000

 .249الدكتور علي كريم سعيد  املصدر السابق  ص ( 2)
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ومثلما أصيب الكرد خبيبة أمل كبرة يف عهـد عبـدالكريم قاسـم    
صيبوا أيضُا خبيبة أمل يف عهد عبدالسالم حممـد عـارف. وقـد أكـد هـذه      أ

ا قيقة حممود عثمان أحد أبرز أقطاب ا زب الـدميقراطي الكردسـتاني   
 عندما قال ما نصه:

ــوة       ــا خط ــة أنه ــا جدبي ــتها معن ــن يف مفاوض ــ  مل تك ــة البع "أن حكوم
ــا      ــرب واجهه ــرس ح ــن أش ــل ش ــتعداد قب ــت واالس ــب الوق ــة لكس تكتيكي

ب الكــردي  فــالبعثيون كــانوا مقتــنعني أن قامســُا مل يــدر ا ــرب  الشــع
 .(1)ردية"

ومـن أجــل أن نقــرتب مــن ا قيقـة الــيت ذكرهــا حممــود عثمــان    
نشر إىل البيان الذي أصدره البع  مبناسـبة مـرور الـذكرى الرابعـة علـى      

 فقد ذكر ما نصه: 1958انتصار ثورة الرابع عشر من متوز عام 
ال أال صــورة واضــحة عــن ضــعف ا كــم وابطــه   "ومــا حــوادث الشــم

فالرأي العام يدرك جيدُا أن سبب هذه ا وادث هي اكعمال التمهيديـة  
اليت هيأتها حكومة قاسم لقيام مثل هذه ا ركة البعيـدة عـن مرامـي    
وأهــداف الشــعب العربــي والكــردي يف العــراق  فالشــعب ال ينســى املبــال   

ى البــارزاني ومجاعتــه وال ينســى الضــخمة الــيت كــان ينفقهــا قاســم علــ
اكسلحة الكبرة اليت انتزعها مـن أيـدي جنودنـا البواسـل ليسـلمها أـم       
ــود      ــبا  وجن ــدور أبناءنــا مــن ض ــا إىل ص ــددون فوهاته ــوم يس ــم الي وه

 .(2)جيشنا البطل"
أن هذا البيان فيه كلمة حق أريـد بهـا باطـل  ففـي الوقـت الـذي       

ظام قاسم إىل أنه انتقده أيضُا لعدم انتقد البع  التصرفات الالمس ولة لن
جدبيته يف إبادة الكرد إبادُة تشفي غليله. ويبدو أن الكرد مل يطلعوا علـى  
هـذا البيـان ليأخـذوا منــه الـدروس والعـرب  ويتعــاملوا حبـذر مـع حكومــة        

 .1963شبا  عام  8انقالب 
                                                 

 .53  ص  ابقسالاملصدر ( 1)

  اضـــبارة حـــزب البعـــ  العربـــي 3/د/87هرات واكحـــزاب  رقـــم امللـــف م.و.د.  ملـــف املظـــا( 2)
مديريـة اكمـن العامـة       مهورية العراقية  وزارة الداخليـة    ا42/1ة االشرتاكي  رقم االضبار

   املوضوع: بيان.1962متوز  20  711العدد 
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ــة        ــارف مراقب ــد ع ــالم حمم ــام عبدالس ــل نظ ــال واص ــى أي ح عل
مجاعتــه منــذ اكيــام اكوىل النبثاقــه. ففــي ا ــادي   مصــطفى البــارزاني و

أبل  الرئي  اكول الركن مجيـل صـربي    1963والعشرين من شبا  عام 
مدير اكمن العام وزارة الداخلية بأن مصطفى البارزاني حـلب ضـيفُا لـدى    

كـم عـن قلعـة دزه    20رية جوم خركه اليت تبعـد حـوالي   حممود أغا يف ق
. كمـا أبلـ  الـزعيم إبـراهيم     (1)ضـعة أيـام  وجتول بقـرى منطقـة بشـدر لب   

فيصــل اكنصــاري قائــد الفرقــة الثانيــة مديريــة االســتخبارات العســكرية  
بتفاصيل دقيقة عـن املقابلـة الـيت أجراهـا ممثـل إذاعـة كولـون يف أملانيـا         

والــيت  31/3/1964الرربيــة مــع مصــطفى البــارزاني يف رانيــه بتــاريخ 
ن عبدالواحد ممـثاُل عـن الفرقـة    حضرها الرئي  اكول الركن عبدالرمح

الثانيــة. تضــمنت املقابلــة تســعة أســئلة أجــاب عليهــا البــارزاني بصــراحة  
ووضـوح. ننقـل أدنـاه نـص اكسـئلة مـع أجوبـة البـارزاني للوقـوف بشـكل           
دقيق على تطورات القضية الكردية يف تلك املرحلة ا ساسـة مـن تـاريخ    

 .(2)العراق املعاصر
 :الس ال اكول

هناك قتال بينكم وبني ا كومـات السـابقة وقـد انتهـى      لقد كان
القتال اآلن وباعتباركم زعيم اككـراد أرجـو أخبـاري هـل هنالـك اتفاقيـة       

القتـال  حول إيقاف القتال؟ وما هي بنود تلك االتفاقية؟ أو هل أن إيقـاف  
 ؟جرى بناءُا على اتفاق فق 

 ا ــواب:
طــامع واملصــا  لقــد اســترل بعــض اكشــخاص املررضــني وذوي امل 

الشخصــية اكحـــوال بيننــا وبـــني ا كومـــة يف زمــن عبـــدالكريم وفـــرتة    
البعثيني )وقد كان عبد الكريم رجل غـر كفـوء مدارة اكمـور وتوجيههـا     

                                                 

العــدد   م.و.د.  اضــبارة مــال مصــطفى البــارزاني  وزارة الداخليــة  مديريــة اكمــن العامــة        ( 1)
   املوضوع: مال مصطفى البارزاني.1963شبا   21  1314م.أ.ب/

ــال ( 2) ــبارة مــ ــدد    م.و.د.  اضــ ــري   العــ ــة / ســ ــة الثانيــ ــادة الفرقــ ــارزاني  قيــ ــطفى البــ  مصــ
   128/1161س/

   املوضوع: مقابلة ممثل إذاعة كولون للمال مصطفى . 1964نيسان  5
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حنو اخلر ولقد قادنا حنو الشر والفساد وأن الشـعب والعـامل يعـرف ذلـك(     
ان أال رمضـ  14الكريم وكانـت حصـيلة ذلـك ثـورة     ولقد قاوم الشعب عبد

أن البعثيني أضطرونا الستئناف القتال دفاعُا عن أنفسنا )حي  من حـق  
 [1963] تشـرين الثـاني   18الناس الدفاع عن أنفسهم( ثم جـاءت ثـورة   

حيــ  شــعرنا بــاخلر. ولقــد قــام الرجــال املخلصــون كــرئي  ا مهوريــة   
ــد      ــل قائ ــراهيم فيص ــزعيم إب ــليمانية وال ــرف الس ــوزراء ومتص ــي  ال ورئ

لثانية والزعيم عزيز ا ل  وبعض اكشـخاص اآلخـرين محـالل    الفرقة ا
التفاهم بيننا والعمل بوخالص على أبعاد اكشـخاص السـيئني واملررضـني    

 وإحالل السالم يف البالد.
 تعليــق:

مل يكتِف الصحفي بهذه امجابة بل أصر على معرفـة هـل هنـاك    
رر إجابتــه اتفاقيــة ومــا هــي بنودهــا ؟ وهنــا امــتعض املــال مصــطفى وكــ  

السابق أعاله. ودارت مناقشة باللرة العربية ثم أردف مال مصطفى قائاُل 
لنا "لقد قدمت مطالب الشعب إىل وزير الداخلية ومل تس ل هذه العبارة 

 من قبل الصحفي" حي  مل تنقل إليه باللرة اكملانية.
 الس ال الثاني:

تفاقيـة  لقد راجت هناك يف الصحف وامذاعات اكجنبية بوجـود ا 
 سرية حول إيقاف القتال بينكم وبني ا كومة فما هي بنودها السرية؟

 ا ــواب:
ــد      ــال ال توج ــائاُل "ك ــك وأردف ق ــول ذل ــت ح ــبق وأن أجب ــد س لق

 اتفاقية سرية مطلقُا" .
 الس ال الثال :

 ما هو مستقبل العالقات والتطور يف الشمال؟
 ا ـــواب:

 .مهورية ورئي  الوزراءأن هذا اكمر يرجع إىل سيادة رئي  ا 
 الس ال الرابع:

هــل هــذا  -لقــد راجــت إشــاعات حــول نيــتكم بالســفر إىل برــداد  
 ؟ا ماعة اليت سرتافقكم إىل بردادصحيح ومن هم 

 ا ـــواب:
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 هذا غر صحيح ولي  يف نييت السفر إىل برداد.
 الس ال اخلام :

 ؟مقرتحات حول أعمار منطقة كردستانهل لديكم مطالب أو 
  ـــواب:ا

 كان هذا هو طلب الشعب وقد قدمته إىل رئي  ا مهورية.
 :ادسالس ال الس

ــار     ــاعدة يف أعم ــتعدة للمس ــة مس ــا الرربي ــة أملاني ــت حكوم إذا كان
الشمال وإعادتـه عـن طريـق ا كومـة "كبنـاء املستشـفيات واملـدارس ..."        

 هل لديكم مانع حول ذلك؟
 ا ـــواب:

 إذا وافقت ا كومة ومع كل الشكر.ال يوجد لدينا أي مانع فيما 
 الس ال السابع:

 ما هو موقف إخواننا اككراد من قضية الوحدة العربية؟
 ا ـــواب:

. أن هذا لي  عائد لي ولي  لي ا ق يف أن أرد على هذا السـ ال 
 .ولكن ال مانع لدينا

 الس ال الثامن:
 ما هو رأيكم الشخصي فيما إذا تعر  العرب إىل ه وم مـن قبـل  

 دولة أجنبية؟
 ا ـــواب:

ال يوجد أي شك يف أننـا سـنقاوم ذلـك كننـا سـندافع عـن كياننـا        
 ووطننا وديننا.

 :الس ال التاسـع
ما هو اعتقادكم حول املستقبل الذي ترغبون فيه أو ا لم الذي 

 ترغبون حتقيقه بالنسبة لشخصكم؟
 ا ـــواب:

 .لقُابل مطال يوجد لدي أي حلم وال أعرف ما خيبئ يف املستق
وقد أعلم ممثل الفرقة الثانية ا هـات املسـ ولة يف كـل تفاصـيل     

 املقابلة مع ذكر تعليقاته عليها واليت تضمنت ما يلي:
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 كان مال مصطفى حذرُا جدُا يف إجابته.- 1
كــان ينقــل إجابــة مــال مصــطفى مــن اللرــة العربيــة إىل اكملانيــة  - 2

 منطقـة كركـوك. وكانـت كلمـات     الدكتور خليل العباسي مدير امرشـاد يف 
 الدكتور العباسي باكملانية تس ل بشري  مذاعته من احملطة.

لقــد كــان اســتقبال املــال مصــطفى لنــا جيــدُا حيــ  اســتقبلنا         - 3
 بالرتحاب وشكرنا على زيارتنا تلك .

لقــد طلــب مــين مــال مصــطفى أن أنقــل إىل الســيد قائــد الفرقــة   - 4
 الثانية ما يلي:

سراع يف إطالق سراح املوقوفني واحملت زين يف كل من لواء أربيـل  ام  :أواُل
ــة        ــريف اكلوي ــن متص ــل م ــأن ك ــي ب ــد أخربن ــل وق ــوك واملوص وكرك

 املذكورة ال يسرعون يف إطالق سراح املعتقلني واملوقوفني.
أخربني بأن بعض املخربني وذوي املصا  الشخصـية يراجعـون كـل      :ثانيُا

ركــوك باســتمرار وهــم يعرقلــون مــن متصــرف أربيــل واملوصــل وك
 أعمال اخلر ملصا هم الشخصية فق .

يطلــب مــال مصــطفى بوعــادة أهــالي القــرى القريبــة مــن كركــوك    :ثالثُا
والذي جرى إبعادهم عنها إىل قراهم وقد أخربني بأن أهالي القرى 

 سبق وأن راجعوا مرات عديدة ولكن بدون فائدة.
مما سبق يبدو واضحُا أن مصطفى البـارزاني أكـد ضـمنُا أن حـل     
قضية الكردية يتوقف على حسن نية اكخ اككرب "العربـي"  وأن الكـردي   
سيدافع عن أخيه العربي بفضل رابطـة الـوطن وامسـالم الـيت جتمعهمـا.      
وعلــى الــرغم مــا عانــه الكــرد مــن اضــطهاد يف عهــد حكومــة عبدالســالم   

ــارف أال أن   ــد ع ــة      حمم ــل أي ــرعيتها ومل يقب ــكُا بش ــل متمس ــارزاني ظ الب
مساعدات أجنبيـة أال عـن طريقهـا. فضـاُل عـن ذلـك فقـد كشـفت أجوبـة          
البارزاني أنه حاماُل باستمرار هموم شـعبه  ومناضـاُل عنيـدُا للـدفاع عـن      

 قضيته الوطنية العادلة.
ــام     ــران ع ــن حزي ــر م ــام  عش ــارزاني   1964ويف اخل ــه الب وج

إىل ا ـاكم العسـكري العـام ومتصـرفية السـليمانية       578الربقية املرقمـة  
 وأربيل وكركوك واملوصل والفرقتني الثانية والرابعة هذا نصها:
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"لتمتعي بوجـازة لالسـت مام والراحـة ملـدة مثانيـة أيـام خولـت الشـيخ         
ــود   ــيخ حمم ــف الش ــامالت     (1)لطي ــب واملع ــات والكت ــة الربقي ــع كاف توقي

ــاون معـــه    ــة تتعـ ــة واالعتياديـ ــودتي أرجـــو     الرمسيـ ــني عـ ــة  ـ  نـ
 .(2)امطالع"

علق العميـد رشـيد مصـلح ا ـاكم العسـكري العـام علـى الربقيـة         
 التعليق اآلتي:

"ويظهر أنه قد نصب نفسه حاكمُا ملنطقة كردسـتان وأصـبح بامكانـه    
 .(3)تعيني وكياُل له أسوة برؤساء الدول"

م بذل البارزاني كل ما بوسعه كجل أن تفهم حكومة عبـد السـال  
حممــد عــارف القضــية الكرديــة فهمــُا واقعيــُا وموضــوعيُا . فقــد قــدم يف    

مـذكرة مطولـة مكونـة مـن      1964ا ادي عشـر مـن تشـرين اكول عـام     
سبع صفحات إىل رئي  الوزراء عنوانها "إيضاح ا قـوق القوميـة للشـعب    
الكردي يف العراق" عرب يف اكسطر اكوىل منها عن حرصه الوطين الصادق 

القضية الكردية حاُل مبدئيُا بعيدُا عن االقتتال عندما ذكـر مـا   على حل 
 نصه:

"بدافع من الواجب ومن ا رص على وحدة وسالمة الشـعبني العربـي   
والكردي يف العراق نصدر بشـعور خملـص نبيـل يف كتابـة هـذه املـذكرة       
ونقـدمها عرضـُا للواقـع بكـل مـا فيــه مـن مـرارة بـروح نـ من بالســلم          

وصالن لنتائك طيبة وبعيـدة عـن رؤى الـدم الفـاجع     والعقل طريقان ي
الذي لطخ الذرى الشـم والسـهوب اخلضـر دم الشـعب ا ـر الـذي فـر         

                                                 

والـده يف  يف السـليمانية. شـارك مـع     1917هو الن ل اكصرر للشيخ حممود ا فيد ولد عـام  ( 1)
ــة آوباريــك ســنة    ــرتك ســنة  1931معرك ــزب "مجعيــة اكخــوة"    يف ت 1937  اش أســي  ح

السياسية اليت كان منه ها حترير كردستان وخاصُة من سيطرة امنكليز. أصبح نائبُا لـرئي   
. ينظـر: مـذكرات علـي    1972تويف  1946ي بعد تأسيسه عام ا زب الدميقراطي الكردستان

 .83كمال عبدالرمحن  املصدر السابق  ص 

  5/1306ني  ا مهورية العراقية  وزارة الـدفاع  العـدد   م.و.د.  اضبارة مال مصطفى البارزا( 2)
   املوضوع: برقية البارزاني.1964حزيران  20

 املصدر نفسه.( 3)
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ــه        ــا حتمل ــريم. أن م ــي  الك ــد الع ــو يري ــر يف درب اكمل وه ــه الس علي
املــذكرة مــن صــور وآراء هــي إمجــاع رأي اككثريــة الكــاثرة مــن الشــعب  

تارخيي والقانوني وإرادة ا يـاة  الكردي أنها كلمات حق يسنده الواقع ال
 .(1)بعيدة عن شوائب التشويه والتضليل"

مــن هــذا املنطلــق أكــد البــارزاني يف مذكرتــه ا ــديرة بالدراســة  
واالهتمــام نقطــةم مهمــةم محلــت الكــثر مــن اكمل واملــرارة عنــدما تعاملــت  
مجيــع ا كومــات املتعاقبــة علــى حكــم العــراق مــع الشــعب الكــردي علــى  

سة "التمييز العنصري" املتمثلـة بسـد أبـواب الوظـائف املدنيـة      أساس سيا
والعسكرية يف "وجوه اككراد إذ يوجد ما يقارب اكلف مـن كبـار مـوظفي    
الدولة وبضعة آالف من ضبا  القوات املسلحة لي  بينهم من اككـراد أال  

  فمثاُل أن وزارة الـنف   (2)اكقل القليل حبي  مل يت اوزوا أصابع اليدين"
الــيت كانــت "تضــم دائــرة امسهــا دائــرة تعريــق الشــركات النفطيــة لكنهــا   
أصبحت أخرُا دائرة تعريب الشركات النفطيـة وبـني التعريـق والتعريـب     
ــة       ــاب منطق ــذي أص ــال ال ــا امهم ــف". أم ــردي يف التوظي ــق الك ــيع ا  يض
كردســتان بســبب عــدم جديــة ا كومــة الــيت "خصصــت  ســة ماليــني 

ردستان مل يصرف منها أال بضعة آالف من الـدنانر  دينار سنويُا لتعمر ك
  وبقيـة  املخـافر والطـرق العسـكرية"   حي  تركز الصرف على إعادة بنـاء  

املبـال  ذهبـت إىل "أفـراد ا ـي  الــيت تسـميهم السـلطة بالفرسـان الــذين        
والزالوا يرهقون ميزانية الدولة مبخصصات طائلة لقـاء اسـتعدائهم علـى    

حتهــا أــم القتــل والســلب والنهــب". ومل تكتــف  حــق الشــعب الكــردي وإبا
                                                 

أشار تقريـر أمـين خـاص مـا نصـه: "لقـد حصـل املعتمـدون بصـورة سـرية علـى نسـخة مـن              ( 1)
إىل السـيد   يف صـيرتها النهائيـة   11/10/1964املذكرة اليت قدمها مصطفى البارزاني بتاريخ 

رئي  ا مهورية والسيد رئي  الوزراء حول إيضاح ا قوق القومية لاكراد يف مشـال العـراق   
وهي مطبوعة بالرونيو على شـكل كـراس باللرـة العربيـة" علمـُا أن املـذكرة طبعـت مبطبعـة         

. ينظر: م.و.د.  اضبارة مال مصطفى البـارزاني  ا مهوريـة العراقيـة  متصـرفية لـواء      خةبات
  املوضـوع:  1964تشـرين اكول   20  2113  العـدد ق.س/ سليمانية/سـري للرايـة وشخصـي   ال

 (.1مذكرة مصطفى البارزاني. أنظر امللحق رقم )

 .املصدر نفسه( 2)
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قريـة مـن    27السلطة ا اكمة بذلك  بل "نفذت عملية ته ر إذ أخلـت  
قرى أربيل من مالكيها وساكنيها من الفالحني وأعطيـت لعشـائر عربيـة    
أسكنت فيها وزودت با ماية واملال وما يعينهم على الزرع بقصد تعريب 

اقض مع القـيم العربيـة امسـالمية الـيت     املنطقة". وهو نهك شوفيين يتن
 أكدت على احرتام امنسان برض النظر عن انتمائهم القومي والديين.

أنتقد البارزاني بشـدة "االحتـاد االشـرتاكي العربـي" الـذي عدبتـه       
ا كومة أنه "التنظيم الوحيد املشروع" الذي مـن خاللـه ميـارس العمـل     

اكراد عن العمـل السياسـي "وأال   السياسي  وهذا يعين "العزل السياسي" ل
فكيف لاكراد جمال عمل سياسي كشعب غر عربي يف تنظيم ال مكان له 
فيه ؟"  وأن ا كم ا الي يريـد أن "يكـون الكـردي غريبـُا أو علـى اكقـل       
هادرُا لكرديته" أي بعبارة أكثر وضـوحُا أن ا كـم ا ـالي يريـد بـاككراد      

وفضح البـارزاني يف مذكرتـه تربيـرات    أن يكونوا "مواطنني بال حقوق". 
ا كومة عندما أكدت على أن غياب الربملان املنتخب من الشعب هـو الـذي   
ــعب        ــروعة للش ــوق املش ــاق ا ق ــو " يف إحق ــق اخل ــك ح ــها أال "متل جعل
الكردي وهو تربير غر واقعـي وغـر منطقـي ويتعـار  مـع كـل جتـارب        

  طارئُا وال كان شعبُا بال التاريخ وذلك كن "الشعب الكردي يف العراق لي
ــني      ــه"   ــت حق ــوع تثبي ــو  يف موض ــأ اخل ــى يرج ــق حت ــال ح أر  وب

 28انتخاب الربملان  وخصوصُا أن اجمللـ  النيـابي العراقـي قـد صـادق يف      
ماي  من  25على تصريح ا كومة الصادر يف  1932كانون الثاني عام 

الرمسيــة يف العــام نفســه والــذي نــص علــى "أن اللرــة الكرديــة هــي اللرــة  
الدوائر واحملاكم واملدارس يف كردستان" والتأكيد على "إدارة املنطقة مـن  
ــة      ــوق املدني ــريح أن "ا ق ــذا التص ــد ه ــد أك ــراد" . وق ــوظفني أك ــل م قب
لاكراد تعترب قوانني أساسية ال جيوز أن ينقضها أو يعارضها أي قـانون أو  

ا تعتـرب تعهـدات ذات   أنهـ نظام أو عمل رمسي ال يف حينه وال يف املستقبل و
ن فضاُل عن ذلك فقد أكدت املادة الثالثة مـن الدسـتور امل قـت    شأن دولي"

على "وجود القوميـة العربيـة    1958 كومة الرابع عشر من متوز عام 
والكرديــة علــى أســاس مــن املشــاركة يف هــذا الــوطن". كمــا أصــدر اجمللــ   

ــارف ب     ــد ع ــالم حمم ــد عبدالس ــورة يف عه ــادة الث ــوطين لقي ــمن  ال ــُا تض يان
"االعرتاف با قوق القومية للشعب الكـردي علـى أسـاس الالمركزيـة" أال     
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أنه تراجـع عـن ذلـك وأصـدر بعـد الثـامن عشـر مـن تشـرين الثـاني عـام            
 14بيانُا "مل يكن مبستوى الطمـوح الـذي كـان عليـه بعـد ثـورة        1963

 1963رمضـان   14وبيـان اجمللـ  الـوطين بعـد ثـورة       1958متوز عام 
يرد الشعب الكردي يف باب أساسي من الدستور بـل ذكـر غامضـُا     حي  مل

وعارضُا يف نص غر رئيسي وبشـكل غـر واضـح ومقبـول مطلقـُا" وهـذه       
ــديتها يف إقــرار ا قــوق القوميــة      ــدم ج ــة لع ــق ا كوم ــر ة حب إدانــة ص
املشروعة للشعب الكردي وخصوصُا أن ا كومة قد شرعت قـوانني مهمـة   

ــر  ــان الع ــة بكي ــتناد إىل  ذات عالق ــرتاكية دون "االس ــوانني االش اق مثــل الق
استفتاء شع  وبـال رجـوع إىل جملـ  نيـابي منتخـب ولكنهـا يف موضـوع        
إقرار حقوق الشعب الكردي القومية الثابتة قانونيُا ودوليُا تعك  ا  ـة  
وترجئ اكمر معتـذرة بعـدم وجـود جملـ  نيـابي منتخـب"  وهـذا حبـد         

 .(1)تساؤل عديد"ذاته "تناقض غريب يدعو إىل 
ــني     ــوة بـ ــز روح اكخـ ــد لتعزيـ ــبيل الوحيـ ــارزاني أن السـ رأى البـ
الشعبني العربي والكردي هو "تدعيم أمـاني الشـعبني يف آن واحـد بعيـدُا     
عــن كــل اكخطــار والكــوارث الــيت أعاقــت تقــدم العــراق حضــاريُا"  وقيــام 

ت على من الدستور امل قت اليت نص 19ا كومة لتعديل ما جاء يف املادة 
"ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضـمن الوحـدة العراقيـة" ليصـبح     
"ويقــر هــذا الدســتور حقــوق الشــعب الكــردي علــى أســاس ا كــم الــذاتي  
ضمن الوحدة العراقية" وذلك بتشكيل وحدة إدارية تشـمل ألويـة أربيـل    
وكركوك والسليمانية وأقضية زاخـو ودهـوك وعقـرة والعماديـة وشـيخان      

عفر وخانقني ومجيع اكقضية والنواحي اليت تسكنها أكثريـة  وسن ار وتل
وحدة "بواليـة أو حمافظـة   كردية من لوائي املوصل ودياىل وتسمى هذه ال

  على أن تدار مـن قبـل "جملـ  تنفيـذي منبثـق مـن جملـ         كردستان"
تشــريعي يســمى مب لــ  الواليــة أو احملافظــة وينتخــب أعضــائه بطريقــة 

ــل   ــن قب ــر م ــاب املباش ــ     االنتخ ــون اجملل ــتان"  و "يك ــاطنني يف كردس الق
التنفيذي مس واُل أمام جمل  الوالية أو احملافظة الـذي يكـون لـه ا ـق يف     
ح ب الثقة عنه"  و "يرتب  با كومة املركزية بواسطة رئي  املسمى 

                                                 

 .ابقسالاملصدر ( 1)
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رئي  اجملل  التنفيذي لوالية أو حمافظة كردستان"  و "خيتص جملـ   
القــوانني واكنظمــة احملليــة مدارة شــ ون    الواليــة أو احملافظــة بتشــريع   

كردستان واليت ال تتعار  مع دستور ا مهورية". ويكون واجب اجملل  
التنفيذي "تنفيـذ القـوانني واكنظمـة الـيت يشـرعها اجمللـ  التشـريعي"        
اليت تتعلق بالعدل وامدارة والشرطة والرتبية والتعليم والصحة والزراعـة  

ــرق واملواصــ  ــة  والرابــات والط ــديات والعمــل والشــ ون االجتماعي الت والبل
واكعمار وامسكان واملصايف والتب . و "تنفيذ القـوانني واكنظمـة العامـة    
الــيت تصــدرها ا كومــة املركزيــة والــيت ال تتعــار  مــع كيــان الواليــة أو  
احملافظة"  و "تعيني املواطنني واملستخدمني مدارة مجيع شـ ون الواليـة   

تكون اللرة الكردية اللرة الرمسية يف الوالية أو احملافظـة  أو احملافظة" و "
 .(1)مع استخدام اللرة العربية ومراعاة حق اكقليات يف استعمال لراتها"

وضح البارزاني يف مذكرته امطـار العـام للشـ ون املاليـة حملافظـة      
كردستان واليت تتكون من املوارد احمللية والضرائب والرسـوم الـيت جتبـى    

ومــا تتخصصــه أــا ا كومــة املركزيــة مــن قــرو  ومــنح تتفــق   داخلــها
وعدد سكانها فضاُل عن حصص كردستان مـن واردات الكمـارك واملطـارات    

 واملوانئ وعائدات النف . 
أمــا الشــ ون العســكرية حملافظــة كردســتان فتــتم عــن طريــق        
"حتويل فصائل اكنصار الوطنية إىل قوة نظامية باسـم الـدرك أو حـرس    

ــدود و ــاء     ا  ــع أبن ــ دي مجي ــى أن ي ــلح"  عل ــف مس ــرين أل ــدها بعش حتدي
ــبا       ــبا  وض ــودة "الض ــدودها"  وع ــمن ح ــم ض ــة العل ــتان "خدم كردس
الصــف وا نــود املطــرودين واحملــالني علــى التقاعــد مــن اككــراد كســباب   
سياسية وقومية إىل وظائفهم واعتبـار مـدة خـدمتهم يف صـفوف فصـائل      

الرتفيـع والتقاعـد"  و "يسـتخدم    اكنصار الوطنيـة خدمـة فعليـة لرـر      
أبناء الوالية أو احملافظة من الضبا  وضبا  الصف وا نـود يف الوحـدات   
العســكرية يف الواليــة أو احملافظــة يف غــر حــاالت ا ــرب إذا مســح املــالك   
بذلك"  وقبول طلبة كردستان يف امل سسات العسكرية  وال جيوز للحكومة 

ــة   ــام العرفي ــالن اكحك ــة إع ــوات    املركزي ــال ق ــتان أو إرس ــة كردس يف منطق
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عسكرية أضافية أا  أو إجراء مترينات عسكرية داخل منطقـة كردسـتان   
أال بعــد حصــول موافقــة اجمللــ  التشــريعي أو بنــاءُا علــى طلــب اجمللــ     

 .(1)التنفيذي
ومن أجل ضمان حقوق اكقليـات يف منطقـة كردسـتان فالبـد أن     

ظة واجملل  التنفيذي وغرهـا بنسـب   يكون أم متثيل يف الوالية أو احملاف
 .(2)عادلة

ــب      ــون نائ ــه أن يك ــارزاني يف مذكرت ــب الب ــرى  طال ــة أخ ــن جه م
ــون     رئــي  ا مهوريــة كرديــُا ينتخــب مــن قبــل اجمللــ  التشــريعي  ويك
ــوزراء      ــرئي  ال ــُا ل ــة نائب ــة املركزي ــة يف ا كوم ــة أو احملافظ ــكان الوالي لس

إىل ســكان العــراق  ويكــون وعــدد مــن الــوزراء يتناســب مــع نســبة ســكانها 
نسبة املوظفني اككراد يف الوزارات وامدارات املركزية متناسـبة مـع سـكان    
الواليــة أو احملافظــة  ويقبــل يف جامعــة برــداد واملعاهــد العاليــة العراقيــة   
والبعثات والزماالت واملنح الدراسـية عـددُا مـن طلبـة كردسـتان يتناسـب       

 لعاشرة من مذكرة البارزاني على:  . ونصت الفقرة ا(3)مع نسبة سكانها
"يعترب باطاُل كل نـص تشـريعي مهمـا كـان مصـدره إذا كـان مـن شـأنه         
تقييد حقوق الشعب الكردي القومية والدميقراطية وتضـييق جمـاالت   

 .(4)متتعه بها"
لقد حدد البارزاني السبل الصحيحة لتنفيذ مـا جـاء يف مذكرتـه    

متسـاوي مـن الطـرفني لسـن     وذلك عن طريق تكوين  نة مشرتكة بعدد 
قانون تشكيل الوالية أو احملافظة وانتخـاب جملـ  يف مـدة أقصـاها أربعـة      
أشهر من تاريخ املوافقة على الشروع   وأن تصدر الل نة قوانينُا وأنظمـة  
لتعزيز "الثقة بني الطرفني وتقوية أواصـر اكخـوة بـني العـرب واككـراد      

تصاصـــات والواجبـــات  وحتاشــي كـــل خـــالف أو ســـوء تفســر حـــول االخ  
ــة إىل     ــات عادل ــدفع تعويض ــام ب ــبة للقي ــال  مناس ــيص مب وامســراع بتخص
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مجيــع أفــراد فصــائل اكنصــار الوطنيــة وتوزيعهــا علــيهم مــن قبــل  نــة  
خاصـــة مشـــرتكة  واصـــيص تعويضـــات ماديـــة إىل مجيـــع املتضـــررين  
باكموال واكرواح بسبب حـوادث كردسـتان وإعـادة العشـائر العربيـة الـيت       

سكنها البعثيون يف منطقة كردستان إىل أماكنها اكصلية  وإعادة أصـحابها  أ
الشرعيني إليها  وإعادة مجيع املوظفني املسـتقيلني واملفصـولني واحملـالني    
على التقاعد بسبب حوادث كردستان إىل وظائفهم مع تعويض عمـا  ـق   
 بهم من أضرار واعتبار مدة انقطاعهم عن اخلدمة خدمة فعليـة لرـر   

مـن السـالح وإعـادتهم إىل       وحل الفرسان وجتريـدهم (1)الرتفيع والتقاعد
  وامســراع بــوطالق ســراح مجيــع املوقــوفني واحملكــومني بســبب   أمــاكنهم

حوادث كردستان  وإصـدار العفـو العـام عـن مجيـع احملكـومني واملعـتقلني        
 .(2)واملبعدين السياسيني يف العراق

املــادة اكوىل مــن الدســتور  وطالــب البــارزاني يف مذكرتــه بتعــديل
ــة        ــة العربي ــن اكم ــزء م ــي ج ــعب العراق ــى أن الش ــت عل ــيت نص ــت ال امل ق
وتعديلها إىل ما يلي: "الشعب العربي يف العراق جزء مـن اكمـة العربيـة"     
وإضــافة املــادة التاليــة علــى الدســتور امل قــت "تتطــور القوميــة الكرديــة   

بية من النـواحي السياسـية   بنف  املستوى الذي تتطور فيه القومية العر
واالقتصــادية والثقافيــة  وضــمان حقــوق اكقليــة الكرديــة خــارج حــدود   
والية أو حمافظة كردسـتان ومسـاواتها يف ا قـوق والواجبـات مـع غرهـم       
مــن املــواطنني". وأخــرُا يف حالــة قيــام وحــدة أو احتــاد بــني ا مهوريــة   

ــر "تصــبح واليــة أو حم   ــي آخ ــر عرب ــتان العراقيــة أو أي قط افظــة كردس
إقليمُا" يتمتع بنف  ا قوق اليت تتمتع بها اكقـاليم املكونـة للوحـدة أو    

 .(3)االحتاد وتلزم بنف  واجباتها"
ويف الواقــع أن كــل مــا تضــمنته مــذكرة البــارزاني هــي مطاليــب   
مشروعة ناضلت كـل شـعوب العـامل يف مشـارق اكر  ومراربهـا مـن أجـل        

عقـل وا كمـة لتنفيـذها إىل واقـع عملـي      حتقيقها  ولو اتبعـت ا كومـة ال  
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ملموس لت نب العراق الكثر من الدماء اليت سالت فيمـا بعـد وكـثر مـن     
 اكموال اليت هدرت يف حوادث كردستان ولكن ال حياة ملن تنادي.

بعـــد أن درســـت ا كومـــة مـــذكرة البـــارزاني توصـــلت إىل عـــدة 
الوطنيــة مقرتحــات أرســلتها إليــه عــن طريــق مســعود حممــد الشخصــية    

مــع العلــم  أن  1964الــذي كــان وزيــرُا للدولــة عــام  (1)الكرديــة املعروفــة
التقارير اخلاصة اليت عثرنا عليها مل تشـر إىل مضـمون املقرتحـات  ولكـن     
هناك تقريرُا خاصُا أشار إىل أن مصطفى البارزاني قد "أنفعل من أسـلوب  

دون البقـاء   تقديم املقرتحات" وأمـر مسـعود حممـد العـودة إىل كويسـن ق     
يف رانيه على أن يرسل له ا واب الحقُا. كان جواب البارزاني هو التأكيـد  
على ا كومة بتنفيذ كافة الفقـرات الـواردة يف مذكرتـه وذلـك مـن أجـل       

  وسـتكون  سـألة الكرديـة برمتهـا يف العـراق"    خلق "جوُا مالئمُا لدراسة امل
ر مجيعـُا يف طريـق   "دافعُا لنا لكي خنطو أكثر من خطوة واحدة لكي نس

اكخوة واملساواة بني العرب واككراد وغرهم مـن املـواطنني يف ا مهوريـة    
  ي يعمها اخلر والرفـاه وامصـالح"  العراقية اليت نعمل وإياكم جاهدين لك

وبــدون ذلــك  قــد "يضــر املصــلحة العامــة الــيت هــدفنا وهــدفكم وهــدف   
 .(2)مجيع املخلصني أذا الوطن"

مــة لــدعوات البـارزاني الوطنيــة والــيت اتســمت  مل تسـت ب ا كو 
بالعقالنية واملوضـوعية  بـل أصـرت علـى إهمـال القضـية الكرديـة إهمـااُل         
تامُا اكمر الذي أدى إىل تفاقم اكزمة يف كردسـتان الـيت وضـحها البـارزاني     

                                                 

" ينتمــي إىل أســرة كــوراني وهــي مــن أعــرق اكســر الكرديــة  2001-1919مســعود حممــد "( 1)
. انتمى إىل ا زب الـدميقراطي  . عمل قاضيُا1945. خريك كلية ا قوق عام العلمية الفقهية

ممـثاُل عـن مدينـة     1953الكردستاني يف بداية تأسيسه. أصبح عضوُا يف جملـ  النـواب عـام    
. أصبح عضـو  كرد"  و "لسان النة مثل "التفسر البشري للتاريخ"كويسن ق. له م لفات رصي
. أصبح وزيرُا للدولة يف عهد 1958متوز  14ح الزراعي بعد ثورة الل نة العليا لقانون امصال

ود حممــد عبدالسـالم حممــد عــارف. ينظـر: محيــد املطبعــي  عراقيــون يف ألـواح امبــداع: مســع   
 .2003تشرين الثاني  19  1666العدد     برداد"الزمان")جريدة( -صوت ا رية  
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 .1964تشرين اكول  21  7/3093
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يف رسالة أرسلها بواسـطة ممثلـه عكيـد صـديق بتـاريخ التاسـع عشـر مـن         
ــام   ــانون اكول ع ــي      إ 1964ك ــارف رئ ــد ع ــالم حمم ــن عبدالس ــل م ىل ك

ا مهوريــة وطــاهر  يــى رئــي  الــوزراء وصــبحي عبدا ميــد وزيــر        
الداخلية عندما أعلمهم بأن خـانقني قـد شـهدت "جـوُا متـوترُا مشـحونُا       
باالعتقاالت وضرب املواطنني علنـُا"  مـع فـر  حصـار اقتصـادي حيـ        

السـيارات إىل اخلـارج"    "منع خروج السكر والشاي واملواد الرذائية وحتـى  
وأن هـذا التـوتر قـد يـ دي إىل "إشـعال نـار الفتنـة ثانيـُة" علمـُا أننـا قــد           
"أصــدرنا اكوامــر إىل مســ ولينا بعــدم القيــام بــأي عمــل بشــأنه امخــالل    
باكمن"  و "ضرورة ضب  اكعصاب واااذ ا ذر وا يطـة"  ومـن أجـل    

مجيع مس ولي املفـارز   إحالل السالم يف خانقني يتطلب من ا كومة نقل
العسكرية يف خانقني واليت متيزت أعماأم من قتـل واسـتفزاز املـواطنني    

 .(1)وإحالل حملهم عناصر رزينة وحريصة على "مصلحة ا مهورية"
علق حممد رشاد ا مامي متصـرف لـواء السـليمانية علـى رسـالة      

 .(2)البارزاني بهام   عنوانه "هذا كذب  وخمتلق"
ر مـــن شــهرين أجابـــت ا كومــة علـــى رســـالة   بعــد مـــرور أكثــ  

البارزاني   والذي كانـت حسـب وجهـة نظـر البـارزاني عبـارة عـن حلـول         
مرحلية وتقليدية مل تبِ  ا كومـة مـن ورائهـا أال كسـب الوقـت لصـا ها       

 وهذا ما ملسناه يف تعليق البارزاني اآلتي:
د "أمــا النقــا  الــيت وضــعتها ا كومــة  ــل مشــكلة الشــمال فأننــا جنــ  

صعوبة كربى يف املوافقة عليها كن االلتزامات الواردة فيها هي أكثر مبـا  
ــن وراء      ــردي م ــعب الك ــا الش ــان ينتظره ــيت ك ــوق ال ــن ا ق ــاس م ال يق
ثورته. وأننا نرى يف حماولة فرضها علينا نوعُا من التع يز والتطـرف  

ليـه  اليت طاملا اتهمنا به اكخوان املسـ ولون يف ا مهوريـة العراقيـة. وع   
فأننــا نتطلــع إىل أن تعيــد ا كومــة النظــر يف حلوأــا املقرتحــة بشــكل   
ي من ا د اكدنى من مطالب الثورة الكردية و فـظ يف الوقـت نفسـه    

                                                 

  رايـة وشخصـي  م.و.د.  اضبارة مـال مصـطفى البـارزاني  متصـرفية لـواء السليمانية/سـري لل      ( 1)
   املوضوع: رسالة البارزاني مصطفى.1964كانون اكول عام  29  2658العدد ق س/

 املصدر نفسه.( 2)



93  

ــالح        ــر وص ــه خ ــا في ــة مل ــعب الوطني ــدة الش ــزز وح ــة ويع ــة الدول هيب
 .(1)املواطنني مجيعُا"

ما  ملـه  مل تفهم السلطة ا اكمة الدوافع ا قيقية للبارزاني  و
يف عقلــه وقلبــه مــن نيــة حســنة وســليمة يف ا فــاظ علــى وحــدة الــرتاب  
العراقي وعدم التفري  به حتت أي ضر  كان  لذلك ظلت تلك السلطات 
اشـــى حتركـــات البـــارزاني وتتعامـــل معهـــا حبـــذر  كـــبر. فقـــد أبرقـــت  

ــواء أربيــل برقيــة بتــاريخ    إىل الفرقــة الثانيــة  4/1/1965متصــرفية ل
 اخلية ذكرت فيها ما نصه :ووزارة الد

ال مصـطفى البـارزاني قـد اختفـى     املـ "تلقينا معلومات غر م كدة بأن 
من منطقة رانية قبل بضعة أيـام نرجـو التأكـد مـن صـحة اخلـرب مـن        

 .(2)باقي املراجع"
بعد مرور ثالثة أيام فق  على الربقية أكد املقـدم الـركن رشـيد    

اختفـاء مصـطفى البـارزاني    حمسن مدير اكمن العـام بعـدم صـحة إشـاعة     
حي  واجهه متصرف لواء السـليمانية وبصـحبته مـدير أمـن السـليمانية      

3/1/1965عندما قاما رولـة تفتيشـية يف رانيـه عصـر يـوم      
حيـ    (3)

أكد مصطفى البارزاني أما "ش به االعتداء اكخر الذي وقع على دورية 
نة حتقيقية مـن  ا ي  يف منطقة دربندخان"  م كدُا أما "أنه شكل  

ممثليه يف السليمانية مكونة من عكيد صديق وصا  بك مران"  وأبـدى  
"اســتعداده للتعــاون التــام للقــبض علــى الفــاعلني وتــأديبهم"  و "اعــرتف 

  مثلما هو "موجود حتـى يف  ود عناصر خمربة يف صفوف مجاعاته"بوج
ويسـعون  من ال يروق أم اكمن واالسـتقرار   صفوف املس ولني ا كوميني

                                                 

م.و.د.  اضبارة مال مصطفى البارزاني  مذكرة مصطفى البارزاني معنونـُة إىل متصـرف لـواء    ( 1)
 .15/2/1965السليمانية بتاريخ 

  20متصرفية لواء أربيل/ سري وعلى الفـور  العـدد   م.و.د.  اضبارة مال مصطفى البارزاني  ( 2)
   املوضوع: إشاعة اختفاء املال مصطفى البارزاني. 1965كانون الثاني  4

م.و.د.  اضبارة مال مصـطفى البـارزاني  ا مهوريـة العراقيـة  وزارة الداخليـة  مديريـة أمـن        ( 3)
  املوضــوع: إشــاعة 1965كــانون الثــاني  7  25/138ي وعلــى الفــور  العــدد ق ع/العامة/ســر

 اختفاء مال مصطفى البارزاني.
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  و "بـني أنـه ال يريـد    الفـ  والقالقـل السـتئناف القتـال"    دائمُا إىل إثـارة  
االنفصال بل أمنـا يريـد ضـمانُا  فـظ أرواحهـم وشـرفهم وأمـواأم   وأن        
القصد من طلب ا كم الذاتي هو الضمان التام أم كما هو املعمول بـه يف  

فييت"  اكمـر الـذي   كل من احتاد سويسـرا وأملانيـا وبل يكـا واالحتـاد السـو     
يتطلب من ا كومة أن تعرب عن حسن نيتها جتاه تنفيذ مطاليـب الكـرد   
املشروعة وذلك بوصدار أوامر ت كد على "ترحيل العشـائر العربيـة الـيت    
أســكنتهم يف القــرى الكرديــة يف كركــوك وأربيــل"  أن "بــاب كركــر وتلــك  

يزيــة"  و القــرى هــي كرديــة باكصــل كمــا هــو مثبــت يف اخلــرائ  امنكل   
"امســـراع يف التعـــويض واملعونـــات بصـــورة عادلـــة دون اقتصـــارها علـــى  

وإصـدار العفـو    (1)الفرسان املوالني للحكومة"  و "امسراع يف حل الفرسان
العام عن الس ناء السياسيني كافة". وبهـذا تثبـت ا كومـة لنـا علـى أنهـا       

اليــني "عادلــة ومتســاحمة وتعمــل خلــر اجملمــوع  ال أن اصــص ثالثــة م 
 . (2)دينار لشراء الذمم واغتياله"

أكــد متصــرف لــواء الســليمانية ومــدير اكمــن يف اللــواء ملصــطفى  
البارزاني أن "املعلومات اليت وصلته يف هذا الشـأن عاريـة عـن الصـحة وال     
أساس أا من ا قيقة وما هي أال أضاليل ودسائ   وكهـا املخربـون ممـا    

 .(3)ال ذمة أم وال ضمر"
  أن حكومـة عبدالسـالم   يقية تارخيية البـد امشـارة إليهـا   قمثة ح

يسـود اأـدوء يف   حممد عارف كانت تهمـل القضـية الكرديـة متامـُا عنـدما      
  ولكــن عنــدما يــزول هــذا اأــدوء  تتظــاهر ا كومــة  كردســتان نوعــُا مــا

با دبيــة يف حــل القضــية الكرديــة وهــذا مــا حصــل فعــاُل عنــدما أنف ــر   
حيــ  أرســلت ا كومــة مســعود   1965آذار عــام  الوضــع يف كردســتان يف

حممد وزير الدولة ممثاُل عنها للتفـاو  مـع البـارزاني وشـرح لـه وجهـة       
 6/3/1965النظــر الرمسيــة. وفعــاُل   اللقــاء بينهمــا يف رانيــه بتــاريخ 

                                                 

 يقصد )فرسان صالح الدين( املرتزقة الكورد. )املراجع(( 1)

/سـري للرايـة وشخصـي       متصـرفية لـواء السليمانية  مـال مصـطفى البـارزاني   م.و.د.  اضبارة ( 2)
   املوضوع: زيارة قضائي رانيه وبشدرة.1965كانون الثاني  5  21العدد ق س/

 املصدر نفسه.( 3)
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والذي أسفر عن نتائك إجيابية أكدها مسعود حممد يف برقيته اليت بعثهـا  
 عندما ذكر ما نصه : 7/3/1965إىل رئي  الوزراء بتاريخ 

ــا        ــه م ــ  من ــة ومل أمل ــه املختلف ــف روانب ــُا للموق ــه تفهم ــدت من "وج
يستعصي على ا ل عند توفر ا ـو الصـا  بتـداول مـع أهـل الـرأي يف       

 .(1)املنطقة"
ــا     ــها أال أنه ــة ممثل ــاء يف برقي ــا ج ــة مل ــت يب ا كوم ــداُل أن تس وب

صعيد محلتها العسـكرية يف  اعتربت موقف البارزاني ضعفُا  فعمدت على ت
منطقة كردستان عندما واصـلت قطعاتهـا العسـكرية تقـدمها وخاصـُة يف      
"مــنطقيت دهــوك وشــيخان يرافقــه قصــفُا باملدفعيــة والطــائرات بشــكل   
يعار  اتفاقية إيقاف أطالق النار"  و "أن االستمرار على ذلك يضـطرنا  

برقية البـارزاني الـيت   للرد بوجراءات مماثلة" طبقُا للمعلومات الواردة يف 
أرسلها إىل رئي  الوزراء ووزير الداخلية بتاريخ الثاني عشر من آذار عام 

1965
(2) . 

مل يكتــف البــارزاني بــذلك  فقــد وجــه رســالة إىل العميــد الــركن  
ــام      ــان ع ــن نيس ــاريخ اكول م ــل بت ــواء أربي ــرف ل ــداملنعم متص  1965عب

ســتان حيــ  " ــاول أعلمــه فيهــا بــالظروف الدقيقــة الــيت متــر بهــا كرد 
املررضـون والدساســني مشـعال نــار الفتنــة"  وأن ذلـك لــي  يف "مصــلحة    
هذا البلد" لذا فأن الواجب  تم على مجيـع املخلصـني مـن "أمثـالكم أن     

 .(3)يبذلوا همتهم مطفاء نار الفتنة برية الوصول إىل حل سلمي"
ة كما أرسل البارزاني رسائل مماثلة إىل كـل مـن رئـي  ا مهوريـ    

ورئــي  الــوزراء وفــ اد الركــابي بواســطة أبــن أخيــه الشــيخ عبدالواحــد    
اهلل طبقـُا للمعلومـات الـواردة يف    أمحد البارزاني وأبنه الشـيخ عبيـد  الشيخ 

                                                 

  6755العـدد    وزارة الداخلية  شـعبة املخـابرات السـرية     م.و.د.  اضبارة مصطفى البارزاني( 1)
 .  املوضوع: برقية1965آذار  13

 املصدر نفسه.( 2)

ــام      ( 3) ــان ع ــن نيس ــاريخ اكول م ــارزاني بت ــذكرة الب ــارزاني  م ــطفى الب ــال مص ــبارة م م.و.د.  اض
1965. 
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ــواء أربيــل إىل وزارة الداخليــة    ــرف ل ــلها متص ــيت أرس ــة ال ــ  (4)الربقي   حي
ي  أعلمهم البارزاني بأن "هناك عشرات اكلوف مـن العوائـل الكرديـة تعـ    

يف ا بال والكهوف يفتك بهم املر  وا وع ولكن املسـ ولني ا كوميـون   
 K.E.Rال يقومــون بتوزيــع "املســاعدات العينيــة املقدمــة مــن منظمــة   

اكمريكية للشعب الكردي"  بل توزع على "الفرسـان وغرهـم مـن الـذين     
ال يزالون يرهقون خزينة الدولة برواتبهم وخمصصاتهم الباهضـة كـأنهم   

ــم ا ــا"  ه ــردوا منه ــراهم وش ــت ق ــذين حرق ــرف  (1)ل ــه ص ــان وج   و "إذا ك
املسـاعدات اخلارجيــة للشــعب العراقـي بهــذا الشــكل فكيـف يكــون يــا تــرى    
صرف املبال  ا كومية اليت يقال أنها خصصـت كعمـار الشـمال وتعـويض     
املتضررين من أبنائه؟"   لذا فأن هذا اكسـلوب "يضـر مبصـلحة ا كومـة     

ضر مبصلحة الشـعب الكـردي" و "يتعـار  مـع أبسـ       ومسعتها أكثر ما ي
املبادال امنسانية اكمر الذي يتطلـب مـن ا كومـة معا ـة هـذه القضـية       

 . (2)"بروح إسالمية حي  ال تفريق فيها وال متييز"
كان أمرُا طبيعيُا أن تنفي السلطة ا اكمة كل ما ذكره البارزاني 

هـا "سـاهرة علـى أعمـار الـبالد      يف رسالته نفيُا قاطعُا عندما أكدت علـى أن 

                                                 

نيسـان   2  18/694ة مال مصطفى البـارزاني  متصـرفية لـواء أربيـل  العـدد ق س/     م.و.د.  اضبار( 4)
1965. 

يف تصــريح الحــق لعبــدالعزيز العقيلــي وزيــر الــدفاع يف حكومــة عبــدالرمحن حممــد عــارف   ( 1)
ــاريخ   ــد بت ــحيفة اللومون ــات    9/10/1968لص ــت ا كوم ــمال" كلف ــرب الش ــى أن "ح ــد عل أك

" ســة ماليــني فرنــك فرنســي علــى اكقــل".   1968-1961العراقيــة خــالل ســبع ســنوات  
مقتب  من: حسن السعيد  نواطر الررب. صفحات من ملف عالقة اللعبة الدولية مـع البعـ    

. مـع العلـم أن اكسـتاذ فـ اد     196  ص 1992  الطبعـة اكوىل  بـروت   1968-1948العراقي 
ال لـه "أن حـرب   عارف قد ذكر لي أن الفريق عبدالرمحن حممـد عـارف رئـي  ا مهوريـة قـ     

الشـمال تكلــف ميزانيـة حكومتــه ربـع مليــون دينـار يوميــُا" مقابلـة مــع اكسـتاذ فــ اد عــارف       
 .7/11/2003بتاريخ 

م.و.د. اضــبارة مــال مصــطفى البــارزاني  وزارة الداخليــة / شــعبة املخــابرات الســرية  العــدد    ( 2)
 .1964كانون اكول  30  839
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ومصلحة املواطنني كافة" وأن املساعدات توزع على "املتضررين والفقـراء  
 .(3)واحملتاجني دون متييز أو تفريق"

وبرية تعزيز وحدة الصف الكردي   وجه البـارزاني نـداءُا إىل املرـرر    
أن  بهم من أبناء شعبه موضحُا أم "أن الدعاية ا كومية الكاذبة اسـتطاعت 

ترفل قسمُا من أبناء الشـعب الكـردي البطـل وخـدعهم بأكاذيـب مضـللة بـأن        
ثــورة شــعبنا الكــردي هــي ملصــلحة فئــة معينــة ولــي  دفاعــُا عــن حقوقنــا   
وأهـــدافنا فاســـت اب قســـم إىل تلـــك الـــدعايات ا كوميـــة املررضـــة وبـــدأت  
تسخرهم كغراضها وأهـدافها ومحلـوا السـالح ضـد أبنـاءهم وأقربـائهم حتـت        

ر شعارات وأمساء براقة كاسم )فرسان صالح الدين( لننظـر بعـني العقـل    ستا
وا كمة ولنعلم مجيعـُا حقيقـة واحـدة وهـي أن بقـاء فرسـان صـالح الـدين         
مــرتب  متامــُا ببقــاء واســتمرار ثــورة شــعبنا الكــردي كن ا كومــة القاســية  

بـادة  تنظر إىل مجيع اككراد كائنُا من كانوا بنظرة واحدة وهي تعمـل علـى ا  
اككــراد مجيعــُا دون تفريــق أو متييــز" لــذا يتطلــب مــن مجيــع املرــرر بهــم   
العــودة إىل الصــف الــوطين واالخنــرا  إذا مــا رغبــوا "ضــمن صــفوف جــي    
الثورة الكردستاني بكـل فخـر واعتـزاز"  و "أن القيـادة العامـة لثـورة شـعبنا        
الكــردي البطــل" ستصــرف النظــر عمــا ســلف وتعاهــدكم با فــاظ علــى         

 والكم وأوالدكم وسالمتكم"  وختم البارزاني نداءه بالعبارة اآلتية:  "أم
"أنكم مدعون مجيعُا للعودة إىل طريق شـعبكم الكـردي ... وكلنـا أمـل     
أن تســــت يبوا لنــــدائنا هــــذا والعــــودة إىل طريــــق الصــــواب خلدمــــة  

 .(1)كردستان"
مــن جهــة أخــرى  أخــرب صــالح الــدين داود مــدير أمــن منطقــة    

لفرقـة الثانيـة بـأن مصـطفى البـارزاني ذهـب إىل منطقـة        كركوك قيادة ا
بن وين ومك  ليلة واحدة بدار الشيخ قادر الشـيخ طـه الكاتـب يف قريـة     

  وليلة ثانية بـدار محـه   جوليه التابعة لناحية الكرمك يف قضاء بن وين
                                                 

كــانون الثــاني  4  85زاني  متصــرفية لـواء الســليمانية  العـدد   م.و.د.  اضـبارة مــال مصـطفى البــار  ( 3)
1965. 

ــدد    ( 1) ــة  العـ ــري للرايـ ــواء املوصل/سـ ــارزاني  متصـــرفية لـ ــبارة مـــال مصـــطفى البـ  م.و.د.  اضـ
   املوضوع: نشرة . 1965تشرين الثاني  17   4177ق س/
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  وليلـة ثالثـة بـدار حممـد بـك كـوالر وقـد "اتصـل با كومـة          رشيد خان
ــتطاع أن  ــة واس ــل      اميراني ــع كام ــو م ــة برن ــة بندقي ــى ثلثمائ ــل عل  ص

 .(2)اعتدتها"
وبعد مرور شهر تقريبُا علـى هـذه املعلومـات  أخـرب عبـد املـنعم       
املصــرف متصــرف لــواء أربيــل  وزارة الداخليــة بــأن مصــطفى البــارزاني   

لباني قد غادرا املنطقة الشمالية قبل عدة أيـام إىل لنـدن عـن    اوجالل الط
 .  (1)ى بعض املساعداتطريق إيران للتفاهم عل

  أبل  سعيد الشيخ متصـرف لـواء   1966ويف الثامن من آذار عام 
املوصل وزارة الداخلية بأن مصطفى البارزاني اتصل بالسفر اكمريكي يف 
ــايا       ــى قض ــوا عل ــريكيني ليطلع ــحفيني أم ــال ص ــه "إرس ــب من ــران وطل إي

حفيني . وقـد زعمـت السـلطة ا اكمـة أن الصـ     ملتمردين يف مشال الـوطن" ا
قــد وصــلوا إىل كردســتان "وجتولــوا يف املنــاطق ا بليــة وأطلعــوا علــى        
تنظيمهم وتسليحهم كما زاروا املعـتقالت املوجـودة لـديهم وسـ لوا أمسـاء      
املعتقلني لديهم من عسكريني ومدنيني مع عناوينهم ومـدة اعتقـال كـل    

ة منهم"  وقد عدب متصرف لواء املوصل سلوك البارزاني هذا عمالة واضح
. وهو حكم  غريب حقُا لكون يتناقض مع كـل جتـارب التـاريخ    (2)كمريكا

كنه لو أخذنا هذا ا كم مببدأ القياس الذي اتبعه متصـرف لـواء املوصـل    
لكان مجيع رؤوساء وملوك العامل عمالء كمريكا كنه ال يوجد من بيـنهم  

 من مل يلتق بصحفي أو مس ول أمريكي.
خــا  عســر يف عهــد عبدالســالم ظلــت القضــية الكرديــة متــر مب

حممد عارف الذي حاول بكل الوسائل إجهاضـها أال أنـه فشـل فشـاُل ذريعـُا      

                                                 

 25  5811العـدد  م.و.د.  اضبارة مال مصطفى البـارزاني  مديريـة أمـن منطقـة كركـوك        ( 2)
   املوضوع: معلومــات .1965تشرين الثاني 

ــدد       ( 1) ــة  العـ ــري للرايـ ــواء أربيل/سـ ــرفية لـ ــارزاني  متصـ ــطفى البـ ــال مصـ ــبارة مـ  م.و.د.  اضـ
   املوضوع: معلومـات .1965كانون اكول عام  28  18/3124ق س/

واء املوصل/ســـري م.و.د.  اضــبارة مــال مصــطفى البـــارزاني  وزارة الداخليــة  متصــرفية لــ      ( 2)
   املوضوع : معلومـات . 1966آذار  8  805وشخصي  العدد ق س/
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 عندما أصر الشعب الكردي على مواصلة نضـاله الـوطين املشـروع يف عهـد    
 عبدالرمحن حممد عارف .
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 زاني يف عهد نضال الشعب الكردي وموقع البار
 :1968متوز  17 - 1966نيسان  17عبدالرمحن حممد عارف 

 
حاول نظام عبـدالرمحن حممـد عـارف منـذ وقـت مبكـر بوجيـاد        
حل مناسب ومبدئي للقضية الكردية. فبعد مرور أكثر مـن ثالثـة أشـهر    

 29تقريبــُا علــى حكمــه أعلــن عبــدالرمحن البــزاز رئــي  الــوزراء بيــان   
يف مواده االثنيت عشرة على االعرتاف با قوق الذي أكد  1966حزيران 

القوميـــة للكـــرد  واالعـــرتاف الرمســـي باللرـــة الكرديـــة إىل جانـــب اللرـــة  
العربية  ومتثيل اككراد باجملل  الوطين املقرر انتخابـه  وإشـراك اككـراد    
يف املناصب ا كومية كافة  ومنحهم املنح الدراسـية والبعثـات إىل اخلـارج     

لوظائف يف املناطق الكردية لرـر اككـراد أال إذا كـان ذلـك يف     وعدم إعطاء ا
مصلحة املنطقة  وإصـدار العفـو العـام عـن مجيـع الـذين اشـرتكوا بأعمـال         
ــرد املـــدنيني والعســـكريني إىل    ــمال  وعـــودة املـــوظفني الكـ العنـــف يف الشـ
ــالم      ــد أحـــالل السـ ــان إىل مراكـــزهم عنـ ــوة الفرسـ ــودة قـ ــائفهم  وعـ وظـ

  وإعــادة مجيــع امله ــرين إىل املنــاطق  لعمــار الشــماواصــيص اكمــوال ك
 . (1)الكردية

 1966وعلى الرغم من ترحيب البـارزاني ببيـان حزيـران عـام     
أال أنه كان مقتنعُا متامُا بأن ا كومة غـر قـادرة علـى ترمجتـه إىل واقـع      

                                                 

 : الـدكتور حممـد كـريم املشـهداني      ينظر 1966حزيران  29صيل عن بيان للمزيد من التف( 1)
  برــداد  1968متـوز   17يف العـراق حتـى ثـورة    عبـدالرمحن البـزاز دوره الفكـري والسياسـي     

 .196-194  ص2002
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عملي ملموس وذلك بسبب تطورات السياسية اليت شهدتها مرحلـة حكـم   
استطاعتها للتعامل معها بـروح وطنيـة صـادقة    عدم عبدالرمحن عارف و

اكمــر الــذي دفــع    ممــا جعلتهــا أن تكــون حكومــة ضــعيفة إىل حــد كــبر  
البارزاني كن يرسل رسالة إىل كل من شيخ حسني بوسكيين وعلـي حسـن   

أغا البشدري ولطيـف الشـيخ حممـود ا فيـد      [حممود] أغا مشكور ومحود
حيــ  ألــزمهم حبضــور االجتمــاع  وبعــض أنصــاره مــن الضــبا  البــارزين  

للتباح  معهـم حـول وضـع الـبالد يف عهـد       1/8/1966املقرر عقده يف 
حكومة عبدالرمحن حممـد عـارف الـذي وصـفها بأنهـا حكومـة "ضـعيفة        
جـدُا ومـن احملتمـل وقـوع انقــالب عسـكري ويف حالـة وقوعـه ســي دي إىل        

م اكسـلحة  واالستماع إىل رأيهم "حول تسـلي عواقب خطرة بالنسبة أم"  
. وقد أكدت الوثائق اليت (1)إىل ا كومة اليت تطالبهم حاليُا بتسليمها أا"

 بني أيدينا أن االجتماع قد عقد يف املوعد املـذكور أعـاله أال أنهـا مل تـبني    
 . لنا عن النتائك اليت أسفر عليها

على أي حال  تعامـل البـارزاني مـع حكومـة عبـدالرمحن حممـد       
ــر واقــ    ــا أم ــارف كونه ــر  ع ــض النظ ــعفها  ع بر ــا أو ض ــن قوته ــة ع . يف كلم

للبارزاني ألقاها يف امل متر السـابع للحـزب الـدميقراطي الكردسـتاني الـذي      
16/8/1966عقد بتاريخ 

 عندما قال ما نصه: (2)
"أنه بالرغم من التررات اليت حتدث على جهاز ا كومة مـن اسـتقالة   

ــود     ــى ا ه ــذل أقص ــ  ونب ــب أن نرتي ــا جي ــع   وزارة أو غره ــاهم م للتف
 .(3)ا كومة"

يكفــي هــذا الكــالم  ليصــلنا إىل حقيقــة تارخييــة أن البــارزاني مل  
اهـدُا علـى فـتح    يسترل ضعف ا كومة يف أي يوم مـن اكيـام  بـل عمـل ج    

                                                 

آب  3  2673مصـــطفى البـــارزاني  متصـــرفية لـــواء كركـــوك  العـــدد  .  اضـــبارة مـــالم.و.د( 1)
1966. 

 .طاللةيف  1966تشرين الثاني  15عقد امل متر السابع يف ( 2)

   العـدد  لداخليـة  متصـرفية لـواء أربيل/سـري    م.و.د.  اضبارة مال مصطفى البـارزاني  وزارة ا ( 3)
 .1966آب  23  1714ق س/
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  اكمر الذي ي كد وبدون شك حرصه الـوطين الصـادق   قنوات ا وار معها
 على وحدة الرتاب العراقي.

  أرســل البــارزاني 1966ل انون اكوويف التاســع والعشــرين مــن كــ
ــرورة      ــى ض ــا عل ــد فيه ــوزراء أك ــي  ال ــي  ا مهوريــة  ورئ ــذكرة إىل رئ م

ــادر يف     ــومي الص ــاج ا ك ــذ املنه ــران  29تنفي ــذ   1966حزي ــد أن نف بع
اككراد ما عليهم عندما أوقفوا القتال  وأوقفوا امذاعة عن البـ   وسـلموا   

فو العام اليت أصدرته ا كومـة مل  معظم اكسلحة الثقيلة  مع العلم أن الع
ينفذ بشكل واضح حي  ال زال "بعض السـ ناء واملوقـوفني رهـن السـ ن     
والتوقيــف"  و "لــن يعــاد املوظفــون املفصــولون امللتحقــون مــع املســلحني   
اككــراد إىل وظــائفهم"  و "مل يــتم نقــل املــوظفني مــن أبنــاء املنطقــة        

ضاء يف الـوزارة مـن اككـراد"     الشمالية من ا نوب"  و "مل يتم إدخال أع
و "لي  لاكراد نصيب يف الوظائف اأامة وا ساسة ولـو بنسـبة نفـوس    
اككراد أو أقل من ذلك". فضاُل عن ذلك فهناك بعض "املوظفني الذين ال 
يرضيهم اكخوة العربية الكردية" حي  "يعملون يف اخلفاء ضد مصـلحة  

املنعم املصـرف متصـرف لـواء    اكخوة" طبقـُا للمعلومـات الـيت وثقهـا عبـد     
 . (1)أربيل

مل تكـن مطالــب البـارزاني معقــدة وصــعبة للرايـة حبيــ  يتعــذر    
أصــرت علــى إهمــال تلــك  -أي ا كومــة  -علــى ا كومــة تنفيــذها أال أنهــا 

املطالب إهمااُل تامُا معـربة يف ذلـك عـن سـلوك متعـال  ال يسـلكه أال ا كـام        
مل وا ـزن عنـدما ترتسـم االبتسـامة     الطراة الـذين غالبـُا مـا يصـابوا بـاك     

 على شفاه شعوبهم.  
ألقـى البـارزاني خطابـُا     1967ويف اخلام  عشر من نيسان عام 

تارخييــُا باللرــة الكرديــة يف مــ متر ضــبا  البيشــمركه ومســ ولي وقــادة   
ا زب الدميقراطي الكردستاني مثمنُا "الرجولة والررة والش اعة" اليت 

مت ـاوزُا   1961ذ انطالق ثورتـه يف أيلـول عـام    أبداها الشعب الكردي من
كل "أنواع العذاب واآلالم" كـا ر والـربد واالعتقـال والتشـريد والـيت "مل      

                                                 

ــبا( 1) ــدد ق      م.و.د.  اضـ ــي  العـ ــري وشخصـ ــرفية أربيل/سـ ــارزاني  متصـ ــطفى البـ ــال مصـ رة مـ
   املوضوع: معلومـات.1966كانون اكول  29  2433س/
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حتــدث كي شــعب أو يف أي مكــان أال يف كردســتان" مــع العلــم مــا حــدث يف 
كردستان "مل يساند من أية جهة وبهذا السالح القليل مقابل قوة جبـارة  

أننا سنواصل نضـالنا القـومي كننـا نريـد أن نتحـرر      وغادرة وظاملة"  و "
ــه       ــرره أو نرفض ــا نق ــق م ــا ح ــون لن ــد أن يك ــامل"  و "نري ــذه املظ ــن ه م
ونعـي  عيشــة امنسـان"  وعليــه جيـب "أن تتعــاونوا فيمـا بيــنكم بــروح     
ــا        ــخص من ــل ش ــدم ك ــا"  وأن يق ــب عليه ــل ينقل ــوا بعم ــاهرة وال تقوم ط

شخصــية وعظمتــه ونفعــه "مصــلحة كردســتان والثــورة علــى مصــلحته ال
الذاتي"  وإذا حتقق ذلك فلي  من "قوة تستطيع االمتناع عـن االعـرتاف   
حبقنا وال يستطيع أحد أن يظلم شعبنا"  وأعلموا مجيعُا "ال قيمة  يـاة  
الدنيا وحنيى من أجل نوم مـريح وطعـام شـهي ونـرتك شـرفنا وقوميتنـا       

ة تبنـى الشـرف"  و   وأن ننسى وطننا ومصلحة شعبنا" وأعلموا "أن الثـور 
"النقود والثراء إذا مل تصرف ملصلحة الشعب معناه الذل والدناءة". ومـن  
هذا املنطلق "وكلف مرة كررت عليكم بأني خادم كصـرر شـخص مـنكم.    
أنا لست رئيسُا كحد وال أرضي برئاسة أحد. ولكن أريد أن أكون أخُا لكم. 

عي وأن نكون مجيعُا أبنـاء  أن أخدمكم وأن تكونوا أخوانُا لي وتتعاونون م
الشــعب. أن خنــدم الشــعب. أن نبتعــد عــن حــب الــذات واكنانيــة البريضــة  
وطمع الدنيا"  وإذا أردنا أن نكـون تقـدميون  فالتقدميـة معناهـا "العلـِم      
والعقِل والرجولِة والعّفِة والسرة ا سنة والصـدِق وخدمـة الشـعب"  وإذا    

مل جاهدين علـى تقويـة "حزبنـا    أردنا أن "تنتصر ثورتنا" في ب أن نع
وأن نتعاون معه بوخالص"  وجيب على أي مسـ ول يف حزبنـا "أن يتعـب    
أكثر من مرؤوسيه"  وأن "صادف وجاع أحد من مجاعته عليه أن يبقـى  
هو جائعُا ويعطي حصته له"  و "إذا حسبت نفسي زعيم وأنا مرفه ومـا  

"لكـن إذا مـت جوعـُا    دوني جياع أمام نظري أعتـرب ذلـك عـارُا كـبرُا"  و     
وأنقذت فقرُا مـن ا ـوع اعتـربه لشـرٍف عظـيم كن امنسـانية معناهـا أن        
ــد      ــر". وأك ــعيف والفق ــلحة الض ــل مص ــن أج ــك م ــذك وترف ــحي بلذائ تض
البارزاني يف خطابه ا دير بالدراسـة واالهتمـام مـن قبـل كـل الـوطنيني       

اقيـة اآلن  أن  الصادقني ومن كافة القوى السياسية الفاعلة يف السـاحة العر 
انتصار الشعب الكردي لي  بالسالح فحسـب بـل جيـب "أن نكـون مجيعـُا      
أخوانُا صادقني" كننا إذا "مل نتعاون ونساند البعض البعض بـوخالص أن  
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كنا جباُل ننهار. أنا وأنت أخوين وكالنا مـن وطـن واحـد ومصـرنا واحـد      
سـتان" و  فلنضع يدنا يف يدنا بوخالص وصـفاء حتـى ال تضـيع ثـورة كرد    

"إذا قمت بعمل يتنافى ومصلحة الثـورة والشـعب فسـوف انتقـد نفسـي"       
ولكنكم تعلمون جيدُا "بأنين مل أخن صديقُا ومل أطمع ولي  لديب حـب  
الذات جتاه صديقي. أعطيته لقميت فبقيت أنا جائعـُا واعطيتـه مالبسـي    

وأنـا  وبقيت يف العراء والربد. وقدر اكمكـان شـاركت أصـحابي يف ا بهـات.     
كنــت أول شــخص أحتليــت املكــان الــذي كــان تنهــال عليــه وابــل القنابــل    
وقذائف املدافع مل يسبق كحد أن يت اسر احتاللـه قبلـي أن كـان جيشـنا     

. ودعـا البـارزاني   (1)هوجم من اكمام فكنت أول من تصدى لذلك اأ وم"
أفراد جيشـه وأعضـاء حزبـه إىل احـرتام النظـام والقـانون وعـدم االعتـداء         
على الشعب كنه "إذا مل يكن الشعب معنـا قلبـُا فأقسـم بـاهلل أن تضـاعفت      
قوتنا أضعاف ما عليهـا اآلن تنهـار وال تـن ح". وخـتم البـارزاني خطابـه       
بكلمــة عــرب فيهــا عــن انتمائــه القــومي الصــادق إىل العــراق وحبــه الكــبر  

 للعرب عندما ذكر ما نصه :
ن أقـول فقـ  ال حنـارب    "حنن ال حنـارب حـرب اككـراد والعـرب بـل ولـ      

حرب اككراد والعرب بل ال أحارب أيـة قوميـة علـى االسـم هـذا أصـفر       
وهــذا أمحــر وذلــك أســود وهــذا أزرق وهــذا أبــيض ال أحــارب مــن أجــل  
ذلك. الكرد والعرب أخوان وميكنهما أن يعيشـا بصـفاء وانسـ ام وسـلم.     
 نعم العـرب اكخ اككـرب وحنـن إخـوانهم اكصـرر وحنـن نقـول لـي  مـن         

ــتطيع      ــوز وال يس ــوع وع ــرر يف ج ــى اكخ اكص ــاف أن يبق ــدل وامنص الع
حتصيل العلم و صل على قس  من العلم وال ميكنـه أن يبـدي برأيـه    
يف إدارة ماله املشـرتك. وأن اكخ الكـبر يسـيطر علـى كـل املـال واكشـياء        
بنفســه. جيــب مراعــاة العدالــة واكخ الصــرر ال جيــوز أن يظلــم وميــ   

                                                 

ما ذكره مال مصطفى البارزاني مل يكن جمرد عواطف  بل عرب عنه يف سلوكه وتصرفه قواُل ( 1)
 دنياه ومل يعرف ا شـع  وفعاُل وهذا ما أكده لي اكستاذ ف اد عارف أن البارزاني "كان زاهدُا يف

يف حياته أبدُا. فقد كان يأكل ويشرب أسوة رماعته وغالبُا ما كنـت أراه يفـرتي اكر  لينـام    
وهو بكامـل عدتـه العسـكرية ليكـون علـى أهبـة االسـتعداد للـدفاع عـن وطنـه وقضـية شـعبه             

 .7/11/2003الكردي". مقابلة مع اكستاذ ف اد عارف بتاريخ 
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لم. حنن يف ثورتنـا هـذه نريـد مصـلحة العـراق أواُل للعـرب       بالردر والظ
وثانيُا اككراد ولكافة الشعب العراقي تركمانُا وآثور وأرمن ومن يكـون .  
حنن  نريد حكومة عادلـة دميقراطيـة منتخبـة انتخابـات حـرة بعيـدة       
عــن الضــر  وامكــراه والظلــم. وأن يشــرع قــانون كلــه  للعدالــة والــذي   

قـي بنفسـه لنفسـه. وأن ال يقـول يف كـل يـوم أحـد        يشرعه الشعب العرا
العسكريني )قررنـا مـا يلـي( وأن  كـم الشـعب العراقـي حسـب أهـواءه         
وأنانيته ومل يبق جمال أمام الشعب حملاسبته. حنن ال نهاجم أحـد ولـن   
نه م على أحد حنن  ندافع عن حقنـا الشـرعي واملـال والعـر  وحيـاة      

دماء والقتـال مــا بــني اكخــوين  الشـعب الكــردي. حنــن  ال حنـب ســفك الــ  
العرب واككراد كن اقتتالنا حنن اككراد والعرب خندم أعداء العـراق لـذا   
أدعو الباري أن ميلئ رؤوس ه الء الذين يريـدون القتـال معنـا بالعقـل     
والفهــم لرمحــوا الشــعب العراقــي وأن يتخلــوا عــن الظلــم واأــوان علــى 

قـي أن نعـي  برفـاه وأخـوة     الشعب الكـردي لنـتمكن حنـن الشـعب العرا    
 .(1)وسلم وعدالة"

ــواطن      ــل أي م ــن قب ــق م ــارزاني بعم ــاب الب ــراءة خط ــرد ق أن جم
عراقي شريف فسوف تهتز كل مشاعره حتمُا ليقف بـوجالل وإكبـار أمـام    
البــارزاني هــذا الرجــل الــوطين الصــادق الــذي عــرب يف خطابــه أنــه  رجــل   

  له خبنـدق الـوطن دومـاُ   ُا طيلـة نضـا  املوقف واملبدأ حقُا الذي ظل متمسك
ــومي         ــائهم الق ــن انتم ــر ع ــض النظ ــراقيني بر ــع الع ــادقُا  مي ــُا ص وحمب

 والديين واملذه .
ــة       ــارزاني إىل اللر ــاب الب ــليمانية خط ــن الس ــة أم ــت مديري ترمج
العربية وعلقت عليه تعليقُا ينم  عن موقف انتهازي مقيت وعـدم شـعور   

 باملس ولية الوطنية عندما ذكرت ما نصه :
 . (2)واخلطاب بوجه عام فيه حتريض سافر ضد السلطة الوطنية""

                                                 

 (.2فصيل حول خطاب مال مصطفى البارزاني ينظر: امللحق رقم )للمزيد من الت( 1)

حزيـران   1  2044م.و.د.  اضبارة مال مصطفى البارزاني  مديرية أمـن السـليمانية  العـدد    ( 2)
1967. 
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  رفـع البـارزاني   1967لعشرين من تشـرين الثـاني   ويف السابع وا
مذكرة إىل الفريق عبدالرمحن حممـد عـارف رئـي  ا مهوريـة العراقيـة      
ــف      ــذي اكتن ــود ال ــراهن وا م ــى "الوضــع ال ــوء ســاطعُا عل ــا الض ــى فيه ألق

 وضعت يف طريـق حـل القضـية الكرديـة" منـذ      املفاوضات والعراقيل اليت
  وهو بيان علـى الـرغم مـن    1967حزيران  29ا كومة يف  صدور بيان

أنه "مل يضـمن حقـوق الشـعب الكـردي القوميـة بالشـكل الـذي مـا أنفـك          
يطالب بها ويلح على حتقيقها سيما وقـد أطـال أمـد آالمـه ومآسـيه أكثـر       

الكـرد وافقـوا عليـه "حرصـُا منـا       من أمد ا ـرب العامليـة الثانيـة" أال أن   
علــى مصــلحة الــوطن العليــا وحقنــُا لــدماء اكخــوة بــني العــرب واككــراد    
وصيانة للوحدة الوطنية"  وقد كـان "اكمـل  ـدونا يف أن تطبـق بنـوده      
بنية حسنة وروح إجيابية بناءه حتى يست يب لاقـل ممكـن قبولـه مـن     

بح البيـان عبـارة عـن    حقوق الشعب الكردي"  ولكن مل يتحقق ذلك وأصـ 
"وثيقة ميتة"  وخصوصُا أن بعض املس ولني قد أقـدموا علـى "خطـوات    
من شأنها إقالق اكمن ونسف االسـتقرار وخلـق االسـتفزازات يف املنطقـة"      
ــهم     ــن الفرســان وتســليحهم ومتويل ــق نــوع جديــد م وذلــك ن خــالل "خل

ــواط     ــة امل ــى حري ــداء عل ــة لالعت ــكرات ا كومي ــن املعس ــم م نني وانطالقه
وحياتهم وما جرى يف السليمانية وبن وين وقلعة دزه شواهد حيـة علـى   
ذلك"  اكمر الذي أدى إىل سقو  "العشرات مـن القتلـى وا رحـى" منـذ     

حزيران وحتـى اآلن وهـذا سـي دي إىل "خلـق وضـع خطـر للرايـة"          29
وما زاد الطني بله أن املس ولني قد "حصروا القضية الكردية يف موضـوع  

الشمال"  والذي كان من املفـرو  "أن يلـم  بشـتى جوانبهـا". ومـع       أعمار
  وال زال هنــاك الشــمال "مل ينفــذ منــه شــيئُا أيضــاُ كــل ذلــك فــأن أعمــار 

مســ ولون كبــار يطلقــون تصــر ات تتضــمن اتهامــات مــا أنــزل بهــا مــن    
سلطان وبعيدة كل البعد عن ا قيقة والواقع" ولكـن هـذه االتهامـات "ال    

ر فينا" ما دمنـا "نسـتوحي أفكارنـا مـن تربـة الـوطن ومـن        ميكن أن ت ث
 .(1)روح اكخوة بني العرب والكرد"

                                                 

عــدد ق م.و.د.  اضــبارة مــال مصــطفى البــارزاني  متصــرفية لــواء السليمانية/ســري للرايــة  ال( 1)
 املوضوع: مذكرة مال مصطفى البارزاني.  1968كانون الثاني  20  7س/
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وضــح البــارزاني يف مذكرتــه امجــراءات الــيت ااــذها خبصــوص   
حزيران حي  "أطلقنـا سـراح كافـة اكسـرى وملـرة       29تنفيذ بنود بيان 

علـى  واحدة  وفتحنا الطـرق العامـة  ووقفنـا إذاعتنـا عـن البـ   ووافقنـا        
عودة امدارات احمللية مبوجب بيـان إيقـاف أطـالق النـار  وأعيـدت معظـم       
اكسلحة الثقيلة ا كومية ولكن ا كومة مل تنفذ من بيانها الذي جاء يف 

 مقدمته: 
"أن هــذه ا كومــة رغبــة منهــا يف وضــع حــد للوضــع الرــر الطبيعــي    

لعرب واككـراد  بأحناء مشال الوطن  وتأكيدُا للرواب  القائمة فعاُل بني ا
ــن      ــرتك تعل ــر وطنهمــا املش ــص خل ــ  املخل ــدعوها للعمــل ا ثي والــيت ت
منهاجها التالي وت كد عزمها القـاطع علـى االلتـزام بـه وتطبيقـه نصـُا       

 .(1)وروحُا بأسرع وقت مستطاع"
   كومـة بنـدُا بنـداُ   بعد ذلك  ناق  البارزاني يف مذكرته بيان ا

ته أنـه ال زالـت "اكوضـاع االسـتثنائية     فقد أكد يف الفقرة اكوىل من مذكر
قائمة"  وأن هذا يعين عرقلة تشـريع دسـتور دائـم للـبالد الـذي جيـب أن       
"ي كــد ا قــوق القوميــة للكــرد"  أي "أقــرار القوميــة الكرديــة وحقــوق  
ــوميتني        ــم ق ــذي يض ــد ال ــي الواح ــوطن العراق ــمن ال ــة ض ــراد القومي اكك

ــع     ــ  يتمت ــراد حبي ــرب واكك ــم الع ــيتني ه ــوق  رئيس ــراد حبق ــرب واكك الع
وواجبات متساوية". أما الفقـرة الثانيـة مـن مذكرتـه فقـد أشـارت إىل أن       
"قــانون احملافظــات مل يــر النــور بعــد بــالرغم مــن أن املــادة الثانيــة مــن   
البيان وصفته بالذي يف طريقه إىل التشـريع"  كمـا أن "اعـرتاف ا كومـة     

ملنـاطق الـيت غالبيـة سـكانها     باللرة الكردية لرة رمسية ولرـة التعلـيم يف ا  
من اككراد مل يعِ  صفته القانونية وبطبيعة ا ال مل يعِن أي شيء مـن  

 .اني يف الفقرة الثالثة من مذكرتهحي  التطبيق" هذا ما أكده البارز
أما الفقرة الرابعة من املذكرة حي  أكـدت علـى أن الشـعب يصـر      

حقـه املشـروع يف حكـم    على إجراء انتخابـات حـرة كن ذلـك "يعيـد إليـه      
نفسه"  ولكن ا كومة غر جادة يف ذلك اكمر الذي "يزيد من اأوة بني 
الشعب وا كام وعدم الثقة باملستقبل"  و "مل يفسح اجملـال أمـام اككـراد    

                                                 

 .ابقسالاملصدر ( 1)
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مشاركة إخـوانهم العـرب يف الوظـائف العامـة"  و "مل تـزد جامعـة برـداد        
ي وا ضـاري"  و "مل يفسـح   من اهتمامها باللرـة الكرديـة وتراثهـا الفكـر    

اجملال أمام أية صحافة سياسية أو أدبية يف الظهور واالزدهار يسـتثنى مـن   
ذلك صدور جريدة التآخي خالل هذا العام"  وال يزال "قانون العفـو مـع   
تعديالته ناقص ومقيد مل يشمل أال نسبة قليلة من املساهمني يف حوادث 

تزاماتها من جهة وخلقها فرسـان  الشمال"  وأن "عدم تطبيق ا كومة الل
مــن طــراز جديــد وحتويلــهم إىل ســلطة ثانيــة تســ ن وحتــاكم ... وعــدم  
ــ ع        ــتهم ... مل يش ــدت بوعاش ــذي تعه ــمركه ال ــن البيش ــم م ــتها لقس إعاش
البيشمركه من منتسـ  ا ـي  والشـرطة بـالعودة ومل تشـ عنا علـى أن       

يان "غر منفذُا" حنثهم للقيام بذلك"  وال زال البند ا ادي عشر من الب
أي  على الرغم من انبثـاق وزارة شـ ون الشـمال ولكـن "مل يلمـ  الشـعب      

  والزالـت بعـض القـرى الكرديـة مل "الـى      إجناز أو نشا  عملي أا بعد"
من العشائر العربية" هذا ما أكده البارزاني يف بقية فقرات مذكرته الـيت  

 تضمنت أثنيت عشرة فقرة.
ــا   ــواد البي ــبة مل ــا بالنس ــى    أم ــام عل ــو الع ــي العف ــة وه ــر املذاع ن غ

مراحل وتكوين لواء دهوك وإجازة حزبنا عند قيام ا ياة النيابية "فأن 
ــتم       ــة". وخ ــواد املذاع ــيب امل ــن نص ــثر م ــل بك ــق أق ــن التطبي ــيبها م نص

 البارزاني مذكرته مبا نصه :
"أننا نضع هذه ا قائق امل ملة أمام أنظاركم يا سيادة الرئي  أماُل منا 

تستخدموا صالحياتكم الواسعة وجهـودكم الكرميـة يف سـبيل وضـع      أن
العالج الناجع أذه املشاكل وإعـادة ا ـق إىل نصـابه وتطبيـق التزامـات      

حزيــران جتــاه مــواطنيكم. وأننــا نــرى أن  29الدولــة الــواردة يف بيــان 
أفضــل ســبيل لتحقيــق ذلــك هــو تشــكيل هيئــة مشــرتكة مــن ا ــانبني 

الـوزراء وخمولـة بتنفيـذ البيـان وسـت دون      تتمتع بصـالحيات جملـ    
فينا ويف رجال العراق املخلصني وأبناء الشـعب اكوفيـاء خـر عـون لكـل      
خطوة من شأنها استباب اكمن وسيادة القـانون وإسـعاد الشـعب وإعـالء     

 .(1)شأنه"
                                                 

 املصدر نفسه.( 1)
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ــان     ــحُا أن  بي ــدو واض ــبق يب ــا س ــران  29مم ــذي  1966حزي ال
ــارف ظــ    ــد ع ــدالرمحن حمم ــة عب ــدرته حكوم ــى ورق ومل  أص ــربُا عل ل ح

ترتجم فقراته إىل واقع عمل ملموس  اكمر الذي ي كد أن حكومة عـارف  
ــال      ــبقتها يف إهم ــات الــيت س ــلكته ا كوم ــيت س ــلوك ال ــلكت ذات الس ــد س ق
القضية الكردية وعدم وضع ا لول ا ذرية املناسبة أا على الـرغم مـن   

أبدى استعدادُا تامـُا   أنها كانت قادرة على حلها وخصوصُا أن البارزاني قد
للحوار معها بروح وطنية صادقة  مع العلم أن املستفيد الوحيد من عـدم  
حل القضية الكردية هو الكيان الصهيوني الذي ميثل العدو اللدود للعرب 
ــارف"     ــار" و "مع ــحيفتا "داغ ــق أعلنتــه ص ــريح الح ــُا. يف تص ــرد مع والك

عندما ذكـرت مـا    1970آذار  11"امسرائيليتني" مبناسبة صدور بيان 
 نصه :

مـارس الـذي يكفـل لاكـراد حقـوقهم القوميـة يف إطـار         11"أن اتفاق 
ا مهوريــة العراقيــة املوحــدة يعــين أمــرين بالنســبة مســرائيل: أوأمــا 

ــرب     ــدور أك ــراق ب ــام الع ــة قي ــرائيل  أمكاني ــد إس ــة ض ــك  يف املواجه   وذل
 90 ألــف جنــدي إىل ا بهــة الشــرقية  فضــاُل عــن تــوفر  20بتحويــل 

مـا انضـمام بعـض    مليون دوالر كان تستهلكها ا رب مع اككرادن وثانيه
  وهـم متمرسـون علـى حـرب العصـابات إىل املنظمـات       احملاربني اككـراد 

 .(1)الفدائية الفلسطينية بكل خرباتهم يف النضال وطاقاتهم عليه"
ــوحاُ    ــراحة ووض ــر ص ــارة أكث ــين بعب ــية   يع ــل القض ــدم ح   أن ع

ــدئ  ــاُل مب ــة ح ــان     الكردي ــنح الكي ــد م ــة ق ــات العراقي ــل ا كوم ــن قب يُا م
 الصهيوني عمقُا اسرتاتي يُا لضرب العرب يف الصميم.

وقبل أن جيف القلم عن الكتابة نتساءل بأمل وحزن عميقني هل 
كانــت ا كومــات العراقيــة تــدرك هــذه ا قيقــة   فــوذا مل تــدركها فتلــك  

ــيبة      ــا فاملص ــر عنه ــت النظ ــا وغض ــيبة   وإذا أدركته ــا إذا  مص ــم  . أم أعظ
 .من أجلها فهنا تسكن العربات حقُاأدركتها وعملت 

هكذا كان الشعب الكردي دؤوبُا يف نضاله  مل يكل ومل ميـل  ولـن   
 تهـزه كـل املصـاعب كنـه كـان م منـُا إميانـُا روحيـُا بـأن حقوقـه القوميـة            

                                                 

 .191  ص1970مقتب  من: "الطليعة")جملة(  القاهرة  العدد الرابع  السنة السادسة  ( 1)
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ال توهب له بل تنتزع بالتضحية والفـداء لـذا أصـر علـى مواصـلة نضـاله       
اعة واقتــدار  وممــا زاد إصــراره وجــود قائــد فــذ يقــوده  متيــز   بكــل شــ 

بنكران ذات أصيل هـو مـال مصـطفى البـارزاني الـذي مل يبـِ  مـن قيـادة         
نضال الشعب الكردي جاهُا أو مااُل بل كـان كـل مـا يتمنـاه أن يـرى شـعبه       
متمتعُا حبقوقه املشروعة ليعي  برفاه وتقـدم وسـعادة  وهـذا مـا أكدتـه      

اقية السرية اليت حررتها حكومات العراق امللكـي وا مهـوري   الوثائق العر
واليت كانت متثـل حبـد ذاتهـا إدانـة صـر ة للحكومـات        1968حتى عام 

وبراءة تارخيية لدور البـارزاني الـذي اعتمـد يف     -من فمك أدينك  -نفسها 
 نضاله على أمكانيات الشعب الكردي دون أن يعتمد على اكجن  أبدُا.
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 :اخلامتــــة
  

أكدت ا قائق التارخيية اليت توصلنا إليها يف هـذا الكتـاب املسـند    
بالوثــائق الرمسيــة  أن مفتــاح حــل القضــية الكرديــة كــان وال يــزال بيــد   

ظلـت   -أي ا كومـات   -ا كومات اليت تعاقبت على حكم العـراق  أال أنهـا   
يـة حـاُل مبـدئيُا حتـى حتولـت هـذه       متاطل وتراو  يف حل القضـية الكرد 

ــقوطهم غــر        ــام وأدى إىل س ــور ا ك ــل أقصــم ظه ــل  ثقي ــية إىل مح القض
 مأسوف عليهم.  

حاولت ا كومات العراقيـة أن تتظـاهر يف نواياهـا  ـل القضـية      
ــية     ــة بالقض ــاتر امل قتــة والبيانــات اخلاص ــدما أصــدرت الدس الكرديــة عن

يانـات مل ترتجـم إىل واقـع عملـي     الكردية إىل أن كـل هـذه التشـريعات والب   
ملموس بل ظلت حربُا على ورق مما ي كـد أن تلـك ا كومـات مل تسـتفد     
من جتارب تاريخ البتة  وخصوصُا جتربة السياسة املركزيـة املقيتـة الـيت    
اتبعتها الدولة العثمانية مع الشعوب الرر تركية ومـا رافقهـا مـن أسـاليب     

ــد     ــرب بش ــتنكرها الع ــية اس ــوفينية قاس ــالبني   ش ــاأم مط ــلوا نض ة وواص
باالستقالل التام عن الدولة العثمانية  مـع العلـم أن مـا أتبعـه اكتـراك يف      
سياستهم املركزية ميثل عشر معشار ما اتبعتـه ا كومـات العراقيـة الـيت     
ادعت أنها متثل إرادة الشعب العراقي عربـُا وأكـرادُا وأقليـات قوميـة عـدة      

د حبـق الشـعب الكـردي  بـل وصـل بهـا       من أساليب قمع  واضـطهاد وتشـري  
اكمر إىل قصـف السـكان اآلمـنني والقـرى واملـدن باكسـلحة الثقيلـة. وهـي         
أساليب ال تقل قسوة عـن مـا مارسـه وال يـزال ميارسـه الكيـان الصـهيوني        
ضد الشعب الفلسطيين واليت استنكرتها ا كومات العراقيـة بشـدة  اكمـر    

ا كومــات الــيت بــذلت كــل مــا   الــذي ي كــد علــى ازدواجيــة سياســة تلــك 
بوسعها من أجـل فصـم العـروة الـوثقى لاخـوة العربيـة الكرديـة أال أنهـا         
فشلت متامُا وظل العـرب والكـرد أخـوة جيمعهمـا كنـزُا روحيـُا واحـدُا هـو         

 امسالم والوطن.
كانت ا كومات العراقية تتحني الفرص من أجل إفـرا  القضـية   

ومي وامنساني وحتويلها إىل حرٍب أهلية الكردية من حمتواها الوطين والق
وذلــك عــن طريــق إتبــاع أســاليب ال أخالقيــة عنــدما اســتمالت عــدد مــن  
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العشائر الكردية إىل صفوفها وضرب بعضها البعض. وقد اعتقدت أن مثـل  
هذه اكساليب سوف حتقق أا نصرُا حامسُا علـى الكـرد  اكمـر الـذي يعـرب      

يه أال اللذين مل يفهموا معنى الـوطن  وبدون شك عن غباء كبر ال يوقع ف
والوطنية كن استمرار ا رب اكهلية وإراقة قطرة دم واحـدة فيهـا ميثـل    
بدون شك إدانة صر ة كية حكومة مهما كانت شرعيتها بل وصمة عار 

 يف جبينها.
وعلى الـرغم مـن السياسـة ا مقـاء الـيت تعاملـت بهـا ا كومـات         

ال أنها مل تثِن الشعب الكـردي عـن مواصـلة    العراقية مع القضية الكردية أ
نضاله الذي بدأ يزداد قوة ومتاسكُا مميانه الروحي بعدالـة القضـية الـيت    

مـن  يقاتل من أجلها   ولوجـود رجـل عمـالق نـذر حياتـه وزهـرة شـبابه        
  هو مال مصطفى البارزاني الذي اتهمتـه  أجل قيادة نضال الشعب الكردي

قت عليـه جزافـُا دون أدنـى وازع مـن ضـمر      ا كومات العراقية بتهم أطل
أال أنــه ظــل صــلبُا عنيــدُا متزنــُا مل يفقــد صــوابه أبــدُا بــل كــان خياطــب   
املس ولني بعبـاراٍت أخويـة صـادقة أثبتـت أنـه مـن أسـرة عريقـة امتـازت          
 امميان والتقوى وعفة اللسان وحرصها اككيد على وحدة الرتاب العراقي.  

 
 
 
 
 
 
 
 



115  

 
 
 
 
 
 

 املالحق
 
 
 
 
 
 
 
 
 



116  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117  

 (1امللحق رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



124  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



125  

 

 
 



126  

 
 



127  

 
 



128  

 
 



129  

 
 



130  

 



131  

 
 



132  

 
 



133  

 
 



134  

 
 



135  

 (2امللحق رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



137  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



139  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141  

 نشاطات وفعاليات املركز

 
 اصدارات ومنشورات املركز : 
   
 أوال" : سلسلة دراسات ومواضيع كوردية 
  

جان برتولينو )صحفي فرنسي( الكورد: موطنهم  تارخيهم  وقائدهم  -1
امحدى خاني  اعداد وتقديم مجيل حممد  املوعود الذي متناه الشاعر

 (.2007)دهوك    مصطفى )لواء عسكري متقاعد(
عبدالفتاح علي البوتاني )الدكتور(  موقف االحزاب السياسية  -2

 (.2007)دهوك    1970-1946العراقية من القضية الكوردية 

، عن الفارسية هترمجط. ث اكوثف )هاكوثيان(، الكورد الطوران،  -3
، عبدالفتاح عل  البوتان  ومراجعةيوب طول ، تقديم نزار أ

 (.2007)الدكتور(، )دهوك، 
ذ ثَيشةنطَين ثةخشانا حتسني ابراهيم دوسكي )اعداد وتقديم(   -4

)دهؤك،  1968-1885كوردي خةليفة يووسفَى بايةزيدى 
2007.) 

أديب معو  )الدكتور(  يف سبيل العروبة القضية الكوردية بني االم   -5
 (.2008يوم  تقديم  عبدالفتاح علي البوتاني )الدكتور(  )دهوك  وال

ميدانية  رجائي فايد  حتوالت الشخصية الكوردية حنو ا داثة دراسة  -6
   (.2008مراجعة وتقديم  عبدالفتاح علي البوتاني )الدكتور(  )دهوك  
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ت بيرت جي. المربت  الواليات املتحدة والكورد دراسة حاالت عن تعهدا -7
الواليات املتحدة  تقديم ومراجعة  عبدالفتاح علي البوتاني )الدكتور(  
ترمجه عن االنكليزية  مركز الدراسات الكوردية وحفظ الوثائق/جامعة 

   (.2008دهوك  )دهوك  
دكتور ئةمري حوسَين خوجنى، شاه ئيسماعيل صةفةوى و دامةزراندنا  -8

سى: نزار ئةيوب طوىل، ضاثخانا دةولةتا صةفةوى، وةرطَيرانا ذ زمانَى فار
 .(2008 ، )دهوك،زانكويا دهؤك

وهرام برتوسيان  سياسة تركيا جتاه كوردستان العراق وامريكا  -9
  مطبعة طول   ترمجه عن الفارسية: نزار ايوب 1991-2003

 .(2008   )دهوك جامعة دهوك
علي ا زيري  دور االنتل نسيا الكردية يف ا ياة السياسية  -10

  املثقفون الكرد يف سوريا امنوذجُا[  مطبعة جامعة ده ك]
 .(2008)دهوك  

  بنان وسوريا  مطبعة جامعة دهوكلأديب معوب   االكراد يف  -11
 .(2008)دهوك  

مات ودلشاد نعمان فرحان  معاناة الكورد االيزيديني يف ظل ا ك -12
  دراسة يف خط  ووسائل ترحيل وته ر 2003-1921العراقية 

 .(2008  )دهوك    مطبعة جامعة دهوكوتعريب االيزيديني
د طةل هندةك  - رَيزمانا كورديا كورماجنىر م. ساكستون  ويلة -13

، وةرطَيران ذ ئينطليزي: فاخر عمر حممد،  - دةقَين خواندنَى
 .(2008 ، )دهوك،ضاثخانا زانكويا دهؤك
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كة على ا ر 1955شرزاد زكريا حممد  أثر حلف برداد  -14 
   )دهوك التحررية القومية الكوردية  مطبعة جامعة دهوك

2009). 
 Note in theاملي ر نوئيل  مالحظة يف الوضعية الكوردية   -15

Kurdish Situation  تقديم: أ. د. عبدالفتاح علي البوتاني  
 .(2009  دهوك)مطبعة جامعة دهوك  

رخيهم  وقائدهم جان برتولينو )صحفي فرنسي( الكورد: موطنهم  تا -16
املوعود الذي متناه الشاعر امحدى خاني  اعداد وتقديم مجيل حممد 

الطبعة الثانية  مطبعة جامعة دهوك    مصطفى )لواء عسكري متقاعد(
 (.2009)دهوك  

سةر كاوة بةيات، شؤرشا كوردَين توركيا و كاريطةريا وَى ل  -17
طَيران ذ زمانَى وةر (،1932-1908ثةيوةنديَين دةرظة يَين ئريانَى)

 .(2009 ،دهؤك)موسةدةق تؤظى، ضاثخانا زانكويا دهؤك،  فارسى:
الدكتور زرار صديق توفيق  كلية اآلداب جامعة دهوك  كردستان  -18

م(  مطبعة جامعة 1411-814/1337-737يف العهد ا الئري )
 .(2009  دهوك)دهوك  

ب امساء املدن التحالف الدميقراطي الكوردي يف سوريا  محلة تعري -19
سوريا  مطبعة جامعة دهوك   -والقرى الكوردية يف كوردستان 

 .(2009  دهوك)
سوريا  -علي صا  مراني  ا ياة ا زبية السرية يف كوردستان  -20

رصد وثائقي ملسرة اكثر من قرن من تطور الوعي  1898-2008
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 - القومي يف ا زء ا نوب الرربي من كوردستان  دراسة تارخيية
سياسية  تقديم ومراجعة: أ.د. عبدالفتاح علي  يى البوتاني  مطبعة 

 (.2009جامعة دهوك  )دهوك  
الدكتور عدنان زيان فرحان  قادر سليم مشو  دراسات يف تاريخ الكورد  -21

 (.2009االيزيديني  مطبعة جامعة دهوك  )دهوك  

تاج خديده  عبدالرمحن املزوري  ترمجه اىل االنكليزية د. فاضل  -22
العارفني الشيخ عدي بن مسافر الكوردي اأكاري  مطبعة جامعة دهوك  

 .(2009  دهوك)
الدكتور عبداهلل غفور  التشكيالت االدارية يف غربي كردستان   -23

 .(2009  دهوك)تشريعات  قرارات  قوانني  مطبعة جامعة دهوك  
انا زانكؤيا مةمحوود يووسفى، شعر: ئةظ هنةك ئاهَى دىل، ضاثخ -24

 .(2009دهؤك، )دهؤكَى، 
ذ بةرهةظكرنا نعمةاهلل نهَيلى، جةطةرثةل و هندةك هؤزانَين  -25

 .(2009دهؤك، )وى، ضاثخانا زانكؤيا دهؤكَى، 
ئانَى مارى شيمل، وةرطَيِران ذ فارسى: مةسعود خالد طوىل، ناظَين  -26

 .(2009دهؤك، )ئيسالمى، ظةكؤلني، ضاثخانا زانكؤيا دهؤكَى، 
عصمت شريف وانلى، ثالنا جينوسايدكرنا كةمايةتيا كوردان ل  -27

سوريَى.. دؤزا كوردى ل سوريَى، وةرطَيِران ذ عةرةبى بؤ كوردى: 
 .(2009دهؤك، )مصدق تؤظى، ضاثخانا زانكؤيا دهؤكَى، 

جؤطرافياى باشوورى كوردستان،  -د. عةبدولآل غةفور، ئةتنؤ  -28
 .(2010 َوك،)ده ضاثخانا زانكؤيا دهؤكَى،
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د. عبداهلل غفور، تقسيمات كشورى در شرق كردستان، ضاثخانةْ   -29
  .(2010دهوك، )دانشطاة دهوك، 

علي صا  مراني  سياسة التمييز القومي ومحالت التعريب  -30
تشرين االول  5 -1928آب  7سوريا  -ا كومية يف كوردستان 

: أ.د. عبدالفتاح  سياسية  تقديم ومراجعة -  دراسة تارخيية 2008
 .(2010دهوك  )علي  يى البوتاني  مطبعة جامعة دهوك  

هرَى عوريان، ضارينةيَين، وةرطَيران بَو كرماجنى حتسني طابابا  -31
 (.2010دوسكى، ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، )دهوك، 

)كورتيةك ذ ديرَوكا مريَين هةكارى( خمتصر أحوال اكمراء  -32
نزار ئةييوب طوىل، ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى،  وةرطَيران ذ فارسى،

 .(2010 دهوك،)
كورد / صوت االكراد من  دةنكىعلي صا  املراني  موقف جريدة  -33

 -  دراسة تارخيية 1997-1977تطور االوضاع السياسية يف كوردستان 
سياسية  تقديم ومراجعة: أ.د. عبدالفتاح علي البوتاني  مطبعة 

 (.2010ك  جامعة دهوك  )دهو
حواس حممود  املشهد الثقايف الكوردي والسبيل لبناء فكر قومي  -34

كوردي معاصر "جمموعة مقاالت"  تقديم ومراجعة علي صا  
 (.2010املراني  مطبعة جامعة دهوك  )دهوك  

علي صا  املراني  الوثائق الفكرية والتنظيمية للحركة السياسية  -35
)ملف وثائقي(  مطبعة جامعة  2008-2000الكوردية يف سوريا 

 .(2010دهوك  )دهوك  
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عبدالفتاح علي البوتاني )الدكتور(  علي صا  املراني  وثائق بريطانية  -36
  1931-1927( ئاطرىسوريا يف ثورة آرارات ) -عن مشاركة كوردستان 

 (.2010مطبعة جامعة دهوك  )دهوك  
ور كمال مظهر أمحد املدرسة ستار العبودي )الدكتور(  اكستاذ الدكت -37

العلمية والوطنية العراقية الصادقة  تقديم: أ.د. عبدالفتاح علي البوتاني  
 (.2010مطبعة جامعة دهوك  )دهوك  

 2009 -1949 االسرائيلية - الرتكية العالقات املراني  صا  علي -38
 .(2010 دهوك ) دهوك  جامعة مطبعة والتأرجح  االستقرار بني

داهلل علي عبو )الدكتور(  اليوم الدولي لنوروز اعرتاف دولي عب -39
  دهوك)آخر بثقافة الكورد وتارخيهم  مطبعة جامعة دهوك  

2010). 
  العراق - جمل  قيادة الثورة يف كوردستانشرزاد زكريا حممد    -40

  مطبعة جامعة 1970-1964  دراسة تارخيية سياسية عامة
 .(2010  دهوك)دهوك  

ةل  تةتةر نَيروةيَى )الدكتور(، سييياسييةتى حكوومةتى عَيراق ع -41
 - 1991ي1975لة كوردسيتان لة سايةى بةَلطةنامة فةرمييةكاندا 

 .(2010 ،دهوك)بةرطى يةكةم، ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، 
 دووَى، ضابا مةسعود خالد طوىل، ثارضةيةك ذ كولتؤرَى مة، -42

 .(2010 ،هوكد)ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، 
داود مراد اخلتاري  االيزدية يف الوثائق العثمانية  مطبعة جامعة  -43

 .(2010  دهوك)دهوك  
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ماقويل و هةذار )ديروكا شةرَين امساعيل نوري الربيعي )الدكتور(   -44
ز، وةرطَيران ذ زمانى عةرةبى ذَيهات 1291-1095خاض هةلطران( 

 (.2010ا دهَوكَى، )دهوك، حمةمةد حمةمةد تاهر، ضاخبانا زانكَوي
كارل مايى، دةربازبونةك د كوردستانا كيظى ِرا، وةرطَيران ذ  -45

 ،دهوك)زمانى ئةملانى حةجى جعفر، ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، 
2010). 

تطور الواقع الصحي والتنمية االجتماعية والبيئية يف حمافظة  -46
م فواز آفاق  إعداد سال-مقارنات-معطيات 2009-1991دهوك 

العبيدي  تقديم ومراجعة أ. د. عبدالفتاح علي البوتاني  مطبعة 
 .(2010  دهوك)جامعة دهوك  

عةل  تةتةر نَيروةيَى )الدكتور(، سييياسييةتى حكوومةتى عَيراق  -47
 - 1991ي1975لة كوردسيتان لة سايةى بةَلطةنامة فةرمييةكاندا 

 .(2010 ،هوكد)بةرطى دووةم، ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، 
عبدالفتاح علي البوتاني)الدكتور(  صفحات من الذاكرة املوصلية  -48

"جمموعة مقاالت ومقابالت ومواضيع عن تاريخ املوصل القريب"  
 (.2010مطبعة جامعة دهوك  )دهوك  

عبدالرمحن بامرنى، شاعرَين بامةرنَى، ذ نالبةندَى مةزن بَو  -49
 .(2011 ،دهوك)يا دهَوكَى، نالبةندَى بضويك، ضاخبانا زانكَو

امساعيل بادي  رحلة ناصر خسرو عرب املناطق الكوردية  مطبعة  -50
 .(2011  دهوك)جامعة دهوك  
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صديق حج  ول ، كورتنظَيسا ذماران )بَو لةزَى و كورتيَى(،  -51
 .(2011 ،دهوك)ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، 

ي، ضاخبانا صديق حج  ول ، بروذَى هةظطرتنا زمان  كورد -52
 .(2011 ،دهوك)زانكَويا دهَوكَى، 

نظيسكار، رةمةزانَى جزيرى د ديظضوون و تويذاندنةكا ديرت دا  -53
قةفتةك ذ هةلبةستَين وى، كَومكرن و تويذاندن امساعيل بادي، 

  .(2011 ،دهوك)ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، 
 زانكَويا اناضاخب تةيرا، فةقيَ  ديوانا بةرمايَيت دَيرةشى، سةعيد -54

  .(2011 ،دهوك) دهَوكَى،

 ضاخبانا هزر،-سياسةت-ئةدةب بذارة، بابةتَين ئاميدي، دملان -55
 .(2011 ،دهوك) دهَوكَى، زانكَويا

 دهَوكَى، زانكَويا ضاخبانا ديرَوكَى، ذ بةرثةِرةك دَيرةشى، سةعيد -56
 .2011 دهوك

 ضاخبانا ،دا تةرازييَى د ئيخوان دَوسكى، ئيرباهيم تةحسني -57
 .(2011 ،دهوك) دهَوكَى، زانكَويا

 كَيشةى سةر لة لَيكَوَلينةوةيةك زارضى، ئاسايش جةواد حمةمةد -58
 حسن، عادل ساالر فارسيةوة لة وةرطَيِران يةطسالفيا، لة كَوسَوظَو

 دهَوكَى، زانكَويا ضاخبانا طوىل، ئةيوب نزار. م ثَيداضوونةوةى
 .(2011 ،دهوك)
تاب العرب والكورد  الكورد يف مهب العرب  تقديم علي صا  خنبة من الك -59

 (.2011املراني  مطبعة جامعة دهوك  )دهوك  
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االسالم السياسي يف اقليم عبدالفتاح علي البوتاني )الدكتور(   -60
مطبعة   العراق مالحظات وانطباعات تأرخيية وسياسية -كوردستان 

 .(2011دهوك  )جامعة دهوك  
اح علي البوتاني )الدكتور(  مال مصطفى البارزاني قائد الثورة عبدالفت -61

 .(2011دهوك  )مطبعة جامعة دهوك   الكوردية ومرشدها 
مذكرات مجيل حاجو  تقديم علي صا  املراني  مطبعة جامعة  -62

 (.2012دهوك  )دهوك  
ة آزاد امحد علي )الدكتور(  دور ا ركة الكوردية يف االنتفاضة السوري -63

 (.2012  مطبعة جامعة دهوك  )دهوك  2011خالل عام 
ميان(  فتيناما )ثة وَي د حة دانا ت ورةنطظة بيية ئةدةعسمةت خابوور،  -64
 (.2012)دهوك   ، ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى،دا

اقليم  -ويسي خالد  مشكلة املناطق املتنازع عليها يف العراق  روذهات -65
 (.2012ة جامعة دهوك  )دهوك    مطبع-كوردستان منوذجُا 

، ضاخبانا دطةل كاروانآ شةهيد و باثريا مَيذووا مة مةمحوود يووسفى، -66
 (.2012  )دهوك  زانكَويا دهَوكَى

"صفحة من تاريخ الكورد" ترمجة د.  هظريكاننذير جبو  سالطني  -67
 (.2012خليل علي مراد  مطبعة جامعة دهوك  )دهوك  

م بشار  مفاهيم سياسية  مطبعة جامعة دهوك  الدكتور عبدا كي -68
 (.2012)دهوك  

علي ا زيري  حكايات سياسية )مكاشفات صر ة حول ثنائيبة السائد  -69
 (.2012واملله م   (  مطبعة جامعة دهوك  )دهوك  



150  

-1921شكر خضر مراد بازو  شنطال خالل العهد امللكي ) -70
لي البوتاني  مطبعة (  تقديم ومراجعة أ.د عبدالفتاح ع1958

 (.2012جامعة دهوك  )دهوك  
عادل تقي  عبد حممد البلداوي)الدكتور(  نضال الشعب الكردي وموقع  -71

البارزاني يف الوثائق العراقية السرية  تقديم ومراجعة أ.د عبدالفتاح علي 
 ( 2012البوتاني  الطبعة الثانية  مطبعة جامعة دهوك  )دهوك  

 
 

 .ت  نشرة شهرية تصدر باللرتني الكوردية والعربيةخمتارا ثانيا" /
 
(  1: الطريق اىل شرق اوس  افضل  العدد) رالف بيرتس  حدود الدم -1

  .(2007شبا  )
)الدكتور(  السبيل  عل العراق خيارُا  عبدالفتاح علي البوتاني -2

 .(2007آذار)(  2اسرتاتي يُا للكورد  العدد)
رئي  اقليم كوردستان: السيد مسعود لقاء فضائية العربية مع  -3

(  3البارزاني  تقديم عبدالفتاح علي البوتاني )الدكتور(  العدد)
 .(2007نيسان)
 .(2007آيار)(  4نزار ايوب حسن  الكورد يف اقليم خراسان  العدد) -4
الفيلد مارشال هيلموت فون كارل مولتكه  الكورد وكوردستان يف  -5

(  5)وت فون كارل مولتكه  العددل هيلمرسائل الفيلد مارشا
 .(2007حزيران)
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: كركوك بني ا ق الكوردي والتهديد الرتكي  حلقة نقاي -6
 .(2007آيلول )  (6واالعرتا  العربي  العدد)

العراق: بني الدائرة الوطنية والدائرة  - : كوردستان حلقة نقاي -7
مية  القومية يف سياق املتررات على الساحات الدولية واالقلي

 .(2007تشرين االول )(  7العدد)
شاكر النابلسي )الدكتور(  ضعف التيار الدميقراطي يف العامل  -8

 .(2007تشرين الثاني)(  8العربي  العدد)
كفاح حممود كريم  شنكال )سن ار( دراسة عن سياسة التعريب   -9

 .(2007كانون االول )(  9العدد)
الدولة الرتكية ازاء ا قوق امساعيل بشك ي )الدكتور(  سياسة  -10

القومية للشعب الكوردي من خالل رسالته ا وابية ملنظمة "وقف 
  تقديم عبدالفتاح علي 21/5/1991التعبر ا ر" االمريكية يف 

 .(2007كانون الثاني )(  10البوتاني )الدكتور( العدد)
حممد لطيف عبدالرحيم )الدكتور(  ماذا جرى لكوردستان  -11

(  11لعدد)ا  تقديم عبدالفتاح علي البوتاني )الدكتور(  ا مراء؟
 .(2008شبا  )
ئادار )  (12)رؤمان ضية، ذمارةحممد لطيف عبدالرحيم )الدكتور(   -12

2008). 
بةر ب زمانةكى يةكبوويى ظة، حممد لطيف عبدالرحيم )الدكتور(   -13

ظةطوهاسنت ذ ئةلفابَى يا التيين بو عةرةبى شظان قاسم حسن، 
 .(2008كانوينا دووَى ) ،(13مارة)ذ
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فرح وجيه كوثراني  لقمان ابراهيم حمو  ا الية الكوردية يف لبنان   -14
 .(2008آيار )  (14ترمجه عن االنكليزية فاخر عمر حممد  العدد)

خليل مستةفا ئةتروشى، ِرؤذنامةيا )ِرؤذ كردستان( وبزاظا  -15
   .(2008خزيرانا ) ،(15كةماىل "ظةكولينةكا بةلطةنامةيى"، ذمارة)

مارتن ظان بروظنسن، الكورد واالسالم، ترمجة عن االنكليزية  -16
 .(2008أيلول ) ،(16فاخر عمر حممد، نزار ايوب طوىل، العدد)

خليل مستةفا ئةتروشى، ِرؤذنامةيا )ذيانةوة( ودوو هةلويستَين  -17
ذَيك جودا ذ شَيخ مةمحودَى بةرزجنى وشَيخ سةعيدَى ثريان 

ضريا ) ،(17( ظةكولينةكا بةلطةنامةيى، ذمارة)1924-1926)
   .(2008ئَيكَى 

ضريا )(، 18زيرظان ئةمني ماي ، مةذى شويشنت و تريور، ذمار) -18
 .(2008دووَى 

)الدكتور(، كوردَين ئَيزدى، وةرطَيران ذ زمانَى  معو أديب  -19
كَى كانينا ئَي) ،(19عةرةبى بؤ كوردي داود مراد خةتاري، ذمارة)

2008). 
كانينا ) ،(20اومسان صربى، تارخيا كورد و كوردستانَى، ذمارة ) -20

 .(2009دووَى 
دةكيومَينتةكانى شؤرشى  جةبار قادر غفور )الدكتور(، لة بةَلطةنامة و -21

شوات ) ،(21ذمارة) - ئةجنومةنى سةركردايةتى شؤرش - ئةيلول
2009). 
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بني املمكن  1975ر زيرظان امني، تعديل اتفاقية اجلزائ -22
 واملستحيل.

أ. د. عبدالفتاح علي البوتاني )تقديم واعداد(  صوت كردستان  -23
(  آب 1جريدة ا زب الدميقراطي الكردستاني  منطة برداد  العدد)

1962. 
ث. د. عبدالفتاح عل  بوتان ، موصل، باذَيرَى جوطرافى و  -24

 ديرؤكيَى كورد و عةرةبانة.
اح عل  بوتانى، رؤذنامةظانيا كوردي د رويَى ث. د. عبدالفت -25

طةندةليَى و ستةمَى دا، سةربؤرا يا )كوردستان( دطةل دةسهةالتداريا 
 .1902-1898حةميدي 

عةبدررةمحان ئاداق )الدكتور(، شاعرَين سَيرتَى د ئةدةبياتا  -26
كانوونا )كالسيكى دة، وةرطَيران ذ زمانَى تركى حمةمةد مةسعوود، 

 .(2009دووَى 
السورية "قراءة يف زيارة  -علي صا  املراني  العالقات االيرانية  -27

اذار )"  2010شبا   25حممود امحدي جناد اىل دمشق يف 
2010). 

خضر دوملي  رؤية لواقع الصحافة الكوردية يف الفرتة الراهنة  -28
 .(2010ايار )بني مد وجزر ام مواكبة للترير  

ساليا وةغةرا داوَى يا سةركردَى  34نا مصدق تويف، د بريهات -29
شورشا ئاطرى ذةنةرال ئيحسان نوري باشا دا: ياشار خامن هةظذين و 

 .(2010ئايارا )هةظاال روذين دذوار، 
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ازاد امحد علي)الدكتور(  الكورد وتيارات االسالم السياسي يف  -30
 (.2011املنطقة  )حزيران  

رخان بك وشيوخ الطريقة حتسني ابراهيم الدوسكي  االمر بد -31
 (.2012النقشبندية ومالحظات اخرى  )كانون الثاني 

آزاد امحد سعدون الدوسكي)الدكتور(  مدينة كركوك الكوردية يف  -32
ظل الظروف الدولية واالقليمية ا الية من منظور اقتصادي  

 (.2012)كانون الثاني 
زنج( لة بةسرة كامران عزيز، شَوِرش و.. شَوِرشى قولة ِرشةكان) -33

، )طوالنا ز(883-869ك/270-255و.. ئةوةى دةرهةقى طوتراوة )
2012.) 

  
 

 امللفات الوثائقية:الكتب وثالثَا / 
 
العراقية  مديرية الش ون  - مديرية االمن العامة / وزارة الداخلية -1

الشعبة الثالثة  دراسة عن تركيا وموقفها من املسألة الكردية   / السياسية
 .1977 أيلول

آذار  14بدايات االتصاالت بني الثورة الكردية واالدارة اكمريكية  -2
من خالل عدد من وثائق وزارة  1965تشرين الثاني  26 - 1964

 اخلارجية االمريكية  تقديم عبدالفتاح علي البوتاني )الدكتور(.
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سوريا  خالل عهد الرئي  حافظ  -القضية الكوردية يف كوردستان  -3
 .2000حزيران  10 - 1970تشرين الثاني  16االسد  

سوريا  خالل عهد الرئي  بشار  -القضية الكوردية يف كوردستان  -4
 .2008كانون اكول  30 - 2000متوز  10االسد  

 
 

 (:ديظضونَين رامياريرابعُا / متابعات سياسية )
 

الكوردية  ودالالت زيارة رئي   -امني يون   العالقات االمريكية  -1
  (1قليم كوردستان االخرة اىل الواليات املتحدة االمريكية  العدد)ا

 .(2010شبا  )
آذار  7امني يون   زيرفان مايى  انتخابات جمل  النواب العراقي  -2

 .(2010شبا  )  (2معلومات وإحصائيات وتوقعات  العدد) 2010
امني يون   استئناف رحالت القطارات بني العراق وتركيا )خ   -3

 -عنتاب( واثره على االوضاع االقتصادية يف اقليم كوردستان  -صل مو
 (.2010(  )آذار 3العراق  العدد)

امني يون   القمة العربية يف ليبيا وتأثراتها عراقيُا وكردستانيُا   -4
 .(2010نيسان )  (4العدد)

زَيرظان ئةمني مايى، ئةجنامَين هةلبذارتنا و ثَيكئينانا حكومةتا  -5
 .(2010نيسان ) ،(5عرياقَى، ذمارة) نوى يا

امني يون   العالقات السعودية مـع العـراق ومـع اقلـيم كوردسـتان        -6
 .(2010نيسان )(  6العدد)
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ــدد)     -7 ــراق  الع ــتقبل يف الع ــة مس ــل للفيدرالي ــون   ه ــني ي (  7ام
 (.2010)نيسان 

  تعديل الدستور الرتكي وتاثرها علـى القضـية   زَيرظان ئةمني مايى -8
 .(2010حزيران )(  8كوردية  العدد)ال

العربيــة  بدايــة مرحلــة   -علــي صــا  املرانــي  العالقــات الكورديــة   -9
جديدة "قراءة يف زيارة الـرئي  مسـعود البـارزاني لكـل مـن االردن      

 .(2010آب )(  9  العدد)2010متوز  7-2ومصر" 
هـل ستســاهم مبـادرة حــزب العمـال الكوردســتاني يف وقـف اطــالق      -10

 ا كومـة  مـع  السياسـية  العمليـة  طالق  بـا 2010آب  13نـار يف  ال

 .(2010آب )(  10؟  العدد)الرتكية
علي صا  املراني  االستفتاء على التعديالت الدستورية الرتكية  -11

ايلول )(  11"املقدمات والنتائك واملواقف"  العدد) 2010ايلول  12
2010). 

  إسرتاتي ية امريكا يف آزاد امحد سعدون الدوسكي)الدكتور( -12
منطقة الشرق االوس  والثورات العربية يف منظور اقتصادي  

 (.2012(  )كانون الثاني 12العدد)
القومية  ا قوق ارشد محد حمو  يوسف القرضاوي وموقفه من -13

 (.2012(  )أذار 13الكوردية  العدد )
(  )أذار 14) الدكتور برهان غليون وا قوق القومية الكوردية  العدد -14

2012.) 

 

 
 الندوات وحلقات النقاي: 
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 أوالًُ / الندوات : 

)الكاتب واحمللل السياسي  كوردستان واالشكالية العراقية  رجايى فايد -1
 (.2007املصري(  )آذار

)الكاتب  شنطاىلخالل نصف قرن من التعريب  كفاح حممود  شنطال -2
 (.2007واحمللل السياسي(  )آب

 جبار قادر غفورى لي توركيا )هةولدانةك بؤ ديتنةكة نو(، دؤزا كورد -3
 (.2007تشرين الثاني) املختص بتاريخ تركيا املعاصر(، -)الدكتور

دؤزا كوردستانَى و دةولةتني دةور و بةر، كاروان ئاكرةيى )نظيسةر و  -4
 (.2007)تشرين الثاني رةوشةنبَير، وريظةبةرى سةتةاليتا كوردستان(،

يف عراق مترر  رجائى فايد )الكاتب واحمللل السياسي كوردستان  -5
 . (2010املصري(  )نيسان

 
 

 ثانياًُ / حلقات النقاي :
 (.2007القومية الكوردية بني ثالث قوميات تعاي  ام صراع )آذار -1 

كركوك بني ا ق الكوردي واالعرتا  العربي والتهديد الرتكي  -2
   (.2007)نيسان

ق : بــني الــدائرة الوطنيــة والــدائرة القوميــة يف ســياق   العــرا - كوردســتان -3
ــة    ـاحات الدولي ــى السـ ــتررات عل تشييرين االول )(، 7واالقليمييية، العييدد )  امل

2007). 



158  

 (.2008)نيسان -مةرج و ئةجنام  -ماى تيكرنا تركيا ذ بَو كوردستانا عرياقَ   -4   
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ور وريـادة وقيـادة   كل حدي  عن القضية الكرديـة أن مل يتنـاول د  

ــطفى ا  ــال مص ــاُ    م ــديثُا ناقص ــد ح ــا يع ــارزاني فيه ــطفى  لب ــال مص   كن م
 البارزاني ميثل الرديف ملعنى وجوهر القضية الكردية.

أن املتتبع  يـاة القائـد والرجـل العمـالق مـال مصـطفى البـارزاني        
  ومل يكـن تسلسـل   مـن أسـرة دينيـة أـا مكانـة عشـائرية      كونه نشأ وولـد  

رته أن يســتقطب والء اككــرب منــه وعشــرته ليضــيف عليهــا  اكول يف عشــ
صفة العمل القومي ومن خالأـا ومكانتـه وم هالتـه أن يتوسـع يف دائـرة      
نصرة القضية الكردية  ووضع اللبنـات ا قيقيـة لتحـالف أولـي مل يبنـى      
على نظريات وفلسفات أمنا كانـت أسسـه ا الـة العاطفيـة ووحـدة املصـر       

 اع الذاتي جملموعة من اككراد القاطنني يف ا بال.وتأطر حركة الدف
وهناك حقيقة تارخيية ن كد عليها   أن هذا امرث النضالي الكـبر  
الذي تركه املال مصطفى البارزاني على صـعيد قيادتـه للقضـية الكرديـة     
هو إرث نتمنى أن تستند عليه القيـادات الفاعلـة يف القضـية الكرديـة وأن     

ــال   ــذا النض ــرب ه ــا     تعت ــن موقعن ــذا م ــي  ل ــعب العراق ــل الش ــال لك ــو نض ه
كقوميني عرب أن ال نطالب حبق لنا مشروع ومننعـه عـن اآلخـرين وهـي     
معادلة مطلوبة من النواحي الذاتية اليت تعرب عن املصداقية مع الـنف    
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وموضوعية كنها تستند إىل قيم العدالة واملسـاواة املسـتوحاة مـن الشـرائع     
 السماوية.

اب ينطلــق مــن موقــع نبــذ الصــراع إىل موقــع تأســي  أن هــذا الكتــ
 مبادال احملبة واكخوة بني العرب واككراد ومجيع أفراد الشعب العراقي.

     
 

 حممد دبدب                                       
 وناش  سياسي -مفكر قومي                                       
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 طورامل لف يف س
 االسم : عادل تقي عبد حممد البلداوي

 برداد - 1962املواليد : 
 التحصيل العلمي: دكتوراه يف تاريخ العراق املعاصر

 امل لفات:* 
ــوطين الــ   - ــزب ال ــراق ا  ــوز  14دميقراطي يف الع ــبا   8-1958مت ش

 (2000)برداد   .1963
 .(2000داد  )بر ا زب الوطين التقدمي يف العراق يف العهد ا مهوري اكول. -
-1908ات السياســية يف العــراق التكــوين االجتمــاعي لاحــزاب وا معيــ  -

 (2003)برداد   .1958
 (.2005)برداد   معتقل العمارة من املدارس الوطنية العراقية يف العهد امللكي. -
ــة        - ــائق عراقي ــم  وث ــدالكريم قاس ــد عب ــي يف عه ــارع العراق ــبض الش ن

 (.2005جديدة. )برداد  
ــزب ا - ــدميقراطيتــاريخ ا  . دراســة وثائقيــة 1958-1946لــوطين ال

 (2006)برداد   جديدة.
لقاء االضداد فـوق السـاحة الوطنيـة الكـربى حقـائق وثائقيـة جمهولـة         -

 (2006)برداد   ( شخصية عراقية يف العهد امللكي.43عن )
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ا ياة النيابية يف العراق وثائق عراقية جديـدة عـن انتخابـات عـامي      -
 (2012)برداد   .1948-1954

 
 * حتت الطبع:

 تقارير الدبلوماسيني الربيطانيني يف العراق -
  

 
 النشاطات العلمية: * 

 أشرف وشارك يف مناقشة رسائل الدبلوم العالي واملاجستر والدكتوراه.
شــارك يف النــدوات التارخييــة واجملــال  الثقافيــة م كــدُا علــى تعميــق    -

 ة والتضامن العربي.مبدأ ا وار الدميقراطي  وتعزيز الوحدة الوطني
 كتب عدة مقاالت سياسية يف جريدة الزمان والتآخي واالحتاد -
 .2003-2000أمني سر مجعية امل رخني واالثاريني يف العراق  -
 .2003-2000عضو هيئة حترير جملة دراسات يف التاريخ واالثار  -
 امعة املستنصرية حاليُا.ا استاذ التاريخ ا دي  يف  -
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