
 

 محمد صبحىد. شيماء  ــــــــــــــ و6104( اجلزء انثاني: 62انعذد ) -جمهت املؤرخ انعربي

 - 023 - 

 

 0596انتحذي انكردي نهعراق )من استمالل انعراق 
 (0531إىل توليع اتفاليت اجلزائر 
 د. شيماء حممذ صبحي عبذ انسالو                                  
 مدرس التاريخ الحديث والمعاصر                                    

 امعة عين شمسج –كمية التربية                                   
 : صــــمهخ
تعتبر قضية تأكيد القومية الكردية إحدى المشكالت السياسية التي تخص كؿ   

يراف، فضال عف سوريا واالتحاد السوفيتي. حيث يمثؿ تعييف حدود  مف تركيا والعراؽ وا 
مشكمة سياسية مف  –منطقة "كردستاف"، وىي المنطقة المطالب بيا مف قبؿ األكراد 

ولى، ىذا ألف منطقة كردستاف أو بالد األكراد لـ تكف أبدا دولة مستقمة الدرجة األ
معينة الحدود بتخوـ سياسية، أو عاش بداخميا نمط كتجانس مف السكاف أو عمى 

 األقؿ ينتموف ألصؿ عرقي واحد .
مالييف ونصؼ إلى أربعة مالييف مواطف مف  3وفي العراؽ يمثؿ األكراد مف  

و الكثافة في الشماؿ. وظيرت القومية الكردية بوضوح في سكاف العراؽ، وىو شديد
القرف التاسع عشر فمف المتفؽ عميو أف أولى حركات القومية الكردية تمثمت في 

لة قومية في المحاولة الفاشمة التي قاـ بيا الشيخ عبيد اهلل المقيـ في تركيا لتكويف دو 
 . ـ0881فارس وذلؾ عاـ 

أعطى بادرة أمؿ لألكراد  0291في أغسطس  ورغـ أف توقيع معاىدة سيفر  
قضى عمى ىذه  0299لمحصوؿ عمى االستقالؿ الذاتي، فإف توقيع معاىدة لوزاف عاـ 

الطموحات، حيث جعمت أحكاـ نصوص معاىدة سيفر الغيو، وبقيت مشكمة األكراد 
 كما ىي طيمة فترة االنتداب البريطاني عمى العراؽ .

لـ يتغير الوضع بالنسبة لألكراد، وأصبحت  0231وبعد نياية فترة االنتداب  
عقيدة األكراد ىي ضرورة العمؿ مف أجؿ اإلطاحة بالنظاـ الممكي. ومع وقوع 

يوليو  01االنقالب العسكري الذي قاده عبد الكريـ قاسـ واإلطاحة بالنظاـ الممكي في 
العراؽ، اعتقد األكراد أف زواؿ الحكـ الممكي سوؼ يعيد الديمقراطية إلى  0298
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وبالتالي تحقيقي الحكـ الذاتي في كردستاف، ولكف سرعاف ما بدأ عبد الكريـ قاسـ في 
ممارساتو الديكتاتورية، لذا بدأ األكراد ثورتيا ضد الحكـ القاسمي في سبتمبر سنة 

. واستمر الصراع بيف السمطة العراقية واألكراد حتى تـ توقيع اتفاقية الجزائر 0290
يراف.بيف ال 0299عاـ   عراؽ وا 

وتبيف لنا أف القمع المستمر مف قبؿ الحكومات العراقية المتأثرة بسياسة القوى 
 اإلمبريالية كاف سببا مباشرا في استمرار ىذه الحركات الكردية .

كما تبيف لنا أف المساعدات األمريكية واإليرانية لألكراد لـ تكف بيدؼ تأميف 
في الحكـ الذاتي، بقدر ما كانت رغبة في  انتصار األكراد أو حصوليـ عمى حقوقيـ

 استمرار حالة النزاع بيدؼ إضعاؼ الحكومة العراقية واستنزافيا. 
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The Kurdish Challenge for iraq 
From The Independence Of Iraq1932 To The Signing of The 

Algiers Agreement 1975 

 
The Case of Confirmation of Kurdish Nationalism Consider One of 

Political Problems Which Belongs to Turkey, Iran, Syria, Iraq and Soviet 

Union. Set the boundaries of Kurdish region (which is requested by the 

Kurds) represented apolitical problem of the first degree.             

Because the Kurdish region or the Kurds stat was not an 

independent stat with known boundaries or lived in homogeneous 

pattern of population or at least people belonged to on origin.                                                            

The Kurds in Iraq represents from three to four million person of 

Iraq   population. Most of them live in north the Kurdish nationalism 

appeared clearly in 19th century it is considered that the first of The 

Kurdish Nationalism Movements Represented in Failed attempt by El 

Sheikh Abdullah Who Lived in Turkey to establish a strong State in 

Persia in 19880. 

Although The Treaty of Sever in August 1920 Give The Kurds a hope 

to get Their Independence, But The Treaty of Lausanne 1922 eliminate 

These ambitions , where The Provision of the Treaty of Sever Were 

nullified . the problem of the Kurds remind the same all the period of 

British mandate period on Iraq. After the end British mandate period 

in 1930 the Kurds situation did not change Kurdish doctrine has 

become the need to work to overthrow the monarchy. With the 

military coup led by Abdul karim qasim and overthrow of monarchy 

the Kurds believed that overthrow of the monarchy will restore 

democracy in Iraq and achieving autonomy in Kurdistan. But Abdul 
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karim qasim begin his practice of dictatorship so the Kurds started 

their revaluation against Abdul karim qasim in September 1961. The 

conflict between the Iraqi and Kurdish authorities continued until 

signing of the Algiers agreement in 1975 between Iraq and Iran. Which 

Iran has made a commitment to halt aid to Iraq's Kurds which have 

benefited over previous months of Iranian support for their military 

operation against the Iraqi government.                                                   

We find that the continued repression by Iraqi government 

affected by imperialism and colonialism was direct cause of the 

continuation of this Kurdish movement. We also found American and 

Iranian assistance to Kurds was either to secure the victory of the 

Kurds or to obtain their rights to self government as much as the 

desire to continue the state of conflict in order to weaken the Iraqi 

government and its depletion.                                                  

 
تشػػكؿ المسػػألة الكرديػػة أو قضػػية تأكيػػد القوميػػة الكرديػػة مشػػكمة سياسػػية بالنسػػبة   

يػػراف، فضػػال عػػف بمػػديف  خػػريف  لبمػػداف ثػػالث مػػف الشػػرؽ األدنػػى ىػػي تركيػػا والعػػراؽ وا 
تمتقػػي فييمػػا تجمعػػات كرديػػة، وىمػػا سػػوريا واالتحػػاد السػػوفيتي، ولكنيمػػا غيػػر معنيتػػيف 

 0))بصورة ىامشية .بيذه النزعة االنضمامية الكردية إال 
ووفقًػػا لمموسػػوعة العربيػػة، فػػإف الكػػرد شػػعب  ري مسػػمـ موطنػػو كردسػػتاف، وتنقسػػـ   

يراف مع بعض االمتداد في االتحاد السوفيتي وسوريا،  كردستاف ما بيف العراؽ وتركيا وا 
فمػػف الشػػماؿ تسػػير الحػػدود بصػػورة تقريبيػػة خػػالؿ منػػاطؽ بػػرواف وأرضػػرـو وأذربيجػػاف 

يتجػػو حتػػى حمػػب، ومػػف الجنػػوب الغربػػي يسػػير بمحػػاذاة سػػفوح الػػتالؿ وأرزنجػػاف بقػػوس 
حتى نير دجمػة، ثػـ يتجػو بعػد ذلػؾ شػرقى ىػذا النيػر إلػى األسػفؿ، ثػـ يعػرج شػماال مػع 
خػػط جبػػؿ حمػػريف حتػػى منػػدلى عمػػى الحػػدود العراقيػػة اإليرانيػػة، ومػػف الشػػرؽ فػػي إيػػراف 

ى مناطؽ مػاكو وجػزم مػف يسير الخط الكردي باتجاه جنوبي شرقي برواف حتى يقسـ إل
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جنوب ورضػايا )أورميػةو وميابػاد وسػكيز حتػى كرمنشػاه، ويعتبػر الطريػؽ الصػاعد بػيف 
كرمنشاه إلى كرنو والطريؽ المستقيـ المؤدي إلى مندلي ىو الػذي يقسػـ مػا بػيف األكػراد 

 و9).رييف الذيف يعتبرىـ األكراد منيـاألصمييف وأقاربيـ وذوي رحميـ مف السالؾ والمو 
نطقػػػة المطالػػػب بيػػػا مػػػف قبػػػؿ وىػػػي الم –ثػػػؿ تعيػػػيف حػػػدود منطقػػػة  "كردسػػػتاف" ويم
مشكمة سياسية مف الدرجة األولى؛ ىذا ألف منطقة كردستاف أو بػالد الكػرد لػـ  –األكراد

تكػػف أبػػًدا دولػػة مسػػتقمة معينػػة الحػػدود بتخػػوـ سياسػػية، أو عػػاش بػػداخميا نمػػط متجػػانس 
ذا كانػػػت بعػػػض المنػػػاطؽ مػػػف السػػػكاف أو عمػػػى األقػػػؿ ينتمػػػوف ألصػػػؿ عرقػػػ ي واحػػػد، وا 

الكرديػػة تبػػرز جيػػًدا طابًعػػا عرقًيػػا مسػػيطًرا، فػػإف منػػاطؽ أخػػرى بالمقابػػؿ، ال يمثػػؿ فييػػا 
 و3)األكراد سوى أقمية ميمة مختمطة بجماعات عرقية أخرى.

يبػػدو مػػف ذلػػؾ أف المنػػاطؽ التػػي يقطنيػػا األكػػراد ويطػػالبوف باسػػتقالليا تواجييػػا مشػػكمتاف  
: تواجػػدىا داخػػؿ حػػدود دوؿ مختمفػػة، فيػػي ليسػػت قاصػػرة عمػػى التواجػػد داخػػؿ أساسػػيتاف ىمػػا

حدود دولة واحدة، وبالتالي صعوبة فصميا عف ىذه الػدوؿ ىػذا مػف ناحيػة، فضػال عػف وجػود 
أكثػػر مػػف جػػنس وأكثػػر مػػف عػػرؽ داخػػؿ منطقػػة كردسػػتاف مػػف ناحيػػة أخػػرى، األمػػر الػػذي زاد 

الت االنفصػػػاؿ أيًضػػػا أكثػػػر شراسػػػة وتحػػػدي المسػػػألة صػػػعوبة وتعقيػػػًدا، ومػػػف ثػػـػ كانػػػت محػػػاو 
 لمحكومات المختمفة التي تنتمي إلييا ىذه المناطؽ. 

وفػػى العػػراؽ يمثػػؿ األكػػراد )ثالثػػة ماليػػيف ونصػػؼ إلػػى أربعػػة ماليػػيفو مػػواطف مػػف 
% مف السكاف، وىـ شديدو الكثافة في الشماؿ، 91إلى  09سكاف العراؽ ويمثموف مف 

وكركػػوؾ ودوىػػوؾ، وتحتػػوى ألويػػة خػػانقيف ومنػػدلى، كمػػا  فػػي واليػػات السػػميمانية وأربيػػؿ
 و1)تحتوي العاصمة بغداد عمى كثير مف األكراد. 

 ويرى المؤرخوف أف الحركة الوطنية الكردية عرفت ثالث مراحؿ حتى اآلف: 
: ىػػي فتػػرة التمػػردات والييجانػػات االجتماعيػػة وثػػورات اإلقطػػاعييف المرحمةةة الولةة 

، وتتضمف المرحمة الثانية المحاوالت التي قػاـ بيػا الكػرد مػف الحريصيف عمى امتيازاتيـ
أجػػؿ تنظػػيـ أنفسػػيـ بغيػػة الحصػػوؿ عمػػى نظػػاـ يعتػػرؼ فيػػو بخصوصػػيتيـ القوميػػة، أمػػا 
المرحمػػة الثالثػػة واألخيػػرة التػػي أعقبػػت الحػػرب العالميػػة األولػػى، فقػػد بحثػػت فييػػا المسػػألة 

معاىدة لوزافو، وما أعقب ذلؾ مػف الكردية في المحافؿ الدولية )معاىدة سيفر ومف ثـ 
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، والتػي تعتبػر منػذ تأسيسػيا 0299تأسيس المجنػة الوطنيػة الكرديػة )خويبػوفو فػي سػنة 
 و9)منظمة مسئولة عف ىذه الحركة . 

وقػػػد ظيػػػرت القوميػػػة الكرديػػػة بوضػػػوح فػػػي القػػػرف التاسػػػع عشػػػر مختمطػػػة مػػػف جيػػػة 
ايخ، ورغػػػػـ أف توقيػػػػع بتجميػػػػات الػػػػروح االسػػػػتقاللية، أو الطمػػػػوح الشخصػػػػي لػػػػدى المشػػػػ

، و9)أعطػى بػادرة أمػؿ لألكػراد لمحصػوؿ عمػى االسػتقالؿ  0291معاىدة سيفر في عاـ 
قضػػػت عمػػػى ىػػػذه الطموحػػػات، حيػػػث جعمػػػت أحكػػػاـ  0299فػػػإف معاىػػػدة لػػػوزاف عػػػاـ 

نصػػوص معاىػػدة سػػيفر الغيػػو، وبقيػػت مشػػكمة األكػػراد كمػػا ىػػي طيمػػة فتػػرة االنتػػداب . 
أوؿ داللػػة عمػػى القوميػػة الكرديػػة تتمثػػؿ فػػي المحاولػػة ومػػف المتفػػؽ عميػػو االعتػػراؼ بػػأف 

الفاشمة التػي قػاـ بيػا الشػيخ عبيػد اهلل، المقػيـ فػي تركيػا، لتكػويف دولػة قوميػة كرديػة فػي 
 و 9)ـ . 0881األرض الفارسية، تحت حماية الباب العالي وذلؾ عاـ 

 
 استمالل انعراق وتطور احلركت انموميت انكرديت : 

بالًغػا رسػمًيا قػاؿ فيػو:  و8)البريطاني بغػداد أذاع )الجنػراؿ مػودوعندما احتؿ الجيش 
إف الجيش المذكور جام إلى العراؽ منقػًذا ومحػرًرا ال فاتًحػا مسػتعبًدا، وأعقػب نشػر ىػذا 

: الحمفػػام المدنيػػة والعسػػكرية أىميػػاالػػبالغ صػػدور بالغػػات رسػػمية خطيػػرة مػػف سػػمطات 
الػػذي جػػام فيػػو )إف  0208يف الثػاني البريطػػاني الصػادر فػػي تشػػر  –التصػري  الفرنسػػي 

الحكػومتيف الفرنسػػية والبريطانيػة اتفقتػػا عمػى تأسػػيس حكومػات وطنيػػة لمشػعوب المحػػررة 
التي ىضـ الترؾ حقوقيا، وتركت ليا الخيار في تأسيسيا حسب رغباتيا، فخدعت ىذه 
نمػػا خػػدعت أقطػػاب السياسػػة عامػػة  الوعػػود الساسػػة والمفكػػريف ال فػػي العػػراؽ فحسػػب، وا 

 و2)ي جميع األقطار العربية التي انسمخت مف اإلمبراطورية العثمانية .ف
أبريػؿ  99وبينما كاف العراقيػوف ينتظػروف تحقيػؽ ىػذه الوعػود إذا بيػـ يفػاجئوف فػي 

بقرار مؤتمر الحمفام في سػاف ريمػو الػذي يقضػي بوضػع العػراؽ وفمسػطيف  0291عاـ 
نتداب الفرنسي، فكػاف ضػربة قاضػية تحت االنتداب البريطاني، وسوريا ولبناف تحت اال

عمى اآلماؿ، ونقًضا صريًحا لموعود والعيود، وعمى أثر ذلؾ تضػافرت جيػود العػراقييف 
عمػػػى المطالبػػػة بحقػػػوقيـ المشػػػروعة وطفقػػػوا يعقػػػدوف االجتماعػػػات السػػػرية والعمنيػػػة فػػػي 
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بغداد والنجػؼ والموصػؿ وغيرىػا مػف أميػات المػدف العراقيػة ليػذا الغػرض، وسػرعاف مػا 
 0291يونيػو عػاـ  31تطورت ىذه المطالبػة إلػى ثػورة مسػمحة امتػدت مػف الرميئػة يػـو 

إلى معظـ أنحام الفرات األوسط، واستمرت سػتة أشػير فكبػدت السػمطة المحتمػة والثػوار 
 و 01)المطالبيف باستقالؿ البالد خسائر فادحة في األمواؿ واألنفس.
منطقػػػة كردسػػػتاف فػػػي فتػػػرة  حيػػػث كانػػػت ثػػػورة العشػػػريف أىػػػـ الثػػػورات التػػػي شػػػيدتيا

االنتداب البريطاني؛ ألنيا كانت أوؿ ثػورة شػعبية يمػتحـ فييػا الثػوار األكػراد فػي الشػماؿ 
بػػػالثوار العػػػرب فػػػي الوسػػػط والجنػػػوب ضػػػد المحتػػػؿ اإلنجميػػػزي؛ بسػػػبب تػػػدىور الحالػػػة 
االقتصػػادية وبطػػش المسػػتعمر وانتياكػػو لمتقاليػػد. وأحسػػف تمخػػيص ليػػذه الفتػػرة مػػا كتبػػو 

ىو عاـ الثورة في العػراؽ  0291رشيد الحيدري في كتابو اآلثوريوف: "كاف عاـ رياض 
بوجػػو عػػاـ، فقػػد سػػاىمت فػػي ىػػذه الثػػورة جميػػع فئػػات الشػػعب العراقػػي، سػػوام العػػرب أو 
األكراد وأصب  اإلنجميز يتساقطوف كأوراؽ الخريؼ عمى أيدي الثوار في كؿ مكاف مف 

 و00)أراضي العراؽ".
لػػى لألكػػراد عنػػدما ثػػارت عشػػيرة كوبػػاف، قريبػػا مػػف مدينػػة زاخػػو وبػػدأت الشػػرارة األو 

، ثـ ما لبثت أف ساندتيا عشيرة برزاف 0202)قريبا مف الحدود التركيةو في أبريؿ عاـ 
)التى برز منيا الزعيـ مصطفى البرزانيو، وما لبثت أف انتشرت االنتفاضة شػرقا نحػو 

عظػػػـ القبائػػػؿ الكرديػػػة تحػػػت زعامػػػة السػػػميمانية )عمػػػى الحػػػدود اإليرانيػػػةو، حيػػػث ثػػػارت م
فػػي الوقػػت نفسػػو انػػتفض السػػنة والشػػيعة والمسػػيحيوف فػػي  و09)الشػػيخ محمػػود البرزنجػػي 

كؿ أنحام العراؽ والتحـ ثوار الشػماؿ ببػاقي الثػوار . وقػد اسػتعممت بريطانيػا كػؿ قواتيػا 
 . و03)إلخماد ىذه الثورة الشعبية بشراسة منقطعة النظير

ريطانيػػػا األكػػػراد بمنطقػػػة الموصػػػؿ بمػػػا فييػػػا مػػػف مػػػوارد وفػػػي نفػػػس الوقػػػت وعػػػدت ب
بتروليػة خالصػة لسػيادة دولػػة كرديػة مسػتقمة يحتمػؿ قياميػػا، ونظػًرا لسياسػتيا )بريطانيػػاو 
غيػػػر المسػػػتقرة والوعػػػود الواىيػػػة قػػػاد الشػػػيخ محمػػػود مػػػف قبيمػػػة البارزينجػػػا كفاًحػػػا ضػػػد 

ة ثػػورات مسػػمحة ، وتجمػػى فػػي عػػد0230حتػػى عػػاـ  0202اإلنجميػػز اسػػتمر منػػذ عػػاـ 
و تػػػـ قمعيػػػػا جميعػػػا بتػػػػدخالت مػػػف سػػػػالح الطيػػػػراف 0299، 0299، 0293، 0299)

 و01)الممكي.
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نودي بالشيخ محمود رئيًسػا لكردسػتاف مسػتقمة، تضػـ المنػاطؽ  0299وفي نوفمبر 
الكردية مف العراؽ، بعاصمة ليا ىي مدينة السميمانية وبػ "جػيش قػومي كػردي " لمػدفاع 

قبميػػػة . وشػػػيدت فتػػػرة مػػػا بػػػيف الحػػػربيف ثػػػورة الشػػػيخ أحمػػػد  عنيػػػا، مشػػػكؿ مػػػف عناصػػػر
البرزاني، والدخوؿ الصاخب لشيوخ قبيمة البرزانػي إلػى السػاحة السياسػية التػي كػاف مػف 
شػػػأنيـ أف يحتمػػػوا طميعتيػػػا حتػػػى أيامنػػػا ىػػػذه أحػػػدىـ بعػػػد اآلخػػػر . فاسػػػتقرت حالػػػة مػػػف 

يػػة الثانيػػة،  وبػػرزت فػػي التمػػرد المسػػم  مزمنػػة فػػي كردسػػتاف العػػراؽ حتػػى الحػػرب العالم
 و09).0239، 0239، 0233سنوات 

وال شؾ أف بريطانيا كانػت قػد تػأذت مػف شػعور الوحػدة الػذي سػيطر عمػى المجتمػع 
عطػائيـ مػا  العراقي في مواجية قواتيا بالعراؽ، لذا أبدت اسػتعدادىا إلرضػام األكػراد  وا 

نػػت لألكػػراد حقيقػػة يحممػػوف بػػو مػػف تكػػويف وطػػف قػػومي، إال إف ىػػذه الوعػػود الواىيػػة بي
 الخدعة البريطانية، ومف ثـ نجدىـ عادوا لممقاومة مرة أخرى.

وربما استغمت بريطانيا الطموحات الكردية والرغبة في تكويف وطف قػومي، ولوحػت 
ليػػـ بتمػػؾ الوعػػود الواىيػػة حتػػى تضػػمف مسػػاندة األكػػراد ليػػا، وربمػػا أرادت خمػػؽ وضػػع 

اعدىا عمػػى ترسػػيخ نفوذىػػا فػػي ىػػذه المنطقػػة سياسػػي ممػػيم بػػالتوتر والنػػزاع بػػالعراؽ يسػػ
 الميمة بالنسبة ليا .
، طرحػػػت مسػػػألة انضػػػماـ العػػػراؽ إلػػػى عصػػػبة األمػػػـ كدولػػػة 0231وبحمػػػوؿ عػػػاـ 

مستقمة، واستوجب األمػر توقيػع معاىػدة جديػدة مػع بريطانيػا، واجيػت اعتراضػات كثيػرة 
الحقػوؽ الثقافيػة لبعض بنودىا، وفي الوقػت نفسػو أثيػرت اعتراضػات كرديػة كثيػرة حػوؿ 

الكرديػػػة فػػػي العػػػراؽ . وتصػػػاعد األمػػػر حتػػػى وصػػػؿ إلػػػى حػػػد االنتفاضػػػة الطالبيػػػة فػػػي 
السػػميمانية، وعػػاد الشػػيخ محمػػود الحفيػػد إلػػى السػػاحة لػػيعمف ثػػورة أخػػرى ضػػد مػػا وصػػؼ 
باإلىمػػػػػاؿ الواضػػػػػ  لمحقػػػػػوؽ القوميػػػػػة والثقافيػػػػػة الكرديػػػػػة وعػػػػػدـ إدراج ىػػػػػذه الحقػػػػػوؽ أو 

و، 0239بػة فػي طمػب العػراؽ لالنضػماـ إلػى العصػبة ) عػاـ الضمانات الكردية المطمو 
وانطمقػػت طػػائرات القػػوة الجويػػة الممكيػػة البريطانيػػة لتفتػػؾ بالمنػػاطؽ الكرديػػة وتخمػػد مػػا 

 و09)أطمقت عميو تمرد كردي  خر .
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، كػػػذلؾ أسػػػس جماعػػػة مػػػف 0231وفػػػي تمػػػؾ الفتػػػرة تأسػػػس الحػػػزب الشػػػيوعي عػػػاـ 
رجي )سنيو وجعفر أبػو الػتمف )شػيعيو تنظيمػا المثقفيف العرب عمى رأسيـ كامؿ الجاد

باسػػػـ "جماعػػػة األىػػػالي" يؤمنػػػوف باشػػػتراكية معتدلػػػة، وقػػػد وجػػػد بعػػػض المثقفػػػيف األكػػػراد 
 و09)طريقيـ إلى ىذه التنظيمات واألحزاب.

وقػػد ظػػؿ األكػػراد فػػي ىػػذه الفتػػرة فػػي ثػػورات دائمػػة تػػارة بقيػػادة األسػػرة البرزنجيػػة فػػي  
لبرزانييف في بارزاف، ولـ تيدأ كردستاف نوعا ما إال فػي عيػد السميمانية، وأخرى بقيادة ا
 و08).0239حكومة بكر صدقي سنة 

حيػػث كػػاف ىنػػاؾ فريػػؽ مػػف الزعمػػام األكػػراد يػػروف فػػي اسػػتقالؿ العػػراؽ وفػػي زواؿ 
خطػػػرا 0239االنتػػػداب البريطػػػاني عػػػف العػػػراؽ بدخولػػػو عضػػػوا فػػػي عصػػػبة األمػػػـ عػػػاـ 

المصػير، وفػي إقامػة حكومػة كرديػة ليػـ فػي  يقضي عمى أمػاني األكػراد فػي حػؽ تقريػر
 و02)كردستاف العراؽ .

ويتبيف لنا مف ذلؾ أف الحركة الوطنية الكردية شأنيا شػأف الشػعور الػوطني العربػي 
فػػي العػػراؽ، رافضػػا لمسياسػػة البريطانيػػة، ورافضػػا لتيمػػيش دور األحػػزاب الوطنيػػة، وأف 

األحيػػاف إلػػى إشػػعاؿ فتيػػؿ  زيػػادة الضػػغط عمػػى ىػػذه الحركػػات كػػاف يػػؤدي فػػي كثيػػر مػػف
 ثورات شعبية ومسمحة، ال يمكف االستيانة بدوافعيا الوطنية والقومية الصادقة .

 
 انمالب بكر صذلي واحلركت انكرديت : 

بصورة غيػر مباشػرة  –وقع  في العراؽ حدث لو دور وتأثير ميـ  0239وفي عاـ 
قػػػػػاـ بكػػػػػر صػػػػػدقي  0239أكتػػػػػوبر عػػػػاـ  92عمػػػػى الحركػػػػػة القوميػػػػػة الكرديػػػػة، ففػػػػػي  –

)كػػردي األصػػؿو بػػأوؿ انقػػالب عسػػكري فػػي الشػػرؽ األوسػػط ضػػد النظػػاـ  و91)العسػػكري
. كاف بكر صدقي العسكري متأثًرا بأفكار "جماعة األىالي"، ورغـ أنو لـ يقـ و90)الممكي

بيػػذا االنقػػالب باسػػـ الكػػرد أو إلقامػػة دولػػتيـ المسػػتقمة، فػػإف الفتػػرة التػػي كػػاف فييػػا فػػي 
و عرفػػػػت خالليػػػػا الحركػػػػة القوميػػػػة 0239إلػػػػى أغسػػػػطس  0239ر الحكػػػػـ )مػػػػف أكتػػػػوب

 و99)الكردية تقدما محسوسا ودفعة قوية.
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و، إذ رأوا فيػو مجػااًل واسػًعا 0239-0239فقد رحب األكراد بانقالب بكر صػدقي )
لمعمػػؿ، وخاصػػة العناصػػر اليسػػارية الكرديػػة التػػي كانػػت تعمػػؿ فػػي صػػفوؼ األىػػالي أو 

ة األكػراد أنػو بوصػوؿ بكػر صػدقي "الكػردي األصػؿ" إلػى تتعاوف معيـ، وقد اعتقػد غػال
 و93)قمة السمطة فرصة لحصوؿ الشعب الكردي عمى حقوقو القومية .

وتجدر اإلشارة إلى أف ىذا االنقالب لػـ يكػف لػو عالقػة مػف قريػب أو بعيػد بالحركػة 
 03الصػادر فػي  999الكردية، وما يؤكد ذلؾ ما ذكرتو جريدة "الػبالد" فػي عػددىا رقػـ 

 ما يمي: 0239نوفمبر عاـ 
، مػػػف 0239أكتػػػوبر  92"اعتبػػػر بعػػػض الشػػػباب، الػػػذيف تنقصػػػيـ الخبػػػرة، انقػػػالب 

االنقالبػػات االجتماعيػػة التػػي تحصػػؿ نتيجػػة ذيػػوع فكػػرة اجتماعيػػة معينػػة فػػي المجتمػػع، 
وقيػػػػاـ أنصػػػػارىا بثػػػػورة اجتماعيػػػػة لبمػػػػوغ كراسػػػػي الحكػػػػـ، بقصػػػػد تغييػػػػر الػػػػنظـ القائمػػػػة، 

التػػػي تسػػػتند إلػػػى مبػػػادئيـ الخاصػػػة، مػػػع أف االنقػػػالب الػػػذي قػػػاـ بػػػو  واسػػػتبداليا بػػػالنظـ
الجػػيش العراقػػي الباسػػؿ لػػـ يكػػف إال وسػػيمة مػػف وسػػائؿ تنحيػػة جماعػػة مسػػتأثرة بػػالحكـ، 

فساح المجاؿ لسير األمور في المممكة عمى أسس النظاـ القائـ" .  و91)وا 
إيمانيػػػا بعػػػدـ  وكانػػػت سياسػػػة حكومػػػة االنقػػػالب الداخميػػػة فػػػي ىػػػذه الفتػػػرة تنبػػػع مػػػف

التمييػػػز بػػػيف العػػػراقييف سػػػوام كػػػانوا مػػػف أصػػػؿ عربػػػي أو كػػػردي أو تركػػػي. خاصػػػة واف 
حكمػػت سػػميماف رئػػيس الػػوزرام كػػاف ميػػاال لمعنصػػر التركػػي ووزيػػر الماليػػة محمػػد جعفػػر 
أبػػو الػػتمف كػػاف زعيمػػا لألىالي،وكػػاف ىػػو وصػػال  جبػػر يمثمػػوف العنصػػر الشػػيعي، أمػػا 

نقالب فكاف كرديا سنيا، بينما كاف كامؿ الجػادرجي وبقيػة رئيس أركاف الجيش وقائد اال
الوزرام عرب سنيوف . لذلؾ كاف مف الطبيعي أف تؤكد الحكومة الجديدة عمى المسػاواة 

 و99)في الحقوؽ بيف جميع العناصر القومية والدينية في العراؽ.
 وقد شجعت ىذه الظروؼ السياسية األكػراد عمػى المضػي فػي سػبيؿ أىػدافيـ، لػذلؾ
انتشػػرت المنشػػورات الداعيػػة إلػػى المطالبػػة بحػػؽ الشػػعب الكػػردي فػػي االسػػتقالؿ الفعمػػي 
عػػػف العػػػراؽ، كمػػػا أرسػػػمت منشػػػورات أخػػػرى تيديديػػػة إلػػػى الكثيػػػر مػػػف ذوي التػػػأثير فػػػي 
لػػى الشخصػػيات العربيػػة المتطرفػػة األخػػرى موقًعػػا عمييػػا مػػف قبػػؿ "الجمعيػػة  الحكومػػة وا 



 

 محمد صبحىد. شيماء  ــــــــــــــ و6104( اجلزء انثاني: 62انعذد ) -جمهت املؤرخ انعربي

 - 003 - 

 

ج رئػػيس الحكومػػة وطمػػب مػػف الشػػرطة والجػػيش الكرديػػة اإلصػػالحية"، األمػػر الػػذي أزعػػ
 و99)والقضام تعقب مرسمييا دوف جدوى.

فقػػػد شػػػيدت الحركػػػة القوميػػػة الكرديػػػة فػػػي العػػػراؽ نيضػػػة جديػػػدة بعػػػد الػػػوىف الػػػذي 
أصابيا جرام فشؿ الثػورات الكرديػة التػي قادىػا رجػاؿ الػديف وكبػار مػالؾ األراضػي فػي 

ة فػػي أعقػػاب االنقػػالب العسػػكري الػػذي كردسػػتاف عمػػى إثػػر ازدىػػار  الحركػػة الديمقراطيػػ
، والػػذي أدى إلػػى اإلطاحػػة بحكػػـ رئػػيس الػػوزرام ياسػػيف 0239قػػاده بكػػر صػػدقي عػػاـ 

 و99)الياشمي.
واختمفػػت اآلرام حػػوؿ عالقػػة بكػػر صػػدقي بالحركػػة الكرديػػة، فػػاعتبر الػػبعض أف مػػا 

كرديػة قيؿ وورد عف عالقة بكر صدقي بالحركة الكردية ومحاوالتو في سبيؿ قياـ دولة 
لػػػـ يكػػػف سػػػوى بدعػػػة خمفيػػػا أعػػػدام النظػػػاـ االنقالبػػػي الجديػػػد بيػػػدؼ عزلػػػو عػػػف القػػػوى 
الديمقراطية والقومية بصورة خاصة داخؿ البالد، وفي المشرؽ العربي، ومف أجؿ حشد 
أكبػػػر الطاقػػػات الممكنػػػة لػػػوأده فػػػي ميػػػده، وفعػػػال أعطػػػت تمػػػؾ البدعػػػة ثمػػػاًرا غيػػػر قميمػػػة 

فػػي الواقػػع، مػػف أبعػػد الضػػباط األكػػراد عػػف الحركػػة  لمروجييػا، مػػع أف بكػػر صػػدقي كػػاف
الكرديػػة وقضػػيتيا، فمػػـ تكػػف لػػو أدنػػى صػػمة، ال أيػػاـ االنقػػالب وال قبميػػا، بأيػػة جمعيػػة أو 
منظمة كردية، رغـ أف الكثيريف مف أقرانو لعبوا أدواًرا بارزة في صفوؼ تمػؾ الجمعيػات 

ـ االشتراؾ المباشر والفعاؿ فػي منذ أواخر العيد العثماني، كما أف العديد منيـ سبؽ لي
بعػػض االنتفاضػػات الكرديػػة. وفػػي سػػنوات الحػػرب العالميػػة األولػػى قامػػت مجموعػػة مػػف 
ىؤالم الضباط بتأسيس جمعية سرية تعمؿ مف أجؿ ضماف حقػوؽ الكػرد القوميػة، وفػي 
سنوات الحرب العالمية األولى قامت مجموعة مف ىؤالم الضباط بتأسيس جمعية سرية 

جػػؿ ضػػماف حقػػوؽ الكػػرد القوميػػة، انضػػـ إلييػػا شػػخص مثػػؿ رفيػػؽ عػػارؼ، تعمػػؿ مػػف أ
فيمػػػا كػػػاف بكػػػر صػػػدقي يعمػػػؿ يومػػػذاؾ بحمػػػاس فػػػي صػػػفوؼ الحركػػػة القوميػػػة العربيػػػة 

 و98)المناىضة لمحكـ العثماني .
ولػػـ يطػػرأ أي تغييػػر عمػػى موقػػؼ بكػػر صػػدقي بعػػد الحػػرب العالميػػة األولػػى عنػػدما 

لممسػػػتعمر البريطػػػاني فػػػي سػػػنوات االنتػػػداب دخػػػؿ النضػػػاؿ التحػػػرري الكػػػردي المعػػػادي 
مرحمػػة ميمػػة وخطيػػرة مػػف مراحػػؿ تطػػوره، كػػاف انػػدماج الفئػػة المثقفػػة الكرديػػة بأجنحتيػػا 
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المختمفة فيو واحًدا مف أبرز سمات مرحمتػو الجديػدة، وفػي الواقػع توجػد أحػداث وشػواىد 
ؼ عدائيػة تاريخية ثابتة تدؿ عمى اتخػاذ بكػر صػدقي وشػقيقو العميػد برقػي صػدقي مواقػ

تجاه المسألة الكرديػة تجمػت فػي اشػتراكيما الفعمػي فػي القضػام عمػى التحركػات الكرديػة 
التي انفجرت بقػوة فػي السػنوات األخيػرة مػف عيػد االنتػداب البريطػاني . فقػد كػاف األوؿ 
منيمػػا قائػػد موقػػع فػػي السػػميمانية أيػػاـ حركػػات الشػػيخ محمػػود البرزنجػػي فػػي أواخػػر عػػاـ 

ت عمى مدى أشير لـ يتواف بكر خالليا عف اتخاذ كؿ إجرام مف ، والتي استمر 0230
شانو التعجيؿ في أمر القضام عمى تمؾ الحركات، ولػـ يختمػؼ عػف ذلػؾ موقػؼ العقيػد 
برقػػي الػػذي كػػاف قائػػًدا فػػي منطقػػة الموصػػؿ عنػػدما وقعػػت حركػػات مشػػابية فػػي منطقػػة 

 و 92)باديناف خالؿ السنة األخيرة مف عيد االنتداب.
نفسػػػػو لػػػػـ يختمػػػػؼ موقػػػػؼ حكومػػػػة االنقػػػػالب فػػػػي شػػػػيم عػػػػف موقػػػػؼ  وفػػػػي الوقػػػػت

الحكومات السابقة تجاه قادة الحركات الكرديػة والمشػتركيف فييػا . فقػد أصػدرت حكومػة 
االنقػػػالب العفػػػو العػػػاـ عػػػف المشػػػتركيف فػػػي جميػػػع االنتفاضػػػات التػػػي وقعػػػت فػػػي وسػػػط 

ئر العربيػػػة ، بمػػػف فػػػييـ عػػػدد كبيػػػر مػػػف شػػػيوخ العشػػػا0239العػػػراؽ وجنوبػػػو قبػػػؿ عػػػاـ 
المعروفػة، وأعػادت عمػييـ أراضػييـ التػي تمػت مصػادرتيا بموجػب أحكػاـ أصػدرتيا فػػي 
حينػػو المجػػالس العرفيػػة الخاصػػة، فيمػػا ظػػؿ أبػػرز زعمػػام الكػػرد مػػف قبيػػؿ الشػػيخ محمػػود 

 و 31)البرزنجي يعيشوف كالسابؽ في المنفى.
سػوى انعكػاس أما النشاط الجزئي الذي دب في صفوؼ الوطنييف األكراد، فمـ يكف 

لممػد المحػدود الػذي شػػمؿ جميػع القػوى الديمقراطيػػة فػي الػبالد فػػي المرحمػة المبكػرة التػػي 
أعقبت االنقالب، وقد اقتصر ذلؾ في كردستاف عمى الفئػة المثقفػة الكرديػة التػي تػأثرت 
بدورىا باألفكار الديمقراطية لجماعة األىالي، وقد جػامت ىػذه التغييػرات نتيجػة طبيعيػة 

ميمة ظيرت وبدأت تتفاعؿ مػع غيرىػا مػف األحػداث قبػؿ ظيػور بكػر صػدقي لتحوالت 
عمى المسرح السياسي، ولـ يكف لألخير يد فييا، بؿ إف بكرًا لـ يكػف مرتاًحػا فػي الواقػع 
لنشاطات الفئة المثقفة الكردية في عيد االنقالب؛ ألنيا كانت تعطي أعدامه مادة غنية 

ت تمػػؾ الفئػػة أف تتعػػدى أسػػموب العمػػؿ السػػري السػػتغالليا ضػػده، لػػذا لػػـ تسػػتطع نشػػاطا
 و30)كالسابؽ إال ما ندر.
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ينفػي الػدكتور مجيػد خػدوري أف  0298، 0299وفي كتابو عف تاريخ العراؽ بيف عػامي 
تكػػوف لبكػػر صػػدقي أي عالقػػة باألوسػػاط الكرديػػة المػػذكورة التػػي اتخػػذ بكػػر فػػي الواقػػع مواقػػؼ 

. فقػػػد ذكػػػر الػػػوطني الكػػػردي المعػػػروؼ  عدائيػػػة صػػػريحة مػػػف تحركػػػات بعػػػض المنتمػػػيف إلييػػػا
األسػػػتاذ إسػػػماعيؿ حقػػػي شػػػاويس أنػػػو وبعػػػض أقرانػػػو تفػػػاملوا بتأسػػػيس وزارة حكمػػػت سػػػميماف، 
واشػػػػتراؾ عػػػػدد مػػػػف العناصػػػػر الديمقراطيػػػػة فييػػػػا، فبػػػػدأوا يتحركػػػػوف بػػػػدورىـ مػػػػف أجػػػػؿ تنظػػػػيـ 

يؿ صفوفيـ، األمػر الػذي  ثػار حفيظػة بكػر صػدقي فطمػب مػنيـ وقػؼ نشػاطيـ، وىػدد إسػماع
 و39)شاويس بنفيو إلى خارج العراؽ في حالة رفضو االمتثاؿ ألوامره. 

وثمػػة حقيقػػة أخػػرى يجػػب أف تؤخػػذ بصػػورة جديػػة فػػي ىػػذا الصػػدد،وىي أف سياسػػة 
التقرب مف الدوؿ غير العربية التي اتبعتيا حكومة االنقالب حممت في طياتيا مخاطر 

. وأف تمػؾ السياسػة كانػت عمػػى  بالنسػبة لمشػعب الكػردي لػـ تقػؿ شػأنا عمػا حممتػو لغيػره
طرفػػػػي نقػػػػيض مػػػػع كػػػػؿ مػػػػا قيػػػػؿ حػػػػوؿ خطػػػػط بكػػػػر صػػػػدقي لتأسػػػػيس الدولػػػػة الكرديػػػػة 

تػػػـ عقػػػده بموافقػػػة بكػػػر صػػػدقي  و33)المزعومػػػة. وىنػػػا يكفػػػي القػػػوؿ أف ميثػػػاؽ سػػػعد  بػػػاد
وتشػػػجيعو، والػػػذي نصػػػت مادتػػػو السػػػابعة عمػػػى أف "يتعيػػػد كػػػؿ مػػػف الفرقػػػام المتعاقػػػديف 

بعػػػػػدـ إعطػػػػػام مجػػػػػاؿ إلػػػػػى تػػػػػأليؼ العصػػػػػابات المسػػػػػمحة السػػػػػاميف كػػػػػؿ داخػػػػػؿ حػػػػػدوده 
والجمعيػػػات أو كػػػؿ ترتيػػػب غايتػػػو قمػػػب المؤسسػػػات القائمػػػة، أو قياميػػػا بأعمػػػاؿ لغػػػرض 
اإلخالؿ بالنظاـ واألمف العاـ في أي قسـ مف بالد الفريؽ اآلخر سوام أكاف في منطقة 

 و31)اآلخر. الحدود أو غيرىا، أو اإلخالؿ بنظاـ الحكـ السائد في بالد الفريؽ 
وفي الواقع، ولد ميثاؽ سعد  باد ميتا إال فيما يتعمػؽ بالمسػألة الكرديػة، حيػث أسػيـ بشػكؿ 
ممحػػوظ فػػي زيػػادة التعػػاوف وتنسػػيؽ العمػػؿ خصوًصػػا بػػيف إيػػراف وتركيػػا ضػػد الحركػػة الكرديػػة، 
األمػػر الػػذي انعكػػس فػػي عػػدد مػػف اإلجػػرامات الفعميػػة المشػػتركة ضػػدىا، وىػػذا يفسػػر لنػػا لمػػاذا 

ت األوسػػاط الكرديػػة بحمػػاس ضػػد ميثػػاؽ سػػعد  بػػاد منػػذ اإلعػػالف عنػػو، لدرجػػة أف بعػػض وقفػػ
الجيات القوميػة الكرديػة تطرقػت فػي تقييميػا لػو بػأف اعتبرتػو سػيًفا مسػمًطا عمػى رقػاب الشػعب 
الكػػردي، وأداة لمقضػػام عمػػى حركتػػو فقػػط، وكانػػت تمػػؾ األوسػػاط تنظػػر بقمػػؽ متزايػػد إلػػى تقػػرب 

 و39)الدوؿ غير العربية. حكومة االنقالب مف بعض
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وال شػػؾ فػػي أف كػػؿ مػػا تػػـ ذكػػره يؤكػػد عمػػى أف بكػػر صػػدقي لػػـ يػػراع فػػي سياسػػتو 
الداخمية وال الخارجية مصال  األكراد، بؿ عمى العكس مف ذلػؾ، فقػد أضػرىـ أكثػر مػف 
أف يػػنفعيـ، وال يعنػػي أصػػؿ بكػػر صػػدقي الكػػردي دعمػػو لألكػػراد؛ ألف مواقفػػو وسياسػػاتو 

 التأكيد عمى ذلؾ أو نفيو . ىي التي تمكننا مف
 وال شؾ أف محاولة اثنيف مف األكراد تدبير عممية اغتياؿ بكر صدقي يؤكد ذلؾ.

حيث قاـ اثنػاف مػف الضػباط األكػراد المعػروفيف بػدور فعػاؿ فػي تػدبير عمميػة اغتيػاؿ بكػر 
، وىمػػا عبػػػد العزيػػػز يػػاممكي الػػػذي كػػػاف 0239صػػدقي بمطػػػار الموصػػػؿ فػػي أغسػػػطس عػػػاـ 

ة مقػػػدـ، ومحمػػػد خورشػػػيد الػػػذي كػػػاف برتبػػػة رئػػػيس أوؿ وكانػػػا مػػػف أبػػػرز أعضػػػام  نػػػذاؾ برتبػػػ
"جمعيػػة النجػػـو الناريػػة" السػػرية التػػي تشػػكمت فػػي دار األوؿ منيمػػا، والتػػي ضػػمت أربعػػة مػػف 

 و  39)الضباط اآلخريف الذيف أجمعوا عمى ضرورة القضام عمى حكـ بكر صدقي الديكتاتوري.
اد  مػػاال واسػػعة بوصػػوؿ بكػػر صػػدقي الكػػردي ويبػػدو مػػف ذلػػؾ أنػػو ربمػػا رسػػـ األكػػر 

األصؿ إلػى السػمطة، فظنػوا أنػو باسػتطاعتيـ تحقيػؽ حمميػـ فػي تكػويف الدولػة الكرديػة، 
ومػػػػا أف بػػػػدا ليػػػػـ تخمػػػػي بكػػػػر صػػػػدقي عػػػػنيـ، بػػػػؿ ومحػػػػاربتيـ فػػػػي سياسػػػػاتو الداخميػػػػة 

 والخارجية حتى فكروا في اغتيالو والتخمص منو .
الػػرأي، حيػػث أكػػدت العديػػد مػػف المصػػادر العربيػػة ورغػـػ ذلػػؾ فينػػاؾ مػػف يػػرى عكػػس ىػػذا 

واألجنبيػػػة أف مقتػػػػؿ بكػػػر صػػػػدقي كػػػاف بسػػػػبب نزعتػػػػو االنفصػػػالية الكرديػػػػة إذ كػػػاف مػػػػف أشػػػػد 
المدافعيف عف الكرد والقضية الكردية العادلة، فيو الػذي رفػض قمػع ثػورات الشػماؿ بػالقوة عػاـ 

إلػى االسػتقالة، وأمػا مقتمػو ، عندما أمػره رئػيس الػوزرام عمػى جػودت بػذلؾ ممػا اضػطره 0239
باشتراؾ ضابطيف كردييف فإف كال الضابطيف كانا منتميػيف إلػى جمعيػة النجػـو الناريػة، والتػي 
قواميػػػا مػػػف الضػػػباط العػػػرب، وبصػػػدد توقيػػػع معاىػػػدة سػػػعد  بػػػاد فػػػإف بنػػػود ىػػػذه المعاىػػػدة لػػـػ 

يػػراف وأفغان سػػتاف كػػاف سػػيتـ تقتصػػر عمػػى القضػػية الكرديػػة فقػػط، وأف ىػػذا الميثػػاؽ بػػيف تركيػػا وا 
سوام دخؿ العراؽ ليذا الحمؼ أـ لـ يػدخؿ، وىنػاؾ الكثيػر مػف الشػواىد والػدالئؿ تؤكػد أف بكػر 
صػػػدقي كػػػاف جػػػاًدا فػػػي ىدفػػػو األسػػػمى بتأسػػػيس دولػػػة كردسػػػتاف الكبػػػرى؛ ألنػػػو لػػػدى مصػػػرعو 

 و39)وجدت في حقيبتو الخاصة خارطة كردستاف الكبرى .
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ركػػة الجريئػػة أف يقػػوض معػػالـ الممػػؾ فػػي وىنػػاؾ مػػف يػػرى أف بكػػًرا أراد مػػف ىػػذه الح
العراؽ، ويقيـ نفسو ديكتاتورا، عمى نحو مػا فعػؿ أتػاتورؾ فػي تركيػا، وىتمػر فػي ألمانيػا، 
وموسولينى في إيطاليا، وأنو لما شرع السيد حكمػت سػميماف فػي تػأليؼ "الػوزارة الجديػدة 

كػًرا قػاؿ بوجػوب " ترؾ منصب وزارة الدفاع شاغًرا ليتصرؼ بو بكػر كمػا يشػام، ولكػف ب
إسناد ىذا المنصب إلى "الفريؽ عبد المطيؼ نوري" زميمو في الحركة المػذكورة، فػدىش 
نمػػا أراد  الحاضػػروف ليػػذه المفاجػػأة، ومػػا دروا أف بكػػًرا لػػـ يكػػف ليكتفػػي بمنصػػب وزارة، وا 

 و38)أف يسيطر عمى الشئوف العامة سيطرة مطمقة.
ات التػػػي ذكػػػرت لمتأكيػػػد عمػػػى تبنػػػي بكػػػر ورغػػـػ كػػػؿ ذلػػػؾ، ورغػػـػ الشػػػواىد األخيػػػرة والمبػػػرر 

صدقي لمقضية الكردية، فيبدو لنا أف الحكـ عميو وعمى توجياتػو ال يػأتي إال مػف خػالؿ أقوالػو 
وأفعالػػػو، فربمػػػا أتػػػاح حكمػػػو فػػػي بػػػادئ األمػػػر الفرصػػػة لألكػػػراد لمظيػػػور، ولمزيػػػد مػػػف النشػػػاط 

أبعػػد مػػا تكػػوف عػػف دعػـػ  السياسػػي والمطالبػػة بحقػػوقيـ، إال إف كػػؿ سياسػػاتو فيمػػا بعػػد كانػػت
األكػػراد أو القضػػية الكرديػػة، وال يعنػػي العثػػور عمػػى خريطػػة لكردسػػتاف الكبػػرى فػػي حقيبتػػو بعػػد 
مقتمو دعمو لمقضية الكردية أو ينفيو؛ ألننػا ال نسػتطيع إصػدار أحكػاـ مػف خػالؿ ىػذه الػدالئؿ 

 فقط، ونترؾ أفعالو التي كانت تصب في معظميا في غير صال  األكراد . 
لـػ يػؤثر عمػى الشػعور  0239أغسػطس  00ا يؤكد ذلػؾ، أف مقتػؿ بكػر صػدقي فػي ومم

 القومي الكردي الصاعد، حيث كثؼ األكراد نشاطيـ وأصب  عمنًيا أو شبو عمنا . 
شػػكؿ بعػػض المثقفػػيف األكػػراد، جمعيػػة تطػػورت إلػػى أف أصػػبحت حزبػػا  0232ففػػي عػػاـ 

الػػذاتي داخػػؿ حػػدود العػػراؽ يرأسػػو رفيػػؽ  سػػريا باسػـػ "ىيػػوا" أو "األمػػؿ" ىدفػػو المطالبػػة بػػالحكـ
حممػػي أحػػد أعػػواف الشػػيخ محمػػود البرزنجػػي سػػابقا، وعمػػؿ الحػػزب عمػػى اجتػػذاب األكػػراد مػػف 
جميػػع الطبقػػات . وظػػؿ حػػزب "ىيػػوا" قويػػا حتػػى نشػػب الخػػالؼ بػػيف قادتػػو حػػوؿ مػػا إذا كػػاف 

يو أمػاـ االعتمػاد يجب االعتماد عمى االتحػاد السػوفيتي لتحقيػؽ  مالػو القوميػة )الجنػاح اليسػار 
   و32)عمى بريطانيا والحمفام ) الجناح اليميني و، وقد حاؿ ذلؾ دوف استمراره.

، وانضػػـ كثيػػر مػػف أعضػػائو إلػػى حػػزب 0219وانقسػـ الحػػزب عمػػى نفسػػو منػػذ عػػاـ 
وكاف ىذا الحػزب منظمػو شػعبية  0219"رزجاري كرد" أي "الخالص" الذي أسس عاـ 

الحػػزب الػديمقراطي الكردسػػتاني المشػػيور عضػػو، وميػدت إلنشػػام  911ضػمت حػػوالي 
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)ويرأسػػػو اليػػػـو ابنػػػو  0299باسػػػـ "البػػػارتي" والػػػذي رأسػػػو مصػػػطفى البرزانػػػي إلػػػى عػػػاـ 
 و11)مسعود البرزانيو، والذي قاد لمدة طويمة بمفرده نضاؿ الشعب الكردي .

وبعػػد نيايػػػة الحػػػرب العالميػػػة األولػػػى كانػػػت المعارضػػة العراقيػػػة تتكػػػوف مػػػف ثالثػػػة أحػػػزاب 
يسػػو "جماعػػة األىػػالي" عربيػػة، و "الحػػزب الشػػيوعي العراقػػي" عػػرب وأكػػراد، وحػػزب "البػػارتي" رئ

كػػردي . وكػػاف قػػادة الحػػزب واثقػػيف بأنػػو ال يمكػػف تحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ إال إذا كػػاف فػػي العػػراؽ 
نظاـ ديمقراطي مستقؿ اإلرادة . لذا ركز البارتي مع األحزاب األخرى عمػى النضػاؿ مػف أجػؿ 

رسػام نظػاـ ديمقراطػي وتحقيػؽ الحكـػ الػذاتي لكردسػتاف داخػؿ دولػة اإلطاحة بالنظ اـ الممكػي وا 
العراؽ التػي ىػي دولػة لمشػعب العربػي والشػعب الكػردي . وكانػت ىػذه األىػداؼ تتفػؽ إلػى حػد 

 و10)كبير مع أىداؼ الحزبيف اآلخريف.
 

 تطور احلركت انكرديت خالل سنواث احلرب انعامليت انثانيت:
نسػػبًيا خػػالؿ السػػنوات األولػػى مػػف الحػػرب العالميػػة الثانيػػة،  ظمػػت كردسػػتاف ىادئػػة

ولكػػف العػػراؽ بصػػفة عامػػة سػػرعاف مػػا عػػانى مػػف أزمػػة اقتصػػادية خانقػػة نتيجػػة لمحػػرب، 
فتػػدىورت حالػػة الشػػعب العراقػػي عامػػة والكػػردي خاصػػة إلػػى درجػػة كبيػػرة . وكػػاف المػػال 

ية  نػػذاؾ منػػذ الحركػػة مصػػطفى البرزانػػي والشػػيخ أحمػػد البرزانػػي محتجػػزيف فػػي السػػميمان
، وكانػػػػػت األخبػػػػػار تصػػػػػميما عػػػػػف تػػػػػدىور الحالػػػػػة 0233 -0239البارزانيػػػػػة األولػػػػػى 

 و19)االقتصادية في المنطقة الكردية حتى وصمت إلى حد المجاعة في بارزاف .
أبمػػا المػػال مصػػطفى الحكومػػة بالحالػػة االقتصػػادية السػػيئة فػػي بػػارزاف فوعػػدت بالمسػػاعدة، 

وعػػاد إلػػى  0213طره إلػػى اليػػرب مػػف السػػميمانية فػػي يونيػػو عػػاـ ولكػػف دوف نتيجػػة، ممػػا اضػػ
بػػارزاف التػػي كػػاف يسػػودىا االضػػطياد الثقػػافي والسياسػػي، فوجػػد أف الظػػروؼ مييػػأة السػػتئناؼ 
عالف التمرد عمى السمطة الحاكمة، فأصػب  الشػعور القػومي الكػردي متأجًجػا  الكفاح المسم  وا 

 و 13)ىا األكراد معادية ليـ .ضد الحكومة العراقية القائمة التي اعتبر 
رفػػع األعبػػام عػػف البػػرزانييف، ورغػـػ أف ىػػذه الحركػػة فػػي  0213لقػػد اسػػتيدفت حركػػة عػػاـ 

بداية عيدىا لـػ تحمػؿ أىػداًفا قوميػة كرديػة عامػة، فقػد اعتبرىػا الوطنيػوف األكػراد حركػة عادلػة 
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إلػػى حركػػة تحمػػؿ معاديػػة لالضػػطياد القػػومي، كػػذلؾ فقػػد أيػػدوىا وحػػاولوا اسػػتغالليا وتطويرىػػا 
 و 11)المطالب القومية الكردية، وبالتالي أرادوا جعؿ بارزاف منطمؽ ثورة كردية وطنية جديدة.

، أكػػره المػػال مصػطفى بعػػض مراكػػز الشػرطة عمػػى إخػػالم 0213ففػي سػػبتمبر عػاـ 
أرسػمت الحكومػة العراقيػة فيمقًػا  0213مواقعيا في منطقة مزوري باال وفي أكتوبر عاـ 

 و19)جمة المال مصطفى ولكنو تمكف مف ىزيمتو. مف جيشيا لميا
وفػػي نػػوفمبر، تعرضػػت قػػوات اسػػتطالعية مػػف الجػػيش والشػػرطة ليجػػـو مػػف رجػػاؿ 
البرزاني وقتؿ العديد وجرح عدد مف رجاؿ الحكومة قبؿ إتماـ ميمتيـ األمر الػذي أدى 
بالحكومػػػة إلػػػى إخػػػالم مخػػػافر الشػػػرطة فػػػي منطقػػػة بػػػارزاف وبيػػػذا الفعػػػؿ انيػػػارت ىيبػػػة 
عطائيػػا صػػورة  الحكومػة فػػي المنطقػػة، وأدى ذلػػؾ إلػػى تطػػور الحركػػة الوطنيػػة الكرديػػة وا 
جديػدة، فبعػد أف كػػاف المػال مصػطفى رئيًسػػا عشػائرًيا أصػب  فػػي ظػؿ الظػروؼ الجديػػدة 
زعيًمػػا قومًيػػا . ولػػـ يكػػد العػػاـ ينتيػػي حتػػى كػػاف المػػال مصػػطفى يممػػؾ قػػوة مسػػمحة قويػػة 

 و19).ويتبعو المئات مف رجاؿ القبائؿ 
ونتيجػػػػة لمتػػػػدخؿ البريطػػػػاني قامػػػػت الحكومػػػػة العراقيػػػػة بمحاولػػػػة لتسػػػػوية الخالفػػػػات 
بػػػػالطرؽ السػػػػممية، فعرضػػػػت عمػػػػى المػػػػال مصػػػػطفى وعشػػػػيرتو تػػػػرؾ األراضػػػػي العراقيػػػػة 
والعبػػور إلػػى إيػػراف . وكػػاف ىػػذا العػػرض مصػػحوًبا بتيديػػد السػػفير البريطػػاني بمسػػاعدة 

اؽ، ولكػػػف المػػػال مصػػػطفى رفػػػض ىػػػذه الحكومػػػة عمػػػى اسػػػتعادة النظػػػاـ فػػػي شػػػماؿ العػػػر 
 و19)المقترحات رفًضا قاطًعا.

دارت المباحثػػات 0213ديسػػمبر99ومػػع تشػػكيؿ الػػوزارة الجديػػدة برئاسػػة نػػوري السػػعيد فػػى 
بػػيف الحكومػػة العراقيػػة وبػػيف المػػال مصػػطفي البرزانػػى وتمخضػػت عػػف مجموعػػة مػػف المطالػػب 

 مصػطفي إال إنيػا قوبمػت بانتقػادات الكردية، ورغـػ موافقػة الجانػب العراقػي عمػى مطالػب المػال
كبيرة في االجتماعات الرئيسة لمجمس األعياف العراقي، وفسرت شروطيا بأنيا نتيجة لضعؼ 
الحكومة،وقػػػد فسػػػر المعارضػػػوف مضػػػموف التسػػػوية بأنيػػػا تعنػػػى االسػػػتقرار االستسػػػالمي فػػػي 

ألولئػػؾ الػػذيف كردسػػتاف واف بغػػداد بيػػذه التسػػوية سػػتوافؽ عمػػى التنػػازؿ عػػف جػػزم مػػف سػػمطتيا 
 و18)اعتبروا أنفسيـ قواميف عمى مصال  القضية الكردية.
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صػػػرار كػػػؿ مػػػف الحكومػػػة العراقيػػػة واألكػػػراد عمػػػى موقفييمػػػا ازدادت  زام عػػػدـ االتفػػػاؽ وا  وا 
األحواؿ المعيشية سوام في العراؽ بوجػو عػاـ، حيػث أصػب  الفقػرام فػي وضػع يصػعب عمػييـ 

انت فيو القوى السياسية تركػز جيودىػا اسػتعداًدا فيو الحصوؿ عمى الطعاـ، في الوقت الذي ك
زام ذلػػػػؾ قػػػػاـ األكػػػػراد بمياجمػػػػة مخػػػػازف الحبػػػػوب الحكوميػػػػة وقػػػػاـ المػػػػال  السػػػػتئناؼ القتػػػػاؿ. وا 

 و12)مصطفى بتوزيع القم  الذي استولوا عميو ومقداره مائة طف عمى أتباعو.
شػػكؿ الباجػػة جػػى  وقػػد تػػدخؿ السػػفير البريطػػاني بمطالبػػة الحكومػػة العراقيػػة الجديػػدة )حيػػث

الحكومة الجديدة في أعقاب سقوط نورى السعيدو باتباع سياسة ودية تجاه األكػراد، فػي الوقػت 
 و91)الذي طالب فيو األكراد باتباع سياسة أكثر مرونة والتخمي عف طمباتيـ المتشددة.

في تمؾ اآلونة، ألؼ األكراد لجنة  زادى في بارزاف لتنسيؽ وتنظيـ الجيود الوطنية 
وعيػػة الجمػػاىير الكرديػػة وبعػػد أف قػػاـ المػػال مصػػطفى بتشػػكيؿ لجنػػة التحػػرر) زاديو وت

قػػػرر القيػػػاـ بجػػػوالت فػػػي كردسػػػتاف لمحصػػػوؿ عمػػػى تأييػػػد العشػػػائر الكرديػػػة األخػػػرى فػػػي 
العراؽ ولتأكيد زعامتو لمحركة الكردية والعمؿ عمػى وحػدة ىػذه الحركػة ولػـ تقتصػر ىػذه 

المجػػاورة ليػا بػػؿ تناولػػت معظػػـ المنػػاطؽ الكرديػػة الجػوالت عمػػى منطقػػة بػػارزاف والقبائػػؿ 
 و90)في كردستاف العراؽ، وقد استغرقت ىذه الجوالت أكثر مف عشرة أشير. 

ال شػػػؾ أف تػػػأليؼ المػػػال مصػػػطفى ليػػػذه المجنػػػة ينفػػػى مصػػػداقية رغبػػػة األكػػػراد فػػػي 
 التفاوض مع الحكومة العراقية، فكاف تأليفيا يعنى االستمرار في الدعاية ضػد الحكومػة
العراقية،وحشد المزيد مف األتباع مما يزيػد مػف قػوة الحركػة الكرديػة، وبالتػالي اسػتمرارىا 

 في تحدى الحكومة العراقية .
ويبػػدو مػػف ذلػػؾ أف الحكومػػة البريطانيػػة لػـػ يكػػف يعنييػػا اسػػتقرار العػػراؽ فػػي شػػيم، فيػػي 

ؽ باتبػاع سياسػة تطالب الحركة الكردية باالعتداؿ في مطالبيػا، وفػى الوقػت ذاتػو تطالػب العػرا
ودية تجاه األكراد ومحاولػة تمبيػو مطػالبيـ،فيي التػي شػجعت األكػراد عمػى تمػؾ التحركػات منػذ 
البدايػػػة ولػػػو أرادت القضػػػام عمييػػػا ألرسػػػمت مػػػف المسػػػاعدات مػػػا يمكػػػف الحكومػػػة العراقيػػػة مػػػف 

نفػوذ السيطرة عمى تمؾ التحركات، إال إف الحكومػة البريطانيػة تريػد أف تظػؿ العػراؽ خاضػعة لم
 البريطاني حتى لو أدى ذلؾ إلى استمرار القالئؿ واالضطرابات . 
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كمػػا أنيػػا فػػي محاباتيػػا لطرفػػي النػػزاع تتبػػع طريقتيػػا المعيػػودة لمسػػيطرة عمػػى الػػبالد 
وىػػػى مبػػػدأ فػػػرؽ تسػػػد، وبػػػذلؾ تضػػػمف اسػػػتمرار والم طرفػػػي النػػػزاع ليػػػا وذلػػػؾ باسػػػتمرار 

 الخالؼ الدائـ بينيما.
نيو فػي تحػدييا لمحكومػة العراقيػة واسػتنزاؼ مقػدرات الجػيش واستمرت الحركة البارزا

، كمػػا احتػػؿ 0219أكتػػوبر  9العراقػػي حتػػى اسػػتطاع األخيػػر احػػتالؿ قريػػة بػػارزاف فػػي 
 و99)غيرىا مف القرى وانسحب المال مصطفى وأتباعو إلى إيراف . 

نزفت وبعبور البارزانيف إلى إيراف أسدؿ الستار عف ىذه الحركػة البارزانيػو التػي اسػت
مقدرات الجيش العراقي، كما إنيا أرىقت ميزانية الدولة إضافة إلى أنيا عرضػت الحيػاة 
السياسية في العػراؽ لمفوضػى األمػر الػذي مثػؿ تحػدًيا كبيػًرا واجػو الحكومػة العراقيػة فػي 

 و93)تمؾ الفترة مف تاريخيا.
 واملولف من ثوراث األكراد :  0514اإلطاحت باننظاو املهكي يف يونيو 

يش العراقػي أطاح انقالب عسكري بقيادة ضابط في الجػ 0298يوليو عاـ  01في 
بالنظػػاـ الممكػػي، وقػػد سػػاعده عمػػى نجػػاح االنقػػالب السػػخط  و91)يػػدعى عبػػد الكػػريـ قاسػػـ

الػػذي سػػاد العػػراؽ نتيجػػة لسػػيطرة القػػوى الرجعيػػة،وتطور الحركػػة القوميػػة العربيػػة وبػػروز 
ط النظاـ الممكي يعنى سقوط الواجية السياسية الحركات التحررية في العالـ، فكاف سقو 

 و99)المتمثمة في االستعمار االقتصادي واالجتماعي.
وبمجػػرد نجػػاح االنقػػالب ووصػػولو إلػػى السػػمطة أسػػرع عبػػد الكػػريـ قاسػػـ إلػػى إعػػادة 
الحيػػاة الديمقراطيػػة إلػػى العػػراؽ مػػف خػػالؿ االعتػػراؼ بػػاألحزاب بمػػا فػػي ذلػػؾ "البػػارتى" 

صػػدار صػػحؼ ومجػػالت كرديػػو . واعتقػػد األكػػراد أف والسػػماح بتكػػويف أحػػزا ب جديػػدة وا 
ىػػذا لػػيس مجػػرد انقػػالب عسػػكري، ولكػػف ثػػورة شػػعبية حقيقيػػة، سػػتؤدى فعػػال إلػػى إحػػالؿ 

 و99)الديمقراطية في العراؽ وبالتالي إلى تحقيؽ الحكـ الذاتي في كردستاف.
يػػد ، أي بعػػد أقػػؿ مػػف أسػػبوعيف ليع0298يوليػػو  99وصػػدر الدسػػتور المؤقػػت فػػي 

الحياة الديمقراطية، حيث أعمػف صػراحة فػي مادتػو الثالثػة " أف المجتمػع العراقػي يتكػوف 
مف قوميتيف العرب واألكراد وأنيما شركام في الوطف "، كما أكػد الدسػتور عمػى ضػماف 

 و99)لكردية داخؿ إطار الكياف العراقي.الحقوؽ ا
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دولػو مػف الػدوؿ  كانت ىذه ىي أوؿ مػرة فػي تػاريخ الكػرد الحػديث،أف يػنص دسػتور
 و98)التي تقتسـ كردستاف بوجود ارض كرديو وشعب كردى داخؿ حدود ىذه الدولة.

فقػػد فتحػػت الثػػورة الوطنيػػة فػػي العػػراؽ أفاقػػا رحبػػة أمػػاـ العػػرب واألكػػراد واألقميػػات القوميػػة 
إلقامة حكـ وطني يحظى بتأييد جماىيري واسع يحقؽ الطموحات القوميػة لجميػع المػواطنيف، 

صفحة جديدة في عالقة األكراد مع السمطة، فقد سم  عبد الكريـ قاسـ بعودة المال  كما بدأت
بعد أف قضى في االتحاد السوفيتي عشر  0292ابريؿ  09مصطفى البرزانى إلى العراؽ فى 

سنوات، واستقبؿ استقباال شعبًيا، وخصػص لػو قصػر نػورى السػعيد لينػزؿ بػو ليكػوف سػكنا لػو، 
و K.D.Pسياسػػي كػػردى باسػـػ الحػػزب الػػديمقراطي الكردسػػتاني) كمػػا سػػم  لػػو بتأسػػيس حػػزب

(The Kurdish Democratic Party و والػػذي عمػػؿ بنجػػاح عمػػى بػػث الػػدعوة القوميػػة بػػيف
 و92)المواطنيف الكرد، وتعزيز الوحدة بيف العرب والكرد.

ال شؾ أف التعايش السممي الذي حظي بو األكراد في بدايػة حكػـ عبػد الكػريـ قاسػـ 
مكانية تحقيؽ االستقرار وتحقيؽ طموحات الشػعبيف تحػت مظمػو حكػـ واحػد، واف يؤكد إ

الصػػداـ بػػيف القوميػػات مسػػألة تػػدعميا القػػوى االسػػتعمارية وبعػػض األنظمػػة الديكتاتوريػػة 
 التي تتبع سياسات المستعمر لضماف السيطرة عمى شعوبيا.

األكػراد فػي بدايػة كما يبدو أف مػا أعطػاه عبػد الكػريـ قاسػـ مػف امتيػازات تمتػع بيػا  
نمػا لجمػع أكبػر قػدر مػف  حكمو لػـ يكػف حًبػا فػي األكػراد وال رغبػة فػي تمبيػو مطػالبيـ، وا 

 المؤيديف لحكمو، واكتساب الدعـ ليذا الحكـ الجديد .
وما يؤكد ذلؾ ما قاـ بو مف ممارسات دكتاتوريو شممت العرب واألكػراد بمجػرد أف  

 توطدت أواصر حكمو.
الكريـ قاسـ قناعو، وظيرت حقيقة ممارسػاتو الدكتاتوريػة عمػى فسرعاف ما نزع عبد 

العػػػػرب واألكػػػػراد معػػػػا.ولكي يسػػػػتطيع أف يسػػػػيطر عمػػػػى الحيػػػػاة السياسػػػػية كاممػػػػة، كػػػػأى 
ديكتػػاتور عسػػكري، بػػدأ يضػػرب القومييف)ناصػػرييف وبعثيػػيفو خاصػػة الػػذيف قػػادوا حركػػة 

 و90). 0292في الموصؿ عاـ  و91)الشواؼ 
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يػػػػػدة تجػػػػاه أرواح المػػػػػواطنيف، حيػػػػث تعرضػػػػػت منطقػػػػػة وقػػػػد حػػػػػدثت تجػػػػاوزات عد  
الموصػػؿ ومنػػاطؽ أخػػرى مثػػؿ كركػػوؾ إلػػى عمميػػات انتقاميػػة وحشػػية، وقػػد شػػارؾ إلػػى 

 و99)جانب عبد الكريـ قاسـ في مواجية حركة الشواؼ الشيوعييف واألكراد .
يػػتخمص ولكػػي يحقػػؽ قاسػػـ طموحاتػػو إلػػى الحكػػـ واالنفػػراد بالسػػمطة كػػاف عميػػو أف  

عبػد السػالـ عػارؼ،  0298مف منافسيو في الجيش أوال، خاصة زميمػو فػي ثػورة يوليػو 
 و93)والذي أودعو السجف؛ ألنو كاف مياال لالتحاد مع الجميورية العربية المتحدة.

لػػـ يكتػػؼ عبػػد الكػػريـ قاسػػـ بضػػرب القػػوميف والبعثيػػيف، بػػؿ راح يواجػػو الشػػيوعييف 
المتزايػػػد داخػػػؿ المؤسسػػػات الحكوميػػػة والجػػػيش، ويوجػػػو ليػػػـ ضػػػربات لمحػػػد مػػػف نفػػػوذىـ 

 و91)خوًفا مف انقالب قد يقوموف بو.
؛ بسػػبب عػػدـ تمبيػػة 0291مػػف جانػػب  خػػر ظيػػرت الخالفػػات بػػيف قاسػـػ والبرزانػػى عػػاـ  

الحقوؽ القوميػة الكرديػة، فمـػ يكػف قاسـػ يرغػب فػي مػن  األكػراد االسػتقالؿ الػذاتي عمػى النحػو 
قراطي الكردستاني وماطػؿ فػي تحقيػؽ اإلصػالحات االجتماعيػة الوارد في برنامج الحزب الديم

واالقتصادية التي طمبيا الكرد . وانتيز قاسـ فرصة خالؼ عشائري في منطقة برزاف )مسقط 
رأس البرزانىو وسم  عشيرة الزيبارى التي كانت في خالؼ مع عشيرة البرزانى. وأخذت تياجـ 

ثػـػ اقفػػؿ جريػػدة الحػػزب )خابػػاتو وقػػدـ رئػػيس  عشػػيرة البرزانػػى ومكاتػػب الحػػزب الكردسػػتاني.
 و99)تحريرىا"إبراىيـ احمد" لممحاكمة .

وبمغػػػت ذروة الخالفػػػات وتػػػوتر العالقػػػات فيمػػػا جػػػام عمػػػى لسػػػاف قاسػػػـ فػػػي جريػػػدة 
"الثورة" مف مطالبة الشعب الكردي مػف الػذوباف واالنصػيار فػي الشػعب العربػي، وبػذلؾ 

ر المؤقػت مػف قبػؿ، حينئػذ شػعر البرزانػى يكوف قاسـ قد ألغى كؿ ما نص عميػو الدسػتو 
بػػػالخطر عمػػػى حياتػػػو، فتػػػرؾ بغػػػداد وفػػػر إلػػػى بػػػرزاف، فمػػػا كػػػاف مػػػف قاسػػػـ إال إف أرسػػػؿ 

 و99).0290سبتمبر 00الطائرات لتدؾ منطقة برزاف بصوره شاممة بالقنابؿ في 
يتبيف لنا ذلؾ أف ما صرح بو عبد الكريـ قاسـ فػي جريػدة الثػورة مػا ىػو إال تراجػع  
لغػ ام لمػػا اعتػػرؼ بػػو مػف قبػػؿ وىػػو وجػػود القوميػػة الكرديػة، األمػػر الػػذي اعتبػػره األكػػراد وا 

بداية لمناصبتيـ العػدام والتصػري  بػذلؾ عالنيػة عنػدما طػالبيـ باالنصػيار فػي الشػعب 
 العربي، لذلؾ بدأت المواجو المسمحة بيف الطرفيف.
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نظػػيـ الػػدفاع عػػف حيػػث اتخػػذ حػػزب البػػارتى تحػػت رئاسػػة البرزانػػى قػػراًرا باإلجمػػاع بت
عالف يوـ  ثورة ضد ممارسات الحكـ الدكتاتوري  0290سبتمبر  00الشعب الكردي، وا 

القاسمى، كانت ىذه ىي بداية الحرب بعد اإلطاحة بالنظاـ الممكي بػيف بغػداد والحركػة 
الكرديػػػة، وذلػػػؾ بعػػػد عػػػاميف فقػػػط مػػػف ممارسػػػة الحريػػػات الديمقراطيػػػة، وتعػػػدد األحػػػزاب 

بوجػػود الشػػعب الكػػردي فػػى العػػراؽ وحقوقػػو.وكانت ىػػذه الثػػورة ىػػي  واالعتػػراؼ دسػػتوريا
مف أىـ الثورات الكردية في العصػر الحػديث بالنسػبة لمشػعب الكػردي ككػؿ، بعػد تجربػة 

فػػي إيػػراف . وكانػػت نقطػػة تحػػوؿ جذريػػة فػػي مسػػيرة الحركػػة  0219ميابػػاد الكرديػػة عػػاـ 
 و 99)القومية الكردية في العراؽ.

ض قاسػػػـ عمػػػى األكػػػراد عفػػػًوا شػػػامال إذا قبمػػػوا بإلقػػػام عػػػر  0299وفػػػى مػػػارس عػػػاـ 
السػػػالح، إال إف البرزانػػػى أجػػػاب بػػػأف قبػػػوؿ وقػػػؼ إطػػػالؽ النػػػار يكػػػوف مشػػػروطا بمػػػن  
االستقالؿ الػذاتي لألكػراد وبتغييػر الحكومػة إلػى حكومػة أكثػر ديمقراطيػة وبالفعػؿ ترائػي 

نظػػاـ عبػػد الكػػريـ  بػػأف حػػؿ مشػػكمتيـ مػػرتبط بإسػػقاط 0299لمقػػومييف األكػػراد بعػػد عػػاـ 
والػػذي كػػاف يعمػػؿ  0299قاسػػـ. فػػإنيـ بيػػذا اليػػدؼ عقػػدوا صػػفقة مػػع البعػػث فػػي ينػػاير 

عمى تييئة انقالب، عارضيف عميو دعميـ مقابؿ وعد بالحكـ الذاتي في حالػة النجػاح. 
 و98)وىذا الوعد كاف يشمؿ أيضا مقاعد وزارية أربعة لألكراد في الحكومة المقبمة .

كيػػؼ انتيػػت فتػػرة الحريػػة والتمتػػع بالديمقراطيػػة سػػريًعا، وسػػرعاف مػػا وبػػذلؾ تبػػيف لنػػا 
تحوؿ قاسػـ إلػى ديكتػاتور عسػكري، فاصػطدـ فػي العػاـ األوؿ لمثػورة مػع التيػار القػومي 
الذي كاف يقوده حزب البعث. وتبػع ذلػؾ اصػطدامو بػالحزب الشػيوعي العراقػي والجنػاح 

سمـ الحػزب الػديمقراطي الكػردى مػف اليساري مف الحزب الوطني الديمقراطي . كما لـ ي
، فمػـ يكػف قاسػـ يرغػب فػي مػن  األكػراد االسػتقالؿ الػذاتي 0291قاسـ اعتباًرا مف عػاـ 

عمػػػػػى النحػػػػػو الػػػػػوارد فػػػػػي برنػػػػػامج الحػػػػػزب المػػػػػذكور،وماطؿ فػػػػػي تحقيػػػػػؽ اإلصػػػػػالحات 
 االجتماعية واالقتصادية التي طمبيا الكرد. 

الكػػػريـ قاسػػػـ أو العيػػػد الجميػػػوري  ويمكننػػػا أيًضػػػا القػػػوؿ أف الصػػػورة فػػػي عيػػػد عبػػػد
األوؿ لػػـ تختمػػؼ كثيػػًرا عػػف العيػػد الممكػػي، فعمػػى الػػرغـ مػػف أف األحػػزاب والشخصػػيات 
والتنظيمات العراقية ومف ضمنيا الكردية شػعرت بحريػة أكثػر فػي التحػرؾ والعمػؿ عمػى 
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السػاحة السياسػية، وعمػػى الػرغـ مػف أف الحػػزب الكردسػتاني بػدأ يعمػػؿ بصػورة عمنيػػة إال 
إف الموقػػؼ كػػاف غيػػر واضػػ ، ويعتمػػد بشػػكؿ كبيػػر عمػػى مػػا تسػػم  بػػو الحكومػػة، ومػػا 
تمنحػػو مػػف حقػػوؽ قابمػػة لمسػػحب فػػي أيػػة لحظػػة. وىػػو مػػا حػػدث بالفعػػؿ وأدى إلػػى تػػوتر 

 الوضع بيف الحركة الكردية وحكومة قاسـ.
عمى أية حاؿ، فقد أضعفت الحػرب مػع األكػراد حكػـ عبػد الكػريـ قاسػـ وكػاف حػزب 

 قاسـ وعدو الحزب الشيوعي وعدو األكراد المدود ينتظر دوره. البعث عدو
 

 واألكراد : 0529انمالب فرباير 
وقع انقػالب عسػكري فػي العػراؽ بقيػادة ضػباط بعثيػيف أطػاح  0293فبراير  8ففي 

بحكػػـ عبػػد الكػػريـ قاسػػـ ثػػـ تػػـ إعدامػػو، واسػػتولى عبػػد السػػالـ عػػارؼ عمػػى الحكػػـ وتػػـ 
 و92)زرام.تعييف حسف البكر رئيًسا لمو 

وباسػػتالـ حػػزب البعػػػث العراقػػي السػػػمطة، لػػـ تحقػػؽ الحكومػػػة أًيػػا مػػػف شػػعاراتيا بػػػؿ 
انشغمت في صػراعات ضػد الشػيوعييف والقاسػمييف وعبػد الناصػر واألكػراد. ولعػؿ واحػًدا 

، 0293فبرايػر  98مف أىـ معالـ القمع واإلرىاب ىو الحرس القومي الذى تأسس فػي 
معاونة الجيش لضػبط األمػف الػداخمي. وكانػت عناصػر ويتألؼ مف قوة عسكرية ىدفيا 

الحػػػرس القػػػومي مػػػف الشػػػباب المنحػػػرؼ األخػػػالؽ الػػػذي لػػػـ يتػػػواف عػػػف ارتكػػػاب الرذيمػػػة 
والفاحشة في مجتمع محافظ )فكانوا يرتادوف الحانات الميمية، فيفرضوف عمػى أصػحابيا 

زاؿ قسػػػـ مػػػف مػػػا يشػػػاموفو، ورغػػػـ الجػػػرائـ البشػػػعة التػػػي ارتكبيػػػا الحػػػرس القػػػومي، فمػػػا 
البعثيػػيف حتػػى اآلف يتفػػادوف ذكرىػػا أو التعميػػؽ عمييػػا . وال نجػػد ليػػا ذكػػر فػػي كتػػابتيـ 

 و91)ومؤلفاتيـ ومذكراتيـ .
، وعرفػت 0293يونيػو  01حيث قاـ الجػيش العراقػي بشػف حػرب عمػى األكػراد فػي 

 ىذه الحرب تطوًرا جديًدا، إذ بدأت حرب اإلبادة لمشعب الكردي،وقػد سػاند حػزب البعػث
ووصػؿ  0291السوري العراقييف في حربيـ ضد األكراد. )حيث استمر القتػاؿ إلػى عػاـ

 و90)القتاؿ في ىذه الفترة لمرحمة بالغة الخطورة.
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وقد وقؼ االتحاد السوفيتي بثقؿ إلػى جانػب الثػورة الكرديػة فػي ىػذه المرحمػة؛ وذلػؾ 
الشػػيوعيوف، بسػػبب عػػدام البعػػث لمحػػزب الشػػيوعي العراقػػي والمػػذاب  التػػي تعػػرض ليػػا 

أقػاـ البعػث عيػًدا مػف الرعػب عمػى  0293فبرايػر  8فمنذ قياـ االنقػالب ضػد قاسػـ فػي 
 و99)مف الشيوعييف. 911رقاب حوالي 

وبػػرغـ أف المعونػػة العسػػكرية السػػوفيتية لمحػػزب الػػديمقراطي الكػػردي كانػػت محػػدودة، 
عمييػا، حيػث  فقد أحكمت الثورة الكردية رقابتيا في المناطؽ التػي اسػتطاعت االسػتيالم

ألػػػؼ كيمػػػوا متػػػر مربػػػع فػػػي  11اؿ 31زادت مسػػػاحة األرض التػػػي تحػػػت سػػػيطرتيا مػػػف 
 و93)وصار ليذه األرض إدارة مميزة. 0299الى 0291السنوات مف 

قاـ عبػد السػالـ عػارؼ، وىػو قػومي تحػالؼ مرحمًيػا مػع البعػث،  0293نوفمبر  08وفى 
مػع األكػراد .  0293فبرايػر  01ة فػي بعزؿ أحمػد حسػف البكػر والبعثيػيف اآلخػريف، وعقػد ىدنػ

ولكػػف ككػػؿ الحكػػاـ السػػابقيف، اليدنػػة تعمنيػػا حكومػػة بغػػداد لكسػػب الوقػػت وتبػػدأ مفاوضػػات،ال 
بغرض التوصؿ لحؿ سممى، ولكف اللتقاط األنفاس لشف حرب أخرى، حيػث قػاـ عبػد السػالـ 

دث بشػػف حػػرب جديػػدة، إال إنػػو قتػػؿ بعػػد ذلػػؾ بشػػيور فػػي حػػا 0299مػػارس  01عػػارؼ فػػي 
تحطيـ طائرة مروحية في جنوب العراؽ )في أغمب الظف أنو حادث مدبرو وخمفػو شػقيقة عبػد 

 و91)الرحمف عارؼ الذي استمر في الحرب ضد األكراد.
فػػي تمػػؾ األثنػػام وقػػع خػػالؼ بػػيف زعػػيـ األكػػراد مصػػطفى البرزانػػى وبعػػض أعضػػام 

عمػػى االسػػتفادة المكتػػب السياسػػي وقػػد اسػػتغمت الحكومػػة العراقيػػة ىػػذا الخػػالؼ وعممػػت 
القصوى منة بتأجيجو بالحيػؿ، إال إف أعضػام الثػورة الكرديػة سػرعاف مػا أدركػوا خطػورة 
الموقػػػؼ وانتيػػػى الخػػػالؼ وظػػػؿ حػػػزب "البػػػارتى" موحػػػدا إلػػػى انييػػػار الثػػػورة بعػػػد اتفػػػاؽ 

 و99). 0299الجزائر عاـ 
 واحلركت انكرديت : 0524يونيو  03ثورة 

دبػر انقالًبػا عسػكرًيا أطػاح بعبػد الػرحمف  انتقـ حزب البعث مػف أسػرة عػارؼ، حيػث
، وقػػد نصػػب قػػادة الثػورة أحمػػد حسػػف البكػػر رئيًسػػا لمجميوريػػة، 0298عػارؼ فػػي يوليػػو 

شف نظاـ الحكـ البعثػي  0292وتـ اختيار صداـ حسيف نائًبا لمرئيس. وفى أبريؿ عاـ 
 و99)الجديد حرًبا جديدة في كردستاف.
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في العراؽ في مقدمة المشكالت الوطنية التػي  ورغـ ذلؾ، كاف حؿ المسالة الكردية
كحػػػؿ لممشػػػكمة  0291مػػػارس  00واجيتيػػػا الثػػػورة، لػػػذا أصػػػدرت حكومػػػة البعػػػث بيػػػاف 

الكرديػػػة فػػػي شػػػماؿ العػػػراؽ، والػػػذي تضػػػمف مػػػف حيػػػث الجػػػوىر الحفػػػاظ عمػػػى السػػػيادة 
 و99)الوطنية وعمى وحدة "الدولة العراقية".

جػػػود أمػػػة كرديػػػة شػػػريكة فػػػي الػػػوطف بنػػػدًا يعتػػػرؼ بو  09كػػػاف البيػػػاف يحتػػػوى عمػػػى 
العراقػػي تعطػػى كػػؿ الحقػػوؽ الثقافيػػة، بحيػػث تصػػب  المغػػة الكرديػػة لغػػة رسػػمية لمدولػػة، 
نشػػام مجمػػع لغػػوي كػػردي وجامعػػة فػػي السػػميمانية، ومنظمػػات شػػعبية، ورغػػـ ذلػػؾ فقػػد  وا 
فرضػػت الحكومػػة أف يػػنص بيػػاف مػػارس عمػػى أال يصػػدر قػػانوف الحكػػـ الػػذاتي إال بعػػد 

سنوات تشكؿ بعدىا المجالس التشريعية والتنفيذية، كما إنو لـ يحسػـ مسػالة مرور أربع 
الحػػدود فػػي المنػػاطؽ المختمػػؼ عمييػػا مثػػؿ كركػػوؾ، خػػانقيف، سػػنجار. ويبػػدو أف النظػػاـ 
العراقػػي قػػد كػػرس ىػػذه السػػنوات األربعػػة لتسػػمي  نفسػػو، وتقويػػة أركػػاف حكمػػة الػػذي كػػاف 

 و98)ا وخارجًيا.الزمة شديدة داخميً  0291يتعرض منذ عاـ 
إلػػى  0291حيػػث شػػيدت فتػػرة االنتقػػاؿ التػػي كانػػت محػػددة بػػأربع سػػنوات مػػف عػػاـ 

لتطبيػػػؽ نظػػػاـ الحكػػػـ الػػػذاتي تصػػػدعا كبيػػػرا فػػػي العالقػػػات بػػػيف الحكومػػػة  0291عػػػاـ 
 و92)العراقية والحركة الوطنية الكردية.

  ووصػؿ إلػى الصػداـ المسػػم 0293وتصػاعد التػوتر بػيف الطػرفيف عنػد نيايػػة عػاـ 
ذا أردنػػػا أف نحصػػػى أسػػػباب التػػػدىور، سػػػنجدىا كثيػػػرة، ويتحمػػػؿ 0291فػػػي ابريػػػؿ  ، وا 

الطرفػػاف الحكومػػة والقيػػادة الكرديػػة حصػػتيما مػػف األسػػباب . ابتػػداًم ورغػػـ كػػؿ اإليجابيػػة 
التػػي أبػػداىا حػػزب البعػػث وقياداتػػو، إال إنػػو أبقػػى جميػػع األمػػور معمقػػة بموافقػػة السػػمطة 

نيػػػا . وجعػػػؿ مػػػف ىػػػذه المركزيػػػة أساًسػػػا فػػػي التعامػػػؿ مػػػع المركزيػػة بمػػػا فييػػػا الصػػػغيرة م
المنطقػػة الكرديػػة. كمػػا إنػػو فػػرض أشخاًصػػا معينػػيف عمػػى المجمػػس التشػػريعي والتنفيػػذي. 
وعمػػػػؿ عمػػػػى تصػػػػفية القيػػػػادات الكرديػػػػة الرئيسػػػػة ابتػػػػداًم مػػػػف المػػػػال مصػػػػطفى وانتيػػػػام 

ارس العراقيػة، وأضػعؼ بالقيادات المحمية، وأىمؿ تدريجًيا تدريس المغة الكردية في المد
 و81)تدريسيا في المناطؽ الكردية.
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ويتبيف لنا مف ذلؾ أف قيادات البعث لـ تكف جادة في تحقيؽ تسوية شاممة ونيائية 
عطائػػػو حقوقػػػو كاممػػػة، خصوًصػػػا فػػػي ظػػػؿ  لممشػػػكمة عمػػػى أسػػػاس االعتػػػراؼ بػػػاآلخر وا 

 تصعيد وتيرة القمع. 
مػػى الػػرغـ مػػف االتفػػاؽ الشػػامؿ ومػػف ناحيػػة أخػػرى، اشػػتكت قيػػادة البعػػث مػػف أنػػو وع

، والذي من  األكراد في العراؽ حقوقًػا ومكتسػبات يحسػدىـ 0291الذي وقع في مارس 
عمييػػا إخػػوانيـ فػػي الػػدوؿ المجػػاورة؛ فػػاف قيػػادة البػػارتى لػػـ تقطػػع عالقتيػػا مػػع األطػػراؼ 
سرائيؿ، بػؿ  الخارجية التي كانت تضمر السوم لمعراؽ ولحزب البعث مثؿ إيراف الشاه وا 
إف العالقات والتداخؿ بيف القيادة الكردية وىػذه األطػراؼ أصػب  أكبػر بعػد إعػالف بيػاف 

، والػػذي يفتػػرض أف يكػػوف 0299، ثػػـ إف تػػأميـ العػػراؽ لمػػنفط فػػي عػػاـ 0291مػػارس 
مبعػػػث سػػػعادة لمعػػػراقييف جميعػػػا، دفػػػع قيػػػادة البػػػارتى إلػػػى التقػػػرب مػػػف الواليػػػات المتحػػػدة 

يـ ومنحيػػػا حقػػػوؽ إضػػػافية فػػػي منطقػػػة كردسػػػتاف وعػػػرض التعػػػاوف معيػػػا إلفشػػػاؿ التػػػأم
العراؽ وكركوؾ، ثـ وقعػت اتفاقيػة سػرية بػيف قيػادة البػارتى والوكالػة المركزيػة األمريكيػة 

و لتزويػد األكػراد بأسػمحة ودعػـ مػالي كبيػر. وعمػؿ الطرفػاف اإليرانػي (CIAسى.أى.ايو 
 و80)اف العراؽ .واألمريكي عمى توسيع مجاؿ التدخؿ لمموساد اإلسرائيمي في كردست

اسػػتطاع األكػػراد صػػد الجػػيش العراقػػي ومنعػػو مػػف دخػػوؿ كثيػػر مػػف المػػدف، وكانػػت 
ألػػػؼ قتيػػؿ وجػػػري  مػػف رجػػػاؿ السػػمطة العراقيػػػة  90ضػػحايا الطػػػرفيف باىظػػة أكثػػػر مػػف 

حسب تصري  احمد حسف البكػر رئػيس الجميوريػة مػنيـ عشػرات مػف الضػباط، وأسػقط 
مػف قػرب انييػار الجبيػة العراقيػة أمػاـ المقػاتميف  األكراد عدًدا مف الطائرات، ودب القمػؽ

 و89)األكراد.
 

 واألكراد : 0531اتفاليت اجلزائر مارس 
أماـ احتماالت انييار الجبية العراقية،وتقدـ األكراد حاوؿ صداـ حسيف، الذي كػاف 
ال يزاؿ نائًبػا لمػرئيس، منػع ىزيمػة شػبو مؤكػدة لجيشػو وانتصػار شػبة مؤكػد لألكػراد رغػـ 

 و83)القوات المسمحة واألسمحة التي دخمت بيا بغداد ىذه المعركة .ضخامة 
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،حػاوؿ 0291فعندما ازدادت المعارؾ حدة بيف األكراد والسمطة العراقية فػي سػنة   
العػػراؽ الوصػػوؿ إلػػى تفػػاىـ مػػع إيػػراف عمػػى أسػػاس وقػػؼ مسػػاعداتيا لألكػػراد، وقػػد بػػدأ 

حػػدة عالقػػػات قويػػة كالمممكػػػة صػػداـ حسػػيف يتصػػػؿ بالػػدوؿ التػػي تربطيػػػا بالواليػػات المت
العربيػػة السػػعودية واألردف ومصػػر وفػػى مػػؤتمر القمػػة العربيػػة فػػي الربػػاط عػػرض صػػداـ 
حسػػيف قضػػية العالقػػات مػػع إيػػراف . لػػذا قػػرر المػػؤتمر أف يقػػـو الممػػؾ حسػػيف بالوسػػاطة 

 و 81)بيف البمديف كما نشطت الوساطة المصرية العمنية أيًضا بعد ىذا التاريخ.
معمومات تفيد أف كيسنجر قد سافر مف إحدى العواصـ العربيػة إلػى بغػداد وىناؾ بعض ال
ساعة واجتمع بقادة البعث ووضع أسس اتفاقية الجزائر، لذلؾ تـ في  91في زيارة سرية  لمدة 

يراف ، حيث سممت العراؽ  0299مارس سنة  9الجزائر في  التوقيع عمى اتفاقية بيف العراؽ وا 
، وتنازلت عف السيادة العراقية عمى كػؿ شػط العػرب، وأف يكػوف بمطالب إيراف في شط العرب

يػػراف . وتعيػػدت إيػػراف بموجػػب االتفاقيػػة وقػػؼ إمػػداداتيا  خػػط ثػػالوؾ ىػػو الحػػدود بػػيف العػػراؽ وا 
 0299مػػارس سػػنة  8لمثػػوار األكػػراد .وقػػد اسػػتفاد مػػف ىػػذا الصػػم  العراقيػػوف، فقػػد شػػنوا فػػي 

حطػػات اإلذاعػػة العراقيػػة واإليرانيػػة نيايػػة لحػػرب ىجوًمػػا كبيػػًرا ضػػد مواقػػع األكػػراد، ووضػػعت م
 و89)الدعاية والدعاية المضادة ابتدام مف ىذا التاريخ.

يػػػراف  فقػػػد كػػػاف مػػػف الطبيعػػػي أف تتػػػدخؿ الواليػػػات المتحػػػدة لموسػػػاطة بػػػيف العػػػراؽ وا 
لمحفػػاظ عمػػى أمػػف الخمػػيج وضػػماف تػػدفؽ الػػنفط لمغػػرب، فضػػال عػػف رغبتيػػا فػػي إبعػػاد 

 نطقة الخميج .النفوذ السوفيتي عف م
ونظػػًرا إلػػى أف مواصػػمة الحػػرب فػػي كردسػػتاف العػػراؽ قػػد أصػػبحت غيػػر ممكنػػة منػػذ 

إال بالمعونة العسكرية التي تمد بيػا طيػراف األكػراد، فػإف الثػورة المسػمحة  0291مارس 
 و89)مرحمتيا األخيرة . 0299تبدو تماًما أنيا تدخؿ في عاـ 

ـ والمجػػوم إلػػى إيػػراف أو تسػػميـ نفسػػو مػػع مقاتميػػو وقػػد خيػػر البرزانػػى وقػػادة الثػػورة بػػيف التسػػمي
لمسمطة في بغداد "لالستفادة مف العفو العاـ " أو االسػتمرار فػي القتػاؿ بػدوف دعـػ إيػراف وعمػى 
العكػػس سػػيواجو بتعػػاوف عراقػػي إيرانػػي حسػػب االتفاقيػػة المبرمػػة . ونتيجػػة لػػذلؾ قػػرر البرزانػػى 

دية بعد قػراره وكانػت أكبػر كارثػة نفسػية وحربيػة المجوم إلى إيراف. وانيارت الجبية الكر  0291
 و89)إنسانية عرفيا الشعب الكردي في تمؾ المحظة مف تاريخو الحديث.
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أما عف موقؼ الواليات المتحدة األمريكية تجاه القضية الكردية، فيتض  مف خػالؿ 
 والػذي ورد  pikeتقرير المجنة التي شكميا الكػونجرس األمريكػي وىػى المعروفػة بمجنػة 

فيو "لقد كانت سياستنا غيػر أخالقيػة إزام األكػراد فػال نحػف سػاعدناىـ وال نحػف تركنػاىـ 
 و88)يحموف مشاكميـ بالمفاوضات مع الحكومة العراقية لقد حرضناىـ ثـ تخمينا عنيـ". 

تػػدخؿ كسػػينجر فػػي تػػدمير  William Safireوقػػد وصػػؼ األمريكػػي وليػػاـ سػػافير 
د والضمير" المنػاورة السياسػية التػي بمغػت أقصػاىا فػي األكراد فقد ذكر في كتابة "األكرا

يػراف كانتػا تحتاجػاف إلػى  يػراف بػأف الواليػات المتحػدة وا  تسوية نزاع الحدود بػيف العػراؽ وا 
األكراد لمقاومة أنصار السوفيت، ومف ثـ كانت تموليـ باألسمحة، وتقدـ ليػـ المسػاعدة 

المشػػػكمة توقػػػؼ الػػػدعـ والتمويػػػؿ  السػػتغالؿ كفػػػاح األكػػػراد لمحكػػػـ الػػػذاتي. وعنػػػدما حمػػػت
توقفػػا تامػػا وكانػػت خطػػة ناجحػػة لكػػؿ منيمػػا بعكػػس األكػػراد، وخػػتـ وليػػاـ سػػافير مقالػػة 
بقولو: ىذا ىمس المدينة المنيارة، شعب يباد والواليات المتحدة باعتبارىا مسئولة جزئًيا 

 و82)عف ىذه الحالة لـ ترفع أي صوت لالحتجاج.
دات األمريكيػػػة واإليرانيػػػة لألكػػػراد لػػػـ تكػػػف بيػػػدؼ ويتضػػػ  لنػػػا مػػػف ذلػػػؾ أف المسػػػاع

انتصار األكراد أو حصوليـ عمى حقوقيـ فػي الحكػـ الػذاتي، وىػو األمػر الػذي لػـ تكػف 
مميػوفو فربمػا  01إلػى  8تقبمو إيراف التي لػدييا أكػراد أيضػا )يعػيش عمػى أراضػييا مػف 

لحكـ الذاتي أكراد يشجع انتصار أكراد العراؽ ونجاح حركتيـ وثورتيـ وحصوليـ عمى ا
 إيراف في أف يحذو حذوىـ وىو األمر الذي ال تقبمو إيراف.

لذا يمكننػا القػوؿ أنػو ربمػا أرادت إيػراف والواليػات المتحػدة مػف ورام تمػؾ المسػاعدات 
 تمكيف األكراد مف االستمرار في القتاؿ، ومف ثـ إضعاؼ العراؽ واستنزافيا.

ة دمػػج ىػػذا العنصػػر فػػي األمػػة العربيػػة، لػػذا فمػػف الضػػروري تفكيػػر العػػراؽ فػػي كيفيػػ
ومحاولػػة استرضػػائو بالشػػكؿ الػػذي يجعػػؿ منػػو عنصػػًرا ايجابًيػػا يعمػػؿ عمػػى تقويػػة األمػػة 
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العراقيػػة بػػدال مػػف إضػػعافيا، ويسػػتمـز ذلػػؾ رفػػض دعػػوات االنفصػػاؿ التػػي تػػؤدى حتمػػا 
 إلضعاؼ كؿٍّ مف األكراد والعراؽ.

خدمتو الحكومػػات العراقيػػة المتػػأثرة كمػػا يجػػب عمينػػا االعتػػراؼ بػػأف القمػػع الػػذي اسػػت
بسياسػػػػة القػػػػوى اإلمبرياليػػػػة كػػػػاف سػػػػبًبا فػػػػي اسػػػػتمرار ىػػػػذه الحركػػػػات الكرديػػػػة. ولػػػػو أف 
الحكومات العراقية أدركت خطورة األمر وعممت عمى احتوام مثؿ ىػذه الحركػات، لكػاف 
أفضػػؿ لكػػؿ مػػف العػػراؽ واألكػػراد، ولػػـ يػػؤد إلػػى إضػػعاؼ كػػؿ منيمػػا واسػػتغالليما ضػػد 

 يما البعض إلضعاؼ الدولة العراقية وتنفيذ المخططات االستعمارية.بعض
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 Gunter , Michael M .,  Op. Cit , p.197. 

و باسػػيمي نيكتػػيف، الكػػرد  . دراسػػة سوسػػيولوجية وتاريخيػػة، ترجمػػة نػػوري طالبػػاني، مكتػػب الفكػػر والتوعيػػة فػػي 9)
 .391، 902، ص ص 9119السميمانية، االتحاد الوطنى الكردستاني ػ 

ـ و (9 ـ الػػذاتي،  0291ففػػي عػػا عقػػدت معاىػػدة سػػيفر وأقرىػػا الحمفػػام ونصػػت المػػادة السادسػػة منيػػا عمػػى إعطػػام األكػػراد الحكػػ
ـ الػػذاتي، وبػػيف الكػػرد الػػذيف  91ونوىػػت المػػادة  بإمكػػاف إحػػداث دولػػة كرديػػة تتكػػوف مػػف دمػػج المنطقػػة المخصصػػة لمحكػػ

ف كردسػتاف، والػذي  كػاف يػدخؿ حينئػذ ضػمف واليػة الموصػؿ . انظػر محمػد مػال أحمػد، جمعيػػة يسػكنوف ذلػؾ الجػزم مػ
 ؛ 090، ص 9111خوبيوف والعالقات الكردية األرمينية، الطبعة األولى، رابطة كاوا لمنشر، بيروت، 

 Emonds , C. J. , Kurds , Turks and Arabs , First Edition , London , Exford , 1957 , p. 398.   

(3) Gunter , Michael M. , Op. Cit , p. 199 ;                                                        

 .319، 319 نى شابري، لورانت شابري، مرجع سابؽ، ص ص 
، 0209ينػاير  2و الجنراؿ مود : ىو الذي تػولى قيػادة الجػيش البريطػاني الػذي بػدأ ىجومػو عمػى الجػيش العثمػاني فػي (8

ـ الحادي عشر مػف  ذار مػف السػنة المػذكورة . انظػر : السػيد عبػد الػرزاؽ الحسػني، تػاريخ  واحتؿ بغداد في فجر اليو
 .10، ص 9118العراؽ السياسي الحديث، الجزم األوؿ، الطبعة السابعة، الرافديف لمطباعة والنشر، بيروت، 
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 . 19السيد عبد الرزاؽ الحسنى، المرجع نفسو، ص   و2)
 نفس المكاف .  و01)
 .98، ص 0223درية عوني، عرب وأكراد . خصاـ أـ وئاـ، دار اليالؿ، القاىرة،   و00)
كاف األتراؾ قد فوضوا فى أواخر الدولة العثمانية الشيخ محمود البرزنجي أحد الزعمام األكراد، الذي كاف   و09)

ية الموجودة فييا، ىادفيف بذلؾ إثارة القالقؿ يتمتع بنفوذ كبير في مدينة السميمانية بإدارتيا مع الحامية الترك
ضػػد االنجميػػز، وكانػػت السػػمطات البريطانيػػة أيضػػا فػػي ىػػذه المنطقػػة عمػػى اسػػتعداد إلقامػػة منطقػػة يػػديرىا 

إلػى القػائـ بأعمػاؿ المنػدوب  0202األكراد، وكانت التعميمػات القادمػة مػف بريطانيػا فػي العاشػر مػف مػايو 
شام  لوام عربي في الموصؿ تحيط بو دولة كردية تتمتع باالستقالؿ الذاتي السامي في العراؽ، تخوؿ لو إن

، وصػػدور قػػرارات 0291ويباشػػر فييػػا شػػيوخ األكػػراد سػػمطتيـ، لكػػف بعػػد انعقػػاد مػػؤتمر )سػػاف ريمػػوو عػػاـ 
تقضي بإقامة حكومة مستقمة إداريا في المقاطعات الكرديػة، عػاد اإلنجميػز وعػدلوا عػف ىػذه الفكػرة بعػد أف 

تركيا بزعامة كماؿ أتاتورؾ معاىدة سيفر والتي كانت قد أجبرت تركيا عمى االنسحاب مف المناطؽ مزقت 
التػػي كانػػت تحػػت سػػيادتيا قبػػؿ ىزيمتيػػا فػػي الحػػرب، فػػدخمت القػػوات اإلنجميزيػػة مدينػػة السػػميمانية لمحاربػػة 

ميػا بػالعراؽ، وتـػ ، وألحقػت منطقػة كردسػتاف الجنوبيػة بكام0291الشيخ محمود، واستمر القتاؿ حتى عاـ 
االتفػػاؽ عمػػى أف يكػػوف لممنػػاطؽ الكرديػػة فػػي واليػػة الموصػػؿ وضػػع خػػاص . انظػػر : ـ. س . الزاريػػؼ، 

 .   008، ص 0220و، ترجمة عبدي حاجي، الطبعة األولى، لبناف، 0293 – 0209المسألة الكردية )
ريػر األب لػويس مػارتف عػف و حيث جام في الوثائؽ الفرنسية حػوؿ الموضػوع مػا يمػي: ورد مػا نصػو فػي تق03)

ؾ.ـو، فبػػدأت حػػرب إبػػادة  –أحػداث الديوانيػػة وديػػالي : "جػػامت التعزيػػزات البريطانيػػة إلػى منطقػػة الديوانيػػة 
ضروس لـ تحتـر فييػا النسػام وال األطفػاؿ . وانتيكػت حرمػة الػدور .. كانػت القػوات البريطانيػة تػدمر كػؿ 

ي قػػانوف. إف قػػوانيف الحػػرب وضػػعت جانبػػا،  فػػإف مػػا شػػيم تصػػادفو فػػي طريقيػػا لتبػػدو وكأنيػػا ال تحتػػـر أ
ال شفقة فييػا، حػرب تسػتخدـ فييػا جميػع األسػاليب مػف أجػؿ القتػؿ والتػدمير، ويظيػر أف  يجري ىنا حرب

ىذا ىو خط سموؾ االنجميز الذيف مارسوه في بعقوبة أيضا عندما قصفوىا وصبوا نيػرانيـ عمػى بسػاتينيا، 
ىذا العمؿ بسبب اختفػام العػرب داخػؿ البسػاتيف، إال أف أصػحابيا يؤكػدوف يدعي اإلنجميز أنيـ لجأوا إلى 

أف قػػذائؼ المدفعيػػػة  وقنابػػؿ الطػػػائرات اسػػتيدفت تػػػدمير البسػػاتيف إلرغػػػاـ النػػاس عمػػػى الرضػػوخ لمسياسػػػة 
البريطانيػػة. انظػػر: كمػػاؿ مظيػػر أحمػػد، صػػفحات مػػف تػػاريخ العػػراؽ المعاصػػر "دراسػػات تحميميػػة"، الطبعػػة 

 . 99، ص 0289ة البدليسي، بغداد، األولى، مكتب
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 . 319، 319و  نى شابري، لورانت شابري، مرجع سابؽ ص ص 01)
 .319و المرجع نفسو، ص 09)

(16) Foreign Relations of The United States , Deplomatic Papers 1936 , Vol. III , 

The American Minister Resident in Iraq ( Knabenshue ) to The Acting Iraqi 

Minister For Foreign Affairs (Gailani) , Baghdad , July 25 , 1933 , 

(Government Printing Office , Washington , 1936) , p. 401 

برنامج لمستقبؿ العراؽ  – 9119يوليو  98 – 99؛ سعد ناجي جواد، القضية الكردية، ندوة " مستقبؿ العراؽ " 
 لبناف . –كز دراسات الوحدة العربية، بيروت بعد إنيام االحتالؿ، مر 

 . 92و درية عوني، مرجع سابؽ، ص 09)
، مكتيػػة 0220و حامػػد محمػػود عيسػػى عمػػى، المشػػكمة الكرديػػة فػػي الشػػرؽ األوسػػط منػػذ بػػدايتيا حتػػى سػػنة 08)

 .003، ص 0229مدبولي، القاىرة، 
م الثالث، الرافديف لمطباعة والنشر، الطبعة و السيد عبد الرزاؽ الحسني، تاريخ العراؽ السياسي الحديث، الجز 02)

 .922، ص 9118السابعة، بيروت، 
و: عسكري وسياسي عراقي مف أبويف كردييف، ولد في قرية عسكر القريػب مػف 0239 – 0889و بكر صدقي )(91

مدينػػة كركػػوؾ، درس فػػي اسػػطنبوؿ فػػي المدرسػػة الحربيػػة ) الكميػػة العسػػكرية الحقػػاو، وتخػػرج منيػػا ضػػابط فػػي 
جيش العثماني، وشارؾ في الحرب العالمية األولى في  خػر سػنواتيا بجانػب التحػالؼ المركػزي لمدولػة العثمانيػة ال

واإلمبراطػػوريتيف األلمانيػػة والنمسػػاوية ومممكػػة بمغاريػػا، وبعػػد نيايػػة الحػػرب وانػػدحار )الدولػػة العثمانيػػةو انضػـػ إلػػى 
مػػالـز أوؿ. ولقػػد كانػػت لػػو ميػػوؿ قوميػػة عربيػػة  ، وعػػيف برتبػػة0290ينػػاير  9الجػػيش العراقػػي الػػذي تأسػػس فػػي 

بالرغـ مف انتسابو ألسرة كردية، ولذلؾ فقد تمقفو أنصار القوميػة العربيػة مػف طبقػة الحكػـا العػراقييف،  وقػد اشػتير 
بالصرامة والقوة والتنفيذ الحرفي لألوامر العسكرية، وذلؾ عندما قاد الجيش العراقي إلى شماؿ العراؽ لسحؽ تمػرد 

، ثـػ قيادتػو لمجػيش العراقػي إلػػى 0233"االنفصػالييف اآلشػورييف المسػيحييف"  فػي الموصػؿ ودىػػوؾ سػنة  بعػض
، 0239 –0239جنوب العػراؽ لسػحؽ تمػرد بعػض " القبائػؿ الشػيعية فػي منطقػة الفػرات األوسػط فػي السػنوات 

بضػعة أشػير قبػؿ اغتيالػو فػي وبعد ذلؾ قاد انقالب لمجيش العراقي مكنو أف يكوف الحػاكـ األوؿ والفعمػي لمػبالد ل
. انظػر حػاـز المفتػى،  العػراؽ 0239خطة إستخبارية بريطانيػة فػي نينػوي فػي الثػاني عشػر مػف أغسػطس عػـا 

؛ ريػاض رشػيد نػاجي الحيػدري، اآلشػورييف 99، ص 0221بيف عيدي ياسيف الياشمي وبكر صػدقي، بغػداد، 
 .99، ص 0299، القاىرة، 0239 –0208في العراؽ 
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أسباب االنقالب إلى أنو في أواخر عيد وزارة ياسيف الياشمي الثانية اشتد الصراع بػيف الػوزارة والمعارضػة و وتعود 90)
التي عممت جاىدة إلسقاط الوزارة التي سعت لمتمسؾ بالحكـ بكؿ الوسائؿ والسبؿ، وفي تمؾ األثنام شغؿ الفريؽ 

مػػى دار قطػػب المعارضػػة المعػػروؼ حكمػػت بكػػر صػػدقي منصػػب قائػػد الفرقػػة الثانيػػة، وكػػاف يتػػردد وباسػػتمرار ع
سميماف، وكػاف الحػديث يػدور حػوؿ اسػتئثار وزارة الياشػمي بػالحكـ رغـػ افتقارىػا لمتأييػد الشػعبي، وحينئػذ اختمػرت 
عنػػد بكػػر صػػدقي فكػػرة إسػػقاط وزارة الياشػػمي بػػالقوة عػػف طريػػؽ القيػػـا بػػانقالب عسػػكري . وبعػػد نجػػاح االنقػػالب 

اف الجيش بدال مف الياشػمي الػذي أحيػؿ إلػى التقاعػد، أمػا ياسػيف الياشػمي تولى بكر صدقي منصب رئيس أرك
ورشيد عالي الكيالني ونوري السعيد فقد غادرا العراؽ عمى الفور بمساعدة السفارة البريطانية خوفا مف بطش بكر 

خيػر . صدقي، وبنجاح االنقالب سيطر بكر صدقي عمػى مقػدرات الػبالد وأصػب  ىػو الحػاكـ الفعمػي األوؿ واأل
؛ 91، ص 9112انظػػر : عبػػد اهلل شػػاتي عبيػػوؿ، تػػاريخ العػػراؽ المعاصػػر، مطبعػػة جعفػػر العصػػامي، بغػػداد، 

ىادي حسف عميوى، الممؾ فيصؿ بف الحسيف مؤسس الحكـ العربي في سوريا والعراؽ، الطبعة األولػى، ريػاض 
 .93، ص 9113الريس لمكتب والنشر، بيروت، 

 . 92و درية عوني، مرجع سابؽ، ص 99)
 )

23
)Khaduri , Magid , Independent Iraq ,   ( 1932- 1936 ) , Second Edition ,London , 1960 , p.108. 

السيد عبد الرازؽ الحسنى، تاريخ الوزارات العراقية، الطبعػة الثانيػة، الجػزم الرابػع، مطبعػة العرفػاف، صػيدا،  و(91
 .990، 991، ص ص 0293

 .001ع سابؽ، ص حامد محمود عيسى عمى، مرج (99)
 و نفس المكاف (99
، 0289، بغػداد، 0239و عالم جاسـ محمد، جعفر العسكري ودوره السياسي في تاريخ العراؽ حتى عػاـ 99)

 .38ص 
 ؛ 093و كماؿ مظير أحمد، مرجع سابؽ ص (98

Khaduri , Maggid , Op.Cit , p. 107.  

 . 091و المرجع نفسو، ص 92)
 .099و المرجع نقسو، ص (31
 فس المكاف .و ن(30
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 نفس المكاف؛  و(39
Khaduri , Maggid , Op.Cit , p. 107.           

 0239ففي أواخر عيد بكر صدقي تـ التوقيع عمى ميثاؽ سعد  باد في طيراف في الثامف مف يوليو عاـ  و(33
يراف وأفغانستاف، ونصت ىذه المعاىدة عمى:  "المحافظػة بيف الدوؿ اإلسالمية األربع وىي تركيا والعراؽ وا 

عمى روابط الصداقة وحسف التفاىـ والتعاوف بينيـ في تأميف السمـ واألمف عمما بػأف ثالثػا مػف ىػذه الػدوؿ 
ـ ثائروف يناضموف مف أجؿ استرداد حقوقيـ القومية والوطنية. وىـ  يسكنيا الكرد وليا حدود مشتركة وأغمبي

حة فػػي منطقػػة الحػػدود، فكػػاف الميثػػاؽ ضػػربة الػػذيف عنػػتيـ المػػادة السػػابعة مػػف الميثػػاؽ بالعصػػابات المسػػم
؛ عبد الفتاح البوتاني، 29موجية لحركات التحرر الكردية. انظر: ىادي حسف عميوي، مرجع سابؽ، ص 

 19، ، ص 9119دراسات ومباحث في تاريخ الكرد والعراؽ، الجزم األوؿ، الطبعة األولى، أربيؿ، العراؽ 
. 

 . 319الوزارات العراقية، مرجع سابؽ، ص  السيد عبد الرزاؽ الحسني، تاريخ و(31
 .098، 099كماؿ مظير أحمد، مرجع سابؽ، ص ص  و(39
 .092و المرجع نفسو، ص 39)

 .89رياض رشيد ناجي الحيدري، مرجع سابؽ، ص  و(39
 .999و السيد عبد الرزاؽ الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، مرجع سابؽ، ص (38
 . 81، 92و درية عوني، مرجع سابؽ، ص ص 32)
 . 81و المرجع نفسو، ص 11)
 و نفس المكاف . 10)

(42) Adamson , David , The Kurdish. War , Allen and Unwin , london , 1964 , p.21. 
 ؛  928، ص 0290و أحمد فوزي، قاسـ واألكراد . خناجر وجباؿ، القاىرة، (13

O'balance , Edgar , Kurds Revolt 1961 , London , 1963 , p. 43.       
 .019، ص 0290و جالؿ الطالباني، كردستاف والحركة القومية الكردية، دار الطميعة، بيروت، (11

(45  (  O'balance , Edgar, Op.Cit , p. 44.   
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و صػػالح العقػػاد، المشػػرؽ العربػػي المعاصػػر، دراسػػة تاريخيػػة سياسػػية، مكتبػػة االنجمػػو المصػػرية، القػػاىرة، (19
 .399، ص 0223

 . 090، 091محمود عيسى، مرجع سابؽ، ص ص و حامد 19)
 . 91، ص 0290وليـ ايجمتف، جميورية مياباد الكردية، ترجمة جرجيس فت  اهلل، بغداد،  و18)

              .Longrigg, Stephen Hemsely, Iraq 1900- 1950, Oxford University Press, 1968, p.326 (49و 
 . 092، 098 و حامد محمود عيسى، مرجع سابؽ، ص ص91)
 .  081، 092و المرجع نفسو، ص ص90)

(52) Longrigg , Stephen Hemsely , Op. Cit , p . 327.     
 .  088و حامد محمود عيسى، مرجع سابؽ، ص (93
ـ قاسـ في 91) في حي الميدية، أحد أحيام الرصافة ببغداد، مف عائمة فقيرة  0201ديسمبر  90و ولد عبد الكري

د البكػر يعمػؿ نجػارا وىػو عربػي سػني يرجػع نسػبو إلػى قبيمػة الزبيػد، وأمػو كيفيػة حسػف كاف أبوه قاسـ محمػ
، واتجػػو لمعمػػؿ معمًمػػا 0230اليعقػػوبي شػػيعية كرديػػة، التحػػؽ بػػالتعميـ وحصػػؿ عمػػى التعمػػيـ المتوسػػط عػػاـ 

فكػر فػي ابتدائًيا لمساعدة عائمتو، وتعيف فعػال فػي إحػدى قػرى الشػامية بػالقرب مػف بغػداد عاًمػا كػامال، ثـػ 
التحوؿ إلى الجيش، والذي كاف يرى فيو أمؿ الشعب العراقي في إجرام التغيير الحقيقي المنشود لمعراؽ، ثـ 
تدرج في الرتب والمناصب العسكرية حتى أصب  برتبة زعيـ ركف )عميدو، و مر لوام المشاة التاسع عشر 

ضػػباط األحػػرار العراقيػػوف، وانتخػػب عػػاـ لمفرقػػة الثالثػػة بػػالجيش العراقػػي، وانضػـػ إلػػى تنظػػيـ أطمػػؽ عميػػو ال
بحكػـػ رتبتػػو وأقدميتػػو رئيًسػػا لمجنػػة العميػػا لمتنظػػيـ . انظػػر : أحمػػد فػػوزي، قصػػة عبػػد الكػػريـ قاسػـػ  0299

 .911، ص 0293كاممة، الشركة العربية لمصناعة والنشر، القاىرة، 
لحركػات الثوريػة والسياسػيةو، و توفيؽ سمطاف اليوزبكي، محػي الػديف محمػد، دراسػات فػي الػوطف العربػي ) ا99)

 .039، 030، ص ص 0291الطبعة الثانية، دار الكتب لمنشر، العراؽ، 
 . 80و درية عوني، مرجع سابؽ، ص (99
 . 399و  ني شابري، لورانت شابري، مرجع سابؽ، ص 99)
 .89و درية عوني، مرجع سابؽ، ص 98)
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 Rubin , Avshalom H. , Abd al. Karim Qasim and The Kurds of Iraq : Centralization , Resistance )59و
And Revolt , 1958 – 63 ,  ( Middle Eastern Studies , Vol. 43 , No. 3 , May , 2007 ) , p. 354.    

و حركػػة الشػػواؼ : ىػػى حركػػة عصػػياف مسػػم   قادىػػا العقيػػد عبػػد الوىػػاب الشػػواؼ فػػي الموصػػؿ فػػي مػػارس 91)
ا كامال مف قبؿ الجميورية العربية المتحدة، حيث ساندتو بالسالح عػف طريػؽ ، والذي كاف مؤيًدا تأييدً 0292

، وكػذلؾ 0292الحدود السورية، إلػى جانػب إذاعػة سػرية مػف مصػر عبػر األراضػي السػورية فػي بدايػة عػـا 
مبمػػا مػػف المػػاؿ اسػػتمميا حػػزب البعػػث العراقػػي إلدامػػة األنشػػطة ضػػد حكػـػ قاسػـػ بعػػد تػػردي العالقػػات مػػع 

لعربيػػة المتحػػدة . انظػػر : سػػعد نػػاجي جػػواد، دراسػػات فػػي المسػػألة القوميػػة الكرديػػة، الػػدار العربيػػة الجميوريػػة ا
 .983؛ صالح العقاد، مرجع سابؽ، ص 093، ص 9119لمعمـو والنشر، الطبعة األولى، بيروت، 

 . 89و درية عوني، مرجع سابؽ، ص 90)
 . 83، 89و المرجع نفسو، ص ص 99)
 . 983بؽ، ص و صالح العقاد، مرجع سا93)

 . 83و درية عوني، مرجع سابؽ، ص (91
؛ محمػد عزيػز الياونػدي، الحكـػ الػذاتي لكردسػتاف العػراؽ، رسػالة دكتػوراه، جامعػة 83و المرجع نفسػو، ص (99

 .21، ص 0289القاىرة، 
 . 83و درية عوني،مرجع سابؽ، ص  (99
 . 81، 83و المرجع نفسو، ص ص 99)

 . 392سابؽ، ص  و  ني شابري، لورانت شابري، مرجع(98
 .029و محمد عزيز الياوندي، مرجع سابؽ، ص (92
. صفحة دموية مف تاريخ بعث العراؽ، قناة  فاؽ الفضائية،  0293شباط  8و صالح عبد الرازؽ، انقالب 91)

 .  9109فبراير  8
 . 919و حامد محمود عيسى، مرجع سابؽ، ص (90
 . 918و المرجع نفسو، ص 99)

 و نفس المكاف .(93
 .89ية عوني، مرجع سابؽ، ص و در (91
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 .89، 89و المرجع نفسو، ص ص (99
 . 909و حامد محمود عيسى، مرجع سابؽ، ص (99
 . 03،  ص 0292و عزيز السيد الجاسـ، القضية الكردية ومنظورات الوحدة الوطنية التقدمية، بغداد، (99
 . 88و درية عوني، مرجع سابؽ، ص 98)
 .999و حامد محمود عيسى، مرجع سابؽ، ص 92)
 و سعد ناجي جواد، القضية الكردية، مرجع سابؽ .81)
 و نفس المكاف .80)
 .23و درية عوني، مرجع سابؽ، ص 89)

 و نفس المكاف .(83
 .939و حامد محمود عيسى، مرجع سابؽ، ص (81
 .939و المرجع نفسو، ص (89
 .399و  ني شابري، لورانت شابري، مرجع سابؽ، ص (89
 .21و درية عوني، مرجع سابؽ، ص 89)

 .932و حامد محمود  عيسى، مرجع سابؽ، ص (88
 .911و المرجع نفسو، ص (82
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 لائمت املصادر واملراجع
 ادر ــأوال : املص
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- Foreign Relation Of The United States , Deplomatic Papers 1936, Vol.III, 
The American Minister Resident in Iraq (Knabenshue)To The Acting Iraqi 
Minister For Foreign Affairs (Gailani) Baghdad, July 25, 1933, 
(Government Printing Office, Washington , 1936 ).         
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